
Nick ve Ben için.
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Ya¤murlu, gri bir sabaht›, Moritz keyifsizdi. Annesi de

keyifsizdi. Babas› gazetesinin arkas›nda somurtup du-

ruyor, bebek Tim’se ba¤›r›yordu.

“Moritz, lastik çizmelerini giy,” diye seslendi an-

nesi.

Moritz, kendi odas›nda oturmufl, onu duyam›yor-

mufl gibi davran›yordu. Annesinin, keçi melemesine

benzeyen flu d›rd›rc› ses tonundan hiç hofllanm›yordu.

Üstelik, sesi giderek yükseliyordu.

“Moritz, hemen flimdi giy flu çizmelerini, yoksa

okula geç kalacaks›n!”

Moritz burnunu K›z›lderili kitab›na iyice gömdü.

Ya¤murun azg›n seller halinde afla¤›ya akt›¤› büyük

pencereden çok uza¤a, yumuflac›k s›cak s›¤›na¤›na,

küçük lambas›n›n alt›na oturmufltu. O aptal çizmeleri

giymek istemiyordu. Hatta iyice düflününce, okula da
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gitmek istemiyordu. Elbette,

eninde sonunda okula gitmek

zorunda kalaca¤›n› biliyordu.

Ama belki, hiç de¤ilse spor

ayakkab›lar›yla.

Moritz koridorda ad›m ses-

leri iflitti, ard›ndan annesi h›-

fl›mla odaya dald›. Öfkeliydi.

“Hemen gel,” diye ba¤›rd›

sab›rs›zl›k içinde. “Yoksa geç

kalaca¤›z.”

“Sanki umurumdayd›,” diye m›r›ldand› Moritz ses-

sizce, ama bunu yapmamal›yd›. Annesi az önce yaln›z-

ca keyifsizken, flimdi ç›lg›na dönmüfltü. O¤lunun ko-

lundan s›k›ca tuttup, çok alçak bir sesle, “E¤er hemen

flimdi gelmezsen, bafl›n büyük belaya girecek,” dedi. 

Moritz ona karanl›k bir bak›fl f›rlatarak, a¤›r a¤›r

kalkt›. Annesi evin içinde gümbür gümbür dolafl›p ev-

rak çantas›n› ararken Moritz spor ayakkab›lar›n› giydi.

Tahmini do¤ru ç›km›flt›: Annesi, sonunda evrak çanta-

s›n› buldu¤unda, Moritz’i anorak ve okul çantas›yla ha-

z›rlanm›fl görünce, o kadar sevindi ki, spor ayakkab›la-

r›na daha fazla ses etmedi. 

H›zl› ya¤an ya¤mur yüzünden annesi onu okula ara-

bas›yla götürdü. Yol boyunca ikisi de hiç konuflmadan

gözlerini ›slak caddeye diktiler. Okula vard›klar›nda an-

nesi Moritz’e bir öpücük verdi. “Bar›flt›k m›?” diye sordu. 

12 Silke Lambeck
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Öpücü¤e karfl›l›k veren Moritz, “Bar›flt›k,” dedi,

sonra da omuzlar› sark›k, okulun merdivenlerini t›rman-

maya bafllad›. 

Tafl›nd›klar›ndan beri annesinin yeni bir patronu

vard›. Moritz’e göre, annesinin keyfini kaç›ran oydu.

Bazen, annesinin k›v›rc›k saçlar› daha sabahtan, her

teli ayr› öfkelenmifl gibi, diken diken havaya kalkm›fl

oluyordu. Ama bu, sorunlardan yaln›zca biriydi. Tafl›n-

d›klar›ndan beri Moritz farkl› bir okula da gidiyordu.

Yeni s›n›f›nda, sempatik buldu¤u Ole ve Lili yoktu yal-

n›zca. Hay›r; ayr›ca, arka çapraz›nda oturan ve f›s›r f›s›r

milleti çekifltiren Stefan Rabentraut da vard›. Moritz,
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soyad› “fienkarga” anlam›na gelen bu o¤lana “Kem-

karga” diyordu hep içinden. 

Stefan ondan hem çok daha uzun boylu, hem de

çok daha fliflmand›. Dövüflseler, Moritz’in ona karfl› hiç

flans› olmazd›. Ama Stefan çok da haindi, yani bir dö-

vüflün patlak vermesi an meselesiydi. Stefan fienkarga

ve arkadafl› Martin Hohwieler ilk günden beri onu k›z-

d›rmak için hiçbir f›rsat› kaç›rmam›fllard›. Sanki onca

zaman Moritz’in gelmesini beklemifllerdi. Annesiyle ba-

bas› Moritz’in okula neden bu kadar isteksiz gitti¤ini

merak etmeye bafllam›fllard› bile. 

Befl saat sonra dersler bitti¤inde, Moritz’in keyfi biraz

yerine gelmiflti. Kofluda Ole’yi geçmiflti, Lili ona mavi

bir sak›z hediye etmiflti, Bayan Meier’se, yaz›l›da yal-

n›zca bir hata yapt›¤› için onu övmüfltü. Okulun önüne

ç›k›nca, babas›yla Tim’i arand›. Onu almaya gelecek-

lerdi. Ama yoktular. Moritz durup beklemeye bafllad›. 

