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Popeye, pınarı çevreleyen çalılar peı:desi arkasından, ada
mın su içişine bakıyordu. Yoldan belli belirsiz bir patika geli
yordu pınara. Popeye, adamın - uzun boylu, zayıf bir adam, 
şapkasız, eski kurşuni bir pantolon giymiş, kolunda da tüid 
bir ceket - patikada belirip, pınardan su içmek için diz çök-
tüğünü görmüştü. . 

Pınar, bir kayın ağacı dibinden kaynıyor, dalga dalga 
kumlar üstünden, kıvrılarak akıp gidiyordu. Gün ışığının, da
ğılarak içinde kaybolduğu sık kalİllşlar, şimşirler, servi ve 
ökaliptus ağaÇları "Vardı pınarın çevresinde. Bir yerde, saklı 
ve gizli, ama hemen oracıkta, bir kuş üç kere ötüp sustu. 

Pınardan su içen adam, yüzün.Ü, kırılarak çoğalan aksine 
doğru eğdi... Ayağa kalktığında, bulanan kendi aksi içinde, 
Popeye'ın hasır şapkasının bulanık aksini .gördü, oysa hiç ses 
duymamıştı. 

Karşısında, pınarın öte yanında, elleri ceketinin ceplerin
de, sigarası çenesine doğru sarkmış, ufak tefek bir adam var
dı. Giysisi siyahtı, dar, üç düğmeli bir ceket giymişti. Panta
lonunun kıvrılmış paçaları, çamurdan kabuk tutmuş ayakka
bıları üstünde çamurla kalıplanmıştı. Sanki elektrik ışığı al
tındaymış gibi,. kansız, tuhaf bir rengi vardı yüzünün: güneşli 
sessizliğin önünde, yampiri hasır şapkasıyla, o ·elleri belindey
miş gibi duruşuyla, derinliği olmayan, ezilmiş bir teneke par-· 
çasını andırıyordu. 

· 

Ardında, kuş yine öttü, üç ölçü tek düze ses; o yeri yal
nız kılıyormuş gibi görünen erinç ve durgwı bir sessizlik için
den çıkan anlamsız, derin bir ses; az sonra da, yoldan geçip
giden bir otomobil gürültüsü izledi bu sessizliği. 

Su içen adam pınarın yanı başına diz çöktü. «Şu cebindeki
tabanca olmalı?» dedi. 

Popeye, pınarın karşısından, yumuşak ve esnek bir çift 
kara lastik topa benziyen gözleriyle adamı süzüyordu. «Sana 
söylüyorum» dedi Popeye, «nedir o cebindeki?». 

Öteki adamın ceketi hala kolundaydı. Öbür elini ceketine 
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. doğru götürdü: cebin birinden ezik bir hasır şapka, ötekisin-
dense bir kitap sarkıyordu: «Hangi. cepten söz ediyorsun?» 

«Göster demedim» dedi Popeye, ene olduğunu söyleyiver.> 
Öteki adamın eli öyle kaldı: «Kitap.» 

.· 

cNe kitabı?> dedi Popeye. 
«Bayağı kitap. Şunun bunun okuduğu. Bazı insanlar var-

dır, okur ya.> 
· 

«Sen kitap okur musun?> dedi Popeye. 
öteki adamın eli ceketi üzerinde donup kalmı.ştı. Pınann 

ilri yP'lllldan bakışıp duruyorlardı. Sigaranın belli belirsiz 
tüyü andıran dumanı Popeye'ın yüzü önünde taca dönüşiü 
ve aynı zamanda iki ayn anlam taşıyan bir maske gibi yüzü-
nün bir yanı duman karşısında çarpıldı. 

. 

Popeye, arka cebinden pis bir mendil çıkarıp, ayak dibine 
. serdi. Pınann öte yanındaki adamın karşısına baldaş kurdu. 

Mayış ayının bir ikindi vakti, saat dört sularında oluyordu bu. 
Karşılıklı baldaş kurup böylece iki-saat oturdular. Sanki bir 
saatle Ayarlanmış gibi, bataklıktaki kuş ikide bir ötüp duriı
yordu, iki görünmeyen araba daha gelip geçti yoldan. Kuş yi
ne öttü. 

· 

«Elbette bilıne7.Bin adını> dedi, pınariıı karfısındaki. «Bir 
otel �lonundaki kafes içinde öteıı kuş bir, bir de tabak.içinde 
dört dolar eden kuş iki, başka kuş tanıyacalım sanmam.• 
Popeye susuyoröu. Dar, kara iırbalar içinde baldat kurmUf 
oturuyordu, ceketinin sal cebi tortop olup yanma aarkmıftı; 
taş bebek ellerini andıran elleriyle, liprayı esiyor, yuvarb
yor, ·pınara tüldlrilp duruyordu. Derisinin lSltı ve Jı:aranhk bir 
solukluğu vardı. Karga burunluydu, çene namına da bir teyi 
yoktu. Ateşin yanı bqına konup da unutulmUf, balmumu 'bir. 
bebek yüzü gibi birden eriyiverdi yüz(l. Yelelinin bir yanından 
öteki yanına, örümcek ajın.ı andıran, plltin bir zincir gidiyor
du. •Bana bak• dedi öteki, cadım Horace Benbow, Kiııston'da 
avukatlık yapıyorum. Oturdutum yer de daha ötede, Jeffer
son. Oraya gidiyordum şimdi. Kime sorarsan sor, herkes bilir 
zararsız olduğumu bu dolaylarda. Viskiye gellnce, ne kadar 
yaparsanız yapın, alın satın, umurumda delil- Şuracıkta bir 
yudum su içeyim. demiştim. Kente varmaktan başka kaygım 
yok, Jefferson'a>. 

Popeye'ın gözleri lastik top gibi bakıyordu, sanki doku
nulsa içine kaçıverecek, bırakıldığında da parmağının. helezo
ni izi kaybolup gidecek. 
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«Hava kararmadan Jefferson'a varmalıyıın• dedi Benbow, 
«tutamazsın beru böyle hurda•. 

Sigarasını ağzından çıkarmadan pınara tükürdü. 
«Alıkoyan'lazsın beni böyle• dedi Benbow, «ya kaçıverir

sem?» 
Popeye, llsti.k gibi gözlerini, Benbow'a yapıştırdı. «Kaç-

mak mı istiyorsun?. 
cHayır,• dedi Benbow. 
Popeye gözleriiii çekti. «Pekala, ka�ma o halde.• 
Benbow kuşu duydu yine, ona bir şey diyorlardı bu do

lay !arda; görünmeyen ana yoldan bir araba daha gelip geçti. 
Onlarla gürültü arasından, güneş hemen hemen kayıp gitmiş.
ti. Popeye, pantalonunun cebinden, ·madeni paraya benzeyen, 
bir dolarlık bir saat çıkardı. 

Pınardan gelen patikanın kumlu kenar yolla birleştiği yer
de, geÇenlerde bir ağaç kesmişlerdi, yol da böylece tıkanmıştı. 
Ağacı üstünden aşıp anayolu arkalarında bırakarak yürüdüler. 

Kuntda birb,irine · koşuk iki araba izi vardı ama ayak izi 
yoktu. Pınann Öir kolunun o izleri aştığı yerde Benbow oto
mobil lAstiği izi gördü. Popeye, önde, ilerde yürüyordu; dar 
giysisiyle, her yanı köşeli kaskatı şapkasiyle, modem bir ayak
lı limbayı andınyordu. 

Kum bi�. Yol, cengelden ayrılıp kıvrılarak yükseliyordu. 
Karanlık bastı basacaktı. Popeye omU.zu üstünden bir göz 
attı. «Pergelleri aç- biraz, arkadaş» dedi. 

«Niye doğru tepeden, kestirmeden gitmedik?» dedi Ben-
bo� • 

«Bütün şu ağaç yığını arasından ha?• ·dedi Popeye. Te
peden aşağıya doğru, artık bir mürekkep gölünden farksız 
olan cengele baktığında, şapkası, alacakaranlıkta, ürpertici, 
belirsiz bir ışık gibi kaydı. «Vay canına!> 

Karanlık bastı basacaktı. Popeye yavaşlamıştı. Şimdi 
Benbow'n yanında yürüyordu. Benbow da, Popeye çevresine 
şeytanca bir ürkeklikle baktıkça, şapkasının duı·madan bir o 
yana bir bu yana kayışını seyrediyordu... Şapka neredeyse 
Benbow'un çenesine değecekti ... 

Derken, hızla biçimlenen bir gölge atıldı üzerlerine; ger
gin kana�ann sessizce kayışı, yüzlerine hava gibi çarptı, Ben
bow, Popeye'ın bütün vücuduyla üstüne abandığını ve elinin 
ceketini hapazladığını duydu. cBir baykuş canım• dedi Ben
bow. (".Sadece bir baykti.ş». Sonra devam etti: «Buna Carolina 



· serçesi derler, balıkçıllardan. Ya öyle işte, demin bir türlü gel
memişti aklıma». Popeye, ona yapışmış, ceketine asılmış, diş
leri arasından kedi gibi ses çıkanyordu. 'Kata kara kokuyor' 
diye düşündü Benbow; 'başını kaldırdıklannda, Madam Bova
ri'nin ağzından duvağına akan şu kara nesne gibi.' 

Az sonra, girintili çıkıntılı, karanlık aiaç yığını üstünden, 
ev, kupkuru cüssesiyle, ölmekte olan göğe doğruldu. 

Bu yıkıntı, birbirine girmiş çam ağaçlan arasından kup
kuru, kaskatı yükseliyordu. İç savaştan önce kurulınUf, yaŞlı 
Fransız'ın konağı diye bilinen bir nirengi noktasıydı bu; bir 
arsanın tam orta yerine yapılmış bir çiftlik evi; Vicksburg 
muharebesine giden Grant, bu eyaletten geçerken, mal sahi
biniıı buralarda bir yere gömdülfi söylenilen altını bulmak 
için gWice, umudunu yitirmeden kazdılt veya yakılacak odun 
arayan civar halkın elli yıldır yavaş yavaş kemirdili, çoktan
dır 'cengele karışıp gideıl, pamuk tarlalan, bahçeler, çjmerılik-
ler prtasında duran biı' çiftlik evi. · 

Balkonun bir ucunda, üç adam sandalyede oturuyordu. 
Açık duran koridorun derinliklerinde sönük bir. ışık . göriln'(l
yordu. Koridor, evi boydan boya kesiyordu. Popeye merdiven
lerden çıktı. O üç adam Popeye'la arkadaşına bakıyordu. c:Pir 
profesör» dedi Popeye durmadan; eve, koridora girdi. Yoluna 
devam ederek arka balkona çıktı, boydan boya yürüdü, dönüp 
ışık gelen odaya girdi. Mutfaktı. burası. Ocak 'hiitmda bir Jıca
dın duruyordu; üstünde, soluk buma bir entari vardı.. Çıplak 
ayak bileklerinde, kımıldadıkça, kalkıp inen baiı çödk bir 
erkek ayakkabısı vardı. Popeye'a baktı, sonra içinde et kay
nayan bir tencerenin ıslık çaldığı ocağa döndü. 

Popeye kapıda dikiliyordu. Şapkası yüzüne dolru yatuJ,ış
tı, paketi çıkarmadan eebinden bir sigara aldı, yuvarladı, '9Ul'
du, ağzına yerleştirdi, derken b8fparmalmm tınıalı Gstünde
bir kibrit çaktı. cBir çemif var dıfarda, önde• dedi. 

Kadın başını aynatmadı. Eti çevirdi cBana ne?• dedi. 
cLıee'nin müşterilerine ben bakmıyonım.ı. 

cBir -profesör> dedi Popeye .. 
Kadın döndü, elinde demir bir çatal sallanıyordu. Ocalm 

arkasında, gölgede, tahta bir sandık vardı. «Ne dedin, ne de
din?• 

d,3ir profesör> detli Popeye. cYanında bir kitap var.. 
clşi ne burada?• 
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«Bilmem, hiç aklıma gelmedi sormak. Belki, kitap oku-
mak için gelmiştir». 

«Kitap okumak için briraya mı gelmiş?» 
«Pınarda buldum onu.» 
«Bu evi mi anyordu?» 
«Bilmem» dedi Popeye, «hiç aklıma gelmedi sormak.» 
Kadın hep ona bakıyordu. «Kamyonla göndereceğim onu 

Jefferson'a» dedi Popeye, «oraya gitmek istediğini söyledi.» 
«Ne anlatıp duruyorsun bunlan bana?» dedi kadın. 
«Sen pişiriyorsun ya, o da yer.» 
«Ya,» dedi kadın. Yeniden ocağa döndü. «Pişiriyorum ya, 

pezevenklere, sarhoşlara, eşşoğlulara pişiriyorum ya.» 
Popeya kapıda durmuş ona bakıyordu, sigarası yüzünde 

kıvrılıyordu. Elleri cebindeydi. «Basıp gidebilirsin. Pazar gü
nü alıp götürürüm seni gerisingeri, doğru Memphis'e. Katı
lırsın o güruha.» Kadının kalçalarına baktı. cEpey şiştin hur
da. Kırda yan gelip yat. Korkma söylemem Manuel caddesin
dekilere.» 

Kadın, çatal elinde, döndü. «Seni piç seni» dedi. 
«Elbette» dedi Popeye. «Elbette onlara söylemem, Ruby 

Lamar'ın, kırda, Lee Goodwin'in eski pabuçlannı giyip de, 
kendi odununu kendi yardığını söylemem. Yooo. Lee Goodwin' 
in evvelallah zengin olduğunu söylerim.» 

«Seni gidi piç seni» dedi kadın. «Seni gidi piç seni». 
«Elbette» dedi Popeye. Sonra başını çevirdi. Balkonun 

öte yanından bir hışırtı geldi-; derken bir adam girdi içeri. İş
çi tulumu içinde kambur duruyordu. Ayakları çıplaktı, demin 
duyduktan bu çıplak aya'klardı . .  Güneşten yanmış, pis, l;t�e gi
bi bir tutam saç vardı tepesinde. Soluk, ateşli gözleri, karar
mış altın gibi, kısa, yum.uşak bir sakalı vardı. 

«Ne tip herif be» dedi. 
cNe istiyorsun?» dedi kadın. İşçi tulumu içindeki adam 

cevap vermedi. Yanından geçerken, sanki bir şakaya gülecek
miş de, gülecek ani bekliyormuş gibi. gizli ve �urnaz bir bakış 
fırlattı Popeye'e. Ayaklarını sürüyerek, ayı gibi iki yana yal
pa vura vura, kuşkulu kuşkulu, neşe!� bir sinsilik içinde, mut
fağın öbür ucuna gitti ve gözleri önünde, yerden bir kapak 
kaldınp, beş litrelik bfr testi çıkardı: Popeye gözüyle izliyor
du onu, parmak uçları yeleğind.eydi, eliyle bir kez olsun do
kunınadıği sigaraSı, yüzünden aşağı sarkıyordu. Hemen he-:· 
men uğursuz denebilecek yabani bir ·görünüşü vardı Popeye'ın; 
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tulumlu adamın acemice öte yanına gizlediği testisiyle ve kuş
kulu bir Çeşit ürkeklik ve çekingenlikle odayı geçişinE bakı
yordu dalgın dalgın. Adam, odadan çıkıncaya kadar, o sevinç
;� kuşkulu, kurnaz davranışıyla Popeye'dan gözlerini ayır
madı. Balkonda çıplak ayaklarının sesleri yeniden duyU}du. 

«�bet�• dedi Popeye. «Söylemem onlara, :Ma.nuel cadde
.sindekilere; Ruby Laınar'ın bir salakla, bir uyuza yemek pi
.şirdiğini nasıl söylerim?>· 

«Seni gidi ·piç seni» dedi kadın. eseni gidi piç seni•. 

il 

Kadın, elinde bir· kayık tabak etle yemek odasına girdiği 
2aman, Poj>eye, inutfaktaİı testiyi alan adam ve yabancı, iki 

:ayak üstüne çivilenmiş üç kaba keresteden uydurulmuş bir 
masanın çevresine oturmuşlardı bile. Masamn ü.stündeki lam
banın ışığı altırida yüzü asıktı, yaşlı görünmüyordu, gözleri so
ğuktu. Kadın, kayık tabağı masaya· koyarken, Benbow baktı; 
kadın bir kerecik olsun ona bakmamıştı; kadınlann kendileri.:. 
ne özgü o süzgün bakıŞıyla masada bir eksik olup olmadığma 
baktıktan sonra, gidip üstü açık bir sandiktan, bir tabak, bir 
çatal, bir de b�çak aldı, masaya getirip, rahat, ama kesin bir 
hareketle onları BenbOw'un önüne koyarken, omuzuna değdi. 

Tam bu sırada, Goodwin gİi-di içeri. Çamurlara l:>atm.ış bir 
·tulum vardı .üstilnde. Yüzü zayıf ve esmerdi, çenesi iyi kırpıl

mamış kara bir sakalla. örtülüydü; ·saçlan şakaklarında ağar
mıştı. Ağzında iğrenç bir leke gibi duran, uzun ak sakallı b4" 
adamı; kolundan tutm.u.Ş, sürüklüyordu. ·BenbOw, Goodwin'in 
ihtiyarı ·sandalyeye otu,rtuşuna ·baktı; ·ihtiyar, tek bir zevki 
kalınış da, dünyanın ken<lisine ancak bu tek duyuyla erişebi� 
l�eği, tutkusuna sıkı sıkı sarılmış bir adam gibi, uysal uysal. 

·oturdu oraya; hem sağır, hem. kördü. Kabak kaJiılı bir adamdı· 
bu, yuvarlak, etli ve pembe yüzündeki perde inı:niş gözleri iki 
balgaın pıhtısına benziyol'.du. BenbOw, onıı.n. cebinden pis bir 
paçavra çıkardığım ve çiğnenmiş tütüne benzeyen renksiz bir · 
tutam öt tükürdüğünü, sonra paçavrayı katlayıp yeniden cebi
ne koyduğunu gördü. E:adın yemek koydu tabağına. ötekiler 
·ses etmeden, tek düzen içinde.yemeğe koyUldular,·ihtiyarsa ora
-da oturmuş, başını tabağına doğru eğmişti, hafif hafif ·sakalı 
titriyordu. Çekingen, titrek bir elle tabağını karıştırdı, kadın 
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dönüp de parmalmı şaklatıncaya kadar bulmuş oldufu küçük 
bir et parç88llll emdi durdu. Bunun üzerine, ihtiyar eti tabaia 
bıraktı. Benbow, kadının, eti, ekıııett, tabakta ne varsa kes
tiğini, üstüne de salça döktüğünü gördü, derken gözlerini ora
dan ayırdı. Yemek bitince, Goodwin ihtiyarı dışan çıkardı. 
Benbow onlann kapıdan çıkışına baktı, koridoru geçişlerini 
duydu. ·· 

Ad&mlar balkona döndüler. Kadın da masayı bldınp, ta
baklan m�tfata tqıdı, masanın üstilne koydu ve oc.ıın ar
kasındaki aandıla gidip, bir &üre başında dikildi. Sonra dönüp 
kendine yemek koydu, masaya oturup yedi, llmbadan bir si
gara yaktı, daha sonra da tabaklan yıkayıp yerine b:ldırdı. 
Derken,, yeniden koridora gitti. Balkona çıkmadı. Kapının he
men içinde durdu, onlann, yabancının konuşmalarını, elden 
ele geçirdikleri içki testisinin yumuşak sesini dlııledi. •Şıi uyuz 
daırı dedi kadın, ene ister bilmem kLırı Yabancuw;ı leSini � 
liyordu: iilli bqka bir şiveye çalıyordu, durmadan konUf&D. bir 
adamın sesi. cfçmediline 1cufku yokırı dedi kadın, oracıkta ka· 
pıdan. cNereye defolacU- defolsun,· gitsin kadınlanna baktır-
sın kendini•. . 

Onu dinliyordu: •Penceremden asma çardalım görür
düm, kışlan hamak da görünürdü. İşte bunun için dolaya dişi 
deriz biz, dişi insan. eti ile, dişi mevsim arasındaki gizli an.:. 
la.şmadır bunun nedeni. böylece her ilkbahar, hamakı gizleyen 
eski özsunun dirilişini görürdüm, h�uk müjdeleyen, ye
şilleşen bir göz boyama; Budur asmaıann açtığı Çiçekler, he
men hemen biçimsiz, balmumsu bir salgı, çiçekten fazla yap
rak, saklar saklar da hamalı, mayıs ayının sonlarına doğru, 
alacakaranlıktaki sesi, Little Belle'in sesi, asmanın kendi fısıl
tısına benzerdi. Hiç bir zaman: Horace, sana Paul'u, LouiB'yi 
tanıtayım demezdi, onlara yalnızca Horace canım derdi;,dü
şün bir, yalnızca Horace demek! Yaa, öyle işte, alacakaranlıkta 
beyaz bir entaricik içinde, ikisi de ciddi, ama sevinçli, biraz da 
sabırsız. Onu ben d0turmuş ol.saydım, etine karşı bundan daha 
fazla yakın olamazdımf 

•Böylece bir sabah - hayir, dört gün kadar oluyor; okul
dan eve döndülümde Perşembeydi, bugün de Salı - f6yle de
dim: 

«Yavrucuğum• dedim. «Eler trende g6rdilyaen. onu, bil ki 
tren kumpanyasındandır. Tren kumpanyasından• alamazsın 
onu, Çüllkü yasaya aykln olur.• 

· 
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«Onun senden ne farkı var, o da, Tulane'e gidiyor.» 
«Ama trenle cicim» dedim. 
cOnu trenden çok daha kötü yerlerde gördüm.» 
«Biliyorum» dedim, «ben de gördüm, ama bu, onun gibi-

lerini tutup eve getirmek için bir neden değil, üstlerine basar 
geçersilı, böylece de iskarpinlerin kirlenmemiş olur.» 

«O sırada oturma odasındaydık: akşam yemeğinden az ön
ceydi, evde ikimizden başka kimse yoktu. Belle kente inmişti.» 

cBeni görmeye gelenden sana ne? Babam değilsin ya. Sen 
bir ... Sen bir ...• 

«Neymişim bakalım?» dedim. «Bir neymişim?' O halde git. 
annene söyle, git söyle ona. Söyle yapacağın işi!» 

«Ama trende yavrucuğum» dedim. cBir otelde filAn odana 
girseydi öldürüverirdim. Ama trende iğreniyorum. Gel gönde
relim onu, her şeye yeniden başlayalım.» 

«Trende bulunanlardan söz etmen çok yakışıyor doğrusu 
sana. Zavallılıcık, zavallı aptal.» 

· 

«Deli mi ne• dedi kadın, kapının içinde kıpırdanamadan; 
yabancı ikidebir takılarak, çabuk çabuk, durmadan konu
şuyordu. 

«Sonra 'Hayır, hayır' diye bağırdı, ona sarılmıştım, o da 
bana sımsıkı tutunmuştu. 'Yanlış anlama, Horacel Horace!' 

«Bense, öldürülen çiçekleri kokluyordum; ince, ölü çiçekle
ri; gözyaşlannı, gözyaşlarını kokluyordum, derken yüzünü ay
nada gördüm. Onun arkasında da, benim arkamda da birer 
ayna vardı, o arkamdaki aynada kendini seyrediyordu, içinde 
yüzünü görebileceğim öbür aynanın farkında değildi, başımın 
arkasını saf bir ikiyüzlülükle seyrettiğini görebileceğimin far
kında değildi: İşte bu yüzden doğa dişidir, ilerleyişse erkek. 
Doğa asmayı yaratmış, ilerleyişse aynayı.• 

cDeli mi ne» dedi kadın kapının içinden; dinlemesine de
vam etti. 

cPek bu da değildi ama. Belki ilkbahardandır, dedim, bel
ki "3 yılın bende doğurduğu bir huzursuzluk. Ustünde yatabi
leceğim bir tepe bulsam belki rahatlardım. Canına yandığımı
nın şu iIDte yüzündendi bütün bunlar. Dümdüz, zengin ve al
çak, öyle ki orada rüzgArlar bile para doğurur, ağaçların yap
raklan bankada para diye bozdurulsa şaşılmazdı doğrusu ... 
Şu delta. Nehir taştığında Kızılderililerin, tutunabilsinler di
ye yaptıkları tepelerden başka hiçbir tepesi olmayan beşbin 
metre kare.• 
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«Düşünüyordum, aradığım bir tepecikti yalnızca. Beni ka
çırtan Little Belle değildi. Neydi biliyor musun?» 

cValla deli> dedi kadın kapının içerisinden. «Lee içeri al· 
mamalıydı.» 

Benbow verilen cevabı dinlemedi. «Üstünde· dudak boyası 
olan bir p�çavra. Belle'in odasına daha gitmeden onu orada 
bulacağımı biliyordum. Oradaydı da, aynanın arkasına sıkıştı
rılmış duruyordu: tuvalet yapınca, yüzündeki boya fazlalığını 
silip, şöminenin arkasına sıkıştırdığı bir mendil. Onu çantama 
koydum, şapkamı alıp çıktını. Bir kamyona atlamıştım ki, ya
nımda para olmadığının farkına vardını. Bir bu eksikti: çekle 
ödeyemezdim ya. Para bulmak için kamyondan atlayıp kente 
de dönemezdim. Olacak şey değildi. O gün bugün yürürüm, 
bulunca da bir şeye atlarını. Gecenin birini, bir değirmende 
talaşların üstünde, birini bir zenci kulübesinde, birini de de
miryolu istasyonunda yedek bir hatta duran bir yük vago
nunda geçirdim. Üstünde yatabileceğim bir tepecik arıyordum 
yalnızca; anlıyor musun? İşte o zaman rahat edecektim. Kendi 
karınla evlendiğin zaman hemen hemen bir hiçten başlıyorsun. 
bir başkasınınkiyle evlendiğin.deyse on yıl gecikmeyle, başka 
birinin bir hiçten başlamasından on yıl sonra. Ustilnde yata
bileceğim bir tepecik arıyordum yalnızca.» 

«Budala» dedi kadın, «zavallı budala». Kapının içinde du
ruyordu. Popeye arkasından, koridordan geldi, bir şey söyle
meden yanından geçip balkona çıktı. 

«Yürüyün hadi» dedi, «gidip yükliyelim». Kadın, üçünün 
de uzaklaştığını duydu. Kalakalmıştı oracıkta. Derken, Ben
bow'un yerinden ağır ağır kalkıp balkonda yürüdüğünü gördü . 

. Kadın, onun karanlık göğe çizilen gölgesini seçebiliyordu: 
biçimsiz urbalar içinde zayıf görünüyordu; seyrek, dağınık 
saçlı bir başı vardı, zilzurna da sarhoştu. «İyi beslemiyorlar 
herhalde» dedi kadın. 

Kadın kıpırdamadan ·duruyordu, yabancının karşısında 
hafifçe duvara yaslanmıştı. «Bu yaşam hoşuiıa mı gidiyor?» 
diye sordu yabancı. cNe diye burada çalışıyorsun? Daha genç
sin, kente dönüp, istediğin gibi yaşayabilirsin, gözünü bir 'iki 
oynat, yeter.» Kadın kıpırdamıyordu, hafifçe duvara yaslan
mış, kollannı kavuşturmuştu. «Zavallı şapşal budala• dedi 
kadın. 

«Cesaret denen şu şey yok bende• dedi· yabancı, «anlıyor 
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musun? Eksilt bırakılmış bir yarum 'bu. Makine tastamam ama. 
gelgelelim işlemek istemiyor bir türlü.• Eli acemice kadının 
yanağında geziniyordu. �Daha gençSin•. Benbow'un elinin yü
zünde dolaştığını, etine dokunduğunu tiuyuyordu, sanki ke
�erinin biçimini, etinin dokusunu tannnala çalışan bir eldi 
bu. cBütün bir ömür var önünde. Kaç yaşındasın· kuzumt 
Otuziında görünmüyorsun daha•. Sesi yüksek delildi, fısıltı 
gibiydi. 

Kadın konuşmağa başlayınca, sesi bayağı yüksek çıktı. Kı
mıldamamıştı, kollan hAJ.4 kavuşuk duruyordµ. cKannı niye 
bıraktın?• dedi. 

cKaridese düşkündü de onun için» dedi. «Olmadı - bak, 
günlerden Cumaydı, kurup duruyordum Utindiyin nasıl istas
yona gidip de trenden karides sandığı.nı alacalım diye, derken 
efendim, her yüz adımda bir el d�timi ... :ıt' 

cHer gün mü yapardın bu !fi?• dedi kadıiı. · 
cHayır, Cumalan. Ama en yıldır bu böyle, evlendiğimiz

den beri. Bir türlü alıışamaduri karides kokusuna. Bu eve ta
şuna işine yine de pek aldırdıtJm yoktu. Buna dayanabilirdim. 
Ama gelgelelim paket . sızardı. Eve vanncaya dek damlar da 
damlardı, ta ki bir zaman sonra. kendi kendimi istasyopa izler, 
bir kenarda durur, Horace Benbow'un o sandığı trenden alışına 
bakar, derken onunla ev yoluna koyulurdum, sonra da yüz 
adımda bir el değiştirirdim, böylece kendi kendimi izlerdim. 
Missisipi boyunca giden kaldınm üstündeki karşıma· çıkan, lef 
kokulu her solUk kan lekesi, bana 'Burada rahmetli Horace 
Benbow yatar' derdi.• 

cYa?ıo dedi kadın. Kollan kavUŞldc, S'llkin sakin soluyordu. 
Yürümeğe başladı, o önden, Benbow arkasından, koridorda 

· yürüyorlardı. İçinde lamba yanan mutfağa ·girdiler. "Üstümü 
başımı hoş. gör' dedi ..itadın. Ocağın arkasındaki sandığa doğru 
gitti, sandığı öne çekerek, ellerini entarisinin önüne gizleyip 
başında dikildi. Benbow odanın ortasında duruyordu. cFare
ler yemesin diye onu ";&ndıkta saklamak zorunda kalıyorum> 
dedi kadın. 

· 

cNeyi?» dedi Benbow, «Nedir o?• Sandılın içini görebile
cek kadar yaklaştı. Bir yaşından küçük görünen, uyuyan bir 
bebek vardı içinde. Sakin sakin, buruşuk yüzüne baktı be
beğin. · 

cOooıt dedi Benbow ·xbir oğlunuz var demekı>. Bebeğin bu
rUf!.ık yüzüne birliltte baktılar. Dışardan bir ses geldi, arlr• 



balkonda ayak sesleri vardı. Kadın, sandığı gerisingeri köşe
sine itmişti ki, Goodwin girdi içeri. 

«Hadi bakalım,» dedi Goodwin. cTommy kamyona ilete-· 
ce.� �seni» derken dönüp eve girdi yeniden. 

,Benbow kadına baktı; elleri hala entarisinin içinde gizliy-
di. «Yemek için teşekkürler» dedi, «bir gün belki .. . » kadına 
bak� )adın da ona bakıyordu, yüzü eskisi gibi asık değildi 
pek, �de o kadar soğtık ve hareketsizdi. «Belki Jefferaon'da; 
işine yanyabilirim. Ne bileyim gereksindiğin bir Şf!'J göndere-
bilirim.» 

· · 
; 

Kadın dönerek ellerini entarisinin kıvrımlanndan kur
tardı, derken yeniden gizletli. «Bütün bu bulaşık, çamaşır ... 
bir manikür takımı göndersen fena olmaz» dedi. 

· 

Tommy'yle Benbow tek kol düzeninde tepeden inip, çok
tan kullanılmıyan yola girdiler. Benbow ardına baktı. Evin 
kuru yıkıntısı birbirine g;..rmiş, çamağaçları üzerinden göğe 
doğruluyordu: ışıksız, yalnız '1'e derin. Yol bir yara izini an
dırıyordu; kış dereciklerinin açtığı, çürük yapraklarla, eğrelti 
otlarıyla tıkanmış bu yola bir hendek desen, o kadar derin de 
değildi. Benbow, Tommy'nin arkasından, ayakların çürük bit
kileri çamurla bir ettiği patikada yürüyordu. Başlarının üze
rindeki kubbemsi ağaçlar, incelerek göğe çıkıyorlardı. 

Bayır kıvrılarak artıyordu. «Baykuşu buralarda bir yer-· 
de görmüştük» -dedi Benbow. 

Tommy önünde kıkır kıkır gülerek: «Onu da ürk.ütmüş, 
vallah» dedi. -

cÖyle» dedi Benbow. Şu sarhoşluğun verdiği hava içinde,. 
kendini kolaçan ederek yü.rümeğe çalışan, konuşurken sarhoş
luğunu belli etmemek için elinden geleni yapan Tommy'nin 
belli belirsiz biçimini izliyordu. 

«Şimdiye kadar gördüğüm beyazların en korkağı değilse
köpek olayım» dedi Tommy. «Patikadan balkona doğru geli
yordu, köpek evin altından çıkıp da daha ayaklarını koklama:
ğa başlamadan, ayağı çıplakmış da bir yılan sokmuş gibi ür
küp, şu ufak altıpatlannı çekerek gebertti hayvanı. Köpek ola
yım hayvanı böyle serivermediyse yere.> 

«Kimin köpeği?» . 
«Benim> dedi Tommy kikirdiyerek. «Elinden gel9e bile pi-

reyi �'ihi incitemiyecek bir köpekti.» _ 
Yol, indikçe düzleniyordu, dikkatle yürüyen Benbow'un 

ayakları kumlarda fısıltı çıkanyordu. Benbow, ı,imdi Tommy" 
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nin açık san kum üstünde, kumda yürüyen bir katır gibi, iki 
yana yalpa vuruşuna, çıplak ayaklannın ıslık çalışına ve ayak 
parmaklarının içe doğru bükülerek her adımda arkaya kum 
saçışına bakıyordu. 

Kesik ağacın kocaman gölgesi yolun karşısında kabardı. 
Tommy, ağacın üstünden aştı, Benbow ise yine dikkati, ihti
yatJ elden bırakmadan daha yeşil kokan, henüz solmamış bir 
yaprak yığını arasından sıyrılarak Tommy'yi izledi. 

«Az· kaldı» dedi Tommy, döndü, «dayanabilecek misin?» 
«Bir şeyim yok» dedi Horace, dengesini yeniden bularak. 

Tommy yürüdü. 
«Nolacak, Popeye'ın işgüzarlığı» dedi Tommy, «ne akla biz. 

meten bu yolu tıkattı böyle, bilmem. Kamyonlara bir mil yürü 
işin yoksa. Söyledim ona, Lee ile alış veriş e�ek için dört yıl
dır gelip giderler buraya dedim, kimse de uğraşmadı Lee ile. 
Üstelik bir de şu koskoca arabayı buraya getir götür. Napar
sın, başka çare yok. Kendi gölgesinden korkmuyorsa köpek 

·olayım.» 
«Onun gölgesi benim gölgem olsaydı» dedi Benbow «doğ

rusu ben de korkardım ondan.» 
Tommy kıkır kıkır güldü. Soluk kumµn o elle değilemi

yen panltısıyla döşeli, kara bir tüneJdi yol şimdi. «Buralardan 
bir yerden gidiliyordu pınara» diye düşündü Benbow, pati
kanın çengelin yanından ayrıl� yeri kestirmeğe çalışarak. 

· Yürütiüler. 
«Kim sürüyor kamyonu?» dedi Benbow cMemphisliler mi 

yine?» 
«Kim olacak, Popeye'ın kamyonu tabi». 
«Ne diye şu Memphisliler yerlerinde duramazlar da, sizi 

kendi halinize bırakmazlar bir türlü». 
«Para onla:rda da ondan» dedi Tommy, «burada birkaç lit

re bile tutmaz yapılan iş. İş olsun diye yapıyor bunu Lee. İn
san, iş yapınca yapar yapmaz devretmeli malı, tüketmeli, sil

. ratle yapmalı, böyle para kazanılır.> 
cNolursa olsun» dedi BenbOw, «O herif yanımda olacajına 

açlıktan öleyim daha iyi>. 
Tommy kıkır kıkır güldü. «Popeye'ın durumu iyi Ama 

tuhaf herifin biri.» Yürümesine devam etti; kumlu yolun ses
siz, ölü pinltısının karşısında biçimsiz. «Tuhaf herifin biri de
jilse kö�k olayım.» 

16 



«Öyle» dedi Benbow «acaip». 
Kamyon, killi yolun, çakıllı anayola doğru yükseldiği yer

de bekliyordu. Çamurlukta, iki adam oturmuş sigara içiyor
·. du: başlarının üstünde, ağaçların tepeleri yıldızlan inceliyor

du. Vakit gece yansını geçmişti. 
«Salına salma yürüyün bakalım• dedi adamlardan biri, 

cyan yolda olmalıydık şimdiye. Beni bekleyen bir kadın varı.. 
cYa,» dedi öteki csırt üstü yatmış seni bekliyor». 
nki küfretti. 
«Elimizden geldiği kadar hızlı geldik» dedi Tommy. «Hem 

siz, ne diye bir fener asmazsınız kuzum. Polis olsaydık görür
dünüz gününüzü». 

cGit de ağaca çık sen maymun yüzlü piç» dedi ilki. Sigara
larını attılar, kamyona bindiler. Tommy kıkır kıkır gülüyordu. 
Benbow dönüp elini uzattı. cAllahaısmarladık» dedi, cçok mü
teşekkirim bay ... » 

«Adım Tommy> dedi öteki. İğri büğrü nasırlı eli, Benbow' 
un gevşek eline girdi, törenle · bir kere sıktı v.e çekti. Orada 
dikili duruyordu; yolun ölü ışığında biçimsiz bir vücut. Ben
bow ayağını kaJdınp basamağa basarken tökezledi, zor tu-
tundu. 

· 

Kamyonun içinden bir ses caman dikkat, Doc.» dedi. Ben
bow.bindi. İkinci adam kamyonun arkasında bir av tüfeği dol
-duruyordu. Kamyon hareket etti ve birden müthiş bir hızla 
yokuş_ yukarı, çakıl ana yola doğru çıkınağa başladı, derken . 
.Jeffersoıi ve Memphis yönüne doğruldu. 

m 

Ertesi gün öğleden sonra Benbow kızkardeşinin evindey
di. Jefferson'dan dört mil uzakta, bir sayfiye. eviydi burası; 
kocasının ailesinin evi. Kızkardeşi, on yaşında bir oğlu olan 
dul bir kadındı, oğluyla ve kocasının büyük teyzesiyle oturu
yordu: Miss Jenny tekerlekli sandalyada ömür süren doksan
lık bir kadındı. Benbow, Miss J enny'nin yanında, pencere(le 
duruyordu, bahçede kızkardeşiyle gezinmekte olan · adama 
bakıyordu. Kızkardeşi on yıldır duldu. 

«Ne diye bir daha evlenmedi?» dedi Benbow. 
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cBen de aynı şeyi sorup duruyorum kendi kendime, genç 
bir kadın erkeksiz edemez.> 

«Ama şunda iş yok> dedi Benbow, onlara bakarak. Adam 
spor bir pantalonla mavi ceket giymişti. Lise öğrencisine ben
zeyen, kasıntı şişkonun biri. cÇocuk tiplerinden hoşlanıyor gibi 
geliyor bana. Kimbilir kendisinin de bir oğlu var da onun için 
belki Kim bu? Geçen güz gezdiği mib 

cGowan Stevens• dedi Miss Jenny. cGowan'ı anımsarsın 
Canım.!!. 

cEveb dedi Benbow, eşimdi anımsıyorum. Geçen Ekim 
ayıydı.> O sırada evine giderken Jefferson'dan geçmiş, geceyi 
de kızkardeşinde geçirmişti. Aynı pencereden, kendi ve Miss 
Jenny, şu aynı iki kişiyi, toz kokulu, parlak, son çiçeklerini 
açmış ağaçlar altında, yine şu bahçede gezerken görmüştü o za
manlar Stevens kahverengi giysi giyerdi, Horace'la daha �
mamışlardı bile. 

cGeçen ilkbahar, Virginia'dan döndüğünden beri geliyor 
b(Syle> dedi Miss Jenny. cO zamanki yavuklusunun adı neydi 
bakayım, ha Jones ... Jones Herschelb. 

cPeki, Virginia'nm yerlilerinden mi, yoksa yabancısı mıh 
«Üniversiteli; üniversitede kurslara gidiyordu, aJ:!l8 �

samazsın onu, çünkü sen Jefferson'a gittiğinde o daha kundak
taydı.> 

cBelle sakın duymasın bunu> dedi Benbow, çiftten gözle
rini ayırmadan. Eve yaklaştıklarını, ardında kaybolduklarım 
gördü. Az sonra da merdivenlerden çıkıp odaya girdiler. Daz
lak kafalı, tombul Stevens, kasıla kasıla girdi içeri, Miss Jenny 
elini uzattı ona, o da şişko şişko eğilerek elini öptü. 

cGünden güne gençleşiyor, güzelleşiyorsunuz> dedi, «bakın 
ne diyordum Narcissa'ya demin, oturduğunuz koltuktan kalkıp 
da yavuklum oluverseniz, Narcissa'run pabucu dama atılır 
doğrusu.• 

· cYann gidiyorum > dedi Miss Jenny. cNarcissa'ya gelin
ce ... • 

Narcissa siyah saçlı, kocaman, aptal ve durgun yüzlO., iri 
yan bir kadındı. Her zamanki beyaz entarisini giymişti. cHo
race, Gowan Stevens'i tanıtayım sana• dedi. «Kardeşim Go
wan>. 

cSevindim,> dedi Kowan. Benbow'un elini yüksekte tu
tarak kesin bir hareketle sıktı. Bu sırada küçük Benbow Sa-
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toris girdi, Benbow'un yeğeni. «Sizden sık sık sözedildiğini 
duydum» dedi Stevens. 

· 

«Gowan Vırginia'daydı• dedi küçük. 
«Ya!» dedi Benbow «duymuştum». 
«Teşekkür ederim» dedi Stevens, «ama her önüne gelen 

Harvard'a gidemez ya.» 
«Teşekkür ederim» dedi Benbow «Ben Oxford'a gitmiş

tim.» 
cHorace, herkese Oxford'a gittiğini. söylüyor ki, Devlet 

Universitesi olduğu.sanılsın: hoş, arkt'Bllldan hangisi olduğunu 
söyleyiveriyor ya» dedi � Jenny. 

cQowan da Oxford'a sık sık giden dedi çocuk. cBir ya
vuklusu var onla. Alır dansa götürül onu, di mi Gowan?• 

cI>oğru, kQçük yaramaz seni• dedi Stevens, «kızıl saçlının 
biri•. 

cSua Bory• dedi Narcissa. Erkek kardeşine baktı. cBell� 
ile Little Belle ne Alemdeler?• Birşey daha söylemek üzereydi 
ki vazgeçti. Ciddi, içe işleyici bir bakışla kardeşine bakıyordu. 

-cBelle'in bırakmasını bekliyorsan, merak etme ergeç olun 
dedi .Miss Jenny. 

cAma Nardssa yine de rahat edemez. Öyle kadınlar vardır 
ki, erkeklerin başka bir kadınla evlenmelerini bir türlü hazme
demez. Ama bütün kadınlar, kocalan kendilerini bırakınca zı
vanadan çıkarlar.. 

cs.irı · çtmnl kapa> dedi Narcissa. 
cYa blSyJe ·ffte> dedi Miss Jenny cNe zamandır çekişip du

nıyorswıuz Berıbc>1v. Ama hızlı çekmek pek doğru delil Hora
ce, bir de bakanın öteki taraf bırakıvermiş•. 

Koridorun öte ucundan ·bir çıngırak. leSi geldl Stevens 
ile Benbow, ikisi bllıien Miss Jenny'nin tekerlekli kolfuluna 
koştular, clzin verirseniz,• dedi Benbow, «konuk ben oldulu
ma göre hurda>. 

«Aman Horace sen de• dedi Miss J enny. cKuzum Narclssa 
tavan arasındaki çekmeceden düello tabancalannı getirtir mi
sin?» Küçüle döndü «hadi bakalım sen de söyle, müzik çal
sınlar, iki de Cill bulsunlar•. 

cNe milzlli• dedi küçük. 
cMasamn üstünde güller var yaI> dedi Narcissa. cGowan 

getirmişti. Hadi yürüyün yemeğe şimdi». 
Pencereden, Benbow ile Miss Jenny, çifti seyrediyordu: 
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Narcissa'nın yine o beyaz entarisi üstündeydi, Stevens'in de 
spor pantalonu ile lacivert ceketi, bahçede geziniyorlardı. cŞu 
Virjinyalı centilmen, geçen akşam yemeğinde, kendisine nasıl 
centilır ·nce içki içildiğini öğrettiklerini anlatmıştır. Alkolün 
içine küçük bir bok böceği at, al sana koskoca bir bok böceği. 
Alkolün içine tutup bir Mississipili at, al sana bir centilmen». 

cGowan Stevensl» dedi Mlss Jenny. Çiftiri., evin ardırida 
kaybolduğunu gördü. Aradan epey bir süre geçmişti ki, kori
dordan iki kişinin sesi geldi. İçeri girdiklerinde Gowan'm ye
rinde küçük vardı. 

«Kalmak istemedi» dedi Narcissa. Oxford'a gidecekmiş. Cu
ma gecesi üniversitede balo varmış. Genç bir hanımla buluşa-
cakmış.» · · 

cOrada tam fırsatını bulur işte, centilmence içmek için» 
dedi Horace. cHer önüne gelen işi centilmence yapmak için. 
Tevekkeli değil bir an önce gitmek için sabırsızlanıyordu». 

cEski bir kızarkad�ını götürecek baloya» dedi küçflk ya-
ramaz. «Cumartesi günü de Stackville'e gidiyor, basketbol ma
çına. Beni de götüreceğini söyledi, ama bırakmam ki.» 

iV 

Akşam yemeğinden sonra arabalarıyla, kolej bahçesinde 
gezintiye çıkan kentliler olsun; unutkan ve kendinden geçmiş 
bir fakülte üyesi; ya da kütüphaneye doğru gidea tezli bir öğ
renci olsun; Temple'in koluna gelişigüzel atılımş bir ceket, tit
reyen uzun, sarışın bacaklanyla koştuğunu, kümes dedikleri 
kızlar yatakhanesinin ışıklı pencerelerine doğru luzla giden ve 
kütüphane duvarının yanından gölgeye karışan vücudunun 
gölgesini ve iç çamaşırlarını ortaya çıkaran son bir etek kalkıp · 
inişini, derken motoru çalışan, her gece oldulu gibi, o gece de 
onu, bekliyen arabaya sıçra,yışını görebilirlerdi. Arabalar kentli 
çocuklara aitti. Üniversitelilerin araba sahibi olmağa hakları 
yoktu. Golf pantalonlu, parlak renkli kazaklar giyen, açık 
başlı bu çocuklar; pomadlı başlarına şapka geçirmiş, dar ceket
li bol pantalonlu kentlileri küçümseyerek, pispis bakıyorlardı. 

Her hafta sonu böyleydi. Her iki cumartesinde bir yer 
alan Mektep Kulübü balolı:ı.rında, ya da yılda üç kere yapılan 
resmi baloda, aynı o şapkalarla, takma yakalarla, tak tuk 
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yürüyerek giren kentli çocuklar, Temple'in siyah kolejli kol
larda jimnastikhaneye girişini ve yukarı kalkık ince başı, 
boyalı ağzı ve yumuşak çenesiyle, bakJı.nıp duran, soğuk, 
yırtıcı, içinden pazarlıklı gözleriyle, ansızın alevlenen bir 
müzik içinde, parlayıp kayboluşuna bakarlardı. 

Daha sonra müzik camın arkasında inlerken, Temple'i 
bir çift siyah koldan diğer bir çift kola hafifçe dönerek geçi
şine, ince belinin ve baştan çıkartıcı göğsünün kol aralanndan 
yandan görünüşüne, müziğin ritmik boşluğunu · ayakları ile 
dolduruşuna bakarlardı. Eğilip cep şişelerinden içki içen, siga
ra yakan, derken yeniden doğrulup, ışığa karşı kımıldamadan 
duran bu çocuklar, takma yakaları ve başlarında şapkaları ile 
paslanmış tenekeden kesilip pencere kenarlarına çakılmış 
şapkalı ve maskeli bir sıra büste benzerdi. 

Orkestra, Home Sweet Home'u çalmaya başladığında, uy
kusuzluktan gerilmiş donuk, asık yüzlerde çıkış yerinde üç 
dört kişi bulunurdu hep, yeniden artan gürültü içinde çiftlerin 
itişe kakışa çıkışlarına bakarlardı. O gece de, üç dört kişi var
dı, Temple ile Gowan Stevens'in şu ilkbahar şafağının erken, 
soğuk saatinde çıkışlarını seyrediyorlardı. Temple'in yüzü ol
dukça solgundu, az önce pudraladığı belliydi, saçlarının kızıl 
bukleleri çözülmüştü. Göz bebeklerinin doldurduğu gözleri bir 
süre onlara takılı kaldı. Sonra bitkin, elini kaldırdı; onlara 
mıydı bu hareket, değil' mi, belli değildi. Onlar cevap verme
diler. Buz tutmuş bakışlarında en küçük bir kıvılcım dahi yok
tu. Önce Gowan'ın kızın koluna girişine baktılar, derken 
Temple'in otomobile binerken baldırlarını gördüler. Uzun, al
çak iki kişilik bir arabaydı bu, istediği yere döndürebilen bir de 
farı vardı. 

«Bu piç de kim?» dedi biri. 
«Babam yargıçtı» dedi öteki, öfkeyle yüksek perdeden. 
cCanı cehenneme. Hadi yürüyün kente». 
Yürüdüler, bir ara durması için arabanın birine bağırdılar, 

durmadı. Demiryolu makasının üstündeki köprüde durup, sı
rayla şişeden içtiler. Sonuncusu, köprü korkuluğundan aşağı 
şişeyi fırlatacakken beriki tuttu. 

«Ver onu bana» dedi. Şişeyi titizlikle kırarak, parçalarını 
yolun üstüne serdi. Ötekiler ona bakıyorlardı. 

«Sen kim, kolej balosuna gidecek kim,» .dedi birincisi, ebe 
dangalak.» 
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«Babam yargıçtır,> dedi öteki, sivri cam parçalannı yola 
dikine koyarak. 

«İşte bir araba geliyor> dedi üçüncüsü. 
Üç farı vardı. Köprü korkuluğuna dayandılar, şap�arıııı 

ışığa doğru eğerek, Temple ve Gowan'ın geçişini seyre daldı
lar. Temple'in · başı öne doğru eğilmiş, görünmüyordu. Araba 
yavaş gidiyordıi. · 

cPiç sen de> dedi birincisi. . 
. cYal• dedi ikincisi. Cebinden, bir şey çıkardı ve burunlan

na doğru kokulu bir eşarp şaklattl. cPiç ha?> 
cKendi ağzınla söylüyorsun işte.> 
cDoc bu piçi :Memphis'te bulmuş> dedi üçüncüsil, ckaşar

lanmış bir orospudan almış.> 
«Yalancı piç seni> dedi Doc. 
Işık demetinin ve kırmızı arka f�lann gittikçe, gözden 

ırayarak cKümes>te durduğunu gördüler. 
Farlar söndü; az sônra araba kapısının· Çarparak kapan

dığı duyuldu. Işıklar yeniden yandı, araba kalktı. · Bu yana' 
geliyordu. Sıra halinde korkuluğa dayanıp, şapkalannı �ğa 
doğru eğdiler. Orda hurda kırık camlar pırıldıyordu. Araba 
yavaşlıyarak önlerinde durdu. · 

«Beyler kente mi gidiyorlar?> dedi Gôwan kapıyı açarak. 
Korkuluğa dayandılar, derken birincisi: cÇok seviniriz> dedi 
boğuk bir sesle, otomobile atladı. ötekiler de bagaja sıkıştı
lar. İlki Gowan'ın yanına ot.urdu. 

cŞu yandan sür» dedi GoWan. Araba kalktı. «Beyler ya-
nn Starkvilledeki maça gidiyorlar mıt• 

Bagajdakiler bir şey söylemedi 
«Bilmem,• dedi birinci, csanmam.> 
cBen buralann yabancısıyım,• dedi Gowan, cbu gece bir de 

baktım içkim kalmamış, yarın da erken saatte biriyle bulu
şacafım. Acaba siz, beyler, nerede bir şişe içki bulabilecefimi 
söyllyebilir miSiniz.> 

cÇok geç• dedi birinci, ötekilere dönerek. «Sen biliyor mu-
sun, Doc, bulabileceğimiz bir yer?> 

«Luke belki bulur» dedi üçüncü. 
cNerde oturuyor?» dedi Gowan. 
«Sen sür» dedi birinci. «Gösteririm ben sana.» Alanı ge

çerek yanın mil kentin dışına çıktılar. 
cBu Taylor yolu, değil mi?• dedi Gowan. 
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«Evet» dedi öteki. 
«Sabah erken orda olmalıyım,> dedi Gowan, «özel tren

den önce. Sizler maça gidiyor musunuz? » 
o:Sarunam» dedi birinci. o:Dur hurda.> Tepesi bodur me

şelerle kaplı dik bir yokuş yükseliyordu. «Sen hurda bekle> 
dedi birinci. Gowan ışıklan söndürdü. Ötekinin ıkına sıkına 
tepeyi tırmandığı duyuluyordu. 

«Luke'ün içkisi iyi midir?• dedi Gowan. 
<ıPek fena değil. Öteki içtiğin içkiler nasılsa o da öyle,• 

dedi" üçüncü. 
«Beğenmezsen içme> dedi Doc. 
Gowan ağır ağır dönüp ona haldi. 
«Bu gece içtiğin içkiden daha kötü olacağını sanmam• de

di üçüncü. 
«Onu da iç diye zorlamadılar ya sana> dedi Doc. 
«Üniversitede yaptıkları gibi buralarda içki yapamazlar» 

dedi Gowan. 

«Sen nerdensin?> dedi üçüncü. 
<ıVirgin . . . aman, Jefferson demek istedim. Virginia'da 

okudum da. Orada nasıl içki içileceğini öğretirler». Öbür ikisi 
bir şey demedi. Ufak bir toprak çığı ardından birinci geri gel
di. Bir meyve suyu şişesi vardı elinde. Gowan, şişeyi alıp gö
ğe doğru tuttu. Renk namına bir şey yoktu, görünürde su gi
biydi� Kapağını çıkarıp uzattı. 

«İç». 
Birinci aldı, bagajdakilere uzattı. 
«İç> . 
Üçüncüsü içti. Doc istemedi. Gowan içti. 
«Aman yarabbim> dedi, «sizler nasıl içersiniz bu nesneyi?> 
«Virginia'daki gibi kezzap içmiyoruz ya> dedi Doc. Go-

wan, yerinde dönüp baktı ona. 

«Kapat çeneni Doc• dedi üçüncü. «Sen ona bakma.> 
«Bütün gece karnı ağndı da!> 
«Piç> dedi Doc. 
«Bana mı söyledin onu?> dedi Gowan. 
<ıSana değil canım• dedi üçüncü. o:Doc iyi çocuktur. Hadi 

Doc, iç bir yudum.> 
«Ne boksa bok,» dedi, " "e?: de içelim•. 
Kente döndüler. o:Kahve açık olsa gerek:t dedi birinci. «İs

tasyona çek> . 
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İçkili bir lokantaydı bu. Pis önlüklü bir adamdan başka 
kimse yoktu. Odanın dibine doğru yürüdüler, bir masa ve dört 
sandalye olan bir köşeye gittiler. Adam, kolakokayla, dört tane 
bardak getirdi. cBabal;ık, biraz şekerle su getir, yanında limo
nu da unutma• dedi Gowan. Adam ısmarladıklannı getirdi. 
Ötekiler Gowan'ın ekşi bir viski yapışma baktılar. «Bana böy
le içilmesini öğrettiler• dedi. Onun içişini seyrettiler. cPek 
sarmadı,• dedi Gowan, şişeden bardağını doldurup içti. 

clşte buna içme denir» dedi üçüncü. 
c!yi bir okulda okudum». Orada yüksek bir pencere vardı. 

Ardında gök daha bir soluk, daha bir yeni görünüyordu. «Bir 
tane daha için beyler» dedi, bardağını yeniden doldurarak. 
ötekiler de birer yudum çektiler. «Okulda içme numaraSJ, yap
maktansa içip de masanın altında yıkılmağı yeğlerler,• dedi. 
O bardağı da dikişine baktılar. Derken, birden, burun delikle
rinden ter tanelerinin boŞandığını gördüler. 

cO da buldu kafayı» dedi Doc. 
«Kim demiş• dedi Gowan. Bardağa iki parmak daha koy

du. cAh doğru dürüst bir içki olsaydı şimdi. Bizim eyalette 
Goodwin diye biri var ki . . .  »· 

«Sizin üniversitede buna mı derler içki içmek diye?• dedi 
Doc. 

Gowan ona bakarak, cNe sanıyorsun ya? Nah bak.,. Bar
. dağı doldurdu. İçkinin yükselişini seyrettiler. 

«Kendine gel arkadaş» dedi üçüncü. Gowan bardağı ağzı
na kadar doldurdu, kaldırdı, lıkır lıkır içti. Bardağı dikkatle 
masanın üstüne koyduğunu derken birden kendini açık ha.
vatla bulduğunu; kurşuni ve soğuk bir şafakta, karanlık bir 
vagon dizisi başındaki bir lokomotifin istasyona doğru soluk 
soluğa girişini ve bu arada birine nasıl centilmence içki içil
diğini anlattığını hatırlıyordu. HAla çalışıyordu onlara anlat
mağa. Amonyak ve kı·esot kokan kuytu bir köşedeydi, bir yan
dan kusuyor, bir yandan onlara saat altıbuçukta Taylor'da ol
ması gerektiğini ve özel treni beklemek zorunda olduğunu 
arilatmağa çalışıyordu. Kriz geçti. Son derece bitkin ve yor
gundu, yere düşmemek için zor tutuyordu kendini. Bir kibrit 
yakarak duvara yaslandı, gözleri orada kurşun kalemle yazıl
mış bir yazıyı seçmeğe çalıştı. Tek gözünü kapadı, duvara yas
lanmış sallanıyordu, ağzından salyalar akıyordu, derken ya-

· zıyı okuyabildi. Sonra başını sallıyarak onlara baktı : 
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«Bir kız adı, tanıdılım bir kızın. İyi bir kız, çok hoş b!-r 
kız. Starkville'e götürmek üzere buluşacaktım onunla. Yal
� da gelecekti üstelik, anlıyorsunuz ya?• Oraya yaslanmış, 
ağzından saly.a aka aka, hırıldayarak uykuya daldı. Silkinip 
uykudan kurtulmak istedi. Her şey aynı anda, birdenbire olu
veriyormuş gibi geliyordu ona, ama zamanın da bir yandan 
geçip gittiğinin farkındaydı, uyanma gereksinimi duymak bu 
geçen zamanda önel!lli bir unsurdu. Yoksa çok pişman olacaktı. 
Uzun bir süre gözlerinin açık olduğunu farkediyor, görüşün 
dönmesini bekliyordu. Derken yeniden görmeğt! başladı; uyan
dığının birden farkına varamadı. 

Kıpırdamadan yatı.yordu. Uykııdan böylece kurtulması 
sanki yapacağı şeyi yerine getirmiş duygusu verdi ona. 

üzerinden günışığıyla pembeleşen bulutların geçtiği, ona 
saçma görünen, tuhaf bir yapının öncephesine açılan, alçak bir 
kubbenin altında kasılmış yatı.yordu. Derken onu kendinden 
geçiren bulantının kastığı, kann kaslan gevşedi, kendini zorla 
kaldırarak arabanın basamağına doğ:ı,-u süründü, başını kapı
ya vurdu. Bu onu iyice kendine getirdi, kapıyı açtı, az kalsın 
düşecekti, kendini çekerek ayağa kalktı� sallana sallana is
tasyona doğru koşmağa başladı. Yine düştü. Elleri ve dizleri" 
üstünde, başı tren yoluna dönük, gözlerine inanamadan, ça
resizlik içinde güneş dolu göğe baktı. Kalktı, pislenmiş smo� 
kini, kopuk takma yakası ve çalıya dönmüş saçlanyla yeni
den koşmaya başladı. Amma da sorhoşum, diye düşünüyordu 
bir çeşit kızgınlıkla, amma da sarhoşum! 

Çalı süpürgeli bir zenciden başka, peronda kimsecikler 
yoktu. «Ah fU beyazlar!• .dedi zenci. 

«Tren• dedi Gowan, «hususi tren, şuracıkta duruyordu.• 
cGitti, daha '?eş dakika olmadı.• Süpürmesi yanda kalmış 

olan zenci, elinde asılı kalmış süpürgesiyle, Gowan'm dönüp 
arabaya doğru koştuğunu ve içine atladıiuıi gördü. 

Şişe yerde yatıyordu. Tekmeyle bir yana savurup, kontağı 
çevirdi. Midesi bir şey istiyordu, ama vakti yoktu. Yerdeki şi
şeye bir göz attı. İçi soğuk S91uk kıvranıyordu, Şişeyi kaldı
np lıkır lıkır, boiula boiula, içti; içkinin yakışırıı azaltmak 
için de ağzına bir sigara tutuşturdu. Birden iyi duydu kendi-

. ni. Alanı saatte 40 mil süratle geçti. Saat altıyı çeyrek geçi
yordu. Taylor yoluna �p hızını artırdi. Derken şişeden 
bir daha içti. Taylor'a vardığında, tren istasyondan ayrılıyor
du ki, son iki vagonun arasına tosladı. Sahanlılın kapısı açıl-
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dı, Temple sıçradı aşajı ve arabanın yanı sıra birkaç adım koş
tu, bu arada kondüktörün biri aşağı sarkmış, kıza yumruk sal
lıyordu. 

Gowan arabadan inmişti. Teınple dönerek acele acele ona 
dolru geldi Derken, duraklar gibi oldu, durdu, sonra ·yeniden 
yürümeğe başladı; Gowan'm yabani yüzüne, dağınık saçına, 
kopuk yakasına,· paramparça gömleğine bakıyordu. 

· 

cNe geceydi be! Neler oldu bir bilsen.» 
Temple bakıyordu: soğuk sarı istüyona; alır� çiklet 

çiln.iyen işçi tulumlu adamın kendisini seyredişine; uzaklaşan, 
düdük sesinin geldiği zaman da hemen hemen artık görün
mez olan trenin poflattılı dumanlara bakıyordu. cPis domuz 
seııi. Hiç bir yere gideınezsin· bu durumda. Üstünü bile değiş
memişsiıu Arabaya gelince Temple yeniden durakladı ..  «Nedir 
o arkandaki?• 

. cHiç, bidonum, girsene.ıt 
Temple, kopkoyu boyalı ağzıyla, kenarsız şapkası altında

k.i dikkat dolu soğuk gözleriyle, · kıvrık duran kızıl perçemiy
le, · Gowan'a bakıyordu. Dönüp, taze sabah içinde çıplak ve pis 
istasyona bir daha baktı. «Basıp gidelim burdanıt dedi. Go
wan gaza bastı, arabayı döndürdü. «Beni Oxförd'a geri götür- . 
sen daha iyi olacak:. dedi kız. Derken dönüp istasyona baktı: 
bızla geçen bir bulutun gölgesine bürünmüştü şimdi. «Daha 
iyi olur> dedi kız. 

ikindiyin saat ikide, yüksek çamların mınltılı yalnızlılı. 
iU'&Sllldan süzülerek, Gowan, arabayı çakıllı yoldan, servi ve 
ökaliptüs ağaçlarının dibine doğru inen iki hendek 'arasuıdaki 
dar bir yola soktu. Smokinin içinde, adi, mavi bir işçi gömleği 
vardı. Gözleri kan içindeydi, şiş şişti, çenesi sert, mavimsi kıl
larla kaplıydı; araba, lastik izleri üstünde zıpladıkça, Temple 
onun kasılışına bajnyordu. cDumfries'den çıkalı büyümüş sa
kalı, · saç losyonu içmiştir mutlaka. Dumfries'te bir şişe saç los
yonu alıp içmiştin diye düşünüyordu Temple. 

Gawan ona baktı, gözlerini arıyordu. cHadi canım, mız
mızlanma öyle. Bir dakika bile sürmez Goodwin'lerden bir 
şişe alıp gelmek. Trenden önce seni Starkville'e götüreceğimi 
söyledim ya, görürsün. İnanmıyor musun bana?> 

Kız bir şey söylemedi, çoktari Starkville'e varmış olması 
gereken bayraklı treni düşünüyordu: renkli tribünler, bando
lar, bas borazanın esneyen panltısı; bir timsah tarafından ür
kütülen bataklık kuşları gibi, çığlık çığlıta bağıran, tehlike-
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nin hangi yönden geleceğini kesüremiyen, hareketsiz ve tem
kinli, çömelmiş duran, birbirlerine kısa, açıklı, yorgun ve ça
resizlik üade eden seslerle güç vermeğe çalışan oyuncularla 
panld'J.yan yeşil elmas sahayı düşünüyordu. 

cŞu saf davranışlarla beni kandırmağa uğraşıyorsun hal 
Dün geceyi bir takım pomadlı ibnelerle boşuna geçirdim san
ma. Onlan içkiyle beslememin nedeni iyi yüı-ekliliğimden 
ileri geliyor sanma. Bu ne cilve kızım! Her önülıe gelen bir 
Ford'lu serseriyle dalga geçip de beni Cumartesi günü faka 
bastıracağım sanıyor ham.fendi, yok öyle yağma. Adının heli 
duvarında yazılı olduğunu görmediğimi mi sanıyorsun! İnan
mıyor musun?» ' 

Kız alzını açmadı, son süratle giden araba yolun bir tüm
seğinden öteki tümseğine geçerken vücudu gerildi. Gowan'ın 
gözleri ona talı:ılmıştı, direksiyonu çevirmeğe yeltenmiyordu. 

cHay Tanrım, bir kadın olsun da . . .  » 
Yol, kumlu toprağa girerek düzlendi, çevresi şimşir ve ka

mışlık kaplıydı, Araba, IAstik izleri üstünde yalpa vurup 
duruyordu. 

Yolu tıkayan ağacı gören kız, yeniden kasıldı. İçine ka� 
mış olduğu olaylar silsilesinin acı ve mantıksal sonucu gibi 
geliyordu ona bu. Oturmuş, kasılmış, � oluruna bmakınış, 
Gowan'ın saatte 20 mil hızla arabayı dosdoğru alaca sürftşüne 
bakıyordu. Çarptı araba, bir sıçradı, derken yeniden nj'aca 
toslıyarak yan döndü. 

· 

Omuzunda bir acı. havada uçtuliınu gördü, derken yol ke
narından, kamı.şlıjın ardından iki adamın baktıfııiı � 
Ayağa sıçradı, başını geri attı, adamlann yola indiklerini gör
dü: biri, dar, siyah bir elbise giymiş ve hasır bir şapka t.alan1' 
sigara içiyordu; öteki, başı açık, işçi tulumu içinde, bir av 
tüfeği taşıyordu; sakallı yüzündeki ağzı, yavaş yavaş beliren 
bir şaşkınlıkla aralanıyordu. Temple, koşmağa başladı, ke
mikleri sanki sıvılaşıyordu, koşarken, yüzükoyun yere kapalf-
landı. · . . 

Oldutu yerde, hızla fınldak gibi dönerek oturdu yere, ağ
zı açılmıştı. tükenen solutunun ardında sessiz bir inleyiş çı
kıyordu sanki. İşçi tulumu giyen adam ona bakıp duruyor
du; kısa, yum.uşak. sakalı içindeki ağzı bir karış açık dunıyor
'.iu: Ötekiyse, yan dönen arabaya yaslanmıştı, dar ceketi omuz
larında buruş buruştu. Arabanın motoru durdu, havada ka
lan ön tekerlekler gittikçe yavaşlıyarak dönüyordu. 
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Tulumlu adamın ayakfarı da çıplaktı, Temple ile Gowan' 
in önünde yürüyordu, elinde av tüfeği sallanıyordu; Temple, 
hemen hemen her adımda ayak bileklerine kadar kuma bat
tığı halde,. o, yayvan ayaklarıyla ralıat rahat yürüyor, ikide 
bir dönüp onlara bir göz atıyor, Gowan'ın kanlı yüzüne, lekeli 
giysisine, Temple'in yüksek topuklan üstünde sendeleyişine, 
çabalayışına bakıyordu. 

«Yürümek pek kolay değil, değil mi?• dedi. «Hamfendi şu 
yüksek topuklan çıkarsa daha iyi eder.» 

«Çıkarayım,• dedi Temple; durdu, bir ağaca yaslanarak 
Gowan'a tutunup iskarpinlerini çıkardı. Adam iskarpinlere 
bakarak, onu seyrediyordu. 

«Şu topuklarıri. birine, iki parma�ım sığarsa, ben de hur
dayım• dedi. «Ver şunu bakayım hele.• Kız iskarpinlerin bi
rini verdi. Adam elinde evirip çevirerek: «Vay canına!» dedi. 
Sönük ve boş bakışıyla yeniden Temple'e baktı. Keçeleşmiş sa
çı, tepesinde ağarmıştı, kulaklarının üstüne ve ensesine doğ
ru gittikçe kararan birbirine girmiş bukleler vardı. 'Sırık gi
bi kız' dedi, 'şu çelimsiz bacaklarıyla kaç kilo gelir acaba.' 
Temple elini uzattı, adam iskarpini ağır bir hareketle verdi 
karnına doğru, bacakların birleştiği yere doğru bakıyordu. 
'Daha ürün vermediği belli.' 

«Hadi gel,» dedi Gowan «gidelim. Bir araba bulup gece 
olmadan Jefferson'a varmalıyız.» 

Kum bitince, Temple, oturup iskarpinlerini giydi. Adamın 
kalkık duran baldırına baktığını gördü; eteğini örtüp ayağa 
sıçradı. «İyi ya,» dedi kız, «ne duruyorsun, yolu bilmiyor mu
sun?» 

Ev, çamların içinde göründü, ağaç gövdelerinin aralıkla
nndan güneşli bir ikindi içinde yatan elma bahçeleri görü
nüyordu. Metruk bir arsa üstünde, yıkıntılarla çevrili bir çi
menlikte kurulmuştu ev . . Hiç bir yer bakım görmüşe benzemi
yordu, ekili. tarla marla yoktu - meltemin inlexen, fısıltılı se
siyle arasından geçtiği karanlık ağaçlar içinde yalnızca rüz
garın lekesini taşıyan çıplak bir yıkıntı. 

«Oraya gitmek istemiyorum,,, dedi Temple adama, «sen 
. git, al arabayı, biz bekleriz hurda)> .  

«Hepinizi istiyor oraya» dedi adam . .  
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«Kim istiyormuş?» dedi Temple. «Şu siyah adam, bana 
ne yapacağımı öğreteceğini mi sanıyor?» 

«Gel canım,. dedi Gowan. «Görelim Goodwin'i, arabayı 
alalım. Vakit geçiyor. Mrs. Goodwin yok mu?,. 

«Belki ordadır» dedi adam. Eve doğru yollandılar. 
Adam balkona çıktı, av tüfeğini kapının kenarına dayadı. 
«Mrs. Goodwin buralarda bir yerde olmalı» dedi. Yeniden 

Temple'e baktı. «Karınız boşuna kaygılanmasın. Lee nasıl ol
sa sizi kente götürür.» 

Temple ona baktı. İki çocuk, ya da iki köpek gibi, alık alık 
bakıştılar . .  «Adın ne senin?» 

«Adım Taaooommy» dedi, ctel!ş etmeyin hele». 
Açık duran koridordan evin içi görünüyordu. Temple 

girdi. . 

