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Şimdi anlat tanrıça, Zeus’un kızı 
Çağımıza anlat o eski hikâyeyi. 

Başından al. 

−Homeros, Odysseia



7

SIRADAKI 
MÜTHIŞ 

PAULIE  FINK 
YARIŞMASI 

RESMÎ  
KAYITLARI



KATILIMCILAR

Gabby Amisi
Timothy Boggs
Thomas Boggs
Henry Cardinali

Willow Das
Fiona Fawnstock

Sam Moyes
Lydia Shea
Diego Silva

Yumi Watanebe-Peterson

HAKEM

Caitlyn Breen



11

BAŞLAMA VURUŞU

[Kayıtta]

25 Eylül, PKS dördüncü hafta 
(Paulie’nin Kayboluşundan Sonra)

FIONA:
Hadi ama, Caitlyn. Neyi bekliyorsun? Seni lider olarak seçtik. 

Başlat artık şu şeyi.

CAITLYN:
Tamam… eee… Ne demem gerekiyor?

FIONA:
Herhangi bir şey! Kimin umurunda? Sadece resmî görünsün. Bir 

de değişiklik olsun, heyecanlı görünmeye çalış.

CAITLYN:
Tamam, o zaman bu, Sıradaki Müthiş Paulie Fink seçmelerinin 

resmî kaydı. Bu reality-TV-Şovu tarzındaki yarışma, Mitchell 

Okulu yedinci sınıfları tarafından düzenleniyor. Başka bir 

deyişle Orijinaller. Ya da mağara. Ya da kokan keçilerin ini…

FIONA:
Hey! Kibar ol. Aslında boş ver. Seni kibar olmadığın için seçtik. 

Devam et.

CAITLYN:
Yarışma benim tarafımdan idare edilip kayda alınacak. Yani 
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Caitlyn Breen, Mitchell yedinci sınıflarının on birinci ve en yeni 

üyesi. Ama kayda geçmesini isterim ki hepinizin beni başkan 

yapmak istemesi çok saçma. Bir ay önce Paulie Fink adını daha 

önce hiç duymamış ve hiçbirinizle tanışmamıştım. Ve şimdi…

ORİJİNALLER:
Cait-lyn! Cait-lyn! Cait-lyn!

CAITLYN:
… gelmiş burada bir gösteriyi idare ediyorum. Ya da her ne 

haltsa. Lütfen tezahüratı keser misiniz?

ORİJİNALLER:
Cait-lyn! Cait-lyn! Cait-lyn!

CAITLYN:
Dinleyin, eğer bu işi üsteleneceksem şu gizemli Paulie Fink 

hakkında daha fazla hikâye duymam gerek. Ama böyle gürültü 

yapmayı kesmezseniz başlayamam. Bir değişiklik yapıp sessiz 

olur musunuz? Lütfen?

Peki, teşekkürler. Evet, ilk kim başlamak ister?
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Görüşme: Diego

CAITLYN: Evet, kayıttayız, Diego. Başla.

DIEGO: Hey, Diego Silva, futbol sahasının kralı burada. Usta 

forvet, şut sihirbazı, hız ve kıvraklık dâhisi.

CAITLYN: Diego, konudan kopma, tamam mı? Paulie Fink’i 

konuşmak için buradayız.

DIEGO: Doğru. Ben Diego Silva, tek ve biricik Paulie Fink’le ilgili 

konuşmak için yayındayım. Size şunu söylemeye geldim: O 

çocuk bir tanrıydı.

Ah, gözlerini öyle devirme, Caitlyn! Tanrı olduğunu 

kastetmiyorum. Yani, tabii ki. Elbette öyle değildi. O bir 

tanrıydı. Bu tamamen farklı. Şu Brezilyalı futbol tanrıları gibi 

bir tanrıdan da söz etmiyorum. Hah, Paulie hayatını kurtarma 

pahasına bile futbol oynayamazdı. Mags’in insanlık tarihi 

derslerinde bahsettiği türden tanrıları kastediyorum. Şu 

Olimpos Dağı’nda yaşayanlar hani. O tanrılar da bir anlamda 

normal insanlar gibiydi. Durmadan işleri karıştırır, birbirlerini 

delirtirlerdi. Bazen de korkunç şakalar yaparlardı. Ama sıradan 

insanlarda olmayan güçleri de vardı ve başkalarının hayatını 

kaosa çevirebilirlerdi.

