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Şimdi Bayan Filiz Karabey'in çevirdiği ÇİMEN TÜRKÜ-
SÜ'nü okuyorum. Ne güzel dili var o bayanın! Bayan 
mı, bay mı, onu da bilmiyorum, yoksa takma bir ad mı? 
Biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun ödülü, başka diller
den çevrilmiş eserlere de verilebilir. Söyleyin Bayan 
Karabey'e 1954'te çıkmış bir çevirisi varsa adaylığını 
koysun, ödülün ilk yıl yerli bir esere verilmesi belki 
daha doğru bulunur, zarar yok, adının duyulmasına ya
rar ÇİMEN TÜRKÜSÜ'nden de iki tane gönderi-
v erin ATAÇ 

Yaşar Nabi Nayır, DOST MEKTUPLAR - Mektuplarıyla 
Edebiyatçılarımız, Varlık Yayınları, 1972, s. 75, Nurul-
lah Ataç. 

ı çevirinin yayın hakları Can Yayınları'nca 
Filiz Ofluoğlu'dan satın alınmıştır (1982) 

I 

Çimen türküsü sözünü ilk önce ne zaman duy
muştum? Gidip ağaçta oturduğumuz güzden ön
ce olacak; birkaç güz önce deriz söz gelişi; çimen 
türküsü adını Dolly takmıştı, zaten böyle bir ad 
başka kimin aklına gelirdi? 

Kasabadan çıkarken, kilise yolunu tutarsanız 
çok kalmaz bembeyaz yamaçlar üzerinde çiçekle
rin sert renkleriyle alacalı bir tepecikten geçersi
niz: Baptist mezarlığıdır orası. Soyum sopum, ya
ni Talbo ailesi ile Fenwick ailesi, orada yatar. An
nemin yeri babamın yanındadır. Sayısı yirmiyi 
aşan akraba mezarları da, yıllanmış bir ağacın se
re serpe yatmış kökleri gibi, bu ikisinin mezarı 
çevresinde dizilidir. Tepeciğin dibinde, uzun uzun 
çimenler vardır, mevsimine göre renk değiştirir
ler. Güz vakti, hele Eylül sonlarında bir gidip gö
rün. Gün batışı gibi kırmızıdır o vakit. Ateş pa
rıltısını andırırcasına kızıl gölgeler gezinir üstle
rinde. Güz rüzgârı da, çimenin kuru yapraklarını 
döğerek eser, onlardan iç çekişlere benzer bir ses, 
çimen seslerinden bir türkü çıkarır. 

Kırların ötesinde ormanın karanlığı başlar. 
Yanılmıyorsam, kök toplamak için ormana gitti
ğimiz Eylül günlerinden bir gündü, Dolly: «Du
yuyor musun?» demişti. «İşte bu çimen türküsü
dür. Durmadan bir masal söyler. Bu tepecikte ya
tan tüm insanların yaşamını, şimdiye kadar ya-
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şamış herkesin yaşam öyküsünü bilir. Biz ölünce, 
bizimkini de söyleyecek.» 

Annem öldükten sonra, babam sık sık yolcu
luğa çıktığından, beni hala kızlarımın yanına gön
derirdi. Verena ile Dolly Talbo hiç evlenmemiş iki 
kızkardeştiler. O ana kadar, onların evine adımı
mı atamazdım. Kimsenin bir türlü kestiremediği 
bir nedenle babam Verena'ya dargındı. Olsa olsa 
Verena'dan ödünç istemiş, o da vermemiştir; ya 
da vermiştir de babam parayı ödememiştir. Dar
gınlığa neden, kuşkusuz paradır, çünkü her ikisi 
için, hele Verena için paradan daha önemli bir şey 
olamaz. Verena kasabanın en zenginidir. Eczane, 
manifatura dükkânı, benzin istasyonu, bakkal dük
kânı, bir han, hep Verena'nm mülküdür. Bu ka
dar parayı kazanmak için çabalaya çabalaya Ve
rena huysuz bir kadın olup çıkmıştır. Neyse, ba
bam dünyada o eve ayak basmam diye diretmişti. 
Talbo kardeşler hakkında akla hayale gelmez şey
ler anlatırdı. Bir defasında Verena'nm hem dişi 
hem erkek olduğunu tutturmuştu. Bu derece alay 
edince, annemin bile sabrı tükenmiş, Verena gibi 
kibar ve kendi halinde bir kadınla alay ettiğinden 
dolayı utanmalısın, diye çıkışmıştı. 

Kanımca, annemle babam birbirlerini çok se
viyorlardı. Gezginci buz dolabı satıcısı olarak ba
bamın her yola çıkışında annem ağlardı. Evlen
dikleri vakit annem ancak on altısmdaymış. Otu
zunu doldurmadan da öldü. Öldüğü gün, babam 
üstünden elbiselerini koparıp atarak, annemin adı
nı söyleye söyleye, çırılçıplak bahçeye fırlamıştı. 

Cenazeden bir gün sonra Verena bize geldi. 
Bahçe yolu boyunca gelişini izlerken duyduğum 
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korkuyu unutamam, ipince bir vücudu vardı. Gü
zel de denebilirdi. Kısacık, kır saçları, daha çok 
erkeğe yaraşacak kalın kaşları ve yanağında çok 
sevimli bir beni vardı. Sokak kapısını açıp doğruca 
içeri girdi. 

Cenaze kalkalı, babam evde eline ne geçerse 
kırıyordu. Öfkeyle değil de, sinsi sinsi, sükûnetle 
kırıyordu. Ağır ağır oturma odasına giriyor, biblo
lardan birini eline alıyor, bir an dalıp gidiyor, son
ra bibloyu fırlatıp duvara çarpıyordu. Yerler, mer
divenler hep kırık cam parçaları, gelişi güzel fır
latılmış gümüş ya da madeni ıvır zıvırla dolmuş
tu. Annemin geceliklerinden biri de paramparça 
edilmiş, merdiven trabzanmda asılı kalmıştı. 

Verena bu kargaşalığa bir göz attıktan sonra: 
«Eugene, seninle biraz konuşmak istiyorum,» 

dedi. 
Candan ama zorlama bir neşeyle konuşuyor

du. 
Babam: 
«Peki, otur Verena,» dedi. «Ben de geleceği

ni biliyordum zaten.» 
Aynı gün Dolly'nin dostu Catherine Creek bi

ze geldi, eşyalarımızı topladı. Babam beni Talbo 
Lane'deki, hayli gösterişli, karanlık eve götürdü. 
Otomobilden indiğim sırada beni kucaklamak iste
di ama, korktum ve kollarının arasmdan kaçıver-
dim. Şimdi ne diye babama sarılmadım diye içim 
sızlar. Birkaç gün sonra Mobile yolunda arabası 
kaymış, on beş metrelik bir uçurumdan körfeze yu
varlanmış. Babamı bir daha gördüğüm vakit, göz 
kapakları kapansın diye üstüne birer gümüş para 
koymuşlardı. 
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Yaşıma göre pek ufacık tefecik, sıskacık ol
mam bir yana, başka türlü hiç kimsenin dikkatini 
çekmiş değildim. Ama artık görenler, birbirlerine 
beni gösteriyorlardı. Zavallı yavrucak, ne hazin de
ğil mi?... Şu garip Collin FenWick! Ben de elimden 
geldiğince mahzun durmaya çabalıyordum. Bu tav
rın herkesin hoşuna gittiğinin farkmdaydım. Ka
sabada herkes, nerede görse bana şeker, çikolata, 
pasta ikram ediyordu. Okulda ilk defa iyi not al
maya başladım. Onun için arjcak aradan hayli va
kit geçtikten sonra kendime gelebildim ve Dolly 
Talbo'nun farkına vardım. 

O zaman da gönlümü kaptırdım gitti. 
Evlerine ilk geldiğim vaKit on bir yaşlarında, 

haşarı, her işe burnunu sokar» bir çocuktum. Düşü
nün bir defa, kimbilir Dolly ne kadar afallamıştır. 
Daha ayak sesimi duyar duymaz hemen bir köşeye 
kaçarlardı. Ya da, yanımdan uzaklaşmazsa, kü-
seyen çiçeği gibi hemen ketfdi içine kapanıverir-
di. Bazı insanlar vardır, sanki odadaki bir eşya, ya 
da köşede bir gölgecik gibi b*ir yana sinip, varlık
larını hissettirmez, kendilerince gizleniverirler. 
Dolly de böyleydi. Pabuçları hiç ses çıkarmazdı. 
Dümdüz, genç kız elbiseleri giyerdi. Etekleri ayak 
bileklerine kadar uzanırdı. Yaşça kardeşinden bü
yüktü, ama onda benim gibi sonradan evlât edi
nilmiş bir çocuk hali vardı. Verena sanki bizi çe
ken, yöneten, bir güçtü, biz Cle birer gezegen gibi, 
evin çevresinde, her birimiz Pir başka yöne fır dö
nerdik. 

Tavan arası Verena'nm dükkânından arta ka
lan eski püskü vitrin eşyaları ile tıka basa doldu
rulmuştu. Döşeme tahtaları yer yer gevşemişti. Bir 
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ikisini elimle yerlerinden oynatınca, istediğim oda
yı üst kattan gözleyebilirdim. Dolly'nin odası, ko
ca koca eşyalarla tıka basa dolu olan evin öbür 
odalarına hiç benzemezdi. İçinde bir karyola, bir 
masa, bir de iskemle vardı. Kolayca bir rahibe oda
sı samlabilirdi. Yalnız bir tek farkla: duvarlar ve 
odadaki bütün eşya, toz pembeydi. Yer bile pem
beydi. Ne zaman Dolly'nin odasını gözetlesem ya 
aynanın önünde durmuş koca bir bahçe makası ile 
zaten kısa olan, ağarmış sarı saçlarını kırpıyor, ya 
da masasının başına oturmuş, kurşun kalemle elin
deki deftere bir şeyler yazıyordur. İkide bir kalemi 
dilinin ucuyla ıslatır, bazen de bir cümleyi yazma
dan önce, yüksek sesle söylenirdi: Tatlı yiyecekler, 
şekerleme gibi şeyler, sakın yemeyin. Tuz ise, ze
hir kadar zararlıdır. Dolly mektup yazıyordur. İlk 
önce bu mektuplar beni hayli şaşırtırdı. Anladığı
ma göre tek dostu Catherine Creek idi. Başka kim
seyi gördüğü yoktu. Sokağa da pek çıkmazdı. Yal
nız haftada bir gün Catherine ile beraber ormana 
gider, kaynattığı ilâçlar için öteberi toplarlardı. 
Sonradan, bu ilâçları sattığını ve hayli uzak yer
lerde bile müşterileri bulunduğunu öğrendim. 
Mektupları bu müşterilere yazarmış. 

Verena'nm odası Dolly'ninkinden bir koridor
la ayrılırdı. Onun odası da tıpkı bir yazıhane gibi 
döşenmişti. Üstü kepenk gibi bir tahtayla örtülen 
cinsten bir yazı masası, hesap defteriyle tıka basa 
dolu bir kitaplık ve dosya dolapları odayı kaplardı. 
Akşam yemeğinden sonra, Verena gözlerinin üs
tüne yeşil bir gölgelik takar, yazı masasının ba
şına geçer, yazar çizer, hesap yapar, defterleri ka
rıştırır, bazen böylece geç vakte kadar oturur, so-
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kak fenerleri sönünceye kadar çalışırdı. Çok ki
şiyle iyi, dostça geçinirdi ama bir tek yakın dostu 
yoktu. Erkekler ondan çekinirdi. Kendi de sanırım 
kadınlardan çekinirdi. Birkaç yıl önce Maudie La
ura Murphy adında, sarışın sevimli bir genç kıza 
hayli bağlanmış. Kız postanede çalışırmış. Derken 
bir gün kız tutmuş, St. Louis'li bir gezginci içki sa
tıcısı ile evlenmiş. Verena bu işe hayli üzülmüş ve 
adamın beş para etmediğini açıkça söylemişti. On
dan sonra, tutup da düğün armağanı olarak yeni 
evlilere Grand Canyon'a balayı yolculuğu için bi
rer bilet verince herkes şaşmış kalmış. Maudie ile 
kocası bir daha dönmemişler, Grand Canyon ya
kınlarında bir benzin istasyonu kurmuşlar; zaman 
zaman Verena'ya kendi resimlerini gönderirlerdi. 
Bu resimleri alınca Verena hem sevinir, hem üzü
lürdü. Bazı geceler, hesap defterine hiç el sürmez, 
alnmı avuçlarına dayayıp, öylece oturur, masası
nın üstüne dizdiği resimlere bakardı. Resimleri or
tadan kaldırdıktan sonra odada ışığı söndürüp, beş 
aşağı beş yukarı dolaşırdı. Az sonra da sanki ka
ranlıkta ayağı kayıp düşmüş gibi, içten, boğuk bir 
hıçkırık duyulurdu. 

Tavan arasında, mutfağı gözetleyebileceğim 
yer tümden kapatılmıştı. Pamuk balyalarını andı
ran koca koca denkler dizilmişti. Oysa o sıralarda 
benim de en çok gözetlemek istediğim yer mutfak
tı. Burası evin oturma odası yerine geçerdi. Dolly 
günün büyük bir bölümünü burada tek dostu Cat
herine Creek ile çene çalarak geçirirdi. Catherine 
küçük yaşta öksüz kalmış, Mr. Uriah Talbo'nun 
hizmetine girmiş. Şimdi demiryolu istasyonu diye 
kullanılan çiftlik binasında, Dolly, Verena ve Cat-
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herine'in çocukluğu birlikte geçmiş. Catherine, 
Dolly'ye hep Dolly'cik derdi, Verena'dan da sadece 
O diye söz ederdi. Bahçenin arkasında ay çiçek
leri ile sarmaşıklar arasında, çinko damlı gümüş 
boyalı bir evceğizde otururdu. Kızıl deriliyim di
ye tuttururdu. Duyan bu söze gülerdi kuşkusuz, 
çünkü Catherine katran kadar karaydı. Kimbilir 
belki de doğrudur. Tıpkı kızılderililer gibi giyinirdi. 
Boynuna bir dizi gök yakut takar, yanaklarını bay
rak gibi kırmızıya boyardı. Boya yanaklarında 
f renk lambası gibi pırıl pırıl yanardı. Dişlerinin ço
ğu dökülmüştü. Ağzının içine, avurtlarına pamuk 
tıkardı. Verena da söylenirdi: Catherine, madem 
doğru dürüst ses çıkaramıyorsun, ne diye dişçiye 
gidip ağzına bir iki diş taktırtmazsm? Gerçekten, 
Catherine'in lâfını anlamak oldukça çetin bir işti, 
çıkardığı garip, boğuk sesleri anlayıp aktarabilen 
tek insan Dolly idi. Dolly'nin anlaması da Cathe
rine^ yetiyordu. Tanrının günü birlikteydiler. Söy
leyeceklerini de ancak birbirlerine söylerlerdi. Ku
lağımı tavan arasındaki döşeme kirişlerine daya
yınca, seslerinin o anlaşılmaz fısıltısı, kuru tahtala
rın arasından bir yaşam özsuyu gibi süzülür, ku
lağıma gelirdi. 

Tavan arasına çıkmak için sandık odasındaki 
merdivenleri tırmanmak gerekiyordu. Merdivenin 
tepesinde de bir kapak vardı. Bir gün, gene sandık 
odasına girmiştim, tam merdivenleri çıkarken bak
tım tepedeki kapak açık. Yukardan hafif, tatlı bir 
şarkı mırıltısı geliyor. Tıpkı küçük kızların bir baş
larına oyun oynarken kendi kendilerine mırıldan
maları gibi... Hemen dönecektim ama şarkı birden 
kesildi. Yukarıdaki ses: 
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«Catherine sen misin?» diye sordu. 
«Hayır, benim... Collin,» diye karşılık verdim 

ve başımı uzattım. 
Dolly'nin kar topağı yüzü hiç değişmedi. İlk 

kez erimemiş, olduğu gibi kalmıştı.» 
«Demek buradan giriyordun. Biz de bir türlü 

anlayamamıştık.» 
Sesi, incecik bir kâğıt gibi hafif, yumuşaktı. 

Melek gibi gözleri vardı. Işıl ışıl yanan, duru göz
lerdi bunlar. Saydam nane peltesi gibi parlak yeşil 
renkteydi. Tavan arasının alaca karanlığında, göz
leri, çekingen bir bakışla beni dost bildiğini anla
tıyordu. 

«Demek buraya, tavan arasına, gelip oynu-
yorsun? Verena'ya bir başına sıkılacağını söyle
miştim.» 

Eğilip koca bir fıçının içine baktı. 
«Gel,» dedi. «Sen de öbür fıçıya bak da bana 

yardım et. Mercandan bir şato arıyorum. Bir de 
renkli taş dolu bir torba, her renk var içinde. Cat-
herine'in hoşuna gider herhalde. Yaş gününde bir 
kavanoz kırmızı balık armağan edeceğim. Eskiden 
bir kavanoz çok güzel balığımız vardı. Ne yaman 
şeylerdi ya... Sonunda birbirlerini yediler. Balık
ları aldığımız günü anımsarım. On kilometre uzak
ta, tâ Brewton'a gitmiştik. O güne kadar o kadar 
uzağa hiç gitmemiştim. Bundan sonra da gidece
ğimi sanmam. Hah, işte mercan şatoyu buldum!» 

Az sonra ben de renkli taşları buldum. Kuru 
mısıra, renkli şekerlere benziyordu. Torbayı uza
tarak: 

«Alın bir şeker,» dedim. 
«Tadı taşa benzese de şekere bayılırım,» dedi. 
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Dolly, Catherine ve ben hemen dost oluverdik. 
O zaman on bir yaşındaydım. On altı oldum. Pek 
önemli bir şey geçmemekle beraber, ne güzel yıl
lardı o yıllar. 

Eve kimseyi getirmemiş, hiçbir zaman bu is
teği duymamıştım. Bir gün bir kızı sinemaya götür
müştüm. Dönüşte kız eve girip bir bardak su içmek 
istedi. Gerçekten susadığına inansam eve sokar
dım, ama herkes gibi onun da evin içini merak et
tiğini, yalan uydurduğunu anladım. Kendi evi
ne gidinceye kadar sabretmesini söyledim. 

«Herkes Dolly Talbo'nun sapık olduğunu söy
lüyor. Sen de sapıksın,» dedi. 

Kız gerçekten hoşuma gidiyordu, ama gene de 
bir güzel patakladım. Ağabeyim sana gösterir, de
di. Gösterdi de... Tam şurada, ağzımın kenarında, 
suratıma indirdiği Koka-Kola şişesinin izi hâlâ gö
rünür. 

Biliyorum, sözde Dolly, Verena'nm bilmemne-
siymiş, evin içinde ben yaşta bir çocuğun anlama
ması gereken bir sürü şeyler dönüyormuş. Belki 
doğrudur. Ama ne güzel yıllardı onlar... 

Kış akşamları, ben okuldan döner dönmez, 
Catherine hemen bir reçel kavanozu açar, Dolly de 
koskocaman kahve ibriğini ocağa koyar, çörek tep
sisini fırına sürerdi. Açıldığı vakit fırından tatlı 
tatlı sıcak vanilya kokusu gelirdi. Hep tatlı şeyler 
yediği için Dolly Tanrının günü kurabiyeler, üzüm
lü ekmekler pişirir, ya da aklına gelen çeşitten pas
talar, çikolatalar yapıverirdi. Dünyada sebzeye el 
sürmezdi. Yediği tek et de tavuk beyniydi; o da za
ten daha tatmaya bile vakit kalmadan yutulup gi
den leblebi kadar bir şeydi. Odun sobası bir yan-
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dan, ocak bir yandan, mutfak cehennem gibi olur
du. Kış soğuğunun buz gibi mavi soğuğuyla pen
cereleri dondurmaktan başka bir şeye gücü yet
mezdi. Günün birinde bir sihirbaz çıkar da, dile 
benden ne dilersen diyecek olursa, dilerim bana bir 
şişe versin, içi bizim mutfağın sesleriyle, ha ha ha 
diye atılan kahkahalar, sessiz fısıltılarla dolu ol
sun; mutfağın o şekerli, tatlı, köpüklü, ılık koku-
larıyla dolu bir şişe... ama, lâf aramızda, Cathe
rine baharda tıpkı domuz gibi kokardı. Zaten bu
rası mutfak değil de rahat bir oturma odasını an
dırırdı. Yerde bir kilim seriliydi. Salıncaklı iskem
leler vardı. Duvarda, Dolly kedilere çok düşkün ol
duğundan, hep kedi yavrusu resimleri asılıydı. Yıl
da birkaç kez açan bir sardunya da eksik değildi. 
Sonra, bir de Catherine'in kırmızı balıkları vardı. 
Muşamba örtülü masanın üstündeki çanakta, mer
can şatocuğa kuyruklarını sallaya sallaya girip çı
karlardı. Bazen bulmaca çözerdik. Bulmacada kü
çücük parçalar birleştirilip bir şekil çıkartılırdı. 
Bazen Catherine başkasının daha önce bitireceğini 
hissederse, bir iki parçayı saklayıverirdi. Ya da be
nim derslerime yardım ederlerdi. İş çorbaya dö
nerdi. Doğa olayları konusunda Dolly'nin üstüne 
yoktu. Arının kokulu çiçekleri nerede bulacağını 
kestirmesi gibi, bir gün önceden fırtına kopacağını 
haber verir, incir ağacının nasıl meyve vereceği 
hakkında tahminler yürütür, ormanda mantarları 
ve yaban arısı balını hemen bulur, ya da yaban 
tavuğu yumurtaları, buluverirdi. Çevresine şöyle 
bir bakar, gördüklerini sanki hissederdi. Ama be
nim okul ödevlerime gelince, Dolly, Catherine ka
dar bilgisizdi: «Amerika'ya, Amerika adı daha Kris-
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tof Kolomb gelmeden önce verilmiş olmalı. Böylesi 
daha akla yakın. Yoksa geldiği yerin Amerika ol
duğunu Kristof Kolomb nereden bilecekti?» deyi
verir, Catherine de; «Haklısın,» derdi, «Amerika, 
eski kızılderili dilinde bir sözcüktür.» Catherine da
ha da karacahildi: Yanılmadığmı iddia ederdi. Ağ
zından çıkanı olduğu gibi yazmazsam sinirlenir, 
kahveyi filan dökerdi. Ama, Lincoln hakkında söy
lediği sözden sonra dediklerine kulak asmaz oldum. 
Lincoln'un yarı zenci yarı Kızılderili olduğunu, ka
nma birazcık da beyaz ırk karıştığını söyleyiverdi. 
Ben bile bunun uydurma olduğunu biliyordum. 
Ama gene de Catherine'e teşekkür borçluyum. O 
olmasa, tam bir insan boyuna erişeceğimi nereden 
kestirebilirdim? On dördümde, Biddy Skinner'den 
pek de iri bir çocuk değildim. Üstelik, Biddy'nin 
bir sirkten teklif aldığını söylerlerdi. Catherine, üz
me kendini şekerim, derdi. Birazcık çekilmek ister
sin. Kollarımı, bacaklarımı çekiştirir, dalından bir 
türlü kopmak bilmeyen bir elma gibi, kafamı çe
ker dururdu. 

Gerçekten iki yıla varmadı, çeke çeke boyumu 
bir metre kırk santimden bir metre yetmişin öte
sine uzattı. Mutfak kapısına kazınmış yarıklarla 
kanıtlayabilirim. Bugün bile, geçmişe ait nice şey
lerin yok olmasına karşın, ocakta rüzgâr, mutfak
ta kış konaklarken bile, bu boy ölçüsü yarıkları hâ
lâ, birer tanık gibi kapıda kalmıştır. 

Müşterilere Dolly'nin ilâcı çok zaman iyi gelir
di, ama arasıra «Sayın Miss Talbo, artık ilâcınıza 
gerek kalmadı, Belle Ablayı geçen hafta sizlere 
ömür, kaybettik. Allah rahmet eylesin,» diye mek
tuplar alırdık. O zaman mutfak matem evine dö-
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nerdi. Ellerini kucaklarında kavuşturup, başlarını 
sallayarak bu iki dostum, üzgün üzgün, olayın ay
rıntılarını hatırlamaya çalışırlardı. Catherine, eh, 
ne yapalım derdi, elimizden geleni yaptık Dolly' 
cik, ama güzel Tanrının takdiri başka imiş. Vere-
na da aklına esince mutfağın ağzının tadını kaçı
rırdı. Ya yeni bir emir çıkarır, ya da eskileri ta
zelerdi. Yap, yapma, dur, bundan sonra şöyle ol
sun... Sanki biz birer saattik de, o da kendi aya
rında işlememize göz kulak olmaya yetkiliymiş gi
bi. Tanrı korusun, on dakika sekecek olsak! Hali
miz nice olurdu? O zaman Verena'nın yaygarayı 
bastığı gündür. Catherine, O yok mu, diye söyle
nirdi. Dolly de, şşştt, sus şekerim, sus, diye yatış-
tırırdı ve sanki Catherine! değil de tâ içinden ge
len bir isyan duygusunu bastırmaya çabalardı. 

Sanırım Verena da mutfağa gelmek, aramıza 
katılmak için can atardı. Ama, kadınlarla çocuk
lar arasında bir başına kalmış bir erkek hali vardı 
onda. Bizimle tek yakınlığı, öfkeyle verdiği emir
lerde kalırdı. Dolly, at şu kediyi. Nefes darlığımı 
artırmak mı istiyorsun? Banyoda musluğu kim açık 
bıraktı? Şemsiyemi hanginiz kırdınız? Bu çeşit öf
keli anları, evin içini ekşi, sarı bir sis gibi büı üyü-
verirdi. O yok mu? Şşşşt... sus şekerim, sus. 

Haftada bir, çok zaman Cumartesi günleri, or
mana giderdik. Bütün gün süren bu yolculuklar 
için, Catherine piliç kızartır, bir düzine yumurta 
pişirir, Dolly de çikolatalı pasta ve tatlılarını ya
nma alırdı. Yiyecek, içeceklerimizi tamamlayınca, 
koltuğumuzda üç boş torbayla yola düzülür, kilise 
yolu boyunca, mezarlığı ve çimen kaplı tarlaları ge
çerdik. Tam ormana girilen yerde çift gövdeli bir 
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Çin ağacı vardı. Gerçekte bu iki ağaçtı ama dal
ları öylesine iç içe girmişti ki, bir ağaçtan öbürüne 
kolayca geçilirdi. İki ağacın ortasına, arada köprü 
yerine geçen bir ağaç evi yapılmıştı. Oldukça ge
niş, sağlam bir kulübeydi. Yaprak denizinde yüzen 
bir gezginci köşkü, bir deniz evini andırırdı. Bu evi 
yapan çocuklar, eğer hâlâ yaşıyorlarsa, artık yaşlı 
başlı adamlar olmuşlardır. Dolly bu ağaç evini ilk 
bulduğu zaman, ev zaten 15 - 20 yıllıkmış. Üstelik 
Dolly'nin evi bulduğu günden bu yana çeyrek yüz
yıl geçmiş. Eve tırmanmak, merdiven çıkmak ka
dar kolaydı. Ağaca basamaklar kazılmıştı, sonra 
tutunmak için sarmaşık gibi dallar vardı. Belden 
aşağısı oldukça tombul olan ve sık sık romatizma
dan yakman Catherine bile, pek güçlük çekmezdi. 
Ama Catherine ağaç evden hoşlanmazdı. Dolly ba
na bu ağaç evin bir gemi olduğunu, içine girince 
istediğin düşün, dilediğin isteğin bulanık kıyısın
dan yelken açıp pupayelken gidebileceğini öğret
mişti. Catherine bunu nereden bilsin? Bana bakın, 
derdi, şu tahtalar çok eski, çiviler de solucan gibi 
kaygan. Ortadan ikiye bölünecek, düşüp kafamızı 
patlatmazsak bana da adam demesinler. 

Yiyeceklerimizi ağaç eve bırakır, her birimiz 
bir başımıza ormana dalardık. Hepimizin elinde boş 
bir torba bulunurdu. Yeşillik, yaprak, çeşit çeşit 
kökler toplar, torbalara doldururduk. İlâcın neler
den yapıldığını hiç kimse, hattâ Catherine bile bil
mezdi. Bu, Dolly'nin giziydi. Kendi çuvalına neler 
koyduğunu bile görmemize izin yoktu. Sanki için
de mavi saçlı bir çocuk, sihirli bir prens saklıymış 
gibi torbasını sıkı sıkı tutardı. İlâç öyküsünü şöyle 
anlatırdı: «Bir zamanlar, tâ eskiden, çocukluğu-
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muzda (Verena'nın sütdişleri henüz dökülmemişti, 
Catherine'in boyu da bahçedeki çiti aşmazdı) bö
ğürtlenlere üşüşen kuşlar kadar kalabalık Çingene 
kafileleri gelirdi, şimdi gelmiyorlar artık, ancak 
yılda bir defa bir iki tanesi gelip geçiyor. Baharda 
gelirlerdi: hem de ansızın, birdenbire ortaya çıkı-
verirlerdi. Yol boyunca, çevredeki ormanlıkta an
sızın bulurduk onları. Bizimkiler Çingenelerden 
nefret ederdi. Hele babam, yani senin büyük am
can Uriah, biri bizim toprağa adımını atarsa vu
rurum, derdi. Ben de Çingenelerden birini bizim 
pınardan su doldururken, ya da gizli gizli yerden 
kışlık palamut toplarken görsem, hiç sesimi çıkar
mazdım. Günlerden bir gün, Nisan ayıydı, yağmur 
çiseliyordu, bizim Fairybell yeni yavruladığmdan, 
inek ahırına gittim. Bir de baktım, ahırda üç Çin
gene kadın var. İkisi yaşlı, biri gençti. Genç olan 
çırılçıplak samanların üstüne yatmış kıvranıyor
du. Korkmadığımı, kaçıp haber vermeyeceğimi an
layınca yaşlı kadınlardan biri lâmba getirmemi söy
ledi. Eve dönüp bir şamdan getirdim. Döndüğüm 
zaman lâmba isteyen kadının elinde kıpkırmızı, ci
yak ciyak bağıran bir çocuk vardı. Çocuğu başa-
şağı tutmuştu. Öbür kadın da Fairybell'i sağıyordu. 
Onlar çocuğu, yeni sağılmış ılık sütle yıkarken ben 
de yardım ettim. Çocuğu bir atkıya sardık. Yaşlı 
kadınlardan biri elimi tuttu: Şimdi sana bir teker
leme öğretip bir armağan vermiş olacağım, dedi. 
Çam gövdesi kabuğu, eğreltiotu ve ormanda top
ladığımız tüm öbür otlara, yapraklara dair bir te
kerlemeydi bu: îyice kaynat, pişir, oldu sana bir 
iksir. Sabahleyin gitmişlerdi. Tarlalarda, yol bo
yunca arandım durdum. Çingenelerden kala kala 
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kafamda bir tekerleme kalmıştı. 
Birbirimize seslenerek, gündüz gözüyle başı 

boş gezen baykuşlar gibi haykırarak, her birimiz 
ormanın başka bir yönünde, sabahleyin işe koyu
lurduk. Öğleden sonra, torbalarımız ağaç kabuğu, 
asma dalları, köklerle dolu döner, ağaç evimizin 
yemyeşil ağına dalar, yiyeceklerimizi önümüze se
rerdik. Bir sürahi iyi su, ve hava soğuksa bir ter
mos sıcak kahve bulunurdu. Piliç kızartmasıyla 
yağlanmış, çikolatayla yapış yapış olmuş parmak
larımızı yapraklara silerdik. Sonradan, çiçeklerle 
fal açar, hayal meyal şeylerden konuşurken sanki 
deniz evinde düş dünyasına yelken açardık. Güne
şin gümüşlediği yapraklar, çiçekler kadar biz de 
ormanın bir parçası oluverirdik. 

Her yıl bir kez Talbo Lane'deki eve gider, bah
çesinde dolaşırım. Geçen gün de oradaydım. Otla
rın üstünde, başaşağı duran eski bir bakır leğene 
rastladım. Sanki hiç durmamacasma Dolly-Dolly 
diye sesleniyordu. Leğenin üstüne eğilir, topladı
ğımız otları, yapraklan, kökleri içine atar, süpür
ge sopası ile tütün tükürüğünü andıran koyu kah
verengi suyu karıştırır, karıştırırdı. Dolly, ilâcı 
kendi hazırlardı. Catherine ile ben de, sihirbazı iz
leyen yamaklar gibi oturup bakardık. Sonra ilâcı 
elbirliğiyle şişelere doldururduk. Dumanı, mantar 
tıpaları patlatıp fırlattığından tuvalet kâğıdını bü
küp tıpa hazırlamak işi bana düşerdi. Aşağı yukarı 
haftada, tanesi iki dolardan, altı şişe satardık. Doly, 
bu para üçümüzün, derdi. Zaten alır almaz har
cardık. Dergilerde çıkan «yazın, öğretelim» ilân
larına abone olurduk: Tahta oyma işine başlayın... 
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Parçizi: genç yaşlı, herkese göre oyun... isterseniz 
siz de bazuka çalabilirsiniz... Bir defasında Fran
sızca derslerine abone olduk. Bu da benim fikrimdi 
ya... Fransızca öğrenirsek, ne Verena ne de kim
senin anlayamayacağı bir dille konuşmuş oluruz, 
dedim. Dolly pek hevesliydi ama, «Passez-moi bir 
kaşık» tan ileri gidemedi. Catherine de, «Je suis fa-
tiguee» sözünü öğrenir öğrenmez kitabı bir daha 
açmadı. Öğrenmek istediğim bu kadardı zaten, de
di çıktı işin içinden. 

Verena, biri zehirlenirse başınıza iş çıkar, diye 
sık sık söylendiği anlar dışında, bizim ilâca pek il
gi göstermezdi. Bir gün hesap yapınca, bir yıl için
de gelir vergisi ödeyecek kadar para kazanmış ol
duğumuzu farkettik. Bu kez, Verena bizi soru yağ
muruna tutmaya başladı. Para, Verena için bir av, 
kendi de, o avın ardını sinsi sinsi kovalayan, en 
küçük bir izi bile gözden kaçırmayan bir avcıydı. 
İlâcın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordu. Dolly 
bu övgüden pek hoşlanır, kıkır kıkır güler, gene 
de ellerini sallaya sallaya, ıvır zıvır işte, derdi lâfı 
edilecek bir şey değil. 

Verena sözde konuyu bir daha tazelemedi. Ama 
çok zaman yemek masasında gözlerini Dolly'ye di
ker, düşünür dururdu. Bir gün gene bahçede, ka
zanın çevresinde toplanmıştık, pencerelerin birin
den Verena'nm gözlerini bize dikmiş, dikkatle bak
makta olduğunu gördüm. Anlaşılan, artık kafasın
daki tasarı son halini bulmuştu. Ama yaza kadar 
hiç sesini çıkarmadı. 

Yılda iki kez, Ocak ve Ağustos aylarında, Ve
rena St. Louis yahut Chicago'ya mal almaya gider
di. O yaz, on altı yaşıma bastığım yaz, Verena Chi-
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cago'ya gitti ve iki hafta sonra Dr. Morris Ritz adın
da bir adamla döndü. Tabii herkes bu Dr. Ritz'in 
kim olduğunu merak ediyordu. Adam kocaman 
papyon kravatlar takıyor, cici bici elbiseler giyiyor
du. Dudakları morumsu, gözleri minicik, fırıl fırıl-
dı. Tepeden tırnağa sinsi bir fareyi andırıyordu, Lo
la otelinde en güzel odalardan birinde oturduğu, 
PhiPin lokantasında en pahalı cinsten yemekler ye
diği kulağımıza geliyordu. Pırıl pırıl yanan dazlak 
kafasını, gelene geçene sallaya sallaya sokakları ar
şınlıyordu. Ama hiç dost edinmediği bir yana, Ve-
rena'dan başka hiç kimseyle konuşmuyordu bile. 
Verena da adamı ne eve getirdi, ne de sözünü etti. 
Derken bir gün Catherine, «Bayan Verena, Dr. 
Morris Ritz denilen o garip adam da kim?» diye so
runca, Verena dudaklarının ucuna kadar bembe
yaz kesilerek: 

— Bir çoklarımızın yarısı kadar bile garip sa
yılmaz, diye yanıtladı. 

Herkes Verena'nm şu Şikago'lu yahudi ile dal
ga geçmesi olur rezalet değil, diye söyleniyordu. Üs
telik adam kendinden yirmi yaş küçük. Kasabanın 
öbür ucundaki konserve fabrikası ile bir işleri var
mış diye lâflar da dönüyordu. Sonradan bu söylen
tinin az çok gerçek olduğu anlaşıldı, ama kasaba
da fiskos edenlerin dediği türden değil. Çok zaman 
öğleden sonra Verena ile Dr. Morris Ritz konserve 
fabrikasına doğru yürürlerdi. Fabrika, camları kı
rık dökük, kapıları paramparça, kapkara bir yıkın
tıydı. Tam bir kuşak boyunca, fabrikaya kimse adı
mını atmamıştı, yalnız okul çocukları gizli gizli si
gara içmek, ya da hep birlikte çırılçıplak soyunmak 
için arasıra uğrarlardı. Eylül başında, gazetede çı-
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kan bir yazıdan, Verena'nm eski konserve fabrika
sını satın aldığını öğrendik, ama ne iş için kulla
nacağına dair bir söz yoktu. Az sonra da Verena, 
Dr. Morris Ritz'i pazar günü yemeğe davet ettiğini 
bildirmiş, iki piliç kesilmesini söylemişti. 

