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Lilli Leitermeier’le ben on üç y›l kadar önce, ayn› günün sa-
bah› 07:17’de, Nussdorf Do¤umevi’nde dünyaya gelmifliz.
Hamile jimnasti¤inde tan›flan annelerimiz çok iyi anlafl›yor-
larm›fl. Tabii, birbirini yak›ndan tan›yan iki kad›n›n “astrolojik
ikiz” do¤urmas› neredeyse olanaks›z oldu¤u için de, bu durum
onlara çok ilginç gelmifl. Son derece mant›kl› düflünen an-
nelerimiz daha do¤umevindeyken bebeklerinin bundan son-
raki bak›m›n› paylaflmaya karar vermifller.

Dolay›s›yla, pazartesi, çarflamba ve cuma günleri Lilli
ve benimle annem ilgilenirken; sal›, perflembe ve cumartesi

1Astrolojik ikizim Lilli 
Leitermeier, önüne 

ç›k›veren uygun f›rsat› 
kullanmadan edemiyor.
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günleri bizi Lilli’nin annesi devral›yormufl. Pazar günleriyse
babalar üstleniyormufl bak›m›m›z›. Her baba kendi k›z›n›nki-
ni. Böylece annelerimizin haftada üç bebeksiz günleri olmufl
çal›flabilecekleri. Benimkinin reklam ajans›nda, Lilli’ninki-
nin vergi dan›flma bürosunda. ‹ki yafl›m›za kadar bu böyle sü-
rüp gittikten sonra, iki anne de bebekler için bu kadar mola
vermenin yeterli oldu¤unu ilan etmifl ve pazartesiden cuma-
ya Hannelore’ye b›rak›lm›fl›z. Annelerimiz yeniden “tam gün”
çal›flmak istiyorlarm›fl art›k.

Hannelore profesyonel bir çocuk bak›c›s›. Lilli’yle ikimiz
sekiz y›l boyunca ona gittik. Önceleri bütün gün, sabah se-
kizden akflam alt›ya kadar; bazen anneler fazla mesai yapt›-
¤›nda ve babalar›n da bizi alacak zaman› olmad›¤›nda daha
da uzun. Derken, ilkokula bafllay›nca, yaln›zca ö¤leden son-
ralar› gider olduk Hannelore’ye. Hatta arada s›rada, aileleri-
miz akflam gezmeye ç›kt›¤›nda, gece de onda kal›yorduk.

‹ki buçuk y›la yak›n bir süreden beri, ö¤leden sonrala-
r› “etüt” hizmeti veren bir liseye gidiyoruz art›k. Bize kalsa,
okuldan sonralar› yine Hannelore’ye gitmeyi tercih ederdik;
onu çok seviyorduk, ama annelerimiz buna karfl› ç›kt›lar. Üç
küçük yuva çocu¤unun flamatas› içinde derslerimize odak-
lanamazm›fl›z ve Hannelore de yeterince e¤itimli olmad›¤›
için ödevlerimize yard›m edemezmifl –böyle aç›klad›lar bize.
Üstelik, ö¤leden sonra etüt hizmeti, okulda verilen berbat ye-
mek dahil, Hannelore’den çok daha ucuzmufl. Annelerimiz
bu konuda “maliyet”in belirleyici olmad›¤›n› iddia ettiler;
ama bunu külah›m›za anlats›nlar! Ne de olsa han›mefendiler
uzun süredir tutumlu-ol-kazan ilkesiyle yafl›yorlar! Gerçeklefl-
tirmek istedikleri çok pahal› bir düflleri var. Burgenland’da
eski bir köy evi al›p, flahane bir flekilde yenilemek arzusun-
dalar. ‹ki küçük aileye yetecek ve tatillerde ya da hafta son-
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lar›nda birkaç yak›n arkadafl›n da kalabilece¤i büyüklükte
bir ev. Bence, babam›n Burgenland’da bir köy evine heves et-
ti¤i yoktu. Ama, bizim evde genellikle annem ne isterse o
olur. Lilliler’de de durum farkl› de¤il.

