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Harikulade insan
Sara Brien-Robidoux’ya

Sabahları kendime genellikle bir kâse dolusu kahvaltılık gevrek hazırlarım.
Ama önceki gün, kız kardeşim Kloe ile birlikte fıstık ezmeli tost yemek istedim.
Daha sonra okula gitmek üzere giyindim. Ancak bir gariplik vardı. Sanki
ağzımın içine ve ellerime bir sürü iğne batırıyorlardı.
“Anne, kendimi iyi hissetmiyorum” dedim.
“Ama senin yüzün tamamen şişmiş Sara!” dedi annem.
Okul yerine doğruca hastaneye gittik.
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Acil serviste bana bir iğne yaptılar. Artık kendimi daha iyi hissediyordum.
“Büyük bir ihtimalle yerfıstığına alerjin var” dedi doktor. “Bak, bu alerji
iğnesi. İçinde adrenalin var, bir daha alerji nöbeti yaşarsan bunu kendine
yapman gerek.”
Sonra bana iğneyi nasıl yapacağımı öğretti.
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Daha sonra bir alerji hastalıkları uzmanı bazı testler yaptı. Cildimin
üzerine bir çizik attı, sonra çiziğin üzerine bir damla sıvı damlattı. Batma
hissedersem, bu o ürüne alerjim olduğu anlamına geliyormuş.
“Besin alerjin var” diye doğruladı doktor.
“Yerfıstığına mı?” diye sordum.
“Evet. Ama aynı zamanda fındık, ceviz, soya, süt ürünleri ve yumurtaya
da alerjin var. Bundan böyle bu gıdalar sana yasak!” diye yanıtladı.
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Eve döndüğümüzde açlıktan ölüyordum. Hemen ekmeği ve krem
çikolatayı çıkardım. Ama annem kavanozu elimden kaptı.
“Dur!” dedi. “Önce etiketini okuyalım.”
“Ama benim çikolataya alerjim yok ki…” diye karşı çıktım.
Annem etiketi okuduktan sonra, “Maalesef Sara, bundan böyle bu krem
çikolatadan yiyemeyeceksin. İçinde süt ve fındık var” dedi.
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Annem öğle yemeği için bana
jambonlu salata ve elma kompostosu
hazırlamıştı. Virjini sandviçini iştahla
yiyordu.
“Çok şanslısın!” dedim ona.
“Neden?”
“Yumurtalı sandviçi ben de çok
severim. Ama alerjim olduğu için artık
yiyemeyeceğim.”
Salatamın yarısını bıraktım.
Öğretmenimiz Silvi Hanım
masamıza geldi.
“Aç değil misin Sara?” diye sordu.
“Hayır! Besin alerjim yüzünden
dünden beri hayatım değişti” diye
yanıtladım.
“Anlıyorum” dedi. “Bazı yiyecekleri
yemen yasak. Ama bildiğin gibi,
hayatında zorluk yaşayan tek kişi sen
değilsin. Arkadaşın Loik’i düşün. Onun
da alerjik astımı var!”
Beni teselli etmeye çalışması çok
hoştu, ama ben çok öfkeliydim.
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