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Yağışlı bir sonbahar günü sabah on bir dolayında, pos-
tacının biri Viyana’daki büyük bir apartmanın beşinci
katındaki bir dairenin zilini ısrarla çaldı.

Kapının üstündeki oval pirinç levhada ZWOCH ya-
zılıydı. O gün, öksürük ve nezle nedeniyle bitişik dai-
rede istirahat eden on bir yaşındaki Jakob Pamperl, bina
yeni ve yeni binaların duvarları da bilindiği gibi çok ince
olduğundan, zil sesini duydu. Hasta yatağından kalktı,
apartman koridoruna çıkıp, Zwoch’ların kapısını kimin
ısrarla çaldığına baktı. Zwoch Ailesi’nin bütün üyelerin-
ce “Komşu Çocuk” diye çağrılan Jakob Pamperl, aslında
çok meraklı bir oğlan değildi. Ama, annesinin işe gittiği
sabahın erken saatlerinden beri odasında yapayalnız ya-
ta yata canı sıkılmıştı. Bütün sabah boyunca ara ara ök-
sürüp, on beş dakikada bir hapşırmakla vakit geçmiyor-
du ne de olsa.

Jacob, “Affedersiniz, on ikiden önce kimse olmaz
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orada!” diye bilgilendirdi postacıyı. “Ben de tesadüfen,
hasta olduğum için evdeyim!”

“Bir ekspres mektubum var,” dedi postacı. “Bay
Kurt Zwoch için!”

Jakob, ekspres mektuba doğru elini uzattı. İki güç-
lü hapşırık arasında da, “Mektubu bana verin!.. Öğlen
onlara... iletirim!” dedi. Postacı isteksizce duraklayınca
da, “Garantili!” diye ekledi.

Bunun üzerine, postacı başıyla onaylayarak mek-
tubu Jakob’a verdi ve hızla merdivenlerden aşağı inip
kayboldu. Jakob mektupla birlikte yatağının yolunu tut-
tu. Zarfın üstünde, kocaman kalın harflerle gönderenin
adı basılıydı: AVUKAT NOTER DR. KONRAD KNIE.

Jakob mektubu komodinin üstüne koyup, alnını kı-
rıştırarak, gönderenin adını inceledi. İçini bir endişe
kaplamıştı. Ama Komşu Çocuk Jakob, bu endişenin te-
lefona gidip Bayan Zwoch’u kafeden aramasına yeterli
olup olmadığına karar veremedi. Bu kararı Bakıcı Win-
terstein vermeli, diye düşündü.

Zira Zwoch’ların bir çocuk bakıcısı vardı. Pazarte-
siden cumartesiye her gün onlardaydı. Normalde tam
on ikiye doğru, Zwoch’ların küçük kızı Wuzi okuldan
dönmeden önce, soluk soluğa gelirdi. Hemen alelacele
ona öğle yemeği hazırlar, sonra da Zwoch’ların iki saat
sonra okuldan gelen büyük kızları Tete’nin ve ortanca
kızları Pups’un karnını doyururdu. Wuzi’yle Pups’un
ödevlerine yardımcı olur (Tete’nin yardıma ihtiyacı yok-
tu, sınıf birincisiydi), Anne Zwoch kafeden ya da Baba
Zwoch tekstil ithalat şirketinden dönene kadar beklerdi.
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Bazen bunun gece yarısını bile bulduğu olurdu, çünkü
Bay Zwoch gömlek-pantolon-ceket-palto peşinde sık
sık seyahat eder, o zaman da günlerce İtalya’da ya da İn-
giltere’de kalırdı. Bayan Zwoch da Kripsmeier Kafe’de,
kahve içmek, kâğıt oynamak ya da dedikodu yapmak
için oturmazdı. Bayan Zwoch’un kızlık soyadı Kripsme-
ier’di. Kafe annesine aitti. Bayan Zwoch orada çalışıyor-
du. Garson Josef ’in, “kemikleri sızladığı” için gelmedi -
ği zamanlarda –ki sık sık olurdu– Bayan Zwoch’un gece
yarısı kapanış saatine kadar kafede servis yapıp, sonra
da masaları temizlemesi, hesabı kapatması gerekirdi.

Bayan Zwoch, her gün en az üç kez, Bakıcı Win-
terstein olmadan bu işlerin üstesinden gelemeyecekle-
rini söylerdi. Ve haftada bir kere de Bakıcı Winterstein
artık bıktığını, usanç veren Zwoch çocuklarına artık bir
saniye bile dayanamayacağını bildirip işi bırakmaya kal-
kıştığında, Bayan Zwoch, elleri havada, ona şöyle yal-
varırdı: “Ksandi! Bunu bize yapamazsın! Sen olmazsan
biz mahvolur gideriz! Yıkılır batağa saplanırız! Sana bir
lokma ekmek kadar muhtacız; sen olmazsan bu çocuk-
lar perperişan olur, ben de kendimi asarım!”

