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Balık İgi

Benim adım Flo ve benim İgi adında bir kız 

kardeşim var.

İgi yüzmeyi öğreniyordu. Babam onun ağır-

dan aldığını söylüyordu. Bunun nedeni İgi’nin 

havuzun sığ kısmında yürüyerek, kollarıyla 

doğru hareketleri yapmasına rağmen yüzüyor 

numarası yapmasıydı. 
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“Üst kısım tamam,” dedi babam, “ama biri-

si bacaklara ne yapmaları gerektiğini söylemeyi 

unutmuş.”

İgi bacaklarına bir şey söylenmesi gerektiğini 

düşünmüyordu. 

“Bakın,” dedi. “Yüzmek çok kolay.” Ve bir aya-

ğından diğerinin üzerine zıplayarak kollarını çır-

pıyordu. 

Babam onun yere inmek üzere olan bir ördeğe 

benzediğini söyledi. 

“İgi, bu yüzmek değil,” dedi annem.

“Hayır, yüzmek!..” dedi İgi.

Ben hiç karışmıyordum. 
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Eve dönerken, otobüste İgi uykuya dalmak 

üzereydi. Babam onun bütün o sualtı koşuların-

dan dolayı yorgun olduğunu söyledi. 

İgi tek gözünü açıp, “Ben yorgun değilim,” 

dedi ve sonra gözünü yine kapattı. “Ayrıca ben 

koşmuyordum.”

“Seninle ne yapacağız?” dedi annem. “Sana 

yüzmeyi nasıl öğreteceğiz?”

“Ben yüzebiliyorum,” dedi İgi.

“Senin vücudunun yarısı yüzebiliyor,” dedi ba-

bam. İgi kollarını kavuşturdu ve arkasını döndü. 

“Ben yüzmeyi nasıl öğren-

dim?” diye sordum.

“Bebekken seni suya düşür-

dük,” dedi babam.

İgi bıyık altından güldü, ama 

sonra horlama numarası yaptı. 
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“Baba!” dedim. “Bu hiç hoş değil!”

“Seni düşürmedik,” dedi annem, babamı dir-

sekleyerek. “Seninle birlikte havuzdaydık ve seni 

bıraktık.”

“Bunu gerçekten yaptınız mı?” diye sordum. 

Annem, “Bunun için özel dersler aldık. Seni 

öylece suya atmadık,” dedi.

Babam bütün bebeklerin yüzmeyi bildiklerini 

ve onları suya batırıp hatırlamalarına yardımcı 

olursanız yüzebileceklerini söyledi. 

“Bebekler anne karnındayken suyun içindedir-

ler,” dedi annem. 

Annemin karnına baktım. İgi yeniden gözleri-

ni açtı. 

“Peki, bunu İgi’ye neden yapmadınız?” diye 

sordum.

“Denedik,” dedi annem. “Ama o bunu sevmedi.”
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“Asıl sen bunu sevmedin,” dedi babam.

“Ağlıyordu,” dedi annem.

“Bağırıyordu,” dedi babam.

“İgi senin gibi değildi Flo,” dedi annem. “Sen 

küçük bir balıktın.”

İgi koltukta birden dik oturdu. “Ben balık ol-

mak istemiyorum. Kim balık olmak ister ki?” dedi.

“Doğru,” dedi babam. “Kim domuzcuk olmak 

varken balık olmak ister ki?” dedi ve İgi homur-

tuyla gülene kadar onu gıdıkladı. 

O haftanın ilerleyen günlerinde İgi ilk yüzme 

dersini aldı. Babam işyerindeyken onu izlemek 

için annemle birlikte gittim. 
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Ders diğer havuzlardan uzakta gizlenmiş özel 

bir havuzdaydı. Onun orada olduğunu anlaya-

mazdınız. Ufaktı ve derin bir yeri yoktu, herhangi 

bir noktasında ayakta durabiliyordunuz. Su ise 

ılıktı, neredeyse banyo suyu kadar sıcaktı. 

İgi’nin sınıfında dört kişi daha vardı: 

• Örümcek adam gözlüğü ve yeşil dev Hulk 

mayosu giymiş bir erkek çocuğu;
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• Ağlayan ve suya hiç bakmayan turuncu 

saçlı ve turuncu bikinili bir kız çocuğu;

• Batmayan özel bir mayo giymiş bir kız ço-

cuğu, muhtemelen hile yapıyordu;

• Ve okuldan James adında, pembe kolluk 

takan ve İgi’den bile daha kızgın görünen bir er-

kek çocuğu. 


