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Robi’ye Alerji

“Hapfluuuu!” diye hapfl›rd› Tara. “Hapfluuuu,

hapfluuuu, hapfluuuu!”

“Çok yafla!” dedi Bayan Peter, bir mendil

uzatarak. “Nezle mi oldun, Tara?”

Tara bafl›yla hay›r iflareti yapt›. Gözleri k›-

zarm›fl, burnu ak›yordu. “Alerjim var,” dedi.

“Sonbaharda, havada çok fazla polen ve toz

oluyor.”

Minik ‹zciler, parkta t›rm›klarla kuru yap-
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raklar› süpürüyorlard›. Dökülen yapraklar›

toplamak yararl› bir iflti. Hem kendisi bunu

yapamayacak komflular›n›n bahçelerini, hem

de park› süpürüyorlard›; çünkü park, mahal-

lelerinin ortak alan›yd›. Minik ‹zciler’in lideri

Bayan Peter de yard›mlaflman›n gere¤ine ina-

nan biriydi.

Tara elindeki t›rm›¤a dayand›.

“Tara, belki de gidip oturmal›,” dedi Jodi.

Jodi, tekerlekli sandalyesinin üstünde, kuru

yaprak torbalar›n›n a¤z›n› ba¤l›yordu. “Nemli

yapraklar›n aras›nda küf olufluyor. Onu bu

rahats›z ediyor olabilir.”

“Tara yaprak süpürmek istemedi¤i için,

alerjisi oldu¤unu söylüyor,” dedi Robi.

“Evet, onun çal›flmaya alerjisi var,” dedi

Soni. Soni’nin annesi oymak liderinin yard›m-

c›s›yd›.

Raflel o¤lanlara dik dik bakt›. “Tara’n›n
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alerjisinin gerçek oldu¤unu kim olsa anlar,”

dedi. “‹nsan isteyerek hapfl›ramaz.”

“Ben yapabilirim,” dedi Robi. “Hapfluuu,
hapfluuu, hapfluuu!”

Soni de hapfl›rmaya bafllad› ve az sonra,

bütün Minik ‹zciler hapfl›r›yordu.

“Sizinki yalanc›ktan,” dedi Raflel. “Durdu-

run flunlar›, Bayan Peter.”

“Hey!” diye ba¤›rd› Robi. “Benim t›rm›k-

lara alerjim var.”

“Benim parklara alerjim var!” diye ba¤›rd›

Soni.

“Benim Raflel’e alerjim var,” dedi Robi.

“Ve sana,” diye ekledi, Soni’yi göstererek.

“Tara’n›n alerjisi gerçek. Buna hiç kuflku

yok,” dedi Bayan Peter. 

“Alerjiyi kafam›zda yaratt›¤›m›z› söylüyor-

lar,” dedi Seli. Seli, Minik ‹zciler’e geçici olarak

kat›lm›flt›. Kaliforniya’da oturuyordu ve ora-
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daki baflka bir oyma¤›n üyesiydi. Ama flu s›ra-

lar, kuzenleri Peti ve Keni’ye konuk gelmiflti. 

“Alerjim kafamda,” dedi Tara, burnunu çe-

kerek. “Ama, burnumda ve gözümde de var.”

“Anaokuluna gitti¤imiz günlerden beri

alerjisi vard›r Tara’n›n,” dedi Meri Bet, en iyi

arkadafl› Moli’ye. 

Moli, kocaman bir çöp torbas›n›n a¤z›n›

aç›k tutuyor; Meri Bet de bir yaprak kümesi-

ni onun içine dolduruyordu. “Tara için üzü-

lüyorum,” dedi Meri Bet. “Ne lunaparka gide-

biliyor, ne hayvan besleyebiliyor, ne de çiçek

toplayabiliyor. Yaprak süpürme iflinin d›fl›nda

tutulsa bile, alerji hiç hofl bir fley de¤il.”

Bayan Peter ellerini ç›rpt› ve, “Bugünlük

iflimiz bitti. Hepimiz, yapt›¤›m›z bu iyi iflten

gurur duyabiliriz. Çok çal›flt›n›z,” dedi.

Çocuklar t›rm›klar›n› minibüse yüklerken,

Bayan Peter de burunlar› say›yordu. Minik ‹z-
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ciler’in hepsinin orada bulundu¤undan emin

olmal›yd›. ‹ki kez sayd›. Sonunda, “Yaln›zca on

iki sayd›m,” dedi. Kafllar› çat›lm›flt›. “Kim ek-

sik?”

“Umar›m Robi’dir,” dedi Tara, burnunu

çekerek.

“Ben de,” dedi Raflel. “Umar›m, gitti¤i yer-

de kal›r.”

Bayan Peter bir arama grubu oluflturaca¤›

s›rada, Robi yaprak torbalar›n›n birinden f›r-

lay›verdi.

“Oh ya!” dedi. “Hepinizi kand›rd›m!”

“Tühh!” dedi Raflel. “Yapraklarla birlikte

torbalanm›fl olacakt›.”

“Robi’den iyi gübre olurdu,” diye flaka yap-

t› Meri Bet.

“Sak›n naylon torbalar›n içinde oynama bir

daha,” dedi Bayan Peter, Robi’ye. “Çok tehli-

keli.”
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“Bayan Peter, biz on üç Minik ‹zci’yiz ve

on üç, u¤ursuz bir say›,” dedi Peti.

“San›r›m Robi’den kurtulmal›y›z,” diye

onaylad› Raflel. “Bize u¤ursuzluk getiriyor o.”

“Bir tanesinden kurtulmaktansa, yeni bir

üye alabiliriz,” dedi Moli. Robi’yi pek sev-

mezdi. Kötü ve hileci bir çocuktu. Ama onu

incitmek de istemiyordu.

“On üç, u¤ursuz bir say› de¤ildir,” dedi

Bayan Peter. “Eski bir inan›fl bu; üstelik, do¤-

ru da de¤il. On üçün öteki say›lardan hiçbir

fark› yok.”

“Öyleyse, baz› binalarda neden on üçüncü

kat yoktur?” diye sordu Kevin.

Bayan Peter bunu yan›tlayamad›. Ö¤ret-

menler her soruyu yan›tlayabilir, diye düflün-

dü Moli. Acaba Minik ‹zci liderleri, ö¤retmen-

ler kadar ak›ll› de¤iller miydi?

“Haydi, flu torbalar› minibüse yükleyelim
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