
Souvenirs d'enfance

Je marche vers le bateau pour la dernière fois.
 
Je prends le bateau, je regarde la mer qui me fait penser à mon passé, je me souviens que lorsque j’étais 
enfant ce type de voyage m’ennuyait parce que ça durait très longtemps, mais maintenant je ne veux 
pas que mon voyage finisse car ce serait le début de la fin. Je fixe les mouettes autour du bateau. Je 
descends et je fais un pas. Tous mes souvenirs me reviennent en rafale, comme le vent qui touche mon 
visage... tous les étés je venais ici avec impatience.
 
Je marche vers la tour de l'horloge qui n’a jamais marché. L’odeur de la mer couvre toute l’île, comme 
l’odeur du pain chaud venant de la pâtisserie que j’aime le plus.
 
Je regarde autour de moi en me rappelant mes amitiés.
 
Je marche, je vois l’arbre qui a causé mon premier accident de vélo.
 
Je vois un glacier, l’un des meilleurs du monde. J’achète une glace et je continue à marcher.
 
J’aime me perdre dans cette île où toutes les routes me conduisent au même endroit. Quand j’étais 
petite, je sortais de la maison, je pensais que je savais où je devais aller, que je connaissais les routes. 
Comme je me perdais sans cesse, apparemment, je ne connaissais pas les routes. Je marchais pendant 
des heures et enfin je me retrouvais à côté de la tour de l'horloge.
 
Je continue à marcher, je vois des chevaux qui tirent les calèches. Voir des chevaux en liberté sur l’île 
est presque impossible maintenant. En revanche, ils sont le symbole de la liberté.
 
Maintenant, il est temps de déjeuner ; je reviens au bord de la mer, entre dans mon restaurant de 
poisson préféré, les gens se dépêchent autour de moi. C’est le restaurant où on fêtait l’anniversaire de 
mon frère toutes les années. C’est vraiment étrange d’être ici sans lui, sans le gâteau qu’on attendait 
ensemble et dont on soufflait les bougies.
 
Je sors et je regarde autour de moi.
 
Le vent souffle et m’embrasse.
 
Mon enfance passe et m’abandonne.
 
J’observe les personnes de mon enfance, je connais tout le monde. Je regarde les visages inconnus.
 
Je remarque les changements, le glacier, la pâtisserie, les amitiés, tout ce qui me plaisait tant et qui 
n’existe plus.



Çocukluk Anılarım

Son kez vapura doğru yürüyorum.
 
Vapura biniyorum, bana geçmişi hatırlatan denize bakıyorum; çocukken bu yolculuklardan sıkıldığımı 
anımsıyorum çünkü çok uzun sürerdi, fakat şimdi yolculuğun bitmesini istemiyorum. Bu, sonun 
başlangıcı olurdu. Vapurun etrafında uçuşan martılara bakıyorum. İniyorum ve bir adım atıyorum. 
Tüm hatıralarım üzerime yığılır gibi geri geliyor, tıpkı yüzüme vuran rüzgar gibi… Her yaz buraya 
sabırsızlıkla gelirdim.
 
Hiçbir zaman çalışmamış saat kulesine doğru yürüyorum. Denizin kokusu tüm adayı kaplamış, en 
sevdiğim pastaneden sıcak ekmek kokusu yükseliyor.
 
Etrafıma bakıp dostlarımı anımsıyorum.
 
Yürüyorum, ilk bisiklet kazama sebep olan ağaca bakıyorum.
 
Bir dondurmacı görüyorum; dünyanın en leziz dondurmalarını o yapar. Bir dondurma alıyorum ve 
yürümeye devam ediyorum.
 
Tüm yolların beni aynı yere taşıdığı bu adada kaybolmayı seviyorum. Küçükken, evden çıkardım, 
nereye gitmem gerektiğini ve tüm yolları bilirdim. Hep kaybolduğum için, belli ki aslında yolları 
bilmiyormuşum. Saatlerce yürürdüm ve nihayet saat kulesinde bulurdum kendimi.
 
Yürümeye devam ediyorum, faytonları çeken atları görüyorum. Şimdi adada özgür atlar görmek 
neredeyse imkansız. Ama yine de atlar özgürlüğün simgesi.
  
Şimdi öğle yemeği vakti; deniz kıyısına dönüyorum, en sevdiğim balık lokantasına giriyorum, insanlar 
başıma üşüşüyor. Burası her yıl erkek kardeşimin doğumgününü kutladığımız lokanta. Burada onsuz 
olmak gerçekten çok tuhaf; birlikte beklediğimiz pasta ve üflediğimiz mumlar olmadan.
 
Çıkıyorum ve etrafıma bakıyorum.
 
Rüzgar esiyor ve beni sarıp sarmalıyor.
 
Çocukluğum geçiyor ve beni terk ediyor.
 
Çocukluğumun insanlarını gözlemliyorum, herkesi tanıyorum. Tanımadığım yüzlere bakıyorum.
 
Değişiklikler fark ediyorum: dondurmacı, pastane, dostlar, çok sevdiğim tüm o şeyler artık yok.
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