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1 Kapalı yüzme havuzunda, yüzme bilmeyenler için 
ayrılmış kısımdaydık. Katinka, Robbie ve ben. Rob-

bie artık düzgün yüzmek istiyordu, biz de ona bunun 
nasıl yapılacağını gösteriyorduk. Fakat o ikide bir su yu-
tup deli gibi öksürüyordu. Katinka sırtına vuruyordu, bu 
ona iyi geliyordu. Robbie, pes etmedi. Ona, bacaklarıyla 
ne yapması gerektiğini açıkladık ama o hasta bir köpek 
gibi çırpınıp duruyordu. Aslında Robbie, temel yüzme 
kurallarını bilip de belli bir mesafe yüzebilenlere verilen 
Denizatı derecesini çoktan almıştı. Buna rağmen çoğu 
zaman suda tek başına kalmaktan korkuyordu.

Havuzun yan tarafında dinlenmek için şezlonglar var-
dı. Birinde bir kadın uzanıyor ve elindeki dergiyi karıştı-
rıyordu. Yanındaki küçük çocuğun üstünde bezden başka 
bir şey yoktu. Ufaklık sıkılmıştı herhalde ki mızıldanma-
ya başladı. Ancak kadın dergiden başını kaldırmadı.

Cep telefonu birden çalınca hemen bakıp konuşma-
ya başladı. Öyle yüksek sesle konuşuyordu ki herkes her 
şeyi duyabiliyordu. Başta gülüyordu ama sonra gittikçe 
sinirlendi. Çocuk şezlongdan aşağı kaydı ve yalpalayan 
adımlarla suya doğru ilerledi. Kadın telefonda çemki-
riyordu: “O ahmak Mona’yla bir işler çeviriyorsun sen, 
bilmiyorum sanma!” Öyle öfkeliydi ki etrafında olup bi-
tenleri, mesela bebesinin sallana sallana havuza yöneldi-
ğini anlamadı bile. Ne yaptığını biliyordur herhalde diye 
düşünüp Robbie’yle ilgilenmeye devam ettik.

Birden ŞLAP etti ve sular sıçradı. Arkamızı döndük, 
ufaklık sudaydı, aynı Robbie gibi kollarıyla bacaklarını 
çırpıyordu, bir yandan da su yutuyordu, yüzünde de tu-
haf bir bakış vardı. Şezlongdaki kadına baktık. O telefon-
da çılgınca konuşmakla meşguldü, hiçbir şeyin farkında 
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değildi. Cankurtaran tam bir hödüktü. Cam kabininde 
oturup gözünü bilgisayardan ayırmıyordu.

Katinka’yla ben oyalanmadık, artık iyice suya batıp 
sadece saçları görünen ufaklığın olduğu havuz kenarına 
yüzdük. Ben daldım, çocuğu kollarından yakalayıp yukarı 
çektim, hiç zorlanmadım. Kafası suyun dışına çıktığında 
önce hareketsizdi ve umarım ölmemiştir diye düşündük. 
Fakat sonra ciyak ciyak bağırmaya başladı, suratı kızardı.

Çocuğunun yanında olmadığını o anda fark etti ka-
dın. Biz ona el sallayıp küçüğü işaret ettik. Kadın çığlık 
attı, telefonunu yere düşürdü ve koşarak havuz kenarına 
geldi, burnunu eliyle sıkıp suya atladı. Ufaklığı kolları-
mın arasından hırsla çekip aldıktan sonra ağlamaya baş-
ladı. Ardından bize kızdı, aşırı saçmaydı.

Sonunda cankurtaran da koşarak gelince olayın nasıl 
gerçekleştiğini anlattık. Cankurtaran ambulans çağırdı 
çünkü ufaklık belki fazla su yutmuştu ve bu beynine za-
rar verebilirdi. Neyse ki her şey yolundaydı, kadın sakin-
leşti ve bize binlerce kez teşekkür etti. Ayrıca bir gazeteci 
de geldi ve bizimle altı bezli çocuğun fotoğraflarını çekti.

Bir çırpıda ünlü olmuştuk, okulda herkes bize bakı-
yor, bizimle gururlanıyordu, oysa normalde pek fazla se-
venimiz yoktu.