«Nereye?» dedi Gowan. cBurda, dışarda beklesene>. 
Temple cevap vermedi. Koridorun dibine doğru ilerledi. Arka
sından, adamla Gowan'm sesleri geliyordu. Arka balkon günef 
içindeydi, bir ışık demeti düşmüştü kapının içine. Temple, 
otla kaplı bir bayırda, güneşli yalnızlıkta sakin duran koca
man, harap bir ambar gördü. Kapının sağ yanından başka bir 
yapının, ya da aynı yapının bir kanadının köşesi görünüyordu. 
Önden �len seslerden başka ses yoktu. Ağır ağır yoluna de
vam etti. . .  Birden durdu. Kapının çerçevelediği güneş ışığın
da bir baş gölgesi vardı. Temple, kaçmak üzre döner gibi oldu. 
Ama gölgenin şapkası yoktu, yeniden dönüp, ayak ucuna basa 
basa kapıya gidip baktı. Dibi delik bir sandalyede oturmuş, 
güneşleyen biri vardı. Kenarları kırlanmış dazlak kafasının ar
kası görünüyordu, elleri iğri büğrü bir değneğin üstünde ke-
netlenmişti. Temple arka balkona çıktı. 

· 

cMerpaba» dedi. Adam kıpırdamadı. Temple ilerledi, ada
mın omuzundan aşağı baktı. Balkonun bir L yaptığı yerde, 
müstakil odanın kapısında bir ince duman çıkıyormuş gibi gör
dü, ama duman muman yoktu ortada. Kapının önünde iki di
rek arasına gerilmiş bir ip üstünde, yeni yıkanmışa benziyen 
üç tane dört köşe kumaş parçasının ve soluk pembe, ıslak, 
buruşuk bir kadın çamaşırının sarkmakta olduğunu gördü. Ça
maşırın dantelası lime lime olmuştu, neredeyse kumaştan ayırt 
edilemiyecek gibiydi, yıkana yıkana paçavraya donmüştü. Öze
ne bezene dikildiği belli, soluk basmadan yapılmış bir yama 
vardı üstünde. Temple bir daha baktı ihtiyara. · 

Bir ara adamın gözlerinin kapalı olduğunu sandı, derken 
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hiç · gözü yokmuş gibi geldi ona, çünkü gözkapakları arasına 
pis, sarımsı, kil milyelere benzeyen iki nesne sokulmuştu. cGo
wanıo diye fısıldadı Temple. Derken, acılqı bir sesle yine : 
cGowanıo dedi inliyerek. Başını kaldırıp kaçmağa başladı, du
manı gördüğünü sandığı kapının ardından sanki bir ses: cI)c· 
yamazsın beni. Ne istiyorsun?» diyordu. 

Döndü, ama durmadan gözleri ihtiyara takılı balkondaıı. 
kaçmağa başladı. Küllerin, konserve kutularının, beyaz kemik.:. 
lerin bulunduğu bir çöplükte elleri ve dizleri üstünde buldu 
kendini, derken Popeye'ın evin köşesinden, elleri cebinde, yü
züne karşı kıvrılan sigarasıyla kendine bakmakta olduğunu 
gördü. Yeniden balkona sıçradı, mutfağa koştu: orda, bir ka
dın vardı, masada oturmuş, elinde yanan sigarasıyla, kapıya 
bakıyordu. 

Popeye evin çevresini dolaşmağa gitti. Gowan balkonun 
kenarına dayanmış, elinin ucuyla hafif hafif, kanlı burnuna 
dokunuyordu. Çıplak ayaklı adam, topukları üstüne çömelmiş, 
duvara yaslanmıştı. 

cHey Yarabbim» dedi Popeye. cNiye alıp da, bir güzel yı
kamazsınız şunu? Gırtlağı kesik melun domuz gibi, bütün gün 
burda mı pinekliyecek böyle?» Sigarasını otlara doğru fırlat
tı, merdivenin üst basamağına oturdu, saat zincirinin ucun
daki bir platin çakıyla çamurlu ayakkabılarını kazımağa baş
ladı. 

Çıplak ayaklı adam kalktı. 
cBir şey mi diyordun?» dedi Gowan. 
c� dedi öteki. Popeye'm arkasında başını salladı. 

Gowan'a göz kırparak kaşlarını çattı. 
cSen yola dön, anlaşıldı mı?» dedi Popeye. 
cOraya bir gidip kolaçan etmek istediğini sanıyordum» 

dedi ·adam. 
cSanma bir daha,» dedi Popeye pantalonunun paçaları

nın tozunu silkerek. 
cKırk yıl nasıl becerdiniz yalnız başınıza. Sen dediğimi 

yap, çok konuşma.» 
Arka balkona çıktıklarında çıplak ayaklı adam şöyle 

dedi: 

30 



«Kimseyi çekemiyor - ne tuhaf herif be, onun yeri sirk 
değilse köpek olayım - Lee'den başka kimseye içirtmez. Ken
di de içmez. Bir yudum alsam köpek olayım zıvanadan çıkı
verir.» 

«Sana kırk yaşındasın mı dedi ne?» dedi Gowan. 
«Pek o kadar değil,» dedi öteki. 
«Kaç yaşındasın peki, otuz mu?» 
«Bilmiyorum, ama sanmam, pek o kadar değil». İhtiyar 

sandalyede oturmuş. güneşliyordu. «Bizim moruk,» dedi adam. 
Çamlann mavi gölgeleri ihtiyann ayaklanna kadar .gelmişti. 
Nerdeyse dizlerine erişecekti. Eli göründü, dizlerinde gezindi 
bir süre, gölge içinde oynadı, derken bileklerine kadar gölge
de, kıpırdamadan durdu. Kalkıp sandalyeye tutundu, sonra 
değneğiyle yere vura vura onlara doğru geldi; yana kaçarak 
zor kurtuldular. Sandalyeyi güneşin ortasına çekti, yeniden 
oturdu, yüzü güneşe yöneldi, elleri değneğin üstünde kenetlen
di. «Büyük baba o,» dedi adam, «hem kördür, hem sağır.» 

«Böyle bok bir duruma düşmesin insan, ne yediğini bilir
sin, ne de yediğinin tadını duyarsın.» 

İki dirsek üstüne oturtulmuş bir tahta üstünde, galvanizli 
bir kova, kaygan bir leğen, bir de içinde sabun olan çatlak .bir 
tabak vardı. «Suyun canı cehenneme» dedi Gowan, «sen iç
kiden haber ver». 

«Yeterince içtin. Arabayı, öyle ağaca doğru bile bile sen 
sürmediysen, köpek olayım.> 

· 

«Nolur hadi, bir yerde saklın giz�in vardır senin.> 
«Vardır belki biraz ambarda. Ama o duymasın ha, yoksa 

alır döker>. Arka kapıya gidip koridora baktı. Balkondan inip, 
ambara doğru yollandılar. Çam ağaçları ve meşe fidanlan bü
rümüş, eskiden mutfak bahçesi olan bir yerden geçtiler. Adam 
iki kere dönüp baktı. İkincisinde: 

«Kann bir şey istiyor galiba?> dedi. 
Temple mutfak kapısında duruyordu. «Gowan,• diye hay

kırdı. «İşaret et, bir şey yap• dedi adam, «susmazsa duyulu
. ruz>. Gowan eliyle. işaret etti. Ambara girdiler. Giriş yerinde, 
bir yanda külüstür bir merdiven çıkıyordu yukanya. 

«Ben çıkıncaya kadar bekle sen,• dedi adam, «epey çü
rükçe, olur da çe�ez ikimizi birden.» 

�Ne diye onarmıyorsunuz? Sık sık kullanılmıyo: mu. 
yoksa?> 
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«İşimizi görüyor ya,» dedi öteki. Çıktı. Arkasında da Go
wan, damdan ve duvar deliklerinden yatay giren, güneş ışın
larıyla yaldız çizgili karanlığa delikten süzülerek girdi. 

«Benim arkamdan gel,» dedi adam, «Olur da çürük bir 
tahtaya basar, haberin oJıı:ıadan aşağıda buluverirsin kendi
ni». Tahtalar üstünde dikkatle yürüyerek, köşede duran çü
rümüş bir saman yığını altından bir testi çıkardı. cAramıya
<:ağı tek yer burası,• dedi. cO kız gibi, ince ellerine yazık olur 
-sonra.» 

İçtiler. «Buralarda seni daha önceleri gördüm gibi geliyor 
bana. Ama �dını anımsıyamıyorum bir türlü.» 

«Adım Stevens. Üç yıldır içki alının Lee'den. Ne zaman 
·döner dersin? Kente gitmemiz gerek». 

«Neredeyse gelir. Seni daha önce görmüştüm bir yerde 
:ama. Üç dört gün oluyor, o Jefferson'luyu da gördüm. Onun adı 
da gelmiyor aklıma. Şu konuşkan adam. Hep kansını nasıl 
bıraktığını anlatıp durdu. Biraz daha iç hele,» dedi, derken 
durdu, yavaşça çömel4i, yukarı kalkmış testi elinde, başını," 
·dinlemek için eğriıişti. Az sonra aşağıdan : 

· «Hey ahbap!» 
Adam Gowan'a baktı, çenesi aptalca bir sevinçle aşılğı 

:sarktı. Ağzındaki tek tük diş, yumuşak, esmer sakalı içinde 
lekeli paçavraya benziyordu. 

cHey ahbap, sana diyorum, yukardaki!» dedi ses. 
cDuydun, değil mi?» diye fısıldadı, sessiz bir sevinç içinde. 

�Bana ahbap diyor, oysa benim adım Toooammy». 
«Cık hadi,» dedi ses, corada olduğunu biliyorum.» 
cÇıkalım bari,» dedi Tomıny. elmamın olsun aşağıdan 

tahtayı delerek bir kurşunla çiviler bizi buraya.» 
«Hey Tanrım,» dedi Gowan. cNe diye. . . İniyoruz işte.» 
Popeye, eli yeleğinin cebinde, kapıda duruyordu. Güneş 

batmıştı. İnip de kapıda göründükleri zaman, Temple balkon
dan aşağı inmiş bulunuyordu. Bir ara durup onlara baktıktan 
sonra tepeden aşağı inmeğe, derken koşmağa başladı. 

cŞu yola dön dememiş miydim? Ha?• dedi Popeye. 
cBir dakkacık çıkmıştık yalnızca,» dedi Tommy. 
«Şu yola defolup git, dedim mi, demedim mih 
«Dedin,» dedi Tommy. 
Popeye, Gowan'a bir kere olsun bakmadan topuklan üs

tünde döndü. Tommy ardından yürüdü, sırtında sevinç ürper
tileri dolaşıyordu hala. Temple, Popeye'i evin yan yolunda 

32 



karşıladı. Koşmasını bırakmamış olmasına karşın, duraklar 
gibi oldu. Arkasında sallanan mantosunun eteği duracak va
kit bile bulamadı, yine de kısa bir süre bile olsa, Popeye'ın kar
şısında, kırıtarak ve dişlerini gösteren bilgiç bir yüz hareke
tiyle dikildi. Popeye durmadı, dar sırtının kabarıklığını boz
madı. Temple koşarak, Tommy'nin yanından geçip Gowan'ın 
koluna asıldı. 

cGowan, korkuyorum, bana ne dedi biliyor musun - yine 
içmişsin, ulan daha kanını bile temizlemedin - kadın bana he
men hurdan gitmemizi söyledi. . .> Gözleri kararmıştı, küçük 
yüzü solgundu alacakaranlıkta. Eve doğru baktı, Popeye kö
şeyi dönmek üzereydi. cSu almak için hep pınara gitmek zo
runda kalıyor; dedi ki, ocağın ardında da sandık içinde dünya 
güzeli küçük bir bebeği var, bebekleri. Gowan! Hava kararma
dan önce hurdan gitmemizi söyledi. Ona yalvarmamızı söy
ledi. Arabası varmış, ama sanmıyor pek onun . . .  > 

«Kime yalvaracakmışız?> dedi Gowan. Tommy geri dön
müş, onlara bakıyordu. Sonra yürüdü. 

cŞu siyah adam var ya. Bilinmez belki o . . .  Gel hadi>. Eve 
-doğru yürüdüler. Öne doğru dar bir yol gidiyordu. Araba ev
le bu yol arasındaki yüksek otlar içinde duruyordu. Temple 
yine Gowan'la yüz yüze geldi. «Bununla çabucak atıverir bizi. 
Bizim orda bir çocukta vardı, aynısı. Seksen mil yapar. Topu 
topu bizi şehre götürecek, o kadar; evli olup olmadığımızı sor
duğunda, evliyiz demek zoninda kaldım. Trene kadar götürse 
yeter, nolur yani. Jefferson'a gelmeden belki bir tren istas
yonu vardır.> diye fısıldadı. Kapının kenannda elini gezdire
rek onu süzüyordu. 

cYani,» dedi Gowan, «ben mi yalvaracağım gidip? Am
ma da kıyaksın doğrusu. Şu maymun mu götürecek yani, onun
l a  bir yere gitmektense bir hafta burada kalsam daha iyi ba
na göre.> 

cAma kadın bana hurda kalmayın dedi.> 
«Deli misin, kaçık mısın, nesin; gel hele, gel.> 
cYalvarmıyacak mısın şimdi? Ha söyle.> 
«Hayır. Lee gelinceye kadar bekle hele. O bulur bize ara

ba.> 
Dar yolda yürümelerine devam ettiler. Popeye, bir direğe 

dayanmış sigarasını yakıyordu. Temple, kırık merdivenlerden 
yukarı koştu. «Şey,» dedi, «bizi şehre götürür müsünüz?» 

Adam başını çevirdi. Ağzında sigarası, elini kibritin alevi-
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ne sarmıştı. Temple ağzıyla ürkek bir hareket yaptı. Popeye 
sigarayı kibrite doğru eadi. cHayır> dedi. 

cN'oJ···!",. dedi Temple, "N'olur canım. Şu Packard bizi bir 
iki dakika içinde atıverir. Ne isterseniz öderiz.> 

Popeye sigarasından bir nefes çekti, kibriti otlara fırlattı. 
Yumuşak ve soğuk sesiyle: «Hey ahbap, söyle şu orospuya da 
sittirsin gitsin>. 

Gowan, dürtülmüş, iyi huylu bir at gibi, birden sendeledi. 
cHey, bana bak,- dedi. Popeye sigara dumanını savurdu. Du .. 
man iki ince iplik halinde çıktı. cHoşuma gitmedi bu. Ki� 
minle konuştuğunun farkında mısın sen?> Ne ileri, ne geri 
kıpırdamadan, kabarmış, öyle kalakaldı. «Hoşuma gitmedi bu>. 
Popeye başını döndürüp Gowan'a baktı. Sonra çevirdi bqını, 
Derken Temple birden: 

cBu giysilerle hangi ırmağa düştün böyle? Geceleri çıkar
dığın var mı hiç bunlan?> Gowan. eli Temple'in sırtında; 
Tepmle, başı kalkık ; tak tak eden topuklanyla kapıya doğru 
yürüdüler. Popeye direğe dayanmış duruyordu, başı, omuzu. 
üstünde yandan görünüyordu. 

«İster miydin . . .> diye fısıldadı Gowan. 
«Pis herif,,. diye bağırdı Temple, «Pis herif•. 
Gowan onu evin içine itekledi. «Başını koparmasını mı is� 

tiyorsun?> dedi. 
cKorkuyorsun ondan,> dedi Temple. «Korkuyorsun.> 
cKapat çeneni,» dedi Gowan. Kızı sarsmağa başladı. Ayak

lan çıplak yer üstünde acemice dans ediyor gibiydi, sarmaş
dolaş duvara çarptılar. «Dikkat et, yoksa karnımdaki içki çı
kıverir ha.> Temple koşarak kaçtı. Gowan, duvara yaslanıp, 
gölgesinin arka kapıdan dışarı fırlayışını seyretti. 

Temple mutfağa koştu. Ocağın ateş kapısından sızan ışık 
çatlağından başka, her yer karanlıktı. Olduğu yerde döndü., 
kapıdan çıktı, derken Gowan'ın ambara giden bayırı inmek
te olduğunu gördü. 'Yine içmeğe gidiyor,' dedi, 'yine çeke
cek kafayı. Bugün üçüncü bu.' Koridor gittikçe karanyor-. 
du. Parmak ucunda dikilmiş, çevreyi dinliyor, 'açım' diyordu 
kendi kendine, 'bütün gün bir lokma bir şey Iı:omadım ağzı
ma: Düşünüyordu, okulu, ışıklı pencereleri, akşam yemeği 
çanının sesinin geldiği yere doğru, gezine gezine giden çiftleri; 
zencinin çimenleri biçişini seyreden babasının ayaklan parmak
lığa dayalı, evin balkonunda oturuşunu düşünüyonh.ı. Sessizce. 

l 
1 



ayak ucuna basa basa yürüdü. Kapının yanındaki köşede, av 
tüfeği dayalı duruyordu. Yanına çömelip ağlamağa başladı. 

Birden durup nefesini tuttu. Dayandığı duvarın ardında 
bir şey kımıldıyordu: ses, kuru vuruşlarla, boydan boya geç
ti odayı, koridora girdi. Temple çığlık attı, bütün hava dışarı 
çıktıktan sonra bile yine de ciğerleri sanki bir şey atmak is
tiyordu dışan. Göğüste hava olmadığı halde göğüs boşluğu 
kalkıp iniyordu. Uzun, hışırtılı adımlarla ihtiyarın, bir elinde 
değnek, öteki kolu beline dayalı, koridorun dibine doğru git
tiğini gördü. Koşarak geçti yanından, balkonun yanında du
ran bu acaip korkunç yüzün yanından geçip, mutfağa girdi, 
ocağın köşesine gidip büzüldü. Çömelerek sandığı önüne çek
ti. Eli çocuğun yüzüne değdi, derken sandığı kucakladı; ileri 
doğru, soluk kapıya bakıyor, dua etmeğe çalışıyordu. Fakat 
Tann baba için bir tek ad bulamadı. 'Babam bir yargıçtır,' 
diyip duruyordu, o sırada Goodwin odaya girdi, bir kibrit ça
kıp, alev parmaklarını yakıncaya kadar, kibriti Temple'in başı 
üstünde tutarak ona baktı. cHıh» dedi Temple, iki hafif ayak 
sesi duydu, derken yanağına bir el değdi, ensesinden tutuldu, 
kedi yavrusu gibi yukarı kaldırıldı. cEvimde ne arıyorsUll?,. 
dedi Goodwin. 

VII 

Lamba yanan odadan se!>ler geliyordu; bir söz, arasıra bir 
gülüş, gençlikten, ya da yaşlılıktan .kolayca seviniveren bir 
adamın kaba, alaylı gülüşü, kadının yanındaki ocakta kızaran 
etin cızırtısı arasından kulağa. çarpıyordu. Bir ara ikisinin de 
ağır ayakkabılarıyla odada gezindiğini, az sonra galvanizli 
kovadaki çubuiun takırdısını ve demin gülen sesin kufür et
tiğini duydu. Mantosuna sıkı sıkı sarılarak, çocuk gibi şaşkın 
şaşkın kapının çevresine baktığında Gowan ile haki golf pan
tolonlu başka birini gördü. 'Yine içiyor,' dedi kendi kendine, 
'Taylor'dan geleli dördüncü bu.' 

cKardeşiniz mi o?• dedi Temple. 
dGm• dedi kadın. cNe dedin?• cızırdıyan ızgaradaki eti 

çevirdi. 
cBelki küçük erkek kardeşiniz gelmiştir, dedim.• 
«Ama� aman,• dedi kadın, cağzından yeller alsın•. 
cNerde kardeşinizh dedi Temple kapıya doğru bakma-
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«0 halde kapat çeneni> dedi Goodwin. 
Gowan bir şeyler mınldandı. 'Kahrolasıca konuşamıyor 

da artık . . .  ' diye ditşündü Tommy. 
«Sen çeneni kapa,> dedi Goodwin. 
«Benim, şeyim . . .  hakkım . . .  > dedi Gowan, kımıldar gibi 

oldu, sandalyesinin üstünde sallandı, sandalye yere düştü, o 
da güm .diye duvara çarptı. 

«İmanım olsun şimdi. . . >  dedi Van. 
cVirginia'lı bir centilmene . .  ,. kim s . . .  > dedi Gowan. 
Goodwin elinin tersiyle, Gowan'ı bir yana itip Van'ı ya-

kaladı. Gowan duvara çarptı. 
· 

«Otur dedimse otur demektir,> dedi Goodwin. 
Bir süre sakin oturdular. Derken yeniden konuŞmağa, 

testiyi elden ele yeniden geçirmeğe başladılar. Tommy din
liyordu. Ama çok geçmeden yine Temple'i düşüruneğe başla
dı. Ayakları yerde, sabırsız dolaşıyor, bütün vücudu sabırsız
lık içinde kıvranıyordu. «Rahat bırakmalılar şu kızı,• diye fı
sıldadı Goodwin'e «asılmayı bıraksınlar.» 

«Sen ne karışıyorsun,» dedi Goodwin, cbırak şu kahro
lasıca boklan.» 

«Asılmayı bırakmalılar,> dedi Tommy. Kapıda Popeye 
belirdi. Bir sigara yaktı. Tomniy elleri arasındaki yüzünün 
parladığını gördü, yanaklan çöküktü. Kibritin otlara doğru 
giderken havada çizdiği küçült kuyruklu yıldızı izledi göz
leriyle. «Al sana bir daha• dedi. İçi ağır alır kıvranıyordu. 
«Zavallıcık. Valla billa canım gidip ambarda kalmak istiyor•. 
Kalktı, ayakları balkonda ses çıkarmıyordu. Patikaya inip, 
evi dolandı. Ordaki pencerede bir ışık vardı, «kimse burayı 
kullanmaz> dedi durup. «Demek orda•. Pencereye gidip İçeri 
baktı. Perde inikti, camı olmıyan karonun birine paslı bir 
teneke çakılmıştı. 

Temple yatakta oturuyordu. Ayaklarını altına almış, dim
dik duruyordu, elleri kucağmdaydı, şapkası geri atılmış. Ol
dukça ufak tefek görünüyordu, bu duruşu ona sekiz on ya
�aki bir kız havası vermeye yetiyordu. Ama kasları ve on
yedi yılın beslediği dokular, belli ediyordu ya.şını, �irsekleri 
vücuduna yapışık . gibiydi. Kapının ardında dayalı duran san
dalyeden ve üstünde soluk, yamalı bir yorgan olan yataktan 
başka nesne yoktu ortada. Duvarlara bir zamanlar kireç vu
rulmuştu, ama kireçler çatlamış yer yer dökülmüştü, böylece 
aralardan bağdadi çıtalar, küflenmiş bez parçalan görünüyor-
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daki etin cızırtısını, ocakta.ki çaydanlığın ıslığını, insan ses
lerini, evin içinden gelen kaba ve ansızın yükselen, anlamsız 
erkek seslerini dinliyordu. 

«Siz de, bütün bunlara yemek pişirmek zorundasınız ha? » 
«Hepsi de hurda yiyor, ev geceleyin ağzına kadar dolu, 

karanlıkta . . .  » Yuvarladığı sigarayı yere düşürdü. «Bebeği ku
cağıma alabilir miyim? Tutmasını bilirim, iyi tutarım.» San
dığa doğru koştu, eğilerek uyuyan çocuğu kaldırdı. Çocuk vı
yaklıyarak gözlerini açtı. «Vay, vay, vay, bak kim var hurda, 
Temple.» Bebeği sallamağa başladı, ince kollarıyla, bebeği ha
vada tuhaf bir tutuşu vardı. «Bakın,> dedi kadının arkasından. 
«Rica edebilir misiniz ona? Kocanıza demek istiyorum. Bir 
araba bulur, beni bir yere götürüp bırakır. Nolur? Ha, nolur?:o 
Çocuk vıyaklaması kesilmişti. Kurşuni göz kapaklan arasın
da, gözbebekleri ince bir çizgi gibi görünüyordu. «Korkmu
yorum,:. dedi Temple, «hurda öyle şeyler olmaz değil mi? 
Bunlar da herkes gibi insan. Siz de öylesiniz, küçük bir çocu
ğunuz var. Hem üstelik babam yargıç. Vali evimize gelir, ye
meğe kalır. Ne cici çocuk bu böyle,> dedi; çocuğu yüzüne doğ
ru kaldırarak inledi. «Eğer kötü adam Temple'e bir şey ya
pacak olursa, sen valinin askerlerine söylersin olur mu?> 

«Hangi ötekilerden söz ediyorsun?» dedi kadın, eti çevire
rek. «Sanıyor musun ki Lee'nin işi yok da, sizin gibi. . . » Ocak 
kapısını açtı, içine sigarasını atıp, kapısını çarparak: örttü. 
Temple çocuğu koklarken, birbirine girmiş_ bukleleri üstünde 
şapkası düşecek gibi oldu. «Ne diye geldiniz buraya?> 

«Hep Gowan'ın yüzünden. Yalvardım ona. Maçı çoktan 
kaçırmıştık. Özel tren dönmeden önce beni Starkville'e gö
türmesi için yalvardım, kimse de bilmezdi onunla gittiğimi, 
çünkü çıktığımı görenlerin çeneleri sıkıydı. Ama dinlemedi 
bir türlü. Şuracıkta bir dakika duracağımızı söyledi, biraz vis
ki alacağımızı; daha o zaman sarhoştu. Taylor'dan ayrıldıktan 
sonra yine buldu kafayı. Bir de benim kovulmak üzre oldu
ğumu düşünün. Babamın yüreğine inecek zavallının. Ama 
dinlemedi bir türlü. Beni hurdan çıkarsın diye, bir kente gö
türsün diye yalvanrken ben, yine sarhoş oldu.> 

«Kovulmak üzere mi?:t dedi kadın. 
«Kaçtığım için. Çünkü yalnızca kentlilerin var arabaları. 

Kentlilerin biriyle cuma, cumartesi ya da pazar günü buluşa
cak: olursan, okuldakiler arabaları olmadığından buluşmuyor
lar seninle. Böylece kaçmak zorunda kaldım. Bana garazı olan 
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bir kız da tutmuş müdüre söz götürmüş. Nedeni onun beğen
diği Çocukla buluşmam; benimle buluştuktan sonra da, çocu
ğun bir daha onunla konuşmaması. Bu yüzden kaçmak zo-
runda . kaldım.• 

· 

«Kaçmasaydın, otomobilde de olmıyacaktın.» dedi kadın. 

«Öyle değil mi? » «Şimdi de, bir kere fazla kaçtım diye işi bü
yüt bakalım.» 

cGowan kentli değil. Jefferson'dan. Virginia'ya gitmiş. 
Orada ona nasıl centilmence içki içildiğini öğretmişler, beni 
nereye olursa olsun bıraksın diye yalvardım ona, iki dolardan 
başka param olmadığı için de, bir kaç para borç vermesi için 
rica ettim. Ama o . . . > 

«Bilirim sizin gibilerini,•  dedi kadın. «Sizi gidi namuslu 

tazeler. Or.unla bununla düşüp kalkamıyacak kadar kibar 
hanımcıklar. Oğlancıklar la geceleri kaçarsınız da, bir adam . . . » 
Eti çevirdi. cHer şeyi alın, oh; ama sakın bir şey vermeyin. 
Yok ben temiz kızım, yok ben öyle şeyler yapmam. Sen oğlan
cıklarla kaç, benzinini yaktır, yemeklerini ye, ama bir erkek 
çıkmayagörsün karşına. Şimdi de babam yargıç diye, dört 

kardeşinin hoşuna gitmez diye, numara ha? Başın bir beaya 
girmeyegörsün; o zamar;ı.,,. kime gelirsin inleyip sızlamağa? 

Bizlere elbette, babanın o herşeye gücü yeten ayakkabılarını 
bağlıyamıyacak kadar aşağılık bizlere.» 

Temple, çocuğun üstünden, çaresizlik içinde kadının arka
sına bakıyordu ; düşecek gibi duran şapkasının altında, yüzü, 
küçük, soluk bir maske gibiydi. 

«Kardeşim, Frank'ı öldüreceğini söylemişti. Onunla oyna
şırsan sana sopa çekeceğim demişti. San külüstür arabası 
içinde orospu çocuğunu geberteceğim demişti. Babama evin 
efendisinin daha kendisi olduğunu belirterek kardeşime çıkış
tı, beni eve götürüp kilitledi, Frank'ı beklemek üzere köprüye 
indi. Ama korkmuyordum. Oluktan aşağı tutunarak indim. 
Frank'ı bir yana çekip durumu anlattım, uzaklaşması için yal
vardım ona. Birlikte beni de götürmek istediğini söyledi. Ara
baya döndüğümüzde bunun son olacağını biliyordum. Bunu 
bildiğimden de, onun uzaklaşmasını istemiştim, ama o beni 
arabasıyla eve götüreceğini, bavulumu alacağımızı, olan biten 

her şeyi babama anlatacağımızı söyledi. Onun da bir şeyden 
korktuğu yoktu. Babam balkonda oturuyordu . 'Çık arabadan,' 

dedi, ben de çıktım ve Frank'a dönüp gitmesi için yalvardım. 
ama o da indi, dar yoldan yukarı tırmandık, babam eliyle ka-
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pının içinde bir şey arıyordu, av tüfeğini aldı. Frank'ın önüne 
geçtim, o sırada babam, 'sen de mi kaşınıyorsun?' dedi. Ben 
Frank'ın önünde kalmak için çabalamama karşın, Frank beni 
arkasına itti. Babam, 'al da ye bokunu şimdi, orospu,' diye ba
ğı rdı. Tutup vurdu Önu.,. 

«Bana da böyle dediler,» diye fısıldadı Temple uyuyan ço
cuğu ince kollariyle havaya kaldırmış, kadının sırtına bakı
yordu. 

«Ama siz küçükhanımlar, sosyete kızlan. Siz hiç bir şey 
vermezsiniz. Ama kıstırılmayagörün . . .  Burnunuzu nereye sok
tuğunuzu biliyor musunuz şimdi?• Elinde çatal, arkasına bak
tı. «Şimdi o delikanlıları mı bulacağınızı sanıyorsunuz karşınız
da.: Senin beğenip beğenıniyeçeğine aldırmıyacak delikanlılar 
var hurda. Böyle çağırılmadan ki_min evine geldiğini biliyor 
musun sen? Kim işini bırakır da alır götürür seni, o ayrıl
maman gerektiği yere. Goodwin, Philippine'deki askerliği sı
rasında zenci kanlardan biri için başka bir askeri vurmuştu 
da, onu Leavenworth'a göndermişlerdi. Derken savaş geldi çat
tı, onu da savaşa gitsin diye çıkardılar. İki madalya aldı; avu
kat, bir senatör bulup da çıkarıncaya kadar, yeniden Leaven
worth'a koydular. Ben de çalışmağa başladım.> 

cÇalışmağa mı?:. diye fısıldadı Temple; çocuk kucağında, 
açık giysisiyle, yukarı kalkık şapkasıyla, bacakları çeke çe
ke uzatılmış bir bebeğe benziyordu. 

«Evet güzelim,:. dedi kadın. «Avukatın parasını nerden 
buldum ya? Üstelik şu heri.fierin senin başına gelenlere . . . > 
Elinde çatal yaklaştı ve Temple'in ylizüne karşı hafifçe, şey
tanca parmaklarını şaklattı: c:Umursıyacağını mı sanıyorsun? 
Bir de sen, seni gidi masum yüzlü şıllık seni, girdiğin odada 
bir erkek olsun da sana . . .> Soluk entarisi altında göğsü derin 
derin inip kalkıyordu. Elleri kalçalannda Temple'e soğuk so
ğuk, alev saçan gözlerle baktı. «Erkek. Sen ömründe gerçek 
bir erkek görmemişsindir. Gerçek bir erkek tarafından isten
menin ne olduğunu bilmezsin. Karşına çıkmadığı, çıkmıyaca
ğı için de şükret, çünkü o zaman gurur duyduğun -aslında 
kendine güvenemeyişinden ya- şu bebek yüzünün ve diğer ta
raflarının kaç para ettiğini anlardın. Sana bir orospu gibi dav
randığında da, «gel, geb diye pislik ve çamur içinde çırıl
çıplak sürünerek, seni yeniden çağırmasını isterdin. . . Ver şu 
çocuğu.» Temple, çocuk elinde, aval aval kadına bakıyor, 
ağzı sanki cgel, geb der gibi kımıldıyordu. Kadın çatalı masa-
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nın üstüne attı. Çocuğu yukarı doğru kaldırarak, cbırak ba
na» dedi. Çocuk gözlerini açarak vıyaklamağa başladı. Kadın 
bir sandalye çekip oturdu, çocuğu da kucağına aldı. cŞu ipte
ki bezlerden birini veriver,» dedi. Temple ayakta, ağzı hala 
kımıldıyordu. «Dışarı çıkmağa korkuyorsun, değil mi?» de
yip yerinden kalktı. 

cDur,:ıt dedi Temple, calınm ben.» 
cBen alırım.• Bağı çözük paldurlan mutfağı gürültüye bo

ğu:ıoordu. Dönüp ocağın yamna· bir sandalye daha çekti ve geri 
kalan iki entariyle iç çamaşırlannı ona serdi, yeniden otura
rak çocuğu kucağına aldı. Çocuk vıyaklıyordu. cSusss» dedi, 
csus bakalım•. Yüzü lamba ışığında durgun, düşünceliydi. Ço
cuğun altını yapıp, sandığına koydu. Yl.ik çuvalından yapılmış 
perdeyle örtülü büfeden bir kayık tabak indirdi, çatalı aldı, 
gelip Temple'in yüzüne bir daha baktı. «Dinle, sana bir araba 
bulursam basıp gidecek misin hurdan?• dedi. Temple aval aval 
ona bakıyordu, sanki bir ş�yin tadına bakmaktaymış gibi, ke
lime eksersizleri yapıyormuş gibi ağzını oynatıp duruyordu. 
«Arkadan sıvışıp, arabaya atlıyacak, bir daha da buraya gel
memek üzere basıp gidecek misin?• 

«Evet,» diye fısıldadı Temple. «Nereye olursa olsun. Ne
reye olursa olsun, tek gideyim. • 

Soğuk gözlerini sanki oynatmadan, Temple'i baştan aşağı 
bir süzdü. Temple, öğle güneşinin asmaları yarışı gibi kasla
rının büzüldüğünü duyuyordu. cSeni zavallı küçük, korkak 
deli,» dedi kadın o soğuk sesiyle. «Oyun oynuyordun değil IIlİ?» 

«Hayır, hayır. » 
cArkadaşlanna anlatacak epek serüvenin var şimru, 

diyıni?» 
Böyle yüzyüze, birbirine pek yakın iki beyaz duvar üstün

deki gölgeleri andırıyordu sesleri. «Demek oyun oynuyordun 
ha!• 

cNe derseniz deyin. Nereye olursa olsun, kaçayım da bir 
yere . . .  • 

cLee'den korktuğum yok. Her iştahlı dişi köpekle, altüst 
oynar mı sanıyorsun onu. Ama senden korkuyorum . . . » 

«Evet. Nereye olursa olsun gideceğim. » 
«Bilirim sizin gibilerini. Çok görmüşlüğüm vardır. Hepsi 

de koşarlar, ama fazla hızlı değil, görür görmez erkeği tanı
yabilecek kadar hızlı koşmuyorlar. Sanki bir seninki mi var 
dünyada? » 
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cGowan» diye fısıldadı Temple. 
«Adamın kölesi oldum,» diye fısıldadı kadın, dudakları kı

mıldamıyor gibiydi, tutkusuz, durgun bir ses. Sanki hamur 
nasıl yapılır, onu anlatıyordu. «Geceleri garsonluk yaptım, pa
zarları onu hapiste göreyim diye, iki yıl tek bir odada otur
dum, gaz ocağı kullandım, çünkü ona söz vermiştim bir kere. 
Ona yalanlar mı uydurmadım, onu hapisten çıkarmak için 
para mı toplamadım, neler, neler; parayı nasıl elde ettiğimi 
duyunca da, bir güzel dövdü beni. Şimdi de sen gel başımıta 
iş aç, uğraşacak başka işimiz yokmuş gibi. Sana buraya kim 
gel dedi ki. Kork, korkma, kimin umurunda. Ne Aşık olacak,. 
ne de korkacak yürek var sende.» 

«Kaç para istersen veririm sana,» diye fısıldadı Temple. 
«Ne kadar istersen. Babam verir.» Kadının yüzü demin konu
şurkenki gibi gergin, kımıldamadan duruyordu Temple'e ba
karken. «Giysiler gönderirim sana. Yeni bir kürküm var. Da
ha geçen Noel almıştım. Yeniden farkı yok.> 

Kadın güldü. Ağzı güldü yalnızca; sessiz yüzünde herhangi 
bir kımıldama olmadan. «Elbise ha! Bir zamanlar üç kürküm 
vardı. Birini bir meyhanenin yanındaki çıkmazda duran bir 
kadına verdim. Elbise ha! Aman Yarabbim.» Birden döndü. 
«Gidip bulacağım bir araba., defolup gidersin, bir daha da. 
buraya ayağını basmazsın. Anlaşıldı mı?,. 

«Evet,» diye fısı�dadı Temple. Kımıldamadan, rengi uçmuş, 
uykuda gezer gibi, kadının eti kayık tabağa çıkarı.şına ve üs
tüne salça döküşüne baktı. Kadın fırından bir tencere bisküvi 
çıkardı, tabağa döktü. İki tabağı da alarak dışarı çıktı. Temple 
masaya giderek paket.ten bir sigara aldı, ayakta dikilip aval 
aval lambaya baktı. Lambanın bir yanı isliydi, üstünde baş
tan aşağı fırdolayı, ince, gümüşi bir çatlak vardı, lamba te
nekedendi, fitilin camı yağlı, pis bir tabakayla örtülüydü. «Si
garasını lambadan yakmıştı kalın> diye düşünüyordu Temple; 
sigarası elinde, gözlerini inip kalkan alevden ayırmıyordu. Ka
dın geri geldi, eteğinin ucunu kaldınp isli kahve <:ezvesini 
ocağın üstünden aldı. 

«Ben alayım,> dedi Temple . 
. 'I 

«Hayır. Sen gel de yemeğim ye.» Odadan çıktı. Temple, 
elinde sigara, masa başında ayakta duruyordu. Çocuğun yaib.-
ğı sandığın üzerine ocağın gölgesi düşmüştü. Çocuk bezler yı
ğını içinde, yumuşak yuvarlaklıklarda oynayan bir sürü soluk 
gölgelerle farkedilebiliyordu ancak. Temple gidip sandığın ba--



şına dikildi, çocuğun solgun yüzüne, morarmış göz kapakla
nna baktı. Belli belirsiz bir gölge fısıltısı başını sarmış, alnı 
üstünde ıslak, yayılıyordu. Çelimsiz bir ko1 dışarı çıkmış, ya
n kapanık avucu yanağının üstüne gelmişti. Temple sandığın 
üstüne eğildi. 

· 

«Yaşamaz bu,> diye fısıldadı. Eğildi, gölgesi üstündeki 
duvarda yansıdı, mantosu acaip bir biçim almıştı, acaip bir 
tutam saç üstündeki şapkası acaipçe yukarı kalkmıştı. «Zaval
lı bebekcik,> diye fısıldadı, «zavallı yavrucuk>. Adamların 
sesleri gittikçe yükseliyordu. Ayak sesleri geldi odadan, der
ken sandalye gıcırtılan. Ötekilerden daha sesli gülen adamın 
sesi yeniden çınladı. Temple dönüp kımıldamadan kapıya bak
mağa başladı. Kadın içeri girdi. 

«Git yemeğini ye,• dedi. 
cAraba ne oldu?• dedi Temple. •Onlar yemekteyken ka

çıverirdim.• · 
cNe arabası,» dedi kadın. •Sen yemeğini yiyedur. Kimse 

dokunmaz sana.• 
cAç değilim. · Bugün bir şey yemedim, ama yine de acık-

madıın. > 
•Ye yemeğini hadi,» dedi kadın. 
«Bekler, seninle yerim.• 
«Yemeğini ye diyorum sana. Bütün bu işleri bitirmeliyim 

bu gece.• 

vm 

Temple, kös kös, mutfaktan yemek odasına girdi, kör gi
biydi, sırtına mantosunu atmıştı, şapkası yukarı doğru acaip 
bir açıda dikilmişti. Az sonra Tommy'yi gördü, sanki demin
den beri onu arıyormuş gibi, ona doğru gitti. Bir şey girdi ara
larına, sert bir kol, gözleri Tommy'de, kolu itmek istedi. 

cHey bana bak,» dedi G<>wan, masanın öte yanından, san
dalyesini gıcırdatarak geri çE;i.ip, cbu yandan geb. 

«Kes sesini be,> dedi Temple'i tutan adam; Temple bu se
si tanıdı, ikidebir gülendi bu; «sarhoşsun sen. Şöyle gel yav
ru.» Sert kolu Temple'i belinden kavradı. Temple onu iterek 
kurtulmağa çalıştı, Tommy'ye gülümsemesi, yüzünde öyle do
nup kalmıştı. «Merhaba Tommy• dedi adam cgörgü denen 
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şeyden anlama" mısın sen, maymun suratlı•. Tommy sandal� 
yesiİıi yerde sürüyerek bir kahkaha attı. Adam Temple'i bile
ğinden yakalıyarak çekti. Masanın öte yanından Gowan ma
saya dayanarak ayağa kalktı. Hii1a Tommy'ye gülümsemekte 
devam eden Temple, adamın parmaklarını açmağa uğraşı
yordu. 

«Yeter, Van• dedi Goodwin. 
«Gel kucağıma şöyle,• dedi Van. 
«Bırak onu,• dedi Goodwin. 
«Kim karışabilir bana?> dedi Van. «Kimde var o göz?ıo 
«Bırak,> dedi Goodwin. Van Temple'i koyuverdi. Temple 

gerisingeri yavaş yavaş gitmeğe başladı. Arkasında, elinde 
tabakla içeri giren kadın, bir yana çekildi. Temple, acıklı 
yüzündeki katılmış gülümsemeyle odadan çıktı. Koridorda 
olduğu yerde dönüp koşmağa başladı. Balkona, otlara, daha 
ötelere, yola, yolda elli metre kadar koştu, derken hiç dur
madan gerisingeri dönüp eve doğru koşmağa başladı, balko
na sıçrayıp kapıya dayanarak çömelmişti ki koridordan biri 
geldi. Tommy'ydi. 

«Demek hurdasın?> dedi Tommy. Acemice bir şey attı 
ona doğru. «Al şunu,> dedi. 

•O ne?> diye fısıldadı Temple. 
«Bir iki lokma yiyecek. Sabahtan beri ağzına bir şey ko

madığına bahse girerim.> 
cNe sabahı? Sabah bile yemedim,> diye fısıldadı. 
«Bir iki lokma bir şey ye, kendine gelirsin,ıo dedi Temp

le'e bir tabak uzatarak. «Burada kimse tedirgin etmez seni. 
Ah şu serseriler•. 

Temple kapını n  arasından Tommy'nin belli belirsiz böl
gesine doğru eğildi, yüzü yemek odasından yansıyan ışığın 
altında soluk bir hayalete benziyordu, «Hanım, hanım . . . ıo 
diye fısıldadı. 

«Mutfakta. İstersen götüreyim seni oraya.• Yemek oda
sında bir sandalya gıcırdadı. Tommy, göz açıp kapayıncaya
dek bir de baktı, Temple patikada, sanki, tembel kalan bir 
organın ona yetişmesini bekliyormuş gibi, bir ara durakladı 
Temple, derken evin köşesinden bir gölge gibi sıynlıp. gitti. 
Tommy elinde yemek tabağı kapıda kalmıştı. Başını döndürüp 
koridora bakınca Temple'in mutfağa doğru karanlıkta bir kuş 
gibi süzüldüğünü gördü. «Ah şu serseriler!> 

Ötekiler balkona çıktığında Tommy hUA oradaydı. 



«Bir tabak yiyecek almış,> dedi Van, «bi_r tabak domuz 
sucuğuyla tavlamak istiyor onu.> 

«Kimi ta:vlı:vor muşum?» dedi Tommy. 
«Hey bana bak,.,, dedi Gowan. Van Tommy'nin elinden ta-

bağı çekip aldı. «N'o? Hoşuna gitmeyen bir şey mi var?ıt 
«Evet,» dedi, «hiç de gitmedi». 
«Peki, napacaksın yani?» dedi Van. 
«Van!> dedi Goodwin. 
«Bir şeye hoşuma gitmedi diyecek ayarda mısın sen?» 

dedi Van. 
«Evet,» dedi Gowan. 
Van geri geri mutfağa doğru yürü.meğe başladı, Tommy 

onun arkasından gitti. Kapıda durup mutfağa giren Van'ı din
ledi. 

«Gel gezelim biraz,,. dedi Van. «Defol hurdan Van,» dedi 
kadın. o:Gel biraz gezelim, fena çocuk değilimdir. İnanmaz-
san Ruby'ye sor.• 

· 

«Defol diyorum sana,» dedi Van. «Lee'yi çağınnm şiın
di ha!» Van, haki gömleğiyle golf pantalonuyla, ışığın kar
şısında duruyordu, kulağının üstündeki sarışın dalgalı saç
lanna dayalı bir sigara vardı. Geride, kadının masada oturdu
ğu sandalyenin arkasında, Temple, ağzı aralık, kapkara göz
lerle ayakta duruyordu. 

Tommy, elinde testi, balkona gittiğinde Goodwin'e, «Şu 
herifler ne asılıp duruyor kıza?» dedi. 

«Kim asılıyormuş?> 
«Van. Kız korkuyor ondan. Niye kendi haline bırakmı

yorlar kızı?» 
«Sana ne. Sen karışma, anladın mı?» 
«ŞU herifler kıza asılmamalılar,» dedi Tommy. Duvara 

dayanarak çömeldi. Konuşa konuşa, testiyi elden ele geçire
rek içiyorlardı. Tommy kent hakkındaki Van'm müstehcen, 
saçma sapan hikayelerini can kulağıyla dinliyor, arasıra kah
kaha atıyor, sırası gelince de içiyordu. Van'la Gowan konuşu
yorlar, Tommy de onları dinliyordu. «İkisi de bela arıyor ga
liba» diye fısıldadı yanında sandalyede oturan Goodwin'e. «Du
yuyor musun?» Oldukça yüksek sesle konuşuyorlardı. Birden 
Goodwin ayağa sıçradı, güm etti ayakları yerde. Tommy Van' 
ın ayağa kalktığını ve Gowan'ın sandalyesinin arkalığına da
yanmış, ayakta durmağa çalıştığını gördü. 

«Öyle demek istemedim» dedi Van. 
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rak. cBeıiim dört kardeşim var. İkisi avukat, biri gazeteci, öte
kiyse daha öğrenci. Yale'de. Babam yargıştır. Yargıç Jack' 
son'lu Drake.» Babasını görüyordu, keten giysiler içinde, elin
de palmiye yaprağından bir yelpaze, zencinin çimenleri biçişi
ne bakıyordu. 

Kadın ocağı açıp içine baktı. «Kim dedi sana buraya gel 
diye? Ustelik, kal da demedik. Daha gün ışığında gitmeni söy
lemiştim.» 

«Nasıl gidebilirdim ki? Yalvardım da. Gowan oralı olma
dığı için tuttum ben yalvardım ona.» 

Kadın ocağı kapadı, sırtını ışığa vererek Temple'e baktı. 
«Nasıl mı? Suyu nasıl alırım, bilir misin? Arkasından gi

derim. Tam bir mil yürürüm. Günde tam altı kez. Topla ba
kalım ne ediyor. Kalmasından korktuğum bir yerde de değilim 
üstelik.» Masaya gitti, bir paket sigara çıkardı, içinden bir 
tane dışan silkti. 

«Bir tane de bana verir misiniz?» dedi Temple. Kadın pa
keti masanın üstünde itti. Şöminenin üstünde ·duran llmbayı 
alarak kendi sigarasın! yaktı. Temple paketi aldı, Gowan ile 
öteki adamın eve girişlerini dinledi. Parmaklan arasındaki, 
yavaş yavaş ezilen sigaraya bakarak: cA.mma da insan bol
luğu var hurda,• dedi. «Ama bu kadar çok olduğuna göre bel
ki . . . » Kadın ocağa dönmüştü, eti çevirdi. «Gowan yine içiyor. 
Bugün üç kere kendinclen geçti. Trenden indiğimde Taylor'da 
sarhoştu, üstelik nerdeyse okuldan kovulacağım. Olabilecek
leri anlattım ve elindeki şişeyi attırmağa çalıştım, ama göm
lek almak için şu küçük köy dükkanına girdiğimizde yine sar
hoş oldu. Ağzımıza bir şey koymamıştık. Dumfries'e uğradık, o 
lokantaya girdi, ben yemek yiyemiyecek kadar telaş içindey
dim, derken gözden kayboldu, sonra başka bir yoldan çıkıp 
geldi. O daha elimi geri itmeden, cebinde şişe olduğunu anla
dım. Çakmağım sende, diyip duruyordu bana, ne zaman verdi
ğini de söylüyordu, ben çakmağın kendisinde olduğunu söyle
yince, ömründe çakmak kullanmadığına yemin etti.» 

Et, ızgarada cızırdıyor, yağ sıçratıyordu. cUç defa arka 
arkaya sarhoş oldu. Buddy - yani Hubert, küçük erkek kar
deşim - beni sarhoşla görecek olursa, eşek sudan gelinceye ka- · 
dar döveceğini söylemişti. Şimdi de bak, günde üç kere sar
hoş olan biriyleyim.» Kalçasını masaya dayayıp, elinde siga
rayı yuvarlayarak gülmeğe başladı. «Ne tı.ıhaf, değil mi?,. de
di Temple. Şimdi lambadan hafif bir fısıltı geliyordu, ızgara-
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du. Duvarda asılı bir yağmurluk ve haki kumaş kaplı bir ma
tara vardı. 

Temple başını oynatmağa başladı, sanki duvarın arka
sından geçen birini izliyordu. Başını acı verecek katlar dön
dürdü, hiç bir kası oynamıyordu, içi şeker dolu, sıkıştırılmış 
kAğıttan yapılmış şu paskalye bebekleri gibi öylece kıpırda
madan durdu. Derken, sanki duvarın arkasında görünmeyen 
ayaklar izliyormuş gibi, ağır ağır, başını kapıya dayalı sandal
yeye döndürüp, bir süre öyle kıpırdamadan kaldı. Sonra önü
ne döndü. Tomm.y, Temple'in çorabının üstünden minik bir 
saat çıkanp baktığını gördü; elinde saatle, başım kaldınp 
Tommy'ye doğru baktı. Gözleri iki delik gibi durgun ve boş
tu. � sonra bir göz daha atıp, saatini çorabına koydu. 

Yataktan kalktı, mantosunu çıkarıp kımıldamadan dur
du, dar entarisi içinde, kamış gibi uzun ve inceydi, başı eğik
ti, ellerini önünde kavuşturmuştu. Başını kaldırıp odanın çev
resine baktı. Tommy karanlık balkondan gelen sesler duyu
yordu. Sesler yükseliyor, derken devamlı bir mınltıya çev-
riliyordu. · 

Temple ayağa fırladı. Entarisinin düğmelerini çözdü, kol
lan ince, yüksek bir kubbe halini aldı, gölgesiyse hareketleri
ne soytarılik ediyordu. Hafifçe çömelerek entari.Sini çıkarı
verdi. Üstünde kalan bir iki iç çamaşırı içinde kibrit çöpüne 
benziyordu. Kapıdaki sandalyeye dönük yüzü göründü. En
tariyi fırlatıp attı. Eliyle mantosunu arıyordu. Çabucak bulup 
sırtına koy!iu, kollannı sokmak için zorluyordu. Derken man
toyu göğsüne doğru tutarak birden döndü ve gözlerini Tom
my'nin gözlerine dikti, sonra yine hızla dönerek kendini san
dalyenin üstüne attı, cAh, �u kahrolasıcalar!ıo diye fısıldadı 
Tommy, cşu kahrolasıcalar». Ön balkondan sesler geliyordu, 
derken vücudu büyük bir acı içinde kıvrarunağa başladı, cAh, 
şu kahrolasıcalar.ıo 

Yeniden odanın içine baktığında, Temple'i, mantoya sa
rınmış ona dolru gülmekte olduğunu gördü. Çividen yağmur
luğu aldı, mantosunun üstüne giyip önünü ilikledi, matarayı 
alarak yatağa döndü. Matarayı yatağın üstüne bıraktı, yerden 
entarisini aldı, eliyle tozunu silkti, titizlikle katlıyarak yata
ğın üstüne koydu. Derken yorganı ters çevirdi, yatak görün
dü. Ne çarşaf, ne yashk vardı, mısır kabuğuyla dolu yatak, 
eli değince hafif bir hışırtı çıkardı. 

İskarpinlerini çıkanp yatağın üstüne koydu ve · yorganın 



ıçme kaydı. Toınmy yatağın hışırtısını duyuyordu. Temple 
birden uzanmadı. Dimdik, kımıldamadan oturdu; şapkası ar
kaya atılmış duruyordu. Derken matarayı, entariyi ve iskar
pinleri baş ucuna koydu, yatmurluğu bacaklarının üstüne çe
kerek uzandı, daha da üstüne yorganı çekti, derken yine kal
kıp oturdu, şapkasını çıkanp saçlannı salladı, şapkayı da öte
ki eşyasının yanına koyup yeniden yatmak için vaziyet aldı. 
Durakladı. Yağmurluğu açtı, bir yerden bir pudralık çıkardı, 
küçük bir ayna içinde hareketlerine bakarak, saçlannı par
maklarıyla tarayıp saçtı, yüzünü pudraladı, pudra kutusunu 
yerine koydu, yeniden saate bakıp, yağmurlulu ilikled.L Yor
ganın altında, üstündekileri bir bir çıkararak yattı, yorganı 
da çenesine . kadar çekti. Sesler bir ara kesilir gibi olmuştu, 
bu sessizlik içinde Tommy mısır kabuklarının hışırtısını du
yuyordu, elleri . göğsünde kavuşmuş, düz ve birbirine bitişik 
bacaklanyla eski mezarlar üstündeki kabartma heykelleri 
andın yordu. 

Sesler kesilmiŞti. Goodwin'in «Kes artık, keş!> diye ba
ğırdığını duyuncaya kadar, Tommy onların varlığını . tama
miyle unutmuştu, Bir sandalye yuvarlandı, Tommy Goodwin� 
in balyoz sesine benziyen ayak seslerini duydu; sandalye, 
sanki biri tekme vurmuş gibi, balkonun yanına çarparak ça
tırdadı. Tommy büzülmüştü, dirsekleri hafifçe aynktı, pu
suya yatmış bir ayı gibi duruyordu, bilardo topu seslerini 
andıran sesler duyuluyordu. cTommy» diye seslendi Good
win. 

Gerekince, Tommy, porsuk ya da tilki gibi yaman bir· 
hızla hareket ederdi. Evin çevresini dolandı, balkona var
mıştı ki, Gowan'ın duvara çarpıp, balıklama otların ,içine dal
dığını gördü, Popeye'ın kafası kapıdan dışan uğranuftı. cTut 
şunu» diye bağırdı Goodwin. Tommy yana doğru seğirterek· 
Popeye'm üstüne sıçradı. 

cYakaladun, ha, ha!» dedi Tommy, bu arada Popeye vah-· 
şice Tommy'nin yüzüne vurdu. «Hadi · bakalım şimdi napa
caksın gl5relim. » 

Popeye durdu .. cHey Yarabbim, nasıl izin verirsin, bun
lara, bütün gün hurda oturup kafa çekmelerine; ama ben de
miştim size, hay Allah!: Goodwin'le Van bir tek gölge gibi 
dunıyordu, birbirine kenetlenmiş, dehşet içinde susuyorlarch.. 
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•Bırak� diye bağırdı Van, cgebertirim ha>. Tornmy üstlerine 
'.Sıçradı. Van'ı duvara yapıştırıp hareketsiz bıraktılar. 

«Pes mi?• dedi Goodwin. 
«Pes. Ymer. Silsilesini . . .  > 
« Vallah billah şimdi. . . • 
cDur be, dur dedik sana, öldürsen ne ' 

-yecek değilsin ya! Mr. Popeye'm şu altıpatk.:-ı 
mesini mi istiyorsun?» 

,· 

� .ı.rar? Yi
' u temizle-

Derken her şey bitti, bir kara rüzglr akımı gibi deh
-şetle geçip gitti, durgun bir boşluk kaldı arkada. Alçak sesle, 
dostça birbirlerine fısıldıyarak Gowan'ı otların arasından çı
kardılar, önce kadının bulunduğu odaya, derken Temple'in 
odasına taşıdılar. 

«Kız kilitlemiş,» dedi Van . . Elini kaldırıp kapıya vurdu. 
-cAç kapıyı,> diye seslendi, cM(ifteri getirdik sana•. 

cSus,ıt dedi Goodwin, ckilit yok kapıda, itiver.• 
«Doğru,• dedi Van. «itelim•. Kapıyı tekm·eyıe açtı, Go

-wan'ı bacaklarından sürükleyerek girdiler. Van sandalyeye 
bir tekme atarak odanın öbür ucuna yolladı. Derken yatağın 
ardındaki köşede, ayakta duran Temple'i gördü. Van'ın kız 
gibi uzun saçlan yüzüne düşmüştü. Başuiı sallıyarak saçlan
m arkaya attı. Çenesi kan içindeydi, yere kanlı bir balgam fır- -
·ıatıverdi. 

«Yürü,> dedi Goodwin Gowan'ı omuzlanİıdan tutup; cya
tala koyalım». Gowan'ı yatağın üstüne fırlattılar. J{anlı ba
şı yatağın kenarından sarktı. Van iterek yatağa yapıştırdı. 
Gowan elini kaldırarak inledi. Van avucuyla yüzüne bir to
kat indirdi. 

cUslu dur, seni . . .  • 
«Bırak,- dedi Goodwin, Van'm elini yakalayarak, cdefol 

ôurdan•. 
«Yarabbim» dedi Gowan mırıltıyla, ckızı sen koru. Vırgi

nia'lı centilmen . .  .ı. 
«Hadi bas git hurdan,> dedi Goodwin. 
Kadın arkasını kapı kenarına vermiş, Tommy'nin yanın

da duruyordu. Adi mantosu içindeki geceliği ayak dibine 
düştü. 

Van, Temple'in entarisini yataktan aldı. «Van,• dedi Good
win, «sana defol dedim•. 

«Duydum• dedi Van, entariyi silkeliyerek. Derken, kol
lan kavuşuk, elleri omuzuna yapışık, köşede duran Temple'e 
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baktı. Goodwin Van'a doğru seyirtti. Van entariyi yere atıp 
yatağın öte tarafına geçti. Parmağında bir sigara, Popeye 
girdi. Kadının yanında duran Tommy, o paçavra dişleri ara
sından ıslık çıkartarak bir nefes çekti. 

Van Temple'in yağmurluğunu göğsünden tutarak yırtıp 
açtı. O sırada Goodwin aralarına sıçradı, Van'ın dönerek yana 
seyirttiğini ve Temple'in üstünü başını düzeltmeğe çalıştığı
nı gördü. Şimdi Van'la Goodwin ortada, karşı karşıya sallanıp 
duruyorlardı, derken Temple'e doğru yürümekte olan Po
peye'ı gördü. Tommy'nin gözü yerde yatan Van'a takıldı, ba
şında da Goodwin duruyordu; yan çömelmiş olan Popeye'ın 
sırtına bakıyordu. 

«Popeye,» dedi Goodwin. Popeye yürüyüşüne devam et
ti, sigara dumanı omuzunun arkasından, geçtiği yerlere iz bı
rakıyordu, başı sanki gittiği yere bakmıyormuş gibi hafif dö
nüktü, sigarası, sanki ağzı çene yuvarlağında bir yerdeymiş 
gibi, sarkıyordu. «Dokunma ona• dedi Goodwin. 

Popeye başı hafif yana dönük, Temple'in önünde durdu. 
Sağ eli ceketinin cebindeydi. Temple'in göğsündeki . yağmur· 
!uğun ardında Tommy, ceketi gölgemsi kımıldatan öteki eli
nin oynayışını gördü. 

cÇek elini;> dedi Goodwin, cçek diyorum sana•. 
Popeye elini çekti, elleri cebinde. Goodwin'e bakarak dön

dü. Derken arkasını dönüp çıktı gitti. 
«Bana bak,• dedi sessizce Goodwin, «tutuver şunu>. Van'ı 

kaldırıp dışarı taşıdılar. Kadın bir kenara çekildi, mant()su
na sarınıp duvara yaslandı. Temple odanın öte ucunda köşe-
ye çömelmiş, yırtık yağmurluğu düzeltmeğe çalışıyordu. Go
wan hırıltı çıkarmağa başladı. 

Goodwin geri geldi. cSen yatsan iyi edersin,> dedi. Ka
dm kıpırdamadı yerinden. Goodwin elini kadının omuzuna 
koydu, cHadi Ruby•. 

cVan'ın başladığı işi bitirmesine bırakmadın, işi yoksa, 
temizle şimdi onun bokunu. Zavallı enayi, enayi.» 

.«Hadi gel hele,• dedi eli kadınıiı omuzunda, •git yab. 
«Ama sakın bir daha gelme yanıma. Zahmet etme bir 

daha. Artık hurda bulamazsın beni. Bana karşı bir şey borçlu 
olduğunu sanma.• 

Goodwin iki bileğinden yakaladı, yavaş yavaş birbirin
den ayırdı, ellerini ağır ağır arkasına doladı, k�.Jının iki eli
ni tek ·elinin içine aldı, öteki eliyle mantosunu açtı. Geceliği 
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soluk pembe kreptendi, dantelası vardı kenannda, ipe asılı 
çamaşınnk.i gibi, bu da yıkana yıkana keçeleşmişti. 

o:Hıh,• dedi, cbak hele, geceliğini giymiş.> 
«Bir bum varsa benim suçum mu? Ha, kimin suçu? Benim 

değil herhalde? Bir gece giyer, ertesi gün zenci hizmetçilere 
verirdim. Ama gel de şimdi bunu ver bakalım onlara, ver de 
yüzüne gülsünler insanın.> 

Goodwin mantoyu koyuverdi. Ellenni bırakınca kadın 
önünü düzeltti. Goodwin omuzundan tutarak kadını kapıya 
doğru itmeğe başladı. cYürü hadi,> dedi, omuzda direnecek 
güç yoktu, vücudu kalçalarının üstünde döndü, yüzü Goodwin' 
le karşı karşıya geldi. cYürü» dedi. Ama yalnızca göğsü dön
dü, kadının kalçalanyle başı hala duvarda dayalı duruyordu. 
Goodwin döndü, odanın öbür ucuna gitti, çevik bir hareketle 
yatağın arkasına geçti, tek eliyle Temple'in yağmurluğundan 
tutup sarsmağa başladı, kumaşı kavramış havaya kaldırarak 
sarsıyordu, Temple'in çelimsiz vücudu bol elbise içinde tir tir 
titriyor, omuzlan, kaba eti duvara vurup duruyordu. cSeni gi
di küçük yaramaz,» dedi. cSeni gidi seni•. Temple'in gözleri 
iri iri açılmıştı, karamsı gözleri vardı, yüzünde lambanın ışı
ğı oynuyordu, gözbebekleri ise iki mürekkep hokkıwnda iki 
akis. 

Temple'i koyuverdi. Hışırdıyan yağmurluğuyla birlikte ye
re düşmek üzereydi. Goodwin tutup kaldırdı, arkasındaki ka-
dına bakarak yeniden sarsmağa başladı Temple'i. cLAmbayı 
getir,» dedi. Kadın yerinden kıpırdamadı. Başı biraz eğik du
ruyordu. Olanlara dalmış gibiydi. Goodwin öteki kolunu 
Temple'in dizleri arasına soktu. Temple kaldırıldığını duydu, 
az sonra yatakta Gowan'ın yanında sırt üstü yatmış mısırla
rın hışırtısını dinliyordu. Goodwin'in odanın öteki yanına gi
dip şömineden lambayı alışına baktı. Kadın da başını çevir
miş ona bakıyordu, yakınlaşan lamba ışığında yüzü daha iyi 
beliriyordu. cNe duruyorsun, gitsene,• dedi Goodwiıı. Kadın 
döndü, yüzü gölgeye geldi, lamba şimdi ancak sırtını ve omu
zunun üstündeki Goodwin'in elini aydınlatıyordu. Goodwin' 
in gölgesi odayı tamamiyle kaplıyordu, uzanan kolunun göl
gesi kapıya erişti. Gc;.ıwan hırlıyordu, her soluk alışı, bir daha 
soluk almıyacakmış gibi, onu takatsız bırakıyordu. 

Tommy kapısının ardında koridorda bekliyordu. 
o:Kamyon'a gittiler mi?,. dedi Goodwin. 
cHenüz gitmediler,• dedi Tommy. 



«Git de bir bak,> dedi Goodwin. Kadınla birlikte uzak
laştılar. Tomıny onlann başka bir kapıdan girdiklerini gördü. 
C1..Plak ayaklan üstünde sessiz sessiz, boynu dinleniyormuş 
gibi bir yana yatmış, mutfağa gitti. Popeye, mutfakta bir san
dalye üstüne ata biner gibi oturmuş, sigara içiyordu. Van 
masanın yanında, bir ayna parçasının önünde durmuş, cep 
tarağıyla saÇmı tanyordu. Masanın üstünde ıslak kan lekeleri, 
bir kumaş parçası, bir de tüten bir sigara vardı. Tommy ka
pının dışında karanlığın.· içine büzüldü. 

Goodwin yağmurluğu alıp dışan çıktığında, o hfilA or
daydı. Goodwin mutfağa girerken onu görmedi. cTommy ner
de?> dedi. Tommy, Popeye'in bir şeyler söylediğini duydu, 
derken Goodwin önde, Van arkada çıktıklannı gördü, yağ· 
murluğu koluna almıştı şimdi: cHadi gel,» dedi Goodwin. 
qunu çıkaralım şurdan.> 

Tommy'nin soluk gözleri yavaş yavaş kedi gözü gibi ha
fif hafif parlam�ğa başladı. Kadın, Popeye, Temple'in yata
ğına eğilirken, Popeye'in ardından odanın içine süzüldüğün
de, Tommy'nin gözlerini görmüştü. Gözler karanlığı yırtarak 
birden açılıp kapanmıştı, şimdi Tommy'nin, yanında soludu
ğunu duyuyordu, o gözler bir daha açılıp kapandı; korkunç 
heyecanlı, uğursuz; derken Tommy Popeye'le birlikte sıvı.şı
verdi odadan dışan. 

Tommy, Popeye'in mutfağa girdiğini gördü, ama hemen 
gitmedi ardından. Koridorun kapısı önüne çömeldi. Vücudu 
yeni darbe yemiş gibi kararsızlıktan kıvranıyordu. Elleriyle 
ikide bir böğrünü sıkarak, sallana sallana gidip geldikçe. çıp
lak aya.klan yerde ıslık çalıyordu, usul usul. «Lee sen de ha! 
Lee de ha? Kahrolasıcalar. Kahrolasıcalar.> Popeye'in şapka
sının gölgesini yere yansımış görünceye kadar balkonda iki ke
re gidip geldi. Derken yeniden odaya doğru yürüdü, ardında 
Gowan'ın hırladığı, Temple'in yattığı kapınin önüne kadar 
geldi. Popeye'in sigarasının kokusu üçüncü kere bumuna ge
liyordu. cHep bunu içer,:. dedi, cLee sen de ha?> İşkence 
içinde kıvranıyormuş gibiydi. 

Goodwin yokuşu tırmanıp da, arka balkona çıktığında, 
Tommy yine oracıkta kapının içine çömelmiş duruyordu. cNe 
bok yemeye . . .  > dedi Goodwin. cNe bok yemeye gelmedin? 
On dakkadır seni anyorum». Tommy'yi süzdü, sonra mutfa
ğa baktı. «Hazır mısın?» dedi. Tommy kapıya geldi. Goodwin 
bir daha baktı Tommy'ye. cNe halt ediyordun?» 
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Popeye Tommy'ye bakıyordu. Tommy şimdi ayakta duru
yordu, Popeye'a bakarak bir ayağını öteki ayağının içine sür
tüp duruyordu. 

«Burada napıyorsun?» dedi Popeye. 
«Hiiiiiiç» dedi Tommy. 
cBeni mi izliyorsun?» 
«Kimseyi izlediğim yok,» dedi Tommy sırıtarak. 
«Pekala, karışmam ha.» 
«Yürüyün,» dedi Goodwin, cVan bekliyor». Yürüdüler. 

Tommy arkalarından gitti. Dönüp eve bir baktı, sonra sen
deleye sendeleye onları takip etti. Zaman zaman içinde müt
hiç bir dalganın kabardığını duyuyordu, sanki kanı birden
bire alevlenmiş gibi, derken şu kemanın sıcak sıkıcı havası 
içine giriyordu. cKahrolasıcalar» dedi 

ıx 

Oda karanlıktı. Kadın, adi mantosu ve dantelalı krep ge
celiği içinde duvara yaslanmış, sürgüsüz kapının hemen için
de duruyordu. Temple Gowan'm yataktan gelen hırıltısını 
duyuyordu, ama konuşmalar, kapı yüzünden iyi duylİlmu
yordu. Az sonra sustular, Gowan'ın boğuk sesinden, hırıltı
sından, parçalanmış burnundan çıkan iniltiden başka bir şey 
duyulmaz oldu. 

Kapının açıldığını duydu. Giren adam sessizliği umur
samadan gürültüyle içeri girdi. Bir ayak ötesinden geçti. Se
sini duymadan daha, Goodwin'i tamdı. Adam yatağa gitti: 
«Yağrpurluğu ver,» dedi, ckalk otur da çıkar». Kadın, Temp
le doğrulurkenki çıkan mısır kabuğu hışırtısını duydu. Good
win yağmurluğu Temple'in üstünden çekti çıkardı. Dönüp, 
çıktı gitti. 

Kadın, kapının hemen içindeydi. Soluyuşlanndan tanır
dı onları. Sessizce bir kapı açıldı, bir koku geldi kadının bur
nuna, Popeye'ın saçına sürdüğü briyantin kokusu, Popeye 
önünden geçip gittiği halde kadın onu görmedi. Daha içeri 
girip girmediğini bile bilmiyordu, hala onu bekliyordu, der
ken Popeye'ın ardından Tommy girdi, Tommy de öyle sessiz
ce, sızdı odaya. Tommy'nin o gözler� olmasaydı, Popeye'ın gir
diğinden haberi olmadığı gibi, Tommy'nin girişinden de ha-
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beri olmayacaktı kadının. Gözler göğüs yüksekliğinde endişe 
içinde pınldıyordu, derken kaybolduli!r, kadın, Tommy'nin 
yanına çömeldiğini duydu. Üzerinde Gowan'ın hınldadığı, bo
ğuk sesler çıkardığı, boğulmakta olduğu, Popeye'ın, karanlık
ta başına dikildiği ·Temple ve Gowan'ın yattığı yatağa Tommy' 
nin de bakmakta olduğunu biliyordu . .  

Mısır kabuklanndan ses gelmiyordu. Kadın, yüzü gö
rünmeyen yatağa çevrildi, Tommy yanına çömelmiş, kapının 
yanında kıpırdamadan kuruyordu. Derken yeniden burnuna 
briyantin kokusu geldi. Tommy'nin sessizce yanından aynldı
ğını duydu. Sanki duruşunun gizli boşluğu, yumuşak ve soğuk 
kara sessizlikte esti. Kadın ne bir şey gördü, ne bir şey işitti, 
ancak Popeye'ın arkasından Tommy'nin odadan dışarı süzü
lüşünü sezdi. Koridorun dibinde kayboluncaya kadar sesleri
ni duydu, böylece evdeki son ses de ölüp gitmiş�i. 

