Bu bir önsöz de¤il. Benjamin Körbel’le Anna
Mitschek’in öyküsünü neden anlatt›¤›m›
birkaç cümleyle aç›klamak istiyorum, o kadar.
Zaman zaman yetiﬂkinler çocuklara ﬂöyle derler:
Siz aﬂk›n ne oldu¤unu henüz bilemezsiniz.
Büyüyünce ö¤renilir bu.
Büyükler bir y›¤›n ﬂeyi unutmuﬂ olmal›lar.
Sizinle konuﬂmak istemezler ya da aptal
numaras› yaparlar.
Çok iyi hat›rl›yorum, ilk kez yedi yaﬂ›nda
âﬂ›k olmuﬂtum. K›z›n ad› Ulla’yd›. O, bu kitaptaki Anna de¤il. Ama, Anna’y› anlat›rken, Ulla’y› da
düﬂünüyorum.
Benjamin, bir süre Anna’y› çok sevdi.
Anna da Benjamin’i.
Peter Härtling

“Kar›ﬂt›rma burnunu, köylü sen de,” dedi annesi.
Benjamin ne zaman burnunu kar›ﬂt›rsa böyle söylerdi. Benjamin de, içinde burnunu kar›ﬂt›ran bir
köylünün geçti¤i hiçbir öykü okumad›¤›n› düﬂünürdü her seferinde. Annesinin köylüler hakk›nda
yanl›ﬂ yarg›lar› vard›. Benjamin düﬂünürken burnuyla düﬂünürdü bazen, hepsi bu. Annesi de biliyordu bunu üstelik. Kafas›n› da¤›tm›ﬂt› yine ﬂimdi.
“Ne düﬂündü¤ümü unuttum iﬂte,” diye söylendi Benjamin.
“Önemli bir ﬂey de¤ilmiﬂ demek ki,” dedi annesi. “Ayr›ca, yak›nda on yaﬂ›na basacak biri art›k
burnunu kar›ﬂt›rmamal›.”
“Bu iﬂi yapan elli yaﬂ›ndakiler biliyorum.”

14

Benjamin Anna’y› Seviyor

“Aa, kes art›k.”
“Gerhard Amcam!”
Annesi arkas›n› döndü. Benjamin onun güldü¤ünü biliyordu. Yine de kendini çabuk toplad›
Bayan Körbel. Ancak, bunu yaparken öyle zorland›
ki, masadaki tuzlu¤u devirdi.
“Böyle deyip kolayca kurtulamazs›n,” dedi.
“Kurtulurum iﬂte, Grete,” diye karﬂ›l›k verdi
Benjamin. Holger ve Benjamin annelerine Grete derler. Babalar›ysa Gretel der.
“Hep kavga etmek zorundas›n sanki,” dedi
annesi.
Benjamin kafas›n› sallayarak, “Sen bir keresinde babama Gerhard Amca’n›n bazen bir domuz
yavrusu gibi davrand›¤›n› söylemiﬂtin. Hem, bu
kadar yaﬂl› domuz yavrusu görülmemiﬂtir hiç,”
dedi.
Annesini alt etmiﬂti. ‹çini çekerek masadaki
peynir taba¤›n› kald›rd› Bayan Körbel. Ses tonu
de¤iﬂmiﬂti. Ciddileﬂti¤inde de¤iﬂirdi hep. “Haydi,
sallanma bakal›m. Git ödevlerini yap. Holger geldi¤inde kontrol etsin.”
Holger, Benjamin’in on üç yaﬂ›ndaki a¤abeyiydi. Okulda bir ﬂampiyondu ve bunun için çok
çabalamas› da gerekmiyordu. Benjamin’se o kadar
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iyi olam›yordu bir türlü. Annesine göre, tembelin
tekiydi. Her konuda böyle de¤ildi tabii; ama çal›ﬂsa bile okulda baﬂar›l› olam›yordu.
Annesinin acelesi vard›. Doktor Wenzel’in muayenehanesine gitmesi gerekiyordu. Ö¤leden sonralar› orada çal›ﬂ›rd›. Doktor yard›mc›s›yd›. “Haydi,
iﬂ baﬂ›na,” dedi ve ç›k›p gitti.
Benjamin hemen dersine oturmad›. Önce gözlerini boﬂlu¤a dikti; sonra odas›na gidip, resimli
hayvanlar kitab›n› eline ald›. Sonra minik kobay
faresini, Fare Trudi’yi besledi. Sonra tekrar masaya
oturdu. Çantas›ndan matematik defteriyle matematik kitab›n› ç›kard›. Sonra defterini açt›. Sonra
dolmakalemini, kurﬂunkalemini, kurutma kâ¤›d›n›
koydu masaya. Daha sonra biraz uyuklad›. Pabuçlar›n› ç›kar›p, mutfak dolab›n›n alt›na itekledi. Sonra gene burnunu kar›ﬂt›rd›. En sonunda derse baﬂlad›.
Sorular her zamankinden zor geldi. Kafas› baﬂka düﬂüncelerle dolu oldu¤undand› herhalde.
‹ﬂlemleri do¤ru yapam›yordu; çünkü akl› Anna’dayd›. Buna sinir oluyor; ama Anna’y› düﬂünmeden de edemiyordu.
Asl›nda onu düﬂünmeyi hiç istemiyordu. Düﬂünmezse kafas›n› matemati¤e verebilirdi. Tek is-
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tedi¤i buydu.
Holger eve geldi¤inde Benjamin hâlâ ilk soruyu
tamamlayamam›ﬂt›. Holger harika biriydi. Kardeﬂine seve seve yard›m ederdi. Benjamin problemi nas›l
çözece¤ini birdenbire anlay›verdi. Hiç de zor de¤ildi. Yaln›z, Anna ve matematik kafas›n›n içinde
birbirine kar›ﬂt›¤›ndan kolayca çözemiyordu.
‹ﬂlemleri bitirdikten sonra, “Hey, Holger, söylesene, âﬂ›k olmak nas›l bir ﬂey?” diye usulca sordu
Benjamin.
Kap›dan ç›kmakta olan Holger kalakald›, geri
döndü; heyecanlanm›ﬂt›. Bir an duraklad›ktan sonra, “Akl›ndan zorun mu var senin, Bücür?” diye
sordu.
Holger a¤abeylik taslad›¤›nda ona hep Bücür
derdi.
Benjamin dudaklar›n› s›kt›.
Holger hata yapt›¤›n› anlay›p, elini Benjamin’in
omuzuna koydu. “Öyle demek istemedim. Gerçekten kap›ld›n m›?” diye sordu.
Benjamin baﬂ›yla onaylad›. Bir ﬂey söyleyemezdi. Holger onunla alay edebilirdi.
“Onu tan›yor muyum?” diye sordu Holger.
“Hay›r!” dedi Benjamin neredeyse ba¤›rarak.
“Bak,” dedi Holger, “insan âﬂ›k olunca, hep o

