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Asl›nda ad› Lollipop Meier de¤il, Victor-Emanuel
Meier’di. “Victor”u büyükbabas›ndan, “Emanuel”i
de vaftiz babas› olan büyük amcas›ndan alm›flt›.
Eczac› Albrecht, “Victor-Emanuel, bir kral ad›. ‹talyan
krallar›n›n birço¤u bu ad› alm›flt›r,” demiflti.

O gün Lollipop eve gitmifl, aynan›n karfl›s›na
geçip uzun süre kendine bakm›fl, sonra da, “Yok ca-
n›m, benim hiç de bir ‹talyan kral›na benzer yan›m
yok. O zaman ad›m›n Victor-Emanuel olarak kalma-
s›na daha fazla raz› olamam,” demiflti kendi kendine.

Lollipop bu önemli karar› bir ö¤leden sonra ev-
de yaln›zken vermiflti. Çünkü annesi iflte, ablas› piya-
no dersinde, büyükannesi kuafördeydi; büyükbabas›
ise Paskalya’da hayata gözlerini yummufltu ve art›k
yoktu.

Bu kitab›n okurlar›, Lollipop’un yak›nlar›n› sa-
yarken babas›n› atlad›¤›m›z› düflünebilirler. Onun
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için hemen söyleyelim: Lollipop’un babas› yok. Yani
ayn› evi paylaflt›¤› bir babas› yok. Sabahlar› uzun uzun
tuvalette oturan, bir yandan sigara tüttüren, sonra
da tuvaletten ç›kar ç›kmaz arabas›n›n anahtar›n› ara-
yan ve kaybettiler diye herkesi suçlayan, veli görüfl-
mesine ça¤r›lan ve görüflmenin ard›ndan herkese
ba¤›r›p ça¤›ran, bisiklet tamirinden anlayan ve küçük-
ken bir keresinde yan›na üç kutu uskumru konservesi
al›p evden nas›l kaçt›¤›n› anlat›p duran bir baba. Lol-
lipop’un böyle bir babas› yok.

Lollipop’un babas› flehrin öbür ucunda oturu-
yor. Kar›s›n›n ad› Amelie. (Lollipop bu ad› çok komik
buldu¤u için özellikle söylüyorum.) Babas›n›n Ame-
lie’den üç çocu¤u var. Ayda bir, pazar günleri ö¤leden
sonra Lollipop’u ve ablas›n› evden al›r, birlikte gez-
meye giderler; hava ya¤murlu olursa, bir kafeteryada
otururlar. Kitab›n baflka bir yerinde tekrar söz konusu
olmayaca¤› için, babas› hakk›nda daha fazla bilgi ver-
meye gerek yok. Çünkü, ayda bir kez ö¤leden sonra
yaflad›klar› fleyler çok can s›k›c›. Lollipop için, ablas›
için, hatta babas› için bile can s›k›c›.

Bir keresinde kafeteryada sandviçin içinden ka-
r›nca ç›kmas›, yaflad›klar› en heyecan verici fleydi.
F›r›nlanm›fl ölü bir kar›nca tabii ki. 

Babas› sandviçin paras›n› ödemek istememiflti.
“‹çinde kar›nca olan bir sandviç bozulmufl say›l›r ve
yenmez!” demiflti garson k›za. Uzun süre garson k›zla
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tart›flm›fl; o s›rada, Lollipop da can s›k›nt›s›ndan
sandviçi yiyip bitirmiflti. 

‹çinde kar›nca olan parçay› b›rakm›flt› tabii; ama
yaz›k ki, bu parça yuvarlan›p masan›n alt›na kaç›ver-
miflti. Bulup ç›karamam›fllard›. Bunu f›rsat bilen gar-
son k›z da kar›ncan›n uydurma oldu¤unu ileri sürmüfl-
tü. Sandviçlerinin en iyi kalite oldu¤unu, ortada kan›t
bulunmadan kar›nca ç›kt›¤›na inanmayaca¤›n› söyle-
miflti. Lollipop’un babas› sandviçin paras›n› ödemek
zorunda kalm›fl, surat› as›lm›flt›. Lollipop ve ablas›
eve dönüfl yolunda babalar›n›n kime k›zd›¤›n› birbir-
lerine sorup durmufllard›.