Kadın yatağa gitti. Temple, kadın ona dokununcaya ka
dar kımıldamadı. Derken çabalamağa başladı. Temple'in çığ"." 
lık atmağa niyeti olmadığı halde, kadın ağzını bulup eliyle tı
kadı. Temple, mısır kabuklu yatakta dönüyor, kendini bir yan
dan ·öte yana atıyordu; başını o yana, bu yana çeviriyor, . ses 
etmeden mantosunu göğsü üzerinde tutuyordu. 

«Aptal,» dedi kadın, ince ve tüyler ürpertici bir fısıltıy
la, «benim yahu. Ben. » 

Temple başını çevirmesini bıraktı, ama yine de kadının 
eli altında kendini bir o yana. bir bu yana atmağa devam 
ediyordu. «Babama söyliyeceğim!» diyordu Temple, «Babama 
söyleyeceğim». 

Kadın yakaladı onu. «Kalk,» dedi, Temple uğraşmayı bı
raktı, kaskatı yatıyordu. Kadın Temple'in vahşi vahşi solu
yuşunu duyuyordu. «Kalkıp sessizce yürüyebilir misin? » de-
di kadın. 

· 

«Evet, » dedi, «beni hurdan çıkaracak mısın? Ha? Ha? ,. 
«Evet,» dedi kadın, «hadi kalk» .  Temple kalktı, mısır ka

bukları hafif hafif hışırdıyordu. Ötede, karanlıkta Gowan hı
nldıyordu, yabani ve derin. İlkin Temple yalnız başına du
ramadı ayakta, kadın tuttu onu; «Kendine gel hele,» dedi, 
«kendine gel diyorum sana, sakın gürültü çıkarayım deme». 

«Giysilerim nerde?ıo dedi Temple fısıltıyla. «Üstümde şun
dan başka bir şeycik yok.» 

«Kuzum sen giysilerini mi istiyorsun, yoksa hurdan çık
mak mı?> 
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«Peki, peki,• dedi Temple, cçıkayım da ne olursa olsun». 
Çıplak ayaklar üstünde hayaletler gibi süzüldüler. Evden 

çıkıp balkonu geçerek ambara doğru yürüdüler. Evden elli 
metre kadar uzaklaşınca, kadın durdu, dönüp Templıfi kendi
ne doğru çekti, omuzlanndan yakalayarak fısıltıyla lanet 
okudu; dehşetle dolu bir iç çekişten başka bir şey değildi bu 
fısıltı. Sonra Temple'i yeniden itti, yürümeğe başladılar. Oda
ya girdiler, zifiri karanlıktı. Temple kadının duvan tuttuğu
nu duydu. Gıcırtıyla bir kapı açıldı. Kadın Temple'in kolunu 
tutup bir basamak çıkarttı, duvarlanndan tozlu buğday ko
kusu gelen bir odaya girdiler. Kapı arkalanndan kapandı. 
Tam o sırada orada görüruniyen bir şey, perimsi, ırayan ayak 
sesleriyle sürtünerek geçti. Temple olduğu yerde döndü, aya
ğının altında yuvarlanan birşeye .bastı, derken kadına doğru 
atıldı. 

«Fare canım,» dedi kadın, cn'olacak». Temple, bu kez 
öteki ayağı üstüne sıçradı, derken kadına sanlarak. iki aya
ğını da yerden kaldırmak istedi. 

«Fare mi?» diye inledi, cFare mi?» «Aç kapıyı çabub. 
«Kendine gel hele, şişşt, kendine gel diyorum sana,• dedi 

kadın ıslık çalar sesiyle. Kendine gelinceye kadar tuttu 
Temple'i. Sonra yanyana çömeldiler duvar dibine. ·  Az sonra 
kadın, cŞurada pamuk tohumu kabuğu olacaktı biraz, &it de 
yat üstüne,• dedi. Temple cevap vermedi. Kadıiıa yaslandı, 
ürperti içinde duvara ·dayanıp kara karanlıkta bağdaş kurup 
oturdular. 

x 

Kadın kahvaltı hazırlarken, çocuk ocağın arkasındaki 
sandıkta uyumakta, hfila uyumaktayken, balkondan gelen bir 
gürültü duyuldu, sesler kapı önünde kesildi. Kadının, Gowan 
olsa gerek dediği, yara bere içinde kanlı bir hayalet belirdi. 
İki günlük sakal içinde yüzü paramparçaydı, dudağı yanktı. 
Gözün biri kapalıydı, gömlek ve ceketinin önü beline kadar 
kan içindeydi. Şişik, kaskatı dudakları arasından bir şey söy
lemeğe çalışıyordu. İlkin kadın bir şey ·anlıyamadı: «Git de 
yüzünü yıka,> dedi. «Dur, gel otur şuraya bir leğen alayım ge
leyim•. 

Gowan ona bakarak bir şeyler söylemeğe uğraşıyordu 
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-«Ha> dedi kadın «iyi, orda ambarda uyuyor>. Üç "fete bıkma
dan tekrarladı, bu sözü. «Ambarda uyuyor. Onunla kaldım 
gün ağarıncaya kadar. Hadi şimdi git de yıka yüzünü.> 

Gowan biraz sakinlemişti. Bir 'araba bulmaktan sözedi
yordu. 

«Bulabileceğin en yakın .yer, ta iki mil ötede, Tule'de> de
di kadın. «Yüzünü yıka da birkaç lokma bir şey ye.> 

Gowan mutfağa girdi, bir araba bulmalı diyip duruyordu. 
«Alınm onu burdan. Yeniden götürürüm okula. Kızlardan bi
ri onu içeri sokuverir. Her şey düzelir o zaman, öyle değil mi?• 
Masaya gelip paketten bir sigara aldı, titrek elleriyle yakma
ğa çalıştı. Ağzına koyabilmek için epey zorluk çekti, ama ya
kam.adı bir türlü, kadın gelip tuttu kibriti. Ama yalnızca bir 
nefes çektj, sigara elinde aptal aptal, şaşkın şaşkın, sağlam 
kalan tek gözüyle kadına baktı durdu. Sigarayı fırlatıp attı, ka
pıya doğru döndü, sendeledi, kendini "tuttu, «'Git bir araba 
bul,» dedi. . 

«Önce bir şeycik ye,> dedi kadın. «Bir fincan kahve, ge-:
tirir belki seni kendine.> 

«Git bir araba bul,> dedi Gowan. Balkondan geçerken, 
her nekadar bir işe yaramadıysa da yüzüne su çarpmak için 
durakladı. 

' 

Evden çıktığında hAll sersemdi, daha 8arhoşum diye dü
,şündü. Olup bitenleri belli beli� hatırlıyordu. Van'la, oto
mobil kazasını birbirine �yordu, ilri kere nakavt oldu
ğunu bilmiyordu. Sadece gecenin erken saatlerinde bayıldı
ğını biliyordu, ·hala sarhoşum diyordu. Ama araba enkazına 
vannca ve patikayı görüp- de pınara doğru giderek soğuk su
dan içince, canının içki çektiğini anladı, oraya çömelip de 
soğuk suyla yüzünü yıkarken dalgalı yüzeyde yüzünün aksini 
incelemeğe çalışıyor «hey Tannın• diyip duruyordu mınlda
narak. 

Eve gidip de içeyim barı dedi, derken Temple'in adamla
rın karşısına çıkacağını düşündü, Temple'in çevresini alan 
adaınlann. 

' Anayola çıktığında, güneş oldukça yükselmişti, sıcaktı. 
Bir temizlenir, araba bulur gelirim, kente giderken düşünü
rüm ona diyeceklerimi; kendini, Gowan'ı tanıyan, tanıyabile
cek insanların arasına Temple'in gireceğini düşünüyordu. «İki 
kez kendimden geçtim• dedi. cTam iki kere. Hey Tannın,:. 
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diye fısıldadı. Vücudu, kötü ve kanlı giysileriyle bir öfke ve 
utanç krizi içinde kıvranıyordu. 

Açık hava ve hareket yavaş yavaş kendine getiriyordu. 
Ama . vücutça kendini iyi duydukça geleceğin karanlığı daha 
da artıyordu. Kent olsun, dünya olsun, kara, çıkmaz bir yol 
gibi geliyordu; bir yere kaçamadan dört dönüp duracağı bir 
yer, · o geçtikçe fısıldıyan gözlerden ürken, kaçan bütün vü
cudu, öğleye doğru eve döndüğünde, Temple ile karşılaşmak 
olasılığına dayanamıyordu. Arabayı tutuyor, adama gidecek. 
yeri söylüyor ve parasını ödiyerek yola düzülüyordu. Derken 
karşıdan gelen bir otomobil durup onu içine aldı. 

XI 

Temple tortop olmuş yatıyordu, altın bir çatalın sivri uç
larını andıran, dar güneş ışınlan yüzüne düşmüştü, · pıhtılaşan 
kanı, kasılmış kaslarından sızlıyarak akmağa başlarken, o, 
sessizce tavanı seyrediyordu. Duvarlar gibi, tavan da gelişigü
zel yerleştirilmiş kaba tahtalardan yapılmıştı, her bir tah
ta, yanındakinden karanlık bir çizgiyle ayrılıyordu. Köşede, 
merdivenin tepesindeki delik, güneşin ince kaleminin çizdiği 
karanlık bir tavan arasına açılıyordu. Duvardaki çivilerden. 
kurumuş koşum takımları sarkıyordu, Temple üstünde yattı
ğı maddeyi çekinerek yokluyordu. Bir avuç alıp başım kaldır
dı. Düşen mantosunun altında sütyeniyle donu ve donuyla 
çorabı arasındaki çıplak eti göründü. Derken fare geldi hatı
rına, ayağa fırlayıp kapıya sıçradı ve yumuk eli bAIA pamuk 
tohumu kabuğu ile dolu, yüzü onyedi yaşının kabuslu uyku
suyla şişmiş bir halde kapıyı aradı: 

Kapının kilitli olacağım sanıyordu, uyuşuk elleri çıplak 
tahtalarda tırnaklarını duyuncaya kadar bir süre açamadı ka
pıyı. Kapı geri açılınca kız dışarı fırlad�. Derken, birden, ye
niden gerisingeri ambara girdi, kapıyı çarı>.arak kapadı. Kör, 
değneğini vura vura, bir eli pantalonun kumaşını kavramış, 
ayağını sürte sürte bayırdan iniyordu. Askıları kalçalarına 
düşmüştü, bahçe yolundaki kuru otlar üstünde hı.şır · hı.şır 
eden lastik pabuçlanyla ambarın önünden geçti ve boş am
barlar boyunca değneğini tıkırdatarak gözden kayboldu. 
Temple mantosuna sarılıp, kapıya yaslanarak yere çömeldi. · 
Körün sesi geliyordu ambarların birinden. Kapıyı açtı; par-



lak mayıs güneşi ışığı altında, pazar sessizliği içindeki eve 
baktı; gözünün önüne, yeni ilkbahar elbiseleri içinde, ağır 
ağır, serin serin çalan çanlara doğru, gölgeli ağaçlar boyunca, 
gezine gezine giden, kızlar, oğlanlar geldi. Ayağını kaldınp, 
çorabının pislenmiş tabanına baktı, eliyle önce birini, sonra 
ötekini temizledi. 

Körün değneği yeniden tıkırdadı. Başını geri çevirdi ve 
kapıyı aralık bırakarak örttü; körün, şimdi daha yavaş, askı
larını kamburlaşarak omuzlanna atıp önünden geçtiğini gör
dü. Derken kapıyı açıp dikkatle dışarı çıktı. 

Çoraplı ayaklan sert toprak üstünde ürkek, çekingen; 
hızla eve dolru yürüdü. Balkona çıkıp mutfağa girdi, durd� 
sessizliği dinledi. Ocak sönmüştü. "Ctstünde kararmış bir kah
ve cezvesi, bir de pis ızgara vardı. Masanın üstündeki bulaşık 
tabaklar gelişigüzel yığılmıştı. «Ne zamandan beri ağzıma 
bir şey koymadım, .ne zamandı en son . . . dün bir,> dedi, «ama 
dün yemek yememiştim. En son yemek yediğim ne zamandı 
yahu. Tamam, Cumaydı, Cumadan beri bir şey yemedim. 
Bugünse Pazar.• Mavide yükselen serin çan kulelerindeki çan
lan ve. orgun peS kısmının yankısına benzeyen güvercinlerin 
uğultusunu düşünüyordu. Kapıya gidip dışanya bir göz attı. 
Derken mantosuna sarınıp dışarı çıktı. . 

Eve girip koridoru hızla geçti. Güneş şimdi ön balkon
daydı, başını çevire çevire, kapıda çerçevelenen güneş par
çasına baka baka koşuyordu. Kimse yoktu. Giriş yerinin sa
ğındaki kapıya vardı, açıp odaya daldı, kapıyı kapayarak ar
kasına dayandı. Yatak boştu, soluk, yamalı bir yorgan yığını 
vardı üstünde. Haki kaplı bir matarayla, bir de ayakkabı var
dı yatağın üstünde. Entarisiyle şapkası yerde yatıyordu. 

Kaldırdı onları, eliyle, mantosunun ucuyla temizlemeğe 
başladı onu. Derken yorganı kaldırıp, yataltn altına baka
rak, iskarpininin tekini aramaya başladı. Sonunda, dem� 
çubuğuyla, ters dqnmüş bir tuğla yığını arasında duran, odun 
külü tenekesinin içinde, iskarpini, yan dönük, yan yanya kü
le batmış olarak buldu; oraya fırlatıp atılmış, ya da tekmey
le savrulmuş gibiydi. lskarpinin içindeki külil boşaltıp man
tosuyla sildi, yatağa koydu, matarayı alarak duvardaki çiviye 
astı. Üstünde U.S. yazılıydı, kara kalemle yazılmış silik bir 
numara da vardı. Derken mantosunu çıkarıp giyindi. 

Uzun bacaklı, ince kollu, yüksek küçük butlu Temple -ne 
tam çocuk ne tam kadın, küçük çocuksu bir vücut- çorapla-
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-nnı sıvazlıyarak, dar, açık entarisinin içine girmek için ağır 
-ağır kıvranıyordu. Bir çeşit tatsız bir şaşkınlıkla, şimdi her 
-şeye dayanabilirim artık diyordu, ne oiursa olsun dayanabili-
rim artık. Çorabıİıın birinin tepesinden, kopuk şeritli saatini. 
çıkardı. Dokuzdu. Elleriyle keçeleşmiş buklelerini taradı, t.ek 
tük pamuk tohumu kabuğu düştü saçından. Mantosunu ve 
·'8Pkasını alarak yeniden kapıyı dinledi. 

Arka balkona döndü; leğtmde pis, bir su artığı vardı. Le
ğeni temizleyip içine su koydu, yüzünü yıkadı. Çivide pis bir 
havlu asılıydı . .  Çekine çekine silindi ona, derken mantosundan 
bir pudralık çıkardı, tam sürünmek üzereyken kadının mut
fak kapısından kendine bakmakta olduğunu gördü. 

cGünaydın,• dedi Temple. Kadın, kalçasında çoculu tu
tuyordu. Uyuyordu çocuk, Temple eğilerek, «Merhaba kü
çillt,> dedi, cbütün gün uyuyacak mısın böyle sen? Temple'e 
bak bir, hadb. Mutfağa girdiler, kadın bir fincana kahve dol
·-durdu. 

«Sol'umuştu:r,• dedi kadın. c1stersen ateş yak.ıt Ocaktan 
bir ekmek tenceresi indirdi. . 

«İstemem,» dedi Temple ılık kahveyi yudum yudum içe
rek, içinin lıkır lıkır ettiğini duyarak. «�ç değilim, iki gün

-dür yemedim; ama yine de aç değilim. Ta ne zamandan beri . . . » 
·Kadının arkasından donuk bir gülümsemeyle: «Banyonuz yok 
delil mi?» dedi. 

cNe?» dedi kadın. Omuzundan Temple'e baktı, T.emple 
iae o donuk gülümsemesiyle, çekingen çekingen ona bakıyor
-du. Kadın rafın birinden taksitle satış katoloğunu aldı, birkaç 
·sayfasını yırtarak Temple'e uzattı. «Ambara gitmenden başka 
çaren yok, bizim gibi.» 

«Ambara mı?» dedi Temple, elinde kiğıtlar, cambara ha?» 
cHepsi gitti,» dedi kadın, cbu sabah gelmezler artık». 
cPeki,» dedi Temple, «ambara ha•. 
«Evet ambara,» dedi kadın, cgereksinimin olmıyacak ka

·dar temizpaksan o başka•. 
cPekb dedi Temple. Kapıdan dışarıya, ot bürümüş arsa

ya baktı. Çamların karanlık aralarından, güneşte pınl pınl 
yanan meyve bahçesi görünüyordu. üstünde küçük çamaşır 
mandallan, ev çamaşır makineleri, sabun tozu reklAm.ları olan 
yırtık sayfalarla dar yola girdi. Durdu, sayfaları katladı, kat
ladı, derken hızla, ürkek ürkek bakınarak, boş ambarlara doğ
.ru yürüdü. Ambara girip dibine kadar gitti. Ambann arka-



sı yabani lavanta çiçeklerine, kuru otlara açılıyordu. Derkeıı 
koŞ'mağa başladı, yere değer değmez çekiveriyordu ayaliJi!nnı; 
otlar, o görkemli ıslak ve pis kokulu çiçekleriyle k�-�ılı
yordu onu. Eğilip, gevşemiş, paslı bir telden sürtünerek '{:;ly
nlıp, alaçlann arasından bayır aşağı koşmağa başladı. 

Tepenin dibinde, küçük bir vadiyi iki bayırla ayıran, gü
neşin değdiği yerde göz kamaştıncı bir seri lekeler halinde 
kıvnlarak giden dar bir kum yığını vardı. Temple kumun için
de durmuş, güneşin vurduğu yapraklar arasındaki �an 
dinliyor, çevresine bakıyordu; kabaran tepeciğin şimşirlerle 
kuytu bir köşe haline getirdiği yere doğru, kum dereyi izle
di. Yeni yeşil yapraklar arasında, geçen yılın ölü yaprakla
n, bapnn üzerindeki dallara tutunmuş, daha yere düşme
mişti. Çaresizlik içinde elindeki sayfalan katlıyarak bir süre 
durdu. . 

Yerinden kalktılmda, hendelin tepesi boyunca uzanan, 
parlak yaprak yığını üstilnde, bir adamın çömelıniş vücudu
nu glSn:lü. Bir ara durdu, kendinin, vücudundan, iskarpinin
den sıynlıp kofmakta olduğunu gördü. Epey bir süre, güneıt 
ışığında bacaklarının paı;ılday1f1Dl, sonra yerinde dönerek ge-
ri kOfUP üskarpinini alışını, derken yeniden dönerek .kaçışı
m gördü.. 

Ev gözüne çarptılmda, ön balkonla karşı karşıyaydı . . •  
Kör adam, yiizd g(lneşe çevrili, bir sandalyede oturuyordu. 
Ormanın kenannda durarak iskarpinlerini giydi Bozuk çi
mt!nleri geçerek balkona sıçradı, koridorun dibine doğru koıt-
�a batladı, arka balkona va�ğında, ambarın kapı..sında, 
eve dolnı bakan bir adam gördü. 1ki sıçrayışla balkonu aşa
rak, çoculu kucalmda, sigara içmekte olan kadının masada 
oturmakta olduğu mutfağa girdi. 

«Beni gözetliyordu,> dedi Temple. cDemindenberi beni 
gözetliyordu.> D:ı.şarı bakarak, kapıya yaslandı, derken kadı
na doğru geldi; yüzü ufalmış, solmuştu, gözleri püro sigara
sıyla yanmış iki delik gibiydi, elini soğuk ocağın üstüne koydu. 

c.Kim ıözetliyordu?> dedi kadın. 
«Tabb dedi Tenıple, corda, çalıların ardında beni gözet

liyordu durmadan.> Kapıya, sonra kadına baktı, derken eli
ıiin ocağ.m üstüne durduğunu gördü. İniltili bir çığlıkla, çeki
verdi, ağzına götürdü, dönerek kail.ya doğru koştu. Kadın bir 
elinde çocuğu, kolundan yakaladı onu, Temple ise gerisin ge
ri mutfağa sıçradı. Goodwin eve doğru geliyordu, onlara ba-
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kıp koridora girdi. . Temple kurtulmağa çalıştı. «Bırak» diye 
fısıldadı, «bırak, hı.tak». Çabalayıp duruyordu. Kadının eli
ni, ' bıraktirıncaya kadar kapıya sıkıştırdı, ' balko1'dan atladı, 
ambara· doğru koŞmağa başladı. Derken dehlize girdi, merdi
vene tırmandı, sürünerek delikten geçti. Ayağa kalktı, çürük 
saman yığınına doğru koştu. Hizla tepeüstü devriliverdiğin
den ayaklarının bala boşlukta koşmakta olduğunu gördü, ya
vaşça sırtüstü düşüverdi. Delik, beyzi bir esnemeyle açılıp, 
gevşek tahtalann tıkırtılı titreşimiyle kapandı. . 

Güneş ışığı çubuğunda yukardan uçuşarak düşen tozlar 
vardı, üstünde yattığı nesne içinde ellerini kıınıldatmağa baş
ladı. Fare geldi yine hatırına. Vücudu gevşek kabuklar üstün
de olduğu gibi havaya fırladı, yerden güç alıp, dönerek ka
bardı, ellerini iki yana açıp doğruldu, köşelere 'tutundu, fare
nin sindiği çapraz kirişten yirmibeş santim kadar uzakta du,;. 
ruyordu yüzü. Bir ara gözgöze geldiler, farenin gözleri iki kü
çük .elektrik ampulü gibi parladı, derken birden başına doğ
ru atladı, ku geri sıçradı, ayağının altında yuvarlanan bir 
.,eye bastı, karşı köşeye düştü, yüzü kabuklara, kemik . gibi 
temizlenmiş mısır koçanlarına geldi. Bir şey çarptı duvara, 
derken elinin üstüne çarparak kaydı. Fare şinldi yerde, öteki 
köşedeydi. Yüzleri arasında yine yirmibeş santim kadar var
dı, farenin gözleri sanld ciğerleri ile işliyormuş gibi bir yanı
yor, bir sönüyordu. Derken arka ayaklan üstüne kalktı, sırtını 
köşeye vermiş, ön ayaklan göğsünde buklelenmişti, kesilt 
kesik, acıklı acıklı cilt cilt ediyordu. Kız ona balta baka el
leri ve dizleri üstünde geri geri gitti. Derken ayağa kalktı, 
kapıya atılarak ayaklanyla · vurmağa başladı, gözleri farede, 
vücudu kapıya dayanarak köprü kurmuş, çıplak elleriyle tah
talara vuruyordu. 

xn 

Kadın çocuk kucağında mutfak kapısının içinde duru
yordu, o sırada Goodwin çıktı evden. Burun deliklerinin yu
varlaklan esmer yüzü üstünde oldukça beyaz görünüyordu, 
kadın «Aman Yarabbim, sen de · mi sarhoşsun:. dedi. Good
win balkon boyunca yürüdü. «Burda değil» dedi kadın, «bu
lamazsın onu•. Sürtünerek yanından geçti, geçerken de bir 
viski kokusu saçtı. Kadın dönüp onu izledi. Goodwin mutfağa 
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bir göz attı, sonra dönüp kapının önüne gerilmiş duran kadı
na baktı. «Bulamazsın,» dedi kadın, cgittb. Goodwin kolunu 
kaldırarak ona doğru geldi, cSakın elini süreyim deme,» de
di kadın. Goodwin yavaş yavaş kadının kolunu kavradı, göz
leri kan içindeydi, burun deliklerinin etleri balmumu gibiydi. 
«Çek elini,> dedi kadın, «Sana çek elini diyorum». Ağır ağır 
kadını kapıdan dişan çıkardı. Kadın küfür et.meğe başladı. 
«Böyle bir şey yapabileceğini sanıyorsun ha? Bırakır mıyım 
ulan ben. Seni, ya da o küçük şıllığı . . .  » Bir dansın ilk pozis
yonundaki gibi hareketsiz, karşı karşıya gittikçe artan bir 
kas gerginliğ;. içinde ayakta duruyorlardı. 

Kendi kıpırdamaksızın, havada bir takla attırarak masa
nın üstüne fırlattı kadını. Kadının kolu denge sağlamak için 
geride, vücudu iki büklüm, eli pis bulaşıklar içinde, çocuğun 
hareketsiz vücudu üstünden Goodwin'e bakıyordu. Goodwin 
üstüne doğru yürüdü. cÇekil,» dedi kadın, kasap bıçağı tutan 
elini hafifçe kaldınp, cçekib. Goodwin ağır ağır geldi, kadın 
da biçağı vurdu ona, Goodwin kadının bileğini yakaladı. Ka
dın çabalamağa başladı. Çocuğu elinden alarak masaya bı
raktı, vurmak için kalkan öteki elini de yakaladı, iki bileğini 
de tek avucu içine alarak bir tokat attı. Kuru, tok bir ses 
çıktı. Bir daha. Bir daha. Yüzü gidip geliyordu iki yana. 
«Bak, ben adamı ne yaparmışım,» dedi, bir tokat daha attı. 
«aldın mı şimdi?» Bıraktı kadını, kadın masaya doğru sende
leyerek geri geri iidip, çocuğu aidı ve masayla duvar ara· 
sına haf"rfçe çömelip, Goodwin'in dönerek dışarı çıkışına baktı. 

Çocuk kucağında, köşeye diz çöktü. Çocuk kıpırdama
mıştı bile, kadın avucuyla önce yanağının birine, derken öte
kine dokundu. Kalkıp çocuğu sandığa koydu, sonra çivinin 
birinden bir güneş başlığı alarak giydi. Başka bir çividen 
kürkten bozma brode bir manto aldı, çocuğu alarak odadan 
çıktı. 

Tommy ambarda, yemliğin yanında durmuş, eve doğru 
bakıyordu. İhtiyar, ön balkonda güneşliyordu. Kadın basa
maktan inerek yola giden patikada yürümeğe başladı, arka
sını dönüp bir kez bakmadı bile. Ağaca, arabanın enkazına 
gelmeden, yoldan bir patikaya girdi, şöyle bir yüz metre ka
,dar yürüdükten sonra pınara geldi, çocuk kucalında, ete-
ğinin ucu, çocuğunun uyuyan yüzüne örtülü, oracığa oturdu. 

Çamurlu ayakkabılariyle zorla yürüyen Popeye,,. çalıla
rın arasından belirip pınann karşısından gözlerini ona dikti. 
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Eliyle hafif hafif ceketine vuruyordu, bir sigara yuvarladı. 
· alzına koydu ve başparmağı üzerinde bir kiarit çaktı. cHey 
Tannın,-. dedi, cbırakırsan şunlan dedim ona, bütün gece şu 
kahrolası içkiden zıkkımlanmalanna, göreceksin başına ge-: 
lecekleri. Olmaz böyle, bir kanun olması gerek.> Eve doğru 
uzaklara baktı. Bakışlannı kadına çevirdi, güneş başlığının 
tepesine bakarak: cKaçık ev,• dedi, cçılgın ev. Dört gün 
önce daha piçin biri burda çömelmiş bana kitap okuyup oku
madığımı soruyordu. Bana bir kitap mı sokmağa çalışıyordu, 
yoksa telefon rehberiyle tutup gezinti mi yaptıracaktı bana 
ne, bilmiyorum.> Yakası fazla sıkıyormuş gibi, başım, sert 
hareketlerle, bir o yana, bir bu yana çevirerek, eve bir daha 
baktı. «Ben kente gidiyorum,> dedi. «Bıktım artık, basıp gi
deceğim>. Kadın başını kaldırıp da bakmadı. Çocuğun yüzün
de duran eteğini düzeltti. Popeye çıt çıkarmamağa çalışarak, 
hışırdayan çalılar arasından kayboldu. Derken ses duyulmaz 
oldu. Bir yerde, bataklıkta bir kuş öttü. 

Popeye eve varmadan, yoldan ayrılarak ağaçlı bir yoku
şa tırmanmağa başladı. Tam tepeye çıkmak üzereydi ki, 
Goodwin'in meyve bahçesindeki bir ağacın arkasında dur
muş, ambarı gözetlediğini gördü. Bir sigara daha koydu ağ
zına, yeleğinin cebine soktu parmaklarını. İhtiyatla ;Yürüye
rek meyve bahçesini geçti. Goodwin onu duyunca, başını çe
virip baktı. Popeye yeleğinden bir kibrit çıkardı, ateşleyip 
sigarasını yaktı. Goodwin başım yeniden ambara doğru çe
virdi. Popeye yanına gelip Goodwin'in baktığı yere doğru 
baktı. 

. 

dGın var orda?> dedi. Goodwin cevap vermedi. Popeye 
burnunun deliklerinden duman çıkararak, eben basıp gidi
yorum,» dedi. Goodwin cevap vermedi; ambara bakıyordu. 
cBurdan defolup gidiyorum,» dedi Popeye, Goodwin başını 
döndürmeden bir küfür savurdu. Popeye sakin sigara içi
yordu; durgun, yumuşak, kara gözleri önünde sigara duma
nı taçlanıyordu. Derken, dönüp eve doğru yürümeğe başla
dı. İhtiyar güneşleniyordu. Popeye eve girmedi. Tersine, çi
menlikten geçerek, evden görünmiyecek kadar çamlann içine 
daldı. Derken dönüp, bahçeden geçti, otlar bürümüş aradan 
ambara girdi. 

Tommy yemlik kapısının yanında topukları üstüne çö
melmi.ş evi gözetliyordu. Popeye sigarasından bir nefes çe
kerek ona baktı, fırlattı aigarayı, sessizce ambara girdi. Yem-

62 



liğin . üstünde tavanarası açıldığının hemen altında, sam.-.ıır , 
koymak için yapılımş tahta parmaklıklı bir y� vardı. D•. �:r \: 
ceketi omuzlarında ve sırtında toplanan Popeye, oraya çıkıpr A 
kendini sessizce tavaıiarasına çekti. 

XIII 

Temple, 1011unda, yemlilin kapısını açabildilfnde, Tommr 
ambarın dehlizinde duruyordu. Onu tanır tanımaz, oldulu
yerde sıçrayarak yan dönüp ona dofru koştu, kolunu yakala
dı. Derken evin arka kapım.ada ayaktıl duran Goodwin'i g�r
dil, geri dönüp yemlile sıçradı, başını kapının kenanna da
yadı, alzmdan şifeden çıkan habbe sesleri pbi sesler çıktı. 
Dayanıp kaldı orda; elleri kapıyı tırmalıyor, çekmele çalı-
şıyordu; bir yandan ela Tommy'nin sesi. geliyordu. 

c • • •  Lee leD.:in bhna bile dokunamıyacaklannı söylüyor. 
Sen yat uyu».' Anlamsız bir aesti bu, kızın bilincine işlemiyor
du, tıpkı Tommy'nin datuuk saçlar altındaki tolui gözleri 
gibi aruamsızı:h. Kız kapıya ·abanıyor, inleyerek kapatmağa 
Uğraşıyordu. Derken Tommy'nin elinin acemice baldırına değ-· 
diğini duydu « • • •  kılına bile dokunulmıyacak diyor, sen . . . » 

Kız ona baktı, çekingen, sert eli kalçasında duruyordu. 
cPelti,> dedi Templ&, coriu sokma buraya sakın». 
c Yani kimseyi almıyayım mı içeri demek istiyonıun?» 
cEvet. Farelerden korkmuyorum. S,en kal orda, onu içeri:. 

alına.» 
cOlur. Bir çaresine bakanın kimseyi içeri almamak için. 

Ben de beklerim burada.• 
cPekAIA, kapıyı kapa da sokma onu içeri, badi» 
cOlur.» Kapıyı kapıyordu. Kız kapıya dayanıp başını çı-· 

kararak eve dpğru baktı bir. Tommy kapıyı kapıyabilmek için 
onu geri itti. 

«Kılına bile dokunulmıyacak diyor Lee. Sen yat uyu 
hadi.> 

«Olur yatanın. Sakın kimseyi alına içeri>. lt.apı kapandı . 
. Temple Tommy'nin süraüyü sürdüğünü duydu. Derken ka

pıyı sarstı. 
cS:ıkı aıkı kapandı,• dedi. «� şimdi erifemez ana. Ben> 

de beklerim buracıba.• 



Eve doğru baka baka, samanın üstünde topuklarına � 
meldi. A2. sonra Goodwin'in arka kapıya doğru geldiğini, ona 
doğru baktığım ve dizlerini tutarak çömeldiğini gördil. 
Tommy'nin gözleri yeniden parladı, gözlerinin soluk halkala
rı, göz bebeklerinin çevresinde küçük tekerlekler gibi döndtı 
fınl fınl. 

Tommy, Goodwin eve dönünceye kadar hafif yukan kal
.it.ık dudağıyla bağdaş kurup oturdu. Goodwin eve girince so
luğunu koyuverdi, rahat bir · nefes aldı, yemliğin anlamsız 
kapısına baktı, çekingen, .duraksıyarak, aç gözleri yine par
layıverdi, ellerini bacaklarına yavaş yavaş sürtmefe başladı, 
iki yana hafif hafif sallanıp duruyordu. Durdu, kaskatı kesil
di, derken Goodwin'in köşeyi httla geçerek çamlara daldığını 
gördü. Paçavraya dönmüş <lifleri üstündeki hafif kalkık du· 
dağıyla kaskatı baldaş kurmuş oturuyordu. 

Pamuk tohumu kabuklan içinde, kemirilmiş � koça
nı çöplülftnde oturan �emple, birden merdivenin tepesindeki 
deliğe doıru çevirdi başını. Popeye'm tavan arasında gez
mekte oldutunu duydu, aerken ayalı görllndü, basamağı bul
maya çalışıyordu. Başı arkaya dönük, kıza baka baka indL 

Ağzı açık, kıpırdamadan duruyordu kız. Popeye durup 
ona baktı, yakası sıkıyormuş gibi çenesini iki yana çevirme
ğe başladı. Dirseklerini kaldınp eliyle silkti, sonra ceketinin 
uc\lnu temizleyip kızın önünden geçti, elleri cebinde sessiz 
yürüyordu. Kapıyı açmaya çalıştı ,derken sarsmata başla
dı: «Aç kapıyı.• 

Ses yoktu. O sırada Toınmy: · «Kim o!» diye fısıldadı. 
cAç kapıyı,• dedi Popeye. Kapı açıldı. Tommy Popeye'ye 

göz kırptı. 
· · 

cBurda olduğunu bilmiyordum,• dedi. Popeye'm arkası
na, yemliğe doğru bakmala çalışarak, ama Popeye avucuy
la yüzilnden itiverdi Tommy'yi, başını dışarı çıkanp eve bir 
göz attıktan sonra Tommy'ye döııdil. 

cSana, beni izleme, dememiş miydim?• ded1. 
«Seni izlemiyordum ki,> dedi Tommy, «yalnızca onu bek-

lıyorduın.• . 
cBekle öyleyse,• dedi Popeye, Tommy başını döndiirilp 

eve dolru baktı, Popeye elini cebinden çıkardı. · 

Pamuk tohumu kabuklanyla mısır koçanları içinde otu
ran Temple'e, bu ses, bir kibrit çakıldığında çıkan sesten fark· 
sızdı, güçlü bir kesinlikle ortamı tamamıyle yalnız kılan ba 



kısa sescik, sahnenin perdesini indiriverdi· sanki. Temple, ba
caklarını uzatmış, göğe açık duran gevşek elleri kucağında, 
Popeye'ın sırtına, omuzunda toplanan ceketine bakıyordu. Bu 
arada Popeye kapıdan dışarı eğilmiş, kıçında duran tabancayı 
yavaş yavaş bacağına sürtüp duruyordu. 

Dönüp kıza baktı. Tabancayı şöyle bir sallayıp yeniden ce
bine koydu, kıza doğru yürüdü. Yürürken çıt çıkarmıyordu; 
serbest kalan kapı esneyerek pervazına çarptı, ondan da çık
madı ses, sanki sesle sessizlik yer değiştirmişti. Temple, Po
peye'ın sessizlik duvarını kaldırmaya çalışır gibi ilerledi
ğini görünce: cBirşeyler oluyor, başıma birşeyler gelecek,> de
di. Bunu gözlerinde sarı pıhtılar olan ihtiyara söylüyordu. 
«Söylemiştim sana, böyle birşey geleceğini başıma,» diye ba
ğırdı, elleri değneği üstünde kenetlenmiş, güneşliyen ihtiyara. 
Bu sözler, sessiz ve yakıcı habbeler gibi, havada uçuşarak, çev
reyi saran görkemli sessizlik içinde kayboluyorlardı. Derken 
ihtiyar, pıhtılaşmış, balgamlı yüzünü, ona doğru, güneşin çi
zik çizik ettiği kaba keresteler üstünde kıvrandığı, çırpındığı 
yere doğru çevirdi. cSana söylemiştim, diyip durmuştum böy· 
le olacağını.> 

XIV 

Kadın, kucağında uyuyan çocuk, pınarın yanıbaşında otu
rurken, çocuğun şi.şeslı;ıi unuttuğunu hatırladı. Popeye yanın
dan ayrıldıktan -sonra bir saat kadar orda oturdu. Derken · 
yola çıkıp eve döndü. Kucağındıt çocuk, evin yarı yoluna gel
mişken, Popeye'm arabasının geldiğini gördü. Yolun kena
rına çekilip, tepeden aşağı hızla inen arabaya bakmağa başla
dı. İçinde Temple He Popeye vardı. Temple, kadının yüzüne 
dikti bakışlarını, ama tanır gibi olmadı. Popeye'ın yüzü de 
kıpırdamamıştı. Yfüı: çevrilmedi, gözler uyanmadı; yolun ke
narında duran kadına bu yüz; ilerde, ipe asılı, ölümsü bir 
maske gibi geldi, derken kayboluverdi bu maske. Araba yo
luna devam etti, tekerlek izleri üstünde hoplayıp zılpayarak 
uzaklaştı. Kadın eve doğru yürüdü. 

Kör adam, ötı balkonda oturmuş güneşleniyordu. Kori
dora hızla girdi kadın. Çocuğun ağırlığını duymuyordu bile. 
Goodwin yatak odasındaydı. Eski püskü bir boyunbağı bağla
maktaydı, kadın az önce traş olduğunu farketti. 
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cNe o?» dedi kadın cN'oldu? N'oldu?> 
cTulle'a kadar yürüyüp şerife telefon etmem gerek,ıo dedi. 
«Şerife mi?» dedi kadın. «Olur. Peki.» Yatağa yaklaşıp, 

çocuğu dikkatle üstüne koydu. «Tulle'a» dedi kadın. «İyi. Te
lefonu vardı onun.» 

c Yemek pi.şirmen gerek,» dedi Goodwin, «Beybaba var . . .  » · 
cKuru ekmek de versen olur ona. Aldırmaz. Ocakta biraz 

kalmıştı, aldırmaz o.» 
«Ben gidiyorum,» dedi Goodwin. cSen hurda kal.> 
«Tulle'a> dedi kadın. cPekAIA.> Tull, Gowan'ın arabasını 

aldığı adamdı. İki mil ptedeydi. Tull'lar akşam yemeğine otur
muştu. Beklemesini söylediler kadına. «Telefonunuzu kullana
caktım da,» dedi kadın. Telefon, yemek yemekte oldukları 
odadaydı. Onlar masada oturadursun, kadın telefonu açtı, nu
marayı bilmiyordu. Ahizeye «Şerifi istiyorum,> dedi, telAş 
etmeden. Pazar yemeğindeki Tull'lar oturadursunlar, kadın 
şerifi buldu. «Bir ölü var. Mr. Tull'un evinden bir mil kadar 
geç, sağa dön. . .  Tamam, ihtiyar Fransızın kımağı. Evet. Ben 
Mrs. GoOdwin'im. Tamam.» 

xv 

Benbow, · kızkarde-;:inin evine vardığında ikindiydi. Ev 
Jefferson'dan dört mil uzaktaydı. Yedi yıl arayla bu evde do
ğan Benbow'la kızkardeşi, bAIA sahibi bulunuyorlardı evin; 
Benbow, Mitchell adlı birinin boşadığı bir kadınla evlenip 
Kinston'a gittiğinde, kızkardeşi evi satmak istemişti. Benbow 
satmağa yanaşmadı, üstelik Kinston'da hdla faizini ödemek
te bulunduğu, ödünç parayla bir kulübe de yaptırµuştı . 

. Benbow eve vardığında görünürde kimse yoktu. İçeri gir-
di. Kızkardeşi, kendinin orda olduğundan habersiz merdiven
lerden indiği sırada o, kapalı pancurlann ardındaki karanlık 
salonda oturuyordu. Ses çıkarmadı. Kızkardeşi salonun kapı
sından çıkmak üzereydi ki durdu ve şaşkınlık göstermeden an
tik bir heykelin durgun ve aptal d�ygusuzluğu ile ona bakt1. 
Beyazlar giymişti. «Vay Horace!» dedi. 

Benhow ayağa kalkmadı. Suçlu bir çocuk gibi oturuyor
du. «Nasıl oldu da . . .  > dedi Benbow, «Belle . . .  » 

cTabü. Cumartesi telgraf çekti bana; yola çıktığını bildi-



riyor, buraya gelirsen, sana, kendinin Kentucky'ye dönüp, 
Little Belle'i de çağırttığını söylememi istiyor.> 

cVay canına� dedi Benbow. 
cYo?> dedi kızkardeşi. cSen evden çık git, o otursun, öy

le mi?> 
Kızkardeşinin evinde iki gün kaldı. Kızkardeşi fazla ko

nuşmağa alışık değildi. Tarla yerine kapalı bir bahçede bü
yüyen buğday veya mısır gibi durgun bir bitki yaşamı yaşı
yordu, bu iki gün boyunca biraz gülünce kaçan durgun ve gör
kemli bir hoşnutsuzluk havası içinde bir aşağı bir yukan gi
dip geldi evin içinde. 

Akşam yemeklerinden sonra Miss Jenny'nin odasına ge
çerlerdi, Narcissa da oğlunu yatırmadan Memphis gazetesini 
okurdu. Kızkardeşi odadan çıkınca, Miss Jenny, Benbow'a 
baktı. 

«Evine döil, Horace,» dedi. 
«Kinston'a dönmem,> dedi Benbow. «Zaten hurda kalma

ya da niyetim yok uzun zaman. Narcissa için gelmedim bu
raya. Bir kadından kurtulup başka birinin eteklerine mi do
lanayım?:. 

cSen böyle diyip durursan, bir de bakarsın inanıverirsin, 
söylediklerine,• dedi Miss Jenny. cN'apa:rsın sonra?» 

«Haklısın,» dedi Benbow. «Keşke ayrılmasaydım evden.» 
Kızkardeşi dönüp, kararlı bir davranışla içeri girdi. 'Ye

ter,' dedi, Benbow kendi kendine. Kızkardeşi doğrudan doğ
ruya hiç konuşmamıştı onunla bütün gün. 

cNe yapmak niyetindesin Horaceh, dedi. cKinston'da, her
halde yapılması gereken bir işin olmalı.> 

«Horace'ın bile bir işi vardır elbette,> dedi Miss Jenny. 
«Am!l benim bilmek istediğim neden ordan ayrıldığı. Yoksa 
yatağın altında bir adam mı buldun Horace.» 

cNerde o şans!> dedi Benbow. «Cumaydı günlerden, der
ken birden istasyona gidip, yine o karides kutusunu alacağı
mı düşündüm ve . . . » 

«Ama on yıldır yaparsın bu işi,• dedi kızkardeşi. 
«Biliyorum. Onun için, karidesin kokusuna bir türlü alı

şamıyacağunı biliyorum.» 
cBelle'i bu yüzden mi bıraktın?» dedi Miss Jenny, Ben

bow'a bakarak: «Bir kadın bir erkeğe iyi karılık yapamazsa, 
başka birine de yapamıyacağıru öğrenmek için epey zaman 
harcadın.» 
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cAma olur mu böyle canım, tıpkı bir zenci gibi sen çık 
git,> dedi Narcissa. cÜstelik bir de serserilerin, içki kaçakçı
larının arasına karış.> 

«Onları da \;>ırakmış, baksana» dedi Miss Jenny. «Yoksa 
cebinde manikür takımı, karın şehre gelinceye kadar sokak
ları mı a.rşınlıyacaksın böyle?» 

«Evet,> dedi Benbow. O üç arkadaşından söz açtı yine, 
kendinden, Goodwin ile Tommy'den, hepsi birden nasıl bal
konda oturup içki test!sini elden ele geçirerek sohbet ettiğini, 
Popeye'ın nasıl evi beklediğini, bir ara gelip Tommy'den na
sıl lamba yakmasını istediğini, onunla birlikte ambara gidiş
lerini, Tommy'nin nasıl iş yapmak . istemeyişini, Popeye'ın 
küfredişini, Tommy'nin yerde oturup, ayaklanyla tahtalar üs
tünde nasıl yeri tırmıklıyarak gıcırtı. çıkarttığınİ anlattı ene 
adam şu Tommyl» 

«Karnının ortasında göbek yerinde bir tabanca vardL lç
me-Ldi, güya içince köpek gibi kıwanıyormuş, konllf"lazdı da 
bizimle; hiç bir if yap� yoktu, yalnızca orayı burayı kola
çan eder, suratı asık basta bir çocuk gibi siga:ra içer dururd� 

Goodwin'le konuşuyordum. O Philippin'li atlılarla Mek
sika hududunda bulunmuş, sonra da Fransa'daki bir piyade 
alayında süvari çavuşuymuş; Fransa'ya gelmeden, niye piya
deye geçip de rütbesini kaybettiğini söylemedi bana. Kimbilir 
belki birini öldürüp kaçmıştır. Manilalı, Meksikalı kızlan an
lattı; şu yanmakıllı da ikidebir sırıtarak içki testiaini bana 
uzatıyordu: 'Biraz daha çek,' derken, kadının kapının ardın
da bizi dinlediğini duydum. Evli değiller. İyi biliyorum. Nasıl 
şu kara adamın yeleğinin göbeğine gelen cebinde düz bir ta
banca taşıdığını iyi biliyorsam bunu da öyle billyoİıım. Ama 
kadın orda zenci gibi çalışıp duruyor. Bir zamanlar onun da oto
mobili, elmasları varmış, üstelik peşin paradan daha değerli 
bir parayla satın almışmış. Ya o kör, körlerin şu hareketsiz 
duruşuyla masada oturmuş birinin ağzına yemek komasını 
bekliyen o ·  ihtiyar, gözbebeklerinin arkasından sanki bizim 
işitemediğimiz bir müzik dinliyom:.uş gibi görünen o ihtiyar. 
Goodwin tutup onu çıkardı odadan, kimbilir belki de yeryü
zünden bile kaldırmıştır, çünkü bir daha göremedim. Kim ol
duğunu, neyin nesi olduğunu bir türlü anlıyamadım. Belki de 
kimsenin bir şeyi değil. Belki de yüz yıl önce bu evi kuran 
şu · ihtiyar Fransız da onu istememiş de, olduğu yerde bıraka
rak kaçıp gitmişti, ya da ölmüştü». 
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Ertesi ı:ıabah Benbow, kızkardeşinden evin anahtarını ıilip 
şehre gittL Ev kenar bir yol üstündeydi, on ·yıldır da kullanıl
mıyordu. Pencer�den çivilerini çıkararak evi açtı, Möblelerin 
yeri değişmemişti, tulum giyip, süpürge ve kova bularak yer
leri silmeğe başladı. Öğleyin şehre gidip yatak eşyasıyla kon
serve aldı. Kızkardeşi arabasıyla saat altında geldiğinde o 
hala çalışıyordu. 

«Eve gelsene Horace,» dedi. cBu iş senin harcın değil, 
görmüyor musun?:. · 

«İşe başlayınca anladım zaten,:. dedi Benbow. «Tek kolla, 
bir de su kovasıyla, herkesin sabaha kadar yerleri silip biti
rebileceğini sanmıştım.» 

cHorace,:. dedi kızkardeşi. 
«Senden yaşça büyüğüm, biliyorsun,:. dedi Benbow. «Bur

da kalacağım. Örtünecek şeyim de var». Akşam yemeği için 
otele gitti. Döndüğünde, kızkardeşinin otomobili yine park ye
rindeydi. Zenci şoför bir bohça yatak takımı getirdi. 

«Bunları size gönderdi MisS Narcissa,:. dedi, ckullanası
nız diye>. 

Benbow bohçayı ufak bir dolaba soktu, kendi satın aldığı 
takımla da yatağım yaptı. 

Ertesi gün öğleyin, mutfakta masaya oturmuş yemeğini 
yerken, sokakta bir araba durduğunu gördü pencereden, üç 
kadın indi, dönemeçte durup çekinmeksizin tuvaletlerini yap
tılar, eteklerini, çoraplarım düzelttiler, birbirlerinin kıçlaI'Jllll'. 
tozlarını silkelediler, paketler açıp, takımp takıştırdılar. Ara
ba gitmişti. Yürümeğe başladı · kadınlar. Benbow Cumartesi 
olduğunu anımsadı. Tulumunu çıkarıp evden çıktı. Sokak da
ha geniş bir sokağa ._çılıyor, sola kıvrılarak alana gidiyordu. 
Yer yer karla kaplı akasyalarla meşeler üstünde, adliye sara
yının kubbesi yükseliyordu. İki karınca dizisi gibi durmadan 
hareket eden bir kalabalık vardı, iki kararmış yapı arasında 
duruyordu alan. Alana doğru yürüdü. Boş yük arabaları gelip 
geçiyordu yamndan. Kentlileri, onların da kentli olduğımu 
sanacağına inanarak, üstlerinden sarkan giysilerin ve yürü
yüşlerinin · kendilerini ele verdiği beyazlı siyahlı bir sürü ka
dının yamndan geçti. 

Bitişik yollar hayvanları bağlı yük arabalarıyla tıkanmı.,
tı. Atlar yer değiştirmiş, arabaların arka kapağında koklaya 
koklaya mısır kemiriyordu. Alanda, alçaklı yüksekli iki dizi 
otomobil sıralanmıştı; haki giysiler, tulumlar giy� şoförlerle 
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arabacılar ellerinde güneş şemsiyeleri, yerlere meyve ve fın
dık kabuklan atarak dükkanlara girip çıkıyorlardı, kuzular 
gibi ağır hareket ediyorlardı; zamanı, bu san ikindi vakti, mı
sırla, pamukla yeşilleşen sonsuz toprakta uyur bırakıp, zama
nın dışında devinen Tanrılar gibi, ya da mandalar gibi, bön 
bön, bir çeşit, vurdumduymazlıkla, geçit vermeden yollan tı
kayan, yakalı gömlekler giymiş kentlilerin telişma bakıyor
lardı. Horace · sabnnı yitirmeden akan ·kalabalıkla birlikte 
oraya buraya sürüklenip duruyordu. Aralarından bazılanm 
tanıyordu, tüccarlar, iş adamlan, hep çocukluk arkadaşlarıy
dı, ya da sonradan, delikanlıyken, avukatken tanıştığı kimse
lerdi. Akasya dallanmn ak köpükleri ötesinde, bir zamanlar 
babasıyla çalıştığı, rengi uçmuş ikinci katın pencereleri görü
nüyordu, camlar, ta o zamandan beri su sabun yüzü görme
mişti. Benbow arada bir duruyor, yavaş yavaş biriken kala
balık içinde bir iki lAf ediyordu. 

Güneşli hava, mağazalardan, müzik dükkAnlanndan dı
şarı taşan, birbiriyle yarış eden radyo ve gramofon gürültü
süyle doluyordu. Bu kapılar önünde halk toplanır, bütün gün 
müzik dinlerdi. On1an coşturan basit ezgili halk havalanydı; 
hicranfa, ahı vahla dolu bu havalar, ya gelişigüzel söylen
mişti, ya da iğne bozuyordu sesi; zorba toprağın çoktandır 
biçim verdiği sıkıntılı, sert, üzgün, yavaş işliyen nasırlı eller 
ve kendinden geçmiş yüzler üzerinden, tahta taklidi möble
lerden veya taş taklidi pavyon1ardan böğürerek gelen bu ses
ler, sanki insan sesleri değildi. 

Mayıs ayının bir Cumartesi günüydü, tarlayı sapanı bıra
kacak zaman mı. Yine de ço!İU, Pazartesi günü geri gelmiş 
bulunuyordu. Haki giysiler, tulumlar içinde, yakasız gömlek
ler giymiş, adliye sarayının bulunduğu alam doldurmuşlar, bir 
yandan da, gelmişken, alış veriş yapalım diyip, dükkAnlara 
dalmışlardı. Aralarından bir grup bütün gün cenaze levazımat
çısının kapısında dikildi; kitaplı kitapsız öğrenciler, yassılan 
burunlanyla cama dayanıp durdular; aralarında daha bir 
cesurları, kentli delikanlılar, içeri girip Tommy denilen ada-
ma bakıyorlardı. . 

Tommy, ayaklan çıplak, üstünde tulum, ensesindeki güne
şin beyazlattığı kıvrık saçları kurumuş kan1a keçeleşmiş, pud
rayla kızıllaşmış bir halde, tahta bir masa üstünde yatar
ken, ölüm araştırması yapan ilgili memur üzerine doğru eğil
miş, soyadım keşfetmeğe çalışıyordu. Kimse bilmiyordu ama, 
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ne köyde kendisini onbeş yıldır tanıyanlar biliyordu, ne de 
Cumartesi günleri onu arasıra şehirde, çıplak ayak, başı açık, 
kendinden geçmiş boş bakışlarla, avurdu naneli bir akide şe
keriyle şişik gezinirken gören ·tüccarlar tanıyordu. Soyadı
nın olmadığına oybirliğiyle karar verildi. 

xvı 

Şerifin Goodwin'i kente getirdiği gün, hapisanede kan 
kaatili bir zenci vardı; nasıi da kesmişti gırtlağını; kadınca
ğız, boğazından kan fışkıra fışkıra başını atabildiği kadar 
geri atmış, kulübesinin kapısından dışarı fırlıyarak, sakin 
ayışığı altındaki yolda beş on adım koşabilmişti. Zenci ak
şanıüstleri pencereye dayanır, türltü söylerdi. Akşam yemek
lerinden sonra bir kaç zenci toplanırdı aşağıdaki parmaklık 
boyunca, -süslü, adi urbalar, ter lekeli tulumlar içinde omuz 
omuza verirlerdi- hep bir-ağızdan, kaatil de birlikte, din şar
kılan söylerlerdi; beyazlarsa yapraklı karanlıklarda bekleşir
ler -nerdeyse yaz gelecek� cennet ve yorgunluk üstüne tür
küler söyleyen, ölümlerini bekleyen kişileri, ya da şimdiden 
ölmüş olanı dinlerlerdi. Köşedeki sokak limbasını ağ gibi kap
lıyan cennet aiacının p6"çavramsı gölgesinin huzursuzluğu 
ve matemi içinden, bir de bakarsın, iki türkü arasında, zen
gin, kaynalı belirsiz bir ses yükseliverin:li karanlıkta: •Dört 
gün kaldı! Milsiaipi'nin en iyi baritOnunun sönüp gitmesi
ne!» 

Bazen, gündüzün oraya dayanıp da türkü çağırdığı olur
du da, ellerinde yük sepeti, ya da boş em bir iki serseri veya 
%enci, parmaklılm yanında dikilirdi, caddenin karşısında pet
rol l«>keli duvar boyunca şezlonghrda oturan beyazlar çene
lerini kıpırdatmadan dinlerdi onu. cBir gün kaldı! Zavallı bir 
piç .daha gitti demek. Cennette bana yer yok desene. Cehen
nemde bana yer yok! Desenize hapiste de yer yok sana!» 

«Kahrolasıca herif,» dedi Goodwin, karabaşını, zayıf, ya
nık, hırpalanmış yüzünü yukarı kaldırıp. cTann kimsenin ba
şına vermesin böylesini, ama bana ne ki . . .  • Ne demek iste
diğini kendi de bilmiyordu. «Ben yapmadım, sen de biliyor
sı,ın bunu. Yapamıyacağımı biliyorsun. Yapmadım ben. Be&i 
suçluyacaklar mıymış, varsın suçlasınlar. Ben masumum. Ama 

71 

·-----·- · ·· -·---



konuşur da, düşüncelerimi, inandıklarımı söylemeye kalkar
sam, anlatamıyacağımı biliyorum.> Hücresinde ot miriderin 
üstünde oturuyordu. Yukarı pencereye baktı: Kılıç yarasın
dan farksız iki yank. 

«Şu pencerelerin biriiıden adam vuracak kadar. �ancı 
mıdır? > dedi Benbow, Goodwin baktı .. «Kim?> 

e:Popeye,ı. dedi Benbow. 
e:Popeye mi �ledi?> dedi Goodwin. 
«O değil mi vuran?> dedi Benbow. 
«Bütün bildiklerimi söyledim. Kendimi temize çıkarmak 

zorunda. değilim; kaiuilıyabilirlerse kanıtlasınlar da görelim.» 
«O halde ne diye avukat istiyorsun?> dedi Benbow. «Be

nim ne yapmamı istiyol'Sun?> 
Goodwin bakmıyordu ona. «Oğlana, büyüyünce gazetenin 

birinde . bir � bulacajına söz ver, yeter,> dedi. «Ruby kendi-. 
ne bakar. Öyle değil riıi, zavallıcık.> 

· 

Okşamaya başladı kadının saçlarınl. Kadın, !Qıcağında ço
cuk, ot minderde Goodwin'in yanında oturmuştu. Çocuk, �y!Qı 
hapı yutmuş gibi kıpırdamadan duruyordu, dilenci kadınlann 
Paris sokaklarında taşıdıkları şu çocuklarınki gibi acıyla bu
ruşuk yüzü nemle yağlı gibiydi; saçları ince damarlı kafata
sında ıslak, hafif bir gölge , gibiydi; kurşun! göz kapaklan al
tında hilal şeklindeki birer teneke görünüyordu. Kadın, terte
miz, yamalı, gri krep bir entari giymişti. Di� yerleri rengi
ni atmıştı, teğel izleri vardı. Hangi kadın olursa olsun yüz met
reden bile farkederdi bunu. Omuzunda kırmızı bir süs vardı. 
ene alırsan 10 sente> ya· da ceve gönderilir> türden dükkaruar
dan satın almıştı; minderin üstünde, yanında güzel bir tülü 
olan, kurşuni şapkası duruyordu. Benbow, şapkaya bakarak, 
kadınların tül takmaya başladıklarından beri, en son ne za
man böyle bir şapka gördüğünü düşünüyordu. 

Benbow, kadım evine götürmek üzere yola çıktı. Kadın 
çocuğu, Benbow da süt ş�esini, bakkaliye eşyasını, konserve
leri taşıyordu. Hala uyuyordu çocuk. «Belki fazla tutuyorsun 
onu kucakta,,. dedi, «bir dadı bulsak mı acaba?> 

Kadını eve bırakıp telefon · etmek için kente döndü, kız
kardeşine otomobil göndermesini söyledi telefonda. Otomobil 
geldi. Akşam yemeğinde tartışılan konuyu' kızkardeşine ve Miss 

Jenny'ye açtı. 
«Buna başkasının �ine burun sokmak denir,> dedi kızkar

deşi; sesi vahşi, yüzü durgundul «başka bir adamın dul kansıy-
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la çoc\ığunu aldığın zaman çok korkunç bir şey sanmı.Jf;ıin, ama 
hiç olmazsa buraya bir daha gelmeğe yüzü olmaz diye düşün
müştüm. Bir zenci gibi evden çıkıp gittiğinde de, çok korkunç 
bir iş yaptığını sanmıştım, ama tamamen ayrılacağın gelme
mişti aklıma. 

cDurup . dururken burayı bırakıp, yeni ev açma inadın, te
mizliği kendin yapman, bütün kentin seni böyle görmesi, ora
da bir serseri. gibi yaşaman, burada kalmayı istememem, ki 
herkes bunu beklerdi senden, acayip görürler elbette şimdi bu 
durumunu, şimdi de bile bile, kendi ağzınla serseri dediğin 
bir kadınla, bir kaatil karısıyla aşnafişne yap!» 

cNapayım. Bir şeyciği, kimseciği .yok. Topu topu, söküp 
söküp diktiği, modası geçeli beş yıl olmuş. bir entarisi, pamuk 
gibi tertemiz bir battaniyeye sarılı, yan ölü bir bebeği var. 
Kimseden bir şey istediği yok, rahat bırakılmak bütün dileği. 
yaşamını bir yola sokmak için çırpınırken siz yokluk nedir 
bilmiyen namuslu tazeler . . .  > 

· 

«Yani bir içki kaçakçısının ülkedeki en iyi avukatı tu
tacak kadar parası olmadığını mı söylüyorsun?» dedi Miss 
Jenny . . . 

cSorun o değil,> dedi Horace, «elbette bulabilirdi daha iyi 
bir avukat. Demek istiyorum ki. ..» 

cHorace,ıo dedi kızkardeşi. Demindenberi bakıyordu ona. 
«Nercle şimdi bu kadın?» Miss Jenny de, tekerlekli sandalyasın
da hafifçe öne doğru eğilmiş onlı. bakıyordu. cO kadını benim 
evime mi aldın?> 

cSenin olduğu kadar benim de evim.> 
Kansı .Jeffersön'daki evde hala hissesi olduğunu bilmiyor

du. Kinston'da yaptırmış olduğu ipotekli evin faizini ödemek 
için, kansı, tutup da evi başkalanna kiraya vermesin diye, his
sesi olan evi on yıldır ondan sakladığını kızkardeşi bilmiyordu. 

«Ev boş oldukça, şu çocukla da . . .  » 
«Babamın, annemin, senin babanın, senin annenin evi. 

orda benim . . .  Yoo, olanaksız, olmaz.� 
«0 halde yalnızca bir gece için. Sabahleyin otele götürü

rüm. Düşün bir,. çocukla yapyalnız . . .  Ya senle Bori bu durumda 
olsaydınız, düşün bir, üstelik kocanın işlemediğini bildiğin bir 
suç için . . . » 

«Aklıma bile getirmek i.Stemiyorum onu. Keşke hiç habe
rim olmasaydı bütün bu olup bitenlerden. Kardeşimin böyle . . . 
Yahu hep ben mi temizleyim arkanda bıraktığın pislikleri? O 



d� değil sadece sen . • •  sen ki . . . orospunun birini, bir kaatili tu
tup evime sokmak, yoo ... ıt 

«Saçma,» dedi , Miss Jenny. «Ama, Horace, kanunda suç 
ortaklığı ya da gÖz yumma dedikleri şey değil mi bu?> Horace 
ona baktı. «Bence, sen, bu dAvada bir avukattan daha fazla 
sıkı fıkı oldun bu heriflerle. Suçtan az önce sen ordaydın. Her 
kes söylediklerinden daha çok şeyler bildiğini sanacak.> 

«Öyle,> dedi Horace. «Kötümser hanım. Bazan hukuk be
ni niye zengin yapmadı diye düşünüyorum, ama hele biraz da
ha yaşlanayım belki olurum zengin, senin okuduğun okula gi
dersem.> 

«Senin yerinde olsam,> dedi Miss Jenny, «şimdi doğru ken
te döner, onu otelin birine yerleştirirdim, henüz o kadar geç 
değil.> 

· 

«Ve iş kapanıncaya kadar da Kinston'a dönerdim,> dedi 
Narcissa. cBu insanlar neyin oluyor ki didinesin bu kadar?> 

cBir yana çekilip haksızlığı görmek . . .  ıt ' 

«Hiçbir zaman haksızlığı yenemezsin Horace,> dedi Miss 
Jenny. 

«Yenemezsem, hiç olmazsa olayların arkasında gizlenen 
olayı anlarım.> 

«Hem,> dedi Miss Jenny, «belki de şu karides macerası 
hakkında bir şey bilmiyen tanıdığın tek kadın.> 

cNeyse, her zamanki gibi çok konuştum,> dedi Horace. 
«İkinize de güveniyorum. Bu konuda kimseye . . .  > 

«Ne saçmalıyorsun» dedi Miss Jenny. cNarcissa'nın tanı
dıklarının biri bile, böyle onunla bununla düşüp kalkan hır
sızlarla, kaçakçılarla tanışmak isteyeceğini mi sanıyorsun?> 
Kızkardeşinin huyu tuhaftı, Kinston'la Jefİerson arasında ge
çen bu dört gün içinde, hislerine kolay nüfuz edilemiyeceğini 
göze alınıştı zaten. Seveceği bir yaratık doğurmuşken, onunla 
uğraşmaktayken, ne kansı, ne de anası oldutu J>ir adam için, 
kızkardeşinin -Ya da herhangi bir kadının- umursıyacağını bek
lemiyordu. Otuzaltı yıldır biliyordu zaten duygularına nüfuz 
edilemiyeceğini. 

Kentdeki eve vardığında, odaların birinde bir ışık vardı. 
Girdi, temizlediği tahtalar üstünden yürüdü, şimdi kayıplara 
karışmış olan çekiçle, bundan on yıl önce pencere ve pancur
lan çivilediği zamanla, şimdi süpürge kullanışı arasında hiç 
bir hüner farkı yoktu, otomobil kullanmayı bile öğreneme
mişti bir türlü. 



Ama şimdi on yıl geçmişti aradan, o çekicin yerine yeni
si alınmıştı, demin de onunla eğri çivileri sökmüştü; pencere
lerse, elele vermiş hayaletleri andıran kılıf geçirilmiş möble
lerin ortasındaki durgun su bataklıklarına benzeyen temizlen
miş parkelere açılıyordu. 

Kadın hala ayakta duruyordu, yalnız, şapkasını giymemiş
ti daha. Şapka çocuğÜn yanında yatıyordu. İkisinin böyle yan 
yana yatışları, kapalı durmaktan kokmuş odanın içindeki te
miz yatağın yarattığı güzel zıtlıktan, ya da sönük ışıktan, da
ha fazla bir fanilik havası veriyordu odaya. 

Kadınlık, üstünde birbirine benzer ampuller asılı bir tel 
boyunca akan ceryandı sanki. 

«Mutfakta bir şeylerim var,:ıo dedi, cbir dakikacık.:ıo 
Çocuk, yatakta abajursuz bir ışık altında yatıyordu, Horace 

şaşıp duruyordu, neden diyordu, kadınlar evden çıkarken ne
den hiç bir şeye dokunmaz da, ille de bütün abajurlan kaldınr. 
Çocuğa bakıyordu, kurşuni yanaklarına, mavimtrak, belli be
lirsiz bir hilal gibi açılan mor göz kapaklarına, kafasında tak
ke gibi duran ıslak saç gölgesine. Tann'yı düşünen yukarı 
kalkmış ellerinin terle dolu, açık duran buklemsi avuçlarına. 
Hey Tanrım! 

. 

Aşina olunan bir şeyin üstüne dev gibi, uğursuzca, her gün 
yirmi büyüklüğünde düşen, bir kibritten daha büyük olmıyan 
bir şeyin gölgesi gibi, evin üstünde yatan Popeye'm kara var
lığını, kentden oniki mil uzakta şu yıkık evde oca� ardın,. 
daki tahta sandıkta yatarken onu ilk gördüğü anı, üstünde te
miz, emektar tabaklar olan bir masadaki isli ve çatlak bir lAm
bay la aydınlanan mutfakta kendini ve kadını, uğursuz ve belir
siz bir tehdit içinde duran Popeye'ın varlığıyla dolu olmasına 
karşın, böcekler ve kurbağaların kaynaştığı dıfarda, · 1'aran
iıkta bir yerde Goodwin ve Popeye'ı düşünüyordu. Kadın, san
dığı ocağın arkasından çekip, başına dikilmişti, elleri hfilA bi
çimsiz entarisinin kıvnmlarında gizliydi. «Fareler yemesin di
ye çocuğu burda saklamak zonındayun> demişti. 

«Vay!• demişti Horace, «demek bir oğltin var.• Derken 
kadın, çabuk, çekingen ama kesin bir hareketle ellerini gös
termişti ona, manikür takımı yollamasını: söylemişti. 

Bir gazete kağıdına sarıp sarmaladığı bir şeyle döndü. O 
daha bir şey söylemeden, yeni yıkanmış bir çocuk bezi oldu
ğunun farkı.na vardı. Kadın: «Ocağı yaktım. Korkarım haddim 
olmıyan bir şey yaptım• dedi. 
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cYok canım,» dedi Horace. «Sadece hukuki bir önlem al
mamız gerekiyor. Davamızı tehlikeye. düşürmektense bir süre 
rahatımızı bozmamız daha iyi». Kadın dinlemiyormuş gibi gö
rünüyordu. Battaniyeyi yatağın üstüne serip çocuğu üstüne 
koydu. «Anlıyoİ'Sun değil mi?:t dedi Horace. «Yargıç, saptanan 
olaylardan başka şeyler bildiğimden kuşkulanırsa . . .  Yani 'çev
rede öyle bir izlenim bırakmalıyız ki, Lee'yi bu cinayet için 
hapsetmenin sırf . . .  • 

cJefferson'da mı oturuyorsun?• dedi kadın, çocuğu bat
taniyeye sararak. 

«Hayır Kiİıston'da. Bir zamanlar orda otururdum. Ama 
işim hurdaydı.» 

cAma akrabaların var hurda. O kadınlar var ya. Hani bir 
zamanlar hurda oturuyorlarmış.» Battaniyeye sanp çocuğu 
kaldırdı� «Aldırma. Bana karşı nasıl iyi davrandığını bilmiyor 
muyum sanki.• . 

cHey Allahım,• dedi Horace, esen ne sanıyorsun Allah
aşkına . . . Haydi neyse. Gidelim otele. Şöyle bir dinlen bu ge
ce, sabah erkenden gelirim. Bana ver çocuğu.» 

«Ben aldım işte,• dedi. Bir süre öyle baktı, bir şey söyle
meğe yeltendi, derken yürüdü. Benbow ışığı söndürüp arka
Sindan gitti, kapıyı kitledi. Mrs. Goodwin otomobile binmişti 
bile. Benbow da atladı. 

clsom, otele,• dedi. «Araba kullanmayı bir türlü öğreneme
dim. Hiçbir şey öğrenmeden harcadığım zamanı hazan düşü
nüyorum da . . .  » 

Sokak dar 've sessizdi. Şimdi kaldınm döşenmişti, bir gün, 
bir yağmur sonu, yarı topralc- yan su, kara bir maddeyle fısıl
tılı hendeklerin meydana getirdiği bir kanalda, Narcissa'yla 
birlikte, bıçakla yontulmuş iğri büğrü tahta oyuncak gemiler 
arkasından, etekleri, pantalonlan sıvayıp, çamurlu kıçlarla, 
sığ suda bata çıka oynadıklannı, simyacılar gibi kendilerinden 
geçip tepinerek çamurdan melhemler yaptıklannı hatırlıyor
du. Betondan yoksun sokağın her iki yanında ezici öğle güne
şinin bir türlü e�mediği kara toprak üstüne, gelişigüzel, gös
terişli maron mozaiklerle kaplı kırmızı tuğlayla, bordür yapıl
dığını anımsıyordu. Parkın önündeki betonda, kızkardeşiyle bir
likte yapay taş üstünde bırakmış olduklan ayak izlerini anım
sıyordu. 

