Yeni Çocuk Geliyor ve
Damdan Düﬂüyorum

Ad›m Elmo Blue. Hikâyem damdan düﬂtü¤üm
gün baﬂl›yor sanki. Damdan düﬂtü¤üm gün baﬂl›yor, çünkü soka¤›n karﬂ› taraf›nda oturan Bamber çiftinin yeni çocu¤u eve getirdikleri gündü o.
Ve olaylar ondan sonra geliﬂti. Ama teknik aç›dan, hikâyemin bir önceki ilkbaharda, annemin
Bay Bamber’a savaﬂ ilan etmesiyle baﬂlad›¤› söylenebilir.
Biraz daha aç›klasam iyi olacak.
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Annem, kendi deyiﬂiyle bir “çevre eylemcisi”; bu da bir otoyolun yap›lmas›n› ya da bir kuﬂun yuvalama alan›n› yitirmesini engellemek için,
dilekçeler ya da pankartlarla ya¤mur alt›nda
sürekli yürümek demek. Bay Bamber ise baﬂka
iﬂlerin yan› s›ra emlak yat›r›mc›l›¤› yap›yor.
Emlak yat›r›mc›s› olmak da, sürekli, bir kuﬂ türünün yuvalama alan›n›n üstüne yeni bir otoyol
ya da apartmanlar yapmaya çal›ﬂmak demek.
Bay Bamber’a göre annem, bir “çevre eylemcisi”
de¤il, “sulu-z›rtlak-baﬂ-belas›”. Onu “yeﬂil cad›”
ya da “aﬂ›r› uçlar›n yerel temsilcisi” olarak adland›rmad›¤› zamanlar tabii.
Geçen ilkbaharda annem, Campton çevresinde geniﬂ arazilere sahip olan Bay Bamber’›n,
yak›nlardaki baz› koruluklar› yok edip, birkaç
k›rl›k alan› kaz›p, eski mezarl›¤› baﬂka yere taﬂ›y›p, gölü de kurutarak, havuzu, tenis kortlar› ve
golf kulübü gibi ﬂeyleri olan özel bir konut alan›
inﬂa etmeyi planlad›¤›n› keﬂfetti. Bay Bamber’›n
koruluklar› talan etmesine ve denizle hiçbir iliﬂkimiz olmamas›na karﬂ›n, yerleﬂmeye Ormaniçi
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Koyu ad› verilecekti.
Annem ç›lg›na döndü. H›rsla soka¤›n karﬂ›
taraf›na, tam arabalar›na binmek üzere olan Bay
ve Bayan Bamber’›n yan›na yürüdü ve Bay Bamber’a, Gezegenimizi Yeﬂil Tutal›m’›n yerel ﬂube
baﬂkan› olarak, onun planlar›n› engellemek için
gücünün yetti¤i her ﬂeyi yapaca¤›n› söyledi.
Bay Bamber’›n anneme “sulu-z›rtlak-baﬂ-belas›” dedi¤ini ilk o zaman duydum.
“Senden de, senin gibilerden de b›kt›m art›k,
seni sulu-z›rtlak-baﬂ-belas›!” diye gürledi Bay
Bamber. “Hem senden ve senin dilekçelerinden
korktu¤umu san›yorsan, fena halde yan›l›yorsun.”
Güldü. “Senin ve ﬂu kaç›k vejetaryen güruhunun
modas› geçti,” diye bildirdi. “Sizler oldu¤u yerde
sayan eski kafal›lars›n›z. ‹nsanl›k uzaya yerleﬂmek üzere, siz burada birkaç a¤ac›n derdindesiniz. Art›k uyan›n, Bayan Blue. Sizin günleriniz
geçti art›k. Hiç ﬂans›n›z kalmad›.”
Annem, “Görece¤iz bakal›m,” dedi ve h›rsla
eve geri döndü.
Benimkiler Bay ve Bayan Bamber’la hiç ah-
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bap olamad›lar. Bamber’lar ilk taﬂ›nd›klar›nda
birbirlerine dostça davrand›larsa da, arkadaﬂ olamayacak kadar farkl›yd›lar. Bamber’lar televizyon reklamlar›ndaki çiftlere benzerler, yani normaldirler; benimkilerse bambaﬂka. Ama karﬂ›laﬂt›klar›nda birbirlerine selam verip gülümsüyorlard› ve ben de okul ç›k›ﬂlar›nda ve hafta sonlar›
Bamber’lar›n pit bull cinsi köpe¤i Gregory’yi
gezdiriyordum. Gregory’yi gezdirmek hoﬂuma
gidiyordu. Gregory çok güçlüdür, ama Bay Bamber onu özellikle bekçi köpe¤i olarak e¤ittirdi¤i
için, ne derseniz aynen yerine getirir. Beni çal›lar›n içine sürüklemek türünden ﬂeyler yapmad›
hiç. Ayr›ca, Bayan Bamber Gregory’yi gezdirmem için bana haftada beﬂ pound veriyor ve her
cumartesi bu ödemeyi yapmak için beni içeri
davet etti¤inde bir bardak da kola ikram ediyordu. Büyüyünce, Bill Gates gibi multimilyarder
olmay› planlad›¤›m için para iﬂime yarayabilirdi.
