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MURAT VE CEREN
ANLATILIYOR...

Kaymak

Ben böyleyim. Yaşadıklarımı, başıma gelenleri anlatmayı çok severim. Dedem de hep bunu
söyler.
“Pek güzel anlattın, Murat !” der bana. “Yine
anlattın ballandıra ballandıra...”
Sonra şöyle birazcık gülermiş gibi eder. O öyle yapınca, dedemin bıyıkları da gülmeye katılır
sanki.
Ben dedeme bayılırım !
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Haa, birkaç gün önce şöyle bir şey oldu...

Buralarda bir park var: Barış Parkı. Yok, bizden uzakta değil. İşte yaz gelip de, öğle sonrasının
sıcağı daha gelmeden, o parka giderim.
İyi oluyor. Tatil. Arkadaş falan da görüyor insan.
Neyse, o gün ben evden tam çıkacakken annem dedi ki:
“Dur bekle, şurda üç beş kuruşum vardı...”
Hep böyle söyler. Hiç “üç beş lira” demez.
Ama söylemeyi ben de bir denedim, böylesi daha iyi. Gerçekten. Çünkü, öyle “kuruş” denilince,
sanki kulakta daha hoş yankılanıyor.
Biraz sonra, annem dönüp geldi mutfaktan.
Sanki evde birileri varmış da onlardan saklıyormuş gibi, avucundaki paraları hiç göstermeden
uzattı bana. Ben de, aman çaktırmadan alıp, hemen pantolonun sağ cebine indirdim.

Dondurmacı, önündeki cam tezgâhın üstüne
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NECATİ TOSUNER

bıraktığım paralara bir baktı.
“Hepsiyle mi ?” dedi.
Ben, bir şey söylemeden başımla onayladım.
“Sen karışık istersin...” dedi.
Ben yine bir şey söylemeden başımla onayladım öyle.
Sonra...
“Kay-maak !” diye gümbürtüyle bağırdı dondurmacı.
Bağırsın, boş ver !
Sen bekleyeceksin.
Külah üstüne top top koyacak dondurmayı.
Bir top daha... Bir top daha...
Tamam.
Tamam değil !
Çünkü işi bitince, sokaktan geçen herkese göstermek istermiş gibi dondurmayı kaldıracak havaya, bağıracak yine gümbürdeyerek:
“Kay-maak, burada !”
Sonra sana mı uzatacak dondurmayı ?.. Yok,
aldandın diye sakın hiç kızma kendine, çünkü sinir olduğun yanına kâr kalır. Sen tam alacakken,
hop yana kaçırır elindeki dondurmayı !
Sonra bir daha, bir daha, artık şakalaşır da şakalaşır.
Neyse, işte almayı başardın sonunda.
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