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BİR

ROMEO: Aşk duyarlı bir şey mi ki? 
Öyle kaba, öyle hoyrattır ki, acıtır diken gibi.

MERCUTIO: Aşk sana hoyrat davranırsa, 
Sen de hoyrat davran ona.*

“BÜTÜN DÜNYA BIR SAHNEDIR…”
Brian Anderson repliği katlediyordu. Sesinde Shakespeare’in 

amaçladığı cinnetin eşiğindeki o tavrı yakalamaya çalıştım ama… 
ne gezer. Brian garip bir yarım İngiliz aksanı kullanıyor ve beşli 
ölçüyü mahvediyordu.

Ayağa kalkıp kot elbisemi düzelttim ve “Burada biraz dura-
lım,” diyerek araya girdim.

“Megan, bir kez olsun sahneyi tamamlayamaz mıyız?” diye 
sızlandı Brian.

Ona sert bir bakış atarak “sahnenin” –ki o esnada drama sını-
fının arkasındaki tepeyi kullanıyorduk– ortasına geçtim. Drama 
öğretmenimiz Bayan Hewitt –herkes ona Jody derdi– bizi istedi-
ğimiz bir Shakespeare sahnesini prova etmek üzere dışarı gön-
dermişti. Ve “dışarı göndermekten” kastım, ders ortamını bozdu-
ğumuz için bizi dışarı atmış olmasıydı. Prova için bu tepeyi seç-
miştim çünkü etraftaki çam ağaçları, Nasıl Hoşunuza Giderse’deki 
ormanı daha iyi anlamamızı sağlayacaktı.

Ancak sonunda fark ettiğim üzere bu aptalca bir fikirdi.

* William Shakespeare, Romeo ve Juliet, Çev. Özdemir Nutku, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Şubat 2010. Metin içindeki tüm Romeo 
ve Juliet alıntıları bu baskıdan alınmıştır.
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Brian’ı yok sayarak, “Karakterlerin zihinlerinde neler oldu-
ğunu yeterince anlayamadığımızı düşünüyorum,” diye gruba 
seslendim. Altıncı dersin ortasında, tepede prova yapmaya çalı-
şan dört öğrenciydik. Courtney Greene elinde telefon, oyundan 
kopmuş biçimde birileriyle mesajlaşırken, Brian’ın yanında dur-
makta olan Jeremy Handler’ın yüzünde umutsuz bir ifade vardı. 
“Orlando,” Jeremy’e doğru döndüm, “özünde iyi bir insan. Dük-
ten çalmak istemesinin tek sebebi, arkadaşına yardım edebilmek. 
Şimdi, Jacques…”

Bocaladım. Gözüm yeşil bir Stillmont Lisesi golf formasına 
takılmıştı. Hayran olunası kol kasları. Dalgalı kahverengi saçlar. 
Daimi bir gülümseyiş. Vay canına. O esnada yapmak istediğim 
tek şey Wyatt Rhodes’un yanına gidip onunla flört etmekti.

İzin kartını elinde çeviriyor, oyalanarak tuvalete doğru iler-
liyordu. Diğerlerine nazaran daha iyi olan bir tuvaleti seçtiğini 
fark ettim. Geniş, öğrenci dolaplarından uzakta olduğu için gizli-
lik açısından daha elverişli. Kısa bir oynaşma seansı için mükem-
mel bir seçim. Yanına gidip etkileyici kol kaslarına iltifat ettikten 
sonra onu söz konusu tuvalete doğru çekebilir ve…

O an bunu yapamazdım. Beni flört etmekten alıkoyabilecek 
bir şey varsa, o da bir Shakespeare oyununu yönetmekti.

Yeniden yönetmen tavrıma bürünerek, “Şimdi, Jacques,” diye 
tekrarladım.

“Hadi ama, Megan,” diye lafa girdi Brian. “Bu sahne, notumu-
zu bile etkilemeyecek. Jody’nin umurunda bile değil. Sadece bizi 
sınıfta istemediği için buradayız. Ve odaklanamadığımızın sen de 
farkındasın.”

Her sahnenin önemli olduğu konusunda tartışmak üzere ağ-
zımı açmıştım ki birinin bana seslendiğini duydum.

“Megan!”
Sesin geldiği yere döndüğümde en yakın arkadaşım Madele-

ine Hecht’in, çilli yanakları heyecandan kızarmış, mükemmel bir 
atkuyruğu hâlinde toplanmış kırmızı saçlarını savurarak bana 
doğru gelmekte olduğunu gördüm. “Az önce kütüphaneden çık-
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tım,” diye söze başladı nefes nefese. Madeleine altıncı ders saatin-
de kütüphanede gönüllü olarak çalışıyordu. “Ve drama sınıfının 
önünden geçerken Jody’yi rol dağılım listesini asarken gördüm!”

Madeleine cümlesini bitirdiği anda oyuncularım tekstlerini 
fırlatıp Sanat Merkezi’ndeki duyuru panosuna gitmek üzere koş-
maya başladılar. Gülerek yerdeki tekstleri topladım.

Ben bir yönetmendim, oyuncu değil. O yüzden kast listesi 
beni diğerleri gibi heyecanlandırmıyordu. Ama bu sene güz ya-
rıyılında Romeo ve Juliet’te küçük bir rol alarak ilk kez Stillmont 
Lisesi ile sahneye çıkacaktım. Lady Montague veya Rahip John 
rollerinden birini aldığımı tahmin ediyordum.

Güney Oregon Tiyatro Okulu’na girme hayalim için olma-
sa, asla bir oyunda oyuncu olarak yer almayı tercih etmezdim. 
GOTO, batının Juilliard’ıydı ve ülkenin en iyi yönetmenlik eğiti-
mi veren birkaç okulundan biriydi. Her nedense, her drama öğ-
rencisinin özgeçmişinde en az bir oyunculuk notu olmasını talep 
ediyorlardı ve ben de bu talebi mümkün olduğunca az sahne ile 
gerçekleştirmeyi planlıyordum.

“Beraber bakalım mı?” diye sordum Madeleine’e.
“Tabii ki!” Her zamanki gibi kronik yardım etme eğilimine 

engel olamayarak kucağımdaki tekst yığınının bir kısmını aldı.
O sırada Wyatt Rhodes tuvaletten çıktı. Dudaklarımı ısırarak 

uzun bacaklarını ve özgüvenli yürüyüşünü seyrettim. Son iliş-
kim biteli altı ay olmuştu. Artık yeni bir sevgili bulma vaktim 
gelmişti. Düzeltiyorum, yeni bir sevgili bulma vaktim gelmiş de 
geçiyordu!

