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ÖNSÖZ 
 
Niçin oldu ğunu bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Büyük olasılıkl a Tanrı da 
bilmiyor. Bu sadece devlet meselesi, hepsi bu. 
 
-1967'de Vietnam'la ilgili Sokaktaki Adam'la yapıla n röportajdan. 
 
Ama Vietnam bitmi şti ve ya şam sürüyordu. 
1972'nin sıcak bir a ğustos ö ğleden sonrasında, WHLM'nin yayın aracı, Westgate 
yakınında bulunan 784 nolu otoyolun sonuna park etm i şti. Etrafı bayraklarla 
donatılmı ş tahta platformun çevresinde tela şla ko şuşan küçük bir kalabalık 
görülüyordu. Bayrak bezleri alelacele yapılan platf ormun çıplak tahtalarını 
adeta bir deri gibi sarmı ştı. Arkasında uzanan çimenlik tepenin ba şında otoyolun 
gi şeleri göze çarpıyordu. Gi şelerin önünde uzanan bo ş ve bataklık arazi, şehrin 
kenar mahallelerinin bulundu ğu banliyölere uzanmaktaydı. 
Dave Albert adlı genç bir gazeteci, arkada şlarıyla birlikte temel atma törenine 
gelecek olan valiyle belediye ba şkanını beklerken, bir yandan da sokakta dola şan 
ciddi ifadeli adamlarla röportaj yapıyordu. 
Mikrofonu hafif renkli bir gözlük takmı ş ya şlıca bir adama do ğru uzattı. 
Ürkek bakı şlarını kameraya diken ya şlı adam, «Evet,» dedi. «Sanırım şehir için 
bunun önemi çok büyük. Bunun olmasını çok uzun zama ndır bekliyordu. Bu... şehir 
için büyük bir şey.» Yutkundu. Gelece ğin temellerinin atıldı ğı dü şüncesiyle 
hipnotize olmu ş gibiydi. 
«Müthi ş,» diye yumu şak bir sesle ekledi. 
«Teşekkürler, efendim. Çok te şekkürler.» 
«Ne dersiniz, bu haberi ak şam bülteninde yayınlar mı?» 
Albert'in yüzünde profesyonellere özgü anlamsız bir  gülümseme belirdi. «Ne 
söylesem yalan olur, efendim. Yayınlanma şansı var tabii.» 
Yaşlı adamın gi şeleri i şaret etmesi üzerine birden konu şmayı kesti. Valinin yaz 
güneşinde alev alev parlayan kromla kaplı Crysler'i gi şeleri dönerek durmu ştu. 
Albert ba şını geriye atarak parma ğıyla i şaret etti. Kameramanla birlikte, 
kolları dirseklerine kadar kıvrılmı ş, beyaz gömlekli bir adamın yanına 
yakla ştılar. Adam platformun yanında durmu ş karamsar bir ifadeyle etrafına 
bakmıyordu. 
«Burada olanlarla ilgili fikirlerinizi ö ğrenebilir miyim Bay...» 
«Adım Dawes. Hayır, benim için sakıncası yok.» Yumu şak ve tatlı bir ses tonu 
vardı. 
«Hızlanın,» diye kameraman mırıldandı. 
Beyaz gömlekli adam de ği şmeyen yumu şak ses tonuyla konu şmasını sürdürdü. «Ben 
bunun sadece bir pislik oldu ğunu dü şünüyorum.» 
Kameramanın yüzü allak bullak oldu. Sitemli bakı şlarını beyaz gömlekli adamdan 
ayıran Albert, ba şını e ğerek kameramana yayını kesmesi için parmaklarıyla m akas 
i şareti yaptı. 
Yaşlıca bir adam bu tabloya deh şetle bakmaktaydı. Yukarda, gi şelerin yakınına 
park etmi ş Imperial'dan vali dı şarı çıktı. Ye şil kravatı güne ş ı şı ğında göz 
alıcı şekilde parladı. 
Beyaz gömlekli adam kibarca, «Altı haberlerinde yay ınlanacak mı?» diye sordu. 
«Sen bir kı şkırtıcısın,» diye tersledi Albert. Sonra valiyi yak alamak için 
yürümeye ba şladı. Kameraman arkasından onu izlemekteydi. Beyaz gömlekli adam 
yeşilliklerle kaplı çamurlu yoldan dikkatle yürüyen va liyi seyrediyordu. 
Albert bu beyaz gömlekli adama on yedi ay sonra tek rar rastladı. Ama ikisi de 
birbirlerini daha önceden tanıdıklarını hatırlamadı lar bile. Sanki ilk kez 
görü şüyorlardı. 



  
Birinci Bölüm 
 
HASIM 
 
Dün gece geç vakit ya ğmur penceremi dövüyordu. 
Karanlık odada cama do ğru yürüdüm. 
Sokak lambasının parlak ı şı ğında 
Caddeye bakarken gördü ğüm yüzyılın ruhu 
Bize tam sınırda durdu ğumuzu söylüyordu. 
Al Steward 
20 Kasım 1973 
 
Yaptı ğı i şleri üzerinde fazla dü şünmeden sürdürüyordu. En emin yol buydu onun 
için. Sanki beyninde devreleri kesen bir anahtar va rdı ve sa ğduyusu şu soruyu 
sorar sormaz devreyi kapatıyordu: Bunu neden yapıyo rsun? Beyninin bu kısmı hemen 
kararıyordu. Hey, Georgie, ı şıkları kim söndürdü? Ba ğırma, ben yaptım. Gariplik 
kablolarda sanırım. Bir saniye. Devre anahtarını ye niden dene. I şıklar tekrar 
yanmı ş ama soru da yok olup gitmi şti. Şimdi her şey mükemmeldi. Devam edelim, 
Freddy... nerede kalmı ştık? 
Otobüs dura ğına do ğru yürürken tabelayı gördü. 
 
CEPHANE-HARVEY'NĐN SĐLAH DÜKKÂNI-CEPHANE 
Remington Winschester Colt Smith & Wesson 
AVCILAR HOŞGELDĐNĐZ 
 
Gökyüzü grile şmiş ve kar atı ştırmaya ba şlamı ştı. Yılın ilk karıydı. Küçük beyaz 
taneler asfalta de ğer de ğmez soda gazı gibi eriyordu. El örgüsü kırmızı bere  
takmı ş küçük bir o ğlan gördü. A ğzı açık yürürken, diliyle ufak kar tanelerini 
yakalamaya çalı şıyordu. Bunlar hemen erirler, Freddy. Bir an çocukl uğu aklına 
geldi. Ama küçük o ğlan ba şını havaya dikmi ş şekilde yürümeye devam etti. 
Harvey'nin silah dükkânının önünde tereddütle durdu . Kapının dı şında son baskı 
gazetelerin kondu ğu bir raf vardı. Gazete man şetine göz attı. 
ATEŞKES SÜRÜYOR 
Altındaki rafta rengi solmu ş bir tabela göze çarpıyordu. 
LÜTFEN GAZETENĐN PARASINI ÖDE! BU B ĐR NAMUS MESELESĐDĐR, ALICI PARASINI 
ÖDEMELĐDĐR! 
Đçersi sıcaktı. Dükkân tek giri şliydi ve uzun olmasına ra ğmen pek geni ş 
sayılmazdı. Đçerde kapının sol tarafındaki cam raflarda cephane dolu kutular 
görülüyordu. 22'lik fi şekleri hemen tanıdı. Connecticut'da, genç bir çocuk ken 
kendisinin de 22'lik tek atı şlı bir tüfe ği olmu ştu. Bu tüfe ği tam üç yıl 
istemi ş, sahibi olarak eline aldı ğındaysa onunla ne yapabilece ğini bilememi şti. 
Bir süre teneke kutulara ate ş etmi ş, sonunda da mavi bir karga vurmu ştu. Hayvan 
hemen ölmemi ş, kendi kanıyla ıslanmı ş karların üzerinde a ğzı bir süre yava ş 
yava ş açılıp kapanmı ştı. Bu olaydan sonra tüfe ğini duvardaki yerine kaldırmı ş ve 
üç yıl sonra da onu dokuz dolar ve bir kutu dolusu çizgi romana bir çocu ğa 
satmı ştı. 
Di ğer cephaneler gözüne daha az tanıdık gibi geldi. Ot uz-otuz, otuz-sıfır-
altılıkların yanında adeta küçük bir top mermisini andıran fi şekler vardı. 
Bunlarla ne tür hayvanlar öldürülür, diye dü şünmekten kendini alamadı. Kaplan? 
Yoksa dinazor mu? Yine de silahlar onu büyülemi şti sanki. Şekerleme seyreden 
çocuklar gibi, cam tezgâhların önünde durup kalmı ştı. 
Dükkânın sahibi mi, yoksa tezgâhtar mı oldu ğunu anlayamadı ğı bir adam, ye şil 
asker parkası ve ye şil pantolon giymi ş şi şman biriyle konu şuyordu. Ba şka bir 
rafın en üstünde sökülmü ş duran tabanca hakkında konu şuyorlardı. Şi şman adam 
tabancayı aldı ve ba şparmağıyla sürgüyü geriye çekti. Şimdi ikisi birlikte 
yağlanmı ş fi şek yata ğından içeri bakıyorlardı. Şi şman olan bir şeyler söyleyince 
dükkân sahibi ya da tezgâhtar gülmeye ba şladı. 
«Otomatikler tutukluluk mu yapar? Bunu baban söylem i ş olmalı, Mac. Hadi kabul 
et.» 
«Gırtla ğına kadar boka bulanmı şsın, Harry.» 



Sen de boka bulandın, Fred, diye dü şündü. Hem de tam gırtla ğına kadar. Bunu çok 
iyi biliyorsun, de ğil mi, Fred? Fred bunu bildi ğini söyledi. 
Sağ taraftaki, tahta kancalara asılmı ş tüfeklerle dolu cam raf dükkân boyunca 
uzanmaktaydı. Bir çifteyi kullanabilirdi, ama onun dı şındaki her şey ona bir 
bilmece gibi geliyordu. Yine de bazı insanlar - şu uzaktaki tezgâhın önünde 
konu şanlar- bu dünyayı kendisinin kolej yıllarında genel  muhasebeyi bildi ği 
kadar iyi biliyorlardı. 
Dükkânın içine do ğru ilerledi ve tabancalarla dolu bir rafı inceledi.  Birkaç 
22'lik, ah şap saplı bir 38'lik ve havalı tüfekler vardı. Bunda n ba şka, 45'lik ve 
44'lük bir Magnum oldu ğunu sandı ğı silahlar gördü. Bu «Kirli Harry» filmindeki 
silahtı. Bir keresinde, Ron Stone ve Vinnie Mason'ı n temizleme fabrikasında bu 
film hakkında konu ştuklarını hatırladı. Vinnie'ye göre, bir mil öteden  bile 
insanda koca bir delik açabilecek güçteki bu silahı  polislerin ta şıma hakkı 
yoktu. 
Şi şman adam Mac ve tezgâhtar ya da dükkân sahibi Harry  («Kirli Harry» gibi) 
birlikte silahı yerine koydular. 
«O Menschler eline geçince beni ara,» dedi Mac. 
«Ararım... ama otomatiklere kar şı önyargın çok mantıksız,» dedi Harry. 
(Harry'nin dükkân sahibi oldu ğuna karar verdi. Hiçbir tezgâhtar mü şterisine bu 
tür laflar edemezdi.) «Cobra'yı gelecek haftaya kad ar mı almak istiyorsun?» 
«Çok memnun olurum,» dedi Mac. 
«Söz veremem.» 
«Bunu asla söyleme... bu şehrin en iyi silah tamircisi sensin ve bunu da bal 
gibi biliyorsun.» 
«Tabii biliyorum.» 
Mac silahı rafın üstüne koyarak gitmeye hazırlandı.  Yanından geçerken Mac ona 
çarptı. Önüne bak, Mac. Sonra gülümseyerek kapıya y öneldi. Mac'in koltu ğunun 
altına sıkı ştırdı ğı gazeteden, 
ATEŞKES 
yazısını okuyabildi. 
Harry ona döndü. Hâlâ gülümsemeye ve ba şını sallamaya devam ediyordu. «Size 
yardımcı olabilir miyim?» 
«Umarım. Ama önce sizi uyarmalıyım, silahlar hakkın da hiçbir şeyi bilmem.» 
Harry omuz silkti. «Bilmeniz gerekir diye bir kanun  mu var? Ba şka birisi için 
mi? Noel hediyesi?» 
«Evet, tam üstüne bastınız,» dedi iyi bir fırsat ya kalamı ş oldu ğunu dü şünerek. 
«Kuzenim... adı Nick, için almak istiyorum. Nick Ad ams. Michigan'da ya şıyor ve 
silahlara da bayılıyor. Bilirsiniz. Herkes avlanmay ı sever, ama onunki bundan 
farklı bir şey. Yani bir çe şit...» 
«Hobi mi?» diye sordu Harry gülümseyerek. 
«Evet, çok do ğru.» Feti ş üzerine bir şeyler söyleyecekti ki, birden gözü üzerine 
eskimi ş büyük bir etiket yapı ştırılmı ş olan kasaya ili şti. 
SĐLAHLAR YASAKLANSA-YALNIZCA YASADIŞI K ĐŞĐLER SĐLAH SAHĐBĐ OLUR 
Harry'e gülümseyerek, «Çok do ğru bildiniz,» dedi. 
«Eminim,» dedi Harry. «Sizin bu kuzen...» 
«Pekâlâ, bu herkesin yapmaya çalı ştı ğı şeyden çok farklı bir şey. Benim deniz 
tutkunu oldu ğumu bildi ği için, geçen Noel bana altmı ş beygir gücünde bir 
Evinrude motor hediye etti. Kör şeytan, ke şke etmeseydi. Motoru bana REA nakliye 
şirketiyle gönderdi. Oysa ben ona sadece bir avcı ce keti almı ştım. Bu kendimi 
bir çe şit e şek gibi hissetmeme neden oldu.» 
Harry büyük bir sempatiyle ba şını salladı. 
«Ve altı hafta önce ondan bir mektup aldım. Sirke b ilet almı ş ufak bir çocuk 
gibi heyecanlı. Kuzenim ve altı arkada şı birlikte Meksika'da avlanma yasa ğı 
olmayan bölgede bir yere gezi düzenlemi şler.» 
«Sınırsız avlanma yeri mi?» 
«Evet, öyle,» diyerek kıkırdadı. « Đstedi ğin kadar hayvan vuraca ğın bir yer. 
Geyik, antilop, ayı, vizon. Her çe şidinden.» 
«Burası Baco Rio olmasın?» 
«Gerçekten hatırlamıyorum. Sanırım bundan daha uzun  bir isim.» 
Harry'nin gözlerinde hülyalı bakı şlar belirdi. «Biraz önce giden adam, ben ve 
iki arkada ş birlikte 1965 yılında Baco Rio'ya gittik. Bir zebr a vurdum. Müthi ş 



bir şeydi! Onu av odamın duvarına astım. Hiç ku şkusuz hayatımda geçirdi ğim en 
iyi zamandı. Kuzenini kıskanıyorum.» 
«Sonra bu konu hakkında karımla konu ştum. Benim de ği şiklik istedi ğimi anlamı ştı. 
Batı'daki, Mavi Kurdele Temizleme Fabrikasından ayr ılıp yeni bir alana 
yönelmeliydim. Aslında o temizleme fabrikasında çok  güzel bir yıl geçirmi ştik.» 
«Evet, temizleme fabrikasının yerini biliyorum.» 
Harry'le sohbeti bütün gün sürdürebilece ğini hissetti. Yılın geri kalan 
kısmındaysa yalanlarla gerçeklerin yava ş yava ş i şlenerek parlak ve güzel bir 
resme benzeyece ğini biliyordu. Dünyanın hızına ayak uyduralım. Gaz kıtlı ğını, 
pahalı biftekleri ve sa ğlam olmayan ate şkesleri defet gitsin. Asla gerçek 
olmayan kuzenlerle ilgili konu şmaya devam edelim mi, Fred? Devam et, Georgie. 
«Bu yıl devlet hastanesinin ve akıl hastanesinin mu hasebe i şlerini biz aldık. 
Ayrıca üç yeni otelin de.» 
«Franklin Caddesindeki o lüks otel de var mı?» 
«Evet.» 
«Orada ancak birkaç kez kaldım,» dedi Harry. «Çar şaflar daima çok temizdir. Bir 
otelde kalırken, çar şafları kimin yıkadı ğını insan dü şünmez bile. Ne komik de ğil 
mi?» 
«Evet, biz de orada güzel zamanlar geçirdik. Dü şündüm de Nick'e bir tüfekle bir 
tabanca alabilirim. Onun her zaman 44'lük bir Magnu m istedi ğini biliyorum.» 
Harry, Magnum'u yerinden indirip dikkatle cam tezgâ hın üstüne koydu. Adam onu 
yava şça kaldırdı. A ğırlı ğı ho şuna gitmi şti. 
Silahı tekrar yerine bıraktı. 
«Bunun fi şek yata ğı...» diye Harry ba şladı. 
Adam elini kaldırdı. Gülerek, «Satmak için hiç u ğra şma. Ben bunu aldım bile. 
Bununla beraber ne kadar mermi almam gerekir?» dedi . 
Harry omuz silkti. «On kutu alabilirsiniz, niçin ol masın? Fazlasının bir zararı 
yok ki. Fiyatı iki yüz seksen dokuz, artı vergi. Am a size ikil yüz seksene 
verece ğim. Mermiler de bu fiyata dahil. Ne dersin?» 
«Çok iyi,» dedi içtenlikle. Sonra da bir şeyler eklemesi gerekiyormu ş gibi, «Bu 
esaslı bir parça,» dedi. 
«Baco Rio'da çok i şe yarar.» 
«Şimdi tüfek...» 
«Kuzeninizin tüfekleri ne çe şit?» 
Adam olumsuzca omuz silkti. «Üzgünüm, bunu gerçekte n bilmiyorum. Đki ya da üç 
çiftesi ve bir de otomatik dedi ği bir şey var...» 
«Remington mu?» diye Harry sordu. Bunu öyle ani sor muştu ki adam bir an korkuya 
kapıldı; suyun içinde yürürken birden aya ğı bo şlu ğa gelmi ş gibi olmu ştu. 
«Sanırım. Yanılıyor da olabilirim.» 
«Remington en iyisidir,» dedi Harry. Bir yandan da müşterisini rahatlatmak 
istercesine ba şını sallıyordu. «Ne kadarlık bir şey dü şünüyorsunuz?» 
«Pekâlâ, size dürüst davranaca ğım. Büyük olasılıkla o motor ye ğenime dört yüze 
patlamı ştır. En azından bir be ş yüzlük harcamayı dü şünürüm. En en fazla altı 
yüz.» 
«Kuzeninizle aranız gerçekten çok iyi galiba, de ğil mi?» 
«Birlikte büyüdük,» dedi içtenlikle. « Đstese, sa ğ kolumu bile seve seve ona feda 
ederim.» 
«Tamam, size bir şey gösterece ğim,» diyerek elindeki desteden bir anahtar aldı 
ve cam dolaplardan birine do ğru ilerledi. Taburenin üstüne çıkıp üst raftan 
kabzası sedef kakmalı, uzun ve a ğır bir silah aldı. «Bu dü şündüğünüzden biraz 
daha de ğerli bir parça, ama harika bir silah,» diyerek ona uzattı. 
«Bu nedir?» 
«Bu bir dört-altmı şlık Weatherbee. Şu an bu dükkânda buna uygun fi şek yok. 
Olanların hepsi hafif kalır. E ğer almayı dü şünürseniz Chicago'dan bir hafta 
içinde getirtebilirim. Gerçekten çok etkili bir sil ah. Merminin çıkı ştaki gücü 4 
tonun üzerindedir... Bununla bir geyi ğin ba şına ate ş etsen, hatıra olarak 
hayvanın ancak kuyru ğunu evine götürebilirsin.» 
«Bilemiyorum...» Kararsızmı ş gibi konu şmasına ra ğmen bu tüfe ği alacaktı. Onu 
istiyordu. «Nick'in hatıralara merakı oldu ğunu biliyorum. Bu ufak bir parça da 
olsa...» 



«Eminim öyledir,» dedi Harry. Sonra Weatherbee'yi a lıp namluyu gösterdi. Đçine 
bir güvercin sı ğacak kadar büyüktü. «Kimse Baco Rio'ya karnını doyu rmaya gitmez. 
Amaç ba ğırsak de şmektir. Ye ğeninizin de bunun pe şinde oldu ğundan eminim. Bununla 
vurdu ğu hayvanı da ğlarda millerce kovalayıp aramaya gerek kalmaz, hem hayvan da 
çok acı çekmez. Bu bebekle ate ş ettin mi, hayvanın parçaları en az altı metreye 
kadar da ğılır.» 
«Fiyatı ne?» 
«Kasabada bunu satmam kolay de ğil. Sülünden ba şka bir şey bulunmayan bir yerde 
bu tanksavar silahını kim almak ister? Bununla sülü n avlayıp yemeye kalkı şsan 
egzozla tütsülenmi ş gibi bir tat alırsın. Perakende satı şta dokuz -elli, toptan 
satı şta altı- be ş yüz. Sana yedi yüze bırakırım.» 
«Neye geliyor... vergisiyle beraber hemen hemen bin  dolar.» 
«Üç yüz doların üstündeki sipari şlerde yüzde onluk bir indirimimiz var. Böylece 
dokuz yüze bırakırım. Kuzeninizde böyle bir parça o lmadı ğına garanti ederim. 
Eğer varsa, yedi yüz elliye geri alırım. Đçiniz rahat etsin diye size bunu 
yazılı olarak veririm.» 
«Şaka mı bu?» 
«Kesinlikle de ğil! Tabii, fazla geldiyse, bilmem. Gerçekten pahalı  bir parça. 
Başka silahlara da bakabiliriz. Ama kuzeniniz bu i şin tutkunuysa tavsiye 
edebilece ğim ikinci bir silah olamaz.» 
«Anlıyorum.» Adamın yüzünde dü şünceli bir ifade belirmi şti. «Telefonunuz var 
mı?» 
«Tabii. Arkada. Bu konu hakkında karınızı mı aramak  istediniz?» 
«Sanırım bunu yapmalıyım.» 
«Gelin.» 
Harry onu arka tarafta karmakarı şık bir odaya götürdü. 
Odada tahta bir bank ve parçalanmı ş silahlar, yaylar, temizlik sıvıları, 
bro şürler ve içi kur şunlarla dolu etiketlenmemi ş şi şeler olan tahta bir masa 
vardı. 
«Burada,» dedi Harry. 
 
Adam oturup ahizeyi eline aldı ve Harry, Magnum'u k utusuna yerle ştirmek için 
dükkâna geri gitti ğinde numarayı çevirmeye ba şladı. 
«Hava durumu için WDST'yi aradı ğınıza te şekkür ederiz,» diyen teyp kaydının 
berrak sesi duyuldu. «Ö ğleden sonra ba şlayan kar ya ğı şı bu gece devam edecek...» 
«Selam Mary,» dedi adam. «Dinle. Harry'nin silahçı dükkânı denilen yerdeyim. 
Evet. Nick için. Konu ştu ğumuz gibi tabanca aldım. Ba şka bir sorun var. Vitrinde 
garip bir parça gördüm. Adam bana silahı yakından g österdi...» 
«...Yarın ö ğleden sonra hava açık olacak... Sabahleyin dört der ece olan ısı 
öğlen 6 dereceye yükselecek. Ak şam saatlerindeyse...» 
«...Evet, ne dersin?» Arkasında, kapının önünde dur an Harry'nin gölgesini 
görebiliyordu. 
«Evet,» dedi. «Bunu biliyorum.» 
«Hava durumu için WDST'yi aramanıza te şekkür ederiz. Ö ğleden sonra ba şlayan kar 
yağı şı...» 
«Hayatım, emin misin?» 
«...Isı ö ğlen 6 dereceye yükselecek...» 
«Pekâlâ, tamam.» Oturdu ğu yerden Harry'e dönüp sırıtarak zafer i şareti yaptı. 
«Çok tatlı bir adam. Nick'in böyle bir şeyi olamayaca ğına garanti veriyor.» 
«...Ak şam saatlerindeyse ısı...» 
«Ben de seni seviyorum, Mary. Ho şçakal.» Ahizeyi yerine koydu. 
Tanrım. Freddy, ne temiz hallettin bu i şi! 
«Kararı bana bırakıyor,» diyerek aya ğa kalktı. «Alaca ğım.» 
Harry gülümsedi. «Size bir Thunderbird hediye etse ne yaparsınız?» 
Adam da gülümsedi. «Bu konuyu hiç açmayalım.» 
Đçeriye yürürlerken, «Ödemeyi nasıl yapmayı dü şünüyorsunuz?» diye Harry sordu. 
«Amerikan Ekspres'le. Tabii bir sakıncası yoksa.» 
«Altın kadar de ğerlidir.» 
Adam arkasında özel bir şerit üzerinde, 
BARTON GEORGE DAWES 
yazan kartını çıkardı. 



«Bunları Fred'e yollamadan önce fi şeklerin zamanında gelece ğinden eminsiniz, 
değil mi?» 
Kredi kartından ba şını kaldıran Harry şaşırarak sordu. «Fred mi?» 
 
Adam gülerek, «Fred'le Nick aynı ki şi,» dedi. «Nicholas Frederic Adams adı 
aramızda bir çe şit oyun haline gelmi ştir. Çocuklu ğumuzdan beri bunu yaparız.» 
«Ya.» Bu tür şakala şmalara alı şıkmı ş gibi bir tavırla kibarca gülümsedi. «Burayı 
imzalar mısınız?» 
Adam imzaladı. 
Harry tezgâhın altından ba şka bir defter çıkardı. Bu a ğır defter sol üst 
köşesinden zincirle tezgâha ba ğlıydı. «Ve Federal yetkililer için adınızla 
adresiniz gerekli.» 
Adam kalemi tutan parma ğının birden kasıldı ğını hissetti. «Tabii,» dedi. «Bakın, 
hayatımda şimdiye kadar hiç silah almamı ştım ve şu an çok heyecanlıyım.» Adını 
ve adresini yazdı. 
Barton George Dawes 1241 Batı Crestallen Caddesi 
«Federaller her şeyin içindedirler,» dedi adam. 
«Bıraksanız daha kimbilir neler yaparlar.» 
«Biliyorum. Geçen gün gazetede neler okudum biliyor  musunuz? Devlet, motosiklet 
kullananlara a ğız korumalı ğını kullanma zorunlulu ğu getirmek için kanun çıkarma 
peşindeymi ş. Tanrı a şkına, bir a ğız korumalı ğı. Bunu dü şünebiliyor musunuz? 
Devlete ne yani?» 
«Benim defterim için bu geçerli de ğil,» diyen Harry defteri tezgâhın altına 
koydu. 
«Ya şu anayolların büyütülme i şine ne demeli? Batı'daki binaları altüst ediyor, 
yıkıp geçiyorlar. Hıyarın biri yol buradan geçecek dedi mi, kimsenin yapacak bir 
şeyi kalmıyor. Üzgünüz, 784 otoyolu buradan geçece ği için bir yıl içinde 
kendinize yeni bir ev bulmanız gerekmektedir, diyen  mektuplarla i şi 
hallediveriyorlar.» 
«Ne kadar utanç verici.» 
«Evet, çok do ğru. Đstimlak hakkı, bir insanın yıllarca ya şamış oldu ğu yuvasından 
uzakla ştırılmı ş olması anlamına geliyor. Bu insanlar orada sevi şmişler, orada 
çocuk sahibi olup evlatlarını yeti ştirmi şler, yolculuklardan dönü şte o sıcak 
yuvaya kavu şmuşlardır, de ğil mi? Ama onlara göre bunlar kitaptaki bir kanun 
maddesinden ba şka bir şey de ğil. Her şeyi kolaylıkla altüst edebilme hakkını 
kendilerinde görüyorlar.» 
Dikkat et. Dikkatli ol. Ama devre kesici anahtar bi raz geç kalınca, bir şeyler 
ortaya çıkıverdi. 
«Đyi misiniz?» diye sordu Harry. 
«Evet. Ö ğlen kocaman bir sandviç yedim. Her zamanki gibi gaz  yaptı sanırım.» 
«Şunu deneyin.» Harry gö ğüs cebinden yuvarlak bir hap çıkardı. 
ROLAIDS 
«Teşekkürler,» dedi adam. Hapın üzerine yapı şmış ufak iplik parçasına aldırmadan 
onu a ğzına attı. Bana bakın, adeta TV reklamında gibiyim.  Midenizdeki fazla 
asidi bu haplarla yok edebilirsiniz. 
«Benim için ellerinden geleni yaparlar,» dedi Harry . 
«Mermiler için mi?» 
«Tabii. Bir hafta. En fazla iki. Yetmi ş tane fi şeği size teslim ederim.» 
«Güzel, mermiler gelene kadar bu silahlar sizde kal sa olur mu? Üzerlerine bana 
ait oldu ğunu belirleyecek bir etiket koymanız yeterli. Garip  gelecek ama bunları 
evde istemiyorum. Çok aptalca, de ğil mi?» 
«Hayır. Seçim sizin,» dedi Harry tatlılıkla. 
«Tamam. Şirketin telefonunu yazayım. Mermiler gelince...» 
«Fi şekler,» diye Harry sözünü kesti. «Fi şek ya da kur şun demek daha do ğru.» 
«Fi şekler,» dedi adam gülerek. «Gelince, beni arayın. M alı sizden alıp gönderme 
i şini ayarlayaca ğım. REA deniz yoluyla silahları yollar, de ğil mi?» 
«Eminim yollar. Kuzeninizin aldı ğına dair imzalaması yeterli olacaktır.» 
Harry'nin kartvizitlerinden birine adını yazdı. Son ra kartın üzerindeki yazıyı 
gördü. 
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HARVEY'NĐN SĐLAHÇI DÜKKÂNI 
Cephane Antika Silahlar 
 
«Söyler misiniz?» diye sordu. «E ğer siz Harold'sanız, Harvey kim?» 
«Harvey karde şimdir. Sekiz yıl önce öldü.» 
«Özür dilerim.» 
«Bilemezdiniz. Bir gün, her zaman yaptı ğı gibi, gelip dükkânı açtı, kasayı 
temizledi, sonra da ani bir kalp krizi geçirip öldü . Dünyanın en şeker 
insanıydı. Bir geyi ği yüz metreden rahatlıkla vurabilecek kadar da iyi avcıydı.» 
Adam tezgâha yakla şıp Harry'nin elini sıktı. 
«Sizi arayaca ğım,» diye söz verdi Harry. 
«Kendinize iyi bakın.» 
Adam dı şarı çıkarken gazetedeki, ATE ŞKES SÜRÜYOR yazısına tekrar bir göz attı. 
Kar devam ediyordu ve sıcaklık daha da dü şmüş gibiydi. Eldivenlerini evde 
unutmu ştu. 
Burada ne i şin var, George? 
Tak. Devre kesici hemen üzerine dü şeni yaptı. 
Otobüs dura ğına gelene kadar, bu bir rastlantı olmalı, diye dü şündü. Ba şka bir 
şey olamaz. 
 Batı Crestallen Caddesi a şağıya do ğru kıvrılarak uzayıp giden bir yoldu. Bir 
zamanlar buradan görülen parkın ve nehrin büyüleyic i güzelli ği, yükselen dev 
binalarla yok olmu ştu. 
1241 numara, yanında tek arabalık garajı bulunan ge ni ş bir alana yayılmı ş 
çiftlik eviydi. Önünde uzanan çıplak avlu, ya ğan karın kendisini beyaz 
kollarıyla sarmasını bekler gibiydi. Asfalt olan gi ri ş yolu geçen bahar elden 
geçirilmi şti. 
Đçeri girdi ğinde televizyonun sesini duydu. Zenith marka, çamlı  dolabı olan bu 
televizyonu yazın almı ştı. Çatıya kendisinin yerle ştirdi ği motorlu anteni vardı. 
Karısı bunun anlamsız oldu ğunu söyleyerek itiraz etmi ş, ama onu 
vazgeçirememi şti. Yer de ği ştirmek gerekirse söküp yeni evlerine de 
takabileceklerini söylemi şti. Bart, aptallık etme. Bu fazladan para... yani d aha 
fazla çalı şman demek. Ama o dayatmaya devam etmi ş, sonunda karısı onun 
«kaprisine» boyun e ğece ğini söyleyerek kabullenmi şti. Bu söz, karısının, onun 
için de ğerli oldu ğunu anladı ğı şeyleri tartı şma sonucu kabul ederken söyledi ği 
laftı. Tamam, Bart bu kez de kaprisine boyun e ğece ğim.» 
Karısı, Merv Griffin'in ünlülerden biriyle yaptı ğı söyle şiyi izliyordu. Bu 
akşamki ünlü, Lorne Green'di. Lorne yeni ba şladı ğı polis dizisi «Griff»den söz 
ediyor ve bu şovu çok sevdi ğini anlatıyordu. Bir süre sonra adı sanı duyulmamı ş 
bir zenci (zenci bir şarkıcı olmalı diye dü şündü) ekranda belirdi. Kadın, 
«Kalbimi San Francisko'da bıraktım» şarkısını söylemeye ba şladı. 
«Selam Mary,» diye seslendi. 
«Selam, Bart.» 
Mektuplar masanın üzerindeydi. Parma ğıyla şöyle bir karı ştırıp zarfların 
üzerlerine göz attı. Biri Mary'ye Baltimore'daki ça tlak karde şinden gelmi şti. 
Bir otuz sekiz dolarlık altın kredi kartı hesabı, b ir çek hesap raporu: 49 
borçlar, 9 krediler ve kalan 954.47 dolar. Silahçı dükkânında Amerikan Ekspres 
kartını kullanmı ş olmasına sevindi. 
«Kahve sıcak,» diye Mary seslendi. «Yoksa bir kadeh  bir şey mi içersin?» 
«Đçkiyi tercih ederim. Ben alırım.» 
Üç tane daha mektup vardı: Kütüphaneden gecikme uya rısı, Tom Wicker'dan 
Aslanlarla Yüz Yüze adlı kitap. Bir hafta önce Wick er'la Rotary kulüpte bir 
şeyler atı ştırıp sohbet etmi şlerdi. Wicker hayatında şimdiye dek kar şıla ştı ğı en 
iyi konu şmacıydı. 
Amroco'nun yönetimindeki büyük ba şlardan biri olan Stephan Ordner'dan ki şisel 
bir not vardı. Şimdi yönetti ği Mavi Kurdela firması Amroco'ya ba ğlı bir yan 
kurulu ştu. Ordner onunla bulu şup Waterford anla şmasıyla ilgili bir şeyler 
konu şmak istedi ğini, bunun için de cuma gününün uygun olup olmadı ğını soruyordu. 
Ayrıca Şükran Günü bir yerlere gidip gitmeyece ğini de merak ediyordu. E ğer 
gidecekse kendisini aramasını istiyor, Mary'i alara k onlara gelmesini yazıyordu. 
Carla'nın, Mary'i görmekten daima zevk duyaca ğını da sözlerine ekliyordu. 
Zırvalıklarla dolu sözlerle devam edip gidiyordu me ktup. 



Ve bir de otoyol yetkililerinden mektup gelmi şti. Bu gri ö ğleden sonra ı şı ğında 
elindeki bu son mektuba uzun bir süre baktı, sonra bütün kâ ğıtları büfenin 
üstüne koydu. Viskisini doldurup kadehini aldı ve o turma odasına do ğru yürüdü. 
Mary hâlâ Lorne'la söyle şiyi izliyordu. Yeni Zenith marka televizyonun görün tüsü 
iyiden de öteydi; anla şılmaz bir üstünlü ğü vardı sanki. Bizim ICBM'lerimiz de bu 
televizyon kadar iyiyse, bir gün ortalı ğı cehenneme çevirecek büyük bir patlama 
olacak, diye dü şündü. Lorne'nun saçları gümü ş rengiydi. Akıl almaz ı şıltılar 
yansıtan bir gümü ş rengi. Hey o ğlum, dazlak kafa seni yakalayaca ğım, diye 
düşünüp kıkırdadı. Bu annesinin en gözde deyi şlerinden biriydi. Lome Green'i kel 
olarak dü şünmenin bu kadar e ğlendirici olmasına kendi de şaşırdı. Belki de 
silahçı dükkanındaki bastırılmı ş korkularının dı şa vurulu şuydu. 
Mary gülümseyerek baktı. «Komik bir şey mi oldu?» 
«Yo, hayır. Yalnızca dü şünüyorum.» 
Karısının yanına oturup hafifçe onun yana ğını ok şadı. Otuz sekiz ya şında, uzun 
boyluydu karısı. Dönüm noktasına gelmi ş olan güzelli ği orta ya ş döneminde ne 
hale gelecekti acaba? Cildi oldukça güzeldi ve küçü k gö ğüsleri pek kolay 
sarkacak gibi görünmüyordu. Çok fazla yemesine ra ğmen onu ipince tutmaya devam 
eden hızlı bir metabolizması vardı. Bu Tanrı vergis i vücuduyla en az bir on yıl 
daha en açık mayoyu bile giymeyi sürdürebilirdi. Bu nları dü şünürken kendi 
kocaman göbe ği aklına geldi. Neyse, bo şver, her büyük adamın böyle biri göbe ği 
olmalı. Bu ba şarının sembolü, dedi kendi kendine. Sigaraya ve kal bine biraz 
dikkat ederse seksenli ya şları rahatlıkla görebilirdi. 
«Günün nasıl geçti?» diye sordu karısı. 
«Đyi.» 
«Waterford'daki site in şaatına baktın mı?» 
«Bugün olmadı.» 
Ekim ayının sonundan beri Waterford'da gitmemi şti. Ordner bunu biliyordu. 
Herhalde minik bir ku ş bunu onun kula ğına fısıldamı ş ve ol da kendisine bu notu 
yollamı ştı. Yeni site in şaatının arazisi terkedilmi ş bir tekstil fabrikasının 
bulundu ğu yerdi ve pazarlamayı yapan açıkgöz emlakçı sürekl i onu arıyordu. Adama 
kalırsa artık bu i şi bir sonuca ba ğlamalıydılar. «Batı yakasında ya şayıp da 
mağdur durumda kalmı ş olan yalnız siz de ğilsiniz,» diyordu. Hızlı hareket etmek 
gerekti ğini söyleyen uyanık emlakçıya biraz sabırlı olmasın ı söylemi şti. 
«Crescent'de yer için ne dü şünüyorsun?» diye karısı sordu. «O tu ğla ev.» 
«Orası alım gücümü a şar,» diye yanıtladı. «Kırk sekiz bin istediler.» 
«Orası için mi?» dedi karısı hiddetle. «Tam fırsatç ılık!» 
«Haklısın.» Đçkisinden büyük bir yudum aldıktan sonra konu şmasına devam etti. 
«Yaşlı Bea, Baltimor'dan neler yumurtluyor?» 
«Her zamanki şeyler. Şimdi bilinci kuvvetlendirme grup terapisindeymi ş. Tam ona 
göre de ğil mi? Bart...» 
«Tam ona göre,» dedi aceleyle. 
«Bart, yirmi ocak yakla şıyor. Evi bo şaltmak zorunda oldu ğumuz gün sokaklarda 
kalmayalım da.» 
«Elimden geldi ğince hızlı hareket ediyorum. Sadece biraz daha sabı rlı 
olmalıyız.» 
«Birlik Soka ğındaki o küçük ev...» 
«...satıldı,» diyerek cümleyi tamamladı ve içkisine  uzandı. 
«Pekâlâ sana söylemeye çalı ştı ğım şey,» dedi karısı sinirlenerek. «Bence o ev 
tam bize göreydi. Đstimlak için verecekleri paradan elimize de bir şeyler kalır, 
rahat rahat geçinebilirdik.» 
«Orası ho şuma gitmemi şti.» 
«Bugünlerde zaten hiçbir şey ho şuna gitmiyor,» dedi kadın şaşırtacak kadar acı 
bir ses tonuyla. «Bunu da be ğenmedi,» dedi televizyona dönerek. Zenci kadın yeni  
bir şarkıya geçmi şti. «Alfie.» 
«Mary, elimden geleni yapıyorum.» 
Karısı ona do ğru dönerek baktı ve büyük bir içtenlikle, «Bart, bu  ev için neler 
hissetti ğini çok iyi biliyorum...» 
«Hayır, bilmiyorsun. Hiç bilmiyorsun.» 
 
21 Kasım 1973 
 



Gece ya ğan kar etrafı incecik beyaz bir örtü gibi kaplamı ştı. Otobüsün kapısı 
aralandı ğında kendini kaldırıma attı. Kaldırımda, önünde yür üyen insanların ayak 
izlerini görebiliyordu. Köknar Caddesi boyunca yürü rken arkasından gelen havalı 
bir korna sesi duydu, ardından Johnny Walker'in küç ük kamyoneti yanından geçti. 
Sabahtan beri ikinci kez e şya bo şaltmı ş olmalıydı. Temizleme fabrikasının mavi-
beyaz kamyonetinin direksiyonunda oturan Johnny'yle  selamla ştılar. Saat sekizi 
biraz geçiyordu. 
Temizleme fabrikasında i ş günü saat yedide ba şlardı. Ustaba şı Ron Stone ve 
yıkama i şini idare eden Dave Radner dükkâna geldikten sonra ilk i ş olarak sıcak 
suyun basıncını ayarlarlardı. Gömlekçi kızlar saat yedi buçukta ve hızlı ütücü 
kızlar da sekizde dükkânda olurlardı. Temizleme fab rikasının alt katından her 
zaman nefret etmi şti. Burada insanlar tamamen bedensel güçlerini kull anarak i ş 
yaparlar ve birbirlerini sömürmeye çalı şırlardı. Ama bir türlü çözemedi ği bir 
nedenle o insanlar kendisini severler ve ona göbek adıyla hitap ederlerdi. 
Birkaçı dı şında o da ho şlanırdı bu insanlardan. Yükleme bölümüne do ğru yürüdü. 
Bir gece önce ütülenip sepetlere düzgünce yerle ştirilmi ş olan çar şaf 
yı ğınlarının arasından ilerledi. Sepetler toza kar şı naylonlarla sıkıca 
kapatılmı ştı. Dave ve liseyi terkedip okul hayatına son vermi ş olan yardımcısı 
Steve Pollack yıkama makinelerini motelden gelmi ş kirli çama şırlarla 
doldururken, Ron Stone eski makinelerin kayı şlarını sıkıla ştırıyordu. 
«Bart!» diye onu selamladı. Her zaman ciyak ciyak b ağırarak konu şurdu; otuz 
yıldır ütülerin, makinelerin ve kurutucuların çıkar dı ğı gürültülerin arasında 
insanlarla konu şabilmek için ba ğırmaya alı şmıştı. Özel bölmeler üzerine 
yerle ştirilmi ş yıkama makinelerinin gürültüsü gerçekten insanın k ula ğını sa ğır 
edecek kadar şiddetliydi. « Şu Allah'ın cezası makine takılıp duruyor. Bu alet 
kapasitesinin çok üstünde çalı şmaya zorlanıyor, onun için de yıkama programı 
aksıyor. Çama şırlar yeterince beyaz olmadı ğı için Dave sürekli elle çevirmek 
zorunda.» 
«Tahliye emri aldık,» dedi sakin bir tavırla, « Đki ay sonra...» 
«Waterford'daki siteye mi ta şınıyoruz?» 
«Elbette.» 
«Desene iki ay sonra tam bir kâbus,» dedi Stone kar amsar bir ifadeyle. «Bütün bu 
sistem yeniden kurulacak ve yeniden mar şa basacaksın... çok kötü.» 
«Sanırım, sipari şler tekrar ba şlar.» 
«Tekrar! Üç ay dayanamayız. Ondan sonra da yaz gele cek.» 
Başını salladı. Bu konuda daha fazla konu şmak istemiyordu. «Kimin i şini 
yapıyoruz?» 
«Holiday Inn.» 
«Her seferinde yirmi be ş kilo yıkamalısın. Havlular konusunda ne kadar yayg ara 
kopardıklarını bilirsin.» 
«Yalnız havlu mu, her şey için yaygara koparıyorlar.» 
«Ne kadar çıkardınız şimdiye dek?» 
«Yüz elli kilo kadar. Şimdiye dek gördü ğüm en muhte şem çamaşırlar.» 
Başıyla, adı Pollack olan yeni çocu ğu i şaret etti. 
«Çalı şması nasıl?» Mavi Kurdele'de yıkama odalarında çalı şanların çok hızlı 
olmaları gerekirdi. Dave yardımcılarını acımasızca çalı ştırır, Ron da sürekli 
kükrerdi. Bu çalı şanları hem sinirli yapar, hem de kin duymalarına ne den olurdu. 
«Şimdiye dek idare etti,» dedi Stone. «Son çalı şan çocu ğu hatırlıyor musun?» 
Nasıl unutabilirdi, çocuk bu tempoya ancak üç saat dayanabilmi şti. 
«Tabii hatırlıyorum. Adı neydi?» 
Ron Stone'un kasları kızgınlıkla çatıldı. 
«Hatırlayamadım. Baker mı, Barker mı? öyle bir şeydi i şte. Geçen cuma onu bilmem 
ne boykotu için bildiri da ğıtırken gördüm. Hiçbir i şte barınamıyor, sonra da 
ortaya çıkıp herkese Amerika'nın ne kadar boktan bi r ülke oldu ğunu anlatıyor. 
Burası Rusya de ğil. Bu herifler beni hasta ediyor.» 
«Howard Johnson'un mallarını yollayabilecek misiniz ?» 
Stone alınmı ştı. «Her zaman vaktinde yolladık.» 
«Dokuza kadar hazır olur mu?» 
«Kıçına bile bahse girerim.» 
Birbirlerine el salladılar ve adam yukarı kata do ğru ilerledi. Kurutucular ve 
muhasebenin önünden geçerek ofisine vardı. Masasına  yürüyüp döner iskemleye 



oturdu. Evrak kutusundan okuyaca ğı kâ ğıtları aldı. Masanın üzerinde bir plaket 
göze çarpıyordu. 
DÜŞÜN! Bu Yeni Bir Deneyim Olabilir 
Yazıya aldırdı ğı yoktu, ama karısı koymu ş oldu ğu için masasından kaldırıp 
atmamı ştı... ne zaman vermi şti? Be ş yıl? Đçini çekti. Gelen satıcılar yazıyı 
görünce kahkahadan kırılıyorlardı. Satıcılara açlık tan ölen çocukların ya da 
Hitler'in Bakire Meryem'le cinsel ili şkisinin resimleri gösterilse aynı şekilde 
güleceklerinden emindi. Steve Ordner'ın kula ğına bazı şeyleri fısıldamı ş olan 
küçük ku ş Vinnie Mason'un -onun oldu ğundan şüphesi yoktu- masasının üzerinde de 
bir plaket vardı. 
DÜŞÜN! 
Bunun ne anlamı var ki? Dü şün? Buna hiçbir satıcı gülmez de ğil mi? Dı şardan 
dizel makinelerin korkunç gürültüsü geliyordu. Đskemlesini çevirerek camdan 
baktı. Otoyol görevlileri yeni bir güne ba şlamı şlardı. Uzun ta şıyıcısının 
üzerine yüklenmi ş iki buldozer fabrikanın yanından geçiyor, arkasınd a sabırsız 
sürücülerin olu şturdu ğu bir araba konvoyu görülüyordu. Üçüncü kattan, kur u 
temizleme kısmının hemen üstünden, in şaatın ilerleyi şi rahatlıkla izleniyordu. 
Đnşaat, batıdaki i ş merkeziyle insanların ya şadı ğı mahalle arasında, çamurdan 
uzun bir yara gibi uzanmaktaydı. Aynı zamanda Guild er Soka ğını bir ba ştan bir 
başa kesiyor ve bir zamanlar bebekken Charlie'yi götür düğü Hebner Caddesindeki 
parkı görünmez hale getiriyordu. Parkın adı neydi? Hatırlayamadı. Yalnızca 
Hebner Caddesi Parkı sanırım, Fred. Đçindeki ufak bir beyzbol parkı, birkaç 
tahtırevalli, ördekler yüzen ve tam ortasında ufacı k bir ev olan göl 
bulunuyordu. Yazları küçük evin çatısı ku ş pislikleriyle kaplanırdı. Hatta bu 
parkta ku ğular bile bulunurdu. Charlie ilk salıncakta sallanm a deneyimini Hebner 
Caddesi Parkında ya şamıştı. Bu konuda ne dü şünüyorsun, Freddy? Çocukluk günleri 
ve ilk acı deneyimler. Önce duyulan korku, sonra çı ğlıklar ve ho şlanma. Onu 
salıncaklardan indirip eve götürmek sandı ğından da zor olmu ştu. Ba ğırmı ş, 
ağlamı ş ve sonunda altı ıslanmı ş olarak eve kadar arka koltukta sessizce 
oturmu ştu. Bunlar gerçekten on dört yıl önce mi olmu ştu? 
Yükle dolu bir ta şıyıcı daha geçti. 
Hemen hemen dört ay önce Garson blokları da yıkılmı ştı, bunlar Hebner Caddesinin 
batı kısmından üç ya da dört blok ötedeydi. Kredi k urulu şlarının i ş yaptı ğı 
birkaç büro binası, bir ya da iki banka, di şçi muayenehaneleri, masajla tedavi 
ve beslenme uzmanlarının bulundu ğu i şyerleri bu bloklarla birlikte yok olup 
gitmi şti. Bunun fazla bir önemi yoktu ama, Tanrım, eski B üyük Tiyatronun kaybı 
gerçekten insana acı veriyordu. Ellili ya şlara gelene kadar orada az mı film 
seyretmi şti? «Cinayet Đçin M'yi Arayın», bir Ray Milland filmi, «Dünyanın 
Durdu ğu Gün», Michael Rennie'nin filmi. Bu film geçen ak şam televizyonda 
gösterilmi şti. Tekrar izlemeye niyetlenmi ş, ama kahrolası televizyonun önünde 
uyuyakalmı ştı. Televizyonun kapanırken çalan milli mar şın sesiyle kendine 
gelmi şti, içkisi halıya dökülmü ş ve koca bir leke olu şturmu ştu. Neyse ki, Mary 
lekeyi çıkaracak bir yol bulmu ştu da sorun halledilmi şti. 
Büyük Tiyatro gerçekten önemli bir kayıptı. Şimdi banliyölerin dı şında, park 
yerinden dört mil içerde in şa edilmi ş ufacık binaları sinema olarak 
kullanıyorlardı. Sinema I, Sinema II, Sinema III, S inema Evi ve Sinema MCMXLVII. 
Bunlardan birine Mary'i de götürmü ştü. Waterford'daki bu sinemada «Baba» filmini 
seyretmek için adam ba şı iki buçuk doları gitmi şti. Boktan sinemanın bir bowling 
salonundan farkı yoktu. Balkonu bile yoktu. Ya Büyü k Tiyatro! Geni ş mermer 
lobisi, bir balkonu ve on sentlik patlamı ş mısır alınan eski, ho ş makineleriyle 
başka bir âlemdi. Kapıda bilet kontrol eden kırmızı ün iformalı adam (bu biletler 
altmı ş sent tutardı) bile ba şka bir keyif verirdi insana. Her gelene de, « Đyi 
eğlenceler,» demeyi ihmal etmezdi. 
Bekleme salonu, altında oturanların korktu ğu kristal avizelerle aydınlatırdı. 
Eğer bu avizelerden biri kazayla insanın ba şına dü şse herhalde yerden ancak 
bıçakla kazınabilirdi. Büyük Tiyatro... 
Birden kendini suçlu hissederek saatine baktı. Kırk  dakika geçmi şti. Tanrım, 
i şte bu kötü haberdi. Yalnızca parkı ve Büyük Tiyatro yu dü şünerek kırk dakika 
kaybetmi şti. 
Ters giden bir şeyler mi var, George? 
Olabilir, Fred. Sanırım bir şeyler ters gidiyor. 



