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Tuhaf Bir Gün

Prens Hortim taht›nda oturmufl, yaz›n düzenlene-
cek flenlikleri düflünürken, “E¤er baflarabilirlerse
enfes olur,” diye m›r›ldand›. 

Prenses Alina, okudu¤u kitaptan bafl›n› kal-
d›r›p babas›na bakt›. 

“Enfes olan nedir, baba?”
“Akl›ma yeni bir dondurma çeflidi geldi. Erikli

ve–” Prens Hortim duraklad›. “fiu minik, k›rm›z›
fleylerin ad› neydi?”

“Minik, k›rm›z› fleyler mi? Neden söz etti¤ini
anlayamad›m,” dedi flafl›ran k›z›.

“Can›m, iflte flu– minik, k›rm›z›, sap› ve çekir-
de¤i olan meyveden söz ediyorum. Hani kulakla-
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r›na takars›n. Neydi ad›, unuttum... Neyse, bofl ve-
relim onu da, söyle bakal›m, yaz›n yap›lacak flen-
likler için ne düflünüyorsun? Yeni birkaç gösteri
eklemek gerekir mi?”

“Bence, Masal Anlatma Yar›flmas›’n›n yan›na,
Y›l›n En Güzel Yeni Masal› Yar›flmas›’n› da ekle-
meliyiz,” dedi Alina. “Kim bilir, belki ben de yeni
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bir masal yazar, bu yar›flmaya kat›l›r›m.” Yüzü ha-
fifçe k›zard›.

Prens Hortim küçük k›z›na bak›p, keyifle gü-
lümsedi. Onun minicik bir bebek oldu¤u günler
daha dün gibiydi. fiimdi büyümüfl, masallar ya-
ratmaya bafllam›flt› minik Alina.

“Demek içimizde gizli bir masalc› varm›fl da
haberimiz yokmufl,” dedi gülümsemesi yüzüne iyi-
ce yay›lan Prens Hortim. “Y›l›n En Güzel Yeni Ma-
sal› Yar›flmas›’n› hemen bugün ilan edece¤im. Sen
de bugünden çal›flmaya baflla, olur mu?”

Prenses Alina, mutluluktan ne yapaca¤›n› bi-
lemedi, öylece kalakald›. Masal yazmak için can at›-
yor, akl›na onlarca yeni düflünce geliyordu. Gözleri
sevinçle parlayarak babas›na koflup sar›ld›.

“Seni seviyorum, babac›¤›m!” dedi nefleyle.
Sonra ans›z›n akl›na geldi. “San›r›m, demin ad›n›
bulamad›¤›n meyve, viflneydi.”

K›z›na s›k› s›k› sar›lan Prens Hortim, “Viflne de-
¤il, tatl› k›z›m,” dedi düflünceli bir sesle. “Ona çok
benzeyen baflka bir meyve... Ad›n› neden hat›rlaya-
m›yorum, anlamad›m. Yafllan›yor muyum dersin?”

Prenses Alina dikkatle babas›na bakt›. Hay›r,
Prens Hortim meyve adlar›n› unutacak kadar yafl-
lanmam›flt›. 

“Birazdan hat›rlars›n, üzülme,” diye yan›tlad›
Prenses Alina. 
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“Evet, evet, hat›rlar›m elbette,” dedi gür sesiy-
le Prens Hortim. “Haydi bakal›m, sen flimdi odana
git ve yeni masal›n için çal›flmaya baflla. Benim de
yapmam gereken ifller var. Akflam yeme¤inde gö-
rüflürüz.”

Prenses Alina babas›n› dinledi. Masal›n› yaz-
maya bafllamak için sab›rs›zlan›yordu. Saray›n ge-
nifl koridorlar›nda odas›na do¤ru koflturdu. 

Saray›n en süslü yeri olan taht salonunda yal-
n›z kalan Prens Hortim, ipek hal›lar›n desenlerine
dal›p düflüncelere gömüldü. Neden flu küçük, k›r-
m›z› meyvenin ad›n› bir türlü hat›rlayam›yordu?
Bo¤az›na düflkünlü¤üyle tan›nan Prens Hortim ko-
nu yiyecek oldu¤unda hiçbir ayr›nt›y› unutmazd›.
Tuhaf bir fleyler oluyor, diye akl›ndan geçirdi. Taht
salonunun genifl pencerelerini örten kadife per-
deleri açt›. Salon parlak günefl ›fl›¤›yla doldu; an-
cak, Prens Hortim’in s›k›nt›s›n› hafifletmeye bu da
yetmedi.

