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Yapabilseydim zamanda geriye giderdim. 
Şey, dinozorların ya da onun gibi şeylerin zama-
nına kadar değil ama kız kardeşim doğmadan ön-
ceki zamana kadar. O zamanlar abimin benimle 
dalga geçtiği ve beni kızdırdığı doğru ama en azın-
dan annem ve babam yanımdaydı. Kız kardeşim 
doğduğundan beri her şey değişti.

Annem hamileyken, o ve babam bana karde-
şimin harika olacağını söylerlerdi. Sonra karde-
şim doğdu ve gerçekten harikaydı yani herkes 
öyle düşünüyordu. Herkes onun için çok heye-
canlanıyordu. Nasıl konuşacağını bile bilmeyen 
bir bebekte bu kadar heyecan verici olan nedir? 
Bu kadar mutlu olmanın anlamı ne olabilir? 
Onunla oynayamazsın. Onunla konuşamazsın. 
Onunla hiçbir şey yapamazsın. Annem, kız kar-
deşimin büyüyeceğini ve her şeyin yoluna gire-
ceğini söylüyor.
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Leo Amca’ya zamanda geriye gitmek istediğimi 
söylediğimde “Ben zamanda yana doğru gitmek is-
terim.” dedi.

“Bu ne anlama geliyor?” diye sordum.
Leo Amca, “Zamanı bir kenara bırakıp unutmak 

en iyisidir.” dedi ve muhtemelen neden bahsettiği-
ni de biliyordu çünkü o tüm dünyayı dolaştı ve pek 
çok şey öğrendi.

Leo Amca her çarşamba bizi ziyarete geliyor. 
Leo Amca sıradan bir amca değil. Babam bir ke-
resinde şöyle demişti: “Leo Amca fabrikasyon bir 
amca değildir. O el yapımı biri.”

Çarşamba günleri Leo Amca geldiğinde abime 
ve bana Sahra Ormanları’ndaki maceralarını an-
latıyor. Şimdi size bu hikâyeleri anlatacağım. Ye-
min ederim söylediğim her şey doğru. Ben hiçbiri-
ni uydurmadım. Hepsini doğrudan Leo Amca’dan 
kendi kulaklarımla duydum.

Bu arada, bilmiyorsanız adım Andy, abiminki 
Graham ve küçük kız kardeşiminki de Phibi. Ba-
bamın adı Eliot, annemin adı Defne ve tahmin 
edebileceğiniz gibi Leo Amca’mınki de Leo Amca.



9

Leo  Amc a  Iki  Yuz  Y ild an  
Fazla  Uyuyor

Çarşamba günü annem kış mevsiminin baş-
ladığını ve bizi sıcak tutabilecek yeni kıyafetlere 
ihtiyacımız olduğunu söyledi. Sonra o ve Phibi 
alışverişe gittiler. Eve döndüklerinde annem bize 
Phibi’nin tüm yeni kıyafetlerini gösterdi: Elbise-
ler, gömlekler, pantolonlar.

“Yeni kıyafetler.” diye düşündüm. En son iki 
yüz yıl önce yeni bir şey aldım! Aslında neredey-
se tüm giysilerim abim Graham’dan bana kaldı. 
Yeni kıyafetler Graham’a alınıyor sonra Graham 
büyüyüp de o kıyafetler ona küçük geldiğinde ve 
ben de yeterince büyüdüğümde onları giyiyorum. 
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Yani Graham ve Phibi yeni kıyafetleri doğrudan 
mağazadan alıyorlar bense alamıyorum.

“Neden Phibi’ye yeni kıyafetler alınıyor?” diye 
sordum anneme.

“Öncelikle,” dedi annem, “Phibi de senin eski 
gömleklerini giyiyor. Ayrıca Phibi bir kız. Ona 
etekler ve kızlara uygun kıyafetler aldım.”

“Bu adil değil! Graham da erkek ama sen ona da 
yeni kıyafetler alıyorsun.”

Graham, “Ben en büyük çocuğum.” dedi. “Ne? 
Yoksa babamın eski kıyafetlerini mi giymemi is-
tersin?”

“Asla!” dedi babam. “Giysilerimden vazgeçmiyo-
rum!”

Sonra Leo Amca içeri girdi.
“Leo Amca!” dedim. “Kıyafetlerin yeni mi yoksa 

seninkiler de mi eski püskü?”
“Askımı ve gömleğimi iki yıl önce satın aldım 

ancak pantolonum iki yüz yıldan daha eski.”
“Ne?” diye sordum. “İki yüz yıldan daha eski mi?”
“Gerçekten iki yüz yaşında görünüyorlar.” dedi 

annem. “Pekâlâ, elbiselerin konusunda ne yapaca-
ğımızı bulmalıyız.” dedi ve Phibi ile dolabına yeni 
kıyafetlerini yerleştirmek için gitti. Leo Amca, 
Graham ve ben balkonda oturduk.




