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Cicianne hafta sonu için geliyordu. Yoni, Adam ve
o yaz iki haftal›¤›na onlarda kalan kuzenleri Danielle için bu, Cicianne’den arma¤anlar demekti. Cicianne asla eli boﬂ gelmezdi. Bunlar küçük ﬂeyler
olurdu, yaln›zca yaﬂl› ninelerin fark edip torunlar›na ald›klar› türden ufak tefek arma¤anlar. Örne¤in,
Danielle’›n koleksiyonu için bir oyuncak at, Yoni’
nin birlikte maceralar yaﬂayabilece¤i bir kahraman
figürü ve Adam için her zaman tuhaf bir ﬂeyler;
çünkü, eh... Adam tuhaft› iﬂte.
Adam dört, Yoni sekiz ve kuzenleri Daniel’sa
neredeyse on yaﬂ›ndayd›. Bir gece annesiyle babas›
Adam’› yata¤a yat›r›rken, çok geçmeden tuvalete
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gidece¤ini bile bile, özel bir ikram olarak ona bir
fincan buhar› tüten s›cak çikolata vermiﬂlerdi. O da
s›cak çikolatas›n› so¤utmak için üç kez üfledikten
sonra kocaman, höpürtülü bir yudum alm›ﬂt›.�
S›cak çikolatas›n› so¤utmak için üç kez üfledikten sonra kocaman, höpürtülü bir yudum alm›ﬂt›. Ard›ndan da dudaklar›n› ﬂaplat›p, “Ohhhh!” demiﬂti büyük bir keyifle.
Sonra annesiyle babas› onu öperek, iyi geceler, tatl› rüyalar dileyip, “Tahtakurular›na yem olma,” dediklerinde, Adam, “Mars’ta tahtakurusu
yok,” diye karﬂ›l›k vermiﬂti.
Adam’›n annesiyle babas› önce birbirlerine,
sonra da Adam’a bakm›ﬂlard›.
“Ne demek istiyorsun?” diye sormuﬂtu babas›.
�
�
Yazarlar›n Notu

Giriﬂte belirtti¤imiz gibi, bu size bir iﬂaret. “S›cak çikolatas›n› so¤utmak için üç kez üfledikten sonra kocaman, höpürtülü bir yudum ald›.” Yani, ﬂimdi, sizin
de kendi s›cak çikolatan›z› üf leyip höpürdeterek yudumlaman›z için uygun bir zaman. Bu yaln›zca bir
öneri tabii... Kimse sizin bu kitapla nas›l bir etkileﬂim
kurman›z gerekti¤ini söylemeye çal›ﬂm›yor. Olay ﬂu ki,
e¤er benim bir fincan s›cak çikolatam olsayd›, ﬂimdi
onu yudumlaman›n tam zaman› demekti.
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“Hangi konuda?” demiﬂti Adam masum masum.
“Mars’ta tahtakurusu yok da ne demek?”
“Yok iﬂte,” demiﬂti Adam gayet mant›kl› bir
biçimde.
“Peki, ama bunun bizim sana iyi geceler dilememizle ne ilgisi var?” diye sormuﬂtu annesi.
“Eh,” demiﬂti Adam, “ben orada yaﬂ›yorum.”
“Nerede?” demiﬂti babas›.
“Mars’ta,” demiﬂti Adam. Ard›ndan aç›klam›ﬂt›. “Siz her gece iyi geceler öpücü¤ü verip, ›ﬂ›¤› kapad›ktan sonra ben Mars’a gidiyorum.”
“Vay vay,” demiﬂti babas›. “Peki, oraya nas›l
gidiyorsun?”
“Yata¤›m›n içinde,” demiﬂti Adam, sanki babas› çok aptalca bir soru soruyormuﬂças›na.
“Peki, orada ne yap›yorsun?” diye sormuﬂtu
annesi.
“Bir iﬂim var,” demiﬂti Adam büyük bir gururla.
“Sahi mi?” demiﬂti annesi. “‹ﬂin nedir?”
“Kilitliyorum,” demiﬂti Adam. “Anahtar›m
var, kilitliyorum.”
Adam’›n annesiyle babas› gülüﬂmüﬂlerdi. Bu
öyküyü birçok kiﬂiye defalarca anlatt›lar ve herkes
de güldü. Ancak, Adam buna hiç ald›rmad›.
Onunla, iﬂiyle ve anahtar›yla dalga geçtikleri16
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ni düﬂündü. Oysa, bundan k›sa bir süre sonra Cicianne ziyarete geldi¤inde, o buna gülmedi. Hatta, bir arma¤an bile getirmiﬂti.
“Nedir bu?” dedi Adam.
“Aç, görürsün,” dedi Cicianne.
Adam paketin kâ¤›d›n› y›rt›nca içinden küçük bir kutu ç›kt›. Kutuyu aç›nca içinde bir pamuk parças› oldu¤unu gördü. Pamuk parças›n› ç›kar›nca da bir anahtarl›k buldu. Anahtarl›¤›n ucuna
küçük bir künye tak›l›yd›. Yapay deriden, hatta
belki de plastikten yap›lm›ﬂt› ve üstünde beyaz bir
yaz› vard›.
“Ne yaz›yor?” diye sordu Adam heyecanla.
“ﬁöyle yaz›yor,” dedi Cicianne, Adam’a sar›l›p
yatakta yan›na otururken, “Mars’›n Anahtar›”.
Adam Cicianne’ye bakt› ve, “Çok ﬂ›k,” dedi.
Cicianne’nin her ziyarete geliﬂinde Yoni, Adam ve
Danielle’›n bekledikleri iki ﬂey daha vard›: Çimdik kurabiyeleri ve masallar.
Çimdik kurabiyeleri, içine çikolata parçac›klar› kat›lm›ﬂ çörek hamurundan yap›l›yordu. Yuvarlanan hamur toplar›na iki parmakla çimdikler
gibi bast›r›larak halka ﬂekilleri elde ediliyor, bunlar› piﬂirdiniz mi de ﬂahane oluyorlard›.
Masallar, Cicianne’in yatma vaktinde okuduklar›yd›.
TAVAN ARASINA YOLCULUK
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Cicianne’nin yatak masallar›, üstünde rendelenmiﬂ çikolata yüzen, duman› tüten bir fincan s›cak
çikolata ve mümkünse bir iki çimdik kurabiyesiyle birlikte, pijamalar içinde, en sevilen battaniyenin alt›na, yata¤a girilmeden asla baﬂlayamazd›.
Danielle’›n en sevdi¤i battaniye, damlal› oland›. Üstüne damla dedi¤i bir ﬂeyler dikiliydi. Bunlar› ayak parmaklar›n›z›n aras›na s›k›ﬂt›rabiliyordunuz; bu da, gece yatakta uykuya dalarken çok iyi
geliyordu insana. Asl›nda bu bir bebek battaniyesiydi ve Danielle da art›k küçük bir k›z olmuﬂtu,
ama hâlâ ona bay›l›yordu. Evde onu yorgan›n›n
alt›na sokuyor, kuzeninin evine yat›ya geldi¤i her
seferinde de yan›nda getiriyordu.
Yoni’nin de kendi battaniyesi vard›; bazen
bir süper kahramanm›ﬂ gibi onu boynuna dolard›.
Adam’›nki bir Dallas Kovboylar› battaniyesiydi;
ama onun için çok daha önemlisi, her gece birlikte
uyudu¤u Mars anahtar›yd›.
Her üçünün de s›cak çikolatas› kendi özel
kupas›ndayd›. Adam’›nkinin ad›, “istiridye kadar
mutlu”ydu. Bu yeﬂil kupan›n dibinde, ancak içindekilerin hepsini içip bitirdikten sonra görebildi¤iniz, gülümseyen bir istiridye vard›. Danielle’›nki
“midilli kupas›”yd›. Parlak sar›, üstünde at resimleri olan bir kupayd›. Yoni’ninkiyse “canavar kupas›”yd›. Üstünde bir canavar vard›. Bir tabak içine

