Hugo’nun ilk yolculu¤u
olmasa da, ilk
anlat›lacak olan›
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Ammer-k›y›s›ndaki-Ammersbrunn, otoyoldan –yüz otuzla
gidildi¤inde– Zwynz’e (Siviyns) yar›m saat uzakl›ktayd›.
Asl›nda Ammersbrunn yaln›zca, ezelden beri köpeklerin
iﬂletti¤i Ammersbrunn Sebze Konserveleri Fabrikas›’nda
üretilen ve ülke çap›nda bilinip ra¤bet gören nefis sebze
konserveleriyle ünlüydü. Köpeklerse halk›n gözünde pek
tutulmazd› o zamanlar. Gerçi herkesle eﬂit haklara sahiptiler: Seçme, seçilme, yurttaﬂl›k, e¤itim ve daha ne hak
varsa hepsine. Hatta, köpek az›nl›¤›n› korumak için özel
bir yasa bile vard›. Ama yasalar itibar sa¤lamaya yetmedi¤i gibi, halk›n burun k›v›rmas›na, mesafeli davranmas›na da engel olmuyordu! Özellikle de ›slak köpeklerden
uzak duruluyor, en çok onlara burun k›vr›l›yordu. Aç›kça
de¤il tabii. Ama köpekler bunu seziyordu.
Köpeklerin aﬂa¤›land›¤›, ne parlamentoda ne herhangi bir yerel yönetimde ne de belediye meclisinde tek
bir köpek olmas›ndan da belliydi zaten. Oysa köpek az›nl›k, toplam nüfusun yüzde onunu oluﬂturuyordu. Ammersbrunn da bile. Adil olunmas› aç›s›ndan, Ammer-k›y›s›ndaki-Ammersbrunn belediye meclisinde köpeklerin de iki
sandalyeye sahip olmas› gerekirdi –çünkü Ammersbrunn
belediye meclisinin yirmi üyesi vard›. Ancak, Ammersbrunn’da bu durumdan köpeklerden baﬂka rahats›z olan
yoktu. Ammersbrunn’lulara göre kentlerinde her ﬂey yolundayd›. Yaln›zca köpeklere yap›lan haks›zl›ktan de¤il,
hiçbir ﬂeyden rahats›zl›k duymuyorlard›. Hallerini hat›rlar›n›, memlekette iﬂlerin nas›l gitti¤ini soran oldu¤unda,
hep ayn› yan›t› veriyorlard›: “Her ﬂey gayet yolunda! Koca
ﬁiﬂko Çocuk çat›n›n tepesinde oturup lolipopunu yalad›¤› sürece her ﬂey ray›nda gider nas›l olsa! Ancak lolipopun hepsini yalay›p bitirirse,” diyorlard›, “dikkatli olmaBirinci Yolculuk
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m›z gerekir. O zaman baﬂ›m›za kötü ﬂeyler gelebilir iﬂte!”
Ancak Koca ﬁiﬂko Çocuk’un lolipopu hiç küçülmüyordu; Koca ﬁiﬂko Çocuk onu gece gündüz durmadan yalad›¤› halde, hep yumruk kadard›. Zaten kentin çok eski
resimlerinde görüldü¤ü gibi, lolipop, Koca ﬁiﬂko Çocuk’un
yumru¤undan daha büyük de olmam›ﬂt› hiç. Kent henüz
üç evlik bir köyden ibaretken, tereya¤l› iki dilim ekmek
karﬂ›l›¤›nda bu üç evin resmini yapan gezgin bir ressam,
Koca ﬁiﬂko Çocuk’u elinde yumruk kadar bir lolipopla ortadaki evin dam›nda çizmiﬂti.
Ammer-k›y›s›ndaki-Ammersbrunn’un okullar›nda
ö¤retmenler bu durumu ö¤rencilerine (üçüncü s›n›fta, yurt
bilgisi derslerinin ilk y›l›nda) ﬂöyle aç›kl›yorlard›:
“Koca ﬁiﬂko Çocuk kentimizin simgesidir. Ezelden
beridir çat›da oturur ve tükenmez lolipopu bize ﬂans getirir! Kent vakayinamesinde belgelenmiﬂ olan bu gerçek
bizi bütün öteki kentlerden üstün k›lar!”
Asduri Molldaschl (Moldaﬂl) olmasayd›, Ammer-k›y›s›ndaki-Ammersbrunn, en-güzel-yaﬂlar›ndaki Hugo’nun
hayatta ilgisini çekmezdi.
