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GİRİŞ

Parkın ortasındaki dondurmacının önünde duruyorlar. 
Dondurmacı elinde kepçesi, çocukları gülerek karşılıyor.

“Eee çocuklar, neli istersiniz?”
“Ona bir top limonlu, bana çilek ve çikolata.”
“Ama ben ödeyeceğim bak!” diyor kız.
“Kesinlikle olmaz, ben ödüyorum!” diye karşı çıkıyor 

oğlan.
Kız, “Ama benim doğum günüm, benim ödemem 

gerek!” diye diretiyor.
“Bugün dondurmalar bedava!” diye araya giriyor don-

durmacı. “Kavga etmeyin. Doğum günün kutlu olsun. Ka-
ça basıyorsun?”

“On altı!” diyor kız gururla.
Adam gözlerini yukarıya kaldırıyor, hüzünlü bir ifa-

deyle, “Hey gidi on altı! Ne güzel yıllar...”
“Hangi açıdan baktığınıza bağlı,” diye karşı çıkıyor 

kız, dondurmasını yalarken.
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Gençler, bol yapraklı geniş bir ağacın gölgesinde kalmış 
bir banka oturmaya gidiyorlar. Karşılıklı bağdaş kurarak 
oturuyorlar.

ERKEK: Bugün ne oynayacağız?
KIZ: Gerçek oyununu.
ERKEK: Tamam. Kim başlıyor?
KIZ: Bir seferinde sana hayat hikâyemi anlatacağımı 

söylemiştim. Hatırladın mı?
ERKEK: Hatırlıyorum tabii. Ben de sana, o gün gel-

diğinde memnuniyetle dinleyeceğimi söylemiştim.
KIZ: Bu öyküde sen de varsın.
ERKEK: Ben mi? O zaman kesinlikle anlatmalısın. 

Meraklının tekiyim ben.
KIZ: Evet... ama... nereden başlayacağımı bilemiyo-

rum... Ya sıkılırsan?
ERKEK: Seninle hiç sıkılmam.
Kız ikirciklidir. Olup biteni yüksek sesle anlatabil-

mek için uygun sözcükleri bulmak kolay değildir, ama 
sonra anlatmaya başlar...
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BİR

Ders arası zili çalar çalmaz 3B öğrencileri hızla tarih ki-
taplarını kapatırlar. Bayan Carlino ders anlatmayı henüz 
bitirmemiştir; ağzı açık, cümlesi yarım kalmıştır.

“Durun, kalkmayın. Pazartesi günü için çalışacağınız 
bölümü not alın,” diyor. Sıralarından kalkmaya başlayan 
öğrencileri yerlerinde kalmaya zorluyor.

Sınıfta yalnızca dört, beş kişi öğretmenin sözünü 
dinleyip not alıyor. 3B pek örnek bir sınıf sayılmaz. Doğ-
rusu, okuldaki hiçbir sınıfın örnek olduğu söylenemez.

Bayan Carlino, bakışlarını tavana çevirip, derin derin 
iç çekiyor. Bir kahve içmeye karar veriyor ve sınıftan çıkı-
yor.

Asya, avını bekleyen panter gibi, öne eğilmiş, öğret-
menin söylediklerini defterine yazmakta olan Maria’nın 
üzerine atlamıştır bile. Asya ve omuz başında, yanından 
hiç ayrılmayan arkadaşları, küçümseyerek Maria’yı süzü-
yorlar.
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“Ev ödevlerini defterine mi yazıyorsun?” diyor. Sesi 
altı yaşındaki öğrencileriyle konuşan öğretmenlerin to-
nunda. “Aman çok dikkatli yaz, yoksa annen çok kızar.”

Kızlar hep beraber kıkırdıyor. Maria başını biraz da-
ha öne eğiyor. Burnu defterine değdi değecek. Maria def-
terin onu yutmasını, sayfaların arasında yok olmayı istiyor.

“Bugün nasıl giyinmiş, gördünüz mü?” diyor Rober-
ta. Buz gibi bakışlarını Maria’nın bileklere kadar inen ma-
vi elbisesine dikmiş.

“Hımm... gerçekten de pek şık bir elbise!” diyor Mi-
randa. “Rahibeye benzemiş.”

“Rahibe gibi giyinmiş bir balina!” diye tamamlıyor 
Asya. Üçü birden katıla katıla gülmeye başlıyor.

Maria, gözkapaklarını yakmaya başlayan, akmak is-
teyen gözyaşlarına engel olabilmek için dudaklarını iyice 
sıkmış. Bir kez daha ağlamak istemiyor. Ağladığını görür-
lerse çok daha kötü olacak.

Miranda yalancıktan gülümseyerek, “Hadi, bırakın 
artık!” diyor. “Baksanıza, birazdan ağlayacak...”

Roberta, “Zavallı Kederli Maria! * Ağlatmayalım kı-
zı. Sonra öğretmene gidip şikâyet eder, ceza alırız,” diye 
ekliyor.

“Öğretmene falan gidemez bu. Nerde onda o yürek! 
Baksana nasıl tir tir titriyor,” diyor Miranda.

Maria sırasından çıkmak için ayağa kalkıyor ama As-
ya’nın onu omuzundan itmesiyle yerine oturmak zorunda 
kalıyor.

* Oğlu İsa çarmıha gerildiğinde acılar içinde kalan Meryem Ana için söylenen 
“Maria Addolorata”ya gönderme yapılmış. (ç.n.)
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“Dur! Reklamda nasıl diyordu? Tamam hatırladım: 
Açım, açım, nerede benim Taç’ım...” Sonra da kibarca ama 
kararlı, “Dolayısıyla önce beslenmeni bana vereceksin; son-
ra, belki yerinden kalkabilirsin,” diye ekliyor. Bu, söyledi-
ğini bir daha tekrar etmeyeceğini çok iyi anlatan bir ton. 
Bacakları biraz aralık, kollarını göğsünde kavuşturmuş, 
yüzünde sabırla bekleyen bir ifade var.

Maria, elleri titreye titreye, modası çoktan geçmiş 
Invicta marka çantasından, haf if yağlanmış bir peçeteye 
sarılı, büyükçe bir dilim çıkarıyor. Asya, paketi Maria’nın 
elinden kaptığı gibi burnuna yaklaştırıyor. “Böğğ! Bu ne 
koku! Bu da ne böyle?”

Miranda’ya uzatıyor. O da yüzünü buruşturarak kok-
ladıktan sonra Roberta’ya veriyor.

“Ölmüş fare olmalı,” diye ekliyor Roberta. Ağzını 
burnunu buruşturup Asya’ya geri veriyor. Asya sonunda 
peçeteyi açıyor.

“Ayy! Annecik tart yapmış! Ne şeker!” dedikten son-
ra, zarif bir hareketle kolunu uzatıyor ve tartı çöp kutusu-
na bırakıveriyor. “Gidelim kızlar. 3C’deki yakışıklıyı ka-
çırmak istemiyorum. Hoşça kal, Kederli Maria! Yine de 
çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter!” Başı öne eğik 
Maria’nın sırtına, beline kadar inen saçlarını havalandıran 
sert bir şaplak indiriyor. Diğer iki kızın koluna girerek tek 
vücut kapıya yöneliyor; çıkıp gidiyorlar.