Ellerini yanaklarına götürdü ve parmak uçlarında ıs laklık farkederek şaşırdı. 
Ağlamı ştı. 
Teslimattan sorumlu Peter'la konu şmak için a şağıya indi. Fabrika tam kapasite 
çalı şıyordu. Silindirlere yerle ştirilen Howard Johnson çar şafları ütülenirken 
makine kapakları büyük bir gümbürtüyle açılıp kapan ıyor ve buhar ıslık gibi 
sesler çıkarıyordu. Yıkama makineleri hızla dönüyor , yerde titre şim 
olu şturuyordu. Ethel ve Rhonda'nın kullandı ğı gömlek ütüleyicilerinin çıkardı ğı 
buhar gürültüsü di ğer seslere karı şıyordu. 
Peter büyük bir miktarın dördüncü kamyona yerle ştirildi ğini, sevkiyattan önce 
bakmak isteyip istemedi ğini sordu. Bakmak istemiyordu. Holiday Inn 
sipari şlerinin ne oldu ğunu sordu. Peter havluların yüklenmekte oldu ğunu ve bu 
arada oranın idarecisi o hıyar herifin iki kez tele fon ederek havluları 
sordu ğunu söyledi. 
Başını sallayarak Vinnie Mason'ı görmek için tekrar üs t kata do ğru ilerledi. Ama 
Phyllis, Vinnie'yle Tom Granger'ın şu yeni Alman restoranın masa örtülerinin 
pazarlı ğını yapmak için oraya gittiklerini söyledi. 
«Vinnie döndü ğünde yanıma yollar mısın?» 
«Yollarım, Bay Dawes. Sizi Bay Ordner aradı, telefo nunuzu bekliyormu ş.» 
«Teşekkürler, Phyllis.» 
Ofise geri dönerek evrak kutusunda yeni bir şeyler var mı, diye baktı. 
Satıcılardan biri yeni beyazlatıcı Yello-Go için ar amalarını istiyordu. Bu 
isimleri de nerden bulurlar diye merak etti ve kâ ğıdı Ron'a vermek üzere kenara 
ayırdı. Ron bu yeni üründen bedavadan yüz kilo dene mek için alabilirse, ürünün 
kalitesi hakkında Dave'le uzun tartı şmalara girmeye ba şlardı. 
Birle şik Sermayeciler Derne ğinden bir te şekkür mektubu vardı. Bunu da a şağıdaki 
ilan tahtasına asmak üzere ayırdı. 
Ofis mobilyası tanıtım katalogu. 
Bu çöpe. 
Bir telesekreter aygıtı. Gelen mesajları kaydediyor . 
«Ben evde de ğilim aptal. Otuz saniye içinde ne söyleyeceksen söy le. Bzzzzzt.» 
Hoop çöpe. 
Bir kadından, temizleme fabrikasına yolladı ğı kocasının altı gömle ğinin 
yakalarının yandı ğına dair mektup gelmi şti. Đçini çekerek sonradan ilgilenmek 
üzere bunu da bir kö şeye ayırdı. Ethel yine ö ğle yeme ğinde içkiyi fazla kaçırmı ş 
olmalıydı. 
Üniversiteden gelen, şu test paketini ayrı bir kö şeye koydu. Ron ve Tom Gragner 
yemekten dönünce beraber incelerlerdi. 
Bir sigorta şirketinden de sirküler gönderilmi şti. Sekiz bin doları kazanmak 
için yapaca ğınız tek şeyin ölmek oldu ğunu açıklıyorlardı. Hoop çöpe. 
Uyanık emlakçıdan bir mektup. Waterfod'da sizin içi n ayrılmı ş yerle bir 
ayakkabıcı ilgileniyor. Tom McAn ayakkabı ma ğazaları, Mavi Kurdele'nin opsiyonu 
da 26 Kasımda bitiyordu. Ona göre haa. Mü şteri kızı ştırmak dedi ğin i şte böyle 
olur. Hoop çöpe. 
Başka bir satıcıdan, Swipe isimli çam kokulu ve çok et kili bir temizleme ürünü 
hakkında. Bu da Ron için. Onu Yello-Go'nun yanına k oydu. 
Cama doğru döndü ğü sırada dahili telefon cızırdadı. Vinnie Alman res toranından 
dönmüştü. 
«Đçeri yolla.» 
Konuşması bitmeden, Vinnie kar şısında belirdi. Zeytuni teni olan uzun boylu ve 
yirmi be ş ya şlarında bir delikanlıydı Vinnie. Siyah saçları her zamanki gibi 
özenle taranmı ş olmasına ra ğmen karı şıktı. Koyu Kırmızı spor bir ceket, koyu 
kahve pantolon giymi ş ve papyon kravat takmı ştı. Fazla gösteri şli, sence de öyle 
değil mi, Fred? Haklısın, George, öyle. 
«Nasılsın, Bart?» diye sordu Vinnie. 
«Đyiyim. Şu restoran hikâyesi de nedir?» 
Vinnie güldü. «Orada olmalıydın. Şu ya şlı hergele bizi görmekten o kadar mutlu 
oldu ki, bir aya ğımıza kapanmadı ğı kaldı. Yeni yerimize yerle şti ğimizde şu 
Universal'ı gerçekten gebertmemiz gerekir, Bart. Bi r sirküler bile 
göndermediler. O hergele, sanırım masa örtülerini m utfakta yıkatma niyetindeydi. 
Ama yerini görsen inanamazsın. Gerçek bir bira salo nu. Rakiplerini ezip geçme 
niyetinde. O koku... Tanrım!» Kokuyu anlatırken eli ni heyecanla sallıyordu. 



Ceketinin cebinden sigara paketini çıkardı. «Kafayı  bulmak istedi ğinde Sharon'ı 
oraya götürece ğim. Yüzde on iskontam var.» 
Birden Harry'nin silahçı dükkanındaki o garip yazı aklına geldi. «Üç yüzün 
üzerinde alı şveri ş edene yüzde on indirim.» 
Tanrım, diye dü şündü. Dün o silahları ben mi aldım? Gerçekten bunu yaptım mı? 
Kafasındaki şalter devreye girdi. 
Hey, George, ne... 
«Sipari şin tutarı ne?» diye sordu. Sesinin biraz kalın çıkt ı ğını farkedince, 
gırtla ğını temizledi. 
«Haftada dört ya da altı yüz masa örtüsü. Ayrıca pe çeteler. Hepsi gerçek keten. 
Bunların fildi şi beyazı olmalarını istiyor. Ben de bunun sorun olm ayaca ğını 
söyledim.» 
Paketten bir sigara aldı. Hareketleri o kadar yava ştı ki, paketin üzerinde 
yazılanlar okunabiliyordu. Vinnie Mason'da kendisin i rahatsız eden bir şeyler 
vardı, ondan ho şlanmıyordu, berbat sigaraları da dahil. 
 
PLAYER'S NAVY CUT 
SĐGARALARI 
ORTA BOY 
 
Tanrım, Vinnie'den ba şka şu koca dünyada kim Player's Navy Cut sigaralarından  
içer? Ya da King Sano? Veya Đngiliz Ovals? Marvels? Murads ve Blank Lung, onları  
ancak Vinnie içerdi. 
«Taşınınca haftada iki günün onun için yeterli oldu ğunu söyledim. Waterford'a 
gidince.» 
«Benim de seninle konu şmak istedi ğim buydu,» dedi. Şuna bir tane patlatayım mı, 
Fred? Tabii. Onun havasını boz, George. 
«Öyle mi?» Vinnie ince, altından Zippo çakma ğıyla sigarasını yaktı. Dumanların 
arasından ka şları tıpkı Đngiliz karakter oyuncuları gibi kalkmı ştı. 
«Dün Steve Ordner'dan bir not aldım. Cuma ak şamı beni Waterford'a yerle şme 
hakkında konu şmak için bekliyor.» 
«Öyle mi?» 
«Bu sabah tam Peter Wasserman'la konu şurken, Steve Ordner telefon etti. Onu 
aramamı istedi. Bu bir şeylerden dolayı endi şeli oldu ğunu gösterir, de ğil mi?» 
«Sanırım öyle,» dedi Vinnie iki numaralı gülü şüyle. Kaygan yol. Dikkatli sür. 
«Bilmek istedi ğim, onu hangi orospu çocu ğunun endi şelendirdi ği. Yalnızca bunu 
öğrenmek istiyorum.» 
«Evet...» 
«Hadi, Vinnie. Oda hizmetçileri gibi cilve yapmayal ım birbirimize. Saat on ve 
ben Ordner'la, Roy'la ve yaktı ğı gömlek yakaları yüzünden Ethel'de konu şmak 
zorundayım. Arkamdan kuyumu mu kazmaya çalı şıyorsun?» 
«Pekâlâ, Sharon'la beraber... pazar ak şamı Ordner'lara ak şam yemeğine gittik...» 
«Ve sen de, 784 otoyolunun geni şletilmesi yakla ştıkça Bart Dawes'in Waterford'a 
yatırım yaptı ğından söz ettin, de ğil mi?» 
«Bart!» diye Vinnie itiraz etti. «Her şey çok dostçaydı. O çok...» 
«Bundan eminim. Böylece onun kısa notu beni mahkeme ye kadar götürebilir. Onunla 
yaptı ğım kısa telefon görü şmesinin de çok dostça oldu ğunu hayal edebilirim. 
Sorun bu de ğil. Karınla seni yeme ğe davet etti, çünkü niyeti a ğzını aramaktı. 
Böylece bilmedi ği hiçbir şey kalmayacak ve kötü sürprizlere hazırlıklı 
olacaktı.» 
«Bart...» 
Parmağını ona do ğru salladı. «Bana bak, Vinnie. Đşlerime burnunu sokmaya devam 
edersen yeni bir i ş aramak zorunda kalırsın. Bunu aklından çıkarma.» 
Vinnie şok olmu ş, parmakları arasındaki sigarayı bile unutmu ştu. 
«Vinnie, sana bir şey daha söyleyeyim,» dedi sesinin normal çıkması iç in kendini 
zorlayarak. «Senin gibi bir çayla ğın benim gibi fele ğin çemberinden geçmi ş 
yaşlılardan günde en az altı yüz defa nasihat dinledi ğini biliyorum. Ama bu 
sefer fırçayı gerçekten hak ettin.» 
Vinnie itiraz etmek için a ğzını açtı. 
«Sanırım bu kez beni sırtımdan bıçaklamayı ba şaramadın,» derken onun konu şmasını 
engellemek için elini kaldırmı ştı. «E ğer bunun aksini dü şünmüş olsam, şu kapıdan 



girdi ğin an seni delik de şik etmekten bir an bile kaçınmazdım. Sen bir 
pisliksin. O koca eve girdin, yemekten önce üç kade h devirdin. Sonra süslü bir 
salatayla beraber çorba servisi yapıldı. Ve yemek s ervisi ba şladı. Siyah 
üniformalı hizmetçi kız ve malikânenin hanımefendis i Carla (ama pek istekli 
oldu ğunu sanmam) birlikte servis yaptılar. Ve mutlaka üz eri krema kaplı 
böğürtlenli tart getirilmi ş olmalı. En sonunda kahve ve konyak ya da Tia Marie . 
Ve senin yaptı ğın yalnızca bunları mideye indirmek oldu. O gece he r şey böyle 
oldu, de ğil mi?» 
«Anlattıklarına benzer şeyler,» diye Vinnie mırıldandı. Yüzünde hem utanç, hem 
de nefret ifadesi vardı. 
«Bu arada Steve Ordner, Bart ne âlemde, diye sordu.  Sen de, iyi, diye 
yanıtladın. Körolası Bart iyi bir adam, ama Waterfo rd konusunda elini biraz 
çabuk tutsa fena olmaz, ne dersin, diye sorunca, se n de haklısınız, dedin. Sonra 
aklına gelmi şken i şlerin nasıl gitti ğini ö ğrenmek istedi. Sen ona bu konunun, 
bulundu ğun bölümün dı şında kaldı ğını belirttin. Olanlardan haberin olmadı ğını 
söyleme bana, Vincent diye ısrar etti. Sen, bütün b ildi ğim, Bart bu i şi henüz 
bitiremedi. Duydu ğuma göre Thom McAn firması bu yerle oldukça ilgili,  ama hepsi 
dedikodu da olabilir, dedin. Sonra, eminim Bart ne yaptı ğını biliyordur, dedi. 
Sen de, evet, bundan eminim, diye yanıtladın. Yenid en kahveler ve konyaklar 
geldi. Sana, Mustang'lerin basketbol ligindeki ni şanlarından söz etti. En 
sonunda Sharon'la eve do ğru yola çıktı ğınız ve yol boyu bir daha oraya ne zaman 
davet edilirsiniz diye dü şündünüz, de ğil mi, Vinnie?» 
Vinnie ses çıkarmadı. 
«Ordner ancak a ğzından laf alma zamanı gelince evine yeniden davet edecektir. 
Zamanı gelince.» 
«Üzgünüm,» dedi Vinnie asık suratla ve aya ğa kalktı. 
«Henüz bitirmedim.» 
Vinnie yeniden oturarak kinle dolu bakı şlarını odanın bir kö şesine dikti. 
«Senin i şini on iki yıl önce ben yapıyordum. Bunu anlayabili yor musun? On iki 
yıl. Sana çok uzun bir zaman olarak görünmü ş olmalı. Benim içinse kahrolası 
zamanın nasıl geçip gitti ğini söylemek zor. Ama bu i şten ho şlandı ğını 
anlayabilecek kadar i şimi hatırlıyorum. Söylemem gerekirse bu süre zarfın da sen 
de oldukça iyi şeyler ba şardın. Kuru temizleme bölümünü yeniden adam edi şin, 
yeni numaralandırma sistemi... bu gerçekten harika bir i şti.» 
Vinnie hayretler içinde ona bakıyordu. 
«Yirmi yıl önce bu fabrikada çalı şmaya ba şladım,» diye sözlerini sürdürdü. «Yıl 
1953. Yirmi ya şındaydım. Karımla daha yeni evlenmi ştik. Đş idaresi bölümünü 
bitirmeme iki yıl kalmı ştı. Mary'yle bekleme kararı almı ştık, bulu ştu ğumuz 
zamanlar kasabaya gidiyor ve sevi şiyorduk. Do ğum kontrolü olarak orgazm 
sırasında geri çekme yöntemi kullanıyorduk, anladın  mı? Ama bir gün tam o anda 
aşağı katta biri kapıyı hızla çarparak kapatınca, irkil erek bo şalıverdim... ve 
Mary hamile kaldı. O günleri hatırladıkça acı duyar  ve bir kapının çarpması 
yüzünden bugünkü duruma geldi ğimi dü şünürüm. Đşte her şey bu kadar basit. O 
yıllarda çocuk aldırmak kanunlara aykırıydı. Bir kı zı gebe bıraktın mı ya onunla 
evlenecektin ya da kaçacaktın. Seçenekler bu kadard ı. Ben onunla evlenerek ilk 
buldu ğum i şe, yani buradaki i şe, kapa ğı attım, şu anda Pollack gibi yıkama 
odasında çırak olmu ştum. O günlerde her şey elle idare edilirdi, yıkama 
makinelerinden her şey ıpıslak çıkar ve büyük Stonington merdanelerin i çine 
yerle ştirilirdi. Buna yüz kiloluk ıslak çama şır koyardın. Doldurmada yapaca ğın 
en ufak bir hata, tabanları yaylayıp kaçmana neden olurdu. Yedinci ayda Mary 
bebeği kaybetti ve doktorlar bir daha asla çocu ğu olamayaca ğını söylediler. 
Yardımcılık i şine üç yıl devam ettim. Elli be ş saatlik çalı şma sonucu eve 
götürdü ğüm para elli be ş dolardı. Sonra o zamanlar yıkama bölümünün patronu  
Ralph Albertson bir gün sokak ortasında kalp krizin den oluverdi. Çok iyi bir 
adamdı. Cenaze günü fabrika tamamen kapanmı ştı. Onun gömülmesinden yeterli bir 
süre geçtikten sonra, Ray Tarkington'a giderek i şe talip oldu ğumu söyledim. Bunu 
başaraca ğımdan son derece emindim. Ralph bana gösterdi ği için yıkama hakkında 
her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyordum. 
«O zamanlar bu bir aile şirketiydi, Vinnie. Ray ve babası Don Tarkington i şi 
idare etmi şlerdi. 1926'da babasının kurdu ğu Mavi Kurdele'yi sonradan Don 
devralmı ştı. Burası sendikaya ba ğlı bir i şyeri de ğildi. Çalı şanlara göre, bütün 



Tarkington'lar bu cahil i şçileri kadın olsun, erkek olsun babaca davranı şlarla 
sömürmüşlerdi. Bu inkâr edilemezdi. Ama Ketty Keesson ıslak  zeminde kayıp kolunu 
kırdı ğında Tarkington'lar hastane masraflarını ve i şe geri dönene kadar her 
hafta on dolar yemek parası ödemi şlerdi. Her Noel çalı şanlara yemek verirlerdi. 
Oradaki kızarmı ş tavu ğun tadını ba şka hiçbir yerde bulamazdın, öyle lezizdi. 
Kızılcıklı jöle ya da hamur tatlısı ve iste ğe göre çikolatalı veya elmalı 
puding, tatlı çe şitlerindendi. Don ve Ray, Noel hediyesi olarak kadı nlara küpe, 
erkeklere de kravat arma ğan ederlerdi. Benim tuvalette dokuz tane kravat hâl â 
asılı durur. 1959'dan Don Tarkington öldü ve ben o kravatlardan birini cenaze 
töreninde taktım. Mary'nin tüm itirazlarına kar şı, inatla, o modası geçmi ş 
kravatı takmı ştım. Çalı ştı ğım yer karanlık, çalı şma saatleri çok uzun, yapılan 
i ş a ğır ve tatsızdı ama patronlar ilgili insanlardı. Mer dane kısmında bir arıza 
oldu ğunda, Don ve Ray ko şarak gelirler, beyaz gömleklerinin kollarını sıvaya rak 
bizlerle birlikte çar şafları makineden çıkarmaya çalı şırlardı, i şte aile i şinin 
ne demek oldu ğu böyle zamanlarda iyice belli olurdu, Vinnie. Aile  i şi i şte böyle 
bir şeydi. 
«Ralph öldükten sonra Ray Tarkington gelip de bu bö lüm için dı şardan birini 
tuttu ğunu söyledi ği zaman ne biçim bir şeyler döndü ğünü anlayamamı ştım. Sonra 
Ray babasıyla konu ştuklarını ve benim koleje dönerek e ğitimime devam etmemi 
istediklerini açıkladı. Bunun çok ince bir dü şünce oldu ğunu, ama şu an de ğil 
eğitim masrafı, evi için gerekli olan parayı bile zor  denkle ştirdi ğimi söyledim. 
Elime, hemen paraya çevirebilece ğim, iki bin dolarlık bir çek çıkı ştırdı. 
Đnanamayarak bir süre bo ş gözlerle çeke baktım. Bunun ne oldu ğunu sordu ğumda, 
'Yeterli bir miktar de ğil ama en azından okul taksidini, kitap ve oda para nı 
kar şılar,' dedi. 'Daha fazla ihtiyaçların için de yaz a ylarında buradaki i şine 
devam edersin, tamam mı?' Nasıl te şekkür edebilece ğimi sordu ğumdaysa, bunun için 
üç yol oldu ğunu söyledi. Ödünç verilen bu parayı geri öder, fai zini ekler ve 
orada ö ğrendiklerimi Mavi Kurdele'ye getirirdim. Eve gidip çeki Mary'e 
gösterdi ğimde, elleriyle yüzünü kapatıp hüngür hüngür a ğladı.» 
Şimdi Vinnie içten bir hayranlıkla ona bakıyordu. 
«Böylece 1955'te okula yeniden döndüm. 1957'de dipl omamı alarak Mavi Kurdele'ye 
geri döndüm. Ray, beni sürücülerin patronu yaptı. H aftada doksan dolar 
alıyordum. Borcumun ilk taksidini öderken,' Ray'e p aranın faizini de sordum, 
'yüzde bir,' deyince, 'Ne!' diye ba ğırdı ğımı hâlâ hatırlarım. 'Beni duydun, 
senin yapacak ba şka i şin yok mu?' diye lafı de ği ştirdi. ' Şu an yapaca ğım en iyi 
i ş, gidip bir doktor bulmak ve senin kafanı muayene e ttirmek,' dedi ğimde, Ray 
deliler gibi gülmeye ba şladı ve bürosundan defolup gitmemi söyledi. Son tak sidi 
1960 yılında ödedim. Ray ne yaptı biliyor musun, Vi nnie? Bana bir saat hediye 
etti. Đşte bu.» 
Gömleğinin kolunu sıvayarak Vinnie'ye etrafı altın kaplam a Bulova marka saati 
gösterdi. 
«Ona göre bu ertelenmi ş bir mezuniyet hediyesiydi. E ğitimim için ödedi ği faiz 
yirmi dolardı ve bana destek olan bu herif seksen d olarlık saati vermekte 
tereddüt bile etmemi şti. Arkasına kabartma harflerle şunlar yazılmı ştı: Don ve 
Ray'den en iyi dileklerle, Mavi Kurdele Temizleme F abrikası. Don öleli bir yıl 
ancak olmu ştu. 
«1963 yılında Ray beni senin şu andaki görevine getirdi. Kuru temizleme, 
muhasebe ve o zamanlar be ş tane olan fabrika bölümlerinin idaresini bana 
vermi şti. 1967 yılına kadar bu i şi yaptım, sonra Ray simdi buradaki i şimi verdi. 
Dört yıl önce fabrikayı satmak zorunda kaldı. Piç h erifler bir yolunu bulup onu 
sıkı ştırarak istediklerini elde ettiler. Bu olay onu ya şlı bir adam haline 
getirdi. Biz de böylece kırk tarakta bezi olan bir anonim şirketin parçası 
olduk. Ponderosa golf kulübü, ayaküstü yiyecek yerl eri, üç tane çirkin ve 
indirimli satı şlar yapan ma ğaza, benzin istasyonları ve bunun gibi yerler. Stev e 
Ordner kimdir? Kimse. Yalnızca yüce ba şkan. Chicago'daki yönetim kurulu ya da 
Gary, Mavi Kurdele'nin idaresi için haftada bir on beş dakikalarını bile 
ayırmıyorlar. Kahrolası heriflerin bir temizleme fa brikası idare etmeyi 
bildiklerini hiç sanmıyorum. Zaten umurlarında da o lmadı ğından eminim. Onlar 
ancak kâr-zarar raporlarıyla ilgilenirler. Tek bild ikleri bu. Mali bilanço ne 
durumda. 784'ü batı yakasına do ğru geni şletiyorlar. Mavi Kurdele di ğer evlerle 



birlikte tam bu yolun geçece ği yerde bulunuyor. Müdürlerin söyledi ği yalnızca, 
'Ah, sahi mi? Arazilerimiz için bize ne ödeyecekler ?' 
«Hepsi bu. Tanrım, Don ve Ray Tarkington ya şıyor olsaydı, bu otoyol piçlerinin 
başını öyle bir belaya sokardı ki, ne yapacaklarını şaşırır, iki bin yılına 
kadar ortalıklarda görünemezlerdi. Belki antika ada mlardı, ama mülkiyet 
duyguları vardı. Her şeyi sadece kâr-zarar raporlarının ardından görmezle rdi. 
Hayatta olsalardı ve birisi onlara otoyol komisyonu nun aldı ğı kararla Mavi 
Kurdele tonlarca asfaltın altında kalacak deseydi, kopardıkları yaygarayı şehir 
meclisi duyardı.» 
«Ama onlar öldü,» dedi Vinnie. 
«Evet, haklısın öldüler.» Ansızın dü şüncelerini bir amatörün telleri gev şeyen 
gitarı gibi hissetti. Vinnie'ye söylemek ihtiyacı d uydu ğu şeyler, sıkıntı verici 
özel konuların karga şası içinde kaybolmu ştu. Şuna bak, Freddy. Nelerden söz 
etti ğimin farkında bile de ğil. Anladı ğına dair en ufak bir iz yok yüzünde. 
«Tanrıya şükür öldüler de, bu olayları görmüyorlar.» 
Vinnie hiçbir şey söylemedi. 
Kendini zorla toparladı. «Sana anlatmaya çalı ştı ğım şey, Vinnie, burada 
birbiriyle anla şamayan iki ayrı grubun oldu ğu. Onlar ve biz. Bizler temizleme 
fabrikasının adamlarıyız. Bu bizim i şimiz. Onlar maliyet muhasebecileri, yani 
hesap adamları. Bu da onların i şi. Onlar yukardan birtakım emirler gönderirler 
ve biz bu emirleri kovalamak zorunda kalırız. Ama a ncak bu kadarını yaparız. 
Anlıyor musun?» 
«Tabii Bart,» dedi Vinnie. Ama Vinnie'nin hiçbir şey anlamadı ğa açıkça belliydi. 
Aslında anlattıklarını kendisinin de anladı ğından emin de ğildi. 
«Tamam,» dedi. «Ordner'la konu şaca ğım. Ama sadece bilgin olsun diye söylüyorum, 
Vinnie, Waterford olayı da en az bizimki kadar iyi.  Gelecek salı bu i şi 
bitirece ğim.» 
Vinnie rahatlayarak sırıttı. «Tanrım, bu harika i şte.» 
«Evet. Gördü ğün gibi her şey kontrol altında.» 
Tam Vinnie çıkmak üzereyken, arkasından seslendi. « Alman restoranı hakkında 
hiçbir şey söylemedin. Đşler yolunda mı?» 
Vinnie Mason'ın suratında birinci sınıf bir gülücük  görüldü. Her şeyin yolunda 
gitti ğini belirten parlak ve bütün di şlerini ortaya çıkaran bir gülü ştü bu. 
«Elbette, Bart.» 
Vinnie gitmi şti. Bart bir süre arkasından kapıya baktı. 
Bu i şi biraz karı şık hale soktum galiba, Fred. 
O kadar da kötü de ğil, George. Sonunda biraz kontrolünü kaybettin, ama  
insanların ilk seferde her şeyin do ğrusunu söyledi ği sadece kitaplarda görülür. 
Yok. Hayır. Đyice karı ştırdım. Vinnie buradan çıkarken, Barton Dalwes'in 
elindeki kozlardan birkaçını kaybetti ğini dü şünüyordu. Haksız da de ğildi hani. 
George, soruma erkekçe yanıt bekliyorum. Yo, beni s usturmaya çalı şma. O 
silahları neden aldın, George? Bunu neden yaptın? 
Tak. Devre kesici aleti yine çalı şmıştı. 
 
Ron Stone'a satıcıların dosyalarını vermek için a şağıya indi. Ron'un yanından 
ayrılırken, o Dave'e bas bas ba ğırmaya ba şlamı ştı bile. Gelip şu dosyalara bir 
göz atması lazımdı, içlerinde önemli bir şey olabilirdi. Dave'in gözleri 
yuvalarında döndü. Đçlerinde elbette bir şeyler vardı, tamam. Bu da laf mıydı 
yani? 
Tekrar yukarı çıkarak Ordner'ın bürosunu aradı. Đnşallah Ordner şu meşhur içkili 
öğle yemeklerinden birindedir, diye dü şündü. Ama bugün i şe ara vermemi ş gibiydi. 
Sekreteri anında onu ba ğladı. 
«Bart!» dedi Steve Ordner. «Sesini duymak büyük zev k.» 
«Benim için de öyle. Biraz önce Vinnie Mason'la kon uştum ve senin Waterford 
yerle ştirme planıyla ilgili endi şelerin oldu ğunu söyledi.» 
«Oh Tanrım, hayır. Ama yine de cuma ak şamı hep birlikte bir şeyler yaparız diye 
düşündüm.» 
«Đyi olurdu, ama Mary katılacak halde de ğil.» 
«Ya, nesi var?» 
«Mikrobik bir şey. Bir yere çıkacak hali yok.» 
«Bunu duydu ğuma üzüldüm. Ona söyle.» 



Yalanların bo ğazına tıkansın, a şağılık hafiye. 
«Doktorun verdi ği haplarla biraz kendine geldi gibi. Ama bula şıcı olabilir diye 
çekiniyoruz.» 
«Sen ne zaman gelebilirsin? Sekiz iyi mi?» 
«Evet. Sekiz uygun.» 
Anla şıldı, cuma ak şamı gece sineması mahvoldu. Vicdansız herif. Bu ne ilk, ne de 
son. 
«Waterford i şinde geli şme var mı, Bart?» 
«Bunu kar şılıklı konu şsak daha iyi olacak, Steve.» 
«Pekâlâ.» Bir süre sessiz kaldı. «Carla selamlarını  söylüyor. Đkimiz de 
Mary'e...» 
Eminim ya. Zırva, hepsi zırva. 
 
22 Kasım 1973 
 
Birden sıçrayarak uyandı. Yastı ğı yerdeydi. Çı ğlık atmı ş olmasından korkarak 
yanındaki yatakta yatan Mary'e göz attı. Karısı hâl â mı şıl mı şıl uyuyordu. Yazı 
masasının üzerindeki dijital saate baktı. 
4:23. 
Saat tıkır tıkır ses çıkararak çalı şıyordu. Bilinci kuvvetlendirme grup 
tedavisine katılan, ya şlı Bea bunu onlara geçen Noel hediye etmi şti. Saat 
umurunda bile de ğildi, ama her saniye çıkan klik sesine bir] türlü a lı şamamıştı. 
Đnsan aklını kaçırabilirdi. 
Banyoya giderek ı şı ğı yaktı ve i şedi. Kalbi gö ğsünden çıkacakmı ş gibi atıyordu. 
Çi şini yaparken, kalp atı şları daha da hızlanarak kahredici koca bir davula 
dönmüştü. Tanrım, bu bir uyarı mı? 
Geri dönüp yata ğına uzandı, ama uzun bir süre uyuyamadı. Uyurken o kadar 
debelenmi şti ki, yatak sava ş alanı gibiydi. Uyudu ğu sırada kol ve bacakları bile 
yerini şaşırmı ş görünüyordu. 
Gördü ğü rüya kolay hatırlanabilir cinstendi. Đnsan uyanıkken devre kesiciyi 
kolayca idare edebilir, bir resmin bütün olmasını ö nleyebilir, onu kolayca 
parçalara ayırabilir. Kocaman resmi beyninin derinl iklerine gömebilirsin. Ama 
beynindeki açılır kapanır kapa ğı unutma. Uyurken, bazen büyük bir gümbürtüyle 
açılabilir ve karanlıklardan bir şey sürünerek dı şarı çıkabilir. Klik. 
4:42 
Rüyasında Charlie'yle birlikte Pierce kıygındaydıla r. (Ne komik ki, Vinnie 
Mason'a kısacık geçmi şini anlatırken Charlie'den söz etmeyi unutmu ştu... komik 
değil mi, Fred? Hayır, bu kadar komik oldu ğunu dü şünmüyorum, George. Ben de 
öyle, Fred. Ama çok geç. Ya da erken. Ya da öyle bi r şey.) 
Charlie'yle birlikte o upuzun, beyaz kumsaldaydılar . Kumsala inmek için oldukça 
güzel bir gündü; gökyüzü açık maviydi ve güne ş aynı şu sırıtan çıkartmalardaki 
gibiydi. Đnsanlar parlak renkli battaniyelerin üzerine uzanmı şlardı. Her taraf 
renk renk şemsiyelerle kaplıydı. Küçük çocuklar deniz kenarınd a ufak plastik 
kürekleriyle kumda çukur acıyorlardı. Đlerde, güne şte yanmaktan cildi kahverengi 
meşine dönmü ş bir cankurtaran bembeyaz havlusunun üzerine uzanmı ştı. Beyaz 
lasteks mayosunun a ğından penisinin ve testislerinin şi şkinli ği açıkça belli 
olmaktaydı. Bu şi şkinlik i şinin bir parçasıydı ve onu hiçbir kuvvetin 
indiremeyece ğini herkesin bilmesini ister gibiydi. 
Birisinin radyosundan pop müzi ği geliyordu. Parçayı hatırlamı ştı. 
Ama o kirli suyu seviyorum, Ah, Boston, sen benim e vimsin. 
Önünde iki tane bikinili kız yürüyordu. O harika, k ıvrak vücutlarıyla 
kendilerinden emin ve aklı ba şında iki kız. Vücutları hiç kimsenin bilmedi ği ve 
görmedi ği erkek arkada şlarına aitti. Küçük ayakları kumda zarif şekiller 
bırakıyordu. 
Yalnızca komik olan, gelgit olayının olmasıydı. Pie rce kıyısında gelgit olayı 
yaşanmaz, çünkü en yakın okyanus oradan dokuz yüz mil uzaktadır. 
Charlie'yle beraber kumdan kaleler yapıyorlardı. Am a denize fazla yakın 
yaptıkları için dalgalar yava ş yava ş kalenin dibine gelmi şti. 
'Biraz geriye yapmalıydık, baba,' dedi Charlie. Ama  o inatla i şine devam etti. 
Gelgitle yükselen su ilk duvara eri şmişti bile. Parmaklarıyla bir kale hende ği 



kazdı. Etrafa yayılan ıslak kumlar aynı bir kadının  vajinasını andırıyordu. Su 
gelmeye devam etti. 
Kahretsin! Suya do ğru ba ğırdı. 
Duvarı yeniden yaptı. Bir dalga gelip onu devirdi. 
Đnsanlar anlamadı ğı bir nedenle ba ğırmaya ba şladı. Bir kısmı da ko şuyordu. 
Cankurtaranın düdü ğünün sesi havayı gümü ş bir ok gibi deldi. Ama o bakmadı bile. 
Kaleyi kurtarmak zorundaydı. Su gelmeye devam ediyo r, kaleyi yava ş yava ş ve 
parça parça yok ediyordu. Son dalgayla yumu şak kum dümdüz olarak ortaya çıkmı ş 
parlıyordu. 
Çı ğlıklar artmı ştı. Biri ciyak ciyak haykırıyordu. Birden gözüne ca nkurtaran 
ili şti. Charlie'ye a ğızdan a ğza solunum yaptırıyordu. Charlie mavile şmiş 
dudakları ve gözkapakları dı şında, sırılsıklam ve bembeyazdı. Gö ğsü inip 
kalkmıyordu. Cankurtaran u ğra şmayı bırakarak ona baktı. Gülümsüyordu. 
«Su boyunu geçmi şti,» dedi sırıtarak. «Gitme zamanınız gelmi şti.» 
Çı ğlık attı. Charlie! Đşte, gerçek olup olmadı ğından endi şelendi ği bu çı ğlıkla 
uyanmı ştı. 
Uzun bir süre, saatin tik taklarını dinleyerek ve r üyayı dü şünmemeye çalı şarak 
yattı. Sonunda aya ğa kalkıp bir bardak süt içmek için mutfa ğa gitti. Tezgâhın 
üzerinde bir taba ğın içinde buzları çözülsün diye bırakılmı ş hindiyi görünce, 
Şükran Günü oldu ğunu hatırladı. Bu. gün fabrika kapalıydı. Yolunmu ş hindiye 
dikkatle bakarak ayakta sütünü içti. Hayvanın rengi , o ğlunun rüyadaki rengiyle 
aynıydı. Ama Charlie tabii ki bo ğulmamı ştı. 
Yata ğa geri döndü ğünde, Mary derin uykusunun arasında anla şılmaz bir şeyler 
mırıldandı. 
«Hiçbir şey yok,» dedi. «Uyumana devam et.» 
Karısı mırıldanmayı sürdürdü. 
«Tamam,» dedi karanlıkta. 
Karısı uyudu. 
Klik. 
Saat sabahın be şi olmu ştu. Sonunda uykuya dalmayı ba şardı ğında, şafak bir hırsız 
gibi yatak odasına süzülmü ştü. Son dü şündüğü şey, mutfak tezgâhında so ğuk 
floresan ı şı ğı altındaki tabakta, ölü ve yenilmeyi bekleyen, Şükran Günü hindisi 
olmu ştu. 
 
23 Kasım 1973 
 
Đki yıllık LTD'sini Stephan Ordner'ın giri ş yoluna do ğru sürerken saat sekiz 
olmak üzereydi. Arabayı Ordner'ın cam göbe ği ye şili Delta 88'inin arkasına park 
etti. Ev, Henreid Yolundan geri çekilerek, şimdi bu sonbahar günü sadece dalları 
kalmı ş sarma şıkla biraz olsun gizlenmeye çalı şılmı ştı. Daha önce de geldi ği için 
evi çok iyi biliyordu! A şağı katta yekpare ta ştan bir şömine vardı. Bunun biraz 
daha gösteri şsiz olanı da yukardaki yatak odasındaydı. Bodrum ka tında Brunswick 
bilardo masası, bir ev sineması ekranı ve bir yıl ö nce eklenenen HI-FI 
seslendirme sistemi bulunuyordu. Duvar Ordner'ın ko lej basketbol takımındaki 
resimleriyle doluydu; iki metrelik bir adamdı ve hâ lâ formunu koruyordu. Ordner 
kapılardan geçerken ba şını e ğmek zorunda kalırdı ve bundan da büyük gurur 
duydu ğunu dü şünürdü insan. Belki kapıları daha da alçaltıp iyice  e ğilse daha çok 
mutlu olacaktı. Yemek odasında üç metreye yakın mas if me şeden bir masa vardı. 
Altı ya da sekiz kat cilalanmı ş yer yer kurt delikleri olan pırıl pırıl bir 
vitrin yanıba şında duruyordu. Odanın di ğer ucunda Çin i şi ince uzun bir dolap 
göze çarpıyordu; buna bakıp iki metre diyebilir mis in, Fred? Evet, boyu tam o 
civarlarda. Arkada derine gömülmü ş kesilmemi ş bir dinazoru bile rahatlıkla içine 
alacak bir barbekü bulunuyordu. Hayır, böbrek biçim i yüzme havuzu yoktu. Çünkü 
bugünlerde böbrek şeklinde havuzlar revaçta de ğildi. Tipik, saygıde ğer Güney 
California orta sınıfıydılar. Ordner'ların çocu ğu yoktu, ama bir Koreli, bir 
Güney Vietnamlı ve mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra hidroelektrik 
santralı kurmak için ülkesine dönen bir Ugandalıyı evlat edinmi şlerdi. Nixon'cu 
Demokrattılar. 
Sessiz adımlarla kapıya yürüdü ve zili çaldı. Hizme tçi kapıyı açtı. 
«Bay Dawes,» dedi. 
«Tabii beyfendi. Paltonuzu alayım. Bay Ordner çalı şma odasında.» 



«Teşekkürler.» 
Paltosunu verdikten sonra koridor boyunca yürümeye başladı. Yemek odasını, 
mutfa ğı geçerek yürümeye devam etti. Yemek odasının önünd en geçerken, Stephan 
Ordner'ın antika büfesine ve büyük masasına şöyle bir göz atmaktan kendini 
alamadı. Yerdeki halı bitmi ş ve koridorda siyah beyaz karolu zemin ortaya 
çıkmı ştı. Yürümeye devam etti. Tıkırdayan ayak seslerini duyabiliyordu. 
Çalı şma odasına vardı ğında daha kapı koluna dokunmadan, Ordner kapıyı açt ı. Onu 
bekledi ği belliydi. 
«Bart,» dedi Ordner. El sıkı ştılar. Ordner kabartma çizgili kuma ştan yapılmı ş 
kahverengi, dirsekleri yamalı bir ceket, zeytin ren gi bir pantolon ve Burgonya 
terliklerini giymi şti. Kravatı yoktu. 
«Selam, Steve. Mali durumun nasıl?» 
Ordner rol yaparmı şçasına inledi. «Korkunç. Son günlerde borsa sayfala rına 
baktın mı?» Onu içeri alarak kapıyı kapadı. Duvarla r kitaplarla kaplanmı ştı 
sanki. Sol tarafta elektrikle i şleyen ufak bir şömine vardı. Tam ortalarda üzeri 
kâğıtlarla kaplanmı ş bir yazı masası bulunuyordu. Masanın bir yerlerine  gömülmü ş 
bir IBM 5 bilgisayar oldu ğunu biliyordu; e ğer do ğru dü ğmeye basarsan bir torpil 
gibi yukarı fırlayabilirdi. 
«Herkesin kıçı sıkı ştı,» dedi. 
Ordner yüzünü ek şitti. «Bu en hafif deyim olurdu. Nixon bunu hep yap ıyor. Nerede 
i şe yaramaz bir şey olsa onu bulup getirir. Đşte Dorno teorisi Uzakdo ğu'da i şe 
yaramadı. O da bu teoriyi aldı Amerikalı ekonomisin e uyguladı. Ne içersin?» 
«Skoç viski iyi olur.» 
«Hemen vereyim.» 
Bara do ğru yürüdü. Skoç viskilerini doldurdu, içkiyi ona ve rerek! «Otursana,» 
dedi. 
Elektrikli şöminenin önündeki arkası ve yanları yüksek koltu ğa oturdular. 
Elimdeki içkiyi şu şömineye fırlatsam, bu saçma şey herhalde paramparça olurdu, 
diye dü şündü. Neredeyse yapacaktı. 
«Carla da burada olamayacak,» dedi Ordner. «Katıldı ğı gruplardan biri yardım 
için moda defilesi düzenliyor. Elde edilen gelir No rton'da gençlerin gitti ği 
kahvehane için harcanacak.» 
«Defile orada mı yapılacak?» 
Ordner şaşırarak baktı. «Norton'u mu kastediyorsun? Yo hayır!  Russel'in 
yukarsında. Carla'yı o striptiz yapılan yere iki ko ruma ve biri polis köpe ğiyle 
birlikte bile yollamam. Bir papaz var... Drake, san ıyorum adı bu. Ayya şın teki 
ama oradaki küçük zenci çocuklar ona tapıyor. Adam onlarla bizimkiler arasında 
bir tür ba ğlantı sa ğlıyor. Gezginci papaz.» 
«Ya.» 
«Evet.» 
Bir süre ate şe baktılar. Viskisinden büyük bir yudum aldı. 
«Yönetim kurulunun son toplantısında Waterford yerl eştirme plana gündemdeydi,» 
dedi Ordner. «Kasımın ortalarında. Bu i şi biraz gev şek tuttu ğumu kabul etmek 
zorundayım. Bana verilen... yalnızca durumu ara ştırma emri. Senin idareni 
kınamaya çalı şmıyorum, Bart...» 
«Önemli de ğil,» diyerek içkisinden bir yudum daha aldı. Bardak  bo şalmı ş, kalan 
bir zerre alkol de buzlarla bardak arasına hapsolmu ştu. «Uyum içinde çalı şmamız 
bana zevk verir, Steve.» 
Ordner'ın memnun oldu ğu bakı şlarından anla şılıyordu. 
«Peki, hikâye ne? Vin Mason anla şmanın hâlâ sonuçlanmadı ğını söyledi.» 
«Vinnie Mason'ın kulaklarıyla beyni arasında bir ye rlerde bir terslik var 
herhalde.» 
«Öyleyse anla şma yapıldı?» 
«Yapılmak üzere. Bir aksilik olmazsa, gelecek cuma Waterford'u imzalayaca ğız 
sanırım.» 
«Bundan anladı ğıma göre, emlakçı sana mantıklı bir teklifte bulund u. Sen de 
geçen hafta bunu reddettin.» 
Ordner'dan gözlerini ayırmadan aya ğa kalktı ve içkisini tazeledi. «Bunu Vinnie 
Mason mı söyledi?» 
«Hayır.» 



