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Bayan Berti Bartolotti sallanan sandalyesine oturmuﬂ
kahvalt› ediyordu. Dört fincan kahve içmiﬂ, tereya¤› ve
bal sürülmüﬂ üç küçük top ekmek, barda¤a k›r›lm›ﬂ, iki
az piﬂmiﬂ, rafadan yumurta, salaml› ve peynirli bir dilim
siyah ekmek ve kaz ci¤eri ezmesi sürülmüﬂ bir dilim
beyaz ekmek yemiﬂti. Bayan Bartolotti yiyip içerken
sürekli salland›¤›ndan –zaten sallanan sandalyeler sallanmak içindir– aç›k mavi sabahl›¤›n›n önü kahverengi
kahve ve sar› yumurta lekeleri içinde kalm›ﬂ, yakas›ndan
içeri de ekmek k›r›nt›lar› kaçm›ﬂt›. Bayan Bartolotti aya¤a kalk›p, bütün k›r›nt›lar sabahl›¤›n›n alt›ndan aﬂa¤›ya
dökülünceye kadar oturma odas›n›n ortas›nda tek aya¤›n›n üstünde z›plad›. Ard›ndan, baldan yap›ﬂ yap›ﬂ olmuﬂ parmaklar›n› yalad›. Sonra da kendisiyle konuﬂmaya baﬂlad›: “Yavrucu¤um, ﬂimdi y›kanacak, üstüne
do¤ru dürüst bir ﬂeyler giyecek ve çal›ﬂmaya baﬂlayacaks›n. Haydi bakal›m!”
Bayan Bartolotti kendisiyle konuﬂurken hep “yavrucu¤um” diye hitap ederdi.
Bayan Bartolotti’ye çocuklu¤unda annesi hep,
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“Art›k ödevlerini yap, yavrucu¤um!”, “Art›k ﬂu bulaﬂ›klar› kurula, yavrucu¤um!”, “Art›k kapa çeneni, yavrucu¤um!” deyip durmuﬂtu.
Çok sonralar›, Bayan Bartolotti çocuklu¤unu geride
b›rakt›ktan sonra, bu kez de kocas› Bay Bartolotti ona
hep, “Art›k ö¤le yeme¤ini haz›rla, yavrucu¤um!”, “Art›k
ﬂu pantolonumun dü¤mesini dikiver, yavrucu¤um!”,
“ﬁu yerleri siliver, yavrucu¤um!” demiﬂti.
Bayan Bartolotti kendisine söylenenleri, verilen
görevleri, ancak biri ona “yavrucu¤um” dedi¤inde yerine
getirmeye al›ﬂm›ﬂt›. Annesi çoktan ölmüﬂ, Bay Bartolotti de çoktan evi terk etmiﬂti –nedeni kimseyi ilgilendirmez, bu özel bir sorun. Her neyse, Bayan Bartolotti’
nin ona “yavrucu¤um” diyecek kendinden baﬂka kimsesi
yoktu.
Bayan Bartolotti banyoya gitti. Can› küveti doldurup,
s›cac›k, güzel bir banyo yapmak istemiﬂti. Ancak ne var
ki, küvette k›rm›z› japonbal›klar› yüzüyordu. Bu yedi
küçük ve dört büyük japonbal›¤›n› Bayan Bartolotti bir
gün önce su de¤iﬂikli¤ine gereksinimleri oldu¤unu fark
edip, akvaryumdan alm›ﬂ ve küvete koymuﬂtu. Bayan
Bartolotti, herkes tatil yap›p seyahatlere ç›k›yor, bir tek
bu zavall› japonbal›¤› hayvanlar› bütün y›l yuvarlak
cam kâsenin içinde dönüp duruyorlar, diye düﬂünmüﬂtü.
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Bayan Bartolotti ﬂöyle s›cac›k, güzel bir duﬂla yetinmeye karar verdi. (Banyosunda bir de duﬂ kabini
vard›.) Ancak ne yaz›k ki, duﬂ kabininin katlanan kap›s›
s›k›ﬂm›ﬂt›. Asl›nda kap› s›k›ﬂmam›ﬂt› da, Bayan Bartolotti blucin pantolonlar›n› ve svetﬂörtlerini kurutmak
için bir çamaﬂ›r ipini pencereden duﬂ kabininin kenar›na
dört kez dolad›¤› için aç›lm›yordu. Lavaboda ise y›kanmay› bekleyen blucinleri ve kazaklar› duruyordu. “Eh,
bu durumda kimyasal yolla temizlenirsin, yavrucu¤um,”
dedi Berti Bartolotti aynadaki görüntüsüne. Sonra da,
banyo dolab›ndan bir parça pamukla büyük bir ﬂiﬂe
ç›kard›. Büyük ﬂiﬂeden pamuk parças›na gülsuyu döküp, bast›ra bast›ra yüzünü sildi. Pamuk rengârenk
olmuﬂtu: Fondötenden dolay› pembe, rujdan dolay›
k›rm›z›, rimelden dolay› siyah, kaﬂ kaleminden dolay›
kahverengi, fardan dolay› yeﬂil ve göz kaleminden dolay› da lacivert.