Seyrek sokak lambalan köşedeki. benzin istasyonunun ke-, 
meri altında sıklaşıyordu. Kadın birden ileri dolrtı eğildi. cBur-
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da duruver evlAdım,• dedi llom frenlere matı. «Surda inip 
yürüyeceğim,• dedi kadın. 

«Olmaz,• dedi Horace, cbas gaza Isom.• 
«Hayır, dur,• dedi kadın. cSeni tanıyanlann önünden ge

çeceğiz. Alandan geçeceğiz.• 
«Saçma,> dedi Horace, esen sür Isom.> 
«0 halde, sen çık bekle,» dedi kadın. cGelir alır seni son

ra.» 
«Öyle şey olmaz,> dedi Horace. cHey Allahım şimdi. .. bas 

gaza Isoml Hadi diyorumt• 
· 

. 
«Sür bari,• dedi kadın. Arkasına yaslandı. Derken yeni

den öne doğru elildi. «Dinle bir. Bana karşı çok iyi davrandın. 
Benim iyilifiıni istiyorsun, ama • • .  • 

«Tam bir avukat değilim yani, öyle detil mi?> 
«Başıma geleceği görür gibi oluyorum şimdi. Uğraşmak 

boşuna.• 
cÖyle dersen öyle olur. Ama öyle düşünmüyorsun ki. Bo

şuna olduğuna inansaydın, cGara çek,• derdin Isom'a, değil 
m�?• Kadın, yüzüne gelen battaniyeyle uğraşan çocuğa ba
kıyordu. cSen, hele iyi bir dinlen bu gece, ben yann erken ge
lirim>. Hapisanenin yanından geçtiler, sönük ışıklarla çizgi 
çizgi dört köşe bir yapı. İnce demir çubuklarla çaprazl�ma ka
feslenmiş orta pencere ,ancak bir pencere denebilecek genişlik
teydi; aşağıda, parmaklıklar boyunca işten kalınlaşmış omuz
lar üstünde şapkalı, şapkasız blr baş dizisi ve cennet ve yor
gunluk türküleri çağıran, birbirine kanşan sesler, yumuşak, 
dipsiz. geceye doğru kabardıltça kabanyordu. cMerak etme ar� 
tık. Herkes biliyor Lee'nin yapmadığını.> 

Dönemeç boyunca, gezgin satıcılann oturup da türkü din
lediği otele geldiler. «$ey . . . • dedi kadın, Horace indi ve ka
pıyı. açtı. Kadın kıpırdamadı. «Bak ne diyecelim . . .  • 

«Evet,> dedi Horace elµrl uzatarak, cbiliyorum. Yarın er
kenden gelirim.>. Kadının inmesine yardım etti. Otele girip 
-gezııin satıcılar dönüp bacaklanna baktılar- peykeye doğru 
yürüdüler. Işıklann, duvarlann boğduğu türküler yine de ge-
liyordu arkalanndan. . 

Horace, işini bitirinceye . kadar, . kadın oracıkta, çocuğu 
kucağında dikildi. 

«Bana bak,• dedi kadın. Uşak, elinde anahtar merdiven
lere doğru yürüdü. Horace'ın koluna dokundu, ll,afif çevirerek, 
"Bak ne diyeceğim•! . . > 
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cSabaha,> dedi Horace, «erken gelirim.> Merdivenlere 
doğru sürükledi. Kadın, yüzü Horace'a çevrili, direnip duru
yordu, derken kolunu kurtarıp karşısına geçti. 

cPekAla o halde,,, dedi kadın. Yüzü _çocuğa eğik, yavaş, sa
kin bir sesle: «Paramız yok. Şimdiden söyliyeyim sana. Ele ge
çen son parayı, Popeye vermedi bize.> 

.«Peki, peki,> dedi Horace, cyann ilk bunu konuşuruz. Sen 
daha kahvaltı etmeden hurda olurum>. Otomobile, türkü ses
lerinin içine döndü. «Eve çek, lsom,> dedi. Döndüler. Hapisa
nenin demir çubuklan arkasında dayalı duran biçimlerin, par
maklıklar boyunca dizilmiş başların yanından geçtiler. Demir 
çubuklu, çatlak duvarın üstünde Cennet ağacının lekeli gölgesi 
titreşiyor, rüzglr olmamasına karşın devimsi soluyup duru
yordu. Türküler zengin ve hüzünlü geride kalakaldı. Otomobil, 
dar sokaktan yumuşacık kayıp gitti. 

cBurda dur,> dedi. «Nereye . .  ?» !som frenledi. 
cMU. Narcissa sizi eve götürmemi söyledi,> dedi. 
cYaa?» dedi Horace. «Pek nazik doğrusu. Fikrimi değiş

tirdiğimi söylersin ona.» 
!som geri geri gelip, önce sokağa, sonra çamlı yola girdi. 

Farların ışığı, deniz derinliklerine, ışığın bile renk veremiye
ceği bir enkaz yığınına dalıyormuş gibi budanmamış dalların 
içine işliyordu. Araba kapıda durdu. Horace indi: «Onun he
veslisi olmadığımı söylersin ona. Unutma ama ha?> 

XVII 

Hapisane avlusunun köşesindeki Cennet ağacı son boru 
çiçeğini de düşürmüştü. Buruna tatlı bir baygınlık veren, ölüm
sü kokan, ayak altında yapış yapış kalın bir tabaka, bir yan
dan gece; artık tamamiyle b!çimlenml.!/ yaprakların delik deşik 
gölgesi, demir parmaklıklı penc..-erede inip kalkarak can çr
ki.şen birinin soluyuşunu andırıyordu. Pencere salonun pen
ceresiydi, badanalı duvarlarda pis el lekeleri, kurşun kalemle, 
çiviyle, çakıyla kazılmış, karalanmış isimler, tarihler, müsteh
cen şeyler vardı. Zenci kaatil geceleri oraya dayanır, yüzü, 
yaprakların huzursuz aralıkları arasındaki demir kafesin göl
gesiyle harelenirdi -aşağıda parmaklık boyunca dizilenlerin tür
küsüne katılırdı. 
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ı:sazan o da türkü ça�, gündüzleri; o zaman yoldan 
geçen serseri çocuklardan, yolun karşısındaki garajdakiler
den başka kimse olmazdı. •Bir gün kaldı! Cennette yer yok 
sana! Cehennemde yer yok! Yer yok sana beyazların hapisa
nesinde! Ey zenci, nereye böyle? Nereye gidiyorsun sen?» 

Her sabah Isom bir şişe süt alır gelir, Horace da çocuk 
için oteldeki kadına verirdi. Pazar günü ikindiyin kızkardeşi
ne gitti. Kadını, çocuk kucalında, Goodwin'in hücresinde, ot 
minder üstüne oturur bıralmnftı. Çocuk şimdiye kadar hiç kı
mıldamadan yatmıştı, göz kapaklan hilll biçiminde kapalı du
ruyordu, ama bugün kıpırdamala başl�tı, çok zayıftı, elek· 
trik çarpmış gibi vıyaklayıp duruyordu. 

Horace, Misa Jenny'nin oduına gitti. Kızkardeşi ortalık
ta yoktu. cHiç bir şey. söylemele niyeti yok. Suçlu olduğunu 
onlann kanıtlaması gerekmiş. Çocuğu nasıl sorumlu tutamaz
san,_ onu da tut.amaznıışmı. Hapis olmaya da aldırdılı yok. 
Daha rahatım diyor hapisteyken. Dotnısunu istersen biraz öy
le. OrdaJd. ifi bitti artık, lıattA şerif imbikleri bile bulamamış,. 
her şeyi yolı: • .  ,:. 

«İmbikleri mi?» 
«Evet. Tutukladıktan sonra arama tarama yapDUf}ar. Ne

işler çevirdilini bilmiyor delillerdi zaten, biliyorlardı da .zayıf· 
tarafını gözlüyorlardı. Şimdi de hepsi birden çullanıverdi üs-

. tüne. Ondan viski alan, bol bol, beleşten içki içen, hattl kan
sına göz koyan o iyi müşteriler, kentteki durumlarını bir gör
seydin, sabah Baptiat papu yargılamafa kalktı onu, yalnızca 
kaatil olarak değil, aynı zamanda zi,na eaen biri olarak da;. 
Yoknapatawpha eyaletinin hür demokratik Protestan havasım 
kirleten biri olarak. Çocuğa bir örnek olsun diye hem Good· 
win'in hem kansının yakılmasından yana olduğunu sezdim; 
çocuk nasıl yetiştirilecekmiş biliyor musunuz, verilecek örnek 
neymiş ona, biliyor musunuz; seni günahla edindiler, yanarak 
da cezalanIL. çektiler, diyeceklermiş ona. Olacak iş mi bu be, 
hey Tannın, uygar bir insan böyle ciddi ciddi . . .  » 

cAman sen de, alt tarafı bir Baptist> dedi Jenny, «Peki, 
paradan ne haber?:. 

•Birkaç kuruşu vardı, şöyle 160 dolar kadar bir para. Am
barda bir teneke kutu içinde gömülmüş duruyordu. Parayı · 
almasına bir şey demediler. 'İşler bir hale yola koyuluncaya 
kadar yeter sana,' dedi kansına. Sonra da çeker gideriz bur· 
dan. Zaten epeydir gitmeyi düşünüyorduk. Onu dinlemiş ol-· 
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sayd1m, şimdi hurda yeller eserdi yerimizde. Öyle değil mi ca
nım?' Kadın, çocuk kucağında, Goodwin'in yanında ot min
derde oturuyordu. Goodwin kadının çenesinden tutup hafif 
hafif başını salladı.» 

«Narcissa'nın jüriden olmaması iyi,• dedi Miss Jenny. 
«Evet. Ama aptal herif, şu gorilin orda bulunduğunu bile 

söyletmiyor bana. Diyor ki, 'Aleyhime bir şey kanıtlıyamazlar 
benim. Bunun gibi daha neler neler geçti başımdan. Herkes 
tanır beni, sineği bile incitmem.' Ama şu serseriden sözettir
memesinin nedeni bu değildi. Nedenini benim de bildiğimin 
farkındaydı, tulumu içinde orda oturmuş, dişlerinden tütün 
torbası sarkmış, elinde bir sigara yuvarlayıp duruyordu. 'Bu 
da gelip geçer,' dedi. 'Rahatım hurda ,hurda kalacağım. Nasıl
sa dışarda bir halt edemem. Bu para ona, hatta başka para bu-
luncaya dek sana bile yeter.'» ' 

«Aklından neler geçirdiğini biliyordum ama, dedim, kor
kak ·olacağın gelmemişti aklıma.» 

«'Sen benim dediğimi yap, dedi ,hurda rahatım yerinde, 
ama o bir türlü . . .  ' öne doğru oturdu, ellerini yavq yavaş sür
terek, 'bir türlü farkında değil . . . ' Hey Tannm, ne derseniz de
yin siz, kötü denen şey bulaşıveriyor insana, değmeden uzaktan 
baksan bile, hatti karşına durup dururken kendiliğinden çık· 
sa bile: gel de sen içi çürümüş bir şeyle pazarlık et, alışve
riş et. Gördün, Narcissa sadece duymakla nasıl tell$lanıver
di, nasıl kuşkulanmaya başladı. Buraya kendi isteğimle gel
diğimi sanıyordum, oysa şimdi bakıyorum ki . . .  Kuzum Nar
cissa, kadını gecel�ri evime götürüyorum filln mı sanıya!' 
yoksa?ıt 

«Ben de öyle sanmıştım ilkin,• dedi Miss Jenny. cBu ka
dar çalışıp didinmenin, kendi kendini tatmin etmek için ol
duğunu, bu işi herhangi bir maddi çıkar için yapmadığını ar
tık anlamıştır sanırım . . .  » 

«Kadın, yani parası var da, bana belli et . . .  » 
«Niye olmasın? Paraya aldırdı.ğın yok ki senini» 
Narc� girdi. «Adam öldürme, suç işleme üstüne konu-

şuyorduk,» dedi Miss Jenny. «Umanm bitirmişinizdir söyliye
ceklerinizi,» dedi Narcissa. Oturmadı. 

«Narcissa'run da kendine göre bir takım dertleri var,» de-
di Miss Jenny, «öyle değil mi Narcissa?» 

· 

o:Yine ne oldu?» dedi Horace. «Sakın Bory'yi içki kokar 
bulmuş olmasın.» 
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cAldatıldı. Yavuklum. byup glW.. 
cSaçmaJama,• dedi Narcilla. 
cYa öyle işte,• dedi Miss Jenny, cGowan Stevens koyup 

gitti. Şu Oxford'daki partiden sonra bir allahaısmarladığa bi
le gelmedi. Sadece bir mektup yazıvermiş, o kadar.> Koltukta 
bir şey aramaya başladı. cŞimdi de her kapı çalınışında fırlı
yorum, olur da annesi . . .  » 

cMiss Jenny,» dedi Narcissa, ever benim-mektubumu.» 
cDur hele,» dedi Miss Jenny. «Nah işte. Uyuşturmaksızın 

insan yüreği üzerinde yapılan bu ince ameliyata ne buyrulur?» 
Bütün duyduldanma in8.nmaya başlıyorum galiba; evlenmek 
için gençlerin neler öğrendiği ve öğrenmek için de evlenme
leri gerektiği hakkında ne duyarsam inanıyorum.» 

Horace tek sayfa olan mektubu aldı. 

cNarcissa, aevgilim, 

«Başlangıcı yok mektubun, keşke tarihi de olmasa. Ama 
yüreğim bu sayfa kadar temiz olsaydı gerekmezdi bu. Seni bir 
daha görmiyeceğim. Y azam.anı başıma gelenleri, onlarla na
mı başedeceğimi bilemiyorum. Bütün bu karanlık içindeki 

· biri�ik avuntum, deliliğimin benden başka kimseye .zaran do
kunmaması ve bu deliliğin ne derece, ileri olduğunu senin 
hiçbir zaman öğrenmiyeceğin. Seni görmememin biricik ne
deninin de bunu senin ölremnemeni istemem oJduöUnu söyle
mem gerekmez. Elinden geldiği kadar kötü düşünmemeye ça
lış benim hakkımda. Yani demek istiyorum ki, deJililimin ne 
olduğunu ö�rensen bile, beni düşiinmemezlik etme. 

Horace o tek sayfa yazıyı okudu. Elinde tutuyordu. Bir 
süre ağzını .açmadı. 

«Hey Ta'lrlm,• dedi Horace, «sakın biri tutup da onu Miıl
sisipili sanmış olmasın pistte?• 

cSenin yerinde· olsam, öyle sanıyorum ki . . .  » dedi Nar
cissa. Derken, «Bu daha ne kadar sürecek böyle Horace?» diye 
sordu. 

«Elimde olsa hiç sürmez, Yarına kadar onu hapisten çı
, karabilecek-bir yol biliyorsan . . .  » 

«Yalnızca bir tek yol var,• dedi, bir süre ona baktı, derken 
kapıya doğru döndü. 
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cBory de nereye gitti? Yemek hazır nerdeyse». Dışarı çıktı. 
cBu yolun ne olduğunu biliyorsun,» dedi Miss Jenny. «Bi

raz irade gerek yalnızca» .  
«Ne iradesi. ��yle de bileyim ne yoluymuş bu». 
cBelle'e dön,> dedi Miss Jenny, «Evine dön.> 

Zenci kaatil bir Cumartesi asılacak, törensiz gömülecek
ti. Geceleyin demir çubuklu pencerenin ardında türkil söyliye
cek; aşağılara, Mayıs gecesinin milyarlarca yumuşak karan
lığımı seslenecekti, ertesi günse yerini Goodwin'e bırakıp gi
decekti. Goodwin'in davası mahkemenin Haziran dönemine 
kalmıştı, 'Kefaletle tahliye' hakkı da yoktu. Yine de Horace'm 
Popeye'ın cinayet yerindeki varlığını açıklamasına razı gel· 
iniyordu. 

«Ellerinde delil yok diyorum sana,» dedi Goodwin. 
«Olmadığını nereden biliyorsun?» dedi Horace. 
cNe olursa olsun, ne düşünürlerse düşünsünler hakkımda, 

yine de mahkemeye çıkacak değil miyim. Ama Popeye'm orda 
oldufunu söylersem, haber de Memphis'e yayılıverirse, bir da
ha, nah bulursun beni hücremde.» 

«Kanun var, adalet. uygarlık . . .  » 
cElbette, geri kalan ömrümü şu köşede geçirmeğe katla

nırsam. Gel bir.» Horace'ı pencereye götürdü. «Ta lle:Qieki 
otelde, bu pencereye bakan tam beş oda var. Onun altı metre
den tabancayla kibrit yaktığını görmilşilm ben. Ne diyorsun 
yahu, · mahkemede ifade verdikten sonra, bir daha unut artık 
buraya dönmeyi». 

«Sanki engellenemez mi. . . » 
«Bırak şu engeli mengeli. Yaptığımı ·  kanıtlasıiılar baka

lım. Tommy arkadan vurulmuş bulundu ambarda. Bulsunlar 
bakalım tabancayı. Ben orda bekledim. Kaçmağa yeltenme
dim. Kaçabilirdim, ama kaçmadım. Şerife haber veren benim. 
Kadından ve büyük babadan, böyle ayn bir yerde bulunu.şum 
biraz acaip göründü. Ama numara yapacak olsaydım sanki 
daha iyisini bulamaz mıydım yahu. Bunlarda bunu anlıyacak 
kadar sağduyu yok mu?» 

«Seni yargılayacak sağduyu değil ki,» dedi Horace. cJüri 
yargılayacak seni, jüri, anlıyor musun?» 

«Uğraşıp dursunlar o halde. Öğrenip öğrenecekleri bu 
kadar benden. Ölü ambarda bulunuyor, el değilmemiş. Büyük 
baba, kanınla çocuğu, bir de ben vanm; evde bir şeye el del-
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memiş; şerifi de ben çağırttım . . .  tabii canım, böylece bir kur
tuluş yolu oluyor, ama kafamın içindekini açıklamıya göre
yim, iş bitmiştir. Başıma gelecekleri biliyorum.> 

«Ama silah sesini duymuşsun,• dedi Horace, «üstelik duy. 
duğunu da $pyledin.> 

«Hayır,• dedi, «duymadım. Bir şeycik duymadım. Hiç bir 
şey bilmiyorum bu konuda . . .  N'olur biraz dışan çık -da Ruby'· 
ye bir çüt söz söyliyeyinu 

Kadın ancak beş dakika sonra çıktı dışan. «Bu işin için
de henüz bilmediğim bir taraf var,> dedi Horace. «Bir türlü 
söylemiyorsunuz bana. Yine tembih etti şimdi sana söyleme 
diye. · Öyle delil mi!> . Çocuk kucağında yanında yürüyordu. 
Çocuk arasıra zayıf vücuduyla aru hareketler yaparak kendi
ni bir o yana, bir bu yana atmak istiyor, viyaklıyordu. Kadın 
onu kollannda sallıyor; hu hu diyerek susturmağa çalışıyor
du. «Belki fazla tutuyorsun kucakta,• dedi Horace. «Otelde 
bıraksan . . . > '  

«Lee işini bilir,• dedi kadın. 
cGdzel, ama avukatının bütün olayı bilmesi gerek. -Neyi 

söyleyip, neyi a&yleriıiyeceğiı:ie o karar verecek, yoksa avuka
tın işi ne? Bu neye benzer biliyor musun, dişçiye dişini yapsın 
diye para verip de, alzıru açıp göstermeven insana, görmüyor 
musun durumu? Dişçiye, ya da doktora gittiğinde böyle dav
ranmazsımz · ama..> Kadıl)ın başı çocuğa doğru eğile, cevap 
vermedi. Çocuk vıyaklayıp dunıyordu. 

«Sus,• diyordu, c,ı.ıs arb.b. 
«Daha da kötilsQ var, adaletin yolunu tıkamak diye bir şey · 

var. Lee orda bqka kimse olmadığına yemin ediyor farzet, 
tahliye de edilmek üzere -olacak iş değil ya- bir de bakıyorsun 
biri çıkıveriyor; Popeye'ı, ya da ordan çıkan otomobilini gör
düğünü söylüyor. O zaman yargıçlar demez mi ki, baksana 
Lee, böyle önemsiz bir şeyle hakikatı bozarsa, nasıl inanalım 
ona şimdi, �ynu bile gidecek olsa.• 

Otele geldiler. Horace kadına kapıyı açtı. Kadın ona bak
mıyordu. «Lee bilir işini,• dedi kadın içeri girerek. Çocuk vı
yaklıyordu; ince, cıyak cıyak, acı, sızı ·  dolu bir haykırış. cSUSıt 
diyordu kadın, «SUSSSSSSSSSSSSS> .  · 

Isom Narcissa'yı konuk gittiği bir yerden almağa gitmişti; 
araba, köşede durup da Ho;.lce'i aldığında, vakit epey geç ol
muştu. Işıklar yer yer yanmağa başlamıştı, adamlar yemekle
rini yemiş, alana dönüyorlardı, ama zenci kaatilin türkü söy-
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lemesi için daha erkendi. «Türküsünü çabuk söylese daha iyi 
olur.> dedi Horace, «iki günü kaldı sadece» . Zenci henüz orda 
değildi. Hapisane batıya bakıyordu; soluk bakır renkli son ışı�, 
pis demir çubuklarla, küçük soluk bir el lekesi üstündE}· duru
yordu, hemen hemen rüzgarsız hava içinde mavi bir tüttln du
m.am yüzerek, parçalamp ötelerde eriyiverdi. «SanıJ k�asının 
orda olmasının acısı yetmiyormuş gibi, bir de şu herifçioğlu
nun kalan son nefeslerini sayması yok mu . . . > 

«Belki de bekleyip ikisini. birden asarlar,> dedi Narcissa. 
«Bazen öyle yaparlar, değil mi?» 

O gece Horace, ocakta küçük bir ateş yaktı. Hava serin 
değildi. Odalann birini kullanıyordu sadece, yemeklerini de 
ot.elde yiyordu, evin geri kalan lqsmı yeniden kilitlenmişti. 
Okumak istedi, sonra vazgeçti, soyunup yatağa uzandı, ocak· 
taki ateşin ölüşüne bakmağa başladı. Kentte saatin onikiyi 
vurduğunu duydu. «Şu iş bir bitse de. Avrupa'ya gitsem,> de
di. «Bir değişiklik gerek bana. Ya bana, ya da Missisipi'ye.> 

Belki, aralanndan bazıları daha şimdiden parmaklıklarda 
toplanmışlardır bile, öyle ya bu gece onun son gecesiydi; kü
çük başlı iriyan biçimi, goril gibi demir çubuklara sarılıp tür
kü çağırıyordu; karanlık biçimi ve pencerenin kafesi üstünde, 
son çiçeklerini de düşürüp yollan yapış yapış yapan cennet 
ağacımn değişken,. delik deşik gölgesi gidip geliyordu, qlümsü. 
Horace bir daha döndü yatakta. cŞu kahrolası nesneyi temiz
lemek gerek yollardan,> dedi. «Hay· kör şeytan, hay kör ... > 

Ertesi gün geç vakte kadar uyudu, uyandığında gün çok
tan ağarmıştı. Saat altı buçuktu. Kapıya gitti. Zenci otelci ço
cuk çıktı karşısına. 

«Ne o?» dedi Horace, «Mrs. Goodwin mi?» 
«Kalkar kalkmaz sizi istiyor,» dedi zenci . .  
«Söyle ona. On dakikaya kadar ordayım.» 
Otele girdiğinde, elinde küçük siyah bir doktor çantası, 

bir delikanlı geçti yanından. Horace yukan çıkmağa başladı. 
Kadın aralık �apıda durmuş aşağı bakıyordu. 

«Sonunda doktor çağırdım,> dedi. «Nasıl olsa gerekti...» 
Çocuk yatakta yatıyordu, gözleri kapalı, yüzü kızarmıştı, her 
yeri ter içindeydi, kıvrım kıvrım elleri başının üstünde çarmı
ha gerilmiş gibi duruyordu; yutkunurken ıslık çıkıyordu ağ
zından kısa kısa soluyordu. «Dün bütün gece hastaydı. Gidip 
ilaç aldım, gün ışıyıncaya kadar yatıştırmağa çalıştım. Sonun
da da doktor çağırmak zorunda kaldım. »  Yatağın başında di-



r kilmiş çocula bakıyordu. cBir kadın vardı orada,• dedi, cpnç 
bir kız.... 

' 

cGenç bir ... • dedi Horace. cHa, evet, ee sonra? Anlat 
hele!• 

xvm 

Popeye, önce killi yola, derken kuma doğru hızla sürdü 
arabayı, ama bu ne telAşındandı, ne de bir şeyden kaçtığından. 
Temple vardı yanında; şapkası başının arkasında duruyordu, 
araba sallandıkça, bir o yana bir bu yana gidip geliyor, yilzü 
uykuda gezerinkine benziyordu; Popeye'e tosluyor, tuhaf bir 
refieksle elini havaya kaldınyordu. Direksiyonu bırakİnadan, 
Popeye onu dirseğiyle geri itti. ,ıTut kendini,• dedi «Hadi sen 
de, tutsana kendini.• Ağaca gelmeden kadının yanından geç
tiler. Kadın; yüzünü eteğiyle örttüğ\i çocuk kucağında, yol ke
narında duruyordu; onlara soluk güneş başlığının altın� 
baktı, .. Temple'in gözünde, :Udın bir beliriyor bir kayboluyor
du; belli belirsiz, hareketsiz. 

Ağaca vardıklarında,· Popeye, arabayı yoldan çıkanp, or
mana daldı, devrik ağacın yüksek dallarının ve ezilen çıtırdı
larının arasından geçti, derken hiç yavaşlamadan yaylım 
ateşini andıran kamışların gürültüsü içinde yola girdi. Ağa
cın yanında Gowan'ın arabası yan yatmış duruyordu. Teınple 
aval aval arkalarında uzaklaşan arabaya bakıyordu. 

Popeye yemden kunilu tekerlek izlerine döndü, yine de 
bu bir kaçış değildi, bunu sırf hınzırlığından yapıyordu. Güç
lü bir arabaydı. Kumda olsun, anayola çıkan o dar boğaz
da olsun 40 milden aşağı düşmezdi, derken kuzeye döndü. 
Şimdi devamlı bir çakıl hışırtısı almıştı sarsıntının yerini. 
Temple yanında, aptal aptal, ileriye doğru bakıp duruyordu. 
Dünkü geÇtiği yol bir yandan tekerlekler altında bir makaraya 
sa..""llıyormuş gibi kaçarken Temple apışarasından ağır ağır 
kan sızdığını duyuyordu. Minderin köşesinde hareketsiz otur· 
muş, toprağın geri kaçışına bakıyordu, solmakta olan kızılcık:
lann kesik ·kesik ettiği çamağaçlı yollara, arsalara, taze pa
muklu yemyeşil, durgun tarlalara bakıyordu, sanki Pazar, 
havaya, ışığa, renklere de girmişti ; bacaklarını bitiştirerek 
oturmuş, kendi kendine aptal aptal kanının usul usul sızışını 
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dinliyor; 'Hala kanıyor' diyordu. 'Hala kanıyor'. Yum� 
aydınlık bir gündü, Mayısın inanılınıyacak tatlılığı ve parlak
lığıyla yıkanan nurlu bir sabahtı. Öğleye sıcaklık vadeden bir 
sabah, aynaya yansımış, yüzen kaymak parçalan gibi, gölge
leri yol üstünde sessiz ve hızla seyreden, yüksek, koca koca 
bulutlu bir sabah. nkbahar erken gelmişti. Beyaz çiçek açan 
meyve ağaçlan, çiçeklenirken, ilk yapraklarım da vermişti, bu 
yüzden de geçen ilkbahann görkemli beyazlığı olmamıştı; kı
zılcık da yapraklandıktan sonra çiçek açmıştı, ama daha ge
lişmeden soluvermişü çiçekler. Yalnızlık, leylA.k, mor salkım, 
delik deşik yapraklı . cennet ağaçları bile eşi görülmemiş bir 
güzellikte, bir 'Parlaklıktaydı; bu hafif Nisan, Mayıs havası 
içinde güçlü kokulan şöyle 100 metrelik bir daireye dağılıyor
du. Balkondaki Bougainville'ler basketbol topu büyüklüğünde 
denebilirdi, balon gibi havada dengeleniyorlardı, Temple hız
la giden yol kenanna boş boş, aval aval bakarken birden çıt
lık: atmala başladı, 

Bir iniltiyle başladı bu, yükseldi, yükseldi, derken Popeye 
eliyle ağzını tıkayıverdi Elleri iucalıncta. dimdik o�or
du, araba çakılların içinde hışırdayarak yavaşladı, Temple bir 
yandan Popeye'm parmaklarının kumlu ekfililini tadıyor, bir 
yandan karnının gizli gizli sızladıjıııı duydukça çıllık atıyor
du. Popeye, onu ensesinden yakaladı, yuvarlak, küçük, boş 
bir mağara gibi açık ağziyle kımıldamadan öyle kaldı. Popeye 
başını sarstı. 

cKapa,• dedi sıkarak, ckapa şunu, bak bir kendine, al da 
bak şuna.• öteki eliyle otomobilin aynasını çevirdi, Temple 
yüzüne baktı; yukan kallanış .şapkasına, keçeleşmiş saçına, 
yuvarlak ağzına. Aynaya bakarak mantosunun ceplerini ka
nştırmağa başladı. Popeye bıraktı Temple'i. O da pudrasını çı
kanp açtı, inleyerek pudralığın aynasına baktı. Pudralandı, 
dudaklannı boyadı, şapkasını düzeltti, Popeye, onun inleyerek 
kucağındaki küçük aynaya bakışını seyrediyordu. Bir sigara 
yaktı. •Halinden utanmıyor musun?. dedi. 

cHlll akıyor,• diye inledi, cduyuyorum aJctılmı.» Elinde, 
havada duran dudak boyasiyle, Popeye'e baktı, yeniden ağzı
nı açtı. Popeye ensesinden yakaladı yine. 

•Yeter artık. Kapıyacak mısın sen?ıo 
• cKapıyacağım,» dedi inleyerek. 

cHadi kapa o halde. Hadisene.• 
Temple Pudralıiı kaldırdı. Popeye arabayı çabftırdı. 
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Yol, pazar gezisine çıkan özel arabalarla dolmağa başla
mıştı: Minik otomobiller vardı, çamura batmış Fordlar, Chev
rolet'ler, birkaç büyük otomobil de vardı aralarında, içle
rinde giyinmiş kuşanmış kadınlar, tozlu sepetler; özene be
zene yapılmış, renkli oymalara benzeyen giysiler içinde, tah
ta yüzlü köylülerle dolu, kamyonlar geçiyordu; ikide bir, bir 
yük arabası, ya da bir payton da görünüyordu. Bir tepe üs.
tünde, taht.alan rüzgArla aşınmış, ahşap bir kilise önündeki ko
ru, atlan bağlı yük arabaları ve bir sürü külüstür otomobil 
ve kamyonla doluydu. Korunun ardındaki tarlalarda evler da
ha bir sıkla.şıyordu. Ufuk: çizgisine yakın bir yerde, damla
nn ve tek-tük çan kulesinin üstünde asılı duran bir duman 
vardı. Asfalttan çıkıp, çakıllı yola girdiler; Dumfries'deydi
ler. 

Temple, uykudan uyanan biri gibi bakınmağa başladı. 
cBurda olmaz,> dedi, cnasıl .. :ıt 

cSus, sus fim,di,> dedi Popeye. 
•Olmaz, belki . .  �• diye inledi. «Açım,> dedi. cTa ne zaman

dan beri atzuna bir şey koymadım.> 
«Açlığı maçhğı bırak şimdi. Bekle de şehre varalım bir.> 
Şaşkın şaşkın, cam gibi gözleriyle bakuµp duruyordu. cBur

da olmaz. .. :. Popeye bir benzin istasyonuna girdi. cÇdramam,> 
diye inledi, chlll akıyor diyorum sanal> 

· 

«Sana çık diyen yok!> Temple'e direksiyonun o.stüııden ba
karak· Uıdi. cKımıldayayım deme.> 

·Popeye'm yoldan yukarı çıkıp b� kapıdan girdili.ni gör
dü. Pis bir tekerci dükklnıydı bu. Satın aldılı sigara paketin
den bir sigara çıkarıp aizına koydu. «Biraz da şeker ver,> dedi 

cHangisinden?:ıt 
«Şeker ifte,• dedi. Peykenin üatündeki cam bir kavanozun 

altında bir tepsi sandviç vardı. Birini aldı, peykeye bir dolar 
fırlattı ve kapıya doğru döndü. 

cParanızın üstü,• dedi dükkbcı. 
· «Senin olsun,> dedi, cdaha çabuk zengin olursun.> 
Popeye döndüğünde, arabanın boş olduğunu gördil. Yanı

na varmadan Qç metre kadar geride durup, sandviçi öteki 
eline aldı, daha yakmamış olduğu sigara, çenesine dolru sark
mıştı. Benzinci, hortumu kaldırıp yerine koyarak eliyle yapı
nın köşesini gasterdi. Köşenin biraz ötesinde duvar bir çı
kıntı yapıyordu, orada yansına kadar maden ve kauçuk par
çalariyle dolu yağlı bir varil vardı. O varile duvar arasına 
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çömelmişti Temple. «Beni gördü galiba,» diye fısıldadı. cBu 
yana doğru bakıyordu.» 

dGni?• dedi Popeye, yola bakarak. cKiın gördü?• 
«Bana doğru geliyordu! Oğlanın biri. Okuldan. Bana doğ-

ru bakıp duruyordu .. . • 
«Hadi gel hele, gel . . .  » 
cBana bak . . .  • Popeye kolundan tuttu. 
Kötede çömelmiş, kolunu kurtamıata çalışıyordu, soluk 

yilzünü önüne etmişti. 
cHadi gel.» Derken ensesinden yakaladı yine. 
«Ay ay ay,• diye boğulur gibi inledi. Popeye onu tek eliyle 

havaya kaldırıyor gibiydi. Bu hareketten başka, ikisi · de bir 
yerlerini oynatmıyorlardı. Hemen hemen bi_r boyda, kiliseye 
girmeden yanyana gelip vakit geçirmek için çene çalan iki dos-

. ta benziyorlardı.. 
«Geliyor musun?. dedi cHab 
«Gelemem. Bak çorabıma kadar geldi. Bak bir.» Çekingen 

bir tavırla eteğini kaldırıp gösterdi ve kalktl, Popeye yakaladı 
Temple'i, göğsü geri kıvrıldı, sessiz alzı açık duruyordu. Bı
raktı Popeye. 

cGeliyor musuıı. diyorum sanal• 
Temple varilin arkasından çıktı. Popeye koluna girdi. 
«Mantonun bütün arkası mahvoldu.• diye inledi. cBak 

hele> 
cN'olur canım. Yann başka bir manto alırım, olur biter. 

Hadi gel �dil» 
Arabaya döndüler. Yapının köşesine gelince Temple yine 

durakladı. cYine mi başlıyorsun?» dedi Popeye elini sürme
den. «Ha, söyle!• Temple yürüdü, sAkince arabaya girdi. Po
peye direksiyona geçti. cBak sana bir sandviç aldım,» dedi. Ce
binden çıkarıp verdi. c Ye, hadi.» Temple aval aval ısirdı bir 
kere. Popeye arabayı hareket ettirerek, Memphise yöneldi. 
Isırdığı sandviç elinde, çiğnemeyi bıraktı, ağzı yine o zavallı 
çocuk ifadesiyle yusyuvarlak açıldı; yine Popeye'ın eli direk
siyondan aynlıp ensesinden yakaladı onu. Temple dilinin üs
tünde ·yan · çiğnenmiş ekmek lokması, kımıldamadan ona ba-
kıyordu. 

· 

Meınphis'e ikindiyin vardılar. Ana caddenin altındaki uçu
rumun dibinden dar bir sokağa girdiler: YPfilliktiz bahçeler 
ardında cumbalı, kararmış çerçeveli ahşap evler, onla burda 
dertli yaŞlı bir ağaç, dallan sarkmış kuru manolya aılaçıarı, 
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T liri bGlrd bir karaala<. ya da """""" lllt1 ııDıl - cıııok" 
açmış bir akasya görünüyordu garajlann aramdan; bot ar-· , 
salar üstünde ·süprüntü YJlmlan vardı; içinde, muşamba kaplı 
bir peyke, bir tabure, bir de mAdent bir kahve kutusu görünen · 
alçak kapılı tuhaf bir mağarada, alzmda kiirdan, pis önlük· 
lü bir şişko duruyordu; bütün bunlar kötü basılan anlam
sız, utursuz bir fotolraf gibi beliriyordu karanlıkta. 

Irmak melteminin Oatilnden aşarak, gOnef dolu göle, bal
konlarla kesin hatlar çizen bürolar dimi Mesinden trafik 
utultusu, otomobil, tramvay kom.alan geliyordu; caddenin bi
timindeki dar sokakta twnva,yın biri, b\lyük bir gflıilltüyle 
sırra Udem butı. :tkinci kat cu:mbalannın birinde, kombine-
7.0nlu genç bir zenci kız vardı, kollannı cumbanın kafesine 
dayamış, sıkkın sıkkın sigara içiyordu. 

Popeye, o kasvetli üç katlı evlerin biri önünde durdu; gi
rit yerinde yan yaınw, bir parmaklık Yardı. Pialilt dolu, Jıdlçilk 
ön bahçede, minik, tüylü, beyaz 110ğukana benzeyen iki köpek 
duruyordu, birinin boynunda pembe, ötekininse mavi kordeli 
vardı, hem t.embel, hem müaıehçendiler. Postlan, benzinle yı
kanmış gibi parlıyordu gllnefte • 

. Temple,' daha sonra köpeklerin dışarda inleyerek kapıyı 
tırmaladJlmı duydu. Zenci, kapıyı açınca içeri daldılar, yata
ğın üstüne tırmanıp tortop oldular, derken Miss Reba'nın ku
cağına sıçradılar, kadının koca gölüsleri altında hınl hırıl. 
acayip sesler çıkarıyor ve kadın konuşurken yQzilklü elinde 
salladığı maşrapayı yalıyorlardı. 

cMemphis'te herkes tanır Miss Reba Rivers'i. Sor, imflne 
gelene, polise molise. Bu eve Memphis'in en yüksek adamları 
gelmiştir, bankerler, avukatlar, doktorlar. Gelmeyen kalmadL 
İki komiser yemek- odasında bira içerken, Şube Müdürü, kız
larımın biriyle yukarıda yatıyordu. Derken komiserler kafayı 
buldu, çıkıp kapıyı kırmazlar mı, müdür beyi çınlçıplak bir dağ 
havası oynar buldular. Elli yaşında, iki metre uzunluğunda 
leblebi kafalı biri lyi l>ir arkadaştı. Beni tanırdı. Kim ta
nımaz Reba Rivers'i. Burda su gibi para akıtırlardı. Vallah 
billah akıtJ.rlardı. Tanırlar beni, kimseye kazık atmamışımdır. 
Ya böyle cicim.it Maşrapanın içine soluyarak bira içiyordu, 
çakıl taşı büyüklüğünde, san elmaslı yüzük taşıyan öteki eli 
göğsünüri. bol dalgaları arasında kaybolm\lftu. En ufak ha· 
reketi nelere maloluyordu ona, göğsü nasıl da kalkıp iniyordu 
soluk soluğa. Bir elinde tahta bir tesbih, ôte.kinde maşrapa, 
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ayaklannda tüylü terlikler. Önlerinde merdiveni çıkarken, as
tunından söz açtı. Kiliseden henüz dönmüştü, siyah ipek bir 
entari vardı üstünde, b�ında da korkunç derecede çiçekle do-· 
lu bi: · şapka; maşrapasının altı soğuktan buğulanmıştı. İri 
kalçalan üstünde ağır ağır yürürken, köpekler ayaklarına do
laşıyordu, başını ikide bir, hafifçe döndürerek boğuk boğuk, 
.soluk soluğa bir anne sesini andıran sesiyle konuşuyordu. 

«Popeye iyi etti do�, seni buraya getirmekle. Kaç yıl
dır koşanın ardından ona bir kız bulayım diye. Genç bir el"
kek, nasıl kadınsız yaşıya:mazsa .. .  » Soluk soluğa ayaklarına 
dolaşan köpeklere küfretti, koğmak için durakladı. 

«Defolun!» dedi elindeki tesbihi sa.llıyarak, köpekler diş
lerini göstererek pis pis hınldadılar, kadın hafif bir bira ko
kusu saçarak duvara dayandı, eli göğsünde, aizı açıktı, her 
solukta, gözleri dehşet içinde bir yere takılı kalıyordu, elin
deki maşrapa karanlıkta kald.ırılan mat gümüş bir kadeh gi
bi � pınldıyordu. 

Dar merdiven kıvrıla kıvrıla çıkıyordu. Her sahanlıkta ka
lın perdeyle örtfll.11 bir kapı, yanda da pancurlan çekili bir 
pencere vardı, buralardan $1ZaD ışık, kasvet veriyordu orta
ltlL Güneş batıp da, günOn parlak, canlı �eri sönd'fllO za
manki durgun bir bataklık suyu gibiydi çevre, yorgunluk, bıJt.. 
kmhk, nefretle dolu. İçki kanıplt yemek kokulan dolaşıyordu 
ortalıkta, hurda sanki durmadan yemek pişiriyorlardı, Temple 
seaiz kapılann önünden geçerken bir iç çamaşırlan müsteh
cenliği içinde bayat ve saldınya dayanılı:lı etlerin gizli fısıltı
mnı duyuyor gibiydi. Arkalannda, ayaklanna dolaşıp duran, 
birayla sarhoş köpekler, leYinç içinde, yol halısının madenle
rini tırmıklayıp duruyordu. 

Çıplak beline havlu sarmış, yatakta yatarken dahi, kö· 
peklerin kapının dışını kokladıtmı duyuyordu. Mantosuyla 
21&Pkasıİıı kapının üsUlndeki çivilere asmıştı, entarisiyle çorap
lan sandalyedeydi. Bir yerden, yıkanan bir çamaşır sesi ge
lip duruyordu. Donunu çıkardılı:lan zatılan duyduğu utanç gel- · 
eti alı:lına, acı içinde yeniden sıçradı yatakta. 

«Kendine gel canım,• dedi Miss Reha. «Benimkinden dört 
giln kan gelmişti. Bir 1ft!Y delil. Doktor Quinn iki dakikada iyi 
ediverir seni, Minnie de şunlan yıkar, ütüler, her şey olup 
biter. Bu kan senin için 1.000 dolar ederdi cicim.» Şapkasın
daki çiçekler ölü gibi kaskatı duruyordu sanki, ölüler şerefi
ne kadeh kaldınyorlarmış gibL Kadının kadehi k:allı:tı. «Ah 
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şu zavallı kadınlar, bizler.> Eskimi.'Ş bir deri gibi, çizik çizik, 
çatlak boyalı, kalkıp inen perdelerden dışannın gürültasü· gi
riyordu odaya; neşe, keyif dolu Cumartesi trafiğinin gürültil
sü. Temple kımıldamadan yatıyordu; uzatmış olduğu bacak
lan birbirine bitişik, yorganı çenesine kadar çekmişti, ufak 
soluk yüzünü bol, dağınık saçları çerçeveliyordu. Miss Reba, 
soluk almak için, maşrapayı ağzından · indirdi. Botuk ve ölil 
sesiyle Temple'e ne kadar talihli olduğunu anlatmata başladı. 
cBu dolaylarda opda gözü olmıyan kız yok gibiydi cicim. Bir 
tanesi, -ufak tefek evli bir taze, arasıra dü,,er buraya.. Minnie'
ye onu sadece odaya sokması için 25 dolar vereceğini söyledi. 
Onlardan birine bile bakıyor sanma! Bey gidi, gecesine yüz 
dolar alan kadınlar heyi Aa, bak, paraya gelince su gibi har
car, ama onlarla dansetmekten başka da bir şey yapmaz. Der 
dururdum. burdaki pespaye orospwanıı birini bile almaz di
ye. Derdim onlara, aramızdan• onu alacak kişi elmaslar taka
caktır derdim, ama sizin gibi orospuları almaz. Sen · kaygılan-
ma, Minnie şimdi yıkar, ütiller onlan, geçer gider.> 

· 

cOnlan giyemem artık,> diye fısıldadı Temple, giyemem 
artık.> 

«İstersen giyme. lstersen Minnie'ye ver, · ne yapacafmı da 
bilmem ya, belki . . .  > Kapıda köpekler hırıltılannı arttırdılar. 
Ayak sesleri yaklaşıyordu. Kapı açıldı. Zenci bir hizmetçi kız 
girdi, üstünde küçük bir bira fi.\ıesi, bir kadeh de cin olan bir 
tepsi getiriyordu, ayakları arasında köpekler oynaşıp duru
yordu . .  

«Derken efendim, yann dfikklnlar da açılır, ikimiz aiıt
verişe gideriz, o da öyle dedi ya zaten. Dedilim gibi, ona 
varacak kız elmaslar takacaktır, görürsün bak, eter · ben . • •  > 
Döndü, maşrapa dev gibi kalktı, köpekler yataıa· atladı, dol
ru Miss Reba'nın kucağına, hırlaşıp duruyorlardı pis pis. Buk
leli, biçimsiz yüzlerinde boncuk gözleri vahşetle bakıyor, ilne 
gibi dişli ağızlan kızı1 kızıl açılıyordu. 

. «Rebal• dedi Mils Reba. cÇök bakayım! Hey Mr. Bin
ford!• Aşalı fırlattı köpekleri,· diflerini elleriM geçirmişlerdi. 
clsır da göreyim, ben seni - getirdiklerini, Miss ... Adın ne Be
nin cicim, iyi anlıyamamıştım7> . 

cTemple,• diye fısıldadı Temple. 
«nk adını der, �k istedim cicim. Aramızda teklif yok.> 
cİşte Temple dedim. ya. Temple Drake.> 
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«Erkek adı, değil mi? Miss Temple'in şeylerini yıkadın mı 
Minnie?> 

cEvet hanımefendi,» dedi hizmetçi kız, «sobanın arkasında 
kuruyor.> 

clyi çi.Wedin yal> 
cEpey vaktimi aldı,» dedi Minnie. «Böyle zor çıkan kan le

kesi. ömrilmde görmedim.> Temple kıvranır gibi, yorguun içi· 
ne girip, başına çekti Üstünde Mias Reha'nın elini duydu. 

c1Unan aen de. · Haydi canım . . .  » dedi Miss Reha, cAl şunu, 
iç bir yudum. Elime ge9ir<1im bir kere, Popeye'm küçük ar
k:ad8f1Dl böyle ... > 

cYeter istemiyorum.» dedi Temple. 
cHaydi canım,> diye ısrar etti Miss Reha. clç f\lllU kendine 

gelirsin.> Templenin başını kaldırdı. Temple yorganı boynuna 
çekti. Miss Reha hardalı dudaklarına götürdü. 

cHaydi, haydi, hadisene canım. lç şunu. Bu da benden ol
sun. Popeye'in kız arkaclaşlarıılı hiç . . . •  

cYeter, istemem artık,» dedi Temple. 
«Haydi canım,• dedi Miss Reba. clç şunu, kendine gelirsin.» 

Temple'in başım kaldırdı. Yorgam boynuna kadar çekmişti 
Temple. Miss Reha bardağı dudaklarına götürdü. Temple, yut
kunarak iki büklüm oldu, yorgana sarıldı, gözleri dışarı fır
lamış, simsiyah bakıyordu. «Havlunu bozmuşsundur,• dedi Miss 
Reba, elini yorganın üstüne koyarak. 

cHayır,- diye fısıldadı Temple, eyerinde!• Tortop oldu iki 
büklüm, yorganın altında bacaklannın biçimi görünüyordu. 

cDr. Quinn'i çatirdın mı?> dedi Mm Reba. 
cEvet hamfendi.ıt Minnie, şişeden maşrapayı dolduruyor

du, madenin içinde içki yükseldikçe dışı buğulanıyordu. cPa
zarlan öğleden sonra viziteye çıkmıyormuş.> 

«Kimin çağırdığım söyledin mi ona? Miss Reba çağırı
yor demedin mi?» 

cDedim hamfendi. Ama o dedi ki ... > 
cSen git şu herüçioğluna de iri .... de ki .. onun. .• hayır, 

dur.> Zar-zor kalktı yerinden. «Bana böyle bir cevap verme· 
si, en aşalı üç kere hapsi boylatır ona.• Kapıya dotru sal
lan.arak yürüdü, köpekler hasır terliklerinin yanında koşuşup 
duruyorlardı. Temple, Miss Reba'nın merdivenden ağır ağır 
inerken köpeklere savurduğu küfürleri işitiyordu. Derken ses
ler kesildi. 

Temple yataktan kalktı. Havluyu kalçalannda tutarak ka-
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pıya doğru yürümeye başladı. Dinleye dinleye, kulaklan incel
miş, gözleri görmez olmuştu. Alacakaranlık kaplıunıştı çevre
yi. Dik konmuş, saydam, dörtköşe bir alacakaranlığın durdufu, 
karanlık bir aynada kendine baktı, sıska bir hayalet, sanki 
gölgenin derinliklerinde kımıldayan soluk bir gölge. Kapıya 
vardı. Birden ürpertici, çelişen gürültüler geldi kulağına, · ka
pıy} elleriyle tırmalayarak sürgüyü aradı, sürgüyü sürerken 
havlusunu düşürdü. Başı kapıya dönük, eğilerek aldı havlu
yu, gerisin geri koştu, yatağa sıçradı, yorganı çenesine çeke
rek uıandı, kanının gizli fısıltısını dinlemeye koyuldu. 

Temple ses çıkarıncaya kadar kapıya vurup durdular. 
«Doktor geldi cicim,• dedi Miss Reha, soluk soluğa. •Hadi kı
zım, hadi cicim.• 

«Olmaz,• dedi Temple, sesi belli belirsiz çıkıyordu, «ya
taktayım.• 

«Hadi canım, iyileştirecek seni.• dedi soluh Sc>luta. cAh 
Tannın, bir kerecik derin bir soluk alabilsem. Ne. zamandan
beri doya doya bir soluk alamadım şöyle.• Kapının arkasından 
köpek sesleri geliyordu. «Cicim ... • -.. 

Temple yataktan kalktı, havlusunu tutarak sessizce ka-
pıya gitti. 

· 

«Cicim,• diyordu Miss Reba. 
«Bekleyin,• dedi Temple, cyatağa gireyim de.• 
«Ha benim cici kızım,• dedi Miss Reha, cbiliyordum zaten 

akıllı, uslu oldutuııu.• 
cOna kadar sayın şimdi,• dedi Temple. «Sayıyor musunuz?> 

diye sordu tahtaya. Sessizce çekti sürgüyü, dönüp yatağa kot
tu, çıpla� ayaklarının tepinmesi durdu. 

«Doktor, seyrek kıvırcık saçlı, şişkonun biriydi. Gözleri
nin biçimini değiştirmeyen, kemik çerçeveli, adi cam gibi du
ran camlı, sanki süs için takılmış hissi veren gözlükleri var
dı. Temple boğazına kadar çektiği yorgandan ona bakıyordu. 
«Ah bir çıksalar,• diye fısıldadı, «ah bir çıkıp gitseler.• 

«Hadi cicim,• dedi Miss Reba. cŞimdi iyileştirecek seni.• 
Temple yorganı bırakmıyordu. 
«Küçük hanım izin verirse . . .  • dedi doktor. Saçı alnından 

ağırlaşıyordu, ağzının köşeleri içine kaçmıştı, dudakları dol
gun, ıslak, kırmızıydı. Gözleri, gözlüğünün arkasında, bq
döndürücü bir hızla giden, küçük bisiklet tekerleklerine ben
ziyordu; iki madeni bilya. Doktor, kalın, beyaz bir mason yü-
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züğü takılı, parmaklarının üstü yanya kadar kızılımsı tüyler
le kaplı, bir el uzattı. Temple'in vücudundan aşa,ğı, · baldırla
rına doğru soğuk bir hava aktı, gözleri kapalıydı. Sırtüstü 
yatmış, bacaklannı birbirine bitiştirmiş, dişçi bekleme odasın
daki bir çocuk gibi eli-kolu bağlı, çaresizlik içinde bağırmağa 
balşadı. cHadi .kızım, hadi cicim,» diyordu Miss Reha. «Bir yu-
dum cin daha içiver. Kendine gelirsin.» 

· 

Penceredeki çatlak perde, ikide bir, gıcır gıcır, esneyip du
ruyordu. Kalkıp indikçe de, içeri dalga dalga alacakaranlıld 
giriyordu. Perdenin . altından giren dumanımsı alacakaranlık, 
kızılderililerin işaretleşmek için yaktığı ateşin üstüne battani• 
ye koyup kaldırarak çıkardıkları top top dumanlara benzi
yordu. Saati tutan porselen vücutlann yumuşak kıvrımlan mat 
bir parlaklıkla parlıyordu; dizler, dirsekler, böğürler, kollar, 
göğüsler, hep şehvetten yorulmuş gibiydiler: Aynaya · dönen 
saatin cam �. odadaki bütün ışığı kendine toplamış gibiy
di; durgun derinliklerinde, bir gazininkine benzeyen tek kolu 
sanki ölmekte olan zamanın sAkin duraklayışını saklıyor. gi-
biydi. Saat 10.30'du. , 

.. Temple, yattığı yerde saate bakarak saat onbuçuğu düşü
nüyordu. Çamaşın�1ın üstünde siyah görünen krep döşin, ki
raz rengi, bol bir gecelik giymişti. 

Siyah saçları açılmış, taranmıştı şimdi; yorganın dışında 
kalan yüzü, boynu ve kollan kurşuniydi. Onlar odadan çık
tıktan sonra başı yorgan altında, bir süre yattı. Kapının ka
� merdivenden inen ayak sesleri, durmadan konuşan 
doktorun hafif sesi, Miss Reba'nııi zor nefes alışı, karanlık 
koridorda alacakaranlığa bürünüp tamamen ölünceye kadar, 
yattı böyle. Derken sıçradı yataktan, kapıya koştu, sürgüyü 
sürmeledi, sonra gerisin geri koşarak yatağa dalıp, başının 
üstüne yorganı çekti, içindeki havayı tüketinceye kadar öy
lece, bir düğüm gibi kaldı; Safran rengi son bir ışık tavanC'.a, 
duvarın yukarlannda yüzüyordu, bat.a.n göğe karşı duran ana
caddenin parmaklık.lan kızıl yansıyordu. Temple, perdenin 
ikide bir eımeyişinin o ışığı da tüketişine bakıyordu. Saatin üs
tünde toplanan son ışık parıltısını gördü. Darbe yemiş böğ
ründe eski yaraların başdöndürücü bir hızla yeni felAketlerin 
pusu kurduğu karanlıklara, geleceğe doğru yuvarlanan, sessiz 
ve gizli derinliklerinde kanşık ve gölgeli dünyanın düzenli 
bir kaosunu meydana çıkaran ve ağır ağır bir kristal küre 
haline gelen kadranın gölge içindeki yuvarlak bir delik ol-



maktan çıkıp ilk kaosda boşlukta asılı kalan yassı bir yuvar
lağa döndüğünü gördü. 

Saat onbuçuğu düşünüyordu. Dansa gitmek· için giyinme 
vakti, geç kalışını acayip karşılamıyacak dostiann çağnsına 
gidiyorsan tabii. Hava, yeni alınmış banyoların buharı ve 
ambarda uçuşan saman tozunu andıran pudra tozlariyle do
luydu. Giydiklerini karşılaştıran davetliler, birbirlerini sQ.zü
yorlar, bu kıyafette piste çıkılır mı, çıkılmaz mı, diye çeki· 
şip duruyorlarqı. 

Bazılan, hele kısa bacaklılar, kanşmıyordu bu tartışma
lara. Neden olduğunu da söyliyemiyorlardı, üstelik oğlanlann 
en taponu, kızlar giyinik olmayınca hepsinin çirkin oldutuııu 

· söyledi. Kızlardan biri de şöyle dedi, yılan Havva'yı kimbiltr 
ne· zaınandanberi görüyordu da, Adem önüne bir aiaç yapralı 
koydurtmadan farıtında defileli çıpJ.aklılınm. cNe biliyorsun?ıt 
diyorlardı, o da yılanın orda Adem'den önce olcfulunu söy
lüyordu, çQ.uldl Cennetten atılan ilk oydu, hep ordaydı o. 
Ama onlann amacı, başkaydı. cNe bWyorsun?ıt deyip duru
yorlardı ona. Temple, kendini tuvalet ma'8sım dayanmış 
görüyordu, dağınık saçlı, mia sabuniyle yıkanmış omtİzlu kız
lar almıştı çevresini; havada bir pudra . tozu dolaşıyordu, kız-. 
lann bıçak gibi gözleri, deldlli yerde etine işliyordu sanki. 
Temple çirkin yüzünde gözlerini görüyordu,. bazan kararlı� 
hazan ürkek, bazan da bqtan çıkartıcı, ötekilerse bir yan-

. dan, cNe blliyorsun?ıt deyip duruyorlardı cevresinde, sonun
da yeminle itiraf etmek için elini kaldırmak zoruttda kaldı. 

O zaman aralarındaki en genci topuklan Ostilnde dönüp 
odadan k()fal'ak çıktı. Banyoya girdi. ölfirtO lesi duyuldu. 

Saatin camına baktılmda, ışık ve gölge oyunlanndan olu
şan geometrik bir biçimin titl'eftilinf. gördi1, ama kendi yok
tu içinde. cŞu gecelik yüzünden olacak,• dedi; altından, her
adımda minik ve beyaz ayak baş parmaklan görünen, şu 
uğursuz kefen içinden çıkan kollarına, göğüslerine baktı. Ses
sizce .sürgüyü sürüp, yatala döndü, başını kollarının arasına 
alarak yattı. 

Odada hllA ışık vardı; birden saatinin sesini duydu, oysa 
demindenberl kulağına geliyordu bu ses. Derken, odaya uzak
lardan geliyormuş gibi uğultusu sızan, gürültülerle dolu oldu
ğunu farketti evin. İnce, tiz bir çıngırak sesi geldi bir yer
den, merdivenlerden kumaş hışırtısı içinde biri geliyordu. 
Ayak sesleri, kapının önünden geçip, başka bir merdiven da-
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-ha çıkarak durdu. Saatinin sesini dinliyordu. Pencerenin al
tında frenleri gıcırdayan bir araba durdu; çmgırak yeniden 

-O.uyuldu, ince, tiz ve uzun. Odadaki sönük ışığın sokaktaki l!m
badan geldiğini fark�tti. Sonra gece olduğunu, ilerlerdeki ka
ranlığın kent gürültusüyle dolu olduğunu gördü. 

Havlıya havlıya iki köpeğin merdivenlerden çıktığım duy
·du. Gürültüler kapının önünden gelip geçti, duyulmaz oldu; 
köpeklerin karanlık �Çinde duvara sinmiş, merdivenleri gözet
lediklerini göl-ür gibiydi. Temple, Miss Reba'nın ayak sesleri
ni merdivenlerden beklerken, birinin adı Mister birşeydi diye 

- düşünüyordu. Ama gelen Miss Reha değildi, aya:k sesleri düz
gün ve hafüti. Kapı açıldı, köpeklerin biçimsiz lekeleri karan
lı� dalgalandı, karyolamn altında inlemeğe başladılar. «İt
ler,» diy� bağırdı Minnie, «döküldü işte.> Işık yandı. Elinde 
bir tepsi vardı. «Size yiyecek birşeyler getirdim,» dedi. «Han
gi delile sıvıştılar yine?» 

«Karyolanın altındalar,» dedi Temple. «Canım bir ff!Y is-
\' temiyor.» Minnie, tepsiyi karyolanın iistilne koyup, anlayışlı ' , 

.durgun, güzel yüzüyle Temple'e baktı. «Yardım edeyim mi?» 
dedi elini uzatarak. Temple çabucak yiizilntl öteye çevirdi 
Minnie'nin çömelerek köpekleri okşadılını duydu, köpekler, 
·soluk soluğa, hırıl hınl, inliyorlar; dişlerini gıcırdatıyorlardı. 
«Çıkın ordalı bakayım,» dedi Minnie. «Mis& Reha içmeğe .baş- -
lamasın, o zaman görürsünüz gününüzü. Hey, sana diyorum 
-Mister Binfordl» 

Temple başını kaldırdı: cMr. Binford mu?ıt 
cMavi kurdel'1.ısı,• dedi Minnie. F.lilerek el etti köpekle

·re. Karyolanın başucunda, duvara dayanmlf, öfkeli öfkeli hır
·ııyorlardı ona. «Mr. Binford Müıs Reba'nın beyiydi, iki yıl 
-oldu öleli. Onbir yıldır buranın sahibiydi. Ölümünün ertesi gü
nü, Miss Reba bu iki köpeği aldı, birinin adını !fr. Binford 
ötekininkini Miss Reha koydu. Mezarlıla gitmeden içki içer, 
"köpekler de kaçacak delik ararlar. Yine de llr . . Binford kur
tulamaz dayaktan. Geçen sefer Mi1s Reha üst katın pencere
sinden tutup aşağı fırlattı Mr. Binford'u, sonra inip Mr. Bin
ford'un, yani beyinin, kefeni hariç, dolabında nesi var, nesi 
yoksa, sokağa attı.» 

cYah dedi Temple. «Tevekkeli delil korkuyorlar. Bırak 
kalsmlar. Tedirgin etmezler beni!» 

cBaşka çare yok, baksamza! Hiç niyetleri yok çıkmağa.» 
Yeniden doğrulup Temple'e baktı. · «Yiyin şunları,» dedi, ciyi 
,gelir. Bir yudum da cin size.» 
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«İstemem,» dedi Temple, başını çevirerek. Minnie'nin oda· 
dan çıktığım duydu. Kapı sessizce örtüldü. Köpekler karyola
nın altında katılıp kalan öfkeli dehşetleri içinde duvara yaslı 
kaldılar. 

Tavamn ortasından sarkan, plili pembe kağıt abajurun · 
içindeki ampul değdiği yeri kahverengi yapmıştı. Parke, or
dan hurdan raptiyeyle tutturulmuş, kahverengi desenli bir ki
limle kaplıydı, zeytin yeşili duvarlarda, çerçeveli, iki taş ka
bartma resim vardı. Her iki pencerede, dikine donuvermiş toz 
şeritlerini andıran, toz rengi dantel perdeler sarkıyordu. Oda
yı küflü tütün kokusu sarmıştı. Adi, cilalı tuvalet masası
nın dalgalı aynasında, şehvetli kıvranışların ve ölmüş düşkün
lüklerin yiyip bitirdiği yorgun hayaletler, durgun bir su üs
tünde oynuyormuş gibiydi. Halının bir köşesine çakılı, soluk, 
çizgili bir muşamba parçası üzerinde, bir lavabo vardı; lava· 
bonun üstündeyse içinde çiçek olan bir vazo, bir de maşrapa 
vardı, birkaç da havlu asılı duruyordu; lavabonun arkasında
ki köşede, yine plili pembe kağıtla örgülü, pis bir su ko
vası vardı. 

Karyolanın altında köpekler çıt çıkarmıyordu. Temple, 
kımıldar gibi oldu; karyolanın ve mısır kabuklarının kuru ya
kınmaları bu derin sessizlikte eriyiverdi. Hayatlannın sigor
tası olan el tarafından yokedilivermenin verdiği, ansızın türe
yen ve anlaşılmaz korkuyla, durup dururken, altüst · oluve
ren o şımartılmış hayatlarının, yellenmekten başka kaygısı ol
mıyan yeknesaklığını düşünüyordu. 

Seslerle doluydu ev; belli belirsiz, uzaklardan geliyordu bu 
sesler, sanki uyumakta olan ev karanlıkla birlikte uyanıyor, 
onunla birlikte baş kaldırıyordu; Temple, cırtlak bir kadın se
sine benziyen, kahkahamsı bir ses duydu. Tepsiden buram bu
ram kokular geliyordu yüzüne. Başını çevirip baktı; kalın 
porselen, üstü kapalı, açık, birtakım kaplar vardı. Tam orta 
yerde de soluk cin kadehi, bir paket sigara, bir kutu da kib
rit vardı. Dirseği üzerinde doğrularak, kayan geceliğini çekti. 
Kapaklan açtı: Kalınca bir pirzola, bezelye, küçük ekmek
ler, pembemsi bir yemek daha, iştah açıcı şeyler doğrusu. Ka
yan geceliğini çekerken bir sürü şey geldi aklına; kahkaha
lar, çatal kaşık şakırtıları içinde okulda yemek yeyişi, evde 
babasıyla kardeşleriyle masada oturuşu, derken ödünç aldığı 
üstündeki gecelik, Miss Reba'mn yarın alışverişe gideriz de
mesi. �Ama iki dolarcığım var» diye düşündü. Yemeklere bak-
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tığında hiç de aç olmadığını gördü, üstelik bakmak bile iste
miyordu onlara. Bardağı kaldırıp dibine kadar dikti, yüzünü 
ekşiterek bardağı yerine koyup, başını hızla öte yana çevirdi; 
bi. yandan sigara bulmaya çalışıyordu eliyle, kibrit çakmak 
için tepsiye döndüğünde, parmaklarının arasına ti.tizlikle bir 
cipps aldı. Sigarayı bıraktı, çatalı bıçağı alıp yemek yemeğe 
başladı, durup durup geceliği omuzuna çekiyordu. 

Yemek bitince sigarayı yaktı. Çıngırak sesi geldi yine, 
arkasından tiz bir ses daha. Cırtlak bir kadın sesiyle, vurulan 
kapı gürültüsü birbirine karıştı. lki kişi merdivenden çıkıp, 
kapının önünden geçtiler. Bir yerde Miss Reba gürleyip du
ruyordu, derken, ıkına sıkııla, merdivenlerde ağır ağır çıkışı 
duyuldu. Açılıncaya kadar kapıya baktı Temple. Miss Reba 
elinde maşrapa göründü. Bol bir ev entarisi, bir de tüllü bir 
dtıl şapkası giymişti., ayaklarında çiçekli hasır terlikleri var
dı. Yatağın altındaki köpekler, çaresizlik ifade eden kısık bir 
ses çıkardılar. 

· 

Arkası iliklenmemiş olan enıarl, · Miss Reba'nın omuzla
nndan sarkıyordu. Yüzüklü eli, göğsündeydi, ötekiyse hava
da maşrapayı tutuyordu. Altın dolgu diŞlerle süslü ağzı, soluk 
alabilmek için arclı,na kadar açılmıştı. 

«Vay başıma gelenleri» dedi. Köpekler yatalm altından 
çıkıp deli gibi kapıya atıldılar. Yanından geçerlerken, kadın,. 
dönüp elindeki maşrapayı onlara fırlattı. Maşrapa kapının 'ke
nanna vurdu, içindeki saçıldı, sonra acıklı bir ses çıkararak 
ye.re yuvarlandı. Kadın yat:ığa yanaşarak tülün arkasından. 
Temple'e baktı. «Kumrular gibi mutluyduk,» diye inledi bo
ğulur gibi. Yüzükleri, dalgalanan göğsünde şaşaayla parlıyor
du. «Koyup gitti beni öbür dünyaya.> Islık gibi bir soluk çık
tı ağzından. Ağzı, ardına kadar açıldı, engelli cilerlerinin sı
zısına biçim veriyordu sanki, yuvarlak gözleri soluktu, Ş&f
kın ·şaşkın dışarı fırlamıştı. «Kumrular gibi,> diye gür�edi 
boğulurcasına. 

Zaman yine saat kristalinin ardındaki kolun ölü hareketi.
ne yetişmişti. Masanın üstünde duran Temple'in saati on
buçuğu gösteriyordu. İki saattir kımıldamadan yatmış, çev
reyi dinlemişti. Şimdi merdivenlerin aşağısından sesler ge
liyordu. Odanın küflü yalnızlığında demindenberi duyuyordu 
bu sesleri. Makineye benzer bir piyano sesi gelmeğe başladı. 
Arasıra pencerenin altındaki sokaktan otomobil frenleri du-
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yuluyordu; bir ara perdenin altından acı acı kavga sesle
ri geldi. 

İki kişinin -bir erkek, bir kadın- . merdivenleri çıktığını 
ve odaya girdiklerini duydu. Derken Miss Reba'nın, merdiven
den ıkış tıkış çıkarak, kapının önünden geçtiğini işitti. Temp
le, yatakta kımıldamadan yatmış, sabit bakan iri gözlerle, 
kadının maşrapayla yan kapıya vurduğunu, tahtaya bağır
dığını duydu. Kapının arkasındaki kadınla erkek, sus pus ke
silmişti, çıt çıkmıyordu. Temple yeniden köpekleri düşün
meye başladı, orilann dehşet içinde, çaresiz, öfkeyle katılıp 
kalmış bir halde yatağın altında, duvara yaslanıp büzülüş
lerini düşünüyordu. Bir yandan tahtaya boğuk boğuk sesle
nen Miss Reha geliyordu gözü önüne. Bir ara soluğa kesili
yor, boğulacakmış gibi oluyor, derken kalın erkek sesiyle 
kaba kaba küfrediyordu. Çıt çıkmıyordu duvarın ardından. 
Miss Reha, dövdükçe dövüyordu kapıyı maşrapayla. Temp
le yatmış, duvann arkasında yeniden duyulmaya başlayan 
sesleri dinliyordu. 

Temple, kapısı açıldığında ne bir şey görmüş, ne l?ir şey 
işitmişti. Nice sonra oraya · doğru baktığında, bir de ne gör
sün, şapkası yüzüne düşmüş Popeye dikilmiyor mu karşısın
da. Popeye· ses etmeden içeri girdi, kapıyı kapayıp siirgüliye
rek yatağa yanaş4. Temple, yatağın içinde büzülerek, yorga
m çenesine çekmiş, ona bakıyordu. Popeye yaklaşıp Temple'i 
süzmeğe başladı; ürkek ürkek kıvranıp duruyordu · Temple; 
yapayalnız, sanki bir çan kulesine · bağlanmış gibi. Zavallı 
zavallı gülümser gibi oldu, dişlerinin beyazlığı göründü ha· 
fiften. 

Popeye değince, inleıneğe başladı. cOlmaz, olmaz,>·  diye 
fısıldadı. «Olmaz şimdi • • .  > Popeye yorganı açıp bir yana fır
lattı. Temple, kımıldamadan yatıyordu, avuçlan yukan ba
kıyordu, havlunun altındaki eti, kalabalıktan panik . halinde 
kaçan insanlar gibi büzülerek geri geri kaçıyordu. Yeniden 
elini uzattığında Temple vuracak sandı. Popeye'a baktı: Yü
zünün ağlamaklı bii çocuk gibi acıyla büzüldüğünü gördü, 
inilder gibi sesler çukardığını duydu. Temple geceliğinden 
yakaladı. Temple bileklerini kavradı, ağzını çığlık atacakmış 
gibi açarak kendini o yana bu yana atmaya başladı. Popeye 
eliyle tıkadı ağzını, Temple bileklerini bırakıİııyordu, salya 
içinde kalmıştı Popeye'ın parmakları, Temple vücudunu . deh
şet içinde, bir baldırdan, öteki · baldıra atıp duruyordu, der-
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ken .Popeye'ın, yatağın yanına çöktüğünü gördü; yüzü, olmı
yan çenesi üstünde büzüldü, mor dudakları sıcak bir .çorbaya 
üfler gibi uzamıştı, at gibi, uzun, tiz bir kişnemeye benzer 
ses çıkarıyordu, duvarın ardında, Miss Reha, boğuk bir kah
kahayla karışık bir küfür savurdu,· ev çın çın öttü. 

xıx. 