‹talyan kral› olmad›¤›na göre, Lollipop’a yeni bir ad
gerekiyordu. Akl›na bir sürü ad gelmiflti, ama o her
fleyin kural›na göre olmas›n› istiyordu. “‹nsan kendi-
sine isim koymaz, bir baflkas› koyar,” diyordu kendi
kendine.

Sonuçta Lollipop, annesi iflten, ablas› piyano
dersinden ve büyükannesi kuaförden gelene kadar
bekledi. Annesi, ablas› ve büyükkannesi gerçekten
çok çabalad›lar, ama üçünün düfl gücü yafll› bir at›n-
kinden daha fazla de¤ildi. “Pipsi” geldi ak›llar›na,
“Strolchi” ve “Boi” geldi, sonra “Maus”, en sonunda
da “Wutzl”. Elbette, bunlar›n hiçbiri, flimdiye dek bir
‹talyan kral›n›n ad›n› tafl›m›fl birine uygun adlar de-
¤ildi. 
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Lollipop bütün apartman› dolaflt›, dairelerin tek tek
zilini çald›. Bunu yapmas› çok do¤ald›, çünkü apart-
mandaki herkes onu severdi. Onlara kendisi için yeni
bir ad sordu; ama kimsenin akl›na annesinin, abla-
s›n›n ve büyükannesinin akl›na gelenden daha fazlas›
gelmedi. Baz› komflular› konulmufl bir ad›n de¤ifltiri-
lemeyece¤ini söylediler; baz›lar› da Victor-Emanuel
ad›n›n ona yak›flt›¤›n› ileri sürdüler.

Bunun üzerine Lollipop, Otto’ya gitti. Otto’nun,
apartman›n girifl kat›nda bir dükkân› vard›. Bay Al-
brecht’in eczanesinin yan›nda. Bu dükkân›n nas›l bir
yer oldu¤unu anlatmak pek o kadar kolay de¤il. Biraz-
c›k sütçüye benzer; çünkü Otto’dan tereya¤, kaymak
ve pastörize süt sat›n al›nabilir; ama taze süt satmaz.
Birazc›k manava benzer; çünkü Otto patates, p›rasa,
h›yar ve elma da satar; ama fleftali, bö¤ürtlen ve ka-
y›s› kesinlikle satmaz. Ayr›ca, buras› flekerciye de
benzer. Tezgâh›n cam bölmelerinin ard›nda bir sürü
fleker kavanozu durur. Bo¤az pastilleri, öksürük pas-
tilleri, bö¤ürtlenli flekerleme ve kar›fl›k çeflitler. Gof-
ret paketleri, jelibon paketleri, kurabiyeler vard›r Ot-
to’nun raflar›nda. Ayr›ca dikifl i¤nesi, dü¤me, lastik
ve terzi tebefliri de satar. Galiba bu yüzden dükkân›n
kap›s›ndaki tabelada “Kar›fl›k Mallar Ticareti” yazar
ve galiba bu yüzden ona “Kar›fl›k Otto” diyorlar.

Lollipop, Kar›fl›k Otto’nun dükkân›na gitti, çün-
kü isim konusunu bir kez daha düflünmek istiyordu.
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Patates çuval›n›n üstüne oturdu –çamafl›r tozu kutu-
lar›n›n y›¤›l› oldu¤u köfleye– ve yandaki rafta duran
paketten çubuklu bir fleker ald›. Patates çuval›na
oturup yeflil flekerini yalamaya bafllad›¤›nda, daha
iyi düflünebiliyordu. Bunu denemiflti. Patates çuva-
l›n›n üstünde otururken a¤z›nda fleker olunca, çok
karmafl›k problemlerin çözümleri kolayca akl›na ge-
liveriyordu. Hatta, okulda henüz ifllemedikleri prob-
lemlerin çözümü bile.

Nane tad›ndaki bu yeflil flekerler Amerika’dan
geliyordu. Paketinin üstünde MADE IN USA yaz›yor-
du. Mavi zeminde büyük k›rm›z› harflerle de, LOLLI-
POP. ‹flte, bu sapl› flekerlere Amerikal›lar böyle di-
yordu.