“Burada bekle,” dedim Madeleine’e.
“Megan…”
Onu duymazdan geldim. Erkeğe hasret bir pervaneydim ve 

ateşten bir forma giymiş olan Wyatt’a doğru çekiliyordum. Bu 
sabah uzun ve kahverengi saçlarımdaki zorlu düğümleri açabil-
mek için elimde saç fırçasıyla fazladan on dakika harcadığım için 
şükrettim. Madeleine gibi doğal ve çabasız bir güzelliğe sahip 
olmadığımın farkındaydım ama çirkin bir kız da sayılmazdım. 
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Sanırım orta karar bir güzelliğim vardı. Ne uzun ne de kısa ba-
caklıydım. Yuvarlak hatlı değilsem de, yuvarlağa yakın hatlara 
sahip olduğum söylenebilirdi. Ve vücudumu tarif etmem gere-
kirse, benimki bir daha asla hamburger yememeye ant içmiş ya 
da senede bir günden fazla spor yapan bir kızın vücudu değildi.

Wyatt beni fark etmemişti. Daha önceleri prova ederek kusur-
suzlaştırdığım davetkâr ses tonumu kullanarak ona seslendim.

“Hey, Wyatt.” Belirgin kol kaslarını işaret ettim. “Karın kasla-
rın da kol kasların gibi mi?”

En başarılı flört cümlem olduğu söylenemezdi. Uzun süre-
dir kimseyle flört etmemiştim. Ve doğruyu söylemek gerekirse, 
Lise Bitmeden Yapılacaklar listemin en önemli maddelerinden biri, 
gerçekten kusursuz baklavaları olan bir erkekle yiyişmekti ve 
sporcusundan oyuncusuna yedi eski sevgilimin de baklavaları 
yoktu.

Wyatt sırıttı. Hâlâ onunla oynaşmamış olduğuma inanamı-
yordum. Okulun bütün kızları onu kusursuz buluyordu ve bu bi-
zim ilk flört edişimiz de değildi. Tam olarak erkek arkadaş hamu-
runa sahip olduğu söylenemezdi ama kusursuz bedeni, güzel bir 
ruhun dışa yansıması da olabilirdi. Şöyle bir düşününce ikimizi 
kapuçinolarımızı yudumlayıp uzun, derin sohbetler ederken ha-
yal edebiliyordum.

“Kahvaltıda dürüm yemediğim günlerde, evet,” diye böbür-
lendi Wyatt.

Pekâlâ, kapuçino ve kısa sohbetler.
“Ve bugün de o günlerden biri,” diye devam etti. “Ama belki 

de kendi gözlerinle görmelisin.” Davetkâr bir şekilde beni süzdü. 
Şaşırmış görünmüyordu.

Bunun sebebi sadece onun Wyatt Rhodes oluşu ve mükem-
melliğinin farkında olması değildi. Cüretkârlığımla ünlüydüm. 
Arsız. Samimi. Yedi kişiyle çıkmış olduğumu herkes biliyordu 
ve bundan utanmıyordum. Flörtözlük, her ânından keyif alarak 
meydana getirdiğim bir sıfattı.
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Tam Wyatt’ın teklifini kabul etmek üzereydim ki birinin ko-
lumdan tuttuğunu hissettim. “Görüşürüz Wyatt!” dedi Made-
leine imalı bir şekilde. “Sınıfa gitmemiz gerekiyor.” Beni çekip 
Wyatt’tan uzaklaştırırken, memnuniyetsiz bir tonla sordu, “Ne 
konuşmuştuk Megan? Wyatt Rhodes flört edilmeyecekler liste-
mizde değil miydi?” Kısa bir süre düşündükten sonra ekledi, 
“Hatta listenin en üst sırasında.”

“Hayır, değil,” diye yanıtladım. “İlk sırada Müdür Stone var.”
Madeleine bıkkınlıkla homurdandı. “Ne demek istediğimi bi-

liyorsun. İkinci sırada Wyatt var. Onu listeye kendin koymuştun, 
unuttun mu? İkinci sınıftayken İngilizce dersinde Jane Eyre’in 
hangi kitabı yazdığını sorduğu gün?”

Gönülsüzce onayladım. “Bir defasında da en sevdiği kitabın 
Hızlı ve Öfkeli 7 olduğunu söylemişti.”

Tepeden aşağı doğru inerken, “Wyatt’tan daha iyisini bula-
caksın. Sadece kendine biraz zaman ver,” diyerek beni teselli et-
meye çalıştı. “Sence Tyler Romeo rolünü alabilmiş midir?”

Tyler Dunning Madeleine’in erkek arkadaşıydı. Jody bizi 
sınıftan kovduğu esnada Tyler bir grup öğrenciyle birlikte 
Macbeth’ten bir sahneyi prova ediyordu. 

“Elbette,” diye yanıtladım.
Tyler neredeyse her alanda başrol oyuncusuydu. Uzun, geniş 

omuzlu, koyu renk dalgalı saçlarıyla inanılmaz derecede çekici 
bir erkekti. Bahar yarıyılında bir yandan beyzbol takımında oy-
narken, bir yandan da sahnelenen her tiyatro oyununda başrol-
de yer almıştı. Tyler’ın karizması ve Madeleine’in güzelliği göz 
önünde bulundurulduğunda, onların Stillmont Lisesi’nin gözde 
çifti olduklarını söylemek mümkündü.

“Seçmelere hangi rol için katıldın?” diye sordu Madeleine.
“Lady Montague.”
Yüzünü buruşturdu. “O kim ki?”
“Aynen öyle,” diyerek sırıttım. “Oyundaki en küçük rol.”
Köşeyi döndüğümüzde herkesi duyuru panosunun etrafında 

görmeyi bekliyordum. Beklemediğim şey ise ortamın aniden ses-
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sizleşmesiydi. Tüm bakışların bana çevrildiğini ve fısıldaşmaya 
başladıklarını fark ettim.

Gerilen sinirlerime rağmen alaycı bir tonla, “Hiç de garip 
davranmıyorsunuz,” diye mırıldandım. Bu sessizliği tanıyor-
dum. Herhangi bir role giremediğinizde, darağacına doğru olan 
yürüyüşünüz süresince havada asılı kalan bir sessizlikti bu. İlk 
defa kast listesine doğru giderken sınıf arkadaşlarımın nasıl his-
settiklerini tecrübe ediyordum. Nabzım yükselmiş, nefesim hız-
lanmıştı. GOTO’dan alacağım olumsuz geri dönüş e-postasını ve 
kış döneminde diğer okullara yapacağım hevessiz gezileri hayal 
ettim. Bir aktris olmasam da bu role ihtiyacım vardı.