Lilli’yle sorunum –ya da onun benimle sorunu– en az alt› ay
önce bafllad›. Yaz tatilinden birkaç hafta önceki bir matema-
tik dersinde. Y›l›n son yaz›l›s›ndayd›k ve Lilli –her zamanki gi-
bi– dersin bitmesine daha on befl dakika varken, dört soruyu
da tamamlam›flt›. S›nav defterini kapatt›; arkas›na yaslan›p,
sol kula¤›n›n arkas›na yap›flt›rd›¤› sak›z›n› a¤z›na att› ve kol-
lar›n› gö¤sünde kavuflturup, sak›z çi¤neyip arada esneyerek
gözlerini tavan lambas›na dikti.

Bizler hâlâ problemlerle bo¤uflup duruyorduk; arkamda
oturan Armin’se, s›k›nt›dan periflan bir halde uflay›p pufluyor
ve lefl gibi kokuyordu. Telaflland›¤› zaman terler, teri de ko-
kuflmufl kaflar peyniri gibi kokar. Ço¤u zaman ancak yak›n›na
sokulunca fark edilse de, bu kez kokuflmufl kaflar durumu ba-
na kadar ulaflm›flt›. Armin için bu s›nav hayat memat mese-
lesiydi çünkü! Karnesine zay›f gelmemesi için mutlaka orta
almas› gerekiyordu.

Tam son soruya bafllad›¤›m s›rada, matematik ö¤ret-
menimiz Dr. Bär, “Leitermeier, kalan sürede yan›tlar›n› bir
daha kontrol etsen daha iyi olmaz m›?” dedi.

Lilli, ö¤retmen masas›na kurulmufl Dr. Bär’e bak›p,
“Gerek yok,” dedi.

Dr. Bär yüz kiloluk et y›¤›n›n› ö¤retmen koltu¤undan
kald›r›p, küçük ad›mlarla Lilli’yle ikimizin s›ras›na do¤ru yakla-
fl›rken, “Leitermeier, s›n›f arkadafllar›na üstünlü¤ünü ille de
onlar›n gözüne sokmak zorunda m›s›n? Sende hiç dayan›flma
ruhu yok mu?” diye t›slayarak hoflnutsuzlu¤unu belirtti.
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Yaklaflan Dr. Bär’e afallam›fl bir halde bakan Lilli, ku-
la¤›ma, “Niye dayan›flma ruhu yokmufl bende? Bu Dansöz
F›ç› iyice kafay› m› üflüttü?” diye f›s›ldad›. (Ad› “ay›” anlam›-
na gelen Dr. Bär’e bu isim, tahtada problem çözerken, flifl-
ko ayac›klar›n›n üstünde küçük ad›mlar atarak dans eder gi-
bi hareketler yapt›¤› için tak›lm›flt›.)

Dr. Bär s›ram›z›n önünde dikildi. Lilli kafas›n› kald›-
r›p, “Yine neyim batt› size? Hiçbir fley yapt›¤›m yok ki be-
nim!” diye öfkeyle ba¤›rd›.

Bunun üzerine Dr. Bär, Lilli’ye do¤ru e¤ilip, “Sen prob-
lemleri çözmekte zorlan›rken, biri keyifle arkas›na yaslansa,
hofluna gider miydi?” diye sordu.

Lilli s›ran›n alt›ndan bir kâ¤›t mendil ç›kar›p, defteri-
nin lacivert kab›n› sildi. Dr. Bär’in a¤z›ndan saç›lan tükü-
rükler ya¤m›flt› üstüne. 

“Peki, nas›l bir dayan›flma göstermemi bekliyorsu-
nuz?” diye sordu bir eliyle defteri silerken, öbürüyle beni
iflaret ederek. “Dayan›flma ruhuyla Marlen’e son denklemi
söylesem, bu da size uymaz, öyle de¤il mi?”

“Bu düzeysiz yorumlar›n› kendine sakla!” diye c›rlad›
Dr. Bär.

Lilli peçeteyi buruflturup s›ran›n içine t›kt› ve bafl›n›
kald›r›p masum gözlerle Dr. Bär’e bakarak, “Affedersiniz,
dü–zeyy–sizz ne demek?” diye sordu.

Dr. Bär, “Ç›k d›flar›! Derhal s›n›f› terk et!” diye ba¤›r›p,
Lilli’nin defterini kapt›. “Arkadafllar›n›n dikkatini da¤›t›yorsun
sadece!”