O evde geçirdiğim yıllar boyunca yemeğe da
vet edilen tek insan Dr. Morris Ritz olmuştur. 
Onun için, birçok bakımlardan bu davet önemli bir 
olaydı. Catherine ile Dolly sanki yaz temizliğine 
giriştiler. Halılar döğüldü, tavan arasından yemek 
takımı çıkarıldı. Bütün odalar burcu burcu cila ko
kuyordu. Piliç kızartması, jambon, bezelye, pata
tes, evde mayalanmış ekmek, muzlu çörek, iki çe
şit pasta hazırlanacak, dükkândan meyveli don
durma getirtilecekti. Pazar günü öğleyin Verena 
gelip masayı gözden geçirdi. Orta yerinde iri iri şef
tali rengi güller vardı. Cicili bicili gümüş çatal bı
çaklar, tuzluklar dizilmişti. İlk bakışta masa san
ki yirmi kişilik bir şölen için hazırlanmış gibi du
ruyordu, oysa topu topu iki kişilik tabak konmuş
tu. Verena iki kişilik daha ekledi. Dolly bunu gö
rünce, eh, dedi, Collin isterse burada yesin ama ben 
mutfakta Catherine ile birlikte yiyeceğim. Verena 
diretti: Alay mı ediyorsun Dolly? Bu önemli bir iş. 
Morris özellikle seninle tanışmak için geliyor. Hem 
çok rica ederim, kafanı dik tut. Askıda gibi sallan
dığını gördükçe başım dönüyor... 

Dolly'nin korkudan ödü patlayacaktı. Odasına 
saklandı. Konuk geldikten hayli sonra, Dolly'yi 
çağırayım diye beni odasına gönderdiler. Dolly pem
be yatağına uzanmıştı. Başında ıslak bir havlu sa
rılıydı. Catherine yatağın yanında bir iskemlede 
oturuyordu. Onun da yüzü boya içindeydi. Yanak-
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larmı gelincik gibi kıpkırmızı boyamış, avurtlarına 
her zamankinden daha çok pamuk doldurmuştu. 

— Şekerim kalk artık, güzelim giysini boza
caksın. 

Giysiyi Verena Chicago'dan getirtmişti. Dolly 
doğrulup giysisini düzeltti, sonra yeniden yattı. İçli 
içli, 

«Verena ne kadar üzüldüğümü bir bilse,» dedi. 
İnip Verena'ya Dolly'nin hasta olduğunu söy

ledim. Verena ben bakarım, dedi ve odadan çıktı. 
Koca odada Dr. Morris Ritz ile bir başıma kal
mıştım. 

Aman ne sevimsiz adamdı! Bulanık gözlerinin 
önce birini sonra öbürünü kırparak: 

«Demek on altı yaşındasın ha,» dedi. «Boşu bo
şuna döküp saçıyorsun demektir. Bayana söyle, 
Chicago'ya bir daha gidişinde seni de götürsün, 
orada nefis parçalar var. Boşa harcamamış olur
sun.» 

Parmaklarını şıkırdattı, sivri burunlu, pırıl pı
rıl papuçlarım sanki bir operet şarkısına tempo tu
tuyormuş gibi oynatmaya başladı. Cambaz oyun
cusu ya da gazoz satıcısı sanılabilirdi, yalnız evrak 
çantası taşıdığı için daha ciddi bir meslekten ol
duğu anlaşılıyordu. Acaba ne doktoru diye merak 
ettim. Tam soracağım anda Verena, Dolly'yi dir
seğinden tutup sürükleyerek odaya girdi. 

Sofadaki gölgeler, odanın ağır döşemeli eşyası 
bile Dolly'yi gizleyemedi. Hiç bakmadan elini uzat
tı. Dr. Ritz de elini öylesine güçle sıkıp salladı ki, 
Dolly'cik neredeyse düşecekti. 

Dr. Ritz: «Ah, Bayan Talbo, bilseniz sizi ta
nıdığıma ne kadar sevindim,» diyerek papyonunu 
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düzeltti. 
Sofraya oturduk. Catherine pilici getirdi. Önce 

Verena'ya, sonra Dolly'ye verdi. Sıra kendine ge
lince doktor: 

«Doğrusunu isterseniz, pilicin en sevdiğim ye
ri beynidir,» dedi. «Mutfakta piliç beyni var mıdır 
dersiniz?» 

Catherine öylesine önüne baktı ki, gözleri âde
ta şaşı olmuştu. Dili avurdundaki pamuklara dola
na dolana: 

«Piliç beyinleri Dolly'nin tabağında,» dedi. 
Doktor gerçekten şaşalamıştı: 
«Şu güney lehçesi yok mu, aman Tanrım!» 

diyebildi. 
Dolly'nin yanakları, Catherine'in boyalı yüzü 

gibi al al olmuştu. 
«Beyinler benim tabağımda demek istiyor. İs

terseniz size vereyim.» 
«Sizce bir sakıncası yoksa...» 
Verena: «Elbette yok,» dedi. «Zaten hep tatlı 

şeyler yer. İşte Dolly, muzlu pastadan alıver.» 
Biraz sonra Dr. Ritz aksırmaya başladı. 
«Şu çiçekler, güller yüzünden... Alerjim var 

da...» 
Mutfağa kaçma olanağı sezince, Dolly. 
«Vah, vah,» diyerek vazoyu kaptı. Ama elinden 

kayınca güller salçayı, salça da üstümüzü başımızı 
boyladı. Sanki kendi kendine konuşurcasma, göz
leri dolu dolu: 

«Görüyorsun ya,» dedi. «Boşuna çaba.» 
Verena, kesin bir sesle, durumu kurtarmaya 

yeltenerek: 
«Boşuna çaba diye bir şey yoktur, Dolly,» de-24 

di. «Otur yemeğini bitir. Hem sana güzel bir sürp
rizim var. Morris, Dolly'ye o güzel etiketleri gös
ter.» 

Dr. Ritz: «Zarar yok, ne olacak?» diye söyle
niyordu. Kolundaki salça lekelerini temizlemeye ça
balayarak sofaya çıktı. Evrak çantası ile odaya» 
döndü. Bir yığın kâğıdı karıştırdıktan sonra, bü
yükçe bir zarf çıkararak Dolly'ye uzattı: 

Zarfta arkası zamklı, üçgen biçiminde etiketler: 
vardı. Üstünde turuncu renkte yazı ile: «Çingene
ler Kraliçesinin iksiri,» diye bir yazı ve altın kü
peli, bandana'lı bir kadm resmi vardı. 

Dr. Ritz: «Bundan iyisi can sağlığı, ne der
siniz?» dedi. «Chicago'da basıldı. Resmi bir arka
daşım çizdi. Yaman ressamdır herif.» 

Etiketleri karıştırırken Dolly'nin yüzünde bi
raz şaşkın, fakat işi anladığım gösteren bir ifade 
belirmişti. Sonunda Verena sordu: 

«Hoşunuza gitmedi mi?» 
Etiketler, Dolly'nin elinde hafifçe titremişti. 
«Anlayamadım ki.» 
Verena belli belirsiz gülümseyerek: 
«Elbette anlamışsmdır,» dedi. «Çok açık. Senin 

öyküyü Morris'e anlattım, o da bu güzel oyunu dü
şündü.» 

Doktor: «Çingene Kraliçesinin İksiri: Kulağa 
ne de hoş geliyor,» dedi. «Reklâmlar çok çekici ola
cak.» 

Dolly hâlâ önüne bakarak: 
«Benim ilâcım mı?» diye sordu. «Bana etiket 

gerekmez ki, Verena, kendim yazıyorum.» 
Dr. Ritz parmaklarını şakırdatarak: 
«Tamam, bu buluş iyi!» dedi. «Kendi elyazısı 

25 



ile etiket bastırırız. Daha içten olur. Nasıl bu bu
luş?» 

Verena sert bir edayla: «Zaten çok para har
cadık,» dedi ve Dolly'ye dönerek devam etti: «Bu 
hafta Morris'le birlikte Chicago'ya gidip etiketler 
için ((alâmeti farika» kaydettireceğiz, ilâç için de 
patent alacağız. Tabii ilâcı bulan kişi olarak seni 
göstereceğiz. Şimdi, Dolly, en önemli nokta şu: 
hemen oturup bize ilâcının bir formülünü yaz.» 

Dolly'nin yüzü birden sanki gevşedi. Etiketler 
yere döküldü. Elleriyle masaya dayanarak yerinden 
kalktı. Yüzü yavaş yavaş eski durumunu almıştı. 
Başını kaldırdı. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra Dok
tor Ritz'e ve Verena'ya bakarak sakin sakin, 

«Olamaz,» dedi. 
Kapıya doğru yürüdü. Eliyle tokmağı tuttu: 
«Olamaz,» dedi. «Çünkü buna hakkın yok Ve

rena. Sizin de öyle, efendim.» 
Catherine sofrayı toplarken ben de yardım et

tim. Darmadağın olmuş gülleri, hiç dokunulmamış 
pastaları, kimsenin tadına bile bakmadığı sebzeyi 
topladık. Verena ile konuğu evden birlikte çıkmış
lardı. Kasabaya doğru başlarını sallaya sallaya yü
rüyüşlerini mutfak penceresinden izledik. Sonra 
hemen pastayı dilim dilim kesip Dolly'nin odasına 
çıktık. 

Catherine gene «o yok mu,» diye söylenmeye 
başlayınca, Dolly, «şşştt, sus şekerim, sus,» diye 
yatıştırmaya çabaladı. Ama sanki içinden yükselen 
isyan fısıltısı, boğuk bir ses, bastırılması gereken 
bir düşmana dönüşmüştü. «Sus, şekerim, sus» diye 
öylesine söyleniyordu ki, Catherine boynuna sarı
lıp, haydi sus şekerim, diye Dolly'yi susturmak zo-
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runda kaldı. 
Bir deste iskambil kâğıdı çıkarıp yatağın üstü

ne serdik. Catherine günlerden pazar olduğunu 
anımsadı, ama günah defterine bir eki daha göze 
aldı, «Nasıl olsa bol tarafından günah işlemişim,» 
dedi. Bu kararı biraz tarttıktan sonra, kâğıt oyna-
maktansa fal açmayı yeğledik. Gün doğuşuna doğ
ru Verena eve döndü. Sofada ayak seslerini duyduk. 
Kapıyı vurmadan odaya girdi, Dolly de tam benim 
falıma bakıyordu, birden elimi tutarken, sıkı sıkı 
kavrayı verdi. Verena: 

«Collin, Catherine, odadan çıkabilirsiniz,» dedi. 
Catherine de benimle merdiveni tırmanıp ta

van arasına çıkmak isterdi ama üstünde en güzel 
elbiseleri vardı. Ben yalnız başıma çıktım. Pembe 
odanın tam üstünde büyük bir delik vardı. Ama 
Verena tam deliğin altında durduğundan, şapkası
nın tepesinden başka bir şey göremiyordum. Evden 
çıkarken şapkayı başına geçirmiş, hâlâ çıkarma
mıştı. Kâğıttan sözde meyvelerle süslü, hasır bir 
şapkaydı. Konuşurken şapkasının uydurma süsleri 
alaca karanlıkta sallanıp titreşiyordu. 

«Ben gerçekten söz ediyorum» dedi. «Eski fab
rikaya iki bin dolar ödedim, Bili Tatum ve dört ma
rangoz, saati seksen sentten bunca zamandır çalı
şıyorlar, yedi bin dolarlık da makine ısmarladık. 
Üstelik Moritz Ritz gibi bir uzmanın da kaça pat
layacağını düşün? Ne için bunlar? Hepsi senin 
için!» 

Havadaki alaca karanlık gibi Dolly'nin sesi üz
gün ve solgun çıkıyordu. 

«Hepsi benim için mi? Sen benim canım ciğe-
nmsin, içim titreyerek severim seni. Benim olan 
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tek şeyi de sana vererek şu anda bunu kanıtlaya
bilirim: o zaman her şeyim senin olmuş olur.» 

Sesi daha da titreyerek ekledi: 
«Ne olursun Verena, bırak bu da bana kalsın.» 
Verena ışığı yaktı. 
«Vermekten söz ediyorsun,» dedi. 
Sesi, keskin ışık kadar sert ve haşindi. 
«Yıllardır ırgat gibi çalıştım. Bunca yıl bo

yunca elimden geleni ardıma komadım. Bu ev, 
bu...» 

Dolly yumuşak bir sesle kardeşinin sözünü 
kesti: 

«Bana elinden geleni verdin, Catherine'e der 

Collin'e de öyle. Ama biz de bunlara birazcık ol
sun hak kazandık: evine baktık, sıcak bir yuva 
hazırladık sana.» 

Verena hırsla şapkasını çıkarıp fırlatarak kar

şılık verdi: 
«Aman ne de yuva ya! Bir sen, bir de şu hı

rıltılı budala! Şu eve bir tek gün konuk çağırama-
dığım hiç de mi aklınıza gelmiyor? Nedeni de çok 
basit: utanıyorum da ondan. Bak bugün neler ol
du.» 

Dolly'nin sanki soluğu kesilmişti. Hafifçe: 
«Bağışla,» dedi. «Çok üzüldüm. Ben de her 

zaman bu evde bir yerimiz var, bize gereğin var 
sanırdım. Ama şimdi işler yoluna girer Verena, biz. 
gideriz.» 

Verena içini çekti: 

«Zavallı Dolly. Zavallı yavrucak. Nereye gide

bilirsin?» 
Yanıt, biraz geç çıktı ve bir ışık pervanesinin. 

uçuşu kadar sessiz, belli belirsizdi: 28 

«Bir yer biliyorum.» 

Daha sonra, Dolly gelip de beni öperek iyi ge
celer desin diye yattığım yerde bekliyordum. Odam, 
oturma odasının epey ötesinde, evin uzak bir kö-
şesindeydi. Bir zamanlar, Verena ile Dolly'nin ba
bası Uriah bu odada yatarmış. Adamın bunaklık 
yaşlarında Verena babasını çiftlikten alıp buraya 
getirmiş, ihtiyar nerede olduğunu bile bilmeden öl
müş. Öleli on, on beş yıl geçmiş olmasına karşın, 
yaşlı erkeklere özgü tütün ve insan kokusu hâlâ 
halıya, dolaba sinmiş gibiydi. Dolapta, bir rafta, 
çiftlikten buraya taşıdığı tek eşyası dururdu: kü
çük san bir davul. Sanki benim yaşımda bir ço
cukmuş gibi o zamanlar sarı davulunu çala çala, 
şarkı söyleyerek dolaşır dururmuş. Dolly anlatırdı, 
daha küçücük bir kızken, sabah erkenden uyanıp, 
babasının davulunu çalıp şarkı söyleye söyleye, 
odadan odaya dolaşıp ocakları yaktığını duymak 
pek hoşuna gidermiş. Babası yaşlanıp, öldükten 
çok sonra da, bazen çimen tarlalarında sesini du-
yarmış. Catherine, rüzgârdır, derdi. Dolly de: ama 
rüzgâr da bizlerden değil mi? diye yanıtlardı. Ses
lerimizi toplar, sonra anımsar, tarladaki yaprak
larla konuşan, anlatan bu sesleri bize gönderir. 
Babamın sesini duydum, gün gibi açık bu. 

Aylardan Eylüldü. Böyle gecelerde dimdik, kı
zıl otların arasında güz rüzgârı dolaşır, gelmiş geç
miş sesleri serpiştirir durur. Acaba, şimdi yatağın
da yatıp uyukladığım ihtiyarın şarkıları da bu ses
ler arasında duyuluyor mu, diye düşündüm. 

!şte, artık Dolly beni öpmeye geldi, dedim, 
Çünkü odada, yakınımda olduğunu sezmiştim. Ama 
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neredeyse gün doğmak üzereydi. İlk ışıklar pence
reyi çiçek sarmaşıkları gibi sarmıştı, tâ uzaklardan 
horozlar ötüyordu. Dolly, üzerime doğru eğilerek: 

«ŞŞşş, Collin,» dedi. 
Kaim, kışlık bir giysi, bir de şapka giymişti. 

Şapkanın tülü, yüzünü sis gibi kaplamıştı. 
«Sana sadece gideceğimiz yeri haber vermeye 

geldim.» 
Sanki uykuda konuşuyormuşum gibi geliyordu: 
«Ağaç eve mi gidiyorsunuz?» 
Dolly başını salladı: 
«Şimdilik. Ne yapacağımızı kararlaştırıncaya 

kadar.» Korktuğumu anlamıştı. Elini alnıma koy
du. 

Sanki titriyordum, birden geri çekilerek: 
«Sen ve Catherine gidiyorsunuz demek? Ben 

yok muyum? Bensiz gidemezsiniz!» 
Kasaba saati çalıyordu. Karar vermek için 

sanki saatin sesinin kesilmesini bekliyordu. Saat 
beşi vurdu. Son ses de sönüp gittikten sonra, he
men yatağımdan fırlayıp elbiselerimi giymeye baş
ladım. Artık Dolly'ye: 

«Tarağını unutma,» demekten başka bir şey 
düşmüyordu. 

Catherine bizi avluda bekliyordu. Muşamba bir 
çantanın yükü altında iki büklüm olmuştu. Gözleri 
yumruk gibi şişti, anlaşılan ağlamıştı. Garip dere
cede soğukkanlı ve yaptığından emin bir tavırla 
Dolly, «Üzülme Catherine,» diyordu, «bir yer edi
nir edinmez balıklarını aldırtırız.» Verena'nm ka
palı, sakin pencereleri belli belirsiz görünüyordu. 
Sessizce geçip, bahçe kapısından çıktık. Bir köpek 
bizi görünce havladı, ama sokakta kimseler yoktu. 
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Hapisane penceresinden bakan, uykusu kaçmış bir 
tutukludan başka kimse bizi görmedi. Çimen tar
lasına, güneşle birlikte vardık. Sabah rüzgârında, 
Dolly'nin şapkasmdaki tül uçuşuyordu. Yolumu
zun üstünde konaklamış bir çift sülün, gümüşlü 
kanatlarıyla, horoz ibiği alı çimenleri süpürerek 
uçup gitti. Çin ağacı, yeşil ve altın renklerinden 
bir Eylül çanağıydı sanki: Catherine, «Bu yıkıla
cak, kafamızı patlatacağız,» diye söyleniyor, bir 
yandan da çevremizde yapraklar silkelenip çiğleri
ni serpiştiriyordu. 
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II 

Riley Henderson olmasaydı, ağaçta oturduğu
muzu kimse, hiç olmazsa bu kadar çabuk, haber 
alamayacaktı. 

Catherine pazar günü şöleninden kalıntıları 
muşamba çantaya tıka basa doldurmuştu. Pasta 
ve piliçle sabah kahvaltısı ederken, birden bire or
manda bir çifte patladı. Ağzımızda pasta sanki kup
kuru kesiliverdi. Aşağıda, sıska bir köpek, arkasın
da da Riley Henderson göründü. Omuzunda bir 
çifte, boynunda da bir ipe dizili kan içinde, kuy
rukları birbirine bağlanmış, birkaç sincap asılıydı. 
Dolly, sanki yaprakların arasına saklanıp kaybol
mak istercesine, tülünü yüzüne örttü. 

Max Riley, oldukça yakınımızda durdu. Tunç 
renginde, dikkatli ve genç yüzü birden gerilmişti. 
Çiftesini dikleyip, nişan aldı, sanki bir hedef bek
liyordu. Bu heyecan Catherine'e yetmişti. 

«Riley Henderson, bize ateş edeyim deme sa
kın!» diye bağırdı. 

Elinde çiftesi hafifçe titredi adam, çarçabuk 
arkasına döndü. Boynunda sincaplar, büyükçe bir 
kolye gibi sallanıyordu. Ağaçta bizi gördü. Bir an 
sonra: 

«Merhaba Catherine Creek. Merhaba Bayan 
Talbo,» dedi. «Hayrola, ne arıyorsunuz orada? 
Öcüler mi kovaladı?» 

Sanki, Catherine ya da benim yanıtlamam-
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dan korkuyormuş gibi Dolly hemen: 
«Hiç, oturuyoruz,» dedi. «Sincapların hiç de 

fena değil.» 
Riley, iki tanesini ayırıp: 
«Alın bir çift,» dedi. «Dün akşam biz de yedik, 

pek nefisti. Durun ben size getireyim.» 
«Yok canım, yere bıraksan da olur.» 
Riley, «Karıncalar yer,» diyerek ağaca sıçra-

yıverdi. Mavi gömleği sincap kanı ile lekelenmişti. 
Ham deri rengindeki gür saçlarında da yer yer kan 
parıltıları vardı. Barut kokuyordu. Yakışıklı, düz
gün yüzü, öylesine yanmıştı ki, tarçın rengini al
mıştı. Tahtaların gücünü ölçercesine ayağıyla vu
rarak: 

«Tövbeler olsun, gerçekten ağaçtan bir ev bu
rası,» dedi. 

Catherine de şimdilik ağaç evi olmakla birlikte 
biraz daha öyle tepinip durursa evlikten çıkacağı
nı söyledi. 

«Burayı sen mi yaptın, Collin?» 
Adımı söylediğini duyunca pek sevindim. Ri

ley Henderson'un benim varlığımdan bile haberi 
yoktur sanırdım. Ama ben onu tanırdım. 

Kasabada, hiç kimseden Riley Henderson ka
dar çok söz edilemezdi. Yaşlılar iç çekerek anarlar, 
benim gibi yaşıtları da ters, haylaz diye sözetmek-
ten hoşlanırlardı, çünkü ona sadece imrenirdik, hiç 
birimize kendini sevdirmek, bizimle dost olmak is
temezdi. 

Neden olduğunu kime sorsanız söyler. 
Çin'de doğmuş. Babası orada misyonermiş, bir 

isyanda öldürülmüş. Annesi bu kasabadanmış, adı 
da Rose imiş. Annesini kendim görmedim ama, 

33 



gözlük takmaya başlayıncaya kadar pek güzelmiş 
derler. Zenginmiş de. Dedesinden büyük bir mira
sa konmuş. Çin'den döndüğü vakit, o zaman beş 
yaşında olan Riley ile iki küçük kızını da birlikte 
getirmiş. Rose'un bekâr ağabeysi yargıç Horace 
Holton ile birlikte oturmuşlar. Yargıç, etine dol
gun, yıllanmış bir bekârmış, yüzü ayva sarısıymış. 
Daha sonraki yıllar Rose Henderson bir garipleş-
miş. Sattığı giysilerden biri yıkandıktan sonra çek
ti diye Verena'yı dâva etmeye kalkışmış, ceza ver
mek istediği vakit, Riley'i tek ayağı üstünde bah
çede zıplattırır, bir yandan da çarpı cetvelini ez
bere söylettirirmiş; yoksa, başka zamanlar çocuk 
gemi azıya alırmış, gene de ses çıkarmazmış. Bir 
gün Papaz, Riley hakkında kendisiyle konuşacak 
olmuş, o da çocuklarından nefret ettiğini, Ölseler 
gam yemeyeceğini söylemiş. Anlaşılan gerçekten 
böyle dilermiş, çünkü bir gün hamamın kapısını 
kilitlemiş ve iki küçük kızını banyoda boğmaya 
çabalamış. Anlatılanlara göre, Riley balta ile ka
pıyı kırıp içeri girmiş, ama dokuz on yaşlarında bir 
çocuğun pek kolay kolay altından kalkabileceği bir 
iş de değil bu. Neyse, daha sonra Rose, kıyıda bir 
hastaneye gönderilmiş, belki de hâlâ oradadır, çün
kü öldüğünü duymadım. Ondan sonra da Riley ile 
dayısı Horace Holton geçinemez olmuşlar. Bir gece 
dayısının Oldsmobile arabasını çalıp, Mamie Cur
tis adında bir kızla gazinoya gitmiş. Mamie tombul 
teyze gibi dört köşe bir kızmış, üstelik Riley'den en 
az beş yaş büyükmüş. Riley de o sıralarda olsa ol
sa on beşinden fazla değilmiş. Her neyse, Horace 
ikisinin de gazinoda olduğunu duyunca Şerifi alıp 
oraya gitmiş. Riley'e bir ders verip tutuklattırmak 
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amacmdaymış. Ama Riley, Şerife, sen yanlış ada
mın ardmdasm, demiş ve herkesin gözü önünde, 
dayısının, Rose'a, kendine ve kızkardeşlerine ait 
parayı çaldığını söylemiş. Hemen oracıkta kozu
nu paylaşmak istemiş. Horace gerileyince, yakla
şıp, gözünün üstüne bir yumruk kondurmuş. Şe
rif, Riley'i hapse tıkmış. Ama, Rose'un eski ahbap
larından Yargıç Cool işi araştırmış ve sonunda Ho-
race'm kardeşinin paralarını kendi hesabına ge
çirdiği ortaya çıkmış. Horace da eşyalarını topar
layıp trene atladığı gibi New Orleans'da soluğu al
mış. Bir kaç ay sonra da, ayışığmda ırmakta gezi 
yapan vapurlardan birinde sahte evlendirme me
murluğu yaparken yakalanmış. O gün, bugündür, 
Riley kendi başına buyruk oldu. Konacağı mirası 
karşılık göstererek aldığı ödünç paralarla kırmızı 
bir yarış otomobili satın aldı, kasabada ne kadar 
uçarı kız varsa hepsini sıradan geçirip arabasında 
gezdirir, Tanrının günü sürterdi. Otomobiline kız-
kardeşlerinden başka aklı başında hiçbir kız bin
mezdi. Pazar günleri öğleden sonra kardeşlerim 
otomobiline bindirir, ağır ağır alanda dolaştırır
dı. Güzel kızlardı, ama dünyanın tadını çıkardıkları 
söylenemezdi, çünkü Riley kardeşlerini pek sıkardı. 
Erkek çocuklar, yanlarına bile yanaşmaya cesaret 
edemezlerdi. Güvenilir bir zenci kadın evin işini 
görürdü, onun dışında bir başlarına yaşarlardı. 
Kızkardeşlerinden biri, Elizabeth, okulda benim sı-
nıfımdaydı. Hep pekiyi alırdı. Riley okulu bırak
mıştı. Ama gene de serseri denemez, it kopuk ta
kımına karışmazdı. Gündüz balık tutar, ya da aya 
çıkardı. Oturdukları evi oldukça yenilemişti. İyi bir 
marangoz olduğu kadar iyi bir makinistti. Kendine 
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özgü yeni bir klakson yapmıştı. Tıpkı tren düdü
ğü gibi öterdi. Geceleri başka bir kentte bir gazi
noya yollanırken, otomobilinin düdüğünü duyar
dık. Riley benim arkadaşım olsun, ne kadar ister
dim! Olabilirdi de, çünkü benden çok çok iki yaş 
büyüktü. Benimle konuştuğu tek zamanı anımsa
rım. Beyaz kaşe pantolonu ayağında, iki dirhem 
bir çekirdek, klübe eğlenmeye gidiyordu, Verena' 
nın dükkânına geldi. Ben de bazı Cumartesi ak
şamları dükkânda Verena'ya yardım ederdim. Bir 
paket Gölgelik istedi. Gölgelik diye neye dendiğini 
bilmiyordum. Kendi gelip çekmeceden paketi aldı 
ve güldü, üstelik de sevecenlikle, belki de acıyarak 
güldü, gerçekten de asıl bu sevecen gülüş bana do
kundu. Ne budala olduğumu anlamıştı, artık dün
yada dost olamazdık. 

Dolly: «Bir parça pasta yesene Riley,» dedi. 
Riley de «Her yıl bu kadar erken mi piknik yapar
sınız?» diye sordu. Sonra da bu buluşumuzu pek 
beğendiğini ilâve etti: «Gece yarısı yüzmeye ben
zer» dedi. «Ben daha ortalık ağarmadan buraya 
gelir, ırmakta yüzerim. Bir daha böyle kır gezin
tisi yapınca haber verin de nerede olduğunuzu bi
leyim.» 

Dolly, tülünü açarak karşılık verdi: 
«İstediğin sabah başımızın üstünde yerin var. 

Herhalde bir süre daha buradayız.» 
Riley bu çağrıyı herhalde yadırgamıştır, ama 

bir şey söylemedi. Cebinden bir paket sigara çı
karıp hepimize tuttu. Catherine bir tane alınca, 
Dolly: «Catherine Creek» dedi. «Ömründe tütüne 
elini sürmüş değilsin.» 

Catherine de, «yazık olmuş,» diyerek ekledi: 
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((Herhalde hoş bir şey olsa gerek, çok kimse 
över. Hem Dolly, insan bizim yaşımızda artık key
fine düşüyor.» 

Dolly dudağım ısırarak: 
((Eh,» dedi, «Bir zararı yoktur umarım.» 
Kendi de bir sigara aldı. 
Okulda, helada sigara içerken beni suçüstü 

yakalayan Bay Hand'e bakarsanız ben yaşta bir 
çocuğu çileden çıkaracak iki şey varmış. İki yıl ön
ce bunlardan birinden, yani sigaradan, vazgeçtim. 
Beni çileden çıkaracağına inandığımdan değil de, 
büyümeme engel olacağına aklım yattığı için bı
raktım. Artık ben de tam boya erişmiştim, üste
lik Riley de benden pek uzun değildi, ama çok uzun 
boylu adamlara özgü yaylana yaylana yürüyüş 
tarzını taklit ettiğinden benden uzun dururdu. 
Ben de bir sigara aldım. Dolly, dumanı içine çek
meden savurarak, «Eh,» dedi. «Hep beraber hasta 
olalım.» Ama hiçbirimiz hastalanmadık. Catheri
ne bir daha sefere pipo denemek istediğini söyledi, 
kokusu hoşuna gidermiş. Dolly, bu söz üzerine Ve-
rena'nın pipo içtiğini söyledi. Benim bundan hiç 
haberim yoktu. 

«Bilmem hâlâ içer mi, ama bir ara bir piposu, 
bir de, içinde yarım elma saklı bir kutu pipo tütü
nü vardı.» 

Riley yüksek sesle gülünce, birden aklı başına 
geldi. «Sakın kimseye söylemeyin.» 

Yolda, ya da otomobilinde rastladığımız vakit, 
Riley'in yüzünde hep gergin, sert bir ifade görür
dük. Ama burada, ağaç evde sanki rahatlamıştı. 
Yüzünde sık sık gülücük parlıyordu, sanki bizimle 
dost olmasa bile, dostça davranmak istiyordu. 
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Dolly'ye gelince, pek keyifliydi, konuklarından da 
memnundu. Riley'den belki de ağaç evde oturdu
ğumuzdan dolayı hiç çekinmiyordu, ağaç ev Dolly' 
nin kendi eviydi. 

Riley gitmeye hazırlanırken, Dolly: 
«Sincaplara teşekkür ederiz,» dedi. «Gene bu

yurun.» 
Riley yere atladı. 
«Biraz gezmek ister misiniz? Otomobilim me

zarlığın yanında.» 
Dolly: «Teşekkür ederiz,» dedi, «Ama bir yere 

gidecek değiliz ki!» 
Riley sırıtarak çiftesini doğrulttu, bize nişan 

aldı. Catherine, «Sana dayak gerek, çocuk!» diye 
seslendi. Riley güldü, elini salladı ve koşarak uzak
laştı. Önü sıra köpeği havlayarak seğirtiyordu. 
Dolly neşeli bir tavırla: 

«Haydi birer sigara içelim,» dedi. 
Riley paketi unutmuştu. 
Riley kasabaya vardığı zaman, haber ortalığa 

arı kümesi gibi gürültüyle yayılmıştı: gece yarısı 
ne edip de kaçtığımız herkesin dilindeydi. Ne Cat-
îıerine'in ne de benim haberimiz vardı, meğer Dolly 
eve bir mektup bırakmış. Verena sabah kahvesini 
içeceği zaman mektubu bulmuş. Anlaşılan, mek
tupta, başımızı alıp gittiğimiz, bundan böyle Ve-
rena'nm başında dert olmayacağımız yazılıymış. 
Hemen Lola otele, arkadaşı Morris Ritz'e telefon 
etmiş, ikisi bir olup Şerife yollanmışlar. Şerif, Ve-
rena'nm desteğiyle o konuma erişmiş. Şerif, bece
rikli, sinsi bir gençti; geniş sert bir çenesi ve yapay 
bakışlı çekingen gözleri vardı. Adı Julius Candle idi 
(İster inanın ister inanmayın, bugün Senatör olan 
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Julius Candle işte bu adamdır). Derhal bir arama 
kafilesi toplamış, başka kasabalardaki şeriflere 
telgraflar çekilmiş. Nice yıl sonra, Talbo mülkünün 
miras işi halledilirken, bu telgrafların aslını evde 
buldum. Galiba Dr. Ritz yazmış olacak. Birlikte 
yolculuğa çıkan şu insanlara dikkat: Dolly Talbo, 
beyaz, 60 yaşında, sarı kır saçlı, zayıf, boy 1.58, 
yeşil gözlü, deli fakat tehlikesiz, fırınlara eşkâlini 
verin, pasta yer. Catherine Creek, zenci, kızılderiU 
olduğu iddiasındadır, 60 yaşlarında, dişsiz, konuş
ması güç anlaşılır, kısa boylu, şişman, güçlü, teh
likeli olabilir. Collin Talbo Fenwick, beyaz, yaş 16, 
daha küçük gösterir, boy 1.70, sarışın, gri gözlü, 
kambur gibi durur, ağzının kenarında yara izi var
dır, haşin huyludur. Riley, postanede, pek de uza
ğa gidemezler, demiş. Posta memuru Bayan Peters 
hemen telefona sarılıp Riley Henderson'un mezar
lığın ardında ormanda bizi gördüğünü haber ver
miş. 

Bütün bunlar olup biterken, biz de sakin sa
kin ağaç evi rahat bir hale getirmeye çabalıyor
duk. Catherine'in çantasından küçük bir yorgan 
çıktı, bir deste iskambil kâğıdı, sabun, tuvalet kâ
ğıdı, portakal, limon, mum, bir tava, bir şişe kır
mızı şarap ve iki papuç kutusu dolusu yiyeceğimiz 
vardı. Catherine kileri olduğu gibi boşalttığını, O' 
nun kahvaltısına bir tek çörek bile bırakmadığını 
anlatıyordu. 

Daha sonra, ırmak kıyısına gidip buz gibi su
da yüzümüzü, ayaklarımızı yıkadık. Denizde kum, 
bizim ormanda dere... Açık berrak, şıkır şıkır su
yun aktığı derelerdi bunlar. Ormanın içinden ye
şil bir timsah gibi sürünerek giden ırmağa kadar 
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uzarlar. Dolly'nin hali görülecek şeydi. Kışlık el
bisesinin eteğini yukarı sıvamış, şapkasının tülü 
bir karınca ordusu gibi yüzünü bürümüştü. «Dolly, 
ne diye o tülü takıyorsun?» diyecek oldum. 

«Peki ama kibar bayanların yolculuğa çıkar
ken tüllü şapka giymesi gerekmez mi?» dedi. 

Ağaca dönünce bir sürahi dolusu nefis por
takal şerbeti yaptık ve gelecekten söz açtık. Bütün 
varımız yoğumuz kırk yedi dolar para, birkaç par
ça mücevherdi, en önemlisi de sucuk yaparken 
Catherine'in domuz barsaklarından bulduğu bir 
okul yüzüğüydü. Catherine'e göre, kırk yedi dolar 
gönlümüzün çektiği herhangi bir yere otobüs mas
rafımızı karşılayabilirdi. Tanıdıklarından biri tâ 
Meksika'ya topu topu 15 dolara gitmiş. Ne Dolly 
ne ben Meksika'dan yana değildik. Bir defa dilini 
bilmiyorduk, üstelik, Dolly başka bir eyalete git
meye cesaret edemiyordu, hem nereye gidersek or
manlık olsun, diyordu, yoksa ilâcı nasıl yapardık? 
Çevreyi dikkatle kolaçan ederek, «Doğrusunu is
terseniz, en iyisi bu ormanda yerleşmek,» diyordu. 

Catherine: «Bu yıllanmış ağaçta mı?» dedi. 
«Bu fikri kafandan çıkar Dolly'cik. Hem, ammsı-
mıyor musun, gazete okumuştuk, adamın biri de
nizaşırı bir yerde koca bir konak almış, ondan son
ra taşıyıp kendi ülkesine getirmiş. Anımsamadın 
mı? Belki bizim küçük evceğizimizi de yüklenir, bir 
arabaya koyar buraya getiririz.» 

Dolly evin Verena'ya ait olduğunu anımsattı, 
bir defa bu yüzden evi başka yere taşıyamazdık. 
Catherine: 

«Yanıldm işte,» dedi. «Bir adamın karnını do
yurur, yıkar, ondan birkaç da çocuk doğurursan, 
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adamla evli isen, o adam senin sayılır. Bir evi silip 
süpürüp, ocağını yakar, sobasını doldurursan, üs
telik bütün bu işleri yıllar yılı severek, için titreye
rek yaparsan, bu evle evlisin demektir, ev senindir. 
Bana kalırsa bu iki ev de bizimdir. O yok mu, «O» 
nu da, Tanrı bir, evden sepetleriz.» 

Aklıma bir şey geldi. Biraz aşağıda, ırmağın 
üzerinde bir raft vardı. Paslanmış, yarı yarıya bat
mıştı. Tatlı su balığı tutarak geçinen bir ihtiyara 
aitti. Adam on beş yaşında bir zenci kızla evlenmek 
için baş vurunca, kasabadan sürülmüştü. Raftı dü
zeltip orada yerleşmek aklıma geldi. 

Catherine, ömrünün geri kalan yıllarını elin
den geldiğince karada geçirmek istediğini söyledi, 
«Zaten Tanrı böyle emretmiştir,» dedi ve arkasın
dan Tanrının bir yığın başka başka emirlerini say
dı döktü, bunların arasına ağaçların ancak kuşlar 
ve maymunlara ev olabileceğini de hemen sokuş
turdu. Birden, susuverdi, bizi dürterek, şaşkın şaş
kın ormanın seyrekleşip çimen tarlalarının başla
dığı yeri gösterdi. 

