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SUSAN KRELLER

TÜRKÇESİ: OLCAY GERİDÖNMEZ





birMavi kulübe olayı, bir sürü kızgın bakışa maruz kal-
mama ve babamın çıkıp gelmesine neden oldu. Bakışlar 
yaz tatilinin sonuna kadar sürdüyse de babam iki saat son-
ra dönüş yoluna çıkmıştı bile. Daha uzun kalmasını ve bel-
ki bir ara onun ağzından, yaptığım yanlışın aslında yanlış 
olmadığını ya da o kadar da yanlış olmadığını, neredeyse 
doğru sayılabileceğini duymayı isterdim. Ama babaan-
nemlerin bahçesinde otururken babamın aklına gelen tek 
şey, “Bunun başka bir yolu yok muydu,” demek oldu.

Bunu sorduğu sırada babaannem kahvesini karıştıra 
karıştıra soğutuyor, dedemse yüzünü ısrarla haftalık Ba-
renburg Gazetesi’nden kaldırmıyordu. Gazetenin arka 
sayfasında ‘Yaşlı genç herkes serinlemek için soluğu suda 
alıyor’ ve ‘İtfaiye ekibinin yeni şefi Alfred Esser oldu’ ya-
zıyordu. Dikkatli bakıldığında, gazete, dedemin ellerinin 
titrediği haberini de veriyordu. Başlıklar, beş şiddetinde 
rüzgâra tutulmuş huş ağacı dalları gibi dalgalanıyordu; 
oysa o akşamüstü hiç rüzgâr yoktu, hal bırakmayan güne-
şin altında bahçedeki sandalyelere yapışmış gibi oturuyor-
duk, gökyüzünde uçakların bıraktığı iki üç beyaz çizgiden 
başka bir şey seçilmiyordu: Bu kavurucu günün çatısında-
ki ince cila çatlakları.

Kaşığı fincanında yaklaşık elli kez çevirdikten sonra 
kahveyi karıştırmanın artık bir inandırıcılığı kalmadı-
ğının farkına varan babaannem, durup yüzünü acılı bir 
şekilde buruşturarak bir daha asla sırt jimnastiğine gi-
demeyeceğini söyledi. Bu böyle bilineydi, çünkü herkes 
konuşuyordu, Sigrun, Trautchen, hatta onu hep arabayla 
almaya gelen Hilde bile konuşuyordu. Halbuki torununun 
yaptıklarından o sorumlu tutulamazdı, öyle değil mi ama? 
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Dedem onaylamak yerine gazetesini hafifçe salladı, ba-
bamsa içinde “on üç” ve “yeterince büyük” sözcüklerinin 
geçtiği bir şeyler homurdandı. İçimden ona, aynı homur-
tulu ses tonuyla arsız bir karşılık vermek geldi. Ama, “Ne 
kadar kalacaksın?” demekle yetindim, aynı şekilde babam 
da bana çoktan gitmeye hazırlandığını söylememeyi ter-
cih etti.
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iki– Diğerlerinin yanına git.
– Onlar benimle konuşmuyor babaanne.
– Bauerlerin Robert’i de mi?
– Konuşmuyor.
– Hiçbir şey söylemiyorlar mı?
– Söylemiyorlar. Öylece duruyorum yanlarında. Dur-

masam da olur yani.
– Robert de mi?
– Hı hı.
– Diğerleri de mi? Hep o yaşlı ağacın orada toplanan-

lar? Neydi, akçaağaç mıydı?
– Babaanne!
– Demek onlar da. Öyleyse Trautchen’e git, o sevinir.
– Kadın neredeyse yetmiş yaşında, ne yapayım yanın-

da? Hem o ağaç bir çınar.
– Öyleyse açık yüzme havuzuna git.
– Havuza gitmeyeceğim. İnsan yalnız başına olunca 

herkes bakıp duruyor.
– O zaman Trautchen’e git, o bakmaz.
– Neredeyse kör de ondan.
– Maja!
– Babaanne!
Barenburg dünyanın en sıkıcı kentiydi. Şimdiye dek 