Paulie de böyleydi işte. Çoğu zaman sıçıp batırırdı. Bazen 

kötü ama komik şakalar yapardı ve yaptığı her şey geri 

kalanlarımızı kaosa sürüklerdi.

Çocuk efsaneydi. Tam sözcük bu, evet. Paulie Fink kesinlikle 

efsaneydi.
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Görüşme: Bay Farabi

Paulie Fink mi? Ah, o çocuk muhteşemdi.

Derslere neşe kattığından filan değil gerçi. Ama okulun fen 

ve matematik öğretmeni olarak onun… ee… yaratıcı düşünme 

becerisini takdir etmemek güç.

Yani muz kabuğu yenilgisi? Mini-geddon? Müdür Glebus’la 

yemek savaşları? Bir dakika, bu hikâyeleri duymadın mı? Sınıf 

arkadaşlarına sor. Bütün o marifetlerinin belirgin bir deha 

cevheri içerdiğini sen de göreceksin.

Marie Curie, Neil deGrasse Tyson ya da Stephen Hawking 

gibi bir dehadan bahsetmiyorum. Ders kitaplarınızda yer 

alacak türden bir dâhi değildi. Paulie Fink daha çok, nasıl denir, 

kötülük dehasıydı.
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Görüşme: Fiona

Gözlerinde bir şey vardı. Başı belada olduğunda bile, Bayan 

Glebus o sert parmağını yüzüne yüzüne sallarken bile, gözleri 

hep sanki orada bir yerde bir disko topu varmış da beyninin 

içinde dönüyormuş gibi parlardı.

Sonra bir anda ortadan kayboldu. Ne önceden uyardı ne 

veda etti. Yedinci sınıfın ilk gününde Paulie ortada yoktu.

Pufff!

Gitti.

Hadi baaay, görüşmemek üzeree.

Alınma Caitlyn ama sen pek onun yerini tutabilecek gibi 

değildin. Hatta gözlerini ilk gördüğümde dedim ki, Şimdi de 

hiç gülmeyen bir kız geldi. Bütün o rezil yaşamında bir kez bile 

gülmemiş.
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PAULIE’SIZ 
ILK GÜN 
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Nasıl Başladı

Tüm bunlar bir TV dizisi olsaydı –ki herkes öyleymiş gibi davra-
nıyor– ilk bölümün başlayabileceği milyonlarca yer var.

Mesela iyi bir başlangıç noktası olarak hazirana, altıncı sını-
fı bitirip eve döndüğüm ve annemin beni korkunç iki kelimey-
le karşıladığı güne dönebiliriz: Caitlyn, taşınıyoruz. Hiç öyle ister 
misin ya da ne düşünürsün, hatta düşünür müsün filan yok. Soru 
cümlesi bile değildi. Konuyu açtığında Mitchell Urgent Bakım 
Evi’ndeki yöneticilik işini çoktan kabul etmiş, ezelden beri pratis-
yen hemşire olarak çalıştığı hastaneyi bilgilendirmiş ve Mitchell, 
Vermont’ta küçük bir ev kiralamıştı bile.

Hiçliğin ortasındaki ev desek daha doğru.
Ama bu, dizinin başlayabileceği noktalardan yalnızca biri. 

Başka seçenekler de var. Buraya gelişimiz, green mountaın böl-
gesine hoş geldiniz yazan büyük, yeşil tabelanın yanından geçi-
şimiz. Etrafta ağaçlardan ve tarlalardan başka bir şey görmüyor-
dum ve birden kafama dank etti: Bu gerçekten oluyor. Yüzümü, 
pencereye yasladığım eski, buruşmuş sweatshirte gömmek ve 
anneme fark ettirmeden ağlayabilmek için uyuyormuş gibi yap-
mak zorunda kaldım. Gözlerimi tekrar açtığımda terk edilmiş bir 
fabrikanın yanından geçiyorduk. Tuğlaların üzerindeki oxthorpe 
tekstil, mıtchell, vermont yazısı hâlâ belli belirsiz seçiliyordu.

Ya da belki de dizi, ilk kez yeni okulumun önünde dikili-
şimle başlardı. Tabela, buranın bir okul olduğunu söylüyordu  
–mıtchell okulu, k-7– ama daha önce gördüğüm hiçbir okula 
benzemediği kesindi. Burası daha çok perili köşke benziyordu: 
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panjur kapakları kırılmış, boyası dökülmüş ve dış cephesi yabani 
sarmaşıklarla kaplanmaya başlamış devasa, ahşap bir ev. Ön ka-
pının yakınlarında, Özgürlük Çanı’nın minyatür bir versiyonuna 
benzeyen bir çan vardı ve üzerinde iyi gün çanı: iyi bir gün geçi-
riyorsanız çalın yazıyordu.