Birden arkas›nda, ona çok tan›d›k gelen bir ses

iflitti. Stefan fienkarga’yd›. “N’aber, Moritz bebesi,” di-

ye bö¤ürerek omuzuna, can›n› ac›tan bir darbe indirdi.

“Babac›k ve bebecik yine seni almaya m› gelecekler?”

Moritz sesini ç›karmad›. Her yan›t Stefan’› yaln›z-

ca daha çok k›flk›rt›rd›. Oysa flimdi, omuzuna ikinci dar-

beyi indirdikten sonra s›r›tarak uzaklaflm›flt›. Moritz

öfkeyle peflinden bakarken, cebinde yumru¤unu s›kt›. 

Bir süre sonra ya¤mur çiselemeye bafllay›nca, Mo-
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ritz eve tek bafl›na dönmeye karar verdi. A¤›r a¤›r Oh-

linger Soka¤›’n›, ard›ndan da Lindenring Caddesi’ni

geçti. Oturduklar› ev hemen bir sonraki köfledeydi. Da-

irelerinin pencerelerine göz att›, ama hepsi karanl›kt›.

Zile bast›. Kimse açmad›. Bir kez daha bast›. Yine ya-

n›t gelmedi. Babas› neredeydi? Hem, Tim neredeydi?

Moritz’in içini huzursuzluk kaplad›. Acaba tüm ö¤le-

den sonra burada, d›flarda m› dikilecekti? Böyle yaln›z

bafl›na!

Birden apartman›n kap›s› aç›ld›. D›flar›ya, Moritz’in

daha önce hiç görmedi¤i, siyah tak›m elbiseli bir adam

ç›kt›. Yuvarlak caml› bir gözlük takm›fl, uzun k›r saçla-

r›n› ensesinde at kuyru¤u fleklinde toplam›flt›. Elinde si-

yah bir flemsiye vard›. Moritz’e sevecenlikle gülümse-

di. Moritz biraz çarp›k bir gülümsemeyle karfl›l›k verdi.

“Ne oldu,” diye sordu adam, “neden bu kadar üz-

gün görünüyorsun?”

Moritz hemen yan›t vermedi. Anne babas› ona ya-

banc›larla konuflmay› yasaklam›fllard›. Bu adam da bir

yabanc›yd›. Öte yandan, çok da nazik sormufltu ger-

çekten.

“Evde kimse yok,” dedi Moritz ve kendini giderek

daha berbat hissetti¤ini fark etti.

“H›m,” dedi adam.

“Ya¤mur da ya¤›yor,” diye sürdürdü Moritz, hafif

titrek bir sesle. “fiimdi ne yapaca¤›m› bilemiyorum.”

“H›m,” dedi adam tekrar. “Belki, birileri gelinceye
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kadar bana gelip bir kakao içebilirsin,” diye teklif etti

sonra. “‹zninle kendimi tan›flt›ray›m: Röslein. Hemen

alt kat›n›zda oturuyorum.”

Moritz, Bay Röslein’› daha önce hiç görmemiflti.

Üstelik, tan›mad›¤› kiflilerin evine gitmesi yasakt›. An-

cak bunu söylemeye biraz utan›yordu. O yüzden sustu.

Biraz duraksad›ktan sonra, “Bak ne

diyece¤im,” dedi Bay Röslein, “merdi-

venlerde piknik yapal›m.” 

“Niçin?” diye sordu Moritz.
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“Böylece, annenin veya baban›n geldi¤ini hemen

fark edebiliriz,” diye karfl›l›k verdi Bay Röslein. Moritz bu

fikri hiç fena bulmad›. 

Birlikte birinci kata ç›kt›lar. Bay Röslein daire kap›-

s›n›n kilidini açt›. “Hemen dönece¤im,” dedi. 

Apartman›n merdiven holü s›cak ve kuruydu. Mo-

ritz okul çantas›n› önüne, yere indirip ›slak anora¤›n› ç›-

kard›. Sonra da basama¤a oturdu. Buradan Röslein’la-

r›n girifl koridoruna da göz atabilirdi. Rengârenk bir yel-

kenlinin yer ald›¤› büyük bir tablo, siyah bir piyano ve

k›rm›z› kadife bir koltuk gördü. 

‘Huzurlu,’ diye düflünen Moritz, biraz daha iyi gör-

mek için öne do¤ru e¤ildi. Ancak, tam o s›rada Bay

Röslein geri geldi. Elinde bir tepsi vard›. Onun üstünde

de, iki fincan kakao ve k›t›rl› kek dolu büyük bir tabak.

“Kendim piflirdim,” dedi Bay Röslein. “Ac›km›fls›nd›r

mutlaka, de¤il mi?”

Moritz bafl›yla onaylad›. Bay Röslein, dairesinden

kendisi için de bir sandalye getirdikten sonra, ikisi hiç

kek kalmay›ncaya kadar, yemeye gömüldüler.

Sonunda, “Çok teflekkür ederim,” dedi Moritz. fiim-

diden kendini daha iyi hissediyordu. 

“Benim için zevkti,” dedi Bay Röslein. “Bu arada,

filiniz nas›l?”

“Filimiz mi?” diye sordu Moritz; gözleri hayretle

aç›lm›flt›. 

“Evet, bu sabah dairenizde gümbür gümbür dolafl-
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