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Nene ve Nana, iki yaşlı mirketti. Bir süre önce, toprağın al-

tındaki mirketlerle dolu yuvalarından taşınmışlardı. Yeni 

orman manzaralı evlerinde rüzgârı hissedebiliyor, güneşi 

görebiliyorlardı.

O güzel ilkbahar sabahı uyandıklarında, kahvaltı edip çi-

çekleri suladıktan sonra düşünmeye başladılar. Günü değer-

lendirmek için yapabilecekleri birçok şey vardı. Ama hangi-

sinden başlayacaklarına bir türlü karar veremiyorlardı.

Nana sualtına dalıp fotoğraf çekmeyi önermişti. Ama 

Nene’nin canı fotoğraf çekmek istemiyordu. Onun hayali, bir 

ağaç evi yapıp açık havada uyuklamaktı. Mirketler uykuya 

bayılırdı ne de olsa… Ama Nana karşı çıkmıştı. Havada yağ-

mur kokusu varken pek de akıllıca değildi bu.
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Nana, “Bir tanışma partisi vermeye ne dersin?” diye sor-

du heyecanla. “Şimdi planlamaya başlarsak, yarın bu saat-

lerde çılgınca eğleniyor olabiliriz. Ormandaki herkesi davet 

ederiz. Böylece hem eğleniriz hem de yeni dostlarımızla ta-

nışmış oluruz,” diyerek zıplamaya başladı. 

Nene de heyecanını paylaşmıştı. O kadar çok hoplayıp 

zıpladılar ki, sonunda Nene’nin yünlerine dolanıp düğüm ol-

dular. Düğümleri açmak için de bir sürü zaman harcadılar.

Futbol oynamak için top bulmaları gerekirdi. Maket uçak 

yapma fikri ikisine de çekici gelmemişti ve çok sevdikleri mini 

tren setini bir türlü bulamamışlardı.

“Eve tıkıldık kaldık, üstelik henüz ormandaki kimseyle 

de tanışamadık,” dedi Nana homurdanarak. “Aslında aklı-

ma son bir fikir geliyor ama…”  

Nene elindeki örgüye daldığı için Nana’nın söylediklerini 

duymamıştı. “Ne dedin? Ne dedin?” dedi kulak kesilerek. 
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“Geç kaldık…” dedi Nana. “Hemen davetiyeleri hazırla-

malıyız.” 

Nene kalemini alıp yazmaya başlamıştı bile.

Sevgili dostlar, sizlerle tanışmak ve birlikte  
eğlenmek için bir tanışma partisi düzenliyoruz.  
Katılmak isteyen herkesi evimize bekleriz.  
Saat on ikide görüşmek üzere. 

İmza: MİRKET NİNELER

Bir sürü davetiye hazırlayıp posta güvercinine verdiler. 

Güvercin hepsini ormana dağıtacaktı. 

Sıra müzikleri ayarlamaya gelmişti. Mirket ninelerin 

evinde harika bir müzik sistemi vardı. En neşeli şarkıları se-

çip listelediler.

Partide ikram etmek için davetlilerin tümünün yiyebile-

ceği bir şeyler bulmaları gerekiyordu. “Çikolata,” dedi Nana. 

Nene, “Kuşların ağzına yapışır,” diye itiraz etti. Et yemeğini 

kuzular, sebze yemeğini tilkiler, çorbayı da karıncalar yi-

yemezdi. En sonunda herkesin sevebileceğini umdukları bir 

şeyde karar kıldılar: Meyve salatası…
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