hayatımda az kent görmüş olabilirim, yine de bunun doğ-
ruluğuna eminim. En çok da babaannemlerin oturduğu, 
annem öldüğünden beri yedi yıldır her yaz tatilimi geçir-
mek zorunda kaldığım mahalle için geçerliydi bu. Kırmı-
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zı tuğlalı evlerin önündeki yollar özenle süpürülmüştür; 
burada ayrık otu göremezsin, neredeyse insan da. Büyük 
şehirden gelen benim gibi biri, metroyu kıl payı kaçırmış 
da peronda tek başına kalmış hissine kapılabilirdi rahat-
lıkla. Burada birilerine rastlamak zordu, insanları ancak 
arabalarını yıkadıklarında, derneklerine gittiklerinde ya 
da çıt çıkmayan ön bahçelerindeki ortancalarının bakımı-
nı yaptıklarında görebiliyordun.

Merhaba, Maja!
Okul nasıl gidiyor?
Karşılaştığın kişiler az olduğu kadar da yaşlıydı. Yüz-

lerinde kolormatik gözlükler, temmuz yanığı kollarınday-
sa beyaz kıllar vardı, çocuklu aile sayısı çok azdı. İnsanlar 
ya doğma büyüme buralıydı ya da son yıllarda bu mahalle-
ye taşınmıştı, sonuncular tam olarak buralı sayılmıyordu. 
En azından babaannem arkadaşlarıyla haklarında konuş-
tuğunda kulağa öyle geliyordu. Diğerleri sayılıyordu tabii: 
Ezelden beri burada yaşayanlar. Ama sokakta neredeyse 
hiç görünmediklerinden onları pekâlâ sessizce geçiştire-
bilirdin.

Çok sessizdi burası.
Tık yoktu.
Mahalle öylesine sakindi ki sessizlik kulaklarımda güm-

bürdüyordu; aslında tam olarak sessiz de sayılmazdı, çünkü 
etrafta mutlaka çim biçen birileri olurdu, ilerigeriilerigeriile-
rigeri, kısa ve kesin, pazarları asla. İşte ben, bu çim biçme 
makinesi sessizliğine öylece sıkışıp kalmıştım; yapacak çok 
az şeyim vardı ama dünyanın zamanına sahiptim.

Başlarda severek gelirdim babaannemlerin yanına; ço-
cuk parklarını, küçük bisiklet turlarını, hatta komşularla 
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birlikte mangal akşamlarını ve açık yüzme havuzundaki 
kuru bisküvileri severdim.

Ama şimdi…
Şimdi her şey başkaydı.
Elbette kitap okuyabilir ya da arkadaşlarıma yazabilir-

dim. Ama bazen bütün bunları yapamazsın, bazen oku-
mak istediğin, hatta henüz yazmadığın harfler bile bula-
nıklaşıp birbirine karışır. O zaman gözlerini herhangi bir 
yere dikersin: Kâğıda, duvardaki sineğe ya da göstergele-
rini hareket ettirmeye gerek duymayan mutfaktaki şu işe 
yaramaz duvar saatine.

Burada, birlikte bir şeyler yapabileceğim hiç kimse 
yoktu. Yaşlılar fazla yaşlı, küçükler fazla küçüktü. Arada 
kalanlar, yani aşağı yukarı yaşıt olduklarım benimle takıl-
mak istemiyordu. Bunun özel bir nedeni bile yoktu, yoksa 
var mıydı? Sonuçta babaannemin mahallesine yakın otu-
ran yaşıtlarım, hastalıklı çınarın orada ya da süpermarke-
tin önünde buluştuklarında beni yanlarından kovmasalar 
da onlardan biri olmadığım için görmezden geliyorlardı. 
Sonradan gelip yerleşenlerden de değildim. Belirsiz bir 
şeydim, burayla bağım yılda altı haftayla sınırlıydı, üstelik 
bunun nasıl bir bağ olduğunun kimse ayırdında değildi, en 
az ayırdında olan da bendim sanırım.

