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Okulda bir kedi bile yok (ya da var mydı acaba?)  

BeIçika’da Flamancada ‘kimse yok’ anlamında ‘bir kedi bile yok’ deyimi kullanılır. 
Bu kitabın adı ‘Okulda bir kedi bile yok’, okulda hiç kimse yok anlamındadır. 

Mila, o cuma günü okula giderken üşüyordu.  
Ufukta gökyüzü turuncuya, pembeye ve azıcık da altın rengine boyanıyordu. 
Ve aslında güzel bir gün olacaktı, lakin ...  
okulda işler bayağı ters gidiyordu!  

Blablabli Blablabla  

Okul kapısında konuşmalar, gürültü ve ayak sesleri.  
Anne babalar ve çocuklar ta uzaktan duymuşlardı. 
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Küçük Mila kafasını kaşıdı …   
Müdür beyin söylediğini acayip buldu.  
Tam olarak da anlamadı!  
‘Okulda bir kedi bile yok’ … ‘bu çok normal ki.’  

İyi ki müdür bey açıklamaya devam etti:  
‘Bugün okulda öğretmenler yok,  
bu yüzden okul kapısını tekrar kapatıyorum.’ 
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‘Lotte öğretmen, Mo öğretmen ve Bea öğretmen bugün buraya gelemeyecekler.  
Evet, trenler grevde olursa böyle olur.’  

‘Nur öğretmen bu sabah geç uyanmış.  
Telefonda onun hala sessizce esnediğini duyuyordum.’  

‘Ve bir de An öğretmen var ...  
Onun da arabası arızalanmış.’  

‘Hırsızlar da Fred öğretmenin bisikletini öylece almış gitmişler.  
Kim böyle bir şey yapar? Bu normal değil ki!’  

‘Hay-Lin öğretmen de oğluyla acile gitmiş.  
Korktuk … ama şimdi her şey iyiymiş.’ 

‘Ve evet … yani … Dorien öğretmen nerede?  
Çünkü bugün onu da göremedim!’ 

Müdür bey okulun giriş kapısında, elinde kocaman bir anahtarlıkla bekliyordu ...  
Dudaklarının etrafı bembeyaz, yanakları ise kızarmıştı.  
Genzini temizledi ve çekingen bir tavırla ‘öhö öhöm’ dedi: 
‘Bugün okulda bir kedi bile yok. 
Ve daha önce hiç böyle olmamıştı!’ 
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Müdür bey, anahtarlarla kapıyı tıklattı 
‘Dinleyin …’, diye devam etti  
‘Öğretmenleri anlayabiliyorum.  
Bu durumları anlıyorum yani ...  
Yazık … sizi eve geri yollayacağım.’  

‘Daha kötüsü de’, müdür bey kekeleyerek ekledi ...  
‘Pazar günü okul şenliği iptal!  
Bu kadar kısa zamanda ben nereden yardımcı bulurum?’   

‘Daha yapılacak birçok iş var.  
Çadırlar, alışveriş, şişme oyun şatosu ...  
Ve ortalıkta hiç kimse görünmüyor.  
Bunu ben tek başıma yapamam!  
Yani … bu yıl okul şenliğine ‘hayır’ diyorum!’ 
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Anne babalar ve çocuklar gözlerinin ucuyla birbirlerine baktılar.  
Bu okulda daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı!  
Mila’nın babası boğazını temizleyerek … ‘öhö öhööm’ ve çekinerek şöyle dedi:  
‘Belki okulda bir kedi bile yok ...  
Ama biz okul şenliği için yardım edebiliriz!’ 

Müdür bey kaşlarını yukarı kaldırdı …   
ve: ‘Belki bu doğru.’ dedi.  
Saçını gergin bir şekilde işaret parmağına doladı.  
Düşünceli düşünceli önüne baktı … derin derin düşündü …   
ve mırıldandı: ‘Belki bu iyi bir fikir.  
Ama kimin zamanı var ve kimler katılmak ister?’  

‘Diğer anne babalara da sorabiliriz ...  
Ve çocuklar süslemelere ve alışverişleri taşımaya da yardım edebilirler.’  
Hemen söylenen yapıldı!  
Bakın birçok anne baba geliyor. 
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Ertesi gün okulda erken saatte.  
Anne babaların hepsi vardı … hiç kimse de şikayetçi değildi!  
Öğretmenler de teker teker geliyorlardı,  
Bir fincan güzel bir kahveden sonra hep beraber başlayabilirlerdi.  
Çünkü yapacak daha çok işleri vardı.  

