
Reiner için.

EsrarengizKomGD grs 3,bsk.qxt  3/16/12  7:52 PM  Page 10

Geç olmufltu. Moritz yata¤›na uzanm›fl gözlerini tava-

na dikmiflti. Odas›, perdenin aral›klar›ndan s›zan sokak

lambas›n›n ›fl›¤› d›fl›nda karanl›kt›. Yukar›da, odan›n

tavan›nda plastik y›ld›zlar parl›yordu. Son ziyaretinde

babaannesi ona bunlardan tam bir torba dolusu hedi-

ye etmiflti. “Böylece her akflam y›ld›zl› gökyüzünü sey-

redebilirsin,” demiflti. O günden beri Moritz, uykuya

dalmadan önce hep “gökyüzüne” bak›yordu.  

Ancak bugün, bu da bir ifle yaram›yordu. Moritz

içini çekti. Annesinin mutfakta güldü¤ünü duydu. Ak-

flam yeme¤inden kalma tencereler, bulafl›k y›kan›rken

flang›rd›yor, arada s›rada da caddeden bir araba geçi-

yordu. Epeyce geç olmufltu; yar›n ikinci derste yaz›l›s›

vard›. Asl›nda uyumas› gerekiyordu. Onun yerine ya-

ta¤›nda oturdu, s›rt›na bir yast›k yerlefltirip gözlerini

duvara dikti. 
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O gün ö¤leden sonra bir fley olmufltu. Gerçi üzerinde

düflündükçe, olanlar Moritz’e giderek daha ola¤and›fl›

görünüyordu. Yan›lm›fl olmal›yd›. Belki de k›sa bir süre

için uyuyakalm›flt› ve her fley bir rüyadan ibaretti. Kefl-

ke Bay Röslein’a sorabilseydi. Ama o yolculuktayd› ve

Moritz ne zaman geri dönece¤ini bilmiyordu. Tabii, ger-

çekten de dönecekse. Yafll› adamdan, üç ay önce ani-

den Kapadokya’ya gitmek üzere yola ç›kt›¤›ndan beri

hiç haber almam›flt›. Noel ve y›lbafl›n›n üzerinden yak-

lafl›k bir ay geçmiflti, ama ondan hâlâ bir yaflam iflare-

ti yoktu. 

Moritz o gün ö¤leden sonra ev ödevlerinin bafl›na otur-

mufl, hayat bilgisi kitab›ndaki tah›llarla ilgili bir soruyu

çözmekle u¤raflm›flt›. D›flarda kar ya¤arken, çal›flma

masas›ndaki küçük lamba kitap sayfalar›n›n üstüne s›-

cac›k bir ›fl›k konisi düflürmüfltü. Moritz çavdar›n, çav-

dar ekme¤i d›fl›nda baflka nerelerde kullan›labilece¤ine

kafa yorarken, küçük av hayvan› dürbününü eline alm›fl,

sonra da, s›k s›k yapt›¤› gibi onunla oynamaya baflla-

m›flt›. Pürüzsüz metali ve onun elinde ›s›n›rken oluflan

hissi seviyordu. Bir yandan da, dürbünü ona hediye eden

Bay Röslein’› düflünmeden edemiyordu. Onu çok özle-

miflti.

O gün bir ara, Bay Röslein’›n, içinde hep bir gü-

lümseme bar›nd›ran sesini duyar gibi de olmufltu. Bay

12 Silke Lambeck
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Röslein hemen alt katta otururdu. En güzel hikâyeleri o

bilir, en iyi k›t›rl› keki o yapabilirdi. Moritz’e park-kap-

lan›n› o göstermifli. Üstelik, o esrarengiz tuzlu¤uyla da

annesinin patronunu daha sevecen bir insana dönüfl-

türmüfltü. 

Aç›k kalan dolmakaleminden deftere yavafl yavafl ko-

caman bir leke damlarken, Moritz aniden tuhaf bir his-

se kap›lm›flt›. Elinde tuttu¤u dürbün daha parlak ›fl›ma-

ya bafllam›fl, Moritz’e ›s›n›yormufl gibi de gelmiflti.

Dürbün sanki canlanm›flt›. Moritz onu gözüne tutmufl-

tu. Önce hiçbir fley görememiflti.

Daha do¤rusu, gök mavisi çal›flma masas›n›, ma-

tematik defterini ve legolardan infla etti¤i, yar›m kalm›fl

EsrarengizKomGD ic 3,bsk.qxt  3/16/12  7:55 PM  Page 13



kaleyi görmüfltü. Ama dürbünü gümüfl renkli bir flöval-

yeye odaklay›p netlefltirdi¤inde, görüntü birden de¤ifl-

miflti. Önce her fley kararm›fl, hatta Moritz ayarda bir

yanl›fll›k yapt›¤›n› sanm›flt›. Ama sonra karanl›k kaybol-

mufl, dar bir sokak belirmiflti. Birkaç sokak lambas›n›n

sar›ms› hafif bir ›fl›k düflürdü¤ü yol alacakaranl›kta k›v-

r›l›yordu. Bak›ms›zl›ktan dökülen, yamuk yumuk evler

birbirine dayanarak s›ralanm›flt›. Cephelerindeki karan-

l›k delikler ma¤ara a¤›zlar›na benziyordu. Üstüne ba-

s›la bas›la çökmüfl kald›r›mlarda ne bir insan ne de bir

hayvan vard›.

