
Nick, 2 ayl›kken
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Nick

Lincoln ‹lkokulu’ndaki çocuklarla ö¤retmenlerden
–harbiden kötü, harbiden ak›ll› ve harbiden iyi ço-
cuklar› içeren– üç liste yapmalar›n› isteseniz, Nick
Allen bunlar›n hiçbirinde yer almazd›. Nick tama-
men kendine özgüydü ve herkes de bunu bilirdi.

Peki, Nick bir bafl belas› m›yd›? Öyle de dene-
mez. Kesin olan fluydu: Nick Allen’›n her zaman
bir dolu fikri vard› ve onlar› kullanmay› iyi bilirdi.

Üçüncü s›n›ftayken bir keresinde, Bayan Dea-
ver’›n s›n›f›n› tropik bir adaya dönüfltürmeye karar
vermiflti Nick. New Hampshire’daki hangi çocuk
flubat ortas›nda az›c›k yaz havas›na hay›r diyebi-
lir ki? ‹flte, Nick de önce herkesten kahverengi
ve yeflil kartonlardan küçük palmiyeler yap›p her
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s›ran›n köflesine yap›flt›rmalar›n› istedi. Henüz alt›
ayl›k, çiçe¤i burnunda bir ö¤retmen olan Bayan
Deaver bay›ld› buna. “Aman ne hofl! ”

Ertesi gün bütün k›zlar saçlar›na kâ¤›ttan çi-
çekler, bütün o¤lanlar da gözlerine günefl gözlü¤ü
takm›fl, bafllar›na plaj flapkas› geçirmifllerdi. Bayan
Deaver ellerini ç›rparak, “Ne güzel rengârenk! ”
dedi.

Bir sonraki gün Nick evden getirdi¤i bir tor-
navidayla s›n›f›n termostat ayar›n› yükseltip, yak-
lafl›k otuz dereceye getirdi. Bütün çocuklar flort ve
tiflört giyerek ç›plak ayakla dolaflmaya bafllad›lar.
Bayan Deaver k›sa bir süre için s›n›ftan ç›k›nca da,
Nick çepeçevre yerlere on fincan kadar ince be-
yaz kum serpti. Bayan Deaver bir kez daha ö¤-
rencilerinin yarat›c›l›¤›na hayran kald›.

Ama, üstlerine bas›ld›kça kumlar koridora ya-
y›lmaya bafllay›nca, bunu hiç de yarat›c› bulma-
yan okul hademesi Manny burnundan soluyarak
do¤ruca müdüriyete gitti. 

Kumlar› izleyen Müdür Han›m s›n›fa girdi¤in-
de, Bayan Deaver ön tarafta birkaç çocu¤a Hawaii
dans› ö¤retirken, ince uzun boylu, kumral, üstü
ç›plak o¤lan›n teki de, süngerden yap›lm›fl bir vo-
leybol topuyla, birbirine dü¤ümlenmifl alt› tiflörtten
oluflan bir a¤›n üstünden servis atmak üzereydi. 
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Üçüncü s›n›f›n s›cak güney denizlerine yolcu-
lu¤u orada sona erdi. O dakikada.

Ancak bu, Nick’i ortal›¤› canland›rma giriflim-
lerinden cayd›rmad›. Lincoln ‹lkokulu’nun arada
bir sars›l›p kendine gelmesi gerekiyordu ve Nick
de tam bunu sa¤layacak kifliydi.

Bir y›l kadar sonra, Nick karatavuklar hakk›n-
daki büyük keflfini yapt›. Bir akflam televizyon
izlerken, k›z›l kanatl› karatavuklar›n yanlar›na bir
atmaca ya da baflka bir tehlike yaklaflt›¤›nda tiz
sesle öttüklerini ö¤rendi. Sesin yay›lma biçimi ne-
deniyle, avc› kufllar tiz ötüflün nereden geldi¤ini
ay›rt edemiyorlard›.

Ertesi gün sessiz okuma yaparlarken, Nick ö¤-
retmene bir göz att›¤›nda Bayan Avery’nin atmaca
gagas› gibi kanca burunlu oldu¤unu fark edince,
“Ciik!” diye tiz, c›rlak bir karatavuk sesi ç›kard›.

Bayan Avery h›zla bafl›n› kitab›ndan kald›r›p
çevresine bak›nd›. Sesin kimden geldi¤ini anlaya-
mad›¤› için, bütün s›n›fa, “fiflflt!” demekle yetindi.

Bir dakika sonra Nick ayn› fleyi daha yüksek
sesle yineledi. “Ciiik!” Bu kez s›n›fta k›k›rdama-
lar oldu. Ancak sesi duymam›fl gibi yapan Bayan
Avery on befl saniye kadar geçince, yavaflça ye-
rinden kalk›p s›n›f›n arka taraf›na do¤ru yürüdü. 

Gözlerini kitab›ndan ay›rmayan Nick hiç k›-
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p›rdamadan, var gücüyle kulak t›rmalay›c› tizlik-
te bir sesle öttü: “Ciiiiik!”

Bayan Avery de hemen sald›r›ya geçti. “Janet
Fisk, derhal kes flunu!”

Nick’in dört s›ra ötesinde oturan Janet önce
bembeyaz oldu, sonra k›pk›rm›z› kesildi.