Asduri Molldaschl, Ammersbrunn’da oturuyordu,
ama bir istisna oluﬂturuyordu.
“Her ﬂey gayet yolunda” de¤ildi ona göre. Çünkü
onun kendi hisleri vard› ve bunlar›n sesini duyabiliyordu.
Ama uzunca bir zamand›r hisleriyle bunlar›n sesi aras›nda
uyumsuzluk söz konusuydu. Eskiden Asduri Molldaschl
hislerini muhallebi k›vam›nda duyumsar, bunlar›n sesi de
kulaklar›ndan içeri eﬂekar›s› tüyü yumuﬂakl›¤›nda kayard›.
Oysa ﬂimdi, seslerde biraz keskinlik vard›. Sanki
eﬂekar›s›n›n tüyleri diken diken olmuﬂ gibiydi. Muhallebi
de pütürlenmiﬂ ve ekﬂimiﬂti. Asduri ge¤irmek zorunda kal-

d›¤›nda, kokusunu al›yordu.
“Yolunda gitmeyen bir ﬂey olmal›,” diyordu Asduri
Molldaschl kendi kendine. “Tetikte bekleyen bir ﬂey var.
Hay›rl› de¤il, tehlikeli-korkunç-belal› bir ﬂey bu!”
Ama Asduri Molldaschl, Ammersbrunn’daki hiç kimseye bu kuﬂkusundan söz etmedi, çünkü o bir piyano ö¤retmeniydi; piyano ö¤retmenleri pek sevilmezler ve bunun
fark›nda olup dertlendikleri için de a¤›zlar›n› b›çak açmaz.
Ancak Asduri Molldaschl, on beﬂ günde bir her pazartesi günü Zwynz’e gidiyordu. Zwynz’deki hurdac› dükkân›n›n tam arkas›nda, menekﬂe rengi çizgili, elma yeﬂili
sayfal› nota defterleri bulunan bir k›rtasiyeci vard›. Asduri Molldaschl da piyano ö¤rencilerinin notalar› böyle
defterlerden okuduklar›nda çok daha melodik ve do¤ru
çald›klar›n› keﬂfetmiﬂti.
Ve iﬂte Asduri bu Zwynz gezilerinde, nota defterlerini ald›ktan sonra küçük bir meyhaneye u¤ray›p, bir ufak
ﬂiﬂe yerel Frans›z ﬂarab› içiyordu. Meyhanenin bar›nda
Zwynz’in en s›k› yerel ﬂarap içicileriyle oturup, piyano ö¤retmeni oldu¤unu hiç belirtmiyor ve müthiﬂ konuﬂkanlaﬂ›p, yerel ﬂarap içicilerine uzun hikâyeler anlat›yordu. Aﬂk
ma¤duru genç k›zlar, kafalar›nda ilginç fikirler olan adamlar, kemik s›k›nt›s› çeken köpekler, evsiz kediler üzerine hikâyeler. Tabii Asduri, sirkeleﬂmiﬂ hisleriyle onlar›n kulak
t›rmalay›c› seslerini de kat›yordu anlat›m›na.
“Ne aymazl›k!” diye ba¤›r›yordu. “Ammersbrunn’lu
ahmaklar bir ﬂeylerin tetikte bekledi¤ini fark etmiyorlar.
Kulaklar› domuz kula¤› gibi, kar›nlar›nda da ba¤›rsaktan
baﬂka bir ﬂey yok. S›rf ﬂu Koca ﬁiﬂko Çocuk ezelden beridir çat›da oturdu¤u ve lolipopunu yalay›p yutmad›¤› için
her ﬂey yolunda san›yorlar! Oysa Koca ﬁiﬂko Çocuk ayr›
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konu, kentte her ﬂeyin yolunda gitmesi ayr› konu!”
Yerel ﬂarap içicileri Asduri Molldaschl’›n konuﬂmalar›na kibarl›klar›ndan katlan›yorlard›. Asl›nda, çiçekli elbiseler giyen, k›pk›z›l buklelerinin üstüne kocaman, sar›
bir ﬂapka geçiren bu tombul kad›n› hayli rahats›z edici,
epey kulak t›rmalay›c› ve biraz bay›c› buluyorlard›. Asduri
iki haftada bir her pazartesi günü s›k›nt›s›n› dile getirdikçe, yaln›zca, “Ya, ya,” diye m›r›ldanarak baﬂ sall›yorlard›.
“Ya, ya! Art›k her yerde tetikte bekleyen bir ﬂeyler var! Ve
bunlar›n hiçbiri hayra alamet de¤il!”