Birkaç gün sonra kapalı yüzme havuzunun müdürü 
evimize geldi, herkesin elini sıkıp bize övgüler yağdırdı. 
Biz, bu kadarı da kâfi artık, diye düşündük.

“Üçünüze bir hoşluk yapmak istedik,” dedi adam. “Bu 
yüzden size bu serbest giriş kartını takdim etmekten 
mutluluk duyarım.”

Başta anlamadık.
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“Bütün yaz boyunca açık yüzme havuzundan ücretsiz 
yararlanabilirsiniz. Dilediğiniz her an!”

Bayıla bayıla kabul ettik tabii.
Nisan sonu gelmişti. Havuz 15 Mayıs’ta açılıyordu.

2                                                   Herkes kahraman olduğumuzu söylüyordu. Ama  
değildik. Tesadüfen yakınlardaydık sadece. Bu ara-

da bunları, sırf nasıl oldu da şimdi tüm günlerimizi açık 
yüzme havuzunda geçirebildiğimizi anlayabilmen için 
anlattım. Artık her gün oradaydık. Bütün yaz boyunca. 
15 Mayıs’tan 15 Eylül’e kadar. Yüz günden fazla. Yağmur 
yağdığında bile.

Başka olanağımız da yoktu zaten, yani annemle ba-
bamın. Hiç yeterince paramız olmazdı, bir yerlere tatile 
gitmek için falan. Oysa Robbie’nin suya girmesi gereki-
yordu.

3                   Robbie’nin gerçek adı Robert. Benimki Alfred ama 
herkes bana Alf der. Uzun süre bundan hiç hoşlanma-

dım. Artık rahatsız etmiyor, hatta fena gelmiyor.
Katinka, Katinka’ydı işte.

Biz Bukowskileriz, demir yollarının arkasındaki top-
lu konutlarda oturuyoruz. Ben on yaşındayım, Katinka 
sekiz, Robbie ise yedi. Annem tren garındaki pastanede 
çalışıyor. Babam taksici.

Georg-Elser caddesinde oturuyoruz. Evimiz üç oda-
lı: oturma odası, annemle babamın yatak odası ve bizim 
odamız. Ayrıca bir mutfak ve bir banyo. Balkon yok.
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Ama balkona kim ihtiyaç duyar ki, bütün yazı açık 
yüzme havuzunda, gökyüzünün altında geçirebiliyorken 
hele?

On metrelik atlama kulesi olan bir havuzdu üstelik.
Voleybol sahasının orada bir de büfesi vardı, gönlün-

den geçen her şeyi bulabiliyordun. Tabii paran varsa.
Bizim açık yüzme havuzumuz.
Kapısından çıktın mı Alman futbol ligi Bundesli-

ga’nın bir takımının antrenmanını seyredebiliyorsun; 
antrenman sahası havuzun hemen yanı başında.

Oradayken bu yaz hiç bitmez sanırsın.

4                   15 Mayıs’ta hava iyice ısınmıştı. Okuldan çıkar 
çıkmaz Robbie’yi gündüz bakımevinden aldık. 

Geldiğimizde kızgın bir halde bir köşede oturuyordu. 
Biri elinden en sevdiği oyuncak arabayı almıştı. Ço-
cuk ondan çok daha güçlüydü. Katinka hemen oğlanın 
üzerine yürümeye kalktı ama ben bunun iyi bir fikir 
olduğunu düşünmüyordum, hele de o an. Açık yüzme 
havuzuna gitmek istiyorduk çünkü. Bu yüzden Katin-
ka oğlana yumruğunu göstermekle yetindi. Oğlan sırı-
tıyordu. Sekiz yaşına girmişti bile ve kız kardeşimden 
korkmuyordu.

Otobüse binecek paramız yoktu, bu yüzden tüm yolu 
yürüdük. Buna alışmamız gerekiyordu, çünkü yarın da 
paramız olmayacaktı. Ertesi gün de.

Nehri geçtik ve dip dibe birahanelerin sıralandığı ma-
halleye geldik. İnsanlar dışarıda oturuyor, türlü şeyler 
içiyordu. Bir kafenin yanından geçerken Robbie elinde 