Gus’un babası planı iyi takip ediyordu.  
Birşey unuttular mı diye de listeyi kontrol ediyordu.  

Mila’nın babası Vic’in annesiyle birlikte   
teneffüs alanını süpürge, fırça ve faraşla temizliyordu.  

Birkaç veli Ile Bea öğretmen alışverişi yaptı.  
Tam üç araba dolusu tatlı şeyler … evet, anlarsın yani!  

Müdür bey kollarını sıvayarak cesurca,   
podyum için ahşapları ve kirişleri taşıdı.  

Tess’in annesi birçok komik an yaşattı  
masaları, sandalyeleri, stantları ve çadırları yerleştirirken. 

O akşam anne babalar bir araya gelip.  
Fikir alışverişinde bulundular, toplantı yaptılar fakat ...  

Blablabli Blablabla  

Ta sabahın erken saatlerine.  
Ta ki horozlar ötmeye başlayana kadar. 

Ve masada hazırdı …  
Şenliğin planı!  
Zaman çizelgesi ve görev bölümü ile ...  
Ve daha önce hiç bu kadar uzun olmamış bir alışveriş listesi ile! 
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Gitte’nin annesi Fred öğretmenle işin başına geçti  
Ve stantları lambalarla, süs şeritleriyle ve bayraklarla süsledi.  

Mo öğretmen ve Dorien öğretmen daha yeni başlamışlardı  
Belki yüz kadar benekli balonu şişirmeye.  

Arka tarafa muhteşem bir şişme oyun şatosu yerleştirildi.  
Ve yan tarafa da oyunlar … ne kadar çok vardı!  

Dahası orada Fleur’in annesi duruyordu ...  
Elinde bir valiz dolusu ışıltılar ve boya kutuları!  

Evet evet …  iyi duydun.  
İşbirliği tam da plana göre mükemmel gidiyordu!  
Müdür bey, bu herkesi mutlu ediyor diye düşündü birden! 
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Ve pazar günü, o gün gelmişti!  
Nihayet! Şenlik günü.  
Neşeli müzik eşliğinde ...  
Ve bir teneffüs alanı, daha önce hiç bu kadar güzel olmamıştı.  

Hoş bir kalabalık vardı.  
Şişme oyun şatosu önünde uzun bir sıra oluşmuştu.  
Yemekler yenildi, oyunlar oynandı, gülüşüldü, konuşuldu.  
Anne babalar birbirleriyle tanıştılar ve herkes mutluydu.  

Müdür bey, koca koca gözlerle şenliğe baktı,  
podyumun yan tarafından … perdenin arkasından.  
Ve bir an kendi kendine düşündü ki …   
Şimdiden sonra hep böyle olmalıydı. 
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‘Bugünden itibaren okulumuzun kapısı tüm velilerimize sonuna kadar açıktır!  
Sadece yardım etmek için değil, hem de hoş sohbet etmek için de, umarım.’ 

Pantolonunun cebinden büyük anahtarlığını çıkardı.  
Dikkatlice anahtarın birini ayırdı.  

‘Velilerin de okulda bir yeri olmalı … tam merkezde.  
Bakın bu sizin yeni veli lokalinizin anahtarı.’ 
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Blablabli Blablabla  

Konuşmalar, neşeli sesler, ıslık ve alkış … daha önce hiç bu şekilde duymamıştın!  
Bu tüm zamanların en iyi kararıydı.  

Ve küçük Mila … o çok gururluydu …  
Çünkü babasının fikri olmasaydı, muhtemelen şimdi burada olamazlardı!  

Şenlik … geç saatlere kadar sürdü.  
Ta ki, evet gerçekten,  ta ki horozlar ötmeye başlayana kadar.

Alışık olmadığı bir şekilde podyumda dikildi ...  
Ve konuşması için mikrofonunu birazcık daha açtı.  
Genzini temizledi … ‘öhö öhöm’ dedi ve biraz daha az çekingen bir tavırla:  
‘Bu muhteşem okul şenliği için, hepinize teşekkürler!’  

‘Bu önemli bir ders oldu,  
Tek başına şenlikler böyle başarılı olmaz!  
Daha önce hiç bundan daha iyi olmamıştı.  
Şimdiden sonra hep birlikte başaracağız!’ 
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