Bunun üzerine, Bakıcı Winterstein yarı küskün yarı
duygulanmış bir halde haftalık istifasını geri alır, işini
sürdürmeye söz verirdi. Ama tehditkâr bir ifadeyle, “Kısa
bir süre için, ama gerçekten yalnızca kısa bir süre için!”
diye eklemeyi de asla unutmazdı.

Bakıcı Winterstein aslında elektroteknik öğrenci-
siydi. Sinsice ilerleyen bir süreç içinde bakıcı oluvermiş-
ti. Altı yıl kadar önce, gazetedeki küçük bir ilan üzerine,
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Zwoch Ailesi’nin kapısını çalmıştı.
“Genç bir çift; sevimli bir bebek, harika bir küçük

çocuk ve uslu bir okul çocuğu için haftada bir, dört sa-
atliğine sempatik bir çocuk bakıcısı arıyor, ” yazıyordu
ilanda. Ayrıca “çok dolgun maaş” sözü verilmişti.

Başlangıçta, Ksandi Winterstein gerçekten de yal-
nızca haftada bir kez akşamları Zwoch’lara geliyor, ço-
cukların annesiyle babası sinemaya, tiyatroya, lokantaya
ya da arkadaşlarına gittiklerinde, gece yarısına kadar
kükreyen bir bebeğe, sinir törpüsü bir küçük çocuğa ve
zırıldanıp duran bir okul çocuğuna bakıyordu. Ama çok
geçmeden Zwoch’lar haftada iki kez gelmesini istediler.
Sonra üç kez. Zwoch kızlarından biri hastalandığında,
hastabakıcılık yapması için yalvardılar. Bayan Zwoch ku -
aföre gittiğinde de onu çağırdılar. Derken Bayan Zwoch,
Kripsmeier Kafe’de çalışmaya karar verdi. “Yalnızca öğ-
lene kadar, Ksandi,” diye onu temin etti. “O zaman bü-
yükler zaten okulda, bir tek Wuzi evde olacak, sen yine
derslerine çalışabilirsin, Ksandi.”

Hem ders çalışıp hem para kazanmak Ksandi Win-
terstein’a “akıllı bir alışveriş” gibi gözüktü ve öneriyi ka-
bul etti. Ama iş öğlene kadarla bitmedi tabii! Çünkü,
Garson Josef’in sık sık “kemikleri sızlıyordu”! Ve Bayan
Zwoch’un annesi sık sık kısa tatillere çıkıyordu! Ve daha
kırk türlü aksilik yüzünden Bayan Zwoch’un Kripsmeier
Kafe’de bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla nasıl oldu-
ğunu tam anlamadan, Ksandi Winterstein birden kendi-
ni “profesyonel çocuk bakıcısı” olarak buldu. Yirmi dört
saat zorunlu istihdam! Hatta, Zwoch’ların evinde bir ya-
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tağı bile vardı. Ardiye odasında, elektrik süpürgesi, ütü
tahtası, eski giysi torbası ve portatif merdivenin yanı ba-
şında. Bay Zwoch’un yurtdışına seyahate gittiği, Bayan
Zwoch’un da kafede gece nöbetini üstlendiği zamanlar-
da çocuk bakıcısı orada yatıyordu. Ardiye odasındaki
zorunlu durum yatağının altı, elektronik öğrenimine iliş-
kin kitap ve not yığınlarıyla doluydu. Ama Bakıcı’nın
verdiği son sınav üç yıl öncesinde kalmıştı. Zwoch ço-
cukları yüzünden ders çalışmaya vakti olmadığını söy-
lüyordu. Ancak, kız arkadaşı Elisabeth’e göre durum ter-
sine işliyordu. “Okumak istemediğin için Zwoch’ların
bu tahammülsüz piç kurularına bakıyorsun! Onları kul-
lanarak kendini kandırıyorsun!” diye tersliyordu onu
hep.

İşte Jakob, bu 27 Ekim günü yatağında oturmuş ök-
sürüp hapşırarak, gıcırdayan ayakkabı seslerini bekle-
meye başladı. Zira, genelde pek tutumlu olan Bakıcı
Winterstein, paraya kıyıp kendine ısmarlama el yapımı
ayakkabılar alıyordu. Bunlar da, yeniyken gacır gucur
ederler. Önce “alıştırılmaları” gerekir. Bakıcı da bir haf-
tadır yeni bir çift ısmarlama ayakkabıyı ayağına alıştırı-
yordu. On ikiye on iki kala vakit geldi. Jakob, giderek
yaklaşan gıcırtılar duymaya başladı. (Yeni binaların ince
duvarlarından yalnızca kapı zilleriyle ayakkabı gıcırtıları
değil, tam o sırada bir yerleri delen, bir şeyler çakan ya
da bağıran biri yoksa sümkürme, geğirme ve yellenme
sesleri bile duyulur.)