Tâ karşıda, ciddi, ağırbaşlı, kasvetli bir kafile 
bize doğru geliyordu. Yargıç Cool, Rahip Buster ve 
karısı, Bayan Macy Wheeler, başlarında da Şerif 
Junius Candle vardı. Şerif uzun, süslü çizmeler 
giymişti. Kalçasının üstünde tabancası sallanıp 
duruyordu. 

Yer yer ağaçların arasından süzülen güneş 
ışığı, sarı sarı düğün çiçekleri gibi kafilenin çev
resinde sanki oynaşa oynaşa fır dönüyordu, böğürt
lenler kolalı yakalı yabanlık elbiselerine sürtünü-
yordu. Bir asma çubuğu bacağına sarılınca, Ba
yan Macy Wheeler avaz avaz haykırıp sıçradı. Da-
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yanamadım güldüm. 
Sesimi duyunca başlarını kaldırıp baktılar. Bir 

kaçının yüzünde şaşkınlıkla karışık bir dehşet hissi 
belirdi. Sanki hep birlikte hayvanat bahçesine gez
meye gelmişler de yanlışlıkla kafeslerden birine 
dalmışlardı. Şerif Candle öne doğru eğildi, eli ta
bancasına gitti. Güneşe bakıyormuş gibi gözlerini 
kırpıştıra kırpıştıra bizi süzüyordu. 

«Hey bana bakın!» diye ağzını açmaya kalma
dı, Bayan Buster hemen yetişip: «Şerif,» dedi. «Bu 
işi Muhterem Papaz'a bırakmıştık.» Tanrının tem
silcisi olarak, her işin başında kocasının gelmesi 
onca buyruk olmuştu. Papaz Buster öksürüp bo
ğazını temizledi. Birbirine sürtünen kupkuru bö
cek ayaklarını andıran ellerini uğuşturdu. Pek sıs
kacık, bodur boylu bir adamcağız olmasına karşın 
sesi derin, güzeldi. 

«Dolly Talbo,» dedi. «Senin kızkardeşin adı
na, o iyi yürekli faziletli kadın...» derken karısı: 

«Öyledir doğrusu,» diye ekledi. Bayan Macy 
Wheeler de papağan gibi aynı sözleri yineledi. 

«... o faziletli kadın bugün hazin bir darbe ye
miş bulunuyor.» 

Kilise korolarına alışık sesleriyle iki kadın: 
«Gerçekten de öyle oldu,» diye yankı gibi yi

nelediler. 
Dolly, Catherine'e baktı, benim elimi tuttu. 

Sanki aşağıda, kapana kısılmış av hayvanlarının 
çevresini saran köpekler gibi hırıldayıp duran ka
filenin ne demek istediğini anlamaya çalışıyor
muş gibi bir hali vardı. Farkında olmadan, bence 
haklı olarak, bari elinde bir şey bulunsun diye, Ri-
ley'in bıraktığı sigaralardan birini aldı. 
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Yarı kel, minicik kafasını sallayarak Bayan 
Buster: «Yazıklar Olsun sana,» dedi. 

Bu kadına leş kargası adını takanlar sadece 
huyunu kasdetmezlerdi. Ufacık, bet kafası bir ya
na, elbise askısını andıran kalkık omuzları ve ko
caman bir vücudu vardı. 

«Yazıklar olsun sana, Tanrının izinden ne ka
dar uzaklaşmışsın, sarhoş kızılderililer gibi ağaca 
tünemiş, bir de utanmadan sigara tüttürüyorsun, 
tıpkı âdi...» 

Bayan Macy Wheeler, 
«Sokak kadınları gibi,» diye yetiştirdi. 
«Sokak kadınları gibi. Oysa kendi öz kardeşin 

derdinden yataklara düştü.» 
Belki de Catherine'i tarif ederlerken tehlikeli 

demekte haklıydılar, çünkü birden yerinden ka
barıp: 

«Vaiz hanım,» dedi, «Ne Dolly'ye, ne de hiçbi
rimize âdi kadın demesen iyi olur, aşağı inersem 
bir tane patlattığım gibi hanyayı konyayı anlatı
rım sana!» 

Neyse ki ne dediğini anlamadılar, yoksa Şe
rifin kafasına kurşunu sıktığı gündü. Abartıyorum 
sanmayın, üstelik kasabadaki birçok beyazlar da 
iyi etti deyip işin içinden çıkarlardı. 

Dolly şaşakalmıştı, ama gene de kendine hâ
kimdi. Sadece eteğinin tozunu silkeledi ve: 

«Birazcık düşünürseniz, Tanrıya sizlerden çok 
daha yakın olduğumuzu anlarsınız, Bayan Bus
ter,» dedi. «Hiç olmazsa birkaç metre daha yakı
nız.» 

«Yaşa, Bayan Dolly. İşte bu yanıta bayıldım.» 
Bu söz, Yargıç Cool'dan çıkmıştı. Ellerini çır-
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pıyor, keyifle gülüyordu. 
Çevresindeki öfkeli, asık suratlara hiç kulak 

asmayarak: 
«Elbette Tanrıya daha yakınlar,» dedi. «Onlar 

ağaçtalar, biz yerdeyiz.» 
Bayan Buster hışımla, yargıca dönerek: 
«Sizi dindar bir adam sanırdım Charlie Cool» 

dedi. «Zavallı, kaçık bir kadınla alay edip, daha 
beter saçmalıklara özendirmek dindarlığa sığmaz.» 

Yargıç, «Öyle her önüne gelene deli deme, Thel-
man,» dedi. «Bu da dindarlığa pek sığmaz.» 

Papaz artık iyiden iyiye cephe almıştı: 
«Bana bak Yargıç,» dedi. «Tanrının emrini, 

Tanrı aşkına yerine getirmek amacında değilsen 
ne diye bize katılıp buraya geldin?» 

Yargıç bu sözlere pek aklı yatmadığını göste
rerek, 

«Tanrının emri mi?» dedi. «Bunun ne olduğun
dan benim kadar sizin de haberiniz yok. Belki Tan
rı onlara ağaçta oturmalarını emretmiştir. Hele, 
hiç olmazsa Tanrı'mn sizi onları oradan çıkarmak
la görevlendirmediğini kabul edersiniz sanırım. 
Yok şayet Verena Talbo Tanrı ise iş değişir, ama 
çoğunuz bu fikri de kabul edebilirsiniz, öyle değil 
mi Şerif? Hayır efendim, yanılıyorsunuz, ben bu
raya kimsenin emrini yerine getirmek için gelmiş 
değilim, ancak kendi emrimi ve isteğimi yerine ge
tirmek için geldim: Yâni şöyle bir yürüyüşe çık
mayı canım çekmişti... yılın bu vaktinde orman 
pek güzel olur.» 

Bir iki menekşe koparıp yakasına taktı. 
Şerif: «Cehennemin dibine,» diye başlarken, 

Bayan Buster ne olursa olsun bir türlü küfre kat-
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lanamayacağmı söyleyerek söze karıştı: 
«Öyle değil mi, Muhterem Peder?» 
Muhterem Peder de kadını destekleyerek: 
«Küfürden hoşlanırsam Allah belâmı versin,» 

dedi. 
Sonunda, top çenesini çıkara çıkara, 
«Bu kafilenin başkanı benim,» diye anımsattı. 

«Zaten bu olay yasayla ilgili bir olaydır.» 
Yargıç Cool sakin sakin: 
((Hangi yasadan söz ediyorsun, Junius?» dedi. 

Unutma ki tam yirmi yedi yıl, yani senin şimdiye 
kadar yaşadığın yıllardan daha uzun bir süre yar
gıçlık yaptım. Bayan Dolly'nin işine karışmaya 
yasal açıdan hiçbir hakkımız yok.» 

Bu sözlere hiç kulak asmayarak Şerif ağaca 
birazcık yaklaştı. Sözde tatlı bir sesle: 

(dlaydi aksilik çıkarmayın,» dedi. 
Çengeli andıran köpek dişlerini tâ yukardan 

görüyorduk. 
«Haydi bakalım hepiniz inin ordan.» 
Üçümüz de hiç kıpırdamadan kuluçkaya yat

mış kuşlar gibi oturmakta devam edince, birkaç di
şini daha göstererek sırıttı ve sanki bizi silkeleyip 
ağaçtan dökmek istercesine kızgın kızgın ağacın 
dallarından birini sallamaya başladı. 

Bayan Macy Wheeler: 
«Bayan Dolly, siz eskiden beri çekingen bir 

bayansınız,» dedi. «Haydi gelin hep birlikte eve 
dönelim. Akşam yemeğini de kaçırmak istemezsi
niz herhalde.» 

Dolly hiç kulak asmadan, henüz acıkmadığı
mızı söyledi. «Yoksa sizler acıktınız mı?» dedi. «Di
leyene bir papara ikram edebiliriz.» 
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Şerif Candle biraz daha yaklaşarak: 
«Benim durumumu güçleştiriyorsunuz, hanım

efendi,» dedi. Asıldığı dallardan biri ağırlığıyla kı
rılınca, yankısı ağacın içinde kocaman, hazin, tat
sız bir gök gürültüsünü andırırcasına dağıldı. 

Yargıç Cool öğüt veriyordu. 
«İçinizden birine sataşacak olursa, hemen ka

fasına bir tekme kondurun.» Ani bir kabadayılık
la: «Yoksa ben kondururum,» diye ekledi. 

Ansızın esinlenmiş bir kurbağa davranışıyla 
yerinden fırladı, Şerifin süslü püslü çizmelerinden 
birini kavradı. Şerif de benim ayak bileklerime sa
rılınca, Catherine çaresiz beni sıkı sıkı belimden 
tuttu. Hepimiz birden kayıyorduk. Artık hep bir
likte yuvarlanmamız kaçınılmaz bir hal almıştı, 
aşağıdan çeken ağırlık çok büyüktü. Bu arada sü
rahinin içinde kalan portakal şerbetimizi Dolly, 
Şerifin başından aşağı dökmekteydi. Şerif bir kü
für savurarak ayaklarımı bıraktı. Şerif üstte, Yar
gıç altta, yere yuvarlandılar. Rahip Buster de her 
ikisinin birden altında ezilivermişti. Karga ötüşü
nü andıran çığlıklarla faciayı daha da şişirerek 
Bayan Macy Wheeler ile Bayan Buster, kazazede
lerin tepesine üşüştüler. 

Bütün olanlardan ve bu olanların kendisiyle 
ilgisinden şaşkına dönen Dolly, öylesine afallamış-
tı ki, elinden boş sürahiyi düşürdü. Sürahi, küt di
ye Bayan Buster'in başına konuverdi. 

Dolly, «Affedersiniz,» diye özür diledi, ama 
bütün bu şamatanın içinde kimse sesini duyamadı. 

Aşağıdaki kargaşa ayıklanınca, düşenler ayağa 
kalkıp şaşkın şaşkın birbirlerinden uzak şöyle bir 
an duraladılar, usulca kendilerini yoklamaya baş-
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ladılar. Saygıdeğer Rahibin üstünden silindir geç
miş gibi bir hali vardı, ama kırık bir tek kemik bi
le bulunamadı. İki tutam saçının arasında koca bir 
şiş beliren Bayan Buster, yaralandığından haklı 
olarak yakmabilirdi, yakındı da. 

«Bana saldırdın Dolly Talbo, inkâr edeyim de
me, herkes tanık buna. Sürahiyi kafama nişan alıp 
attığını gördüler. Junius, tutukla hemen!» 

Şerif kendi kozunu paylaşmaktaydı. Yakasın
daki menekşeleri tazelemeye yeltenen yargıca çı
kışarak: 

«Bu kadar yaşlı olmasan seni hemen yere se
rerdim,» dedi. 

«Yok canım, o kadar yaşlı değilim, Junius. Sa
dece erkeklerin, bayanların yanında dövüşmeleri
nin ayıp olduğunu bilecek yaştayım.» 

Yargıç, orta boylu, geniş, güçlü omuzlu, sırım 
vücutlu bir adamdı. Yetmişe merdiven dayamış 
olmasına karşın elliden fazla göstermezdi. Yum
ruklarını sıktı: Kurumuş Hindistan cevizi gibi sert, 
tüylüydü yumrukları. Ters ters: 

«Sen varsan, ben döğüşe hazırım,» diye ekledi. 
O anda iki rakip birbirine eşit gibi duruyor

du. Şerif bile durumundan pek emin değildi. Dö
vüşme isteği yavaş yavaş sönerek, parmaklarına 
tükürdü ve hiç olmazsa yaşlı bir adamla dövüş
tüğümden ötürü kimse beni suçlu çıkaramaz, de
di. Yargıç: 

«Ne de yaşlı birine göğüs gerebildin diyebi
lirler,» dedi. Haydi Junius, eteğini topla da evi
nin yolunu tut bakayım. 

Şerif, ağaçta tüneyen bizlerden yardım uma
rak: 
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«Bakın» dedi, «gelin başınızı derde sokma
yın. İnin oradan, benimle birlikte evinize dönün.» 

Hiç kıpırdamadık. Sadece Dolly konuyu kesip 
atarcasına şapkasının tülü ile yüzünü örttü. 

Bayan Buster'in kafasındaki şiş artık iyice 
boynuzu andırıyordu. Uğursuz sesiyle: 

«Aldırma Şerif» dedi. «Ellerine bir olanak geç
ti.» 

Gözünün ucuyla Dolly'yi, sonra yargıcı süzdü. 
«Bu işten ucuz kurtuldunuz sanıyorsunuz 

ama, merak etmeyin çok geçmez günahınızın ce
zasını çekersiniz, hem de öbür dünyada değil, bu
rada, yeryüzünde!» 

Bayan Wheeler hemen koroyu tamamladı: 
«Burada, yeryüzünde!» 
Patikada yola düzüldüler. Dimdik, kaskatı, 

sanki düğün töreninde yürürlermiş gibiydiler. Gü
neş ışığına çıkıverdiler. Batan güneşin ışığı al
tında kıpkırmızı bir renk almış, olduğu yerde sal
lanan çimenlerin arasına katıldılar, yok oldular. 
Yargıç ağacın altında ayak sürüyordu. Bize bakıp 
gülümsedi. 

«Yanılmıyorsam isteyene bir papara ikram 
edeceğinizi söylemiştiniz.» 

Yargıç, ağaç parçacıklarından yapılmış bir in
san sayılabilirdi. Burnu tahta bir sopaya benzi
yordu, bacakları yıllanmış ağaç kökleri kadar sağ
lamdı, kaşları, ağaç kabuğu gibi kalın, sertti. Tâ 
tepelerdeki ağaçlarda, ortadan ayrılmış kır saç
larının renginde, gümüş parıltılı yosunlar vardı. 
Yanımızda, biraz daha uzun çınar ağacından sal
lanan yapraklar da yanaklarının rengindeydi. Kur
naz bakışlı, keskin gözlerine karşın, yüzünün ifa-
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desi çekingen ve saftı. Yargıç Cool gösterişten ka
çardı; alçak gönüllü olduğundan, bir çokları ken
dini ondan üstün tutmaya yeltenirdi. Ama bunla
rın hiç biri de ne onun gibi Harvard Üniversitesi 
mezunuydu ne de Avrupayı dolaşmıştı. Gene de ba
zıları Yargıcı çekemezler, kendini beğenmiş tavır
lar takındığını söylerlerdi. Ne diye her sabah 
kahvaltıdan önce Yunanca bir gazete okurdu? 
Sonra, neden yakasına hep çiçek takardı? Üste
lik, ne edip de tâ Kentucky'ye gidip oradan bir 
kız almıştı da kasabadaki kızlardan biri ile evlen
memişti? Yargıcın karısını ben anımsayamıyorum. 
Ben daha aklım bu gibi işlere erecek yaşa gelme
den kadıncağız ölmüştü, onun için hakkında söy
leyeceklerim kulaktan kapmadır. Kasaba halkının 
irene Cool'a bir türlü kanı kaynamamış, anlaşı
lan bu biraz da kadının suçuymuş. Kentucky'li 
kadınlar, herşeyden önce, biraz soğukturlar. Kendi 
içlerine gömülmüş, katı yüreklidirler. Irene Cool, 
Bowling Green'de doğmuştu, ve Todd ailesinden-
di (Abraham Lincoln ile evlenen Mary Todd ile 
kardeş torunu olurlar), irene de kasabalılara ken
dilerini beğenmediğini, onları geri kafalı, kaba sa
ba insanlar saydığını hissettirmiş. Kasabalı kadın
lardan hiçbirini evine kabul etmemiş. Yalnız, ter
zisi Bayan Palmer, evini doğu halıları ve antika eş
yalarla nasıl güzelce döşeyip dayadığını anlatıp du-
rurmuş. Kiliseye paytonla gider, paytonun bütün 
pencerelerini açarmış. Kilisede de burnuna kolon
yalı bir mendü tutarmış: Tanrının kokusu irene 
Cool'a yetmiyormuş. Üstelik, kendi de yarı yata
lak olmasına karşın kasabadaki doktorlardan hiç 
birine kendi ailesinden birini tedavi ettirmezmiş. 
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Belkemiğindeki kemik parçalarından biri ye
rinden oynamış olduğundan tahta yatakta yat
ması gerekirmiş. Yargıcın bütün vücudunun kıy
mıkla dolduğuna dair kaba saba şakalar yapılır-
mış. Herneyse, iki çocukları olmuş, biri Todd, di
ğeri Charles. Her ikisi de, Kentucky eyaleti va
tandaşları olsun diye, anneleri doğumdan önce ken
di kentine gittiği iiçn, Kentucky'de doğmuşlar. 
Yargıcın huyunu suyunu anlamaya çalışıp da çok 
geçmeden kadının çetin huylu olduğunu, adam
cağızın çok çektiğini iddia edenler pek tuttura
mazlardı, hatta karısı öldükten sonra, bu evliliği 
en fazla kötüleyenler bile Yargıcın karısını içten 
ve çok sevdiğini çaresiz itiraf ederlerdi. Ölmeden 
iki yıl önce karısı ağır hastalanıp büsbütün huy
suz olunca, Yargıç «Geçici Yargıç» olarak görevin
den az çok çekilmiş, kadını balaylarını geçirdik
leri yerlere, Avrupaya götürmüştü, irene oradan 
dönmedi. İsviçrede yatar. Geçenlerde, kasaba öğ
retmenlerinden Carrie Wells bir kafileye katılıp 
Avrupa yolculuğuna çıkmıştı. Bizim kasabanın Av
rupa ile tek ilgisi mezarlardır. Asker mezarları ile 
irene Cool'un mezarı. Carrie de fotoğraf makinesi
ni sırtlayıp bütün mezarları ziyaret kararıyla yo
la düzülmüş, ama öğleden sonra ta akşamlara ka
dar bütün bir gün koskoca mezarlık kazan o kep
çe, aramış taramış bir türlü Yargıcın karısının me
zarını bulamamış. Oracıkta, dağın yamacında ire
ne Cool'un sakin sakin vekarla yatıp da hâlâ ko
nuk kabul etmeyişini düşünmeyi bile insan yadır
gıyor. Yargıç dönünce kasabada eski halini bula
maz olmuş. Meiself Tallsap ve izleyenleri gibi bir 
takım politikacılar kalbur üstü çıkıvermişler, Char-
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lie Cool'un yeniden Yargıç konumuna geçmesi işle
rine gelmiyormuş. Tam üstüne oturmuş şık elbi
seleri, kolunun üstünde siyah matem kurdelesi ve 
yakasında bir gülle, hayli yakışıklı, kalıbı kıyafeti 
yerinde bir adam olan Yargıç Cool'u arada bir 
postaneye yahut bankaya uğrayıp, boş boş dolaşır
ken görmek insanın içine dokunurdu. Oğulları ban
kada çalışırlardı. Sıkı ağızlı, açıkgöz gençlerdi 
bunlar ve görenler ikiz sanırlardı; ikisinin suratı 
kireç beyazı donuk bir renkteydi, ikisinin de omuz
ları düşüktü, gözleri bulanıktı. Charles'm daha li
sedeyken saçları dökülmüştü. Şimdi bankanın ge
nel müdür yardımcısıydı. Küçük kardeşi Todd da 
baş veznedardı. Babalarına benzer yanları yoktu, 
yalnız onlar da Yargıç gibi Kentucky'li kadınlarla 
evlenmişlerdi. Bu iki gelin, Yargıcın evinin yöne
timini ellerine almışlar, evi giriş kapıları ayrı iki 
daireli apartman haline sokmuşlardı. Ve işi öyle 
ayarlamışlardı ki Yargıç bir hafta bir oğlu ile, bir 
hafta öbür oğlu ile otururdu. Demek bu yüzden 
adamın ormanda yürüyüşe çıkmağı canı çekmiş... 

Elinin tersiyle ağzını silerek: 
«Teşekkür ederim, Bayan Dolly» dedi. «Çocuk

luğumdan beri bu kadar lezzetli papara yememiş
tim.» 

«Karınca kararınca, elimizden fazlası gelmi
yor. Siz de pek cesurdunuz hani!» 

Dolly'nin sesinde pek ateşli, çapkın bir eda 
vardı, bu hal bana oldukça yersiz ve arsız geldi. 
Anlaşılan Catherine de benim gibi düşünmüş ola
cak, dönüp Dolly'ye ters ters baktı. 

«Başka bir şey istemez misiniz? Bir çörek filân..» 
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«Hayır efendim, teşekkür ederim. Yeterince ye
dim.» 

Yeleğinin cebinden köstekli, altın bir saat çı
kardı. Sonra saati kösteğinden, tam tepesinde du
ran sağlamca bir dala astı. Saat, Noel ağacı süs
leri gibi kösteğin ucunda sallanıyor, tüy gibi hafif, 
silik tıkırtısı, miniminnacık bir varlığın, bir ateş 
böceğinin ya da kurbağanın kalbinin atışını an
dırıyordu. 

«Vaktin geçtiğini duyarsanız gününüz uzar. 
Ben de artık uzun günleri arar oldum.» 

Sanki uyuyormuş gibi bir köşede kıvrılıp ya
tan sincapların tüylerini okşadı. 

«Tam kafasından vurulmuş. İyi nişan almış
sın oğlum.» 

Becerinin kime ait olduğunu hemen anlattım. 
Yargıç, 

«Demek Riley Henderson, ha!» diyerek saklan
dığımız yeri başkalarına anlatıp ortaya çıkaranın 
da Riley olduğunu söyledi. 

«Yoksa, o söyleyinceye kadar en az yüz do
larlık telgraf çekmişlerdir sağa sola.» 

Kendi sözüne gülerek devam etti: 
«Herhalde Verena'yı derdinden yatağa düşüren 

de bu telgraf paralarının acısı olsa gerek.» 
Dolly kaşlarını çattı: 
«Bu saçma hareketleriyle hangi akla hizmet 

ederler anlamıyorum. Öfkelerinden neredeyse bizi 
öldürüvereceklerdi, hâlâ da nedendir anlamam. Da
ha doğrusu bütün bu olanların Verena ile ilgisi ne
dir, bilemiyorum. Başımızı alıp gideceğimizi, onu 
rahat bırakacağımızı biliyordu, ben söylemiştim, 
hattâ bir de mektup bıraktım. Ama hasta ise... 
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gerçekten hasta mı Yargıç? Hiç hastalandığını gör
medim de..» 

Catherine: «Bir tek gün bile hastalanmamış-
tır» dedi. 

Yargıç keyifle, 
«Eh, oldukça sarsılmış,» dedi. «Verena öyle as

pirinle filân geçecek hastalıklardan yakınacak ka
dın değildir. Hâlâ anımsarım, mezarlığı yeniden 
düzenlemek ve bütün Talbo sülâlesinin mezarları
nı içine alacak türbemsi, kocaman bjr mezar yap
tırmak istemişti. Kasabanın hanımlarından biri 
geldi, Yargıç, dedi, şu Verena Talbo ne garip ka
dın, düşün bir defa kendine ne kadar kocaman bir 
mezar tasarlıyor? Yok canım, dedim, asıl garip 
olanı, öleceğine asla inanmadığı halde mezarına 
bu kadar para harcamasıdır.» 

Dolly sertçe: 

«Kardeşimin aleyhinde sözler işitmek hoşuma 
gitmez» dedi. «Canla başla çalıştı, gönlünün dile
diğini yapmak hakkıdır. Asıl suç bizde, bir hal 
oldu onu hoşnut edemedik, artık evinde yeri
miz yok.» 

Catherine avurdundaki pamukları tütün çiğ
ner gibi geveliyordu. 

«Sen benim sevgili Dolly'ciğim misin? yoksa 
ikiyüzlünün biri misin? Yargıç dostumuzdur, ona 
doğruyu söyle, o yok mu o, bir de şu Yahudi par
çasının nasıl ilâcımızı aşırmak istediğini anlat ba
kalım..» 

Yargıç bu sözlerin uygun bir çevirisini dile
di, ama Dolly sadece saçma sapan şeyler deyip 
îşin içinden çıktı, yeniden anlatmaya değmez, de
di, sonra konuyu değiştirerek sincap yüzmesini bi-
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lir misiniz diye sordu. Dalgın dalgın, Yargıç göz
lerini bizden yana çevirdi, tâ uzaklara, bizim te
pemize bakmaya koyuldu. Meşe palamudunu an
dıran gözleri, gökyüzüne sanki resmi çıkmış gibi 
duran, hafif bir rüzgârla öteye beriye sallanan yap
raklara dikilmişti. 

ccBelki de hiç birimizin kendimize ait bir ye
rimiz yoktur. Ama belki de bir yerde bizim için bir 
yer olduğunu biliriz. O yeri bulur da bir an için 
orada yaşayabilirsek, kendimizi dileğimize ermiş 
sayabiliriz. Belki sizin yeriniz burasıdır.» 

Sanki gökte uçuşan kanatlar soğuk, buz gibi 
soğuk bir gölgeyle çevreyi kaplamış gibi hafifçe tit
reyerek devam etti: 

«Kimbilir, benim de yerim burasıdır, belki.» 
Saatin hayal meyal tik-takları, vakti doldurur

ken, gün alaca karanlığa döndü. Irmaktan gelen 
sis, güz bulanıklığı içinde mavi alacalı ağaçları ay-
ışığı renklerine buruyor, belli belirsiz ışıktan bir 
halka, bir kış düşü, yavaş yavaş solup kaybolan gü
neşin çevresini sarıyordu. Yargıç hâlâ bizden ay
rılmıyordu: 

«İki kadın ve bir çocuk, hem de gecenin ka
ranlığında? Üstelik Junius Candle ve bu bir alay 
sapığın baş vurmayacağı çare yok. Ben de sizde
nim!» 

Dördümüzün içinde en çok Yargıç ağacın te
pesinde tam yerini bulmuş sayılırdı. Onu gözlemek 
bile başlıbaşma bir zevkti. Keyfine diyecek yoktu, 
yeniden erkek olduğunu hattâ koruyucu durumun
da bulunduğunu hissediyordu. Çakısı ile sincapla
rı yüzdü. Ben de alaca karanlıkta çalı çırpı top
layıp, ağacın dibinde yemek pişirmek için ateş 
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yaktım. Dolly şarap şişesini açtı. Havanın serinli
ğine değinerek şarap içme isteğini haklı göstermeye 
yelteniyordu. Sincaplar pek nefis olmuştu, yumu
şacıktı. Yargıç, çalımla, bir gün de eliyle pişire
ceği balık kızartmasından bir tatmamızı söyledi. 
Sessizce şarabımızı yudum yudum içtik. Yaprak 
kokusu, artık sönmeye yüz tutan ateşten gelen du
man kokusu başka gözleri anımsatıyordu, biz de 
yürekten iç çekerek çimen tarlalarının deniz gü
rültüsüne denk türkülerini dinliyorduk. Sürahinin 
içinde bir mum ışıldıyor, bir düzeyde uçuşan ateş 
pervaneleri alevin çevresinde fır dönüyor, kapkara 
dalların arasında mumun sarı sarı alevine sanki 
yol gösteriyordu. 

Tam o anda, ayak sesi duymadık ama, aramı
za bir yabancının katıldığına dair birşeyler sez
dik, kimbilir, belki de sadece ayın yükselişinin bel
li belirsiz sesiydi. Ama ay yoktu. Yıldız bile yoktu. 
Ortalık, içtiğimiz şarabın rengi kadar karanlıktı. 
Hepimizin duyduğunu bir anda dile getirerek 
Dolly: 

«Sanırım aşağıda biri var» dedi. 
Yargıç mumu eline aldı. Birden yeri değişen 

ışığın altında böcekler telâşla kaçıştılar, ağaçların 
arasında süt beyaz bir baykuş uçtu. Tam bir as
ker davranışıyla Yargıç seslendi: 

«Kim var orada? Karşılık ver, kim var aşağı
da?» 

«Ben, Riley Henderson.» 
Gerçekten de oydu. Gölgelerin arasından sıy

rılıp çıktı, başını yukarı kaldırmış, gülüyordu. 
Mum ışığında yüzünün eciş bücüş bir hali vardı. 

«Ne durumdasınız bir göreyim dedim de! Uma-
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rım bana kızmamışsmızdır. Ne olup bittiğinden 
haberim olaydı, dünyada burada olduğunuzu kim
seye söylemezdim.» 

Yargıç: «Seni suçlu gördüğümüz yok oğul» 
dedi. 

Yargıcın amcası Horace Holton'a karşı RileyM 
savunmuş olduğunu anımsadım. İkisi arasında iç
ten içe bir anlayış vardı. 

Catherine oturacak yer yok diye sızlandı, bi
zim yükümüze bir dirhem daha ağırlık eklenirse 
tahtalar çöker diye söylendi. Gene de birbirimize 
sokulup sıkıştık, Riley'e yer açtık. Daha çocuk ara
mıza katılır katılmaz Catherine kafasındaki saç
lardan bir tutam yakalayıverdi: 

«Al bakalım, bu bugün çifteni bize doğrulttu
ğun için..» 

Yeniden, öfkeyle çocuğun saçını çekerek ve sö
zü anlaşılsın diye tane tane konuşarak devam etti: 

«Bu da Şerife izimizi belli ettiğin için!» 
Catherine, bence biraz densizlik etmişti ama 

Riley hiç öfkelenmeden yalan yanlış biraz söy
lendi ve sabaha kalmaz daha önemli bir neden
le başka birinin saçma yapışmak istersin dedi. An
lattığına göre kasaba heyecan içindeymiş, cumar
tesi geceleri gibi kalabalık toplanmış. Papaz ve 
Bayan Buster ateş püskürüyor, Bayan Buster evi
nin önünde, avluda oturup gelene geçene kafasın
daki şişi gösteriyormuş. Şerif Candle da, sözde evin
den eşyasını çalmışız savıyla Verena'yı bize karşı 
tutuklama emri çıkartması için kandırmış. 

Riley, birden ciddi, telâşlı bir biçimde, 
«Yargıç» dedi, «sizi bile tutuklamayı düşünü

yorlar. Sükûnu bozmak ve adaleti örtbas etmekten 
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söz ediyorlar. Bilmem bunu söylemem doğru mu 
ama, bankanın önünde oğlunuz Todd'a rastladım 
Sizi tutuklatmak için ne yapacağını sordum, «hiç» 
;dedi, zaten böyle bir şey bekliyorlarmış, bu işi 
kendiniz kendi başınıza getirmişsiniz. 

Arkasına dayanırken, yargıç muma üfledi, 
söndürdü. Yüzünde beliren ifadeyi görmemizi iste
memişti. Karanlıkta birimiz ağlıyordu. Sonra, Dolly 
olduğunu anladık. Akan gözyaşları, sessiz,' sakin 
âni bir sevgi dalgası yaratmış, bu yepyeni sevgi 
duygusu hepimizi teker teker birbirimize bağlayı-
vermişti. Yargıç hafifçe: 

«Geldikleri vakit hazırlıklı olmalıyız» dedi 
«Şimdi beni dinleyin...» 
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«Savunma için en önce durumumuzu bilme
miz gerekir, birinci kural budur. Şimdi: hepimizi 
buraya toplayan nedir? Dert. Bayan Dolly ve dost
larının başı dertte. Ya sen Riley?... İkimizin de 
başı dertte. Bu ağaçta bizim de birazcık yerimiz 
var demektir, yoksa şu anda burada olmazdık.» 

Yargıcın güvenceli sesinin etkisiyle Dolly pek 
yatışmıştı. Yargıç, 

«Bugün, Şerifin kafilesine katıldığım vakit, 
Kendimi yaşamını boşu boşuna, tam bir anlayış 
tatmadan, arkasından, hiç bir iz bırakmayacak bi
çimde yaşamış bir adam sayıyordum. Şimdi öm
rümün bu kadar boş geçmeyeceğine inanmış bu
lunuyorum. Bayan Dolly, kaç yıl geçti aradan, elli 
mi, altmış mı, tâ kaç yıl önceden sizi anımsarım, 
babanızın arabasında dolaşırdınız, çekingen, ürkek 
bir çocuktunuz, ayağınızda pabuç olmadığını gör
mesinler diye kasaba çocuklarının hiç birini ya
nınıza yaklaştırmazdmız.» 

Catherine, sözleri ağzında geveliyerek: 
«Dolly'nin de "O" nun da pabuçları vardı» de

di. «Pabuçsuz olan bendim.» 
«Bütün bu yıllar boyunca sizi gördüm ama ta

nımamışım, ve asla, bugün gördüğüm gibi göre
memiş, tam varlığınızı, bir ruh, bir dünya varlık
larından ayrı bir varlık olduğunu anlayamamış
tım. 
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«Ayrı bir varlık mı?» 
«Hiç olmazsa ayrı bir ruh, sadece gözle göre

rek içyüzü anlaşılamayacak bir insan.. Ruhlar ha
yatı olduğu gibi kabul ederler, ama yaşamın baş
kalık, ayrılık niteliklerini yaratırlar... bu yüzden 
de başları dertten kurtulmaz. Bana gelince, ben 
asla yargıç olmamalıydım. Bu yüzden hep ters ya
nı tuttum: Oysa yasal başkalık, ayrılık tanımaz. 
Irmaktaki raftın sahibi yaşlı balıkçı Carper'i anım
sar mısınız? Kasabadan kovulmuştu... Küçük zen
ci kızla evlenmek istemişti. Kız sanırım Bayan Pos-
tum'un yanında çalışıyor şimdi. Kız da onu sever
di, bilirsiniz. Çok zaman birlikte balığa çıktıkla
rını görürdüm. Bir arada ne kadar mutluydular! 
Balıkçı, zenci kızın varlığında, benim bunca yıl 
arayıp kimsede bulamadığım bir şeyi bulmuştu... 
Balıkçıya göre yeryüzünde tek insan o kızdı, ona 
her şeyini anlatabilirdi. Gene de bir yolunu bulup 
kızla evlenseydi, görevi gereğince Şerif tutuklar, 
ben de mahkûm ederdim. Bazan düşünürdüm de, 
suçlu bulduğum bütün insanların suçlarını bana 
devrettiklerini sanırım, biraz da bu yüzden, ölme
den önce bir tek defa da olsa haklı olanın yanını 
tutmak isterim.» 

«Şimdi haklı yandasınız işte.. O yok mu O, bir 
de şu Yahudi parçası..» 

Dolly «Şşştt...» dedi. 
Riley yargıcın sözlerini yineliyordu, söylerken 

sesi anlamını sorarcasına yavaş yavaş hafiflemişti: 
«Yeryüzünde bir tek insan...» 
Yargıç açıkladı: 
«Yani her şeyini anlatabileceğin bir insan. 

Böyle bir şeyi istediğim için beni de aptal yerine 
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koymayın. Düşünün bir kez, insanlar birbirlerin
den kaçınmak için ne kadar çabalarlar, çünkü içi
mizi belli etmeye korkarız. Ama işte şimdi içimiz 
dışımız belli oldu: şu anda bir ağaçta toplanmış 
beş budalayız. Durumumuzu anladık, bundan ya
rarlanmayı becerir sek Tanrının bir nimeti sayılır. 
Artık herkes bizi nasıl görüyor diye kafamızı yo
racak değiliz. Artık birbirimizin kim olduğunu an
lamak için özgürüz. Bir bilebilsek ki kimse bizi ye
rimizden oynatmayacak; hem zaten dostlarımızın 
bizlerle onların arasındaki farkları hor görmele
rine sebep onların kendilerine güveni olmayışı de
ğil midir? Karınca kararınca ben de yıllar yılı ya
bancılarla kaynaşmaya yeltendim... Kalabalıkta 
uzaklaşıp kaybolan, bir sonraki istasyonda inip yo
luna düzülen yabancılarla kaynaşmaya çabaladım. 
Belki onların içinden biri benim için dünyada tek 
insan olabilirdi. Ama yüzlerce sokakta dolaşan bun
ca insanın içinde onu nasıl bulabilirdim.. İşte şim
di o insanı bulma olanağı karşıma çıktı. O insan 
sizsiniz Bayan Dolly, Riley, hepiniz...» 

Catherine: 
«Ben yüzlerce insan suratı değilim... Akla 

bak...» deyince Dolly'nin canı sıkıldı, «Doğru dü
rüst konuşamayacaksan yatıp uyusan daha iyi 
edersin» dedi. Sonra: 

«Yargıç, birbirimize ne söylememizi istiyorsu
nuz anlayamadım. Gizlerimizi mi anlatalım?» diye 
sordu. 