Yine de tüm zamanımı dışarıda geçiriyordum, çünkü 
babaannemlerde oyalanabileceğim hiç ama hiçbir şey, bir 
toz zerreciği bile yoktu. Dışarı diyorsam da aslında iki yeri 
kastediyorum. Biri mavi kulübeydi ama bundan daha son-
ra bahsedeceğim, diğeri de mahallenin bitimindeki çocuk 
parkıydı. Park öncelikle kumdan, hem de tonlarca kumdan 
ibaretti. Birkaç oyun aletinin ayakları bu kuma gömül-
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müştü. Salıncaklar, tahterevalli, dönme tahtası. Ne zaman 
çocuk parkında olsam ki aslında neredeyse her zaman 
oradaydım, yani çocuk parkında olduğum her zaman, ba-
şımda kulaklık ve MP3 çalarımla küçük bir tahta kulenin 
tepesinde oturur ve dört yaşındaki çocuklar yanıma kuleye 
tırmanıp beni tekrar yalnız bırakmak üzere bir asma köp-
rüden kaydırağa geçerken müzik dinler dururdum. 

Hayatta daha heyecanlı şeyler vardır kuşkusuz ama 
burası o kadar da berbat sayılmazdı. Tahta kuleden, ço-
cukları kumda kendilerine ait olmayan oyuncaklar kullan-
dıklarında telaşlı anne gözleriyle etrafa bakınan kadınları 
seyredebiliyordum. Çocukları ağızlarına sessiz sedasız 
kum doldurdukları ya da sırf ben, özellikle korkuluğun 
olmadığı şu tehlikeli yere oturduğum için tahta kuleden 
düşmedikleri sırada, kum havuzunun kenarında sigara içip 
telefonda konuşan ebeveynleri görebiliyordum. Bu çok şey 
olmasa da yine de bir şeydi. Zaten bu mahallede daha faz-
lasını bekleyemezdin.

Elbette çocuk parkı için büyüktüm. Yaşım, mahallenin 
bu tek gürültülü adacığının asıl sahiplerinin birkaç katıydı. 
Babaannem, burada sık sık görünmemden utanç duyuyordu. 
On üç yaşındaysan bir çocuk parkında bulunman açık bir za-
yıflıktı. Maja! Senin yaşında! Ama öyleydi işte, tam da bu 
yaşta burada oturuyor ve zamanın kumda emekleyişini izli-
yordum. Derken tatilin ilk Pazar günü, aşırı sıcak öğle yeme-
ği için eve dönmeden hemen önce Julia ve Max’la tanıştım.
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üçJulia ve Max Brandner, mahallede yetmiş yaşın altında 
olup da benimle konuşan yegâne insanlardı. Üstelik bunda 
hiç acele etmediler, uzun bir süre hiçbir şey söylemediler. 
Hatta başlarda Julia ve Max bile değildiler. Başlarda Julia 
o kız, Max da o oğlandı, ötesini anlamak mümkün değildi.

Sarı kazaklı kız parkta ilk kez bir parıltı gibi belirdiği 
gün, hava, karar veremiyormuşçasına sürekli sağanak yağ-
murla yakıcı güneş arasında gidip geliyordu. Tahta kulede 
oturduğum için, tepemde de bir çatı olduğundan bence hiç 
sakıncası yoktu; yağmur dibimden aşağı yağıyor, güneş de 
bana pek dokunamıyordu.