Lilli, “Memnuniyetle,” diye m›r›ldan›p, s›ran›n alt›ndan
ald›¤› ‹ngilizce defterine bir dolmakalem ilifltirip, kafas›n›
sallaya sallaya a¤›r ad›mlarla s›n›ftan ç›kt›. 

Dr. Bär, Lilli’den hofllanm›yordu nedense. Bu tuhaf bir
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durum; çünkü normalde ö¤retmenler kendi derslerinde s›n›-
f›n en iyisi olan ö¤rencilerini çok severler. Bence, Dr. Bär, Lil-
li’nin bazen ders aralar›nda herkesi çok e¤lendiren Dansöz
F›ç› taklitleri yapt›¤›n› ö¤rendi¤i için ona k›z›yor. Lilli giysi-
lerinin içine iki s›rt çantas› t›k›flt›r›p, biriyle fliflko bir k›ç,
ötekiyle fliflko bir göbek yapt›ktan sonra, tahtaya yan yatm›fl
say›larla harfler çiziktirir, silip düzeltir, bir daha silip düzeltir-
ken, Dansöz F›ç› sesiyle, “Ay, fleytan beni flafl›rt›p duruyor!”
diye yak›n›r.

Çünkü, Dr. Bär tahtada s›k s›k hata yapar ve hatay› bul-
maya çal›fl›rken, ›slak tahta silgisiyle sinir içinde o kadar çok
silip durur ki, sonunda tahtada ne oldu¤u anlafl›lmaz hale
gelir ve herkes flaflk›nl›k içinde kalakal›r.

Matematik s›nav›ndan sonraki ders aras›nda –on befl dakika-
l›k olan– önce sonuçlar›m› benim grubumda olanlar›nkiyle
karfl›laflt›rd›m ve dört sorudan üçünü tamamen do¤ru yapt›-
¤›ma kanaat getirince sevinip, sonra da biraz olsun Armin’i
teselli etmeye çal›flt›m. Tek bir soruyu bile do¤ru yapamad›-
¤›na emin oldu¤u için a¤lamak üzereydi.

Titrek bir sesle, “Sonbaharda bütünleme s›nav›na gir-
mek zorunda kalaca¤›m flimdi,” dedi. “Ben onu da baflara-
mam. O zaman da meslek okuluna geçmem gerekir; babam
hiçbir ifle yaramayan özel derslere para harcamak istemiyor
çünkü. Annemin de buna ay›racak paras› yok. Ama ben siz-
den ayr›lmak istemiyorum, sizinle olmak istiyorum.”

Armin’in niye bizden ayr›lmak istemedi¤ini hiç anla-
mad›m. S›n›fta onu gerçekten seven hiç kimse bulunmad›¤›
gibi, tek bir arkadafl› bile yoktu. Hele k›z arkadafl› hiç! Her
fleyiyle s›k›c› biriydi. Sporla ilgisi olmayan, esprisiz, en az on
kilo fazlas› olan, ters Y bacakl›, düztaban, üstelik kepçekulak-
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l›, hafif flehla, tavflan diflli ve çilli oldu¤u yetmiyormufl gibi,
burnunun yerinde turp kadar bir top vard›. Kimse onunla
oturmak istemez, s›rada yan› hep bofl kal›rd›. S›n›ftakilerin
hiçbiri onu partisine ça¤›rmazd›. Maçlarda tak›m seçilirken
hep en sona kal›rd›. Okul gezilerinde ayaklar›n› sürüye sürü-
ye en arkadan yürür, kimse ona ebedi kafiyeler uydurmas›
için fliir defterini vermez, s›n›ftaki varl›¤›n› ya da yoklu¤unu
hiç kimse umursamazd›. Arkamda oturuyor olmasayd›, emi-
nim ben de onu teselli etmeye kalk›flmazd›m. Ama, ensemin
dibinde salya sümük a¤layan birine ald›rmayacak kadar ka-
t› yürekli zalimin teki de de¤ilim. Asl›nda onu görmezden ge-
lip, o ter kokusuna katlanmak zorunda kalmayabilirdim pe-
kâlâ. Armin’i nas›l teselli edebilece¤imi bilmiyordum zaten.
Bizden niye ayr›lmak istemedi¤ini sormak da çok ay›p olur
gibi geliyordu.