Listenin karşısına geçtim, kalbim hızla çarparken listenin en 
küçük rollerin yer aldığı en alt kısmını okumaya başladım. Lady 
Montague…

Parmağımla rolün karşısındaki isme doğru ilerledim. Alyssa 
Sanchez. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Alyssa, herkesin gö-
zünde Juliet rolü için biçilmiş kaftandı. Jody’nin şakası yoktu. Bu 
defa gerçekten de acımasız bir rol dağılımı söz konusuydu.

Yukarı doğru adımı görme umuduyla okumayı sürdürdüm. 
Rahip John, Dadı… İnanılır gibi değildi. Durumumu bildiği hâlde 
Jody beni ortada bırakmıştı.

Derken listenin en üst sırasına ulaştım.
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İKİ

PRENS: Daha acıklı bir öykü yoktur, bunu böyle bilin  
Bu öyküsünden, talihsiz Romeo ile Juliet’in. 

“BIR YANLIŞLIK OLMALI, DEĞIL MI?” Saniyeler içinde kalabalığı 
yarıp Jody’nin odasına dalmıştım. “Juliet ha?”

Bir şeyin yere düştüğünü duydum. Jody’nin ofisi, her Stillmont 
oyunundan kalma hatıralarla dolu bir pazar yerinden farksızdı. 
Odadaki tüm raflar tiyatro afişleri, dekorlar ve benzeri hatıralarla 
doluydu. Yere düşen şey ise pirinçten yapılma bir kapı tokmağıydı.

Jody boynundaki turkuaz kolyenin şıngırtısı eşliğinde ayağa 
kalktı. Kırmızı çerçeveli gözlüğünün ardından düşünceli bir şe-
kilde yüzüme bakarak, “Sevinmemişsin,” dedi. Gri saçları, göz-
lüğünün kırmızı çerçevesini daha da belirgin kılıyordu. “Sevine-
ceğini sanmıştım.”

Omuzlarıma çöken ağırlığı hissettim. Yaşadığım gerginlik 
midemde kasılmalara sebep oluyordu. “Bu bir yanlış anlaşılma, 
değil mi?” diye sordum zayıf bir sesle. “Anthony’nin yaptığı bir 
şaka ya da listeyi basmasını istediğin beceriksiz öğrencinin yap-
tığı bir hata değil?”

“Hayır, bu daha ziyade benim yaptığım bir hata,” dedi Jody 
eğlendiğini gizlemeye gerek duymadan.

“Seçmelere Lady Montague rolü için katıldım, başrol için de-
ğil!” Patlamamak için kendimi zor tutuyordum.

Yüzündeki gülümseme silindi ve tek kaşını kaldırarak yanıt-
ladı, “Eh, artık başroldesin.”
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“Neden? Bunu istemiyorum ki. Başka bir rol alamaz mıyım? 
Hangi rol olursa.” Sesim yalvarıyormuşum gibi çıkmaya başla-
mıştı.

“Sadece gerginsin, Megan.” Jody kollarını göğsünde kavuştu-
rurken sesi yumuşamıştı. “Anthony Jenson’ınki hariç, eseri ger-
çekten içselleştirdiği belli olan tek performans seninkiydi. Daha 
önce Shakespeare oyunlarını nasıl yönettiğini gördüm, oyunu 
kavrayabildiğini biliyorum. O yüzden hoşuna gitse de gitmese 
de, Juliet’i canlandıracaksın.”

“Jody, lütfen.” Artık gerçekten yalvarıyordum. “Seçmelere sa-
dece GOTO’nun oyunculuk talebini karşılayabilmek için katıldı-
ğımı biliyorsun. Hayatımda hiç sahneye çıkmadım.”

“Bu deneyim sayesinde bir şeyler öğrenmiş olacaksın. Tony 
Ödülü kazanmanı beklemiyorum zaten.”

“Romeo ve Juliet’in bir komedi oyunu olmasını mı bekliyorsun 
peki? Sanmıyorum. O zaman…”

“Megan,” diyerek sert bir sesle sözümü kesti. “Oyun için seç-
melere katıldın. Juliet rolünü aldın. İster kabul et, ister etme. Ama 
diğer rollerin tümü kapıldı.”

Başka şansım olmadığının farkındaydım – Jody de öyle. Eylül 
ayının sonlarına gelmiştik ve bu oyun, aralık ayında yapılacak 
olan üniversite başvurularından önceki son şansımdı.

“Sonuçtan hiç hoşnut olmayacaksın,” dedim öfkeyle kapıya 
doğru giderken. Kapıdan dışarı adım attığımda işkencemin he-
nüz bitmemiş olduğunu fark ettim.

“Vay be!”
Tabii ya. Tyler 1.80 küsurluk boyuyla karşımda dikilmiş sırıtı-

yordu. “Hey Juliet,” diye devam etti. Ses tonu, içimde olmaması 
gereken hoş bir his yaratıyordu. “Bu çok garip olacak, değil mi?”

O anda jeton düştü. Tyler Romeo’ydu. Ben de Juliet.
Hızla toparlandım. “İkimizin kadersiz âşıkları oynamasından 

daha mükemmel bir şey düşünemiyorum.”
Güldü ve yanında beliren Madeleine’e doğru döndü.
Çok önemli bir şey sayılmazdı ama geçtiğimiz sene Tyler ve 
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ben beraberdik. Şimdi ise o ve Madeleine. Kıskanmamış ya da 
darılmamıştım. Bir şekilde bunun olmasını bekliyordum.

Dürüst olmam gerekirse, Juliet’i oynamak istemememin tek 
sebebi sahnede olmaktan nefret etmem değildi. Diğer sebep, be-
nim Juliet olmayışımdı. Bir aşk hikâyesinin son karesinde, sahne-
nin merkezinde yer alacak olan kız ben değildim. Ben bir önceki 
kızdım. Erkeklerin gerçek aşkı bulmadan bir önceki sevgilisi. Bü-
tün ilişkilerim tam olarak bu şekilde sonlanmıştı.

Mesela Tyler. Aşka yakın hisler beslediğim tek erkek arkada-
şımdı ve altı ay önce beni en yakın arkadaşımla beraber olmak 
için terk etmişti. Ama gerçekten de bunu sorun etmiyordum. 
Herkes Tyler ve Madeleine’in birbirleri için yaratıldığının farkın-
daydı. Ayrıca buna alışmıştım.