Gelip tekrar koltu ğa oturdu. «Bu bilgiyi kimden aldı ğını sormamda bir sakınca 
yok sanırım?» 
Ordner ellerini iki yana açarak, «Bu i şin bir parçası, Bart,» dedi. «Bir şey 
duydu ğum zaman, bunu derinlemesine ara ştırmak zorundayım... bu duyduklarım, 
ki şisel ve i ş hayatı deneyimlerime göre kuyruklu yalanlar gibi g örünse bile. Bu 
pis bir i ş, ama bu pisli ği etrafta bula ştırmak için de bir neden yok.» 
Freddy, emlakçı ve benden ba şka kimsenin geri çevirme olayından haberi yok. 
Đhtiyar Bay is'in küçük bir ara ştırma yaptırdı ğı belli. Ama bu pisli ği yapmaya 
hakkı yok de ğil mi? Do ğru, George... Ne dersin Freddy? Çok da havalı, şunun 
havasını bozayım mı? Sakin olsan iyi olur, George. Ve ben de içkiyi daha yava ş 
içsem iyi olacak. 
«Dört yüz elli bin dolara vereceklerdi. Bunu kabul etmedim. Duydu ğun bu mu?» 
dedi. 
«Mesele bu mu?» 
«Teklif edilen sana mantıklı geliyor mu?» 
«Pekâlâ,» dedi Ordner bacak bacak üstüne atarak. «A slında öyle. Şehir komisyonu 
bizim eski i şletmeye altı yüz yirmi bin de ğer tespit etmi ş. Bu parayla 
ısıtıcılar rahatlıkla kasabanın öbür yakasında ta şınabilir. Yalnızca odalarda 
istenilen büyütmelerin yapılma imkânı yok, ama yeni  yeri gören çocukların 
ifadesine göre planın uygun oldu ğu ve fazladan odaya ihtiyaç duyulmayaca ğı. 
Durum pek parlak olmasa da bir an önce harekete geç memiz gerekiyor. Bu parayla 
en azından bit şeyler yapılabilir, hatta kâra bile geçebilirsiniz. Bir yer 
bulmamız şart. Tanrı a şkına biraz acele et, Bart.» 
«Belki ba şka şeyler de duydun?» 
Ordner içini çekerek, «Aslını istersen, duydum. Sen  dört yüz elliyi vermemi şsin, 
ama Tom McAn aynı yere be ş yüz vermi ş,» dedi. 
«Ama bu i ş ahlakına sı ğmaz.» 
«Belki. Ama komisyoncunun verdi ği opsiyon salı günü bitti. Ondan sonra Tom McAn 
alabilir.» 
«Evet, anlıyorum. Sana birkaç noktayı açıklamama iz in verir misin, Steve?» 
«Tabii, konu ğum de ğil misin?» 
«Birincisi, Waterford i ş yaptı ğımız kurulu şlardan ortalama olarak uzakla şmamıza 
neden olacak. Ayrıca ta şıma masrafımız artacak. Bütün moteller kent merkezi nin 
dı şında. En kötüsü, hizmetin yava şlayacak olması. Holiday Inn ve Hojo şimdi bile 
havluları on be ş dakika geç kalıyor diye yakamıza yapı şmış durumda. Buna bir de 
üç millik mesafe ve trafik eklenirse ne duruma dü şeriz biliyor musun?» 
Ordner ba şını salladı. «Bart, yaptıkları kent merkezini geni şletmek. Biz bu 
yüzden yerimizden yurdumuzdan olmuyor muyuz, hatırl asana. Sonra yetkililerin 
dedi ğine göre nakliyede zaman kaybı kesinlikle olamazmı ş. Hatta geni şleme 
nedeniyle daha da hız kazanabilirsin. Sonra onlara göre, Waterford ve Russell 
otellerle ili şki açısından sa ğlebilecek en uygun araziler. Ayrıca hemen yanında 
yeni açılacak geni ş kav şak olacak. Dahası buraların bu kadar geli şmesi sonucunda 
iyi birçok yatırım olabilir. Yeni oteller ve restor anlar açılacakmı ş. Yani 
Baterford'a ta şınmak bizi kötü duruma sokmayacak, tam tersi daha g üçlü kılacak.» 
Taşa çarptım, Freddy. Adam sanki oyunda bütün misketle rini kaybetmi şim gibi 
bakıyor. Öyle George? Çok do ğru. 
Gülümsedi. «Tamam. Ne demek istedi ğinizi anladım. Ama sözünü etti ğiniz otellerin 
ve yatırımların gerçekle şmesi en az bir yıl, belki de daha fazla sürer. Ayrı ca 
bu kriz ortamında...» 
Ordner ne şesiz bir ifadeyle sözünü kesti. «Bu politik bir kar ar, Bart. Bizler 
yalnızca onların emir eriyiz ve emirleri yerine get irmekle görevliyiz." 
Sözlerindeki acı sitem açıkça belli oluyordu. 
«Tamam. Ama kendi görü şümü raporda belirtmek istiyorum.» 
«Đyi. Nasıl istersen. Yalnız politikadan uzak dur lüt fen, Bart. Bu i şi gerçekten 
bitirmek istiyorum. Dediklerin çıkarsa çok büyük ad am olursun. Ama bu i şteki 
endi şe ve sızlanmayı üst kademedeki o ğlanlara bırakalım ve biz kendi i şimize 
bakalım.» 
Azarı i şittik, Fred. Evet, George. 
«Tamam. Đşimize bakalım. Waterford'daki yere ta şınmadan önce orasının adam 
olabilmesi için iki yüz elli bin dolar gerekti ğini sana bildirmem lazım.» 
«Ne?» Ordner içkisini hızla masaya bırakarak aya ğa kalktı. 



Đşte, Freddy. Damarına basacak bir nokta yakaladık. 
«Duvarlar rutubetli, do ğu ve kuzey kısımlardaki duvar sıvaları toz halinde 
dökülüyor. Zemin o kadar kötü ki, ta şınan ilk makinede bodrum katına kadar 
inebiliriz.» 
«Emin misin? Şu iki yüz elli bin dolar.» 
«Kesinlikle. Yeni bir dı ş bacaya ihtiyacımız olacak. Üst ve alt katların 
zemininin yenilenmesi ve bu i ş sonuçlanana kadar en az be ş elektrik 
tesisatçısının orada yapılanlara göz kulak olması g erekiyor. Binanın elektrik 
tesisatı yalnızca iki tane kırklık makine kaldırır,  ama biz be ş tane kullanmak 
zorundayız. Ayrıca şehrin di ğer bir ucuna ta şınmanın dezavantajlarından biri de, 
su ve elektrik faturalarımızın en az yüzde yirmi ar tacak olması. Artı şlara 
alı şkınız, ama bir çama şırhane için yüzde yirminin ne anlama geldi ğini dünyada 
tahmin edemezsin.» 
Ordner şaşkın bir ifadeyle ona bakakalmı ştı. 
«Kamu hizmetleriyle ilgili artı şlar konusunda söylediklerime aldırma. Bunlar 
tadilat de ğil, idari masraflar adı altında geçecek. Evet, nere de kalmı ştım? Be ş 
makineyi kaldıracak yeni bir donanım, hırsızlara ka r şı alarm sistemi ve kapalı 
devre televizyon. Yeni izolasyon. Yeni çatı. Oh, bi r de yeni kanalizasyon 
sistemi. Bunun için de kırk ya da yetmi ş bin dolar gerekiyor.» 
«Tanrım, Tom Granger neden bunlardan hiç söz etmedi ?» 
«Orayı incelemek için benimle gelmedi.» 
«Ama neden?» 
«Çünkü onun kalmasını ben istedim.» 
«Ne yaptın?» 
«O gün ısıtıcıda arıza olmu ştu,» dedi sakin bir tavırla, «i şler yı ğılmı ştı ve 
sıcak su yoktu. Tom kalmak zorundaydı. Çama şırhanedeki makinelerin dilinden 
ancak o anlar.» 
«Aman Tanrım. Bart, ba şka bir gün götürseydin.» Kalan içkiyi kafasına dikt i. 
«Bu kadar önemli oldu ğunu dü şünmemiştim.» 
«Anlayamadım...» Ordner lafını bitiremedi. Yumruk y emi ş gibiydi Barda ğını masaya 
bırakırken ba şını olumsuzca sallıyordu. «Bart, M ufak bir hatanın  nelere sebep 
olabilece ğini hiç dü şünmüyor musun? Koca fabrikayı kaybedebilece ğimizi hiç 
düşünmedin mi? Bu aynı zamanda senin de i şin. Kaybedersen koca kıçını eve nasıl 
götüreceksin?» 
Anlayamazsın, diye dü şündü. Sizler hep böyle karar verirsiniz. En az altı  yerden 
birden i şinizi sa ğlama almadan karar vermezsiniz. Be ş yüz bin dolarlık sermaye, 
stoklar, şirket uçakları. Ancak böyle becerirsiniz. Ama ben s eni öyle bir 
yönlendiririm ki, önümüzdeki on yıl hayatın kayar. Seni hıyar. Bak gör sana 
neler yapaca ğım. 
Ordner'ın yorgun yüzüne bakarak, sırıttı. «Böyle bi r şey olmazı Steve. Bu yüzden 
de hiç endi şelenmiyorum.» 
«Ne demek istedin?» 
Neşeyle yalan söyledi. «Tom McAn emlakçıya yeni yerle ilgilenmedi ğini söylemi ş. 
Bunun üzerine emlakçı oraya adamlarını göndermi ş ve herifler gördükleri manzara 
kar şısında ortalı ğı birbirine katmı şlar. Şimdi elimizde neler var? Dört yüz elli 
bin etmeyecek boktan bir yerimiz var, salı günü sür emiz bitecek. Bir de şu 
açıkgöz emlakçı Monnohan. Donumuza kadar almak için  blöf yapıyor. Ne yapalım, 
blöfünü görelim mi? Hemen hemen sonuna geldik.» 
«Önerin ne?» 
«Bırakalım süre dolsun. Gelecek per şembeye kadar bu politikaya devam edelim. 
Muhasebecilerinle şu kamu hizmetlerindeki yüzde yirmilik artı şı konu ş. Ben de 
Monohan'la bir görü şeyim. Onunla i şimi bitirdi ğimde, iki yüz bine almam için 
ayaklarıma kapanacak.» 
«Emin misin, Bart?» 
«Tabii eminim,» dedi zorlukla gülümseyerek. «Birini n bu i şi bozaca ğını dü şünsem, 
kellemi ortaya koyar mıyım?» 
George, ne yapıyorsun??? 
Çeneni kapa, çeneni kapa, şimdi beni rahat bırak. 
«Şimdi... i şin özeti şu: Bizim uyanık emlakçının elinde, bizden ba şka kimsenin 
alıcı olmadı ğı bir yer var. Onu biraz oyalarsak fiyatını nasıl d üşürdü ğünü 
görürüz.» 



«Tamam,» dedi Ordner yava şça. «Yalnız bir tek şeyi açı ğa kavu şturalım, Bart. 
Eğer bu dü şündüklerin olmaz da, ba şka biri oraya girerse, seni e şekten dü şmüşten 
beter ederim. Hiçbir şey...» 
«Anlıyorum,» dedi yorgun bir ses tonuyla. «Ki şisel hiçbir şey yok.» 
«Bart, Mary'den mikrop kapmadı ğından emin misin? Bu gece biraz rahatsız 
gibisin.» 
Rahatsız görünen sensin, kıç herif. 
«Şu i ş sonuçlandı ğında kendimi daha iyi hissedece ğim. Đnsanda gerginlik 
yaratıyor.» 
«Çok haklısın.» Ordner yine eski sempatik tavırları nı takınmı ştı. «Nerdeyse 
unutuyordum... evin de tam ate ş hattında.» 
«Evet.» 
«Bir yer buldun mu?» 
«Tabii, o i şin de pe şindeyim. Bakarsın hem temizlik fabrikasının, hem de  evimin 
anla şması aynı gün sonuçlanır.» 
Ordner gülümsedi. «Belki de hayatında ilk ve son de fa, güne şin do ğuşundan 
batı şına kadar geçen sürede üç yüz binle yarım milyon do lar elinde tur yapacak.» 
«Evet, ve harika bir gün olacak.» 
 
Dönüş yolunda Freddy onunla konu şmaya çalı şıyor, aslında ona ba ğırıyordu, o da 
devre kesiciyi sık sık kapamak zorunda kalıyordu. B eynindeki nöronlar kokular 
çıkararak yanmaya ba şladı ğında Batı Crestallen Caddesine henüz girmi şti. Birden 
bütün sorular zaten fazlasıyla yüklenmi ş olan beynine hücum etti. Birden iki 
aya ğıyla frene yüklendi. LTD tam yolun ortasında tekerl eklerinden dumanlar 
çıkararak kaymaya ba şladı. Birden ileri, cama do ğru savruldu ve sıkıca ba ğlanmı ş 
olan emniyet kemeri midesini sıkı ştırdı. 
Kendine hâkim oldu ğunda, arabayı kaldırıma sürterek durdurabildi. Moto ru kapatıp 
ı şıkları söndürdü, emniyet kemerini çözdü. Bir süre t itreyerek iki büklüm, 
elleri direksiyonda, öylece kaldı. 
Oturdu ğu yerden caddeyi aydınlatan sokak lambaları altında  ho ş bir kıvrımla 
süzülerek dönen kav şağı görebiliyordu. Çok güzel bir caddeydi. Görünen bü tün 
evler 1946-1958 arası, yani sava ş sonrası dönemde yapılmı ştı. Ama 50'lerin 
plastik e şya sendromu derin izler bırakmı ş, bula şıcı hastalıkların izleri 
kalmı ştı. Parlak boyalar, plastik panjurlar, süs havuzlar ı ve kuruyan 
çimenlikler. 
Komşularını tanıyordu. Neden tanımasındı ki? Mary'yle h emen hemen on dört yıldır 
bu mahallede ya şıyorlardı. Çok uzun bir zamandı bu. Hemen üstlerind e 
Upslinger'lerin evi vardı; o ğulları Kenny sabah gazetesini da ğıtırdı. Kar şı 
tarafta Langs'ler oturuyordu; iki ev altta da Hobar t'lar vardı. (Unda Hobart bir 
zamanlar Charlie'ye bakıcılık yapmı ştı ve şimdi de Kent Üniversitesinde doktora 
yapıyordu.) Stauffers'lar; Hank Albert dört yıl önc e anfizemden karısını 
kaybetmi şti. Park etti ği yerden dört ev yukarda olan Darby'ler. Ve Mary'le  
birlikte görü ştükleri bir düzine aile daha, özellikle de küçük ço cuğu olan 
aileler. 
Hoş bir cadde ve ho ş kom şuluklar, Fred. Ah, banliyöde oturanları entellerin 
nasıl küçümsedi ğini bilirim. Onlara göre, orada düzgün korular, büy ük müzeler ve 
yüce amaçlar yoktur. 
Ama orada zaman güzel geçerdi. Ne dü şündüğünü biliyorum, Fred. Zamanı iyi 
geçirmek nedir? Đyi geçen zaman içinde, ne büyük bir ne şe, ne büyük bir acı, ne 
de büyük olan bir şey vardır. Yalnızca basit şeyler. Yaz gecelerinde arka 
bahçede mangal partileri yapılır ve kimse içki sını rını a şarak ta şkınlık 
yapmazdı. Arabaya atlayıp Mustang'lerin maçlarına g idilirdi. O, Pat'leri bile 
yenemeyen Mustang'lerin maçlarına. Đnsanlar birbirlerini evlere yeme ğe davet 
eder ya da birlikte dı şarı çıkılırdı. Batı yakasındaki bölgede golf oynarl ar ya 
da karılarını yanlarına alarak Ponderosa çamlıkları na giderler ve küçük golf 
arabalarına binerlerdi. Bill Stauffer'in arabayı ya n kom şunun çitlerine do ğru 
sürerek havuza dü şüşünü hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum, George, b una 
hepimiz deliler gibi gülmü ştük. Ama George... 
Şimdi buldozerleri getirip hepsini gömelim mi, Fred?  Bakarsın bir sürü i şe 
yaramaz evden olu şan Waterford da ho ş bir banliyö olur. Hareket Zamanı 
Mahallesi, Yeni Görüntü... Oraya gitti ğinde kar şıla şaca ğın manzara ne olurdu 



acaba? De ği şik renklere boyanmı ş kutu gibi evler, her kı ş donan plastik tesisat. 
Plastik orman, plastik her şey. Bütün bunlar neden? Ha? Neden? Çünkü otoyol 
komisyonundaki Moe, Joe Đnşaat firmasındaki Joe'ya, o da Lou Đnşaat ve 
Planlama'nın ba şındaki Sue'ya söylüyor ve onlar da bu i şe yaramaz Waterford'un 
yerine harika bir şeyler dikiyorlar. Kuzeye giden Đspanyol Yolu ve güneye uzanan 
Dain Yolunun kesi ştikleri nokta olan Leylak Mahallesinde bir evin ola bilir. 
Tabii, Karaa ğaç Soka ğını, Me şe Soka ğını, Selvi Soka ğını ve Beyaz Çam Soka ğını da 
seçebilirsin. Her evin alt katında ufak, üst katınd a büyük banyoları, do ğu 
cephelerinde sahte şömine bacaları da olacaktır. Eve sarho ş gelme gafletinde 
bulunursan, kendi Allah'ın cezası evini bulamayabil irsin bile. Hepsi birbirinin 
aynı olacak. 
Ama George... 
Kapa çeneni, Fred, şimdi ben konu şuyorum. Ve kom şuların olacak mı? Belki çok 
fazla kom şuluk olmaz, ama çevrende ya şayanların en azından adını bilirsin. 
Çaresiz kaldı ğında bir fincan şekeri kimden ödünç alabilece ğini bilecek kadar 
tanırsın onları. Eskiler nerede? Tony ve Alicia Lan g, Minnesota'daki bir 
araziyle takas istedi ve bunu elde ederek çekip git tiler. Hoberts'lar kuzeye göç 
ettiler. Hank Albert'in Waterford'da yer aldı ğı do ğru ama anla şmayı imzalayıp 
geri döndü ğünde yüzüne mutluluk maskesi takmı ş bir adam gibiydi. Gözlerini ve o 
gözlerdeki bakı şları gördüm, Fred. Sanki bacaklarını kesmi şlerdi. O da yeni 
plastik protez bacak aranıyor gibiydi. Pekâlâ, ta şınaca ğız. Nerede olaca ğız, biz 
ne olaca ğız? Yalnızca bir sürü yabancı evin ortasında aynı e vde birbirine 
yabancı iki insan gibi ya şayaca ğız. Böyle mi olmalıyız? Hareket zamanı, Freddy. 
Yapılması gereken bu. Ellili ya şlar kapıya dayandı ve onu altmı şlar bekliyor. 
Hastane odaları ve ho ş hemşirelerin vücudunu besleyici sıvılarla doldurma zama nı 
geliyor. Freddy kırk ya ş gençli ğin sonu. Belki de gerçekte gençli ğin sonu 
otuzlar, kırklı ya şlar insanın kendini aptal gibi hissetmesinin sonudu r. Yabancı 
bir yerde ya şlanmak istemiyorum. 
Yeniden a ğlamaya ba şladı. So ğuk, karanlık arabanın içinde oturmu ş, bebekler gibi 
ağlıyordu. 
George, otoyol ve ta şınma sorunundan ba şka bir şey bu. Neyin oldu ğunu ben 
biliyorum. 
Çeneni kapa, Fred. Seni uyarıyorum. 
Ama Fred çenesini kapamayacaktı anla şılan ve bu çok kötüydü! Artık Fred'i 
kontrol edemiyorsa barı şı nasıl sa ğlayacaktı? 
Sebep Charlie, de ğil mi, George? Onu ikinci kez gömmek istemiyorsun. 
«Charlie,» dedi yüksek sesle. Sesi a ğlamaktan kalın ve yabancı gibi çıkmı ştı. 
«Ve ben. Yapamam. Gerçekten yapamam...» 
Başını arkaya yasladı. Ya şlar yanaklarından çizgiler halinde akıyordu. Sanki 
elinden şekerini dü şürmüş küçük bir çocuk gibi akan? ya şlara engel olamıyordu. 
Sonunda kabu ğundan sıyrılmı ş ve araba kullanacak hale gelebilmi şti, içinin 
kurudu ğunu hissediyordu. Đçi bo ş bir çukura dönmü ş ve kurumu ştu. Artık sakindi. 
Karanlıkta etraftaki evlere ve caddenin iki yanında  dimdik ve hızla yürüyen 
insanlara baktı. 
Şimdi bir mezarlıkta ya şıyoruz, diye dü şündü. Mary'le ben bir mezarlıkta. Tıpkı 
Richard Boone'nun kitabında dedi ği gibi, «Ya şamı Gömüyorum.» Arlins'lerin evinde 
ı şık vardı ama aralı ğın be şinde gitmi ş olacaklardı. Hobarts'lar da geçen hafta 
ta şınmı şlardı. Ev bombo ştu şimdi. 
Evine giden asfalt yola saptı ğında (Mary üst kattaydı; gece lambasının ölgün 
ı şı ğını görebiliyordu) ansızın Tom Granger'ın birkaç ha fta önce söyledi ği bir 
şeyi anımsadı. Tom'la bunu konu şmalıydı. Pazartesi. 
 
25 Kasım 1973 
 
Televizyonun kar şısında oturmu ş Mustang-Charger maçını izliyor ve çok sevdi ği 
özel içkisini yudumluyordu. Güney viskisi ve Seven Up. Bu içkiyle arkada şları 
alay etti ği için kendi özel içkisi olmu ştu. Charger takımı üçüncü çeyrekte 27-3 
ilerdeydi. Rucker'ın üç kez yolu kesilmi şti. Ne şahane oyun ha, Fred? Öyle 
George. Bu gerilime nasıl dayanıyorsun? 
Mary yukarda uyuyordu. Hafta sonu hava ısınmı ş, ama şimdi ya ğmur yeniden 
başlamı ştı. Uykusunun geldi ğini hissetti. Üç içkiden sonra normaldi tabii. 



Oyunda ara olmu ş ve reklamlar ba şlamı ştı. Bud Wilkenson enerji kriziyle ilgili 
konu şuyordu. Gerçek bir krizdi bu ve herkesin yardımcı o lmasını istiyordu. 
Çatılar iyi şekilde izole edilmeli, kızartma yapmadıkları zaman ocak bacalarını 
kapalı tutmalıydılar. Sonunda logo firması göründü.  Kendi ürünlerinin tanıtımını 
yapıyorlardı; bir tabela ve üzerinden size bakan mu tlu bir kaplan. Tabelada: 
EXXON 
yazısı okunuyordu. 
Esso adı bile Exxon olarak de ği şmişti ve herkes kötülük dolu günlerin 
yakla şmakta oldu ğunu bilmeliydi. Esso insanın a ğzından rahatça, kayar gibi 
çıkardı. Sanki hamakta dinlenen bir adamın yumu şak sesi gibi. Exxon'sa Yurir 
gezegeninin diktatörünün adını telaffuz etmekten fa rksızdı. 
Exxon bütün güçsüz Dünyalıların silahlarını bırakıp  teslim olmasını istiyor, 
dedi kendi kendine. Bu sözlere gülmekten kendini al amadı ve yeni bir içki 
hazırladı. Kalkmasına hiç gerek yoktu, Güney viskis iyle şi şenin dibine do ğru 
inmi ş Seven Up şi şesi yanıba şındaki masadaydı. Plastik bir kapta buz bile vardı.  
Tekrar maça döndü. Charger'lar topu dikerek atı şı yaptı. Hugh, Frednach, 
Mustang'lerin defans oyuncusu, topu kaparak şampiyonluklar görmü ş Hank Rucker'a 
attı. O da Mustang'leri altıya kadar ilerletti. Son ra Charger'lardan Cocker topu 
tekrar Mustang yarı sahasına ta şıdı. Ve Kurt Vonnegut'un kitaplarında yazdı ğı 
gibi, «Bu böyle sürüp gitti.» Kurt Vonnegut'un bütü n kitaplarını okumu ştu. Bu 
kitaplarla şu oynanan maç arasında bu kadar yakın bir ba ğ olması komikti. Geçen 
hafta gazete haberlerinde, Kuzey Dakota'nın Drake k asabasındaki bir okulun ilan 
tablosunda sergilenen, Vonnegut'ın Dresden'deki yan gın bombaları hakkında 
yazdı ğı Be şinci Mezbaha adlı romanının kopyalarının yakıldı ğı yazıyordu. Biraz 
düşünürsen, arada komik bir ili şki oldu ğunu farkedebilirsin. 
Fred, şu otoyol şubesindeki piçler neden 784 geni şletme planını Drake'de 
uygulamıyorlar? Onların buna bayılacaklarına bahse girerin George, bu çok ho ş 
bir fikir. Niçin bu konuyla ilgili bir şeyler yazmıyorsun? S... git, Fred. 
Charger'lar sayı yaptı. Şimdi 34-3 olmu ştu. Tezahüratçı kızların bazıları 
popolarını sallayarak dans ettiler. Hafif uyuklama durumundaydı. Bu yüzden 
Fred'den yakasını kurtaramıyordu. Đşte yine konu şmaya ba şlamı ştı. 
George, ne yaptı ğının farkında oldu ğunu pek sanmıyorum. Bırak da sana ben 
açıklayayım. Heceleyerek anlatayım, bunak herif. (Y akamı bırak, Fred.) 
Birincisi, Waterford için tanınan süre yakında bite cek. Salı gece yarısı bu i ş 
bitmi ş olacak. Çar şamba günü, Tom McAn şu Đrlanda piçi Patrick J. Monohan'la 
anla şmasını yapacak. Çar şamba ö ğleden sonra ya da per şembe sabahı kocaman bir 
SATILDI levhası asılacak. Çama şırhanedekilerden biri bunu gördü ğünde, belki 
biraz zaman kazanmak için biz aldık diyebilirsin. A ma Ordner olayı didiklerse 
öldün demektir. Ama (Freddy, beni rahat bırak) cuma  günü yeni km levha asılacak: 
WATERFORD'DAKĐ YENĐ YERĐMĐZ 
THOM MCAN AYAKKABILARI 
Burada Yeniden Büyüyece ğiz!!! 
 
Ve pazartesi erkenden i şini kaybedeceksin. Evet, sabah ondaki kahve molasın dan 
önce artık i şsiz bir adam olacaksın. Sonra eve Mary'le konu şmaya geleceksin. 
Bunun ne zaman olaca ğını tam bilemem. 
Oradan otobüsle eve gelmek yalnızca on be ş dakika sürüyor, böylece yirmi yıllık 
evlili ğin ve yirmi yıllık i ş hayatın o kısacık sürede bitmi ş olacak. Ama Mary'e 
olayı anlattıktan sonra uzun bir açıklama senaryosu  gerekecek. Bunu iyice sarho ş 
olana kadar erteleyebilirsin ama eninde sonunda... 
Fred, şu Allah'ın belası çeneni kapa! 
...Er ya da geç i şini nasıl kaybetti ğini anlatmak zorunda kalacaksın. Kendini 
savunmaya çalı şacaksın. Pekâlâ, Mary, otoyol yetkilileri birkaç ay  içinde Köknar 
Sokağı yakınında yeni yerler yapmayı dü şünüyor. Ben de ihmalkârlık yapmı ş biri 
olarak oradan bir yer edinmek için elimden geleni y apaca ğım. 784 otoyol planını 
hâlâ bir kâbus olarak dü şünüyorum, ama uyanaca ğım. Evet, Mary, evet, 
yerle şece ğimiz yeni bir yer bulaca ğım. Tamam, Waterford için geç kaldım, ama 
yeni bir site kurulunca hemen oraya gidece ğim. Bu Amroco Sitesine girmek ne 
kadar mal olur acaba? Şey, bir ya da bir buçuk milyon diyebilirim. 
Seni uyarıyorum, Fred. 



Ya da ona bu i şleri senden daha iyi bilen ba şka birinin olmadı ğını 
söyleyebilirsin, George. Mavi Kurdele'nin kârlılı ğının çok az oldu ğunu, 
yukarıdaki finansçıların ve maliyet analizcilerinin  Mavi Kurdele'yi kapatıp, 
meclisin verdi ği parayı almayı daha uygun bulduklarını söyleyebili rsin. Ona bunu 
söyleyebilirsin. 
Oh, cehenneme kadar yolun var. 
Ama o filmin ilk yarısı ve bunun ikinci yarısı da v ar de ğil mi? Sen Mary'e 
gidebilece ğiniz hiçbir ev olmadı ğını ve olamayaca ğını söyledi ğinde ikinci yarısı 
da var de ğil mi? Sen Mary'e gidebilece ğiniz hiçbir ev olmadı ğını ve 
olamayaca ğını söyledi ğinde ikinci yarı ba şlayacak. Bunu nasıl açıklayacaksın? 
Hiçbir şey yapmayaca ğım. 
Doğru. Yalnızca sandalında uyuyakalmı ş balıkçılara benziyorsun. Ama salı ak şamı 
fırtına çıkınca sandalın tepetaklak olacak, George.  
Tanrı a şkına, pazartesi git ve Monohan'ı gör, onu mutsuz bi r adam yap. Đşaretli 
yeri imzala. Bu ancak cuma ak şamı Ordner'a söyledi ğin yalanlar kadar sorun olur. 
Ama kurtarabilirsin. Tanrı bilir bundan önce de tem ize çıkabilirsin. 
Beni rahat bırak. Nerdeyse uyumak üzereyim. 
Bu, Charlie'yle ilgili de ğil mi? Belki de cinayet i şlemenin bir yolu ama Mary 
için adil de ğil. Kimse için adil de ğil. Sen... 
Ok gibi yerinden fırlayınca içkisi halıya döküldü. «Belki bu yalnızca ben 
olabilirim.» 
Peki, silahlar hakkında ne diyorsun, George? Ne diy orsun? 
Titreyerek kadehini yeniden doldurdu. 
 
26 Kasım 1973 
 
Çamaşırhaneden üç blok ötedeki Nicky'nin Yeri adlı resto randa Tom Granger'la 
oturmu ş, bira içiyor ve yeme ğin gelmesini bekliyorlardı. Otomatik pikapta Elton 
John'un «Ho şçakal Sarı Yol»u ba şlamı ştı. 
Tom, 37-6'yla kazanan Charger'lar ve maç hakkında b ir şeyler anlatıyordu. Tom 
hiç ayırım yapmaksızın bütün kent takımlarını tutar dı ve onların kaybı Tom'u 
çıldırtırdı. 
Beyaz, naylon pantolon takım giymi ş bir kadın garson yemeklerini getirdi. Kadın 
üç yüz ya şındaydı, belki de üç yüz dört. Aynı şey kilosu için de geçerliydi. Sol 
göğsünün üzerindeki kartta, GAYLE. «Nick'in Yeri'nde y emek yedi ğiniz için 
te şekkür eder» yazılıydı. 
Tom sosun içinde bir dilim kızarmı ş biftek, kendisi de iki tane sade çizburger 
ısmarlamı ştı. Çizburgerlerin çok iyi yapıldı ğından emindi. Daha önce de burada 
yemi şti. 784 otoyolu, yarım blok ötedeki Nick'nin Yeri'n in yoklu ğunu da 
hissettirecekti insana. 
Sessizce yemeklerini yediler. Tom dün geceki maçla ilgili ate şli konu şmasını 
bitirdikten sonra ona Waterford planı ve Ordner'la yaptı ğı konu şma hakkında 
sorular sormaya ba şladı. 
«Per şembe ya da en geç cuma imzayı ataca ğım,» dedi. 
«Ben sürenin salı günü bitti ğini sanıyordum.» 
Tom McAn'in Waterford i şinden vazgeçti ği hakkında kısa bir hikâye uydurup 
anlatmaya ba şladı. Tom Granger'a yalan söylemek pek ho şa gidecek bir şey de ğildi 
aslında. Tom onun yalanını anlayacak kadar zeki bir i sayılmazdı, ama on yedi 
yıllık arkada şıydı ve onu kandırmak üzücüydü. 
Anlatacaklarını bitirdi ğinde, Tom'un tek söyledi ği «Ya,» oldu ve konu kapandı. 
Tom bir parça eti a ğzına götürüp çi ğnerken yüzü buru ştu. «Neden burada yedik ki? 
Buranın eti de berbat, kahvesi de. Karım bile bunun  daha iyisini yapar.» 
«Bilmem, neden buraya geldik,» dedi. « Şu Đtalyan lokantasının açıldı ğı günü 
hatırladın mı? Verna'yla Mary'i götürmü ştük hani.» 
«Tabii, a ğustostu. Verna hâlâ orada yedi ği ricotta... yo, hayır, rigatoni 
yemeğini dilinden dü şürmüyor.» 
«Ve yan masada oturan adamı da hatırlıyor musun? De v gibi şi şko adamı?» 
«Şi şman dev...» Tom lokmasını çi ğniyor ve adamı hatırlamaya çalı şıyordu. Sonunda 
başını olumlu bir şekilde salladı. 
«Onun dolandırıcı oldu ğunu söylemi ştin.» 



«Ohhhhh.» Tom'un gözleri büyüdü. Bo şalan taba ğını itip bir Herbert Tareyton 
sigarası yaktı. Sönen kibriti taba ğın içine atarak onun sosun içinde yüzü şünü 
seyretti bir süre. «Evet, do ğru. Sally Magliore.» 
«Adı bu muydu?» 
«Evet, buydu. Kalın camlı gözlükleri olan iri adam.  Dokuz çeneli, Salvatore 
Magliore. Bu isim bir Đtalyan genelevini ça ğrı ştırıyor, de ğil mi? Tek-Göz Sally. 
Tek gözünde katarakt oldu ğu için insanlar onu genellikle bu adla ça ğırır. Üç ya 
da dört yıl önce Mayo Klini ğinde aldırtmı ş... kataraktı, gözünü de ğil. Evet, o 
büyük bir sahtekârdır.» 
«Ne i ş mi yaparlar?» diye sordu Tom. Bir yandan da taba ğının içine sigarasının 
külünü silkeledi. «Uyu şturucu, kadın, kumar, sahte yatırımlar ve dolandırı cılık. 
Ve di ğer dolandırıcıları ortadan kaldırmak. Geçen hafta, gazetedeki haber 
dikkatini çekmedi mi? Arabasının bagajında bir erke k cesedi bulmu şlar. Kafasına 
altı el ate ş edilmi ş ve gırtla ğı kesilmi ş. Gerçekten komik bu. Bu insanın 
kafasına altı el ate ş ettikten sonra, niçin bir de gırtla ğını kesmi şler? Tam 
Tek-Göz Sally'ye yakı şacak bir örgüt cinayeti.» 
«Yasal bir i şi var mı?» 
«Evet, var. Norton'un arkasında araba satıyor. Magl iore'un Garantili Kullanılmı ş 
Arabaları. Her araba bagajında bir cesetle beraber! » Tom gülerek taba ğın içine 
biraz daha kül silkeledi. Gayle yanlarına gelip kah ve isteyip istemediklerini 
sordu, iki kahve daha söylediler. 
«Isıtıcı kazan kapa ğı için istedi ğim o perçinleri bugün aldım,» dedi Tom. «Benim 
aletime benziyorlar.» 
«Sahi mi?» 
«Evet. Boyları hilafsız yirmi santim, yedi buçuk sa ntim kadar da enleri var.» 
«O zaman benim aletime benziyorlar.» 
Đkisi de güldüler ve i şe dönme zamanı gelene kadar oradan buradan lafladıl ar. 
 
O ö ğleden sonra, otobüsten Banker Soka ğında indi ve kendilerine kom şu olan 
Duncan'ın barına do ğru yürüdü. Bir bira ısmarladı ve Duncan'ın dün gece ki maçı 
heyecanla anlatmasını dinledi. O sırada arka taraft an biri gelip Bowling Skor 
Tabelasının iyi çalı şmadığını söyledi. Duncan bir göz atmak için gidince, 
birasını yudumlayarak TV'yi izlemeye koyuldu. Drama tik pembe dizilerden biri 
oynuyordu. Đki kadın yava ş sesle Hank adında biri hakkında konu şuyorlardı. Tam o 
sırada Hank okuldan geldi. Kadınlardan biri yirmi y ıl önce mezuniyet balosunda 
geçirdi ği tatsız bir deneyim sonucu do ğurdu ğu çocu ğun Hank oldu ğunu ö ğrenmi şti. 
Freddy bir şeyler söylemeye çalı ştıysa da, George hemen çenesini kapattı. Devre 
anahtarının çalı şma düzeni harikaydı. Bütün gün de öyle olmu ştu. 
Bu do ğru, seni boktan şizofren! diye Fred ba ğırdı. 
Sonra George onun a ğzını kapattı. Çek arabanı, Freddy, Burada istenmeye n 
ki şisin. 
«Tabii ki ona söylemeyece ğim,» dedi ekrandaki kadınlardan biri. «Benden bunu ona 
anlatmamı nasıl beklersin?» 
«Yalnızca... anlat ona,» dedi di ğer kadın. 
«Niçin anlatayım? Yirmi yıl önce olup bitmi ş bir olay için dünyayı neden aya ğa 
kaldırayım?» 
«Ona yalan mı söyleyeceksin?» 
«Ona hiçbir şey anlatmayaca ğım.» 
«Anlatmak zorundasın.» 
«Sharon, ona anlatmaya cesaret edemem.» 
«Eğer sen anlatmazsan, Betty, ona ben kendim anlataca ğım.» 
Duncan, « Şu boktan makineler her zaman sorun çıkarır,» diyere k yanına geldi. «O 
budala heriflerin bunları ilk getirdikleri günden b eri sorun bitmedi. Şimdi ne 
yapabilirim? Tanrı'nın cezası Otomatik Endüstrileri  firmasını mı aramalıyım? 
Başıma neler gelece ğini bal gibi biliyorum. En az yirmi dakika sekreter ler arası 
bağlantıları bekleyece ğim. Tam ümidimi keserken do ğru hatta ba ğlayacaklar. 
Kar şıma çıkan herif, i şlerinin ba şından a şkın oldu ğunu, ama çar şambaya birini 
yollamaya çalı şacaklarını söyleyecek. Çar şamba! Sonra kıt kafa biri cuma günü 
ortaya çıkacak. Dört be ş bardak bele ş birayı mideye indirdikten sonra arıza 
neyse tamir edecek ve iki hafta bile geçmeden aleti n ba şka bir yeri bozulacak. 
Eskiden kumar makinelerim vardı. O zaman her şey iyiydi. O makineler tutukluk 



yapmazdı. Ama geli şiyoruz. 1980'lerde hâlâ buralarda olursam Bowling S kor 
Tabelasının yerini daha otomatik bir levhanın aldı ğını görebilece ğim. Ba şka bira 
ister misin?» 
«Evet,» dedi. 
Duncan birayı almak için gidince, barın üzerine ell i sent koyduktan sonra, bozuk 
Bovling Skor Tabelalarının yanında olan telefon kul übelerine do ğru yürüdü. 
Aradı ğı şeyi sarı sayfaların alt kısmında, Yeni ve Kullanılm ı ş Arabalar 
bölümünde buldu. MAGLIORE'UN KULLANILMI Ş ARABALARI, 16. Cadde, Norton 892-4576. 
16. Cadde daha yukarılarda Verner Caddesi oluyordu ve orada sarı sayfalarda 
olmayan her şeyi bulabilirdiniz. 
Telefona bir bozukluk atıp Magliore'un Kullanılmı ş Arabalar dükkânının 
telefonunu çevirdi. Telefon ikinci çalı şta açıldı ve bir erkek sesi duyuldu. 
«Magliore'un Kullanılmı ş Arabaları.» 
«Ben Davis,» dedi. «Bart Dawes. Bay Maliore'la görü şebilir miyim?» 
«Sal me şgul. Ama ben yardımcı olabilirsem, memnun olaca ğım Pete Mansey.» 
«Hayır, Bay Mansey, ben Bay Magliore'la görü şmeliyim. Şu iki coldorados için 
konu şmak istiyorum.» 
«Yanlı ş aradınız,» dedi Mansey. «Biz enerji tasarrufu diye  son zamanlarda büyük 
araba alı şveri şi yapmıyoruz. Kimse de almak istemiyor zaten. Böyle ce...» 
«Ben alırım,» dedi. 
«Ne alırsınız?» 
«Đki tane Eldorado. Biri 1970, biri de 1972. Bir altı n, bir de krem rengi. Geçen 
hafta Bay Maliore'la görü şmüştük. Bu bir i ş anla şması.» 
«Ah, evet anlıyorum. Ama kendisi şimdi burada de ğil, Bay Dawes. Gerçe ği söylemek 
gerekirse Chicago'da. Gece on bire kadar da onunla hiçbir şekilde ili şki kurmam 
mümkün değil.» 
Dı şarda Duncan, Bowling Skor Tabelası üzerine bir levh a astı: BOZUKTUR. 
«Yarın dönecek mi?» 
«Evet, kesinlikle dönecek. Bu bir ticari anla şma mı?» 
«Hayır, dürüst bir alı şveri ş.» 
«Özel bir şey mi?» 
Bir süre duraksadı, sonra, «Evet, do ğru. Saat dört iyi mi?» diye sordu. 
«Tabii, iyi.» 
«Teşekkürler, Bay Mansey.» 
«Aradı ğınızı söyleyece ğim.» 
«Memnun olurum,» diyerek telefonu dikkatle kapattı.  Avuçları terden sırılsıklam 
olmu ştu. 
Eve döndü ğünde, Merv Griffin'in yine ünlülerden biriyle söyle şi yaptı ğını duydu. 
Posta kutusu bo ştu; böyle olması insanın içini ferahlatıyordu. Otur ma odasına 
doğru yürüdü. 
Mary yanında bir kutu kâ ğıt mendille birlikte romlu çayını yudumluyordu. Oda  
viks kokusuyla dolmu ştu. 
«Đyi misin?» diye sordu. 
«Sakın öpme,» dedi karısı. Sesi uzaklardan gelen si s düdü ğü gibiydi. «Sanki 
esrar çekmi ş gibiyim.» 
«Zavallı çocuk,» diyerek onu alnından öptü. 
«Sana bunu sormaktan nefret ediyorum, ama bakkala u ğradın mı? Meg Carter'la 
beraber gidecektik, ama bu durumda onu arayarak özü r diledim.» 
«Evet. Ate şin var mı?» 
«Hayır. Tamam, belki biraz.» 
«Fontaine'den senin için bir randevu alayım mı?» 
«Hayır. E ğer kendimi kötü hissedersem, ben ararım.» 
«Burnun felaket tıkalı.» 
«Evet. Viks kısa bir süre yardımcı oldu, ama şimdi...» Omzunu silkerek, 
gülümsedi. «Donald Duck'dan farkım yok.» 
Kısa bir tereddüt geçirdikten sonra, «Yarın ak şam eve biraz geç dönece ğim,» 
dedi. 
«Ya, öyle mi?» 
«Bir ev bakmak için kuzey yakasına gidece ğim. Đyi bir şeye benziyor. Altı odalı. 
Bir de küçücük arka bahçesi var. Hobart'lardan da f azla uzak sayılmaz.» 
Freddy'nin sesi kulaklarında çınladı. Neden, seni a şağılık hayta? 