Sonuçta, ‹ngilizce ö¤retmenimiz Farecik s›n›fa girene kadar
Armin’in umutsuz s›zlanmalar›na kulak verdim. Lilli’nin hâlâ
geri dönmemifl oldu¤unu da, iflte ancak o zaman fark ettim.
Tabii, Farecik’in de gözünden kaçmad› bu. Kendileri bu ko-
nuda çok hassast›r. Dersine geç kal›nmas›ndan hiç hofllan-
maz. Ondan sonra s›n›fa girecek olan, an›nda bir sözcük tes-
tine tabi tutulmay› göze alm›fl demektir. Ama Lilli ‹ngiliz-
ce’den hiç çakmad›¤› ve yeni sözcüklerin tekinin bile karfl›l›¤›-
n› kesinlikle bilemeyece¤i için elimi kald›r›p, “Affedersiniz,
ö¤retmenim, Lilli Leitermeier’in acilen tuvalete gitmesi ge-
rekti. Birden midesi bulanmaya bafllad›,” diye yalan uydur-
dum.

Tam sözümü bitirmifltim ki, s›n›f›n kap›s› aç›ld› ve Lilli
içeri girdi. Dikkatini çekmek için öksürüp, ellerimi mideme
tutarak, ac›yla yüzümü buruflturdum. Lilli hemen durumu
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kavray›p, yüzünü buruflturarak s›ram›za do¤ru gelirken, “Özür
dilerim, maalesef biraz kusmak zorunda kald›m!” dedi. Sonra
da, yavaflça inleyerek yerine çöktü. 

S›n›ftaki bütün çocuklar –benim d›fl›mda tabii– onun bu
korkunç mide bulant›s›n› gerçek san›p, ac›yan bak›fllar›n›
s›ram›za çevirdiler. ‹ngilizce-Fareci¤i de Lilli’nin bu ac›l› ha-
linden o kadar etkilendi ki, midesini dinlendirmek için bir sa-
atli¤ine revirde yatmas›n› önerdi. Ya da müdür yard›mc›m›z
Bayan Brunner’›n odas›na gidip, Valeryan damlas› istemesi-
ni. Bizim okulun bafl ilac› Valeryan damlas›d›r çünkü. ‹ster
karn›n›z a¤r›s›n, ister bafl›n›z ya da baflka bir yeriniz, hep bu
damlay› verirler.

Lilli her ikisini de kahramanca reddetti. Utana s›k›la,
“Teflekkür ederim, nas›l olsa geçer,” dedi ‹ngilizce-Fareci¤i’
ne. Ard›ndan da, bana, “Ne yapt›¤›m› bilsen, nutkun tutulur,”
diye f›s›ldad›.

‹ngilizce dersinden sonraki arada, Lilli’nin bana olay›
anlatmas›n› istedim tabii. Ama gizemli bir flekilde, “fiimdi
olmaz, Marlen. Ö¤len her fleyi anlat›r›m. Birileri duyarsa çok
kötü olur. Bafl›m belaya girer o zaman!” diye f›s›ldad›.

Berbat bir ö¤le yeme¤inden sonra (Lapa gibi bir pi-
rinçli domates çorbas›, kupkuru bir bulgur pilav› ve a¤u gibi
tatl› bir elma kompostosu vard›.) Lilli’yle birlikte avluya ç›k-
t›k. Gün boyu kimseciklerin u¤ramad›¤› bisiklet park›n›n ora-
daki alçak bir duvara oturduk ve sab›rs›zl›k içinde, “Haydi, ar-
t›k dökül bakal›m, Lilli; bu kadar merakland›rma beni!” diye
tutturdum. 

Lilli a¤z› kulaklar›nda, “Büyük bir dümen çevirdim,” de-
di. “Ne yaz›k ki, gizli kalmak zorunda. Yoksa, elmaslarla beze-
li, platin bir üstün baflar› niflan› verilmesi gerekirdi bana.”

Sonra da, ne yapt›¤›n› anlatt› ve dedi¤i gibi, nutkum
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