EsrarengizKomGD ic 3,bsk.qxt  3/16/12  7:55 PM  Page 14

Moritz dürbünü indirmiflti. D›flarda erken bir k›fl akfla-

m› iniyordu; pencerelerde fleffaf kâ¤›tlardan Noel süs-

leri as›l›yd› hâlâ. Odan›n köflesinde, Moritz’in dün spor-

dan gelince f›rlat›p att›¤› giysiler burufluk bir halde du-

ruyordu. Her fley her zamanki gibiydi. Moritz dürbün-

den tekrar bakm›flt›. 

Bu sefer karanl›k ma¤ara a¤›zlar›n› biraz daha net

seçebilmiflti. Bunlar asl›nda, sokaktan korkarcas›na ev-

lerin içine do¤ru sokulmufl gibi duran pencereler ve girifl

kap›lar›yd›. Pencere camlar›n›n baz›lar› çatlam›flt›, ba-

z›lar›ndaysa yumruk büyüklü¤ünde delikler vard›. Ku-

rumufl dökülen macunlar camlar› güçlükle tutuyordu.

Hiçbir yerde ›fl›k yanm›yordu. Tüm sokak ölü gibiydi.

Daha kötüsü, sanki burada hiç yaflanmam›fl izlenimi

veriyordu. Bu görüntü Moritz’e bir fley hat›rlatm›fl, ama

ne oldu¤unu bir türlü ç›karamam›flt›.

Moritz dürbünü, ona öbürlerinden daha az kör görünen

bir pencereye ayarlamay› denemiflti. Görüntü gerçek-

ten de netleflmiflti. Ama seçebildi¤i tek fley grileflmifl

dantel bir perdeden ibaretti. Bir an için perdenin arka-

s›nda hafif bir hareket yakalar gibi olmufl, ancak hemen

sonra her fley yine yat›flm›flt›. Moritz bak›fllar›n› dür-

bünle çevrede dolaflt›r›nca, içini umutsuzluk kaplad›¤›-

n› hissetmiflti. Sanki bu gri soka¤›n bir parças›na dönü-

flüyormufl duygusuna kap›lm›flt›. Duraksam›flt›. Bu duy-

guyu tan›yordu. Daha önce bir keresinde de böyle his-
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setmiflti. E¤ri bü¤rü arka sokaklar, gri evler, soluk ›fl›k

–tabii ya! Ne gördü¤ünü birden anlam›flt›. Gri Banli-

yö’ydü bu. 

Moritz elindeki dürbünü indirmiflti. Gri Banliyö’ye bir

sefer Bay Röslein’la birlikte gitmiflti. O gün ortal›k ka-

ranl›k oldu¤u, sokaklar da yaln›zca birkaç sokak lam-

bas›yla ayd›nlat›ld›¤› için hemen tan›yamam›flt› flimdi.

Ama o zaman da, flimdi dürbün-

den bak›nca kap›ld›¤› umutsuzluk

duygusunun ayn›s›n› yaflad›¤›n›

hat›rl›yordu. Gerçi Pippa Corneli-

us’ta yedi¤i o muhteflem dondur-

madan sonra kendini daha iyi his-

setmiflti. Ancak buna ra¤men,

Bay Röslein’la birlikte tekrar oto-

büse binip de, Timot onlar› yürek

hoplatan bir h›zla oradan uzak-

laflt›rd›¤›nda, yine de çok rahatla-

m›flt›. 

Bu hüzünlü sokaklar flimdi

niye birdenbire gözlerinin önünde

belirmiflti acaba? Moritz tekrar

dürbünden bakm›fl, ama sokaklar

yerine gri bir sis görebilmiflti. Bir

süre sonra sis de da¤›lm›fl, yerine

yine çal›flma masas› geçmiflti. Mo-
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ritz dürbüne hafifçe vurmufltu, ama görüntü geri dön-

memek üzere kaybolmufltu.

Akflam yeme¤inde Moritz o kadar suskundu ki, baba-

s› ona, her fleyin yolunda olup olmad›¤›n› sormufltu,

kayg›yla. “Okulla ilgili bir s›k›nt›n m› var? Yoksa, flu Ste-

fan Rabentraut seni yine k›zd›rd› m›?”

Dalg›n dalg›n ekme¤ini çi¤neyen Moritz, “Her fley

yolunda,” diye m›r›ldanm›flt› yaln›zca. Tim ona, “Moiii

oyun?” diye sordu¤unda bile nerdeyse hiç tepki verme-

miflti. Oysa, ona hep Moiii diyen ve g›d›kland›¤›nda ha-

rika kahkahalar atabilen erkek kardeflini çok seviyordu.

Annesi bir el piflti oynamay› teklif etmifl, ama Mo-

ritz akflam yeme¤ini bitirir bitirmez çok yorgun oldu-

¤unu öne sürerek odas›na çekilmiflti. Dürbünü tekrar

tekrar eline alm›fl, alt›n rengi yüzeyini incelemifl ve için-

den bakm›flt›. Ama odas›ndan baflka hiçbir fley göre-

memiflti.

Sonunda yata¤a girmiflti. ‹flte flimdi de orada ya-

t›yor ve uyuyam›yordu. Gri Banliyö, dürbününe nas›l

girmiflti? Hâlâ içinde miydi?

Moritz yataktan kalk›p yal›nayak, karanl›k oday› geç-

ti. Lego tafllar›ndan birine bas›nca, ac› dolu ç›¤l›¤›n› güç-

lükle bast›rabildi. Dürbünü yine eline al›p, gözüne götür-

dü. Yan›lmam›flt›! Arka sokak geri gelmiflti, ama flimdi

büsbütün karanl›¤a gömülmüfltü ve öncekinden de es-
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