«Ama şu kızın,» dedi Horace, «bir şeyciği yoktu ki. Ev
den çıktığında, biliyorsun, bir şeyi yoktu. Onu otomobiliyle 
kente götürüverecekti, o kadar. Bir . şeyciği yoktu. Biliyor
sun, bir şeyciği olmadığııiı.» 

Kadın yatağın kenarına oturmuş, çocuğa bakıyordu. So
luk, temiz bir battaniye altında yatıy\lrdu çocuk, ona daha 
dokunınağa vakit bulamamış dayanılmıyacak bir acı karşısın
da, ölüvermiş gibi, elleri başının yanından yukan doğru atıl
mış duruyordu. Gözleri aralıktı, gözbebekleri kafatasının içi
ne gerisin geri gidiyordu, öyle ki, bozuk süte benzeyen akı 
görünüyordu sadece. Yüzü hfilA ter içindeydi. Yalnız şimdi 
biraz daha rahat soluyordu. Horace'ın odaya girdiği zaman çı
kardığı ıslık çalan nefesi düzelmişti, yatağın yanındaki ·San
dalye üstünde, yarıya kadar dolu, açık san bira. bardağı duru
yordu, içinde bir de kaşık vardı. Açık pencereden, alanın gü
rültüsü geliyordu -otomobiller, yük arabaları, aşağı kaldırım
daki ayak sesleri- bütün bunların arasından Horace, adalet sa
rayım görüyordu. Akasya ve meşe ağaçlarının diplerindeki 
deliklere, dolar sokup çıkararak oyun oynayan adamlar vardı. 

Kadın, gözleri çocuğunda kara kara düşünüyordu. o:Onu 
isteyen yoktu orda. Lee, kaç kere söyledi onlara, kadın ge
tirmesinler diye, . ben de hava kararmadan önce kaçıp git
mesini, b�ların kendi ayarında insanlar olmadığını söyle
diın. Şu herif getirdi onu oraya. Ötekilerle oturmuş, içip du
ruyordu balkonda, akşam yemeği için içeri geldiğinde ayak
ta bile duramıyordu. Yüzündeki kanı dahi yıkamak zahme
tine katlanıİıamıştı. Lee kanuna aldınş etmiyor diye, her önü
ne gelen, öyle biri sanıyor onu, ki evi�iz böylece bir ... Adam
lar iyi demiyorum, ama onlar için viski almak, herhangi baş
ka bir şey almak gibi, ama gelgelelim şu herif gibi ağzı süt 
kokanlar, kanunla gelişigüzel oynanmıyacağım bilmiyorlar 
daha.» 
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Horace, kadının kucağında kenetli duran ellerinin kıvran
dığını görüyordu. �Vallah billah, bana kalsa, viski yapanı da, 
alanı da, satanı da hepsini ipe çekerdim. 

Ama ne diye beni buldu bu iş? Ne ettim ona, onun cin
sine? Ordan kaçıp gitmesini söylemedim mi ona? Karanlık 
basmadan kaç git demedim mi? Ama gelgelelim, onu bura
ya getiren şu herüçioğlu durmadan içiyor, Van'la da atışıp 
dı.ıruyordu. Bari, onlann gözü önünden sıvışsaydı bir köşeye. 
Bir türlü duramadı bir yerde. Bir kapıdan çıkar, ötekinden 
giriverirdi. Şu adam da Van'a dokunmasaydı bari, nasıl olsa 
Van, gece yarısı kamyonla gidecekti. Popeye da, nasıl olsa, 
onu bir - hale-yola koyardı. Cum�rtesi gecesi de, geç vakte ka
dar oturup içtiler, nasıl olsa bütün gece içip sızacaklardı, bi
liyordum böyle olacağını. Lee'ye söyledim basıp gidelim diye, 
bu işin sonu olmadığını, çocuğun bti geceki gibi hastalanaca
ğµıı, doktor bulamayacağımızı, telefon bulamıyacağımızı hep 
söyledim. Lee için köle gibi çalışıp tam işleri yola koymuşken 
derken bir de bakıyorsun kızın biri çıkageliyor.» Hareketsiz 
duruyordu, başı önüne eğile:, elleri hAIA kucağındaydı; fırtına 
yatıştıktan sonra, bir evin yıkıntısı üstünde yükselen baca 
gibi yorgun ve bitkindi. 

· 
......., 

«Orda, yatağın arkasındaki köşede, yağmurluğu giymiş 
dikiliyordu. Kanlar içindeki herifi içeri getirdiklerinde, öyle 
korkmuştu ki. Adamı yatağa yatırdılar, Van bir daha vurdu 
ona, Lee, Van'ın kolunu tuttu, Temple da maske deliklerine 
benziyen gözleriyle oracıkta kalakalmıştı. Duvarda asılı duran 
yağmurluğu, mantosunun Üstüne· giymişti. Entarisi katlan
mış olarak yatağın üstünde duruyordu. Herifi kan içinde ora
ya atıverdiler. 'Aman Yarabbim, sen de mi içtin?' dedim. 
Ama Lee bana öyle baktı durdu, burnunun epeyce beyazlaş
mış olduğunu gördüm, böyle olurdu içtiği zamanlar. 

Kapıda kilit miıit yoktu ; ama çok geçmeden kamyona 
gidip, bakacaklardı, o zaman belki de bir şey yapabilirim di
ye düşündüm. Derken Lee, beni de dışarı çıkarttı, lAmbayı 
aldı, böylece orda durup onların balkona dönmelerini bekle
mek zorunda kaldım. Kapının içinde duruyordum. Yatakta 
hırıldayıp duruyordu herif, ağzı burnu paramparçaydı, zor 
soluk alıyordu, bir yandan da balkondan ötekilerin sesleri ge
liyordu. Derken sesler evin dışından, çevresinden, arka tara
fından gelmeye başladı. Derken kesiHverdi. 

Duvara yaslanmış duruyordum · orada. Herif hırıldıyor, 
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boğuluyor, yeniden solumağa başlıyor, inliyor sızlıyordu; bir 
yandan karanlıkta yatan, gözleri dışarı uğramış, onları din
leyen kızı düşünürken, · onların defolmalannı or.acıkta bekle
yip duruyordum, belki bir şey yapabilirim dıye. Kıza git
mesini söyledim. Dedim ki: 'Evli değilsen ben ne yapayım. 
Senin kadar ben de istemiyorum burda kalmanı.' Dedim ki: 
'Senin cinsten kimselerden hiç yardım görmeden yaşadım bu
güne dek, ne hakla benden yardım beklersin, sen?' Çünkü 
elimden geleni esirgememiştim Lee'den. Onun yüzünden pis
liklere mi batmadım. Herşeyi unutuverirdim, olur biterdi, bü
tün istediğim beni kendi halime bırakmalarıydı. 

Derken kapının açıldığını duydum. Soluk alışından fa
mrım Lee'yi. Y:atağa gidip o:Yağmurluğu istiyorum, kalk ta, 
çıkar• diyerek kızın üstünden yağmurluğu çekip aldığında, 
mısır kabuklarının hışırtısını duydum, derken çıktı gitti. Yağ
murluğu alıp çıktı gitti. Van'ındı yağmurluk. 

Geceleyin, evin çevresinde, şu adamlarla -Lee'den geçi
nen, Lee yakalansa yardım etmek için parmağını bile kıpır
datmıyacak şu adamlarla- öyle dolaşıp durmuştum ki, artık 
soluklarından tanımağa başlamıştım onları, Popeye'ı da saçın
daki şu nesnenin kokusundan tanırdım. Tommy geliyordu ar
dından. Popeye'ın arkasından girip bana baktı, gözleri kedi 
gözü gibiydi. Derken gözlerini öteye çevirip � yaslanarak 
çömeldiğini duydum. İlerde yataktan Popeye'ın sesi geliyor
du, herif bir yandan hırıldayıp duruyordu. 

Mısır kabuklan yatağın içinde hı.prdayıp duruyordu, de
mek ki adam ölmemişti daha. Az sonra Popeye döndü, Tammy 
de arkasından, .dışan çıktılar; Tommy bırakmıyordu peşini; 
onlar kamyona gidinceye kadar bekledim. Sonra yatağ� git
tim. Kıza dokunur dokunmaz benle mücadeleye başladı, ses 
çıkarmasın diye elimle ağzını kapatmaya uğraşıyordum, hoş, 
ses çıkarmıyordu ya. Yatakta kendini ordan oraya atıyor, 
mantosuna sarılmış, başını bir o yana, bir bu yana çevirip 
duruyordu. · 

'Deli misin nesin,' dedim, 'benim - tanımadım mı o ka-
dını ... » 

cAma kızın,» dedi Horace, «bir şeyciği yoktu ki. Ertesi 
sabah çocuğun süt şişesini almaya geldiğinde görı;lüm, bir şey
ciği olmadığını biliyorsun.» Oda alana açılıyorQ.u. Pencere
den, adliye sarayının avlusunda dolarla bahis oyunu oynayan 
gençler görünüyordu; gelip geçer> yük arabalan, zincir hal-
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kalı arabalar, sokakta kaldırım üstünden geçen, yıyıp içen 
kaygısız kişilerin ağır adımlarınıp. sesleri odayı dolduruyor-
du. «Bir şeyciği yoktu kızın, biliyorsun.• 

· 

O gece Horace, bir taksiye atlayıp kızkardeşine gitti; te
lefona gerek görmemişti. Miss Jenny'yi odasında buldu. «Bu-
yur,» dedi :Miss Jenny «Narcissa şimdi...» 

· 

«Onun için gelmedim,• dedi Horace, cO, hoş, iyi yetişmiş 
genç yavuklusunun, o Virginia'lı centilmenin, neden gelmedi-
ğini biliyorum.• 

· 

«Kimin? Gowan'ın mı?• 
«Evet, Gowan'ın. Umarım bir daha da gelmez. Hey Tan

rım, elimde fırsat olduğunu düşündükçe ... • 
cNe oldu? Ne yaptı?» 
cSen al, genç deli bir kızı götür oraya, kendin de iç, onu 

yalnız bırakıp kaç. Ya öyle işte. O kadın da olmasaydı . . .  Vir
ginia bilmem nesine devam etmek gibi olatanüstü bir ayn
<:alığa erişmiş, kuyruklu giysi giyiyorlar diye yel-yüzünde 
utanmadan yürüyen insanları gördükçe... Trende, otelde, so
kakta, her yerde... anlıyor musunuz ne demek istediğimi?• 

«Hal• dedi Miss Jenny. cÖnce. kimden söz etfiiini an· 
lamamıştım. Geçen gelişinde hani, anımsarsın, senden hemen 
sonra gelmişti? Akşam yemeğine kalmak istemeyip de Ox
ford'a gitmişti ya?• 

«Evet, onları gördükçe, ben .•. • 
cNarcissa'ya evlenelim dedi. Narcissa da bir çocuğun ken ... 

disine çok bile geldilfni sqyledi. • 
· 

cKalbsiz olduğunu söyledim ya. tlle de inciteceksin onu, 
yoksa rahat etmez.• 

· 

cO da kızıp, Oxford'a gideceğini söyledi. Kendini komik 
bulınıyan bir kadını mı varmış orda, ne.» Kadın gözlükleri
nin üstünden bakmak için başını eğdi. «İnsanın erkek bir ak
rabası · olması zaten acayip bir şey, ama tutup da kendisiyle 
hiç ilgisi olmayan bir kadının işlerine bumunu sokmak. . . Ku
zum kim veriyor bu aklı erkeğe, evlenmiş olduğu, ya da do
ğurttuğu kadın kötü yola sapabilirmiş de, evlenmediği, ya da 
ele geçiremediği herkes ille de kötü yoldaymış?• 

«Evet,• dedi Horace, «Allaha şükür, benim etimden ka
nımdan değil bari. Arasıra serüven anyan biriyle düşüp kalk
sa, hadi bir derece, ama her Seferinde böyle bir deliye çatma
sı.» 

.«Elden, ne gelir ki? Tasfiyehaneye koyaınazşın ya!> 



cünun dediğini yapacağım; bir kanun çıkartacağım, öyle 
bir kanun ki, elli yaşından aşağı viski yapan, alan satan, hat
ta aklından viski geçiren herkesi, her önüne gelen, çekip vur
&'Ull diye. . .  arasıra serüven anyan biriyle neyse, ama böyle 
hep bir deliye . . . > 

Kente döndü. Gece sıcaktı; karanlık, yeni kanatlanmış 
ateş böcekleri vuıltısıyla doluydu. Bir yatağı, bir koltuğu, bir 
de masası vardı; masada da bir havlu üstünde fırçası, saati, 
piposu, tütün kesesi, bir de kitabın birine dayalı üvey kızı 
Little Belle'in resmi duruyordu. Resim iyi görününceye ka
dar, fotoğrafı döndürdü. Önünde durup, cansız fotoğraf klğı
dından omuzunun arkasına doğru bir yere baltan tatlı ve es
rarlı yüzü seyretti. Kinston'daki asma çardalını düşünüyordu, 
yazın alacakaranlığım, yaklaştıkça gölge seuizlilfne karışan 
insan sesi fısıltılanm, onlara, ya da ona hiçbir kMil maksadı 
olmadan -kötü de ne demek hey Tanrım.. yaklaştıkça; çiçek 
açmakta olan asmalara 'benzeyen bir kaynaşma içindeki ken
dinden olmayan bu küçük, hoş insan etini saran, beyaz enta
risinin hışırtısına, hafif hafif, baştan çıkartıcı, hayvansı titre
yişine karışıp gidiyordu. 

İrkildi birden. Sanki kendi isteğiyle fotoğraf yer değişti
rip, dengesini yitirerek kitaba doğru kaymıştı. Yansıyan bir 
ışık bulandınverdi resmi, 'tıpkı durgun su bulandığında altın
da duran tamdık bir şeyi yitirmiş gibi bir şey oldu; o hayale, 
çaresizlik içinde, sakin bir korkuyla baktı; yüzü günahla yıp
ranmış gibi kendininkinden daha yaşlı görünüyordu, pek 'tat
lı da denemezdi bu bulanık yüze, saklı gÖ'Zlerine yumuşak 
da denemezdi pek. Fotoğrafı almak için uzandığında, resim 
yüzüstü devriliverdi; boyalı ağzın değişmez yalanı ardında, 
yüz yine hayale daldı; tatlı tatlı uzağa bakıyordu, uzaklara, 
omuzunun ardından. Öyle, giyini.l,t yattı, ışığı da açık bıraktı, 
ta ki adliye sarayının saati üçü vurana kadar. Saatiyle tütün 
kesesini cebine koyarak evden çıktı. 

Gar üç çeyrek ötedeydi. Bekleme odası, sönük, tek bir 
ampulle aydınlanmıştı. Başını, katladığı ceketinin üstüne koy
muş, bir sıra üstünde uyuyan tulumlu bir adamla, basma en
tarili, adi bir şal takmış ve üstünde kaskatı, ölümsü çiçekler
le süslü şapkası kaşına inmiş, bir kadından başka kimse yok
tu. Kadının başı öne eğikti, belki de uyuyordu, elleri, kuca
ğında duran, kağıt sanlı bir paket üstünde kenetlenmişti; 
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ayak dibinde de hasırdan bir bavul vardı. Aklına pi}>oaunu 
unuttuğu geldi Horace'm. , 

Tren geldiğinde, Horace kömür tozlu yolda bir aşalı, bir 
yukarı gidip geliyordu. Adam, kolunda buruşuk ceketi, kadın 
elinde paket, bavulu, trene bindiler. ·Horultuyla dolu, genel 
vagona geçtiler. Arkalarından da Horace girdi: Sanki bir fa
cia sonuydu: Başlar d'Üfmilş, ağızlar açılmış, boyunlar bıçak 
altına yatmış gibi, alabildiline uzanmış, iki büklüm insalarla 
dolu bir vagondu bu. 

Horace uyuklar gibi oldu. Tren şrak diye durup ileri ge
ri sallandı. Horace uyandı, derken yine daldı. Biri sarsarak 
uyandırdı onu, çiçek açmış şafağa; trqsız, şiş şiş Yüzler, facia 
izini çıkarmak için hafif su atılmış yüzler; kişiliğin gizli, do
nuk dalgalarla donduğu kırpışan ölü gozler. İnip kahvaltı et
ti. Bqka bir vagona bindi, çocuğun biri durmadan vıyaklıyor
du, ayağının altında fındık mtık kabuklan . eziliyordu, buru
na. pis bir amonyak kokusu geliyordu, sonunda adamın biri
nin yanına oturdu. Az sonra adam eliliP dizleri arasından bir 
balgam attı: Horace acele kalktı, sigara içilen vagona geçti. 
O da tıklım tıklımdı. Zenci vagonunu ayıran kapı atzma ka
dar açık, sallanıp duruyordu. Koridorda, ayakta durdu; önün
de örtülü, yeşil kadile koltuklar, bir uyum üzere uzayıp gi
diyordu; bir yandan konuşmalar, kahkahalar �eliyordu; ikide 
bir, tüküren adamların dold�duğu bir koridorda ekşimsi ma
'vi bir hava esip duruyordu. Yine değiştirdi vagonu. Bekleyen 
kalabalığın bir bölümünü, gömleklerine veya yeleklerine an
laı:--ı belirsiz minik rozetler takmış üniformalı ötrenciler teş
kil ediyordu, iki de, kız vardı, çevresini, yorulmak bilmede� 
kaynaşan bir topluluğun aldığı bu kızlar, boyalı küçük yüzle
riyle, parlak renkli açık entarileriyle birbirinin eşi yapma çi
çekleri andırıyorlardı. Tren gelince, sevinç içinde güle konu
şa kahkahalarla, ona buna omuz atarak saldırdılar, oturacak 
yerleri güm diye indirip yer kapıyorlardı, yüzleri boşanma
mış kahkahalarla basılmıştı, dişleri şimşek gibi çakıyordu 
yüzlerinde; bu sırada üç orta yaşlı kadın baJomp duruyor, yer 
an yordu. 

O iki kız yanyana oturmuştu; şapkalarını çıkardılar, şap
kaların biri sütlü kahve renginde, öteki maviydi, minik elle
rini kaldinp ince parmaklariyle saçlarını düzeltmeğe b_aşladı
lar. Hareket eden dirsekler arasından iki yanaşık baş görü
nüyordu, iki delikanlı da koltuğun arkasından başlanni eğ-
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miş, renkli kurdelAlı şapkaları başlarında duran kızlan dikiz 
ediyorlardı. Derken, o güruh içinde kondüktörün şapkası gö
ründü; acıklı bir ses; sanki bir kuş ötüyordu. 

«Biletler. Biletler lütfen.• Kalabalık bir süre bırakmadı 
·onu, şapkasından başka bir yanı gözükmüyordu. O sırada iki 
delikanlı sıyn1ip Horace'm arkasındaki yere geçip oturdu. Ho
race soluk alışlannı duymağa başladı. İleride, kondüktörün 
kerpeteni iki kere çıt etti. Dönüp, «Biletler• diye bağırdı yi
ne. Horece'ınkini alıp, delikanlıların oturduğu yerin başına 
dikileli. . 

«Benimkini atdlnız,• dedi biri, cnah orda.• 
«Koçanı nerdeh dedi kondüktör. 
«Geri vermediniz ki. Aldınız ama, biletleri. Bakayım, ney

di numarası benimkinin,» dedi, sevinçli, içten, hoş bir dav
r.aD.lfl vardı. «Seninki neydi, anımsıyor musun, Shack?» 

İkincim de aynı davranıfla bir numara attı kafadan, «Al-
dınız canım. Arayın bakın.» Derken dişleri arasından ıslık ça
larak bir daas havası söylemele başladı. 

«Kuzum Gordon Ball'da mı yemek yersin sen?t 
«Yok canım, yaradılı.ftan kokar benim ağzım.- Kondük

tör gitti. Islık yükseldi, elleriyle dizlerinde tu-tu-tu diyerek 
tempo tutmata başladı. Derken saçmasapan miyavladı. Bu, 
Horace'a: sayfası çabuk çabuk· çeVrilen resjmli bir kitap gibi 
geliyordu, iiısanda gelişlgü.zel, kopuk kopuk birtakım izlenim
ler bırakıyordu. 

«Kız bir mil, biletsiz gitmiş.• 
cMarge da.» 
«Beht de.» 
«Tu-tu-tu-tu.» 
«Marge da.-
«Ben bileti Clıma'ya kestireceğim kondüktöre.• 
cYehüüüüüüül» , 
cKaraciier sever misin?• 
cO kadar yüksele çıkamam ,. 
cYehüüüüüüül» 
Islık çalıyorlardı, TU-TU-TU-TU-TU; tepinen ayaklar gü

rültü çıkarıyordu. İllr:l, koltulu Horace'ın başın� doğru geri 
itip, ayağa kalktı. «Hadi gel,• dedi cherif gitti.- Koltuk Ho· 
race'a yine çarptı; Horace, onların gidip koridoru tıkayan gü
ruha katıldıklarını gördü, cür'etli kaba bir el onlara yönelen 
yumuşak taze yüzlerin biri üstüne kondu. Grubun arkasından 
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koltuğun birine dayanmış, kucağında bebek tutan bir köylü 
vardı; tıkalı koridora, kalabalığın ardındaki boş yerlere bakıp 
duruyordu. 

Oxford'da, garda bekleyen öğrenci kalabalığının içine in
di; açık başlar, parlak giysiler; renkli gömlek giymiş, ellerin
de kitap, kalabalık içinde kaynaşanlar; yavuklulariyle elele 
vermiş, geçit vermeden, kollarını sallıyarak, itişe kakışa, kü
çük kıçlarını oynata oynata yütüyen kızlar, Horace'm yol bul
mak için trotuardan inip, geçişine soğuk soğuk, aval · 
aval bakarak, sallana sallana koleje doğru yürüyorlardı. 

Tepenin doruğunda, tiz sesli çanın çalmağa başladığı ve 
arkasında, yeşillikler içinde kırmızı tuğla, kurşuni yapılılrın 
parladığı büyük bir korudan üç yol ayrılıyordu. Kafile, akan 
üç dere haline geldi: Birbirlerine salladıklaıı eller, dalgalanan 
başlar, dilediği gibi hareket eden çocuklar gibi birbirleriyle iti
şip kakışanlar, miyavlayanlar gittikçe uzaklaşıyordu. · 

Yollann genişçesi Postaneye gidiyordu. Horac;:e, girip, gi
şenin boşalmasını bekledi. · 

«Bir küçükhamm arıyordum, adı Miss 'l'emple Drake. Gö
zümden kaçırinış olacağım.• 

cO burda değil artık,• dedi memur, cild. hafta önc.e ay
rıldı okuldan.• Memur gençti; kemik çerçeveli gözlükleri ar
dında anlamsız yumuşak bir yüzü vardı. Az sonra Horace: 

«Nereye gittiğini herhalde bilmiyorsunuzdur?> dedi. 
Memur baktı. Eğildi, sesini alçaltarak: · 

«Siz de mi detektifsiniz?• 
· 

«Evet,• dedi Hqrace, «·evet, neyse, boş ver.• . 
Merdivenlerden inip yeniden aydınlığa çıktı. tki yanından, 

birer ırmak akıyordu durmadan; çıplak kollar; kısa, parlak 
saçlar; dudaklarda hep o vahşi boya; gözlerde hep o soğuk, 
suçsuz, utanç nedir bilmeyen bakış, sanki kımıldayan bir mü
zik, güneşµı, ışığıyla döktüğü bal gibi; putatapan, ele gelmiyen 
nesneler, geçip gitmiş güneşli zevkleri anımsatıyor gibiydiler. 
Bir ışık panltısı ve sıcaklığın titreşimi içinde, serapınısı gö
rüntülere açık, ağaçsız alanlarda· kayboldular; taştan, tuğla
dan yapılmış başlıksız sütunlar, uğursuzı dibsiz ve tatlı güney
batı rüzg!nnın ağır ağır parçaladığı yeşil bir · bulut üzerinde 
yüzer görünen kuleler . . .  Horace orda durmuş manastırın çanı
m dinleyerek «Eee sonra?• diyordu. cSonra hiç. Bitti artık.• 

Elinde dolu ama yanmamış tahta bir pipoyla, trenden bir 
saat önce gara geldi. Helada, pis lekeli duvar üstünde kurşun 
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kalemle yazılmış Temple adını gördü. Eğik başla, piposuna 
hafif hafü vurarak okudu bu adı. 

Tren gelmeöen yarım saat önce, tepeden aşağı inip, tiz, 
parlak, boğıık kahkahalarla peronda toplanrnağa başladılar; 
hepsinde aynı sarışın bacak; gençliğin verdiği şu tuhaf, şeh
vetli, kaygısız havayla açık entarileri içinde vücutlan oyna
yıp duruyordu. 

Dönüş treninde kuşetli bir vagon vardı. Horace öteki va
gondan bu vagona geçti. Bir kişi vardı yalnızca; vagonun orta
sına doğru, pencere yanında, açık başlı, arkasına yaslanriuş, 
dirseğini pencere kenanna dayamış, yüzüklü parmağında yan
mamış bir sigara tutan bir adam oturuyordu. Tren kalkıp da 
kalabalığın önünden hızlanarak geçerken, öteki yolcu önde
ki vagona geçti. Kolunda bir pardesü vardı, elinde de pü, açık 
renk hasır bir şapka. Horace, gözünün ucuyla adamın iç cebin
de bir şey araŞtırdıiını görüyordu; geniş, yumuşak, beyaz en-, 
sesinde, saç1arınui giyo� bıçalma benzedilini düşündü Hora
ce; adamın kondüktörün yanından şapkayı başına oturtmağa 
çalışarak koridorda kayboluşuna baktı. Tren dönemeçlerde 
zangır zangır sallanıyordu: Tek-tük ev; yelpaze gibi açılan, sı
ra sıra uzanan taze pamuk yetişmiş vadiler. 

Tren yavaşladı; bir sarsıntı ve dört dÜdük sesi. Pis şap
kalı adam cebinden bil- püro çıkararak içeri girdi. Horace'a bir 
göz atıp yürüdü; derken parmaklan arasi.nda püro, durakla
dı. Tren bir daha sarsıldı. Adam elini uzatarak Horace'm kar
şısındaki koltuğun arkalığını yakaladı. 

cSiz yargıç Benbow değil misiniz?» dedi. Horace, koca
man ablak bir yüz gördü karşısında, ne yaşı belliydi, ne de 
kafasının içindeki. Minnacık yuvarlacık burnunun iki yanın
da et kütleleri vardı, bir yayla ortasındaki ra&ıthane kulesi
ni andırıyordu bumu, ama yine de kendine göre anlatılmıya
cak, çelişen bir incelik gizliydi, öyle ki, sanki yaradan bu ko
ca hamur yığınını, aslında bir sincap, ya da fare gibi çelimsiz, 
azla yeninen bir yaratık için tasarladığı birkaç ince çizgiyle 
süsleyerek şakasını tamamlamıştı. 

«Yargıç Benbow değil misiniz siz?:ıt dedi elini uzatarak. 
«Bendeniz senatör Snopes, Clarence Snopes.» 

«Ya?» dedi Horace. «Sevindim. Ama yargıç olmıya daha 
vakit var.» 

· 

Senatör, sigarasım salladı, öteki eli Horace'ın bumuna gi
recekti neredeyse, avucu yukan doğru bakıyordu, şahadet 
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parmağında koskoca bir yüzük vardı, yüzüğün altında derinin 
rengi, hafif uçmuştu. Horace sıkıp, çekti elini. 

«Oxford'da binerken gözüm ısırmıştı sizi, »  dedi Snopes, 
cama ben . . .  izin verirseniz oturayım,» dedi, bacağiyle Hora
ce'ın dizini iterek. Pardesüyü -yağlı kadife yakalı, mavi pej
mürde bir pardesü- koltuğa atıp oturmuştu ki, tren durdu. 
«Evet beyim, ne zaman olursa olsun tanıdıklarla karşılaşmak 
hoş bir şey doğrusu . . . » Horace'a abanarak pencereden dışan 
bir göz attı, külüstür bir istasyondu bu, üstüne tebeşirle ya
zılmış bir tahta görünüyordu, içine iki tavukçuk alan bir 
kafes vardı kamyonun birinde . . .  

Tulumlu, üç dört adam, duvara yaslanmış sakız çiğneyip 
duruyorlardı. «Tabii artık bizim eyaletten çıktınız, ama bence 
insan kime oy verirse versin, arkadaş arkadaştır. İşime yara
sın, yaramasın, arkadaş arkadaştır.• HAli yakmadığı pürosu;.. 
nu, parmakları arasında tutuyordu; arkasına dayanarak: «B* 
kentten gelmiyorsunuZ demek?» 

«Hayır.» dedi Horace. . 
cJackson'a yolunuz düşerse, ne zaman olursa olsun, sizi 

kendi hemşerim gibi ağırlıyacağ1IIldan emin olabilirsiniz. tş.. 
ten daima vakit buluruz eski arkadaşlar için. Durun hele, siz 
şimdi Kinston'dasımz, yanılmıyorsam? Senatörlerinizi tamnm, 
ikisi de iyi adam, ama adları bir türlü aklıma gelmiyor 
şimdi.» 

«Doğrl.ısunu isterseniz benim de aklıma gelmiyor,» dedi 
Horace. Tren kalktı. Snopes eğilip arkaya doğru koridora bak
tı. Hafif, gri elbisesi ütülüydü • ama, temizleyici yüzü görme
mişti. cYa böyle işte,» dedi. Kalktı, pardesüsünü aldı. «Şehre 
ne zaman yolunuz düşerse . . .  Şimdi herhalde Jefferson'a gi
diyorsunuz?» 

«Evet,» dedi Horace. 
«0 halde yine görüşürüz orda.» 
«Niye hurda oturmadınız?• dedi Horace. cBurası daha 

rahat.» 
«Gidip bir sigara içeyim,• dedi Snopes pürosunu sallıya

rak. «Görüşürüz yine.» 
«Burada için. Hanım mamm yok nasılsa.• 
«Tabi görüşürüz,» dedi Snopes. _«Holly Springs'te.• Öteki 

vagona doğru yürüdü, pürosu ağzında, kayboldu. Horace anım
sıvordu onu. On yıl önce, hantal, aptal herifin biriydi; bir 
lokantacının oğlu, lokantacı da Frenchmen's Bend civarların-
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· dan gelen bir ailedendi; bu aile, son yirmi yıl içinde Jeffer
son'a gelip yerleşmişti; dalbudak salmış bir aile olduğu için, 
halkın oyuna gerek görmeden istediğini senatör seçebilirdi. 

Soğuk piposu elinde, hareketsiz duruyordu. Kalkıp öteki 
vagona girdi, derken sigara içilen salona geçti� Snopes kori
dorda duruyordu, dört kişinin oturduğu bir koltuğun kenarına 
ilişmişti. Kalçası oturduğu yerden pürtlemiş, elinde yanmamış 
duran püroyla pozlar alıp duruyor.du. Horace'la göz göze ge
lince el etti ona. Az sonra da, pardesüsü kolunda yanına geldi. 

«Başkentte ne var, ne yok bakalım?» dedi Horace. 
Snopes, o kaba ve kendine güvenir sesiyle konuşmağa baş

ladı. Enti-püften konular üstünde çene çalmaya başladılar; 
Horace'ın gözünde kabarık ceketli garsonların örttüğü kapıla
nn ardındaki, gizli etek hışırtıları arasında birtakım entrika
ların döndüğü, dedikoduların yapıldığı otel odaları canlandı 
yavaş yavaş. «Şehre ne zaman gelirsen ge�• dedi, «arkadaş 
gezdirmeğe bayılınm. Kime sorarsan sor, şehirde, Clarence 
Snopes'un bilmediği yoktur derler. Duyduğuma göre, yukarda 
kötü bir iş üstüne almışsın.> 

cKötü denemez daha,• dedi Horace. «Bugün Oxford'da in
dim, üniversiteye gidip üvey kızımın birkaç arkadaşiyle ko
nuştum, En iyi arkadaşlarından biri okuldan ayrılmış. Jack
son'lu bir hanım kız, Temple Drake adında biri.• -

Snopes, küçük, donuk, patlak gözlerle ona bakıyordu. cHa 
evet,» dedi, cyargıç Drake'm kızı, şu kaçan.> 

· 

«Kaçan mıh dedi Horace. cEve mi kaçmışı? N'oldu ku
zum, sınıfta mı kalımş?> 

«Bilmiyorum. Gazetede okuyanlar, çocuğun biriyle kaçtı
ğını sandılar, öğrenciler arasında geçen bir aşk serüveni gibi 
bir şey.» ' 

cAma eve dönünce işin böyle olmadığını "'örmüşlerdir. 
Neyse, Belle şaşıracak şimdi Ne yapıyor şimdi o? Jackson 
kaldınmlannı arşınlıyordur korkanm.> 

«Jack:son'da değil ki.> 
«Değil mi?• dedi Horace, Adamın kendine baktığını du

yuyordu. cNerde ki?ıo 
«Babası teyzesiyle mi ne, kuzeyde bir yere göndermiş. 

Michigan'a. !ki gün sonra gazetelerde okuduk.» 
«Ya?» dedi Horace. Yakmamış olduğu pipo hala elindey

di, öteki elinin, cebinde kibrit aramakta olduğunu farketti. 
Derin bir soluk aldı. cŞu Jackson gazetesi pek fena bir gaze-
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te değil galiba. Eyaletin en güvenilir gazetesi diye tanını
yor, değil mi?• 

«ı'.!lbette,» dedi Snopes, cnerde olduğunu bulmak için mi 
gitmiştiniz Oxford'a?• 

«Yok canım. Kızımın bir arkad&Ş'lyla karşılaşacak oldum 
da, okuldan ayrılan bfrİnden söz açtı, o kadar. Holly SpriDqs'te 
görüşürüz.. 

«Elbette,• dedi Snopes. Horace kuşetli v.agol)a döndü, otu-· 
rup . piposunu yaktı. 

Tren, Holly Springs'te yavaşlayınca, Horace vagonun sa
hanlığına çıktı, derken geri çekildi birden; Snopes öteki va
gonun sahanlığına çıkmıştı, memurun· biri, eliyle kapıyı açıp· 
basamaklan indirdi. Snopes indi. İç cebinden bir şey çıkanp 
memura verdi. «Al evlidım,• dedi, «sana bir püro.• 

Horace indi. Snopes yürüdü; kirli şapkası, öteki şapkala
rın üstünden görünüyordu. Ho:race memura baktı. 

cOnu mu verdi sana?» dedi 

Memur pilroyu avucunun içine sakladı, sonra cebine ko-· 
yuverdi. 

cN'apacabın onu?> dedi Honce. 
cOnu dünyada kimaeye vermem,•. dedi memur. 
cHep böyle mi yapar?• 
cYılda üç dört kere. Ama ben de yardımına koşarım ha-· 

ni • . .  Mersi beyefendi» 
Horace, Snopes'un bekleme odasına gird1lini glSrdü, kirli 

şapkasını, geni.J ensesini unutuverdi Yeniden doldurdu pi-· 
posunu. 

öteki sokaktan Memphis'e gidecek olan trenin gelmekte· 
olduğunu işitti. İstasyona vardığında, tren perondaydı. Snopes 
açık duran bir sahanlılm önünde, iki hasır şapkalı gençle ko
nuşuyordu, geniş omuzlariyle, el-kol hareketleriyle babacan 
bir tavn vardı. Tren düdük öttürdü. İki genç bindiler. Horace, 
istasyonun köşesinden geri döndü. Tren geldiği zaman, Sno
pes'un önden binip, sigaı.a salonuna girdiğini gördü. Horace, 
piposunu vurarak boşalttı, öteki vagona girip, gidiş yönünde 
bir yer bularak oturdu. 
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xx 

Horace, Jefferson'da, gardan çıkarken kente giden bir 
otomobil durdu yanında. Kızkardeşine bu arabayla gitmi:;:ı.i. 
«Bu sefer de ben götüreyim sizi,• dedi şoför. 

cÇok teşekkür ederim,» dedi Horace. Arabaya bindi. Oto· 
mobil alana vardığında, adliye sarayının saati henüz sekizi 
yirmi geçiyordu, ama otel odasının penceresinde ışık mışık yok
tu. «Belki de çocuk daha uykudadır,» dedi Horace; «Otelde 
bırakıver beni» deyince şoföre, şoförün kendisine tuhaf tu
haf bakmakta olduğunu sezdi. 

«Bugün kentde değildiniz herhalde?» dedi şoför. 
«Değildim,» dedi Horace, ene oldu, olan-biten bir şey mi 

var kentde?» 
«Onu otelde bulamazsınız artık. Mrs. Walker'm onu alıp 

hapisaneye götürdüğünü duydum.» 
«Yaa!» dedi Horace.. «Neyse, otelde ineyim ben.• 
Otelin giriş yeri boştu. Az sonra otelci göründü; kır saç

lıydı, bir kürdan vardı ağzında, sağlam yapılı bir adamdı. Ye
leğinin altından şişko göbeği fırlamıştı. Kadın otelde değildi. 
«Şu kilise üyesi hanımlar var ya,• dedi otelci. K�anı par· 
maklan arasına alıp sesini alçalttı. «Bu sabah aveıieleriyle 
birlikte geldiler. 'Bilirsiniz canım, ne tür olduklarını.• 

cYani, Baptist kilisesinin sizin müşterilerinizi seçmeğe 
yetkili olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?• 

«Ah şu kadınlar. Tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz, bir 
şeye burunlarını sokmaya ·görsünler, gelin de siz onlara engel 
olun bakalım. Elbette ben . . . •  

«Hey Tanrım! Ah bir adam olsaydı d a  orda . . .  • 
«Ssssss,» dedi otelci, «onları tanımıyormuş gil'i konuşuyor

sunuz, onlar bir kere . . . » 
«Tabi, adam yoktu ki karşı . . . Siz de adam diye geçiniyor

sunuz ha.• 
cİŞimden olmak istemem,» dedi otelci, sAkince, «aslına 

bakarsanız,» geri geri. gidip peykeye dayanarak, «otelde kim 
kalır kim kalmaz benim bileceğim iş, keşke herkes benim gi
bi yapsa bu dolaylarda, kimseye karşı sorumlu değilim. Kaldı 
ki size karşı.» 

«Nerede peki şimdi? Yoksa kentten dışarı mı çıkardılar?» 
«Otelde hesabını gördükten sonra, nereye gittiklerini bil-
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mek benim ışım değil,• dedi otelci arkasını dönerek. «Kor
karım, tıkmışlardır içeri,» dedi. 

«Evet,» dedi Horace. cAh şu Hıristiyanlar! Ah şu Hıristi
yanlar.» Kapıya doğru döndü. Otelci çağınnca dönüp baktı. 
Çekmecenin birinden bir şey çıkarıyordu. Horace peykeye 
döndü. Bir kağıt vardı peykenin üstünde. Otelci ağzında hava
ya kalkmış kürdaniyle, ellerini peykenin üstüne koydu. 

«Hesabı sizin göreceğinizi söyledi,» dedi. 
Horace titreyen elleriyle parayı saydı. Hapisane avlusu

na girerek kapıyı çaldı. Az sonra göğsü üzerinde bir erkek 
pardesüsü tutan, zayıf, pasaklı bir kadın, elinde lambayla gel
di. Horace'a baktı, o daha bir şey söylemeden: cMrs. Guodwin'i 
istiyorsunuz galiba?» dedi. 

«Evet. Peki nasıl. . .  • 
«Avukatsınız siz. Sizi görmüştüm. Burda, uyuyor şimdi . . . • 
cTeşekkür ederim,» dedi Horace. «Teşekkür ederim. Za-

ten biliyordum birinin . . .  Ama aklıma gel. . . > 
«Çocuklu bir kadına daima yatağım vardır,» dedi kadın, 

cel, ne derse desin, umurumda değil. Ona söyliyecek önemli bir 
şeyin mi vardı? Şimdi uyuyor da.» 

cHayır, hayır, yalnızca . . . • 
Kadın lambanın arkasından Horace'a bakıyordu: cO hal

de boşuna tedirgin etmiyelim. Sabah gel de kalabileceği bir 
yer bul. Acelesi yok şimdi.» 

Ertesi sabah, Horace bir taksiye atlıyarak yine kızkarde
şine gitti. Olanı bite� anlattı. cOnu eve götürmem gerekiyor
du bu durumda.• 

«Benim evim kesinlikle olmaz.• 
Horace baktı ona. Derken yavaş yavaş piposunu doldur

mağa başladı. «Başka çare yok azizim. Anlaman gerek bunu.» 
«Evime kesinlikle olmaz,» dedi Narcissa. cBu konuda an-""

laştığımızı sanıyordum.» 
Horace kibrit . çakıp, piposunu yaktı, kibriti de dikkatle 

şömineye bıraktı. «Hemen hemen sokakta kaldığını görmü
yor musun? He:n . . ·• 

cünun için pek zor olil\asa gerek. Alışmış olması gerek, 
böyle durumlara. »  

Horace ona bakarak, piposunu a�ma koyup, ucu kızarın .. 
caya kadar çekti, pipoyu tutan elinin titrediğini görüyordu. 
«Bak bir. Daha sabah olmadan kentden çıi\.masını isteyebi
lirler. Niye peki? Sırf çocuğunu şu kutsal sokaklarda gezdir-
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diği adamla evlenmemiş bulunduğu için. Ama bunu onlara 
kimin söylediğini merak ediyorum? Jefferson'dan kimsenin 
durumu bilmediğinden eminim, yalnı1. biri . . .  > 

cBen ilk senden duydum,> dedi Miss Jenny. 
«Ama Narcissa, niçin . . . ıt 
«Evime kesinlikle olma�,> dedi Narcissa. 
cPekAlA,> dedi Horace, piposundan çekerek. «Anlaşıldı,• 

sesi kuruydu, alçaktan çıkıyordu. 
Narcissa kalktı: cBu gece hurda kalacak mısın?> 
cNe dedin? Hayır, hayır. Ona hapisaneye geleceğimi söy-. 

ledim, hem . . . » piposunu çekerek, cpekAlA,> dedi. cN'apalım?• 

Narcissa olduğu yerde duruyordu; dönüp: «Kalacak mı
sın, kalmıyacak mısın?> diye sordu. 

«Otomobilimin lAstiği patladı derim olur biter,> dedi Ho
race. cNe de olsa fena şey değil şu zaman dediğin. Doğru 
kullanırsan istediğin şeyi çeltj.p uzatabilirsin, llstik gibi tıpkı, 
ama bir · de bakarsın kopuverir, şahadet parmaldannla başpar
maklann arasında iki düğümcük sana; felAket ve �resizlik 
içinde kalıverirsin.> 

cKalıp kalmıyacağım soruyorum sana?> 
cKalacağım galiba,> dedi .Horace. 
Yataktaydı. Ne kapının açılışını işitmişti, ne de görmüş

tü, bir saattir karanlıkta yatıyordu. Gelen kızkardeşiydi. Dir
seği üzerine dolruldu. Yaklaştıkça daha iyi görüyordu lmkar· 
deşini. Horace'a bakarak: cDaha ne kadar bu işin peşin
den koşacaksın böyle?> dedi. 

· cSabaha kadar yalnızca,> dedi. cKente döneceiim, bir da� 
ha da görmezsin �.> 

· 

Kızkard.eşi kıpırdamadan duruyordu başucunda. Az son
ra soğuk ve durgun sesiyle: cDemek istedilimi anlıyor mu
sun?>' 

«Onu senin evine bir daha getirmemeye söz verivorum. 
İstenen Iaom gitsin, alaçlann arasına gizlenip, gözetlesin 
eyi.> Kızkardeşi bit şey söylemedi. cBenim orda oturmama en
gel olmazsın herhalde. Değil mi?> 

cNerde oturursan otur, umurumda değil. Sorun benim, 
kendimin nerde oturduğu. Burda, bu kentde oturuyorum ben. 
Bunla yaşamak zorundayım. Ama sen erkeksin. Sana göre 
�ava hoş. İstediğin yere gidebilirsin.> 

cYa?> dedi Horace. Kımıldamadan yatıyordu. KıZkardeşi 
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kıpırdamadan dikiliyordu başında. Sanki bir yemek tarifi hak
kında; ya da duvar kağıdı üstüne 

·
konuşuyorlardı. 

«Anlamıyor musun? Geri kalan ömrümü geçirecek oldu
ğum ev bu. Doğduğum ev. Sen nereye gidersen git, ne yapar· 
san yap umurumda değil. Kaç kadınla düşüp kalkarsan kalk, 
ne türden olursa olsunlar, umurumda değil. Ama hakkında de
dikodu çıkanlan bir kadınla fingirdemesini istemem kardeşi
min. Bana saygı göster demiyorum, ama anam babanı düşün 
biraz. Al götür onu Memphis'e. Adamın kefaletle tahliyesini 
istememişsin al götür kadını Mephis'e. Bunun için de bir 
yalan uyduruverirsin Goodwin'e. • 

«Böyle düşünüyorsun demek?• 
«Bir şey düşündüğüm yok. Bana ne. Bunlar kentde dola

şan sözler, doğru yanlış, her neyse. Canımı sıkan her gün senin 
yüzünden yalan söylemek zorunda kalmam. Git buradan Ho
race. Senden başka herkes bunun önceden tasarlanmış bir 
cinayet olduğuna inanıyor. • 

· . 

«O kadın yüzünden diyorlardır tabi, koku saçan o güçlü 
kutsallıklarından çıkıyordur bütün bu sözler. Benim öldürdü
ğümü söyliyenler çıkmadı mı daha?• 

«Kim öldürdüyse öldürdü, ne farkeder. Sorun senin hala 
bu işle uğraşıp uğraşmamarida. O bu, hfila ikinizin geceleri 
gizlice eve girdiğinizi sanıyor, anlıyor musun?» 

Soğuk ve tekdüze sesi, karanlıkta sanki sözcüklere biçim 
. veriyordu. Horace'in başı üstündeki pencereden esen karan

lığın içinden ateş ve cırcır böcekleri!J.in, uyuşuk, cırtlak . ses
leri geliyordu. 

cSen inanıyor musun buna?,. dedi Horace. 
cNeye inandığım önemli değil. Git hurdan Horace, n'olur 

git.• 
«Gidip de, yüzüstü onları bırakayım mı yani?• 
cHala suçsuz olduğunu ileri sürüyorsa biİ- avukat tutuver 

ona. Parasını· ben öderim. Kendinden daha tecrübeli bir cina
yet avukatı bulabilirsin. Kadının haberi olmaz. Umursamaz 
bile. Hapisten onu kurtar diye dürtüp dursun seni bakalım, 
ama kesenin ağzını açtığı var mı hiç? Kadının bir yerde gizli 
parası olduğunu anlamıyor musun? Yann kente gideceksin 
demek?» Dönüp karanlıkta kayboluverdi. «Kahvaltı etme
den gitme.• 

· Ertesi gün kahvaltıda kızkardeşi : «Davada öbür tarafın 
avukatı kim olacak?• dedi. 
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cBölge savcısı, niye sordun?> 
Kızkardeşi zili çalıp, biraz daha ekmek istedi. Horace, 

kızkardeşine bakıyordu. cNiye sordun?» Derken: «Kasıntının 
biri» dedi Horace. Bu söz bölge savcısı içindi, o Jefferson'
da yetişmişti, o da kent okuluna gitmişti Horace'la birlikte. 
«Evvelsi geceki işte de onun parmağı olduğunu sanıyorum. Şu 
otelde geçen olayda, demek istiyorum. Hant üstünde etki 
yapsın da, siyasal durumunu sağlamlaştırsın diye attırmıştır 
kadını otelden. Ah bilseydim, bu işi, sırf kongreye seçilmek 
için yapmış olduğundan emin olsaydım . . .•  

Horace, gittikten sonra, Narcissa Miss Jenny'nin odası
na gitti. «Kim bu bölge savcısı?» dedi. 

cÖmrün boyunca tanıdığın biri,> dedi Miss Jenny. «Üste
lik oyunu da ona verdin. Eustace Graham. Ne diye soruyor· 
sun? Gowan Stevens'in yerine birini mi anyorsun?» 

cMerak etmiştim, o kadar,ıt dedi Narcissa. 
cSaçma,ıt dedi Miss Jenny. cMerak filin değil seninkiıri, 

Bir işi yanda bırakıp bir başkasına el atamn hep.• . 
Horace, berber diikkAnından çıkan Snopes'la karşılaştı, 

kremle kaplı yanakları, pudradan kupkurşunt olmuştu. Göm
leğinin ortasında, kravat düğümünün altında, yüzüğüyle bir 
örnek, yakut taklidi bir düğme vardı. Kravat mavi benekliy
di, yakından bakılınca, beyaz beneklerin kirli olduğu görülü
yordu; tıraşlı ensesiyle, ütülü elbisesi ve cilAlı ayakkabılariyle 
çamaşırhaneden fazla, kuru temizleyiciden çıkmış bir hali Tar
dı adamın. ' 

c Vay, yargıç bey,• dedi, cişittilime göre, şu sizin müşteri 
için epey zorluk çekmişsiniz, yatacatı bir yer arayıp durmuş
sunuz; hep derim . . -» Eğildi, sesi alçaldı, çamur rengi gözleri 
fırıl fınl dönüyordu. c . . .  Kilisenin siyasette yeri yoktur; he
le kadınların, kanun bir yana, ne kilisede yerleri vardır, ne 
siyasette. Kadınlar evde kalmalıdırlar, erkelin işine burnu
nu sokmadan pir sürü yapacak iş bulurlar kendilerine. Erkek 
de ne olsa bir insan alt tarab, yaptıtı iş de kendinden baş
ka kimseyi ilgilendirmez. Bi!: şey yapabildiniz mi bari. hdın 
için?» 

cHapisanede,• dedi Horace. Kısa keserelc, yürflyilp gitmek 
istedi öteki ise sanki bir rastlanb. eseriymiş gibi, yolunu ka
padı. 

«Bir sürü de dedikoduya neden oldunuz. Goodwin hapiste 
kalsın diye, kefaletle tahliye talebinde bile buliınmadığınız 
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söyleniyor.» Horace, kaçıp gitmek istiyordu . .cDC'r dururum; 
dünyanın belAlannın yansı kadınlardan gelir hep. Şu kızı al 
örneğin; nasıl da kaçtı, az kaldı yüreğine iniverecekti baba
sının. Eyaletten dışarı atmağa hakkı var doğrusu.» 

«Evet,» dedi Horace, kuru, öfkeli bir sesle. 
�<Davanın iyi gittiğini duydukça seviniyorum. Uf aramız

da, şu bölge savcısını maymuna çevirecek bir avukat görmek 
isterdim doğrusu. Herife yüz ver, astarını da ister. Neyse, çok 
sevindim görüştüğümüze. Kentde bir iki günlük işim var. O 
tarafa gitmiyorsunuz herhalde?:. 

«Ne?» dedi Horace. «Nereye?» 
«Memphis'e. Yapabileceğim bir ışınız varsa orda . . .  » 
«Hayır,• dedi Horace, yürüdü. Gözleri görmez oldu bir 

süre. Ayaklan kendiliğinden gidiyordu. Çene kemiklerini sıka 
sıka ağzını acıtıyordu. Yolda, selam verenleri görmeden ge-
çiyordu. 

· 

XXI 

Tren Memphis'e yaklaşırken Virgil Snopes'un gittikçe dur
gunlaşmasına karşılık, yağlı kağıda sanlmış bir paketten mı
sır patlağı ve şeker pekmezi yemekte olan arkadaşı, Snopes' 
daki değişikliği görmeden, kendinden geçmiş gibi, gittikçe co
şuyordu. Deri taklidi, gıcır gıcır bavullariyle, tıraşlı enseleri
ne doğru eğilmiş hastt şapkalariyle, istasyona indiklerinde, 
adam hala konuşup duruyordu. Bekleme odasına girince, 
Fonzo : 

«Peki, şimdi ne yapacağız?» diye sordu. Virgil cevap ver
medi. Biri omuz attı onlara. Fonzo, düşmesin diye şapkasinı 
tuttu. «Söyle, n'apacağız?» dedi. Derken, Virgil'in burnuna 
sokularak: «N'oldu yahu?» dedi. 

«Hiç,•· dedi Virgil. 
«Peki, şimdi n'apacağız o halde? Sen buraya geldin önce. 

Benim ilk gelişim.• 
«Hele şöyle bakınalım bir,» dedi Virgil. 
Fonzo, çini mavisi gözleriyle ona bakıyordu. «Nen var ya

hu senin? Memphis'e defalarca geldiğini anlatıp duruyor
du� trende. Bahse girerim ki, " hiç . . .  » Omuz atan biri ayırıver
di onları, bir insan seli akıyordu aralarından. Fonzo bavuluna 
ve şapkasına yapışarak, arkadaşının yanına varabildi. 
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«Elbette geldim,» dedi Virgil, cam gözleriyle bakarak. 
«Söyle o halde, n'apacağız şimdi? Sabahın sekizinden ön

ce açılmaz ki.» 
«Acelen ne, o halde?» 
«Bütün gece hurda kalacak değilim ya. . .  Sen n'apmıştın, 

kuzum ilk geldiğinde buraya?> 
«Otele gitmiştim.» dedi Virgil. 
«Hangisine? Çok otel vardır burada. Bütün bu insanları 

tek bir otel nasıl alır. Söylesene, hangisine gittiğini?» . 
Virgil'in gözleri de soluk, mavimsiydi. Cam cam bakıyor

du. «Gayoso oteli.ıo dedi. 
«İyi ya, gidelim işte oraya.» dedi Fonzo. Çikiş kapısına 

doğru yürümeğe başladılar. Adamın biri «Taksi» diye bağırdi 
onlara, kırmızı şapkalı biri de Fonzo'nun bavulunu almağa 
çalıştı. cKendine gel,» dedi çekerek bavulu. Yolda bir sürü 
taksi şoförü daha bağırdı onlara. 

«Demek Memphis buymuş ha!> dedi Fonzo. «Nereye sa
pıyoruz şimdi?» Cevap yoktu. Çevresine baktı, Virgil'in tak
si şoförlerinden birini savdığını gördü, «ne . . .  » 

cŞurdan,• dedi Virgil, «uzak değil.» 
Birbuçuk mil kadardı, ikide bir, bavullar el değiştiriyor

du. cDemek Memphis buymuş ha!» dedi Fonzo. «Yahu ben 
nerdeydim şimdiye dek?ıo Gayoso'ya girince, otelci çocuk ba
vulları almak istedi ellerinden. Bavulları vermeden, sürtüne
rek geçtiler yanından, çini döşeli yer üstünde dikkatle yürü
yorlardı. Virgil durdu. 

«Gel hele.» dedi Fonzo. 
«Dur.> dedi Virgil. 
«Buraya daha önce gelmemiş miydin yahu sen?» dedi 

Fonzo. 
cGeldim elbette. Ama burası çok pahalı, burada adamın 

bir dolarını keserler günlüğüne.• 
cN'apacağız peki?» 
«Hele bir bakalım şöyle.» 
Caddeye döndüler. Saat beşti ; ellerinde bavullar, iki ya

na baka baka yürüyorlardı. Başka bir otele girdiler. İçerde, 
mermer ve bakırdan tükrük çanakları, telaş içinde gidip ge
len otelci çocuklar, çiçek saksıları arasında oturmuş insanlar 
gördüler. 

cBurda da iş yok. ıo dedi Virgil. 
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«Eee, n'apacağız şimdi? Bütün gece yürüyecek değiliz 
ya?• 
6 . , «Hele şu caddeden çıkalım bir;• dedi Virgil. Ana cadde
�n 1 çıktılar, karşılarına ilk gelen köşede Virgil yine döndü. 
«Gel bir aşağı tarafa bakalım. Şu vitrinlerden, maymun yüzlü 
zencilerden kurtulalım bir. Şu vitrinlerden birini kıracak ol
sarr ödetirler adama hurda.» 

«Niye? Biz gelmeden önce parası ödenmemiş mi sanki? 
Nasıl ödetirlermiş bize?• 

«Tut ki biz orda dururken, biri gelip kırclı. Tut ki, kıra
nı tutamadılar. Bize ödetmezler mi sanıyorsun parasını?» 

Saat beşbuçukta, ahşap evler, çöplüklerle dolu, kötü, dar 
bir sokağa girdiler. Az sonra yeşilliksiz küçük bir bahçe için
deki üç katlı bir evin önünde durdular. Giriş kapısı gibi gö
rünen, yana yatmış parmaklıklı bir kapı vardı, Merdivenler
de, bahçede koşuşan iki tüylil köpeğin seyrine dalmı.ş, gece-
likli, iri-yan bir kadın oturuyorclu. 

· 

«Gel bir soralım şuna.:. dedi Fonzo. 
«Otel değil o. Yazısı yok ki.ıt 
«Değil mi?• dedi Fonzo. «Basbayağı otel işte .. Sen hiç gör

dün mü üç katlı bir evde tek bir kifinin oturduğunu.> 
cBurdan girilmez,• dedi Virgil. cBura evin arkası. Ser

vis kapısı olduğunu görmüyol" musun?» dedi başıyla parmak
.lığı göstererek. 

cO halde, gel dolanalım öne.» dedi Fonzo. 
cHadi.ıt 
Dolandılılr evL ön tarafta sıra sıra otomobil satan dük

kAnlar vardı. Ellerinde bavullar, kalakaldılar yolun ortasında. 
cSenin buraya önceden geldiğini hiç sanmıyorum.• dedi 

.Fonzo. 
cDönelim bari. Herhalde önü orasıydı evin.» 
«ön tarafta hiç servis kapısı olur mu?ıt dedi Fonzo . . 
«0 kadına soralım.• 
«Kim soracak, ben soramam.» 
«Gidip bir bakalım hele.» 
Döndüler. Ne kadın vardı ortada, ne köpekler. 
«YaptıJın işi beğendin mi?ıt dedi Fonzo. 
«Bekliyelim biraz. Belki gelir şimdi.» 
«Saat yediye geliyor.» dedi Fonzo. 
Bavullan parmaklığın yanına bıraktılar. Işıklar yanmağa 

b�adı, batıya karşı duran pencereler göz kırpıp duruyordu. 
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«Burnuma domuz sucuğu kokusu geliyor.» dedi Foı:uo. 
Bir taksi durdu. Önden, tombul, sarışın bir kadın, arka

sından bir erkek çıktı. Fonzo'yla Virgil , onların bahçeye girip, 
! �puun içınde kaybolduklarını gördü. Fonzo dişleri arasından 
bir soluk çekti. 

· 

«Vallah billah.» 
«Olur a, kocasıdır belki.> 
c:Dur hele. Acele etme.» dedi Virgil. 
Beklediler. Adam çıktı, taksiye binip gitti . .  
«Kocası olamaz,» dedi Fonzo. «İnsan kansını bırakır da 

gider mi· hiç. Yürü hadi.» Bahçe kapısından girdi. 
c:Dur hele.» dedi Virgil. 
cSen bekle istersen,- dedi Fonzo. Virgil bavulu alıp ar

kasından gitti. · 
Fonzo parmaklıklı kapıyı dikkatle açıp içeri baktı. Virgil 

arkasında bekliyordu. 
cHay Allah kahretsin,» deyip girdi. Camlı bir kapı daha 

vardı. Fonzo kapıya vurdu. 
cŞu düğmeye bassana,» dedi Virgil. cKentliler kapı vu

ruluşuna kulak asmazlar, bilmiyor musun?» 
cPekaIA,» dedi Fonzo. Zili çaldı. Kapı açıldı. Gecelikli 

kadındı karşılarına çıkan, arkasından havlamalar geliyordu. 
cBoş odanız var mı?» dedi Fonzo. 
Miss Reha şöyle bir baktı, gıcır gıcır bavullarına, yeni 

şapkalarına. 
cKim gönderdi sizi buraya?» dedi. 
cKimse. Biz kendimiz geldik.» Miss Reba ona baktı. «Öbür 

oteller çok pahalı.» 
Miss Reha soluk soluğaydı. «Peki hurda ne arıyorsunuz 

siz?» 
«İş için geldik,• dedi Fonzo. «Epey kalmak niyetindeyiz.» 
cÇok pahalı değilse.» dedi Virgil. 
Miss Reha ona baktı. «Sen nerelisin cicim?» 
Nereli olduklarını, adlarını söylediler. «İşimize gelirse bir 

ay, belki daha da fazla kalırız.» 
cPekalA,» dedi kadın biraz düşünüp. Sonra onlara baka

rak: cBir oda veririm size ama, iş filan yapacak olursanız için
de, üstüne para isterim. N'aparsın, herkes gibi ben de ekmek 
parası kazanmak zorundayım.» 

cİş filan yapacak değiliz burda. Bizim işimiz kolejde.» 
dedi Fonzo. 
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«Ne koleji?> dedi Miss Reba. 
«Berberler koleji.> dedi Fonzo. 
«Bak hele şuna,- dedi Miss Reba, «bak şu kerataya.» 

Elini göğsüne koyup gülmeğe başladı. Fonzo'yla Virgil, soluk 
soluğa kahkaha atışına bakıyorlardı Miss Reba'nın. «Daha 
neler, aman Yarabbim.> dedi. «Girin bakalım.> 

Oda, evin tepesinde, arka taraftaydı. Miss Reba, onlara 
banyoyu göstermek için kapıyı açmak üzere elini uzattığın
da, içerden bir kadın sesi: «Bir dakka nonoşum,> dedi; kapı 
açıldı, kilomonolu bir kadın çıktı. Koridorda uzaklaşıncaya 
kadar arkasından baktılar, kadının geçerken saçtığı koku 
sersem etmişti onları. Fonzo dirseğiyle gizlice dürttü Virgil'i. 
Odaya döndünce : 

«Bu da ötekisi,> dedi. «İki kızı var.
«Yaşasın tavuk kümesi!� 
İlk gece, yatağı, odayı yadırgadılar, bir süre uyuyamadı

lar seslerden. Kenti dinliyorlardı; renk renk, görkemli ve 
kıvrak biçimleriyle, yeni zevkler peşindeki kadınların kaynaş
mağa başladığı, pınldıyan� dalgalanan kaynağı belirsiz ışık
lar üstünde, garip, çekici, derin, yeknesak, hem yakın, hem 
uzak, hem korku saçan, hem vaadlerle dolu sesleri dinliyor
lardı. Fonzo, kendini gül renkli, belli belirsiz gölgeler içinde 
görüyor, ipek hışırtıları nefes sesleri arasından gençliği be
liriyordu; sayısız değişimlerden sonra, tanrılaşan gençliği .Bel
ki de yarın başlar, diye düşündü, belki de yarın akşam olma
dan. Perdenin üstünden giren bir ışık çubuğu tavanda yel
paze gibi açıldı. Pencerenin altından sesler geliyordu, önce 
bir kadın sesi geldi, derken bir erkek sesi, fısıltı içinde birbi
rine karıştılar. Elbisesi hışırdıyan, biri çıktı merdivenden. Bir 
kadın iskarpininin hafif ve sert topuk sesleri geldi. 

Evden gürültüler gelmeğe başladı: Konuşmalar, kahkaha
lar; derken bir piyano tıkırtısı. «Duyuyor musun?> diye fı
sıldadı. 

«Epey kalabalık bir aile olsa gerek:> dedi Virgil, uykulu 
sesiyle. 

-«Aileyi maileyi bırak şimdi,> dedi Fonzo. «Parti bu be. 
Keşke ben de katılsaydım.> 

Üçüncü gün evden çıkmak üzereyken Miss Reba çıktı kar., 
şılanna. Onlar yokken akşamüstleri odayı kullanmak niyetin
deydi. Kentde bir detektifler kongresi varmış da, belki bir iş 
çıkarmış. «Ötenize berinize dokunulmaz. Önceden her şeyi ki-
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litlettirin Minnie'ye. Kimse bir şeyciğinizi çalamaz benim 
evde.» 

«Ne işler çeviriyor dersin?� diye sordu Fonzo sokağa çı
kınca. 

«Bilmem.• dedi Virgil. 
«O kadın için çalışırdım doğrusu,» dedi Fonzo. «Dolaşıp 

duran şu kimonolu kadınlara baksana.» 
«Kaç para eder, senin işine yaramaz ki,» dedi Virgil. 

«Hepsi evli onların. Duymadın ınıh 
Ertesi gün, ikindiyin, kolejden döndüklerinde, lavabonun 

.altında bir kadın kombinezonu buldular. Fonzo yerden onu 
.aldı. «Terzi olacak.» dedi 

«Herhalde,» dedi Virgil, «bak bir kere, bir 'eyin eksik 
mi?• 

Ev geceleri sanki hiç uyuma.yan insanlarla· doluydu. Gü
rültü eksile olmuyordu. lnip çıkıp duruyorlardı merdivenler
den. Fonzo'nun burnuna kadın eti kokusu geliyordu hep. Be
kir yatağına kadar geliyordu bu koku, hep kadınlar almış
tı Çevresini. Horlayıp duran Virgil'in yanıiıda yatıyor, kulak
ları duvarlardan, kapı atlarından sızan ipek hışırtılariyle do
luyordu, buna alçı da, tahtalar da katılıyordu sanki; on gündür 
Memphis'te olmasına karşın, kolejde tanıdığı bir iki kişiden 
başka hiç arkadaşı olmadığını düşünüyordu. Virgil uykuya 
daldığı zaman, kalkıp sürg\iyü çekerek kapıyı aralıyordu, ama 
hiçbir şey olmuyordu. 

Onikinci gün, Virgil'e, bir berber arkadaşiyle, birini gör
mete gideceğini söyledi. 

«Nereye?• dedi Virgil. 
«Neyse ne. Sen de gel istersen. Bir yer buldum. lki haf-

tadır burda olayım da, haberim olmasın . . .  » 
cKaç paraya malolacak?• dedi Virgil. . . 
«Parasız eğlence de olmaz ya.» dedi Fonzo. «Gel hadi.• 
«Hadi,» dedi Virgil, cama bak ille de paramı sarfedecek 

değilim.» 
cŞiıİıdi dur, hele bir gidip görelim de.» dedi Fonzo. 
Berber bunlan geneleve götürdü. Dışan çıktıklannda Fon

zo: «İki haftadır hurda olalım da, haberimiz olmasın ·bu yer
den.• dedi. 

«Keşke hiç olmasaydı,» dedi Virgil. «Üç 4olanm gitti.> 
«Değmedi mi ama?» dedi Fonzo. 



«Alıp götürmedikten sonra hiçbir şey üç dolar etmez.> 
dedi Virgil. 

Eve vardıklarında Fonzo durdu. cŞimdi görünmeden gir
meli,• dedi. cNereye gittiğimiz, ne halt ettiğimiz ortaya çıkar
sa, hanımlar hurda oturtmaz bizi artık.» 

cÖyle,» dedi Virgil. «Gördün mü yaptığın işi. Sen gel, be
nim üç dolarımı hiç et, üstelik bir de otelden olalım.> 

«Ben n'aparsam sen de öyle yap,> dedi Fonzo. cSen, ben 
ne diyorsam onu yap. Çeneni tut.> 

Minnie açtı kapıyı. Piyano avaz avaz gürlüyordu. Elinde 
ince bir fincan, Miss Reba belirdi. · «Bak hele, kimler gelmiş,> 
dedi, «epey geciktiniz çocuklar.> 

«Öyle oldu,> dedi Fonzo, Virgil'i merdivenlere doaru ite-
rek. «Bir akşam duasına katıldık.> 

Yatakta, karanlık içinde piyano sesi ıürleyip duruyordu. 
cOç dolanmı hiç ettin.> dedi Virgil. 
«Sus be,> dedi Fonzo .. etki haftadır hurda olalım da . . . > 
Ertesi akşam alaca.karanlıkta, kırpışan ışıkların yanma-

ğa başladığı, pinl pınl sanşın bacaklı kadınların, erkeklerle 
buluşup otomobillere bindiği zaman döndüler eve. 

cOç dolara değmedi mi yani?> dedi Fonzo. 
cİki günde bir gitmesek iyi olur,> dedi Virgil. cÇok pa

halıya gelecek.> 
cDoğru,> dedi Fonzo, colur da biri görür, söyleyiverir 

ona.> 
İki gece beklediler. cBu kez altı dolar gideeek.> dedi Vir-

gil. 
«Öyleyse sen gelme,> dedi Fonzo. Eve döndüklerinde Fon

zo: «Bu kez oyununu iyi oyna, davranışımızdan bir şeyler ça
kıyor gibi.> 

«Çakarsa çaksın,> dedi Virgil, canı sıkılarak. cYiyecek de-
gil a bizi.> 

Parmakiıklı kapının dışında fısılda.şıyorlardı. 
«Nerden biliyorsun yemiyeceğini?> dedi Fonzô. 
cOiur a canı çekmez.> . 
«Canının çekmiyeceğini nereden biliyorsun?» 
«Olur a, çekmez çekmez,> dedi Virgil. Fonzo _parmaklıklı 

kapıyı· açtı. cŞu altı de:>lan hatır hatır yiyemem ki,> dedi Vir
gii. «Keşke yiyebilseyd.i,m.» 

Minnie açtı kapıyı. «Biri sizi arayıp duruyor,> dedi. Ko-
ridorda beklediler. 
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«Yakalandık işte,» dedi Virgil. «Sana söyledim, parayı 
böyle sokağa at, bir de . . .  » 

«Kapa çeneni.» dedi Fonzo. 
Kapılardan biri açıldı, yampiri şapkalı bir erkek çıktı, ko

lunu kırmızı entarili bir kadının beline dolamıştı. «Clarence!» 
diye bağırdı Virgil. 

Odalanna gelince Clarence: «Burayı nasıl buldunuz?» 
dedi. 

«Bulduk işte,> dedi Virgil. Nasıl bulduklarını anlattılar. 
Clarence elinde püro, yampiri şapkasiyle yatağa oturdu. 

«Nereye gittiniz bakalım bu akşam?» dedi. Cevap verme
diler. Kuşkulu kuşkulu bakıp duruyorlardı ona. 

«Hadi camm söyleyin. Biliyorum zaten. Nerede peki?» An
lattılar. 

«Üç dolarım gitti,» dedi Virgil. 
«Jackson dolaylannın en büyük aptalı değilsen ben de 

hurdayım.» dedi Clarenee. «Gelin benimle.• Kuzu kuzu git
Wer ardından. Evden üç dört sokak öteye. Zenci dükkAnlan, 
zenci tiyatroları olan bir sokaktan geçip, dar, karanlık, bir 
sokağa girdiler. İçerde ışık yanan, kırmızı perdeli pencereleri 
olan bir evin önünde durdular. Clarence zili çaldı. Müzik, cırt
lak sesler, tepinmeler geliyordu içerden. İki pejmürde kılıklı 
zenciyle, yağlı tulumlar giymiş sarhoş bir beyazın tartıştığı 
boş bir koridora girdiler. Açık duran kapıdan göz alıcı en
tariler giymiş, saçları süslü altın gülüşlü, kahverengi kadın
larla dolu bir oda gördüler. 

«Bunlar zenci.» dedi Virgil. 
«Elbette zenci,» dedi Clarence. «Ama şunu görüyor mu

sun sen?» Yeğeninin burnuna doğru bir banknot salladı. «Renk 
nedir anlamaz bu.» 

xxıı 

Horace üç gün aradı taradı sonunda kadınla çocuk için 
bir yer buldu. Zenci büyücüsü diye bilinen, meczup yaşlı bir 
beyaz kadının külüstür eviydi bu. Kentin ucundaydı ev, önü
nü bel boyunda kuru otlar kaplamıştı. Arkada, kırık bahçe 
kapısından eve doğru gelen, üstünde ayak izleri olan dar bir 
.vc-1 vardı. Evin birsamlı derinliklerinde, bütün gece sönük bir 
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ışık yanar dururdu, her saat başı da bir yük arabası, ya da 
bir fayton, a,rkadaki parmaklığa bağlanır ve bir zencinin ar
kaı kapıdan eve girip çıktığı görünürdü. Bir zamanlar eve vis
ki araması yapan polis girmişti; tek-tük kuru ottan ve bir de 
içinde -alkol bulmadıkları- bir çeşit mvı ·olan şişelerden baş
ka bir şey bulamamışlardı; bu arada kadını iki kişi sıkı sıkı 
tutuyor, o da; saçı, kaknem yüzüne düşmüş, cırtlak sesiyle kü
für savurup duruyordu. Kadın, içinde bir yatak, bir de fare
lerin bütün gece cirit attığı çöp varili olan bir odada kurdu yu
vasını. 