İyi Gün Çanı mı? Hayatımda gördüğüm en aptalca şey, diye dü-
şündüğümü hatırlıyorum.

Bu dizi için tek bir başlangıç seçmenin bu kadar zor olması 
tuhaf. Bir hikâyeyi anlatmanın bir sürü farklı yolu var. Ama biri-
ni seçmem gerekseydi, sanırım İyi Gün Çanı’nı gördükten birkaç 
dakika sonrasından başlardım. Yaşamayı hiç istemediğim bir ka-
sabanın, okula hiç benzemeyen okulundaki, sınıfa hiç benzeme-
yen bir sınıfında…

Etrafa şöyle bir bakmak için sınıfta duralım. Muhtemelen hiç 
böyle bir yer görmemişsinizdir. Mermerden bir şömine ve ihtiyar 
bir adamın altın çerçeveli bir portresi var. Vitraylı bir pencere-
de bir grup yarı çıplak uçan bebek resmedilmiş. Ağır, ahşap bir 
masanın üzerindeki çatlak tavandan devasa bir avize sarkıyor. O 
masanın etrafında da, hepsi oldukları yerde donup kalmış yedin-
ci sınıf öğrencileri var. On kişiler.

Yirmi göz, kapının girişindeki bir şeye sabitlenmiş, öylece ba-
kıyor. Orada gördükleri her neyse sevmemişler. Bir parça bile.

Eğer bu diziyi on saniye erken başlatsaydık, aynı çocuklar 
neşeyle bağrışıyor olurdu. Sınıf kapısında bir ayak sesi duyduk-
ları anda bir alkış başladı. O sesi duyduklarında müthiş bir şey 
bekliyorlardı. Sevinç çığlıkları attılar, beşlikler çaktılar, vuhuuu ve 
yehuuu sesleri havada uçuştu. Oldukça coşkulu bir Oyun başlasın! 
haykırışının duyulmuş olması bile mümkün.

Ama üzgünüm. Bu hikâye tezahüratlarla başlamıyor. Kapı-
nın ardına kadar açılmasından hemen sonra başlıyor. Odanın bir 
anda ürpertici bir sessizliğe gömülmesiyle…

Şu yüzlere bakın. Çocuklar heyecandan hayal kırıklığına ne 
kadar hızlı geçiyorlar. Hepsi: Kucağında küçük bir gitar olan 
pembe saçlı kız. Bir ayağını rahat bir şekilde yana doğru uzatmış 
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futbol formalı çocuk. Yüzüne göre oldukça büyük görünen mavi 
çerçeveli gözlüğünü geriye doğru ittiren sıska oğlan. Üzerinde 
ponponlar bulunan saç bantları takmış üç çocuk, kamuflaj kıya-
feti giymiş birbirinin aynı iki oğlan, önünde pullu harflerle mega-
star yazan eflatun bir sweatshirt giymiş bir kız ve sanki Cadılar 
Bayramı’ymış da o da orta yaşlı bir senatör kılığına girmeye karar 
vermiş gibi parlak kırmızı bir takım elbise giymiş küçük, çilli bir 
kız.

Farklı boylarda, farklı görünümlü, farklı tarzları olan farklı 
çocuklar. Ama kapı eşiğinde beliren şey konusundaki hislerinde 
birleşmiş görünüyorlar. Her ne bekliyorlarsa, her ne için tezahü-
rat ediyorlarsa, bu o değil.

Peki neye bakıyorlar? Şey, bunu söylemek beni üzüyor ama 
bana, Caitlyn Breen’e.

Selam. Ben Caitlyn. Mitchell’daki yeni çocuğum. Her şeyin 
yerinde olmasından hoşlanırım çünkü ancak o şekilde bir yerim 
olduğunu anlarım. Çocukların bana bakmasından hoşlanmıyo-
rum, sanki içimi, içimin en hassas noktalarını görebiliyorlarmış 
gibi hissettiriyor. Yani bu, tam da bunların yaşandığı an, muhte-
melen hayatımın en korkunç ânı.

