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STEFANO BORDIGLIONI
Elli yıldan uzun bir süre önce Roma’da doğdu ve şu anda 
Forlì’de bir ilkokulda öğretmenlik yapıyor. Çocuklar için 
elliden fazla kitap yayımladı ve aralarında Gianni Rodari 
Ödülü - Orvieto Kenti, Colette Rosselli Ödülü ve Penne 
Kenti Ödülü de olmak üzere pek çok ödül aldı. Bir süredir 
televizyon programları da yazıyor.
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Kediler ve Nutella

Telepat makine Söz-Düş nasıl çalışıyordu? Ben nereden 
bileyim! Doğru, onu ben yaptım fakat yalnız başıma 
değildim. Düşünceleri okuyan makinenin icadında, ke-
dim Oreste’nin yardım eli, daha doğrusu yardım patisi 
de büyük rol oynadı. Nasıl mı? Eh, ne yalan söyleyeyim 
böyle bir cihaz icat etmeyi düşünmüyordum bile. Yal-
nızca bozuk olan faks makinemi tamir ediyordum. Çok 
modern bir faks makinesiydi, tıpkı cep telefonları gibi 
elektromanyetik dalgalar sayesinde çalışıyordu. Ancak 
bazen, bir makine hakkında bu sıfatı kullanabilirsek, 
biraz “sağır” oluyordu. Sadece kuvvetli frekanslardaki 
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dalgaları işitiyor; daha uzaktan gelen, zayıf mesajla-
rı görmezden geliyordu. Ben de bir tekniker olarak 
faks makinemi daha hassas bir antenle ve daha güçlü 
bir sinyal yükselticiyle donatmayı düşündüm. Makineyi 
söktüm ve parçaları değiştirdim. Tam hepsini yeniden 
monte etmek üzereydim ki Oreste işe patisini dahil 
etmeye karar verdi. Açık pencereden girmiş olan bir 
kelebeği yakalamak üzere tezgâhın üzerine atladı ve nu-
tella kavanozunu faks makinesinin aksamları üzerine 
yuvarladı. Sanırım çalışma tezgâhımın üzerinde nutel-
lanın ne aradığını merak edenleriniz vardır. Eh, o benim 
için orada duruyor. Zihnim çok meşgul olduğunda, ara 
ara bir kaşık çikolata kreması yerim ve düşüncelerimin 
netleştiğini hissederim.

Oreste ve kelebeği bir anda ortadan kaybolmuştu. 
Faks makinesinin antenini düzeltirken, “Pis kedi, seni 
yakalarsam tüylerini yolacağım!” diye bağırdığımı ha-
tırlıyorum. Tabii bunu söylerken aslında kedilerin de-
ğil de tavukların tüylerinin yolunduğu üzerinde fazla 
düşünmemiştim. Hem ayrıca bazı anlarda her sözcüğü 
tartmaya vakti olmuyor insanın. Hatırladığım başka bir 
şey de içi nutella dolu cihazıma bakarken, “Hay aksi, faks 
makinem!” diye düşündüğüm, hemen ardındansa, “Hay 
aksi, nutellam!”

Neredeyse bir aydan uzun bir süre önce gerçekleşmiş 
bir olay esnasında söylediklerimi ve düşündüklerimi 
hatırladığım için çok güçlü bir hafızam olduğunu sa-
nabilirsiniz. Aslında durum pek de öyle değil. O kadar 
unutkanım ki her sene bir düzine şemsiye almak zorun-
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da kalıyorum ve dışarıda kaldığımda kapıyı açabileyim 
diye arkadaşlarımın her birinde evimin yedek anahtarı 
bulunuyor. O kadar dalgınım ki bir seferinde Oreste’yi 
balıkçılık yapan amcam Settimio’nun evinde unutmuş-
tum. Eğer bana telefon etmemiş olsaydı onu gidip oradan 
almayı ne zaman hatırlardım, gerçekten bilmiyorum. 
Telefon eden amcamdı tabii, Oreste’ye kalsa beni kesin-
likle aramazdı. Settimio amcanın evinde Oreste’nin keyfi 
gayet yerindeydi.

O halde bana, telepat makinenin doğduğu gün ne 
söylediğimi ve ne düşündüğümü nasıl bu kadar iyi hatır-
ladığımı soracaksınız. Çünkü hepsi yazılı, makine yazdı.

Cümleleri ve düşünceleri aklımda bir düzene koyar 
koymaz nutellalı faks makinem çalışmaya başladı. İçinde 
bulunan kâğıt tomarının dönüşü duyuldu ve hemen son-
ra üzeri yazılı bir kâğıt çıktı makineden dışarı.

SÖZ DÜŞ

Pis kedi, seni yakalarsam
tüylerini yolacağım! 

Hay aksi, faks makinem! 
Hay aksi, nutellam!

Ağzım açık kalakaldım ve ne olduğunu anlamaya çalış-
tım. O tuhaf mesaj da neydi öyle? Kim gönderiyordu? 
Üstelik çikolatalı makinem elektriğe bağlı bile değildi… 
Önümdeki basılı kâğıt karşısında serseme dönmüştüm. 
Sonra biraz sakinleştim. İnanılmaz gerçek çok karanlık 
bir gecede bulutlar arasından geçen ay ışığı gibi birden-
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bire nöronlarımın arasından geçti: Kâğıdın üzerinde 
yazılı olan sözlerim ve düşüncelerimdi! Faks makinem 
her nasılsa onları algılamış ve yazıya dökmüştü. Böyle 
olduğuna şüphe yoktu, hemen az önce söylediğim ve dü-
şündüğüm şeyi çok iyi hatırlıyordum. Ama nasıl müm-
kün olabilirdi ki bu? Ayrıca zihnim düşüncelerle dolu ol-
duğu halde, makine şu anda neden hiçbir şey yapmadan 
öylece duruyordu? Makine düşündüklerimi yazıya dök-
meden önce yaptığım şeyleri hatırlamaya çalıştım: Faks 
makinesinin içini açmış, bir kaşık nutella yemiş, sinyal 
yükselticisini değiştirmiş, kediyi tehdit etmiş, anteni 
düzeltmiştim... Bunu düşünürken elim kendiliğinden 
antene gitti ve makine yeniden çalışmaya başladı:

SÖZ DÜŞ

Belki...

Aslında bir şey dememiştim ama tam da “belki” söz-
cüğünü düşünmüştüm. O zaman anladım ki nutellalı 
telepat faks makinem yalnızca antene dokunduğumda 
çalışıyordu.

Bu noktada bazılarınız küçük cihazımın sözcük ve 
düşünceleri okumasının nasıl mümkün olduğunu öğren-
mek isteyecektir; ama bunu da açıklayamıyorum. Bel-
ki kaza sonrasında bazı elektronik devreler kapanmış, 
başkaları açılmıştı; belki anten ve sinyal yükselticisi dü-
şündüğümden daha güçlüydü. Belki de nutella yalnızca 
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benim düşüncelerimi değil, faks makinelerinin düşün-
celerini de daha berrak bir hale getiriyordu. Ne bileyim!

Nihayetinde ben mühendis veya bilim insanı değil, 
yalnızca bir teknikerim. Bir aletin hangi prensipler te-
melinde işlediğini bilmek benim için o kadar da önemli 
değil. Yeter ki çalışıyor olsun!








