
Büyülenmiş büyücü 

B
liyuknıııı .... lıır hüylküdür lngm.~ı 
lkrgnı .ın \~nı ne..,nt·lc .. :rlc huyu 
il'nıııh . .11 nı llt'"1l'il'rı kull.ın.ııı 

hır lıtı\ ' Ü<- u. \Jcll'r mı lıu nL'snelcr1 Büyü 
Ili h·nc·r . ls.ıı.ınlık <kb" lılnı \C' gi"tc· 
rın . ( .< ıluklugunun en t .1nlı .ınıL..ırının 

kı zgın :-.;h. k< ıkul.ırın~ı k.ııv .. mı.., " Ht!~ üllı 

h:ncı g~.> .... ıerııni: ll~,. ınl'trt·\ · i .ı~nı~ıy.ın. 

.~t'>...,h..Tt ' gl ı .... rL·n._· lıurd.ı..,ı cık mı ... film p~ıı 

"·'"' \t- tıkırd.ı\ .. ın hir g<btL"ricı <ılın.ı .... ı ne.: 
dt·ıı,jz dc·gıl ı illi kilttik s.ır,,ık nukııı.ı 

h~..:nıııı ılk h\lnıdilük .ıratınıdı " ) . 'ınnr.ı 

hıınl.ırı gdistırır hu kt•z o tl . ı h.ı,k.ıl.ırını 

htınılvıııt'll 1 · oıwlır ı 1 'ı dik hl11 Lll ült·rt 
'Jygı dtı\.tı \l' ).ıpıfl.ırında geni.., \t.T \t.'· 
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rır. ) c·dıııcı \llllıür un en gti/l'i 'L dı ı 

kun.ıklı ,,ıJınl'i<'rinckn hı ri. hü) uculiiJ..tvn 
dol.11 ı 1 .ıkıLır.ık iilllınt· lıııkuııı gıyıııı' 

g<'ll< kız.ı ek cıl.ın hiiluıııduı ) \Iz" '·' 
d.ı 'ıııc·ın.ıı ıl.ırııı \.ıkıslırdıkl.ırı .ıdl.ı ' llıi 

\ ' üı..tı · i"'-" ha"'t.ın .... on~ı 1 l) y~ ıpnnrız· 

ııı.u. ı hCl\ l..ıcü..,ı"ı -\lht.'l1 Fının~ınul'l \ ·o~ 

krı .ınl.ırırı · 
l~ı.:rgnı.tn tL.ı lnıvl'ıll'nnH.Tllll d('gıl..,t· 

hılt· h\11 ıılı:nıL"ııın .ınl.ıtını ır.ıd.ırıııd.ııı 

hi n dt.· .ı~ nabrdır "ıanırını lıkbir ~<ınt.:t 

lllL'l11n \~ıpııında .1} nal.ıı lk· rgnı;ın ın 

lılıııiLTintkkı dt'nli I<T rutnı.ız lkrg 
ın.ın · ın y;ıpıtınd ~ı . "'.ırın·nun h:.ı..,ıonıı dl'n 
li "lt-' '<· Idır a\ na. Ilir h.ıkınıa \tt·mllı.ılııı 

lıır )<ıl hmtıma gezdirilc·ıı .ı1n,ı"" dı:ıı l ı 

gtT~ehı. lı ir lıakıına Brl'liıl ın ·ı .ılı..ıııu 
b:-.nıa ıııl'safe koym;ı '·~ı (_k·n li lll' ..... tlt.'lt ı ; 

lıir lıakını.ı .ıl gozüınnıler'iıı '<'\ ırlikkri 

denlı dcgi.,J..c·ıı. renk lı tl\ ıl ı 11 ;1 h ir .ır.ı~ 

\ .ırlıkLırı. o!Jyl.ırı .ı) nı .ı m !;ı tlt'ğl'ık .ı u 
Lırd.ın gl·>...,lt.:nııt·yc y .. ıı~ı\ :ın h ir <J\·unt. ak. 
\\ ıud~ıkı g(>runtih k· y.i">t go/t gl'lınt·k
lt'n ltılun da , lıı:ııı 1 cızdl'lı lıcııı uıııLın 