On bir yaşımdayken başlamıştı bu durum. Arkadaşım Lucy 
Regis’e, Ryan Reynolds’a duyduğum ölümsüz aşkı anlatmış 
ve onunla evlenmek istediğimi söylemiştim. Ertesi gün Ryan 
Reynolds’ın Blake Lively ile evlendiğini öğrenmiştik. Bu durum 
çok mantıklı bir örnek olmasa da, hayatımın ilerleyen yıllarda na-
sıl şekilleneceğine dair bir işaret gibiydi.

Bir erkekle ilk öpüştüğümde yedinci sınıfa gidiyordum ve ken-
disi ertesi gün sosyal bilimler dersinde bana Samanta Washington’ı 
Yerel Panayır’a davet edeceğini haber veren bir not uzatmıştı. O 
günden beri de beraberlerdi. Lisenin ilk senesinde, ilk gerçek erkek 
arkadaşım beni aldatmıştı, üstelik de karşı komşuları olan Lucy 
Regis ile. Daha yeni üçüncü yıl dönümlerini kutladılar.

Ve bu durum hâlâ tekrar edip duruyordu. Bu bir lanet ya da 
o tip saçma bir şey değildi ama bir tesadüften fazlası olduğu da 
ortadaydı. Ve bu durum, batı edebiyatında sonsuz aşkı temsil 
eden Juliet’in kafasına giremeyecek olmamın en büyük nedeniy-
di. Eğer Shakespeare’in dediği gibi dünya bir sahneyse, ben yar-
dımcı oyuncuydum. 

“Sevgilimi elimden almayacaksın, değil mi?” diye dalga geçti 
Madeleine, Tyler’a sarılırken.

Düşünmeden, “Hayır, o senin olayın,” diye oyuna dahil oldum.
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Aniden Madeleine’in yüzü düştü ve belki de yüzüncü defa bu 
konu yüzünden ağlayacağından korktum. Madeleine bana o za-
manki sevgilime karşı olan hislerini itiraf ettiğinde, suçluluk göz-
yaşlarını dindirebilmek için iki saat boyunca sarılıp bunun benim 
için sorun olmadığına onu ikna etmem gerekmişti. Sonuçta beni 
aldatmamışlardı – Madeleine o kadar düşünceli davranmıştı ki 
daha Tyler’a bile açılmadan hislerini benimle paylaşmıştı.

Ve bu canımı acıtmıştı. Hiç umurumda olmamış gibi davra-
nacak değildim. Ama bu rutine alışıktım. Tyler ile sonumuzun 
böyle olacağını zaten biliyordum. Ve kaçınılmaz olanla savaşma-
ya kalkarsam, tek incinen ben olacaktım. Ona tümüyle âşık olma-
mışken ilişkinin bitmesine izin vermek en doğru seçenekti.

Aceleyle elini tuttum. “Bu sadece aptalca bir şakaydı, Madele-
ine, siz harika bir çiftsiniz.”

Rahatlayarak gülümsedi ve Tyler’a iyice sokuldu.
“Kast partisine geliyor musunuz?” diye sordu Tyler.
“Nerede olacak?” Kast partileri Stillmont drama bölümünün 

bir geleneğiydi. Drama, altıncı dersti ama provaların beşe, altıya 
kadar sürdüğü bile oluyordu. Her oyun için kast ve sahne arkası 
ekibi, prova öncesi yemekleri ve partileri için bir mekân belirlerdi. 
İçimden, Umarım o mekân Tyler’ın evi değildir, diye geçirdim.

“Elbette ki Verona’da.” Bunun eğlenceli bir tesadüf olduğunu 
düşünüyor olmalıydı zira sırıtıyordu. 

Homurdandım. Stillmont, Ashland’da yapılan Oregon Sha-
kespeare Festivali’ne bir saatlik mesafedeydi. Eyaletin, hatta 
belki de ülkenin en iyi lise düzeyinde drama programına sahip 
olan okulu olmamız bir tesadüf değildi. Sahnede en ünlü kadın 
rollerinden birini oynamaya zorlanana dek Jody gibi bir öğret-
mene sahip olduğum için inanılmaz şanslı olduğumu düşünü-
yordum. Bölüme verilen maddi kaynak da cabası. Fakat maalesef 
Ashland’a yakın bir bölgede yaşamanın da dezavantajları vardı. 
Şöyle ki, yaşadığımız yerde Shakespeare temalı birçok işletme 
mevcuttu. Ve Verona Pizza, içlerinde en kötüsüydü.
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Tyler homurdanışımı duymamış gibiydi. Madeleine’e baktı. 
“Partiden sonra seni eve bırakırım.”

“Ama…” diye söz başladı Madeleine.
“Evet, biliyorum,” diye sözünü kesti Tyler, şefkatle 

Madeleine’in saçını düzeltirken. “Kardeşinin bale resitali var. Za-
manında evde olmanı sağlayacağım.”

Gözlerimi devirdim. Eğer içimde Tyler’a karşı en ufak bir be-
ğeni kırıntısı varsa bile bunu ortadan kaldırmanın en hızlı yolu 
onları bir aradayken görmekti. Şimdi ona baktığımda –her ne ka-
dar onun fiziksel olarak çok çekici bir erkek olduğunu düşünsem 
de– eskiden onunla beraber olduğumu hatırlamak bile garip his-
settiriyordu.

Bir süre birbirlerine ereksiyon ilacı reklamlarındaki mutlu 
çiftler gibi gülümseyerek baktılar.

Eğer onlar için mutlu olmasaydım, onlardan nefret ediyor 
olurdum.

x
Tyler ve Madeleine arabayla yola çıktılar, ben de yürümeye ko-
yuldum. Verona okula sadece on dakika mesafedeydi – eğer mi-
demi bulandırmasaydı, tahminen her gün orada takılırdım. Eki-
bin Verona’ya olan düşkünlüğünün ciddi bir gıda zehirlenmesiy-
le son bulmasını ummaktan başka elimden bir şey gelmiyordu.

Verona’nın önüne vardığımda tentede yazılı olan satırları 
okudum: Pizza yemek ya da yememek, işte bütün mesele bu! Kafamı 
salladım. Shakespeare görse gurur duyardı.