«Burda rahat edersin,» dedi Horace. «Beni istersen şu nu
. maraya telefon et . . .  » Bir komşunun adını verdi. cHayır, dur; 

yarın telefonum gelecek o zaman .. . » . 
cEvet,» dedi kadın. «Buraya gelmemen daha iyi olur.• 
cNiye? Bunun bana . . .  Aldırır mıyım san . . .  :ıt • 
cSen bu kentde yaşamak zorundasın.» 
cBurda kalırsam, gözüm çıksın, Yeter derecede kadınla

rın _işime burun sokmasına göz yumdum ve eğer şu evlilik 
örneği . .  » Boş boş konuştuğunu da bilmiyor değildi. Bunun, 
kadının da farkında olduğunu biliyordu; kadın bunu, şeytanı 
gibi görünen fakat aslında bir çeşit sezgi gücünden başka bir 
şey olmıyan kadınların şu kuşkulu davranışiyle seziyordu. 

•Gerekirse bulurum seİıi herhalde,• dedi, cBaşka yapıla
cak şey yok.» 

cHey Tanrım,» dedi Horace. cSakın onlar kalkıp ta . . . oros
pular,» dedi, •Orospular.» 

Ertesi gün telefonu geldi. Bir hafta kızkardeşini görmedi; 
telefonu olduğunu bilemezdi kızkardeşi; ama dlvadan bir haf
ta önce, bir akşam oturmuş, okurken, telefon sessizlikte çın
ladı, Narcissa sandı önce, radyo, gramofon gürültüsü içinde 
mezardan gelir gibi bir erkek sesi duyuldu. 

cBen Snopes,:ıt diyordu. «Nasılsınız yargıç bey?» 
cNe?» dedi Horace. cKim?» 
«Senatör Snopes, Clarence Snopes.» Uzaktan gramofon 

sesi geliyordu; adamın, pis şapkası, geniş omuzlariyle, bir ma
ğazada, ya da bir lokantada müzik Aletine dayanmış, elinde 
oyuİıcak gibi duran ahizeyi kocaman yüzüklü tombul öteki 
eliyle kapamış, bir şeyler fısıldadığını görür gibiydi. 

cHa,,» dedi Horace, cöyle mi? Ne c;iediniz?» 
cSizi ilgilendirecek bir haberim var.?» 
cBeni ilgilendirecek haber mi?� 
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«Öyle sanıyorum. İki tarafı da ilgilendirebilir.» 
Radyo veya gramofonda zırlayan bir saksafon sesi Hora

ce'ın kulaklarını çınlatıyordu; müstehçen, şımarık, dövüşen 
iki hünerli maymun san'. · : .  Telin öte ucundaki adamın derin 
derin soluduğu duyuluyordu. 

«Peki,» dedi, «beni ilgilendirecek ne bilebilirsiniz?» 
«Bunu keşfetmek size kalmış.» 
«Olur, peki. Yarın sabah şehirde olurum. Beni bulursunuz 

nasıl olsa.» Derken birden, «Alo,» .  dedi. Adam sanki Horace'ın 
kulağına soluyordu; durgun, oturaklı, uğursuz bir ses. «Alo!» 
dedi Horace. 

«Sizi ilgilendirmediği anlaşılıyor. Öteki tarafa söyliyeyim 
bari, sizi tedirgin etmem bir daha. Allahaısmarladık.» 

«Durun hele,» dedi Horace. «Alo! Alo!» 
«Ne dediniz?» 
«Bu gece geliyorum kente. Orada saat . . .  » 
«Hacet yok,» dedi Snopes. «Benim otomobilim var. Ben 

gelirim.» 
Bahçe kapısına doğru yürüdü. Ay var'Cıı. Çam ağaçları

nın, siyah, gümüş rengi tünelinde ateş böcekleri, karanlığa 
sanki iğne batırıyordu. Kara çamlar, kağıttan vücutlar gibi 
göğe yükseliyorlardı; aşağı doğru uzanan çimenlik pırıl pırıl
dı; gümüşten bir patinaj alanı. Bir yerde, böceklerin üstünde 
bir gece kuşu öttü, titrek, acıklı sesiyle arka arkaya birkaç 
kere öttü. Üç otomobil gelip geçti. Dördüncüsü, yavaşladı, bah
çe kapısına yöneldi. Horace aydınlığa çıktı. Direksiyonda Sno
pes'un cüssesi göründü, sanki otomobilin üstü daha konmadan 
sıkıştırılmıştı içine. Elini uzattı. 

· 

«Yargıç bey nasıllar bu gece? Madam Sartoris'e bir tele
fon edeyim demiştim de, yoksa sizin kentde kaldığınızı bilmi
yordum.» 

cTeşekkür ederim,» dedi Horace. Elini çekti. «Neler öğ
rendiniz bakalım?» 

cBurda konuşalım,• dedi Horace, «arabayı da döndürme
ğe hacet yok.• 

«Burası gizli konuşulacak yer değil. Ama siz bilirsiniz.» 
İri yan kambur cüssesi ve ayışığında aya benzeyen anlamsız 
yüzü göründü. Telin ötesinde duyduğu o tehdit edici davranı
şıyla, o tedbirli, kurnaz ve esraı.:lı davranışıyla, Snopes'un ken
dine bakmakta olduğunu duyuyordu� Sanki aklı orda burda 
uçuşup duruyor, � her seferinde de, pamuk tohumu kabu-
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ğundan oluşmuş bir çığa benzeyen, şu hareketsiz, yumuşak, 
koca yığına tosluyordu. 

«Eve girelim,» dedi Horace. Snopes kapıyı açtı. «Siz oto
mobilinizle gelin, ben yürürüm.» Snopes arabayı sürdü. Ho
race, Snopes otomobilden inerken yetişti. «Pekfila, neymiş ba
kalım?» dedi Horace. 

Snopes yine eve doğru baktı. «Bekar yaşanıı hah dedi. 
Horace cevap vermedi. «Der dururum, her evli erkeğin, ken
dine özel bir yeri olmalıdır, istediği zaman başını alır çekilir. 
kimse de karışamaz yaptığına. Elbette, erkek bazı bakımlar
dan bağlıdır kadınına, ama göz görmeyince gönül katlanır, 
öyle değil mi? Böyle oldukça, kadın da rahat eder. Siz de öy
le düşünmüyor musunuz?» 

«Kadın hurda değil,» dedi Horace, «onu demek istiyorsa
nız. Beni niçin görmek istiyordunuz?» Yine Snopes'un şu kur
naz, kuşkulu, küstah bakışıyla kendine bakmakta olduğunu 
duyuyordu. 

«Der dururum, bir erkeğin işini ancak kendisi becerir, 
Sizi suçlandırdığım yok, ama beni daha yakından tanıyınca 
boşboğaz olmadığımı anlıyacaksınız. Oralarda dolaşıyordum, 
derken. . . Püro içer misiniz?> Koca eli göğsüne gitti, bir püro 
çıkardı. 

«Hayır, mersi.» 
Snopes bir püro yaktı, yüzü kibrit ışığında yanyatmış. 

pastaya benziyordu. 
«Beni niçin görmek istiyordunuz?». dedi Horace. 
Snopes pürosunu tüttürüp duruyordu. «Bir iki gün önce, 

yanılmıyorsam, işinize yariyacak, bir haber çalındı kulağı
ma.»· 

«Ya? lşime yanyacak bir haber ha?> 
«Yarayıp yaramıyacağıru artık siz bilirsiniz, derken baş-. 

kalan çıktı karşıma, ama biz hemşehri olduğumuzdan, tabü . .  .:. 
Horace'm aklı oraya buraya gidip geliyordu. Snopes'un 

ailesi Frenchmeq's Bend dolaylanndandı, hala da orda otu
ruyorlardı. Eyaletin bu bölümündeki bilgisiz halk arasında· 
bir haberin nasıl yayıldığını, ne yollara saptığını biliyordu. 
Öyle devlete satacak kadar önemli bir sır olamıyacağını da 
düşündü. Snopes bile bu kada:( enayi olamazdı. 

«Ne bekliyorsunuz, · söylesenize?» 
Snopes'un kendine baktığını duyuyordu. «Oxford'da tre--
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ne bindiğiniz günü anımsıyor musunuz? Hani şu vagona bin
miştiniz de . . .  » 

«Eeee?» dedi Horace. 
Snopes çeke çeke pürosunu kızarttı, elini kaldırıp ensesi-

ne götürdü. «Bana bir kızın sözünü etmiştiniz hani?> 
«Eee, ne olmuş?» 
«Gerisi sizde.» 
Ayın gümüşe çevirdiği bayırdan yükselen hanımeli koku

sunu; gece kuşunun, cıvık, acıklı, yeknesak ötüşünü duyuyor
du. «Yani nerde olduğunu biliyorum de:r:nek mi istiyorsunuz?» 
Snopes cevap vermedi. Horace ellerini yumruk yapıp, cebine 
soktu, iki yanına yapıştırdı. «Vereceğiniz haberin işime yara
yıp yaramıyacağını nerden biliyorsunuz?» 

«Size kalmış yarayıp yaramıyacağı. Cinayet dAvasına ba
kan ben değilim. Oxford'a onu aramaya giden ben değilim. 
Tabi i$inize gelme7.Se, gider ötekilerle anlaşının. Size bir fır
sat verdim.• 

Horace merdivenlere doğru yürüdü. «Oturalım,• dedi. 
Snopes da gidip merdivene çöktü. Ayışında oturuyorlardı. 
«Nerde olduğunu biliyor musunuz?» 

«Onu gördüm,• Elini yine ensesine götürdü. «Gördüm ya. 
Dediğim yerde bulama788nız, paranızı geri veririm. Daha -ne 
deyim size?> 

· 

cKaç para istiyorsunuz?» dedi Horace. Snopes pürosunun 
ucunu kızartti. «Söylesenize,> dedi Horace. «Pazarlık edecek 
değilim,> dedi Snopes, «PekllA.:. dedi Horace. «Veririm.• Diz
lerini yukan çekip dirseklerini dizine dayadı, yüzünü de avuç
lan içine aldı. cNerde . . .  durun. Siz Baptist misiniz yoksa?> 

«Ailem Baptisttir. Ben serbest görüşlüyüm. Hiçbir şeye 
bağlı değilim, beni yakından tanırsanız anlarsınız.> 

cPekAHi.» dedi Horace elleri arkasında. cNerde?• 
cSize güveniyorum,� dedi Snopes. cMem:ı>his't.e, randevu 

evlerinin birinde.> 

XXIII 

Horace, Miss Reba'nın bahçe kapısından girip de servis 
kapısına yaklaştığı zaman, ardından birinin çs.ılırdığını duy
du; vakit akşamdı; rüzgarla aşınarak sıvalan pul pul olmuş 
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duvarlarda. soluk, kutu kutu pencereler vardı. Durup ardına 
baktı; yan köşeden, Snopes'un başı, hindi gibi uzanmış bakı
yordu, derken kendi de çıktı meydana. Önce yukarı doğru, eve, 
sonra sokağın iki yanına baktı. Parmaklık boyunca yürüyüp 
dikkatle bahçe kapısından girdi. 

«Yargıç bey,> dedi, «insllJl}ar hep bir, değil mi?» El uzat
madı sıkmak için. Tersine, Horace'ın üstüne doğru şu kasın
tılı, kuşkulu davranışıyla kabarıp, sokağa bir göz attı. «Der 
dururum, arasıra şöyle bir dolaşmak insana zarar vermez di
ye . . . > 

«N'oldu yine?> dedi Horace. «Ne istiyorsunuz benden?> 
cAman yargıç bey, merak etmeyin, bunu bizim orda kim

seye anlatmam. Aklınızdan çıkarın bunu. Bütün bildiklerimi
zi söylemeğe kalksak, Jefferson'da trenden inen kalmaz son-
�� ı 

, cBurda ne yaptığimı benden iyi biliyorsunuz da, hfila ne 
istersiniz benden?> 

«Tabi, tabi,> dedi Snopes. «İnsan neler duyar bilirim; ev- · 
lililı:: filan, üstelik karısının nerde olduğunu kesin olarak bile
memek.> Dönüp duran bakışlariyle ikide . bir, Horace'a göz 
atıyordu. «Siz gönlünüzü rahat tutun. Ben mezar gibiyim, ses 
vermem. Ama insan ne de olsa iğreniyor, iyi . . .  > Horace kapı
ya kadar yürüdü. «Yargıç bey,> dedi Snopes içe işleyici al
çak bir sesle, Horace döndü. «Burda kalmayın.:. 

«Kalmayım mıh 
«Onu görün ve çıkın. Burda kazık atarlar adama. Köylü-

. ler için bir yer burası. Monte Carlo'dan daha pahalıdır. Ben 
sizi hurda bekler, sonra öyle bir yer bu}urum ki . . . > Horace . 
ilerleyip servis kapısından girdi. İki saat sonra, Miss Reba ile 
odasında oturmuş konuşurken, ve bir yandan, merdiven üs
tündeki odaya çıkıp inen ayak sesleri gelirken, Minnie girip, 
bir kağıt parçası verdi Horace'ın eline. 

«0 ne?> dedi Miss Reha. 
«Şu şişko, pas� suratlı herif verdi,> dedi Minnie. «Aşağı 

gelmenizi istiyor.> 
«İçeri mi aldın onu?> dedi Miss Reha. 
«Hayır hamfendi, içeriye girmeğe niyeti yoktu.> 
«Olacağını sanmam,> dedi Miss Reba homurdanarak. 
cTanıdığHUZ biri mi?> dedi Horace'a. 
«Evet. Yazık ki.» Kağıdı açtı. Pusula temiz yazılmıştı, 

üstünde de kurşun kalemle yazılmış bir adres vardı . . . · 



« İki hafta kadar oluyor buraya ge�eli,» dedi Miss Reba. 

« İki kişi arıyormuş, yemek odasında orda burda oturup, 
lokomotif gibi püro içti durdu. kızların kıçlarını elledi, bir ku
ruş ta harcadığını görmedim. Sana bir şey ısmarladı mı Min
nie?» 

«Hayır hamfendi.» 

«İki gece önce yine hurdaydı. Beş para sarfetmedi, çene 
çalmaktan başka bir şey yapmaz. «Bana bakın beyim,> dedi, 
« bekleme odasında oturanlar da arasıra trene binmek zorun
dadırlar. » Bir dahaki sefer bir de baktım, elinde küçük bir vis
ki şişesi geldi. İyi bir müşteri olsa aldırmam buna. Ama şu 
herif gibi biri, üç kere gelir de, kızlarımı çimdikler, yarım şi
şe viski dört koka-kola ile sırasını savuşturursa. . . Aman ne 
adi herif, ben de Minnie'ye onu bir daha içeri almamasını söy
ledim ve geçenlerde bir ikindi vakti şöyle bir kestireyim de
miştim ki . . . Minnie'ye ne etti de, o da onu içeri aldı, bir tür
lü keşfedemedim. Kendisine · bir şey vermediğini biliyorum. 
Nasıl yaptı Minnie ha? Herhalde önceden görmediğin bir şey 
göstermiş olmalı sana, öyle değil mi?> 

Minnie hayır dedi başıyla. «Görmek isteyeceğim bir şeyi 
yoktu ki. Göreceğimi çoktan gördüm ben. > Minnie'nin kocası 
kendisini bırakmıştı. Hoşuna gitmiyordu Minnie'nin işi Lo
kantada aşçılık yapıyordu, beyaz hamfendilerin Minnie'ye ar
mağan etmiş olduğu bütün giyecek eşyasını, ind boncuğunu 
alıp lokantadaki bir garson kızla sıvışmıştı. 

«Şu kız için sorup soruşturdu,> dedi Miss Reha. «Ben de, 
daha çok bilgi istiyorsan, git de Popeye'a sor, dedim. Bur
dan defolup bir daha görünmemesini söyledim ·yalnızca; bir 
gün, öğle üzeri saat ikiye doğru uykuya dalmıştım, Minnie onu 
içeri alıyor, ona evde kimin olduğunu soruyor, ".> da kimse yok 
diyor, derken merdivenlerden çıkıyor. Minnie'nin dediğine gö
re o sırada Popeye girmiş içeri. Minnie de n'apacağını şaşır
mış. İçeri almamağa korkmuş, bir yandan da içeri alsa şu 
çorbacı şişkoyu t:utup merdivenlerden aşağı atacak, bu yüz
den kendi de işinden olacak, üstelik kocası da yeni bırakmış 
kaçmışmış filan falan. 

· 

Derken efendim, Popeye kedi gibi ayaklariyle merdiven
lerden çıkıyor ve herifin diz çökmüş, anahtar deliğinden di
kizlemekte olduğunu görüyor. Minnie, Popeye'm bir dakka 
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kadar yampiri şapkasiyle adamın arkasında dikildiğini söy
ledL 

Derken bir sigara çıkarmış, başparmağının tırnağı üs
tünde kibrit çakıp sigarayı yakmış, derken, diyor Minnie, ya
nan kibriti ensesine tutmuş, Minnie de merdivenlerin ortasın
da dikilmiş bakıyormuş; diz çökmüş herifin yüzü fırından er
ken çıkarılan pastayı andınyormuş. Popeye burnundan du
man çıkararak baş sallamış ona. Minnie de aşağı inmiş; on sa
niye geçmiş geçmemiş, herifin merdivenlerden elleri başının 
üstünde, içi burada.ki katanaların karnı gibi lık lık ede ede 
indiğini görmüş, kapıdan dışan çıkmadan epey tekme yemiş 
Popeye'dan, herif şöminede esen rüzgAr gibi uğulduyormuş, 
derken Minnie kapıyı açıp defetmiş onu. Bu da son oldu, bu 
geceye kadar bir daha çalmamıştı kapıyı . . .  Verin bakayım 
şunu.> Horace kağıdı uzattı. cZenci karhanası hal> dedi. cEş
şoğlu . . .  Minnie, git söyle ona, arkadaşı hurda yok diye. Ne
reye gittiğini de bilmiyorum de.> 

Minnie çıktı. Miss Reha: 
«Evime her türlüsü giİ-ip çıkar,> dedi, cama her şeyin bir 

derecesi var. Avukatlar bile gelip gitmiştir buraya. Memp
his'in avukatlarının en ünlüsü, nah şurcia, şuracıkta yemek 
odasında kızlanmdan biriyle sevişti. Milyonerin biri. Yüzkırk 
kilo geliyordu, kendine özel bir yatak yaptınp, buraya gön
dertmişti. Kendi de şimdi yukarda. Ama bütün bunlar benden 
başka kimseyi ilgilendirmez. Durup dururken hiçbir avukata 
kızlarımı hırpalatmam.> 

«Peki, ileri sürdüğüm. neden yetmez mi? Yapmadığı bir 
şey yüzünden yaşamıyla oynuyorlar adamın. Şimdi bile bir 
kaçağı adaletten saklamakla suç işliyorsunuz.> 

cO halde gelip de alsınlar. Ben karışmam. Bu eve bir sü
rü polis girip çıkmıştır, onlardan korkacak değilim ya.> Maş· 
rapayı kaldırıp dikti, elinin tersiyle de ağzını sildi. «Aklımın 
ermediği işe karışmam. Popeye dışarda ne halt ettiyse etti, 
kendi bileceği iş o. .Afua benim evimde insan öldÜrmeğe kal- -
karsa o zaman iş değişir.• 

cHiç çocuğunuz var mı sizin?> Kadın baktı. «Özel yaşa
yışınızı kurcalamak niyetinde değilim,> dedi Horace, cyalnız 
o kadını düşünüyordum da. Yine yollara düşecek, çocuğun ge
leceğinin ne olacağını da Tanrı bilir.• 

cEvet,> dedi Miss Reba. cDört çocuğa bakmaktayım, şim
di Ar�a�'talar, .ama benim çocuklarım . ��ğil.• Maşrapay:l 

131 



kaldınp sallıyarak içine baktı, sonra yere bıraktı. «Doğma
sa daha iyi olurdu,» dedi. «Hiçbiri _doğmasaydı keşke.» Kalktı, 
ağır ağır ona doğru geldi, başına dikildi. -Elini Horace'ın ba
şına koyup yüzünü yukarı kaldırdı. «Bana yalan söylemiyor
sunuz ya?»  dedi; içe işleyen bakışları, üzgündü, gözleri dikkat 
kesilmişti. «Hayır, yalan söylemiyorsunuz.» Bıraktı yüzünü. 
«Bekleyin burda, bir bakayım.» Dışarı çıktı. Koridorda Min
nie'le konuştuğunu, derken ıkına sıkına merdivenleri çıktığı
nı duydu. Kadın gidince, Horace sakin oturdu. Odada tahta 
bir karyola, boyalı bir paravan, üç, üstü dolu sandalye, bir de 
duvar kasası vardı. Tuvalet masası, pembe saten, işlemeli bir 
örtüyle kaplıydı, üstü tuvalet eşyalariyle doluydu. Şöminede, 
cam bir kavanoz altında, balınumundan yapılmış bir leylak 
vardı, üstünde de siyah bir örtüyle çerçevelenmiş, palabıyık
h, uysal bakışlı, bir erkek fotoğrafı duruyordu. Dµvarlarda 
tektük grek tipi ıa., basmalar, bir de mekik işi bir resim var
dı. Horace kalkıp kapıya gitti. Loş koridorda bir sandalyeye 
oturmuş Minnie'yi gördü. 

cMinnie,> dedi, «bana içecek bir şey verebilir misin? Bar
dak büyükçe olsun.> 

Suyu içmişti ki, Minnie yine geldi: «Yukan çıkmamzı söy
ledi,> dedi. 

Horace merdivenlerden çıktı. Miss Reha merdiven başın
da bekliyordu. Horace'a koridorda yol göstererek karanlık bir 
odanın kapısını açtı. «Onunla karanlıkta konuşacaksınız,> de
di, «ışık istemiyor.> Koridordan sızan loş ışık, kapıdan gire
rek yatağa kadar geliyordu. cBu oda onunki değil,ı. dedi Miss 
Reba. «Sizi bir türlü almak istemedi kendi odasına. İsterse
niz biraz oyalayın onu, söylemek istediğinizi söylemeden ön
ce.> Girdiler; yatağın üstüne düşen ışık, kımıldamadan duran 
yorgan kıvnmlannı belirtiyordu, kimse yoktu sanki odanın 
içinde. 

Horace1 «Boğulacak,• diye düşündü; cCicim.> dedi Miss 
Reha, kıvnmlarda kıpırtı olmadı. «İşte geldi cicim. Ama sen 
böyle kaplanırsan, biraz ışık yaksak. Kapıyı da kaparız.> Işı
ğı yaktı. 

«Boğulacak.> dedi Horace. 
«Şimdi gelir kendine,> dedi Miss Reba, chadi söyleyin ne 

söyliyecekseniz. Yanında ben de kalayım daha iyi, Siz bana 
bakmayın. Şimdiye kadar bazı şeylere sağır olmasaydım, bu 
işte fazla kalamazdım. Merak sahibi biri bile olsaydım, bu 

132 



evde kalabilir miydim hiç? Alın şu sandalyeyi.» Döndü, ama 
Horace önce davranıp iki sandalye çekti. Yatağın kenanna 
oturup kıpırdamıyan kıvnmlara doğru söyliyeceğini söyledi. 

«İşin iç yüzünü öğrenmek istiyordum sadece. Siz, kendi
nizi tehlikeye atmış olmazsınız. Sizin yapmadığınızı biliyorum. 
Şimdiden söz veriyorum size, sırf sizin tanıklık etmemeniz yü
zünden Goodwin asılmadıkça, mahkemeye tanıklık için çağrıl
mıyacaksınız. Neler duyduğunuzu bilmiyor değilim. Adamcağı
zın yaşamı tehlikede olmasaydı sizi tedirgin etmezdim böyle.» 

Kıvrımlar kımıldadı. 
«Yapmadığı bir iş yüzünden asacaklar onu,» dedi Miss 

Reha. «Kansının da ne kimseciği, ne bir dayanağı var. Sen 
elmaslannla, o Çocuğuyla başbaşa. Anlıyorsun değil mi?» 

Kıvrımlar kımıldadı. 
«Neler duyduğunuzu biliyorum,» dedi Horace. «İsterseniz 

başka bir adla dolaşabilirsiniz, tanınmamak için yeni elbise
ler giyer, gözlük takarsınız.» 

«Popeye'yı yakalıyacak değiller cicim,» dedi Miss Reha. 
«Cin gibidir o. Hem onun adını bilmiyor gibi davranırsın, gi
dip mahkemede tanıklık etsen bile, sen gidince ona haber sa
larım, bir yere sıvışıp seni aldınr. İkiniz de Memphis'te kal
mak istemiyorsunuz zaten. Avukat seni korur, bir şey söyle
men . . . » Kıvnmlar kımıldadı. 

Temple yorganı üstünden atıp oturdu. Saçı-başı darma
dağındı, yüzü şişikti, elmacık kemikleri üstünde iki allık le

. kesi vardı, vahşice boyanmış ağzı Cupid'in yayına benziyor
du. Horace'a ters ters bakıp başını çevirdi. · 

«İçecek bir şey istiyorum,» dedi, geceliğini omuzlarına çe-
kerek. 

«Yat hele.» dedi Miss Reha. «Üşüyeceksin.» 
«Bir daha ver.» dedi Temple. 
«Sen yat da örtün,• dedi Miss Reha ayağa kalkıp, «yemek

ten beri bu üçüncü kadeh.» 
Temple geceliğini çekerek, çıplaklığını örtüp Horace'a 

baktı: «Bari siz verin.» dedi. 
«Hadi cicim,» dedi Miss Reba, Temple'i yatırmağa çalı

şarak, «Yat, örtün de anlatıver ona şu olayı. Şimdi gider ge
tiririm.» 

·,E...-ak beni,> dedi Temple, kıvrılarak kurtuldu. «Bir si
gara versenize,» dedi Horace'a. «Sigaranız var mı?» 

«Gidip getiriyorum,» dedi Miss Reha. «Sen anlatacak mı-
sın hikAyeyi?» 

' 
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cNe? • dedi Temple. Horace'a kara ve kavgacı gözlerle 
baktı. 

«Söylemeseniz de olur nerde olduğunu . . . Onun . . . » dedi 
Horace. 

«Söylemekten çekindiğimi mi sanıyorsunuz?» dedi Temp
le. «Nasıl olsa söyliyeceğim. Korktuğumu sanmayın. İçki ve
rin bana.» 

«Anlatacaksan getireyim,• dedi Miss Reba. 
Temple yatakta oturarak, yorganı omuzlarına çekip, o 

yıkık evde geçirdiği geceyi anlatmağa başladı; odaya tıkılıp 
da kapının ardına sandalyeyi dayayışından, kadının gelip de 
kendini dışarıya çıkarıncaya dek olan bitenleri anlattı. Ola
yın yalnızca bu bölümü sanki, etkilemişti onu, kimsenin doğ
rudan doğruya saldırıya uğramadan geçirdiği gece. İkide bir, 
Horace, Temple'i cinayet hakkında konuşturmağa çalışıyorsa 
da, Temple kaçamaklı cevap veriyor, yatakta oturuşunu, bal
kondakileri dinleyişini, onların odaya girip yatağın başında 
dikildikleri zaman yatakta yatışını anlatıyordu. cHa, şu hA
dise,• diyordu. cOldu işte. Bilmiyorum. Uzun bir ·süre korku 
altında kaldığım için korkuya alıştığımı sanıyol"Wll artık. Ne 
diyordum, ha, pamuk tohumu kabuklan üstünde oturmuş ona 
bakıyordum. Önce fare sandım. İki taneydi. Biri bir köşede, 
öbürü öteki köşede, bana bakıp duruyorlardı. Neyle yaşadık
larını bilemiyordum; çünkü mısır koçanları ve pamuk tohum
larından başka nesne yoktu. Kimbilir, yiyecek bulmak için 
belki de eve gidiyorlardı. Ama evde de fare yoktu. Hiçbir fa
re tıkırtısı duymadım evde. Onları ilk duyduğum zaman fa
-re olacak dedim, ama biliyor musunuz, karanlıkta bile insan 
varlığı duyuluyor. Görmek şart değil. Gece karanlıkta otomo
bilini park edecek bir yer n;lSıl bulursan işte öyle.» Sahnede 
başrolü oynadıklarını gören kadınların şu parlak ve geveze 
monologları gibi konuşup duruyordu. Ağaçlıklı yolda bir çift 
öküze yol gösteren bir köpek gibi, bir Horace'a, bir Miss Re
ba'ya bakarak, başından geçenleri, kişisel olmıyan, saf, ger
çek bir gururla, birtakım şeyler ekliyerek anlattığını ' farket
ti Horace. 

«Ha, ne diyordum, ne zaman bir nefes alsam, hep o mı
sır kabuklarının hışırtısı. Öyle bir yatak üstünde nasıl yatı
lır şaşıyorum. Ama belki de alışır insan. Belki de geceleri yor
gundurlar. Çünkü nefes alsam duyardım o h�ırtıları, hatta 
otururken bile. Kıpırdamasam dahi duyardım onları. Çünkü 
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nefes aşağı doğru gidiyor. Siz yukaraı çıkar sanırsınız, ama 
değil. İnsanın aşağılanna iniyor; balkonda kafa çeken adam
lan duyuyordum. Hayal kurmağa başladım. Başlar arkaya 
sarkıp duvara değer gibi olurken, işte diyordum yine kaldır
dı biri testiyi. Derken bir başkası. Yastıktaki baş izi gibi bir 
şeydi bu, anlıyor musun? 

O sırada aklıma tuhaf bir şey geldi. İnsan korktuğu za
man neler duyar bilirsiniz. Bacaklarıma bakıyordum, birden 
oğlan olmak istedim. Acaba oldum mu, diye de düşünüyor
dum. Böyle şeyleri insan nasıl yapar bilirsiniz. Sınıfta bir 
problemi bilirsiniz de, sıra o probleme gelince gözlerinizi öğ
retmene diker, bana sorsa, der durursunuz içinizden. Bana so
run, bana sorun. Çocuklara söylenenler geliyordu aklıma, dir
seğini öpersen kızsan oğlan, oğlansan kız oluverirsin derler
di. Uğraşıp duruyordum böylece. Başardım da; öyle korkmuş
tum ki, ne zaman olduğunu tam bilmiyordum. Yani bakma
dan daha, dışan çıkıp onlara nasıl meydan okuyacağımı dü
şünüyordum. Bir kibrit çakıp, bakın bana, diyecektim. Anlı
yorsunuz ya? Artık bırakın beni. Sonra yatağıma dönecek
tim. O zaman yatakta nasıl mışıl mışıl uyuyacağımı düşünü
yordum, öyle uykum vardı ki. Gözlerimi zor açık tutuyordum. 

Böylece gözlerimi sıkı sıkı kapamış işte oldum, işte ol
dun, deyip duruyordum kendi kendime. Bacaklarıma bakarak 
kızıar için neler yaptığımı düşünecektim, onlan alıp da nasıl 
dansa götürdüğümü, deli gibi . . .  Onlar için yaptığım bütün 
bunlara karşılık, nasıl beni bu duruma düşürdüklerini düşü
necektim. Oğlan olmak için dua edişimi, yalvarıp yakarışımı 
düşünecektim. Derken kımıldamadan durup bekledim. Da
ha erkendir diye bakmıyordum; çünkü zamanından önce ba-

,,; kacak olsam, bozardım işi, her şey de güme giderdi. Sayı say
maya başladım. önce elliye kadar sayayım dedim, sonra yine 
de bunun az olduğunu düşünerek elli daha saydım. Derken 
zamanında bakmazsam işin yine bozulabileceği geldi aklıma. 

Sonra kendimi bağlamayı düşündüm. Geçen yaz Avru
pa'ya giden bir kız söylemişti, müzelerin birinde gördüğü de
mir bir kemerden söz etmişti, kral mı ne, biri, yolculuğa çı

. kınca kraliçesi o kemeri takarmış. Ah öyle bir şey olsaydı şim
di diye düşündüm. Bu yüzden yağmurluğu alıp giydim. Ma
tara, yanında asılı duruyordu, onu da alıp, orama koydum . . . > 

«Matara mıh dedi Horace. "Ne yaptın, ne yaptın?» 
«Niye aldığımı bilmiyorum. Sadece onu orda bırakmağa 
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korktuğumdan olacak. Ama ah şu Fransız kemeri bende ol
saydı diye düşünüyordum, üstünde sivri uçlan olabileceğini 
ve saldıranın bundan son dakikaya kadar haberi olmıyacağı
nı, o sivri şeylerin birden ona batacağını düşünüyorduin, di
bine kadar batacağını. Üstüme akacak olan kanını, ona nasıl 
cNah aldın mı!• diye bağıracağımı düşünüyordum. «Bırakır
sın beni artık di mi?ıo Tam tersi olacağı gelmemişti aklıma . . .  
İçki verin bana . . .  :. 

cŞimdi getiririm» dedi Miss Reha cSen anlatmana devam 
et.» 

cHa yaptığım tuhaf bir şey daha var.» Gowan'ın, yanın
da karanlıkta hınldıyara� yattığını ; yatağın içinin, karanlı
ğın, durmadan kıpırdayışıru, Popeye'ın yaklaşışını anlattı. 
Damarlarında kanın akışını, gözlerinin köşelerindeki küçük 
kasların çatır çatır edişini, burnunun bir buz gibi, bir ateş gi
bi oluşunu anlattı. Derken Popeye başına dikilmişti. Temple: 
'Gel, demişti, dokun bana, dokun bana. Korkaksın dokunmaz
san, korkak, korkak!' 

«Uyumak istiyordum. Anlıyor musunuz? Ama o durup du
ruyordu orda. Adam işini bitirdikten sonra uyuyabileceğimi 
düşünüyord11m. Bunun için, dokunmazsan korkaksın dedim 
ona, dokunmazsan korkakSın! Ağzım aralanıyordu, çığlık çık
tı çıkacaktı, içimdeki o kızgın top çığlık atıp duruyordu za
ten. derken değdi bana, o iğrenç küçük soğuk el mantomun 
içinde çıplak etimi arıyordu. Canlı bir buz parçasıydı sanki, 
tenim gemilerin önünde sıçrayan uçan balıklar gibi ileri atı
lıp duruyordu. O daha kıpırdamadan derim sanki biliyordu 
nereye gideceğini, öyle kaçıyordu ki ondan sanki eli oraya 
vardığında yerinde olmıyacaktı artık o. . 

Derken eli içime doğru sokulmağa başladı, üstelik ev
velki günden beri birşey yememiştim, içim zorlayıp duruyor
du, yatağın içindeki mısır kabuklan gülüyor gibi sesler çıka
nyordu. Eli durmadan ilerliyordu, donuma değdi değecekti. 
Hele oğlan ohunadığım için gülüyor olmalıydı yatak. 

Tuhaf bir şeydi pu. Çünkü o sırada hiç nefes alınıyor
dum. Ne zamandır nefes almamıştım. Bu yüzden de kendimi 
ölmüş sanıyordum. Derken tuhaf bir iş yaptım. Kendimi bir 
tabut içinde görmeğe başladım. Tabutun içinde öyle tatlıydım 
ki, anlıyor musunuz bilmem; beyazlar içinde, gf!lin duvağına ." 
benzer bir duvağım \'ardı; böyle tatlı olduğum halde, ölü olu
şuma mı ne, ağlıyordum. Yok yok, ondan değildi, içinde ölü 
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yattığım tabuta mısır kabuklan konmuştu da ondan herhal
de; bu arada, burnumun bir üşüdüğünü bir kızdığını da du
yuyordum, tabutun çevresini alanlann, bana, ne tatlı duru.şu 
var tabutta, dediklerini duyuyordum. Ne tatlı kız değil mi? 

Bir yandan da: «Korkak! Korkak!• . diye bağınp duru
yordum. Kızmıştım, o kadar yavaş hareket ediyordu ki . . . Di
yecektim ona, bütün gece böyle seni' mi bekliyeceğim ben, di
yecektim. Bak diyivereyiın sana, ne yapacağımı .. Yatıp kala
caktım arda, bir yandan :mısırlar bana gülerken, . elinden ka
çınarak ona ne diyeceğimi düşünecektim, onunla öğretmenin 
okulda konuştuğu gibi konuşacaktım, derken bir de baktım 
öğretmen oluvermişim, o bir çeşit zenci çocuğu gibi küçük ka
ra bir nesne, bense öğretmendim. Çünkü söyliyecektiın ona 
kaç yaşında olduğumu. Kırkbeş yaşındaydım diyecektim ona. 
Kurşuni saçlarım vardı, gözlük de takmıştım, burdaki yıişlı 
kadınlar gibi yaşlanıverip çıkmıştım; Kurşuni bir ·tayyör ya� 
tırmıştım, tuhaf dimi, . üstelik kurşuni de hiç giymeıxı. Ona ne 
yapacağımı söylüyordum, ne yapacağımı söylüyordum ona, 
oysa sanki öğretmenin değneğini görmüş gibi gittikçe kalkı
yordu : 

Derken, böyle olmıyacak dedim. Erkek olmam gerek 
benim, bir de baktım,. uzun, ak sakallı bir ihtiyar oluvermi
şim, o zaman, o küçük siyah adam küçüldükçe küçüldü. Gör
dün mü, diyordum. İşte erkek oldum. Erkekliği düşündüm, 
düşünür düşünmez de oluverdim. Bir kauçuk boruyu şişirip 
de ters çevrilirken çıkan ses gibi plof diye ses çıkardı. İnsa
nın ağzı nasıl açık kalınca· soğur, öyle oldu . . .  Kendimi zor 
tutuyordum gülmemek için, az sonra şaşkına dönecekti. Eli 
daha erişmeden, donumun içindeki derim kımildaİunağa baş
lamıştı, bense yatmış, birazdan nasıl şaşkına dönüp kızacağı
nı düşünüyor, gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Bir de 
baktım uyuyuvermi.şim. Elinin oraya varışını bile bekliyeme
diın, uyuyup gitmişim. Elinden kaçışını da duymuyordum ar
tık, ama yatağın içindeki mısır kabuklarının sesi hala kula
ğıma geliyordu. Şu kadın, gelip de beni ambardaki yemliğe 
götürünceye kadar uyumu.şum.,, 

Evden çıkarken Miss Reha: •Keşke onu alıp götürseydin 
de, bir daha da buraya gelmese» dedi. •Bilsem ailesini bulur
dum, ama biliyorsup. . . .  Bir yıla varmaz, ya ölür, ya da tımar
haneyi boylar, herifin onu görmesine bırakma sakın. DaJ;ıa 
keşfedemediğim acaip bir nokta var. Belki de kızın kendi. Bu 
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tür yaşam için yaratılmamış. İnsan nasıl kasap ya da berber 
Ciığarsa, bu tür yaşam için de öyle doğar. Yoksa hiç kimse 
i..tı-f para ve eğlence için atılmaz bu işe.» Bu gece ölsem daha 
ji olurdu diye düşündü Horace, yürüyerek. Keşke ben de öl
sem. Temple'i, Popeye'ı, kadını, çocuğu, Goodwin'i, çıplak, de
rin, içinde her an ölüıp. beklenen bir odaya tıkılmış görüyor
du: kızgınlık ve şaşkııilık arasında geçecek bir an her �yi si
liverecekti. Kendimi bile hatta, biricik kurtuluş yolu buydu. 
Dünyanın kağşamış ve trajik bağrından kızgın bir demirle 
dağlanarak kopmak, buhar haline gelmek. Ben de, diye dü
şünüyordu, madem ki şimdi hepimiz ayrıldık birbirimizden; 
uykunun uzun koridorlarında esecek karanlıkla yükü tatlı 
meltemi düşünüyordu; yağmurun bitmez tükenmez tıkırtısı 
altında sakin ve alçak bir kubbenin altında yatan vücudunu 
görüyordu; kötülüğü, haksızlığı, gözyaşlarını düşünüyordu. 
Ağaçlıklı bir yol ağzında, birbirlerine değmeden, yüzyüze du
ran iki vücut vardı; erkek, mırıltı gibi, bir dua okur gibi, al
çak sesle, ancak dudakların anlam verebildiği, hoş ve acaip 
sözler söylüyordu, kadınsa erkeğin önünde kımıldamadan dur
muş, şehvetle kendinden geçmiş gibiydi. Bir zamanlar gör
müş olduğu ölü bir çocuğun gözlerindeki ifadeyi anımsıya
rak hareketsiz, derinliklerinde, dünyanın küçük birer aksini 
canlandıran iki kürecik bırakarak dinen kızgınlığı, geçen ümit
sizliği, daha bir çok ölü gözlerinde de görmü;,.�ü; acaba diyor
du, kötülüğün, belli, mantıki bir kalıbına göre öldüğümüzün, 
o an mı farkına varıyor da, böyle boyun eğiveriyoruz? 

Otele bile dönmedi. Gara gitti. Gece yarısı trenine yeti
şebilirdi. Bir fincan kahve içeyim dedi ama, içer içmez, içti
ğine içeceğine de pişman oldu, midesine taş gibi oturmuştu. 
Üç saat sonra Jefferson'da indiğinde, kahve hala midesinde du
ruyordu. Kente doğru yürüdü. Boş alandan geçti. Geçen sa
bahki alandan geçişini hatırladı, sanki hiç zaman geçmemiş
ti arad&ıl): Saatin ışıklı yüzü değişmemişti, kapı içlerinde, ay
nı şahinimsi gölgeler; belki bu sabah, yine o sabahtı da, yal
nızca alanı geçmiş bulunuyordu; şöyle bir dola.şmış dönüyor
du; bütün bunlar kırküç yılın icat ettiği kabuslu biçimlerle 
dolu bir düş olup, karnında sert ·ve kızgın bir yığın olarak 
oturmuştu. Birden hızla yürümeğe başladı. Kahve, içinde, kız
gın, ağır bir kaya parçası gibi oynayıp duruyordu. 

Yolda sakin sakin yürüyordu, evlerin parmaklıklarından 
hanımeli kokulan geliyordu burnuna. Ev karanlık ve sessiz-
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di; sanki zamanın çekilmesiyle, uzayda bir başına kalıvermiş
ti. Böcekler tek düzen üzre ötüp duruyorlardı, heryerde, hiç 
bir yerde; yorulmuşlardı, sanki bu sesler, içinde yaşadığı, so
luduğu sıvının, çekilen kenarında ölmekte olan çınlçıplak kal· 
mış bir dünyanın kimyasal can çekişmesiydi. Ay gökte duru
yordu, ama ışık verdiği yoktu; toprak aşağıda uzanıyordu, ama 
karanlık değildi. Kapıyı açtı, el yordamiyle odasını bulup ışı
ğı aradı. Gecenin sesi -böcekler ve daha ne varsa- onunla bir
lilcte eve geldi. 

Dönsem mi, dursam mı artık, diyen dünyanın, keskin ha-. 
nımeli kokusunun soğuk bir duman gibi kıvnldığı donmuş bir 
uzayda kımıldamadan duran kürenin kendi eksenine sürtün
mekte olduğunu duydu birden. 

Işığı bulup yaktı. Fotoğraf tualetin üstünde duruyordu. 
Aldı oradan, ellerinin. arasında tuttu. Çerçevesinden çıkmıştı; 
çerçevenin bıraktığı dört köşe iz ortasında Little Belle'in yü
zü şu tatlı alacakaranlık havası içindeydi. Işığın bir niteliği, 
ya da farkedilmiyecek kadar küçük el titreyişleri mukavvayı 
canlandırıyordu; yüz, bir yerdeki hanımelinin, ağır ağır bu
harlı okşayışlan altında, avuçlarının içinde soluk alıyor gi
biydi. Nerdeyse gözle görülecek, elle dokunulacak bir koku 
odayı dolduruyordu, küçük yüz, bir şehvet yorgunluğu için
de kendinden geçiyor gibiydi, gittikçe bulanıyor, soluyor, uçan 
tatlı bir koku gibi gözlerinde, çağırış, şehvet ve gizlice denen 
evetlerin izini bırakıyordu. Derken midesindeki duyunun an
lamım anladı. Fotoğrafı çabucak bırakıp, banyoya girdi. Ka
pıyı açıp, ışığı aradı. Ama daha bulamadan kusmağa başladı. 
İleri doğru atıldı, lavaboya çarptı, kasılan kollan arasına eği
lirken, mısır kabuklan bir yandan gürültü çıkanp, duruyor
du, hafü kalkık başıyla yatan kız, çarmıhtan indirilmiş bir 
vücud gibi ezik çenesiyle, soluk gövdesinden dışan gürlüye
rek fışkıran kara ve korkunç bir şeye bakıyordu. Karanlık bir 
tünelden son hızla geçen otorayın üstüne, çırılçıplak, sırt üs
tü bağlanmıştı; karanlık, üstünden katı iplikler halinde akı
yordu; kulaklarında demir tekerlek gürültüleri; derken oto
ray uzun bir yokuşa atıldı. Başının üstündeki karanlık, şiın
di, tutulan bir soluk gibi gittikçe artan bir şiddetle üstlerini 
kaplıyan canlı ateşin düz ışıklariyle çizik çizik olurken, o sö
nük ve parlak milyarlarca ışıkla dolu bir boşlukta sallanıp du
rl'yori'..! hafif hafif, tzml:ıel tembel. AHinda, ilUStr kabukları
nın hafif ve korkunç sesini duyuyordu. 
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XXIV 

Temple, ilk oJarak merdiven başına gittiğinde, Minnie'nin 
gözbebekleri, Miss Reba'nın kapısı yanında alaca karanlıkta 
fırıl fınl döndü. Sürgülü kapısının içinde bir kere daha eği
len Temple, Miss Reba'nın ıkına sıkına merdivenlerden çıkıp 
kapıya vurduğunu duydu . .  Temple sessizce kapıya dayanmış
tı. Miss Reba kapının a:rdında soluk soluğa meydan okuyor
du. Temple ses çıkarmadı. Çok geçmeden Miss Reba merdi
venlerden indi. · 

Temple kapıdan ayrılmış, odanın ortasında duruyordu, 
ses çıkarmadan ellerini birbirine vurup .duruyordu, soluk yü
zünde gözleri kara karaydı. Üstünde sokaklık bir entari, ba
şında şapkası vardı. Çıkarıp yere attı. Şapkasını, kendini de 
yüzü koyun yatağa bıraktı. Yatak düzeltilmemişti. Yanındaki 
masa sigara izmaritleriy0le doluydu-, yer külle kaplıydı. O yan
daki yastık yüzü kahverengi deliklerle leke lekeydi. Gecele
yin sık sık uyanır, Popeye'ın ağzı olan yerde yanan. yak.ut 
göze bakar, tütünü koklardı. 

Sabahın geç saatleriydi. İnce bir güneş ışığı, güneye açı
lan pencerenin kapalı perdesinin altından girip, pencere ke
nannda ve yerde, dar bir şerit oluşturuyordu. Evde çıt çık
mıyordu. Arasıra sokaktan bir otomobil geçip gidiyordu. 

Temple yatakta döndü. Dönerken de Popeye'ın şu bitmez 
tükenmez kara giysilerinden birinin sandalyede olduğunu gör
dü. Giysiye baka baka, öyle yattı bir süre, sonra kalkıp, giy
siyi ordan alarak, şapkasının bulunduğu köşeye fırlatı.P attı. 
Başka bir köşede, önüne basma bir perde çekilmiş bir odacık 
vardı, çeşit çeşit giysi doluydu içi, hepsi de yeniydi. Birer 
birer paçavra gibi çekip aldı, onları da fırlattı, derken rafta 
duran şapkaları da alıp attı. Popeye'ın giysilerinden biri or
da duruyordu daha, onu da alıp fırlattı aynı yere. Arkasında, 
bir çiviye asılı duran. yağlı, ipek bir tabanca kılıfı vardı, için
de de bir altıpatlar duruyordu. Dikkatle aldı onu ordan, ta
bancayı çıkarıp eline aldı, yatağa giderek yastığının altına 
gizledi. 

Tuvalet masası, tuvalet eşyalarıyla doluydu, fırçalar, ay
nalar, üstelik hepsi de ·ıeni; fransız etiketleri taşıyan tuhaf 
ve ince şişeler; kristaller. Bir bir toplıyarak fırlattı köşeye, 
�gır şungur. Eşyaların arasında platin bir çanta vardı, iş-

140 



lenmiş ince bir maden işi, arasından portakal rengi bir kaç 
kağıt para pırıldıyordu. Bu da ötekiler gibi kendini köşede 
buldu. Temple, kokunun gittikçe arttığı yatağa, yüzüstü attı 
kendini. 

Minnie öğleye. doğru kapıya vurdu «Yemeğinizi getirdim>. 
Temple kımıldamadı. «Kapıya bırakıyorum, istediğiniz zaman 
alabilirsiniz?.» Ayak sesleri uzaklaştı. Temple kımıldamadı. 

Güneş ışığı yavaş yavaş yer değiştirdi. Çerçevenin batısı 
gölge içindeydi şimdi. Temple kalkıp oturdu, bir şey dinliyor
muş gibi başını döndürmüş, saçıyla oynayıp duruyordu. Ses
sizce kalkarak, kapıya gidip kulak verdi. Derken kapıyı açtı.. 
Tepsi yerde duruyordu. Üstünden atladı, merdivene gidip 
trabzandan baktı. Az sonra gözleri Minnie'yi seçebildi. Odada 
bir sandalyede oturuyordu. 

cMinnie,» . dedi. Minnie başını kaldınp gözlerinin akıyla 
baktı. «İçecek bir şey ver bana> dedi Temple. Odasına döndü. 
Onbeş dakika kadar bekledi. 'Kapıya olanca gücüyle vurmağa 
başladı, derken merdivenlerden aşağı öfke içinde paldır kül
dür inmeğe; o sırada Minnie odada göründü. 

«Buyrwı hamfendi,> dedi Minnie, cMiss Reha diyor ki . . . 
kalmamış. » Miss Reba'nın kapısı açıldı, yukardaki Temple'e 
bakmadan Minnie ile konuştu. Minnie, yine sesini yükselte
rek: cOlur hamfeıi.di, şimdi getiririm,:. dedi. 

«Getirsen fena olmaz, yoksa! . .:. dedi Temple, döndü, Min
nie'nin merdivenleri çıkışını duyuncaya kadar kapının içinde 
bekledi. Temple kapıyı açtı, daha doğrusu araladı. 

«Hiç bir şey yemiyecek misiiıiz?> dedi Minnie diziyle ka-
pıyı iterek. Temple kapıyı tutuyorc:lu. 

«Nerde?> dedi. 
«Bugün odanızı düzeltmedim,> dedi Minnie. 
«Ver bakalım,:. dedi Teinple aralıktan elini uzatarak. Tep-

siden bardağı aldı. 
· 

«Artık içmeseniz iyi olur,» dedi Minnie. cMiss Reha ar
tık içmesin diyor. O adama niçin öyle davrandınız? Para har
cıyor sizin için, utanmıyor musunuz? PekAli, efendi bir adam
cağız, John Gilbert olmıyabilir, ama parasını harcayışma bak
sanıza bir . . .  > Temple, kapıyı kapayıp sürgüyü sürdi\. Yine iç
ti, yatağın yanına bir sandalye çekerek ayaklannı üstüne ko
yup bir sigara yaktı. Biraz sorıra sandalyeyi pencere kenarı
na çekip, aşağısını görebilecek kadar perdeyi kaldırdı. Bir si-_ 
g� d� �� 

. 
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Saat beşte, Miss Reba'nın, siyah ipek entarisini giymiş, 
başına çiçekli şapkasını takmış, sokağa çıktığını gördü. Temp
le yerinden sıçrayıp, köşedeki elbise yığını arasından şapka
sını alıp giydi. Kapıdan · ger: dönüp, köşeye giderek platin 
para cüzdanını buldu. Merdivenlerden indi. Minnie odadaydı. 

«Sana on dolar,> dedi Temple, «on dakkaya kadar hurda

yım.» 
cOlmaz Miss Temple, Miss Reba çakarsa işimden olurum, 

Popeye farkına varırsa boynum gider.> 
cün dakkaya kadar gelirim vallahi, al sana yirmi dolar. » 

Parayı Minnie'nin eline koydu. 
«Gelmezseniz karışmam!» dedi Minnie kapıyı açarak. «Ün 

dakkaya kadar gelmezseniz, ben de burada yoğum demektir. » 
Temple servis kapısını açıp dışarıya bir göz attı. Yolun 

karşısındaki dönemeçte duran bir taksiyle arkasında dikilen 
bir adamdan başka kimse yoktu görünürde. 

Hızlı hızlı yoldan aşağı inmeğe başladı. Köşeyi döner
ken, bir araba yavaşladı yanında, şoför bir şey mi anyor aca
ba diye baktı Temple'e. Önce köşedeki dükkina, sonra da çı
kıp bir telefon kulübesine girdi. Eve döndü. Köşeyi dönerken 
kapıya yaslanmış kasketli bir adama rastladı. Temple servis 
kapısından girdi. Minnie kapıyı açtı. 

cŞükürler olsun,> dedi Minnie, «karşıdaki otomobil hare
ket ettiğinde ben de hazırlanmağa başlamıştım. Hiçbir şey 
söylemeyin, durun size içecek bir şey vereyim.> 

Minnie'nin getirdiği içkiyi içmeğe başladı. Kapıda dur
muş, elinde bardak, etrafı dinlerken eli titriyordu. cSonra içe
rim,> dedi, «bu yetmez hem.> Bir fincan tabağıyla bardağı .ör
tüp, gizli bi::- yere sakladı. Derken, gidip köşedeki giysi yığı
nını kazmağa başladı, bir tuvalet buldu, silkip yerine astı. 
Durup öteki eşya üstünde bir göz gezdirdikten sonra yatağa 
dönüp yattı. Birden kalktı, sandalyeyi çekip oturdu, ayak
larını dü;eltilmemiş yatağa uzattı. Güneş ışığı odada ölürken, 
durmadan sigara içiyor, merdivenlerden gelen her sese kulak 
veriyordu. 

Saat altı buçukta, Minnie yemeği yukan çıkardı. Tepsi
de bir kadeh cin daha vardı. cMiss Reba gönderdi,> dedi Min
nie, «Nasıl olduğunuzu soruyor?» 

«İyiyim, de,» dedi Temple, «banyo alıp yatacakmış, de.» 
Minnie gidince, iki içkiyi de büyük bir bardağın içine 
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doldurdu, bardak elleri arasında titriyordu. İştahla bakıp bir 
vana gizledi, üstünü örttü, yemeğini alarak, yatak.ta yedi. Bi
tince, bir sigara yaktı. Ani davranışlarda bulunuyordu, oda
da bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyor, sigara içiyordu. Bir 
ara pencerenin yanında durdu, perdeyi yana çekti, derken 
bıraktı, yeniden odayı arşınlamaya başladı, ikide bir göz ucuy
la aynada kendisine bakıyordu. Sigarasından bir biri ardın
dan nefes çekerek aynadaki aksini inceledi. Derken sigarayı 
ocağa fırlattı, sonra da aynaya gidip saçını taradı. Perdeyi çe
kip tuvaleti aldı, yatağın üstüne koyup ,zeri geldi, büfeden bir 
çekmece çekerek bir entari çıkardı, elinde giysi, durakladı, 
derken onu yerine koyup çekmeceyi sürdü. Tuvaleti alıverip 
küçük odaya astı. Yeniden odada bir aşağı bir yukan yürü
meğe başladı, şimdi elinde başka bir sigara tütüyordu, ne za
man yaktığını da bilmiyordu. Fırlatıp attı sigarayı, masaya 
gitti, saatine baktı, yattığı yerden görebilsin diye bir sigara 
paketine dayayıp yatağa uzandı, yatar yatmaz yastığının al
tındaki tabancayı duydu. Alıp baktı, baldınnın altına koyup kı
pırdamadan yattı. Bacaklarını dümdüz uzatmış, ellerini başı
nın altına koymuştu, gözleriyse her merdiven gıcırtısmda, ka
ra toplu iğne uçlanna dönüveriyordu. 

Saat dokuzda kalktı. Tabancayı aldı yine, derken yata
ğın altına soktu, soyundu ve altın ejderhalar, cam göbeği ve 
kızıl çiçeklerle süslü uydurma bir çin kimonosu giyip odadan 
çıktı. 

Döndüğünde, saçı, yüzünde ıslak ıslak buklelenmişti. La
vaboya gidip o büyük bardağı aldı; elinde tuttu, derken ye
rine koydu yeniden. 

Köşeye attığı şişeleri toplayıp giyindi. Her kımıldayışr 
şiddet ve acı yansıtıyordu aynaya. Lavaboya gidip bardağı al
dı, yeniden durakladı, köşeye gitti, mantosunu alıp giydi, plA
tin çantayı cebine koydu, bir kere daha aynaya doğru eğil
di. Derken gidip bardağı aldı, cini lıkır lıkır içip hızla odadan 
çıktı. 

Odada tek bir ampul yanıyordu. Boştu oda. Miss Reba'nm 
odasından sesler geliyordu, ama aşağıki odada kimse yoktu. 
Çevik hareketlerle inip ses çıkarmadan kapıya vardı. Dur
dursalar durdursalar, ancak kapıda durdururlar; diye düşü
nüyordu, aklına odadaki tabanca gelince, büyük pişmanlık 
duydu, bir ara durakladı, bal gibi kullanabilirdi de, hatta bir. 
çeşit zevkle . .  Kapıya

. 
atılıp, sürgüye saldırdı, başı omuzu üs-
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tünde döndü. Kapı açıldı. Dışan, servis kapısından, bahçeden, 
bahçe kapısından, dışan koştu. Tam bu sırada, dönemeçte ya
vaş gitmekte olan bir otomobil durdu karşısında. Direksiyon
da Popeye vardı. Sanki kendiliğinden açılıverdi kapı. Ne ha-

' -reket ediyor, ne bir söz söylüyordu. Temple otomobile yak
laştı. 

«Olmaz diyorum sana!• vahşice bağırdı. «Korkuyorsun 
"Ondan!. Korkuyorsun da . . .• 

«Ona bir fırsat veriyorum,• dedi. «Söyle şimdi, eve nıi dö
neceksin, yoksa otomobile mi gireceksin?• 

«Korkuyorsun!• 
o: Ona fırsat veriyorum,• dedi soğuk yumuşak sesiyle, «ka

rar ver hadi.• 
Temple elini Popeye'ın kolu üstüne koyarak eğildi. «Pope

ye,• dedi, «babacık,» Popeye'in kolu ipinceydi, çocuk kolun
dan farksızdı; ölü, sert, hafif bir değnek sanki; 

«Seçmek sana kalmış,• eledi .Popeye, cama çabuk karar· 
ver.> Temple, eli kolunun üstünde ona doğru eğildi, derken 
.)tomobile bindi. «Yapamazsın sen bunu. Korkuyorsun. O se..: 
nin yanında daha erkek.• 

Popeye uzanarak kapıyı kapadı : «Nereye?» dedi. «Ku
lübe mi?• 

«0 daha erkek,» eledi Temple tiz sesiyle. cSen erkek de
ğilsin, o biliyor bunu, o bilmez de kim bilir?»· Otomobil hare
ket etm�ti. Temple çığlık atmağa başladı. 

cSen de erkeksin ha! Kötü, cesur bir erkek! Daha bilmem 
ne bile yapamayıp. . . - tutup tam bir erkek getirip - ağzın bir 
karış açılmış saiyalar aka aka yatağın üstüne eğilmiş ulur
ken . biliyorsun bir kere bile bir �· yapamadın! Tevekkeli de
ğil k&nım . . .• Popeye'ın eli ağzını tıkadı, sert tırnaklan etine 
saplanıyordu. Öteki eliyle otomobili son süratle sürüyordu. 
Işıkların altından geçerken, Popeye'm kendine bakmakta ol
duğun'U gördü, çırpınışına bakıyordu, başını bir o yana, bir 
bu yana savuruyor elden kurtulmağa çalışıyordu. 

Çabalamayı bıraktı, ama başını iki yana sallamaya devam 
ediyor, elini itmeğe çalışıyordu. Kalın yüzüklü parmağı du
daklarını ayırıyor, parmak uçlan yanağına batıyordu. Trafi
ğin ortasında, öteki eliyle otomobili o yana bu yana çeviriyor, 
başka arabalara çarpacakmış . gibi oluyor, arabaları gıcırtı
lı hen yapmağa zorlayıp, aralarından çekinmeden geçiyordu. 



Bir keresinde polisin biri seslendi, ama Popeye dönüp de bak
madı bile. 

Temple, inleyip sızlıyordu Popeye'ın elinin arkasında, el 
tükrük içinde kalmıştı. Yüzük bir dişçi aletiydi �nki; Temp
le dudaklarını kapayıp da tükrüğünü yutamıyordu. Popeye 
elini çekince, Temple çenesinde parmakların bıraktığı soğuk 
izleri duymağa başladı. Elini çenesine götürdü. 

«Acıttın,• diye inledi. Kentin dışına çıkmak üzereydiler, 
kilometre saati elli mili gösteriyordu. Şapkasının karga bur
nu üstüne ejildiği görünüyordu yandan. Temple çenesini oğuş
turup duruyordu. Evlerden sonra, geniş, karanlık barakalar 
başlıyordu, çaresizlik içinde orda durmak zorunda. olan, don
muş kalmış tuhaf reklAmlar çıkıveriyordu karşılarına bu uza
yan karanlıkta. Rekllmlar arasında· uzaklarda, aşağılara do�
ru at� böcekleriyle esen serin boş karanlıkta ışıklar vardı. 
Temple, için için ağlamağa başladı, hir yandan içindeki cinin 
soğudutunu duyuyordu. «Acıttın,• diyordu, kendini· kendine 
acındınr gibi çıkan o silik sesiyle. Çevresini çevik parmaklar
la ovuyor, acıtıncaya kadar bastırıyordu. cPişman olacaksın 
bunu yaptılm için,• dedi. cRed'e söylet'6em görürsün. Red'in 

. yerinde olmak isterdin değil mi?' Onun yaptığını yapabilmek 
isterdin delil mi? Keşke onun yerinde sen olsaydın o aşk sah
nesinde değil mi?• 

Kulübe girdiler, içinden ikide bir ydkselen müzik gQrill
tüsü gelen iyicene örtülmüş perdeli bir duvar boyunca yürü
düler. Popeye otomobilin kapısını kılitlerken, Temple dışarı 
sıçrayıp merdivenlerden koşarak çıkmağa başladı. 

cSana bir fırsat verdim,• dedi Temple. «Beni buraya sen 
getirdin. Ben gel demedim sana.• 

Tuvalete gitti. Aynada yüzüne baktı. cHıh, izi bile kalma
mış,• dedi, çenesinin etini çekip çekiştirerek. cKüçük fırla
ma,• dedi aynaya bakarak. Oldukça müstehcen bir söz daha 
kullandı, papağan gibi, gelişigüzel. Dudaklarını boyadı, o sı
rada başka bir kadın girdi. Kaçamak, soğtık bakışlarla birbir
lerinin giysilerini süzdüler. 

du. 
Popeye, elinde sigara, dans salonunun kapısında duruyor-

«Sana bir fırsat verdim,• dedi Temple, •gelmeseydin. · ·• 
«Fır:-'.lttan mırsattan anlamam ben,» dedi Popeye. 
«Karar verdin bir kere,• dedi Temple. «Pişman mısın şim-

di; ha?• · 



«Hadi canım sen de,• dedi, elini Temple'in sırtına koyup. 
Temple tam eşikten adımını atmak üzereyken dö:p.üp ona bak
tı, gözleri hemen hemen a:ym seviyedeydi, elini Popeye'ın kol
tuk altına doğru götürdü: Popeye bileğini tuttu, Temple'in 
aynı yere giden öteki eli de, Popeye'ın yumuşak ve soğuk eli 
içine girdi. Gözgöze geldiler, ağzı açık duruyordu Temple'in, 
yüzünde allık lekeleri gittikçe koyulaşıyordu. 

«Sana ben fırsat verdim kentdeyken,» dedi Popeye. cSen 
verdin karanın.» 

Arkada, müzik, fırtınalı çağnsını savurup duruyordu; te
pinmelerle sıcak, et ve kan kokusuyla kaslann şehvetli oynak
lığıyla doluydu. «Tanrım, Tanrım» dedi, dudakları oynamı
yordu sanki, cgideceğim hurdan, döneceğim.»ı 

«Karar verdin bir kez,ı. dedi Popeye. «Sonuna kadar git
mek zorundasın.ıt Temple'in elleri Popeye'ınkilerin içinde kıv
ranarak ceketini tutmağa uğraşıyordu. Arkaya bakarak ya
vaşça Temple'i kapıya doğru çevirdi. cHele bir . . .  » dedi yük
sek sesle, cHele bir . . -»  Popeye'ın eli, Temple'in ensesine ya
pıştı, parmaklan çelik gibiydi, ama yine de alüminyum gibi 
soğuk ve hafifti. Omurgasının omurlarının hafif hafif gıcır
dadığını duyuyordu. Popeye'ın sesi soğuk ve sakindi. 

«Dans edelim mi?» 
Evet, dedi başıyla. Dans etmeğe başladılar. Popeye'm eli

ni hAia ensesinde duyuyordu. Kısa balu\ılar fırlatarak, omu
zundan odayı kolaçan ediyordu; gözleri dans edenlerin yilzle
rinde dolaşıp duruyordu . .  Başka bir odada alçak bir kubbe 
altında oyun masasına oturmuş birkaç kişi vardı. O tarafa doğ
ru eğilerek yüzlerini seçmeğe çalıştı. 

Dört adam vardı, kapıya yakın bir masada oturuyorlar
dı. Biri çilçlet çiğniyordu, yüzünün alt kısmı bembeyaz, koca
mandı. Temple adamları görünce Popeye'ın arkasını çevirdi, 
derken yeniden kapıya doğru bakmağa başladılar. Kaygılı 
bakışları bir kere daha dolaştı yüzlerde. 

Masaya yeni.den baktığında, adamlardan ikisinin ayağa 
kalktığını gördü. Bu tarafa geliyorlardı. Temple Popeye'yı 
arka arka onlara doğru sürükledi. Adamlar duraklayıp, Temp
le'in yanından geçmek istediler, Temple Popeye'ı yine onla
rın önüne doğru sürdü. Temple bir şey söylemek istiyor, ama 
ağzının donduğunu farkediyordu. Uyuşuk parmaklarla toplu 
iğne tutmağa benziyordu bu. Birden vücudunun havaya kalk
tığını duydu, Popeye'ın küçük kollan, alüminyum gibi hafif 
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ve katıydı. Temple duvara çarparak sendeledi, ·iki adamın ge
çip gittiğini gördü. cDöneceğim.,• dedi Temple. cBen gidiyo
rum.• Derken tiz bir sesle gülmeğe başladı. 

cSus!» dedi Popeye. «Susacak mısın senb 
«Bana bir içki ısmarla,• dedi Temple. Popeye'ın elini du

yuyordu, bacaklan sanki kendinin değilmiş gibi soğuktu. Ma
sada oturuyorlardı. İki masa ötede, dirsekleri masaya dayalı 
oturan adam, çiklet çiğneyip duruyordu. Dördüncü. adam dim
dik oturmuş, sigara içiyordu, ceketinin önü ilikliydi. 

Temple, eller görüyordu. Ellerin biri, beyaz kollar altın
da· kahverengi görünüyordu; pis bir kol kapağı üstünde, kirli 
beyaz 'bir kol, masaya şişe koyuyordu. Temple eline bir bar
dak alıp lıkır lıkır içti; bardak elinde, ka,pıda dikilen Red'i 
gördü, gri bir elbise giymiş, ·benekli bir papyon kravat tak
mıştı. Kolejli bir öirenciye benziyordu, Temple'i görünceye 
kadar odanın içinde bakınıp durdu. Popeye'ın ensesine, sonra 
elinde bardak, oturan Temple'e baktı. öteki masadaki iki 
adam yerlerinden kımıldamamışlardı. Adamlardan birinin, 
çiklet çiğnedikçe ağır alır oynıyan, kulaklarım görüyordu. 
Müzik başladı. Popeye'ın sırtını Red.'e doğru tutuyorqu. Red 
Temple'e �P duruyordu, hemen hemen herkesten bir karış 
yüksekti. «Hadisene,> dedi Popeye'ın kulağına, «dans edecek
sen et.• 

Temple bir içki daha içti Yeniden dans etmeğe başladı
lar. Reci gözden kaybolmuştu. Müzik ara verince Temple bir 
içki daha yuvarladı. O da para etniedi. Sadece içinde kızgın 
ve sert bir nesne duyu�ordu. �Hadisene,» dedi, «bırakma.. 
Popeye kalkmak istemiyordu Jna, Tenıple ayakta bekliyor
du, kaslan, yorgunluktan, dehş�tten, oynayıp duruyordu. Ta
kılmağa başladı ona, «Sen de erkek geçiniyorsun ha! Kötü ce
sur adam, hey gidi hey, bir kız "bile yetiyor ayağını yerden ke
sivermek için•. Derken yüzÜ çöker gibi oldu, acıyla büzüldü, 
sakin bir çaresizlik içinde tıpkı bir çocuk gibi konuşmağa baş
ladı. cPopeye,ı. Popeye masada oturuyordu, sigarayla oynıyan 
elleri masanın üstündeydi; ikinci kadehinin içindeki buz eri
yordu. Temple, Popeye'ın omuzuna elini koydu. «Babacık,> de-

. di. Temple'in eli, yavaş yavaş Popeye'ın koltuk altına gitti, 
düz tabancanın kabzasına dokundu. El, Popeye'ın koluyla böğ
rü arasında kasılıp .kaldı. «Onu bana ver,» diye fısıldadı. «Ba
bacık .. babacık.» Temple baldıı:-ını omuzuna dayadı Popeye'ın, 
kolunu böğrüyle okşuyordu. «N'olur onu bana ver babacık,» 
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diye fısıldadı. Temple'in eli birden Popeye'ın vücudundan aşa
ğı gizlice kaymağa başladı, derken iğrenmiş gibi geri çek.ildi. 
«Farkında değildim,> diye fısıldadı, «niyetim yoktu yani . . .  > 

Öteki masadaki adamlardan biri, dişleri arasından bir ıs
lık çaldı. «Otur aşağı,> dedi Popeye. Temple oturdu. Bardağı
m doldurdu, ellerini seyrediyordu doldururken. Derken gri 
giysisinin ucunu gördü. Düğmelerin biri kırılmış diye düşün
dü aptal aptal. Popeye kımıldamıyordu. 

«Bu dansı benimle eder misiniz?> · dedi Red. Red'in başı 
eğikti, ama Temple'e bakmıyordu. Öteki masadaki iki adama 
doğru halüçe dönük duruyordu. Popeye hAlA kımıldamıyor
du. Elleriyle bir sigara düzeltiyor, içindeki fazla tütünü çıka
nyordu. Derken sigarayı ağzına koydu. 

«Dans etmem,> dedi Temple buz kesen dudaklan arasın
dan. 