Başlarda ikisi dikkatimi çekmemişti, kumu eşeleye eşe-
leye yürüyen sarılı kız lekesiyle ona puflayarak eşlik eden 
şişmanca lekeyi daha tam seçemeden unutmuştum bile. Sa-
dece yağmuru görüyordum, aydınlıktı, kum, asfalt ve olup 
olabilecek en yanlış kent kokuyordu. Aslında o çocukları 
görmezden gelmeye devam edecektim ama kız kuleme tır-
mandı, o sırada oğlan da üzerine insafsızca yağan yağmura 
aldırış etmeden dönme tahtasında çılgınca daireler çizme-
ye başladı. Kız yanıma oturdu, onu fark etmemiş gibi yapıp 
müziğimin sesini iyice açtım, sonra da yağmura ve dönme 
tahtasındaki sırılsıklam olmuş, arada bir küçük öfke nöbet-
leri geçiren oğlana dikkat kesildim. Çok şişmandı, göbeği 
iki büyük halka halinde, paçalarından yağmur sularının 
süzüldüğü pantolonunun üzerinde hopluyordu. Bu çocuğun 
bir sınıf fotoğrafında nasıl göründüğünü tahmin edebiliyor-
dum: Somurtkan ve iri, buna rağmen sanki dünyadaki bütün 
kötülüklerden dolayı özür dilemesi gereken oymuş gibi.

Kız gözlerini bana dikmişti. Bunu göz ucuyla görebili-
yordum, üstelik adeta tenimde hissettiğim o bakıştan hoş-
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lanmamıştım. Yağmur, kulenin çatısını dövmeye devam 
ediyordu, kulağımdaki müziğe rağmen damlaları duyabi-
liyordum. Belki de beni bunca huzursuz eden yağmurdu. 
Öylesine ki birden kulaklığımı çıkardım, kıza dönüp doğ-
ruca yüzüne baktım.

O yüz.
Çok güzeldi, ilk hissettiğim kıskançlıktı, bu kadar gü-

zel bir yüze duyulan kıskançlık. Bu yüzü okulda hayal 
ettim: Etrafı başka yüzlerle çevrili ve mutlu, bir sürü kız 
arkadaş, onlarla geçirilen teneffüsler ve ilk aşk mektupları. 
Okulda bu yüzün ne kadar sevildiğini ve görmezden geli-
nemeyeceğini hayal ettim. Kızın uzun kahverengi saçları 
ve biraz altın katılmış yeşil gözleri vardı. Burnundaki çil 
sayısı taş çatlasa beşti, çillerin altındaki burun küçücüktü, 
ucuysa tam tamına, o burnun anne babasını, tüm akraba-
larını, arkadaşlarını ve aşk mektubu yazarlarını büyüleye-
cek kadar yukarı bakıyordu.

Benim burnum şimdiye dek kimseyi büyülemedi. Onu 
bin sözcükle tanımlamak mümkündü ama büyük ve ya-
muk denip geçilebilirdi de.

Karga burun, kanca gibi uzun!
Maja’ya bak, karga surat!
Bazı insanlarda böyle burunlar pek dikkat çekmezdi, 

bende çekiyordu ama, çünkü çok ufak tefektim. Çillerim 
de vardı, hem de beş taneden fazla, çok daha fazla. Ten 
rengim çillerden seçilmiyordu. Hepsi, burnum, boyum ve 
çillerim birleştiğindeyse ortaya, arkadaşları için elini ta-
şın altına koymaktan çekinmeyen ama kimseye puan da 
kazandırmayan biri çıkıyordu. En azından babaannem 
böyle söylüyordu. Tamam, belki yanılıyorum, onun ağzın-
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dan taşla ilgili bir şey duymamış olabilirim ama puanla 
ilgili kısım kesinlikle ona aitti.

 
– Berbat bir yağmur, ha?
– 
– Seni ilk kez görüyorum, burada. Oradaki kardeşin mi?
–
– Buraya yeni mi taşındınız? Geçen yaz yoktunuz!
–
– Eee.
–
– Neden bir şey söylemiyorsun?
–
– Bak, yağmuru dövüyor sanki. Yağmuru pataklıyor 

gibi görünüyor. Söylesene, o kardeşin, değil mi?

O anda yağmur, çılgın darbelerden usanmışçasına tak 
diye kesiliverdi. Çocuklar, özellikle de irkilip dönme tah-
tasını durduran oğlan, bunca ani bir hava değişimini bek-
lememişti. Şimdi de olduğu yerde, sanki hareket etmezse 
daha çabuk kuruyacakmış gibi kıpırdamadan oturuyordu.

