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Katarakt korksun senden kedilerin annesi!
Kara kızılkuyruğu yazılmadan önce gören

yeşil gözlü, güzel kadına...

Öyküyü bizden dinleyen okyanus gözlü çocuğa...

Kirimgor’a...
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çOCU K
Şimdi o tostun yerinde olmak isterdim!

O tostun yerinde olmak isterdim çünkü tost ma-

kinesinin içinde sıcacık iki dilim ekmek arası eriyen 
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kaşar kıvamında bütün günü yatakta geçirmek is-

terdim. Bütün günü değilse de hiç olmazsa birkaç 

saati. Bir saati? Peki yarım saat olsun? Tamam. Beş 

dakika daha. N’ooolur! 

Evet, itiraf ediyorum. Akşam sen iyi geceler dile-

yip gittikten sonra gece lambasını açtım ve Korsan 

Karmina’yı okudum. Suçluyum, kabul ediyorum. 

Çizgi roman dediğin böyle bir illet işte. Ödev için 

bir buçuk saatimi harcayınca, en heyecanlı yerinde 

kaldığım kitabı okuyamamıştım akşam. Eh, ben de 

yatmadan önce bitirdim. Nefis bir maceraydı. Kor-

san Karmina, 3. Kitap: Okyanusun Gözü. 

İyi ama bak açık açık söylüyorum geç saatlere 

kadar kitap okuduğumu. Bu dürüstlük sence de bir 

ödülü hak etmiyor mu? Bugün serinin dördüncü ki-

tabını alır mısın? Korsan Karmina, 4. Kitap: Dalgala-

rın Çığlığı. Bu akşam fazla ödev olmaz, okul dönüşü 

okurum. Yok, söz valla, gece sinsice kitap okuma-

yacağım. 

Sabah sabah biraz fazla üstüme gelmiyor mu-

sun? Aslına bakarsan, yataktan kalkamayışımın 

nedeni akşam geç yattığım için uykumu alamamış 

olmam falan değil. Sabahın kör karanlığında, bu so-

ğuk havada güle oynaya kalkmak için kafayı yemiş 

olmak gerek. Üstelik saat daha 6:30 ya! Hava doğru 

dürüst aydınlanmadı bile. Sabah demeye bin şahit 

ister. Okul saatlerini öğrencilerin biyolojik saatine 

göre ayarlamıyorlarsa suç benim mi? Saçmalığın 

daniskası, karanlık oldu mu uyur insan, gün ışıyana 

kadar da uyanmaz. Gün ışımış gibi görünüyor mu 

sana?

Tamam, servis yarım saat sonra kapıya dayanır 

biliyorum ama beş dakikadan ne çıkar. Saçımı tara-

mam mesela ya da dişlerimi fırçalamayıveririm bu 

sabah. Ya da kahvaltıyı hızlıca yaparım, beş dakika-

yı kazanmanın bir yolunu bulurum nasılsa. 

Benimle pazarlık yapma da, geç kalıyorsun da, bır bır da bır bır.

Yoo, bir şey demedim. Esnedim. Hayır, uykusuz 

kaldığımdan değil, offf neyse ya. Aaaaa, unuttuk 

bak, tüh! Dün saatler bir saat geriye alındı, oysa 

biz saatleri ayarlamadık. Şimdi sabahın beş buçu-

ğu olmalı. 


