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Fen bilgisi ödevim için gereken 
resmi yapamamış, ağlayarak 

uyumuştum. O gece yaptığı şeyle, 
umudumu asla kaybetmemem 
gerektiğini öğreten anneme…



“Ne de olsa, güzel bir kitap demek, 
hayal üreten bir kitap demektir, 

öyle değil mi?”
Herman Melville / Moby Dick



Lino masaya oturmuş, haberleri dikkat-
le dinleyen anne ve babasına bakıyordu. 
Çok acıkmıştı. Heyecanla yemek saatinin 
gelmesini bekliyordu. 

Kendince bir yemek sıralaması yapmış 
ve masada bulunan tüm yiyecekleri o 
sıraya göre yemeye karar vermişti. En 
çok köfte yemekten hoşlanıyordu. Akşam 
yemeğine masada bulunan küçük köfteleri 
yiyerek başlayacaktı. Planı buydu. Sonra 
çorbasından bir kaşık alacak ve büyük 
köfte dilimlerini yemeye koyulacaktı… 
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Sıra tatlısını yemeye gelene kadar 
bu sırayı hiç bozmadı. Büyükannesi ona, 
tabağında yemek bırakırsa ileride elde 
edeceği başarıların da erteleneceğini söy-
lerdi. Lino özellikle akşam yemeklerinde 
bu sözü hatırlar ve tabağında hiç yemek 
bırakmamaya özen gösterirdi. 

Yemeğini bitirdikten sonra da anne ve 
babasının tabaklarına odaklanırdı. Onlara 
göre ne kadar hızlı yediğini düşünürdü. 
Bazen bununla gurur bile duyardı. 

Masadaki herkes yemeğini bitirdiği an, 
koltuğuna ilk zıplayan da her zaman Lino 
olurdu. Bu onun en büyük heyecanlarından 
biriydi. Bazen koltuğa oturma yarışı bile 
düzenlenirdi evde. Herkes koltuğa otu-
rur ve birbirlerine o günün nasıl geçtiğini 
anlatır, karşılaştıkları olaylar hakkında 
yorumlar yaparlardı. 

8



Lino’nun her zaman anlatacak çok şeyi 
vardı. O yüzden az dinleyip çok anlatmayı 
tercih ederdi. Anne ve babasını bir ara-
da gördüğünde dünyanın en mutlu çocuğu 
oluyordu. Onların yanında kendini güvende 
ve mutlu hissediyordu. 

O gün tüm ödevlerini bitirdikten sonra 
annesine masayı toparlamasında yardım 
etmişti. Yerinde duramıyor, eline aldığı 
her şeyi mutfağa götürüyordu. Yorulmak 
nedir bilmiyor, tüm enerjisiyle evin içinde 
oradan oraya koşuyordu. Bazen ailesi 
Lino’nun bu enerjisine inanamıyordu. 

Masanın toparlanmasında annesine yar-
dım ettikten sonra babasının salona gel-
mesini bekledi. Bazı geceler babası ona 
özel olarak piyano çalıyordu. Bugün de 
o gecelerden biriydi. Babasının yağmurlu 
gecelerde çaldığı piyanonun çıkardığı sesi 
çok severdi. Böyle gecelerde hemen ba-

9