Prens Hortim tek bafl›na düflünedursun, Ma-
sallar Ülkesi’nde gerçekten de tuhaf fleyler oluyor-
du. Ne var ki, minik bir fare d›fl›nda kimse, olanlar›n
ve olacaklar›n flimdilik fark›nda de¤ildi. Üstelik,
bu minik fare suçluluktan kendini büsbütün mi-
niminnac›k hissediyordu.
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Arfliv Odas›’nda 
Olup Bitenler

Bahar›n ilk günlerini yaflayan Masallar Ülkesi’nde
güneflin parlak ›fl›klar›, yeflermeye bafllayan a¤aç-
lar›n aras›ndan süzülüp, Prens Hortim’in saray›n›n
renkli camlar›ndan içeri giriyordu. Prens Hortim
taht salonunda oturup düflüncelere dalm›flken, Ma-
sallar Ülkesi’ni bekleyen felaketten henüz haber-
sizdi. Saray›n Arfliv Odas›’nda bir sa¤a bir sola ko-
fluflturan minik farenin gözlerindeki endifleyi görse,
böyle rahat oturmaya devam edemezdi elbette.

Masallar Ülkesi’nin en de¤erli arflivlerinin sak-
land›¤› odada oradan oraya kofluflturan minik fa-
renin midesi bulan›yordu. Zavall›c›k, az önce yap-
t›klar›n› hiç yapmam›fl olmay› diliyordu. Burnunu
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her deli¤e sokmasa, yasak oldu¤unu bildi¤i halde
bu odaya girmese, kendini bu kadar yaln›z ve bir
kenara itilmifl hissetmese, hele o pelerinli adam›n
sözlerine kanmasa, bütün bunlar bafl›na gelmeye-
cekti. Hem yapt›klar›ndan ötürü kendini mide bu-
lant›s›ndan düflüp bay›lacakm›fl gibi hissetmezdi de. 
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Minik fare, kesinlikle uymas› gereken iki ku-
ral› da hiçe saym›flt›. Saray›n Arfliv Odas›’na girmifl
ve oradaki en önemli masallardan birinin ucunu
yemiflti. “Bir an önce bu odadan ç›kmal›y›m,” diye
düflündü. Kimse fark›na varmadan di¤er farelerin
aras›na kar›flmaktan baflka bir dile¤i yoktu. 

Minik fare tam bunlar› düflünürken, Arfliv Oda-
s›’na yaklaflan ayak sesleri duyuldu. Dev bir anah-
tar›n, oymalarla süslü koca kap›n›n kilidine girer-
ken ç›kard›¤› metal sesi duyan minik fare, kalbinin
duraca¤›n› sand›. Vücudundaki tüm kaslar gerildi,
oldu¤u yere çivilenmifl gibi hareketsiz kald›. Ufa-
c›k gözleri korkuyla aç›l›p büyüdü, solu¤u kesildi.
Kap›n›n aç›lmas›yla birlikte tüm gücünü toplay›p
yerinden f›rlad›. Gelenin kim oldu¤una bakmadan,
bacaklar›n›n aras›ndan y›ld›r›m h›z›yla kofltu. Sa-
ray›n mahzenine do¤ru yol al›rken, sanki üzerin-
den tren geçmifl gibi, tüm kemiklerinin a¤r›d›¤›n›
hissediyordu. 

Büyücü Timma’ysa kap›n›n aç›lmas›yla birlik-
te d›flar› u¤rayan fareyi son anda fark etti. Rüzgâr
gibi gözden kaybolan farenin ard›ndan dehfletle
bakakald›.

“Olamaz!” diye hayk›rd› Büyücü Timma. “E¤er
düflündü¤üm fleyi yapt›ysan, seni o fare deli¤inden
ç›kart›p, bir– bir– bir... Neydi o sözcük? Neyse ne;
ama, seni fley dilimine çevirmeyi bilirim ben!” 
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