
  Gözetmen beni bu büyük odaya getirip bıraktı. Bana  
  bir yorgan, bir yastık ve bir de defter verdi. Belleğimin  
  yeniden canlanmasına yardımcı olsun diye bütün   
  düşüncelerimi buraya yazmalıymışım. Öyle öğütledi.
  Adımı Peter koydu benim... Ama sanırım bu adı   
  uydurdu. Çünkü çok seviyormuş. Ben de seviyorum.

  Bir gürültü işittim. 
   Biri geliyor...

PET
ER?

PETER?

PETER?

RAHİBE ANNE BU.



Anne,

Biraz önce öteki çocuklar, deli gibi içeri girdi. Altı kişiler. 
Kıvırcık, Gaga, Flüt, Bahtsız, Bebe ve Yumak.

Beni tepeden tırnağa süzdüler ve binlerce soru sordular. Ne cevap 
vereceğimi bilmiyor olmam onları hayal kırıklığına uğrattı. Ama onlar da 
kendi hikâyelerini unutmuşlar, buraya geleli çok uzun zaman olmuş.

Gaga

Yumak
Bahtsız Bebe

Flüt
Kıvırcık



YUMAK’IN TUHAF BİR 
ŞAPKASI VAR, 
YUSYUVARLAK, 
YIPRANMIŞ...

Yalnızca Yumak kendi geçmişini 
anımsadığı iddiasında. Anne babasıyla 
Afrika’daymış. Çölde en parlak elması 
arıyorlarmış. Onu bulabilmek için 
kaplanlarla ve gergedanlarla boğuşmak 
zorunda kalmışlar.

Sonra öyle zengin olmuşlar ki sultanlara 
layık bir saray yaptırmışlar. Fakat 
komşu krallar kıskançmış ve anne 
babasını hapse atmışlar. Yumak 
beladan kurtulmak için Londra’ya 
dönmek zorunda kalmış. Büyüdüğünde 
Afrika’ya geri gidip onları kurtaracak. 
Hikâyesini uydurduğuna eminim. Ama 
yine de bizi güldürüyor...

YUMAK
SAÇMALIKLARINI 
ANLATIRKEN.



ONUN 

MACERASININ

RESMİNİ 

ÇİZDİM.



BEBE, KAYIP 
ÇOCUK OLMAK ÇOK 
ÜZÜYOR ONU!

Bebe, ben soru sorunca iki gözü iki çeşme ağladı. O, gerçeği bildiğini 
söylüyor. Ona göre, biz hepimiz kayıp çocuklarız, dadılarımız başka 
tarafa bakarken bebek arabasından düşmüşüz. Kimse de gelip asla 
bizi istemezmiş, çünkü böylelikle masraftan kurtulmuşlarmış.
Ben bunların saçmalık olduğunu ve senin, anne, beni aramakta olduğunu 
biliyorum.

Ne kadar çok konuştuk ama! Gözetmenin çıngırağı uyku saatinin 
geldiğini haber veriyor.



FLÜT
ELİNDE PAN 
FLÜTÜ 
KÜTÜK GİBİ 
UYUYOR.

Ancak beş yatak olduğundan, kimin yatacağına karar verebilmek için 
çöp çektik. En küçük çöpler Flüt ile bana çıktı.. Bunun üzerine ben 
kendimi yerde yatar buldum. Umarım yarın daha şanslı olurum! Flüt ise 
kollarının arasında bir flütle iskemleye büzüldü. Belli ki flütten asla 
ayrılmıyor.
İyi geceler,

Peter.