«Giz mi? Yok canım!...» 
Yargıç bir kibrit çakıp mumu tekrar yaktı. Yü

zündeki hazin ifadeyi hiç beklemiyorduk, hepimiz 
şaşırmıştık. Yardım etmemiz gerekiyordu, bu yar-
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dimi bizden istiyordu. 
«Geceden söz edin. Bakın, ay doğmadı, ondan 

söz edin. Neden söz ettiğinizin önemi yok ki, önem
li olan söylenirken duyulan güven, dinlenirken du
yulan anlayıştır. Karım iren eşsiz bir kadındı. Ama 
gene de dünyamız birleşmemişti, ruhlarımız kay-
naşmamıştı. Kollarımda öldü. En son sözüm, mut
lu musun irene, demek olmuştu. Seni mutlu ede
bildim mi? Mutlu, mutlu, mutlu, dedi, son sözleri 
bu oldu. Kaçamak bir söz! Evet mi demek istedi, 
yoksa sadece bir yankı gibi benim sözlerimi mi 
yineliyordu, bir türlü anlayamadım. Onu gerçek
ten tanıyabilmiş olsaydım anlardım. Oğullarıma 
gelince, beni beğenmezler, onların beğenisine eri
şemedim. Bunu ne kadar isterdim. Ne yazık ki, 
sanki benim uygunsuz bir halimi bilirlermiş gibi 
bir his vardır onlarda. Bakın, ne olduğunu anla
tayım size.» 

Dikkatimizi, güvenimizi ölçercesine, mum ışı
ğında kısık kısık bakan mert, erkek gözleri teker 
teker hepimizi inceliyordu. 

«Beş yıl kadar oluyor, hatta altı... Trende gi
derken, kanapede unutulmuş bir çocuk dergisi bul
dum. Elime aldım, dergiyi şöyle bir gözden geçirir
ken arkasında, başka çocuklarla mektuplaşmak is
teyen bir kaç çocuğun adresi gözüme ilişti. Alaska' 
da küçük bir kız varmış, adı hoşuma gitmişti: 
Punda. Kıza renkli, resimli bir kart gönderdim. 
Tanrı biliyor ya, zararsız bir düşünceydi bu. Kız 
hemen cevap verdi. Mektubu beni şaşırtmıştı. 
Alaska hakkında çok akıllı ve zekice şeyler yaz
mıştı. Babasının koyun beslediği çiftliği, kuzey ışık
larını anlatıyordu. Onüç yaşındaydı, bir de resmi-
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ni göndermişti. Güzel değilse de akıllı, nazlı bir 
kızcağızdı. Eski resimleri karıştırdım, onbeş ya
şımdayken bir balık avına çıktığımız zaman çek
tirdiğim bir resim elime geçti. Elimde bir alabalık
la, güneşin altında çekilmiş bir resim, eskiliği bel
li değildi. Sanki hâlâ o yaşta bir çocukmuşum gi
bi ona bir mektup yazdım, bayramda bana arma
ğan edilen tüfekten, köpeğin yavruladığmdan, yav
rulara taktığımız adlardan söz ettim, kasabaya ge
len cambazı anlattım. Yeni baştan büyüme çağma 
inmek, hele bir de Alaska'da bir sevgili edinmek, 
oturduğu yerde saatin tıkırtısını dinlemekten baş
ka işi gücü olmıyan yaşlı bir adam için bulunul
maz bir ergiydi. Daha sonra gönderdiği bir mek
tupta birine âşık olduğunu yazıyordu, ben de tam 
o çağda bir gence yaraşırcasma sözde derin bir kıs
kançlık duydum, ama gene de dost kaldık. İki yıl 
önce artık Hukuk Fakültesine gireceğimi yazınca 
bana uğur getirir diye bir altın parçası gönderdi.» 

Yargıç, armağanı cebinden çıkardı, görelim di
ye bize uzattı. Küçücük, pırıl pırıl armağan Fun-
da'yı öylesine bize yaklaştırmıştı ki sanki yargıcın 
avucundaki, küçük kızın yüreğinin minik bir par
çasıydı. 

Dolly: 
«Bunu mu ayıp sayıyorlar?» dedi. «Alaska'da 

yapayalnız bir çocuğa ahbaplık ederek vaktini hoş 
geçirtmeniz ayıp mıymış? Oralarda öyle kötü kar 
yağar ki..» ,1 

Yargıç Cool avucunu kapattı: 
«Bana açıkça böyle demediler» dedi. «Ama ge

celeri oğullarım karıları ile konuşurlar, benim hak
kımda ne yapmaları gerektiğini tartışırlar. Mek-
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tupları gizliden okumuşlardı. Çekmecelerimi kitle-
mek hoşuma gitmez. Hem canım insan, bir za
manlar kendi evi sayılan bir yerde anahtar kul
lanmadan yaşayamaz mı?... Onlar bu halimin ne
den ileri geldiğini biliyorlar...» 

Eliyle kafasını gösteriyordu. 
Catherine: 
«Bir zamanlar bana da bir mektup gelmişti» 

dedi. 
Şarap şişesini göstererek devam etti: 
«Collin, şekerim, koy bir yudum daha baka

yım.. Tabîi ya, bana da bir mektup gelmişti, hâlâ 
da bir yerde saklıdır. Acaba kim yazdı diye dü
şüne düşüne mektubu yirmi yıl sakladım. Mektup
ta, Canım Catherine, Miami'ye gel benimle evlen, 
sevgiler, Bili, diye yazılıydı.» 

«Catherine, demek biri sana evlenme öneri
sinde bulundu da bunca yıl bana hiç söz etmedin?» 

Catherine omuzunu silkti: 
«Eh, Dolly'cik, demin yargıç ne diyordu? Hiç 

kimseye her şeyimizi anlatamayız. Sonra, bir alay 
Bili adlı adam tanıyordum. Hiçbiriyle de evlen
meyi gözüm kesmezdi. Asıl aklımı kurcalayan, o 
BilFlerden hangisi mektubu göndermişti. Doğrusu 
bilmek de isterim, şimdiye kadar aldığım tek mek
tup odur. Belki benim kulübenin damını yapan 
Bill'dir. Zaten dam yapılıncaya kadar... Hay Al
lah, gerçekten bunamışım ben.. Hanidir aklıma da 
gelmediydi ya... Bahçeyi ekmeye bir Bili gelmiş
ti- 1913 yılı baharında.. Ne de düzgün ekerdi ya 
0 adam. Sonra tavuk kümesini yapan bir Bili var
dı- Sonra bir otobüs işine girdi. Belki de mektubu 
0 azmıştır. Ya da Bili... Yok yok, onun adı Fred 
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idi... Collin, şekerim, bu şarap pek nefismiş...» 

Dolly: 
«Bir yudumcuk da ben içerim,» dedi, «Cathe

rine beni öyle...» 
Catherine: 
«Hmmmm...» dedi. 
«Biraz daha ağır konuşsanız ya da biraz daha 

az çiğneseniz..» 
Yargıç, Catherine tütün çiğniyor sanmıştı. 
Riley bizlerden birazcık uzaklaşmıştı, iki bük

lüm olmuş, dalgın dalgın ormanın canlı karanlı
ğını seyre koyulmuştu. Bir kuş ötüyordu: 

«Yanılıyorsunuz, yargıç,» dedi. 
«Ne var, oğul?» 
Riley, sık sık rastladığım kaygılı, huzursuz ha

li ile yanıtladı. 
«Benim başım dertte değil. Hattâ, hiçbir şey 

değilim.. Yoksa benim de derdim bu mu dersiniz? 
Çok zaman yattığım yerde düşünürdüm, elimden 
ne gelir diye... Avcılık mı, otomobil kullanmak mı, 
sürtmek mi? Bazan da bütün yapıp yapabileceği
min belki de bunlarla sınırlı olduğunu düşünürüm, 
içimi bir korku bürür. Dahası var... Bende duygu 
diye bir şey yok, kardeşlerime olan sevgim başka 
kuşkusuz. Söz gelişi, şu Rock City'li kızla aşağı yu
karı bir yıldır geziyorum, zaten hiç bir kızla daha 
uzun zaman gezmiş değilim. Sanırım bir hafta ön
ceydi, kız birden parladı, senin kalbin yok mu di
ye tutturdu. Ben de onu sevmezsem derdinden öle
cekmiş. Arabayı durdurdum, haydi şurada biraz 
duralım dedim, ay yirmi dakikaya kalmaz doğar. 
Birbirimizin gözlerinin içine bakıyorduk, içimden 
düşündüm, işte dedim şu anda sana bakıyorum ve 
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hiç bir şey hissetmiyorum, sadece...» 
Yargıç: 
«Sadece gurur...» dedi. 
Riley yadsımadı. 
«Kardeşlerim kendi kendilerini yönetecek yaş

ta olsalardı, kıyamet kopsa da umursamazdım.» 
Riley'in konuştuklarını dinlerken içim bir ga

rip oldu, sanki mideme bir sancı girdi. Onun ye
rinde olmaya can attığımı söyleyebilsem diye içim 
içimi yiyordu. 

«Daha önce dünyada tek insan kavramından 
söz ettiniz. Ne diye ben o kızı öyle göremedim? Be
nim de istediğim bu. Kendi başıma hiçbir işe ya
ramam, ama belki birine o biçim bağlanırsam o 
zaman benim de geleceğe değgin düşüncelerim olur, 
belki o düşündüklerimi de yaparım: Papazın evi
nin ötesindeki yeri alır, evler yaptırırdım, bece
rebilirdim de, ama bir huzura kavuşabilsem...» 

Rüzgâr yaprakları şaşkına döndürdü, yerlerin
den uğrattı, kara kara bulutlan birbirinden ayır
dı, bir yıldız sağanağıdır boşaldı. Sanki önümüz
de açılan bu yüce boşluktan çekinircesine, mum 
sendeledi, yuvarlandı, tâ tepemizde, uzaklara gö
mülmüş bembeyaz bir kış ay'ı belirdi, kardan ke
silmiş, ayrılmış bir parçayı andırıyordu. Yakında, 
ırakta canlı varlıklar kendi dillerince aya sesle
niyorlardı: Uykulu gözlü, dalgın kurbağalar, ya
ban tırmalayıcı sesiyle bir yaban kedisi... Cathe
rine pembe yorganı çıkardı, Dolly, üstüne örtsün 
diye tutturdu. Sonra bana sarılıp, hafif hafif ba-
§nnı okşamaya başladı. Sonunda dayanamadım, 
tatlı bir rahatlık içinde başımı göğsüne dayadım. 
uSüyor musun? deyince daha da fazla sokuldum: 
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Kucağı canım mutfağımız gibi ılık, güzeldi. 
Yargıç, ceketinin yakasını kaldırarak: 
«Oğul» dedi, «sen işi yanlış anlamışsın. Bir kı

zı sevmeyi nasıl bekleyebilirsin? Ömründe bir yap
rak parçasını sevdin mi?» 

Yaban kedisinin sesini tetikte bir avcı balası 
ile dinleyen Riley gece kelebekleri gibi etrafımız
da uçuşan yapraklardan bir tutam yakaladı, canlı 
birer varlık gibi yapraklar telâşlanıp kaçışmaya 
yeltendiler, bir tanesi parmaklarının arasında kal
dı. Yargıç da bir yaprak yakalamıştı, ama onun 
elinde yaprak, Riley'in elindekinden farklıydı, da
ha değerliydi. Yargıç yaprağı yavaşça yüzüne do
kundurdu, birden: 

«Sevmekten söz ediyoruz» dedi. «Bir yaprak, 
bir avuç tohum... İlk önce bunlarla başlayın. Sev
mek nedir biraz öğrenin. Önce bir yaprağı, yağ
murun yağışını, sonra o bir tek yaprağın size ne
ler öğrettiğini, yağmurun içinizde neler yarattığı
nı duyup anlayabilecek bir insan sevin. Kolay iş 
değil, biliyorum. Belki bir ömür boyu sürer. Ba
na da öyle oldu ya zaten, ama gene de istediği
me erişemedim, sadece istediğimin ne kadar ger
çek olduğunu biliyorum: Doğanın bir yaşam dizi
si olduğu gibi, sevmenin de bir sevgi dizisi oldu
ğunu anladım.» 

Dolly derin bir soluk alarak: 
«Öyleyse ben bütün ömrüm boyunca sevmi

şim» dedi. 
Yorganın içinde biraz daha büzülerek, 
«Yok, hayır,» dedi. 
Sesi birden hafiflemişti. 
«Değil değil, hiç bir zaman bir...» 
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Dolly söyleyeceği sözcüğü aranırken, rüzgâr 
şapkasının tülünü üfürüp uçurdu. 

«...bir erkek sevmedim. Eline fırsat geçmedi 
de ondan diyeceksiniz. Sadece babamı tanıdım di
yeceksiniz...» 

Sanki istemediği şeyleri söylemiş gibi sustu. 
Sırtındaki küçücük yorgan kadar yıldızların 

ışığı da Dolly'yi sarmış, bürümüştü. Garip bir şey, 
belki kurbağaların sesi, çimen tarlasından gelen 
dizi dizi sesler Dolly'yi sanki sürüklüyor, garip bir 
büyüyle konuşturuyordu. 

«Ama bütün öbür şeyleri sevdim. Diyelim, 
pembe rengi... Küçükken bir tek renkli kalemim 
vardı, o da pembeydi. Pembe kediler, pembe ağaç
lar çizerdim. Tam otuz dört yıl pembe bir odada 
yattım. Bir de kutum vardı, şimdi tavan arasın
da bir yerdedir. Verena'ya rica edeyim de versin 
bana, ilk sevgilerimi görmek hoş olacak. Durun ba
kayım ne vardı içinde? Kuru bir bal peteği, boş 
arı kovanı yuvası, daha bir sürü şey... ha, bir de 
içi karanfil dolu. bir portakal ve bir alakarga yu
murtası. Bütün bunları severken, içimde sevgi bi
rikti birikti, ve tıpkı ayçiçeği tarlalarında uçuşan 
kuşlar gibi içimde biriken bütün bu sevgiler çev
remi bürüdü. Ama böyle şeyleri insan içinde sak
larsa daha da iyi, bazı kimseler böyle şeylerden 
sıkılıyor, hattâ üzülüyor. Verena bana, hep köşe
ye bucağa saklanırım diye kızar. Ama kendilerini 
sevdiğimi belli ederek bazı kimseleri ürkütürüm 
diye korkarım. 

«Sözgelişi. Paul Jimson'un karısı.. Adam has
talanıp da artık gazete satamaz olunca, yerine ka
rısı kapı kapı dolaşmaya başlamıştı, anımsarsınız 
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herhalde?.. Zavallı sıskacık kadıncağız, koskoca ga
zete tomarıyla âdeta sürüklenerek yürürdü. Buz 
gibi soğuk bir gün, öğleden sonra, gelip bizim av
luda durdu, soğuk öylesine iliklerine işlemişti ki 
burnu akıyordu, gözlerinde yaşlar birikmişti. Ga
zeteyi bıraktı, ben de, dur biraz dedim, mendili
mi çıkardım, gözlerindeki yaşları silmek istedim. 
Elimden gelseydi, bu halinden ötürü çok üzüldüğü
mü, onu çok sevdiğimi söyleyecektim. Yavaşça yü
zünü sildim. Kadın belli belirsiz bir ses çıkardı, 
dönüp koşarak merdivenlerden indi. O gün bu
gün, hep gazeteyi sokaktan, içeri atar. Ne zaman 
gazetenin yere düştüğünü duysam, o ses sanki tâ 
içime, iliklerime işler.» 

Catherine, şaraptan artan en son yudumla ağ
zını çalkalayarak: 

«Şuna da bak, Paul Jimson'un karısı gibi ıvır 
zıvır şeyler için tatlı canını üzüyor,» dedi. «Benim 
de bir kavanoz kırmızı balığım var, ama onu se
viyorum diye bütün dünyayı sevdiğim de söylene
mez a. Bir yığın saçmalık, sevecek misiniz, söze de 
bak. İstediğiniz kadar içinizi dökün, zarardan baş
ka bir şey çıkmaz. Unutulması gereken şeyleri 
anımsamak neye yarar ki? İnsanlar bazı şeyleri de 
içlerinde saklaman. Ta içinizde, derindeki kendi
niz, işte sizin iyi yanınız budur. Sağda solda iç yü
zünü ortaya dökenden ne beklenir? Yargıca ba
karsanız hepimiz başımız dertte olduğu için bura-
daymışız. Lâf! Bizim ne diye burada olduğumuz 
çok basit. Bir defa, burası bizim ağacımız, ikinci
si, o yok mu o, bir de o Yahudi parçası, bize ait olan 
bir şeyi aşırmaya yelteniyorlar. Üçüncüsü, sizler, 
hepiniz burada iseniz, burada olmak istediniz de 
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ondan, tâ içinizden gelen bir ses böyle yapmanızı 
'stiyor. Dolly'cik yargıca yorganın bir ucunu uza-
tıver, adamcağız hora tepermiş gibi titriyor.» 

Çekingen bir tavırla Dolly yorganın ucunu kal
dırdı, yargıca bakarak başını salladı. Yargıç, hiç 
de çekinmeden, hemen yorganın altına giriverdi. 
Fırtınalı bir denize girip çıkan kürekler gibi Çin 
ağacının dalları sallanıyordu, tâ tepedeki yıldız
lar sanki ağacı serinletmiş, dondurmuştu. Bir ba
sma kalınca, Riley, zavallı bir yetimcik edasıyla, 
oturduğu yerde biraz diklendi. Catherine, sol ya
nında ben olduğum için, sağ yanında boş kalan 
yeri göstererek Riley'e seslendi: 

«Haydi sokulsana, dik başlı yaratık! nasıl ol
sa öbürleri gibi sen de titriyorsun.» 

RAley bu işten yana değildi, belki Catherine'in 
yosun yosun koktuğunu farketmişti, belki de ken
dini yeniden çocuk yerine koymak istemiyordu, 
ama ben, «Hadi Riley» dedim, «Catherine fırın gi
bi sıcacık, yorgandan bin kat daha iyi.» Biraz son
ra Riley de yanımıza sokuldu. Ortalık o kadar ses-
sizleşmişti ki herkes uyudu sandık. Biraz sonra 
Catherine'in kaskatı kesildiğini hissettim. 

«Bana mektubu gönderenin kim olduğunu şim
di anlıyorum.» dedi. «Bili Palavra. Evet Palavra 
ya, o yok mu, işte o yaptı bu işi. Adımın Cathe
rine Creek olduğunu nasıl bilirsem buna da ka
lıbımı basarım. Miami'de bir zenciye mektubu gön
derip postaya verdirdi, ben de başımı alır giderim 
de kurtulur sandı.» 

Dolly, uykulu, 
«Şşşşttt» dedi. «Haydi yum gözlerini. Korka

cak bir şey yok, bizi koruyacak erkeklerimiz var.» 
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Dallardan biri geriye doğru yattı. Ay ışığı ağa
cı aydmlatıverdi. Yargıcın, Dolly'nin elini tuttuğu
nu gördüm. Ondan sonrasını anımsamıyorum. 
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IV 

İlk uyanan Riley oldu. Kalkınca beni de uyan
dırdı. Tâ tepemizde gökyüzünde, yeni doğan gü
neşin sarhoşluğu içinde üç yıldız olduğu yerde sa
lınıp duruyordu. Çiy taneleri yapraklan bezemiş, 
kapkara bir karatavuk dizisi dağda beliren ilk ışık
ları karşılamaya gidiyordu. Riley beni çağırınca 
sessizce ağaçtan kayıp indik. Horul horul uyudu
ğu için Catherine duymadı bile. Ne Dolly ne de 
yargıç sesimizi duymuştu. Bu periler ülkesi orman
da yitik çocuklar gibi, yanak yanağa uyuyorlardı. 

Irmağa doğru yollandık. Riley yol gösteriyor
du. Keten pantalonunun paçaları birbirine deği
yor, fısıltıyı andıran sesler çıkarıyordu. İkide bir 
duruyor, sanki tren yolculuğundaymış gibi tatlı 
tatlı geriniyordu. Çok geçmeden bir tepeciğe var
dık, burada al al karıncalar çoktan uyanmış, işe 
koyulmuşlardı. Riley önünü açıp karıncaları sula
maya başladı. Bu hal bana hiç de gülünç gelme
mekle birlikte, gönlü hoş olsun diye güldüm. Ama 
birden dönüp de pabucumun üstüne yapınca hay
li gücendim doğrusu. Bu hareketinden beni adam 
yerine koymadığı sonucunu çıkarmıştım Ne diye 
böyle yaptığını sorunca, sen şakadan anlamaz mı
sın dedi, ve kolunu dostça bir eda ile boynuma attı. 

Bu gibi olaylar bir dönüm noktası sayılabilir-
se, bu sözünü ettiğim olay Riley Hendersen ile 
dost oluşumun başlangıcıdır diyebilirim, hiç ol-
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mazsa benim ona beslediğim sevgiye karşılık onda 
da bir sevgi duygusu depreşmeye başlamıştı. Top
rak rengi ağaçların altında, toprak rengi fundala
rın arasından göçerek ormanın ta ortasından ır
mağa indik. 

Yemyeşil durgun suyun üstünde al al avuç gi
bi yapraklar yüzüyordu. Suyun yüzüne çıkan, dibe 
batmış bir kütük ucu, bizi gizlice gözetleyen bir 
deniz canavarına benziyordu. Raft hafifçe bir ya
na eğilmişti. Tutam tutam toprak birikintileri da
mında, eğik güvertesinde kalın bir pas tabakası gi
bi duruyordu. Kamaranın içinde garip, ama bakım
lı bir hal vardı. Bir kaç tane sıradan dergi gelişi 
güzel ortaya atılmıştı. Masanın üstünde bir gaz 
lâmbası ve boş bira şişeleri duruyordu. Ranzanın 
üzerinde bir battaniye, ve yer yer pembe dudak 
boyası lekeleriyle kaplı bir yastık duruyordu. Bir
denbire birinin bu raftı gizlice kullandığını sezdim 
ve Riley'in tatlı tatlı sırıtmasından, derhal kim ol
duğunu anladım. 

«Üstelik de» dedi, «şu yanda balık tutabilirsin. 
Yemin et kimseye söylemeyeceğine...» 

Hayran hayran yemin ettim. 
Soyunurken garip bir hayal kurdum. Sözde 

raft ırmakta yüzüyormuş, beşimiz de içindeymişiz. 
Çamaşırlarımız yelken gibi uçuşuyor, mutfakta ce
vizli pasta pişiyormuş... pencerenin yanında bir 
sardunya çiçek açmış... hep birlikte başka başka ır
makta yol alıyor, başka başka yerler görüyormu-
şuz... 

Yazdan arta kalan sıcaklık, gökyüzüne tır
manan güneşi ısıtıverdi ama su öyle soğuktu ki, 
ilk dalışta tüyüm tüsüm diken diken oldu, hemen 

72 

güverteye çıktım ve bir kıyıdan bir kıyıya yüzüp 
duran Riley'i gözlemeye koyuldum. Leylek bacak
larını andıran bir yığın kamıştan bir adacık sığda 
çalkalanıp duruyordu. Riley kamışların arasında 
gözleri yerde, bir avcı tetikliğiyle yürüyerek yak
laştı. Beni çağırdı. Soğuktan canım yanmasına 
karşın suya dalıp yanma gittim. Kamışları eğip bü
ken su berraktı, diz boyu ufacık havuzlara bölün
müştü. Riley bunların birinin tepesinden dikkatli 
dikkatli bakıyordu. Hayli sığ olan bu havuzcukta 
bir kedi balığı hapsolmuş, miskin miskin yatıyor
du. Tırmık gibi gergin, sert parmaklarımızla balı
ğın üstüne saldırdık. Ansızın geri çekilince hayvan 
benim avucuma fırladı. Bıçak gibi keskin sakalla
rı avucumun ortasını derince yardı ama aklımı ba
şıma topladım ve balığı bırakmadım. İyi olmuş, 
çünkü ondan sonra bir daha balık tutamadım. 
Boş elle kedibalığı tuttuğumu söyleyince çokları 
inanmazlar, o zaman inanmazsanız Riley Hender-
son'a sorun derim. Balığın kulaklarından bir ka
mış parçası geçirdik ve hayvanı suyun üstünde tu
tarak rafta doğru yüzdük. Riley, bunun şimdiye 
kadar gördüğü en dolgun kedibalığı olduğunu söy
lüyordu. Balığı ağaca götürecektik, iyi balık pişir
mekle öğündüğü için yargıca sabah kahvaltısı için 
kızarttıracaktık. Ama balığı o sabah bir türlü yi
yemedik. 

Bu arada meğer bizim ağaç evin hali duman-
TOIŞ. Biz yokken Şerif Candle, birkaç memur ve bir 
de tutuklama emriyle dönmüş. Bizse orada olup 
bitenden habersiz, Riley ile beraber yerdeki man
tarları tekmeliyor, suya çakıl taşları atarak aylak 
aylak geziniyorduk. 
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Daha ağaçtan hayli uzaktayken, kulağımıza 
haykırışa benzer sesler geldi. Gürültüden baltayla 
kesiliyormuş gibi ağaçlar inliyordu. Catherine'in 
bağırdığını, daha doğrusu haykırdığını duydum. 
Birden dizlerim kesildi, Riley'e güçlükle yetişebili
yordum. Riley eline bir sopa geçirmiş tabana kuv
vet koşuyordu. Ben de bir o köşeye, bir bu köşe
ye koşa koşa yanlış bir yola sapıvermişim, bir de 
baktım çimen tarlasının bir kenarcığında buldum 
kendimi. Catherine de oradaydı. 

Giysisinin önü paramparçaydı. Kadıncağız ya
rı çıplaktı. Şerifin yamakları, üç iri yarı herif, Ray 
Oliver, Jack Mill ve Koca Eddi Stover, Cstherine'i 
çimenlerin arasında sürüklüyor, tokatlıyorlardı. 
İç'mden herifleri gebertmek geldi, Catherine de 
çok çabalıyordu ama ne kadar çabalasa boştu. Za
vallı kafasıyla itikliyor, dirsekleriyle vuruyordu 
ama ne çare. Koca Eddi Stover doğuştan «orospu 
çocuğu» idi, öbürlerine gelince, onlar da sonra
dan bu adı haketmişlerdi. Koca Eddi bana saldırdı, 
ben de kedibalığmı suratına fırlattım. Catherine: 
«Bırakın yavrucağızı. öksüzdür yavrucak.» diye ba
ğırıyordu. Sonra, herifin beni belimden kavradığını 
sezince, «Torbasına vur Collin» dedi, «sarsak tor
basını tekmele.» Ben de tekmeledim. Koca Eddie' 
nin yüzü sütlâç gibi buruştu, karıştı. Jack Mili (bu 
herif bir sene sonra buz deposuna tıkılıp kaldı ve 
donarak geberdi, oh oldu herife) hemen bana ya
pıştı, ama ben o anda tarlanın ortasına zıpladım 
ve en yüksek çimenlerin arasına gizlendim. Ondan 
sonra da sanırım beni aramaya uğranmadılar bile. 
Catherine'le zaten fazlasiyle becelleşiyorlardı. Ka
dıncağız olanca gücü ile heriflerle dövüştü, ben de 
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izliyor, elimden bir şey gelmediğinden derdimden 
hasta oluyordum. Sonunda tepeciğin üstünden, 
mezarlığa doğru gözden kayboldular. 

Ta tepelerde iki karga öterek geçti, sonra dön
dü, gene geçti, sanki kötü bir haber getiriyorlar
dı. Gene ormana daldım, tam yanıbaşımda, çi< 
menlerin arasından çizme sesleri duyuyordum. Ge
len Şerifti. Yanında Will Harris adında uzun boylu 
bir adam vardı. Herif kapı gibi kocamandı, boğa 
gibi omuzları vardı. Bir zamanlar yaban bir köpek, 
Will Harris'in gırtlağını ısırmış. Yaranın yeri pek 
feci bir hal almıştı ama sesi daha da berbattı. Cü
ce sesi gibi incecik, titrek cılız bir sesti. O kadar 
yakınımdan geçtiler ki rahat rahat Will'in pabuç 
hağlarmı çözebilirdim. Cırtlak sesiyle Şerife bir 
şeyler anlatıyor, Verena ile Morris Ritz'den bah
sederken sesi bir perde daha yükseliyordu. Neye 
dair konuştuklarını pek kestiremiyordum ama, 
Morris Rîtz ile ilgili bir şeyler olmuş. Verena'da 
Willi gönderip Şerifi çağırtmış. Şerif: «Peki bu ka
dın ne ister anlamam, ordu mu toplayayım isti
yor?» dedi. İkisi uzaklaşınca, hemen yerimden fır
layıp ormana koştum. 

Çin ağacına yaklaşınca hemen eğreltiotlarmm 
arkasına gizlendim. Belki Şerifin adamlarından bi
ri hâlâ buralardadır dedim. Ama kimseler yoktu, 
sadece garip bir kuşçağız bir başına ötüp duru
yordu. Ağaç evde de kimseler yoktu. Yol yol ışın
lar, hayaletleri andırırcasına, ağaç evin boşluğu
nu aydınlatıyordu. Sanki düşte gibi gizlendiğim 
yerden çıktım, başımı ağacın gövdesine dayadım. 
Birden raftın hayali gözlerimin önünde canlandı. 
Çamaşırlarımız yelken gibi uçuşuyor, sardunya çi-
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çek açıyor, akan, koşan ırmak bizi denize, dünya
ya taşıyordu. 

«Collin...» 
Sanki adım, birden gökten düşüvermişti. 
«Sen misin? Ağlıyor musun?» 
Dolly'nin sesiydi, ama nereden geliyordu anla

yamadım. Ağaca tırmanınca, tâ tepede Dolly'nin 
bebek patiğini andıran pabucunu gördüm. Yargıç 
da yanındaydı: 

«Aman dikkat et oğul» dedi. «Bizi silkeleyip 
yere dökeceksin.» 

Gerçekten de yelken direğine tünemiş martılar 
gibi, ağacın ta tepesinde oturuyorlardı. Sonradan 
Dolly manzaranın pek güzel olduğunu ve daha ön
ce oraya çıkmadığından dolayı üzüldüğünü anlat
tı. Anlaşılan, yargıç, Şerifle avenesinin gelişini da
ha uzaktan görmüş ve vaktinde ağacın tepesine 
gizlenivermişler. Dolly: 

«Dur, iniyoruz» dedi. 
Yargıç bir kolundan tutup yardım ederken, 

merdivenlerden inen zarif bir bayan edasıyla, Dolly 
ağaçtan iniverdi. 

Hemen öpüştük. Dolly beni hâlâ bırakmıyor
du. 

«Catherine seni aramaya gitti. Nerede olduğu
nu bilmiyorduk, öyle korktuk ki...» 

Korkudan titriyordu, benim de ellerim titre
meye başladı. Tirtir titreyen minicik bir hayvana, 
kapandan yeni çıkarılmış bir tavşana benziyordu. 
Yargıç utangaç, bakıyor, ellerini uğuşturuyordu. 
Catherine'in başına gelenlere engel olamadığından 
ötürü belki kendince küçük düştüğünü hissediyor
du. Ama, ne yapabilirdi ki. Yardıma gitse, kendi de 
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ele geçecekti. Ne şerif, ne Eddi Stover, ne de ave
nesi pek yabana atılır takımdan değildi. Asıl suç
lu olan bendim. Catherine beni aramaya çıkma
saydı belki de ele geçmeyecekti. Çimen tarlasında 
olup bitenleri anlattım. 

Ama Dolly dinlemek istemiyordu. Sanki bir 
düşü dağıtırcasma, şapkasının tülünü geriye itti. 

«Catherine'in gittiğine inanmak istiyorum, 
ama bir türlü inanamıyorum. Gidip bir arayabil-
sem. Bütün bu işleri Verena'nm karıştırdığına 
inanmak istiyorum, gene de elimden gelmiyor. Col
lin, ne dersin bu işe? Gerçekten dünya kötü bir 
yer mi? Oysa dün gece dünyayı bambaşka görü
yordum.» 

Yargıç gözlerini bana dikmişti. Sanırım ne ya
nıt vermem gerektiğini anlatmaya çabalıyordu. 
Ama bunu ben kendim de biliyordum. Hangi dü
şünce ve duygulardan kurulmuş olursa olsun, in
sanın kendi dünyası her zaman güzeldir, kaba, çir
kin olamaz. Dolly, kendi dünyası içinde, incelmiş, 
uygarlaşmıştı, bu dünyasının içinde ben ve Cathe
rine vardık, birlikte paylaşıyorduk bu dünyayı, iş
te bu yüzden de çevresinde dönüp dolaşan kötülük
lere aklı ermiyordu. Hayır Dolly dünya kötü bir 
yer değil. Elini alnına götürdü: 

«Eğer dediklerin doğru ise, birazdan Catheri
ne ağacın altına gelmeli. Seni ya da Riley'i bul
mamış olabilir, ama gene de gelmesi gerek,» dedi. 

Yargıç, 
«Peki ama Riley nerede?» diye sordu. 
Riley benim önümde koşuyordu, ondan sonra 

bir daha görmemiştim. Birden duyulan bir kaygıy
la yargıçla birlikte kalkıp Riley'in adını seslenme-
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ye başladık. Tekrar tekrar ormanda dağılan, kıv
rılan, dolaşan sesimiz bomboş gene bize dönüyor
du. Olanları tahmin edebiliyordum: Eski bir kızıl-
derili kuyusuna düşmüş olabilirdi. Bu gibi olayla
ra çok rastlanmıştır. Tam söyleyeceğim sırada, yar
gıç parmağını dudaklarına götürdü. Adamda tazı 
kulağı vardı. Ben hiçbir şey duymamıştım. Ama 
haklıydı, yol boyunca biri geliyordu. Bir de bak
tık ki, gelen Maude Riordan ile Riley'in ablası, ya
ni akıllı olanı, Elizabeth imiş. İkisi pek sıkı fıkı 
arkadaştı, bir örnek beyaz kazaklar giymişlerdi. 
Elizabeth'in elinde bir keman kutusu vardı. 

Yargıç, seslenince, bizi henüz görmediklerin
den, kızlar ürktü: 

«Elizabeth, buraya bak, baksana yavrum, kar
deşini gördün mü?» 

İlk önce kendine gelen Maude olduğu için ilk 
o yanıtladı. 

«Elbette gördük» dedi. «Elizabeth dersini bi
tirdi, onun evine gidiyorduk birlikte, Riley son sü
rat yanımızdan geçti, neredeyse bizi çiğneyecekti. 
Elizabeth biraz öğüt verdi kardeşine. Neyse, bizi 
buraya gönderdi, kendisini merak etmemenizi söy
ledi. Ne olduğunu daha sonra anlatacakmış. Nedir 
anlatacağı, bilemem.» 

Okulda Maude da, Elizabeth de benim smıfım-
daydı. Sınıf atlayıp bir yıl önce haziranda okulu 
bitirmişlerdi. Maude'u iyi tanırdım, çünkü bir yaz 
annesinden piyano dersi almıştım. Babası keman 
dersi verirdi. Elizabeth Henderson da babasının 
öğrencisiydi. Maude da çok güzel keman çalardı. 
Bir hafta kadar önce gazetede okumuştum. Bir
mingham radyosunda konser vermeye çağırılmış. 
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Duyunca pek sevinmişti. Riordan ailesi pek iyi in
sanlardır, nazik ve neş'elidirler. Zaten Bayan Rior-
dan'dan piyano dersi almamın amacı, piyano öğ
renmek değildi ya.. Sarışın, tombulca vücudu ve 
piyanonun cila kokusu ve ciddiyet havası önünde 
otururken tatlı tatlı, bilgili konuşmalarımızı se
verdim. En çok hoşuma giden de, ders bittikten 
sonra, arka balkonda Maude'un limonata sunu
şuydu. Küt, kalkık bir burnu, minicik cin gibi ku
lakları vardı. Sıskacık ve cıvıl cıvıldı. Gözleri İr
landalı olan babasmmki gibi kara, saçları annesi
ninki gibi sabahın erken saatlerini andırırcasına 
açık sarı, platin rengiydi - en yakın arkadaşı olan 
durgun, silik Elizabeth'e hiç de benzemezdi. İkisi 
oturup da neden söz ederlerdi bir türlü kestire
mezdim, belki kitaplardan, müzikten söz ederlerdi. 
Ama benimle konuşurken Maude erkek çocuklar
dan, akşam gezmelerinden, pastane köşelerinde 
olup bitenlerden sözederdi. Riley Henderson'un 
olur olmaz kızlarla sürtmesini eleştirirdi. Eliza
beth'e pek acırdı ve tüm sorunlarına karşın ekini 
belli etmemesine hayrandı. Maude'un Riley'e tut
kun olduğunu anlamak işten bile değildi, ama ge
ne de bir ara Maude'a âşık olduğumu sandım. Ev
de ondan o kadar sık sözetmiştim ki sonunda Cat
herine, aman şu Maude Riodan mı, dedi, baston gi
bi kız, elle tutulacak bir dirhem eti yok, Tanrı
nın günü erkekler gezdirmek için can atarlar 
ama... Bir akşam Maude'u iyice gezdirdim. Kendi 
elimle yakasına takması için kır çiçeklerinden bir 
buket hazırladım, "phil'in Gazinosuna gittik, pa
halı bir yemek yedik. Sonra Lola Oteline danset
meye gittik. Gene de, ayrılırken öpüşmeye yanaş-
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mıyordu. «Olmasa da olur, Collin» dedi... «Ama 
beni gezdirdiğin için teşekkür ederim.» 

Anlarsınız ya, pek canım sıkılmıştı. Alınma
maya çalıştım, dostluğumuz biraz daha değişik ola
rak devam etti. Bir gün, dersimiz bitince, Bayan 
Riordan evde çalışacağım parçayı göstermekten 
caydı, artık ders vermek istemediğini söyledi. 