Mary'nin yüzü aydınlandı. «Harika. Ben de seninle g elebilir miyim?» 
«Gelmesen iyi olur. Baksana hastasın.» 
«Sarınıp sarmalanabilirim.» 
«Gelecek sefere,» dedi ciddi bir ifadeyle. 
«Tamam.» Kocasına bakarak, «Tanrı'ya şükür, sonunda bu i şle ilgilenmeye 
başladın,» dedi. «Endi şeleniyordum.» 
«Hiç endi şelenme.» 
«Elimde de ğil.» 
Kocasının kollarına sı ğındı bir süre ve sıcak romlu çayını yudumladı. Merv  
Griffin, James Brolin'le yeni filmi «Batıdaki Dünya » hakkında sohbet ediyordu. 
Yakında bütün ülkenin sinema salonlarında gösterile cekti. 
Mary ak şam yemeğini ısıtmak için kalktı. O da televizyonun kanallar ıyla oynamaya 
başladı. Sonunda bir kanalda «F Takımı»nı yakaladı. Bö ylece Freddy'nin sesini 
duymaktan kurtulabilirdi. Ama Freddy susmaya niyetl i de ğil gibiydi. Yalnızca 
konu şma tarzında biraz de ği şme olmu ştu. 
Đlk TV'yi aldı ğın günü hatırlıyor musun, Georgie? 
Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Ekranda Forres t Tucker'a bakıyor, ama sanki 
hiçbir şey görmüyordu. 
Hatırlıyorum, Fred. Nasıl unutabilirim. Bir gece, U pshaws'lardaydılar. «Büyük 
Gösteri ve Dan'ın Gelece ği» filmlerini seyredip eve dönmü şlerdi. Đki yıllık 
evliydiler. Mary, «Donna Upshaw bu gece biraz... ga rip gibiydi, farkettin mi?» 
diye sormu ştu. Şimdi bile Mary'nin o geceki çekici; görünü şünü anımsıyordu. 
Đnce, uzun bacaklarını ve yazın aldı ğı beyaz sandaletler içindeki zarif 
ayaklarını hatırlıyordu. Uçsuz bucaksız gibi görüne n o şahane bacakları beyaz 
şortun içinde bamba şka bir çekicilik kazanmı ştı. Gerçe ği söylemek gerekirse, şu 
an Donna Upshaw'ın nasıl göründü ğü umurunda bile de ğildi; şimdi tek iste ği o 
kısacık şortun içinde olan yerleri ke şfetmekti. 
«Koca mahallede tek televizyonu olan insanlar olara k, onlarda toplanan onca 
komşuya hizmet etmek Donna'yı yormu ştur belki de,» dedi. 
Mary'nin ka şlarının yukarı kalktı ğını farketti. Bu da onun aklını bir şeylerin 
kurcaladı ğı anlamına gelmekteydi. Bunu bilecek kadar onu iyi tanıyordu. Ama üst 
kat merdiveninin ortalarına gelmi şlerdi ve elleri o ufacık şortun içindeki 
kalçaları ok şamakla me şguldü. Mary konu ştu ğunda zamanı unutmu ş gibiydi. 
Nerdeydiler? 
«Bart, masa üstüne konan cinsten bir şey bize kaça patlar?» 
Yarı uykulu yanıt vermi şti, «Sanırım yirmi sekiz, belki de otuz dolara bir 
Motorola alabiliriz. Ama Philco...» 
«Radyo de ğil. Bir televizyon.» 
Ayağa kalkarak ı şı ğı yaktı ve Mary'e baktı. Çar şaf kalçalarına kadar kaymı ş 
çırılçıplak yatakta yatıyor ve ona gülümsüyordu. Ci ddi oldu ğunu anladı. Mary'nin 
meydan okuma sırıtı şıydı bu. 
«Mary, TV almak için yeterli paramız yok.» 
«Ufak bir model ne kadardır? Bir GE, bir Philco ya da ba şka bir model?» 
«Yeni mi?» 
«Yeni.» 
O şahane gö ğüslerin üzerinde oyna şan ı şı ğı seyrederken ne yanıt verece ğini 
düşünüyordu. O kadar ince, o kadar güzeldi ki (ama şimdi biraz ya ğlanmı ş, 
George. Kendini ayıpladı, onun için asla bu kelimey i kullanma, Freddy), 
fazlasıyla hayat doluydu. Saçlarının her bir tutamı  bile: canlı, kı şkırtıcı... 
«Yedi yüz elli dolar civarında olmalı,» dedi Mary'n in gülümsemesinin 
dudaklarında donup kalaca ğını dü şünerek... ama bekledi ği olmadı. 
«Pekâlâ, bak,» diyerek Hindular gibi oturdu yatakta . Çar şafın altından ba ğdaş 
şeklini almı ş bacakları belli oluyordu. 
«Ben,» dedi gülümsemeye çalı şarak. 
«Demek istedi ğim ba şka.» Sonra gülmeye ba şladı ve yanaklarından boynuna do ğru 
hoş bir kırmızılık yayıldı. (Ama bu sırada vücudunu ka pamak için hiçbir 
harekette bulunmamı ştı). 
«Aklından neler geçiyor?» 
«Erkekler neden televizyon ister?» diye sordu. «Haf ta sonları maçları seyretmek 
için. Peki kadınlar neden ister? Ö ğleden sonraları pembe dizileri seyretmek 
için. Ütü yaparken dinleyebilirsin ya da bütün i şler bitmi şse ayaklarını koltu ğa 



uzatarak seyredebilirsin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Halbuki TV'yle yapacak bir 
şeyler bulunuyor -bazı faydalı şeyler- aksi halde bo ş bo ş oturmu ş olaca ğız...» 
«Kitap okuyabilir ya da belki sevi şebiliriz, de ğil mi?» diye önerdi. 
«Bunlar için her zaman vakit bulabiliriz,» dedi gül erek. Yüzü pembele şmiş, 
ı şıkta iri gözleri gölgelenmi şti. Gö ğüslerinin üstüne dü şen ı şık ate şli daireler 
çiziyordu. Birazdan ona teslim olaca ğını biliyordu. Daha önce de ya şamıştı bunu. 
Đkinci kez sevi şebilmek için yüzlerce dolar de ğerinde dolaplı bir Zenith, 
televizyon vaadinde bile bulunmu ştu. Bunu dü şününce, sertle şti ğini hissetti. 
Sanki yılan ta şla şmış gibiydi. Bunu, Ridpathler'deki bir 'Yılba şı Yeme ğinde' 
içkiyi fazla kaçıran Mary söylemi şti (ve şimdi, on sekiz yıl sonra, yılanın 
tekrar ta şla ştı ğını hissediyordu -bu hatırlamanın ötesinde bir şeydi). 
«Pekâlâ, tamam,» dedi. «Benim için hafta sonları ay  ı şınlayacak, senin için de 
öğleden sonraları. Ama, sevgili Mary, oh-öyle-de ğil! Bakire Mary, nasıl 
yapaca ğız?» 
Birden kıkırdayarak ona do ğru atıldı. Gö ğüsleri midesinin üzerinde yumu şacık bir 
ağırlık yapıyordu (eh, o zamanlar göbe ğim dümdüzdü, Freddy. Şimdiki cumba gibi 
çıkıntıdan eser bile yoktu). «Bu da i şin oyun tarafı!» dedi karısı. «Bugün ayın 
kaçı? On sekiz haziran mı?» 
«Evet.» 
«Đyi, hafta sonları kendi i şlerini yap ve aralı ğın on sekizinde paralarımızı 
birle ştirece ğiz...» 
«...ve bir tost makinesi alırız,» dedi sırıtarak. 
«...ve o televizyona sahip oluruz,» dedi ciddiyetle . «Bunu yapabilece ğimizden 
eminim, Bart.» Sonra yeniden kıkırdamaya ba şladı. «Ama i şin en e ğlenceli tarafı, 
o gün gelene kadar ne yaptı ğımızı birbirimize söylemeyece ğiz.» 
«Ancak i ş dönü şünde kapımızın üzerinde kırmızı ı şık görmedi ğini sürece, olur,» 
dedi teslim olmu ş bir ifadeyle. 
Karısı onu kucaklayarak, gıdıklamaya ba şladı. Birazdan gıdıklanma ok şamaya 
dönüşmüştü. 
«Onu bana getir,» dedi fısıltıyla ve kavradı. Önce hafif olan elinin teması 
sonradan i şkence edici bir hal aldı. Şimdi karısı ona yardımcı oluyor ve yol 
gösteriyordu. « Đçime sok, Bart.» 
Ve sonra, karanlıkta elleri ba şının arkasında kenetlenmi ş yatarken, «Birbirimize 
söylemeyece ğiz, tamam mı?» dedi. 
«Söylemeyece ğiz.» 
«Mary, bu hayatımızı neye çevirecek? Sana Donna Ups haw'ın bütün mahalleye 
ikramda bulunurken nasıl isteksiz oldu ğunu söylemedim mi?» 
Yanıt verirken sesinde en ufak bir cilve kırıntısı bile yoktu. Sesi monoton, 
biraz sertçe ve azıcık da korkuluydu: asansörsüz ap artmanlarının üçüncü katında 
esen sıcak haziran rüzgârına biraz kı ş havası katmı ş gibiydi ses tonu. 
«Otlakçılık yapmaktan hiç ho şlanmam, Bart! Ve yapmayaca ğım da. Hiçbir zaman.» 
 
Bir zaman sonra, karısının teklifi kafasını altüst etmeye ba şlamı ştı. Hangi akla 
hizmetle şu kalan yirmi hafta sonu içinde onca parayı toparla yabilece ğini 
düşünmüştü? Endi şe verici bir durumdu bu. Birilerinin çimlerini biçm ek için 
biraz ya şlanmı ş sayılırdı. Mary'yse kendinden son derece emin etra fında 
dola şıyordu. Onun bu hali i şkillenmesine neden oluyor ve bir yerlerde parası 
oldu ğunu ya da para kazandı ğını dü şündürüyordu insana. Gözünü dört açsan iyi 
edersin, Bart, diyerek kendi kendine kahkahalarla g üldü. 
Çok ho ş günlerdi de ğil mi, Freddy? Öyleydi, Georgie. Onlar sit... muazz am 
günlerdi. 
Bir gün, i şten çıkmı ş arabasına binmek üzereyken kuru temizleme binasını n 
arkasından görünen fabrikanın koca bacası dikkatini  çekti. Aklına bir fikir 
gelmi şti. 
Araba anahtarlarını tekrar cebine atarak, Don Tarki ngton'la konu şmak için içeri 
girdi. Don iskemlede arkasına yaslandı. Elleri gö ğsünde, beyazla şmaya ba şlamı ş, 
kalın, çalı gibi ka şların altından ona baktı. (Öyle kıllı bir adamdı ki , o çalı 
gibi kılları burun deliklerinde ve kulaklarında da görebiliyordunuz.) 
«Bacayı boya,» dedi. 
O peki dercesine ba şını salladı. 
«Hafta sonları.» 



Tekrar ba şını salladı. 
«Fazla mesai ücreti, üç yüz dolar.» 
Yine ba şını salladı. 
«Sen delisin.» 
O kahkahalarla güldü. 
Don gülümsedi. «Uyarıcı ilaç alı şkanlı ğı mı ba şladı, Bart?» 
«Hayır,» dedi. «Ama Mary'yle bir anla şmamız var.» 
«Đddiala ştınız mı?» Çalı ka şları hayretle yukarı kalkmı ştı. 
«Daha efendice bir şey. Sanırım senin dilinde bu bir bahis.» 
«Don bacanın zaten boyaya ihtiyacı var ve benim de üç yüz dolara. Ne diyorsun? 
Müteahhit gelse en az dört yüz elli alır.» 
«Ara ştırdın de ğil mi?» 
«Evet.» 
«Deli piç,» dedi Don ve gülümsemeye ba şladı. «Sonunda kendini öldüreceksin.» 
«Evet, belki de haklısın,» dedi gülerek (ve on seki z yıl sonra, burada haberlere 
teslim olmu ş bir aptal gibi oturmu ş sırıtıyordu). 
Bir hafta sonu (temmuzun dördü olmu ştu) yerden yukarda sallanan bir in şaat 
iskelesinin üstündeydi. Elinde fırçası, rüzgârda ya lpalanıyordu. Ö ğleden sonra 
rüzgâr fırtınaya dönü şmüş ve iskelenin ipçiklerinden birini koparmı ştı. Gö ğsüne 
bağlı olan emniyet ipi yava şça yana do ğru esnemi ş ve onu a şağı dü şmekten 
kurtarmı ştı. Bir daha onu kimse o kahrolası yere çıkartamazd ı. Hele bir 
televizyon u ğruna dünyada oraya dönmezdi. Ama yeniden iskeleye ç ıktı. Televizyon 
için de ğil ama Mary için de ğerdi. Lamba ı şı ğında iki yana do ğru açılmı ş o küçük 
göğüsler, o sırıtı şla aralanan dudaklar ve o sürekli renk de ği ştiren cüretkâr 
gözler için de ğerdi. 
Eylül ba şı bacayı bitirmi şti; şimdi yeniden bembeyaz ve pırıl pırıl gökyüzüne 
yükseliyordu. Boya ve tiner lekeleriyle dolu elleri ni ovalayarak, eserini 
gururla seyretti. 
Don Tarkington ödemeyi çekle yaptı. «Kötü de ğil,» söyledi ği laf buydu. «Bir 
ahmak adamın elinden çıktı ğı dü şünülürse.» 
Bir elli dolar da, Henry Chalmers'ın yeni oturma od asının duvarlarına ah şap 
kaplama yaparak kazandı. O günlerde, Henry, fabrika da ustaba şı olmu ştu -ve Ralph 
Tremont'un eski Crist-Craft'ını boyuyordu. Aralı ğın on sekizi geldi ğinde, 
Mary'yle beraber yemek odasındaki masanın ba şına oturdular. Silahlarını 
kuşanmış, dost olmaya çalı şan iki garip hısım gibiydiler. Karısının önüne naki t 
olarak üç yüz doksan doları koydu- parayı bankaya y atırmı ş biraz faiz 
ekleyebilmi şti. 
Mary de dört yüz on altı doları onunkinin üzerine b ıraktı. Parayı önlük cebinden 
çıkarmı ştı. Para birer ve be şer dolarlık oldu ğundan kendisinkinden çok daha 
büyük bir tomar olu şturmu ştu. 
Paraya şöyle bir göz atarak, «Tanrı a şkına bunu nereden buldun, Mary,» diye 
sordu. 
Karısı gülümseyerek, «Yirmi altı tane elbise diktim , altmı ş dört tane elbise 
ete ği bastırdım, kırk dokuz etek boyu kısalttım; tı ğla dört halı ördüm, bir 
tanesi olta i ğnesi şeklindeydi; be ş kazak ördüm, iki Afgan bir tane de tam set 
olarak keten masa örtüsü yaptım, altmı ş üç tane mendil i şledim, on iki havlu ve 
on iki yastık kılıfı i şledim. Uykumda bile desenler arasındaydım. 
Gülerek ellerini uzattı. Onun parmak uçlarındaki ka lın nasır kabarı ğını ilk kez 
farkediyordu. Aynı gitar çalanların parma ğında olu şan nasırlar gibiydi. 
«Ah Tanrım, Mary,» dedi bo ğuk bir sesle. «Tanrım, şu ellerinin haline bak.» 
«Ellerim gayet iyi,» dedi. Koyula şmış gözbebekleri ne şeyle dans ediyordu sanki. 
Sen de o bacanın tepesinde pek şirindin do ğrusu, Bart. Bir keresinde bir sapan 
satın alıp, seni popondan vurabilir miyim diye dü şündüm...» 
Gürültüyle yerinden fırlayarak onu kucakladı ve do ğru yatak odasına götürdü. O 
öğleden sonrayı nasıl geçirdi ğimizi hâlâ hatırlıyorum, Freddy kocamı ş adam. 
Sonra kırk dolar fazla paraları kaldı ğını ke şfederek, masa üstü yerine mobilyalı 
olandan almaya karar verdiler. Johny TV'nin sahibi ( şu anda John 784'ün 
istimlakine kurban gitmi şti) RCA'nın geli ştirdi ği yeni modeli önermi ş ve bunu 
alırlarsa mutlu olaca ğını ve sadece haftada on dolar ödemeleri gerekece ğini 
söylemi şti. 
«Hayır,» dedi Mary. 



John üzülmü ş gibi baktı. «Bayan, yalnızca dört hafta. Hayatınız ın en kârlı 
alı şveri şini yapıyorsunuz.» 
Mary, «Bir dakika,» dedi ve Bart'ı, Noel öncesi, ha vanın so ğuğuna aldırmayan 
insanların Noel şarkıları söyleyerek bir a şağı bir yukarı yürüdükleri caddeye 
çıkardı. 
«Mary,» dedi, «John haklı. Sanki.» 
«Đlk önce kendi evimiz için takside girmeliyiz, Bart, » dedi. Ka şları arasında o 
ince çizgi belirmi şti. « Şimdi dinle...» 
Đçeri girdiler. «Bunu ayırmak mümkün mü?» diye John' a sordu. 
«Sanırım kısa bir süre için. Ama bu benim en yo ğun i ş yaptı ğım mevsim, Bay 
Dawes. Ne kadar zaman?» 
«Yalnızca hafta sonuna kadar,» dedi. «Pazartesi ak şamı gelece ğim.» 
 
O hafta sonu sayfiyeye gittiler. Kar henüz ba şlamamı ştı, ama so ğuk kendini 
hissettiriyordu. Arka sokaklarda arabanın içinde ço cuklar gibi kıkırdayarak 
amaçsızca dola ştılar. Arka koltukta içi dolmu ş altı paket, Mary'de de bir şi şe 
şarap vardı. Zamanla arka koltuk boy boy bira ve sod a şi şeleriyle dolmaya 
başladı. Ufakmı ş, büyükmü ş bakmaksızın ne bulurlarsa koltu ğa atıyorlardı. 
Mary'nin son zamanlarda iyice uzamı ş olan saçları, imitasyon deri paltosunun 
omuzlarından a şağıya uçu şuyor, heyecan ve so ğuktan kızaran yanakları alevi 
andırıyordu Şimdi bile, onun yere dökülmü ş sonbahar yapraklarını tekmeleyerek 
yürüyü şünü görebiliyordu. Yapraklar üzerinde botlarının çı kardı ğı hı şırtı adeta 
şöminede yanan odunların sesi gibiydi. Aya ğı bir şi şeye çarpınca, bir küçük 
çocuk gibi sırıtarak, e ğilip onu alıyor ve zafer kazanmı şçasına havada 
sallıyordu. 
Onların da artık depoziti olan şi şeleri yok, Georgie. 
Doğrusunu söylemek gerekirse, o zamanlar ne depozit va rdı, ne de şi şeleri geri 
alırlardı. Kullanır ve kaldırır atardın. 
O pazartesi, i şten sonra, esas de ğerini bulana kadar dört market gezmi şler ve 
sonunda şi şeleri otuz bir dolara satmayı ba şarmı şlardı. Dükkânın kapanmasına on 
dakika kala John'ın yanına varabilmi şlerdi. 
«Dokuz dolar eksik,» dedi John'a. 
John satı ş belgesinin kar şı tarafına ödendi diye yazdı. Bu sırada da RCA 
televizyonları paket olmu ştu bile. « Đyi Noeller, Bay Dawes,» dedi. «Bekleyin, 
ta şıyıcıyı alıp geleyim. Arabaya kadar size yardım ede ceğim.» 
Eve geldiklerinde, ilk kattaki heyecanlı kom şu, Dick Keller, ta şıma i şinde 
onlara yardımcı oldu. O gece, en son kanalda milli marş çıkana kadar hepsini 
izlediler. Sonra televizyonun önünde test yayını ka r şısında sevi ştiler ve ikisi 
de göz yorgunlu ğundan ba şları a ğrıyıp, bitap dü şene kadar onun kar şısında 
oturdular. 
O günden beri televizyon nadiren öyle zevk vermi ştir. 
Mary odaya girdi ğinde onu elinde bo ş viski barda ğı, televizyona bakarken buldu. 
«Yemeğin hazır, Bart,» dedi. «Buraya getireyim mi?» 
Karısına baktı. Acaba o cesaret verici gülümsemeyi onun dudaklarında en son ne 
zaman gördü ğünü merak etti. Ka şlarının arasındaki ince çizgi, artık derin bir 
kırı şık halini almı ştı. Ya şını belli eden bir kırı şık, bir dövme. 
Neden hiçbir zaman bilmek istemeyece ğin şeyleri merak edersin, diye dü şündü. 
«Bart?» 
«Yemek odasında yerim,» dedi ve aya ğa kalkarak, televizyonu kapattı. 
«Tamam.» 
Oturdular, önündeki alüminyum tepsiye baktı. Đçine do ğru bastırılmı ş altı kısma 
ayrılmı ştı. Üzerindeki et sosun içinde yüzüyordu. Bu televi zyondaki soslu etleri 
çağrı ştırıyordu ona. Halbuki et soslar içinde yüzece ğine, sade ve tek olmalıydı. 
Birden hiç neden yokken Lorne Green'le ilgili dü şüncelerini hatırladı: O ğlum, 
seni yakalayaca ğım kel kafa. 
Şimdi bu sözler hiç de e ğlenceli gelmedi ona. Hatta biraz ürkütücüydü. 
«Oturma odasındayken neye gülüyordun, Bart?» diye M ary sordu. Gripten gözleri 
kızarmı ş, burun kenarları çatlamı ş ve soyulmu ştu. 
«Hatırlamıyorum,» derken dü şünüyordu da. Şu an tek istedi ğim çı ğlık atmak. 
Kaybolan şeyler için. Senin sırıtı şın için, Mary. Yüzünde artık göremedi ğim o 
sırıtı ş için, kafamı kaldırıp ba ğırmak istiyorum. Beni affet. Tamam mı? 



«Çok mutlu görünüyordun,» dedi. 
Bilmeyerek -bu anla şılmaz bir şey ve bu gece anla şılmaz şeylere ihtiyacı 
oldu ğunu hissediyordu. Bu gece Mary'nin burnu gibi duygu larının da harap 
oldu ğunu hissediyordu. Bilmeyerek dedi: «Televizyonun pa rasını denkle ştirmek 
için seninle şi şe toplamaya gitti ğimiz günü dü şünüyordum. Dolaplı RCA'yı-» 
«Oh, o mu?» dedi Mary ve hap şırdı. 
 
Jack Hobart'ın seyyar arabasına do ğru yürüdü. Jack'ın arabası donmu ş yiyecekler, 
sıcak ve servise hazır konserve yemekler ve bir sür ü birayla doluydu. 
«Jack! dedi. «Burada ne i şin var?» 
Jack hafifçe gülümsedi.«Eskiden oldu ğu gibi bir dükkân henüz bulamadım, bu 
yüzden... dü şündüm...» 
«Ellen nerde?» 
«Cleveland'a geri döndü,» dedi. «Annesi öldü de.» 
«Tanrım. Çok üzgünüm, Jack. Pek ani olmadı mı?» 
Sokak lambalarının donuk ı şıkları altında bir sürü seyyar satıcı dola şıyordu 
etrafta. Gizli bölmelere yerle ştirilmi ş eskilikten çızırdayan hoparlörlerden 
insanın kula ğına müzik nameleri geliyor; ama tam olarak bir şey anla şılmıyordu. 
Önünden geçen bir kadın, bir yandan yüklü arabasını  çekiyor, bir yandan da üç 
yaşlarında kolları sümük dolu mavi parka giymi ş, ciyak ciyak ba ğıran bir çocu ğu 
sürüklüyordu. 
«Evet, ani oldu,» dedi Jack Hobart. Arabasından ba şını kaldırmamı ştı ve 
dudaklarında anlamsız bir gülü ş belirmi şti. Arabada büyük sarı bir kutu vardı. 
Üzerinde: 
 
KEDĐ KUMU 
Kullanıldıktan sonra atın. 
Sağlıklı. 
 
«Evet, öyle. Kendini çürümü ş gibi hissediyordu, bilirsin, de ği şen hayatından 
geriye kalmı ş artık gibi. Kanserdi. Doktorlar açtılar, içine şöyle bir bakıp, 
anında dikerek kapattılar. Üç hafta sonra da öldü. Ellen için çok zor bir şey. 
Demek istedi ğim, o yalnızca yirmi yıl daha genç.» 
«Evet,» dedi. 
«Bu yüzden bir süreli ğine Cleveland'da kalacak.» 
«Evet.» 
Birbirlerinin yüzüne bakıp, ölümün acı hakikati kar şısında utanarak 
gülümsediler. 
«Nasıldı?» diye sordu. «Kuzeyde kaldı ğın yer?» 
«Pekâlâ, sana gerçe ği söyleyece ğim, Bart. Đnsanları dost de ğil.» 
«Değil mi?» 
«Ellen bankada çalı şırdı, hatırlarsın de ğil mi?» 
«Pek tabii hatırlıyorum.» 
«Evet, eskiden bankada çalı şan kızlar toplanır arabalarla havuza giderlerdi. Be n 
de her per şembe Ellen'e arabayı verirdim. Bu onun günüydü. Kuz eyde şehrin içinde 
bir havuz var ve kadınların hepsi buraya üye. Bir y ıl geçmesine ra ğmen, Ellen o 
kulübe giremedi.» 
«Bu ayrımın güzel bir örne ği, Jack.» 
 
«Kahrolsunlar,».dedi Jack kızgınlıkla. «Zaten eller inin ve dizlerinin 
üzerlerinde sürünerek yalvarsalardı bile, Ellen o k ulübe girmezdi. Onun şahsına 
bir araba aldım. Eski, kullanılmı ş bir Buick. Buna bayıldı. Ke şke iki yıl önce 
bunu yapabilseydim.» 
«Evin nasıl?» 
«Güzel,» dedi Jack içini çekerek. «Elektrik fatural arı yüksek olsa da, güzel 
sayılır. Faturaları görmelisin. Bunlar, kolejde çoc uğu olanlar için gerçek bir 
yıkım oluyor.» 
Yavaşça yürüdüler. Jack'ın kızgınlı ğı geçmi ş ve yüzünde yine sıkılgan bir 
gülümseyi ş belirmi şti. Birden onun eski bir dostu görmekten ne denli m utlu 
oldu ğunu ve o anı uzatmaya çalı ştı ğını farketti. Kafasında ani bir görüntü 
belirdi. Jack kapıyı çalıyor ve hayali bir şirketin televizyonundan yükselen 



müzi ği duyuyor. Karısıysa binlerce mil öteden topra ğın altında yatan annesini 
görebiliyor. 
«Dinle, neden bize gitmiyoruz?» diye sordu. «Bir şeyler atı ştırır ve NFL'de 
hatalı olan her şeyi açıklayan Howard Cosell'i dinleriz.» 
«Hey, bu harika olur.» 
«Yalnız Mary'i aramalıyım.» 
Mary'i aradı ve karısı donmu ş pastayı fırına koyaca ğını sonra da Jack'e hastalık 
bula ştırmamak için çıkıp yataca ğını söyledi. 
«Oraları nasıl bulmu ş,» diye sordu karısı. 
«Đyi, sanırım. Mary, Ellen'in annesi ölmü ş. Cenaze için Cleveland'a dönmü ş. 
Kanserden.» 
«Oh, olamaz.» 
«Bu yüzden eski bir arkada şın Jack'e faydası olur diye dü şündüm, anladın mı?» 
«Tabii, anladım.» Bir süre konu şmadı. «Belki onlarla kom şu bile olabilece ğimizi 
söyledin mi?» 
«Hayır,» dedi. «Onu söylemedim.» 
«Anlatmalısın. Bu onun moralini düzeltebilir.» 
«Tabii. Ho şçakal, Mary.» 
«Hoşçakal.» 
«Yatmadan aspirin almayı unutma.» 
«Alırım.» 
«Hoşçakal.» 
«Hoşçakal, George.» Telefon kapanmı ştı. 
Ürpererek telefona baktı. Mary bu ismi yalnızca onu  memnun etmek istedi ği zaman 
kullanırdı. Aslında Fred-ve-George, Charlie'nin yar attı ğı bir oyundu. 
Jack'le eve gelip maç seyrettiler ve sürüyle bira i çtiler. Ama bu durum onu pek 
hoşnut etmedi. 
On ikiyi çeyrek geçe, Jack eve gitmek üzere arabası na bindi ğinde, «Allah'ın 
belası otoyolcular. Bizleri kendi isteklerine alet ettiler,» dedi gözlerini 
havaya dikerek. 
«Haklısın.» Birden Jack'in ne kadar ya şlı göründü ğünü dü şündü, ürperdi ğini 
hissetti. Jack'le aynı ya ştaydılar., 
«Görü şelim, Bart.» 
«Görü şece ğiz.» 
Biraz sarho ş, biraz keyifsiz birbirlerini sahte bir gülü şle selamladılar. 
Kıvrılan tepenin arkasında kaybolana kadar Jack'in arabasını izledi. 
 
27 Kasım 1973 
 
Đçkiden ve geç kalkmaktan sersem gibiydi bu sabah. Y ıkama makinelerinden gelen 
gürültülü dönme sesi, gömlek makinelerinin buharses i ve ütülerin tak tak 
çıkardı ğı sesler tahammül edilir gibi de ğildi. 
Freddy çok kötüdür. Freddy bugün iblis rolünü üstle ndi. 
Dinle, Fred konu şuyor. Bu senin son şansın, o ğlum. Monohan'ın ofisine gitmek 
için koca bir ö ğleden sonra var önünde. E ğer be şe kadar oraya ula şamazsan, çok 
geç olacak. 
Süre gece yarısına dek devam etmeyecek. 
Tabii devam etmeyecek. Hemen i ş çıkı şı Monohan sana çuvaldızı batıracak ve 
akrabalarına sı ğınmak zorunda kalacaksın. Gidece ğin yer Nebraska da olabilir. 
Monohan için bu, kırk be ş bin dolarla, elli bin dolar arasındaki komisyon fa rkı 
anlamına gelmekte. Bu da yeni bir arabanın 3 katı. Bu miktar para için hesap 
makinesine gerek yok. Bu para için Rombay'ın altınd aki kanalizasyon şebekesinde 
yaşayan akrabalarını ke şfedebilirsin. 
Ama önemli de ğil. Çok etkili de olabilir. Kendisi olmadan da bu s istem daha uzun 
zaman çalı şabilirdi. Gelecek patlama onu büyülemi şti adeta. Hatta bunu şehvetle 
arzulamaktaydı. Doymak bilmedi ğinden kendi taba ğında bo ğulacaktı. 
Öğleden sonra, zamanını Ron'la, Dave'in yıkama makine sinde denedikleri yeni bir 
ürünü seyrederek geçirdi. Acayip bir gürültü vardı.  Bu gürültü, en ufak bir 
şeyden bile etkilenen ba şının zonklamasına neden oluyor, ama dü şünmekten uzak 
tutuyordu. 



Đş çıkı şı, arabasını park yerinden çıkardı -yeni evlerini g örmeye gidece ğini 
söyledi ği için Mary memnunlukla o gün yapmak istedi ği şeylerde onu serbest 
bırakmı ştı- ve şehir merkezinden geçerek Norton'a do ğru sürdü. 
Norton'un cadde kav şakları ve barları dı şında kalan yerleri u ğursuz bir 
karanlı ğa gömülmü ştü. Restoranlarda de ği şik çe şitlerde zenci yemeklerinin 
reklamı yapılıyordu. Çocuklar yaya kaldırımlarında hoplayıp, sıçrıyor ve 
ellerindeki tebe şirle yerlere şekiller çiziyorlardı. Kahverengi ta ş bir binanın 
önünde park eden bir araba dikkatini çekti. Ancak p ezevenklere ait olabilecek 
tipte, büyük ve pembe bir Eldorado Cadillac'tı bu. Arabadan inen kara adamın 
başında toprak sahiplerinin giydi ği cinsten beyaz bir şapka, üstünde inci 
düğmeli süt beyazı takım elbise ve ayaklarında da siya h, yüksek ökçeli, büyük 
altın tokalı ayakkabılar vardı. Elindeki bastonun t epesinde fildi şinden bir top 
görülüyordu. Adam yava ş ve kendinden emin adımlarla arabanın tepesine mont e 
edilmi ş boynuzlu Ren geyi ğinin etrafından dolanarak yürüdü. Boynundaki gümü ş 
zincirin ucunda ka şık biçiminde bir şey asılıydı. Dikiz aynasından çocukların 
şeker almak için ona do ğru ko şuşlarını seyretti. 
Dokuz blok sonra adi görünümlü binalar seyrekle şerek açık, düzensiz ve yumu şak 
balçık şeklinde topraklara bırakıyor. Ya ğlı bir su, çamurlu yuvarlak tepelerin 
arasında kıpırtısız, ölü bir gökku şağı gibi uzanıyordu. Solda, ufka yakın yerde, 
şehrin hava liman inen uça ğı görebiliyordu. 
Şimdi 16'ncı yoldaydı. Şehir ve şehir sınırı arasında yayılmı ş yerle şim yerinde 
dolanmaya devam etti. McDonald'sı geçti. Shakey yer i, Nino'nun horoz 
dövü ştürdü ğü yerin önünden ilerledi. Sezon dolayısıyla kapalı olan mandıranın ve 
Noddy-Time Motelin önünden ilerleyerek yoluna devam  etti. Norton Drive-In 
Sinemasının önünden geçerken büyük afi ş dikkatini çekti: 
 
Cum.-Cts.-Pzr. 
HUZURSUZ EŞLER 
KOŞARAK GĐDENLER 
 
Bir bovling, bir de sürücü kursu sahasını geçti. Se zon yüzünden bunlar da 
kapalıydı. Gördü ğü benzin istasyonlarının iki tanesinde tabela asılm ı ştı: 
 
ÜZGÜNÜZ; BENZĐN YOK 
 
Bir mil sonra Magliore'un Kullanılmı ş Arabalarına gelmi şti. 
Buraya ne amaçla geldi ğini kendisi de tam olarak bilmiyordu, hayal kırıklı ğına 
uğradı ğını hissetti. Bu yarım kalmı ş bir gece-firar-operasyonuna benzemi şti. 
Elektrik direklerine ba ğlanmı ş, geceleri üzerlerle vuran ı şıkla parlayan ve 
aşağıya do ğru sarkan ye şil, sarı, kırmızı ve mavi renkli spiral şeklindeki 
bayrakların altında arabalar yüzleri yola dönük sır alanmı şlardı. Ön camların 
üzerinde fiyat ve birtakım slogan yazan kâ ğıtlar vardı: 
795 DOLAR ĐYĐ ÇALI ŞIR! 
ve 
70 
  
550 DOLAR ĐYĐ NAKLĐYE ARACIDIR! 
7 içinde, lastikleri inik, eski bir Valiant'tan kır ık ön camında: 
75 DOLAR 
v ÖZEL MEKANĐK! 
yazıyordu. 
Gri-ye şil palto giymi ş bir satıcı kar şısında duran şık kırmızı ceketli genç bir 
çocukla gülerek bir şeyler konu şuyordu. Mavi bir Mustang'ın önündeydiler. O ğlan 
kızgınlıkla bir şeyler söyledikten sonra elinin tersiyle sürücü bölü münün 
kapısına gürültülü bir biçimde vurdu ve kapıdaki pa stan bir tabaka döküldü. 
Satıcı omuz silkerek gülümsemesini sürdürdü. Mustan g orada durmaktan daha da 
eskimi ş gibiydi. 
Arazinin tam ortasında bir garaj ve birkaç bölümden  olu şan ofis binası 
bulunuyordu. Park ederek arabadan indi. Garajın içi nde, yukarı kaldırılmı ş bir 
platformun üstünde bir Dodge duruyordu. Bir adam al tına uzanmı ş bir şeylerle 
uğra şıyordu. 



«Bayım, oraya park edemezsiniz. Orası tam yol üstü. » 
«Nereye park edeyim?» 
«Ofise girecekseniz, arka tarafa dola şın.» 
Garajın metal kısmı ve dizilmi ş arabalar arasındaki daracık yoldan arabasını 
dikkatle sürerek arka tarafa geçti. Garajın arkasın a park ederek arabadan indi. 
Rüzgâr insanın içini titretecek kadar sert ve so ğuktu. Gözleri ya şarmasın diye 
kısarak bakmak zorunda kaldı. 
Arkada bir de otomobil mezarlı ğı vardı. Đnsanı şaşırtacak kadar büyük bir alandı 
bu. Arabaların bazıları tamamen parçalanmı ştı. Şu an tekerlek jantları ve 
dingiller üzerinde duran çirkin maden levhalara ben ziyorlardı. 
Ön tarafa do ğru yürüdü. Bir tamirci egzoz takıyordu. Bir cola şi şesi lastik 
kümesinin üstünde dengelenmi ş duruyordu. 
Adama seslendi: «Magliore içerde mi?» Tamircilerle konu şurken kendisini budala 
gibi hissetti. Đlk arabasını yirmi dört yıl önce satın almı ştı ve o günden beri 
ne zaman bir tamirciyle konu şsa kendini acemi bir çaylak gibi hissederdi. 
Adam omzunun üzerinden ona baktı. Yaptı ğı i şe ara vermeden, «Evet, Mansey'le 
birlikte ofisteler,» dedi. 
«Teşekkürler.» 
«Mühim de ğil.» 
Ofise girdi. Duvarlar cam taklidi lambri kaplıydı, yerde de rengi atmı ş kırmızı 
kareli mu şamba vardı. Đki eski koltuk ve bunların arasında paçavraya dönmü ş 
dergilerin olu şturdu ğu bir yı ğın vardı. Açıkhavada Ya şam, Tarla ve Irmak, Gerçek 
Gemi. 
Koltuklarda kimse oturmuyordu. Đçteki ofise geçi ş olması gereken bir kapı vardı. 
Sol tarafta, tiyatro locasına benzeyen bir ofis gör ünüyordu. Orada hesap 
makinesiyle çalı şan kadın oturuyordu. Saçlarının arasında sarı bir k alem vardı. 
Göğsünün üzerindeki zincirin ucunda kenarları yukarı d oğru kıvrık bir gözlük 
sallanıyordu. Ona do ğru yürüdü. Konu şmadan önce dudaklarını yaladı. Şimdi biraz 
sinirli gibiydi. 
«Affedersiniz.» 
Kadın ona baktı. «Evet.» 
Bir an delice bir dürtüyle: Tek göz Sally'i görece ğim, kahpe. Poponu kaldır, 
demek istedi. 
Onun yerine, «Bay Magliore'la randevum var,» dedi. 
«Öyle mi?» Bir an onu dikkatle süzdü ve sonra hesap  makinesinin yanındaki 
kâğıtları karı ştırdı. Đçlerinden birini alarak, «Dawes? Đsminiz Barton Dawes 
mi?» diye sordu. 
«Evet.» 
«Đçeri girebilirsiniz.» Dudakları gülermi şçesine gerildi ve sonra tekrar i şine 
döndü. 
Çok gergin ve sinirliydi. Buraya gelmeden önce onla r hakkında bilgi edindi ğini 
mutlaka biliyor olmalıydılar. Mansey'nin dünkü konu şmasından anla şıldı ğına göre 
burada bir çe şit gece yarısı araba satı şı yapıyorlardı. Onun bildi ğini, onlar da 
biliyordu. Belki de dı şarı çıkıp arabasına binerek do ğru Allah'ın cezası 
Monohan'ın ofisine gitseydi daha iyi olacaktı. Belk i de -Alaska ya da Timbuk'tu- 
ya da herhangi bir yere kaçmadan onu yakalamalıydı.  
Sonunda, dedi Freddy, insan biraz duyarlı olmalı. 
Freddy'e kulak asmaksızın kapıya yürüdü ve açarak i ç ofise girdi. 
Đçerde iki adam vardı. Masanın arkasında olan kalın gözlükler takmı ş, şi şman 
biriydi, öbürü jilet kadar inceydi ve üzerindeki so mon pembesi keten ceket ona 
birden Vinnie'yi anımsattı. Masanın üzerine do ğru e ğilmi şti. Đkisi birlikte J.C. 
Whitney kataloguna bakıyorlardı. 
Sonra onu farkettiler. Masasında oturan Magliore gü lümsedi. Şi şe dibi gibi 
camlar, gözlerini haddinden fazla irile ştirmi ş, aynı tavadaki yumurtalara 
benzetmi şti. 
«Bay Dawes?» 
«Evet.» 
«Gelmeniz sevinç verici. Kapıyı kapatır mısınız?» 
«Peki.» 



Kapıyı kapadı. Geri döndü ğünde Magliore'un dudaklarındaki gülümseme silinmi şti. 
Mansey de gülmüyordu. Yalnızca gözlerini dikmi ş ona bakıyorlardı. Odanın ısısı 
sanki yirmi derece dü şmüştü. 
«Evet,» dedi Magliore. «Ne bok pe şindesin?» 
«Sizinle konu şmak istedim.» 
«Ben konu şma konusunda cömertimdir. Ama senin gibi bok herifl er için de ğil. 
Pete'i arayıp, o iki Eldoradosla ilgili palavrayı u ydurmu şsun.» Magliore 
kelimeyi «Eldoraydos,» diye telaffuz etmi şti. «Söyle bakalım, bayım. Çevirdi ğin 
dümen nedir?» 
Kapının yanında ve ayakta durarak, «Bir şeyler sattı ğınızı duydum,» dedi. 
«Evet, bu do ğru. Araba. Araba satarım.» 
«Hayır,» dedi. «Ba şka şeyler... benzeyen şeyler.» 
Etrafındaki sahte çamla kaplanmı ş duvarlara baktı bir süre. «Sadece şeyler,» 
diyerek bitirdi konu şmasını. Kelimeler bir deste ğe ihtiyaç duyarmı ş gibi çıktı 
ağzından. 
«Dedi ğin o şeylerle uyarıcı ilaçlar, fahi şeler ve yasadı şı bahisleri mi ima 
ediyorsun? Ya da karını veya patronunu vurdurmak iç in kiralık katil mi 
istiyorsun?» Onun ürktü ğünü gören Magliore kahkahayla gülmeye ba şladı. «O kadar 
kötü de ğil, bayım, hele bir le ş kargası için hiç de fena de ğil. Herhalde bu 
polis akademisindeki bir numara ha?» 
«Bak, ben bir.» 
«Çeneni kapa,» dedi Mansey eline J.C. Whitney katal ogunu alarak. Elleri 
manikürlüydü. Televizyon reklamlarındaki insanlar d ı şında bunun gibi manikürlü 
tırnak hiç görmemi şti. «Sal isterse seninle konu şur, ama sen konu şmak için onun 
iznini almalısın.» 
Gözlerini kırpı ştırarak, a ğzını kapadı. Bu kötü bir rüya olmalıydı. 
«Her gün biraz daha ahmakla şıyorsunuz,» dedi Magliore. «Tamam olabilir. 
Budalalarla ilgilenmekten ho şlanırım. Eskiden de budalalarla ilgilenirdim. Đyi 
de yapmı şım. Şimdi. Belki bilmeyebilirsin ama bu ofis gördü ğünden de temizdir. 
Her hafta temizleriz. Evdeki sigara kutumun içinde buradan çıkma bir düzine 
dinleme cihazı var. Sese duyarlı mikrofon, ı şı ğa dayalı mikrofon, dü ğmeli 
mikrofon, basınca duyarlı senin elinden büyük olmay an Sony kayıt cihazları. Đşte 
bunun içi biz burasını her hafta temizleriz. Artık çok üstüme gelmezler derken 
senin gibi bir le ş kargası yolladılar.» 
«Ben le ş kargası de ğilim,» dedi birden. Kendini tutamamı ştı. 
Magliore'un yüzünde biraz abartılmı ş bir hayret ifadesi belirdi Mansey'e 
dönerek, «Duydun mu? Le ş kargası olmadı ğını söyledi.» 
«Evet, duydum,» dedi Mansey. 
«Sana le ş kargası gibi görünüyor mu?» 
«Evet.» 
«Hatta konu şması bile le ş kargası gibi, de ğil mi?» 
«Evet.» 
«Pekâlâ le ş kargası de ğilsen, nesin sen?» dedi Magliore ona do ğru dönerek. 
«Ben,» diye ba şladı, ama ne söyleyece ğinden tam olarak emi de ğildi. O neydi? 
Fred, sana ihtiyacım oldu ğu zaman nerdesin? 
«Hadi, hadi,» dedi Magliore. Hükümet adamı mı? Şehrin yetkili ki şisi mi? ĐRS? 
FBI? Olgunluk ça ğındaki Ef Bi Ay'a benzemiyor mu? Ne dersin, Pete?» 
«Evet,» dedi Pete. 
«Hatta polis bile senin gibi bok bir herifi yollama z, bayım. Sen ya Ef Bi Ay ya 
da özel dedektif olmalısın. Hangisi?» Efkarlamaya b aşlamı ştı. 
Magliore ona olan ilgisini yitirerek, « Şunu dı şarı at, Pete,» dedi. Pete hâlâ 
elinde tuttu ğu katalogla, ona do ğru yürümeye ba şladı. 
«Seni paranoyak herif!» Kendini tutamayarak ba ğırmaya ba şladı. yata ğının altında 
bile polis arıyorsun herhalde! Burada oturdu ğun sürede de, onların evinde karını 
düzdüklerini dü şünüyorsundur!» 
Magliore kocaman açılan gözleriyle ona büyülenmi ş gibi baktı. Wansey, suratında 
duyduklarına inanamıyormu ş gibi bir ifadeyle donup kalmı ştı. 
«Paranoyak?» Bir marangozun elindeki aleti farkında  olmadan çevirip durması 
gibi, Magliore'da a ğzında kelimeleri yuvarlamı ştı. «Bana paranoyak mı dedin?» 
Ne yanıt verece ğini bilemeyerek, heykel gibi kaldı. 
«Pete tekrar ona do ğru yürümeye ba şlayarak, «Onu arka tarafa götürece ğim,» dedi. 



«Dur,» diyen Magliore derin bir soluk aldı. Şimdi bakı şlarında gerçek bir merak 
belirmi şti. «Bana paranoyak mı dedin?» 
«Polis de ğilim,» dedi. «Dolandırıcı da de ğilim. Yalnızca parası olan insanlara 
bir şeyler sattı ğınızı duymu ş olan bir adamım. Ama casus filmlerindeki gibi 
birtakım şifrelerle kapıları çalmayı, şifreli sözler etmeyi bilmiyorum, 
gerekti ğini de dü şünmedim. Evet, paranoyak dedim. Üzgünüm, bu kelimey i üzerime 
yürümek üzere olan bu adamı durdurmak için söyledim . Ben...» Dudaklarını ıslattı 
ve nasıl devam etmesi gerekti ğini dü şündü. Magliore ve Pete büyülenmi ş gibi ona 
bakıyorlardı. 
«Paranoyak,» diye tısladı Magliore. « Şunun üstünü ara Pete.» 
Pete elleriyle onun omuzlarını kavrayarak duvara do ğru çevirdi. 
«Ellerini duvara daya,» dedi Mansey. Onun nefesini kula ğının dibinde duyuyordu. 
«Bacaklarını aç. Aynı polis şovundaki gibi.» 
«Ben polis şovlarını seyretmem,» dedi ama Mansey'nin kastetti ğini anlamı ştı. 
Aranma pozisyonunda durdu. Mansey bacaklarından ba şlayarak, kasıklarına kadar 
çıktı. Đşinin ustası bir doktorun elleri gibi, Mansey'nin el leri de hafif 
darbelerle vücudunda dola şıyordu. Kalçalarında kayarak dola şan eller kemerine, 
ordan da yakasına do ğru yukarı. Parma ğıyla yakanın içini yoklayarak, i şini 
bitirdi. 
«Temiz,» dedi Mansey. 
«Önüne dön, sen,» dedi Magliore. 
Önüne döndü. Magliore hâlâ büyülenmi ş gibi bakmaktaydı. 
«Buraya gel.» 
Ona do ğru yürüdü. 
Magliore bir eliyle masasının üzerindeki cama vuruy ordu. Camın altında bir sürü 
foto ğraf vardı. Birinde esmer bir kadın, güne ş gözlüklerini da ğınık saçlarının 
üzerine itmi ş, kameraya do ğru gülümsüyordu. Güne şten iyice yandıkları belli olan 
çocuklar bir havuzun içinde birbirlerine su sıçratı yorlardı; koyu renk mayo 
giymi ş Magliore tek ba şına sahilde yürüyordu. Yanındaki Đskoç çoban köpe ğiyle 
tıpkı Kral Faruk'a benziyordu. 
«Ceplerini bo şalt,» dedi. 
«Efendim?» 
«Cebinde ne varsa. Hepsini bo şalt.» 
Önce itiraz etmeyi dü şündü, sonra omzundan hâlâ tutmakta olan Mansey'i 
hatırlayarak vazgeçti. 
Boşaltmaya ba şladı. Paltosunun sol cebinden Mary'yle son gittikle ri sinemanın 
bilet koçanları çıkmı ştı. Müzikal bir şeydi, ama ismini hatırlayamadı. 
Paltosunu çıkardı. Elbise cebinden, üzerine -BGD- h arfleri kazılmı ş, Zippo 
çakmağını çıkardı. Bundan ba şka cebinden çıkanlar, iki paket çakmak ta şı, bir 
tane kalmı ş Phillies Cheroot, bir küçük kutu pastil tableti, k ar lasti ği 
taktırdı ğı firmanın bir makbuzuydu. Mansey masanın üzerine k onan şeylere 
bakarak, «Tanrım sen yanmı şsın,» dedi. 
Ceketini çıkardı. Gömlek cebinden kuma şın ipli ğinden ba şka bir şey çıkmadı. 
Pantolonunun sa ğ cebinden araba anahtarlarıyla, on altı sent kadar bozukluk 
çıkmı ştı. Bunların büyük kısmı be ş sentlik metal paraydı. Hiçbir zaman 
anlayamadı ğı bazı nedenlerden dolayı nikel paralar onu bir mık natıs gibi 
çekerdi. Cüzdanını cam masanın üzerine di ğer şeylerin yanına bıraktı. 
Magliore cüzdanı aldı ve üzerindeki isminin ba şharfleri yazılı solmu ş plakete 
baktı. Bunu dört yıl önce Mary evlilik yıldönümleri nde hediye etmi şti. 
«G'nin anlamı ne?» diye sordu Magliore. 
«George.» 
Cüzdanı açarak, içindekileri tek tek onun önüne san ki iskambil kâ ğıdı da ğıtırmı ş 
gibi koymaya ba şladı. 
Birlik ve yirmilik olarak, kırk üç dolar. 
Kredi kartları: Shell, Sunoco, Arco, Grant's, Sears , Careys Bonmar şesi, Amerikan 
Ekspres. 
Ehliyet. Sigorta kâ ğıdı. A-pozitif yazılı bir kan grubu belgesi. Kütüph ane 
kartı. Küçük plastik bir albüm. Nüfus kâ ğıdı. Katlanma yerlerinden da ğılmaya 
başlamı ş birkaç günü geçmi ş fatura, geçen temmuz ayının kredi kartı slipleri. 