g(ntınlllL'\ c 'L' g(}...,LL'rlllt'\ L .ı\ n.tnın u.: in 
dt·kılc·rt ııLı,nı.ıı.ı , lı;ııt.ı ınııı.kn gt'\t'ıt·k 
d.ılı.ı iıtelcre. deriıılc• ınt·'lnl' lıır ) cı! ı ulu 
ga ukııu1 ·a tkk !ın türltı oyun gırer ı'ln 
"ııw ) .ı d.ı .ı] n:ı1 !.ı hırlıklt' gı ırlııılcı dt· 
rıızl.ı hıız olur; lıtı1 le! i kk ııı'Cıııııı lıı:deıı 

tL' olııu,,ı hık nılıc;ı ıilduğiı· 
nü anlal,ıbılıı 

\ L' kadıııLıı. Filınlerındc 

k.ıdınl.ır;ı hi'ıylc"nt ..ıgırlık 

ı..ın11 cın ; , ıl.ılıildigine dt•gı"k 

kadın pt >rlrl'il'rı L'IZL'Il pek , ız 

pınl'tnıen 1 .ıı·dır ·ııtıılın k.ı 

dınl.ır l'lkıleı ht·ııı ) ,l'il'ı 
gL'nu klkfıgü , ~i .... manı zayı 

tı. ırı prı", lıanıalı . ku' gibi 
lufili . c·ırkını c<'kllı,ı, ıtı<"ı. 

\""".ını iilü"ı "· lı:ıtıa · di
'' tu tk ıNı lı an .ııılar.ı dı: k 
uunır 'l' '"1 k noktalanır· 
"-\nıa l'n l'<>!: dl'ğl'r n.-·rdıgim 

di" ,ınıJı. 1.ılı'ı lıananLır lt' 

...,ürüngL"nkrdir .. ": sonr .. ı da 
lıır rüıııu.·vlc' <lZl'lkr· " 1\.,ıdın· 

br lıt·ninı L'\Tı:nımdir' .'\ına 

13ergın~ın ın hu t.'\ rL"ni heninı

'L'tliği . kl'ndı evındt· gilıı goı 

dügü. gizı:nıkrıni tünıüdt· 

(ozehildıgı pl'k '<>vlenı:nıt·z . 

Bu L'\ n:nc· !ıd kı de pc k 
J.yak uyduranııyorunı Anı.ı 

hunu cbiksız l""'ıı·ahıldığıni 
hangi erkek si'ıyil'yebilir ki 
Bes kez c·\knt·ıı Bt'rgnı.ııı 

ilin hu. · recrülıc·ı IL' "ılıit'tir 

Yint de kadın ruhunun. cıfr· 

ler arasındaki ill'kilcrın 'c· 
iletisıııısızliğin .ıuınlanıa"n

lLt en güzı:l ürneklt:rinı n:rir 
Ku,ku,uz günl'} lı hc·nzl'ri 
Antonıonı nın kadına d.ılıa 

'l''ecc·n ) :ıkl.l'ıınınd.ııı ol 
dukça degisik h ir tutunıla .. . 

Bir I1Cıkııııa lin lutınus hıı 
htiyünı dt· sa) ıl.ıh ı liı lkrg
nı;.ın; hcnı cinleri (.'ok ~oınut 
rur. Ön< e \·dısmcsindeıı kay
nakl.ınır hu Ilir ralıip ailesı· 
ne doğar· ilL'nıııı gibi hir ra 
lı ıp .ıılesındt· düll\';1\ .ı gelcıı 

lıiri. iilümün 'l' ) .ıs.ııııın ku 


