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Sezer ve Tozar 4

Kaptan Nero
INGVAR AMBJØRNSEN



INGVAR AMBJØRNSEN
1956’da Larvik, Norveç’te doğdu. 1981 yılından bu yana 
çeşitli alanlarda çok sayıda kitabı yayımlandı. Romanlar, 
polisiye romanlar, öyküler, çocuk ve gençlik kitapları 
ve makaleler kaleme aldı. 1986 yılında Beyaz Zenciler 
romanıyla büyük ün kazandı. 1997 yılında yayımlanan 
Gecenin Karanlık Sabahı kitabıyla eleştirmenlerin 
dikkatlerini üzerine topladı. Elling romanı ve onu izleyen 
Cennet Manzarası, Kan Kardeşler ve Beni Yarın Sev 



kitaplarıyla Norveç’in en çok okunan çağdaş yazarları 
arasına girdi. Değer görüldüğü edebiyat ödülleri arasında 
Riverton Ödülü, Brage Ödülü, Bokhandlerforening’in 
(Kitapçılar Birliği) verdiği “80’li yılların en iyi çocuk kitabı” 
ödülü, Riksmål Ödülü ve Bokhandler Ödülü sayılabilir.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITAPLARI: 

Çomar Amca’nın Mirası (Sezer ve Tozar 1) • Öfkeli Dostlar 

(Sezer ve Tozar 2) • Mario’nun Uçan Koltuğu (Sezer ve Tozar 3)
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Hayvanların 
Hizmetinde

Tozar uyandı, ıslak postunun kokusunun tadını çıka-
rarak yatmayı sürdürdü. Şansa bak, diye düşündü. Ben 
başka biri değilim de benim. Hiç arkadaşı olmayan ya-
bancı bir köpek de olabilirdim. Ya da aksi bir penguen.

Gözünün önünde beliriveren aksi pengueni endişeyle 
havlayarak uzaklaştırdı. Havlamaya bir kez başlayınca 
canı birazcık daha havlamak istedi. Yüksek sesli, cesur 
bir havlamaydı bu ve kendi sesini duymak onu mutlu 
ediyordu ama yine de sustu. Yanındaki yatakta uyu-
yan Sezer’i uyandırmasa iyi olurdu. Aralarında duran 
komodindeki saat altı buçuğa birkaç dakika kaldığını 





gösteriyordu. Kediler sabah erken saatlerde çok suratsız 
olabilirler. Tozar karanlıkta birazcık daha uzanıp yalnız 
başına yatağın tadını çıkarmaya karar verdi. Dün akşam 
kıyıda bulduğu ölü bir ördeği yemişti. Şimdi yatıp dişleri-
nin arasında kalan nefis kırıntıların tadını çıkarabilirdi.

Dünyada kendi yerini bulmak ne iyi, diye düşündü. 
Hiçbir hayvan bir köpek kadar mutlu olamaz.

Sonra yeniden uykuya daldı, rüyasında kalabalık bir 
izleyici grubunun karşısında gitar çaldığını gördü.

Aşağıda, birinci katta porsuk Şirin mutfak masasına 
kahvaltı hazırlarken eski bir gemici şarkısı mırıldanıyor-
du. Körfez Pansiyonu’nda işe alındığı zaman ona verilen 
bordo üniforması vardı üzerinde. Pantolonunun kena-
rındaki sırma şeritleri ve omuzlarındaki altın yaldızlı 
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püskülleriyle bir tablo kadar güzeldi. Otelin konukların-
dan biri, başındaki şapkayı bir ilaç kutusuna benzetmiş-
ti. Ama o da biraz fazla açık sözlüylü, diye düşündü Şirin.

Bakalım şimdi. Sezer’le Tozar. İki. Sonra ben ve dul 
Bayan Sırküpü’yle dört ediyor. Son olarak da, en önem-
lisi, saat dokuzda gelecek olan Belediye Müfettişi Ayaz. 
Etti beş. Masaya beş kahvaltı tabağı, beş fincan ve beş 
bardak koydu, sonra aklına beş numaralı odadaki tıkalı 
tuvalet geldi. Her işten anlayan su samuru Susam gelip 
tamir edeceğine söz vermişti. Susam sabahları geç kalk-
mayı hiç sevmez, diye düşünen Şirin masaya bir kişilik 
daha servis açtı. Ahh, evet, bir de elbette yumurtalıklar 
gerekiyordu. Peki ama acaba kaç kişi sahanda yumurta 
isteyecekti? Şimdi sabah sabah işlerin biraz zorlaşmaya 
başladığını hissediyordu. Ama ardından, yolun döne-
mecindeki bakkalın sahibi yaşlı ve bilge leylek Kurum-
lugil’in, sorunlar çıktıkça çözülür, dediği geldi aklına. 
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Omuzlarındaki yük kalkınca burnunu havaya dikip se-
vinçle bahçeye koştu. Sabahın o güzelim kokusu!