«Seni çok severiz Collin, istediğin zaman evimiz 
sana açıktır, ama şekerim, doğrusunu istersen sen
de müzik yeteneği yok. Arasıra böyle olur, gerçeği 
söylemezsem her ikimiz için de yakışık almaz.» 

Haklıydı ama gene de gücüme gitmişti. Çare
siz, küçük düştüğümü hissettim. Riordan'lar aklı
ma gelince üzülürdüm, ama öğrendiğim bir iki 
parçayı da unutunca, piyano dersi sorunu tümden 
aklımdan çıktı. İlk önceleri okuldan çıkarken Mau
de yolumu keser evine davet ederdi, ben de bir yo
lunu bulur kabul etmezdim. Zaten, o sıralarda 
mevsim kıştı, Dolly ve Catherine ile mutfakta 
oturmak hoşuma giderdi. Catherine nasıl oluyor 
da artık Maude Riordan'dan sözetmiyorsun diye so
rar, ben de, etmiyorum işte, der işin içinden çı
kardım. Ama konuşmadığım anlarda da herhalde 
düşünüyordum. Ne olursa olsun, bizim yıllanmış 
ağacın altında görünce, gönlümde eski duygular 
birden kabardı. Bir sıkılganlıktır belirdi içimde. 
Acaba Maude bize, Dolly, yargıç ve bana birer deli 
gözüyle mi bakıyordu? Ama hallerine bakılırsa 
sanki yolda ya da bir pastanede karşılaşmışız gibi 
konuşuyorlardı. Yargıç, 

«Maude, baban nasıl?» diye sordu «Rahatsız-
mış diye duydum.» 

«Yakınacak durumu yok.. Erkekleri bilirsiniz, 
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hep kendilerinde hastalık aranırlar. Siz nasılsınız?» 
Yargıç dalgın dalgın: 
«Yazık» dedi. «Babana saygılarımı söyle, geç

miş olsun..» 
«Peki efendim söylerim, teşekkür ederim. İl

ginize sevinecektir,» Eteklerini toplayıp yere otla
rın üstüne oturdu, Elizabeth de istemeye isteme
ye yanma yerleşti. Elizabeth'le şakalaşmak kimse
nin aklına gelmez, ilk önce biraz samimîleşip Eli
zabeth yerine admı kısaltır Betty dersiniz, ama 
çok geçmeden, topu topu bir hafta sonra gene Eli
zabeth dersiniz. Baygın, gevşek bir hali vardı, ke
mikleri sanki yumuşakmış hissini verirdi, saçları 
kapkaraydı. Mahzun, çok zaman peygambercesine 
durgun, iyi bir yüzü vardı. Zambağı andıran boy
nunda bir madalyon içinde misyoner babasının res
mi dururdu. 

«Bak Elizabeth, Bayan Dolly'nin şapkası ne gü
zel değil mi? Kadife, tülü de var.» 

Dolly yerinden doğruldu, eliyle başını düzeltti. 
«Pek şapka giymem ama, yola çıkmaya niyet

liyiz de.» 
Maude, daha açık konuşmaya başlayarak: 
«Evden ayrıldığınızı duyduk,» dedi. «Daha 

doğrusu herkesin ağzında, deÇil mi Elizabeth?» 
Elizabeth cansız cansız başını salladı. 
«Tövbeler olsun, ortada öyle garip laflar do

laşıyor ki! Yolda Gus Ham'a rastladık, zenci ka
dıncağızın (Catherine Crook'du değil mi adı?) tu
tuklandığını söyledi, Bayan Buster'in kavanozla 
başına vurmuş diyorlar. 

Sesi giderek hafifliyen Dolly karşılık verdi: 
«Catherine'in... bu işle ilgisi yoktu...» 
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Maude: 
«Herneyse biri yapmış olacak, bu sabah pos

tanede Bayan Buster'e rastladık, kafasındaki şişi 
herkese gösteriyordu, bir hayli de büyük yani. Şiş 
pek de yapmacık gibi durmuyordu değil mi Eliza
beth?» 

- Elizabeth esniyordu. 
«Neyse kim yapmışsa yapmış, ama âfenn 

ona...» 
Dolly: 
«Hayır, dedi. Doğru değil, böyle bir şey hiç 

olmamalıydı. Hepimizin pişman olacağımız daha 
neler neler olacak.» 

Sonunda Maude benimle ilgilendi. 
«Ben de seni görmek istiyordum Collin,» dedi. 
Kendi hesabına değil de benim hesabıma, san

ki güç bir duruma, sıkılganlığa engel olmaya ça
balıyordu. 

«Elizabeth'le birlikte kıyafetli bir eğlence dü
zenlemek istiyoruz, şöyle korkunç bir şey. Senin de 
iskelet giysisi giyip karanlık bir odada fal bakma
nı düşündük, çünkü sen şeyde pek iyisindir, şey
de» 

Elizabeth, ilgisizce, 
«Palavrada» dedi. 
Maude işi daha da genişleterek: 
«Zaten falcılık da aynı şeydir» diye ekledi. 
Benim iyi yalan uyduracağımı nerden çıkar

mışlar bilmem, yalnız okulda özür uydurma bakı
mından hayli çenem açıktı. İyi fikir, dedim, herhal
de eğlenceli olacak. 

«Ama beni hesaba katmayın, belki o zamana 
kadar hapiste olurum.» 
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Bu lâfımı da evine gitmemek için uydurdu
ğum soğuk özürlerden biri olarak kabul eden Ma
ude: 

«Öyleyse sağlık olsun ne yapalım» dedi. 
Birden bastıran sessizliği bozmak için yargıç: 
«Hey, Maude» dedi. «Sen gitgide ünlü oluyor

sun. Radyoda konser vereceğini gazetede okudum.» 
Sanki yüksek sesle düş kuruyormuş gibi, bu 

radyo programının bir yarışma olduğunu, kaza
nırsa Üniversitede burs alacağını söyledi. İkinci 
olursa bile yarım burs alabilecekmiş. 

«Babamın bestelediği bir parçayı, bir serenad'ı 
çalacağım. Ben doğduğum gün, benim için yaz
mış. Ama sürpriz yapmak istiyorum, şimdiden bil
mesin.» 

Elizabeth keman kutusunu açarak, 
«Söyleyin çalsın» dedi. 
Maude pek alçak gönüllüydü, yalvarıp yakar

mamıza gerek kalmadı. Şarap rengi keman, çene
sinin altına sokuluvermiş, titrek, hafif sesler çı
karıyordu. Bir kelebek dost bir edayla yaya kondu, 
ama, binlerce kelebeğin uçuşuna denk bir ses çı
kararak yay, tellerin üstünden birden geçince, ke
lebek fır dönerek kaçtı, gitti. Kemanın sesi bu hı-
şımlı güz ormanında gök fişeği gibi yükseldi, ya
yıldı. Sonra hafifledi, hazin bir hal aldı, kızın gü
müş saçları kemanın üstüne döküldü. Alkışladık. 
Biz sustuktan sonra, görünmez bir çift el alkışa 
devam ediyordu. Riley, yeşilliklerin arasından çık
tı, onu görür görmez Maude'un yanakları al al 
olmuştu. Dinlediğini bilse, belki de bu kadar güzel 
çalamazdı. 

Riley kızları eve gönderdi. Pek gitmek istemi-
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yorlardı ama, Elizabeth kardeşinin sözünden çık
maya alışmamıştı. Riley: 

«Kapıları kilitleyin» dedi. «Maude, bu gece 
bizde kalırsan çok sevinirim. Beni soran olursa, ye
rini bilmiyoruz dersiniz.» 

Ağaca çıkarken Riley'e yardım ettim. Tüfeği
ni ve bir torba dolusu erzak getirmişti: bir şişe 
gül ve üzüm şarabı, portakal, sardalya, çörek, pas
ta, galeta... Nevalenin her biri neşemizi yerine ge
tirmeye yardım ediyordu, hele Dolly galetalara pek 
sevinmiş, Riley'in bir öpücük hakettiğini söyle
mişti. 

Ama getirdiği haberi ciddiyet, biraz da kay

gıyla dinledik. 
Ormanda ayrıldığımız vakit, Catherine'in se

sinin geldiği yana doğru gitmiş. Ben koca Eddie 
Stover ile savaşırken o da izlermiş. Peki ne diye 
yardım etmedin, dedim. 

«İyi beceriyordun da ondan, dedi. Koca Eddie 
seni kolay kolay bağışlar sanma, zavallı herif iki 
büklüm yürüyordu.» 

Üstelik, adamlar, onun da bizden yana oldu
ğunu ağaçta bizimle birlikte kaldığını bilmiyordur 
diye düşünmüş. Gizlendiğine de iyi etmiş, böyle
likle Catherine'i ve memurları kasabaya kadar iz
leyebilmiş. Catherine'i koca Eddie'nin arabasının 
bagaj yerine tıkmışlar ve doğru hapishaneye git
mişler. Riley onları kendi otomobilinde izlemiş. 

«Hapishaneye gelinceye kadar Catherine sa
kinleşmişti. Oldukça kalabalık bir kafile toplan
mıştı, birkaç çocuk, bir iki yaşlı köylü vardı. Cat
herine'i görseniz koltuklarınız kabarırdı. Giysisi
nin eteğini toplamış, başı böyle yürüyordu.» 
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Riley krallar gibi başını havaya dikleyerek 
gösterdi. Catherine'i çok zaman böyle görmüşüm-
dür, (biri bilmecede hile yaptığı ya da, yanlış bir 
haber verdiği için veya dişçiye gitmediğinden ötü
rü kendisini azarladığı vakit böyle yapardı.) Dolly 
de anımsamış olacak ki, burnunu çekmeye başla
dı. Riley: 

«Ama» dedi, «hapse girer girmez bir şamata 
daha kopardı. Hapisanede dört hücre vardır, ikisi 
beyazlar, ikisi zenciler için. Catherine zencilerin 
hücresine tıkılınca, tepesi atmış.» 

Yargıç çenesini sıvazladı, başını sallıyordu. 
«Kendisiyle konuşmadın mı, bizden birini gö

rünce içi rahatlardı.» 
«Orada bir hayli durdum, belki pencereye ge

lir diye ümitlendim. Sonra öbür haberi duydum.» 
Şimdi düşünüyorum da, Riley ne diye bu ka

dar sabredip hemen söylemedi diye şaşıyorum. Bi
zim ünlü Şikagolu doktor Morris Ritz, Verena'nm 
kasasını boşaltmış, onikibin dolarlık tahvilât ve 
yedi bin dolar nakit parayı alıp yok olmuş. Son
radan öğrendiğimize göre üstüne oturduğu paralar 
bu kadar da değilmiş. Ne demezsiniz, meğer bizim 
cırtlak sesli Will Harris de Şerife bunu anlatırmış. 
Demek bu yüzden Verena hemen şerifi çağırtmış. 
Bizim is. bunun yanında devede kulak kalır kuş
kusuz. Riley bir iki küçük haber daha verdi. Dük
kânın üst katındaki yazıhanede, kasanm boşaltıl
dığım görünce, Verena hemen Lola otele yollan
mış. Dr. Morris Ritz'in bir akşam önce otelden ay
rıldığını duyunca da şak diye düşüp bayılmış. 
Ayılttıkları vakit gene düşmüş, bayılıvermiş. 

Dolly'nin tatlı, sevimli yüzü birden karmaka-
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rışık olmuştu. Verena'nm yanma gitme isteği için
de beliriyordu ama aynı zamanda da benlik duy
gusu, daha güçlü bir duygu, engel oluyordu. Dert
li dertli bana baktı. 

«Bunu şimdi bilsen daha iyi Collin, benim gi
bi yaşın geçtikten sonra öğrenmende yarar yok. 
Dünya gerçekten kötü bir yer.» 

Âni bir rüzgâr esişi gibi, yargıç birden değiş
mişti. Artık tam yaşını gösteriyordu, güz mevsimi 
gibi bomboş, kupkuru kalmıştı. Sanki, kötülüğü 
kabullenerek Dolly onu yaya bırakmıştı. Oysa ya-
nılıyordu. Yargıç ona bir ruh, bambaşka bir var
lık yakıştırmıştı, ama o herşeyden önce kadındı, 
Şarap şişesini açıp Riley dört kadeh doldurdu. Bi
raz sonra beşinciyi, Catherine'in kadehini de dol
durdu. Yaıgıç kadehini kaldırırken: 

«Catherine'in onuruna» dedi. «İçi güvenle dol
sun .» 

Kadehlerimizi kaldırırken, Dolly, birden aklı
na gelen bir şeyle gözleri büyüyerek: 

«Eyvah, Collin» dedi. «Catherine'in lâfını an
layabilen bir sen, bir de ben varız.» 

Ertesi gün, ekimin ilk günü, çarşamba günü, 
asla unutamayacağım bir gün oldu. 

İlk önce, parmaklarıma basarak, Riley beni 
uyandırdı. Dolly zaten uyanmıştı, küfrettiğimden 
Ötürü özür dilememi söyledi. Özellikle bu kadar sı
kışık bir durumda otururken nezaket en çok sa
bahları önemlidir, dedi. Yargıcın, asılı olduğu dalı 
olgun bir elma gibi eğen saatine baktım, tam al
tıyı altı geçiyordu. Kimin fikriydi bilmem ama sa
bah kahvaltısında portakal, galeta ve soğuk köf-
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te yedik. Yargıç, bir fincan kahve içmedikçe in
san, insan olduğunu hissedemez dedi. Hepimizin 
canı kahve çekmişti. Riley kasabaya gidip kahve 
almağı önerdi, aynı zamanda ortalığı bir kolaçan 
eder, olup biteni anlarım, dedi. Beni de götürmeyi 
önerdi. 

«Yerde oturursa kimse görmez» dedi. 
Yargıç, bunun delilik olduğunu söyleyerek en

gel olmaya çalıştı ama Dolly gitmek istediğimi an
lamıştı. Ötedenberi Riley'in otomobiline binmeyi o 
kadar isterdim ki, hiç kimsenin beni görememesi 
pahasına da olsa heyecanıma diyecek yoktu. Dolly: 

«Bir zararı olacağını sanmam» dedi. «Ama 
gömleğini değiştir. Sırtındaki öyle toz toprak için
deki, turp tarlasına dönmüş.» 

Çimen tarlası sessizdi. Ne kuş uçuşu, ne tatlı 
tatlı hışırtılar duyuluyordu. Sipsivri çimenler kes
kin ve kıpkırmızıydı, savaş sonrası, kana bulan
mış okları anımsatıyordu. Tepeyi aşıp mezarlığa 
yollanırken sert otlar ayağımızın altında çıtn di
yordu. Burada manzara pek güzeldir. Ağaçlarda 
sallanıp çalkalanan, uçsuz bucaksız orman, yüz ki
lometrelik ekilmiş biçilmiş, değirmenli çiftlikler, tâ 
ötelerde mahkemenin kulesi, kasabanın tüten ba
caları... Annemle babamın mezarının başında dur
dum. Sık sık ziyaret etmezdim, içime bir ezginlik 
çökerdi.. O buz gibi mezar taşı, anamı babamı ta
nıdığım, bildiğim zamanlara, onların canlılığına ne 
kadar yabancıydı. Babam yola çıkınca annemin ağ
layışı, annem ölünce babamın çırıl çıplak sokağa 
uğrayışını hiç anımsatamıyordu. Toz toprak, ça
mur içindeki mermerin üstünde duran çiçekliklere 
çiçek koymak istedim. Riley bana yardım etti. 
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«Senin annenin iyi olduğuna sevindim. Çoğu 
kahpedir.» 

Acaba kendi annesini mi kasdetti diye merak 
ettim. Zavallı Rose Henderson, Riley'i bahçede do
laştırır, çarpım cetvelini ezberletirmiş. Bana ka
lırsa, Riley o sıkıntılı günlerin acısını çıkarmış
tı. En az üç bin dolarlık bir otomobili vardı. Kul
lanılmış almıştı ama. Yabancı mal bir otomobil
di, Alfa-Romeo markaydı (Romeo'nun Alfası diye 
takılırdık) New Orleans'da tutuklanmış bir politi
kacıdan satın almıştı. 

Toprak yolda kasabaya doğru yol alırken, bi
ri bizi görse diye dua ediyordum. Bazı kimseler 
vardı, ben Riley'in otomobilindeyken görsünler is
terdim. Ama daha vakit pek erken olduğu için or
talık ıssızdı. Daha herkesin kahvaltısı ocaktaydı, 
önünden geçtiğimiz evlerin bacaları tütüyordu. Ki
lisenin önünden köşeyi döndük, alanı dolaştık, Co* 
oper'in ahırıyla fırının arasında durduk. Riley be* 
ni orada bıraktı, kimseye görünmememi öğütledi, 
kendisinin de bir saate kadar döneceğini söyledi. 
Ben de kanapenin üstüne yatıp, ahırdaki saman
ların arasında hırsızlık eden serçelerin sesini din
liyor, fırından gelen taze ekmek ve pasta kokusunu 
kokluyordum. Fırının sahipleri, County adında bir 
karı kocadır. Sabah üçte işe başlar ve sekizde dük
kân açılıncaya kadar ekmek ve çörekleri pişirirler. 
Temiz, işlek bir dükkândır. Fırıncının karısı Vere-
na'nm dükkanındaki en pahalı giysileri bile ala
bilir. Ben bu canım kokuları içime çekerken, arka 
kapı açıldı ve Bay County elinde süpürgeyle çı
kıp, arsaya kepek döktü. Riley'in otomobilini gö
rünce anlaşılan pek şaşırmıştı, hele içinde beni 
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görünce büsbütün şaşırıverdi. 
«Ne anyorsun burada Collin?» 
«Hiiç, Bay County» dedim, ve acaba olanları 

biliyor mu diye merak ettim. 
Sanki soğuk, dokunulacak bir nesneymiş gibi 

parmaklarıyla havayı yoklayarak: 
«Aman» dedi, «Ekim geldi ya, pek seviniyo

rum. Yazın halimiz duman. Fırınlardan, beter sı
cak oluyor. Gel oğul bir tepsi çörek seni bekliyor, 
gel içeri bakalım.» 

Beni içeri alıp da sonra Şerifi çağıracak ta
kımdan değildi. 

Sanki benim orada bulunmam dünyanın en 
sevinilecek olayıymış gibi fırıncının karısı beni gö
nülden karşıladı ve ocağın bulunduğu odaya aldı. 
Hemen hemen herkes Bayan County'yi severdi. Kı
sa boylu tombalak, sakin bir kadındı, deve gibi 
ayakları, kaim kolları, kaslı bir yüzü vardı, ve 
tanrının günü fırın ateşinden yanakları al aldı. 
Gözleri mavi kremaya benzerdi, saçları un çuva
lından çıkmış gibiydi. Ayaklarının ucuna kadar 
inen bir önlük takardı. Kocası da önlük takardı, 
bazen Phil'in birahanesinde önlüğü önünde, bir iki 
kadeh atıştırıp çene çalmaya gittiğini gördüğüm 
çok olmuştur. Bira tezgâhının önünde, eteği salla-
na sallana, yüzü pudralı, boyalı, iri yarı bir soy
tarıyı anımsatırdı. 

Hamur masasının bir yanını temizleyerek Ba
yan County bir fincan kahve ve Dolly'nin sevdiği 
türden tarçmlı çörek ikr^m etti. Bay County, bel
ki canım bgşka bir şey ister diye, 

«Ben söz verdim» dedi, «ne demiştim, mayalı 
çörek...» 
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Karısı bir yumak hamuru açarak, 
«O çocuklar içindir» dedi. «Collin koca adam 

oldu, kaç yaşındasın bakayım?» 
«Onaltı.» 
«Tam Samuel'ciğimin yaşında...» 
Oğlunu kasdediyordu. Samuel'e hepimiz katır 

derdik, çünkü akıldan yana katırdan pek farkı yok
tu. Oğlunuzdan ne haber var diye sordum, çünkü 
geçen güz, üç yıl sekizinci sınıfta kaldıktan sonra, 
bizim katır Pensacola'ya girip Deniz Ordusuna ya
zılmıştı.» 

«Şimdi Panama'da, en son böyle yazıyordu.» 
Hamuru, pasta kalıbına dökerek: 
«Sık sık haber alamıyoruz» dedi. «Bir kez, 

mektup yazdım, Samuel daha sık yazsan daha iyi 
olur, yoksa başkana tam tamına kaç yaşında ol
duğunu bildiririm dedim. Biliyorsun, sahte yaşla 
kaydoldu. Duyunca pek öfkelenmiştim, okulda Bay 
Hand'e çatmıştım. Zaten Samuel de bu işi o yüz
den yaptı, yıllar yılı sekizinci sınıfta kalıp, koca 
boyu ile ufacık çocukların arasında okuyunca si
nirine dokundu. Ama şimdi anlıyorum Bay Hand 
haklıymış. Samuel ödevlerini yapmadıkça onun da 
öbürleri gibi sınıf geçmesi diğer çocuklara ters et
ki yapardı. Belki de böylesi iyi olmuştur. Şekerim, 
Collin'e resmi gösteriver » 

Palmiye ağaçlan ve gerçek bir denizin önünde 
dört deniz eri sırıtarak, kol kola girmişlerdi. Res
min altında, Anneciğim ve babacığıma sevgilerle, 
Samuel, yazılıydı. Bir içime oturdu ki. Bizim katır 
dünyayı gezip tozuyor, ben de oturup çok çok ma
yalı çörek yiyorum. Resmi geri verirken. County: 

«Bir çocuğun vatanına hizmet etmesinden ya-
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nayım,» dedi. «Ama işin kötüsü, Samuel tam bize 
yardım edecek yaşa gelmişti. Zenci işçi çalıştır
mak işime gelmiyor. Yalancı ve hırsız olurlar, ne 
edeceğini bilemezsin.» 

Karısı dudaklarını ısırarak: 
«Ne diye böyle söylenir bilmem,» dedi. «Siniri

me dokunduğunu da bilir. Zenciler, beyazlardan 
daha kötü insanlar değildir, hattâ bazen daha da 
iyidirler. Bunu kasabada başkalarının yanında da 
söylemişimdir. Şu Catherine Creek olayına bakın 
bir. Hırsımdan çatlıyorum. Belki kafadan çatlak, 
biraz gariptir ama dünyanın en iyi insanıdır. Şim
di hatırladım, hapisaneye akşama yemek gönde
receğim. Şerifin doğru dürüst yemek verdirece
ğinden kuşkuluyum.» 

Küçücük bir şey bazen adama edeceğini eder. 
Herkes bize olanları biliyordu, artık eskisi gibi ola
mazdık. Birden kendimi bıraktım. Sanki buz gibi 
bir ağacı kışın soğuğu bürüyüvermişti... Ağladım, 
ağladım, boş çuval gibi kendimi bırakıverdim. Ba
yan County, acaba dokunacak bir şey mi söyledi 
diye özür diliyordu. Önlüğü ile yüzümü sildi, son
ra hepimiz birden gülmeye başladık. Gözyaşı ile 
un karışınca yüzüm görülecek bir hal almıştı. Gü
lünce de hep birlikte rahatladık. Benim birden bo
şanmamdan, Bay County fena olmuştu, erkeklik 
gururuna da dokundu anlaşılan, dükkânın ön ta
rafına gitti. 

Bayan County kendine de bir fincan kahve 
doldurarak masanın başına geçti. 

«Olan bitenden ayrıntılarıyla haberim var de
sem yalan olur. Duyduğuma göre, Verena ile arası 
açıldığı için Bayan Dolly evden ayrılmış.» 
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Ben işin bu kadar basit olmadığını anlatmak 
istedim, ama olayları sıraya koymaya çalışınca, 
bundan kendim de kuşkulanmaya başladım. Dü
şünceli bir tavırla, kadın sözlerine devam etti: 
«Dolly'nin aleyhinde bulunuyorum sanma,» dedi. 
«Öyle değil, ama bana kalırsa, hepiniz eve dönse-
niz daha iyi, Dolly de Verena ile barışsın. Zaten hep 
iyi geçinirlerdi, insan bu yaştan sonra hayatını bir
denbire değiştiremez. Kasabada ağaçta oturması... 
Sonra Yargıç Charlie Cool'da var ilk kez çocukları
na acıdım doğrusu. Kalbur üstü insanlar hareket
lerine dikkat etmelidir, yoksa herkes sapıtıverir. 
Alandaki arabayı gördün mü? Görmedinse gidip 
bir bak. Hepsi serseri bence. Sözde İncil'i vazedi-
yorlarmış, kocam öyle dedi. Bence, yok yere bir yı
ğın patırtı yapıldı, hem de Dolly ile bir ilgisi de 
varmış bu işin.» 

Kızgın kızgın kese kâğıtların birine üfledi. 
«Bu sözlerimi Dolly'ye anlatmanı istiyorum. 

Collin, şekerim, şu tarçmlı pastalardan biraz gö-
türüver. Dolly pek sever bilirim.» 

Fırından çıktığım vakit, kasabanın saati seki
zi vuruyordu, demek ki saat yedi buçuktu. Bu saat 
hep yarım saat ileri giderdi. Bir kez, onarılması 
için bir saat tamircisi getirilmişti. Bir hafta uğraş
tıktan sonra adam, yapılacak tek işin saati bomba 
ile atmak olduğunu söylemişti. Kasaba ileri gelen
leri adamın ücretinin tam ödenmesine karar verdi, 
saatin bu kadar berbat gidişi kasabalıların guru
runa dokunmuştu. Alanın çevresinde birkaç esnaf, 
dükkânını açmaya hazırlanıyordu. Kapıların önü 
süprüntü doluydu. Öteye beriye iteklenen çöp te
nekeleri sessiz, ıssız sokakları çınlatıyordu. Vere-
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na'nmkinden çok daha iyi bir bakkal dükkânı olan 
Sabah Kuşu'nda iki zenci çocuk, vitrinin önüne 
geçmiş ananas konservelerini seyrediyordu. Ala
nın aşağısında, yılın her mevsiminde sakin, sarsak 
yaşlıların oturdukları bankların ötesinde, Bayan 
County'nin sözünü ettiği arabayı gördüm. Gerçek
te bu, tarihteki göçmen arabalarını anımsatacak 
biçimde yelken bezi ile örtülmüş eski bir kamyon
du. Bomboş alanda kamyonun duruşu pek hazin
di. Kamyonun bir yanında aşağı yukarı bir metre 
boyunda, acemice yazılmış bir tabelâ balık kulağı 
gibi sallanıyordu. Üstünde küçük Homer Honey si
zi Tanrı adına ansın, diye yazılıydı. Öbür yanında 
da yer yer boyası kabarmış sırıtkan, yeşilimsi bir 
surat ve tepesinde dağ gibi bir şapka vardı. Res
min insan resmi olduğuna pek aklım yatmamıştı 
ama altındaki yazıya göre bu harika çocuk küçük 
Homer Honey'in resmiydi. Bütün olan biten bu ka
dardı, çünkü kamyonun çevresinde görünürde kim
seler yoktu. Cezaevine doğru ilerledim. Cezaevi, 
Ford acentasmm bitişiğinde kutu biçiminde bir bi
nadır. Bir kez içine girmiştim. Koca Eddie Stover, 
daha birkaç erkek ve çoluk çocukla birlikte bizi 
görmüştü. Bir gün dükkâna gelmiş, görülecek bir 
şey var, siz de görmek isterseniz gelin, demişti. 
Görülecek nesne, marşandizden indirdikleri bir 
çingene oğlandı. Koca Eddie oğlana bir yirmibeş~ 
lik vererek pantolonunu indirmesini söyledi. Bu 
kadar büyük oluşuna kimsenin inanacağı gelmi
yordu. Adamlardan biri: 

«Sende böyle bir yetenek varken nasıl oldu da 
tutuklandın?» dedi. 

Günlerce, kızlara bu gülmeceyi anlattık dur-
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duk. Cezaevinin önünden her geçişinde kızlar gü-
lüşürlerdi. 

Binanın yan tarafında garip bir afiş vardır. 
Ne olduğunu Dolly'ye sorduğum vakit anımsadığı
na göre şekerleme reklâmı olduğunu söylemişti. 
Gerçekten öyleyse, harfleri çoktan solup silinmiş
ti, kala kala belli belirsiz bir resim kalmıştı: bora
zan çalan iki tane gül pembe melek, Noel ağacı gibi 
içi şekerleme dolu bir borozanın tepesinde salla
nıp duruyordu. Tuğlaların üstüne işlenmiş olan bu 
resimler solmuş bir duvar tablosunu andırırdı. Gü
neş ışığı vurdu mu, bu tutsak melekler, hırsızların 
ruhu imişçesine parlarlar. Güpegündüz ortalıkta 
dolaşırken işin korkunçluğunu kestirebiliyordum. 
Ama aldırmadım, geçtim, sonra gene geri döndüm. 
Islık çaldım, Catherine diye hafifçe seslendim. Han
gi pencerenin ona ait olduğunu anlamıştım, par
maklıkların ardında, pencerenin dibinde balık ka
vanozunu görmüştüm. Sonradan anladığıma göre 
tek istediği şey balıkları olmuş. Mercan şatonun 
çevresinde balıkların turuncu kuyrukları salınıp 
duruyordu. O anda Dolly ile birlikte mercan şato
yu ve renkli taşları aradığımız günü anımsadım. 
O gün önemli bir şeyin başlangıcı olmuştu, sonu
nun ne olacağını düşününce iliklerime kadar don
dum sanki. Catherine'in gölgesi belirdi, içimden 
pencereye gelmesin diye dua ediyordum: gelse de 
beni göremezdi, çünkü hemen dönüp koşmaya baş
lamıştım. 

Riley beni arabada iki saatten fazla bekletti. 
Geldiği vakit öyle öfkeliydi ki kendi kızgınlığımı 
göstermeye bile cesaret edemedim. Anlaşılan eve 
gidince bir de bakmış ki kızkardeşleri, yani Anne 
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ve Elizabeth, bir de gece yatısına onlarda kalan 
Maude Riordan daha hâlâ yatakta tembel tembel 
yatıyorlar, üstelik salon Coca Cola şişeleri ve iz
maritle doluymuş. Maude suçu kendi üstüne al
mış. Radyo dinleyip biraz dansetmek için bir iki 
erkek arkadaşını çağırdığını açıklamış. Ama ce
za gören Riley'in kardeşleri olmuş. Riley ikisini de 
yataktan çıkarıp falakaya çekmiş. Falaka demekle 
ne kasdettiğini sordum. Dizime yatırıp tenis pabu
cu ile vurdum dedim. Bu durumu gözümün önü
ne getiremiyor, bunu Elizabeth'e bir türlü yakış-
tıramıyordum. Kızları çok sıkıyorsun, dedim, son
ra da hırsla ekledim: Kötü olanı Maude, dedim. Bu 
sözümü ciddiye aldı, onu da dövmek, özellikle ken
di hakkında söylediği sözlerden ötürü sopa çekmek 
istediğini ama kızın arka kapıdan sıvıştığını söy
ledi. İçimden, belki eninde sonunda Maude'un ol
tasına düşmüşsündür, diye düşündüm. 

Riley'in karmakarışık saçı briyantinle yatıştı-
rılmıştı. Kendi de leylâk kolonyası ve talk pudra
sı kokuyordu. Söylemese de berbere gittiğini ve 
neden gittiğini anlardım. 

Şimdi artık işten çekildi, o zamanlar garip bir 
berber vardı. Adı Amos Legrand idi. Şerif ve ona 
benzer adamlar, hattâ Riley Henderson, daha doğ
rusu aklınıza kim gelirse adama «kadın bozması» 
derlerdi. Ama bunu da kötü niyetle demezlerdi ya. 
Herkes Amos'dan hoşlanırdı. Ufacık tefecik, may
mun kılıklı bir adamdı, saç keserken bir kutunun 
üstüne çıkardı. Bir çift kastanyet kadar çığırtkan 
ve fev^evrii. Bütün devamlı müşterilerine, ister 
erkek ister kadın olsun, şekerim derdi. «Şekerim, 
artık saçlarını kestirsen iyi olacak, neredeyse sana 
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bir deste firkete armağan edesim geliyor.» Amos'un 
büyük bir yeteneği vardı. İster iş adamı olsun is
ter on yaşında bir kızcağız olsun, herkesin ilgisini 
çekerek saatlerce çene çalabilirdi: Ben Jones'un 
fıstık ürününden ne alacağından tutun da Mary 
Simpson'un yaş günü davetine kimlerin çağrılaca
ğına varıncaya kadar neler anlatmazdı... 

Riley'iıi haber toplamak için ona gittiği bel
liydi. Riley edindiği bilgiyi kısaca anlatıverdi, ama 
o anlatırken ben Amos'un sözlerini nasıl eveleyip 
gevelediğini düşünebiliyordum. 

«İşte şekerim, parayı ortada bırakırsan böyle 
olur. Üstelik de bunu yapan Verena Talbo: Biz de 
onu son meteliğine kadar bankaya yatırır sanır
dık. On iki bin yedi yüz dolar. Ama hepsi bu ka
dar sanma. Anlaşılan Verena ile şu Dr. Ritz ortak 
iş yapacaklarmış, zaten Verena da konserve fabri
kasını bu yüzden satın almış. Neyse, dinle bak: 
Ritz'e makineleri alsın diye on bin dolar vermiş, 
ama tövbeler olsun herif bir metelik değerinde bile 
bir şeycik almamış. Ne var ne yok hepsini cebine 
indirmiş. Ondan sonra da bir türlü izini bulama
mışlar. Bence bulsa bulsa Güney Amerika'da bu
lurlar. İkisi arasında olanları lâf edecek takımdan 
değilim ben, zaten Verena Talbo kılı kırk yarar. 
Aman şekerim üstelik herifin kafasındaki mısır 
püskülünün hali ne öyle? Ama Verena gibi zeki bir 
kadın... Kimbilir belki de herife tutulmuştur. Ya 
sonra kızkardeşi ile olanlar, az mı lâf ediliyor? 
Doktor Carter kadına iğne yapıp duruyor. Ama asıl 
garibime giden Charlie Coll? Orada tüneyip otur
masına ne buyurulur?» 

Kasabadan iki tekerlek, üstünde çıktık, çat 
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küt, ikide bir böcekler otomobile çarpıyordu, Kup
kuru, mavi gün çevremizi sarmıştı, bir tek bulut 
bile yoktu. Ama, fırtına kopacağını önceden ke
miklerimde duyarım. Bunu daha çok yaşlılar du
yar, gençler pek duymazlar. Eklemlerinizde nemli 
bir gök gürültüsü duymuş gibi olursunuz. Benim 
kemiklerimdeki sızıya bakılırsa en azından bir ka
sırga beklemek gerekirdi. Riley'e de söyledim, hay
di, git işine, delirdin mi, şu göğe bir bak, dedi. Tam 
iddiaya girişeceğimiz sırada, birçok canlara kıyan 
berbat bir virajdan geçerken Riley ansızın frene 
bastı, öyle ters kaydık ki az daha gidi veriyorduk. 

Suç Riley'de değildi. Yol boyunca, topal bir 
inek gibi seke seke Homer Honey'in kamyonu ge
liyordu. Kırık dökük makine gürültüsü arasında 
kamyon olduğu yerde kala kaldı. Biraz sonra da 
şoför indi. Kadınmış. 

Genç değildi ama kalçalarının eğrisi şirin ve 
canlıydı. Göğüsleri şeftali rengi bulüzüne sürtünü-
yor, kıpırdıyordu, pek alımlı bir hali vardı. Büzgü
lü deri bir eteklik ve diz boyu kovboy çizmeleri giy
mişti. Yazık etmişti doğrusu, çünkü görmeden bi
le en güzel yerinin bacakları olduğu belliydi. Oto
mobilin kapısına yaslandı. Sanki kirpikleri ağır 
geliyormuş gibi göz kapakları iniverdi. Dilinin ucu 
ile kıpkırmızı dudaklarını ıslattı. 

«Günaydın arkadaşlar,» dedi. 
Derinden gelen, kalın bir sesi vardı. 
«Bize yolu gösterir misiniz?» 
Riley çıkışarak: 
«Ne oluyorsunuz kuzum,» dedi. «Neredeyse bi

zi devirecektiniz.» Kadın, dost bir tavırla kocaman 
başını salladı: 
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«Bunun sözünü bile nasıl ediyorsunuz şaştım 
doğrusu.» 

Saçlan kayısı rengindeydi ve hayli kıvırcıktı. 
Başını sallayınca bukleleri, sessiz çıngıraklar gibi 
sallanıyordu. 

«Çok süratli gidiyordun güzelim. Sürate karşı 
bir yasa olsa gerek. Herşeye karşı bir yasa vardır, 
özellikle burada.» 

Riley: 
«Bu kamyona karşı da bir yasa olmalı,» dedi. 

«Bu hurdanın kullanılmasına izin verilmemeli.» 
Kadın güldü: 
«Biliyorum güzelim. Gel seninkiyle değişelim, 

ama yazık ki senin arabaya sığmayız. Kamyonda 
bile hayli sıkışığız. Şu cigaramı bir yaksana. Hah, 
sağ olasın, iyi...» 

Sigarasını yakarken ellerinin ne kadar kaba, 
bakımsız olduğunu farkettim. Tırnakları boyasız
dı, biri de sanki kapıya sıkışmış gibi simsiyahtı. 

«Buralarda Dolly Talbo'yu bulabileceğimi 
söylediler. Galiba bir ağaçta oturuyormuş. Yerini 
gösterebilirseniz çok sevinirim.» 