Birden, deminden beri kule çatısının sadece küçük bir 
kısmı tarafından korunan teneffüs suratlı sarılı kız, be-
nim çoktan gördüğüm şeyi fark etti. Kazağının sol tarafı 
ıslanmıştı, oradaki sarı cansız bir yeşile dönüşmüştü. Kız 
kazağını kaldırıp ıslak kısmı öyle telaşla sıkmaya başladı 
ki ister istemez gözümü çabucak kaçırıp aşağı, şişman oğ-
lana baktım. O sırada, yerden bitmişçesine ortaya çıkmış 
olan başka iki çocukla konuşuyordu. Ama hayır, konuşan 
o değildi, sadece yanındakiler konuşuyor ve bağırtılarıyla 
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oğlanın bakışlarını yere eğdiriyorlardı. “Fil yavrusu,” diye 
bağırıyorlardı, “fil yavrusu!”

Bu arada yanımdaki kızın kazağı bir türlü kurumak bil-
miyordu. Kazağı üstünden aceleyle çıkarırken, yanlışlıkla 
altındaki tişörtü de tutuverdiğinden çıplak göbeği birkaç 
saniyeliğine açığa çıktı. Bu gerçekten de kısacık anın göz-
lerimi yeniden kıza çevirdiğim saniyelere denk gelmesi 
tesadüftü. Aynı anın sonunda kız telaşla tişörtünü tekrar 
aşağı çekti. Tek bir el hareketi yapmıştı ama artık karnın-
daki o kocaman, kenarları sarıya çalan morlu, kahverengi-
li lekeler yok hükmündeydi.
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dörtDünyada morluk edinmenin bin bir yolu var. Morluk 
sebepleri çikolata çeşitlerinden ya da televizyon program-
larından bile fazla, biri zahmete katlanıp tüm olasılıkları 
yazmaya kalksa, ortaya kalın bir kitap çıkar. Morluklar, 
bisiklete binip de kaval kemiğinle pedala tosladığında 
olur, büyük teneffüste, senin gibi kafeteryaya ilk varanlar-
dan olmak için koşturan biriyle çarpıştığında da. Kışın kı-
zakla devrildiğinde ya da geceleyin buzdolabına giderken 
kalçanla mutfak masasına takıldığında da eksik olmazlar, 
aslına bakılırsa, bu mavi, yeşil ve sarı lekelerin bir köşede 
pusu kurmadığı tek bir an bile yok hayatta.

Çocuk parkındaki kızla ilk karşılaşmamdan beri kafamı 
kurcalayıp duran, bu kocaman lekelerin nasıl olup da tam 
karnının üzerinde oluştuğuydu; öyle ya, morluklar vücudun 
bambaşka uzuvlarına özgüdür. Belki de kız, açık yüzme 
havuzunda, suda yüzen unutulmuş oyuncağı fark etmeden, 
üç metrelik atlama kulesinden atlamıştı. Bir elma ağacının 
altına uzanmış ve karnına birkaç elma da düşmüş olabilirdi 
ama açıkçası böylesini hiç duymamıştım daha önce.

Şu oyuncak ve elma olasılığının beni gerçek anlamda 
ikna ettiği söylenemezdi, kızın, tişörtünün altında sakladığı 
başka bir şeydi; o sıralar ne olduğunu henüz bilmeme imkân 
yoktu, buna rağmen iyi bir şey olmadığını sezebiliyordum.

Ama bilemezdim… Yok, bilemezdim.
Buna rağmen çocukları bekledim.
Dört gün boyunca bekledim gelmelerini.
Onları, yani şu oğlanla kızı tekrar gördüğümde her şey 

tıpkı ilk seferki gibiydi. Kız tahta kuleye tırmandı, oğlan 
dönme tahtasında çılgınca dönmeye başladı; ikinci baskı, 
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ilerleyelim lütfen. Ama bu kez yağmur yağmadığı için ço-
cuk parkında yalnız değildik, nedense bana öyle gibi gel-
miş olmasına rağmen.