Bahçede dolaşan tavuklar geceleyin on iki yumurta 
yumurtlamıştı, hepsi de nefis görünüyordu. Kocaman 
bahçede canları istediği gibi gıdaklayıp dolaşmalarına 
izin verdikleri için pansiyondakilere böyle teşekkür edi-
yorlardı.

Pansiyonun ikinci katında Tozar bir kez daha uyandı 
ve bu kez onu bekleyen güne başlamaya hazırdı, kuyru-
ğunu küçük bir kırbaç gibi savuruyordu. Her seferinde 
yepyeni şeyler oluyor, diye düşündü. Yaşasın!

Tozar’ın kuyruğunun çılgınlar gibi sallanmasıyla uya-
nan kedi Sezer bütün tırnaklarını çıkararak gerindi, yu-
varlanıp yan yattı. Ardından sarı gözlerinden birini açıp 
Tozar’a baktı.

“Bak, bak,” dedi Tozar.
Sezer öteki gözünü de açtı.
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“Hav! Havhav, hav!”
Sezer yeniden yuvarlanıp sırtüstü yattı. “Lütfen To-

zar, biraz uslu ol!”
“Ama ben çok usluyum zaten!”
“Bak bu doğru. Yine de sabahları güne havlayarak baş-

lamak yok diye anlaşmıştık. Çok yoruyor beni.”
“Havlıyorum çünkü mutluyum.”
“Biliyorum canım.”
“Kalkıyoruz artık! Kahvaltıdan önce bahçede biraz 

koşabiliriz.”
“Git bahçeye, koş o zaman. Kediler güne öyle başlamaz.”
“Ama ben seninle birlikte olmak istiyorum!”
Sezer yeniden duvara döndü.
“İstersen biraz yanına sokulup seninle yatabilirim,” 

diye önerdi Tozar.
Sezer bir anda yorganı üzerinden atıp banyoya koştu.
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Aşağıda, mutfakta Şirin kahve suyunu kaynatmaya baş-
lamıştı ki su samuru Susam’ın canavar arabasının yo-
kuşu tırmanırken çıkardığı sesler geldi kulağına. Kor-
kunç bir gürültüydü bu, çünkü Susam arabasını eline 
geçen her türlü hurdayı bir araya getirerek yapmıştı. 
Boş yağ tenekeleri, eski dikiş makineleri, çaydanlıklar, 
bir yığın tırmık, kauçuk tekerlekler ve artık kimsenin 
ne olduğunu anlayamayacağı kadar paramparça olmuş 
başka şeyler.

Şirin merdivenlere çıktığında, Susam’ın canavar ara-
basını eski elma ağacının yanına park ettiğini gördü. 
Arabanın yanına “Her işten anlayan su samuru Susam” 
yazmıştı.

“Ne muhteşem bir gün!” diye bağıran Susam arabanın 
kapısını gürültüyle çarparak kapadı. Sonra bir ters takla 
attı, havadayken kocaman, kırmızı bir elma koparıp çi-
menlerin üzerine iniş yaptı.

“İyi ki çabucak gelebildin,” dedi Şirin.
“Evet, ne iyi oldu, değil mi?” dedi Susam sevinçle. 

“İnanılmaz güzel. Hastamız nerede?”
“Hastamız mı? Hasta şey… Tuvalet.”
“İkinci katta beş numaralı oda. Ama önce kahvaltı et-

mek istemez misin? Sezer’le Tozar da gelirler birazdan…”
Ama Susam iki patisinde birer alet kutusu, ağzında 

kocaman, kırmızı elmayla yanından gri bir rüzgâr gibi 
geçip gitmişti bile. Çok geçmeden, bir balyozla beş nu-
maralı odanın tuvaletinde işe giriştiğinde pansiyon sar-
sılıyordu. Susam bir yandan elma yiyor bir yandan şarkı 
söylüyordu.
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“Aman da aman dostlar… Hep söylemez miyim! Dün-
yanın sonu gelip çattı demek. Bana bakmayın siz. Ne 
olacaksa olur.”

Şirin şaşkınlıkla dönüp baktı.
Merdivenin altındaki odanın kapısında dul Bayan Sır-

küpü duruyordu, gagası aşağı sarkmıştı.
Şirin hızla merdivenlerden indi, yaşlı, gri kazın boy-

nuna sarıldı, başını okşadı.
“Bu yalnızca Susam, canım. Düşüncesizlik ettim, sana 

onun geleceğini söylemedim. Susam ne zaman ortaya çık-
sa böyle gürültü yapar. Ama kalbinin çok iyi olduğunu söy-
lemezsem olmaz. Ayrıca karaciğerinde de hiç sorun yok. 
Üstelik biz Körfez Pansiyonu’nda dünyanın sonu gelsin 
falan istemeyiz. Sezer’le Tozar bu konuda kesin kararlı.”

Gri kazın gözlerinden bu kez de rahatladığı için koca-
man yaşlar dökülmeye başlamıştı, ama sonra birden yine 