Pamu¤a bak›p, “Harika görünüyor!” diyen Bayan
Bartolotti onu tam lavabonun alt›ndaki çöp kutusunun
yan›na att›. Sonra da banyo dolab›ndan tüpler, küçük
ﬂiﬂeler ve kalemler ç›kararak, yüzünü yine pembe, k›rm›z›, siyah, kahverengi, yeﬂil ve laciverte boyad›. O arada rimel tüpünün neredeyse boﬂalm›ﬂ oldu¤unu fark
etti. Bu nedenle beyaz fayanslar›n üstüne rujla,
R‹MEL AL!!!
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diye yazd›. Sonra banyo süngerini al›p, daha önce yine
rujla fayanslara yaz›lm›ﬂ TUVALET KÂ⁄IDI AL yaz›s›n›
sildi; çünkü onu bir gün önce alm›ﬂt›.
Bayan Bartolotti banyodan ç›kmadan önce, lavabonun üstündeki aynaya göz at›p, genç mi yaﬂl› m›
göründü¤üne bakt›; çünkü, gününe göre genç ya da
yaﬂl› göründü¤ü oluyordu. Bugün surat›ndan memnundu. “Olabildi¤ince genç, olabildi¤ince güzel,” diye m›r›ldand› kendi kendine böbürlenerek. Gözlerinin ve a¤z›n›n
kenarlar›ndaki tüm k›r›ﬂ›kl›klar fondötenle örtülmüﬂtü.
Bayan Bartolotti kaç yaﬂ›nda oldu¤unu kimseye
söylemedi¤i için, kimse bunu bilmezdi. Dolay›s›yla, herkes için de¤iﬂik bir yaﬂtayd›.
Çok yaﬂl› olan komﬂusu Bayan Meier, Bayan Bartolotti’den, “Genç Bayan Bartolotti” diye söz ederdi.
Çok yaﬂl› Bayan Meier’in torunu küçük Michi, “Yaﬂl›
Bayan Bartolotti” diyordu.
Eczanede pudra, fitil, merhem satan ve sürekli
reçete okumaktan aln›nda iki derin k›r›ﬂ›k oluﬂan Bay
Egon ise onun için, “Bayan Bartolotti en güzel y›llar›n›
yaﬂ›yor!” derdi.
Bay Egon da en güzel y›llar›n› yaﬂ›yordu. Elli beﬂ
yaﬂ›ndayd›. Haftada iki kez Bayan Bartolotti’yle arkadaﬂl›k ediyordu. Haftada bir kez o, Bayan Bartolotti’yi
ziyaret eder; bir kez de Bayan Bartolotti onu ziyaret
ederdi. Birlikte önce sinemaya ya da tiyatroya, sonra
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yeme¤e, sonra ﬂarap içmeye giderler, sonra da bir kahvede otururlard›. Haftada iki kez Bay Egon, Bayan Bartolotti’ye “Berti’ci¤im”, Bayan Bartolotti de Bay Egon’a
“Egi’ci¤im” derdi. Ancak sokakta karﬂ›laﬂt›klar›nda –öteki
günlerde yani– ya da Bayan Bartolotti eczaneden öksürük ﬂurubu ald›¤›nda, Bay Egon’a “Eczac› Bey”, o da
Bayan Bartolotti’ye “Han›mefendi” derdi. Öteki günlerde bundan baﬂka bir ﬂey konuﬂtuklar› olmazd›.
Arkadaﬂl›k günleri hep cumartesi ve sal›yd›.
Bayan Bartolotti aynada kendisini yeterince süzdükten sonra oturma odas›na geri döndü. Yine sallanan
sandalyesine oturup bir puro yakarak, acaba ﬂimdi
çal›ﬂmaya m› baﬂlasam, al›ﬂveriﬂe mi gitsem, yoksa en
iyisi yine gidip yatsam m›, diye düﬂünmeye baﬂlad›.