Bir süre sonra şişman çocuk dönme tahtasından aşağı 
atlayıp ağır adımlarla kuleye doğru yürümeye koyuldu. 
Yanımıza vardığında, artık yanımızdaydı, işte o kadar. 
Eğer oğlanla kızın nihayet iki laf ettiklerini sanan varsa, 
fena halde yanılıyor. Konuşmayı, önceki sefer gibi birden-
bire ortalıkta bitiveren şu iki oğlan üstlendi: Hey yağ tulu-
mu, söylesene bir fil ne kadar yemek yer?

Çok yaratıcı değillerdi açıkçası, fil dışında akıllarına 
gelen bir şey yoktu. Küçük oğlan hafifçe irkildi ama sa-
taşmaları duymazdan gelerek, dünyada, işaretparmağının 
tırnağını neredeyse bomboş bir tahta kulenin ayağına ge-
çirmekten daha önemli bir iş yokmuş gibi davrandı. 

Biri aşağılandığında tesadüfen onun yanı başındaysan 
ne yaparsın? Babam bir gün otobüste bir kadının, birkaç 
genç tarafından hakarete uğradığına tanık olmuş. Kadın 
tek başına oturuyormuş, yüzünün sol tarafını kaplayan 
kırmızı bir leke varmış. Gençler ona en az yirmi küfürlü 
laf yakıştırmış. Bir noktadan sonra buna daha fazla da-
yanamayan babam, yerinden kalkıp yabancı kadının tam 
yanına oturmuş. “Tesadüfe bak, selam, sana burada rastla-
yacağım kimin aklına gelirdi!” demiş sonra. Bunun üzeri-
ne gençler hakaretlerine son vermişler ama kadın yine de 
babamın davranışını hiç hoş karşılamamış ve ona hışımla 
çıkışmış: “Beni rahat bırakın!”

Babam o akşam eve, öfkeden kıpkırmızı kesilmiş halde 
ve her zamankinden biraz daha üzgün döndü; bana, “Maja, 
iyisi mi sen kimseye yardım etme, sana söyleyeyim, bunu 
istemiyorlar,” dedi. Onun böyle konuştuğunu duymak epey 
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tuhaftı, ne de olsa babam genellikle acil yardıma ihtiyacı 
olan insanlar hakkında film çeken bir belgeselci.

Oysa oyun parkındaki çocuğa yardım eden yoktu. 
Onca hakarete kulaklarını tıkamayı artık başaramadığın-
dan gözlerine yaşlar hücum ediyordu, derken ilk defa kızın 
sesini duydum. Düpedüz irkildim, çünkü bunu bekleme-
miştim ama doğruydu, yanımda oturan kız, açık ve net bir 
şekilde, “Sakın ona filler hakkında bir şey söyleme,” dedi.
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beş
– Filler hakkında mı, nasıl yani?
– Filler hakkında işte. Daha önce denedim ben, işe ya-

ramıyor. Hiç başlama bu yüzden.
– Ona ne anlattın ki? Kardeşin o, değil mi?
– O Max, yedi yaşında. Evet, kardeşim.
– Ha. Max’a ne söyledin peki?
– Ona fillerin harika hayvanlar olduğunu anlatmaya 

çalıştım. Başkaları böyle şeyler söylediğinde ağlamaması 
gerektiğini, çünkü fillerin gerçekten çok akıllı olduğunu…

– Ne güzel işte!
– Hiç de değil! Çünkü ona fillerin, ölecekleri zamanı 

anladıklarını da söyledim. Afrika filleri biliyor bunu, bir 
keresinde televizyonda izlemiştim. Bataklığa gidiyorlar, 
bir süre bekliyorlar ve orada ölüveriyorlar. 