«Senin derdin ne?» diye sordu Magliore sinirle. «Hi ç cüzdanını düzeltmez misin? 
Bir yıldır cüzdanını bu lüzumsuz şeylerle dolmu ş halde mi kullanıyorsun? Bu 
cüzdan çöplük gibi.» 
Omuz silkti. «Hiçbir şeyimi atamam.» Ne garip, Magliore'un ona bok herif 
demesine sinirlenmi şti, ama cüzdanını karı ştırması onu hiç de rahatsız 
etmiyordu. 
Magliore içi resimle dolu küçük albümü açtı. En ba şta Mary'nin resmi vardı. 
Gözlerini şaşıla ştırmı ş ve kameraya do ğru dilini çıkarmı ştı. Çok eski bir 
resimdi. En ince oldu ğu zamanlardan kalma bir resim. 
«Karın mı?» 
«Evet.» 
«Bu pozuna ra ğmen çok ho ş bir kadın oldu ğuna bahse girerim.» 
Başka bir resim çıkardı ve gülümsedi. 
«Küçük o ğlun mu? Benim de bu ya şlarda bir o ğlum var. Beysbol oynar mı? Oldukça 
iri. Sanırım oynayabiliyordu^» 
«O benim o ğlum, evet. Şimdi öldü.» 
«Çok kötü. Kaza mı?» 
«Beyin uru.» 
Magliore ba şını sallayarak, resimlere bakmaya devam etti. Hayat ı onun parmakları 
arasından geçiyordu: Crestallen Caddesindeki evleri , 
Tom Granger'la birlikte fabrikanın avlusundaki resm i. Arka bahçede barbekünün 
önünde çekilmi ş bir resmi. Ba şında a şçı şapkası, belinde önlük ve önlü ğün 
üstünde: BABA P ĐŞĐRĐR, ANNE SEYREDER yazılı. 
Magliore albümü masaya bıraktı ve kredi kartlarını toparlayarak Mansey'e verdi. 
«Bunların fotokopisini çek,» dedi. «Ve bu depozit k âğıtlarından birini de al. 
Karısı çek defterini kilit altında tutuyordur, beni m yaptı ğım gibi,» diyerek 
güldü Magliore. 
Mansey şüpheyle baktı. «Bu le ş kargasıyla i ş mi yapacaksın?» 
«Ona le ş kargası deme ve belki o da beni artık paranoyak di ye ça ğırmaz.» 
Ağzından hırıltılı bir kahkaha yükseldi. Sonra aniden  sessizle şerek, «Sen 
yalnızca kendi i şine bak, Petie. Benimkini bana bırak.» 
Mansey bozulmasına ra ğmen gülümsedi ve a ğır a ğır kapıya do ğru yürüdü. 
Kapı kapandıktan sonra Magliore ona baktı. Ba şını sallayarak, kıkırdadı. 
«Paranoyak,» dedi. «Tanrım, bundan ba şka her şeyi söyleyebilece ğini dü şünürdüm 
de, bunu asla.» 
«Neden kredi kartlarımın fotokopisini çekecek?» 
«Bir bilgisayar sistemimiz var. Aslında kimsenin de ğil. Bizim dünyamızda i şi 
olan kullanır. Do ğru kodla giren bir insan, devletle i ş yapan tüm ülkedeki elli 
bin i şletmeye seni sorabilir. Böylece seni kontrol ettire ceğim. E ğer polissen 
anında anlarız. Kartlar sahteyse o da anla şılır. Kartlar gerçek olup ba şkasına 
ait olabilir. Bu da hemen anla şılır. Ama beni inandırdın. Sen dürüst bir 
insansın. Paranoyak ha?» 
Başını sallayarak güldü. «Dün pazartesi miydi? Bayım, pazartesi günü beni bu 
isimle ça ğırmadı ğın için çok şanslısın.» 
«Şimdi size ne almak istedi ğimi söyleyebilir miyim?» 
«Söyleyebilirsin ve e ğer bir polis bile olsan, benim kılıma dokunamazsın.  Buna 
tuzak derler. Ama şimdi söyleyece ğin şeyleri duymak istemiyorum. Yarın aynı 
saatte, aynı yerde ol ve e ğer duymak istiyorsam seni dinleyece ğim. Dürüst biri 
de olsan, sana bir şey satmayabilirim. Nedenini biliyorsun.» 
«Neden?» 
Magliore güldü. «Çünkü senin acemi bir kek oldu ğunu dü şünüyorum. Sen ancak üç 
tekerlekli bir bisiklete binebilirsin.» 
«Nedeni size öyle dedim diye mi?» 
«Hayır,» dedi Magliore. Çünkü o ğlum ya şlarındayken ba şıma gelen bir olayı 
anımsattın bana. Yan evdeki kom şumuzun bir köpe ği vardı. Büyüdü ğüm ev New 
York'un Cehennem mahallelerinden birindeydi. Đkinci Dünya Sava şından önceydi ve 
ekonomik kriz en büyük boyutlara ula şmıştı. Ve ismi Piazzi olan bu adamın, 
Andrea dedikleri melez bir siyah köpe ği vardı. Đsmi Andrea olmasına ra ğmen, 
herkes onu Bay Piazzi'nin köpe ği diye ça ğırırdı. Adam onun zincirini daima ba ğlı 
tutardı, ama bu o köpek için bir şey ifade etmedi ve a ğustos ayının sıcak bir 
gününde olanlar oldu. 1937 yıllarıydı sanırım. Onu sevmek isteyen küçük bir 



çocu ğa saldırdı ve onu hastanelik etti. Çocuk bir ay has tanede yattı. Boynuna 
otuz yedi diki ş atılmı ştı. Ama biliyor musun, bu olayın olaca ğını biliyordum. O 
köpek bütün yaz boyu kızgın güne şin altındaydı. Bütün gün ve her gün. Haziranın 
ortalarına do ğru çocuklar onu sevmek için yanına geldiklerinde ku yru ğunu 
sallamaz olmu ştu. Sonraları gözlerini yuvarlamaya ba şladı. Temmuz sonu çocuklar 
onu ok şadıkları zaman genizden gelen bir sesle hırlıyordu.  Böyle hırlamaya 
başladı ğında, Bay Piazzi'nin köpe ğini ok şamayı bıraktım. Di ğer çocuklar, 'Neyin 
var, Sally? Kızlar gibi ödlekle ştin mi?' demeye ba şlamı şlardı. 'Hayır, ne kızım, 
ne de ödle ğim ama aptal da de ğilim,' diye yanıtladım onları. Bir bebek kafasını 
ağzının içine soksa, ısıramaz, dediler. Devam edin, o nu ok şayın. Köpekler 
okşanmaz diye bir kanun yok, ama ben yapmayaca ğım, dedim. Sonra etrafımda 
dönerek ba ğırmaya ba şladılar. Sally ödlek, kız Sally, Sally Bay Piazzi'n in 
köpe ğinin yanından geçerken annesinin elini tutar. Küçük  çocukları bilirsin.» 
«Bilirim,» dedi. Mansey elinde kredi kartları kapıd a durmu ş, dinliyordu. 
«Ve sonunda köpe ğin kurbanı, o gün bana ba ğıran çocukların içinde sesi en yüksek 
çıkandı. Đsmi Luigi Bronticelli'ydi. Benim gibi iyi bir Yahud iydi, anlıyor 
musun?» Güldü Magliore. «A ğustos ayında bir gün Bay Piazzi'nin köpe ğini sevmeye 
gitti. Hava kaldırımda yumurta pi şecek kadar sıcaktı. O günden sonra fısıltıyla 
konu şmak zorunda kaldı. Sesi eski haline dönmedi. Köpek ısırınca ses telleri 
zedelenmi şti. Manhattan'da bir berber dükkânı açtı. Đnsanlar onu, «Fısıltı Gee» 
diye ça ğırır. 
Magliore ona gülümsedi. 
«Sen bana Bay Piazzi'nin köpe ğini hatırlattın. Henüz hırlamıyorsun ama birisi 
seni ok şasa, gözlerin dönecek. Ve kuyru ğunu sallamayı uzun bir süre önce kestin. 
Pete, bu adama e şyalarını ver.» 
Mansey elindeki kâ ğıt demetini ona verdi. 
«Yarın tekrar gel, konu şmamıza devam edelim,» dedi Magliore Onun masadaki 
eşyalarını cüzdanına yerle ştiri şini seyretti. «Ve şu karı şıklı ğı gerçekten 
temizlemelisin. Cüzdan bütün bu boktan şeylerle harabeye dönmü ş.» 
«Yeniden düzenlerim belki,» dedi. 
«Pete, bu adamı arabasına kadar götür.» 
«Tamam.» 
Tam kapıdan çıkmak üzereydi ki Magliore, «Bay Piazz i'nin köpe ğine ne oldu 
biliyor musun? Belediyeden adamlar gelip onu aldıla r ve gazla zehirlediler,» 
diye arkasından ba ğırdı. 
 
Akşam yemeğinden sonra, Jersey turnikelerindeki kazalara hız l imitinin neden 
oldu ğu hakkında bir şeyler anlatan John Chancellor'ı dinlerken, Mary evi  sordu. 
«Evi böcekler sarmı ş.» 
Hızla dü şen bir asansör gibi suratı a şağıya do ğru sarktı. «Oh. Đyi de ğil, ha?» 
«Pekâlâ, yarın tekrar gidece ğim. E ğer Tom Granger'in tanıdı ğı bilgili biri 
varsa, onu da yanımda götürece ğim. Bir uzmanın fikrini almak lazım. Belki de 
göründü ğü kadar kötü de ğildir.» 
«Umarım, de ğildir. Arka avlu ve her şey...» Umutsuzlukla lafını yarıda kesmi şti. 
Oh, soylu adam, dedi aniden Freddy. Sen gerçek bir soylusun. Karına kar şı nasıl 
bu kadar iyi olabiliyorsun, George? Bu Allah vergis i bir yetenek mi, yoksa ders 
mi alıyorsun? 
«Kes sesini,» dedi. 
Mary ürkerek etrafına bakındı. «Ne?» 
«Oh... Chancellor,» dedi. «John Chancellor, Walter Cronkite ve di ğerinin 
anlattıkları iç sıkıcı ve talihsiz olaylar beni has ta ediyor.» 
«Bu adamlardan nefret etmemelisin, onlar yalnızca h aberleri bize sunuyorlar,» 
diyerek kararsız ve üzgün bakı şlarını John Chancellor'a yöneltti. 
«Sanırım haklısın,» dedi ve dü şündü: Seni piç, Freddy. 
Freddy ona haberleri veren bu adamlardan nefret etm emesini söylemi şti. 
Bir süre sessizce haberleri dinlemeye devam ettiler . Reklam ba şlamı ştı. Yeni bir 
grip ilacının tanıtımını yapıyorlardı. 
«Bu gece daha iyi gibisin,» dedi. 
«Öyle. Bart, emlakçının adı neydi?» 
«Monohan,» dedi otomatik olarak. 
«Hayır, fabrikanın yerini satan adam de ğil. Evi satan adamın adını sordum.» 



«Olsen,» dedi çabucak. Bu adı kafasındaki isim torb asından çekip rastgele 
almı ştı. 
Tekrar haberler çıktı. 
«Jack oralardan çok memnun galiba,» dedi Mary. Oray ı hiç sevmedi ğini söylemek 
üzereyken, a ğzından, «Evet sanırım be ğenmi ş,» kelimeleri çıkıverdi. 
John Chancellor, Ohio'da uçan dairelerle ilgili bir  espri yaparak programını 
bitirdi. 
Saat on buçukta yatmaya gitti. Yine her zamanki köt ü rüyalarından birini görmü ş 
olmalıydı, aniden uyandı. Saat 
11:22 idi. 
Rüyasında, Norton da Venner ve Rice caddelerinin ke si şti ği kav şakta duruyordu. 
Tam trafik ı şıklarının altındaydı. Caddenin a şağısında, bir şekerci dükkânının 
önünde, tepesine geyik kafası monte edilmi ş, pembe bir pezevenk arabası park 
etti. Çocuklar arabaya do ğru ko şuyorlardı. Caddenin tam kar şısındaki bir kiralık 
binanın giri ş merdivenlerinin korkulu ğuna siyah bir köpek zincirle ba ğlanmı ştı. 
Küçük bir Çocuk hiç çekinmeden ona yakla şıyordu. 
Bağırmaya çalı ştı: Sakın köpe ği sevme! Git kendine şeker al! Ama bir türlü 
kelimeler a ğzından çıkmadı. Sanki a ğır çekimdeymi ş gibi, beyaz elbiseli ve 
toprak sahiplerinin giydi ği cinsten şapka takmı ş pezevenk dönüp geriye baktı. 
Elleri şeker doluydu. Çocuklar etrafını sarmı ştı ve hepsi de siyahtı. Ama köpe ğe 
yakla şan o ğlan beyazdı. Köpek ilerledi ve a ğzını kör bir kuyu gibi açtı. Çocuk 
çı ğlık atarak kendini geriye do ğru fırlatınca, parmakları arasından fı şkırarak 
akan kanı gördü. Bu Charlie'ydi. 
Tam bu sırada uyandı. 
Rüyalar. Allah'ın cezası rüyalar. 
Oğlu öleli üç yıl olmu ştu. 
 
28 Kasım 1973 
 
Kalktı ğında kar ya ğıyordu, ama çama şırhaneye vardı ğında hemen hemen durmu ş 
gibiydi. Tom Granger'ı gördü. Tom ona do ğru ko şar adımlarla geliyordu. O so ğukta 
gömlekle ve nefes nefeseydi. Tom'un yüzünde bugünün  pis bir gün olaca ğını 
anlatan bir ifade vardı. 
«Bir sorun var, Bart.» 
«Çok mu kötü?» 
«Yeterince.» Holiday Inn'den dönü şte Johnny Walker kaza yapmı ş. Deakman'da, 
Pontiac süren bir adam kırmızı ı şıkta geçmeye çalı şmış ve Johnny'e çarpmı ş. 
Susarak yardım ararmı ş gibi yükleme bölümünün kapısına baktı. Kimse yoktu  
kapıda. «Polislerin dedi ğine göre Johnny'nin durumu a ğırmı ş.» 
«Aman Allahım.» 
«Olaydan on be ş ya da yirmi dakika sonra ordaydım. O kav şağı bilirsin.» 
«Evet, evet, felakettir.» 
Tom ba şını salladı. Durum bu kadar korkunç olmasa, buna gü lebilirsin. Sanki 
çamaşırcı kadınların üstüne bir bomba atılmı ş gibi. Holliday Inn'in havlu ve 
çar şafları her yere saçılmı ş. Bunları çalan insanla var. Aynı mezar hırsızlı ğı 
gibi. Đnsanların böyle bir şey yapaca ğı aklına gelir mi? Ve kamyona... Bart, 
sürücü kısmından hiçbir şey kalmamı ş. Araba hurda yı ğını. Johnny dı şarı 
fırlamı ş.» 
«Merkez hastanesinde mi?» 
«Hayır, St. Mary Hastanesinde. Johnny Katoliktir, b unu bilmiyor muydun?» 
«Benimle oraya gelir misin?» 
«Gelmesem daha iyi. Ron, ısıtıcı kazanın basıncı yü zünden ba ğırıp ça ğrıyor.» 
Utanarak, omzunu silkti. «Ron'u tanırsın. Gösteri d evam etmeli.» 
«Tamam.» 
Arabasına binerek St. Mary Hastanesine do ğru yola koyuldu. Tanrım, böyle bir 
olay herkesin ba şına gelebilirdi. Johnny Walker 1953 tarihinden beri  Mavi 
Kurdele'de çalı şmaktaydı. Fabrikanın en eski ve biraz da en çılgın ki şisiydi. Bu 
düşünceler gırtla ğına bir yumru gibi çöreklenmi şti. Gazetede okuduklarına göre 
784 geni şleme projesi, bu tehlikeli Deakman kav şağını kullanılmaz hale 
getirecekti. Johnny, onun gerçek ismi de ğildi. Yirmi yıldır onu bu isimle 
tanımasına ra ğmen, giri ş kartında yazılı ismi de hiç unutmamı ştı: Corey Everett 



Walker. 1956'da, karısı Vermont'ta tatildeyken ölüv ermi şti. Bu olaydan sonra, 
şehirdeki sa ğlık te şkilatında kamyon şoförlü ğü yapan erkek karde şiyle birlikte 
yaşamaya ba şlamı ştı. Mavi Kurdele'de i şçiler Ron'a «Ta ş Gülle» adını 
takmı şlardı. Onların Ron'un arkasından kullandıkları bu k elimeyi, Ron'un 
suratına kar şı söyleyen tek ki şiydi Johnny. 
Birden aklına geldi. Johnny ölürse, fabrikadaki en eski i şçi kendisi olacaktı. 
Yirmi yıl. Bu bir rekor de ğil miydi? Bu uzun bir hayat hikâyesi, de ğil mi, Fred? 
Fred aynı fikirde de ğildi. 
Johnny'nin karde şi hastanenin acil servis kısmındaki bekleme odasınd a 
oturuyordu. Zeytin rengi i ş elbisesi ve siyah kuma ş ceket giymi ş, ince, uzun, 
ağır görünü şlü ve Johnny'i andıran biriydi. Zeytin siyahı şapkasını dizlerinin 
arasına sıkı ştırmı ş, gözlerini de yere dikmi şte Ayak sesleri duyunca ba şını 
kaldırıp baktı. 
«Siz fabrikadan mısınız?» diye sordu. 
«Evet. Siz...» ismini hatırlayaca ğını hiç tahmin etmezken, «Arnie, de ğil mi?» 
sözleri a ğzından çıktı. 
«Evet, Arnie Walker.» Yava şça ba şını salladı. «Ne yapaca ğımı bilemiyorum, 
bay?..» 
«Dawes.» 
«Ne yapaca ğım, Bay Dawes? Onu muayene sırasında gördüm. Çok kö tü görünüyordu.» 
«Çok üzgünüm,» dedi. 
«Orası berbat bir kav şak. Öbür çocu ğun da suçu yok. Yalnızca karda yana do ğru 
savrulmu ş. Çocu ğu suçlamıyorum. Söylediklerine göre sadece burnu kı rıkmı ş. Hayat 
ne tuhaf, de ğil mi?» 
«Evet.» 
«Bir keresinde, Hemingway'e bir şeyler götürüyordum. Sanırım altmı şlı yılların 
başıydı. Indiana Toll yolundayken gördü ğüm.» 
Dı ş kapı hızla açıldı ve bir rahip içeri girdi. Çizmel erindeki karları 
silkeledikten sonra tela şla, adeta ko şar adım koridora yöneldi. Arnie Walker'da 
rahibi görmü ştü. Şaşkınlıktan büyümü ş ve şoktan sabitle şmiş gözlerle bakıyordu 
şimdi. Bo ğazından hırıltılı bir ses çıktı ve aya ğa kalkmaya çalı ştı. Elini 
Arnie'nin omzuna koyarak onu durdurmaya çalı ştı. 
«Tanrım,» diye ba ğırdı Arnie. «Rahip ona geldi, siz de gördünüz, de ğil mi? Günah 
çıkartmak... belki de çoktan öldü. Johnny.» Sesi yü kselmi şti. 
Bekleme odasında ba şka hastalar da vardı: kolu kırık bir çocuk, bir aya ğı 
elastik bandaja alınmı ş ya şlı bir kadın, elinin ba şparmağı sarılı bir adam. 
Hepsi birden Arnie'ye baktılar, sonra dergilerini o kumaya devam ettiler. 
«Sakin ol,» dedi anlamsız oldu ğunu bildi ği halde. 
«Bırak gideyim,» dedi Arnie. «Onu görmeliyim.» 
«Dinle.» 
«Bırak gideyim,» diye ba ğırdı. 
Bıraktı. Arnie Walker kö şeyi dönerek rahibin gitti ği yoldan yürüdü. Şimdi gözden 
kaybolmu ştu. Ne yapaca ğını bilemeyerek, şaşkın şaşkın bir süre daha oturdu. 
Erimi ş kar sularıyla yer yer lekelenmi ş yere gitti. Telefonda konu şan hem şirenin 
oturdu ğu, hem şire bölümüne haktı. Camdan baktı ğında karın durmu ş oldu ğunu gördü. 
Koridorun sonundaki muayene odasından acı dolu bir çı ğlık yükseldi. 
Odadaki herkes kafasını kaldırdı. Hepsinin suratınd a hasta insan ifadesi vardı. 
Başka bir çı ğlık ve onun arkasından ıstırap dolu, kulakları sa ğır edecek kadar 
kuvvetli bir feryat yükseldi. 
Odadakiler tekrar ba şlarını e ğmişti. Kolu kırık çocuk içini çekti. Dilinin 
hafifçe şaklaması, odada duyulan tek sesti. 
Ayağa kalkarak, arkasına bile bakmadan aceleyle dı şarı çıktı. 
Çamaşırhane çalı şanları yanına geldiler ve Ron onları durdurmadı. 
Bilmiyorum, dedi onlara. Ya şıyor mu, öldü mü diye bakmadım. Şu an ben de bir şey 
bilmiyorum. Yakında ö ğrenece ğiz. 
Yukarı kata çıktı. Kendini garp ve hayatla ba ğlantısı kesilmi ş gibi 
hissediyordu. 
«Johnny'nin nasıl oldu ğunu biliyor musunuz, Bay Dawes,» diye Phyllis sordu . 
Saçlarındaki beyazları şampuan boyayla kapatmaya çalı şmış, ama bunda pek 
başarılı olamamı ştı. Birden onun ne kadar ya şlı göründü ğünü farketti. 
«Kötü,» dedi. «Son telkinlerde bulunmak için bir ra hip geldi.» 



«Oh, ne yazık. Noel de bu kadar yakla şmışken.» 
«Yükü almak için Deakman'a birini yolladınız mı?» 
Kadın ona baktı ğında gözlerinde biraz sitemli bir ifade seziliyordu . «Tom, Harry 
Jones'u gönderdi.» O da e şyaları be ş dakika önce getirdi.» 
«Đyi,» dedi. Ama kötüydü. A şağıya, yıkama kısmına inmeyi dü şündü. Makinelerin 
içine saf çama şır suyu Hexlite bo şaltmak iyi olurdu. Pollack makineyi açtı ğında 
ortalıkta çama şır falan kalmazdı. Đşte bu 'iyi' olurdu. 
Phyllis bir şeyler söylemi ş, ama o bir kelime bile duymamı ştı. 
«Ne? Üzgünüm.» 
«Bay Ordner aradı dedim. Hemen aramanızı istiyor. V e bir de Harold Swinnerton 
diye biri aradı ve fi şeklerin gelmi ş oldu ğunu söyledi.» 
«Harold?» Neden sonra hatırlayabildi. Harvey'nin si lah dükkânı Harvey, Marley 
gibi. «Evet, anladım.» 
Ofisine girerek, kapıyı kapattı. Masasının üzerinde ki levha: 
DÜŞÜN! Yeni Bir Deneyim Olabilir 
diyordu hâlâ. 
Onu alarak, çöpe attı. 
Masaya oturdu, gelen bütün notları hiç bakmadan top arlayarak çöpe attı. Biraz 
aradan sonra etrafına bakındı. Duvarlar ah şap kaplamaydı. Sol tarafta 
çerçevelenmi ş iki tane diploma asılıydı: biri üniversite diploma sı, di ğeri de 
1969 ve 1970 yılları arasında devam etti ği Fabrika Đşletmeleri Enstitüsünün 
diplomasiydi. Masanın arka tarafındaki duvarda Mavi  Kurdele'nin park alanında 
Ray Tarkington'la çekilmi ş bir resmi asılıydı. Đkisi de gülümsüyorlardı. Fabrika 
tam arkalarındaydı. Üç kamyon yükleme kısmının yan tarafına park edilmi şti ve 
tepede yükselen baca hâlâ bembeyaz görünüyordu. 
1967'den beri bu ofisteydi. Altı yıldan fazla olmu ştu. Bu yıllar zarfında kimler 
gelip geçmemi şti ki: Woodstock, Kent State, Robert Kennedy (suika st sonucu 
ölmü ştü), Martin Luther King ve Nixon. Hayatı bu duvarla r arasında harcanıp 
gitmi şti. Milyonlarca soluk alıp verme, milyonlarca kalp çarpıntısı. Etrafına 
baktı. Neler hissediyordu? Azıcık acı hissetti. Hep si bu. 
Özel kâ ğıtlarını, özel muhasebe kitaplarını atarak, masasın ı temizledi. Orada 
buldu ğu bir kâ ğıdın arkasına istifasını yazdı ve çama şırhanenin zarflarından 
birine koydu. Özel olmayan her şeyi bıraktı. Tel, raptiye, zamklı selüloit 
şeridi, büyük çek defteri, lastik bantla tutturulmu ş giri ş-çıkı ş kartları. 
Ayağa kalktı, duvardaki iki diplomayı da alarak çöp sep etine attı. Camlatılmı ş 
diploması parçalandı. Yıllardır aynı yerde asılı di plomaların yeri duvar rengine 
göre açık kalmı ştı. Kare iki açık renk gölge, hepsi buydu i şte. 
Telefon çalınca, bu Ordner olmalı diyerek ahizeyi k aldırdı. Ama arayan Ron 
Stone'du. 
«Bart?» 
«Evet.» 
«Yarım saat önce Johnny'i kaybettik. Sanırım, gerçe kte hiç şansı yoktu zaten.» 
«Çok üzgünüm. Ö ğleden sonra i şi tatil etsek derim, Ron.» 
Ron içini çekti. «Haklısın, en do ğrusu bu. Ama büyük patronlardan zarar i şitmez 
misin?» 
«Artık büyük patronlar için çalı şmıyorum. Biraz önce istifamı yazdım.» Orada. 
Onu görmek, yaptı ğının gerçek oldu ğunun ispatıydı. 
Di ğer tarafta çok uzun bir sessizlik oldu. Yıkama maki nelerinin ve ütülerin 
sesini duyabiliyordu. Silindirli ütü makinesi, ona verdikleri isimdi bu. O 
makineye kendini kaptırsan, ne olurdun acaba? 
«Seni yanlı ş duymu ş olmalıyım,» dedi Ron sonunda. «Sanırım sen...» 
«Doğru duydun, Ron. Yaptım. Seninle ve Tom'la çalı şmak büyük bir zevkti. Hatta 
Vinnie'yle bile, tabii a ğzını sıkı tuttu ğu sürece. Ama bitti.» 
«Hey, dinle, Bart. Sakin ol. Bunun seni altüst etti ğini biliyorum.» 
«Neden Johnny de ğil,» derken bunun do ğrulu ğundan pek emin de ğildi. Belki hâlâ 
kendini kurtarmak için gayret gösterebilirdi. Belki  hayatını da kurtarabilirdi. 
Son yirmi yıldır koruyucu zırh içinde varolan yekne sak hayatını. Ama rahibin, 
önlerinden ko şar gibi geçerek, ölmek üzere ya da ölmü ş olan Johnny'nin yanına 
gidi şinden ve Arnie Walker'ın bo ğazından o garip hırıltılı sesin çıkmasından 
sonra pes etmi şti. Sanki arabayı bir kıza ğın üzerinde sürmek ya da araba 



kullanırken insanın kendini aptal gibi hissetmesi g ibi. Yalnızca ellerini 
direksiyondan çekiyor ve o ellerle gözlerini kapatı yorsun. 
«Neden Johnny de ğil,» dedi tekrar. 
«Pekâlâ, dinle... dinle...» Ron'un sesi çok üzüntül üydü. 
«Bak, seninle sonra konu şaca ğım, Ron,» dedi. Bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyordu.  
«Devam et, sen şimdi i şine devam et.» 
«Tamam, Tamam, ama.» 
Yavaşça kapadı telefonu. 
Rehberi alarak, sarı sayfadaki S ĐLAHLAR kısmından aradı ğı numarayı buldu ve 
Harvey'nin silah dükkânını aradı. 
«Selam, Harvey'nin yeri.» 
«Ben Barton Dawes,» dedi. 
«Oh, tamam. Dün ö ğleden sonra geç saatlerde fi şekler geldi. Tam zamanında 
gelece ğini size söylemi ştim. Đki yüz adet.» 
«Güzel. Ama bu ö ğleden sonra korkunç derecede me şgul olaca ğım. Bu gece açık 
mısınız?» 
«Noel zamanı yakla ştı ğından geceleri saat dokuza kadar açı ğız.» 
«Tamam. Bu gece sekize kadar gelmeye çalı şaca ğım. Gelemezsem, yarın ö ğleden 
sonra kesin ordayım.» 
«Benim için uygun. Bakın, gidecekleri yeri ö ğrendiniz mi? Baco Rio mu?» 
«Boca...» Oh, evet, Boco Rio. Kuzeni Nick Adams'ın avlanmaya gidece ği yer. «Baco 
Rio. Orası oldu ğunu hatırladım.» 
«Tanrım, ona gıpta ediyorum. Orada hayatımın en iyi  vaktini geçirmi ştim.» 
«Ate şkes sürüyor,» dedi. Kar şısında aniden Johnny Walker'in hayali belirdi. 
Başı, Ordner'ın elektrikli şöminesinin üstüne monte edilmi ş ve altına da bir 
plaket konmu ştu: 
MAVĐ KURDELE AĐLESĐNĐN BĐR ÜYESĐ 
28 Kasım 1973 
Deakman kav şağında çuvala kondu. 
«Ne dediniz?» diye Harry Swinnerton sordu. Şaşırmı ş gibiydi. 
«Ben de ona gıpta ediyorum dedim.» Bir an gözlerini  kapadı. Midesi a ğzına 
gelmi şti 'Parçalanıyorum,' diye dü şündü. Buna da parçalanma denir.' 
«Oh. Pekâlâ tekrar görü şürüz.» 
«Tabii. Tekrar te şekkürler, Bay Swinnerton.» 
Telefonu kapadı, sımsıkı yumdu ğu gözlerini açarak etrafına baktı. Ofis bombo ştu. 
Dahili telefonun dü ğmesine bastı. 
«Phyllis?» 
«Evet, Bay Dawes?» 
«Johnny öldü. Ofisi kapatmaya karar verdik.» 
«Herkes bir bir gidiyor zaten. Onları görünce olanl arı tahmin ettim.» A ğlamamak 
için kendini zor tuttu ğu sesinden belli oluyordu. 
«Bak, gitmeden önce bana Bay Ordner'ı arar mısın?» 
«Tabii.» 
Đskemlesiyle dönerek camdan dı şarı baktı. Kocaman, hantal tekerlekleri 
zincirlerle çevrili, açık portakal rengi bir greyde r yolu kazıyordu. Bu onların 
hatası, Freddy. Hepsi onların hatası. Benim hayatım a girerek ya şamla 
bağlantılarımı koparmadan önce her şey mükemmel gidiyordu. Şimdi en iyi olanı 
yapmıyor muyum, Freddy? 
Freddy? 
Fred? 
Telefon çalınca, ahizeyi kaldırarak, «Dawes,» dedi.  
«Sen aklını mı kaçırıyorsun?» dedi Steve Ordner tat sız bir ses tonuyla. «Ya da 
tam kaçırmı şsın.» 
«Ne demek istiyorsun?» 
«Bugün, dokuz buçukta, Bay Monohan'ı şahsen aradım. McAn'ın adamlarının saat 
dokuzda Waterford anla şmasını imzaladıklarını söyledi. Şimdi ne boktan i şler 
çevirdi ğini söyler misin, Barton?» 
«Sanırım bunu kar şılıklı konu şsak daha iyi olacak.» 
«Ben de aynen böyle dü şünüyorum. Ve i şini kaybetmek istemiyorsan sanırım çok 
hızlı hareket etmek zorundasın.» 
«Benimle oyun oynamayı bırak, Steve.» 



«Ne dedin?» 
«Beni bu i şte tutmaya senin hiç niyetin yok zaten. Đstifamı çoktan hazırladım. 
Her şey hazır. Sana hemen tekrarlayabilirim. 'Ben ayrılı yorum.' Đmza, Barton 
George Dawes.» 
«Ama niçin?» Sesi sanki fiziksel bir yara almı ş gibi çıkmı ştı. Ama Arnie Walker 
gibi zırlamıyordu. Acaba Steve Ordner, on birinci y aşgününden beri bir şey için 
ağlamı ş mıydı? Zırlamak küçük adamların ba şvuraca ğı en son şeydi. 
«Saat iki iyi mi?» diye sordu. 
«Đki iyi.» 
«Hoşçakal, Steve.» 
«Bart.» 
Ahizeyi yerine bırakarak, bo ş gözlerle bir süre duvara baktı. Kısa bir süre 
sonra, Phyllis kapıdan ba şını uzattı. Ya şlı insanlarınkine benzeyen saç şeklinin 
çevreledi ği yüzü yorgun, sinirli ve şaşkın gibiye Patronunu bu bo ş odada hiçbir 
şey yapmaksızın oturur görmek şaşırtmı ştı onu. 
«Bay Dawes, gidebilir miyim? Ama seve seve kalabili rim şayet.» 
«Hayır, gidebilirsin, Phyllis. Evine git.» 
Onun bir şeyler söylemek için kendi kendinle mücadele etti ğini farkedince, bu 
sıkıntılı durumun bir an önce bitmesini dileyerek a rkasını döndü ve camdan 
dı şarı baktı. Bir an sonra, kapının yumu şak bir şekilde, yava şça kapandı ğını 
duydu. 
Aşağıda, ısıtıcılar homurdayarak durmu ştu. Park yerinden çalı şan arabaların 
sesleri geliyordu. 
Steve Ordner'a gidece ği saate kadar bo ş çama şırhanedeki bombo ş odasında oturdu. 
Sonra her şeye ho şçakal diyerek, çıktı. 
Ordner'ın ofisi, enerji krizi yüzünden bir süre son ra kullanılmayacak hale 
gelecek, şehir merkezindeki dev binalardan birindeydi. Yetmi ş katlı, her yanı 
camdan, kı şın ısınması zor, yazın deh şet verecek kadar serin binalardı bunlar. 
Amroco'nun ofisi elli dördüncü kattaydı. 
Bodrumdaki park yerine arabasını bırakıp, yürüyen m erdivenle lobiye çıktı ve 
döner kapıdan geçerek asansöre bindi. Asansörde ond an ba şka bir de uzun Afro 
saçlı, campir elbise giymi ş ve elinde steno defteri tutan bir kadın daha vardı . 
«Afro saçlarınız ho şuma gitti,» dedi birdenbire. 
Kadın ona kayıtsızca baktı ve hiçbir şey demedi. Hem de hiçbir şey. 
Steve Ordner'ın ofisinin, danı şma bölümünde kızıl saçlı bir sekreter oturuyordu. 
Oturdu ğu yerin tam üstünde Van Gogh'un «Sarı Çiçekleri»nin  bir kopyası asılıydı. 
Yerde istiridye rengi kaba tüylü bir halı vardı. Gi zli ı şıklandırma ve gizli 
müzik sistemi ofisteki lüksü tamamlıyordu. Mantovan i'nin kaval müzi ğinin ho ş 
nağmeleri etrafı sarmı ştı. 
Kızıl kafa ona gülümsedi. Siyah campir giymi ş ve saçlarını içinde altın iplikler 
olan bir kurdeleyle toplamı ştı. «Bay Dawes mi?» 
«Evet.» 
«Buyrun, girebilirsiniz.» 
Kapıyı açıp girdi. Ordner masasında oturmu ş bir şeyler yazıyordu. Arkasındaki 
büyük pencereden şehrin batı yakası görülüyordu. Onu görünce, kalemin i bıraktı, 
«Selam, Bart,» dedi yava şça. 
«Selam.» 
«Otur.» 
«O kadar sürer mi?» 
Ordner sabit gözlerle baktı. «Kendine gelene kadar seni tutup sarsmak istiyorum. 
Bunu anlayabiliyor musun? Dövmek, yaralamak falan d eğil. Sadece sarsmak.» 
«Biliyorum,» dedi. Onu gerçekten anlıyordu. 
«Neleri tepti ğinin farkında oldu ğunu sanmıyorum,» dedi Ordner. «McAn'a transfer 
oldun demek. Umarım bedeli oldukça yüksek olmu ştur. Seni şirketteki ba şkan 
yardımcılı ğına getirerek yetkili müdürlerden biri yapmaya kara r vermi ştim. Bu, 
başlangıç için yılda otuz be ş bin dolar demektir. Umarım sana bundan fazlasını 
ödemi şlerdir.» 
«Bir sent bile almadım.» 
«Doğru mu söylüyorsun?» 
«Evet.» 
«Öyleyse neden, Bart? Tanrı a şkına neden?» 



«Nedenini sana niye açıklayayım ki, Steve?» 
Kısa bir süre Ordner ne yapaca ğını bilmez bir halde durdu. Bir boksör nasıl 
yumruk yedikten sonra bir süre kendini toparlamaya çalı şırsa öyle hareketler 
yapıyordu. 
«Çünkü sen benim adamımsın. Bu yeterli mi?» 
«Hayır, yeterli de ğil.» 
«Ne demek istedin?» 
«Steve, ben Ray Tarkington'un adamıyım. O ba şlı ba şına bir şahsiyet. Ona 
aldırmayabilirsin, ama onun kuvvetli ki şili ğini kabul et. 
Onunla konu ştu ğunuz zamanlar, bazen yellenmi ş ya da ge ğirmi şti. Onun gerçekten 
büyük problemleri olmu ştur. Zaman zaman o problemlerden biri de bendim. Bi r 
keresinde, Crager Plaza Otelinin hesabında büyük bi r hata yapmı ştım. Beni kapı 
dı şarı etti. Sen ona benzemiyorsun. Mavi Kurdele senin  için bir oyuncak sadece, 
Steve. Ben onun umurun de ğilim. Sen yalnızca yukarı çıkan grafi ğini umursarsın. 
Bana bu i şçilik martavallarını atma. Silahın horozunu a ğzıma sokmaya çalı şma, 
ısırırım.» 
Yüzü maske takmı ş gibi ifadesizdi. «Bütün bunlara gerçekten inanıyor  musun?» 
diye sordu Ordner. 
«Evet. Mavi Kurdele'yle yalnızca şirketteki durumun yüzünden ilgileniyorsun. 
Artık bu ipe sapa gelmez konu şmayı kes. Hemen.» Đstifa mektubunu ona do ğru itti. 
Ordner yava şça ba şını salladı. «Ve acı verdi ğin insanlar ne olacak, Bart? Şu 
küçük insanlar. Şu son olaylar dı şında senin önemli bir pozisyonun vardı.» 
Söylediklerinin etkisini bekledi. «Yeni bir plan, g idebilecekleri yeni bir yer 
olmadı ğı için, i şlerini kaybeden o çama şırhanedeki insanlar için ne 
düşünüyorsun?» 
Sertçe gülerek, «Seni ucuz orospu çocu ğu. O alt tabaka sanki umurunda, de ğil 
mi?» dedi. 
Ordner kıpkırmızı kesildi. Sonra laflarına dikkat e tmeye çalı şarak: «Bunu daha 
iyi açıkla o zaman, Bart.» 
«Temizleme fabrikasında her bir ücretli i şçinin, Tom Granger'dan yıkama 
bölümündeki Pollack'a kadar, i şsizlik sigortası var. Bu onların hakkı, çünkü 
bedelini son kuru şuna kadar ödüyorlar. Bu kavram sana sıkıntı veriyor sa, bunu 
yalnızca bir i ş hesabı olarak dü şün. Sanki Benjamin'de yedi ğin dört içkili ö ğle 
yemeği.» 
Ordner bir yerine i ğne batmı ş gibi oldu. «Bu yoksullara yardım parası ve sen 
bunu gayet iyi biliyorsun.» 
«Seni orospu çocu ğu,» diye tekrarladı. 
Ordner'ın elleri kenetlenerek yumruk şeklini aldı. Bir süre, yata ğında ellerini 
birbirine kavu şturmu ş dua eden ufak bir çocuk gibi oturdu. «Artık haddin i 
aşıyorsun, Bart.» 
«Hayır. Hiç de öyle de ğil. Beni sen ça ğırdın ve anlatmamı istedin. Ne söylememi 
bekliyordun? Üzgünüm, her şeyi bozdum, ama eski haline getirece ğim. Bunu 
söyleyemem. Üzgün de de ğilim. Özel hayatım da benimle Mary arasında bir ola y. O 
asla bu olayları anlamayacak. Şirketi zedeledi ğimi mi söylüyorsun? Böyle bir 
yalanı söylenilecek kadar yetenekli oldu ğunu sanmıyorum. Şirket güvenilir yere 
gelmi ş zaten, onu kimse incitemez. Şirket Tanrı görevini üstlenmi ş, i şler iyiyse 
kâr oldukça yüksek, biraz kötü gittiyse yalnızca kâ r var demek i şler daha da 
beter gitti diyelim, vergiden kazanç sa ğlarsın. Şimdi anladın mı?» 
Ordner kendini zor tutuyordu, «Kendi gelece ğin ne olacak? Mary'ninki ne olacak?» 
«Bu senin umurunda mı ki Steve? Bizler sadece senin  kendin için allanaca ğın 
kaldıraçlarız. Sana bir şey sorabilir miyim, Steve? Bu i ş sana zarar verecek mi? 
Maaşını mı etkileyecek? Yoksa yıllık kazancın mı dü şecek? Ya da emeklilik paranı 
mı etkileyecek?» 
Ordner ba şını sallayarak, «Eve git, Bart,» dedi. «Kendinde de ğilsin.» 
«Niçin? Yalnızca akacak dolarlar de ğil de senin hakkında konu ştu ğum için mi?» 
«Sen bitmi şsin, Bart.» 
«Anlamıyorsun,» dedi ve yumruklarını masaya dayadı.  «Beni deli ediyorsun, ama 
nedenini bile anlamıyorsun. Seni birisi şartlamı ş. Durum bu hale gelmi şse, deli 
olmalısın. Ama nedenini bilmiyorsun.» 
«Sen bitmi şsin,» diye tekrarladı Ordner. «Lanet olasıca. Haklı sın öyleyim. Sen 
nesin peki?» 



«Evine git, Bart.» 
«Hayır, ama istedi ğin şeyi yapaca ğım, seni yalnız bırakaca ğım. Yalnızca bir 
soruma yanıt ver. Kahrolası şirketin adamı olmayı bırak da, benim sorumu 
dürüstçe yanıtla. Bu olanlar gerçekten umurunda mı?  Bu söylediklerin sana 
gerçekten bir şey ifade ediyor mu?» 
Ordner uzun bir süre suratına baktı. Şehir, grilikler ve sislerle sarılmı ş 
kulelerin meydana getirdi ği bir krallık gibi arkasında uzanmaktaydı. «Hayır,»  
dedi. 
Hortlak gibiydi ve a ğzının üst kısmında incecik pembe bir çizgi konu ştu. 
Ordner'la yaptı ğı tartı şma onu umdu ğundan fazla sarsmı ştı, yol üstündeki 
eczaneden bir kutu Pepto-Bismol almı ş ve yol boyu içmi şti. 
«Anlıyorum,» dedi yava şça. Ordner'a bakarken yüzünde bir dü şmanlık yoktu. «Bunu 
sana ya da şirkete zarar vermek için yapmadım.» 
«O zaman neden? Ben senin sorunu yanıtladım. Sen de  benimkine yanıt vermelisin. 
Waterford anla şmasını imzalamı ş olabilirdin, şimdi bizim yerimize ba şkaları 
endi şe içinde olurdu. Niçin yapmadın?» 
«Açıklamam imkânsız,» dedi. Kendi sesime kulak verd im. Her insanın içindeki ses 
farklıdır. Benim kula ğıma en mükemmelmi ş gibi gelen, senin için duydu ğun en 
boktan şey olabilir. Bu konuda haklı oldu ğumu kabul etmelisin.» 
Ordner henüz yılmamı ştı. Bu gözlerindeki ifadeden açıkça okur gibi biliy ordu. 
«Mary ne olacak?» 
Sessiz kaldı. 
«Eve git Bart,» dedi Steve. 
«Đstedi ğin ne, Steve?» 
Ordner'ın sabrı kalmamı ş gibiydi. «Konu şacak bir şey kalmadı Bart. Birisiyle 
dövü şmek istiyorsan, bir bara git.» 
«Benden istedi ğin ne?» 
«Yalnızca buradan ayrılmanı ve evine gitmeni istiyo rum.» 
«Peki, hayattan istedi ğin ne?» 
«Evine dön, Bart.» 
«BANA YANIT VER! ĐSTEDĐĞĐN ne?» Ordner'a meydan okurcasına baktı. 
Ordner gayet sakin yanıt verdi. «Herkes ne istiyors a ben de onu istiyorum. Evine 
dön, Bart.» 
Ayrılırken bir daha dönüp arkasına bakmadı. Ve bir daha asla oraya dönmedi. 
Magliore'un Kullanılmı ş Arabalarına vardı ğında kar ya ğıyordu yanından geçti ği 
arabaların pek ço ğu farlarını yakmı ştı. Ön camda, silecekler de ği şmez bir ritmle 
bir sa ğa, bir sola gidip geliyorlardı. Sileceklerin kenara  yı ğdı ğı kar taneleri, 
eriyerek gözya şları gibi camdan a şağıya süzülüyorlardı. 
Arkada arabayı park ederek, ofise do ğru yürüdü. Đçeri girmek üzereyken, cam 
kapının üzerine yansıyan görüntüsü gözüne ili şti. Tıpyarısını bitirmi şti. Belki 
de yarın bu kadar kötü olmayacak, 
Ama Fred evde yoktu. Monohan'ın, Bombay'daki akraba larını ziyarete gitmi ş 
olabilirdi... 
Hesap makinesinin ba şında oturan kadın garip bir şekilde gülümseyerek, eliyle 
içeri girmesini i şaret etti. 
Magliore yalnızdı. Đçeri girdi ğinde Magliore 'The Wall Street' gazetesini 
okuyordu. Sonra gazeteyi çöp sepetine do ğru fırlattı. Gazete tıkayarak sepetin 
içine dü ştü. 
«Ortalık cehenneme dönecek,» dedi Magliore. Daha ön ce kendi kendine ba şladı ğı 
konu şmasını sürdürüyordu. «Paul Harvey'nin dedi ği gibi, bütün borsa tellalları 
kocamı ş karılar. Ba şkan istifa edecek mi? Edecek mi? Etmeyecek mi? Eder  mi? 
General Electric enerji krizi yüzünden iflas mı ede cek? Bu merak içimi bir kurt 
gibi kemiriyor.» 
«Evet,» dedi, ama onunla aynı fikirde olup olmadı ğını bilmiyordu. Kendini 
huzursuz hissediyordu ve Magliore'un onu hatırladı ğından da pek emin de ğildi. Ne 
söylemeliydi? 'Ben sana paranoyak herif,' diye hita p eden adamım, hatırladın mı? 
Tanrım, bu lafa ba şlamak için berbat bir cümleydi. 
«Kar ya ğı şı fazlala ştı, de ğil mi?» 
«Evet, öyle.» 
«Kardan nefret ederim. Karde şim, her yıl kasımın ba şında Puerto Rico'ya gider ve 
nisanın on be şine kadar kalır. Yüzde kırkına ortak oldu ğu bir oteli var orada. 



