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12 NİSAN

Floro nasıl da kıskançlıkla bakıyor leyle-

ğe! Ama bu masum bir kıskançlıktan faz-

lası değil. Kimse onun hırslı veya bencil bir ke-

di olduğunu söyleyemez, hele de kavgacı ve fe-

na hiç değil. Onunkisi daha çok merak ve en 

çok da –sana en baştan itiraf edeyim– kosko-

caman bir uçma arzusu. Nesneleri çatının çok 

ama çok yükseklerinden görmeyi, çan kulesi-

ni en yukarıdan, ta tepelerden izlemeyi, geçip 

giderken bıyıklarını titreten temiz havayı his-
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setmeyi ve pofuduk pembe bulutlarda, kim bi-

lir belki de beyaz bulutlarda tırnaklarını törpü-

leyip düzeltmeyi arzuluyor. Floro kara bulut-

lardan pek hoşlanmaz bu arada, bilirsin kediler 

suyu pek sevmez; temiz, berrak, taptaze ve öz-

gürce akan yağmur bile olsa...

Leylek de durumun farkındaymış gibi, iyice 

kurum kurum kurulur uçarken. Tıpkı heybetli 

ve kudretli bir kraliçeye benzer. Durup durup 

Floro’nun tepesinden uçar ve kedicik onun her 

geçişinde, şaşkınlık ve kedice bir uysallıkla, çe-

kingen çekingen miyavlar, elbette onu hep göz 

hizasında tutarak...

Floro bir sürü iç çekiş, miyavlama ve sızlan-

ma koyuverdikten sonra, çan kulesinden aşağı 

inmeye karar verir; oldukça çevik bir hareket-

le ve dikkatle yapar bunu. Böylelikle köyün ça-

tılarından hoplaya zıplaya, büfe sahibi olan ko-

ruyucusu, sahibesi ve can dostu Bayan Paqui-

ta’nın evine doğru yola koyulur.

Yuvasına dönerken, kuleden iniş yolunda 

Floro’nun içindeki o amansız uçma arzusu de-