Kadının arkasında, kamyondan kocaman bir 
yetimhane boşalıyordu. Eğri bacakları üstünde an
cak sallana sallana emekleyen bebekler, yoyo oy
naya oynaya yürüyen sapsarı saçlı veletler, dolgun 
göğüslü kocaman kızlar, bazıları çoktan ergenlik 
çağma gelmiş bir yığm oğlan... Şaşı gözlü bir çift 
ikiz ve taş çatlasa beş yaşını geçmeyen bir yumur
cağın kucağındaki kundaklık bebek de dahil ol
mak üzere on tane çocuk saydım. Hâlâ da, sihir
bazın şapkasından fırlayan tavşanlar gibi kamyon
dan yığın yığm çocuk iniyordu, sonunda yol da 
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iğne atsan yere düşmeyecek hale geldi. 
((Bunların hepsi sizin mi?» diye sordum. Ger

çekten de şaşırmıştım, çünkü bir daha sayınca ço
cukların sayısı on beşe çıkıverdi. Gözlerinde ince
cik tel gözlükler, başında dağ gibi bir şapkayla on 
iki yaşlarında bir oğlan, yerden bitme gibi dola
şıyordu. Çocukların çoğu kovboy eşyaları giymiş
lerdi, kiminde çizme, kiminin de boynunda hiç ol
mazsa bir mendil görülüyordu. Tümü de, bitik bir 
haldeydiler, bir bakışta yıllar yılı haşlanmış pa
tatesle beslenmiş gibi görünüyorlardı. Kamyonun 
çevresinde toplandılar, çıtları çıkmıyordu, sadece 
en küçüğü farları dürtülüklüyor, çamurlukları tek
meliyordu. 

Bir bacağı üstünde sekerek oynayan minimin-
nacık bir kızı tokatlayarak, kadın cevap verdi: 

«Elbette hepsi benim.» Omuzunu silkerek de
vam etti: «Ama düşünüyorum da galiba bize ait 
olmayan bir iki tane de var içlerinde.» 

Öbür çocuklar da gülmeye başladılar. Kadını 
çok sevdikleri belliydi. 

«Bazılarının babası öldü. Üst tarafı da belki 
yaşıyor, ama bize ne? Sanırım dün gece siz bizim 
toplantıya gelmediniz. Benim adım Ida Abla, küçük 
Homer Honey'in annesiyim.» 

Ben çocuklardan hangisinin Küçük Homer ol
duğunu merak ettim. Kadın gözlerini kırpıştıra kır-
pıştıra bakmdıktan sonra, gözlüklü çocuğu çağır
dı. Çocuk da koca şapkasının altında sallanarak 
bizi selâmladı: 

«Tanrı Uludur... Bir düdük ister misiniz?» 
Yanaklarını şişirerek, elindeki teneke düdüğü 

çaldı. Annesi, ensesindeki saçları düzelterek: 
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«Bu düdüklerle şeytanı bile ürkütürüz,» dedi. 
«Baha nice işlere de yarar.» 

Çocuk pazarlığa girişerek: 
«İki çeyrek,» dedi. 
Kireç gibi donuk beyaz, kaygılı bir yüzü var

dı, şapkası kulaklarına kadar geçmişti. 
Param olsa bir tane alırdım. Çocukların aç ol

duğu suratlarından belliydi. Riley de aynı şeyi dü
şünmüş olacak ki elli kuruş verip iki düdük aldı. 

Küçük Homer, parayı dişlerinin arasında sı
kıca ısırarak: 

«Allah razı olsun,» deyince annesi özür diler-
;esine açıkladı: 

«Bugünlerde çok kalp para var ortalıkta.» 
İçini çekti: 
«Ama bizim işte böyle bir sahtekârlık bekle

mezsiniz tabii. Ne olur bize yolu gösteriverin. Za-
[sn fazla gidemeyiz, benzinimiz kalmadı.» 

Riley kadına, boşu boşuna vakit kaybettiğini 
eyledi. 

«Artık orada kimse kalmadı.» 
Motoru çalıştırmaya başladı. Arkamızda başka 

fc.r otomobil korna çalıp duruyordu. 
Motorun gürültüsü arasında, kadının dertli 

ggsi duyuluyordu: 
«Ağaçta değiller mi? Ama öyleyse nerede bu-

]ijruz?» 

Elleriyle otomobili yerinde tutmaya çalışıyor
du 

«Çok önemli bir işimiz var, biz...» 
Riley otomobili birden yürüttü. Arkaya ba

kraca, tozu dumana bulanmış yolda, bizim ardı
mızdan baka kaldıklarını gördüm. Biraz da küs-
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kün bir tavırla, Riley'e dertlerinin ne olduğunu an
lamamız gerektiğini söyledim. 

«Ne olduğunu sanırım biliyorum,» dedi. 

Amos Legrand, Ida Abla hakkında yeterince 
bilgi sağladığından, Riley daha birçok şeyler bili
yordu. Kadın daha önce bizim kasabaya gelmemiş
ti ama, kendi çapında hayli gezen Amos bir defa
sında, bizim kasabadan pek uzak olmayan Bottle' 
da kadım görmüş olduğunu söylemiş. Anlaşılan 
Papaz Buster de kadına yabancı değildi, çünkü da
ha kadın kasabaya varır varmaz, papaz hemen Şe
rife koşmuş ve Küçük Homer kafilesinin kasabada 
toplantı yapmasının önlenmesini istemiş. Kafileye 
şamatacılar adını takmış. Ida Abla adı altında do
laşan kadmm da ülkenin dört bucağında âdi bir 
sokak kadım diye tanındığını iddia etmiş: düşü
nün bir kez, tam on beş çocuk, üstelik yasal bir 
kocadan iz yok. Amos'un da kadının hiç evlenme
miş olduğundan kuşkusu yokmuş. Ama ona kalır
sa bu kadar çalışkan bir kadın onurlanmalıymış. 
Şerif, zaten başım dertte demiş. Belki şu budala
ların hakkı vardır, ağacm tepesinde tüneyip kendi 
işlerinden başka şeye burunlarını sokmuyorlar, 
hani neredeyse ben de gidip aralarına katılır
dım diye de eklemiş. Papaz da, öyleyse sen Şerif
lik konumuna uygun değilsin, nişanını geri ver ba
kalım demiş. Bu arada, Ida Abla, resmî bir engel
lemeyle karşılaşmadan, alandaki çınar ağaçlarının 
altında toplantısını yapıp dualar, ilâhiler okutmuş. 
Kasabada bu mezhep pek geçerliydi, açık havada 
toplanıp, ilâhi söyleyip biraz müzik dinlemek hal
kın işine gelir. İda Abla ve ailesi pek tutunmuş, 
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hattâ olur olmaz şeyleri kolay kolay beğenmeyen 
Amos bile Riley'e, yazık bu toplantıyı kaçırdın, de
miş. «Piç kuruları pek güzel bağrışıyorlardı. Hele 
küçük Bal Homer görülecek şeydi... Herkes pek 
eğlenmiş, ama bu iş de Papaz ile karısına zehir ol
muş. Asıl öfkelendikleri şey çocukların Tanrının 
Çamaşır İpi konusunu ortaya çıkarmaları olmuş. 
Bu, ucunda mandal asılı uzun bir ipmiş ve iste
yen mandallara sadaka asabiliyormuş. Ömründe 
kilisede metelik vermeyen adamlar, tomar tomar 
liralar asıyorlarmış. Bu kadarına papaz dayana
mamış. Hemen bizim eve yollanmış, Verena ile cid
di ciddi konuşmaya dalmış, harekete geçeceğine 
göre Verena'nm yardımı gerekliymiş. Amos'a ba
kılırsa, papaz kasabaya gelen sözde «dindar» bir 
kadının Dolly hakkında, (dinsiz, günahkâr) gibi 
lâflar ettiğini, ailenin onurunu korumak için Vere
na'nm kadını kasabadan attırması gerektiğini söy
lemiş. Bana kalırsa Ida Abla bizim ailenin adını 
bile duymamıştır. Ama, hasta maşta, bizim Verena 
derhal işe koyulmuş, Şerife telefon etmiş, bana 
bak Junius demiş, bu serserilerin derhal kasaba
dan kovulmasını istiyorum. Emir büyük yerden 
çıkmış, papaz da emrin yerine getirilmesine göz 
kulak olmuş. Hemen Şerifle birlikte, kasabanın 
alanına yollanmış, Ida Abla da oracıkta arabasına 
çeki düzen veriyormuş. Ama ortalık birden allak 
bullak olmuş, papaz, yasadışı kazanç savıyla Tan-
rı'nm Çamaşır İpi'nde biriken paraları kadının 
elinden almak istemiş. Almış da; hattâ daha bir iki 
meteliği de beraber kaldırmış. Oracıkta biriken 
halk Ida Abla'nm yanını tutmuşsa da para etme
miş: Şerif kadına ertesi gün öğlene kadar kasaba-
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dan çıkmalarını emretmiş. Bütün bunları işitince, 
Riley'e peki ama bu zavallılar bu kadar haksızlık 
gördüğü halde, sen yardım etmek istemiyor mu
sun? dedim. Ne cevap verdi bilir misiniz? Büyük 
ciddiyetle, böyle başı boş bir kadının Dolly ile gö
rüşmesi dahi doğru olmaz, demez mi? 

Ağacın altında çalı çırpıyla bir ateş yakmış
tık. Riley birkaç yaprak topladı, yargıç da gözleri
ne duman kaça kaça, öğle yemeğimizi hazırlama
ya koyuldu. Dolly ile ikimiz tembellik ediyorduk. 
Dolly önündeki falla uğraşarak: 

«Ne yazık, Verena paraların üstüne bir bardak 
su içecek,» dedi. «Biliyor musun Collin, bence Ve
rena'nm asıl üzüldüğü şey parasının çalınması de
ğil. Herhangi bir nedenle, Verena Dr. Ritz'e güven
mişti. Maudie Laure Murphy'yi hâlâ anımsarım. 
Şu postanede çalışan kız. Verena ile pek sık] fı-
kıydılar. Maudie Laura gezginci içki satıcısıyla ta
nışıp da evlenince, Verena'nm hali görülecek şey
di. Kızı ayıplayamam, madem ki adamı seviyordu, 
çok iyi etti. Ama ne olursa olsun, Maudie Laura 
ile Dr. Ritz, Verena'nm tam güvendiği insanlardı, 
her ikisi de... kim olursa olsun böyle perişan olur
du.» 

Dolly, elindeki kâğıtları karıştırarak, dalgın 
dalgın: 

«Daha önce, Catherine hakkında bir şey söy
lemiştin,» dedi. 

«Balıklardan söz etmiştim. Pencerede gördüm.» 
«Ama Catherine'i göremedin, değil mi?» 
«Hayır, sadece balıkları gördüm, o kadar. Ba

yan County pek nazikti, hapishaneye yemek gön-
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dereceğini söyledi.» 
Bayan County'nin tarçmlı çöreklerinden biri

ni kopardı, içindeki üzümleri çıkararak: 
«Collin onların istediğini yapsak, yani vazgeç-

sek, nasıl olur, o zaman Catherine'i bırakırlar de
ğil mi?» 

Gözlerini ağacın tepesine dikmişti, sanki yap
rakların arasında çıkar bir yol arıyordu. 

«Bu işe boyun eğsem mi dersin?» 
«Bayan County de öyle söylüyor, eve dönme-

liymişiz.» 
«Nedenini de söyledi mi?» 
«Evet, hep böyle yapardınız da dedi, yani hep 

birbirinizle barışırdınız dedi.» 
Dolly hafifçe güldü, eteğini düzeltti, yaprak

ların arasından süzülen gün ışığı parmaklarda al
tın yüzükler gibi parlıyordu. 

«İnsan dilediğini yapabilir mi? Benim de is
teğim bu, dilediğimi yapmak. Kendi başıma ka
rar verip kendi dileğime göre bir yaşam kurabilir 
miydim, bunu bilmek isterim. İşte benim huzurum 
da gerçekten bu olacaktı.» 

Ağacın altına baktı, Riley çalı çırpı hazırlı
yordu. Yargıç dumanı tüten tencereye eğilmişti. 

«Ya yargıç? Biz cayarsak öyle gücenecek ki!» 
Parmaklarımla oynuyordu: 
«Onu çok severim.» 
Birden ortalığı bir sessizlik kaplayınca, vakit 

geçmeyecek sandım, yüreğim çarpıyordu, ağaç, 
katlanan bir şemsiye gibi sanki etrafımızı kuşatı-
vermişti. 

«Bu sabah siz yokken bana evlenme teklif etti.» 
Söylenenleri duymuş gibi, yargıç yerinde doğ-
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ruldu, yanık, genç yüzünde okul çocukları gibi bir 
gülücük belirmişti. Elini salladı. Dolly de elini sal
larken yüzündeki tatlı ifade gözden kaçacak gibi 
değildi. Sanki kırk yıldır bilip tanıdığınız bir re
sim, birden silinip temizlenmiş, o ana kadar bilin
meyen renklerle daha canlı, daha insanca bir an
latım, bir istek ortaya çıkıvermişti: artık bundan 
sonra, Dolly bir kenarda gizlenmiş gölgecik gibi ya
şayamazdı. 

Yüzümdeki ifadeyi yergi sanmış olacak ki, 
Dolly beni hafifçe azarlayarak: 

«Haydi Collin, üzülme bakayım,» dedi. 
«Peki, sen...» 
«Şimdiye kadar kendi kendime karar vermek 

fırsatı elime geçmemişti. Kendim karar verince, 
Tanrının yardımıyla, ne yapmak gerektiğini bile
ceğim.» 

Hemen konuyu değiştirerek: 
«Kasabada başka kime rastladın?» dedi. 
Bir şeyler uydurmak istedim, havayı değiştir

mek için bir masal uydurmak istiyordum, çünkü 
Dolly geleceğe doğru ilerliyor, bense her zamanki 
halimle, değişmez durumumla, arada kalıyordum. 
Ama Ida Ablayı, kamyonu, çocukları, Şerifle ara
larında geçenleri, yolda onlara nasıl rastladığımı
zı, kadının ağaçtaki bayanı nasıl aradığını anlatır
ken, yeniden birleşmiş, bir an için bir adacıkla bir
birinden ayrılıp, sonra birlikte akan bir ırmak gibi 
kaynaşıvermiştik. Riley'in, gizini ele verdiğim için 
kızacağını biliyordum ama, Ida Abla gibi bir ka
dının Dolly ile görüşmesinin bile doğru olmayaca
ğını söylediğini de anlattım. Bu söze pek güldü, 
sonra birden ciddileşerek: 
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"Ama haksızlık bu,» dedi, «benim adımı ka
rıştırarak çocukların ekmeğiyle oynamak doğru 
mu? Yazıklar olsun!» 

Ani bir kararla şapkasını düzelterek: 
«Collin, kalk bakalım, seninle beraber biraz 

yürüyüşe çıkacağız. Bana kalırsa bu zavallılar hâ
lâ sizin bıraktığınız yerdedir. Neyse anlarız baka
lım.» 

Yargıç bize engel olmaya çalıştı, Dolly yürü
mek istiyorsa, hiç olmazsa kendisinin de birlikte 
gelmesi gerektiğini söyledi. Bu erkeklik gururumu 
incitmişti, neyse Dolly yargıca kendi işine bakma
sını, benimle birlikte oldukça kendini güvende his
settiğini, biraz da bacaklarımız açılsın diye yürü
yeceğimizi söyledi. 

Her zamanki gibi Dolly yavaştan alıyordu. 
Yağmur yağsa bile, sanki çiçek bahçesinde dolaşır 
gibi sıradan bir yolda bile çevresine bakma bakı
na yürümeye alışıktı, gözleriyle ilâcına yarayan çi
çekleri, otları, karpuz otu, ballıbaba, nane yapra
ğı, güzel kokulu çiçekler aranırdı. Her şeyi en ön
ce o görürdü, daha siz görmeden, o bulup göste
rirse çok hoşuna giderdi: kuşların ayaklarıyla yere 
çizdiği bir bilezik, buzlardan bir saçak... ikide bir, 
«Gelin, kedi biçimindeki buluta bakın, yıldızlarda
ki gemiyi görün, buzdaki yüzü seyredin,» der du
rurdu. Böyle ağır ağır çimenlikten geçtik. Dolly bir 
demet hindiba bir de sülün kuşu tüyü topladı. Bir 
ara, biz daha yola varmadan güneş batacak san
dım. 

Neyse çok gitmemize gerek kalmadı. Mezarlı
ğa girer girmez, Ida Abla ile ailesinin ortalığa çok
tan yayılıp kamp kurmuş olduğunu gördük. Me-

106 

zarlık, biraz hazin bir çocuk bahçesine dönmüştü. 
Biraz büyükçe iki kız, şaşı ikizlerin saçını kesiyor
du. Küçük Homer, tükürük ve yaprakla pabuç bo-
yuyordu. Kocaman bir oğlan, sırtını bir mezar ta
şma dayamış gitarla hazin türküler çalıyordu. Ida 
Abla, kundaktaki çocuğu, pembe bir kulak gibi 
göğsüne bastırmış emziriyordu. Geldiğimizi görün
ce, yerinden bile kalkmadı. Dolly: 

«Galiba babamın üstünde oturuyorsunuz,» 
dedi. 

Gerçekten de Bay Talbo'nun mezarında oturu
yordu. Ida Abla mezartaşım okudu (Uriah Fen-
wick Talbo, 1844 -1922, İyi bir asker, sevilen bir eş, 
sevecen bir baba idi.) Ida Abla, göğsünü ilikleyince, 
çocuk bağırmaya başladı. Ayağa kalktı: 

«Özür dilerim, asker,» dedi. 
«Ne olur kalkmayın, ben sadece... Kendimi ta

nıtmak istemiştim de...» 
Ida Abla omuz silkti. 
«Zaten canımı acıtmaya başlamıştı.» 
Acıyan yerini oğuşturdu, gülerek bana döndü: 
«Gene sen ha, arkadaşın nerede?» 
«Sanırım...» 
Dolly birden sustu, çevresine dizilen çocuklar

dan şaşkına dönmüştü. Eteğini kaldırıp, bileklerini 
seyre koyulan, minicik tavşan boyunda bir çocuğa 
aldırış bile etmeden devam etti: 

«Beni arıyordunuz değil mi? Ben Dolly Tal-
bo'yum...» 

Çocuğu bir koluna alarak, Ida Abla öbür ko
lunu Dolly'nin beline doladı, âdeta kucaklayarak, 
sanki kırk yıllık dostuymuş gibi: 

«Dolly, sana güvenebileceğimi zaten biliyor-
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dum,» dedi. 
Çocuğu değnek gibi havaya dikleyerek devam 

etti: 
«Çocuklar, aleyhinde bir tek kelime bile söyle

mediğimizi Dolly'ye anlatın!» 
Çocuklar başlarını sallayarak bir şeyler mırıl

dandılar, Dolly'ye bu hal pek dokunmuştu. 
«Kasabadan ayrılamam, onlara da anlatmaya 

çalıştım.» 
Ida Abla başına gelenleri anlatmaya başladı. 

İkisinin birlikte bir resmini çekmiş olsaydım, çok 
isterdim bunu. Şapkasının tülü kadar her haliyle 
geçmişten bir sayfayı andıran, ciddi, ağırbaşlı Dolly 
ile dolgun dudaklı, keyif düşkünü Ida Abla...» 

«Dava, para sorunu, tümünü aldılar. Topunu 
birden tutuklatmalıyım, şu kabak suratlı Buster 
ile nedir o Şerif denen herif, burnu kaf dağında.» 

Birden soluğunu tuttu, yanakları al al olmuş
tu. 

«İşin kestirmesi, güç bir durumda kaldık. Si
zin adınızı duymuş bile olsak, kimsenin aleyhinde 
konuşmak adetimiz değildir. Zaten bunu lâf ola 
uydurduklarını biliyorum, ama siz işi düzeltebilir
siniz, eğer...» 

«Ben bu işi becerecek insan değilim, yazık...» 
«Siz olsanız ne yaparsınız, yarım teneke benzi

nimiz kaldı, belki o kadar bile yok. Beslenecek on 
boğaz, buna karşılık da bir kâğıttan biraz fazla pa
ramız var. Kanımca, hapse girsek halimiz daha par
lak olacak.» 

Dolly gururla cevap verdi: 
«Bir dostum var, çok zeki bir adam, o bir ça

re bulur.» 
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Sesinden, söylediğine körü körüne inandığı 
anlaşılıyordu. 

«Collin, koş yargıca, akşam yemeğine konuk 
geleceğini haber ver.» 

Çimenler bacağıma vura vura tozu dumana 
katarak çayırı aştım. Yargıcın yüzünün ne hal ala
cağını pek merak ediyordum. Ama kızmadı, oldu
ğu yerde bir ileri bir geri sallanarak: 

«Vay vay, onaltı kişi ha!» dedi. 
Ateşteki incecik et parçasına bir göz attı, ba

şını salladı. Riley kızmasın diye, Ida Abla ile Dolly' 
yi benim tanıştırmadığımı anlattım. Ama Riley 
durduğu yerde beni gözleriyle neredeyse yiyecekti. 
Yargıç bizi işe koşmasaydı, neredeyse bir iki lâf da 
edecekti. Ateşi yelpazeledi, Riley biraz daha su ge
tirdi, tencereye sardalya, köfte, defne yaprağı, da
ha doğrusu elimize ne geçerse atıverdik. Yargıç, 
miktarı artırır diye bir kutu da tuzlu balık ekledi. 
Bir iki parça da, söz gelişi kahve filan, tencereye 
yanlışlıkla eklendi. Büyük şölenlerde yemek hazır
layan aşçıların keyfiyle şöyle bir köşeye çekilip 
kendimizi kutladık bile. Riley bağışladığını göste-
rircesine bana dostça bir dirsek attı, yargıç da da
ha ilk çocuk ortaya çıkar çıkmaz, öyle candan kar
şıladı ki, çocukların ödü koptu. 

Hepsi bir araya toplanmadıkça, çocuklar bir 
adım bile ilerlemediler. Dolly, büyük bir anlayış ve 
incelikle çocukları birer birer tanıştırdı. Çocuk
lar da sırayla adlarını söylemeye başladılar. Ida, 
Cleo, Kate, Homer, Harry... Tam bu sırada ad di
zisi bozuldu. Küçük kızlardan biri adını söylemek 
istemiyordu. Sırmış. Ida Abla da mademki adın sır, 
öyleyse söyleme, dedi. 
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«Pek huysuzdurlar.» 
Ida Abla'nm buğulu sesi, çimeni andıran kir

pikleri, yargıcın pek hoşuna gitmişti. Uzun uzun 
el sıkıştılar. Yargıç her zamankinden daha uzun 
süre gülümsedi. Üç saat önce evlenme teklif etmiş 
bir adam için bu, bence garipti. İçimden, umarım 
Dolly görmüştür de biraz daha düşünüp taşınır, 
dedim. Ama Dolly bir yandan: 

«Elbette huysuz olurlar,» diyordu. «Açlıktan 
canları çıkmış.» 

Yargıç içtenlikle ellerini çırptı, koltukları ka-
bararak ateşte kaynayan tencereyi gösterdi, ya
kında bunu da hallederiz dedi. Bu arada çocukla
rın ırmağa gidip ellerini yıkamalarını önerdi. Ida 
Abla da merak etmeyin daha başka yerlerini de 
yıkarlar, hatta gerekli de, dedi. 

Adını saklayan kızın bir derdi vardı, babası sır
tında taşımazsa ırmağa gitmeyeceğini söylüyordu. 
Riley'e, «Sen de benim babamsın,» deyince Riley 
sesini çıkarmadı. Kızı omuzlarına oturttu, çocuğun 
keyfine diyecek yoktu. Tâ ırmağa gidinceye kadar 
hayli yaramazlık etti, hele gözlerini kapadığı için 
Riley çalılara çarpınca, çığlığı göklere çıktı. Riley, 
«Eh yeter artık, in bakalım,» dedi. 

((Ne olur durun, adımı kulağınıza söyleyeyim.» 
Daha sonra, aklıma geldi, küçük kızın adının 

ne olduğunu Riley'e sordum. Sözcükleri çok be
ğendiği için adını Texaco Gasoline koymuş. (*) 

Irmak hiçbir yerinde diz boyunu geçmiyordu. 
Kıyısı pırıl pırıl yosunlarla yeşermişti. Baharda bu
ralarda kar çiğler ve bodur menekşeler görülür. Su 

* Texaco Gasoline bir benzin markasıdır. 
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kenarındaki kovanlardan arılar gelir, bu menek
şelerden bal alırlar. Ida Abla, çocukların tümünü 
birden görebileceği bir yere çıktı. 

«Arsızlık istemiyorum,» dedi. «Hep birlikte eğ
lenelim bakalım.» 

Gerçekten de öyle oldu. Evlenme çağma gel
miş kızlar çırılçıplak dolaşıyorlardı. Erkek çocuk
lar da, büyüklü küçüklü, anadan doğma suya gir
diler. Dolly'nin yargıçla birlikte, geride kaldığı iyi 
olmuştu. Keşke Riley de gelmeseydi, dedim, çünkü 
öyle sıkılıyordu, ki bu haliyle bile can sıkıyordu. 
Sonradan, yaşam biçimini öylesine değiştirdi ki, o 
andaki ciddiyet ve dürüstlük isteğinin anlamını 
ancak kavrayabildim. O derece ağırbaşlı efendi bir 
insan olmak istiyordu ki, başkalarının yanlışları, 
kendi amacını bozuyormuş gibi geliyordu ona. 

Gençlik, doğa ve su... Nice yıllar sonra müze
lerin soğuk, sakin odalarında bu çeşit tabloların 
önünde dakikalarca durup o geçmiş günün düşü
nü bulmaya çalışmışımdır, ama o günkü gibi so
ğuktan tüyü tüsü kalkmış, güz vakti ormandaki 
ırmakta çabalayan çocuklar olarak değil de, tab
loda canlandırıldığı biçimde levent gibi gençlerle, 
su damlalarından taşlarla bezenmiş genç kızlar 
olarak gözümün önüne getirmek isterdim. O gün 
bugündür, o garip ailenin ne yaptığını, dünyanın 
neresine sığındığını merak ederim. 

«Beth saçını iyice çalkala. Su sıçratma Laurel. 
Dursana Buck, yapma. Çocuklar, hepiniz kulakları
nızın arkasını yıkayın, kimbilir bir daha ne vakit 
görürüz su yüzü.» 

Az sonra, Ida Abla çocukları kendi haline bı

raktı. 
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«Böyle bir günde...» 
Yosunlara yaslandı, gözleri pırıl pırıl parlaya

rak Riley'e baktı. 
«Bir şey var ama ne? Aynı ağız, aynı yelken 

kulaklar... cigar a içer misin şekerim?» 
Riley'in kendinden hoşlanmadığını anlama

mıştı. 
Yüzünü bir an kaplayan bir bakış, genç kızlı

ğını canlandırmıştı.. 
«Böyle bir günde... ama daha zavallı bir yer

di, görünürde bir tek ağaç yoktu, çiftliğin ortasın
da bir ev, ve bir korkuluk kadar yalnız, bir başı
ma. Yakmıyorum sanmayın: anam, babam, ablam 
Geraldine vardı. Kendi yağımızla kavrulurduk. Ke
dimiz, köpeğimiz, bir de piyanomuz vardı, hepimi
zin de sesi güzeldi. Hayat pek kolaydı sanmayın, 
iş çoktu, ve bir tek erkeğimiz vardı. Üstelik babam 
da sağlıksız bir adamdı. İşçi bulmak kolay değildi, 
kimse uzun zaman bizim orada çalışmak istemez
di. Bir ihtiyar vardı, pek severdik, bir gün sarhoş 
oluverince evi tutuşturmaya yeltendi. Geraldine 
onaltısma geliyordu, benden bir yaş büyüktü, gü
zel kızdı, daha doğrusu ikimiz de güzeldik. Aklına 
evlenip, kocasını da babamla beraber çiftlikte ça
lıştırmayı koydu. Ama bizim çevrede pek koca ola
cak adam yoktu doğrusu. Bizi annem okutmuştu, 
az çok okumuştuk işte. En yakın kasaba da en az 
on beş kilometre uzaktaydı. Youfry kasabası vardı, 
zengin bir ailenin adını bu kasabaya takmışlardı. 
Kasaba bir dağın tepesindeydi, ve zenginler oraya 
yazlığa giderlerdi. Bahsettiğim yaz, Geraldine, Yo
ufry'de, Bakım Oteline garson olarak girdi. Ben de 
Cumartesileri oraya gider, geceyi ablamla birlikte 
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geçirirdim. İkimiz de evden ilk defa ayrılıyorduk. 
Geraldine kent yaşamını pek sevmediğinden fazla 
aldırış ettiği yoktu, ama ben Cumartesileri iple çe
kerdim, gelince de bayram ederdim. Bir dans pav
yonu vardı, üstelik beş para vermezdik, müzik de, 
zenci kızlar da bedavaydı. Bir an önce işi bitsin de 
pavyona gidelim diye Geraldine'e yardım ederdim. 
Sokakta el ele tutuşup koşardık, daha soluk solu
ğayken dansetmeye başlardım. Beni birinin dansa 
kaldırmasını beklememe gerek yoktu, bir kıza beş 
erkek düşerdi, en güzel kızlar da bizdik. Ben pek 
öyle erkeklere düşkün değildim, aklım hep danstay
dı, bazen bir yana çekilirler, benim vals yapışımı 
seyrederlerdi. Çok zaman kavalyemin kim olduğu
nun bile farkına varmazdım, dakikada değişirdi. 
Çocuklar bizi otele götürürler, sonra haydi gelin, 
gelin, diye penceremizin altında seslenirlerdi. 

Sonra da şarkı söylerlerdi. Ne aptal şeylerdi! 
Geraldine neredeyse kovuluyordu. Bütün gece gö
zümüzü kırpmadan yatar, o akşam olan bitenleri 
düşünürdük. Geraldine, yani ablam hiç romantik 
değildi. Onun asıl düşündüğü, hayranlarımızın 
hangisinin evde daha çok işe yarayabileceğiydi. 
Sonunda Dan Rainey'de karar kıldı. Dan, öbürlerin
den daha büyüktü, yirmibeşinde tam bir erkekti. 
Yüzü güzel değildi, yelken kulaklı, çilliydi, mini
cik bir çenesi vardı ama, ah Dan Rainey'in kendi
ne göre hoş bir hali vardı, üstelik bir gülleyi ko
laylıkla kaldırabilecek güçteydi. Yazın sonunda bi
ze geldi ve harman vakti yardım etti. Babam da
ha görür görmez hoşlanmıştı. Annem, Geraldine 
daha pek küçük diye sızlanmasına karşın pek da
yatmadı. Ben düğünde ağladım. Artık cumartesi 
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eğlencelerimiz sona erdi, iki kardeş aynı yatakta 
koyun koyuna yatamayacağız diye ağlıyorum san
dım. Ama Dan Rainey işlerin başına geçince her 
şey yola girdi. Hem toprağı hem bizi sanki düzene 
koymuştu. Kış günleri dışında, ocağın başında otu
rurken belki sıcaktan, belki de daha başka bir şey
den içim bir garip olurdu, bayılacağım sanırdım. 
Sırtıma bir şey almadan bahçeye çıkardım, soğuğu 
duymazdım, sanki ben de soğuğun bir parçası 
olurdum. Gözlerimi kapar döne döne vals yapar
dım. Bir gece, geldiğini hiç farketmemiştim, Dan 
Rainey beni kollarının arasına aldı, lâf olsun diye 
benimle dans etti. Ama pek de lâf olsun diye de
ğil... O da bana karşı bir şeyler duyuyordu. Ben, 
kendi içimde, bunu tâ başından hissetmiştim. Ama 
Dan hiçbir şey söylemedi, ben de söylemesini iste
medim. Zaten Geraldine çocuğunu düşürmeseydi 
bir şey olacağı yoktu. O zaman daha bahardı. Ge-
raldine'in yılandan ödü kopardı, bir gün saman
lıktan yumurtaları alırken yılan görmüş, tavukla
ra dadanan küçük yılanlardanmış. Ama öylesine 
korkmuş ki, korkudan çocuğunu vaktinden dört 
ay önce düşürdü. Ondan sonra ne oldu bilmem, öy
le sinirli, öyle hırçın bir hal aldı ki, artık en ufa
cık bir nedenle parlayıveriyordu. Dan Rainey'in de 
hali dumandı, elinden geldiği kadar karısına gö
rünmemeye çalışıyordu: Battaniyeye sarılır tarla
da yatardı. Biraz daha orada kalsaydım... Hemen 
Youfry'ye gittim, Geraldine'in oteldeki eski işine 
girdim. Dans pavyonu bir yaz öncekinin aynı idi, 
ben ise daha da güzelleşmiştim: Bir çocuk, bana 
portakallı gazoz ikram etmek isteyen bir çocuğu 
az kaldı öldürecekti. İyi vakit geçirmedim desem 
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yalan olur, ama aklım başka yerdeydi. Otelde ba
na akim nerede diye sorarlardı. Şekerliğe tuz dol
durur, etin yanında bıçak yerine kaşık verirdim. 
Koca yaz eve hiç gitmedim. Vakit gelince —gene 
günlerden böyle bir gündü, gök mavisi bir güz gü
nüydü — gideceğimi eve önceden haber vermemiş
tim. Arabadan indim, buğday çuvallarının arasın
da tam beş kilometre yol aldım, sonunda Dan Ra
iney ile karşılaştım. Bir tek kelime bile söylemedi, 
sadece yere çöktü ve çocuk gibi ağlamaya başladı. 
Öyle içime işledi ki, hem onu öyle seviyordum ki, 
şimdi ne desem az...» 

Ida Abla'nm cigar ası sönmüştü. Öykünün 
sanki ucunu yitirmişti, ya da, daha kötüsü sonunu 
anlatmaktan cayıvermişti. Film birdenbire kesilin
ce sinemada serserilerin yaptığı gibi ayağımı yere 
vurup ıslık çalmak geliyordu içimden. Riley de bel
li etmemesine karşın sabırsızlanıyordu. Cigarasmı 
yakmak için kibrit çaktı. Kibritin sesini duyar duy
maz, Ida Abla sanki kendi sesini anımsadı, ama 
yeniden konuşmaya başladığı vakit, sustuğu an 
içinde çok uzaklara yol almış gibiydi. 

«Babam, adamı vuracağım, diye tutturdu. Ge
raldine belki yüzlerce defa kim olduğunu söyle, 
Dan tüfeğini kaptığı gibi peşine düşsün diyordu. 
Gülüyordum sonra da ağlıyordum. Bazen de ter
sine oluyordu. Hiçbir fikrim yok diyordum, Youfry' 
de beş altı çocuk var, onlardan biri olabilir, ben 
ne bileyim? Ben böyle deyince annem suratıma bir 
tokat indirdi. Ama gene de inandılar, —hat tâ az 
bir zaman sonra Dan Rainey de inandı —, hiç de
ğilse, inanmak istiyordu, ne yapsın zavallı... Aylar
ca evden dışarı adım atmadım, yarı yolda babam 
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öldü. Beni cenazeye götürmediler, utançlarından 
yerin dibine geçiyorlardı. İşte o gündü, hepsi cena
zeye gitmişlerdi, ben evde bir başıma kalmıştım, 
kumlu, bıçak gibi bir rüzgâr esiyordu, işte o gün 
Tanrımı gördüm. Buna değmezdim. O güne dek 
annem duaları zorla ezberletirdi, ondan sonra üç 
aya varmadan binlercesini ezberlemiştim. Neyse, 
piyanoda bir parça çalıyordum, birden cam kırıldı, 
odanın altı üstüne geldi, sonra yerine yerleşti. Ya
nımda biri vardı, babamın ruhudur diye düşün
düm. Ama rüzgâr birden duruldu, sanki bahar ha
vasıydı. O oradaydı, beni yarattığı gün gibi ayakta 
duruyordu, kollarımı açtım, Tanrıma buyur ettim. 
Yirmialtı yıl önce, Şubatın üçüncü günüydü. O za
man on altı yaşındaydım, şimdi kırk ikimdeyim, 
bir tek gün bile inancım sarsılmadı. Çocuğumu do
ğurduğum gün ne Geraldine'i, ne de Dan Rainey'i 
çağırdım, sadece yattığım yerde dualarımı birbiri 
arkasına okudum ve Danny'nin doğduğunu, ancak 
çocuk ağlamaya başladığı anda anladılar. Bu adı 
da ona Geraldine taktı. Çocuk onun olmuştu, her
kes de öyle sanıyordu, köyden dostlar geliyor, Geral-
dine'in yeni çocuğunu ziyaret ediyorlar, bazıları ar
mağan getiriyordu, hele erkekler Dan Rainey'in sır
tını sıvazlıyor, ne güzel çocuğun var diye kutlu
yorlardı. Kendime gelir gelmez elli kilometre be
ride Stoneville'e gittim. Burası Youfry'nin iki katı 
büyük bir kenttir, bir de maden ocağı vardır. Baş
ka bir kızla birlikte bir çamaşırlık açtık, maden 
kentlerinde daha çok bekârlar çalıştığı için işimiz 
de iyi gidiyordu. İki ayda bir eve gidip Danny'yi 
görüyordum. Tam yedi yıl böylece gidip geldim. 
Tek tutkum da buydu zaten, hem de garip bir tut-
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kuydu bu, çünkü her seferinde yüreğim parça par
ça oluyordu. Öyle güzel bir çocuk olmuştu ki, an
latamam. Geraldine çocuğa elimi bile değdirtmi-
yordu, öpecek olsam çileden çıkıyordu. Dan Rai-
ney de aynı biçim davranıyordu, işleri karıştırı
rım diye ödü kopuyordu. Son gidişimde, Youfry'de 
beni görmesini söyledim. Ne zamandır aklıma bir 
şey takılmıştı: Aynı heyecanı bir defa daha yaşa
mak istiyordum. Danny'ye eş bir çocuk daha doğur
maya can atıyordum. Ama yanılmıştım, babası ay
nı olamazdı artık. Ya da cansız bir çocuk olurdu, 
ölü doğardı. Dan Rainey'e bir baktım, buz gibi so
ğuk bir gündü, bomboş dans pavyonunda oturuyor
duk, hâlâ anımsarım, ellerini cebinden çıkarmadı 
bile.) Oraya ne diye çağırdığımı bile söylemeden 
geri gönderdim. Yıllarca, onun bir benzerini ara
yarak günlerimi doldurdum. Stoneville'deki maden 
işçilerinden biri ona benziyordu, yüzü onun gibi 
çilliydi, gözleri sarı sarıydı; mert bir çocuktu, en 
büyük oğlum Sam ondandır. Anımsadığıma göre 
Beth'in babası, Dan Rainey'in pabucu bile olamaz, 
zaten Beth kız olduğu için Danny'ye eş sayılmaz. 
Söylemeyi unuttum, çamaşırlıktaki hissemi satıp 
Teksas'a gittim. Amarillo ve Dallas'da lokantada 
çalıştım. Ama Bay Honey ile tanışana kadar Tan
rının ne diye beni kutsal kullarından kıldığını, gö
revimin ne olacağını anlayamamıştım. Bay Honey, 
gerçekten Tanrının kutsal kullarmdandı. Vâzmı 
dinler dinlemez, hemen onu görmeye gittim. Daha 
yirmi dakika bile konuşmamıştık ki, eğer halen ev
li değilsen seninle evlenmek isterdim, dedi. Ben de 
evli değilim ama çoluk çocuğum var, dedim, çün
kü o güne kadar tam beş çocuğum olmuştu. Aldı-
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rış bile etmedi. Bir hafta sonra Âşıklar Bayramı'n-
cla evlendik. Genç değildi, Dan Rainey'e de hiç ben
zemiyordu, çıplak ayakla boyu omuzuma bile gel
miyordu, ama Tanrının gözünde karı koca olunca, 
yazgının ne kadar yerinde davrandığını öğrendik. 
Önce Roy, sonra Pearl, sonra Kate, Cleo ve Küçük 
Homer doğdu... Çoğu, yolda gördüğünüz arabada 
dünyaya geldiler. Kulağına inanç sesi girmemiş 
kimselere Tanrının emirlerini duyurarak ülkenin 
dört bucağını dolaştık. Şimdi size işin hazin yanını 
anlatayım. Bay Honey'i kaybettim. Bir sabah, Lo-
uisiana'nm garip bir mahallesinde, melezler ma-
hallesindeydik, sokağın karşı tarafına geçiyordu, 
bakkaldan öteberi alacaktı: Gidiş o gidiş. Bir anda 
yok oldu. Polisin dediğine kulak asmadım bile. Ai
lesini ortada bırakıp kaçacak bir adam değildi kuş
kusuz bu işin içinde bir iş vardı. 