Tam gidip yatmaya karar vermiﬂti ki, kap› çald›. Israrla
ve uzun uzun. Bayan Bartolotti korkuyla yerinde büzüldü. Bir tek postac›lar, telgraf da¤›t›c›lar› ya da itfaiyeciler çalard› böyle.
Bayan Bartolotti purosunu çiçek desenli fincan
altl›¤›na b›rak›p, kap›ya gitti. Kap›y› böyle ›srarla uzun
uzun çalan›n, para getiren postac› olmas›n› diliyordu
içinden.
Bayan Bartolotti hep para getiren postac›y› bekler, o da gerçekten zaman zaman gelir ve para getirirdi.
Bazen bin, bazen iki bin, hatta beﬂ bin ﬂilin bile getirdi¤i olurdu. Bu, Bayan Bartolotti’nin satt›¤› hal›lar›n

13

Christine Nöstlinger

büyüklü¤üne ba¤l›yd›. Faturan›n üstünde ﬂöyle yazard›:
BARTOLOTTI VE ORTAKLARI
EL DOKUMALARI ﬁ‹RKET‹
Bartolotti ve Ortaklar›, Bayan Bartolotti’den baﬂkas›
de¤ildi. “Ortaklar›” laf›n› kartvizitinin daha sayg›n ve
ciddi bir izlenim b›rakmas› için uydurmuﬂtu Bayan Bartolotti.
Berti Bartolotti kentin en güzel, en renkli hal›lar›n›
dokurdu. Onun hal›lar›n› satan hal›c›lar ve mobilyac›lar
müﬂterilerine hep ﬂöyle derlerdi: “Bayan Bartolotti bir
sanatç›d›r. Gerçek bir sanatç›! Onun hal›lar› küçük birer
sanat eseridir. Onun için bu kadar pahal›lar.”
(Asl›nda, hal›c›lar ve mobilyac›lar müﬂterilerinden,
Bayan Bartolotti’ye ödedikleri paran›n üç kat›n› istiyorlard›; hal›lar bu yüzden o kadar pahal›yd›.)
Kap›n›n önündeki ›srarla, uzun uzun çalan, para
getiren postac› de¤ildi. Paket postac›s›yd›; soluk solu¤a kalm›ﬂ, aln›nda biriken teri siliyordu. “Lanet olas›,
amma da a¤›rm›ﬂ!” diyerek, beyaz kâ¤›da sar›l› büyük
paketi gösterdi. “En az yirmi kilo!” Postac› paketi koridordan mutfa¤a taﬂ›d›ktan sonra, Bayan Bartolotti makbuzu imzalay›p, beﬂ ﬂilin bahﬂiﬂ verdi.
Postac›, “Hoﬂça kal›n!” dedi. Bayan Bartolotti de,
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“Güle güle!” diyerek, adam› kap›ya kadar geçirdi. Sonra
da, oturma odas›ndan purosunu al›p, büyük beyaz paketin önündeki mutfak taburesine oturdu. Sar›ya boyal›
saçlar›n› elleriyle tarad›, gök mavisi ojeli t›rnaklar›n›
spreyden sertleﬂmiﬂ saç tellerinin aras›nda gezdirirken
düﬂünmeye baﬂlad›.
Kesinlikle yün olamaz, diye düﬂündü. Yün bu kadar
a¤›r de¤ildir. Bu büyüklükte bir yün paketinde en fazla
beﬂ alt› kilo yün olur.
Bayan Bartolotti yerinden kalk›p, paketin çevresinde dolaﬂt›. Üstünde gönderenin ad›n› arad›. Ama bulamad›.
Paketi güçlükle kald›r›p, alt›na bakt›. Ancak orada
da bir gönderen ad› yoktu.
“Yavrucu¤um,” dedi Bayan Bartolotti kendi kendisini azarlayarak, “yavrucu¤um, vicdan›n› bir yokla bakal›m!”
Çünkü, iﬂin asl› ﬂuydu; Bayan Bartolotti’nin bir
saplant›s› vard›. En sevdi¤i ﬂey kuponlar, eﬂantiyonlar,
›smarlama ve indirimli ürünlerdi. Bir gazete, kitap ya
da dergiye iliﬂtirilmiﬂ böyle bir sipariﬂ kart› veya kesilecek bir kupon buldu¤unda, bunu kopar›r ya da keser,
doldurup gönderirdi. Bu u¤raﬂ onu öylesine sarard› ki,
neleri ›smarlad›¤›n› ya da bu nesnelere gereksinimi
olup olmad›¤›n› hiç düﬂünmezdi bile. Bayan Berti Bartolotti’nin bu sipariﬂ tutkusu yüzünden evine en olma-
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