Lollipop flekerini yalarken, alaca¤› yeni ad› dü-
flündü. Ne kadar düflünürse düflünsün, yine de bir
‹talyan kral› olarak yaflam›n› sürdürmek zorunda ka-
laca¤› sonucuna var›yordu, çünkü kimsenin akl›na
ona uygun bir ad gelmiyordu. Tam bu iflten vazgeç-
mek üzereyken, Kar›fl›k Otto rafa yasland›, ellerini
göbe¤inin üstünde kavuflturdu ve gülümseyerek, bir
fleker kutusuna, bir Lollipop’a bakt›, sonra da, “Hey,
Lollipop, ne düflünüyorsun böyle kara kara?” dedi.

‹flte, böyle! Art›k ad› “Lollipop” olmufltu. 
‹nsanlar› yeni ad›na al›flt›rmak Lollipop için ol-

dukça güçtü elbette. Çok yafll› olan ve a¤›r ifliten
apartman görevlisi kad›n›n buna al›flmas› pek kolay
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olmad›. “fiimdiki ad›n ne?” diye sorup duruyordu. “Se-
nin ad›n neydi?” Lollipop her gün on kez onun sol
kula¤›na “Lollipop” diye ba¤›r›yordu. (Sol kula¤›yla
biraz daha iyi duyuyordu.) Yafll› kad›n gerçekten ö¤-
renmeye çabal›yordu. Ama bir keresinde “Wollimop”
dedi; bir di¤erinde “Pollilop” ve “Pollimop”. Bu, Lol-
lipop, ad›n› bir kâ¤›da yaz›p ona verene kadar sürdü.
Yafll› kad›n kâ¤›d› çantas›na koydu. Art›k Lollipop’a
her rastlay›fl›nda kâ¤›d› çantas›ndan ç›kar›yor, gözlü-
¤ünü tak›yor ve kâ¤›ttan okuyarak, “Merhaba, Lolli-
pop!” diyordu.

S›n›f ö¤retmenini de yeni ad›na al›flt›rmak ol-
dukça zor oldu. Üstelik o sa¤›r de¤ildi. Ama, bu ad›
kullanmak istemiyordu. Lollipop her ders aras›nda,
dersten önce ve dersten sonra ö¤retmene, ad›n›n
art›k “Lollipop” oldu¤unu, baflka ad› olmad›¤›n› söy-
leyip duruyordu. Ama hiçbir ifle yaram›yordu. Ö¤ret-
meni hep “Victor-Emanuel” diyordu ona. Lollipop’un
sabr› tükenene dek böyle sürdü bu. “Victor” diye ça-
¤›r›ld›¤›nda yerinden kalkmad›. “Victor-Emanuel”den
bir fley istendi¤inde hiç cevap vermedi. ‹ki haftadan
fazla sürdü bu mücadele. Ö¤retmen matematik der-
sinin ortas›nda, “Victor-Emanuel, elimde senin için
harika bir ç›kartma var. Zor bulunur bir fley!” dedi¤in-
de bile k›l›n› k›p›rdatmad› Lollipop. Oysa ki, o s›ralar-
da bu ç›kartmalardan topluyordu büyük bir tutkuyla.
Ö¤retmenin kald›r›p gösterdi¤i ç›kartma onda yoktu.
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Üstelik, hiçbir dükkânda bulmak da mümkün de¤ildi.
Üçüncü hafta perflembe günü, okuma dersinin

oldu¤u ikinci saatte ö¤retmeni pes etti. S›n›fta ma-
sal okuyorlard› ve Lollipop burnunu kar›flt›rarak pen-
cereden d›flar› bak›yordu. Cam›n ötesinde, mavi bir
gökyüzü ve üç küçük bulut d›fl›nda özel bir fley yoktu.
Okuduklar› masal da pek bir fleye benzemiyordu. O
s›rada, “Lollipop, d›flar› bakmaktan vazgeç, dersi din-
le ve burnunu kar›flt›rma!” dedi ö¤retmen birdenbire.

‹flte, o olaydan sonra Lollipop –derste– hiç bur-
nunu kar›flt›rmad›, d›flar› bakmad› ve hep derse kat›l-
d›. Ö¤retmeni de onu hep, “Lollipop” diye ça¤›rd›.
Hatta ö¤retmen “Lollipop” ad›na öyle al›flt› ki, bir
gün okul müdiresi, “Victor-Emanuel’in beden e¤iti-
mindeki baflar›s› sürüyor mu?” diye sordu¤unda, s›-
n›fta Victor-Emanuel ad›nda biri bulunmad›¤› yan›-
t›n› verdi ona.
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