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Bakkal Servisi Başladı

“Areeet, hadi yavrum ! Saat kaç oldu, hâlâ kah-
valtı etmedik.”

“...”
“Areeet, hadi oğluşum ! Evde bir dilim ek-

mek yok vallahi.”
“Tamam mama, gidiyorum.”
İşte başladık. Cumartesilerden nefret ediyo-

rum. Yani hepsinden değil de, böyle sıkıcı olan-
larından.

Uyanınca perdeleri açtım, güneş vardı. Kap-
kalın giyinmeden dışarıda oynayabileceğime se-
vindim. Tuvalete gittim, tam çıkıyorum, Arlin, 
“Aybi, aybi !” diye koşarak yanıma geldi, kaça-
yım derken mamama yakalandım. Mamam ön-
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ce müjdeyi verdi, bugün çok neşeliymiş, hep 
birlikte güzel bir gün geçirecekmişiz. Bittim 
ben ! Bunun ne anlama geldiğini biliyorum: Ar-
lin’le süper eğlenceli koca bir gün. Ne park var, 
ne oyun !

Hevesimi kaçıran bu muhteşem haberin ar-
dından da beni tuttu mamam, “Ay, gözünde bir 
şey mi var ?” deyip eğildi yüzüme.

Biliyordum gözümde bir şey olmadığını, yi-
ne engelleyemedim.

“Ohh, mis oğluşum benim ! Kaptım bir öpü-
cük. Ha ha ha !”

Öpülmekten gerçekten nefret ediyorum.
Odama kaçtım. Yatağa girip yorganı başıma 

kadar çektim, normalde bu pozisyonda aklıma 
süper fikirler gelir, ama bu sefer işe yaramadı. 
Bugünden kurtulmak için hiçbir şey bulamadım. 
Az sonra bakkala gideceğim. Dönünce, kahvaltı 
edeceğiz. Sonra Arlin gelecek, “Hadi şunu yapa-
lım, bunu yapalım aybi,” diyecek, ben içimden 
saniyeleri, dakikaları, saatleri sayacağım. Sonra 
Arlin’den kurtulmak için birkaç taktik deneye-
ceğim. Sonra yine bakkala, filan falan... Sonra 
ya mamamın arkadaşlarından biri gelir ya day-
day. Ya da biz onlara gideriz...

Keşke her gün okul olsa, sınıfa girsem, gi-
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rer girmez de ders arası zili çalsa. Ali, Özgür ve 
Baran’la...

“Areet ! Oğluşum hadi, ne yapıyorsun hâlâ 
odanda ?”

“Giyiniyorum mama, bir dakika.”
Off ya !
“Geldim işte ! Ne alınacak ?”
“Bu parayı sağlama koy yavrum... Tazesin-

den bir ekmek... Bir de tereyağı bitmiş, dolap-
tan versin Nuray. Ay dur ! Ver bozuklukları, yet-
mez herhalde, şunu al.”

Yirmi lira ! Üstü benim tabii ki, yoksa gitme-
mek için her türlü taktiği denerdim. Ama bak-
kala ulaşmak için önce karoların hakkından gel-
mem gerekiyor.

Evin kapısından başlayıp merdivenlere ka-
dar, sonra da apartman kapısına kadar bütün 
karoları teker teker yenmeliyim. Çizgilere basar-
sam kaybederim. Sadece bir kez çizgiye basma 
hakkım var, ikincisinde maç biter. Dün son se-
ferde yenilmiştim, ama bugün elimden kurtula-
mayacaklar. Kesin.

İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü... ve 
merdiven. Aşağı, aşağı, aşağı... bir, iki, üç, dört, 
beş, altı, yedi... veee dış kapı ! Şampiyon Aret !

Aa, buldum ! Karo zaferi ve temiz hava ak-
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lımı açtı: Salı günü doğum günüm ya, evdeki 
parti için davetiye hazırlayacağımı söyler, Ar-
lin’le oynamaktan kurtulurum. Aralarda bakkala 
falan giderim, böylece bütün gün dolmuş olur. 
Süper fikir !

Kâğıtlarla uğraşmak, Arlin’le evcilik ya da 
saklambaç oynamaktan bin kat zevkli. Kesip bu-
ruşturup boyayınca bir sürü şey yapabiliyorsun: 
Hayalet maskesi, ışın kılıcı, çöp basketi topları, 
ev futbolu topları... Bırrr, üşüdüm ya ! Montumu 
giyseydim keşke.

“Oo, özlettin kendini Aret. On iki saatten çok 
oldu sanki seni görmeyeli, hı ?”

Nuray Abla’nın bu esprisinden sıkıldım ar-
tık. Hep aynı şey.

“Dolaptan tereyağı ve tazesinden bir ekmek 
alacağım Nuray Abla.”

“Tabii anam, fırından şimdi çıkardım, akşa-
ma da tazecik patlıcan yapacağım, hi hi hi !”

Off, çok komik, çok !
“Bir de şu sakızdan aldım.”
Sakız Arlin’e, paketi bana.
Sakızın kendisini sevmiyorum, çok tatsız. 