Mekânın içi daha da beterdi. Oturma kabinlerinin ahşap kap-
lamaları bir anaokulu çocuğu tarafından resmedilmiş gibi gö-
rünen Ortaçağ kalelerinin çizimleri ve Romeo ve Juliet alıntıları 
ile kaplıydı. Soğuk içecek otomatının üzerinde üç farklı ebatta 
“Adın ne değeri var ki?” yazılıydı. Üzerinde “Romeo, Romeo, ne için 
Romeo’sun sen?” yazan atari makinesinin önünden geçtim. Evet, 
mekânda bir de atari vardı ve alıntıyı doğru yazmayı bile başara-
mamışlardı. Doğrusu “Neden Romeo’sun sen?” olmalıydı.
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Büyük kabin her zamanki gibi tiyatro ekibi tarafından ele geçi-
rilmişti. Yanlarına gittiğimde Anthony yana kayıp oturmam için 
bana yer açtı. Yanına oturdum. Elinde tekstin bir kopyası vardı.

“Bu monolog muazzam,” dedi birkaç dakika sonra.
“Hımm, hangisi?” diyerek tekste doğru eğildim. Önemli rol-

lerden birini aldığına emindim. Birinci sınıftayken okulumuza 
geçiş yapmıştı, Jody onu siyahi öğrencilere oyunlarda büyük rol-
ler vermemeye kararlı okulların birinden transfer etmişti.

İçerlemiş gibi bir ses tonuyla sordu, “Hangi rolü aldığıma bak-
madın mı?” Teksti önüme bıraktı. Açık olan sayfada Mercutio’nun 
Kraliçe Mab üzerine olan monologu vardı. “Herkes Romeo’nun 
erkek oyuncular için en iyi rol olduğunu düşünür,” dedi ciddi-
yetle, “ama Mercutio çok daha zorlayıcı bir roldür. Uzun bir mo-
nologu var, ölüm sahnesi ve…” Duraksadı. “Gerçi kime anlatıyo-
rum ki, karşımda Juliet var!”

“Hatırlatma lütfen,” diye homurdandım.
Anlayışlı gözlerle bana baktı. “Başaracaksın, Megan.” Omzu-

ma vurdu. “Hem bu bizim Ashland’a bedava gidiş biletimiz.”
Gözlerimi kırpıştırdım. “Ashland mı?”
“Shakespeare Festivali…”
“Oregon Shakespeare Festivali’nin ne olduğunu biliyorum,” 

diye sözünü kestim. “Ama bunun bizim oyunumuzla ne alakası 
var?”

“Kimse söylemedi mi?” Yüzünde kuşkulu bir ifade belirdi. 
“Bu sene Stillmont da liseler kategorisinde Ashland’da sahne ala-
cak. Aralık ayında Ashland’da Romeo ve Juliet’i sahneleyeceğiz.”

Kalbimin sıkıştığını hissettim. Jody beni sahne ışıklarının al-
tına çıkarmak için ülkenin en saygın Shakespeare festivalini seç-
mişti. “Kıçımın tecrübesi,” diye mırıldandım. Betim benzim at-
mış olmalıydı çünkü Anthony bana endişeli gözlerle bakıyordu.

“Başaracaksın. Başarmak zorundasın. Bu oyunu göklere çı-
karmamız lazım. Julliard’dan temsilciler beni değerlendirmek 
için orada olacaklar ve…”
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“Anladık, Anthony!” diye yüksek sesle çıkıştım. “Sadece ger-
ginim. Bir yolunu bulacağım.”

Anthony sustu. Ona döndüğümde, onu başını ellerinin arası-
na almış, üniversiteye kabul ihtimalini mahvedecek olmamdan 
endişe eder hâlde oturduğunu görmeyi bekliyordum.

Ancak bana bakmıyordu. Bakışlarını takip ettiğimde sarışın 
ve aşırı derecede kaslı bir garson çocuğu kestiğini fark ettim. 
Bizim yaşlarımızda gibiydi ama Stillmont Lisesi’nden olmadığı 
kesindi – olsaydı onu mutlaka fark ederdim. Bölgedeki özel okul-
lardan birine gidiyor olmalıydı.

“Aman Tanrım,” diye mırıldandı Anthony, garson çocuğun 
bir masayı temizledikten sonra mutfağa doğru ilerleyişini izler-
ken. Bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Anthony de benim 
gibi sık sık ve hızla âşık olan tiplerdendi. Aramızdaki fark, onun 
gerçekten âşık olmasıydı. Hoşlandığı her erkeğin beyaz atlı pren-
si olduğuna inanıyor ve ilişki bittiğinde paramparça oluyordu. 
Ama onu durdurmaya çalışmamın bir işe yaramayacağının far-
kındaydım.

Ayağa kalkıp, geçmesi için ona yol verdim ve “Git hadi,” de-
dim. Tek kelime etmeden dediğimi yaptı.

O anda, her biri Juliet rolü için seçmelere katılmış olan bir 
grup son sınıf öğrencisi kız ile birlikte oturduğumu fark ettim. 
Alyssa Sanchez bana tıpkı Juliet gibi göğsüme bir hançer saplaya-
rak kendimi öldürmemi istiyormuş gibi bakıyordu. Arkadaşları 
ise benimle göz teması bile kurmuyordu.

“Seçmelere Juliet rolü için katılmadığımı biliyorsunuz, değil 
mi?” diye sordum ortamdaki gerginliği azaltabilme umuduyla. 
Bu gibi gerginlikler, oyunculuk yerine yönetmenliği seçmemin 
bir diğer sebebiydi.

“Eh, sonuçta rolü sen aldın,” diye yanıtladı Alyssa soğuk bir 
tavırla.

“Bunun bir felaketle sonuçlanacağı ortada,” diyerek şakalaş-
maya çalıştım.
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“Evet,” dedi Alyssa ayağa kalkarken. “Tam olarak öyle olacak.”
Alyssa masadan ayrılırken kızlardan birkaçı da sessizce onu 

takip etti. Hiçbir şekilde oraya ait olmadığım hissiyle etrafa göz 
gezdirdim. Mekândaki herkesi yönetmenlik yaptığım drama 
derslerinden tanıyordum ama daha önce hiç onlarla beraber 
sahne almamıştım. Şimdi ise onlardan biri olmam bekleniyordu. 
Tyler ve Madeleine atarinin başında sevimli bir ekip olarak oyun 
oynuyorlardı. Herkesin bakışları ben ve Tyler arasında gidip ge-
liyor gibiydi. Romeo ve Juliet arasında.

Tek başına oturan ve hararetle defterine bir şeyler yazmakta 
olan bir çocuk dışında herkesin.