Yatırımına bakmak zorunda oldu ğunu söyleyip durur. Yalancı bok. Eline bir rulo 
tuvalet kâ ğıdı versen kıçına bile bakamaz aslında. Sen ne isti yorsun?» 
«Hah?» dedi birden yerinde sıçrayarak. Bir an kendi ni suçlu hissetti. 
«Benden bir şey istemeye geldin. Bunun ne oldu ğunu bilmezsem sana nasıl yardım 
ederim?» 
Onun bu kadar açık konu şması kar şısında, lafa nasıl ba şlayaca ğını unuttu. 
Konuşmak çok zordu. Kendini çıkmaza girmi ş gibi hissetti. 
Sonra küçük bir çocukken yapmı ş oldu ğu bir şeyi hatırlayarak, gülümsedi. 
«Komik olan ne?» diye sordu Magliore biraz ho şlanmı ş gibi. «Benimle ilgiliyse 
her zaman şaka kaldırırım.» 
«Küçük bir çocukken yoyo'yu a ğzıma sokmu ştum,» dedi. 
«Bu mu komik?» 
«Hayır, onu a ğzımdan çıkaramamı ştım. Komik olan bu. Annem beni kaptı ğı gibi 
doktora götürmü ş ve ancak öyle yoyo'dan kurtulmu ştum. Doktor kaba etime bir 
çimdik atınca, ba ğırarak a ğzımı açmı ştım ve o da birden çekerek yoyo'yu 
çıkartmı ştı.» 
«Senin kaba etini çimdiklemeye niyetim yok,» dedi M agliore. «Ne istiyorsun, 
Dawes?» 
«Patlayıcı,» dedi. 
Magliore gözlerini devirerek ona baktı. Neredeyse a ğzı açık kalacaktı. 
«Patlayıcı?» dedi şaşkınlıkla. 
«Evet.» 
«Bu herifin bir cevher oldu ğunu biliyordum,» dedi Magliore kendi kendine. «Sen 
giderken Pete'e, 'bu çaylak herifin elinden bir kaz a çıkacak,' dedim. Aynen 
böyle söyledim.» 
Hiç sesini çıkarmadı. Kaza kelimesi ona Johnny Walk er'ı hatırlatmı ştı. 
«Tamam, tamam. Patlayıcıyı neden istiyorsun? Mısır Ticaret Fuarını mı 
uçuracaksın? Yoksa uçak mı kaçıracaksın? Belki de k aynananı cehenneme yollamayı 
düşünüyorsun.» 
«Patlayıcıları kaynanam için heba etmem,» dedi sert çe ve ikisi birden gülmeye 
başladılar. Ama aralarındaki gerilim kaybolmamı ştı. 
«O halde ne için? Seni kim bu kadar deli etti?» 
«Kimse deli etmedi,» dedi. «E ğer birini öldürmek istesem, silah satın alırdım.» 
Sonra bir silah satın almı ş oldu ğunu hatırladı. Hatta bir de ğil iki silah. 
Pepto-Bismol'le dolu midesi tekrar a ğzına kadar geldi. 
«Öyleyse patlayıcıları neden istiyorsun?» 
«Bir yolu havaya uçurmayı istiyorum.» 
Magliore kar şısındaki adamı ku şkuyla inceledi. 
«Yolu mu uçurmak istiyorsun? Hangi yol bu?» 
«Henüz yapılmadı.» Bundan garip bir haz duymaya ba şlamı ştı. Bu Mary'ye 
kaçınılmaz yüzle şmesini önemsiz kılıyordu. 
«Demek henüz in şa edilmemi ş bir yolu havaya uçurmak istiyorsun. Seni yanlı ş 
değerlendirmi şim, bayım. Sen kek de ğil, bir piskopatsın, dediklerimi 
anlayabiliyor musun?» 
Kelimeleri dikkatli seçmeye çalı şarak: «784 geni şlemesi dedikleri yolu 
yapıyorlar. Bitti ğinde, devletin paralı yolu şehri tam ortasından ikiye bölecek. 
Bunu istemiyorum -çünkü tahammül edemem- bu yol ben im ya şamımı harabeye 
çevirecek. Bu-» 
«Çünkü onlar çalı ştı ğın i şyerini ve evini bir yumrukta yıkmı ş olacaklar.» 
«Bunu nereden biliyorsunuz?» 
«Senin hakkında bir ara ştırma yaptıraca ğımı söylemi ştim. Şaka yaptı ğımı mı 
düşündün? Hatta i şini kaybetti ğini bile biliyorum. Belki de bunu senden önce 
öğrendim.» 
«Hayır, ben bir aydır biliyordum,» dedi. Artık söyl ediklerini dü şünüp tartmayı 
bir kenara bırakmı ştı. 
«Bunu nasıl yapmayı dü şünüyorsun? Đnşaatın önünden geçerken dinamit lokumlarını 
sigaranı yakar gibi ate şleyip arabanın penceresinden fırlatmayı mı 
planlıyorsun?» 
«Hayır. Đşe ara verdikleri zaman, bütün alet ve makineleri yo lun bir kenarında 
bırakıyorlar. Ben onları uçurmayı dü şünüyorum. Ve üç yeni üst geçidi. Onları da 
havaya uçuraca ğım.» 



Magliore kalın camlar arkasından uzun bir süre ona baktı. Sonra ba şını geriye 
atarak kahkahalarla gülmeye ba şladı. Göbe ği sallanıyor ve kemerinin tokası bir 
yükselip bir alçalıyordu. Zengin, gürültülü ve yüre kten kahkahalardı bunlar. 
Gözlerinden ya şlar akana kadar gülmeye devam etti, sonra iç cebind en koca bir 
mendil çıkararak ya şları sildi. Magliore'un kar şısında durmu ş, onun gülmesini 
seyrediyordu. Birden bu şi şman ve kalın gözlüklü adamın patlayıcıları ona 
sataca ğını hissetti. Yüzünde hafif bir tebessümle Magliore 'u seyretmeye devam 
etti. Kahkahaları umursamıyordu. Hatta bu kahkaha s esleri kula ğına ho ş bile 
geliyordu. 
«Be adam, sen delisin, anladın mı?» diyen Magliore' un kahkahaları, kıkırdamaya 
dönüşmüştü. «Ke şke Pete de burada olup bunları duyabilseydi. Buna a sla 
inanmayacak. Dün bana bo-bok herif dedi ve b-bugün. .. b-bugün...» Kendini 
tutamayarak, tekrar gülmeye ba şladı. Bir yandan katılırcasına kahkahalar atıyor, 
bir yandan da mendiliyle gözlerini siliyordu. 
Gülme krizi geçti ğinde, «Bu i şe soyunmak için paran var mı, Bay Dawes? Şimdi 
para kazandı ğın bir i şin de yok, öyle de ğil mi?» 
Gerçe ği komik bir şekilde ortaya koymu ştu. «Artık kazanç getirecek bir i şi 
yoktu. Đşin bu yönü do ğruydu. Đşsiz biriydi ve bu olanlar rüya de ğil, gerçekti. 
«Geçen ay hayat sigortamı nakit paraya çevirdim. On  yıldır, on bin dolarlık 
sigorta poliçemi ödemi şim. Üç bin dolar kadar bir para elime geçti.» 
«Bu kadar uzun zamandır mı bunu planlıyordun?» 
«Hayır,» dedi dürüstçe. «Poliçeyi nakte çevirirken,  parayı ne için istedi ğimden 
pek emin de ğildim.» 
«Daha o zamanlar bile kafanda birtakım fikirler gel i ştirmi ştin, haksız mıyım? 
Belki yolu yakabilece ğini ya da makineli tüfekle etrafı tarayabilece ğini ya da 
boğazlarını sıkarak onları öldürebilece ğini dü şünmüştün ya da.» 
«Hayır. Yalnızca o zaman tam yapmak istedi ğim şeyi bilmiyordum. Şimdi 
biliyorum.» 
«Pekâlâ bu i şte beni hesaba katma.» 
«Ne?» Gözlerini kırpı ştırarak, şaşkın bir halde Magliore'a baktı. Bunu hiç 
düşünmemişti. Magliore'un ona biraz sıkıntı çektirdikten sonr a patlayıcıları 
sataca ğını umuyordu. Magliore'un bu konuya isteksizce yakl aşması normaldi, 
sanki: 'E ğer yakalanırsan, ismini duydu ğumu bile inkâr ederim,' der gibi. 
«Ne dedin?» 
«Hayır dedim. Ha-yır. Bu hayırın hecelenmi ş şekli. Ba şka nasıl anlatayım?» Öne 
doğru e ğildi. Bakı şlarındaki yumu şaklık kaybolmu ştu şimdi. Gözlük camlarının 
büyüttü ğü gözleri, düz bir çizgi halini almı ştı. Bu gözler Napolili Noel 
Baba'nın ne şeli gözleriyle hiç alakası yoktu. 
«Dinle.» dedi Magliore'a. «E ğer yakalanırsam, seni tanıdı ğımı inkar ederim. Asla 
ismini vermem.» 
«Bal gibi verirsin. Aynasızlar biraz sıkı ştırdı mı bülbül gibi ötersin. Beni de 
ömür boyu içeri atarlar.» 
«Hayır, dinle...» 
«Asıl sen beni dinle,» dedi Magliore. Bo şuna ısrar etme, komik oluyor. Son 
sözümü söyledim. Hayır dedim. Silah yok, patlayıcı yok, dinamit yok, hiçbir şey 
yok. Neden? Çünkü sen bir meyveli kek, bense bir i şadamıyım. Bazı şeyleri 
'alabilece ğimi' birisi sana söylemi ş olmalı. Do ğru, onları alabilirim. Birçok 
ki şiden, birçok şey aldım. Aynı zamanda ceza da aldım. 1946'da ruhsa tsız silah 
ta şımaktan, iki yıldan be ş yıla kadar hapis cezası aldım. Bu on ay sürdü. 
1952'de adi heriflerin gammazlaması sonucu hâkim ön üne çıktım, ama beraat ettim. 
1955'te, vergi kaçırmaktan tutuklandım. Ondan da be raat ettim. 1955'te, sahte 
evrakla arazi almaktan tekrar tutuklandım. Bundan p açayı kurtaramadım ve on 
sekiz ay Castleton'da yattım. Büyük jüri önünde ale yhime tanık eden adam da ömür 
boyu toprak altında bir mezarda yatma cezası aldı. 1959'dan beri üç kere daha 
içeri girip çıktım. Đki davam dü ştü, bir kere de gözaltına alındım. Benim gibi 
birini yirmi yıl içeri atmak için can atarlar. Üste lik artık iyi halden ceza 
indirimi falan da yok. Dü şünsene, yirmi yıl sonra o delikten benim ancak 
böbreklerim ba şka birine nakledilmek için çıkabilir. Bu yapmak ist edi ğin senin 
için bir oyun olabilir. Delice, ama sadece bir oyun . Benim adımı saklayaca ğını 
söylerken, bunun gerçek oldu ğunu dü şünüyordun. Ama yalan söylüyordun. Bana 
değil, kendine. Bu yüzden yanıtım kesinlikle hayır,» d erken ellerini yukarı 



doğru kaldırmı ştı. Tanrı a şkına benden kadın isteseydin, bu iste ğini anında 
yerine getirirdim. Hatta bir de ğil iki kadın verirdim sana. Ama bunu yapamam.» 
«Pekâlâ,» dedi. Midesi bir felaket olmu ştu. Kusaca ğını hissetti. 
«Burası temiz bir yerdir,» dedi Magliore. «Ve temiz  oldu ğunu biliyorum. Ayrıca 
senin de şu an temiz oldu ğunu biliyorum. E ğer dedi ğin Şeyleri yaparsan temiz 
olup olmadı ğına Tanrı karar verecek. Sana bir şey anlataca ğım. Đki yıl kadar 
önce, bir zenci gelerek benden patlayıcı almak iste di ğini söyledi. Onun niyeti 
zararsız bir yolu uçurmak de ğildi. Kahredici Federal Mahkeme binasını yok 
edecekti.» 
Artık anlatma, yeter, diye dü şünüyordu. Sanırım, kusaca ğım. Sanki midesi hareket 
halindeki tüylerle doluydu. 
«Malları ona sattım,» dedi Magliore. «Biraz ondan, biraz bundan. Çeki şe çeki şe 
pazarlık yaptık. O kendi adamlarıyla konu ştu, ben de benimkilerle. Paralar el 
deği ştirdi. Çok para. Mal da el de ği ştirdi, Allah'tan kimseye bir zarar 
gelmeden, onu ve iki arkada şını yakaladık. Ben a ğzından bir şeyler kaçırır mı 
diye bir an bile endi şelenmedim. Bunu dü şünmedim bile. Neden biliyor musun? 
Çünkü o arkada şlarıyla bütünle şmiş bir meyveli kekti, zenci meyveli keki. Hepsi 
berbat hepsi pislik heriflerdi, ama tam bir bütündü ler. Bu en berbat cinsidir. 
Bu otuz heriften üç tanesi bile yakalansa, ses çıka racak bütün deliklerini tıkar 
ve tek kelime konu şmazlar. Bu heriflerin senin gibi tek ba şına dola şan bir 
çatlaktan farkı budur.» 
«Tamam,» dedi tekrar. Gözleri küçülmü ş ve yanmaya ba şlamı ştı. 
«Dinle,» dedi Magliore biraz daha sakin bir sesle. «Zaten üç bin dolar 
istediklerini almana yetmez. Bu karaborsa gibidir. Ne demek istedi ğimi anlıyor 
musun? Liseli sevgililer gibi kırıtmaya gerek yok. Đhtiyacın olan malı alabilmek 
için bunun üç ya da dört katını ödemen gerekir.» 
Hiçbir şey demedi. Magliore izin verene kadar gitmesine ola nak yoktu. Kâbus 
gibiydi, ama gerçekti. Kendi kendine, Magliore'un k ar şısında aptalca bir şey 
yapmaması gerekti ğini tekrarlayıp duruyorduk 
«Dawes?» 
«Ne var?» 
«Yapmak istedi ğinin hiçbir i şe faydası yok. Anlamıyor musun? Bir insanı 
uçurabilirsin, çevreye zarar verebilirsin ya da har ika bir sanat eserini 
mahvedebilirsin. Binaları, yolları ya da bunun benz eri şeyleri havaya 
uçuramazsın. Bunu o deli zencilere de anlatamamı ştım. Bir Federal Mahkeme 
binasını uçurursan, anında yenisini yaparlar. Hatta  bir de ğil iki yeni bina 
birden in şa ederler. Biri yok olanın yerine, di ğeri: de kapıdan geçen her bir 
zenci ahma ğını yakalayıp içeri tıkmak için. Etrafındaki polisl erin tümünü 
temizlesen, onlar anında her öldürdü ğün1 adamın yerine geçecek ba şka polisler 
bulurlar ve yeni gelenler olayın kar şısında daha da tahrik olarak, önlerindeki 
yemeğe aç kurtlar gibi saldırırlar. Kazanamazsın, Dawes.  Beyaz ya da kara. Bu 
adamların sana bu şekilde çıkarsan, evinin ve i şyerinin altını kazarak seni diri 
mezara gömerler.» 
«Gitmek zorundayım,» Kendi sesini tanıyamamı ştı. 
«Çok kötü görünüyorsun. Bu gerginlikten kurtulman l azım. Đstersen sana ya şlı bir 
fahi şe ayarlarım. Ya şlı ve aptal, istersen içini sıkan boktan şeyleri ona 
kusabilirsin ve içindeki zehirden kurtulursun. Gari p ama senden ho şlandım ve...» 
Birden fırladı, odadan ve binadan kendini dı şarı attı. Binadan çıkınca durdu. 
Karın altında titreyerek durup, beyaz ve dondurucu kar havasını içine derin 
derin çekti. Birden Magliore'un arkasından gelerek yakasına yapı şıp onu içeri 
sürüklemesinden ve sonsuza kadar konu şmaya devam etmesinden korktu. Kıyamet günü 
geldi ğinde bile kar şısında Magliore ve ya şlı fahi şe olacaktı. 
Eve vardı ğında, kar kalınlı ğı hemen hemen on be ş santime ula şmıştı. Kar 
temizleme aracı yolu açmı ştı, ama LTD'yi evin giri ş yoluna do ğru sürdü ğünde 
yerde sertle şen karları hissetti. Altındaki LTD sa ğlam ve kuvvetli bir araba 
oldu ğu için zorlanmamı ştı. Ev karanlıktı. Đçeri girdi ğinde evin büyük bir 
sessizlik içinde oldu ğunu farketti. Merv Griffin'in ünlü konuklarıyla yap tı ğı 
söyle şiler duyulmuyordu. 
«Mary,» diye seslendi. Yanıt yoktu. «Mary?» Oturma odasından gelen a ğlama sesini 
duyana kadar, onun dı şarda olmasını bütün kalbiyle istedi ğini dü şündü. Paltosunu 
çıkarıp astı. Askılı ğın altında, yerde ufak bir kutu duruyordu. Kutu bo ştu. Mary 



kı ş gelince o kutuyu paltolardan damlayan suyu toplama k için oraya koyardı. 
Bazen merak ederdi: Orada damlayan su kimin umurund a? Şimdi bu sorunun cevabını 
bulmu ştu. Çok basit. Mary umursuyordu. 
Oturma odasına do ğru ilerledi. Televizyonun kapkara ekranı kar şısındaki koltu ğa 
oturmu ş, a ğlıyordu. Mendili yoktu ve elleri iki yanında duruyo rdu. A ğlamak her 
zaman Mary için özel bir olay olmu ştu: Hemen yatak odasına sı ğınırdı. Ender 
olarak onun yanında kendini tutamayıp, a ğlamaya ba şlarsa, hemen elleriyle ya da 
mendiliyle yüzünü kapatırdı. Bu hali, onun yüzüne ç ıplak ve müstehcen bir 
görünüm vermi şti. Yüzü uçak kazası kurbanlarınınki gibiydi. Birde n içi burkuldu. 
«Mary,» dedi yumu şak ses tonuyla. 
Karısı ona bakmadan a ğlamasını sürdürdü. Yanına oturdu. 
«Mary,» dedi. «Bu kadar kötü de ğil. Önemsiz.» Ama bundan kendi de şüpheliydi. 
«Bu her şeyin sonu,» dedi karısı. Kelimeler a ğlama sesini yarıp çıkmaya 
çalı şıyorlardı a ğzından. Garip olan, bu denli hırpalanmı ş yüzündeki güzellikti. 
Pırıl pırıl bir güzellik. 
«Sana kim söyledi?» 
«HERKES SÖYLEDĐ!» diye ba ğırdı. Hâlâ onun yüzüne bakmıyor du. Sadece elini 
kaldırdı ve havayı dövermi ş gibi yaptı, sonra eli gev şeyerek baca ğının üstüne 
düştü. «Tom Granger aradı. Sonra Ron Stone'un karısı, sonra Vincent Mason aradı. 
Ne oldu ğunu ö ğrenmek istiyorlardı. Ve benim haberim bile yoktu. N eler oldu ğundan 
haberim bile yoktu!» 
Elini tutmaya çalı şarak, «Mary,» dedi. Karısı yakalanmaktan korkarmı ş gibi hızla 
elini kaçırdı. 
«Beni cezalandırıyor musun?» diye sordu karısı ve i lk kez ona baktı. «Yapmaya 
çalı ştı ğın bu mu? Beni cezalandırmak mı?» 
«Hayır,» dedi tela şla. «Ah, Mary, hayır.» Şimdi a ğlamak istiyordu, ama çok 
yanlı ş olurdu. Bu çok yanlı ş olurdu. 
«Çünkü sana ölü bir çocuk do ğurdum ve sonra da beyninde yok edici tümör olan 
ikinci bir bebek. O ğlunu benim öldürdü ğümü mü dü şünüyorsun? Neden bu mu?» 
«Mary, o ikimizin de o ğluydu.» 
«O SENĐNDĐ,» diye çı ğlık çı ğlı ğa ba ğırdı. 
«Değil, Mary. De ğil.» Onu kucaklamaya çalı ştı, ama karısı çırpınarak ondan 
kurtulup, uzakla ştı. 
«Bana dokunma.» 
Birbirlerine baktılar. Đkisi de ta ş kesilmi şti adeta. Sanki ikisi de iç 
dünyalarındaki bilmedikleri büyük bo şlukları yeni ke şfetmi şlerdi. 
«Mary, elimde de ğil. Yaptıklarıma engel olamıyorum. Lütfen inan!» Am a bu yalan 
sayılırdı. Her şeye ra ğmen, konu şmaya devam etti: «Charlie ile ilgili mi dersen 
olabilir. Dü şündüğümde, ben bile yaptıklarımı tam olarak anlayamıyoru m. Ben... 
ben ekim ayında hayat sigortası poliçelerini nakit paraya çevirdim. Bu 
başlangıçtı, ilk gerçek hareket! Beynimi kurcalayan şeyler bundan çok daha önce 
başlamı ştı. Beni anlıyor musun? Deneyebilir misin?» 
«Bana ne olacak, Barton? Senin karın olmaktan ba şka bildi ğim bir şey yok. Bana 
ne olacak?» 
«Bilmiyorum.» 
«Tıpkı bana tecavüz etmi şsin gibi,» diyerek tekrar a ğlamaya ba şladı. 
«Mary, ne olur yapma. Yapma... artık a ğlamamaya çalı ş.» 
«Bunları yaparken, hiç beni dü şündün mü? Sana güvendi ğimi hiç dü şündün mü?» 
Yanıt veremedi. Garip bir şekilde yeniden Magliore'la konu şuyor gibi hissetti 
kendini. Sanki Magliore, Mary'nin kılı ğına girmi ş evine yerle şmişti. Şimdi ne 
söyleyecekti? Ya şlı bir fahi şe mi önerecekti? 
Karısı aya ğa kalkarak, «Yukarı çıkıyorum, biraz uzanaca ğım,» dedi. 
«Mary!» Karısı sözünü kesmedi, ama bu kez kendisi n e diyece ğini bilemedi. 
Odayı terkeden karısının ayak sesleri merdivenlerde  yankılanıyordu. Sonra 
yata ğın gıcırdadı ğını duydu. Yatmı ştı. Birden a ğlama sesi geldi kula ğına. Bu 
sesi duymamak için aya ğa kalkarak televizyonu açtı ve sesi iyice yükseltti . 
TV'de Merv Griffin'in şovu ba şlamı ştı. 
  
Đkinci Bölüm 
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Uzanıyor önümüzde, 
Sanki bir rüya diyarı gibi dünya, 
Öyle de ği şken, öyle güzel, öyle yeni, 
Ah, sevgilim, dürüst olalım, 
Ama ne ı şı ğa, ne de a şka ve ne şeye sahip, 
Ne sertlik, ne barı ş, ne de acılar için çare; 
Ve biz burada yalın karanlıklar içinde 
Cahil orduların çarpı ştı ğı gecelerde 
Can havliyle ve kararsız sürüklenip dururuz. 
Matthew Arnold «Dover Sahili» 
5 Aralık 1973 
 
Güney viskisi ve Seven-Up'dan olu şan özel içkisini içiyor ve bir .yandan da 
televizyonda ismini bilmedi ği bir program seyrediyordu. Programın ba ş kahramanı 
ya sivil polis ya da özel dedektifti ve bir adamın saldırısına u ğrayarak 
başından yaralanıyordu. Adamın saldırısı kar şısında sivil polis (ya da özel 
dedektif) bir sonuca ula şmak üzere oldu ğuna karar verdi. Tam dü şüncesini 
açıklamak üzereydi ki, ekranda bir sos reklamı beli rdi. Reklamı sunan adam, 
paketteki sosu sıcak suyla karı ştırarak istedi ğiniz sosu anında nasıl elde 
edebilece ğinizi anlıyordu. Sonra seyircilere bunun hafif ate şte kaynatılmı ş 
sı ğır etinden farkı olup olmadı ğını sordu. Barton George Dawes'e göre bu bir 
çanakta ishal olmu ş bir köpe ğin dı şkısından farksızdı. Program yeniden ba şladı. 
Özel polis, sabıkalı bir zenci barmeni sorguya çeki yordu. Barmen kazmak dedi. 
Barmen yolmak dedi. Barmen züppe dedi. Tamam barmen  uyanık bir herifti ama 
Barton George Dawes özel polisin (ya da sivil ara ştırmacının) onun numaralarını 
yutmadı ğını dü şündü. 
Epey sarho ştu. Televizyonu öylesine kendini vermeden seyrediyo rdu. Ev sıcacıktı. 
Mary gittikten beri termostatı yetmi ş sekiz dereceye getirip, bırakmı ştı. Enerji 
krizi mi? Krizin içine... Dick. Senin bindi ğin atın da içine... Gi şelerden 
geçtikten sonra motosikletli polise yetmi ş ile gidiyor diye ceza veren adamın da 
içine. 1930'larda çocuk yıldız oldu ğu kesin, ama geçen zamanın politik dinazora 
dönüştürdü ğü kadın toplum hizmetleri programında anlatıyor da anlatıyor. SEN ve 
BEN! Enerji tasarrufu. Adı Virginia Knauer. Bu müth i ş kadın, Sen ve Ben 
programında yaptı ğı i şin ne kadar önemli oldu ğunu, birlikte neler yapaca ğımızı, 
bütün dünyanın bu oldu ğunu anlatıp duruyor. Program biter bitmez kalkmı ş 
mutfaktaki blendırı prize takmı ştı. Bu küçük aletler korkunç enerji tüketiyordu. 
Kaltak öyle söylemi şti. Blendır bütün gece çalı şmış, sabah kalktı ğında motorunu 
yanık bulmu ştu. Bu dün sabahtı. Bayan Krauer'e göre büyük enerj i israfına yol 
açan di ğer bir alette o küçücük elektrikli sobalardı. Evde elektrikli sobaları 
yoktu, ama bir tane alabilir onu da motoru yanana k adar gece gündüz 
çalı ştırabilirdi, Büyük bir olasılıkla e ğer sarho ş olup kendinden geçerse, alet 
onu da yakardı. Böylece onu zavallı durumuna sokan bu boktan karı şık durum da 
sona ermi ş olurdu. 
Đçkisini tazeledi ve eski TV programlarına dalıp git ti. Mary ile yeni evli 
sayıldıkları zamanlar büyük dolaplı siyah beyaz tel evizyonlarından neler 
seyretmi şlerdi. «Jack Benny», «Amos ve Andy» ve gerçek «Drag net.» Ben 
Alexander'in şu sonradan türeyen yeni herif yerine Joe Friday'ın orta ğı oldu ğu, 
gerçek «Dragnet». Ve henüz herkesin kocaman Buick'l erle dola ştı ğı, Broderick 
Crawford'un «Devriye» dizisi. Rock'n Roll'un öldürd üğü «Green Door» ve 
«Cennetteki Yabancı.» Ve cumartesi sabahları, daima  küçük erkek karde şi Tag'ı 
sorunlarından kurtaran, Annie Oakley'nin programlar ı gibi. Her zaman bu 
ufaklı ğın onun karde şi olmadı ğını dü şünmüştü. 
Apaçi kalesindeki «Rin Tin Tin» ile «Çavu ş Preston» Yukon bölgesinde görev 
yapardı. Bir ba şkasında Jack Mahoney'in «Öncü» filmi vardı. Bir di ğerinde Guy 
Madile Andy Devine ikilisinin, «Vah şi Bill Hickok» filmi oynuyordu. E ğer 
insanlar senin ya şında birinin bu şeyleri seyretti ğini bilseler gerizekâlı 
zannederler, Bart derdi. Ve o da daima, çocuklarıml a çocuk olabilmek için 
seyrediyorum, diye karısına kar şılık verirdi. Ortada hiç çocuk olmamasına 
ra ğmen... Hemen hemen. Đlki yalnızca ölü bir cenindi-dü şükle sonuçlanan bir 
şakaydı. Đkincisi, dü şünmekten bile kaçındı ğı Charlie'ydi. Sen benim 



rüyalarımdasın, Charlie. Her gece onu rüyasında gör ür ve birlikte olurlardı. 
Barton George Dawes ve Charles Frederick Dawes, şuuraltındaki iste ğin 
gerçekle şti ği bir mucizeyle beraber olurlardı. Evet bayanlar ba ylar Disney 
dünyasına ho şgeldiniz. Şimdi sizinle Kendine Acıma ülkesinde ufak bir tur 
ataca ğız. Önce Gözya şı Kanallarında gondol gezisi, ardından Eski Foto ğraflar 
Müzesini ziyaret ve Fred McMurray'in kullandı ğı Nostaljimobil'le gezinti. Son 
dura ğımız Batı Crestallen Caddesinin muhte şem bir kopyası. Gördü ğümüz gibi 
Southern Comfort şi şesinin içinde korunuyor. Girin bayan. Girin. Aman b aşınıza 
dikkat. Đçeri girdikten sonra geni şler. Ve bu Barton George Dawes'in evi. 
Caddede ya şanan son ev. Surdan, hemen surdaki camdan içeri bak  -yalnızca bir 
saniye, o ğlum, sana yardımcı olaca ğım. O, Zenith marka renkli televizyonun 
önünde oturmu ş, içki içerek a ğlayan adam, George'dur. A ğlıyor mu? Tabii ki 
ağlıyor. Kendine Acıma Dünyasında ba şka ne yapılır ki? Her zaman a ğlar. Akan 
gözya şları bizim DÜNYACA-ÜNLÜ MÜHEND ĐSLER'imiz tarafından düzenlenmi ştir. 
Pazartesileri, sakin bir gecedir ve yalnızca gözler i bu ğulanır. Ama haftanın 
di ğer geceleri çok a ğlar. Hafta sonları be şinci viteste gider, hızı artmı ştır. 
Noel'de, onu akan ya şlarının seline kapılmı ş sürüklendi ğini görebiliriz. Biraz 
i ğrenç bir herif oldu ğunu kabul ediyorum, ama ne de olsa Kendine Acıma ül kesinin 
en ünlü ki şisidir. Evet beyler, şurada üstünde King Kong asılı duran bina Empire 
State binasıdır ve... 
Đçki barda ğını televizyona fırlattı. 
Hedefe isabet ettirememi şti. Bardak duvara çarparak yere dü şüp parçalandı. 
Katıla katıla a ğlamaya ba şladı. 
Ağlıyor, diye dü şündü: Bana bak, bana bak, Tanrım i ğrençle şmeye ba şladın. 
Đnanılır gibi de ğil, sen ba şlı ba şına bir belasın. Kendi hayatın gibi Mary'nin 
hayatını da mahvettin ve burada oturmu ş bunu e ğleniyorsun. Sen tükenmi ş bir 
pisliksin. Tanrım, Tanrım, Tanrım. 
Tam telefona do ğru giderken, yarı yolda durdu. Bir gece öne sarho ş ve a ğlarken, 
Mary'e telefon etmi ş, geri dönmesi için ona yalvarmı ştı. Karısı a ğlamaya 
başlayana kadar yalvarmı ştı ve sonra da telefon suratına kapanmı ştı. Bu, ona 
korkunç ve utanç verici bir şey yaptı ğını hatırlamı ş, acıyla kıvranmı ştı. 
Mutfa ğa giderek, süpürgeyle fara şı aldı ve tekrar oturma odasına döndü. 
Televizyonu kapatarak, yerdeki cam kırıklarını süpü rdü. Sonra fara şı mutfa ğa 
götürüp, içindekileri yava şça çöpe döktü. Sonra bir süre orada durarak, bundan  
sonra ne yapması gerekti ğini dü şündü. 
Aniden çalı şmaya ba şlayan buzdolabının sesiyle irkildi. Yata ğına gitti ve rüya 
gördü. 
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Saat üç buçuktu ve paralı yoldan, yetmi şle eve do ğru gidiyordu. Açık, parlak, 
güzel bir gündü ve hava sıcaklı ğı epey yükselmi şti. Mary evi terketti ğinden beri 
bu paralı yolda uzun gezintiler yapmayı âdet edinmi şti, bir yerde bu onun görevi 
olmu ştu. Bu onu yatı ştırıp, rahat ettiriyordu. Đki yanında birikmi ş ve erimekte 
olan kar kümelerinin ortasında uzayıp giden yolda a raba sürerken hiçbir şey 
düşünmüyor ve kendini huzur içinde hissediyordu. Bazen  radyodaki müzi ğe yava ş 
sesle e şlik ediyordu. Sık sık kredi kartıyla yeteri kadar b enzin alıp, bu 
yolculu ğu sonsuza dek sürdürmeyi dü şünüyordu. Güneye do ğru sürebilir, yol bitene 
kadar gidebilirdi. Đnsan Güney Amerika'nın en uç noktasına eri şebilir miydi? 
Bilemiyordu. 
Ama her defa geri döndü. Paralı yoldan ayrılabilir,  yol kenarlarındaki 
restoranlarda ayaküstü hamburger ve Fransız kızartm ası yiyebilir, sonra şehre 
doğru yönelip günbatımını izleyebilir ya da yalnızca g idebilirdi. 
Oysa o arabasını daima Stanton Caddesinin a şağısına do ğru sürüp park ettikten 
sonra, 784 otoyolundaki o günkü geli şmeyi inceliyordu. 
Đnşaat şirketi, meraklı ki şiler için özel bir platform monte etmi şti. Ya şlılar 
ve esnafın olu şturdu ğu bir kalabalık bütün gün burayı dolduruyordu. Đnsanlar 
atı ş poligonundaki hedefler gibi, a ğızlarından buharlar çıkartarak korkulu ğun 
kenarına dizilip, dozerleri, yükleyicileri ve tüm a letleriyle çalı şan 
mühendisleri seyrediyorlardı. Bütün bu insanları ke yifle vurabilirdi. 



Ama gece, ısı yirmi derecenin altına dü şüp güne ş turuncu, keskin bir çizgi 
şeklinde batarken, o tepesinde yüzlerce yıldızla, te k ba şına ve rahatsız 
edilmeden, yolun geli şmesini izleyebiliyordu. Orada geçirdi ği süre onun için çok 
önemli olmaya ba şlamı ştı. Tanımlayamadı ğı karma şık nedenlerle burada geçirdi ği 
süre, onu bu yarı çılgın dünyaya ba ğlıyor, yeniden güç veriyordu. Bu dakikalar, 
Kendine Acıma dünyasındaki uzun sarho ş gecelere ba şlamadan, saplantı haline 
gelen Mary'i arama dürtüsünden önce -tamamen aklı b aşında, yarı kapalı gözlerle 
bakmayacak kadar ayık oldu ğu zamanlardı. Bu anlarda hüngür hüngür a ğlamak 
ihtiyacı duymuyor ya da hafızasında karmakarı şık duran eski anıları ayıklamak 
gerekmiyordu. Elleriyle demir korkulu ğu kavrıyor, onunla bütünle şip bir demir 
kadar sakin ve duygusuz olana kadar sıkıyordu. O an da insanca duyguların oldu ğu 
kendi dünyası kayboluyor, kepçelerin, vinçlerin, do zerlerin dünyasına giriyordu. 
Bu dakikalarda, so ğuk kı ş gecelerinin erken saatlerinde kendi nabız atı şını 
duyabiliyor ve kendisinin henüz de ğerlerini kaybetmemi ş gerçek bir insan 
oldu ğunu hissediyordu. 
Şimdi, yetmi şle paralı yolda gidiyordu. Westgate gi şelerine kırk mil 
mesafedeydi. Birden 16. çıkı ş yolunun biraz a şağısındaki bozuk yolun kenarında, 
miflonlu paltosuna sarılmı ş ve ba şına siyah el örgüsü atkı takmı ş birini gördü. 
Elindeki LAS VEGAS yazan levhayı kaldırmı ştı. Ve bunun tam altında: YA DA PATLA! 
diyordu. 
Hızla frene basınca, öne do ğru e ğildi ve emniyet kemerinin karnının üzerinde 
gerilerek göbe ğini sıkı ştırdı ğını hissetti, ama büyük bir cayırtı çıkaran 
lastikleri onu ne şelendirmi şti. Yirmi metre kadar sonra durabildi. Elindeki 
levhayı a şağıya indirerek ona do ğru ko şmaya ba şlayan ki şinin otostop yapan bir 
kız oldu ğunu farketti. 
Kapıyı açarak içeri girdi. 
«Hey, te şekkürler.» 
«Evet.» Dikiz aynasına bakarak, hızla paralı yola g eri döndü. Yol tekrar önünde 
alabildi ğince uzanmı ştı. «Vegas oldukça uzak.» 
«Evet öyle,» diyerek gülümsedi. Đnsanların yüzlerindeki gülümsemeyi iyi 
değerlendirebildi ğinden Las Vegas'ın oldukça uzak oldu ğunu anlamı ştı. 
Eldivenlerini çıkardı. «Sigara içsem rahatsız olur musunuz?» 
«Hayır, içebilirsiniz.» 
Bir paket Marlboro çıkardı. « Đster misiniz?» 
«Hayır, te şekkürler.» 
Sigarayı a ğzına koyarak, paltosunun cebinden çıkardı ğı kibritle yaktı. Derin bir 
nefes çekip, hızla üfledi. Nefesiyle ön camın bir k ısmı bu ğulanmı ştı. Sigara 
paketiyle, kibriti kaldırdı ve ba şındaki koyu mavi e şarbı gev şeterek boynuna 
indirdi. «Bu yolculu ğun kıymetini bilmeliyim. Dı şarsı çok so ğuk.» 
«Uzun zamandır mı bekliyorsunuz?» 
«Bir saat oldu. Son adam sarho ştu. Kendimi zor attım.» 
Başını salladı. «Sizi paralı yolun sonuna kadar götüre bilirim.» 
«Sonuna mı?» diyerek ona baktı. «Chicago'ya kadar g idecek misiniz?» 
«Ne? Oh, hayır.» Onun yeri burasıydı. 
«Ama paralı yol oraya kadar gidiyor.» Di ğer cebinden bir Sunaco yol haritası 
çıkardı ve ba şparmağıyla i şaret ederek, «Harita böyle gösteriyor,» dedi. 
«Đyice açıp, tekrar bakın.» 
Kız denileni yaptı. 
«Paralı yolun şu an üzerinde oldu ğumuz kısmı ne renk gösterilmi ş?» 
«Yeşil.» 
«Şehir çıkı şını gösteren kısım ne renk?» 
«Noktalı ye şil. Bu... oh, Tanrım! Bu in şaatın altında kalan kısım.» 
«Bu do ğru. Dünyaca me şhur 784 geni şleme. Kızım, e ğer haritayı okuyamazsan Las 
Vegas'a asla ula şamazsın.» 
Öne do ğru e ğildi, burnu neredeyse haritaya de ğecek gibiydi. Duru bir teni vardı. 
Normalde süt beyazı olması gereken cildi so ğuktan pençe pençe kızarmı ştı. 
Burnunun ucu kızarmı ştı ve sol burun deli ğinde ufak bir su damlası görülüyordu. 
Kısa kırkılmı ş saçları pek iyi de ğildi, röfle yapılmı ş gibi. Rengi ho ş bir 
kestaneydi. Kesmekle yazık etmi şti, hele böyle kötü kesmekle. O'Henry'nin şu 
Noel'le ilgili hikâyesi miydi? «Mecusie'lerin Hediy esi. » Bir saat zincirini kim 
satın alırdı, gayesizce dola şan kimse mi? 



«Kesiksiz ye şil çizgiler, Landry denen bir yerde fazlala şıyor,» dedi. «Buranın 
sonu ne kadar uzakta?» 
«Hemen hemen otuz mil.» 
«Oh, Tanrım.» 
Önündeki haritaya dönerek ara ştırmaya devam etti. 15. çıkı ş önlerinde belirdi. 
«Kestirme yol nerede?» diye sordu sonunda. Bu sanki  iyice karma şık bir hal almı ş 
gibi geldi bana.» 
«7. yol en iyisi,» dedi. «Bu yol son çıkı şda, buna Westgate'de diyorlar.» Bir an 
duraksadı. «Ama yapaca ğınız en iyi şey bu gece yolculu ğunuzu ertelemek. Orada 
Holiday Inn diye bir otel var. Oraya ancak hava kar ardı ğında varmı ş oluruz ve 
size tavsiyem 7. yolda gece otostop yapmaktan kaçın ın.» 
«Niçin?» diye sordu. Ona bakan gözleri ye şildi ve şaşkın bir ifade seziliyordu. 
Göz renginden bazen bir anlam çıkarabilirdiniz, ama  gözlerdeki ifadeyi tam 
olarak çok ender görebilirdiniz. 
«Bu şehre giden en kestirme yol,» dedi. Sonra dar yola s aptı ve sol şeridi 
kapatarak gazladı. Yetmi şle giden arabaları sıkı ştırarak geçiyordu. Sürücülerin 
çoğu ona kızarak kornalarına bastılar. « Đki şerit gidi ş, iki şerit geli ş, ortada 
da beton bir refüj. Bu şerit alı şveri ş merkezlerine, hamburgere, bowlinge ve her 
şeye gitti ği için herkesin acelesi var. Kimse yol vermek istem iyor.» 
«Evet,» diyerek içini çekti kız. «Orada Landy'ye gi den otobüs var mı?» 
«Eskiden bir belediye otobüsü vardı ama şu an iflas vaziyette. Sanırım 
şehirlerarası bir ekspres var.» 
«Oh, onu bo şver.» Sonra haritayı toplayarak cebine yerle ştirdi ve yola baktı. 
Endi şeli gibi görünüyordu. 
«Bir motel odası daha iyi de ğil mi?» 
«Bayım, topu topu on üç dolarım var. Bir köpek kulü besi bile tutamam.» 
«Đstersen benim evimde kalabilirsin,» dedi. 
«Evet ve beni buralarda bir yerde indirsen daha iyi  olacak.» 
«Zarar yok. Teklifimi geri alıyorum.» 
Kız onun parma ğındaki yüzü ğe bakarak, «Ayrıca, bu i şe karın ne der?» diye sordu. 
«Karımla ayrı ya şıyoruz.» 
«Yeni mi?» 
«Evet, 1 Aralıktan beri.» 
«Bunca özel derdin arasında birilerine yardım eli u zatabiliyorsun,» dedi. Ses 
tonunda kar şısındakini hor gören bir ifade vardı. Ama bunun ken dine yönelik 
olmadı ğını ve oldukça eskilere dayandı ğını hissedebiliyordu. «Özellikle de genç 
piliçlere yardım eli uzatıyorsun.» 
«Kimseyi ikna etmeye çalı şacak halim yok,» dedi. Gerçek dü şüncesini söylemi şti. 
«Zaten bunu ba şaraca ğımı da sanmıyorum.» Daha önce hayatında hiç kimseyl e böyle 
konu şmadığını farketti. Ama do ğruyu söylemi şti. Ne iyi, ne de kötüydü ama 
gerçekti. 
«Bu bir meydan okuma mı?» diye sordu ve sigarasında n derin bir nefes çekerek 
daha yo ğun bir duman üfledi. 
«Hayır,» dedi. «Bu sadece bir dü şünce şekli. Đnsanların dü şüncelerine önem verir 
misin bilmem? Ama senin ya şındaki kızların her zaman ba şkalarının dü şüncelerine 
kulak vermeleri gerekir.» 
«Bu benim için geri planda kalıyor,» dedi. Ses tonu ndaki hor görme ve dü şmanlık 
devam etmesine ra ğmen, e ğleniyor gibi bir hali de vardı. «Senin gibi biri bu  
arabaya ho ş bir kızı nasıl alabilir?» 
«Oh, bo ş ver,» dedi. «Münasebetsiz birisin.» 
«Bu do ğru, öyleyim.» Sigarasını küllükte söndürdükten sonr a burnunu 
kırı ştırarak, « Şu hale bak,» dedi. «Her yer bo ş şeker kâ ğıtları ve bir sürü 
pislikle dolu. Neden çöp torbası kullanmıyorsun?» 
«Çünkü ben sigara içmiyorum. Ba şta, hey Barton ya şlı çocuk bana yolda bir tur 
attırır mısın diye ba ğırsaydın, seni almazdım. Ayrıca şu küitablasının içine 
attı ğın pisli ği de temizle, çünkü beni i ğrendiriyor, üstelik ben bo şaltmak 
zorunda kalaca ğım. Neden camdan dı şarı atmıyorsun?» 
Kız gülümsüyordu. «Çok ho ş bir mizah anlayı şın var.» 
«Acı hayatımın sonucu.» 
«Zararlı maddeleri yok eden bu sigara filtrelerinin  ne kadar uzun zamandır 
kullanıldı ğını biliyor musun? Đki yüzyıl. Ne uzun süre, de ğil mi? Bu süre 