«Etmez misin?> dedi ·Red kımıldamadan, aynı sesle. «Ah-
bap nasıl?> ' 

«İyiyim,> dedi Popeye. Temple Popeye'm bir kibrit çak
tığını gördü, alev, bardağına bozularak yansıyordu. «Yeter ar
tık!» dedi Popeye; Temple'in dudaklarından kadehi alarak 
blız çanağına boşalttı. Müzik yeniden başladı. Temple'in ba
kışlan sakin sakin odada dolaştı. Kulağına hafif bir vızıltı ge
liyordu, Popeye, bileğini yakalayıp ·sarstı, Temple kendi al
zının açık olduğunu farketti, ses mi çıkardım ne, dedi kendi 
kendine. Popeye: «Bari kapa artık,> dedi, cal bir kadeh da
ha iç>. Popeye kadehi içki doldurdu. 

«Farkına bile varmadım,> dedi Temple. Popeye kadehi 
verdi. Tem}>le içti. Kadehi bırakınca sarhoş olduğunu anladı. 
Kendini kaybetmiş olabileceğini düşündü, belki de olan ol
muştu. · Kendi kendine, umanm olup bitmiştir dediğini duyu
yordu. Derken sevdiği bi�i kaybetmiş gibi bir duygu, bir 
maddi istek duymağa başladı. Her şey bitmişti artık, şişenin 
üstündeki' boş kadehi tutan eline bakarken Red'in Vücudu ge
liyordu gözü önüne, oysa o orda oturmuş, cinsi istelin IOD nok
tasında, hılznün fırtınalan ve dalgalan gibi birbirine karışan 
bir düşüş içinde yüzüyordu. 

«Hepsini içtin,> dedi Popeye, «Kal�, danset de geçsin.> 
Yine dans etmeğe başladılar, açık gözleri bir şey göremiyor
du, bitkin vücudu düştü düşecekti, böylece pir süre �üziği 
duymadan hareket edip durdu. Derken, orkestranın Red'in 
kendini dansa çağırdığı . zamanki parçayı çaldılmı . farketti. 
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Demek daha bir şey olmamıştı. İçi rahatladı. Henüz pek geç 
değildi. Red yaşıyordu daha; ağzının rengini uçurtan, ürper
ti_c_i bir kendindeı geçiş içinde gözbebeklerini ·kafatasına çek
tiren, uzun, ürpertici fiziki arzu dalgalannın geçtiğini duydu 
üzerinden. 

Oyun masasındaydılar. Zara bağırdığını duyUyordu ken
dinin. Zar, kazanıyordu; önünde jötonlar doldukça, Popeye 
topluyor, yumuşak öfkeli sesiyle yanlışlarını duZeltip akıl öğ
retiyordu. l'emple'in yaİı.ında daha kısa boylu duruyordu. 

Bu kez, kendi aldı fincanı. Temple Popeye'm yanında kur· 
naz kurnaz duruyordu, kendi etinin kokusuyla, müzikle ka
rışık arzunun, içinde dalga dalga kabardığını duyuyordu. 
Temple durulmuştu. Yavaş yavaş yana doğru kayıyordu, der
ken biri yerine oturuverdi; çevik hareketlerle, dikkat ede ede, 
pisti geçip kapıya doğru yürüdü; dans edenler, müzik, çevre
sinde milyarlarca dalga halinde oynaşıp duruyordu. O iki ada
mın oturmakta. olduğu masa boştu, ama Temple göz ucuyla 
bile bakmıyordu o yana. Koridora girdi, karşısına bir garson 
çıktı. 

«Bir oda,» dedi, cçabuk.• 
Odada, bir masayla dört iskemle vardı. Garson LŞ!ğı ya

kıp kapıda durdu. Temple ona gitmesini işaret etti, o da çık
tı. Masaya kasılmış kollannı dayayıp Red içeri girinceye ka
dar kapıya baktı. 

Red ona doğru geldi. Temple kımıldamıyordu. Gözleri do
lu dolu oldu, gittikçe karardı, göz oyukları içine kaçtılar; hey
kel gözleri gibi ak, kör, sabit, boştular. Zayıf bir sesle ah çek
meye başladı, vücudu sanki hoş bir acı karşısında yay gibi 
yavaşça büküldü. Red ona değince sıçradı, üzerine atıldı, kar
nını ona sürtüyor, ağzı ölü balık ağzı gibi çirkin çirkin açılı
yordu. 

Red zorla kurtardı yüzünü, kalçası sürtünüp duruyor, ren
gi uçmuş dudaklan vantuz gibi bekliyordu. «Acele edelim,• 
diyordu, cnerde olursa olsun. Ayrıldım ondan. Söyledim ona. 
Benim suçum değil ki, öyle değil mi? Ne senin için gerek var 
şapkaya, ne benim. Seni öldürmek için geldi buraya, ama ben, 
ona, sana fırsat veriyorum dedim. Benim suçum değil ki. Şim
di yalnızca ikimiz varız hurda, o gözetliyemiyecek bizi. Ha
disene ne bekliyorsun?• Ağzını ona doğru uzattı, başını ken
dine doğru çekti, inliyordu sanki. Red kurtardı başını. «Ona 
karar verdiğimi söyledim. Beni buraya getirirsen dedim. Sa-
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na fırsat veriyorum dedim. Şimdi de onlan seni pataklamak 
için getirmiş buraya. Ama korkmuyorsun, değil mi?> 

cBana telefon ettiğinde bunu biliyor muydun?> dedi. 
«Ne dedlıı. Bana seni bir daha görmememi söyledi. Seni 

öldüreceğini söylüyordu. Ama telefona giderken beni izlettir
di. Gördüm. Ama sen korkmazsın. Erkek bile değil o, sen er
keksin ama. Erkeksin sen. Erkek!> Ona silrtünmeğe başladı, 
başını aşağı çekmeye uğraşıyordu, kansız dudaklarından sal
ya aka aka, papağan gibi bir takını müstehcen sözler sıralı
yordu. cKorkuyor musun? Şu . . . Piçten mi . . . > Temple'in vü
cudunu yerden kaldınp kapıya döndürdü, sağ elini kurtardı. 
Temple, Red'in kendisini döndürdüğünden haberi yoktu. 

cNolur. Nolur. Nolur. Nolur. Bekletme beni, yanıyorum.» 
cPekfilA. Sen · içeri dön şimdi. İşaretimi bekle. Dönüyor 

musun?> 
cBekliyemem. Şimdi. Şi.nidi. Tutuşuyorum diyorum sana.> 

Sıkı sıkı sanlmıştı Red'e, düşe kalka kapıya doğru aüriiklen
diler; Red, sağ yanını serbest tutınağa çalışıyor, Temple ise 
şehvetten kendinden geçmiş, hareket ettiklerinden habersiz, 
sanki Red'i, bütün vücudunun sathıyla ona dayanmak isti
yormuş gibi, itip duruyordu. Red kendini kurtararak Temp
le'i koridora itti. 

cHadi git,> dedi. cBir dakkaya varmaz gelirim.» 
cGeç kalmazsın, değil mi? Yanıyorum, ölüyorum diyorum 

sana.> 
cHayır, kalmam. Hadi git şimdi.> 
Müzik çalıyordu. Temple, sendeleye sendeleye koridor bo

yunca yürüdü. Yeniden dans ederken duvara dayandığını sa
myordu; derken aynı anda iki erkekle birden dans ettiğini 
sandı, sonra dansı bırakıp çiklet çiğneyen adamla, önü iliklen
miş ceketli adam arasından kapıya doğru yürüdjiğünü gördü. 
Durmağa yeltendi, ama adamlar kollannm. altından tutmuş
lardı, fınl fınl dönen odaya çaresizlik içinde son bir bakış fır
latarak, çığlık atmak için ağzını açtı. cBalır,ı. dedi ceketi 
ilikli adam, cbir bağır da görelim.» 

Red oyun masasındaydı. Elinde, havaya kaldırdığı fincan, 
başını döndürdüğünü gördü Temple. Fincanla kısa ve neşeli -
bir selAm verdi. Red, Temple'in iki adam arasında kayboluşu
na baktı. Derken gözlerini odada gezdirdi. Yüzü cesur ve u

kindi, ama burun delikleri altında iki beyaz çizgi vardı, alnı 
ıslaktı. Fincanı tıngırdatarak zar atıp duruyordu. 
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cOnbiri> dedi krupiye. 
«Kalsın,• dedi Red. «Bu gece milyon kere oyruyacağım.» 
Temple'i otomobile soktular .. Ceketinin önü iliklenmiş 

adam direksiyona geçti. Dar yolun, anayola çıkan ağaçlıklı yol
la birleştiği yerde uzun bir turist otobüsü park edilf'iı.işti. 
Temple, onun yanından geçerken, avuçlan içinde yanan kib
rite doğru eğilen Popeye'ın yampiri şapkası altındaki karga 
burunlu profilini gördü. Kibrit, kayan bir yıldız gibi, Pope
ye'm profiliyle birlikte karanlığa karıştı. 

xxv 

Masalar pistin bir ucuna itilmişti. Üstlerinde kara örtü
ler vardı. Perdeler bili kapalı puruyordu; aralarından, kalın, 
sazan balığı rengi bir ışık giriyordu. Orkestra sahnesinin he
men altında duruyordu tabut. Pahalı bir tabuttu; siyah renk
te olup, gümüş kakmalarla süslüydü, tabutun üstünde durdu
ğu masa çiçek yığını altında saklıydı. Çelenkler, haçlar ve di
ğer cenaze töreninin gerektirdiği şekillerde çiçek kütleleri, ta
butun, sahnenin, piyanonun üstünde ağır kokularıyla dalgala
nıp duruyordu. 

Patron masalar arasında dolaşıyor, yer bulup oturan ye
ni gelenlerle konuşuyordu; kolalı yelekler altında siyah göm
lekli "garsonlar, ellerinde bira şişeleri, girip çıkmağa başlamış
lardı bile. Ciddi ciddi, kasılarak hareket ediyorlardı; salon 
canlanmağa başlamıştı, ama bir çeşit ölüm havası sinmişti 
ortalığa. Oyun odasının kemerli kapısı ka.ra bir örtüyle kap
lıydı. Oyun masasındaki kara örtü üstüne türlü türlü çiçek 
demetleri yığılmıştı. Halk girip duruyordu bir yandan, siyah 
resmi elbiseliler olduğu gibi açık renkli ilkbahar elbiseleri giy
miş erkekler de vardı ki, bu, ölüm havasının yarattığı zıtlığı 
bir kat daha arttırıyordu. Kadınlar; gençleri, onlar da parlak 
renkli entariler giymişler, şapkalar, eşarplar takmışlardı; yaş
lıları, gri, siyah ve lacivert giymişler, parıltılı elmaslar tak
mışlardı, pazar akşam gezintisine çıkan ev kadını tipli ağır
başlı figürler. Oda tiz ve pes konuşnialarla doldu. Garsonlar 
tehlike yaratan, o dolu tepsilerle gidip geliyor, beyaz yelek
leri ve siyah gömlekleriyle fotoğraf arabıria benziyorlardı. 
Dazlak kafalı patron, siyah kravatında koca bir elmas, peşi-
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ni bırakmıyan, arkadan smok1ni nerdeyse patlıyacak gibi gö
rünen, tüfek kurşununu andıran bir kafası olan, adaleli, iri 
yarı bir şişkoyla masa masa dolaşıyordu. 

Başka bir odada, kara örtülü ı: ··_ masa üstünde, içinde 
buz ve doğranmış meyvelerin yüzdüğü, koskoca bir bol kase
si vardı. Yanıbaşında, pis kara tırnaklı ellerin üstünde kolka
paklan olan, yeşilimsi, buruşuk bir elbise içinde, şişman bir 
adam duruyordu. Pis yakası, boyun çevresinde kat kat olmuş, 
üzerinde sahte bir yakut olan bir kravatla tutturulmuştu. Yü
zü ıslaklıktan parıl parıldı; kasenin çevresindekilere, o böğü
ren sesiyle buyurun buyurun diyip duruyordu. 

«Buyrun beyler. Gene'dir bunu ısmarlıyan size. Beş pa
ra verecek değilsiniz. Gelin için. Ondan iyisi daha gelmemiş
tir dünyaya.» İçtiler, çekildiler, ellerinde uzattıkları kadehler 
başkaları geçti yerine. Arasıra bir garson geliyor, buz, mey
ve getirip kasenin içine lokkadak atıyordu; masanın altında
ki bir bavuldan Gene yeni şişeler çıkarıp boşalan klseyi dol
duruyor, derken o patronumsu, ince davranışıyla, titreye tit
reye monoloğunu yeniden böğürmeğe başlıyor, koluyla alnını 
silip duruyordu. 

· 

cBuyrun baylar bayanlar. Gene ısmarlıyor size bunları. 
Ben alttarafı bir içki kaçakçısıyım ama, benden iyi arkadaş 
bwamazsınız dünyada. Kalkın, yaklaşın, için baylar, bayanlar. 
Daha arkası var bu içkinin.» 

Dans salonundan bir müzik havası geliyordu. Halk girip 
· girip oturuyordu. Sahnede bir orkestra vardı, şehir otellerinin 

birinden gelmişti çalgıcılar, hepsi de smokinliydi. Paltonla 
şişko orkestra şefiyle tartışıp duruyordu. 

cCaz çalsınlar,» diyordu şişko, cRed'den daha çok dans 
etmesini seven var mı ki.» 

cOimaz. Olmaz.,. diyordu patron. cGene, onlan viskiyle 
sarhoş edince hepsi dansa kalkar, birbirine girer ortalık.• 

cMavi Tuna'yı çalsak,» dedi şef. 
«Hayır. Hayır.,. dedi patron, cCaz çalmayın diyorum size. 

Şu tabutwı içinde bir ölü var.» 
cAma bu caz değil ki!,. dedi şef. 
cNedir ya?» dedi şişko. 
cBir vals. Strauss.» 
cNe valsi be,» dedi şişko, cRed bir amerikalıydı. Sen ol

mıyabilirsin, ama o amerikalıydı işte. Bildilin hiç amerikan 
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havası yok mu senin? 'Sana aşkımdan başka bir şey vere
mem'i çal. Severdi o bu şarkıyı.» 

«Çalsınlar da, herkes dansa mı kalksın?> dedi patron. Dö
nüp, kadınların masalarda cırtlak sesler çıkarmağa başladık
ları masalarda bir göz gezdirdi. 'Sana gittikçe yaklaşıyorum 
Tanrım'ı çalsana,» , 'di, «şunlar da biraz kendilerine gelir
ler. Gene'e dedim, b· kadar çabuk içkiye başlamıyalım diye. 
Kente dönmek üzere� .:en içilsin demiştim. Ama bu işi orta 
oyununa döndürecek ı>irinin, er geç çıkacağını bilmeliydim. 
En iyisi, .ben işarr i.nceye kadar, ciddi müzik çalmak.• 

«Red'iB cid( ;şuna gitmezdi ki,• dedi şişko, esen de 
biliyorsun bunu.• 

«Beğenmezse çıkıp gitsin burdan,• dedi patron. «Ben bu
nu bir lütuf diye yaptım. Burda cenaze töreni toplantısı yap
mıyorum ya.• 

Orkestra, «Sana gittikçe yaklaşıyorum Tannm•ı çalmağa 
başladı. Odada sesler kesildi. O sırada kırmızı entarili bir ka
din sallana sallana kapıya geldi. cHeeeey!• dedi, «Redl Güle 
güle! İyi yolculuklar sana. Ben Little Rock'a varmadan daha, 
cehennemi boylar bile.• 

cSussssss» dedi sesler. Kadın kendini bir sandalyenin üs
tüne bıraktı. Gene kapıya gelip, orkestra susuncaya kadar or
da durdu. 

«Baylar, bayanlar, buraya gelini» diye seslendi, kolları
m şişko şişko savurarak. «Gelin, için. Gene ısmarlıyor size 
bunu. On dakka sonra hurda kuru bir boğaz, kuru bir göz kal
mamalı.» Arkada oturanlar kapıya doğru yürümele bafladı
lar� Patron ayağa sıçrayıp orkesU"aya el etti. komocu kalktı, 
solo olarak co banş cenııetinde•yi çalmağa başladı, ama oda
mn arkasındaki k$balık azalmağa başlamıştı; Gene kapıda 
durmadan kollannı kaldırıp indiriyordu. Çiçekli şapkaları al
tında iki taze ağlıyordu. 

Boşalan kAse için gürültü ediyorlar, kabarıp duruyorlar
dı. Dans salonundan komonun parlak sesi geliyordu, «Yol 
veri• diye bağırarak, üstü başı pis iki delikanlı, masaya doğ
ru yürüyordu; ellerinde bavullar vardı. Bavulları açtılar, iç
lerinden çıkardıkları şişeleri masaya koydular. Gene bir yan
dan ağlıyor, bir yandan şişeleri açıp kAseye boşaltıyordu. «Ge
lin dostlar, gelin. Kendi oğlumu bile onda� çok sevmezdim.» 
diye böğürerek, koluyla yüzünü siliyordu. 

Kendine yol açarak bir garson geldi masaya, bir kAse buz-
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la meyve getirdi, bol klsesinin içine attı onlan. cNe halt edi
yorsun?» dedi Gene. cŞu bulaşık suyunu ne bok yemeye dö
kersin içine, defol cehenneme.» 

«Hurra!» r.tiye çığnştılar, içenler kadehlerini gürültüyle 
tokuşturdular, Gene'nin hareketleri hariç her şeyi bastırdı bu 
gürül�. Gene garsonun elindeki meyve kAsesini yere düşürt
tü, klseye içki boşaltmağa başladı, uzanan kadehlere içki dol
durup duruyordu, iki delikanlı da durmadan şişe açıyordu. 

Patron bakır musiki iletinin sesiyle sürüklenmiş gibi ka
pıda belirdi, yüzü karışmış, elleri kadehlere içki döküp duru
yordu. «Arkadaşlar bu tarafa buyurun,» diye seslendi, cşu mü
zik programını bitirelim bir. Bedava çalmıyorlar.» 

«Cehenneme,» dediler. 
«Kim veriyor parasını?» 
«Bize ne?» 
«Kim ödüyormuş masraf1an?• 
cÇok mu geldi? Ben öderim be. Hey Tannml Ona bir de-: 

ğil1 ilti cenaze töreni heW olsun!» 
«Arkadaşlar, dostlar,> dedi patron, cbu odadaki tabuttan 

haberiniz yok mu sizin?» 
«Parayı kim ödüyormuş?> 
«Bira mı istediniz?» dedi. Gene boğuk sesiyle. «Bira mı? 

Bana hakaret eden biri mi . . .  » 
cRed'e parayı çok görüyor.» 
«Kim?> 
cJoe d�nen orospu çocuğu.> 
«Kim hakaret ediyormuş bana . . . > 
cKaldınp götürelim o halde tabutu, şehirde başka yer mi 

kalmadı?» 
· 

«Tabutu değil Joe'yı kaldıralım.> .. 
«Koyun tabuta piç oğlu piçi. Cenaze töreni çiftleşsin.> 
«Bira, bira, kim içmek istiyor bira . . .  ,. 
«Koyun tabuta orospu çocuğunu, Hanyayı konyayı an

lasın.• 
«Koyun tabuta orospu çocıilunu,» diye balırdı kırmızı en

tarili kadın, gür(lltü içinde cırtlak sesiyle batırarak el kol sal
lıyan patronun önünde durduğu kapıya doğru atıldılar, pat
ron kaçıp gitti. 

Salonda bir vodvil tiyatrosundan getirilmiş olan bir kuar
tet çalıyordu. Hep bir ahenk içinde anne türküleri çalıyorlardı, 
-cSomıy Boy•u çalıyorlardı şimdi. Hemen hemen bütün yaşlı 
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kadınların gözleri ıslaktı. Garsonlar şimdi bol kadehlerini on
lara taşıyorlardı, onlarsa yüzüklü tombul elleri içinde kadeh
leri kucaklarında tutmuş ağlıyorlardı. 

Orkestra yeni bir parçaya başladı. Kırmızı entarili ka
dın sallanarak içeri girdi. cHey Joe!:t diye batırdı. cOyunu 
aç. Şu yalı kazığı bokunu kov hurdan da aç oyunu!» 

Adamın biri tutmak istedi onu, kadın bir araba dolusu 
küfür savurarak döndü ona, derken, siyah örtüyle kaplı ma
saya gidip, üstündeki çelengi yere fırlattı. Patronla şişko ar
kasından koştular. Kadın başka bir çiçek daha alırken pat
ron yakaladı. Onu tutmak isteyen adam araya girdi, kadın 
çığlık çığlığa elindeki çelenkle adamlara vurup duruyordu. 
Şişko, adamın kolunu tuttu; adam olduğu yerde dönüp .şişko
ya bir yumruk indirdi, şişko odanın yansına kadar yuvarlan
dı. Uç adam daha geldi. Dördüncü yerden kalktı, hep birden 
şişkoya saldırdılar. . 

Şişko birinciyi yıktı, olduğu yerde dönerek inanılmıyacak 
bir çeviklikle ön od.aya daldı. Orkestra .çalıp dunıyordu, ama 
çok geçmeden sandalye ve çığlık gürültüsü içinde bolulup 
kaldı. Şişko yine olduğu yerde dönüp, atılan dört adamın sal
dırılarını bekledi; bil-birine girdiler; bir adam daha havada 
uçup kıç üstü yere savhudu; .şişko yine kurtuldu. Derken ol
duğu yerde dönup yine onların üstüne atıldı; ·böylece döne dö
ne balıklama tabutun üstüne düştüler, tabut kırıldı. Orkea
tra durmuştu, çalgıcılar ellerinde Aletler, sandalyelerin Ostil
ne çıkın.ağa utraşı.yorlardı. Çelenkler . uçuyor, tabut gıcırdı
yordu. «Tutun!» diye batırdı bir ses. neıi sıçradılar, ama tabut 
yere düşüp, kapağı açıldı. Ceset ağır ağır dışarı ,uğradı, bq, 
çelenklerden birinin göbeğine düştü. 

· 

«Bir şey çalın!» diye gürledi patron kollatını savurarak. 
«Çalın! Haydi çalın!:t 

Cesedi kaldırırken çelenk de geldi birlikte, Red'in yana
ğına men görünmiyen bir telle takılmıştı başına. Cesetln ba
şında duran şapka düştü, alnının ortasında küçük mavi bir de
lik göründü. Balmumuyla tıkanıp boyanmıştı, ama balmumu 
kaybolmuştu, bulamadılar, şapkanın bağını çözerek gözlerine 
kadar indirdiler. 

Kafile şehre yaklaştıkça takılan arabalar çoğalıyordu. Ce
naze arabasının ardından çiçekle süslü, resmi urbalı f(>för
ıerin sürdüğü, üstü açık altı tane Packard gidiyordu. Hepsi de 
aynı tipti; üstün cenaze levazımatçılanndan kiralanmıştı. Bun-
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«Demek ne kadar çabuk kaybederse o kadar iyi ha, öyle 
değil mi? Adamı assalar da, herşey bitse bari.» 

Eustace'ın · elleri kımıldamadan duruyordu. Gözleri aşağı 
bakıyordu. NarCissa soğuk ve sakin bir sesle: cHorace'ı bu 
davadan vazgeçirmek · için bir çok neden var. Bu iş ne kadar 
çabuk olursa o kadar iyi olur. Üç gün önce Snopes, hukukçu
nun biri, eve telefon edip onu aradı. O da ertesi gün Memp
his'e gitti. Ne için olduğunu bilmiyorum. Bunu siz keşfedin. 
Yalnız U.orace'ı elden geldiği kadar çabuk çıkarmak istiyorum 
bu işten.> 

Kalkıp kapıya doğru yürüdü. Eustace yerinden fırlayıp 
açmağa koştu. Narcissa yine şu soğuk, durgun ve içe işleyen 
bakışıyla Eustace'a bir köpekmiş, ya da inekmiş de yolundan 
çekilmesini bekliyormuş gibi baktı. Sonra çıkıp gitti. Eustace 
kapıyı k�padı ve parmaklarını şaklatarak acemice oynamağa 
başladı, o sırada kapı açıldı. 

«Ne güiı biter acaba?» dedi Narcissa. 
«Ha . . . durun bakayım . . .  mahkeme. yirmisinde açılıyor; ilk 

dava da bu. İki gün sürer sürmez. Hadi hadi üç gün, tabi si
zin ince yardımınızla. Söylemeğe gerek yok tabi, ama bü
tün bunlar aramızda kalsın.> Eustace ona doğru yaklaştı, ama 
duvara çarpar gibi Narcissa'nın o içe işleyici bakışına çarptı. 

«Ayın yirmidördü oluyor demek.> Narcissa bir kere daha 
baktı Eustace'a� «Teşekkür ederim.> deyip kapıyı kapadı. 

O gece Belle'e, li<?race'ın ayın yirmidördünde geleceğini 
yazdı. Horace'a telefon edip Belle'in adresini sordu. 

«Napacaksın?> dedi Horace. 
«Ona mektup yazacağım.> dedi, sesi d�rgundu, tehdit eder 

gibi değildi. «Kahretsin,> dedi Horace, elinde ölen telefon te
line bakarak, «bahane bile bulmaya çalışmıyan kişilerle na
sıl savaşabilirim ki.> Ama çok geçmeden unutuverdi telefo
nu. Dava açılıncaya kadar da bir daha görmedi onu. 

Davadan iki gün önce, Snopes, bir dişçi muayenehanesin
den çıktı, köşede durup yere tükürdü, altın yaldızlı kağıda 
sanlı bir püro çıkardı cebinden, kağıdını. yırttı, püroyu ağ
zına yerleştirdi. Bir gözü morarmıştı, burnunun eğrisinde pis 
bir flaster vardı. cJackson'da bir otomobil çarptı» dedi ber
ber dükkarundakilere. «Ama ödettim piçe,:. dedi, bir sürü sa
n pusulalar göstererek. Bir cüzdana koyup kaldırdı onları. 
«Ben Amerikalıyım,» dedi, «bununla övündüğüm yok, çünkü 
öyle doğdwn. Ömrüm boyunca da namuslu bir Baptis olarak 
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cÇekil hurdan!> dedi oğlan eliyle birine vurarak. Köpeğin , 
başı döndü; pırıl pırıl, şeytan şeytan bakan yansı içine kaç
mış gözlerle, dişlerini gıcırdattı. Oğlan geri çekildi. cVay piç
oğlu piç, ısırdı be.> dedi. 

«Tonton Bud !> dedi tombul kadın, etleri sarkmış, gözyaş
lanyla çizgi çizgi olmuş yüzü, şaşkına dönmüştü, şapkasının 
tüyleri başının üstünde telAş içindeydi; bumu kaldırım U&
tündeki yaz yağmurunun iri tanelerinin bıraktıli izler gibi 
benek benekti. Bumundaki takma altın ·zincirli gözlülilyle, 
taranmış kurşun.t saçıyla dimdik oturuyordu. Bir öfretmeni 
andırıyordu. «Aman Yarabbim,> dedi tombul kadın, «böyle 
sözler nasıl öğrenilir bir Arkansas çiftliğinde, bir türlü anla
mıyorum.> 

«Kötülük dediğin her yerde öğrenilir.> dedi Miss Reba. 
Minnie, üstünde üç buzlu maşrapa duran tepsiyi sundu. Ka
dınlar maşrapalan alırken Bud yusyuvarlak, mısırçiçeği göz
leriyle bakıp duruyordu. Tombul �adın ağlamaya başladı. 

cÖyle hoş adamdı kil> diye inledi. 
cNaparsın, hepimizin başına gelecek er geç,> dedi Miss 

Reba, «Allah uzun ömürler versin, ne denir.> Birbirlerine re&
mi resmi selam verip içtiler. Tombul kadın gözlerini sildi, mi
safirler kibar kibar dudaklarını kuruladılar; Zayıf olanı ba
şını çevirip elinin tersine öksürdü. 

cıNe güzel bira bu!> dedi. 
cYa, değil mi?> dedi tombulu, cMiss Reba'yı ziyaret bO.

yük bir zevktir, der dururum.• -
Birtakım tumturaklı, yanın kalan cümlelerle ve birbirle

rine yutkuna yutkuna bakarak kibar kibar konllf1D81a lMlt
ladılar. Oğlan sallana sallana pencereye gitm1', kalkık perde
nin altında aşağı bakıyordu. 

cMiss Myrtle sizinle ne kadar kalacak böyle?• dedi Miss 
Reba. 

cCumartesiye kaqpr an�ak. · Sonra eve dönecek. Onun için 
bir değişiklik oldu bu iki hafta böyle yanımda kalması. Oğlan 
da pek hoşuma gidiyor kerata.• 

cÇocuklar insanı avutuyor,> dedi zayıfı. 
cÖyle,> dedi Miss Myrtle. cŞu iki küçük otlan, h!ll sizle 

mi Miss Reba?> dedi. 
cEvet,> dedi Miss Reba, cama artık kovmak sırası geldi. 

Pek yu!ka yürekli degılimdir, ama ne de olsa çocuklara za
manmdap önce kötü şeyler öğretmek dotru değil. Kızlara 
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açık saçık dolaşmayın demek zorunda kalıyordum. Tabi, bu 
da onların hoşuna gitmiyordu.» 

Kibarca tuttukları maşrapalarla yine içtiler. Ama Miss 
Reha kendininkini silah tutar gibi yakalamı.ştı, öteki eli göğ- · 
sündeydi. Maşrapayı boşaltıp bıraktı. «Gittikçe kuruyorum 
galiba,» dedi, «hanımlar birer tane daha buyurmaz mı?» Ki
bar kibar mı.nldandılar. cMinnie,» diye çağırdı Miss Reba. 
Minnie gelip yeniden doldurdu maşrapalan. cUtanınm doğ
rusu,» dedi Miss Myrtle. cAma Miss Reba'run birasına da di
yecek yok. Üstelik hepimiz üzücü bir ikindi vakti geçirdik.» 

cDaha da üzücü olabilirdi» dedi Miss Reha. İçkileri Ge
ne'nin bedava içki dağıtışı gibi sunarak. 

cEpey para gitmiştir,» dedi zayıb. 
cHerhalde,» dedi Miss Reba. c Yine de kimseye yarama

dı. Öyle değil mi? Sadece, kuruş harcamak istem.iyen, cehen
nem dolusu halkı bir odaya tıkmak mutluluğuna erişmekten 
başka ne işe yaradı ki?» �pasını sandalyenin yanındaki 
masanın üstüne bıraktı. Derken başını döndürdü birden. Ton
ton Bud sandalyenin arkasinda m�ya yaalanın.ıştı. «Biramı 
iÇJnedin ya Tonton?» dedi. 

cSeni gidi seni Tonton Bud,» dedi Miss Myrtle. «Utanmı
yor musun sen. Bak, herkesin yanında söylüyorum sana, ·hiç 
bir yere götürmiyeceğim artık seni Ömrümde görmedim böy
le bira çalan çocuk. Çık da ordan oyna hadi. Hadi diyorum sa
nal» 

cPeki efendim,» dedi Tonton Bud. Ama yerinden kımıl
damadı. Miss Reba içti ve maşrapayı yeniden masaya koyup 
kalktı. 

cHepimiz biraz bozulduk, beliti birer yudum cin iyi gelir 
hepimize.» 

«Zahmet etmeyin canuµ,» dedi Miss Mrytle. 
cMiss Reba'nın ev hanımlığına diyecek yok doğrusu,» de

di zayıfı. «Miss Myrtle'e hep der dururum!» 
cElbette,• dedi Miss Myrtle. Miss Reha paravanın ardın

da kayboldu. 
«Miss Lorraine, Haziran için hava ne sıcak değil · mi?• de

di Miss Myrtle. 
«Ya!• dedi zayıfı. Miss Myrtle'in yüzü yine kırış kırı.ş ol

du. Maşrapayı bırakıp, mendilini aram.ağa başladı. 
cDurup dururken· geliveriyor böyle,» d�i, «bir de Sonny 

Boy'u söylediler üstelik. Ne güzel de söylediler,• diye inledi. 
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«Kendinize gelin canını,> dedi Miss Lorraine. cBiraz bira 
için hele. İyi gelir. Tuttu yine Miss Myrtle'b dedi sesini yük
selterek. 

«Pek yufka yürekliyimdir,• dedi · Miss Myrtle. Yüzünü 
mendile kapadı; eliyle maşrapayı arıyordu. Derken eli çocu
ğa değdi. Birden başını kaldırıp baktı. c Yine mi sen, Tonton 
Bud,:. dedi. cOrdan çık, oyna demedim miydi sana_ beni Ge
çen gün ikindi vakti hurdan çıktığımızda, inanın yerin dibine 
geçtim, ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl utandım bilemezsiniz, 
böyle sarh� bir çocukla sokakta yürümekten.» 

Miss Reha, elinde üç kadeh cin, paravanın arkasından çık
tı. cŞim(ij geliriz kendimize buıı,u içince.:. dedi. 

«Uç hasta kedi gibi oturup duruyorduk hurda.:. Törenle 
eğilerek içtiler, mendillerinin ucuyla dudaklarına dokundu
lar. Derken yanm bıraktıkları cümlelerle konu.şmağa başla
dılar yine. 

Ama birbirlerini dinlemeden, evet veya hayır, demeden 
hep bir afıZdan konuşuyorlardı. «Onlar istedikleri gibi gez
sinler, biz başka hiç bir erkeğe bakmıyalım, oh!> 

cAynı anda bir erkekten fazlasıyla düşüp kalkan kadın 
enayidir,:. dedi Miss Reha, chepsi baş belAsı, ne diye arttıra
sın belAnı, akıllı uslu, efendi, kesesini açan, bir saat için bile 
seni sıkıntıya sokmıyan adamı elde edince de, sadık kalmı
yan kadın . .  -» Onlara bakan gözleri anlatılmıyacak bir üzün- -
tüyle doluyor, yazgıya boyun eğmiş gibi görünüyordu. 

cKendinize gelin hele,:. dedi Mis& Myrtle, eğilerek Miss 
Reha'nın koca eli üzerine hafif hafif vurdu. Miss Lorraine 
dili arasından bir ses çıkardı. c Yine başlamayın•. «Öyle iyi 
adamdı kı> dedi Miss Reha. cKumrular gibiydik, tam onbir
yıl, iki kumru.» 

«Etme canını, etme cicim,:. dedi Miss Myrtle. 
cNaparsın arasıra geliveriyor böyle,• dedi M� Reba. 
«Çiçekler içinde yatan oğlanı görünce . . . •  
«Ne efendi adan.1dı Mr. Binford, değil mi?• dedi Miss 

Myrtle. «Hadi canım, biraz bira iç.> -
-

Miss Reha koluyla gözlerini silip biraz bira içti. 
cPopeye'ın kızıyla uğraşılamıyacağını bilmeliydi.> dedi 

Miss Lorraine. 
«Erkekler bir türlü ıslah olmaz cicim,,, dedi Miss Myı,1:le. 

�Şimdi neredeler acaba dersiniz Miss Reha.» 
«Bilmiyorum. Merak da etmiyorum> dedi Mi.Ss Reha. «Oğ-
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lam öldürdüğü için, ne zaman yakalayıp da yakacaklar diye 
de düşündüğüm yok. Hiçbir şeye aldırdığım yok.• 

«Her yaz annesini görmeğe giderdi. Pensacola'ya,> dedi 
Miss Myrtle. «Böyle davranan adam nasıl kötü olur.• 

«Kötü sizce nasıl olunur, bilmiyorum,• dedi Miss Reba. 
· «Yirmi yıldır didinip duruyorum, namusumla bir ev işlete
yim diye, ama baksanıza, onlar evi röntgencilik kulübüne çe
virdiler.» 

«Ah biz zavallı kızcağızlar,• dedi Miss Myrtle, «bütün so
runlan biz çıkannz, sonra da en çok biz çekeriz.• 

«İki yıl önce duymuştum, pek �rkekliği yokmuş,• dedi 
Miss, Lorraine. 

«Ben zaten biliyordum,» dedi Miss Reha. «kızlara su gibi 
para harCa.sm da, binyle yatmasın, olacak şey mi bu. Doğaya 
aykın bir k�. Kızlar kentde onun bir yavuklusu olduğunu 
sanıyorlart4. Ama ben onlara derdim, beni yabana atmayın, 
iyi dinleyin, bir acaiplik: var onda derdim. İşin ucunda aksi-
yan bir taraf var derdim.• ' 

cEllne geçeni harcardı,• dedi Mi8s ;Lorraıni 
cŞu kızın satın aldığı giysiler, değerli taşlar. Ayıp doğru

su!» dedi Miss Reba. c Yüz dolara aldılJ. bir çin kimonosu var
dı - biri getirmişti �an - gramına on dolar venfili şu ko
ku; ertesi sabah yukan çıktığımda hepsi birbiri üstüne atıl
mış duruyordu kl)fede; koku, ruj fırtınadan çıkımf gibi pa
raınparça duruyordu yılının ilstiinde. Dövülünce kızar böyle 
yapardı. Derken onu odaya kapıyarak evden d1'Ul b,r.rakm.a
maJa karar verdi. Evimin önüne adam koyup, böyle bilmem 
neymiş gibi gözetlemek., Mafl"&payı masadan alıp dudağına 
kaldırdı. Derken göz kırpıştırarak durakladı. cNerde şu be
nim . . -» cTonton Budt. dedi Mim Myrtle. Çocutu kolundan 
tuttu, Miaa Reba'mn arkasından çekip alarak sarstı, <>ilanın 
kafası omuzları üstünde aptal aptal sallanıp duruyordu. Utan
mıyor musun sen? UTANMIYOR MUSUN? Niye şu hanım
lann biralannı rahat bırakmazsın sen? Sana verdilfm şu do
lan alıp .da Miss Reba'ya bir f1'e bira aldırayım da g&-, cid
di IÖylüyorum sana. Şimdi pencereye git, dikil orda, anladın 
mı?• 

•Ziyanı yok,• dedi Mia Reba. cZaten birfey kalmamıştı 
ctlhlnct•. Bakayım, ıizln de bltmif. Minnie!• 

W.. Lorraine, mnıdU ucuyla hafif hafif dudaklarına do-
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kundu. Gözleri gözlüğünün ardında bulanık görünüyordu. öte
ki elini tamtakır yaşlı kız göğsüne koydu. 

«Ah bak hele, kalbini unutuverdik,» dedi Miss Myrtle. 
«Cin iyi gelir sana.» 

«Aman sen de, ben . . .  » dedi Miss Lorraine. 
«Tabi, tabi, n'olur canım.> dedi Miss Reha, ıkış tıkış kal

kıp paravanın arkasından üç kadeh cin daha getirdi. Minnie 
.gelip maşrapalan doldurdu. İçip, mendillerinin ucuyla dudak
larına hafif hafif dokundular. 

«hkin Minnie bana birtakım acaip şeyler olduğunu anlat
tığı zaman farkettim işi,» dedi Miss Reha, «hiç buraya uğra
madığını, iki günde bir geceleri dışarda geçirdiğini, burday
ken de, Minnie temizlik yaptığında hiç bir iz bulamadığını öğ
rendim; derken kavga etmişler, kız dışan çıkmak istemiş, o 
da bir türlü bırakmıyormuş; ona o kadar giysi almasına kar
şın kızın evden çıkmasına izin vermiyor, düşünün bir; kız da 
kapıyı kitleyip onu içeri bile almıyormuş.» 

«Olur a, gidip hır horman iğnesi vurdurmuştur kendine 
de - hani şu maymunlardan alınan - işe yaramamıştır belki.» 
.dedi Miss Myrtle. 

«Derken bir sabah Red'le geldi, yukarı çıktılar. Bir bu
.çuk saat kadar kaldılar. Popeye ise ertesi sabaha kadar gö
rünmedi. Popeye'le Red, yine gelip . bir saat kadar daha kal
·dılar yukarda. Çıkıp gittikten sonra Minnie gelip olan biten
leri anlattı bana. Ertesi gün bekledim onlan. Buraya çağır
dım onu. «Bana bak,» dedim, «Piç oğlu piç.» Miss Reba dur
·du. Üçü de hafifçe öne eğilmiş kımıldamadan kaldılar. Baş
lar ağır ağır döndü, masaya dayalı çocuğu gördüler. 

«Tonton Bud, cicim» dedi Miss Myrtle, «Heba ve Mr. Bin
ford'la bahçede oynar mısın?> 

«Peki efendim,» dedi çocuk. Kapıya doğru gitti. Kapı ka
panıncaya kadar beklediler. Miss }Arraine sandalyesini çekti, 
yeniden eğildiler. 

«Demek böyle yapmışlar hah dedi Miss .Myrtle. 
«Yirmi yıldır meslekteyim, yine de böyle şey görmedim! 

Kızını başkasına üfletmek istiyorsan,» dedim ona, «git de baş
ka yerde üflet. Evimi Fransız batakhanelerine çevirmek is
temem ben.> 

«Vay orospu çocuğu vay,� dedi Miss Lorraine. 
«Yaşlı çirkin bir herif bulsaydı bari,» dedi Miss Myrtle, 

«bizim gibi zavallı kızlan sen baştan çıkart . . . » 
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«Erkekler hep bizden beklerler, ayartılmaya karşı dura
lım isterler,» dedi Miss Lorraine; öğretmen gibi dimdik otu
ruyordu. «Orospu çocuğu.» 

«Ama kendileri ayartınca iş değişir,» dedi Miss Reha, «O 
zaman sen gör onlan . . .  her sabah, tam dört gün arka arkaya 
böyle oldu. Derken ortalıktan . kayboluverdiler. Popeye bir 
hafta hiç görünmedi, kız da genç bir kısrak gibi vahşi, - Po
peye belki de iş için şehirden gitmiştir dedim kendi kendime; 
ama Minnie gitmediğini söyledi. Minnie'ye, kız dışan çıkma
sın, telefon etmesin diye günde beş dolar veriyormuş. Bense 
gelip de kızı alsın diye haber ·gönderecek bi.r yol arayıp duru
yordum, böyle işler çevrilmesini istemiyordum evimde. Ya ! 
Minnie, .onları, iki yılan gibi sarılmış çıplak yatarken görmüş, 
Popeye ise yatağın ayak ucunda uh, uh, uh diyip duruyormuş.,. 

«Onlan teşvik için olmalı,» dedi Miss Lorraine, «vay piç 
vay.• 

Koridordan ayak sesleri geliyordu. Minnie'nin birini içeri 
getirdiğini duyuyorlardı. Kapı açıldı. Minnie, Tonton Bud'ı 
elinden tutmuş girdi, Bud sendeleyerek yürüyordu, aval aval 
bakıyordu. «Miss Reha,» dedi Minnie, «çocuk

.
buz dolabını aç

mış, bir şişe birayı içip bitirmiş. Hey çocuk!» dedi sarsarak, 
kalk ayağa!• Sendeleyerek pis pis sıntıyordu. Yüzü birden 
ciddileşti, tam kusacakken Minnie çocuğu öteye itiverdi. 

XXVI 

Güneş doğduğunda Horace yatmamıştı daha, soyunmamıır 
tı bile. Kansına yazmakta olduğu mektubun sonuna gelmişti, 
Kentucky'deki babasının evine yazıyordu, ama zarfın üstü 
kansınaydı, mektupta boşanmak istediğini bildiriyordu. Ma
sada oturmuş, temiz, fakat okunaksız bir yazıyla yazılmış olan 
kağıda . bakıyordu, Popeye'ın dört hafta önce, pınarın karşı
sından baktığından beri ilk olarak rahat ve kaygısız duyuyor
du kendini. Orda oturup dururken bir yerden kahve kokusu 
geldi burnuna. «Bu işi bitirdikten sonra Avrupa'ya giderim,• 
diyordu, «hastayım zaten. Böyle işler için fazla yaşlandık. 
Hoş bu iş için doğuştan yaşlı saıılırım ya; bütün dileğim ba
rış.> 

Traş oldu, kahve pişirip, bir fincan içti; biraz da ekmek; 
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yedi. Otelin yanından geçerken, sabah treniyle karşılaşan oto
büs, dönemeçte durmuş gezgin satıcıları alıyordu. Aralarında, 
kahverengi bir çanta taşıyan Clarence Snopes da vardı. 

«Önemsiz bir iş için Jackson'a kadar gidiyorum,» dedi. 
«Dün gece, yazık buluşamadık. Otomobille döndüm ben. Siz 
geceyi burda geçirdiniz herhalde.» Horace'ı süzdü inceden in
ceye, niyeti yüzünde okunuyordu. «Bir cok kişinin bilmediği 
bir yere götürebilirdim sizi. Orda aklınıza eseni yapabilirdi
nız. Ama gelecek sefere inşallah, yalnız• birbirimizi daha ya
kından tanımamız gerek>. Hafüçe yana kayarak sesini alçal
tır gibi oldu. «Kaygılanmayın. Çok konuşanlardan değilimdir, 
Jefferson'dayken başka bir adam, şehirde arkadaşlar arasın
dayken başka bir adamımdır, onlarla ne halt kanştınrsam 
karıştırayım, benden beşka kimseyi ilgilendirmez değil mi? » 

Horace, öğlene doğru, kızkardeşinin Herdeki sokaktan dö
nüp bir kapıda kaybolduğunu gördü. Gidip, girebileceği bütün 
dükkinlarda aradı onu. Hiçbirinde bulamadı. Bakmadığı tek 
yer, iki dükkAn arasından yukan doğru çıkan ve. birinci kat
taki bürolar koridoruna açılan merdivendi ki, burdaki büro
ların biri de bölge savcısı olan Eustace Graham'ındı. 

Graham'ın ayağı yumruydu, bu getirmişti onu şimdiki 
mevkiine. Devlet Üniversitesi kanalıyla gelmişti buraya; şe
hirliler onu delikanlıyken kamyon ve bakkallann yük araba
lannı sürdürdüğünü anımsarlardı. Üniversitedeki ilk yılında 
çalışkanlığıyla tanındı. Yemekhanede masaya bakardı, her 
trende, sırtında posta çantası, mekik dokurdu postaneyle tren 
arasında, bu yetki ona hükümetle yapmış olduğu resmi bir 
anlaşmayla verilmişti; hazırcevap, gözlerinden tutku fışkıran, 
anlamsız yüzlü bir delikanlıydı. İkinci yıl posta anlaşmasını 
bozdu, yemekhaneden de istila etti; bir de yeni giysi dikin
di. O, bu, çalışmasıyla biriktirmiş olacağı birkaç paranın oku
masına yettiğini görünce sevindiler. Derken · hukuka geçti, 
hukuk profesörleri de at terbiye eder gibi yetiştirdiler onu. 
İyi dereceyle bitirdi ama herhangi bir ödül almadı : cÇünkü 
baştan mazurdu,:t diyordu profesörler, «öteki çocukların elin
deki fırsat bunda olsaydı . . . Yine de ilerliyecektir,:t dediler. 

Okuldan ayrılıncaya dek, onun inik perdeler arkasında, 
bir otomobil simsarının bürosunda, üç yıldır poker oynamak
ta olduğunu bilmiyorlardı. Ancak okuldan çıktıktan iki yıl 
sonra, yargıç olunca, o maceralar söz konusu olmağa · oaşla
dı. 
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Otomobil simsarının bürosunda oynanıyordu poker. Ba
his sırası Graham'daydı. Masanın karşısındaki tek kalan ra
kibi büro sahibine bakıyordu. 

«Ne kaldı önünüzde Mr. Harris?» dedi. 
«Kırkiki dolar Eusta..:e,:o dedi büro sahibi. 
Eustace pota bir miktar kattı. «Ne kadar oldu?> dedi 

büro sahibi. 
«Kırkiki dolar Mr. Harris>. 
«Hıınmm> dedi, eline baktı. «Kaç kart almıştın Eustace?> 

,dedi. 
«Üç, Mr. Harris>. 
«Hımmın, kağıdı kim yapmıştı Eustace?> 
«Ben, Mr. Harris.> 
«Pas, Eustace.>dedi. 
Bölge savcısı olalı az bir zaman geçmişti, yine de kong

reye adaylığını koyacağını açıkladı, mahkfunlann kayıt için 
verdikleri parayla bu işi başaracağını düşünüyordu; işte böy
le karanlık bürosunda, Narcisa çıkınca karşısına, kırkiki do
ları pota koyduğu zamanki haldeydi. 

«Keşke kardeşiniz karışmasaydı bu işe,> dedi. «Kardeşi
nizin, silah arkadaşım olan birinin böyle kötü bir duruma 
düşmesini hiçbir zaman istemem.> Boş bakışları Eustace'ı sa
rıyordu. cAma ne de olsa cemiyeti korumamız gerek, toplum 
bizden yardım istemese bile.• 

cKazanamaz mı diyorsunuz?> dedi. cKanunun ilk ilkesi 
şudur: Ancak Tann bilir jürinin ne karar vereceğini. Tabi, 
sanmam ki . . . > 

«Ama sizce kazanma olasılığı yok mu?• 
«Tabi, ben . . .  > 
cKazanamıyacağını düşünmeniz, onun bilinediği bazı şey

lerin tarafınızdan bilindiğini gösteriyor.> 
Eusta:ce kısa bir bakış fırlattı ona. Masasından bir mü

rekkep kalemi aldı ve kağıt keseceğiyle ucunu temizlemeğe 
başladı. cSon derece gizli bir şey söyliyeceğim size. Bunu ya
parken etmiş olduğum yemini bozuyorum. Size bunu söyle
memeliyim ama neyse. Beliti biraz meraktan kurtanr. Kurtul
ma olasılığı yok. Uğnyacağı düş kırıklığını biliyorum, ama 
elden ne gelir. Adamın suçlu olduğunu biliyoruz, kardeşinizi 
bu davadan vazgeçirecek bir yol biliyorsanız elinizden geleni 
yapın. Kaybeden bir avukat, kaybeden bir oyuncu, bir tüc
car, bir doktor gibidir, görevi. . . > 
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!ardan başka bir takım taksiler, ufak otomobiller, dört kapı
lı arabal�r geliyor, yüzlerin oerdeler arkasından baktığı tu
tucu mahalleden mezarlığa doğru, kentin �ışına doğru giden . 
ana yola doğru, kafile ağır ağır yürüdükçe otomobillerin sa
yısı artıyordu. 

· Anayolda cenaze arabası hızlandı, kafile uzayarak incel
di, derken özel arabalar, taksiler ayrıl.mağa başladı. Her yo
lun ağzında bir kaçı sağa sola dönüp kayboluyordu, sonunda 
cen� arabasıyla altı Packard kaldı, içlerinde resmi urbalı şo
förlerden başka kimse yoktu. Yol genişti, kimsesizdi, asfal
tın orta yerinden incelerek uzayan beyaz bir çizgi gidiyordu. 
Cenaze arabası önce kırk, sonra kırkbeş, derken elli mil yap
mağa başladı. . 

Taksilerden biri Miss Reba'nın evi önünde dlırdu. Bir kız 
çıktı, arkasından buruna takma altın gözlüklü, siyah entarili 
zayıf bir kadınla, yüzü mendille sakli, şapkası tüylü, ima boy
lu tombul bir hanım, bir de beş altı yqlarında tüfek kurşunu 
kafalı küçük bir çocuk: Bahçeden aerviS kapısına doğru yü
rürken, yüzüne mendil tutan kadın hıçkınyordu. Evin kapi
sının ardında, köpekler hırlayıp duruyordu. Minnie kapıyı aç
tı, köpekler Miss Reba'nm ayaklanna dolaştılar. Miss Reba 
tekmeyle savurdu onları bir yana, köpekler yine iştahla atıl
dılar ayaklara, Miss Reba yine fırlattı onlan, duvara çarpıp 
sustular: 

cBuyrun buyrun,• dedi Miss Reba eli göğsünde. Eve gi-
rer girmez, yüzü mendille kaplı kadın boşaDd.L · 

cNe yakıtıltlı adamdı?• diye inledi. cNe hoş adamdı değil 
mi?» 

«Kendinize gelin canım,• dedi Miss Reha odasına götüre
rek, csize bira vereyim. İyi gelir. Minnie!> 

İçinde, süslü tuvalet masası, kasa, paravana ve örtüyle 
kaplı portre olan odaya girdiler. «Oturun, oturun,» dedi so
luk soluja sandalyeleri jterek. Kendi de birine döndü, ayak
larına dolru ıkına &ıkına eiildi. 

cTonton Bud,• dedi ağlayan kadın, gözlerini mendile si
lerek, «&el de, Miss Reba'nın iskarpinlerinin bağını çözüver.» 

Qllaİic diz çöküp Miss Reba'nın baAlannı çözdü. 
cN'olur• dedi Miss Reha, «ŞU yatağın altındaki terliklere 

de uzanıver bakayım.• Qllan terlikleri de getirdi. Ardında kö
pekler. Minnie girdi. Köpekler Miss Reba'ya doğru atılarak, 
çıkarmış olduğu iskarpinlerle oyn,amağa ba,f!adılar. 
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kaldım, beni vaizin biri, ya da çaç�ron, yaşlı bir kız sanma
:vın. Arkadaşlarla gezdim yürüdüm, ama yine de şu kilisede 
�vaz avaz bağırarak şarkı söyliyen adamcıklardan daha da 
kötü sayılmam. Bir var ki dünyadaki en aşağılık, en bayağı 
şey zenci değil, yahudidir. Onlara karşı kanun çıkarmamız 
gerek, şiddetli kanunlar. Aşağılık bir yahudi böyle bir ülke
ye gelsin, elinde d.e bir hukuk diploması var diye, yoo her şe
yin bir haddi var. Yahudi evrenin en aşağılık nesnesidir, ya
hudinin de en aşağılığı yahudi bir avukattır; yahudi avukat
ların en aşağılığı da Memphis'li bir yahudi avukattır: bir ya
hudi avukat bir Amerikalıyı, bir beyaz adamı, savunur da, 
iki Amerikalının - Amerikalı; güney centilmenleri - Missisipi 
eyaletinin başkentinde yaşıyan bir yargıca ve bugün babası 
kadar önemli bir şahıs olacak bir avukata, üstelik yargıç da, 
iki Amerikalı aynı şey için yahudinin vereceğinden on misli
ni verecekken tutup da on dolar vermezse, bir yasa gerek de
mektir. Ömrüm boyunca elime ne geçerse harcadım, benim 
malım aynı zamanda arkadaşlanmındı da. Ama kahrolası, leş 
kokulu aşağılık bir yahudi, bir Amerikalıya, bir Amerikalının 
on mislini vereceği bir şey için on dolar vermezse, üstelik bir 
de yargıca . . . » 

cSiz de ne diye ona sattınız o halde?"» 
cNe?» dedi Snopes. Berber ona bakıyordu. 
«Peki,> dedi, «ŞU size çarpan arabaya ne satmağa uğra

şıyordunuz?» 
«Bir püro al hele,» dedi Snopes. 

xxvn 

Dava Haziranın yirmisindeydi: Memphis'e gittiklerinden 
bir hafta sonra, Horace Miss Reba'ya telefon etp., chAIA orda 
mı diye soracaktım,» dedi, cgeı;ektiği zaman bulabileyim di
ye.» 

«Burda,» dedi Miss Reha, «ama bulabilmek konusuna ge
lince. Hoşuma gitmiyor bu iş. Burda, kendi işimden başka 
şeyler için polis istemem.» 

«Sadece bir icra memuru canım,,. dedi Horace, celine, 
bir kağıt veriverecek.» 

«Postacı getirse ya,» dedi Miss Reha._ «Nasıl olsa geliyor 
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buraya, üstelik üniforması da var. Ha takmış takıştırmış bir 
polis, ha o. Postacı yapsın işi.» 

«Sizi tedirgin etmem,,. dedi Horace. «Başınızı belaya me
laya sokacak değilim.> 

«Biliyorum,• dedi Miss Reba. Telefonda sesi ince ve bo
ğuk geliyordu. «Zaten beni tedirgin etmenize izin vermem. 

, Şu bırakıp kaçan piç yüzünden Minnie'yi bir ağlamadır aldı 
bu gece. Miss Myrtle ile ben de, oturup ona katıldık. Ben, 
Minnie, bir de Miss Myrtle, üçümüz dolu bir şişe cin içtik. Be- · 
ni tedirgin etmenize izin vermem: Ne mektup gönderin bu
raya, ne aynasız. Siz bana bir telefon edin, ben ikisini de dı
şan atarım, orda tutuklarlar.» 

· Ondokuzuncu günün akşamı, Horace yeniden telefon et
ti. Kolay olmadı onu telefonda bulmak. 

«Gittiler,• dedi Miss Reha, «ikisi birden. Gazetede oku
madınız mı?» 

«Ne gaietesi?» dedi Horace. «Alo! Alo!ı. 
«Artık burda yoklar dedim ya,» dedi Miss Reba. cNe 

nereye gittiklerini biliyorum, ne de bilmek istiyorum, yalnız 
bana bir haftalık kirtlyı kim verecek şimdi . . .  » 

«Onun nereye gittiğini bulamaz mısınız? İşime yarıya
bilir de?» 

cHiç bir şey bilmiyorum, bilniek de istemiyorum.,. dedi 
Miss Reha. Ahizedeki sesin kesildiğini duydu. Ancak hat bir
den kesilmedi; ahizenin, karşıda telefon masası üstüne çat di
ye atıldığını ve Miss Reba'nm cMiıiniel Minnie!» diye bağır
dığı duyuldu. Derken bqka bir el, ahizeyi alıp yerine koydu; 
kulağı çıt etti. Az sonra öğretmen sesine benziyen bir ses: 
«Kontışına bitti,» dedi. 

Diva ertesi gün açıldı. Masanın üstünde bölge savcısının 
teşhir ettiği, gelişigüzel konmuş bir kaç şey vardı, Tommy' 
nin başından çıkarılan kurşun, mısır viskisiyle dolu, taş bir 

. testi . . .  
«Mrs. Goodwin'i kürsüye rica edeceğim,» dedi Horace. 

Arkasına bakmadı. Kadım qndalyeye oturturken arkasında 
Goodwin'in gözlerini duyuyordu. Kadın, çocuk kucağında, ye
min etti. Kadın, çocuğun hastalandığının ertesi günü hika
yeyi HoracP.'a nasıl anlattıysa, öyle anlattı. Goodwin iki kere 
sözünü kesmek istedi, ama yargıç susturdu. Horace bakmak 
istemiyordu ona. 

Kadın hikAyeyi bitirdi. Temiz, eski, kurşuni entarisi sır-
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tında, dantelalı tülü olan şapkası başında, omuzunda kırmızı 
süs, dimdik oturuyordu sandalyede. Çocuğu kucağında tutu
yordu, uyku ilacı almış gibi, gözleri kapalı, kımıldamadan ya
tıyordu. Kadının eli, bir süre çocuğun yüzünde dolaştı, kendi
liğinden yapılan bir takım gereksiz hareketler. 

Horace gidip oturdu. Goodwin'e baktı: KoUannı kavuş- . 
turmuş, başı öne eğik sakin sakin oturuyordu; Horace, burun 
del.Utlerinin, esmer yüzünde balmumu gibi beyazlaştığını gö
rüyordu. Ona doğru eğilip bir şey fısıldadı, ama Goodwin ye
rinden kıpırdamadı. 

Kadının karşısında şimdi bölge savcısı vardı. 
o:Mrs. Goodwin,» dedi. cMr. Goodwin'le evlendiğiniz ta

rihi söyler misiniz?• 
cSuali protesto ediyorum,• dedi Horace ayağa kalkıp. 
cBu · sualin yerinde olup olmadığına savcılık makamı ne 

der?» diye sordu yargıç. 
cPeki, sualimi geri a,ldım,• dedi bölge savcısı · jüriye ba- -

karak. 
. 

Celse tatil edilince, Goodwin acı acı : 
«Beni bir gün öldüreceğini söylerdin ama ciddiye almaz

dım, senin böyle . . . » dedi. 
cAptallaşma,» dedi Horace, cdavamn kazanıldığını gör:

müyor musun? Tanığın _huyunda bozuk bir taraf bulmağa ça
lışmaktan başka bir şey gelmiyor ellerinden.» Ama hapisten 
çıktıklarında, kadının üzgün üzgün ona baktığını gördü.. . 
«Kaygılanacak bir şey yok, diyorum sana. Sen benden daha iyi 
viski yapabilirsin, ya da benden daha iyi sevişmekten anlar
sın, ama unutma ki, cenaze usul hukukunu senderi daha iyi 
bilirim.• 

cDemek yanlış bir iş yapmadım.• 
«Elbette yapmadın. Görmüyor musun, ileri sürdükleri şey

ler asılsız çıktı. Umutlan daha karar vermemiş olan jüride, ka
zanma olasılıkları yan yarıya bile değil. Sana diyorum, ya
nn hapisten özgür çıkacak.» 

cO halde senin için para bulmak zamanı geldi.» 
cOlur,» dedi Horace. cOlur. Bu gece gelirim.» 
cBu gece mi?» 

. 

c Yarın yeniden kürsüye çağrıla bilirsin. Nasıl olsa hazır
lıklı olmalıyiz. » 

Saat sekizde meczup kadının bahçesine girdi. Şimşir dal
lanna takılan bir ateşböceği gibi evin derinliklerinde bir· ışık 
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yanıyordu, ama seslendiğinde kadın görünmedi. Kapıya gidip 
vurdu, cırtlak bir ses çıktı, Horace biraz bekledi.. Bir dah:ı 
vuracaktı ki, çığ al tında kalan biı: kamış borudan çıkan ses 
gibi uzaktan gelen cırtlak, vahşi ve ince bir ses tluyuldu yeni
den. Evin ot basmış çevresini dolaştı. Mutfak kapısı açıktı. 
Llmba, isli şöminenin üstünde sönük bir ışık veriyordu - kok
muş kadın eti kokusu içinde bir. takım karmakarışık biçimler -
ışık değil karanlık veriyordu sanki. Tulumuna sokulmuş yır
tık pırtık kazağın üstündeki kahverengi akisler çıkaran sivri, 
uzun bir kafa içinde, gözbebekleri ak ak dönüyordu. Zenci
nin arkasındaki meczup kadın, açık bir gardroba dönmüş, şey
rek saçlarım koluyla arkaya atıyordu. 

«Orospun hapse gitti,» dedi. «Sen de git yanına.» 
«Hapse mi?» dedi Horace. 
cNe sandın ya, hapse tabi. !yi insanların yaşadığı yer. 

Kocan olduğu zaman hapiSte saklıyasın ki seni tedirgin et
mesin.» Elinde küçük bir şişe, zenciye döndü. «Hadi cicim, 
ver şunun parasını, bir dolarcık. Çok para var sende.» 

Horace kente dönüp hapishaneye gitti. İçeri alındı. Mer
divenleri çıktı, gardiyan arkasından kapıyı kilitledi . . 

Kadın onu hücr�ye aldı. Çocuk yatağın üstündeydi, Good
win kollarını kavuşturmuş, yorulmuş bitmiş gibi bacaklarını 
uzatmış, çocuğun yanında oturuyordu. 

«Pencerenin yanında ne oturup duruyorsun böyle?» dedi 
Horace, «köşeye git de üstüne yatağı- atıverelim bari.» 

«İnfaz! seyre geldin, değil mi?» dedi Goodwin. «Hakkın 
var, ne denir. Senin vazifen. Asılınıyacağıma söz vermiştin 
değil mib 

o:Daha bir saatin var,ı. dedi Horace. cMemphiS treni sekiz 
buçuktan önce gelmez. Şu kanarya sarısı otomobille gelecek 
kadar da aklını yitirmedi.» Kadına döndü: cSana gelince, da
ha akıllı sanmıştım seni. O, ben, kaçığız ama, sen de bizden 
akıllıydın.» 

cMrs. Goodwin'e pek dil döküyorsun,> dedi Goodwin. 
«Başkalarına bakmağa vakit bulamadan ihtiyarlayıp gider
dik birlikte. Çocuğa, büyüyünce� gazetelerin birinde bir iş bu-
lacağına söz ver, içim rahat etıİin.> 

· 

Kadın ot mindere döndü. Çocuğu kucağına aldı. Horace 
yanına gitti. «Kendine gel hele. Bir � .. ycik olmıyacak. Kimse 
dokunamaz ona hurda. O da biliyor bunu. Evet git de uyu bi
raz. Çünkü ikiniz de yolcusunuz. Hadi, hadi canım.» 
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«Kalsam daha ıyı,» dedi. 
«Hey Yarabbim ! . . .  FelAket beklemenin felaket getirece

ğini bilmiyor musun? Şimdiye kadar öğrenemedin mi bunu? 
Lee iyi bilir bunu, Lee bir şey desene.» 

«Hadi git Ruby» dedi Goodwin. «Eve git yat.• 
«Kalsam daha iyi,» dedi kadın. 

· 

Horace, başlarında dikilmiş duruyordu. Kadın, eğik ba
şıyla, kımıldamadan düşünceye dalmıştı çocuğun üstünde. 
Goodwin sırtını duvara dayadı. Kahverengi bilekleri, gömle
ğinin kolkapaklan altında katmer katmerdi. «Erkekliğine di
yecek yok,> dedi Horace, «değil mi? Jüri bu halde seni bir 
görmeli; taş hücrede bir takım korkunç hayalet hikAyeleri an
latarak, kadınlan, çocuklan nasıl korkuttuğunu görmeli, bak 
o zaman sende adam öldürecek cesaret olup olmadığını an
larlar mıydı, anlamazlar mıydı?> 

«Asıl sen git yat, git de yat,• dedi Goodwin,> gürültü et
meseler ne güzel uyunurdu hurda.• 

«Bu pek fazla akıllıca iş olur,• dedi Horace. Hücreden 
c;-� ktı, gardiyan kapıyı açtı. Horace dışan .çıktı. On dakika 
sonra elinde bir paketle döndü; Goodwin, bıraktığı gibi duru
yordu. Kadın Horace'ın paketi açışına baktı, içinden bir şişe 
süt, bir kutu $eker, bir kutu da püro çıktı. Pürolann birini 
Goodwiı\'e v�rdi, birini de kendi aldı, «Süt. mü getirdin?• de-
di kadın. 

· 

Ot minderin altından bir şişe çıkardı. elçinde biraz var 
daha• dedi. Öteki �en doldurdu. Horace, önce Goodwin' 
in pürosunu sonra kendininkini yaktı. Yeniden kadına baktı
ğında, şişe ortada yoktu. 

«Süt zamanı gelmedi mi?• dedi, 
«Isıtıyorum,• dedi kadın. 
«Ha• dedi Horace. Sahdelyenin 'ön ayaklannı kaldınp ar

kaya doğru duvara yaslandı. 
· 

«Yatağın üstünde yer var,» dedi kadın, «ne de olsa biraz 
daha Yum.uşak.• • 

. «Farketmez,,. dedi Horace. 
«Bana bak,• dedi Goodwin, «sen git eve, hurda: kalına

nın ne gereği var.• 
«Biraz işimiz var,• dedi Horace. «Bölge Savcısı Mrs. Good

win'i kürsüye yeniden çağıracak. Elinde olan tek fırsat; ta
nıklığını hükümsüz kılmağa çalışacak. Şimdilik biraz uyuyun 
hele.• 
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•Peki> dedi Goodwin. 
ıjorace, dar yerde, ileri geri gidip gelerek, kadına öğüt

ler vermeğe başladı. Goodwin, pürosunu bitirmiş kımılda
madan oturuyordu, kollan kavuşuk, başı eğikti. Alandaki saat, 
önce dokuzu, sonra onu vurdu. Çocuk vıyaklamağa, kıpırda
mağa başladı. Kadın altını değiştirdi, göğsünden şişeyi çı
karıp süt verdi. Sonra eğilip dikkatle Goodwin'in yüzüne bak
tı. «Uyuyor,> dedi. 

«Yatağa koysak mı?> diye fısıldadı Horace. 
•Hayır kalsın orda.» Yavaşça ot mindere koydu çocuğu, 

kendi de minderin öte ucuna gitti. Horace sandalyesini onun 
yanına çekti. Fısıltıyla konuşuyorlardı. Saat onbiri vurdu. 
Horace öğütlerine devam ediyordu, bir biri üstüne, yer alacak 
sahneyi tekrarlayıp durdular. Sonunda: «Başka söylenecek bir 
şey yok sanırım> dedi. «Unutmazsın ya artı.le? Sana bir şey 
sorar da, bu gece öğrendiğin sözleri dolru olarak cevap vere
miyeceğini görürsen, bir süre ağzını açma. Gerisine karışma. 
Tamam mı? Ha ?ı. 

•Tamam> diye fısıldadı kadın. Uzanıp, minderden şeker 
kutusunu aldı, açarken yağ kAğıdı hışırdadı. Bir şeker ıİldı 
içinden. Goodwin hiç kıpırdamamıştı. Ona baktıktan sonra 
penceredeki dar deliğe çevirdi bakışlarını. 

cBakıp durma,> dedi Horace. cToplu iğneyle bile şu pen
cereden erişemez ona, nerde kaldı kurşunla, görmüyor mu
sun?> 

«Öyle> dedi kadın. Bonbonu elinde tutuyordu. Kadın ona 
bakmıyordu. «Aklından neler geçirdiğini bilmiyorum,- diye 
fısıldadı. 

«Neler geçiriyormuşum?� 
«Eve gidip de beni orada bulamayınca neler düşündüğünü 

biliyorum.> Horace kadının donuk başını seyrediyordu. cBu 
gece sana para vermemizin zamanı geldiğini söyledin!» Ho
race bir süre kadına baktı: cHa?> dedi, cpara mı? Hey Alla
hım! Hey gidi şu aptal memeliler hey, ·her insanın, her bir . . .  
kuzum sana onun için mi gelecektim sandın? İsteseydim, bu 
kadar bekler miydim hiç?> 

Kadın bir bakış fırlattı : «Bekle, bekleme nasıl olsa aynı 
yola çıkardı.• 

«Ne diyorsun? Ama bu gece?> 
«Şey sanmıştım.• 
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«Demek para verecektin ha !» Kadın Goodwin'e baktı: Ha
fif hafü horluyordu. 

«Hemen değil tabi,» diye fısıldadı. Horace, «yani ben iste
yince . . .  » 

«Öyle sanmıştım niyetini. Paramız olmadığını da söyle
miştim. Eh bu durumda başka ne yapabilirdim ki.» 

«Niyetimin öyle olmadığını senin de bil.men gerekirdi. Bir 
şey sırf doğru olduğu için, nesnelerin ortak ahengine gerekli 
olduğu için , yapılabileceğini anlıyaınıyor musun?» 

Kadın bonbonu yuvarlayıp duruyordu elinde. «Ona kız
dığını sanmıştım.» 

«Lee'ye mi?» 
cHayır çocuğa.» Kadın çocuğa dokundu. cÇünkü onu da 

bizimle götürmek zorunda kalıyorduk.» 
cMeselA yatağa götürüp yatırmak, düşmesin diye de ba

cağından tutmak gibi.» 
Kadın ona baktı. Bakışlan belli bir yere bakınıyordu, dü

şünceli görünüyordu. Dışarda saat onikiyi vurdu. 
cHey iyi Tannın» diye fısıldadı, , ene cins insanlar tanı-

mışsındır!» 
· · 

«Bir kereSinde hapisten böyle çıkarmıştım onu, Leaven
worth'dan da, onu suçlu bulduklarında.» · 

«Ya?» dedi Horace. «Buyur. Bir şeker daha al, elindeki 
eridi. Kadın çikolata bulaşmış ellerine, biçimi bozulan şekere 
baktı. Derken minderin arkasına atıverdi şekeri. Horace d� 
ona mendilini uzattı. 

cKirletmiyeyim,» de11i kadın, cdur hele». Ellerini, çıkar
mış olduğu bezine .sildi, kucağında kenetleyip. yemden oturdu. 
Goodwin horlayıp duruyordu. cFilipinlere gittiğinde beni San 
Francisco'da bırakmıştı. Bir iş, bir de küçük oda buldum ken
dime, yemeklerimi gaz ocağında pişirdim, ona evlenme sözü 
vermiştim bir kere. Ne zaman döneceğini bilmiyordum, ama 
söz vermiştim bir kere, biliyordu evleneceğimi. Şu zenci ka
n yüzüriden o askeri öldürdüğünde bir şeyden haberim yoktu. 
Tam beŞ ay tek bir mektup alamadım ondan; derken çalıştı
ğım yerden; odadaki bir dolabın rafına, gazete kiğıdı sererken 
bir de baktım ne göreyim, alayı yurda dönmüyor mu, takvime 
baktım, aynı o gün. Bütün bu zaman boyunca onu bir kez 
bile aldatmamıştım. Oysa ne fırsatlar geçmişti elime, her gün 
bir sürü erkek gelir giderdi lokantaya. 