Yerel ﬂarap içicilerinden hiçbirinin Asduri Molldaschl’› ciddiye ald›¤› yoktu. Çünkü ta ne zaman, Asduri
tuvalete gitti¤inde, onun kocaman siyah çantas›n› kar›ﬂt›rm›ﬂ ve elma yeﬂili-menekﬂe rengi nota defterlerini görünce, yanlar›ndakinin bir piyano ö¤retmeni oldu¤unu
anlam›ﬂlard›. Eh, bir piyano ö¤retmeninin laflar›n›n ne
kadar ciddiye al›naca¤›n› Zwynz’li yerel ﬂarap içicileri bile gayet iyi biliyorlard› tabii.
Ancak bu pazartesi günlerinden birinde en-güzel-yaﬂlar›ndaki Hugo, Miesmeier 1’le birlikte meyhaneye geldi.
Miesmeier 1 arada bir Frans›z yerel ﬂaraplar›n› tatmay›
severdi. Hugo da bu meyhanenin ünlü inciçiçe¤i aromal›
limonatas›na düﬂkündü.
Hugo’yla Miesmeier 1 meyhaneye ad›m att›klar›nda,
Asduri Molldaschl ﬂarab›n›n sonlar›na gelmiﬂ, çenesi iyice aç›lm›ﬂt›. Ammer-k›y›s›ndaki-Ammersbrunn’un gidiﬂat› Hugo’nun hiç umurunda de¤ildi, ama Asduri ezelden
beridir var olan “kocaman” ﬂiﬂko bir çocuktan söz edince,
kulak kabartt›. Büyümeyen-çocuklar onu ilgilendiriyordu.
Nerede bir büyümeyen-çocuk oldu¤unu duysa, onu ziya-

ret eder, onunla uzun uzun konuﬂurdu.
Gerçi Hugo en-güzel-yaﬂlar›ndaki bir çocuktu daha,
ama anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla –Hugo’nun gayet iyi bildi¤i gibi– bu durum art›k pek de¤iﬂmeyecekti. Üç dâhiliyeci, iki
ortopedist ve bir pedagog bunu bir raporla belgelemiﬂlerdi: “Hep çocuk kalacakt›r. Yetiﬂkin olma olas›l›¤› yoktur!”
Dolay›s›yla, bir gün Hugo’nun da yaﬂl› bir çocuk olmas› kaç›n›lmazd›. Hugo da bunun için önlem almak gerekti¤ini düﬂünerek, en-güzel-yaﬂlar›ndakiler de dâhil, bütün büyümeyen-çocuklar› bir ç›kar birli¤i, bir tür sendika
alt›nda toplamaya çal›ﬂ›yordu. Büyümeyen-çocuklar›n ezilen bir az›nl›k oluﬂturdu¤unu kabul etmek gerekir. Hiçbir
haklar› olmad›¤› gibi, onlar›n sorunlar›yla ilgilenen de
yoktur. Emekli maaﬂ› bile almazlar. Büyümeyen-çocuklar›n durumu tümüyle, iyi niyetli insanlar›n insaf ve ﬂefkatine b›rak›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte Hugo buna karﬂ›yd›! “Büyümeyençocuklara emekli ayl›¤›” talep ediyordu. Bunu sa¤lamak
için de, büyümeyen-çocuklarla ülke çap›nda bir protesto
yürüyüﬂü düzenlemek niyetindeydi. Çok etkili bir yürüyüﬂ olmal›yd› bu. Hugo, dörder kiﬂilik s›ralardan oluﬂan
uzun bir konvoy hayal ediyordu. ‘Bunun için en az dört yüz
büyümeyen-çocuk gerek bana,’ diye düﬂünüyordu. Beﬂ
yüz ya da alt› yüz olsa daha da iyiydi. En güzeli, ne kadar
büyümeyen-çocuk varsa hepsi kat›lmal›yd›. ‘Böyle bir protesto yürüyüﬂünü etkili k›lmak için çok say›da pankart›m›z da olmal›,’ diyordu.
‹ﬂte bunun için Hugo, büyümeyen-çocuklar› tespit
edip örgütlüyordu. Gizli listesindeki büyümeyen-çocuklar›n say›s› ﬂimdiden altm›ﬂ dördü bulmuﬂtu. Bunlar›n altm›ﬂ
dördü de o büyük protesto yürüyüﬂüne –can› gönülden–
kat›lmak üzere Hugo’yla el s›k›ﬂ›p, namus sözü vermiﬂlerdi.
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