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Servisten indim. Servis arkadaşlarıma 
el salladım. 

Yukarı, evimizin penceresine baktım. Boynuma 
astığım anahtarla apartmanın ağır kapısını açtım.  
Ben içeri girdim, servis yoluna devam etti. 

Asansörün başına gittim.  

Bu sırada yanıma, iki numarada oturan Bay 
Bukalemun geldi.  
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Öyle ayıplar gibi bakmayın! Sadece ben değil, herkes 
ondan bu isimle söz ediyor. Görseniz, siz de ona bu 
ismi takardınız. Anneniz, “İsim takmak ayıptır,” diye 
sizi uyarsa bile ona bu ismi takardınız. Çünkü Bay 
Bukalemun, sürekli ortama göre renk değiştiren bir 
takım elbise giyer.  

Bu elbisenin kumaşı, aslında kendi buluşuymuş. 
Ancak kötü kalpli kuzenleri yıllar önce bu buluşu 
ondan çalmış ve bu kumaşı üreten bir fabrika açmış.  

Bay Bukalemun itiraz etmiş, buluşun kendisine 
ait olduğunu söylemiş, fabrikanın kapısında ağlamış, 
bağırmış, ama sesini kimseye duyuramamış. 

Nedendir bilinmez, iyi midir kötü müdür hiç 
bilinmez, kimse bu fabrikanın renk değiştiren 
kumaşlarından almamış. Durum böyle olunca,  
fabrika kapanmış, kuzenler de satılmayan onca 
kumaşla birlikte kayıplara karışmış. 

Bay Bukalemun bu kumaştan yapılmış ilk ve son 
takım elbiseye sahip kişiymiş.
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Umarım hayvanlar hakkında bir şeyler 
biliyorsunuzdur. Hayır, köpekler hakkında değil, 
bukalemunlar hakkında. Daha doğrusu, 
Bay Bukalemun’a neden “Bay 
Bukalemun” adını taktığım 
konusunda, umarım bir 
fikriniz vardır. Söylemeyi 
unutmuş olabilirim, 
ama bukalemunların 
bulundukları ortama 
göre renk değiştirdiğini 
biliyorsunuz, değil mi?  

Neyse... 

“Evladım,” dedi bana, Bay 
Bukalemun, “dilini mi yuttun?” 

O sırada asansör evimizin 
bulunduğu kata gelmişti. 

“Teşekkür ederim,” dedim, 
yutmadığımı anlasın diye dilimi 

İşte, şimdi de asansör kapısının rengini alan takım 
elbisesiyle karşımda. Kucağında da, gezintiye çıkardığı 
küçük köpeği Kuçu. 

“Çocuklar bir başına asansöre binemez,” dedi  
Bay Bukalemun. “Tehlikeli.” Gözlerini gözlerime dikip, 
devam etti: “Annen, baban seni uyarmadılar mı?” 

Köpeğinin küçücük bir dili vardı ve çok sevimliydi. 

“Yanında bir büyük varsa, binebilirsin,” dedi 
asansörün kapısını açarak. 

Bindim. 

“Mecburen senin katına kadar çıkacağız,” dedi 
ve düğmeye bastı. “Böylece yanında hep bir yetişkin 
olacak...” 

Köpeği Kuçu havladı. 

“... ve bir köpekçik,” deyip, Kuçu’nun başını okşadı 
ve ona cebinden çıkardığı köpek bisküvilerinden 
verdi.

 








