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Tam tatlılarımızı yiyorduk ki, Mado-Magie gözyaşlarına 
boğuldu.
 “Tanrım, ne kadar mutsuzum!”
 Annem Moune ahududulu pastayı tabağına koymuş-
tu ki, Mado-Magie bağırmaya başladı:
 “Bir insan bu kadar mı mutsuz olur! Bu kadar mııııı!”
 Sevgili vaftiz annem Mado-Magie daha bir dakika 
önce gülüp eğleniyor, şakalar yapıyor, Mado-Magie gibi 
davranıyordu. Şimdi, aniden yüzü paçavraya dönmüş, acı 
dolu hıçkırıklarla sarsılıyor; gözyaşları yağmur olmuş, ta-
bağındaki ahududulu sosa karışıyordu. Onu ağlarken ilk 
kez görüyordum.
 “Canım yanıyor! Canım ö− öy− öyle ya− yanıyor ki! 
Ah, neler çektiğimi bir bilseniz, ah!”

Mado-Magie
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 Masaya yumruğunu öyle bir indirdi ki, mancınığa 
dönüşen kaşığı önündeki pastayı aldığı gibi, karşısında 
oturan babam Pope’un alnına yapıştırdı.
 “İnanılmaz, dayanılmaz bir acı buuu!”
 Pasta bıyığından aşağıya doğru yavaş yavaş süzülür-
ken, Pope hiç tepki vermedi. Kocaman elini, masanın üs-
tünden uzatıp, Mado-Magie’nin sıkılmış yumruğunun 
üstüne koydu, çok hafifçe.
 “Tamam, Magie... Tamam... Belki de bu kadar üzül-
mene gerek yoktur, bakarsın geri gelir...”
 “Nee?”
 Mado hemen ağlamayı kesti.
 “Ne dedin sen?”
 Pope’a onu yiyecekmiş gibi bakıyordu.
 “Geri mi gelirmiş? Sen geri gelmesini mi istiyorsun? 
Ee, sonra?”
 Pope, Moune’a şaşkın bir bakış fırlattı.
 “İyi de... o zaman... o zaman niye böyle Azize Made-
leine gibi hüngür hüngür ağlıyorsun?” diye kekeledi.
 Bu bir kelime oyunuydu. Mado-Magie’nin gerçek adı 
Marjorie Madeleine’di. Marjorie adı, Madeleine ise aile-
sinden gelen adı, yani soyadıydı. Ama bu kelime oyunu 
bile onu güldürmedi. Sinirden beyazlaşmış ve büzülmüş 
dudaklarından zehirli bir tıslama çıktı:
 “Canım dostum benim, sen olayı hepten yanlış anla-
dın!”
 Pope ikinci kez Moune’a, fırtınada demir atmaya ça-
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lışan bir kaptanın çaresizliğiyle baktı. Pope’un ona böyle 
her bakışında olduğu gibi, Moune hemen durumu açık-
lamaya koyuldu:
 “Magie’nin istediği şey, onun geri gelmesi değil ki! O 
yüzden bu kadar acı çekiyor ya!”
 Mado ayağa kalktı. Bir koala gibi, gözyaşlarını iki ko-
lunun tersiyle sildi. Burnunu çekti. Sonra gülümsedi.
 “Özür dilerim,” dedi.
 Ardından, Pope’a doğru hafifçe kıkırdadı: 
 “Pasta da üstünde fena durmadı hani.”
 Moune’u yanağından, Pope’u da elinden öptü. 
 “Kusura bakmayın canlarım, artık benim kaçmam ge-
rek.”
 Ardından ekledi: “Hem de, her anlamda.”
 Mado’nun ne demek istediğini anlamayarak, çanta-
sını ve mantosunu bıraktığı odama koştum. Geri döndü-
ğümde, Mado kapının eşiğindeydi. 
 Saçlarımı karıştırarak, “Merak etme... Bunlar önem-
siz şeyler... Küçüklerin büyük dertleri yanında, büyükle-
rin küçük dertleri nedir ki!” dedi.
 Merdivenleri indi, sonra başını kaldırıp bana seslendi: 
 “Bu yaşananlar, bana senin doğum gününü unuttu-
ramaz!”
 İkimizin arasında küçük bir şakaydı bu. Çünkü Ma-
do, doğum günümü hep unutur, sonra da durup durur-
ken beni armağan yağmuruna tutardı.
 Pope’la Moune sofrayı topluyorlardı. Onları kapı 
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aralığından dinledim. Aslında, tam olarak dinledim dene-
mez... azıcık dinledim, diyelim. 
 “Akıl alır gibi değil! Tek laf etmeden çekip gittiği yet-
miyormuş gibi, bir de televizyonu alıp götürmüş!” diyor-
du Moune. 
 “Ne iş yapıyormuş bu adam?” diye sordu Pope. 
 “Öğretmen,” dedi Moune, “altıncı ya da yedinci sınıf-
ların, sanırım.”
 Pope ellerini havaya kaldırdı.
 “Bir öğretmen! Ve televizyonu da aldığı gibi tüyüyor 
ha! Nerede kaldı insanlık!.. Nerede kaldı insanlık!..”
 (“Nerede kaldı insanlık!..” Babam Pope insanlardan 
yana dertlendiğinde böyle iç çekerdi: “Nerede kaldı in-
sanlık!..”)
 Tam o sırada yemek odasına girdim ve ağzımdan şu 
şaşırtıcı sözler dökülüverdi:
 “Ona bizimkini vermeliyiz!”
 Pope ve Moune aynı anda dönüp bana baktılar.
 “Ne diyorsun, oğul?”
 Bana hep böyle derler: Oğul. Ben de hemen benimle 
konuştuklarını anlarım, çünkü hiç şaşmaz, bu evde oğul 
benim. 
 Söylediğimi tekrar ettim.
 “Magie’ye, diyorum... ona bizim televizyonu verme-
liyiz. Bu onu biraz olsun avutur.”
 Moune’un yüzünde, “Tanrım, benim oğlum ne kadar 
da kibar!” diyen bir gülümseme belirdi. Pope ise gözu-
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cuyla bana bakarak, sözlerimi onaylamakla yetindi.
 “Hiç de fena fikir değil... Üstelik, gelecek yıl altıncı 
sınıfa başlayacağına göre... artık televizyon söz konusu 
olmayacak, öyle değil mi? Zamanın olmayacak çünkü...”