dört çimdik kurabiyesi konmuﬂtu; birer tanesi çocuklara, biri Cicianne’ye.
“Ne okuyacaks›n, Cicianne?” diye sab›rs›zl›k
içinde sordu Adam.
“Dur hele, o¤lum,” dedi Cicianne, Adam’›n
odas›ndaki küçük sandalyelerden birine yerleﬂirken. “Fessatalya!”
Fessatalya, Cicianne’nin, baﬂkalar›n›n “Vay
can›na!” demesi türünden söyledi¤i bir ﬂeydi. Ne
anlama geldi¤ini bilen yoktu.
Cicianne bile ne demek oldu¤unu bilmiyordu.
Ne Yoni biliyordu bunun anlam›n›, ne de Cicianne’nin o¤lu oldu¤u halde Adam’›n babas›.
En yak›n tahminleri, “Fessatalya”n›n asl›nda
“Fesat ‹talya” oldu¤uydu. Ancak, Cicianne’nin
‹talya’y› niye fesat buldu¤u ve bu yarg›s›n› torunlar›yla niye paylaﬂt›¤› genel bir merak konusuydu.
Bilindi¤i kadar›yla, Cicianne hiç ‹talya’ya gitmemiﬂti ve ‹talyan yemeklerinden de yaln›zca pizzay›
ve spagettiyi seviyordu. Dolay›s›yla bu, kulland›¤›
bir sözcükten ibaretti ve sanki bir anlam› varm›ﬂ
gibi geliyordu.
“Fessatalya!” dedi Cicianne, “Ben yaﬂl› bir bayan›m, b›rak›n da ﬂöyle bir oturay›m önce.”
Daha önce hiçbirinin görmedi¤i bir kitap ç›kard›. Bu eski yüzlü, y›pranm›ﬂ kitab›n ad› Davin.
Ay›n›n S›rlar› ’yd›.
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Cicianne, sanki okumaya baﬂlayacakm›ﬂ gibi
kitab› açt›; ama sonra baﬂ›n› kald›rd› ve çok yumuﬂak, k›s›k bir sesle, “Bilemiyorum,” dedi, “bunu size okumam do¤ru olur mu? Belki size... korkutucu gelebilir.”
“Korkutucu gelmez, Cicianne,” dedi Adam.
S›cak çikolatas›ndan höpürtülü bir yudum daha
al›p, korkulu gözlerle ninesine bakarak sordu, “Yoksa, gelir mi?”
“Bir fikrim var,” dedi Yoni. “Haydi, ›ﬂ›klar›n
biraz›n› kapatal›m.”
Bunu hemen uygulad›lar. Kitapl›¤›n üstündeki lamba söndürülünce, oda biraz karanl›k oldu.
Köﬂede duran abajur kapan›nca daha da karanl›klaﬂt›. Bunun üzerine, Cicianne iskemlesini Adam’›n
yata¤›n›n yan›ndaki baﬂucu lambas›na yaklaﬂt›rd›.
Kitab› aç›p okumaya baﬂlad›...

20

Dan Gordon ve Zaki Gordon

2

“Tuvalete gitmek zorunday›m,” dedi Adam.
“Fessatalya,” dedi Yoni, küçük kardeﬂinden
duydu¤u rahats›zl›kla.
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