Gidip de ıemiyi karşılamama izin vermedileı-, ben · de 
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aynlıverdim ordan. Sonra, onu görmeme engel oldular, gemi
nin güvertesine bile çıkarmadılar beni; orda dikilip gemiden 
resmi geçitle çıkışlarını seyrettim, önümden geçenlere onun 
nerde olduğUnu bilip 6ilmedikleri soruyordum, onlarsa, bu ge
ce randevun mu vardı, diye alay ediyorlardı benimle, bazı
ları tanımıyordu bile, kimi, bir albayın karısıyla Japonya'ya 
kaçtığını söylüyor, kimi de öldü diyordu. Gemiye girmek için 
bir hamle daha yaptım, ama bırakmadılar. Böylece, o gece 
giyindim kuşandım, barlara gittim, sonunda bir askere tavlat
tım kendimi, o da anlattı bana. Beynimden vurulmuşa dön
düm. Müzik çalıyordu bir yandan, ben orda oturmuş, sar
hoş askerin okşayışlarına koyuvermiştim kendimi; bir yandan 
da şaşıyordum, niye diyordum kendi kendime, onunla birlikte 
içip de, niye ben de sarhoş olmuyorum. Böylece bir yıldan 
fazla şu hayvan herif için harcadım. Herhalde işte bu yüzden 
yapamıyordum. 

Neyse, anlıyacağın, bir şey yapmadım. Odama dönüp, 
ertesi gün onu aramaya koyuldum. Bana, yalan söyleseler de 
umursamıyordum, kur yapsalar da; sonunda Leavenworth'dl. 
olduğunu öğrendim. Bilet alacak param voktu; yeni bir iş bul· 
mak zorunda kaldım. Para biriktirebilmek için iki ayım gitti 
Leavenworth'a gittim. Orda Child's'da garsonluk buldum, ge-· 
celeri çalışıyordum, böylece iki haftada bir Lee'yi görebiliyor-· 
dum. Bir avukat bulmağa karar verdik. Bir avukatın Federa}. 
hapisler için bir şey yapamıyacağını bilmiyorduk. .Avukat da 
demedi bize; ben Lee'ye avukatı nasıl bulduğumu söylemi· 
yordum. Birikmiş param olduğunu sanıyordu. Belli etmeden 
avukatla iki ay yaşadlın. 

Derken harp patladı. Lee'yi de çıkarıp Fransa'ya gön
derdiler. New York'a gidip bir mühimmat fabrikasında iş 
buldum. Namuslu kaldım. Şehir para sarfedecek yer arıyan as
kerlerle doluydu, üstelik götü boklu kızlar bile ipek entariler 
giyiyorlardı. Ama namusumu satmadım. Derken yurda döndü. 
Karşılamağa gittim gemiye. Tutuklu çıktı, tuttular üç yıl ön
ce öldürdüğü o asker için yeniden Leavenwortiı'a gönderdiler. 
Derken bir senatör vasıtasıyla çıkartacak . bir avukat buldum. 
Biriktirmiş olduğum bütün parayı ona verdim. Böylece, Lee 
tahliye edildiğinde elimizde beş para kalmamıştı. Evleneceği
mizi, ama elimizde para olmadığıni söyledi. Avukatı ona an
latınca bir de güzel dövdü beni.» 

Ezik büzük bir şeker parçası daha attı minderin arkasına, 
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elini de beze sildi. Kutudan başka bir şeker alıp yedi. Çiğne
yerek Horace'a baktı; kaygısız dalgın bir bakış. I)ar pencere
den karanlık girdi, soğuk ve ölü. 

Goodwin horlamayı bıraktı. Kımıldadı, kalkıp oturdu. 
cSaat kaç?ıo dedi. 
«Ne dedin?:. Horace. Saatine baktı, «iki buçuk.» 
«Lastiği mi patladı ne,:. dedi Goodwin, 
Gün doğarken Horace da sandalyede uyuyup kalmıştı. 

Uyandılmda, ince pembe bir gün ışığının pencereden yatay 
olarak girdilini gördü. Goordwin'le kadın minderde fısıldaşıp 
duruyorlardı. Goodwin sojuk soğuk baktı Horace'a. 

«Günaydın,> dedi. 
«İnşallah uyku silkip atmıştır kabusunu,:. dedi Horace. 
cGöreceğin son kabus demek istiyorsan öyle. Orda rüya 

görülmüyor diyorlar.» 
«Yeter artık şu kabuslar,» dedi Horace. cUmanm bun

dan böyle inanırsın bana.» 
Mavi gömleği, işçi pantalonuyla, öyle, sakin, kendi halin

de durup dururken, ene inanması bel» diye bağırdı. cHiç aklın 
alıyor mu senin, beni şu kapıdan canlı çıkaracağını, hele mah
kemede dün olan bitenden sonra? Kuzum sen ömrün boyunca 
kimlerle, ne biçim adamlarla yaşadın? Çocuklar arasında mı 
ne? Ben yaşıyamam öyle.> 

cDedilini yapacak olsa, kendi ayağınla düşmüş olur pu-
suya,:. dedi Horace� 

cBana ne ondan? Bak bir; . .  :. · 
cLee . .  .:ıt dedi kadın. 
«Bir daha bir adamın boynuna bahis koymak istediğinde.:. 
cLee . . .  :. dedi kadın, eliyle başını hafif hafif okşayarak. Sa-

çmı ayırdı, yakasız gömleğini düzeltti. Horace onlara bakı
yordu. 

cBugün istersen hurda kal ha?> dedi sessizce. cBir çaresi
ne bakarım.» 

«Hayır,:. dedi Goodwin. «Bıktım artık. Ne olacaksa olsun 
bitsin. Şu serseri polise söyle de, fazla yanaşmasın yanıma. 
Hadi, sen de, ikiniz de gidip kahvaltı edin. »  

cBen aç değilim,:. dedi kadın. 
cGidin, diyorum size.» 
cLee:ıt, 
cHadi gel,» dedi Horace, «sonra gelirsin yine.:. 
Dı.şarda taze sabah havasını derin derin içine çekti. «Dol-
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dur ciğerlerini,» dedi, ekim bir gece kalsa orda, başı külçe 
gibi olur. Uç koskoca insan tutsun da . . . Hey Yarabbim, zaman 
oluyor hepimizi çocuk görüyorum. Aslına bakarsan tam ço
cuk da değil. Ama bugün son. Daha öğle olmadan hür bir adam 
çıkacak ordan. Farkında mısın?» 

Yüksek, yumuşak gök altındaki taze gün ışığında yürü
yorlardı. Mavilerde bulutlar esiyordu güney batıdan, çiçek
lerini çoktan düşüren akasyalar serin bir meltemle titriyor, 
pırıldıyordu. 

cParayı nasıl ödiyeceğiz sana?» dedi kadın. 
«Unut onu. Ödedin bile. Sen anlamazsın, ama ruhum kırk- · 

üç yıl bu yolda çalıştı. Yaşının iki misli. Görüyorsun ya deli
lik de, tıpkı yoksulluk gibi ödülünü kendinde buluyor.» 

cPeki, yani o . . .  şimdi . . .  ıo 
cSus artık. O kabus da geçti. Tann aklını yitiriyorsa da,. 

yine de centilmence davranıyor. Bunu bilmiyor musun?» 
«Ben Tannyı hep bir adam gibi düşledim,» dedi kadın. 
Horace alam geçip de adliye sarayına yöneldiğinde, zil' 

çalmağa başlamıştı bile. Alan, yük arabalan, otomobiller, tu-
lumlu kalabalık, yapının gotik giriş yerinde. yavaş yavaş bi
rikiyordu. Merdivenlerden çıkarken başının üstündeki saat 
dokuzu vurdu. · 

Dar merdivenin yukansındaki, çift kanatlı geniş kapı, ar
dına kadar açık duruyordu. lçerde, yerleşmekte olan kalabalı-

. ğın yeknesak gürültüsü vardı. Koltuklann arkalıklanndan sı
ra sıra başlar görüyordu Horace: Dazlak başlar, kurşuni, bir
birine girmiş saçlar, güneşin kararttığı enseler üstünde ber
berden yeni çıkmi.ş saçlar, takma yakalar üstünde briyantinli 
saçlar, tek tük güneş başlıkları, ya da çiçekli birkaç şapka. 

Sesler, gürültüler, kapıdan esip duran cereyanla gerisin-
geri dönüp geliyordu. Hava, açık pencereden girip; tütün, ter, 
toprak kokusuyla şu herkesin tanıyacağı mahkeme kokusuy
la, şu katılıp kalan tutku, hırs, kavga ve düşmanlık kokusuy
la karışarak, başlar üzerinde dolaşarak kapıda duran �orace'a 
geliyordu. Pencereler cumbalara açılıyordu. Meltem ondan 
geçerek yapraklar arasında yuva yapmış kumru, serçe ve gu
guk kuşlarının cıvıltısını getiriyordu, arasıra bir korna sesi, 
merdivenlerde ve aşağı koridordaki tın tın öten ayak gürültü
leri arasından belirip kayboluveriyordu 

.Mahkeme kürsüsü boştu. Bir yaRda, uzun bir masada 
Goodwin'in kara başım, kuru esmer yüzünü ve kadının gri şap-
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kasını · görüyordu. Masanın öte ucunda dişlerini kanştıran 
biri vardı. Kara, sık, kıvırcık saçlar kafas1run çıplak tepesini 
çerçeveliyordu. Uzun, soluk bir burnu vardı. Yanık kahve
rengi bir plaj giysisi giymişti. Masanın üstünde eli altında 
güzel bir meşin çanta ve kırmızı - kahverengi kurdelalı ha
sır bir şapka duruyordu; dişlerini karıştırarak, sıra sıra baş
lar üzerinden, tembel tembel dışarıya bakıyordu. Horace, ka
pının hemen içinde durmuştu. «Bir avukat» dedi, «Memp
his'li yahudi bir avukat.» Tanıkların oturacağı masanın çev
resindeki başların ensesine bakıyordu. «Daha görmeden onun 
nasıl olacağım biliyorum,> diyordu, «Siyah şapka giyer mut
laka.> 

Ara yoldan yürüdü, çanın sesinin geldiği ve sarmaşık-
1ardaki kumruların mırıldandığı balkonun penceresi ötesinden 
zabıt katibinin sesi geldi. 

«Yoknapatawpha eyaletinin, saygı değer ceza mahkeme
sini açıyoruz . . .  > 

Temple siyah bir şapka giymişti. Mübaşir, Temple kımıl
dayıp da, kürsüdeki yerini alıncaya kadar adım iki kez oku
du. Horace, az sonra yargıcın kendisine alaylı alaylı hitap et
tiğini gördü. 

«Bu sizin tanıdığınız mı Mr. Benbow?ıt 
«Evet efendim.• 
«Yemin etmesini ve kayda geçirilmesini istiyor musunuz?> 
«Evet efendim.> 
Zil sesi kesildiği halde zabıt kltibi ısrarla bar bar bağı

nyor, uğultusu pencereden, sakin duran kumrular altında 
vınlayıp duruyordu. 

:xxvm 

Bölge savClSl jüriye dönük duruyordu. «Cinayet yerinde 
bulunan şu gördülünüz nesneyi dikkatinize sunuyorum.• 
Elinde bir mısır koçanı tutuyordu; koyu kahverengi bir bo
yaya batınlmış gibiydi. cBu delilin şimdiye kadar ortaya kon
mamasının nedeni, sizlere açık olarak adını okuttuğum sanı
lan kansının tanıklığına kadar, bunun dAvadaki öneminin ay
Al ı ı ı l• t ı l rn•m� olmasıdır.• 

• Aı ıııwc. ldmyaıer ve kadın hastalıkları uzmanının ver• 
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dikleri raporu dinlediniz, ki, bildiğiniz gibi uzman, yaşamda
ki en kutsal varlığın, yani kadının en kutsal sorunları hak
kında hüküm veren bir yetki makamıdır dediklerinden anla
şıldığına göre bu suçun cezası bir cellatla değil, alanda yakı
lacak bir ateşle . . . ,. 

«Protesto ediyorum,• dedi Horace. «Suçlamalarıyla jüriyi 
etkilemek istiyor.» 

«Protestonuz yerindedir,» dedi yargıç. 
«Dediklerinden anlaşıldığına göre, ile ile başlıyan kısmı 

çıkarıp da okuyun kAtip bey. Mr. Benbow, siz de jüriye, ister
seniz bu kısmı çıkarmalarını söyleyin. Sayın Savcı konudan 
dışarı çıkmıyalım.» 

Savcı elilerek selim verdi, Temple'in oturduğu tanık kür
süsüne doğru döndü. Saçı siyah şapkaşı altından, reçine gibi 
top top olmuş kızıl bukleler halinde sarkıyordu. Şapkada el
mas taklidi bir iğne vardı. Siyah saten kucağında, platin çan
ta duruyordu. Açık kahverengi mantosunun omuzunda koyu 
kırmızı bir süs vardı. Elleri kucağında, avuçlan yukan doğ
rü . açık, kıpırdamadan duruyordu. Uzun bacaklarını kurumuş 
ayak bileklerini gevşek bırakmıştı, kımıldamadan duran par
lak tokalı iskarpinleri, içi boşmuş gibi yana yatmışlardı. Ölü 
baJıldann yüzen kannlan gibi beyaz, ve ölü yüzleri gibi ren
gi uçmuş yüzlerden kayıp giden çekingen bakışlan odanın ge
risinde bir yere bakıyordu. Yüzü alabildiğine soluktu, yanak
larındaki ruj lekeleri, yapıştırılmış iki yuvarlak k4ğıda benzi
yordu, ağzı yine vahşice, yay gibi boyanmıştı, sanki o da ya
naklanndaki kllıttan kesilip de yapıştınlmıştı da, özel bir an
ıam· taşır gibiydi. 

Savcı önünde duruyordu : 
cAdınız?ıt Cevap vermedi. Sanki yolu kapanmış gibi ba

şı hafifçe yana kaydı, gözleri odanın dibinde bir yere bakı
yordu. «Adınız?• diye tekrarladı savcı, o da onunla birlikte 
hareket edip, görüş açısının önüne gerilerek. Temple'in du
daklan kımıldadı. cDaha yüksek sesle.» dedi savcı. cYükseJı: 
sesle konuşun, kimsenin kötülük edeceği yok size. Şu be
yefendiler, şu babalar, şu kocalar duysun söyliyecekleriiıizi, 
duysun da, size yapılan kötülüğün karşılığını isteyip hakkınızı 
arayın.• 

Yargıç, kaşlannı kaldınp Horace'a baktı. Horace kımıl
damıyordu. Elleri kucağında kavuşuk, başı hafif öne eği1.-, 
oturuyord� 
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cTempele Drake» dedi. 
«Yaşınız?• 
cOnsekiz.ıo 
"İkametgahınız?» 
cMemphis,ıo dedi ancak duyulabilen bir sesle. 
cBiraz sesinizi yükseltin. Bu insanlardan kötülük gelmez 

size. Uğradığınız haksızlığın hakkını verecekler. Memphis'ten 
önce nerde oturuyordunuz?» 

cJ ackson'da.» 
cAkrabanız var mı orda?» 
cEvet.» 
«Hadi. Söyleyin şu beyefendilere ... » 
«Babam.» 
«Anneniz öldü mü?» 
cEvet.» 
cKızkardeşiniz var mı?» 
«Hayır.» 
«Babanızın tek kızısınız demek?» 
Yargıç yeniden Horace'a baktı; o kımıldamıyordu. 
cEvet.• 
cOniki mayıstan beri neredeydiniz?» , 
Sanki adamın arkasını görmek istiyormuş gibi hafifçe: 

başı kımıldadı. Adam yine görüşünü kapadı; kendine baktır
dı. Teınple ona baka baka papağan gibi cevaplar vermeğe . baş
ladı. 

«Babanız sizin bulunduğunuz yeri biliyor muydu?ıt 
cHayır.ıt 
cNerde biliyordu sizi!:t 
«Okulda sanıyordu.• 
«Demek gizleniyordunuz, başınıza bir şey gelmişti de, bir 

türlü göze alıp ... • 
cProtesfö ediyorum,• dedi Horace. «Sorulan bu sual ... » 
cProtestonuz yerinde, dediıo dedi yargıç, «Sayın savcı, de-

minden beri sizi uyarmak istiyordum ama sanığın avukatı ne-. 
dense araya girmedi.» 

Savcı kürsüye eğildi. Tanığa dönüp, bakışlarını yine tuttu. 
cOniki mayıs günü neredeydiniz?» 
cAmbarda.» 
Odada iç çekişler, hep birden alınan nefesler, pas tutmuş 

... ııllkLtı ıalık çaldı. Birkaç, yeni giren oldu, ama hep bir
M ttlr rılın 1ıb1 odanın dibinde ayakta dikildiler. Temp-. 
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le'in başı yine yana kaymıştı, savcı yeniden tuttu bakıflarını. 
yan dönüp Goodwin'i göstererek: cBu adamı önceden gör
müş müydünüz?» Temple savcıya aval aval bakıp duruyordu, 
yüzü gergindi. Yakından bakılırsa ağzındaki, yanalmdaki ruj 
lekeleri, küçük yürek biçimi bir tabak içinde, beş anlamsız 
nesne gibi duruyordu. «İşaret ettiğim yere bakın.> 

cEvet.> 
cNerde gördünüz qnub 
«Ambarda.> 
«Ambarda ne yapıyordunuz?> 
cGizleniyordum.> 
cKimden gizleniyordunuzb 
cOndan.> 
cOrdaki adamdan mı? Gösterdiğim yere bakın.• 
cEvet.> 
cAma sizi buldu.> 
cEvet.• , 
«Başka biri var mıydı orda?ıt 
cTommy vardı. Dedi ki. · ·•  
cAmbann iÇinde miydi, dışında mı?> 
cDışarda, kapının yanında duruyordu. Gözefilyordu. Kim

seyi bırak. .. • 
cBir dakika. Ona kimseyi içeri almamasını söylemiş miy-

diniz?> 
cEvet.> 
cO da dıştan kapıyı kilitlemiş miydi?» 
cEvet.> . 

· 

cAma Goodwin girdi.• 
cEvet.> 
«Elinde bir şey var mıydı?> 
cTabanca vardı.> 
«Tommy ona İnani olmak iştedi mi?> 
cEvet. Dedi ki ... > 
cBir dakika. Tommy ne yaptı?'> 
Temple eval aval bakıyordu. 
«Elinde tabanca vardı. Peki sonra ne yaptı?> 
«Vurdu onu.> Savcı kenara çekildi. Kızın bakışı, birden 

· odanın dibine gidip durdu. Savcı dönüp önüne gerildi. Temple 
başını yana kaydırdı; savcı bakışlannı tuttu ve mısır koça
nını gözlerinin önüne doğru kaldırdı. Odada iççekişler, cbu
nu daha önce gördünüz mü?> 
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«Evet.• 
Savcı döndü: «Yargıç bey, efendiler; kızın anlatmış oldu

ğu bu korkunç ve inanılmıyacak hikayeyi dinlediniz, delili 
görüp, doktor raporunu dinlediniz artık şu mahvolmuş ve sa
vunusuz yavruya acı ... > dı,ırdu; başlar hep birden döndü, ara 
yoldan kürsüye doğru gelen bir adama bakµ'orlardı. Ağır 
ağır yürüyordu. Büzülmüş beyaz yüzler, yavaş yavaş şaşı
yor, yaka gıcırtılan, çıkıyordu. Adamın temiz taranmış saçı 
vardı. Esmer teni üstünde, gümüş çubufunu andınyordu bıyı
ğı. Gözleri şiş şişti. Tertemiz keten elbisesi küçü göbeği üs
tünde iliklenınişti. Elinin birinde panama şapkası, ötekisin
deyse ince siyah bir baston vardı. Ara yolda ağır ağır ilerliyor, 
sağa sola bakmıyordu; uzun zaman tutulmuş nefesler koyu
veriliyordu. HAIA odanın gerilerine bakmakta olan tanığa, göz
ucuyla bile bakmadan, kürsünün yanından geçip, kurdeliya gi
den koşucu gibi, Temple'in görüş açısından geçip, ko� ma
sada hafifçe kalkık duran yatgıcın önünde durdu. 

«Efendim,• dedi ihÜyar, «tamim ifadesi bitti mi?:. 
«Evet efendim, evet yargı,: bey, evet efendim, sanığın 

söyliyeceği bir nokta varsa . . . :. 
İhtiyar yavaşça dönüp -soluk yüzler tutulan nefeslerin 

üstünde dimdik duruyordu- sanık masasındaki altı kişiye 
baktı. Arkasında duran tanık kımıldamıyordu. Uyku ilAcı al
mış gibi çocuksu bir hareketsizlik içinde odanın gerisine ba
kıyordu. İhtiyar dönüp elini uzattı ona. Temple kımıldamı
yordu. Oda tutmakta olduğu nefesi bırakıp, çabucak . geri aldı. 
İhtiyar Teınple'in koluna dokundu. Temple başını çevirdi, göz
leri üç vahşi ruj lekesi üstünde, gözbebeği olup çıkmıştı. Temp
le, elini ihtiyarın eline bırakıp kalktı, kucağındaki plAtin çan
ta tiz bir ses çıkararak yere düştü, Temple'in gözleri hAIA oda
nın gerisindeydi. Küçük rugan iskarpininin ucuyla, çantayı, 
mahkeme kürsüsünün, jüri kürsüsüyle birleştiii ve bir tük
rük çanağı bulunan köşeye doğru fırlatıp kürsüden indi 

Ara yoldan geçerlerken tutulan nefesler dıfarı verildi. 
Ara yolun ortasında, kız durakladı; şık mantosunun önO. açık
tı, soluk .yüzü gergindi, derken . ihtiyarla elele, ilerlediler. İh
tiyar, kızın yanında dimdik duruyordu, yürüdükçe takma ya
ka gıcırtılan geliyordu. Kız yine durakladı. VOcudu yavaş 
yavaş geriye doğru büküldü, ihtiyarın tuttuğu kolu, kasılarak 
geri çekilmeye başladı. İhtiyar ona doğru eğilip bir şeyler söy
ledi; kız, yine, çekingen yürümesine devam etti Kapının ya-
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nmda dimdik dört delikanlı duruyordu. İhtiyarla kız, yanları
na gelinceye kadar, ileri bakan askerler gibi kımıldamadan 
durdular. Derken hareket ederek ikisinin çevresini aldılar; hep 
bir vücud, kız aralarında saklı, kapıya doğru yürüdüler, ka
pıda durakladılar, kız kapının hemen içinde, vücudunu yine 
yay gibi gererek duvara büzüldü. Oraya yapışıyor gibiydi, 

· derken o beş vücud yeniden aralanna aldılar onu, topluluk 
kapıdan çıkıp kayboldu. Oda tuttuğu nefesi bıraktı, rüzglr gibi 
bir uğultu çıktı. Gittikçe hızlanan bu rüzglr, sanığın, çocuk
lu kadının, Horace'ın, savcının ve Memphis'li avukatın otur
duğu uzun masaya doğru, jüri ve yargıç kürsüsüne doğru gel
di Memphis'li avukat dimdik oturmuş pencereden dışan ba
kıyordu. Çocuk vıyaklayıp duruyordu. 

«SUS• diyordu kadın, «SUSSSSSS . •  

xxıx 

Jüri sekiz dakika dışarda kaldı. Horace, mahkemeden 
çıktığında alacakaranlık basıyordu. Yük arabaları hareket 
ediyordu, bu yük arabaları arasında oniki, onaltı mil kadar 
uzağa gidecekler de vardı. Horace tulumlu kalabalığın arasın
dan sıyrılıp, asık suratlı bir ihtiyar gibi dimdik otomobile bin
di. «Eve gitmek istiyor musun?• dedi Narcissa. 

«Evet,• dedi Horace. 
«Size mi, bize mi?• 
cEvet,• dedi Horace. 
Motoru çalışmakta olan arabayı Narcissa kullanıyordu; 

siyah şapkası, sıkı beyaz yakası ve ·siyah elbisesi vardı üs
tünde. Horace'a bakıyordu. 
· «Nereye?• 

cEvet, • dedi Horace. cHangisi olursa olsun bir ev olsun 
dLıt . 

. 

Hapishanenin yanından geçtiler. Parmaklık boyunca başı
boş gezenler, köylüler, Goodwin'le polisi adliyeden takip eden
ler, serseri oğlanlar, delikanlılar dizilmişti. Bahçe kapısının 
yanında, çocuk kucağında, tüllü kurşuni şapkasıyla kadın du
ruyordu. cPencereden çocuğu görsün diye duruyordur,• dedi 
Horace. «Burnuma• domuz salamı kokusu geliyor. Belki biz 
daha eve varmadan, o yer salamı• dedi. Otomobilde kızkar-
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deşinin yanında ağlamağa başladı. Hızlı 8itmiyordu araba. Az 
sonra şehirden çıktılar. İki yanda dizi dizi pamuk fideleri, geri 
geri gidiyordu. Yokuşta akasyalarda kok� çiçekler vardı da
ha. cEpey devam ediyor şu ilkbahar,> de«lt Horace, «sanki bir 
anlamı varmış gibi.» 

Akşam yemeğine kaldı. Tıka basa Yeti. �Gidip de bir ba
kayım odana,> dedi kızkardeşi kibarca. 

cOlur,> dedi Horace, «zahmet olacalt •. Kızkardeşi dışarı 
çıktı. Miss Jenny'nin tekerlekli sandaly�, bir kızak üstünde 
du�yordu. cPek · iyi davranıyor-. dedi llorace, cdışarı çıkıp 
da bir pipo içsem.» 

cNe zamandır içmezdin hurda,:. dedi Miss Jenny. 
cYal» dedi Horace, cpek iyi davranı)'or bana karşı>. Bal

konu· geçti; «niyetim burda durmaktı,> �edi Horace. Horace 
balkonda yürüyüşü.nü, derken son akas�aıann geçici kannı 
ezişini farketti; demir kapıdan çakıllı yola çıktı. Bir inil ka
clar yürümüştü ki, bi;r araba yavaşladı, ıbuyurun götüreyim 
sizi,» dedi. cAk.şam yemeğinden önce ŞÖYle bir gezineyim de
dim> dedi Horace, «birazdan döneceğim.> Bir mil daha yilrü
dil, şehir ışıkları görünü.yordu. Soluk, al� yakın bir pınltı. 
Yaklaştıkça pırıltı artiyordu. Daha ken� girmeden gürültü
ler, sesler duyulmağa başladı. Derken iıı.sanıar çıktı karşısı
na, sokaklan dolduran, kaynaşan bir ldiUe; üstünde, hapisa
nenin dar, dört köşe pencereleri görilneJlı soğuk, düz bahçeyi 
gördü. Demir kafesli pencerenin altında k�llan sıvalı bir adam, 
kalabalığa karşı durmuş, bir takım hareltetıer yapıyordu. De
mir kafesli pencere boştu. 

Horace alana dolru ilerledi. Şerif k�e, otelin 6nünde
ki gezgin satıcılann arasındaydı. GözleJ.i.ndeki ciddi ifadeyi 
bozan ablak ve aptal yüdü şişkonun biriydi. cBir şey yapmı
yacaklar ,> dedi, cçok konuşma var, gürültu. Pek de erken. Ka;
labalık gerçekten bir iş yapacaksa, çene çalarak zaman har
camazlar pek. Herkesin görebileceği bir ym$e de yapmazlar 
zaten.» Kalabalık g� vakte kadar so�t\ kaldı. Ama düzenli 
bir kalabalıktı bu. Sanki çoğu, hapisaneyı, demir kafesli pen
cereyi görmek ve kısa kollu adamı dinletaek için gelmifti. , Bi
raz sonra konuşması bitti. Kalabalık � dolrtı çekilmeye 
başladı, bazıları evleri,rie gidiyorlardı. Alarun giriş yerindeki 
kemerin ışığı altında ufak bir topliıluk bıdı; aralarında gö
revli iki polis ve geniş soluk bir şapk�, bir elektrik feneri, 
bir de kontrol saatiyle tabancası olan g�e bekçisi vardı. cEve 
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1'idin artık» diyordu, coyun bitti, eğleneceğiniz kadar eğlen
diniz. Gidin eve yatın artık.• Horace, seyyar satıcılarla birlikte 
bir süre daha köşede oturdu; güneye gidecek olan tren saat 
birde geçecekti. cTrenle kaÇsın diye bırakacaklar herhalde de
ğil mi?• dedi gezginci satıcının biri. cŞu mısır koçanıyla mı? 
Ne biçim herifler var hurda yahu? Size ne yapmak gerek kız-
-dırmak için?> 

· 

«Bizim orda, mahkemeye bile verilıııezdi böylesi,> dedi 
bir ikinci 

cNe de hapse konurdu,> dedi bir üçüncü. cKimmi.ş o kız, 
lruzum?:ıt 

· 

cKolejlinin biri. Cici bir şey, gördün mü?> 
cBen gördüm. Bebek gibiydi uuuuuuuuhhhh. Bana kalsa 

mısır koçanı kullanmazdım ben.> 
Derken alanı sessizlik bastı. Saat onbiri vurdu; gezgin sa

tıcılar içeri girdiler, bir zenci gelip sandalyeleri ters çevirdi. 
·•Tren mi bekliyorsunuz?:ıt dedi Horace'a. 

cEvel Gecikme var mı?> 
«Hayır. Ama iki saat var; satıcıların sergileme odasında 

uzanıverin isterseniz?» 
cOlur mu?» 
cGöstereyim size,:ıt dedi zenci. Sergileme odası gezgin sa

tıcıların mallarını serdikleri yerdi. Bir divan vardı. Horace · 
lflğı söndürüp divana yattı; Adliyenin çevresindeki ağaçlan 
görüyordu, yapının bir kanadı da sessiz ve boş alanda yükse
liyordu. Yapının içinde uyumuyorlatdı ama. Horace duyuyor
-du bu uyanıklığı, şehirde uyumıyanlan. cNasıl olsa uyuyamaz-
dun» diyordu kendi kendine. 

· 

Saatin onikiyi vurduğunu duydu. Derken yarım saat, ya 
da. daha uzun bir zaman sonra pencerenin altından, birinin 
koşarak geçtiğini duydu. At nallarından daha çok ses çıkarı
yordu ayak sesleri, alanın sessizliğinde uykuya ayrılmış bu 
zaman içinde çın çın ötüyordu. Horace'm duyduğu ses değildi 
artık, sanki havada duran bir şey bütün bu sesleri yutuve
riyordu. 

Koridordan aşağı merdivenlere doğru yürüdüğünde kapı
nın birinin ardından cyangın var! Bu bir . . .  !• diye bir ses du
yuncaya kadar koşmakta olduğunun farkına varmamıştı. Ama 
sesin geldiği yeri epey geçmişti. «Korkutmuş olacağım onu> 
dedi Horace. cSaint-Louis'li biri olacak. Alışkın değillerdir 
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böyle şeylere. Otelden koşarak çıktı sokağa. Önünde otelci ku
şuyordu, gülünç, pantolonunu önünden tutmuş, askılan pija
masının altından fırlamış, dazlak kafasından havaya dikilen 
bir tutam saç, şişko şişko konuşuyordu; üç kişi daha geçti 
koşarak otelin önünden. Sanki bunlar hiç bir yerden gelmi
yorlardı, bir hiçlikten çıkmışlardı ortaya. 

-
«Yangın var» dedi Horace. Alevin aksini görüyordu, ar-

dında Çıplak ve vahşi hapisanenin ana çizgileri belirliyordu. 
cŞu boş arsada olacak» dedi otelci, pantalonunu bırakma

dan. «Peykede kimse yok, ben gidemiyeceğim. . . .  » 

Horace koştu, önünde koşan daha bir sürü vücut, hapisa
nenin yanındaki dar yola doğru koşuyorlardı; derken alevle
rin çıtırtısı, yanan benzinin sesi gelmeğe başladı. Dar y-0la 
girdi Pazarlan yük arabalannın balland.Jlı boş arsanın orta
suıda göz kamaştırıcı parlaklıjı görüyordu. Alevlerin önün
de, tuhaf kara kara insan biçimleri vardı; soluk soluğa bağır
malar duyuluyordu. Adamın biri, alevlerin içinden bet litre
lik bir benzin tenekesiyle koşarak kaçarken, roket glbi patladı 
elindeki teneke. 

· 

Horace kalabalığa girdi, arsanın ortasındaki alevlerin çev
resini saran çembere daldı. Çemberin bir yanında, elinde ben
zin tenekesi patlıyan adamın çığlıjı geliyordu, ama ate,in orta
sında ses yoktu. Alevlerden başka nesne yoktu arbi, uzun, çı-

, tırdıyan tüyler arasında tek tük kalas ve tahta, belli belirsiz 
görülebiliyordu. 

Horace içeri dalmak istedi, tuttular onu, ama onun kendi
ni tutuklanndan haberi yoktu; konuŞanlann sealeri kulağına 
gelmiyordu. 

cünun avukatı.» 
cOnu savunan adam, temize çıkarmala çalışan.» 
cAtın onu da, yeter derecede alev var bir avukatı yaka

cak kadar.» 
«Ona yaptığımızı buna da yapın. Kııa yaptJ.lmı ona da. 

Ama biz mısır koçanı kul]anmajrız. 'Keşke mıaır koçanı kul
lansalardı,' dedirtiriZ ona.• 

Horace onları duymuyordu. Çılbk çıllıla kavralan ada
mın sesini duymuyordu, ateşin sesini duymuyordu, oysa ateş, 
sanki kendi kendine canlanıveriyormUŞ gibi harlayıp duru
yordu; sakin bir boşluktan sessizce gürliy� düşteki bir deh
tet sesi � · 
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Tren Kinston'da, yedi kişilik bir otomobilin şoförü olan 
bir ihtiyar tarafından karşılandı. Zayıftı. Balmumuna benze
yen uçlan burulmuş kurşuni bıyıklı, kurşuni gözlü bir ihti- . 
yar. Şehir daha bir kereste kenti olmadan önceki günlerde 
adam çiftçilik yapardı; toprak sahibi, ADJ,erika'ya ilk yerleşen
lerden gelen bir çİftin olJuydu. Açgözlülilk ve ahmaklılmdan 
malını mülkünü kaybetmişti, böylece şehirle gar arasında bir 
payton işletmeğe başlamıştı, burma bıyıjıyla, silindir şapka
sıyla, Prens Albert tipi eski paltosuyla ıeyyar satıcılara Kins
ton sosyetesini nasıl parmağında çevirdiğini anlatırdı ki, şimdi 
de aynı sosyeteyi taşımaktaydı. 

At devri geçtikten sonra, otomobil alıp, yine trenleri kar
şılamala devam etti. Silindir fapkası yerinde kasket vardı, 
ama bıyıkları yine burulmuştu, üstünde de New York:'un ....tI 
sınıf mahallelerinde yapılall; kırmızı çizaiii gri bir elbiae var
dı. cBuyurun> dedi Horace'a trenden inince, cbavulunuzu oto
mobile koyun.> Kendi de otomobile bindi, Horace, oode, ıııo
förün yanında oturdu. «Bir tren geciktiniz,> dedi şoför. 

«Geciktim mi?> dedi Horace. 
· cKannız bu sabah geldi. Eve götürdüm.> 

cYa?> dedi Horace, «evde demek> . . . 
öteki makineyi if).etti, geri gidip döndü. Yollu, aatlam bir 

arabaydı bu. cNe zaman gelecefini bekliyordunw: kanmzm?> 
Az sonra: cJefferson'da şu adamı yakbklarmı gördüm,> de
di, esiz de görİnüşsünüzdür.• 

«Evet,> dedi Horace, cevet öyle olmuş.> 
«İyi oldu,• dedi şoför, ckızlarımızı korumalıyız, kendimi

ze gerekir.> 
Dönüp bir sokağa saptılar. Kemer ışığının altındaki köşe

de. cBurda ineceğim,> dedi Horace. 
«Kapıya kadar götüreyim,> dedi 
cBurda ineyim,> dedi Horace, esiz de bofuna _manevra 

yapmayın.• 
cSiz bilirsiniz,> dedi fOfÖr, cnamlsa parasını siz ödüypr

sunuz.> 
Horace indi, bavulunu kendi aldı; şoför oralı olmadı, oto

mobil gitti. Horace bavulu aldı, bu bavul kızkardeşinin evin-
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<leki on yıldır bir dolapta duran bavuldu, Horace onu, kızkar
. ·deşi savcının adını sorduğu sabah kente getirmişti. 

Horace'ın evi yeniydi; peri masallarındaki gibi bir çimen
lik, kendi diktiği ağaçlar, meşeler, kavaklar hep yeniydi. Eve 
varmadan kansının penceredeki pembe perdesini gördü. Ar
kadan girdi eve, kansının odasına gelip içeri baktı. Kansİ ya
tağa yatmış, renkli. kapağı olan koca bir dergi okuyordu. 
LAmbanın pembe bir abajuru ' vardı, masanın üstünde bir ku
tu çikolata duruyordu. 

«Geldim işte,• dedi Horace. 
·Kansı derginin ardından ona baktı. 
«Arka kapıyı kilitledin mi?. dedi. 
cEvet. Biliyordum,• dedi Horace. cBu gece sen . . .  :t 
cNe dedin?. 
cLitUe Belle'e telefon ettin mi? .. :t 

. «Niçin edecekmişim? Misafirliğe gi�. Niye gitmesin ya
ni? Programını niye bozup c:1ıa· çalnyı geri çevirsin?• 

«Öyle,• dedi Horace, «biliyordum onun evde olmıyacağı
nı. Sen . . .•  

«Evvelki. gece konuştum onunla. Git arka kapıyı kitle.» 
cÖyle,:. dedi Horacrt. «İyidir uınanm. Elbette iyidir. Ben 

-sadece . . .  » Telefon karanlık odada, masanın üstündeydi. Ara-
-dıtı numara şehirlerarasıydı, epey bir zaman geçti. Horace 
telefonun başında oturuyordu, odanın dibindeki kapıyı açık 
bırakmıştı. 

İçeri giren hafif yaz havası huZursuzluk veriyordu insana. 
«Gece yaşlılar için zor,» dedi sakince, elinde ahize, cyaz ge

.celeri zor geliyor yaşlılara. Bir çare bulmak ıerek buna. Bir 
·kanun.» 

Belle çağırdı içerden, sesi yatmakta olduğunu belirtiyor
du. «Evvelsi gece telefon ettim ona. Ne diye tedirgin ediyor
:S\10 bir daha.:t 

cBiliyorum,:t dedi Horace, cçolt sürmez.» 
Ahize elinde, hafif ve huzursuzluk veren meltemin girdiği 

kapıya bakıyordu. önceden okumuş oldutu bir kitaptan bir 
yeri okudu: cHer zaman sülcQn olniaz ki. Her zaman sülaln 
-olmaz lti.ıt dedi. 

Telefondan cevap geldi: cAlo! Alo! Belle misin?• dedi 
Horace. 

cEvet,• sesi ince ve cansız geliyordu. cN'oldu, birşey mi 
var?» 
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cHayır hayır» dedi Horace, yalnızca sana bir merhaba 
diyeyim dedim, iyi geceler dilemek için telefon ediyorum.» 

cNe demek �? Ne demek istemiştin? N'oldu, kim 
konuşuyor?:t Horace, elinde ahize karanlık odada oturuyor
du. 

. cBenim, Horace, Horace. Sadece . . . » 
İnce telden, tumık Sesi gibi bir � geliyordu.. Little Be}.:. 

le'in soluyuşunu dııyuye>Mu. Derken bir aes, bir erkek aesl: 
cAlo Horacel Gel de seni tanıştırayım bir . . . » 

cSus:. dedi Little Belle'in sesi; ince, cansız aesl; nefes ve
rip alıncaya kadar. Horace yine o tırmalıyan sesi ifitti; cyap
ma!> dedi Little Belle, chey Horacel Onunla yqıyoruml• Ho
race kulağında tutuyordu ahizeyi. Little Belle'in sesi soluk so
luğa çekiyordu, ama soğuk, esrarlı ve uzaktı. «A1o, Horace. 
Annem nasıl?. 

cEvet. İyiyiz. Ben sadece sana . . .  » 
cHadi iyi geceler.» ' 
clyi geceler. İyi eğleniyor musun?• 
cEvet, evet. Yarın yazarım saıia. Annem mektubumu al

madı mı bugün?:. 
cBilmiyorum. Daha.> 
cBelki de postaya atmayı unutmuşumdur. Yarın unutmam 

ama. Yazarım yann. Başka bir söyliyecelin var mıh 
«Evet, sadece . . . » 
Horace ahizeyi yerine koydu, telde sesin öldülQ duyuldu. 

Karısının odasından gelen ışık odaya pnyordu. 
«Arka kapıyı Jr:itl�• dedi kansı. 

XXXI 

Pensacola'ya, annesine giderken, Popeye, Birmingham'da, 
aynı yılın onyedinci haziran günü, küçük bir Alabama ken
tindeki bir polisi öldürmek suçundan tutuklandı. Ağustol 
ayında tevkif edilmişti. Haziranın onyedisinde Temple Po
peye'ı, Red'i öldürdüğü günün akşamı, üstü açık bir kahvenin 
önünde duran otomobil'm direksiyonunda görmüştü. 

Popeye, her yaz annesini görmete giderdi. Annesi, onun 
Memphis'teki bir otelde, gece bekçiliği yaptığını sanıyatdu. 

Bir pansiyoncunun kızıydı annesi. Babası 1900 yılında, 
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patlak veren bir grevi bozmak için, bir tramvay işletmesi 
tarafından tutulmuş profesyonel bir grev bozucusuydu. O sı
ralarda annesi kentdeki büyük mağazaların birinde çalışı
yordu. Üç gece arka arkay�- kondüktörün yanındaki Popeye' 
ın babasının oturduğu yere oturarak gelmişti eve. Bir gece. 
grev bozucusu da, karısının ineceği yerde indi ve onu eve ka
dar götürdü. 

clşten atılmıyacak mısın?» dedi kadın. 
cKim atacak?» dedi grev bomcusu. Yanyana yürüyor

lardı. Adam iyi giyinnıişij, «Ötekiler alıverir. Bunu bilmiyor
lar mı sanki.» 

cKim alır dedin?» 
«Grevciler. Neme lazım, para gelsin de nerden gelirse gel

sin. Ha o taraf ha bu taraf. Keşke hep bu saatte gelsem 
buraya.• 

Kadın yanında yürüyordu. cCiddi konuşmuyol'SUllıt dedi. 
«Kim demiş ciddi konuşmuyorum diye, elbette ciddiyim.» 
Kadının koluna girdi. · · 

clC.ufma kim çıkarsa çıkam evlenirsin o halde, senin 
için farketme-L,» dedi kadın. 

cKim demiş?» dedi adam. « Yme şu piçler dedikodu mu 
yapıyorlat arkamdan?» 

Uç hafta IOllr8, kadın, evlenmeleri gerektiiini aöyledi. 
cNiye ıerekmif• dedi adam. · 
«Onlara aıöyliyemiyorum. · Burdan gitmem lb.un. N'apa

yun ıtöyliyemiyorum ifte.• 
cPeki peki, kaygılanma. Baııa ıöre bava hof. Naal olsa 

her gece hurdan geçmek zorundayım.• 
Evlendiler. Geceleri o köşeden geçerdi, tramvayın çanını 

çalardı geçerken de. Bazan eve de gelirdi. Kadına para verir
di. Ka� onu seviyordu, pazarları paldır küldür akşam 
yemeiiJıe gelirdi, bütü'n Jtiracılan, çekinmeden, adlanyla ça-

lınrd.L . 
Derken bir gün gelmeyiverdi; tramvay geçerken çan çal-

madı. O zamana kadar grev de sona ermişti. Bir Noel kartı 
geldi oıM:lan. üatünde bir resim vardı; bir çan. bir de kabart
nıa, yaldızlı bir çelenk; Georgia fehriııden geliyordu kart. 
Şöyle y8%Dl1'b: 

cBurda arkadaşlar ırev yapmala hazırlanıyor. Ama pek 
mıyıltı burdakiler. Belki de yelken açar, güzel grevli yeni bir 
fe)ıre.. . ha.. ha.. ha .• • Grevin altı çirilmifti. 
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Evlendiğinin üçüncü haftası hastalanmala başladı. Hami
leydi. Zenci bir kadın �his koydutu için doktora filin. git
medi. Popeye, kartın alındığı Noel gecesi doğmuştu. önce kör 
sandılar. Sonra kör olmadığını anladılar, yine de dört Y8flD& 
kadar ne konuştu, ne- yürüdü. Bu arada yumu.şak, pala bıyık
lı, u1ak tefek, huysuz, durmadan kendine yapacak bir iş ara
yan annesinin ikinci kocası - kınk merdivenler, delik olukla
n tamir ederdi - bir gQn ölleden sonra elinde oniki dolarlık 
bir çekle kasabın hesabını ödemek üzre çıkıp litti. Gidif o gi
diş, bir daha da gelmedi. Bankadan kansının biriktirmiş ol
duğu dörtyüz dolan da alıp sırra kadem basq. 

Kızı hAIA kentd� çalışıyor, annesine, çocula bakıyordu. 
Bir öğle üzeri · kiracılardan biri kendi odaSına girdiliııde bir 
de ne görsün, her yer alev içinde; kendi söndürdü. Derken bir 
hafta sonra çöp sepetinde bir yangın belirtisi daha. Bilyük 
anne bakıyordu çocula, gittili yere çocuğu da götilrilrdü. 

Bir gece onlan bulamadılar. Bütün ev birbirine girdi. 
Komşunun biri itfaiye çağırdı, itfaiyeciler de bQyOlı:: anneyi . 
tavanarasında tutuşmuş bir tutam saman parçaamı ayalıyla 
söndürmeğe çalıştığını gördüler, çocuk da ötede bir yatak O.
tünde uyuyordu. 

'Ah şu piçler, onu kaçırmak istiyorlar,• dedi kadın, «dfin 
yangın çıkardılar evde.• Ertesi gün bütün kiracılar gitti. 

Genç kadın işini bıraktı. Evden bir yere çıkmıyordu. cDı
şan çık da biraz·hava al,• ·dedi büyükanne. 

cBu hava yetiyor bana,• dedi kızı . 
. cÇık da beklıtaldan bir şeyler al,:ıt dedi annesi, «&en ucu-

zunu alırsın.» 
' · 

«Yeter dereceı.'le ucuz zaten.• 
Bütün ateşleri �olluyordu, evde bir kibrit dahi bulun

durtmuyordu. Sadec� bir iki kibrit dış duvllrlll tullasının ar
kasına gizlenmişü. Pop?.ye o zamanlar üç yıw.ndaydı. Yeme
sine iyi yiyordu ama, bir yaşında görünüyordu ancak. Dok

. torun biri, zeytinyalda pi4miş yum� vermesini aöyledi. Bir 
öğle üzeri bakkalın çırajSı bisikletle bahçe kapuandan girer
ken kayıp düştü. Paketten hlr şey sızıyordu. «Yumurta değil,• 
dedi çocuk. «İşte bakın>. Zt:ytinyağı şişesiydi «Bu yağı tene
keyle alsanız daha iyi edersiniz zaten,• dedi çırak. «Hiç bir 
farkı yok . .  Gidip . bir tane daha getireyim, ,şu kapıyı da onar
tın. Kafamı kırmamı mı isüyors<muz?» 
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Saat altı olmuştu, daha gelmemişti. Yazdı, ne ateş ne de 
kibrit vardı evde. cBeş dakikaya kadar gelirim> dedi kız. 

Evden çıktı. Büyükanne gözden kayboluncaya kadar bak
tı om. · Derken, çocuğu ince bir battaniyeye sararak evden 
çıktı. Bu kenar sokak, eve giderken zenginlerin güzel araba
lar içinde durup alış veriş ettikleri çarşıya çıkıyordu. Kö
şeye vardJ.lmda, bir otomobil çıktı' karşıama. İçinden bir ka
dın indi, malaza.ya girdi, direksiyonda zenci bir şoför vardı. 
Büyükanne o�obile dolru gitti. 

«Bana yanm dolar ver,> dedi 
Zenci ona baktı, cYanm ne?> 
• Yarım dolarcık istiyorum. Çocuk şişeyi kırdı da.• 
cH.a» dedi zenci, ceplerini aradı. cBen böyle nasıl heap 

tutarım, ikide bir isteyip durun bakalım? O mu &önderdi bu· 
raya nara istemeye?• 

cYarım dolar istiyorum. Şifeyi kırdı.• 
«O halde içeri Pfeyim bari,• dedi zerıcl. cNe satın aldı

. tımza dikkat etsenize kuzum. Benden çok daha fazla ahf ve-
rit yapmıpınıMır herhalde.• 

' 

cYanm dolarcık,• dedi kadın. Zenci ona yanın dolar ve
rip nialazaya girdi. Kadın ona bakıyordu, derken çoculu oto-
mobile bırakarak zencinin arkasından gitti. Miif1;erinin, mal
lan kendi ald.Jlı, cWkk.lnlardandı bu; müşteriler . alır $,. 
tek sıia halinde, bir parmaklık boyunca lidiyorlardı. Zenci; 
ara�dan çıkan beyaz kadının önündeydi. BiiyOJranne .kadının 
zenciye bir takım salça, ketçap fişel.m verdilini gördll. cBir 
dolar" bir çeyrek tutuyor,• dedi Zenci çıkanp para verdi. Ka
dın P4ll'&Yl alıp ötekilerinin yamndan geçerek odanın öbür 
ucuna gitti. Etiketli ithal malı İtalyan zeytin.yalı olan bir şi- · 
fe vardı. «Bunun sekiz sent daha pahalısı olacaktı,• dedi. Fi
yatlara bakarak ilerledi, .derken yirmi sekiz sentlik bir mal 
buldu. Buldutu dİl yedi sıra tuvalet ubunuydu. İki paketle 
matazadan .çıktı. K�e bir polis duruyordu. «Kibritim kal
madı,• dedi. 

Polia elini cebine daldırdı. cİçerl· girmifken niye almadı-
nız?• dedi. 

«Unuttum. Bilirsiniz, çocukla ahf veriş yapınca insan . . •. • 
cÇocuk nerede?» dedi Polia. 
cl)Okktna attım.• dedi kadın. 
c0yun mu oynuynraunuz kuzum?> dedi polis, ckaç kib

rit .istiyorsunuz? Bir ild tane blmı.t • 
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cBir tane yeter,• dedi kadın. cAteş yakmak için bir tek · 
kibritten fazla ömrümde lmlJ•nmam » 

«Tiyatro oyuncusu musunuz?• dedi. Polis. cÇünldl bu gi
dişle seyireilerin kahkahalanndan yıkarsınız binayı.> 

«Elbette yıkacağım,• dedi kadın, cyıkacatım elbette.• 
cHangi binayı?> Polis ona baktı. «Darülacezeyi mi?> 

: cYıkacalım• dedi kadın, . «)arış gazetelerde okursun. Adı-
mı inşallah yanlış yazmazlar.• 

· · 

cAdıım ne sizin? Calvin Coolic:İge ,mi yoksa?> 
cHayır beyim. O ollum.> 
cTamam. O yüzden zorluk çekmişsiniz ahfverif ederken. 

Doğrusu artiat olmalısiriız aiz . •  iki kibrit yeter mi?• 
/lyiıı adrelıe üç kere itfaiye çalnlm:ıftı, bu yüzden acele 

etmediler. tık yetişen kız oldu, kapı kilitliydi. İtfaiyeciler ge
lip de baltayla kırdıklannda, ev çöktü çökecekti. aüyükanne, 
kıvrılarak duman çılcmaya baflıyan oat kat pencereleİinlıı bi- � 
rinden dıfarı arkmıftı. cPiçlen c:liy<)ııiu, conu kaçırabilecek- . ı 
lerini sandılar. Ama onlara göstereceliini aöyl� Söy� 
letlıiştiın.a · . . . · 

Annesi, Popeye'm da gQrOltüye gittilini ıtaıım)ftl. Tuıu;.. 
yorlardı onti, . çıjlık atıp duruyordu, derken bij.yükannenin ba
ğıran yüzü duman içinde yitiverdi, eviri iskeleti de çöktü;; 
yanında, çoculu kucağıııa almış polis; bu harabe içinde bu};, 
dular kadını, vahşi yüzlü genç bir kadındı, ağzı açık, daJaın. 
dalgın, çocula bakıyor, seyrek saçlarını, şakaklarindan, elle-. 
riyle yukarıya kaldırıyordu. 

· 
t · 

.· Bir w..ııa da kendine gelemedi kadıncağız; kwl kocasın
dan .miras· kalan ağır iş, kapalı hava, eğlenceye gitmemek,.. 
hastalık onu bu fel4ket �da Aciz. bırakmıştı; her ne. 
kadar zaman zaman çocuğu kucağına alıp mırıldanıyorduySa . 
da, çocuğu. kaybettiğini sanıyordu. 

Popeye ölebilirdi. Beş yaşına kadar saçı çıkmadı, bu ara-. 
da ·yatısız olarak bir okula gidiyordu; bücür, · cıhz bir oğlan
dı, öyle nazik bir midesi vardı . ki,  doktorun sıkı perhizini azı
cık bozmağa kalksa, kıvrandırıyordu çocuğu. Doktor: cAl
kol, striknin gibi öldürür onu,:. diyordu. cHoş, hiçbir zaman. 
normal olamaz ya. İhtimam gösterilirse bir Süre daha yaşı
yabilir. Ama büyümez artık, böyle kalır hep.> Bütün bunlan 
büyükannenin evi yaktığı gün Popeye'yı otomobilinde bulaa 
kadına sö:�üyordu. Bu kadındı Popeye'ı doktoriın bakımı al
tm� koyan. 
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Öğleden sonralan ve tatillerde çocuğu alır gelirdi eve, 
çocuk da kendi kendine oynardı. Onun için çocuk partisi ver
meyi tasarladı. Ona . da söyledi bunu, bir de yeni giysi aldı. 
Parti akşamı konuklar gelmiye başlayınca, Popeye ortada 
yoktu. Derken, hizmetçinin biri, banyo odasının kilitli oldu
ğunu gördü. Seslendiler, cevap alamadılar. Çilingir çağırttı
lar, bu arada kadın korkmuş, kapıyı baltayla kırdırnuftı. Ban
yo boştu. Pencere açıktı. Pencereden, alçakça bir dama çıkı
lıyordu, orda da yere inen bir su borusu vardı. Ama Popeye 
yoktu. Yerde, içinde iki muhabbet kuşu olan saz bir kafes 
vardı, ama, yerde duruyordu, yanıbaşmda da kuşlar yatıyor
du; hemen oracıkta kuşlan canlı canlı kestiği bir de kanlı 
makas vardı. Uç ay sonra annesinin bir komşusunun salık 
vermesi üzerine Popeye, tiıtuklanarak, bir çocuk ialAhanesine 
gönderilmifti. Yine aynı biçimde bir kedi yavrusunu dolrR-
lDlftl. 

. 

Annesi aklını kaçı.hmftı. Çocula bakan kadın, ona elifi 
f"ılln buluyor, eUnder:ı ·geleni yapıyordu. Popeye çıktıktan son
ra -beş yıl 10nra- el!timiııe diyecek yoktu, yola gelmifti - ona, 
Mobile'den New Orleans'dan, derken Memphis'ten yılda üç _ 
dört kete yazardı. Annesini görmek için her yaz eve döner
di; flk lfyinlrdi, slkin, dÜf(lnceli görOn(lrd(l; dar siyah elbi
.ıer pyer, pek öyle konuf'DHdı. Annesine otellerde gece 
bekçisi · olarak çalıftılını .ıİöylQyordu; if icabı, doktor, ya da 
avubt lfbi kent kent ı-ezdilbıi de 16yleiniştl. 

o :ru ne -1tmekteyken oıiu kentin . birinde 6ldf1ı1llen 
bir adam yilzilnden tut:uklad1lar, � o bafb bir kent.de bmf-

. b bir adam1 öldürmekteydi o sırada. Tutukladılar; � · çok 
para kazanıp da yiyemiyen, alkolün kendisiiıe zehir oldulunu 
bilen hiç arkada.fı. olmıyan, ömründe kadın tanımamış ve ta
nıyamıyacak olan Popeye'yi tutukladılar. cHey Tannm.f• de
di, polial.n öldürOldQfO. kentin hapiAneırinde hQcrede oturmut 
bakmaraJr.; bir eli, onu .Birminghauı'dan getiren adamın bile- · 
jine kelepçeliydi. · öteki eli cebinden .tıar& çıkannala utra-
flyordU; · . . 

•Avukatını çalırsuı.• dediler, ciçini datsan. TeJ.ıraf çek
mek ister misin?. 

cHayır,• dedi, soğuk, yumuşak gözleri ot mindere de�di, 
hlıkış1an yQbekteJti küç(lk pencereye, 1fJ#ııı lirditi parmak
.hklı kapıya gitt( Kelepçeyi çıkard.ılat, Popeye'in elinde ince 
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bir alev yükseldi; sigarasını yaktı, kibriti kapıya doğru fır
lattı. 

«Avukat neme lazım? Oraya ayağımı basmadım bile, ney-
di şu yerin adı? .. » 

cDemek unuttun,» dediler. · 
cBir daha unutmaz artık.> dedi başkası. 
cYann sabah gelir aklına avukatının adı,• dedi ilki. 
Onu minderin üstünde sigara içer bıraktılar, kapının çar-

parak kapandığını duydu. Arasıra öteki hücrelerden sesler 
geliyordu, koridorun aşağılarında bir yerde, zencinin biri, 
türkü söylüyordu. Popeye, ot minderde yatıyordu, ayaklan 
küçük parlak siyah pabuçları içinde çapraz duruyordu. cHey 
Tanrım!• diyordu. 

Ertesi sabah yargıç, avukat isteyip istemediğini sordu. 
cNe gereği var?» dedi. cDün gece söyledim onlara, öm� 

rünide oraya gitmediğimi. Bir yabancıyı öldürmek için, sizin 
şehrinize getirecek kadar, Aşık detfilm kenınm. .• Yargıç za
bıt kltibiyle fısıldaştı. 

cSiz, avukatınızı çağırsanız daha iyi olacak.• dedi 
cOlur,• dedi Popeye. Odaya doğru yürüdü. «Aranızda bir 

günde çok mangiz kazanmak isteyen avukat var mı?:ıt 
Yargıç masaya vurdu. Popeye arkasını döndü, dar omuz

ları hafifçe kalkıp indi, eli sigara olan cebe gitti Yargıç, yw 
hukuktan çıkmış birini atadı. 

«Asacaklarsa assınlar. Ellerini çabuk tutmınlar,• dedi Po
peye. · cN asıl olsa kefaletle tahliye edileceğini aklından geçirme ... 
dedi yargıç. 

cHa h dedi Popeye. cHadi arkadaş,• dedi avukatına, c baş
lasana. Şimdi Pensacola'da olacaktım.• 

«Sanığı götürün hücresine.• dedi yargıç. 
Avukatının çirkin, ihtiraslı ve ciddi bir suratı vardı. Po

peye ot minderde yatarken, o kuru bir şevkle bir şeyler mı
rıldanıp duruyordu; Popeye, şapkası gözüne düşmüş, sigara içi
}rordu, güneşlemekte olan bir yılan gibi kımıldamadan yatı
yor, ancak sigara içerken eli hareket ediyordu, sonunda: ·  «Bak. 
Ben yargıç değilim,• dedi. cSen git, onlara anlat bunları.• 

cAma . . .• 
«Elbette. Onlara anlat. Benim hiçbir şeyden haberim yok. 

Oraya ayağımı bile basmadım. Hadi çık git şimdi.> 

Dava bir gün sürdü. Polis -memuru, . püro satan kız, sant-
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rakı hanım tanıklık ederken, kendi avukatı kuru ve kaba bir 
şevk ile, saçmasapan, ciddi ciddi savunmasını yaparken, Po
peye sandalyesinde uzanmış duruyor, jürinin başlan üstünden 
pencereden dışarı bakıyordu. Arasıra esniyordu, �li sigara 
olan cebe gitti, derken vazgeçti, elbisenin siyah kumaşı üs
tünde kalakaldı, balmumundan yapılmış, cansız, küçük bir 
bebek eli. 

Jüri sekiz dakika dışarda kaldı. Durup ona baktılar. Suçlu 
buldular. Yerinden kımıldamadı, sessiz ses,,iz bir süre bak
tı onlara. 

cVay canına be.» dedi. Yargıç, topmağını küt diye indir
di, memurun biri koluna dokundu. 

«Davayı temyiz edeceğim» dedi avukatı mırıldanarak, Po
peye'ya sokularak. «Onlarla her mahkemede savaşacalJ.m . . .  » 

cElbette,» dedi Popeye, ot minderde yatmış· sigara içiyor
du. cAma hurda savaşmağa kalkma. Şimdi, bas git. Git de bir 
hap yut.• � 

Savcı, temyiz için planlar yapmaktay.dı. «Çok kolay ol
du,» dedi, cu.ınursamadı bile . . .  Nasıl karşıladığını gördünüz 
mü? Yargıç, kafasının kopacağı günü söylerken, sanki bir şar
kı. dinliyordu da, beğenip beğenmediğini söylemek zahmetine 
katlanmıyordu bile. Kimbilir, belki divanı filide Memphis'li 
bir avukatı vardır da, telgraf bekliyordur� Bilirim onlan. Şu . . . 
kanunu gülünç hale sokan. . .  Sen istediğin kadar mahkfun et, 
herkes bilir ma.hktlm olmıyacağını.» 

Popeye gardiyanı çağırıp bir yüz dolarlık verdi. Tıraş ta- · 
kunıyla sigara istedi. «Paranın gerisi senin olsun, yetmezse 
bildir bana.» 

«Benimle artık sigara tüttüremiyeceksin yakında,• dedi 
anahtarcı, cbu sefer iyi bir avukat tut bari.» 

cŞu losyonu unutma,» dedi Popeye, cED PINAUD.·» Aca
yip teliffuZ ediyordu. 

Kurşuni bir yaz günüydü, biraz serin. Gün ışığı içeri ge
lirdi hep, koridorda da devamlı bir ışık yanardı; odada mo
zaik gibi şekiller çizerek ayaklannın dibine kaqar gelirdi. 
Gardiyan bir sandalye vermişti ona. Masa olarak kullanıyor
du; üstünde, bir dolarlık bir saat, bir kutu sigara, bir de, içi 
izmarit dolu çatlak bir kase vardı; Popeye ot minderde siga
ra içe içe, ayaklannı seyrede seyrede günleri geçiriyordu. 
Ayakkabılarının cilam gün geçtikçe soldu, elbisesi buruştu, 
vünkil hctp onlarla yatıyordu, taş hücrenin içi soğuktu da. 
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Bir gün gardiyan şöyle dedi: «Dediklerine göre, polis ken
di araınış belisını; herkes biliyormuş . karıştırdığı işleri.• Po
peye, şapkası yüzüne düşmüş, sigara içiyordu. «Telgrafını gön
dermiyebilirler, ben göndereyim mi senin için bir tane da-
ha?» 

· 

Parmaklığa dayanmış, Popeye'ın ayaklarını, kımıldama
dan duran, boylu boyunca yatan vücudunun sivriliğinde kay
bolan ince siyah bacaklarını görüyordu, dönük yüzünün üs.:. 
tündeki yampiri şapkaya ve küçük eli içindeki sigaraya bakı
yordu. Ayaklan gölge içindeydi, gardiyanın gölgesi içinde, par
maklığın karanlığında kayboluyordu. Biraz sonra gardiyan 
usulca gitti. Altı günü kalmıştı, gaı:diyan ona dergi ve iskam-
bil kAğıdı getireyim dedi. . 

«Ne için?-_ dedi Popeye. Gardiyana ilk olarak bakıyordu, 
başı ·kalkıktı, yumuşak ve ölü ·gibi beyaz yüzündeki gözleri, 
şu çocuk oyuncağı, havayla işleyen, ok atan tüfek okunun ucu 
gibi yuvarlak ve yumuşaktı. Derken yeniden yattı. O gün
den sonra her gün gardiyan kapıdan bir gazete attı. Gazeteler 
yere düşüp, öyle kahyordu, birikiyor, ağırlıklariyle ytvaş ya
vaş her gün biraz daha açılıyorlar, düzleniyorlardı. 

Uç gün kalınca, Memphis'li bir avukat geldi. Çağrılma
dan. Hücreye koştu. Gardiyan bütün sabah boyunca yalvaran, 
kızgın, oturaklı aesini duydu; öğleden sonra ses boğuk boğuk 
gelmeye bqladı, sesi fısıltı halindeyd1 : cBurda böyle yat da 
sen . • . •  

c:eenım keyfim yerinde,• dedi Popeye. cSeni ça_lu'tmadun 
ki. Ne karışıyorsun sen?• · 

«Asılmak mı istiyorsun ha? İntihar mı etmek istiyorsun? 
Şu vücudu tqımaktan yoruldun mu? .. Sen ki afilli . . .  » 

cKaç kere söyledim sana. Bıktım senden.» 
cŞu ciğeri beş para etmez yargıca git de sen astır ken

dini! Memphis'e gidip söylersem kimse inanmıyacak.» 
«Söyleme o halde. ,. 
Avukat, ona şaşkın şaşkın, çaresizlik içinde kudurarak ba

karken, o yatıyordu. 
cEşşoğlu e.şşekler,• dedi Propeye. «Hey Tannın . . .  Hadi bas 

git artık, sana keyfim yerinde dedim ya.• 
. Bir gece kala bir papaz geldi. «Seninle birlikte dua etme
me izin verir misin?• dedi. «Elbette,» dedi Popeye, cet dua
nı, sen bana bakma.» Popeye'ın yatıp sigara içmekte oldu
ğu ot minderin yanına papaz diz çöktü. Biraz sonra papaz, 
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onun kalkıp yürüdüğünü ve yeniden ot mindere döndüğünü 
duydu. Ayağa kalktığında, Popeye mindere yatmış sigara içi
yordu. Papaz arkasına baktı. Popeye'ın demin gittiği yere doğ
ru, duvarın dibi boyunca aralıklı oniki leke vardı, sanki ya
nık kibritle işaret konmuştu. Bu yerlerin ikisi düzenle dizilmiş 
sigara izmaritleriyle doluydu. Üçüncü yerde, üç izmarit var
dı. Dışan çıkmadan Popeye'm kalkıp, oraya giderek iki izma- · 
rit daha ezdiğini ve onları da düzenle ötekilerin yanına koydu
ğunu gördü. . 

Saat beşten sonra papaz yine geldi. Onikinci yer hariç, 
bütün yerler dolmuştu. Onun da dörtte üçü doluydu. Popeye 
minderde yatıyordu. «Hazır mı?• dedi. 

«Daha değil,• dedi papaz, «dua etmeye çalış, çalış dua 
etmeye.> 

«Elbette,• dedi Popeye, «başla.> 
Papaz yine diz çöktü. Popeye'ın kalkıp odada yürüdüğü

nü, derken yeniden döndüğünü duydu. 
Beşbuçukta gardiyan geldi. cŞey getirdim ... . > dedi yumru

ğunu parmaklıktan uzatmıştı, çekingen: «Paranın üstü, şu 
yüzlüğün; kırksekiz dolar. bur, bir daha sayayım, tam bilm.i

. yorum, ama listeyi veririm sana . . . Şu biletler . . .  > 
«Senin olsun,> dedi Popeye, cbir anahtarlık alırsın.> 
Altıda geldiler götürmek için. Papaz koluna girip birlikte 

gitti� sehpanın önünde dua etti, ötekiler ipi hazırlıyor, saçla
rını bozarak Popeye'ın briyantinli başına geçiriyorlardı. 

Popeye boynunu küçük hareketlerle ileri geri götürdü. 
cŞişşşşt,• dedi, sesi papazın vizıltısında bıçak gibiydi, «şişşşşt.> 
Şerif ona baktı, başını oynatmayı bıraktı, sanki başında yu
murta tutuyormuş gibi kımıldamıyordu. cSaçımı düzeltiver 
arkadaş,> dedi. «Elbette,> dedi şerif sehpaya sıçrayıp, cdü-
zelteyiın.> · 

Kurşuni geçen bir yılın, kurşuni geçen bir yazının, lnıl'fU
ni bir günüydü. Erkekler sokakta pardesüyle dolafıyorlardı. 
Temple ile babasının gezindiği Luxembourg parkında . kadın
lar sırtlanna şallarını almış örgü örüyorlardı; öyle ki, kri
ket oynıyan erkekler bile ceket, şapka giymişlerdi, atkestane
lerinin, topların kuru sesleri, çocukların ikide bir, bağınşı, 
hC'p sonbahar havasiyle yuğrulmuştu; ince, belli belirsiz, ·hü
•ünlU.  

1 1  • ....a. .. ur katılıp kalmış, çeşmenin havuza akıttJ.lı suyun, 
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renginde, dokusunda, aynı kurşun! ı.şıkla kaplı, grek tipi · bir 
parmaklıkla · çevrili sahneden yeknesak bir müzik gürültüsü 
geliyordu. Yürüdüler, çocuklann ve kahverengi paltolu üstü
başı pejmürde bir ihtiyarın oyuncak gemi yüzdürdükleri ha
vW:dan geçip, ağaçlann arasında kayboldular. Yaşlı bir kadın 
gelip acele acele beş para alıp, savuştu. 

Sahnede,. açık maviler içinde bir bando; Massenet'den, 
Scriabine'den parçalar çalıyordu; Berlioz ise, bayat bir dilim 
ekmeğe zar-zor sürülmüş bir Tchaikowsky idi sanki; alaca
karanlık, dalların ıslak parlaklığında ve şemsiyelerin karanlık 
mantarlarında kayboluyordu. Bakırlar zengin, çınçın öten ses
leriyle cartlıyor, Temple ile babasının başlan üstünden bol, 
uzun dalgalar halinde, koyu yeşil karanlık içinde kayboluyor
du. Temple, elini ağzına götürerek esnedi; bir pudralık çı
kardı; kapağını, asık, üzgün ve bezgin yüzüne açtı. Babası, 
yanında, ellerini bastonunun üstünde kenetlemiş, oturuyordu, 
bıyığının sert çubuğu donuk gümüş gibi, ıslak ıslak, boncuk 
boncuktu.. Temple pudralığı kapadı ve şık, yeni şapkasının 
altındaki gözleriyle müzik dalgıtlanmn, havuzun üstünden 
geçip, karşıda yanın daire oluşturan ağaçlann aralannda, ölü 
gibi kıpırdamadan duran, düşlere dalmış, leke leke olmuş 
mermer kraliçelerin üstünden geçip, yağmurla ölüm mevsimi
nin . kucaklaşmaSından yorulmuş, kendi halinde duran göğe 
doğru kayboluşuna, bakırlara, tükenişine baktı, baktı. 
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