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Paule’nin durumu
biraz farklı

Başka çocuklarda her şey çok basit. Bir kadının

karnında büyür, ardından da doğarlar; sonunda

onları evine götüren kadın, aynı zamanda annele -

ridir. Hele şansları varsa, o evde çoğunlukla bir

ba ba, bazen kardeşler, hatta kimi zaman bir kö-

pek de olur.

Paule’de tüm bunlar farklı.

Her şeyden önce köpek sahibi değil, hem de

bunu artık gerçekten yeterince uzun süredir iste-

mesine ve köpeği mutlaka düzenli olarak gezdirip

besleyecek, hatta kokmaması için ayda bir baş-
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tan aşağı sabunlayıp yıkayacak olmasına rağmen.

Paule’nin kardeşleri de yok, ama bu köpek

sahibi olmamak kadar kötü değil. Çünkü kardeş-

ler de bazen can sıkabiliyorlar. Özellikle büyük

ablalar ve bebekler; bunu Paule, her ikisine de

sahip olan Andreas’tan biliyor.

Paule’nin tabii ki bir annesi ve bir babası var.

Mesele de bu ya. Annesiyle babası da öteki çocuk-

larınkinden farklılar. Onlar Paule’yi annesinin kar-

nından değil, henüz ufacıkken, bir yurttan almış-

lar.

“Şansımıza sen denk geldin,” diyor babası,

Paule’yle futbol oynayıp da, çok yorulduğu için

soluklanmak zorunda kaldığında. “Düşünsene, ya

bize futbol oynamayı sevmeyen bir oğlan verse-

lerdi!”

“Ya da bir kız,” diyor Paule.

Oysa babası kızları seviyor ve futbol oyna -

ma sını bilen kızların da olduğunu iddia ediyor.

“İlerde bir gün yanımıza bir kız da alırız,” di-

yor babası. “Ama ilki bir futbolcu olmalıydı, bun-

da ısrar etmek zorundaydım.”

Yani, Paule’nin babasından yana derdi yok,

çoğunlukla.

Aslında annesinden yana da öyle. Paule’nin
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ödevlerini yaptığını her zaman sıkı sıkıya kontrol

etmesi, dişlerine zarar veriyor diye çikolata yeme-

sini istememesi ve fazla televizyon seyretmesin-

den hoşlanmaması dışında.

Ama bunlardan Andreas’ın annesi de hoşlan-

mıyor, Andreas gerçekten de onun karnında bü-

yüdüğü halde. Demek ki, bu hoşlanmamanın baş-

ka bir nedeni olmalı.

“Anneler öyle işte,” diyor Andreas. “Yapacak

bir şey yok. Tüm anneler aynı.”

Kısacası Paule, çoğunlukla kimin karnından

çıktığını pek umursamıyor, ama bazen de umur-

suyor işte.

Bazen, içinde geliştiği kadının nasıl göründü-

ğünü merak ediyor.

“Biraz daha büyüdüğünde onu arayabiliriz,”

diyor annesi. “Nerede oturduğunu bile bilmiyo-

ruz.”

Paule, onu neden şimdiden aramaya başlama-

dıklarını öğrenmeyi isterdi, ama bu o kadar da

önemli değil aslında.

Paule’nin bir de ilk babası var tabii. Paule’nin,

daha sonra karnında büyüdüğü kadının sevdiği

adam yani. Somalili bir öğrenciymiş, diye anlat-

mıştı babası, Paule’ye ve ne zamandır ampulü ça-
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lışmayan büyük dünya küre-

sinde Somali’yi göstermişti.

Somali Afrika’da; Paule’nin

öyle kahverengi olmasının ne-

deni de bu zaten.

Annesi, yazın iyice yağlanıp

iki saat güneşlendikten sonra yine her

tarafı yengeç gibi kızardığında, “Bu haksızlık,”

diyor hep. “Hiçbir şey yapmamana rağmen senin

tenin Apollo’nunki gibi; bense tatilimin değerli

saatleri ni feda ediyorum ama sonuç, soyulan bir

burundan öteye gitmiyor.”

Paule, şu Apollo’nun kim olduğunu bilmiyor,

ama annesinin burnuyla ilgili söyledikleri tümüy-

le doğru. Annesi tam üç gün boyunca burnundan

küçük beyaz deri parçacıkları koparmakla uğra-

şıyor ve bu gerçekten de hiç hoş görünmüyor.

Ne yazık ki, Paule’nin ailesi

bir hayli küçük.

“Beni nasıl aldığınızı bir

daha anlatsana,” diyor Paule

bazen, çünkü bu hikâ-

yeyi dinlemekten

hiç bıkmıyor.
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“Müthiş heyecanlıydık,” diyor annesi. “Yurda

arabayla gittik, ama tüm trafik lambaları kırmızı

yandığı için yolculuk çok uzun sürdü.”

“Sonra orda benimle karşılaştınız,” diyor Pau-

le, kendinden hoşnut.

“Doğru,” diyor annesi. “Üstelik ufacıktın, he-

nüz iki haftalıktın.”

Babası, “Yaklaşık şu boydaydın,” diyerek baş-

parmağı ve işaretparmağıyla küçük bir silgi uzun-

luğunu gösteriyor.

“Saçmalık,” diyor Paule, kendinden emin.

“Hiçbir zaman öyle küçük olmadım ben.”
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“O halde, bu kadardın belki,” diyen babası,

başparmağıyla işaretparmağı arasındaki mesafeyi

biraz büyütüyor. “Belki de şu kadar.”

Büyüklük meselesini netleştirdikten sonra,

“Peki, neler yapıyordum?” diye soruyor Paule.

“Hiç,” diyor babası. “Uyuyordun. Bağırıyor-

dun. Altını dolduruyordun. Bunda da pek başa-

rılıydın hani.”

Paule bir zamanlar onca ufak olduğunu hayal

etmekte zorlanıyor. O haldeki bir bebek insanın

hiç işine yaramaz ki! En azından Paule ilerde ken-

di çocuklarını mutlaka biraz daha büyüdüklerin-

de alacak.

“Sonra da beni eve getirdiniz,” diyor Paule.

“Evet,” diyor annesi. “Gelişin öyle ani oldu ki,

henüz hiçbir şey hazırlayamamıştık senin için.”

“Yarım ton bebek bezi dışında,” diyor babası.

“Senle başa çıkamazdık yoksa.”

Ama Paule bu kısmı dinlemek istemiyor hiç.

“Sonra da babaannemle dedem geldiler,” di-

yor Paule.

“Elbette, seni görmek için,” diyor annesi.

“Dedem de, ‘Çikolataya mı düşmüş bu?’ diye

sormuş,” diyen Paule gülmeden edemiyor. Dede-

sinin bunu nasıl sorduğunu net bir şekilde gözü-
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nün önüne getirebiliyor, dedesi her zaman işin gır-

gırındadır zaten.

“Sonra da birlikte şampanya içtiniz,” diyor

Pau le hoşnutlukla. “Gelişimi kutlamak için.”

“Evet,” diyor babası. “Ama madem hikâyeyi

ezbere biliyorsun, neden onu kendine kendin an-

latmıyorsun?”

“Böylesi daha güzel,” diyor Paule. “Peki, ne

zaman bir erkek kardeşim olacak?”

İyi ki Paule’lerin oturduğu yerde bir sürü ço-

cuk var. İşin en güzel tarafı da Andreas’ın hemen

17ŞANSLI AİLE

Sansli Aile ic 1,bsk_Layout 1  2/1/12  4:22 PM  Page 17