Ah, gözlerini dikmiş bana bakan on çocuk mu? Onlar Mitchell 
Okulu’nun yedinci sınıfının tamamı. Tam burada. Ben ve beni ilk 
kez görüyor olmalarına rağmen şimdiden benden nefret etmiş 
gibi görünen on yabancı.

Kırmızı takım elbiseli kız başını yana doğru sallıyor. Gözleri 
hâlâ benim üzerimde, yüzünü buruşturuyor.

“Sen Paulie Fink değilsin,” diyor.
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Haziran sonlarına doğru anneme gönderilen 
e-posta, PKÖ 61. gün

(Pauli’nin Kayboluşundan Önce)

KİME: WENDY BREEN 

KİMDEN: MÜDÜR GLEBUS

 
Sevgili Wendy,

Caitlyn’in kayıtları elimize ulaştı ve sonbaharda yedinci sınıfı-
mıza katılacak olmasından mutluluk duyduk. Tahmin edebilece-
ğiniz üzere Mitchell gibi ücra bir konumda bulunan bizimki ka-
dar küçük bir okul yeni öğrenciyle pek karşılaşmıyor. Devlinshire 
Hills’e karşı oynanan yıllık futbol maçı için sahayı dolduracak ka-
dar yedinci sınıfımız var ancak.

Caitlyn’in bu geçişe gönülsüz olduğundan bahsetmiştiniz. Sa-
nırım taşınmaya “buzlu su dolu küvete batırılan vahşi bir kedinin 
coşkusuyla tepki verdiğini” söylemiştiniz. Lütfen Caitlyn’e yeni sı-
nıfının hareketli ve dost canlısı olduğu konusunda güvence verin. 
Tamamen dürüst olmak gerekirse onları, bir kusur sayılacak ka-
dar canlı şeklinde tanımlayabilirim. Ne demek istediğimi yakında 
anlayacağınızı düşünüyorum.

Biraz tarih bilgisi, bu okulu daha iyi anlamanıza yardımcı 
olacaktır: Kasabanın en büyük istihdam kaynağı olan Oxthorpe 
Tekstil’in kepenklerini kapatmasından yirmi yıl sonra, okulumuz 
varlığını sürdürmek için yeterli kaynak bulma konusunda sıkıntı 
yaşamaya başladı. Bu, bizimki gibi kırsal kasabalarda çok görü-
len bir hikâyedir: Nüfusun ve vergi gelirlerinin düzenli düşüşü ve 
artan maliyetler birleşir ve okullar kapanır. Mitchell’ın okul binası 
bile harap durumda. Mitchell çocukları St. Johnsbury’deki okula 
gitmeye başladılar. En iyi havada bile arabayla kırk dakikalık bir 
mesafe. Kışınsa düpedüz tehlikeli bir hâl alıyor. Sekiz yıl önce bir 
grup adanmış veli, bir kasaba akademisi açarak bir deney yap-
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maya karar verdi. Bu yaklaşım hâlâ deneysel olsa da kasaba aka-
demisi modeli, böyle küçük gruplara eğitim vermek için gereken 
esnekliğe izin verdi. Kırsal toplulukların okullarının yerelliğini ko-
ruyabilmesi için son şans bu.

Oxthorpe’un oğulları büyük bir cömertlik göstererek ailenin 
eski konutunu okula bağışladı. Yıllardır kullanılmıyordu, dolayısıy-
la mekânı eğitime uygun hâle getirmek hem yaratıcılık hem de el 
emeği gerektirdi. Yatak odası ve oturma odası olarak kullanılan 
yerler sınıf oldu. Spor salonumuz yok. Hizmetçi odalarını da tuva-
letlere yer açmak için yıkmamız gerekti. Ama işte buradayız!

Sadece anaokuluyla hizmete başladık. İkinci yıl anaokulumuz 
ve birinci sınıfımız vardı. Üçüncü yıl anaokulundan ikinci sınıfa ka-
dar hizmet veren bir okulduk. Bu sene ise o ilk anaokulu öğrenci-
leri yedinci sınıf oldular.

Evet, Caitlyn’e sınıfının Mitchell Okulu’nun ilk öğrencilerinden 
oluştuğunu söyleyebilirsiniz. Bu gruba “Orijinaller” adını verme-
mizin sebebi de bu… Gerçi ismin başka yönlerden de o çocukla-
ra uyduğunu göreceğini sanıyorum.

Okulun ilk günü görüşmek üzere.

Alice Glebus
Müdür, Mitchell Okulu




