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Bazen kimsenin beni dinlemediğini hisse-
diyorum. Dinleseler de ciddiye almıyorlar. Bir 
yetişkin olsaydım eminim herkes beni dinler ve 
ciddiye alırdı ama ben hâlâ bir çocuğum. Yani ne 
düşündüğümün bir önemi yok.
Abim bile beni dinlemiyor. Onunla konuştuğumda 
elleriyle kulaklarını kapatıyor ve “Hiçbir şey du-
yamıyorum! Çünkü ben kralım! Sen fasulyeden-
sin!” diyor. Bu çok can sıkıcı.
Annem ve babam bunun duygularımı incitmesine 
izin vermememi söylüyorlar. Onlar beni her zaman 
dinleyeceklermiş. Ne harika ama! Dinlediklerinde 
her zaman tüm dikkatlerini bana veremezler.
Bunu Leo Amca’ya anlattığımda “Dinlemek kor-
kutucu.” dedi.
“Korkutucu mu? Neden?” diye sordum.
Leo Amca, “Dinlemek korkutucu çünkü ne duyaca-
ğını asla bilemezsin.” dedi ve ekledi, “Ama bazen 
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dinlediğinde harika şeyler keşfedersin!” Muhte-
melen neden bahsettiğini biliyor çünkü Leo Amca 
tüm dünyayı dolaştı ve bu sayede birçok harika 
şey öğrendi.
Leo Amca her çarşamba bizi ziyarete gelir. Leo 
Amca sıradan amcalar gibi değildir. Annem bir 
keresinde şöyle demişti: “Leo Amca atıştırmalık 
değildir. O bir tür ziyafettir.”
Leo Amca çarşambaları geldiğinde bana Tibet Ok-
yanusu’ndaki maceralarını anlatıyor. Ben de şim-
di size bu hikâyeleri anlatacağım. Yemin ederim 
ki her şey doğru ve hiçbiri yalan değil. Hiçbirini 
uydurmadım. Hepsini kendi kulaklarımla doğru-
dan Leo Amca’dan duydum.
Ve bu arada, bilmiyorsanız adım Andy, abimin-
ki Graham ve küçük kız kardeşiminki de Phibi. 
Babamın adı Eliot, annemin adı Defne ve tahmin 
edebileceğiniz gibi Leo Amca’mınki de Leo Amca.
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Leo  Amc a  Acik  Denizlerde  
Yutuldu

Çarşamba günü gerçekten şaşırtıcı bir şey oldu. 
Kız kardeşim Phibi oturma odasında dans ediyor-
du ve sonra “Be ha bi dans!” dedi.

Kız kardeşim bir bebek ve genellikle cümlelerle 
konuşamaz. Her neyse, ne demek istediğini anla-
mak çok zor. Ama birden “Ben harika bir dansçı-
yım!” demeye çalıştığını anladım.

Bu sefer anlayabileceğim bir cümle söylemişti! 
Bu beni güldürdü.

Kardeşim Graham oturma odasına geldi. Ona, 
“Az önce olanlara inanamayacaksın.” dedim.
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“Doğru, inanmayacağım.” dedi Graham.
“Bekle, daha söylemedim ki.”
“Sana inanmayacaksam neden bana söylüyor-

sun? Her neyse, gerçekten umurumda değil.”
Bir saniye sonra Graham’ın kulaklarını kapata-

cağını ve beni duymamak için yüksek sesle şarkı 
söylemeye başlayacağını biliyordum. Ben de hızlı-
ca “Phibi tam bir cümle söyledi!” dedim.

“Sana inanmıyorum.” dedi Graham.
“Yemin ederim, ‘Ben harika bir dansçıyım.’” 

dedi!
“Sana inanmıyorum.”
“Gerçekten söyledi!” dedim.
“Onu doğru duymamışsındır!”
“Ah, neden öyle olsun!” dedim ve tam o sırada 

Leo Amca oturma odasına geldi.
“Ah, dostum! Ne oldu?” diye sordu.
“Graham söylediklerime inanmıyor. Beni dinle-

meyecek.”
Leo Amca oturdu ve “Neden bahsettiğini biliyo-

rum. Bana da oldu. Bir deniz yaratığı tarafından 
yutulduğumda kimse bana inanmadı. Kimse beni 
dinlemek istemedi.”

“Deniz yaratığı mı? Seni yuttu mu?” dedim.
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