Drama sınıfındaki yeni çocuktu bu. Asyalıydı, zayıftı fakat ke-
sinlikle çelimsiz değildi, o anda dalgınca parmaklarını gezdirdiği 
saçlarının kesim vakti biraz geçmiş gibiydi ve üzerine tam oturan 
gri bir kazak giymişti. Daha önce hiç konuşmamıştık ama kendi-
sinin bana ölümcül bakışlar fırlatan Alyssa ve yardakçılarından 
çok daha iyi eşlik edebileceğine emindim. İkinci bir kez düşün-
meye gerek duymadan gidip yanına oturdum.

“Owen Okita, değil mi?” Adını, daha önce beraber aldığımız 
bir dersten hatırlıyordum. Sanırım birinci sınıf matematik der-
siydi. Ders aralarında okul gazetemizin editörü olan ve bu yaz 
Chicago’ya taşınan Jordan Wood’la takılıyorlardı. 

Owen bana doğru baktı.
“Geçen sene drama sınıfında yoktun,” diye devam ettim.
“Aynen,” dedi ve sesi beni şaşırttı. Daha önce konuştuğunu 

hiç duymamıştım ve ses tonu şaşırtıcı bir biçimde oldukça ken-
dinden emindi. “Hiç sorma.”

“Hangi rol için adaydın?” diye sordum. Elindeki kalem sürek-
li hareket hâlindeydi.

“Repliksiz rollerden birini istemiştim. Ama Rahip Lawrence 
rolünü aldım. Ana karakterlerden biri.”

“Hadi ama!” Benimle hemen hemen aynı durumda olan birini 
bulmuş olmanın verdiği rahatlamayla gülümsedim. “Rahip Law-
rence çok da önemli bir karakter değil.”
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“Bütün karakterler önemlidir.” Sesinde belli belirsiz bir gü-
cenmişlik vardı.

Duraksadım. Owen son senesinde sadece bir yan rol almak 
için drama sınıfına mı yazılmıştı? “İyi ama bunu neden yaptın o 
zaman?”

“Romeo ve Juliet. Şey…” Utanmış gibiydi, kalemi masaya rit-
mik bir şekilde vurmayı sürdürdü. “Benim en sevdiğim oyun-
dur. Drama sınıfında Romeo ve Juliet’in oynanacağını duyduğum 
an katılmam gerektiğini biliyordum. Ama sahne korkum var ve 
Rahip Lawrence’ın çok fazla repliği var.”

Sahne korkusu olduğu ve Romeo ve Juliet’i çok sevdiğini gizle-
me gereği duymadığı için ona saygı duydum. “O da bir şey mi? 
Bil bakalım bana hangi rol düştü.” Uzandım ve gergin bir şekilde 
masaya vurup durduğu kalemi elinden aldım. Owen gözleriyle 
kalemi takip ederken kulakları kızardı. 

“Dadı mı?” diye sordu ellerini masanın altına indirirken.
“Dadı mı? Alınmalı mıyım?”
“Ben... özür dilerim...” Kulakları daha da kızardı.
“Daha da fenası,” diyerek yol gösterdim. Bu kadar kolay uta-

nıyor olması hoşuma gitmişti.
Kısa bir sessizlikten sonra, “Megan Harper,” dedi, sanki adımı 

o anda hatırlamış gibiydi. Beni ortak aldığımız matematik dersin-
den mi yoksa herkes gibi yılsonu balosunun müstakbel kral ve 
kraliçesi olan Tyler ve Madeleine ile takılan kız olduğum için mi 
tanıyor acaba diye düşündüm. Zihninde canlandırdığı kast liste-
sinde adımı arıyor gibiydi. “Sen Juliet’sin…” dedi sonunda. “Ve 
heyecanlı değilsin?”

“Değilim.” Bir iyi niyet göstergesi olarak kalemini geri ver-
dim.

“Lise tiyatroları tarihinde Juliet rolünü aldığı için heyecanlan-
mayan tek kız sen olmalısın.”

“Bu dünyada eski sevgilisi Romeo rolündeyken Juliet’i can-
landırmak isteyecek tek bir kız bile olduğunu sanmıyorum,” diye 
yanıtladım.
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Gözleri büyüdü. “Romeo’yu kim oynuyor?”
Şaşırma sırası bendeydi. “Bilmiyor musun?” Stillmont 

Lisesi’nde Tyler ve benim ayrılığımızla ilgili tüm o gereksiz de-
tayları bilmeyen kimse yoktu. Eğer bunlardan haberi yoksa, beni 
gerçekten de matematik dersinden hatırlıyor olmalıydı.

“Ah, bilmeli miyim?” Şaşkın görünüyordu. Başımla Tyler’ı 
işaret ettim ve Owen şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı.

“Cidden, bundan haberin olmadığına inanamıyorum.”
“Drama sınıfı dedikodularını yeterince takip edemediğim için 

özür dilerim,” dedi hafif bir gülümsemeyle. Güldüm ve gülümse-
mesi genişledi. Ancak cevap vermeye fırsat bulamadan, Anthony 
yanımızda belirdi.

“İş buldum,” dedi hızla. “Selam Owen.”
“Zaten bir işin vardı.” Kaşlarımı çatarak Anthony’e baktım. 

Ardından masaları toparlayan sarışın çocuğu fark ettim ve neler 
olup bittiğini anladım. “Anthony, sakın bana garson çocuk için 
kariyer planlarını değiştirdiğini söyleme.”

Gülümseyerek gözlerini devirdi. “Starbucks’ta çalışıyor ol-
mam kariyer planımın bir parçası değildi. Ayrıca bunu garson 
çocuk için değil, aşk için yapıyorum. Ve garson çocuğun bir adı 
var – Eric.”

Artık Starbucks’ta bedava frapuçino içemeyeceğim için söy-
lenmek üzereydim ki telefonumun alarmı çalmaya başladı. “Ha-
siktir,” dedim. Saatin kaç olduğunu fark etmemiştim bile. “Git-
mem lazım.”

“Daha çok erken! Hiçbir şey yemedin bile!” diye itiraz etti 
Anthony. Birkaç saniye sonra ifadesi değişti. “Ah, doğru. Cuma 
akşamı saat beş.”

Ayağa kalktım. “Garson çocuk meselesini sonra konuşaca-
ğız…”

“Onun adı Eric,” diye sözümü kesti.
“…yarın,” diye cümlemi tamamladım ve Owen’a başımla se-

lam verdim. “Sonra görüşürüz, Rahip Lawrence.”



23

x
Eve vardığımda dış kapıyı olabildiğince sessiz bir şekilde kapat-
tım. Ev oldukça sessizdi ve yaşadığım ev söz konusu olduğun-
da bu mucizevi bir durumdu. Annemi çok bekletmemiş olmayı 
umarak üst kattaki odama çıktım. Haftalık görüntülü konuşma 
seansımıza geç kalmıştım.