«Ya da unutma hastalığıdır,» dedim. «Bazen 
her şeyi, kendi adını bile unutur insan.» 

«Bütün kitabı ezbere bilen bir adam nasıl olur 
da kendi adını unutur. Kızılderililerden biri ame
tist yüzüğünü aşırmak için vurmuştur. Tabii on
dan sonra daha bir kaç erkek tanıdım, ama bir 
daha sevmedim. Lillie, Ida, Laure ve öbür çocuklar 
tep böyle oldu. Yeni bir çocuk edinmeden yaşaya
mayacağım gibi geliyor, yoksa kendimi pek cansız 
hissediyorum.» 

Çocuklar giyinince —kimi elbisesini ters giy
mişti— ağaca döndük. Biraz daha büyük kızlar 
ateşe eğilip saçlarını kuruttular; taradılar. Biz yok
ken kundaktaki çocuğa Dolly bakmıştı. Sanki ço
cuğu geri vermek istemiyordu. 

«Keşke birimizin bir çocuğu olaydı dedi, kar-
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deşımin ya da Catherine'in.» 
Ida Abla da, evet, dedi, gerçekten eğlenceli, 

hem de zevkli bir şeydir. Ateşin çevresinde halka 
olup oturduk. Yemek o kadar sıcaktı ki, tadı belli 
olmuyordu, belki de bu yüzden pek beğenildi. To
pu topu üç kâsemiz olduğu için yargıç yemeği sı
rayla dağıtıyordu. Durmadan keyifli keyifli sesler 
çıkarıyor, saçma sapan lâflar ediyordu, çocuklar 
pek hoşlandılar. Texaco Gasoline yanıldığını söy
ledi, babası Riley değil de yargıçmış. Yargıç da, 
ödül olarak aya bir yolculuk vadetti, çocuğu tâ te
pelere kaldırıyordu. 

«Az gitti uz gitti, dere tepe düz gitti, haydi!» 
Ida Abla, «Hayli güçlüymüşsünüz,» dedi. Yargıç 
fırsatı kaçırmadı, hele şu pazılara bir bak dedi. 
İkide birde, gerçekten Dolly kendine hayran mı di
ye dönüp bakıyordu. Dolly gerçekten hayrandı. 

Güneşin son ışıklarının üzerinde bir güverci
nin türküsü duyuluyordu. Sanki çevremizde belli 
belirsiz bir gök kuşağı erimiş gibi yeşilin mavinin 
çeşidi havadan süzülüp akıyordu. Dolly titredi: 

«Fırtına kopacak galiba, bütün gün hisset
miştim.» 

Kabararak Riley'e baktım, ben dememiş miy
dim? 

Ida Abla: 
«Geç olmuş,» dedi. «Buck, Homer, haydi ço

cuklar arabayı hazırlayın. Tanrı bilir belki de hır
sızlar öteberi aşırmıştır.» 

Çocuklar alaca karanlıkta uzaklaşırken arka
larından bakarak devam etti: 

«Hoş zaten aşıracak bir şey de yok ya, çok çok 
benim dikiş makinem var. Eh Dolly, danıştın mı...» 
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Dolly, ne diyecek diye yargıca bakarak cevap 
verdi: 

«Evet, konuştuk.» 
Yargıç, uğraşma özgü bir davranışla: 
«Mahkemede davayı kesinlikle kazanırsınız,» 

dedi, «Bir tek defa da yasa haklı yanı tutsun, bu
nunla beraber...» 

Dolly: 
«Şimdilik,» diyerek bütün servetimiz olan kırk 

yedi doları Ida Abla'nm eline sıkıştırdı ve ek ola
rak da yargıcın altın saatini verdi. Armağanları 
gözden geçirerek, sanki geri çevirmesi gerekiyor
muş gibi Ida Abla başını salladı: 

«Doğru değil bu, ama teşekkür ederim.» 
Hafif bir gök gürlemesi ormanda yayıldı, ar

kadan ortalığı kaplayan korkunç sessizlik içinde 
Buck ve Küçük Homer saldırı ordusu gibi yolda 
belirdi: 

«Geliyorlar, geliyorlar!» 
İkisi birden haykırmağa başlamıştı: 
«Buraya kadar koşarak geldik.» 
«Doğru konuşsanıza, kim geliyor?» 
Küçük Homer yutkundu: 
«O adamlar. Biri Şerif, daha kaç kişi var bil

miyorum. Çimenlerin arasından geliyorlar. Tüfek
leri de var.» 

Tekrar gök gürledi. Hafif bir rüzgâr ateşimizi 
üfürdü. 

Yargıç kumandayı ele alarak: 
«Pekâlâ» dedi. «Aklımızı başımıza toplaya

lım.» 
Sanki hep bu an için hazırlanmıştı, bu erkek

çe hal pek de yaraşmıştı ona. 
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«Kadınlar ve çocuklar ağaca çıkın. Riley, geri 
kalanınız çevreye dağılın, öbür ağaçlara çıkın ya
nınıza taş parçaları alın.» 

Biz bu emirleri yerine getirirken o, bir başına 
yerde kalmıştı. Kararlı bir tavırla, alacakaranlıkta, 
ne pahasına olursa olsun gemisini terketmeyen bir 
kaptan edasıyla bekliyordu. 
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V 

Beşimiz, yolun üzerine eğik çınar ağacına tü
nedik. Küçük Homer ile kardeşi Buck da yanı-
mızdaydı. Çocuk suratını asmış, iki elinde birer 
taş, bekliyordu. Yolun karşısında gene bir çınar 
ağacında Riley ile büyükçe bir kaç kız, bacaklarını 
ayırıp dallara oturmuştu. Alaca karanlıkta yüzleri 
birer kandil gibi parlıyordu. Yağmur damladı san
dım, boynumdan ter akıyormuş. Gene gök gürledi, 
yağmurun kokusu, yaprak ve odun kokusunu sar
mıştı. Fazla yükün altında ağaç ev çıtırdadı. Be
nim oturduğum yerden, ağaç evdekiler bir tek kişi 
gibi duruyordu, bir yığın bacak ve bir alay gözü 
olan örümcek türü bir yaratık... Tepesinde Dolly' 
nin şapkası da kadifeden bir tacı andırıyordu. 

Bizim ağaçta, herkes Riley'in küçük Homer' 
den aldığı türden birer düdük çıkardı: Ida Abla, 
bu düdük şeytanı bile ürkütür, demişti. Küçük Ho
mer şapkasını çıkardı. İçinden, belki de Tanrının 
Çamaşır İpi dedikleri nesneyi, kaim bir ipi alıp, 
kement hazırlamaya başladı. Kement iyi oldu mu 
diye düğümü gevşetip, sıkarken minicik gözlükleri 
öylesine cin gibi parlıyordu ki, hemen birazcık 
uzaklaşıp aramızda bir dal boyu yer bıraktım. 
Aşağıda devriye gezen yargıç, artık uslu durmamı
zı söyledi. Saldırı başlayıncaya kadar son uyarısı 
da bu oldu. 

Düşmanlar hiç de sessiz gelmeye yeltenmiyor-
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lardı. Tüfeklerini çalı çırpıya balta gibi vura vura 
ilerliyorlardı, dokuz, on iki, yirmi kişiydiler. Önde 
Junius Candle geliyordu, alacakaranlıkta şeriflik 
nişanı pırıl pırıl parlıyordu. Arkasında Koca Ed
die Stover vardı. Kısık gözlerle sağda solda bizi 
aranışı, bana çocuk bilmecelerini anımsatmıştı: 
Şu ağaçta beş çocuk ve bir baykuş kafası bulunuz! 
Yerimizi bulmak Koca Eddie Stover gibilerin harcı 
değildi. Tam benim olduğum yere baktı da göre
medi bile... Zaten bu kalabalıktakilerin hiçbiri 
akıldan yana pek parlak değildir. Çoğunun elinden 
bir tutam tuz yalayıp bir bardak bira dikmekten 
başka bir şey gelmez. Yalnız bu arada okul müdü
rü Bay Hand'e gözüm ilişti. Efendi adamdır, bu çe
şit pis bir iş için yola çıkmış budalalara karışacağı 
dünyada aklıma gelmezdi. Amos Legrand ise her
halde meraktan aralarına katılmıştı. O da oraday
dı ve ilk kez çenesini tutuyordu, çıt çıkarmıyor, 
baston yutmuş gibi yürüyordu, Verena, boyu an
cak beline vardığından, zavallıya abanarak yürü
yordu. Kasvetli Papaz efendi de büyük ciddiyetle 
Verena'nın öbür koluna girmişti. Verena'yı görür 
görmez, annem öldükten sonra babamın evim ilk 
gelip de beni götürmek istediği gün duymuş oldu
ğum korku birden geçiverdi. Biraz topallamasına 
karşın, her zamanki saltanatlı tavrıyla adamlarının 
başında yürüyordu. Bizim çınarın altında dultdu-
lar. 

Yargıç bir adım bile yerinden kıpırdamadı, 
meydan okurcasına, Şerifle karşı karşıya duruyor
du. 

Tam bu heyecanlı anda Küçük Homer'e şöyle 
bir baktım. Ağır ağır kemendini indiriyordu. İp, yı-
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lan gibi sürükleniyor, sallanıyor, koca düğümü gör
kemli bir çene gibi açılıyordu, bir anda büyük bir 
beceriyle papaz Buster'in boynuna dolandı ip. Pa
paz birden avazı çıktığı kadar haykırmca Homer 
dayanamadı, ipi çekti. 

Yüzüne birden kan hücum edip kollarıyla çır-
pmmca arkadaşları papazın daha önce söyledikle
rinin yerinde olduğunu anlamakta gecikmediler. 
Küçük Homer'in başarısı bizim tarafı derhal sal
dırıya geçirmişti: Taşlar yağmur gibi yağıyor, dü
dükler yaban hayvanı çığlıkları gibi çınlıyordu. Bu 
kargaşalıkta birbirlerine toslayan adamlar da akıl
larına ilk gelen yere sindiler, çoğu yere tekerlenip 
düşen arkadaşlarının altına gizleniyordu. Verena, 
eteğinin altına gizlenmeye yeltenen Amos Legrand' 
m kulaklarını çekiyordu: içlerinde bir tek o erkek
çe davranmıştı, ağaçlara yumruk sallıyor, ağzına 
gelen küfürü savuruyordu. 

Bu kargaşanın ortasında, demir bir kapının 
ansızın gürültü ile kapanması gibi, bir kurşun sesi 
duyuldu. Yankısı hepimizi sindirmişti, ama biraz 
sonra da karşıki çınardan gürültü ile bir şey düştü. 

Düşen Riley'di, ağır ağır düştü, cansız kedi 
yavrusu gibi bütün vücudu gevşemişti. Çarpıp dal
lardan birini kırınca, kızlar gözlerini kapayıp hay
kırdılar. Sonra, dalından kopmuş armut gibi, kan
lar içinde yere yuvarlandı. Kimse yanma yaklaş
madı. 

«Oğul, vah oğul,» diye sanki düşteymiş gibi diz 
çöktü, Riley'in tutmayan ellerini okşuyordu: 

«Tanrı aşkına, Tanrı aşkına oğul, cevap ver.» 
Öbür adamlar da ürkek ürkek yaklaştılar. Ki

misi akıl yürütüyordu ama yargıç söylenenleri an-
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lamıyordu bile. Birer birer ağaçtan indik, çocuklar 
öldü mü? Öldü mü? diye fısıldaşıyorlardı. Bu fı-
sıldaşmalar hafif bir deniz uğultusunu andırıyor
du. Adamlar şapkalarını saygı ile çıkarıp Dolly'ye 
yol açtılar. Zavallıcık öyle şaşkına dönmüştü ki, 
hiçbirinin farkına bile varmadı, hattâ Verena'yı 
dahi görmeden önünden geçip gitti. 

Verena, birden herkesin dikkatini çeken bir 
sesle sordu: 

«Hangi budala ateş etti?» 
Adamlar ürkek ürkek birbirine bakıyordu, ço

ğu da gözünü Koca Eddie Stover'e dikmişti. Ada
mın çenesi titriyordu, dudaklarını yaladı: 

«Allah belâmı versin ki kimseyi vurmak iste
medim, sadece görevimi yapıyordum, o kadar.»* 

Verena ters ters cevap verdi: 
«Hiç de o kadar değil. Sizi sorumlu tutuyorum 

Bay Stover.» 
Bu söz üzerine Dolly döndü. Gözleri, şapkası

nın tülü altından belli belirsiz görünüyordu. San
ki Verena'dan başka kimseyi gözü görmüyordu: 

«Sorumlu mu? Bundan sadece biz kendimiz so
rumluyuz, başka kimse değil.» 

Ida Abla, yargıcın yerine, Riley'in yanma gitti, 
çocuğun gömleğini yırtıp çıkardı: 

«Tanrıya şükredin, sadece omuzundan vurul
muş.» 

Herkes derin bir soluk aldı, Koca Eddie'nin so
luğu bir başına uçurtma uçurmaya yeterdi. 

«Kendinden geçmiş. Biriniz gidip bir doktor 
çağırın.» 

Gömleğinden kopardığı bir parça ile Riley'in 
yarasını sardı. Şerif ve üç kişi daha el ele verip bir 
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sedye yaptılar. 
Ama sedyelik olan yalnız Riley değildi. Zavallı 

Papaz Buster'in de hali dumandı: Yapma bebek gi
bi eli ayağı tutmaz olmuştu, öyle bitik bir hale gel
mişti ki, ipin hâlâ boynunda sallandığının farkında 
bile değildi. Ancak birkaç kişinin yardımıyla yer
den kalkabildi. Küçük Homer peşinden kovalıyor
du: 

«Hey, ipimi versene!» 
Amos Legrand, Verena'yı bekliyordu. Verena 

da beklememesini, daha henüz gitmeyeceğini söy
lerken birden sustu, hepimize birden, özellikle Ida 
Abla'ya bakarak: 

«Kardeşimle yalnız konuşmak istiyorum,» de

di. 
Ida Abla, Verena'ya aldırış etmediğini gösteren 

bir tavırla elini salladı. 
«Aldırma bayan,» dedi. «Zaten biz de gidiyor

duk.» 
Dolly'ye sarıldı: 
«Tanrı bilir ya, hepimiz seni seviyoruz. Öyle 

değil mi çocuklar?» 
Küçük Homer: 
«Bizimle gelsene Dolly,» dedi. «Öyle eğleniyo

ruz ki, sana parlak kemerimi veririm.» 
Texaco Gasoline de yargıcın kucağına atılarak 

beraber gitmeleri için yalvanyordu. Baktım, beni 
isteyen bir tek kişi bile yoktu. 

Sanki çocukların yüzlerini ezberlemek içinmiş 
gibi çarçabuk hepsine birer birer göz gezdirerek 
Dolly cevap verdi: 

«Çağrınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Yo
lunuz açık olsun. Güle güle, haydi koşun baka-126 

hm.» 
Yeniden gök gürleyince sesini biraz daha yük

seltti: 
«Haydi çabuk olun, yağmur yağıyor.» 
İnce ince, tüy gibi bir yağmur yağıyor, belli 

belirsiz bir perde gibi çevreyi kaplıyordu. Ida Abla 
ve ailesi bu yağmurdan perdenin arasına katılıp 
yavaş yavaş gözden kaybolunca, Verena: 

«Demek bu., bu kadınla anlaştın ha?» dedi. 
«Üstelik aile adımızı rezil ettiği halde.» 

Dolly sertçe cevap verdi: 
«Hiç kimseyle anlaştım diye beni suçlu çıka

ramazsın» dedi. 
İyice sinirlenmişti: 
«Hiç olmazsa çocukların ekmeğini çalan, yaşlı 

kadınları hapse tıkan serserilerle anlaşmadım ya! 
Bu gibi işlere burnunu sokan bir ada zaten fazla 
değer vermem, rezil edilmek hakkıdır.» 

Verena hiç aldırış etmedi. Sanki bir hastaya 
teşhis koyar gibi: 

«Bu senin her zamanki halin değil» dedi. 
Dolly sanki muayeneye hazırlanırcasma: 
«İyi bak» dedi, «ta kendimim.» 
Dolly de Verena'nm boyundaydı, kendine gü

veniyordu, öğüdünü tuttum, yâni artık başımı önü
me sarkıtmıyorum. Bu halimin başını döndürdü
ğünü söylerdin. Hem de daha birkaç gün önce ben
den ve Catherine'den de utandığını söylemiştin. 
Yanılgımızı biliyorum, sadece senin uğruna yaşa
dık, şimdi yazık ettiğimizi anlıyoruz. Pişman ol
mak ne demektir bilir misin?» 

«Evet bilirim.» 
Verena'nm sesi hafif, ancak duyulabilecek ka-
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dar çıkmıştı. Sanki, geçmişe ait binlerce olayı bir
den gözünün önüne getiriyordu. Çok kez tavan 
arasından gözetlediğim zamanlar, Maudie Laura 
Murphy'nin kocasımn ve çocuklarının resimlerine 
bakarken yüzünü kaplayan anlatım gene belirmiş
ti. Hafifçe sallandı, omuzuma dayandı, az kalsın 
düşecekti. 

«Ölünceye kadar da unutamayacağım sanı
rım. Ama Verena, biliyor musun senden utandığı
mı söylemek bile beni üzüyor.» 

Artık gece olmuştu. Kurbağalar, böcekler yağ
murun altında keyif çatıyorlardı. Sanki ıslaklık 
yüzümüzün ışığını gidermiş gibi biz de hayal me-
yal görünür olmuştuk. Verena bana abanıyordu. 
Kupkuru bir sesle: 

«Hiç iyi değilim, dedi. Artık hasta bir insan 
oldum Dolly.» 

Pek de inanmayarak Dolly, Verena'ya yak
laştı. Sanki parmakları gerçeği kavrayabilecek-
miş gibi eliyle dokundu. 

«Collin» dedi. «Yargıç, ne olur yardım edin de 
ağaca çıkaralım.» 

Verena ağaca çıkarma diye tutturdu ama son
ra aklı yatınca kolaylıkla çıktı. Bizim raft benze
ri ağaç ev sanki çevreyi kaplayan ıslaklıkta yüzü
yordu. Ama yukarısı kuruydu, şemsiye gibi üstü
müzü kaplayan yapraklardan yağmur geçmemişti. 
Bir süre sessizliğe gömüldük. Sonunda Verena: 

«Sana bir diyeceğim var Dolly,» dedi. «Yalnız 
olsak daha rahat söylerdim.» 

Yargıç kollarını kavuşturdu: 
«Bayan Verena» dedi «beni de hesaba katma

nız gerekecek.» 
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Ters değilse de, kesin konuşuyordu. 
«Söyleyecekleriniz beni de ilgilendirir.» 
Verena heyecanını biraz yatıştırarak sordu: 
«Öyle mi? Nasıl oluyor?» 
Yargıç bir mum yaktı, birden beliren gölge

lerimiz sanki söylediklerimize kulak kabartırmış-
casma üzerimize çöküverdi. 

«Karanlıkta konuşmak istemem» dedi. 
Dimdik, gururla duruşunda belli bir amaç var

dı: Verena'ya karşısında bir erkekle konuştuğunu 
göstermek istiyordu. Böyle bir davranışa şimdiye 
kadar pek az erkek yeltenmiştir. Verena içerledi. 

«Anımsıyorsun değil mi Charlie Cool? Elli yıl, 
belki de daha çok oldu. Sen ve bir iki çocuk daha 
gelip bahçemizden böğürtlen aşırırdmız. Babam, 
amcanın oğlu Seth'i, ben de seni yakalamıştık. 
O gün hayli dayak yemiştiniz.» 

Yargıç anımsadı. Kızardı, güldü ve: 
«Pek de dürüst davranmamıştın Verena,» dedi. 
Verena ters ters yanıtladı: 
«Bence dürüst bir davranıştı. Ama haklısın, 

hiç birimiz hoşlanmadığımıza göre, karanlıkta ko
nuşmamız doğru değil. Doğrusunu istersen Char
lie, seni burada görmek hoşuma gitti. Eğer sen 
kendisini korumamış olsaydın, kardeşim bunca 
kargaşaya göğüs geremezdi. Şimdi artık bizi yal
nız bırakmanı rica edeceğim, bundan sonrası se
ni ilgilendirmez.» 

Dolly: 
«İlgilendirir,» dedi. «Çünkü Yargıç Cool, yani 

Charlie...» 
Dolly bocalamıştı. İlk kez kendi cesaretinden 

kuşkulanıyordu. 

129 



«Dolly kendisine evlenme teklif ettiğimi an
latmak istiyor.» 

«Ya!» 
Verena bir iki dakika sustuktan sonra cevap 

verdi: 
«Bu,» dedi. Gene sustu, eldivenli ellerine baktı. 
«Çok önemli doğrusu. İkinizde de bu kadar 

düş gücü olacağını ummazdım. Yoksa ben mi düş 
kuruyorum? Sanırım, fırtınalı bir gecede ıslak bir 
ağaçta olduğuma dair bir düş görüyorum. Oysa 
hiç düş görmem, ya da gördüklerimi unuturum. 
Bence bu düşü de hep birlikte unutalım.» 

«Ben de bir söz söyleyeyim. Bence de bu bir 
düş. Bayan Verena, ama düş kurmayan insanlar 
terlemeyen insanlar gibidir, içlerinde bir yığın ze
hir birikir.» 

Verena duymazlıktan geldi. Onun aklı Dolly' 
deydi, Dolly'ninki de onda. Sanki, koca bir odanın 
birer ucunda yapayalnız kalmış birer insan, garip 
bir işaretle, hafif göz hareketleriyle anlaşan birer 
dilsiz gibiydiler. Bu kadarcık anlaşma da onlara 
yetiyordu. Dolly hiç konuşmadan yanıtını verin
ce, Verena'nm yüzünde renk kalmadı. 

«Anlıyorum. Sen de kabul ettin, öyle mi?» 
Yağmur artmıştı, artık havada rahat rahat 

balık yüzebilirdi. Piyanonun gittikçe yükselen sesi 
gibi, yağmur giderek arttı, sonunda bir sağanak
tır boşaldı, ama önce birden ıslanmadık. Önce yap
rakların arasında hafif bir sızıntı belirdi, bizim 
ağaç ev, suya batmış bir çiçeğin kupkuru tohu
mu gibiydi. Yargıç elini mumun üstüne tuttu, o 
da Verena gibi heyecanla Dolly'nin vereceği cevabı 
bekliyordu. Ben de heyecandan yana onlardan aşa-
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ğı kalmıyordum, ama gene de konuşma dışı tu
tulduğumu, ve sanki gene tavan arasından olan
ları gözetliyormuşum gibi bir his vardı içimde; 
işin garibi hiçbir yanı tutmuyordum, ya da tü
münü teker teker tutuyordum: İçimde her üçü 
için de, ayrı ayrı bir sevi, yağmur damlaları gibi 
karışmış, insanca bir bütün içinde kaynaşıvermiş-
ti; birbirinden ayıramıyordum. 

Dolly de benim gibiydi. Yargıçla Verena'yı 
birbirinden ayıramıyordu. Üzülerek: 

«Elimde değil» dedi. 
Kendi başarısızlığını anlatıyordu. 
«Ne yapmam gerekeceğini bilirim sanıyordum, 

ama öyle olmadı. Bilemiyorum. Başkaları bunu be
cerebilir mi? Kendi yaşamımı kendim kurabilsem, 
kendi kararlarımla kurulmuş bir yaşamım olabil
seydi derdim!» 

Verena: 
«Ama biz kendimize göre kendi yaşamımızı 

yaşamadık mı?» dedi. «Senin yaşamın hiç de kü
çümsenecek bir şey değil ki! Hiçbir zaman elin-
dekinden çok bir şey istemedin. Bu yüzden sana 
hep imrenmişimdir. Haydi, eve dönelim Dolly. Bı
rak gene karar vermek işi bana kalsın, zaten tüm 
yaşamım bu değil mi?» 

Düşen yıldızların nereye gittiğini soran bir ço
cuk gibi, Dolly yargıca sordu: 

«Doğru mu, Charlie? Hepimiz kendi yaşamı
mızı yaşadık mı?» 

Yargıç, sanki küçük çocuğa «yıldızlar boşluğa 
düşerler» dercesine, doğru ama kaçamak bir yanıt 
verdi: 

«Ölü değiliz ya.» 
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Dolly bu yanıtla yetinmemişti: 
«Ölmek gerekmez. Evde, bizim mutfakta, bir

biri ardına çiçek açan bir sardunya vardır. Bazı 
çiçekler de şayet açarlarsa bir tek defa çiçek açar
lar, ondan sonra öylece kalırlar. Yaşarlar, ama gö
rüp görecekleri o kadardır.» 

«Sen öyle olamazsın.» 
Yargıç yüzünü Dolly'ye yaklaştırmıştı, sanki 

dudakları ile dokunmak istiyor, ama cesaret ede
miyordu, durakladı. Yağmur dalların arasından sü
zülüp, birden boşandı. Küçük ırmakçıklar Dolly' 
nin şapkasını alıp götürdü, tül yanaklarına dolan
dı. Ansızın bir patırtıyla mum söndü. 

«Hayır, olamam.» 
Birbiri ardına çakan şimşekler gökyüzünde da

mar damar yanan ateş gibiydi. Bu parıltı arasın
da Verena'nm yüzünü görünce sanki tanıyama
dım, bambaşka bir yüzdü bu, bitik, perişan bir 
kadın olmuştu. Gözleri gene birbirine yaklaşmış, 
içinde bir yer, odu ocağı yanmış bir diyar görüyor 
gibiydi. Şimşekler durulunca, yağmur, çeşit çeşit 
sesiyle bizi kendine gömdükçe, Verena konuşma
ya başladı. Sesi çok hafif, çok uzaktan geliyordu, 
sanki kendi bile işitileceğini ummuyordu. 

«Sana çok imrenmişimdir, Dolly. Sana ve Pem
be Odana... Bu çeşit odaların ancak kapışını çala-
bilmişimdir, o da binde bir. Şimdi anlıyorum ki 
artık, o kapıyı da bana ancak sen açabilirsin. Ya 
o küçük Morris, küçük Morris yok mu?.. Ne olur 
yardım edin bana.. Onu sevmiştim, gerçekten sev
miştim. Bir kadın olarak değil, bunu kabul edi
yorum, ama birbirimize benzer, uygun ruhlarımız 
vardı. Göz göze gelir, aynı şeytanı görürdük. Ama 
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korkmazdık çok... hoştu... Beni alt etti. Böyle ya
pacağını biliyordum, ama yapmaz diye umutlanı
yordum. Şimdi de, artık koca bir yaşam bir başı
na çekilir gibi değil... Evin içinde dolaşıyorum^ 
hiçbir şey benim değil. Pembe odan, mutfağın, ev, 
hepsi senin ve Catherine'in. Ama ne olur beni bı
rakmayın, ne olur birlikte oturayım sizinle. Yaş
landım artık, kardeşimi arıyorum.» 

Yağmurun sesi Verena'nın sesine eklenmiş, 
Dolly ile yargıcın arasında saydam bir duvar ge
rilmişti. Dolly biraz önce nasıl benim için uzak
laşmış, yitmişse, şimdi de yargıcın gözünün önün
de, bu duvarın ardına saklanmış, sanki yitmişti. 
Sanki ağaç ev eriyip, yitiyordu. Sert bir rüzgâr 
sırılsıklam, paramparça iskambillerimizi üfürüp 
götürdü, galetalar darmadağın oldu, içi yağmur 
suyu dolu kavanozlar çeşme gibi boşaldı. Catheri
ne'in güzelim yorganı berbat olmuş, karmakarışık 
bir yığın haline gelmişti. Ev ayaklanmıştı, sele 
kaptırılmış evler gibi akıp gidecekti. Yargıç da san
ki selin ortasında bir başına durmuş, bizler sağlı
cakla kıyıda bekliyormuşuz da bizden yardım 
umup el sallıyormuş gibi kala kalmıştı. Dolly da
yanamadı, 

«Bağışla,» dedi, «ben de kardeşimi arıyorum.» 
Yargıç, Dolly'ye ne eliyle, ne kollarıyla, ne de 

yüreğiyle erişemedi. Verena ağır basmıştı. 
Yarı geceye doğru yağmur hafifledi, durdu. 

Rüzgâr kulaklarımızı uğuldatıyordu. Sanki bir şö
lene gecikmiş konuklar gibi yıldızlar birer birer 
gökte belirdi. Artık gitme vakti gelmişti. Yanımı
za hiçbir şey almadık. Bıraktık, yorgan çürüsün, 
kaşıklar paslansın... Ağaç evi ile orman da varsın 
kış'a kalsın... 
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VI 

Catherine, uzun süre, olayları hapse girdiği 
günden önce ya da sonra diye sıraladı. «O yok mu 
O'nun beni parmaklıklara tıktığı günden öncey
di...» diye söze başlardı. Bize gelince, biz de olay
ları aşağı yukarı böyle sıralardık, yani ağaç eve 
gitmeden önce ya da sonra diye. Bu birkaç güz gü
nü bir dönüm noktası oluvermişti. 

Yargıç ancak eşyalarını toplamak için oğulla-
TI ve gelinleriyle oturduğu eve bir kez gitti. Bir 
darıa da ayağını atmadı. Buna herhalde onlar da 
sevinmiştir. Bayan Bell'in pansiyonunda bir oda 
tutmaya kalkışınca hiç karşı çıkmadılar. Pansiyon 
binası koyu kahverengi, kasvetli bir evdi. Şimdi 
orasını tabutçu dükkânı yaptılar. Anlaşılan dükkâ
nı açan adamın tabutçu dükkânı yapmak için bi
nayı çok değiştirmek gerekmeyeceğini aklı kesmiş
ti. Evin önünden bile geçmek hoşuma gitmezdi. 
Bahçede bitmiş gül fidanları gibi diken diken, şekil
siz bir sürü kadın Tanrının günü evin önünde otu
rurdu. İki defa dul kalmış bir kadın vardı, adı Ma
mie Canfield idi, gebelik teşhisinde bire birdi. (Ada
mın biri karısına, ne diye doktorlara para har
cayalım, bir defa Mamie Canfield'in önünden geç, 
bütün dünyaya senin gebe olup olmadığını bil
dirir, demiş). Yargıç oraya taşmmcaya kadar Ba
yan Bell'in pansiyonunda tek erkek kiracı Amos 
Legrand idi. Öbür kiracılar Amos'a bayılırlardı, e» 
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çok hoşlarına giden an, yemekten sonra Amos'un 
ayakları yere değmeden salıncaklı iskemlesine ku
rulup gevezeliğe başladığı dakikalardı. Amos'a 
çoraplar, kazaklar örerek kadınlar birbirleriyle ya
rışa girerler, adamı kuş sütüyle beslerler, sofrada 
en iyi yemekleri onun tabağına koyarlardı. Bayan 
Bell, ahçı bulmakta hayli güçlük çekerdi, bütün 
kadınlar mutfağa dolar, sevgili Amos'cuklarmm 
hoşuna gidecek bir tatlı, ya da pasta yapayım di
ye deli olurlardı. Aynı özeni yargıca da göstermek 
isterlerdi ama, anlaşılan yargıcın onlara metelik 
verdiği yoktu, çünkü sık sık, bizimle iki lâf bile 
etmiyor, diye sızlanırlardı. 

Ağaç evde geçen son fırtınalı gecede üşütmü
şüm. Verena benden de beterdi. Dolly ise aksırıp 
tıksırarak bize bakıyordu. Catherine hiç yardım 
etmiyordu. 

«Dolly'cik, sen ne istersen yap, istersen sabah 
akşam o'nun yemeğini taşı dur, ne istersen yap, 
ama benden bir dirhem iş bekleme. Ben artık çi
lemi doldurdum» diyordu. 

Gece yarısı saat başı kalkıp Dolly bize boğa
zımıza iyi gelir diye şurup taşıyor, sobaları dol-
duruyordu. Artık Verena eskisi gibi bu işleri ka
yıtsızlıkla karşılamıyordu. Dolly'ye: 

«Bahar olsun, birlikte bir yolculuk yapalım» 
diye söz veriyordu. «Grand Canyon'a gider Mau-
die Laura'yı görürüz. Ya da Florida'ya gideriz. Sen 
hiç deniz görmedin.» 

Ama Dolly, dilediği yerde olduğunu, yolculuk 
etmek istemediğini söylüyordu. 

«Gitsem de eğlenemem ki,» diyordu, «Bildi
ğim, tanıdığım yerlerden daha güzellerini görüp 
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değerini düşürmek istemem.» 
Doktor Carter hergün bizi görmeye geliyor

du. Bir sabah Dolly doktora ateşine bakmasını ri
ca etti, ateş basmış, bacakları kesiliyormuş. Dok
tor hemen Dolly'yi yatağa yatırdı, yaygın zatürrie 
geçirdiğini söyleyince, Dolly inanmadı bile. 

Kendini ziyarete gelen yargıca, 
«Yaygın zatürrie imiş» dedi, «yeni bir şey ol

sa gerek, daha önce hiç duymamıştım. Ama san
ki değnek üstünde dolaşıyormuşum gibi geliyor.» 

Konuşurken uyuyuverdi. 
Üç dört gün hiç uyanmadı. Catherine baş 

ucunda bekliyor, hasır iskemlede uyukluyor, Ve-
rena ya da ben ayaklarımızın ucuna basa basa 
odaya girince alçak perdeden homurdanıyordu. 
Mevsim yazmış gibi, Dolly'yi peygamberin bir res
miyle yelpazelemek istiyordu. Doktor Carter'in de
diklerine kulak asmayışı görülecek şeydi. Verdiği 
bir iki ilâcı göstererek: 

«Bu köpeklere bile verilmez,» dedi. Sonunda 
doktor, hasta hastaneye kaldırılmadıkça sorumlu
luk yüklenmeyeceğini söyledi. En yakın hastane 
yüz kilometre uzakta Brewton'taydi. Verena bir 
hasta arabası çağırttı. Boşu boşuna külfete girdi, 
Catherine Dolly'nin odasını içerden kitleyip, tok
mağı ilk kurcalıyacak olan hastanelik olur karış
mam, diye dayatmıştı. Dolly, kendisini nereye gö
türmek istediklerini bilmiyordu, ama neresi olur
sa olsun gitmek istemiyordu. 

«Ne olur uyandırmayın, beni» diyordu, «deni
zi görmek istemiyorum ki...» 

Haftanın sonuna doğru, artık yatağın içinde 
oturabilîyordu. Birkaç gün sonra da müşterileriyle 
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Tnektuplaşacak kadar gücü yerine gelmişti. Birik
miş bir sürü sipariş var diye üzülüyordu. Cathe
rine de Dolly'nin iyileşmesinden kendine pay bi-
çip; 

«Çok kalmaz ormana gidip ilâç kaynatırız» di
yordu. 