zarfında torunlarını bile gömersin.» ' omuz silkti.  «Kanserojen madde içeren 
dumanı solumama ve ci ğerlerimin tahrip olmasına aldırmıyorsun, ama bir si gara 
izmaritini yola atmaktan kaçınıyorsun.» 
«Bununla neyi kastediyorsun?» 
«Hiçbir şey.» 
«Bak, istedi ğin beni defetmek mi? Bunu mu istiyorsun?» 
«Hayır,» dedi. «Niçin tarafsız şeylerden konu şmuyoruz? Dolar piyasası, Arkansas 
Eyaleti, sendika dünyası gibi şeylerden bahsedebiliriz.» 
«Bir mahzuru yoksa, biraz kestirece ğim. Gecenin büyük bir kısmında uyanık 
kalaca ğım anla şılan. Durum bunu gösteriyor.» 
«Güzel.» 
Bekçi şapkasını burnuna kadar indirerek, kollarını birbiri ne kenetledi ve sesini 
kesti. Biraz sonra kesik ve derin soluklar çıkarmay a ba şladı. Hırsız gibi 
çekinerek, kıza bir göz attı. Solmu ş, daracık, mavi bir kot giymi şti. Pantolon 
bacaklarını ikinci bir deri gibi sarmı ştı. Đçine ba şka bir şey giymemi ş gibiydi. 
Uzun bacaklarını rahat bir şekilde arabanın ön kısmına uzatmı ştı. Bu bacaklar 
şimdi ıstakoz gibi kızarmı ş ve ka şıntı içinde olmalıydı. Tam onu uyandırıp 
bacaklarının ka şınıp, ka şınmadı ğını soracaktı ki, birden bu davranı şı yanlı ş 
değerlendirebilece ğini dü şünerek vazgeçti. Bütün gece 7. yolda otostop yapmak  
için bekleyebilirdi. Gece, incecik kotun içinde ve ayazda beklemek. Kendini 
rahatsız hissetti. Pekâlâ, bu onun sorunuydu. Çok ü şürse, bir yere sı ğınıp 
ısınabilirdi. Sorun de ğildi. 
13 ve 14. çıkı şları geçtiler. Ona bakmayı bırakarak, bütün dikkati ni yola verdi. 
Hız göstergesi yüz yirmilerdeydi. Arabalar arkasınd an korna çalıyorlardı. 12. 
geçidi geçtikleri sırada, üzerinde HIZINIZ ELLIYI G EÇMESĐN yazılı çıkartma 
bulunan bir stey şının şoförü üç kez kornaya bastı. Bu arada ön farlarını d a 
devamlı yakıp söndürüyordu. Orta parma ğıyla i şaret etti. 
Yanındaki kız gözleri hâlâ kapalı, «Çok hızlı gidiy orsun. Bu yüzden mi korna 
çalıyorlar?» diye sordu. 
«Bunu neden yaptıklarını biliyorum.» 
«Ama aldırmıyorsun.» 
«Hayır.» 
«Đşte vatanseverler,» dedi monoton bir sesle, «Amerika 'yı enerji krizinden 
kurtaracaklar.» 
«Enerji kısıtlamasıyla uzaktan yakından bir ilgim y ok.» 
«Bizim var mı, hepimiz aynıyız.» 
«Eskiden paralı yolda elli be şle giderdim. Ne fazla, ne eksik. Arabam için en 
iyi hızdı bu. Ama şimdi Terbiye Edilmi ş Köpeklerin Ahlak Anlayı şını protesto 
ediyorum. Eminim bunu sosyoloji dersinde okumu şsundur? Seni bir kolej çocu ğu 
olarak kabul etti ğim için yanılıyor muyum?» 
Kız yerinde dikildi. «Evet kısa bir süre sosyoloji bölümünde okudum ama hiçbir 
zaman Terbiye Edilmi ş Köpeklerin Ahlak Anlayı şı diye bir şey i şitmedim.» 
«Çok normal, çünkü bunu ben icat ettim.» 
«Oh. Bir nisan.» Bezgin bir tonla konu şmuştu. Sonra koltukta geriye do ğru 
kaykılarak, şapkasını tekrar burnuna kadar çekti. 
«Bu tanımlamayı, Barton George Dawes olarak ilk kez  1973'ün sonlarına do ğru 
ürettim. Para krizi, enflasyon, Vietnam sava şı ve güncel enerji krizi gibi 
gizemli olayları tam olarak özetliyor. Örnek olarak  enerji krizini ele alalım. 
Amerikan vatanda şları e ğitilmi ş köpeklerdir. Benzin ve benzeri oyuncakları 
sevmek üzere e ğitilmi şlerdir. Motosikletler, arabalar, kar temizleme arab aları, 
hız motorları ve daha niceleri. 1973 ve 1980 yıllar ı arasında da enerjiyle 
çalı şan oyuncaklardan nefret etmek üzere e ğitilece ğiz. Amerikan halkı e ğitilmeye 
bayılır. E ğitilmek her şeye kuyruk sallar hale getirir. Enerji kullan, ener ji 
kullanma, tuvaletin üzerine i şe. Ben enerji kısıtlamasına de ğil, e ğitilmeye 
itiraz 
Aklıma Bay Piazzi'nin köpe ği geldi. Önce kuyruk sallamayı bırakmı ş sonra gözleri 
dönmeye ba şlamı ş ve en sonunda Luigi Bronticellin gırtla ğını parçalamı ştı. 
«Aynı Pavlov'un köpekleri gibi,» dedi. Onlar zil se sini duyunca dil çıkarmaya 
eğitilmi şlerdi. Bizler, Skidoo Bombardıman uçaklarını da har eketli anteni olan 
renkli Zenith televizyonlarını görünce salya akıtma k için e ğitildik. Bunlardan 
biri de benim evimde. Elinde kumanda aleti, koltu ğuna oturabilir ve kanalları 



deği ştirebilirsin, sesini yükseltip ya da alçaltabilirsi n, aleti açar ya da 
kapayabilirsin. Bir keresinde a ğzımla bile kumanda aletini çalı ştırmayı 
başardım. Teknoloji harikası.» 
«Sen delisin,» dedi. 
«Sanırım öyle.» 11. çıkı şı geçtiler. 
«Sanırım uyuyaca ğım. Đnece ğim yere gelince haber ver.» 
«Tamam.» 
Kollarını birbirine kavu şturarak, gözlerini kapattı. 
10. çıkı şı geçtiler. 
«Zaten itiraz etti ğim E ğitilmi ş Köpeklerin Ahlak Anlayı şı de ğil. Asıl itirazım, 
ahlaki ve manevi yönden zekâgerisi efendilerimize.»  
«Anla şılan bilincini böyle ilginç dü şüncelerle yatı ştırmaya çalı şıyorsun,» dedi 
gözlerini açmadan. «Niçin hızını elliye indirmiyors un? Kendini daha iyi 
hissedeceksin.» 
«DAHA ĐYĐ H ĐSSEDEMEM.» Sesi sert bir şamar gibi sakladı. Kız yerinden sıçrayarak 
ona baktı. 
«Đyi misin?» 
«Đyiyim,» dedi. «Hem dünya, hem de ben aklımı kaçırdı ğım için evimi ve karımı 
kaybettim. Sonra Allah'ın cezası, on dokuz ya şında bir otostopçuyu arabama 
aldım, dünyanın delirdi ğini kabul etmi şken aslında delirenin ben oldu ğunu 
öğreniyorum. Dünya çok güzel. Fazla benzin yok, ama d ünya güzel.» 
«Yirmi bir ya şındayım.» 
«Aman ne iyi.» dedi acı bir sesle. Dünya da herkesi n aklı ba şındaysa, kı ş 
ortasında senin gibi küçük bir çocu ğun otostopla Las Vegas'a kadar gitmesi ne 
anlama geliyor. Bütün gece 7. yolda kendini alacak bir araba beklemeyi 
planlıyorsun. Pantolonunun altına bir şey giymedi ğin, içinde bacaklarının 
soğuktan hissizle şece ğini biliyor musun?» 
«Đç çama şırı giyerim! Sen beni ne zannediyorsun?» 
«Aptal oldu ğunu dü şünüyorum!» diye kükredi. «Poponu donduracaksın.» 
«Ve sen de ondan bir parça alamayacaksın, anladın m ı?» Bunu tatlılıkla 
söylemi şti. 
«Oh o ğlum,» diye mırıldandı. «Oh o ğlum.» 
Elliyle giden bir Sedan'ı geçerken içindeki kornaya  bastı. «OLUMU YE!» diye 
feryat etti. «Ç ĐG ÇĐĞ.» 
«Beni hemen şimdi indirsen iyi olacak sanırım,» dedi kız yava şa. 
«Merak etme. Kaza yapmaya çalı şmıyorum. Sen uyumana devam et.» 
Kız bir süre şüpheyle onun yüzünü inceledi ve sonra gözlerini kap adı. 9. çıkı şı 
geçmi şlerdi. 
2. çıkı şı da geride bıraktılar. Gölgeler yolun üzerinde uzu yor ve garip şekiller 
meydana getiriyorlardı. Venüs hâlâ batıdaydı. Şehre yakla ştıkça trafik 
yoğunla şmıştı. 
Ona göz attı, yerinde dikilip oturmu ş dı şarıyı ve arabaları seyrediyordu. Tam 
önlerindeki arabanın üst kısmına kocaman bir Noel a ğacı ba ğlanmı ştı. Kızın ye şil 
gözleri kocaman açılmı ştı. Bir an kendini onların içinde kaybolmu ş hissetti. O 
gözlerden onun duyularını anlayabiliyordu. Bütün bu  arabalar sıcacık bir yuvaya 
gidiyordu, bu insanlar bir yerlerde i şlerini yapıp bitirmi şlerdi, bir yerlerde 
onları kar şılayacak arkada şları ya da onları kucaklamak için bekleyen geni ş 
aileleri vardı. Bu insanlardan çok farklı oldu ğunu bir kez daha anladı. 
«Oraya ne zaman varaca ğız?» diye sordu kız. 
«On be ş dakika sürer.» 
«Bak, e ğer sana sert davrandıysam.» 
«Hayır, asıl ben sana sert davrandım. Dinle, yapaca k belirli bir i şim yok. Seni 
Landy'nin yakınlarına kadar götüreyim.» 
«Hayır." 
«Öyleyse bu gece seni Holiday Inn Oteline bırakayım . Benim için endi şelenme, 
hiçbir art niyetim yok. Yalnızca iyi Noeller, demek  istedim, hepsi bu.» 
«Gerçekten karından ayrıldın mı?» 
«Evet.» 
«Ve yakınlarda.» 
«Evet.» 
«Çocukları da aldı mı?» 



«Çocuğumuz yok.» Gi şelere yakla şıyorlardı. Ye şil ı şıklar gece karanlı ğında 
kırpı şıyordu. 
«O halde senin evine gidelim.» 
«Bunu yapmak zorunda de ğilim. Demek istedi ğim, sen zorunda de ğilsin.» 
«Eh, nasılsa bir süre sonra ba şka biriyle birlikte olaca ğım,» dedi. «Ve geceleri 
otostop yapmaktan ho şlanmıyorum. Korkutucu oluyor.» 
Gi şelerden birine yakla ştı ve camını indirince buz gibi hava arabanın içine  
doldu. Görevliye kartını verdi ve iki dolar uzattı.  Yava şça uzakla ştı. 
Reflektörlü bir levhanın yanından geçerken: 
EMNĐYETLĐ ARABA KULLANDIĞINIZ ĐÇĐN TEŞEKKÜR EDERĐZ yazısı gözüne ili şti. 
«Tamam,» dedi. Onun güvenini yeniden kazanmaya çalı ştı ğını biliyordu -büyük bir 
ihtimalle sonuç geri tepecekti- ama ona yardım etme k için denemeye de ğerdi. 
«Bak, o koca evde tek ba şıma çok yalnızım. Ak şam yemeğimizi yer, sonra da 
televizyon seyrederiz. Patlamı ş mısır atı ştırırız. Sen yukardaki yatak odasını 
kullanırsın, ben de...» 
Yonca yapra ğı kav şağı dönerken kıza bir göz attı. Karanlık arabanın içi nde şimdi 
belirsiz bir siluet gibiydi. Rüyalarında gördü ğü şekillerden farksızdı. 
«Dinle,» dedi kız. «Bunu sana şimdi hemen söylemeliyim. Birlikte yolculuk 
etti ğim o sarho ş vardı ya? Ben geceyi onunla geçirmi ştim. Beni arabana aldı ğın 
yere, yani Stilson'a gidiyordu. Đşte bu da onun ödedi ği bedel.» 
Tam kav şağın ortasında, kırmızı ı şıkta durdu. 
«Oda arkada şım bütün bunların ba şıma gelebilece ğini bana söylemi şti de ona 
inanmamı ştım. Memleketi ba ştan ba şa geçeyim dedim ama benim üstümden geçtiler,» 
diyerek şöyle bir baktı ona. Ama kendisi karanlıkta hâlâ kız ın yüzündekileri 
okuyamıyordu. «Ama bu bütün insanlar aynı şeyi yapar demek de ğil. Her şeyden 
öyle ayrı bir bu aynı uzayda yürümek gibi. Büyük bi r şehre geldi ğinde, içindeki 
insanları da dü şünüyorsun. Niçin oldu ğunu biliyorum, sen biliyor musun? Sonra 
yalnızca birinin nefesini ve konu şmasını duymak ihtiyacıyla sivilceleri kanayan 
gençlerden birini seçmek zorunda kalıyorsun.» 
«Senin kiminle yattı ğın beni ilgilendirmez,» diyerek arabayı yo ğun trafi ğin 
içine sürdü. Otomatikman 784 in şaatından geçerek evlerine varan büyük caddeye 
doğru döndü. 
«Bu satıcı adam,» dedi kız. «On dört yıllık evliydi . Benimle birlikte oldu ğu 
sürece bunu tekrarlayıp durdu. On dört yıl, Sharon,  on dört yıl, on dört yıl 
diye tekrarlayıp durdu. Bo şalması da on dört saniye sürdü.» Havlamaya benzer b ir 
kahkaha attı, pi şmanlık ve acıyla. 
«Adın Sharon mı?» 
«Hayır. Sanırım bu karısının adıydı.» 
Birden frene bastı. 
«Ne yapıyorsun?» diye sordu kız şüphe ve endi şeyle. 
«Önemli bir şey de ğil,» dedi. «Bu eve giden yol. Sana bir şey gösterece ğim. Hadi 
in, tabii istersen.» 
Birlikte arabadan inerek şimdi bo ş olan seyir platformuna do ğru yürüdüler. Elini 
parmaklıkların so ğuk demir borularının üzerine koyarak a şağıya baktı. Bugün 
birinci kat asfaltın dökülmü ş oldu ğunu gördü. Son üç gündür mıcır sermeyle 
uğra şmışlardı. Şimdi asfalt dökülmü ştü. Aletler sessizdi. Kamyonlar, buldozerler 
ve hortumlar gecenin gölgesi içinde sessizce duruyo rlar ve dev cüsseleriyle 
dinazorların sergilendi ği müzeye benziyorlardı. Otçul dev kertenkeleler, et çil 
dinazorların T-Rex'ler ve dünyayı kıtır kıtır yiyen  korkunç dizel kazı 
makineleri. Afiyet olsun. 
«Burası hakkında ne dü şünüyorsun?» diye sordu kıza. 
«Bir şey dü şünmem gerekir mi?» Olanları dü şünmeye çalı şırken kaçamak bir yanıt 
vermi şti. 
«Bir şey dü şünmelisin,» dedi. Kız omuz silkti. «Bu bir yol çalı şması, ba şka ne 
diyebilirim? Bir şehre yol yapıyorlar, Bir daha da görece ğimi sanmadı ğım bir 
yol. Ba şka ne dü şünebilirim ki? Çok çirkin.» 
«Çirkin,» diye tekrarladı, biraz olsun rahatlamı ştı. 
«Ben Portland'da, Maine eyaletinde do ğup büyüdüm,» dedi kız. «Büyük bir 
apartmanda ya şıyorduk. Sonra bu apartman caddeyi ba ştan ba şa kaplayan büyük bir 
alı şveri ş merkezi projesinin içinde kaldı.» 
«Bir şeyleri yıktılar mı?» 



«Hah?» 
«Onlar...» 
«Oh. Hayır, onun tam arkasında büyük ve bo ş araziyi kullandılar. O zamanlar altı 
ya da yedi ya şlarındaydım. Onların kazma, keresteleri Kesme ve to pra ğı altüst 
etme i şini sonsuza kadar sürdüreceklerini dü şünürdüm. Ve ben bu i şi e ğlenceli 
bulurdum. Ya şlı zavallı topra ğı dü şünürdüm. Sanki ona isteyip, istemedi ğini 
sormadan lavman yapmaları gibiydi. O yıl a ğır bir ba ğırsak enfeksiyonu 
geçirdi ğim için lavman konusunda ustala şmıştım.» 
«Oh,» dedi. 
«Bir pazar in şaat yerine gittik. Tıpkı burası gibi sessizdi. Yata kta yatan bir 
ceset kadar sessiz. Temel atmı şlardı. Betonun arasından dı şarı çıkmı ş sarı 
demirler görülüyordu.» 
«Yolun özü.» 
«Her neyse. Sonra plastik naylonlarla sarılmı ş düzinelerce borular ve demet 
demet teller vardı. Etraf i şlenmemi ş ham malzemeyle doluydu. Böyle dü şününce, 
insana komik geliyor. Bunların i şlenmekte olan pislik oldu ğunu söyleseler de, 
bir şey göze göründü ğü gibidir. Yalnızca ham. Orada saklambaç oynardık v e annem 
koşarak gelir, bana ve karde şime oranın tehlikeli oldu ğuna dair nutuklar atardı. 
Küçük kızları in şaat alanlarında büyük tehlikeler bekler derdi. Dört  ya şında 
olan karde şim oyun yarıda kaldı ğı için a ğlardı. Bunları hatırlamak gerçekten 
komik. Şimdi arabaya dönebilir miyiz? Ü şüdüm.» 
«Tabii,» dedi ve arabaya bindiler. 
Hareket ettiklerinde o yeniden konu şmaya ba şladı: «Onların karı şıklı ğa neden 
olduklarından ba şka bir şey dü şünmezdim. Sonra orda bütün ihti şamıyla alı şveri ş 
merkezi ortaya çıktı. Onların araba park yerini düz enlemelerini ve küçük 
arabalarla dola şarak sarı bölüm çizgilerini yapı şlarını hatırlıyorum. Sonra 
büyük bir açılı ş partisi verilerek kırmızı kurdele kesildi. Đnsanların, 
bayılarak akın akın gitti ği bir yer olmu ştu. Dev tesise Mammoth Mart adını 
vermi şlerdi. Annem de oranın müdavimi olmu ştu. Bazen ben ve Angie onunla 
birlikteyken o turuncu çubukların borumun çimentola rına saplanıp kaldı ğını 
düşünürdüm Bunlar gizli dü şünceler gibiydi.» 
Başını salladı. Gizli dü şünceler konusunda yeterli bilgisi vardı. 
«Bu sana ne ifade ediyor?» diye sordu kız. 
«Düşünmeye çalı şıyorum.» 
Televizyonun önünde yemek için bir şeyler hazırlamaya giri ştiler. Kız 
buzdolabını ara ştırdı ve sonunda dondurucudaki eti gördü. E ğer acelesi yoksa 
bunu çözdürüp, pi şirebilece ğini söyledi. 
«Tabii,» dedi. «Yalnız ben kaç derecede ve ne kadar  sürede pi şirilece ğini 
bilmiyorum.» 
«Karını özledin mi?» 
«Hem de deli gibi.» 
«Çünkü eti nasıl pi şirece ğini bilemiyorsun. Bu yüzden mi?» 
Ona yanıt vermedi. Kız patatesleri fırına koydu, do nmuş mısırları pi şirdi. 
Yemeklerini mutfakta yediler. Kız dört kalın dilim et, iki patates ve iki tabak 
mısır yedi.  
«Bir yılda bu kadar çok şeyi yiyemezdim,» dedi bo ş taba ğına bakarak. Sonra bir 
sigara yaktı. «Herhalde midem bozulacak.» 
«Her zaman ne yersin?» 
«Köpek maması.» 
«Ne?» 
«Köpek maması.» 
«Yanlı ş mı duyuyorum?» 
«Ucuz oluyor ve insanı acayip doyuruyor. Ayrıca içl erinde birçok besleyici madde 
de var. Kutuların üzerinde öyle diyor.» 
«Besleyici maddeler kısmını sen benim popoma anlat.  Bunlar için oldukça 
yaşlısın. Hadi gel.» 
Onu yemek odasına götürdü ve Mary'nin Çin dolabını açarak için gümü ş bir servis 
taba ğı çıkardı. Taba ğın içindeki kalın para tomarını aldı. Kızın gözleri  
şaşkınlıkla açılmı ştı. 
«Kimi öldürdün, bayım?» 
«Hayat sigortamı. Burada iki yüz dolar var. Bunu al ıp bir güzel yiyebilirsin.» 



Ama kız paraya dokunmadı. «Sen çatlaksın,» dedi. «S enin iki yüz dolarınla ne 
yapaca ğımı dü şünüyorsun?» 
«Hiçbir şey.» 
Kız güldü. 
«Tamam,» diyerek parayı taba ğın içine koydu ve eski yerine bıraktı. «Sabah 
olunca da parayı almak istemezsen, hepsini tuvalete  ataca ğım.» Ama bunu 
yapabilece ğinden pek emin de ğildi. 
Kız yüzüne baktı. «Biliyor musun, böyle bir şey yapabilece ğini dü şünüyorum.» 
Bir şey söylemedi. 
«Sabah görü şürüz,» dedi kız. 
«Sabah,» diye tekrarladı. 
Televizyonda «Gerçe ği Söyle»yi seyrediyordu. Đki yarı şmacı da dünya 
kadınlararası rodeo şampiyonu oldu ğunu söylüyordu ve katılanlar gerçek şampiyonu 
tahmin edeceklerdi. Televizyonun üç yüz elli be ş ya şındaki yarı şma sunucusu 
Garry Moore so ğuk şakalarını yapmaya devam ediyordu. 
Kız pencereden dı şarı bakıyordu. «Hey,» dedi. «Bu sokakta artık kimse  ya şamıyor 
mu? Bütün evler karanlık.» 
«Ben ve Dankmans'lar,» dedi. «Dankmans'lar da en ge ç ocak ayının be şinde 
ta şınacaklar.» 
«Niçin?» 
«Yol,» dedi. « Đçki ister misin?» 
«Yol, demekle neyi kastettin?» 
«Tam buradan geçiyor,» dedi. «Ve bu ev de tahminler ime göre tam orta çizgide 
kalıyor.» 
«Bunun için mi bana in şaatı gösterdin?» 
«Öyle sanırım. Eskiden buradan iki mil uzaklıktaki bir temizlik fabrikasında 
çalı şırdım. Mavi Kurdele. Yol oradan da geçiyor.» 
«Bu yüzden mi i şini kaybettin? Fabrika kapandı ğı için mi?» 
«Tam de ğil. Banliyöde, Waterford denilen yerde yeni yerle ştirme planına göre bir 
anla şma imzalamam gerekiyordu. Ama bunu yapmadım.» 
«Niçin?» 
«Buna dayanamadım,» dedi kısaca. « Đçki ister misin?» 
«Beni sarho ş etmek zorunda de ğilsin.» 
«Oh, Tanrım,» dedi gözleri dönerek. «Aklın yalnızca  bir tek şeye çalı şıyor, 
değil mi?» 
Rahatsız edici bir sessizlik oldu aralarında. 
«Portakal suyu ve votka en sevdi ğim içkidir. Votka ve meyve suyun var mı?» 
«Evet.» 
«Sanırım esrarlı sigaran yoktur.» 
«Hayır, öyle şeyleri asla kullanmam.» 
Mutfa ğa giderek ona votkalı içkiyi, kendisine de Seven-Up 'lı viski hazırladı ve 
sonra oturma odasına geri döndü. O elinde kumanda a leti o kanaldan bu kanala 
çevirip dururdu. «Gerçe ği Söyle», karlanma, «Hedefim Ne», «Joannie'yi 
Düşünüyorum», «Gilligan'ın Adası», karlanma, «Lucy'i S eviyorum», karlanma, Julia 
Child ba ğıra ba ğıra avokadolarla ilgili bir şeyler anlatıyordu. 
Ona içkisini verdi. 
«Hiç böcek yediniz mi, iki numara?» diye Kitty Carl isle sordu. 
«Hey, bu kanallarda Uzay Yolu yok mu?» diye kız sor du. 
«Saat dörtte kanal sekizde,» dedi. 
«Sen de seyreder misin?» 
«Bazen. Karım daima Merv Griffi'i seyreder.» 
«Ben hiç böcek görmedim,» dedi iki numara. «E ğer bir tane görürsem, onları 
yerim.» Seyirciler co şkuyla güldü. 
«Evi neden terketti? Đstemezsen yanıtlamak zorunda de ğilsin.» Merak dolu 
bakı şlarla onu süzdü. 
«Đşimi kaybetti ğim nedenden.» 
«Çünkü o yeni yeri satın almadın?» 
«Hayır- Çünkü yeni ev de almadım.» 
«Oyumu iki numaraya veriyorum,» dedi Soupy Sales, « Çünkü o, bir böcek görürse 
hemen yiyece ğe benziyor.» Seyirciler yeniden co şkuyla güldü. 



«Almadınız mı? Oh... vay canına.» Đçkisinin üstünden, gözlerini kırpmadan ona 
bakıyordu. Bu gözlerde korku, hayranlık ve deh şet vardı. «Ne yapmak istiyorsun?» 
«Bilmiyorum.» 
«Çalı şmıyorsun.» 
«Hayır.» 
«Bütün gün neyle vakit geçiriyorsun?» 
«Paralı yolda turluyorum.» 
«Ve geceleri televizyon seyrediyorsun.» 
«Ve içiyorum. Bazen patlamı ş mısır yapıyorum. Bunu daha geç saatlerde 
yapıyorum.» 
«Ben patlamı ş mısır yemem.» 
«O zaman ben yerim.» 
Kız uzaktan kumandanın kapatma dü ğmesine basınca, görüntü önce tam ortada parlak 
bir nokta oldu ve sonra kayboldu. 
«Yaptıklarını tam anlayabildim mi acaba? Karını ve i şini boka batırmı şsın.» 
«Tam böyle söyleyemeyiz.» 
«Neyse ne. Onları bu yola feda etmi şsin. Bu do ğru mu, sence?» Rahatsız bir halde 
TV'nin karanlık ekranına baktı. Kendisini de rahats ız eden ve elinde olmadan 
geli şen bu olaylar neydi. Kendisi de bilemiyordu. «Do ğru mu, de ğil mi 
bilmiyorum,» dedi. «Bazen insan anlamadı ğı şeyleri de yapar.» 
«Bu bir çe şit protesto mu?» 
«Bilmiyorum. Ba şka şeylerin daha iyi oldu ğunu dü şündüğün için bir şeyleri 
protesto edersin. Bütün insanlar sava şı protesto ediyor, çünkü onlar barı şın 
daha iyi oldu ğunu dü şünüyorlar. Niçin televizyonu açmıyorsun?» 
«Bir dakika daha.» Kızın gözlerine baktı. Ne kadar yeşildi. Kedi gözü gibi, 
dikkatli bir çift ye şil göz. «Bu yüzden mi yoldan bu kadar nefret ediyor sun? 
Toplumdaki teknolojiyi simgeledi ği için mi? Sanayile şmenin etkileri.» 
«Hayır,» dedi. Dürüst olmak gerçekten çok zordu ve neden endi şelendi ğini merak 
etti. Bir yalanla bütün bu konu şmalara bir son verebilirdi. O da di ğer çocuklar 
gibiydi, Vinnie gibi, e ğitimin do ğru oldu ğunu dü şünen di ğer insanlar gibi: Kız 
basit bir yanıt istemiyordu, o yapılmı ş planların pe şindeydi. Onlar yolu in şa 
ederken benim bütün hayatımı da yeni ba ştan in şa ediyorlar. 
«Ama senin evine saldırdılar mı... evine ve i şine dedi ğimde, hayır diye 
yanıtladın.» 
«Doğru hayır dedim.» Ama o hayır dedi ğinden şüpheliydi. Yoksa evet mi demi şti. 
Evet, uzun zamandır onun bir parçası olan yok edici  güce mi evet demi şti? 
Charlie'nin beynini yiyip bitiren kendi kendini de yok eden yok edici güç. 
Freddy'nin oralarda olmasını arzu etti. Fred, kıza duymak istedi ği şeyleri 
söyleyebilirdi. Ancak Fred bu oyunu mükemmel bir şekilde oynayabilirdi. 
«Sen ya çılgınsın ya da gerçekten ola ğanüstü birisin,» dedi kız. 
«Đnsanlar yalnızca kitaplarda ola ğanüstü olur,» dedi. «Hadi televizyon 
seyredelim.» 
Kız televizyonu açtı. Onun istedi ği şovu seçmesini bekledi. 
«Ne içersin?» 
Saat dokuzu çeyrek geçiyordu. Şimdi, her gece yalnız oldu ğu zamanlar gibi sarho ş 
değildi, biraz çakırkeyif olmu ştu. Mutfakta mısır patlatıyordu. Mısırların, aynı 
yere dü şen kar taneleri gibi, mısır kabının üzerine sıçraya rak dü şmelerini 
seyretmek, ho şuna gidiyordu. 
«Güney viskisi ve Seven-Up,» dedi. 
«Ne?» 
Utanarak, kıkırdadı. 
«Bir tane deneyebilir miyim?» Bo şalmı ş barda ğını ona do ğru kaldırarak sırıttı. 
Onu arabaya alı şından beri ilk kez tamamen rahatlamı ş gibi bir hali vardı. 
«Votka-portakal hazırlamakta usta de ğilsin.» 
«Biliyorum,» dedi. «Ben viski ve Seven-Up içerim, ö zel içkim. Đyi yerlerdeyse 
Skoç içerim ve Skoç'tan nefret ederim.» Mısırlar ha zır olmu ştu. Onları büyük bir 
plastik kâseye bo şalttı. «Ben de bir tane içebilir miyim?» 
«Tabii» 
Kıza viski ve Seven-Up hazırladı, sonra eritti ği ya ğı mısırların üzerine 
boşalttı. 



«Kolestrolün yükselecek,» dedi mutfak kapısından e ğilmi ş içeri bakarak. Sonra 
elindeki içkiden bir yudum aldı. «Hey, bunu be ğendim." 
«Beğenece ğimden emindim. Bunu sır olarak tut, daima bir sayı önde olursun.» 
Mısırları tuzladı. 
«Bu kadar tuz yersen kolestrolden kalbin tıkanır. K an damarların gittikçe 
tıkanmaya ba şlar, gittikçe daralır ve sonra bir gün... güüüm!» d erken elini 
göğsüne vurdu ve elindeki içki kaza ğına döküldü. 
«Metabolizmama da, kolestrole de çoktan bo ş verdim,» diyerek kapıya yürüdü. 
Yolda yürürlerken hafifçe kızın gö ğsüne dokundu (sutyen olmadı ğı 
hissediliyordu). Birden aklına, yıllar geçti ği halde gö ğüsleri sarkmayan, Mary 
geldi. Böyle şeyler dü şünmese daha iyi olacaktı. 
Kız mısırların ço ğunu yiyip, bitirdi. 
Saat on bir sıralarında, enerji krizi ve Beyaz Sara y'la ilgili haberleri 
dinlerlerken, kız esnemeye ba şlamı ştı. 
«Yukarı çık istersen,» dedi. «Yatabilirsin.» 
Kız ona baktı. 
«Her yataktan bahsetti ğimde, popona tokat yemi ş gibi bana bakmazsan daha iyi 
anla şaca ğız. Kocaman Amerikan yatakları uyumak için yapılmı ştır, i ş tutmak için 
değil.» 
Bu kızı güldürdü. 
«Yatak örtülerini de açmayacak mısın?» 
«Sen büyük bir kızsın.» 
Kız ona sakin sakin baktı. « Đstersen benimle birlikte gelebilirsin. Bir saat 
önce kararımı verdim.» 
«Hayır... ama davetin çok cazip oldu ğunu söyleyebilirim. Bütün hayatım boyunca 
sadece üç kadınla yattım. Đlk ikisi çok uzun yıllar önceydi ve şimdi 
hatırlamıyorum bile. Evlenmeden önceydi.» 
«Şaka yapıyorsun?» 
«Hiç de de ğil.» 
«Bak, yani beni arabana almanın, evinde barındırman ın ve para teklif etmenin bu 
i şle bir ilgisi yoktu.» 
«Nihayet anladın,» diyerek aya ğa kalktı. « Şimdi yukarı çıksan daha iyi olur.» 
Ama kız ona aldırmadı. «Neden?» 
«Neden mi?» 
«Evet. Bir i şi yapıyor, ama onu ba şkalarına anlatmıyor olabilirsin bu tamam. Ama 
bir şeyi yapmamaya karar vermi şsen bunun nedenini izah etmen gerekir.» 
«Tamam,» dedi ba şıyla gümü ş tabaktaki paranın durdu ğu oturma odasını i şaret 
ederek, «O para. Fahi şelik yapmak için çok gençsin.» 
«Onu almayaca ğım,» dedi aceleyle. 
«Bunu biliyorum. Ben de seninle yatmayaca ğım. Ama bu parayı yine de almanı 
istiyorum.» 
«Herkes senin kadar mükemmel olamaz.» 
«Bu do ğru.» Ona meydan okurmu şçasına baktı. 
Kız, sinirlenmi ş gibi ba şını sallayarak, aya ğa kalktı. 
«Pekâlâ. Ama sen bir burjuvasın, bunu biliyor musun ?» 
«Evet.» 
Yanına gelerek onu dudaklarından öptü. Heyecan veri ciydi. Ho ş kokusunu 
duyabiliyordu. Oldukça zor bir durumdu. 
«Hadi git.» 
«Gece fikrini de ği ştirirsen.» 
«Deği ştirmeyece ğim.» Çıplak ayaklarla merdivenlere do ğru ilerleyen kızı 
seyretti. «Hey?» diye seslendi. 
Kız ona do ğru döndü ve ka şını kaldırarak bekledi. 
«Đsmin ne?» 
«Olivia, önemi var mı? Aptal bir isim, de ğil mi? Olivia De Haviland gibi.» 
«Hayır, hiç de de ğil. Ho şuma gitti. Đyi geceler, Olivia.» 
«Đyi geceler.» 
Yukarı çıktı. I şı ğın yandı ğını duydu. Bu çok a şina oldu ğu bir sesti. 
Genellikle kendisinden önce yatmaya giden Mary'i ha tırladı. Sonra yukarıdaki 
kızı dü şündü. Biraz daha dikkatli dinlese, onun kaza ğını ba şından sıyırarak 



çıkarı şını ve kotunun fermuarını açarak, kalçalarına indir i şini duyabilirdi 
belki de... 
Kumandayı alarak televizyonu açtı. 
Penisi hâlâ dimdikti ve rahatsızlık veriyordu. Pant olon a ğı şi şkinden 
gerilmi şti. Eski gençlik günlerinde Mary buna, büyük mücevh er ya da ta şa dönmü ş 
yılan diyerek takılırdı. Katlanan külotunu düzeltme ce çalı ştı, ama hiçbir fark 
olmayınca aya ğa kalktı. Biraz sonra penisi inince tekrar oturdu. 
Haberlerden sonra, ekrana John Agar'ın 'Arous Gezeg enindeki Beyin' isimli film 
geldi. Televizyonun önünde elinde kumanda aletiyle bir süre kendinden geçti. Bir 
süre sonra pantolonunun a ğındaki hareketle uyandı. Yeniden penisi dikle şmişti. 
Aynı bir suçlunun suç mahalini ziyaret edi şi gibi. 
Ve 
7 Aralık 1973 
Ve gece kızın yanına gitti. 
Rüyasında Bay Piazzi'nin köpe ğini gördü ve bu kez o korkunç ısırma olayından 
önce, köpe ğe yakla şan Charlie'ydi. Bu durumu çok daha fazla kötüle ştiriyordu. 
Köpek saldırmadan önce, mezarı tırnaklayarak kazıp dı şarı çıkmaya çalı şan bir 
adam gibi o da rüyasını bölerek gerçe ğe dönebilmek için çırpınıyordu. 
Pençeye benzeyen elleriyle havayı tırnaklıyordu. Ne  uyanık, ne de tam uykudaydı. 
Sonunda kıvrılarak uyuyakaldı ğı koltukta denge duygusunu yitirmi ş gibiydi. Bir 
süre dü şmemek için o dengeyi tutmaya çalı ştı, ama o ğlunun aklını karı ştıran 
ölümü ve rüyalarında tekrar tekrar ya şadı ğı o ölüm olayı direncini yok etmi şti. 
Yere dü ştü. Kendine geldi ğinde oturma odasında ve yerdeydi. Ba şını vurmu ş, 
omzunu incitmi şti, ama o rüya bitmi şti. Gerçek daha mutsuz ve peri şan ediciydi, 
ama korkunç de ğildi. 
Ne yapıyordu? Hayatı boyunca yaptıklarının bir çe şit psikanalizi kafasına 
takıldı; i ğrenç bir tekrar. Dü şüncelerinin yarısında, üstündeki bir elbise gibi 
çıkarıp attı. Artık hiçbir şey do ğru de ğildi. Canı yanıyordu. Bo ğazına kadar 
yükselen ek şimi ş güney viskisinin tadını duyamıyordu. Ge ğirdi ğinde asit tadında 
birtakım şeyler a ğzına geldi, ama onları tekrar yutmayı ba şardı. Titremeye 
başladı, dizlerini birle ştirmeye çalı şıyor, ama kendine hâkim olamıyordu. Gece 
her şey daha garipti. Oturma odasında, yerde oturmu ş, kollarıyla dizlerine 
sarılmı ş ve dar sokaklarda sallanan ya şlı sarho şlar gibi ne yapıyordu? Yoksa bir 
şizofren miydi? Ya da Allah'ın belası bir psikopat m ı? Durumu buna daha çok 
benziyordu. Yoksa öyle miydi? Bir psikopat mıydı? N eredeyse sevimli 
sayılabilecek meyveli kek, bok herif, homoseksüel y erine bir psikopat. Bu 
düşünce onu deh şete dü şürdü. Yoksa patlayıcıları almakla bir kabadayı mı 
olmu ştu? Bir insan, bir fili öldürecek güçteki o iki sil ahı gerçekten neden 
alırdı? Bo ğazından hafif bir sızlanma çı ğlı ğı çıkararak, aya ğa kalkmayı denedi. 
Kemikleri ya şlı bir adamınkiler gibi gıcırdıyordu. 
Düşünmemeye kendini zorlayarak, merdivenleri çıktı. A ğır adımlarla odasına do ğru 
yürürken, «Olivia,» diye fısıldadı. Aynı Rudolp Val entino'nun eski filmlerindeki 
gibi mantı ğa aykırı bir şeydi bu. «Uyanık mısın?» 
«Evet,» dedi kız. Onun sesi de pek uykulu gibi de ğildi, «Saat beni uyutmadı. Şu 
dijital saat sürekli klik, klak yaparak uykumu kaçı rdı.» 
«Anlıyorum,» dedi. Bu yanıt komik olmu ştu. «Ben de kâbus gördüm.» 
Üstündeki örtüleri geriye do ğru tekmeleyi ş sesi geldi, «içeri gel Yanıma.» 
«Ben.» 
«Artık susacak mısın?» 
Onun yanına gitti. Kız çıplaktı. Sevi ştiler ve sonra derin bir uykuya daldılar. 
Sabah, sıcaklık eksi be ş dereceydi. Gazete var mı, diye sordu. «Eskiden 
gelirdi,» dedi. «Kenny Upslinger da ğıtırdı gazeteleri. Iowa'ya ta şındılar.» 
«Iowa, ha,» dedi kız. Ve sonra radyoyu açtı. Bir ad am hava raporu okuyordu. Açık 
ve so ğuk. 
«Yağda yumurta ister misin?» 
«Đki tane, e ğer aldıysan.» 
«Tabii. Bak, dün gece.» 
«Dün geceyi kafana takma. Ben isteyerek geldim ve b u çok ender olan bir şey ama 
hoşuma gitti.» 
Bunda sinsice bir gurur hissetmi şti, belki kızın istedi ği de buydu. Ya ğda 
yumurtaları kendisi yaptı. Đki kendi için, iki tane de kız için. Yanında tost 



yiyip, kahve içtiler. Kız üç bardak kremalı ve şekerli çay içti. «Pekâlâ şimdi 
ne yapmayı dü şünüyorsun?» diye sordu. Kahvaltılarını bitirmi şlerdi. 
«Seni otoyola götürece ğim,» dedi çabucak. 
Kız sabırsızlanmı ş gibi bir tavır takındı. «O de ğil. Hayatını sordum.» 
Sırıttı. «Çok ciddi görünüyorsun.» 
«Kendim için de ğil. Senin hayatını soruyorum.» 
«Hiç dü şünmedim,» dedi. «Önceleri,» diye devam etti. Ama ön ce kelimesini öyle 
bir söylemi şti ki, ya şadıklarının tümünü geride bıraktı ğını açıkça vurgulamı ştı. 
«Kendini ölüm hücresindeki bir mahkûm gibi hissediy or olmalıyım. Hiçbir şey 
gerçek de ğildi. Sanki sürekli devam eden bir rüya âleminde ya şar gibiydim. 
Şimdiyse her şey daha gerçek görünüyor. Dün gece... o çok gerçekt i.» 
«Memnun oldum,» dedi. Gerçekten memnun gibiydi. «Am a şimdi ne yapmayı 
düşünüyorsun?» 
«Gerçekten bilmiyorum.» 
«Bu çok acı, ben böyle dü şünüyorum,» dedi kız. 
«Öyle mi?» diye sordu. Bu gerçek bir soruydu. 
Şimdi arabadaydılar ve 7. yoldan Landy'e do ğru yol alıyorlardı. Şehir içi trafik 
dur-kalk vaziyetindeydi. Đnsanlar i şlerine gidiyorlardı. 784 yol geni şletme 
in şaatından geçerken, günlük faaliyetlerin ba şlamı ş oldu ğunu gördüler. Adamlar 
sarı in şaat şapkalarını takarak, lastik çizmelerini giymi şler, aletlere 
tırmanıyorlardı. Dondurucu so ğukta a ğızlarından dumanlar çıkıyordu. Turuncu 
renkli yükleyicinin bir motoru tekledi. Sürücüsü te krar çalı ştırınca sanki 
sava ştaymı ş gibi düzensiz patlamalarla çalı şmaya ba şladı. 
«Buradan sanki kumsalda kamyonlarla oynayan küçük ç ocuklara benziyorlar,» dedi 
kız. 
Şehir dı şına vardıklarında trafik biraz daha rahatladı. Kız iki yüz doları 
almı ş, ne utanma, ne de gönülsüzlük göstermi ş, ama istekli de davranmamı ştı. 
Miflonlu paltosunda küçük bir yeri kesmi ş, parayı bunun içine yerle ştirerek 
Mary'nin i ğne ipli ğiyle bu deli ği dikmi şti. Onun otobüse kadar götürme 
teklifini, bunca parayla otostop yapamayaca ğını söyleyerek, geri çevirmi şti. 
«Peki, senin gibi güzel bir kızın böyle bir arabada  ne i şi var?» diye sordu. 
«Hıh?» dedi sıçrayarak. Derin dü şüncelere dalmı ş gibiydi. 
Kıza gülümsedi. «Niçin sen? Niçin Las Vegas? Sen de  benim gibi sınırda 
yaşıyorsun. Bana biraz geçmi şinden bahsetsene.» 
Omuz silkti. «Fazla anlatacak bir şey yok. New Hampshire, Durham'da üniversiteye 
gidiyorum. Portsmouth'a yakın bir yer. Bu yıl üçünc ü sınıfta olacaktım. Kampusun 
dı şında bir o ğlanla beraber ya şıyordum. Sonra a ğır ilaçların müptelası olduk.» 
«Eroin gibi mi?» 
Üzgün bir ifadeyle gülümsedi. «Hayır, benim çevremd ekiler eroin kullanmıyordu. 
Bizim kullandıklarımız, halüsinasyon görmemize nede n olan orta sınıf ilaçlardı. 
Lysergic Asit, Mescaline, Peyote ve STP gibi kimyas al maddelerdi. Eylül ve kasım 
ayları içinde on yedi, on sekiz kere uyu şturucu kullandım.» 
«Neye benziyor?» 
«Halüsünasyonları mi kastediyorsun?» 
«Hayır, onu demek istemedim.» 
«Kötü hezeyanlar vardır, ama bunların iyi yanları d a olur. Tatlı uyu şukluklar 
vardır, ama onların kötü etkileri olabilir. Bir ker esinde kan kanseri oldu ğuma 
karar vermi ştim. Bu korkunçtu. Genellikle garip hissedersin. Be n Tanrı'yı hiç 
görmedim. Hiç intiharı dü şünmedim. Hiç kimseyi öldürmeye kalkı şmadım.» 
Kız biraz dü şündükten sonra devam etti. «Herkes bu kimyasallar h akkında bir 
şeyler yumurtladı. Art Linkletter gibileri bunların öldürücü oldu ğunu söyledi, 
kimileri bunların her kapıyı açtı ğını söyledi. Kendi ruhun içindeki tüneli bulup 
cennete ula şabilirsin. H. Rider Haggard romanlarındaki gibi. On u hiç okudun mu?» 
«Küçükken 'O Kız' romanını okumu ştum. Bu roman onundu, de ğil mi?" 
«Evet. Ruhunu putla şmış bir insanın alnının ortasındaki zümrüt gibi hayal ettin 
mi hiç?» 
«Hayır, böyle bir şeyi asla dü şünmedim.» 
«Ben aynı fikirde de ğilim. Ben sana en iyi hayalimi anlataca ğım. En kötülerini 
hep ilaçların etkisindeyken ya şadım. Bir keresinde o çocukla birlikte 
yaşadı ğımız apartman dairesinde oturmu ş, duvar kâ ğıtlarını seyrediyordum. 
Kâğıdın üzerindeki küçük beyaz noktalar tıpkı kara ben ziyordu. O her bir yanı 



kaplamı ş küçücük beyazlıklar insana kar fırtınasını ça ğrı ştırıyordu. Bir süre 
sonra karların arasında zorlukla yürümeye çalı şan küçük kızı gördüm. Ba şında 
çuval bezi gibi kaba bir maddeden yapılmı ş e şarp vardı ve onu çenesinin altından 
bağlamı ştı. Eve gidiyor diye dü şündüm. Sonra karlarla kaplı soka ğı gördüm. Kız 
karlara bata çıka yürüyordu ve sonunda bir eve gird i. Bu en iyi hayal. Apartman 
katında oturup duvardaki hayali seyretmek. Jeff'e g öre bu insanın kendi 
beynindeki hayal gücü demekti.» 
«Jeff birlikte ya şadı ğın o ğlanın ismi mi?» 
«Evet. Şimdi en kötü olanı anlataca ğım. Bir keresinde lavabonun gider deli ğini 
açmaya karar verdim. Sebebini hiç bilmiyorum. Hayal  dünyasında gezerken, insanın 
aklına bazen garip fikirler geliveriyor. Ama bunlar ı çok normal şeylermi ş gibi 
düşünüyorsun. Pompayı alarak, i şe koyuldum... ve kanalizasyon deli ğinden ne 
kadar boktan şey varsa çıkmaya ba şladı. Bunların ne kadarının gerçek pislik, ne 
kadarının hayal ürünü oldu ğunu hâlâ hatırlayamıyorum. Kahve artıkları, ufacık 
bir bez parçası, kanları üstünde pıhtıla şmış koca bir parça et ya ğı. Sonra bir 
el. Bir adam eli.» 
«Bir ne?» 
«Bir el. Jeff'i ça ğırarak, birisini kanalizasyona atmı şlar dedi Ama o aldırmadan 
çekip ba şka bir yere gitti. Yalnız ba şıma kalmı ştım. Deliler gibi pompalamaya 
başladım. Sonunda kolun dirse ğe kadar olan kısmını yukarı çekebildim. El 
lavabonun içinde yatıyordu, kol deli ğin içinde a şağıya do ğru uzanmı ştı. Üzeri 
kahve artıklarıyla kaplıydı. Aceleyle oturma odasın a giderek Jeff döndü mü diye 
baktım. Yoktu. Tekrar mutfa ğa döndüm. Ne el ne de kol vardı görünürde. Lavabo 
boştu. Çok endi şelendim. Bazen o kolu rüyalarımda görüyorum.» 
«Bu delice bir şey,» dedi. Đnşaatın altındaki bir köprüden geçtikleri için 
yava şlamı ştı. 
«Kimyasal şeyler insanı delirtir. Bazen güzeldir ama genellikl e kötü oldu ğunu 
söyleyebilirim. Zaten sürekli a ğır uyu şturucu ilaçların etkisi altındaydık. Hiç 
etrafında protonlar, neutronlar ve elektronlar dola şan bir atomun resmini gördün 
mü?» 
«Evet.» 
«Đşte, bizim daire aynen bir atomun çekirde ği gibiydi. Gelen giden insanlarda 
çekirde ğin etrafında toplanan protonlar ve elektronlardı. ' Manhattan'a Göç' 
romanındaki gibi hepsi birbirinden ba ğımsız hareket ediyorlardı.» 
«Onu okumadım.» 
«Okumalıydın. Jeff'e göre Dos Passos en büyük gazet ecilerden biri. Garip bir 
kitap. Bazı ak şamlar televizyonun sesini sonuna kadar kısıp kar şısında 
otururduk. Pikapta çalan parçayı dinlerken hepimiz alınan dozdan ta şla şırdık. 
Sonra yatak odasında acayip bir hareket ba şlardı. Đnsanlar yumak haline gelir 
kim kimi beceriyor anlamanın imkânı olmazdı. Ne dem ek istedi ğimi anlıyor musun?» 
«Evet,» dedi. Aklına eskiden katıldı ğı birkaç parti gelmi şti. O partilerde 
kendini bilmeyecek kadar sarho ş olup, Alice'in Sihirli dünyasındaki gibi şaşkın 
şaşkın dola şıp durmu ştu. Anladı ğını söyledi. 
«Bir gün Bob Hope'in özel e ğlence programı vardı ve hepimizi kafaları dumanlı 
vaziyette, bütün eski kafalılara, borsa simsarların a ve Washington'daki güç 
tutkunlarının salaklıklarına çılgınlar gibi güldürü p duruyordu. Öylece oturmu ş 
gülüyorduk. Aynı anne ve babalarımızın zamanı gibi.  Đşte diye dü şündüm, bu 
nedenle Vietnam'dayız ve Bob Hope'a da nesiller ara sındaki farkı kapatmak 
düşüyor. Bütün sorunumuz esrarın iyisini bulup uçmak. Gerisi vız geliyor.» 
«Ama elinizden ne gelirdi ki?» 
«Ne mi? Ya şadı ğım son on yılı dü şünmeye ba şladım. U-2'si vurur ve Francis Gary 
Powers esir dü şüyor, zenciler Selma'da gaz bombalarıyla da ğıtılıp hapislere 
atılıyor, Mississippi'de Özgürlük Salıları sokak or talarında vuruluyor, 
Kennedy'i Dallas'ta havaya uçuruyorlar, Vietnam, yü rüyü şler, grevler, ö ğrenci 
boykotları. Ne için? Birkaç kelle, rahat apartmanla rında oturup, kafa bulup, Bob 
Hope izlesin diye mi? Hadi canım. Bu yüzden ayrılma ya karar verdim.» 
«Jeff'e ne oldu?» 
Kız omuz silkti. «Burs aldı. Đyi de oluyor. Gelecek yaz mezun olacakmı ş. Ama 
artık onunla ilgilenmiyorum.» Bunu söylemesine ra ğmen yüzündeki ifadeden 
yaşadı ğı hayal kırıklı ğı açıkça görülüyordu. 
«Onu özlüyor musun?» 