Anne ve babam boşandıktan –daha doğrusu, babam annemi 
boşadıktan– sonra annem Teksas’a yerleşmişti. Neden ayrıldık-
larını hâlâ anlayamıyordum. Genç yaşta evlenmişlerdi ve ben 
dünyaya geldiğimde henüz yirmi üç yaşındalardı. Zaman içinde 
birbirleriyle uyumlu olmadıklarını fark etmişler ve aşkları bitmiş. 
Sanırım bir ilişki devam ederken, insanın içindeki aşkın nasıl bi-
tebileceğini anlamakta zorlanıyordum. Bunu anlamam mümkün 
değildi. Zira o güne dek bana böyle bir şans verilmemişti.

Ebeveynlerimin konuşmak için beni salona çağırdıkları o 
günü iyi hatırlıyordum. Babamın yüzünde donuk bir ifade vardı 
ve annem bana evliliklerinin bittiği haberini verirken soğukkan-
lılığını korumaya çalışıyordu. Defalarca bunun ortak bir karar 
olduğunu söyleyip durmuşlardı. Ancak babam konuşmayı biti-
rirken annemin banyoya gidip ağlaması, bunun çok da ortak bir 
karar olmadığını anlamamı sağlamıştı.

Annemle birlikte Teksas’a gitmemiştim çünkü Stillmont’ta-
ki tiyatro eğitiminden mahrum kalmak istemiyordum ki annem 
de bunun doğru bir karar olduğu konusunda bana hak veriyor-
du. Ayrıca ona eski kocasını hatırlatacak her şeyden –ben dahil– 
uzaklaşmasının ona iyi geleceğini düşünüyordum. Üç sene ön-
ceki boşanmadan itibaren her yaz tatilimi annemle beraber San 
Marcos’taki dairesinde geçirmiştim. Havanın kırk derece olmasını 
saymazsak, orada olup annemin çeşitli fuar ve pazarlarda el eme-
ği takılarını satmasına yardım etmek keyifli bir yaz aktivitesiydi.

Yavaşça odamın kapısını açtım. Her zamanki gibi her yer dar-
madağındı. Dolabıma sığmayan üç tane elbise, yatak başlığımdan 
sarkıyordu. Bir zamanlar köşedeki yeşil askılığa doğru fırlattığım 
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kot ceketimse başarısız atışım sonucunda yerdeki botlarımın üze-
rine düşmüştü ve bir süredir hayatına orada devam etmekteydi.

Laptopum birbirine geçmiş takılarımın oluşturduğu bir öbe-
ğin altındaydı. Sabah okula gitmeden evvel takmak istediğim bir 
çift küpeyi aramış ve sonradan onları Tyler’ın kanepesindeyken 
düşürdüğüme karar vermiştim. Takı öbeğini ve babamın bana 
almış olduğu alarmlı kol saatimi bir kenara ittim. Saat babam-
dan bana bir “hediye”ydi ki bu düşünceli hareketinden dolayı 
k övünüp duruyordu. Bir buçuk sene önce evimiz gürültülü bir 
hâl aldığından beri geceleri uyurken endüstriyel kulak tıkaçları 
kullanıyordum ve sabahları okula gitmek için altıda uyanmam 
gerekiyordu. Kol saatim titreşim özelliği sayesinde beni uyandı-
rabiliyordu.

Bilgisayarımdan FaceTime uygulamasını açtım ve kabaca saç-
larımı düzelttim.

Annemin yüzü ekranda belirdi. “Hey, geciktiğim için gerçek-
ten üzgünüm,” dedim aceleyle.

“Eh, ben senin annenim ve seni hiç de dakik biri olmadığını 
bilecek kadar iyi tanıyorum.” Yüzüne düşen dalgalı koyu renk 
saçlarını kulağının arkasına itti. Saçlarımı annemden almıştım, 
sadece onunkiler çok daha kabarıktı. “Neredeydin bakalım?”

“Hiç. İnternetten tanıştığım bir adamla korunmasız seks yapı-
yordum,” diye yanıtladım.

Önce beti benzi atsa da şaka yaptığımı fark etti. “Annenin yü-
reğine indireceksin, Megan. Bu hoş değil.”

Sırıtarak devam ettim. “Ama gerçekten de saçma sapan bir in-
ternet sapığıyla korunmasız seks yapıyor olmayı tercih ederdim. 
Kast partisindeydim.”

Kafası karışmış gibiydi. “Yönettiğin bir oyun için mi?”
“Hayır,” diye homurdandım. Romeo ve Juliet’ten ve neden seç-

melere katılmak zorunda kaldığımdan söz ettim. “Ve maalesef, 
Juliet’i ben canlandıracağım.”

Annem şaşkınlık içindeydi. “Seçmelere başrol için mi katıl-
dın?”
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“Elbette hayır! Tamamen Jody’nin saçmalığı. İnan bana eğer 
izin verseydi, Juliet dışında her rolü kabul edebilirdim.”

Annem kıkırdadı. “Eh, kızımın bu taze oyunculuk aşkından 
haberdar olduğum için mutluyum.”

“Ah, inan bana ortada aşka dair hiçbir şey yok.”
Odamın kapısı çalınmaksızın açıldığında, annem endişeye ya-

kın bir ifade ile beni izliyordu.
“Megan, ben sana…” İçeriye babamın önce sesi, sonra kendisi 

geldi. Ekranda annemin yüzünü görünce duraksadı. “Ah, doğru 
ya, üzgünüm,” diye mırıldandı. “Selam Catherine,” dedi ileriye 
doğru bir adım daha atmadan. “Nasılsın? Randall nasıl?”

“İyiyiz,” diye yanıtladı annem, babamla her konuştuğunda 
olduğu gibi sesi zayıflayarak. “Sen ve Rose nasılsınız?”

“Yorgunuz,” dedi babam yüzünde belli belirsiz bir gülümse-
meyle. “Rose yakında izne ayrılacak.”

“Ne kadar heyecanlı!”
Rose’un izine ayrılacak olmasının aksine, anne ve babam ara-

sındaki diyalog hiç de heyecanlı değildi. Babam bir eli kapının 
kolundayken, “Eh, ben sizi yalnız bırakayım. Megan, lütfen ses-
siz olmaya çalış,”  diyerek beni uyardı.

Bıkkınlıkla iç çektim ve kendi odamda bile rahatça konuşama-
dığım için homurdandım.

