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Yaşam Oyunu

Olivia öbür çocuklardan farkı olduğunu düşünmezdi. 
Kendisini arkadaşlarından ne daha iyi, ne daha kötü, 
ne daha şanslı, ne daha şanssız biri sayardı. Hayatın, 
kartları rastgele kardığını, bu oyunda herkesin, payına 
düşen kartlarla oynadığını, hile yapılamadığını ve zaten 
bunun çok fena bir şey olduğunu da bilirdi. 

Olivia’nın şansına; oyuncu bir anne, kayıp bir 
baba, ürkek bir erkek kardeş, gizemli dede ve nineler, 
burnu büyük komşular, fazlasıyla seçici arkadaşlar, sı-
nıfları tek şubeli bir kooperatif okul, bozuk bir televiz-
yon ve Barselona’nın Eixample semtinde güneye bakan, 
şirin küçük bir daire düşmüştü. 

Olivia bu girişe müdahale edecek olsa, büyük 
olasılıkla önemli olduğunu düşündüğü başka pek çok 
ayrıntı eklemek isterdi metne. Örneğin, Teide Yanar-
dağı’na tırmandıklarında topladığı volkanik taş kolek-
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yazan bir mesaj gelmesi ya da itfaiyecilerin ortalıkta 
afetzedeleri kurtarmak için sirenlerini öttüre öttüre 
gezmesi, insanların mağdurlara kan vermek için kuy-
ruğa falan girmesi de gerekmez.

Sıradan bir günmüşçesine, sinsice pusuya yatmış 
o özel günde, bir de bakmışsınız, nesnelerin isimleri, 
yerleri ve değerleri değişikliğe uğrayıvermiş. Öyle ki, 
ayaklarınızın altındaki zemin ansızın göçmüş; o zama-
na kadar varlığını sürdüren dünya, göz açıp kapayın-
caya kadar buhar olup uçmuş.

Gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz ?
Doğrusu, başına gelene kadar Olivia da olacak-

ları asla hayal edemezdi.

siyonundan; ilk kez bisiklete binmeyi öğrendiği ve 
artık Tim’e hediye edeceği mavi bisikletinden; anne 
tarafından dedesinden kalan ve çocukluğu boyunca 
ona eşlik eden macera kitaplarından ya da daima sahip 
olduğunu düşündüğü nice şeyden de söz etmek ister-
di. Ama bu, hikâyemiz başlamadan önceydi.

Gelgelelim Olivia, şimdiki aklıyla bu ıvır zıvır 
konulara eskisi kadar önem vermiyor. Çünkü artık, 
anıların çoğu kez insanın cebine bile sığabileceğini ve 
rüzgârın, tıpkı sözcükler gibi, eşya ve nesneleri de alıp 
götürebileceğini, hatta normal insanların değişmez 
sandığı her şeyin bir anda değişebileceğini öğrendi.

Hayat sürprizlerle dolu derin bir kuyu ve Eiffel 
Kulesi, Empire State Binası ya da L’Hotel Arts gibi 
sapasağlam, kaskatı yapıların bile bugünden yarına 
yıkılıp paramparça olmaları işten değil. 

Olivia, depremlerin yalnızca şehirleri, dağları ve 
vadileri yerinden oynatmakla ve gün ortasında haber-
lere konu olmakla sınırlı kalmadığını öğrendi. Bir de, 
pek çok aileyi etkileyen, evlerin dört duvarı arasında, 
başkalarının ruhu bile duymadan yaşanan kişisel sis-
mik hareketler var. Elbette, bunlar ana haberlere çı-
kacak kadar önemli değil ve kimseleri ilgilendirmiyor.

Olivia, diğerleri gibi normal başlayan güzel bir 
günün, aslında hiç öyle devam etmeyeceğini artık bi-
liyor. Üstelik öyle bir günde, ille de gökten, “Dikkat 
dikkat ! Kendinizi kollayın, yoksa başınıza iş gelebilir !” 