“Ama ben yapmad›m ki... yemin ederim.” Ja-
net’›n sesi a¤lamakl›yd›.

Hata yapt›¤›n› anlayan Bayan Avery, Janet’tan
özür diledi.

“Ama belas›n› arayan biri var,” dedi. Giderek
daha çok atmacay› and›rmaya bafllam›flt›. 

Nick okumaya devam etti ve baflka cik sesi ç›-
karmad›.

Ö¤le tatilinde, Janet’›n yan›na gidip, onunla
konufltu. Bayan Avery’nin arkadafl›n› suçlam›fl ol-
mas›ndan ötürü kendini kötü hissediyordu. Janet,
Nick’le ayn› mahallede oturuyor, arada s›rada bir-
likte oyun oynuyorlard›. Janet, iyi beyzbol oyna-
d›¤› gibi, futbolda da, ister k›z ister erkek olsun
okulda ne kadar çocuk varsa ço¤undan daha iyiy-
di. “Baksana, Janet,” dedi Nick, “okuma s›ras›nda
azarland›¤›n için kusura bakma. Benim suçumdu.
O sesi ç›karan bendim.”

“Sen mi?” dedi Janet. “Peki, ama nas›l oldu da
Bayan Avery benim yapt›¤›m› sand›?”

14 BUNUN ADI F‹NDEL
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Bunun üzerine Nick ona karatavuklar›n hikâ-
yesini anlat›nca, bu Janet’a çok ilginç geldi. O da
birkaç cik sesi ç›karmay› denedi. Ötüflleri Nick’in-
kilerden bile daha tiz ve c›rlakt›. Janet bunu s›r
olarak saklayaca¤›na söz verdi.

Nick’in dördüncü s›n›ftaki o y›l›n›n sonuna
kadar, Bayan Avery en az haftada bir kez, s›n›fta
bir yerlerden gelen güçlü bir “ciiiik” sesi duydu
–Kimi zaman tiz, kimi zaman da çok tiz bir ötüfl
oluyordu bu.

Bayan Avery sesi kimin ç›kard›¤›n› hiç anlaya-
mad› ve giderek kendini onu duymazl›ktan gel-
meye al›flt›rd›. Ama hâlâ bir atmacay› and›r›yordu.

Nick aç›s›ndan bütün bu olay uzun süreli –ve
baflar›l›– bir bilimsel deneydi.

Ve Janet Fisk de bunun tad›n› ç›kard›. 
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Bayan Granger

Beflinci s›n›f farkl›yd›. Ortaokula haz›rlan›lan s›-
n›ft› bu. Beflinci s›n›f bütün derslerden geçmek
demekti. Sabahlar› ders aras› vermek yok demek-
ti. Karnede gerçek notlar demekti. Ama her fley-
den çok, Bayan Granger demekti.

Beflinci s›n›fta yaklafl›k yüz elli ö¤renci vard›.
Ö¤retmenlerse yedi taneydi: ‹ki matematik, iki fen
bilgisi, iki sosyal bilgiler ö¤retmenine karfl›l›k tek
bir dilbilgisi ve edebiyat ö¤retmeni bulunuyor-
du. Dilbilgisi ve edebiyat Bayan Granger’›n teke-
lindeydi ve kendisi ciddi bir flöhret sahibiydi.

Bayan Granger kentin daha eski bir mahal-
lesinde, derli toplu, küçük bir evde tek bafl›na otu-
ruyordu. Her sabah, ister günefl ister ya¤mur, ister
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kar ister buz, ister ayaz ister f›rt›na olsun, soluk
mavi eski otomobiliyle okula gelirdi. Onca y›l
devams›zl›k etti¤ini an›msayan yoktu.

‹yice beyazlaflm›fl saçlar›n› bafl›n›n arkas›nda,
kufl yuvas›na benzer bir topuz yap›yordu. Daha
genç bayan ö¤retmenlerin kimisi gibi okula asla
pantolonla gelmezdi. Daima beyaz gömlekle giy-
di¤i, etek ceket tak›mdan oluflan, biri gri, biri ma-
vi iki üniformas› vard›. Gömle¤inin yaka ortas›na
hep ayn› küçük, ifllemeli akik broflu takard›. Ve
Bayan Granger terlemek nedir bilmeyen insan-
lardand›. Ceketini ç›karmas› için s›cakl›¤›n otuz
derecenin üstüne ç›kmas› gerekirdi.

Bütün ö¤retmenler gibi o da k›sa boyluydu.
Beflinci s›n›fta bile ondan uzun ö¤renciler olurdu.
Ama Bayan Granger insana devmifl gibi gelirdi.
Bunun nedeni bak›fllar›yd›. Koyu gri gözlerini bü-
tün dikkatiyle üstünüze çevirdi¤inde, kendinizi bir
toz zerresi gibi hissedebilirdiniz. Gözlerinin par-
lad›¤›, içlerinin güldü¤ü de olurdu gerçi; arada
gerçekten komik espriler patlatt›¤›n› anlatan ço-
cuklar vard›. Ama flöhreti esprilerinden kaynak-
lanm›yordu.

Herkes Bayan Granger’›n x-›fl›nlar›yla gördü-
¤ünden emindi. Onun on befl metre yak›n›nda sa-
k›z çi¤nemeyi akl›n›zdan bile geçiremezdiniz.
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