Hergün öğleden sonra, saat tam dörtte, yar
gıç bahçe kapısına gelir, kapıyı açmam için ıslık
la beni çağırırdı. Ön kapıdan değil de bahçe ka
pısından girmeyi yeğler, Verena'ya rastlama olası
lığını böylece azaltmış olurdu. Verena, gelmesini is
temiyor değildi, hatta bir şişe içki, bir kutu yap
rak sigarası bile bulundurmayı unutmazdı. Çok 
zaman Dolly'ye bir armağan getirirdi: Pasta, çö
rek, çiçek, ya da koca koca kasımpatları... Cat
herine, çiçekler havayı içip bitiriyor diye kızar
dı. Yargıcın Dolly'ye evlenme teklif ettiğini 
Catherine bilmiyordu, ama gene de bu ko
nukluktan pek hoşlanmadığı için yargıç ne za
man gelse o da odada bulunur, adamcağız otu
rup içkisini içerken bile hep o konuşurdu. Ama, 
bana kalırsa, Dolly ile yargıcın birbirlerine anla
tacak gizli bir şeyleri yoktu. Artık sevgileri kök
leşmiş, yerleşmiş bütün insanlar gibi, karşılaştık
ları vakit heyecan duymazlardı. Yargıç birçok ba
kımlardan düş kırıklığına uğramıştı ama Dolly'nin 
yüzünden hiç kırılmamıştı. Onun için, Dolly tek 
isteği, dünyada aradığı tek insan olmuştu: kendi 
deyimiyle, ona herşeyini anlatabilirdi. Ama herşey 
söylenince, söylenecek bir şey kalmıyor olmalı. 
Dolly'nin başucunda oturur, sadece orada olmanın 
huzuru içinde, daha fazla bir şey beklemezdi. Çok 
zaman ateşin etkisiyle Dolly dalar giderdi, eğer 
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uykusunda sayıklar ya da surat asarsa yargıç he
men onu uyandırır, güleryüzlü karşılardı. 

Eskiden Verena bize radyo almaya yanaşmaz
dı. Âdi şarkılar insanın aklını karıştırır derdi, üs
telik masraf sorunu da vardı. Dr. Carter bir rad
yo alması için Verena'yı kandırmış, gelecekte ya
talak geçireceği uzun günlerde Dolly'ye radyonun 
iyi geleceğini söylemişti. Verena da bir radyo al
dı, hem de pahalı türden. Kaba saba cilâlı, gocuk 
biçimi şekilsiz bir şeydi. Hemen radyoyu bahçeye 
çıkarıp pembeye boyadım. İlk önce Dolly radyoyu 
odasına sokmak bile istememişti ama sonradan 
elinden alamaz olduk. Catherine ile birlikte hiç 
durmamacasma öylesine çalarlardı ki, radyonun 
üstüne yumurta koysanız pişerdi. Daha çok fut
bol maçlarını dinlemek hoşlarına giderdi. Yargıç 
oyunun kurallarını anlatmaya kalkışınca Dolly: 

«Ne olur anlatma» derdi. «Bilinmez şeyler ho
şuma gidiyor. Herkes öyle bağırıp çağırıyor, öyle 
eğleniyor ki... Neden olduğunu bilsem belki bu ka
dar uçsuz bucaksız, bu kadar eğlenceli olmaz.» 

İlk önceleri, Dolly hiçbir takımı tutmadığı için 
yargıcın keyfi kaçmıştı. Dolly her iki taraf da ka
zansın isterdi: 

«Hepsi iyi çocuklar, biliyorum.» 
Radyonun yüzünden bir gün Catherine ile iyi

den iyiye atıştık. Maude Riordan'm yarışmaya gi
receği gündü. Dinlemek istiyordum. Catherine de 
biliyordu, ama futbol maçını dinlediği için rad
yoya elimi bile sürdürmedi. 

«Catherine ne oldu sana?» dedim. «Amma da 
bencil oldun. Hiçbir şeyden memnun kalmıyor, hep 
kendi bildiğini okuyorsun. Verena'yı aratır oldun.» 
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Sanki yasa açısından gözden düşeli evde büs
bütün kendi sözünü geçirmek istiyordu. Hiç ol
mazsa kızılderili olduğundan ötürü isyancı ruhu
na saygı duymalıymışız. Maude Riordan konusun
da Dolly de benden yanaydı. 

«Bırak, Collin o istasyonu açsın» dedi. «Mau-
de'u dinlememek günah olur. Dostumuzdur.» 

Kim dinlediyse Maude'un birinciliği hak etti
ğini söyledi. İkinciliği kazandı. Ailesi de sevindi, 
çünkü Üniversitede yarım burs kazanmış oldu. 
Ama gene de haksızlıktı bu, pek güzel çalmıştı. 
Hattâ birinciliği kazanan çocuktan daha iyi çal
mıştı. Babasının yazdığı serenadı çaldı, bana kalır
sa, ormanda çaldığı günden kalır yeri yoktu. O 
günden sonra saatler saati Maude'un adını karala
yıp durdum, aklım onun güzelliğinde, çekiciliğin
de vanilyalı dondurma renkli saçlarmdaydı. Yar
gıç tam vaktinde yetişip dinledi. Bu işe Dolly'nin 
de pek sevindiğini biliyordum, sanki kelebek uçu
şunu anımsatan müzik bizi gene birleştirmişti, ye
niden kaynaşmıştık. 

Birkaç gün sonra yolda Elizabeth Henderson'a 
rastladım. Berberden geliyordu. Saçları kıvrılmış, 
tırnakları boyanmış, hanım hanımcık olmuştu. Öv
düm. 

«Bizim davet için» dedi. «Umarım giysin ha
zırdır.» 

Birden anımsadım. Beni de falcı kılığına sok
mak istedikleri kıyafetli eğlenceden söz ediyordu. 

«Yoksa unuttun mu? Yapma Collin!.. Irgat gi
bi çalıştık. Bayan Riordan şaraplı bol hazırlıyor. 
Sarhoş filân olursak bilmem artık! Düşün bu da
veti Maude'un onuruna yapıyoruz. Ödül kazandı, 
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üstelik...» 
Elizabeth sokağa bir göz attı. Sessiz sedasız 

evlere, telgraf direklerine denk bir bakıştı bu.,. 
«Yakında gidiyor, üniversiteye tabiî...» 
Çevremizi bir garipliktir bürüdü. Kendi başı

mıza yola düzülmeyi ikimizin de canı çekmiyor
du. Elizabeth'in evine kadar birlikte yürüdük. 

Yolda firma uğradık. Elizabeth daveti için pas
ta ısmarladı. Bayan County de şeker taneciklerin
den pırıl pırıl parlayan önlüğüyle mutfaktan çı
kıp, Dolly'yi sordu. Üzgün üzgün: 

«İyidir dilerim» dedi. «Düşünün bir kez yay
gın zatürrie ha... Ablam bildiğimiz cinsten zatür-
rie olmuştu... Neyseki Dolly kendi yatağında ya
tıyor. Herkesin kendi yuvacığına dönmüş olması 
insanın içine su serpiyor. Ha, ha, ha... Neyse ar
tık bütün bu saçmalıklara rahat rahat gülebili
riz. Al, bak fırından daha şimdi bir tepsi çörek 
çıkardım.. Dolly'ye götür, benim tarafımdan da 
geçmiş olsun de.» 

Daha eve gelmeden yolda Elizabeth ile bera
ber çöreklerin çoğunu mideye indirdik. Elizabeth 
de bir bardak süt içip geri kalan çörekleri bitir
mek için beni içeriye çağırdı. 

Henderson'larm evinin olduğu yerde şimdi 
benzin istasyonu yapıldı. Ekten püften onbeş tane 
oda vardı, yel üfürür, su götürürdü. Eve köpeği 
bağlasalar durmazdı. Neyse, Riley'in elinden ma
rangozluk da gelirdi. Bahçede bir marangoz odası 
vardı, yarı atölye yarı dinsel anılarla dolu bir 
köşeydi. Sabahları orada kereste rendeler, t a h t a 
budardı. Duvardaki raflarda eski günlerin anıları 
dururdu: yılanlar, arılar, alkolde saklanmış örüm-
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çekler, bir şişede yarı çürümüş bir yarasa, tahta
dan gemiler vardı. Çocukluğun verdiği hayvan ko
leksiyonu hevesiyle pis pis kokan hayvanlardan ga
rip bir hayvanat bahçesi oluşmuştu, yosun renkli, 
av köpeği gibi düşük kulaklı, kör bir tavşan... 
Çoktan gömülmesi gereken bir alay ıvır zıvır... Ko
ca Eddie Stover'in kurşunu omuzunu delik deşik 
edeli, durmadan kaşındıran, sözüm ona bir ton 
ağırlığında bir sargı taşıması gerekiyormuş. Ne 
otomobil kullanabiliyor, ne de bir tek çivi çaka
biliyor, Tanrının günü aylak aylak dolaşıp, kara 
kara düşünüyordu. 

Elizabeth: 
«Riley'i görmek istersen bahçedeki odaya git» 

dedi. «Sanırım Maude da oradadır.» 
«Maude Riordan mı?» 
Gerçekten şaşa kalmıştım, çünkü ne zaman 

Riley'i görmeye gitsem bahçedeki odada oturalım 
isterdi, kızlar oraya gelmez derdi, ve kabararak, 
kadın kısmı bu odanın eşiğinden adımını atamaz, 
diye eklerdi. 

«Riley'e kitap okuyor, şiir, oyun, ne olursa. 
Maude öyle şeker ki.. Kardeşim bugüne dek onu 
adam yerine koymamıştı. Ama Maude geçmişe al
dırış etmez. Riley az daha ölecekti —böyle bir 
olay atlatınca kim olsa değişir— daha ince, da
lla yüksek şeylere karşı anlayışlı olur. Maude ki
tap okuyunca saatlerce dinliyor.» 

İncir ağaçlarının gölgelediği bu oda arka bah
çedeydi. Kapısının dibinde tombul tombul geçkin 
tavuklar, bir yaz önceden arta kalmış ay çiçeği 
tohumlarını didiklerdi. Kapısında, çocukluk gün
lerinden kalmış, beyaz boya ile acemice yazılmış 
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bir yazı vardı: Dikkat! Birden içimi bir çekingen
lik kapladı. Kapının ardından Maude'un sesini 
duyuyordum. Okulda kaç kişi bu tatlı, yarı türkü
yü andıran şiir sesini taklide yeltenirdi... Riley'in 
bugünkü halini kim duysa, çınar ağacından dü-
şeli kafasına bir hal olmuş derdi. Usulca odanın 
penceresinden içeriye baktım: Riley, bir saatin ma
kinesini çıkarmaktaydı, yüzündeki ifadeye bakar
sanız sinek vızıltısı dinliyor sanırdınız, sanki lar-
şey kaçmış gibi kulağını karıştırdı. Tam pence
reye vurup ikisini de şaşırtayım derken, Riley sa
ati bir yana bıraktı, Maude'un arkasına geçti, oku
duğu kitabı kapattı. Gülerek kızın saçlarını yaka
ladı... Maude boynundan yakalanmış bir kedi yav
rusu gibi yerinden kalktı. Sanki ikisini de bir ışık, 
gözlerini kör edercesine bir aydınlık bürümüştü. 
İlk kez öpüşmedikleri belliydi. 

Bu işlerde daha deneyimli olduğu için, daha 
bir hafta önce Riley'e içimi dökmüş, Maude'a kar
şı beslediğim duygudan sözetmiştim. Ah bir gör
seydiniz... Birden bir dev olup bahçedeki odayı kö
künden sarsmak geldi içimden. Kapıyı söküp at
mak, her ikisine de çıkışmak istiyordum. İkimi
zin arasında da bir şey yoktu, sadece iyi birer ar
kadaştık, bu da son birkaç yıl içinde, hatta belki 
o kadar bile değil. Bahçede gerisin geriye döner
ken tombul tavuklar arkamdan alaycı, gıdaklıyor-
du. 

Elizabeth: 
«Pek çabuk döndün» dedi, «yoksa orda yoklar 

mı?» 
O anda yanlarına gitmemin doğru olmayaca

ğını söyledim. 
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«Daha ince işlere kendilerini kaptırmışlar.» 
Elizabeth alayımın farkına bile varmadı. Bü

tün ince görüşüne karşın oldukça bön bir kız:!:. 
«Ne hoş değil mi?» dedi. 
«Evet, çok» dedim. 
«Collin, ne diye lâfları ağzında geveleyip du

ruyorsun?» 
«Hiç. Nezle olmuşum da...» 
«Vah vah, neyse umarım bizim davete gelme-

mezlik etmezsin. Giysiyi de unutma. Riley şeytan 
kılığında gelecek.» 

«Yerinde olur.» 
«Senin iskelet kılığına girmeni istiyoruz. Bir 

tek gün kaldı...» 
Davete gitmeye hiç de niyetim yoktu. Eve gi

der gitmez Riley'e bir mektup yazdım. Sevgili Ri
ley... Sevgili Henderson. Sonra sevgili kelimesini 
çizdim, sadece Henderson yeterdi. Henderson, kal
leşliğin gözümden kaçtı sanma. Dostluğumuzun 
başlangıcına, onurlu geçmişine dair sayfalar do
lusu yazı yazdım, sonra ortada bir yanlışlık olaca
ğını düşünerek, böyle büyük bir dostluğun kalleş
lik doğuramayacağı sonucuna vardım. Mektubun 
sonlarına doğru, Riley'in en can dostum, kardeşim 
olduğunu yazmaya başlamıştım. Sonunda bütün 
bu deli saçması karalamalarını ateşe attım, beş 
dakika sonra Dolly'nin odasına girip ertesi akşa
ma kadar bir iskelet elbisesi hazırlayıp hazırlaya-
mıyacağımı soruyordum. 

Dolly'nin elinden pek dikiş gelmezdi, düzgün 
hir etek bile bastıramazdı. Catherine'in de ondan 
kalır yeri yoktu, ama ona sorarsanız elinden gel
meyen olamazdı. En az becerdiği şeyleri en iyi yap> 
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tığını söylerdi. Beni Verena'nm dükkânına gön
derip en iyi cinsten altı metre siyah saten aldırttı. 

«Altı metre kumaştan, Dolly ile ikimize göm
leklerimizi süslemek için yeterince kumaş artar» 
diyordu. 

Ondan sonra gösteriş olsun diye uzun uzadı-
ya enimi boyumu ölçtü. İşe iyi başlamıştı ama 
ölçüleri kumaşa ve makasa uygulamak işi başla
yınca yelkenler suya indi. 

Kumaşın bir metresini yontarak: 
«Bu küçük parçadan güzel bir külot çıkar» 

diyordu. 
«Bundan da...» 
Durmadan bir yandan makas vuruyordu. 
«Bundan da eski çiçekli giysime güzel bir ya

ka koyunca giysim yepyeni olur.» 
Bana kalan parçacık da, Âdem babanın incir 

yaprağının gördüğü işi bile göremeyecek duruma 
gelmişti. 

Dolly: 
«Catherine, şekerim, hep kendimizi düşünme

yelim)) diyordu. 
O gün öğleden sonra hiç durmamacasına ça

lıştılar. Yargıç gelince ona da iğneye iplik geçir
me işi verildi. Catherine bu işten nefret eder. 

«Sanki balık oltasına solucan geçiriyormuşum 
gibi tüylerim diken diken oluyor,» derdi. 

Yemekten sonra Catherine paydos deyip tası 
tarağı topladı, çiçekler arasındaki evceğizine çe
kildi. 

Dolly giysiyi bitirmeği aklına koymuş, bir yan
dan da çenesi açılmıştı. İğnesi kumaşa dalıp çı
kıyordu, diktiği dikişler gibi sözleri de inişli çıkış-
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lıydı. 
«Acaba Verena benim de bir davet yapmama 

izin verir mi dersin?» diyordu. Artık epeyce ar
kadaşım var, Riley var, yargıç var, Bayan County' 
yi, Maude ve Elizabeth'i de çağırırız. Baharda, bah
çede bir davet yapar, hava fişekleri atarız. Ba
bam çok güzel dikiş dikerdi, yazık ki ona çekmemi
şim. Eskiden erkeklerin çoğu dikiş bilirdi. Baba
mın bir arkadaşı vardı, işlediği yorganlar nice 
ödüller kazanmıştı. Babama bakarsan, çiftlikte ak
şama kadar çalıştıktan sonra dikiş dikerken din-
lenirmiş. Collin, senden birşey istesem yapar mı
sın? Ben senin buraya gelmeni istememiştim, bir 
alay kadın dolu evde erkek çocuk yetiştirmenin 
doğru olmayacağını söylemiştim. Yaşlı kadınların 
garip inançları olur. Neyse bu iş de yürüdü, artık 
üzüldüğüm yok, geleceğin parlak olacak, yüksele
ceksin. Senden istediğim şu: Catherine'e soğuk 
davranma, ondan uzaklaşmamaya çalış. Bazı ge
celer onun yalnız kalacağını düşünüyorum da uy
kum kaçıyor.» 

«Giy bakalım iyi gelecek mi?» diye ekledi. 
Beli sıkıyordu, arkası şalvar gibi sallanıyor

du. Paçaları gemici pantalonu kadar genişti, bir 
kolu bileğimin tepesinde kalıyor, bir kolu parmak
larımın ucunu geçiyordu. Dolly de elbisenin pek 
şık olmadığını görmüştü. 

«Ama dur bir defa kemikleri boyayalım» dedi. 
«Gümüş yaldızla boyarız. Eskiden Verena bayrak 
direğini boyamak için bir kutu yaldız almıştı. O 
zamanlar daha hükümete küs değildi. Tavan ara
sında bir yerde küçük bir teneke kutu olacak. Ya
tağın altına bir bak bakalım terliklerim orada mı?» 

145 



Dolly'nin yataktan kalkmasına izin yoktu, 
Catherine bile buna izin vermiyordu. 

«Azarlarsan tadı kaçar işin» diyerek kalktı, 
«terliklerini kendi buldu. Kasabanın saati onbiri 
vuruyordu, yani saat tam on buçuktu. Saat do
kuzda herkesin evine kapandığı bir kasaba için 
hayli geç bir vakitti. Bize daha da geçmiş gibi ge
liyordu, çünkü bitişik odada Verena hesap defte
rini kapatmış, çoktan yatmıştı. Sandık odasından 
bir gaz lambası aldık, lambanın alaca karanlığın
da parmaklarımızın ucuna basa basa tavan arası
na çıktık. Yukarısı soğuktu. Lambayı bir fıçının 
üstüne koyduk, mangal başı gibi, fıçının başında 
dolandık durduk. Bir zamanlar şapka mankenli
ği etmiş tahtadan kafalar bizi gözlüyordu. Nereye 
dokunsak hafif ayak seslerini andıran tıkırtılar 
duyuluyordu. Bir kutu naftalin devrilip, yere sa
çılınca, Dolly, 

«Eyvanlar olsun» diye güldü, «Verena duysa 
Şerifi çağırır.» 

Bir alay fırça bulduk. Boya kutusu bayram 
günlerinden kalma solmuş çiçek çelenklerinin al
tındaydı. Gümüş değil altın yaldızmış. 

«Daha iyi değil mi? Kral hazineleri gibi al
tın, düşün bir kere. Bak ne buldum.» 

Sicimle bağlanmış bir pabuç kutusu bulmuştu, 
Dolly lâmbanın ışığında kutuyu açarak, 
«Benim hazinem de bu» dedi. 
Kutuda bir petek, bir arı kovanı ve yıllar yı

lı kala kala kokusu kaçmış, içi karanfil dolu bir 
portakal, tam ortasında da pamuklar arasında ma
vi bir alakarga yumurtası vardı. 

«Ben sıkı baskı altındaydım, yumurtayı Cat-
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herine çalmış, bana bayramda armağan etmişti.» 
dedi. 

Gülüyordu. Yüzü, lâmbanın kenarına tünemiş 
bir ateş pervanesi gibiydi, onun kadar atak, onun 
kadar narin bir hali vardı. 

«Charlie, gerçek sevginin bir sevgi dizisi oldu
ğunu söylemişti. Dilerim, sözlerini dinlemiş, anla-
mışsmdır.» 

Yargıç yaprağı nasıl dikkat, özenle tuttuysa, 
Dolly de mavi yumurtayı öylece tutarak, 

«Çünkü» dedi, «bir tek şeyi sevebilirsen, baş
ka bir şeyi de sevebilirsin, o zaman hayatını bölü
şebileceğin bir şeyin olur.» 

İçini çekti: 
«Hani seni boyayacaktık? Catherine'i şaşırt

mak istiyorum. O uyurken ecinnilerin senin elbi
seni boyadığını söyleyeceğim. Aklı çıkar yâni...» 

Kasaba saati gene çalıyordu. Her çan sesi uy
kuya gömülmüş, soğuktan büzülmüş kasabanın üs
tünde ağır ağır dolaşıyordu. 

Göğsümün üstüne kaburga kemiklerini ciğer
ken Dolly, 

«Gıdıklandığını biliyorum» dedi. «Ama uslu 
durmazsan giysin rezil olacak.» 

Fırçayı boyaya batırdı ve kollarımda, bacak
larımda gezdirerek altından kemikler çizdi. 

«Yapılan övgüleri aklında tutmalısın. Hem de 
hayli bol olacak bence.» 

Çalımla yapıtım inceleyerek, 
«Eyvah, eyvahlar olsun, diye bastı kahkaha

yı, sesi duvardaki rafları bile çınlatıyordu.» 
«Baksana bir...» 
Olanlar olmuştu bana, arkam önüm yaldız 
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içinde, elbiseye hapsolmuştum. Parmağımı sallaya
rak sözde Dolly'ye çıkıştım. Alayla, 

«Hızlı hızlı dönmelisin» dedi. «Döndükçe bo
yalar kurur.» 

Kollarını açıp, tavan arasında gölgelerin için
de, neşeli neşeli dönmeye başladı. Kimonosu uçu
şuyor, incecik ayakları terliklerinin içinde dola
nıyordu. Birden, sanki başka biriyle çarpışmış gibi 
sendeledi, bir eli alnında, bir eli kalbinin üstünde 
yere yuvarlandı. 

Tâ uzaklarda bir tren düdüğü ötüyordu. Se
si, beni kendime getirdi, gözlerindeki telâşlı bakı
şı, yüzündeki gergin ifadeyi görebildim. Dolly'yi 
kollarımın arasına aldım, boyalarım üstüne bulaş
mıştı, Verena, diye bağırdım, koşun, biriniz yardı
ma gelin!» 

Dolly: 
«Şşşt,» dedi. «Sus şekerim, sus.» 
Gece uykuya gömülmüş, evler, birden canla

narak felaket haberini ulaştırırlar. Catherine yıl
lardır yanmamış lambaları yakarak odadan odaya 
koşuşuyordu. Boyası karışmış giysimin içinde tit
reyerek, sofada bir kanapenin üstünde Yargıçla 
yanyana oturuyordum. Yargıç, fanila gecelik en
tarisinin üstüne muşambasını geçirip hemen gel
mişti. Verena yanımıza gelir gelmez, utangaç bir 
genç kız gibi çıplak bacaklarını bitiştiriyordu. Fen-
cerelerimizdeki ışıkları gören komşular hemen gel
mişler, sessizce ne olup bittiğini soruyorlardı. Ve
rena avluda soruları yanıtlıyordu: kardeşi fena
lık geçirmişti. Doktor Carter hiç birimizi odaya 
sokmuyordu. Biz de sesimizi çıkarmadık, Catheri
ne son ışığı yaktıktan sonra, başını Dolly'nin ka-
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pısma dayamış bekliyordu. 
Sofada birkaç kollu, aynalı bir palto askısı 

vardı. Dolly'nin şapkası orada asılıydı. Gün doğar
ken, evin içi hafif bir rüzgârla dolunca, aynada 
şapkanın tülünün sallanışını seyrettik. 

O zaman iyiden iyiye anladım ki Dolly artık 
bizi bırakıp gitmişti. Bir kaç dakikadan beri hiç 
birimize görünmeden çıkıp gidivermisti. Kafamın 
içinde, düşümde ben onun ardından gitmiştim 
sanki. Alanı geçmiş, kiliseye varmış, şimdi de te
peye yollanmıştı. Çimenler ayağının dibinde pırıl
dıyordu. Gide gide oraya gidecekti. 

Ertesi yıl eylül ayında Yargıçla birlikte aynı 
yola düzüldük. Aradaki aylar boyunca pek karşı
laşmamıştık. Bir kez alanda birbirimize rastlamış
tık. Yargıç bana dilediğim zaman gidip kendisini 
görmemi söylemişti. Ben de gitmek istemiştim ama 
ne zaman Bayan BelPin pansiyonunun önünden 
geçsem başımı öteye çevirirdim. 

Bir zamanlar, geçmişle geleceğin bir yayı an
dırdığını, her bir parçasının birbirine bağlı oldu
ğunu, bir sonraki parçayı haber verdiğini bir yer
de okumuştum. Belki gerçekten öyledir, ama ben'm 
yaşamım birbiri ardına dizilmiş yuvarlakları, bir 
yayın özgürlüğünden uzak, kapalı halkaları andı
rıyordu. Birinden öbürüne geçmek için sadece ka
yıp aşmak yetmiyordu, atlamam, sıçrayıp geçmem, 
gerekiyordu. Asıl beni yıpratan da bu halkaların 
arasındaki bekleyiş, nereye, ne yöne sıçrayacağımı 
bilmemektir. Dolly öldükten sonra bir hayli bo
caladım kaldım. 

İlk düşüncem dört başı mamur, keyif çatmak 
oldu. 
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Phill'in gazinosunda aylak aylak dolandım, pi
yango makinesine para atıp bedavadan bira ka
zanmaya başladım. Bu yaşta bira içmem yasaktı 
ama bir gün Verena'nm mirasına konunca belki 
bir otel açabilirim düşüncesiyle Phill beni hoş tu
tuyordu. Saçımı bir özenle tarıyor, başka kasaba
lara dansedip eğlenmeye gidiyordum, gece yarısın
dan sonra kızların pencerelerine ışık tutuyor, taş 
atıyordum. Kasabada bir zenci tanıyordum, Sarı 
Şeytan adında bir cin satardı. Otomobili olan her
kesi davet ediyordum. 

Uykuda geçirdiğim saatler dışında, evde bir 
tek dakika bile kalmak istemiyordum. Evin içi 
sanki hiç kıpırdamıyan kaskatı bir havayla tıka 
basa doluydu. Mutfakta bir yabancı vardı, bütün 
gün şarkı söyleyen, güvercin topuklu bir zenci kız... 
sanki uğursuz, korkunç bir evde ufacık bir çocuk 
türkü söylüyormuş gibiydi. Kız, mutfaktaki sar
dunyayı soldurdu. Verena'nm kızı tutmasından ya
naydım. Belki Catherine tekrar işine gücüne dö
ner diye ümitlenmiştik. 

Oysa, Catherine yeni gelen kızla hiç ilgilen
medi. Sebze bahçesindeki evceğizine çekilmişti ar
tık. Radyoyu da yanma almıştı, rahatı yerindeydi. 

«Artık yükümü sırtımdan attım, bir daha da 
yüklenecek değilim» diyordu. «Rahatıma bakıyo
rum.» 

Rahat onu hayli semirtmişti. Ayakları şişti, 
pabuçlanna delikler açtı. Dolly'nin huyları onda 
daha abartmalı belirmeye başladı. Tatlı şeyler yi
yor, yemekleri pastaneden geliyordu, akşamları iki 
çanak dondurma yiyordu. Kucağı şekerleme kâğıt
larıyla doluydu. Artık içine sığmayacak hale ge-
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linceye kadar Dolly'nin giysilerini giydi. Sanki böy
lece arkadaşını yanından ayırmamış oluyordu. 

Birbirimizi ziyaretlerimiz alışkanlık olmuştu. 
Ben zoraki gidiyor, benden başka dostu olmadığı 
için de söylenip duruyordum. Bir gün hiç gitme
dim, bir gün, üç gün oldu, sonra bir hafta oldu. 
Uzun süre gitmedikten sonra Catherine'i görme
ye gittiğim bir gün sessizce, hiç konuşmadan otur
muştuk, ben de bu sessizliği, bu ilgisizliği bir çe
şit sitem saymıştım, oysa kendi dünyama öyle dal
mıştım ki Catherine'in bu davranışının bana al
dırış etmediğinden, gitmemle arasında bir fark gö
zetmediğinden ötürü olduğunu birden anlayama
mıştım. Bir gün bunu iyice kanıtladı. Sadece, 
avurtlarına doldurduğu pamukları çıkarıp attı. 

Her zaman, konuştuklarını nasıl kimse anla-
mazsa, pamukları çıkardığı vakit de ben anlamaz
dım. Tam, daha fazla oturamayacağım için özür 
dilerken, sobanın kapağını kaldırdı, pamukları ate
şe tükürdü. Yanakları içeri çöktü, yüzü açlıktan 
can çekişirmiş gibi bir hal aldı, anlaşılan bu hare
ketiyle bir çeşit öc almıştı. Bana hiçbir zorunluluk 
altında olmadığımı anlatmak istemişti. Geleceği 
kimseyle paylaşmaya niyeti yoktu. 

Arasıra Riley beni otomobiliyle gezdirirdi, ama 
ne ona ne de otomobiline pek güvenmezdim, artık 
iş adamı olalı hiç boş kaldığı yoktu. Kasabanın 
dışında satın aldığı bir arazide bir alay traktör 
çalıştırıyordu: orada birkaç ev yaptırmayı tasar-
lıyormuş. Kasabada ileri gelenlerden bir kaç kişi 
Riley'in başka bir tasarısını da pek parlak bul
muşlardı; kasabada bir ipekli dokuma tezgâhı ku
rulsun ve herkes ortak olsun istiyordu. Kâr bir ya-
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na, endüstri kenti olursak nüfusumuz da artar di 
yordu. Bu öneri hakkında gazetede uzun bir ma 
kale çıktı, makalede, Henderson gibi girişimci b' 
gençten ötürü kasaba ne kadar övünse yeridir di 
ye yazılıydı. Riley bıyık bıraktı, bir yazıhane kira 
ladı, kardeşi Elizabeth de sekreterliğini yapıyor 
du. Maude Riordan Üniversitede okuyordu. He 
hafta sonu, Riley kardeşlerini üniversiteye götürü 
yordu. Sözde, kızlar Maude'u özlüyorlarmış da on 
dan götürüyormuş. Nisanın ilk günü Maude Rio 
dan ile Riley Henderson'un nişanlandıklarını ga 
zete yazdı. 

Haziran ortasında evlendiler. Ben konukla 
karşılıyordum. Yargıç Riley'in tanığı oldu. Gelini" 
arkasından gelen kızların tümü, Henderson kardeş
ler dışında, Maude'un üniversitede tanıdığı yüksek 
sosyete kızlarıydı. Gazete, kızlardan zarif, güzel 
genç kızlar diye sözetmişti. Gelinin elinde yasemin 
ve leylâktan bir buket vardı, damat getr giymişti, 
bıyıklarını sıvazlıyordu. Bir yığın armağan aldılar. 
Ben de altı tane kokulu sabun ve bir sigara tab
lası armağan ettim. 

Düğünden sonra, Verena ile birlikte, kocaman 
siyah şemsiyesinin gölgesine sığınarak eve kadar 
yürüdük. Korkunç sıcak bir gündü, sıcak dalgala
rı inişli çıkışlı dolaşıyordu. Yazın geri kalan gün
leri, tekdüze, değişmez günler, önümde sıralanı
yordu. Yaz, gene yeni bir güz, sonra kış: dönen 
kıvrılan bir yay değil, şemsiyenin gölgesi kadar 
basmakalıp bir halka... Bir aşamayla atlayıver
sem... Kalbim çarparak aşamayı yaptım: 

«Verena, buradan gitmek istiyorum.» 
Bahçe kapısına gelmiştik. Şemsiyesini kapa-
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tırken: 
«Biliyorum» dedi. «Ben de istiyorum. Dolly ile 

birlikte bir yolculuğa çıkarız diye düşünürdüm. 
Dolly'ye denizi göstermek isterdim.» 

Verena daima azametle yürüdüğü için uzun 
boyluymuş gibi dururdu, şimdi hafifçe kamburdu, 
başı önüne sarkıyordu. Eskiden nasıl olup da on
dan bu kadar korktuğumu düşündüm. Artık er
keksi halini kaybetmiş, ürkek bir kadın olmuştu. 
Kapıları sürgülüyordu. Dama paratoner koydurdu. 
Eskiden her ayın birinci günü kendi dolaşıp kira
ları toplardı, artık dolaşmaz olunca, kasaba hal
kının huzuru kaçtı, kara günün ne zaman gelece
ğini bilemez oldular. Kadınlar, artık odu ocağı da
ğıldı, kardeşini kaybedince dünyasından geçti de
diler, kocaları Dr. Morris Ritz'i suçlu buluyorlar
dı, kadını hayata küstürdü diyorlardı. Verena ile 
ne kadar atışmış olurlarsa olsunlar, hep Morris'i 
suçluyorlardı. Üç yıl önce bu kasabaya dönünce 
ilk işim Talbo malikânesine ait kâğıtları araştır
mak oldu. Verena'nm kişisel eşyalarının arasında, 
anahtarların, Maudie Laura Murphy'nin resimle
rinin yanı sıra bir kart postal buldum, Dolly'nin 
ölümünden iki ay sonra Noel'de Paraguay'dan gön
derilmiş: Bura diliyle Teliz Navidad. Beni özledin 
mi? Morris. Birdenbire okurken Verena'nm gözle
rinin nasıl birbirine yaklaştığını, acı ve keder için
de sanki içinde bir şeyler görür gibi olduğunu, 
hattâ Riley'in düğün günü güneşten yaşaran göz
lerinde bir anın umuduyla nasıl parıltılar belirdi
ğini anımsadım. 

«Belki de uzun bir yolculuk olur.» demişti. «Bir 
iki yer satmak istiyorum, vapura bineriz. Sen hiç 
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deniz görmedin.» 
Çitin üstünde büyüyen sarmaşıktan bir çiçek 

kopardım, çiçeği parçalarken, sanki kafasındaki 
yolculuğu, düşü koparıp atıyormuşum gibi beni iz
liyordu. 

Yanağında göz yaşı damlası gibi duran beni 
eliyle okşayarak; 

«Eh,» dedi, ve kayıtsız bir sesle sordu: 
«Nedir istediğin bakalım?» 
Böylece ancak bir dahaki eylül ayında yargıcı 

görebildim, o da veda etmek için.. Bavullarım yer
leştirilmişti. Amos Legrand saçımı kesmişti: 

«Şekerim sakın ayaz kafa ile dönme. Yani ora
da kafanı yontmaya bakarlar, kazık atmak için 
ellerinden geleni ardlanna komazlar.» Yeni elbise 
yaptırmıştım, yeni pabuçlanm, bir de boz renkli 
şapkam vardı. 

Bayan County: 
«Aman bu ne kılık Bay Collin,» demişti. «De

mek avukat olacaksın? Tam da avukat gibi gi
yinmişsin ya! Yok şekerim seni öpecek değilim, 
bu şıklığını kendi unumla pasımla bozamam. Bize 
yazarsın değil mi?» 

O akşam kalkan trenle, kuzeye, beni dört göz
le bekleyen yepyeni bir kente gidecektim. 

Bayan Bell'in pansiyonuna uğradığım vakit 
yargıcın olmadığını söylediler. Alanda karşılaştık. 
İri kıyım cüssesi, yakasında çiçeğiyle, onu işsiz güç* 
süz bir alay yaşlının arasında görünce içim sızla
dı. Koluma girdi. Yaşlıların arasından uzaklaştık. 
Bir yandan tatlı tatlı eski öğrencilik günlerinden 
dem vururken, ağır ağır kiliseyi geçip ormanın 
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yolunu tuttuk. Aynı yol, aynı ağaç: gözlerimi ka
padım, sanki yolun da, ağacın da hayali kafamda 
yerleşsin, kalsın istiyordum. Döneceğimi ummu
yordum, ancak bu yol, bu ağaç beni geri çekme
dikçe ne yola ayak bakacağımı, ne de ağacı ak
lımdan geçireceğimi ummuyordum. 

Sanki ne o, ne de ben hangi yöne yollandı
ğımızı bilmiyorduk. Sakin, sessiz bir şaşkınlık için
de mezarlığın yamacından çevreyi gözledik. Kol 
kola, yazın yakıp kavurduğu, eylül güneşinin pı
rıl pırıl parlattığı tarlaya indik. Kupkuru, hışır
tılı yaprakların üzerine rengin türlüsünden bir 
çağlayan akıyordu. İşte o anda Dolly'nin bana de
diklerini yargıç da duysun isterdim: «Bu ses, es
kiden kalma masalları toplayan, anlatan çimen 
türküsüdür...» Durduk, dinledik. 

SON 
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Çimen Türküsü, çağdaş Amerikan edebiyatının 
en canlı, en renkli yazarlarından biri olan Tru
man Capote'nin yazdığı ikinci romandır (1951). 
Truman Capote'nin yapıtlarında doğadışı düş
sel olaylar, masalsı öğelerle beslenip sergilenir. 
Düşlere bu yoldan gerçeklik kazandırılır. Karan
lık ve aydınlık, kötülük ve iyilik hep yanyana, 
hep içiçedir. Gündüzle gece, iki ayrı dünyadır. 
Gerçekçi, yerel, eğlendirici gündüzle, düşsel, bi
reysel, karmaşık gece, Truman Capote'nin yapıt
larında iki ayrı dünyayı oluştururlar. 1924 yılın
da New Orleans'ta doğan Truman Capote, ro
manları ve öyküleriyle olduğu kadar, pekçok 
film senaryosuyla da büyük bir ün kazanmıştır. 
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