Jakob, komodinin üstünden mektubu kaptığı gi -
bi yataktan fırladı, odasından çıkıp dış kapıyı açtı ve,
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“Ksandi, bir mektup geldi! Kurt için!” diye seslendi.
Bakıcı Winterstein tam o sırada Zwoch’ların kapı-

sını açıyordu. Sırtında küçük, deri bir sırt çantası vardı.
Çantanın içinden Çin lahanası, taze kereviz, pırasa, ha-
vuç yaprakları ve baton ekmek uçları taşıyordu.

“Birincisi, senin yatakta olman lazım, Komşu Ço-
cuk,” dedi Bakıcı. “İkincisi, terliklerini giy!”

Bakıcı Winterstein hole girdi. Deri sırt çantasını in-
dirip, bin yıllık, sıçan rengi trençkotunu çıkardı. Sonra
da Elisabeth’in ördüğü kırmızı beyaz çizgili yün şapka-
sını başından çekip, Zwoch kızlarının “Ksandi’nin tüy-
leri” demekten hoşlandıkları seyrek, kıvırcık saçlarını
düzeltti.

Jakob, Bakıcı’nın peşinden hole girip, “Bu bir eks-
pres mektup, Ksandi!” diye bağırdı.

Bakıcı Winterstein öfkeyle yere baktı. Yerde oraya
buraya saçılmış ayakkabı tekleri, çoraplar, terlikler, bir-
kaç boya kalemi, tişörtler, tükenmezler ve bir plastik be-
bek bacağı teki vardı.

Bakıcı, anlaşılmayan bir şeyler mırıldandıktan son-
ra, telefonun durduğu küçük sehpayı işaret ederek Ja-
kob’a, “Postanın yerini biliyorsun ya işte!” dedi. “Eks-
pres” tanımı onu hiç etkilememişe benziyordu.

“Ama, bir avukattan geliyor, üstelik aynı zamanda
notermiş!” dedi Jakob.

Bu da Bakıcı’yı etkilemedi. Yalnızca, “Çıplak ayak-
larla dolanmayı sürdürürsen, daha beter hastalanırsın!”
dedi.

Jakob yerdeki ıvır zıvırın içinden kendine iki terlik
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kaptı. Biri mavi ponponlu, öteki pullu, yıldız desenli,
kırmızıydı. Mavi olan 32, kırmızı ise 34 numaraydı. Ter-
likleri ayağına geçirdi ve mektubu sehpanın üstüne koy-
du.

Bakıcı Winterstein sırt çantasını mutfağa taşıdı.
“Komşu Çocuk, kaloriferi açmam lazım,” diye seslendi
hole doğru. “Burası hasta bir oğlan için çok soğuk!”

Jakob holdeki dolaba gidip, domuz yavrusu pem-
besi bir sabahlığı çekip üstüne geçirdi. Kurbağa yeşili
bir yün atkıyı da boynuna doladı. Bakıcı’nın peşinden
mutfağa gidip hapşıra hapşıra, “Şimdi... memnun mu-
sun... artık... benden?” diye sordu.

Bakıcı Winterstein iç geçirdi. Jakob yan dairedeki
yatacığına çekip gitse çok daha memnun olacaktı. Üç
tane Zwoch kızıyla uğraşmak Bakıcı’ya yetiyor da artı-
yordu. Bu eziyet için hiç olmazsa ona düzgün bir bedel
ödeniyordu. Ama “mesai saatleri” içinde Komşu Çocuk
Jakob’un da çoğu zaman orada olup ilgi istemesi karşı-
lığında fazla mesai ücreti almıyordu!

Gerçi, Bakıcı bunu böyle ifade edecek kadar acı-
masız da değildi.

Jakob mutfak masasına oturdu. “Bayan Zwoch’u
ka feden arayıp mektubun geldiğini söylemeyecek mi-
sin?” diye sordu.

Bakıcı Winterstein önüne çiçek desenli, dantelli bir
önlük bağlayıp, sırt çantasından Çin lahanasını, taze ke -
revizi, pırasaları ve havucu çıkardı; Jakob’un karşısına
geçip alelacele sebzeleri ayıklamaya girişti.

“Niye arayacakmışım ki Lotte’yı?” diye sordu soluk
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