Üstelik, annem gazl› içecekleri eve sokmad›¤› için
(ﬁeker insan›n düﬂman›d›r, der.) kola da hoﬂuma
gidiyordu. Ama her ﬂeyden çok Bamber’lar›n
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evinde olmaktan hoﬂlan›yordum; bizim eve hiç
benzemiyordu. Bamber’lar›n kendileri gibi temiz,
toplu ve moderndi.
Bütün bunlar annemin savaﬂ ilan›yla son
buldu tabii. O olaydan sonra, Gezegenimizi
Yeﬂil Tutal›mc›lar hakk›nda bilgi almak için
a¤z›m› aramalar› olas›l›¤›na karﬂ› Bamber’lar›n
yan›na yaklaﬂmama izin verilmedi. Annem Bay
Bamber’›n güvenilir biri olmad›¤›n› söyledi,
ama bana sanki as›l güvenmedi¤i benmiﬂim gibi
geldi. Annem her zaman benim içimde bir borsac› yatt›¤›n› söylerdi. Bamber’lar gibi bir ailem
olmas›n› –yani, herkesin içine ç›karabilece¤iniz
bir aile– düﬂledi¤imin fark›ndayd›. Ayr›ca a¤açlar›n kesilmesi ve k›rlar›n kaz›lmas› konusunda
için için Bay Bamber’la ayn› görüﬂte oldu¤umun
da fark›ndayd›. Bay Bamber buna geliﬂim diyordu; ben de öyle. Oysa, annem buna tecavüz
ve cinayet diyordu.
Bamber’lar›n yeni çocu¤u eve ilk getirdikleri akﬂam, iﬂte bu yüzden, penceremde oturmuﬂ
onlar›n yolunu gözleyerek soka¤a bak›yordum.
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Babam atölyesinde hiç kimsenin sat›n
almayaca¤› bir f›sk›ye daha yapmakla meﬂguldü.
Annemse salonda acil bir Gezegenimizi Yeﬂil
Tutal›m toplant›s› yönetiyordu. Yeﬂiller a¤açlar›n kesilip konutlar inﬂa edilmesine karﬂ› ç›kan
yaklaﬂ›k bir trilyon kiﬂinin imzas›n› toplam›ﬂlar;
ama bunlar›n yar›s› Caroline Ludgate’in posta
kamyonetinden kaybolmuﬂtu. Annem benim de
toplant›ya kat›lmam› istedi, ama ona ev ödevim
oldu¤unu söyledim. Bana sorarsan›z, Bayan Ludgate hiç de derli toplu biri de¤ildir. Unutup
durdu¤u bir ﬂeyler nedeniyle defalarca geri dönmek zorunda kald›¤› için toplant›lara her zaman
geç kal›r. Dilekçeleri kaybetmiﬂ olmas›na hiç ﬂaﬂmad›m. Zaten, k›rlar da yeterince yeﬂildi bence.
Ama as›l istedi¤im, yeni çocu¤un neye benzedi¤ini görmekti.
Yeni çocukla ilgili her ﬂeyi biliyordum; çünkü kasabadaki herkes yeni çocuk konusunu biliyordu. Yerel gazetede Bay ve Bayan Bamber’›
konu alan bir yaz›da, o¤lana benzer bir çocu¤un
bulan›k foto¤raf›n› tutan bir resimleri bas›lm›ﬂt›.
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Hatta, akﬂam haberlerinde onlarla bir röportaj
bile yap›lm›ﬂt›. Annem de birkaç kez haberlere
ç›km›ﬂt› –genellikle, bir yolu keserken ya da birine ba¤›r›rken– ama bu baﬂkayd›. Bay ve Bayan
Bamber iyi yüreklilikleriyle Güney Amerika’
dan kimsesiz bir çocu¤u evlat edinmeye karar
verdikleri için haberlere ç›km›ﬂlard›. Bu, Bay
Bamber’›n baﬂbakanla akﬂam yeme¤i yedi¤i seferkinden bile daha etkileyiciydi. Yaz›y› okumuﬂ
ve televizyondaki röportaj› izlemiﬂ oldu¤um için,
yeni çocu¤un benim gibi on iki yaﬂ›nda oldu¤unu biliyordum. Bu da, çok acayip bir durumdu
bence.
Okulda pek de popüler oldu¤um söylenemez. Hayat›m boyunca iyi bir arkadaﬂ›m olsun
istemiﬂtim; özellikle de normal ve yak›n›mda
oturan birini. Yak›nda iyi bir arkadaﬂ›m olsayd›,
bisikletle okula birlikte gidecek, ö¤len yeme¤inde yan yana oturacak ve ö¤leden sonra birlikte tak›lacak bir kimsem olurdu. Bir daha asla
bilgisayar›mla Monopoli oynamak zorunda kalmazd›m. Ama en sonunda ﬂimdi, en yak›n arka-