Derken kız bana, bir keresinde Max’ın bunu nasıl dene-
meye kalktığını anlattı. Ölmeyi yani. Pantolon ceplerine bir 
sürü çikolata barı tıkmış, kolunun altına bir battaniye almış, 
sonra da bir fil kadar sessiz bodruma inmiş; sonuçta filler 
çok sessiz yürürmüş, bunu hayal edebiliyor muymuşum, o 
kadar ağır hayvanlarken hele. Aşağıda, bodrumda düzenle-
nen partiler için hazır duran kanepenin üzerine uzanan Max, 
açlıktan ölememe ihtimaline karşı çikolataları etrafına, yere 
yaymış. Ardından beklemeye başlamış, ölümü yani, tam iki 
saat boyunca beklemiş ama sonunda kapıda dikilen, o öğle-
den sonra Max’a göz kulak olması gereken kız kardeşiymiş. 
Ölüm engellendiği ve kız kardeşi tesadüfen ölümden daha 
hızlı davrandığı için Max da midesinde bir sürü çikolata ba-
rıyla, yaşamaya devam etmek zorunda kalmış.
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– Düşünebiliyor musun, annemle babam Max’ın ölme-
ye gittiğini anlamadı bile. Babam sadece, şey yaptı…

– Ne yaptı?
– Yani ona kızdı ve bu kadar çok yememesini söyledi. 

Çikolata kâğıtları etrafa saçılmış duruyordu hâlâ.
– Hımm.

Daha parlak bir şey söyleyemedim, çünkü böyle konuş-
malara pek alışkın değildim, olsa olsa babam bu kız gibi 
konuşurdu bazen. Ona yakışıyordu da. Ama bir çocuk par-
kı sohbetini gerçekten aşıyordu, buraya bir numara büyük 
geliyordu, içinde fazla ölüm ve kesinlikle fazla fil geçiyor-
du. Gerçi o kızla şu yeni artist ya da şekil bir cep telefonu 
hakkında konuşmak da olmazdı şimdi, bu gerçekten yürü-
mezdi. Zaten yeni artistlerle ilgili bir fikrim de yoktu, şe-
kil cep telefonu markaları konusunda bildiklerim daha da 
azdı. Benim cep telefonum eskiydi, babamdan kalmaydı, 
hatta okul bahçesinde bana arada bir, neden sabit telefonla 
okula geldiğimi sorarlardı. MP3 çalarım, ortalıkta göste-
rebileceğim en modern şeydi, üstelik bütün bunların nede-
ni paramızın olmaması değildi. Mesele daha çok babamın 
on üç yaşındaki bir kızdan okulda neler beklendiğine dair 
en ufak fikrinin olmamasıyla ilgiliydi.

Çocuk parkı kızı, o temmuz gününde söylenebilecek 
her şeyi söyledikten sonra ikimiz de tahta kulenin önün-
de artık sadece Max’ın durduğunu fark ettik. Hiç ses çı-
karmadan, kocaman açılmış, kızarmış gözlerle bize bakı-
yordu. Ellerini nereye koyacağını bilmediğinden olacak, 
biriyle saçını karıştırdı. Saçları koyu kahverengi ve çoğu 
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erkek çocuğuna göre epey uzundu, özellikle de alnına dü-
şenler. Derken, tam kâküllerini bir anlığına kenara ittiği 
sırada iki şey gördüm.

Birincisi, Max’ın da kız kardeşi kadar güzel, biraz altın 
katılmış yeşil gözleri vardı. İkincisi başka bir hikâyeydi ne 
yeşil ne de altındı, kırmızı ve mordu, iki euroluk büyüklü-
ğünde, alnının sağ üst köşesinde yer alan bir yaraydı. Ha-
yatımda henüz pek fazla yarayla karşılaşmamıştım ama bu 
gözüme o kadar kötü göründü ki Max’a, ne yaptın orana 
öyle, diyesim geldi. Eminim daha uygun sorular da vardır. 
Ancak sormaya fırsat bulamadım ne yazık ki, çünkü daha 
ben ağzımı açamadan yanımdaki kız yüksek sesle, “Bu ara-
da adım Julia!” dedi. Ardından tahta kuleden aşağı atladı ve 
afallayan kardeşinin elinden tutup oradan uzaklaştı.