Annem anlayışlı bir sesle, “Biliyorsun ki ne zaman istersen 
Randall ve benim yanıma taşınabilirsin,” dedi.

Alaycı bir şekilde dudağımı sarkıttım. “Ya tabii, oraya taşına-
yım da Tyler Dunning’in karşısında Juliet’i canlandırma fırsatını 
kaçırayım, değil mi?”

Annem yüzünü buruşturdu. “Of, bunu duyduğuma üzül-
düm. Ama gerçekten de,” diye ekledi, “eğer işler istemediğin bir 
noktaya gelirse, teklifim daima geçerli.”

“Teşekkürler anne,” dedim düşünceli tavrına karşılık. Gerçek 
bir cevabı hak ediyordu. “Sadece, Stillmont’taki drama programı-
nın zirvesindeyim. Oyun sahneleme konusunda iyi bir noktaya 
geldim ve Son Sınıflar Tiyatro Gösterisi’nin organizasyonundan 
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ben sorumluyum. Üstelik Romeo ve Juliet’i Ashland’da sahneleye-
ceğiz. O yüzden kalmak zorundayım.”

“Eh, fikrin değişecek olursa biz buradayız,” dedi annem gö-
nülsüzce. “Ashland olayı nedir?”

“Önemli bir şey değil. Jody hangi akla hizmetse Oregon Sha-
kespeare Festivali’ne katılım talebi göndermiş, onlar da kabul et-
mişler.”

“Gayet de önemli bir şeye benziyor!” Annem heyecanlanmış 
gibiydi. “Ne zaman yapılacak bu festival?”

“Anne, hayır, gerçekten de önemli bir şey değil,” diye telaşla 
karşı çıktım.

“Boşuna direnme, Megan. Festival tarihini sen söylemesen 
bile babandan öğrenebilirim.”

Alt kattan gelen sağır edici çığlık eşliğinde gözlerimi devir-
dim.

“Görünen o ki gitme zamanın geldi,” dedi annem çığlık sesini 
bastırmaya çalışarak.

“Aa, neden? Devam etmek istemez misin? Bu çığlık yaklaşık 
yirmi dakika daha devam edecek,” dedim sırıtarak ve annem de 
güldü. “Sonra görüşürüz anne.”

Aramayı sonlandırıp alt kata indim. Çığlığın kaynağı mutfak-
taki mama sandalyesinde oturmaktaydı. On dokuz aylık kız kar-
deşim Erin çok sevimliydi ama ciğerlerinin kapasitesi operacıları 
bile kıskandırırdı. Karmaşaya dahil olmadan önce birkaç saniye 
daha nefes alabilmek adına kapı eşiğinde duraksadım.

Üvey annem, Erin’i kucağına aldı. Rose uzun boylu, sarışın 
ve gerçekten güzel bir kadındı. Henüz otuz yaşına yeni girmişti. 
İki buçuk senedir babamla evliydiler. İlk tanıştığımızda ona karşı 
önyargılarım vardı. Boşanmanın üzerinden henüz birkaç ay geç-
mişti ve hâlâ anne ve babamın hatalarını anlayıp tekrar bir araya 
geleceklerine dair çocukça bir umudum vardı.

Rose bu umudu öldürmüştü. Babamın kendinden on yaş genç 
bir kadınla beraber olduğunu öğrendiğimde, onun samimiyetin-
den şüphe etmiştim. Kırk yaşındaydı ve orta yaş krizine girdiği 
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için ona kendini genç hissettiren bir sarışınla beraberdi. Ne bü-
yük klişe.

Fakat onları bir arada gördüğümde, sonunda durumu kavra-
mıştım. Bunun orta yaş kriziyle bir ilgisi yoktu. Babamın sorunu 
evlilik kurumuyla değildi, sadece artık anneme âşık olmadığı için 
boşanmıştı. Tanıştığımız gün babamın Rose’a nasıl gülümsediği-
ni görmüştüm, daha önce hiç böyle gülümsediğini görmemiştim. 
İşte o an, anne ve babamın bir daha asla beraber olmayacaklarını 
anlamıştım.

Çünkü babam Rose’a âşıktı. Bunun Rose’un yaşıyla filan ala-
kası yoktu. Evet, ortada bir klişe vardı ama sandığım gibi değil. 
Babam ruh eşini bulmuştu.

“Hey,” dedi babam ocağın başında elindeki spatulayı Rose’a 
doğrultarak. “Sana yerinden kalkmamanı söylemiştim.” Yüzün-
de yine o âşık ergen gülümsemesi belirdi.

Rose yedi aylık hamileydi.
Gözlerini devirdi ve elini karnına yerleştirdi. Yerine geri otu-

rurken yüzünde sevgi dolu bir ifade vardı.
Rose’dan ve ona dair her şeyden nefret etmeliydim. Bunu çok 

isterdim ama doğrusu bu elimde değildi. Ebeveynlerimin son-
suza dek beraber olmamaları onun suçu değildi. Babamın onu, 
annemi hiçbir zaman sevmediği kadar çok sevmesi onun suçu 
değildi. Ondan nefret etmiyordum. Ama yine de aramızdaki iliş-
ki aynı soyadını taşıyan iki kişiden ziyade, garip bir ev arkadaş-
lığına benziyordu.

Erin tiz bir sesle tekrar bağırmaya başladığında babam elin-
deki spatulayı yere düşürdü ve koşup Erin’e en sevdiği oyuncağı 
olan pelüş filini getirdi.

Erin’i seviyordum. Rose’a karşı da olumsuz duygularım yok-
tu. Ama bu şekilde yaşamak bazen gerçekten zor olabiliyordu. 
Lise son sınıftaydım. Hafta içi ders çalışmalı ve cumartesi geceleri 
partilere gitmeliydim. Oysaki ben kulağımda tıkaçlarla dersime 
odaklanmaya çalışıyor ve bebek bakıcılığı yapıyordum. Geleceği-
mi şekillendirmem ve hayatta üstlenmek istediğim rolü bulmam 



28

gerekirken, yeni üvey annemle olan ilişkimi şekillendirmeye çalışı-
yor ve kitaplarımın üzerinde bebek maması lekeleri buluyordum.

Üstelik tek sıkıntı bu değildi. Asıl zor olan, babamın her geçen 
gün benim daha da küçük bir parçası olduğum yeni bir hayat 
kurmasını izlemekti. Özellikle Erin’i ve yoldaki bebeği düşünün-
ce, sadece üniversiteye başlayana kadar geçici olarak beni misafir 
ediyorlarmış gibi hissediyordum. Benim dahil olmadığım bir aile 
kuracakları güne kadar.




