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Mariam’a.
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Hanna, yeni evlerini sevece¤ini pek sanm›yordu. Küçük bir bahçesi olan ufak bir evdi
bu. Odalar›n hepsinin boyan›p onar›lmas›
gerekiyordu; banyo duvarlar›nda da rutubet
lekeleri vard›. Öndeki sokak o kadar iﬂlekti
ki, Hanna’n›n karﬂ›dan karﬂ›ya tek baﬂ›na
geçmesine izin yoktu.
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Üstelik, Hanna yeni bir okula gidecekti.
Kendini yaln›z hissediyor, arkadaﬂlar›n› özlüyordu. Görünüﬂe göre, yeni sokaklar›nda
hiç çocuk yoktu. Komﬂular›n ço¤u Hanna’
n›n anne ve babas›ndan yaﬂl›yd›. Çocuklar›
büyümüﬂ, baﬂka yerlere yerleﬂmiﬂ ailelerdi.
Hanna’yla ayn› yaﬂta olan tek kiﬂi, arada s›rada komﬂu bahçede oynayan, siyah
saçl› bir k›z çocu¤uydu. Hanna’n›n babas›na
göre, bu k›z orada yaﬂayan adam›n torunu
olmal›yd›. K›z orada oturmuyor, yaln›zca cu-

6

Sarman Midilli

martesileri geliyordu.
Hanna’n›n arkadaﬂ olabilece¤i hiç kimse
yoktu çevrede.
“Okulda yeni arkadaﬂlar edinirsin,” dedi
annesi. “Bir iki hafta sonra durum bu kadar
kötü görünmeyecektir.”
Hanna’n›n annesi de arkadaﬂlar›n› geride b›rakm›ﬂt›. Neﬂeli olmak için büyük çaba
harc›yordu. Hanna’n›n babas› da öyle. Kimi
zaman, ikisinin de ayn› anda neﬂeli olmaya
çal›ﬂt›klar› duyulabiliyordu.
7

BÜYÜLÜ KÜÇÜK K‹TAPLAR

“Yar›m günlük bir iﬂim oldu¤u için ﬂansl›y›z,” diyordu Hanna’n›n annesi. “Baz› aileler çok daha kötü durumda.”
Hanna’n›n babas› homurdanarak gazeteyi aç›yordu. Her cuma erkenden kalk›yor
ve soka¤›n ilerisindeki gazeteciye gidip, yerel gazeteyi al›yordu. Sonra bir fincan kahve
ve bir k›rm›z› tükenmezkalemle birlikte masan›n baﬂ›na oturuyor, iﬂ ilanlar›n› tek tek okuyordu. O cuma da akﬂama kadar pek çok telefon konuﬂmas› yapt›ktan, ‹ﬂ Bulma Kurumu’na
defalarca gidip geldikten sonra, yine pes etmiﬂti. ‹ﬂ arayan o kadar çok insan vard› ki!
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Hanna’n›n görebildi¤i kadar›yla, yeni
evin yaln›zca bir tek iyi yan› vard›. Eski evlerine göre k›rlara daha yak›nd› ve yolun ilerisinde bir binicilik okulu yer al›yordu. Ah›rlar
ve ambarlar vard›; atlama engelleri yerleﬂtirilmiﬂ bir alanda çeﬂitli midilliler otluyordu.
Her renkte midilli vard›: Siyah, kahverengi,
kestane rengi, beyaz ve dalmaçya köpe¤i gibi
benekli. Hafta sonlar›, bazen de akﬂamlar›, biniciler korulu¤a giderken evin önünden geçiyorlard›. Hanna pencereden onlar› imrenerek
seyrediyordu. Binicilerden baz›lar› onun yaﬂlar›ndayd›.
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“Ah, baba,” dedi Hanna birdenbire, “acaba ben de–”
Babas›n›n yüz ifadesini görünce durdu.
Hay›r, elbette yapamazd›. Çok pahal›ya patlard›. Ama babas›, gidip bakmay› önerdi.
Hanna sordu¤una çoktan piﬂman olmuﬂtu;
hele de, binicilik okulunun kap›s›na gidip,
d›ﬂar›daki panoda yaz›lanlar› okuduktan sonra. Derslerin saati yirmi lira diyordu. Babas›, çelik fabrikas›ndaki iﬂini kaybetti¤inde

arabas›n› satmak zorunda kalm›ﬂt›; çünkü,
bir arabaya sahip olmak çok masrafl›yd›. Binicilik dersi için de yirmi lira veremezdi elbette. Belki yaln›zca bir kez, do¤um günü
arma¤an› olarak, ama her hafta de¤il. Oysa,
at binmeyi hakk›yla ö¤renmek için her hafta ders almak gerekirdi.
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