«Geceleri.» 
«Niçin Vegas? Orada tanıdı ğın biri mi var?» 
«Hayır.» 
«Đdealist biri için en e ğlenceli yer gibi görünüyor.» 
«Benim için böyle mi dü şünüyorsun?» diyerek güldü ve bir sigara yaktı. «Bel ki 
de. Đnsanların amaçlarına ula şabilmeleri için belirli bir yerde kök salmaları 
gerekmez ki. O şehri görmek istiyorum. Çok de ği şik bir yer oldu ğunu duydum. Ama 
amacım kumarhaneleri gezmek de ğil. Bir i ş bulup çalı şaca ğım.» 
«Sonra ne olacak?» Sigarasının dumanını üfleyerek, omuz silkti. 
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yazılı bir tabelayı geçtiler. 
«Kendimi toparlamaya çalı şaca ğım,» dedi. «Uzun zamandır uyu şturucu almıyorum ve 
bunlardan vazgeçmeye kesin kararlıyım.» Sigarayı tu tan elini havaya kaldırarak 
rastgele hareket ettirdi. «Hayat daha ba şlamamı ş gibi davranmaktan vazgeçece ğim. 
Başladı ve yarısı bitti bile.» 
«Bak. Burada bir paralı yol giri şi var.» 
Arabayı o tarafa döndürdü. 
«Gelelim sana, bayım. Sen ne yapacaksın?» 
Kelimeleri dikkatle seçerek, «Geli şmelere göre hareket etmek istiyorum. 
Seçeneklerden birini seçece ğiz.» 
«Kusura bakma ama hiç de öyle görünmüyor. Kızmadın değil mi?» 
«Hayır, önemli de ğil.» 
«Đşte. Bunu al.» Sa ğ eliyle tuttu ğu alüminyuma sarılmı ş ufak bir paket uzattı. 
Paketi alarak baktı. Yaldızlı kâ ğıt sabah güne şinde pırıl pırıl parıldıyordu. 
«Bu ne?» 
«Sentetik meskalin. Kimyasalların içinde en a ğır, en iyi cins olan.» Bir an 
duraksadı. «Belki de eve gider gitmez tuvalete atıp  sifonu çekmelisin. Seni 
şimdiki halinden bin beter bir hale sokabilir. Ama y ardımcı da olabilir. Bunun 
hakkında hep güzel şeyler duydum.» 
«Hiç tecrübe ettin mi?» 
Kız acı bir ifadeyle gülümsedi, «Hayır.» 
«Benim için bir şey yapar mısın? Yapabilirsen tabii?» 
«Elimden geliyorsa.» 
«Noel'de beni ara.» 
«Niye?» 
«Sen henüz bitiremedi ğim bir kitap gibisin. Sonucunu bilmek istiyorum. Öd emeli 
telefon edebilirsin. Numaramı yazıp veririm.» 
Cebinden kalemini çıkartmaya çalı ştı ğı sırada kız, «Hayır,» dedi. 
Ona dönerek baktı hem şaşırmı ş, hem de üzülmü ştü. «Hayır mı?» 
«Đhtiyacım olursa rehberden bulurum. Ama olmaması en iyisi belki de.» 
«Neden?» 
«Bilmiyorum. Senden ho şlandım, ama bu beni üzebilir de. Tam olarak açıklam am 
imkânsız. Kafalarımız iyiyken ya şadı ğımız bir yakınlık bu.» 
«Benim bir kek oldu ğumu mu dü şünüyorsun?» dedi kendi kendine konu şur gibi. 
«Pekâlâ, Allah kahretsin.» 
Kız arabadan a ğır a ğır indi. Ona do ğru e ğilerek, «Olivia,» dedi. 
«Ama belki de gerçek ismim de ğil.» 
«Olabilir. Lütfen ara.» 
«Ona dikkat et,» dedi elindeki küçük paketi i şaret ederek. «Uzayda 
dola şabilirsin.» 
«Hoşçakal. Dikkatli ol.» 
«Dikkatli olmak mı?» Acıyla gülümsedi. «Ho şçakal, Bay Dawes. Te şekkürler. 
Yatakta iyisin. Bunu söyleyece ğimi tahmin etmiyordun, de ğil mi? Ama do ğru. 
Hoşçakal.» 
Kapıyı çarparak kapattı ve 7. yolun kar şısına geçerek paralı yolun giri ş 
kısmında durdu. Onun ba şparmağını kaldırarak arabalara i şaret edi şini seyretti. 
Hiçbiri durmamı ştı. Son kez kornaya bastı ve U dönü şü yaparak yoluna devam etti. 
Dikiz aynasına tekrar baktı ğında ona el sallayan silik bir siluetti artık. 
Ona takılmak aptallıktı, diye dü şündü. Dünyanın her yeri böyle bo ş fantezilerle 
dolu de ğil miydi? Radyoyu açmak için uzattı ğı eli hâlâ titriyordu. 



Paralı yoldan şehre dönerken hızı yetmi şin altına hiç dü şmedi. Elinde kalan 
paketi ne yapaca ğını dü şündü. Camdan dı şarı atabilirdi yada hapı yutabilirdi. 
Sonunda paketi cebine koydu. 
 
Eve gelince hemen banyoya girerek yıkandı. Duygular ından arınmı ştı. 784 in şaatı 
gün boyu epeyce geli şme kaydetmi şti; fazla de ğil, birkaç hafta içinde temizleme 
fabrikası harabeye dönecekti. A ğır makineleri çoktan ta şımı şlardı bile. Bunu üç 
gece önce Tom Granger'la yaptı ğı telefon konu şmasında ö ğrenmi şti. Mavi 
Kurdele'yi yerle bir ettikleri an orada olmalıydı. Hatta yanına ö ğlen yeme ğini 
de alır, yıkımı seyredebilirdi. 
Jacksonville'deki erkek karde şinden, Mary'e mektup gelmi şti. Ayrı 
yaşadıklarından henüz habersizdi. Karısına gelen di ğer mektupların yanına 
bıraktı. Yeni adresine yollamayı hep unutuyordu. 
Akşam yemeğini fırına koydu ve kendine bir içki hazırlamayı dü şündü. Ama 
vazgeçti. Bir gece önce kızla sevi şmesini en ince noktasına kadar dü şünmek, 
tekrar tadına varmak, onu tekrar ke şfetmek istiyordu. Ama alaca ğı içki bu 
düşüncelerini kötü bir seks filmi haline sokabilirdi. 
Ama istedi ği şekilde hatırlayamadı. Gergin gö ğüslerini ve kocaman gö ğüs 
başlarının tadını tam olarak canlandıramıyordu onunla sevi şmenin, Mary'le 
olandan çok daha zevkli oldu ğu kesindi. Olivia'nın içinde olmak ona rahatlatıcı 
bir zevk vermi şti. Penisi, o içinden çıkarken, tıpkı şampanya patlaması gibi bir 
ses çıkartmı ştı. Ya şadı ğı gerçek zevkin tanımını yapamıyordu. Bunu yeniden 
hissedebilmek için mastürbasyon yapmayı istedi. Bu arzu tiksindirdi onu. Sonra 
tiksinmek, i ğrenç geldi. O bir Azize de ğildi. Televizyonun önüne oturup yeme ğe 
başlarken, kendi kendini ikna etmeye çalı şıyordu. Yalnızca ba şıbo ş gezen bir 
otlakçıydı o. Şimdi de Las Vegas yolundaydı Olayları, Magliore'un kavanoz 
gözlüklerinin arkasından seyredebilmeyi arzuladı, a ma bu dü şünce hepsinden 
tiksindirici geldi. 
Bütün iyiniyetine ra ğmen gecenin ilerleyen saatlerinde yine sarho ş oldu. Saat on 
oldu ğunda, sarho şluk nedeniyle a şırı duygusalla şmış ve Mary'i arama dürtüsü onu 
boğar hale getirmi şti. Sonunda televizyonun önünde kendi kendini tatmi n etti. 
Tam gelirken TV'de Anacin'in di ğer tüm markalardan daha güçlü bir a ğrı kesici 
oldu ğu gösteriliyordu. 
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Cumartesi günü arabayla dola şmaya çıkmadı. Evin içinde amaçsızca dola ştı ve 
yapması gereken bazı şeylerle u ğra ştı. Sonunda kayınvalidesinin evini aradı. 
Mary'nin ailesi, Lester ve Jean Calloway, yetmi şli ya şlara merdiven dayamı ş 
insanlar. Daha önceki aramalarında, Jean (Charlie o na daima «Anne Jean» derdi) 
telefonu açmı ş ve hattın öbür ucunda kendisinin oldu ğunu anlayınca buz gibi bir 
ses tonuyla konu şmuştu. Şüphesiz, o ve kocası Lester, damatlarını kızlarının  
peşinden ko şan ve onu ısırmaya çalı şan aç bir hayvan gibi görüyorlardı. Şimdi 
her zamanki gibi sarho ş olan bu hayvan kızlarını arıyor ve rahatça ısırabi lmek 
için eve geri gelmesini istiyordu. 
Ama telefonu Mary açtı. «Selam?» Sesinin gayet raha t çıktı ğını, onunla normal 
bir konu şma yapabilece ğini dü şündü. 
«Mary, benim.» 
«Evet Bart. Nasılsın?» Sesinden bir şeyler anlamak imkânsızdı. 
«Đyi.» 
«Özel içkinle aran nasıl?» 
«Mary, içki içmiyorum.» 
«Bu bir zafer mi sayılır?» Buz gibi konu şmuştu. Birden pani ğe kapıldı, onu 
aramakla kötü mü etmi şti. Uzun yıllardır tanıdı ğın ve seni kendin kadar iyi 
tanıyan bir insanla arandaki her şey bu denli kolay bitebilir miydi? 
«Sanırım öyle,» dedi biraz kekeleyerek. 
«Duyduğuma göre fabrika kapanmak zorundaymı ş.» 
«Geçici bir süre için.» Kendisini bir ba ş belası olarak gören biriyle aynı 
asansörde yolculuk yapıyormu ş gibi garip bir hisse kapılmı ştı. 
«Tom'un karısı böyle söylemiyor ama.» Đşte sonunda suçlama gelmi şti. Neyse. 
Suçlama, hiçbir şey olmamasından daha iyiydi. 



«Tom için bir problem olmaz. Rakip şirket Brite-Kleen uzun süredir pe şindeydi.» 
«Neden aradın, Bart?» 
«Biraraya gelmemiz gerekti ğini dü şünüyorum.» Kelimeleri dikkat ve özenle 
söylemeye çalı şıyordu. «Bu meseleyi konu şmalıyız, Mary.» 
«Boşanmaktan mı bahsediyorsun?» Gayet sakin konu şmuştu, ama ses tonunda biraz 
panik hissediliyordu şimdi. 
«Đstiyor musun?» 
«Ne istemedi ğimi bilmiyorum.» Sakinli ği kaybolmu ştu, şimdi kızgın ve ürkmü ş gibi 
konu şuyordu. «Her şeyin iyi oldu ğunu dü şünüyorum. Ben mutluyum, senin de öyle 
oldu ğunu sanırım. Şimdi, birden, her şey de ği şti.» 
«Her şeyin iyi oldu ğunu dü şünüyorsun,» diye onun kelimelerini tekrarladı. Bird en 
müthi ş öfkelenmi şti. «E ğer böyle dü şünüyorsan, sen koca bir aptalsın. Đşimi 
keyfimden mi teptim sanıyorsun?» 
«O halde nedir, Bart. Neler oldu?» 
Birden kızgınlı ğı kayboldu. Gözlerine ya şlar hücum etmi şti. A ğladı ğını belli 
etmemek için kendinle mücadele etti. Ayıkken a ğlayabilece ğini hiç dü şünmemişti. 
Ayıkken insanın kendini kontrol etmesin1 kolaydı. A ma şu an her şeyi bir yana 
bırakıp onun kuca ğına sı ğınmak ve doyasıya a ğlamak istiyordu. Buz pateni 
yaparken dü şüp dizini yaralayan ufak bir çocuk gibi. Ama kendis ine bile izah 
edemedi ği bu durumu ona nasıl anlatabilirdi. 
«Bilmiyorum,» dedi sonunda. 
«Charlie mi?» 
Çaresizce, «Bu da önemli... ama... olanları anlamay acak kadar nasıl kör 
olabiliyorsun?» dedi. 
«Onu ben de özlüyorum, Bart. Hâlâ ve her gün.» 
Tekrar sinirlendi ğini hissetti. O HALDE BUNU GÖSTERMEK ICIN KOM ĐK B ĐR YOL 
SEÇTĐN. 
«Đyi yapmıyorsun,» dedi. Gözya şları yanaklarından süzüyor, ama a ğladı ğını 
anlamaması için kendinle mücadele ediyordu. BAYLAR,  BU ĐŞTE HIZ KAZANDIK D ĐYE 
DÜŞÜNÜYORUM. 
«Telefonda konu şmakla olmayacak, seni pazartesi ö ğle yeme ğine davet etmek için 
aramı ştım. Handy Andy'de.» 
«Pekâlâ. Kaçta?» 
«Saatin önemi yok. Đşten ayrılabilirim.» Yaptı ğı şaka havada asılı kaldı. 
«Saat bir iyi mi?» diye sordu. 
«Evet. Masa ayırtırım.» 
«Tamam. Yalnız beni içkili kar şılama.» 
«Đçmeyece ğim,» dedi. Verdi ği sözü tutmayaca ğını bildi ği halde yalan söyledi. 
Bir sessizlik oldu. Konu şacak şeyleri kalmamı ş gibiydi. Hayaletler hayalet 
sesleriyle, hayali sorunları tartı ştılar. Sonra karısı şaşırtıcı bir şey 
söyledi. 
«Bart, bir psikologa ihtiyacın var.» 
«Bir neye ihtiyacım var?» 
«Psikolog. Bu kelime sana tatsız gibi gelebilir. Am a şunu iyice bilmeni 
istiyorum ki, neye karar verirsek verelim, sen düze lmeye çalı şmazsan eve geri 
dönmeyece ğim.» 
«Hoşçakal Mary,»dedi yava şça. «Pazartesi görü şürüz.» 
«Bart, senin yardıma ihtiyacın var. Ben sana bunu v eremem.» Millerce uzaktan, 
kör bir kordon yardımıyla onu yaralamayı ba şarmı ştı. 
«Bunu zaten biliyorum. Ho şçakal, Mary.» 
Onun yanıtını beklemeden telefonu kapadı. Kendini m utsuz hissetti. On set ve 
maç. Elindeki plastik süt kutusunu odanın kar şı tarafına fırlattı. Kırılmayacak 
bir şey attı ğına memnun oldu. Sonra lavabonun üstündeki dolabı a çarak iki bardak 
çıkardı ve onları yere attı. Parçalandılar. 
Sağ elini yumruk yaparak, kuvvetle duvara vurdu ve acı dan a ğladı.  
Yaralı sa ğ elini di ğer eliyle tutarak, mutfa ğın ortasında iki büklüm haldeydi. 
Titriyordu. Yeniden kontrolünü kazandı ğında fara ş ve süpürgeyi alarak, ortalı ğı 
temizledi. Korkmu ş ve suratı asılmı ştı. 
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Paralı yolda yüz elli mil gittikten sonra geri dönd ü. Daha ileri gitmeye cesaret 
edememişti. Bu ilk benzinsiz cumartesiydi ve bütün gi şeler kapalıydı. Yürümek 
istemedi. Yaa. Gördün mü bak? Senin gibi le ş kargalarını i şte böyle yaparlar. 
Fred, sen misin? Gerçekten sen misin? Bu ziyaretini  neye borçluyum? Defol git. 
Eve dönerken, radyoda kamu hizmetlerinin duyurusunu  dinledi: 
«Benzin kısıtlamasından endi şelisiniz. Sizin ve ailenizin bu kı ş yakıtsız 
kalmayaca ğınızdan emin olmak istiyorsunuz. Şu anda bir düzine be ş galonluk 
tenekeler halinde yakıt alabilmek için en yakın ben zin istasyonuna gidiyor 
olabilirsiniz. Ama aileniz için gerçekten endi şeniz varsa, hemen geri dönseniz 
daha iyi olur, geri dönün. Uygunsuz şekille evde benzin depolamak çok tehlikeli 
ve yasaktır. Benzin buharı havayla karı ştı ğında, patlayıcı madde haline gelir ve 
bir galon gaz, on iki parça dinamit çubu ğuna e ş patlayıcı güce sahiptir. 
Tenekeleri doldurmadan önce bunları bir kez daha dü şünün. Ve ailenizi dü şünün. 
Anlıyor musunuz, bizim tek istedi ğimiz sizlerin ya şaması.» 
«Bu WLDM pop müzik kanalının bir kamu hizmetidir. B izler benzin depolamayı, 
uygun yapabileceklerin yapmasını öneririz.» 
Radyoyu kapadı, hızını elliye dü şürerek, yan yola girdi. «On çubuk dinamit,» 
dedi. «O ğlum, bu şaşılacak bir şey.» 
Yanındaki dikiz aynasına baksaydı, sırıttı ğını görebilecekti. 
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Handy Andy'nin yerine ancak saat on bir buçukta ula şabildi. Şef garson onu iç 
kısımlarda daracık yere sıkı ştırılmı ş bir masaya götürdü. Berbattı, ama tek bo ş 
yer de burasıydı. Herkes ö ğle yeme ği için bulu şmuştu. Handy Andy, biftek, 
pirzola ve andyburger yapımında uzmandı. Andyburger , iki dev susamlı sandviç 
ekmeği arasına konmu ş dev bir şef salataydı ve susamlı ekmekler ayrılmasın diye 
tahta bir kürdanla birbirine ba ğlanmı ştı, i şyerlerine yürüme mesafesi kadar 
yakın olan tüm lokantalar gibi burada da büyük bir kalabalık vardı. Đki ay önce 
en kalabalık ö ğle saatinde bile gelse ona masa bulunabilirdi. 
Vinnie Mason, Steve Ordner ya da Mavi Kurdele'nin d i ğer yetkililerinden birine 
rastlamaktan çekinerek, etrafına bakındı. Ama her t araf yabancılarla doluydu. 
Sol taraftaki masada, genç bir adam yanındaki kızı şubatta Sun Valley'e 
gitmeleri için ikna etmeye çalı şıyordu. Geri kalan masalardan pek anla şılmayan 
mırıltı halinde konu şma sesleri geliyordu. « Đçki ister misiniz, bayım?» Garson 
dirse ğinin dibinde bitivermi şti. 
«Skoç-soda, lütfen,» dedi. 
«Peki, efendim,» dedi garson. 
Saat yarıma kadar iki tane içki içti, sonra bir dub le daha ısmarladı. Bunu tam 
bitirmi şti ki, Mary'nin içeri girdi ğini gördü. Bir an giri şte durdu ve onu 
görebilmek için etrafına bakındı. Masalardan insanl ar dönmü ş ona bakıyorlardı. 
Mary, bana te şekkür etmelisin, çok güzelsin, diye dü şündü. Sonra ona elini 
salladı. 
Karısı da ona elini sallayarak, masaya do ğru yürümeye ba şladı. Gri renkte, 
yumuşak ve diz hizasında bir elbise giymi şti. Saçlarını arkadan örmü ş ve kalın 
bir tokayla tutturmu ştu. Örgü omuzlarının arasından a şağıya sarkıyordu. Onu hiç 
böyle bir kıyafetle görmemi şti daha önce. Çok güzel ve genç görünüyordu. Birden  
Mary'le uzun yıllar payla ştıkları o yatakta, Olivia'yla yatmı ş oldu ğu için 
kendini suçlu hissetti. 
«Selam Bart,» dedi karısı. 
«Selam. Harika görünüyorsun.» 
«Teşekkürler.» 
«Đçki ister misin?» 
«Hayır... sadece andyburger yiyece ğim. Geleli ne kadar oldu?» 
«Oh, çok de ğil.» 
Etraftaki kalabalık biraz azalmı ştı. Garson hemen yanlarına geldi. « Şimdi 
sipari ş vermek ister misiniz, efendim?» 
«Evet. Đki andyburger. Bayan için süt. Bana da bir duble da ha.» Mary'e bir göz 
attı, ama yüzünden bir şey belli olmuyordu. Đtiraz edecek olsaydı, duble içkiden 
hemen vazgeçecekti. Đnşallah tuvalete gitmesi gerekmezdi, çünkü aya ğa 
kalktı ğında do ğru çizgide yürüyebilece ğinden pek emin de ğildi. Bu silba ştan 



evdeki senaryoyu yeniden yazmak demekti. Beni Old V irginnie'ya kadar ta şı. Kendi 
kendine kıkırdadı. 
«Evet, sarho ş de ğilsin ama olma yolundasın,» dedi ve peçetesini kuca ğına serdi. 
«Bu harika. Rolünü iyi ezberledin mi?» 
«Bart, kavga etmeyelim.» 
«Hayır,» dedi. Onunla aynı fikirdeydi. 
Karısı su barda ğıyla, o da önündeki tabakla oynuyordu. 
«Evet?» dedi sonunda. 
«Ne için evet?» 
«Beni aradı ğında konu şmak istedi ğin şeyler var diye dü şündüm. Şimdi içkinin 
verdi ği bir cesarete sahipsin, de ğil mi?» 
«Soğuklu ğun ü şüttü,» dedi. Elinde olmadan budalaca laf etmi şti. Öyle bir şey de 
düşünmemişti. Aslında aklından geçenleri söylemesi çok zordu.  Ne kadar de ği şmiş 
göründü ğünü, birdenbire ne kadar bilgiç ve tehlikeli oldu ğunu, dört yüz dolarlık 
bir süit odası olan adamın ikram etti ği içki hariç, hiç kimsenin ikramını kabul 
etmeyen bir tavırda oldu ğunu nasıl söyleyebilirdi. 
«Bart, ne yapaca ğız?» 
«Bir psikologa görünece ğim. E ğer istedi ğin buysa,» dedi sesini alçaltarak. 
«Ne zaman?» 
«Çok yakında.» 
«Bugün bir randevu alabilirsin. Tabii istersen.» 
«Ama hiç tanımıyorum.» 
«Rehbere bakabiliriz.» 
«Beynimin içine baktırmak bana yarım akıllılık gibi  geliyor.» 
Karısı ona bakarken, kendisi de rahatsız bir şekilde gözlerini uzaklara 
dikmi şti. 
«Bana kızgınsın, de ğil mi?» diye sordu. 
«Evet. Pekâlâ i şimi kaybettim. Đşsiz bir herif için saatte elli dolar oldukça 
yüksek.» 
«Benim neyle geçinece ğimi dü şünüyorsun?» diye sordu sertçe Mary. «Ailemin emekli  
maaşıyla mı? Biliyorsun ki, ikisi de emekli insanlar.» 
«Hatırladı ğım kadarıyla, babanın SOI da yeterli hissesi var ve  idareli 
kullanılırsa bu para üçünüzü de gelecek asra kadar idare eder.» 
«Bart, bu senin dü şündüğün gibi de ğil.» Sesi rencide olmu ş ve biraz da ürkmü ş 
gibi çıktı. 
«Kahretsin, ben haklıyım bu konuda. Geçen kı ş Jamaica'daydılar, ondan bir yıl 
önce Miami'ye gittiler, ondan önce de Honolulu'dayd ılar. Bir emekli mühendis 
maaşıyla bunu hiç kimse ba şaramaz. Bana fakir lafları falan etme lütfen, Mary. » 
«Kes artık, Bart. Çi ğlik yapıyorsun.» 
«Bedava yemek kuponlarını almak için Cadillac Gran DeVille ile mi yoksa 
Bonneville'le mi gidiyorlar?» 
«DUR ARTIK!» Islık gibi bir sesle ba ğırdı. A ğzı gerilmi ş, di şleri ortaya çıkmı ş 
ve elleriyle masanın kenarını tutmu ştu. 
«Üzgünüm,» diye mırıldandı. 
«Yemek geliyor.» 
Garson andyburgerleri, Fransız kızartmasını ve küçü k tabaklar içinde ye şil 
bezelyeyle, minik so ğanlar getirdi, sonra çekildi. Garson servis yaparke n 
aralarındaki so ğukluk biraz yumu şamış gibiydi. Bir an sessizce yemeklerini 
yediler, ikisi de önlerindeki tabaklara konsentre o lmu şlardı. Andyburgerler 
acaba kaç evlilik kurtardı diye merak etti. 
Mary yarım bıraktı ğı yeme ğini öne do ğru itti ve peçetesiyle a ğzını sildi. 
«Yemekleri hâlâ eskisi gibi güzel. Bart, ne yapmak istedi ğini biraz daha 
hassasiyetle dü şündün mü?» 
«Tabii ki dü şündüm,» dedi acıyla. Ama ne dü şündüğünü tam olarak bilmiyordu. 
Belki bir duble viski daha içerse, daha iyi dü şünebilirdi. 
«Boşanmak mı istiyorsun?» 
«Hayır,» dedi. Đlk defa mantıklı bir şey önermi şti. 
«Geri dönmemi mi istiyorsun?» 
«Đstiyor musun?» 
«Bilmiyorum,» dedi. «Sana bir şey anlatayım mı, Bart? Yirmi yıldır ilk kez 
kendim için endi şe ediyorum. Kendi kendimi geçindirece ğim.» Andyburgerinden bir 



parça daha ısırdı ve sonra taba ğını yeniden itti. «Az daha seninle 
evlenmeyecektim, biliyor musun? Bu dü şünce hiç aklına geldi mi?» 
Yüzündeki şaşkınlık Mary'i mutlu etmi şti. 
«Evlenece ğimizi dü şünmemiştim. Hamileydim ve tabii evlenmek istiyordum. Ama b ir 
yandan da çeli şki içindeydim. Sanki birisi kula ğıma hayatımın en büyük yanlı şını 
yaptı ğımı fısıldayıp duruyordu. Ate ş üstünde kendi kendimi yakmam gibi bir şeydi 
bu. Üç gün sürekli dü şünmüş ve her sabah senden nefret ederek uyanmı ştım. 
Kaçabilirdim. Kürtaj olabilirdim. Bebe ği do ğurduktan sonra evlatlık 
verebilirdim. Ya da bebe ği do ğurur ve seninle birlikte büyütürdüm. Sonunda en 
makul kararı verdim. Makul karar.» Gülmeye ba şladı. «Ve sonra zaten bebek 
gitmi şti.» 
«Evet, öyle,» diye mırıldandı. Konuyu de ği ştirmesini bütün kalbiyle istiyordu. 
Bu anlattıkları, helanın kapısını açıp kusmaya ba şlamak gibi bir şeydi. 
«Ama seninle mutluydum, Bart.» 
«Öyle mi?» diye sordu. Birden oradan uzakla şmak istedi ğini hissetti. Bu i ş 
yürümeyecekti. En azından artık kendi için. 
«Evet. Ama evlilikte kadınların beklentileri erkekl erinkinden farklıdır. 
Çocukken, kendi ailen için endi şelenir miydin? Hayır, orada her zaman yanında 
olurlardı, aynı yemek, ısınmak ve giyinmek gibi. He p sen onlardan bir şeyler 
beklerdin.» 
«Sanırım, haklısın. Evet.» 
«Ve kararımı vererek saçma dü şüncelerime daldım. Ve o üç günün sonunda önümde 
yepyeni dünyalar açıldı.» Öne do ğru e ğilmi ş, huzursuz ve endi şeli gözlerle ona 
bakıyordu. Birden bu konu şmanın karısı için ne kadar önemli oldu ğunun farkına 
vararak şaşırdı. Bu onun için çok önemliydi. Çocuksuz di ğer arkada şlarıyla 
yaptı ğı alı şveri şlerden Mary'nin saat dört buçukta yapaca ğı sürpriz partilerden 
çok daha önemli. Gerçekten evliliklerinin yirmi yıl ını yalnızca bu bir tek 
önemli dü şünceyle mi geçirmi şti? Bunu yapmı ş olabilir miydi? Aslında söyleyecek 
çok daha fazla şeyi olmalıydı. Tanrım, yirmi yıl. Birden midesinin altüst 
oldu ğunu hissetti. Onun bo ş içki şi şesini sallayarak, kendi seçti ği yoldan 
zaferle kendisine do ğru kaldırı şını hayal etmek çok daha ho ş olurdu. 
«Her zaman ba ğımsız bir insan oldum. Ne birine itaat etmekten, ne  de kimsenin 
isteklerine uymaktan ho şlanırdım. Ancak kendim istersem de ği şebilirdim. 
Çevremdekiler bunu iyi bildikleri için beni de ği ştirmeye asla çalı şmadılar. 
Hatta hasta oldu ğum, bir şeyden korktu ğum ve dertli oldu ğum zamanlar bile hep 
yalnızdım. Böylece en akla uygun şeyi yaptım. Tıpkı annemin ve onun annesinin 
yaptı ğı şeyi. Tıpkı arkada şlarımın yaptı ğı şeyi. Gelinlerin nedimesi olmaktan ve 
onların fırlattı ğı gelin çiçe ğini tutmaktan yorulmu ştum. Böylece senin 
bekledi ğin ya şam devam etti. Endi şe duymama neden olacak hiçbir şey yoktu. 
Bebeğimiz öldü ğünde ve Charlie'yi yitirdi ğimizde yanımda hep sen vardın. Ve bana 
kar şı daima iyi davrandın. Bunu biliyorum ve seni takdi r ediyorum. Ama çok dar 
bir çevrenin içindeydik. Artık dü şünmeyi bırakmı ştım. Dü şündüğümü sanıyor, ama 
bunu yapmıyordum. Ve şimdi yeniden dü şünmek bana acı veriyor.» Bir an ona kırgın 
gibi baktıktan sonra yüz ifadesi eski halini aldı. «Şimdi sana benim için 
düşüncelerini soruyorum, Bart. Ne yapaca ğız?» 
«Bir i ş bulaca ğım,» diye yalan söyledi. 
«Bir i ş!» 
«Ve psikologa görünece ğim. Mary, her şey düzelecek. Söz veriyorum. Yanlı ş şeyler 
yaptım ama bunları telafi edece ğim. Ben-» 
«Eve dönmemi mi istiyorsun?» 
«Evet, birkaç hafta içinde. Da ğılan şeyleri biraz toparlamalıyım ve-» 
«Ev mi?» 
Onun için ne söyleyebilirim? O herifler evi yerle b ir etmek üzereler. Ev diye 
bir şeyden nasıl bahsedebilirim? Tanrım, diye inledi. «N e karı şıklık. Beni bu 
karı şıklı ğın içine sürüklemeyi nasıl isteyebiliyorsun?» 
Onun kar şısında direnmesi anlamsızdı. O artık tanıdı ğı Mary de ğildi. «Belki de 
adamlar vazgeçer,» diyerek uzandı ve karısının elin i tuttu. Belki evimizi yerle 
bir etmezler, Mary. Belki de dü şünüp, fikir de ği ştirirler. Onlarla yeniden 
konu şabilirim, durumu anlatabilirim. Belki yalnızca.» Hı zla elini çekti. Deh şete 
düşmüş gibi bakıyordu. 
«Bart,» diye fısıldadı. 



«Ne...» Birden durdu. Ne söyleyecekti? Karısının on a korkunç biriymi ş gibi 
bakmasını nasıl engelleyebilirdi? 
«Orayı yok edeceklerini biliyorsun. Bunu çok zaman önce ö ğrendin. Ve biz de 
burada oturmu ş, bo şuna...» 
«Hayır, bo şuna u ğra şmıyoruz. Gerçekten bo şuna de ğil. De ğil. Biz... biz...» Ama 
ne yapıyorlardı? Bütün bunların hayali oldu ğunu hissetti. 
«Bart, gitsem iyi olacak.» 
«Đş bulaca ğım.» 
«Tekrar konu şuruz.» Tela şla aya ğa kalkınca, kalçası masanın kenarına çarptı. 
Tabaklar ve çatallar büyük bir gürültü çıkardı. 
«Psikolog, Mary, söz veriyorum.» 
«Annem mağazada bekliyor.» 
«O halde hiç durma!» diye ba ğırınca, bütün ba şlar onlara döndü. «Defol burdan, 
orospu! Hayatımın tek iyi şeyiydin. Şimdi ne kaldı? Evim de elimden gitti. 
Gözümün önünden çekil!» 
Mary hızla gözden kayboldu. Bir an salonda hiç bitm eyecek gibi korkunç bir 
sessizlik oldu. Sonra konu şmalar yeniden ba şladı. Titreyerek, yarım bıraktı ğı 
sandviçine baktı. Kusaca ğından korktu. Bulantısı azalınca, hesabı ödedi ve 
etrafına bakmadan oradan ayrıldı. 
 
12 Aralık 1973 
 
Bir gece önce sarho şken bir Noel listesi yazmı ştı ve şimdi şehir merkezine 
inmeden son kısaltmaları ve düzeltmeleri yapıyordu.  Tamamlanan liste insanı 
şaşırtacak kadar uzundu, yüz yirminin üzerinde isim va rdı. Mary'nin ve 
kendisinin ortak tanıdıkları, uzak-yakın akrabaları  ve kendisinin tanıdı ğı 
ki şileri kapsıyordu liste. En altta -Tanrı kralı korus un- Steve Ordner, karısı 
ve sevgili hizmetçilerinin de isimleri vardı. 
Listedeki bazı isimleri çıkarıp atarken büyük bir z evk içinde kendi kendine 
kıkırdayıp durmu ştu. Şimdi caddede a ğır a ğır dola şıyor ve etrafını seyrediyordu. 
Pencereler bir sürü Noel süsüyle doluydu. Uzun zama n önce Noel Baba kılı ğında, 
evlerin bacalarından girip, ne var ne yok her şeyi alarak götüren adamın 
anısıydı bunlar. Eldivenli eliyle cebindeki, on dol arlık halinde rulo yapılmı ş, 
beş yüz doları ok şadı. 
Sigortadan aldı ğı parayla ya şıyordu ve bunun ilk bin doları insanı şaşırtacak 
bir hızla eriyip gitmi şti. Bu hızla giderse, martın ortalarında be ş parasız 
kalaca ğını hesaplamı ştı, ama bu umurunda bile de ğildi. Zaten bunun hesabını 
yapmak da anlamsızdı, çünkü mart ayında nerede ve n e yapıyor olaca ğını hiç 
bilmiyordu. 
Bir kuyumcu dükkânına girdi ve Mary için dövülmü ş gümü şten bir bayku ş bro ş aldı. 
Bayku şun gözlerinin yerinde elmas toplar vardı. Bu bro ş ona vergisi hariç yüz 
elli dolara patlamı ştı. Satıcı kadın büyük bir heyecanla malı övmü ş ve karısının 
buna hayran olaca ğını söyleyip durmu ştu. Gülümsedi. Doktor Akıl'la üç randevu 
i şi halleder, Freddy. Buna ne dersin? 
Freddy konu şmadı. 
Büyük alı şveri ş merkezine girdi ve asansöre binerek oyuncak kısmın a çıktı. 
Burada büyük bir tren yolu maketi sergileniyordu. G erçe ğinden ayırt edilemeyecek 
güzellikte plastik tepeler, tüneller, alt geçit ve üst geçitler ve bunların 
arasında dö şenmi ş raylarda sentetik yollar arasında ilerleyen Lionel  lokomotifi. 
Teşhir alanını çevreleyen, hatta kazıklardan yapılmı ş çitin yanında babalar, 
oğullarıyla duruyordu. 
Đçinde onlara kar şı büyük bir sevgi duydu. Bu kıskançlıktan uzak bir sevgiydi. 
Onların yanına giderek duydu ğu sevgiyi ve minnet duylarını anlatabilece ğini 
hissediyordu. Onları dikkatli olmaları için de uyar malıydı. 
Reyonlar arasında gezinerek bebek bölümüne geldi ve  üç ye ğeni için birer bebek 
seçti: Konu şan Kahty'i, Tina için, akrobat Maisie'yi, Cindy içi n ve Barbie'yi de 
şimdi on bir ya şındaki Sylvia için. Di ğer reyondan Bill için Go, Joe ve Andy 
için de bir satranç seti aldı. Andy on iki ya şında ve aile içinde problem 
yaratan bir çocuktu. Baltimore'daki ya şlı Bea, Mary'e onun çar şaflarında koyu 
renk lekeler gördü ğünü söylemi şti. Bu mümkün olabilir miydi? Bu kadar erken? 
Mary'de ona çocuklar vaktinden önce geli şiyorlar diye yanıt vermi şti. Bea 



bunlara içtikleri fazla sütün ve aldıkları vitaminl erin yol açtı ğını söylemi şti. 
Keşke bunun yerine sporla ilgilense demi şti. Yaz kampları, atçılık ya da 
herhangi bir şeyi yapsa daha iyi olacaktı, Bea'ya göre. 
Zarar yok, Andy, diye dü şündü ve satranç takımını koltu ğunun altına sıkı ştırarak 
sen de bir uzun rok yaparsın sonra vezir gambitiyle  saldırırsın. Olmazsa masanın 
altından da tekmeleyebilirsin. 
Oyuncak bölümünün ön kısmına kocaman bir Noel Baba tahtı konmu ştu. Taht bo ştu ve 
üzerine bir tabela konmu ştu. 
NOEL BABA ŞEHĐR MERKEZĐNDEKĐ ÜNLÜ «IZGARA LOKANTAMIZDA» 
ÖĞLE YEMEĞĐ Y ĐYOR Neden Ona Katılmıyorsunuz? 
Kolları paketlerle dolu, blucin pantolon giymi ş genç bir adamın tahta baktı ğını 
gördü. Genç adam ona do ğru dönünce, kar şısında Vinnie Mason'ı buldu. 
«Vinnie!» dedi. 
Vinnie gülümsedi, ama sanki suç i şlerken yakalanmı ş biri gibi kızardı. «Selam 
Bart,» dedi ona do ğru yürürken. El sıkmadın, hiç sıkıntı duymadı; elle ri 
paketlerle doluydu. 
«Noel alı şveri şi mi?» diye sordu Vinnie'ye. 
«Evet,» diye kıkırdadı. «Cumartesi günü Sharon ve B obbie'yi buraya getirdim -
kızım Roberta için- Bobbie şimdi üç ya şında. Noel Babayla resmini çekmek 
istemi ştik. Cumartesileri resim çektiklerini biliyorsun, d eğil mi? Yalnızca bir 
dolar. Ama Bobbie feryad figan ederek resim çektirm edi. Sharon çok üzüldü.» 
«Evet, o kocaman sakalıyla garip bir adam. Küçükler in korkması çok normal. Belki 
gelecek yıl çektirir.» 
«Belki,» dedi Vinnie gülerek. 
Şimdi Vinnie'yle konu şmanın ne kadar kolay oldu ğunu dü şünerek, kendisi de ona 
gülümsedi. Vinnie'ye yaptı ğı şeyden dolayı kendisinden fazla nefret etmemesini 
söylemek istedi. Onun hayatını berbat etti ği için, üzgün oldu ğunu söylemek 
istedi. «Pekâlâ son zamanlarda neler yapıyorsun, Vi nnie?» 
Vinnie inanılmaz derecede sevinçliydi. «Buna inanma yacaksın ama harikayım. Bir 
sinemada idarecilik yapıyorum. Ve gelecek yaza kada r bu sayıyı üçe çıkaraca ğım.» 
«Yayın Birli ği mi?» Bu filmcilikle u ğra şan büyük bir anonim şirketin şubesiydi. 
«Doğru. Ba ğımsız sinemacılar zincirinin bir halkasıyız. Filmle ri 
gönderiyorlar... ba şka gerekli malzemeleri de. Westfall Sinemasını tama men ben 
i şletiyorum.» 
«Buna ba şkaları da mı eklenecek?» 
«Evet, gelecek yaz Sinema II ve Sinema III ilave ol acak. Ve Beacon Drive-In, onu 
da i şletece ğim.» 
Bir an ne diyece ğini bilemedi. «Vinnie, biraz çizmeyi a şıyor gibi olaca ğım, ama 
sinemacılar onlara filmleri ve lüzumlu gereçleri sa ğlıyor, o halde tam olarak 
senin yaptı ğın ne?» 
«Pekâlâ, ben para i şlerini idare ediyorum. Ve malzeme sipari şleri, bunlar çok 
önemli. Ayrıca malzemelerin bakım i şi var ve.» Gururla şi şmiş gibiydi. «Ve 
kiralamayla, yangından korunma. Bütün bunlarla u ğra şıyorum. Sharon bir 
sinemakolik oldu ğu için hayatından çok memnun- özellikle de Paul New man ve Clint 
Eastwood hayranı. Ben de memnunum, çünkü maa şım dokuz binden, on bir bin be ş 
yüze çıktı.» 
Aptalla şmıştı. Bir an Vinnie'ye baktı ve konu şmakta zorluk çekti. Bu Steve 
Ordner'ın mükâfatı olmalıydı. Cici köpecik. Đşte kemi ğin. 
«Bu i şten hemen ayrıl, Vinnie,» dedi. «En kısa zamanda ku rtul bu i şten.» 
«Ne, Bart?» Vinnie'nin ka şları yukarı kalkmı ş hayretler içinde ona bakıyordu. 
«'Gofer' kelimesinin anlamını biliyor musun, Vinnie ?» 
«Sanırım, böyle bir şey hiç duymadım, Bart. Musevice bir şey mi?» 
«Hayır, bu efendi sınıfından bir kimse demek. Bu, i ş için insanları oraya buraya 
koşturan kimse. Parlak bir i şadamı. Özel gofer kahvesi, gofer peyniri, gofer 
gezinti yerleri. Gofer.» 
«Sen neden bahsediyorsun, Bart? Ben...» 
«Demek istedi ğim Steve Ordner senin özel dosyanı heyetteki di ğer üyelerin önüne 
atarak -bu cevherlerden biridir- dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Dinleyin 
beyler, Vincent Mason için bir şeyler yapmalıyız. Bu çok hassas bir konu. Bu 
Vinnie bizi Bart'a kar şı uyarmı ştı. Onun bizi kandıraca ğını söylemi şti, ama 
yeterince a ğırlı ğını koyup bizi ikna edemedi. Ama yine de ona bir şeyler 



borçluyuz. Onu terfi ettirelim, ama fazla da soruml uluk vermeyelim. Ve nedenini 
biliyor musun, Vinnie?» 
Vinnie ona içerlemi ş gibi bakıyordu. «Tek bildi ğim, artık senin attı ğın boku 
yemeyece ğim, Bart. Bunu iyice ö ğrendim.» 
Vinnie'ye ciddi ciddi baktı. «Sana bok atmaya çalı şmıyorum. Yaptı ğın şeyler bana 
hiçbir şey ifade etmiyor artık. Ama Vinnie, çok gençsin. Se ni böyle harcamasını 
istemiyorum. Senin i şin şu anda tatlı gibi görünüyor, ama zaman içinde tatsı z 
olacak.» 
Noel aklına gelmi ş olmalı ki, Vinnie tekrar canlanarak, kuca ğındaki paketleri 
sımsıkı kavradı. Ama grile şmiş gözleri ona öfkeyle bakıyordu. Tıpkı, ak şam 
randevusuna gitmek üzere evinden ıslık çalarak çıkı p, birden yeni spor 
arabasının dört lasti ğinin de parçalanmı ş oldu ğunu gören genç bir delikanlı 
gibiydi. Ve onu dinlemiyordu bile. Bütün bunları ka yıt cihazıyla ispatlasa bile 
onu dinlemeyecekti. 
«Eğer i şler tersine dönerse, sa ğduyunu kullan, Vinnie,» diye devam etti. « Şimdi 
insanlar benim için ne diyorlar bilmiyorum.» 
«Senin delirdi ğini söylüyorlar Bart,» dedi Vinnie alçak ve dü şmanca bir ses 
tonuyla. 
«Bu birçok yakı ştırmadan daha iyi. Haklı olabilirsiniz ama hata da yapıyorsunuz. 
Bağırsaklarını bozabilirsin. Bu sorumluluk isteyen i şleri ba ğırsakları bozulmu ş 
birine vermezler. Haksız olduklarını bilseler de bu nu yapmazlar. Kırkıncı 
kattaki o herifler, tıpkı doktorlar gibidir. Hatalı  bir ameliyat yaptıkları 
zaman, gece çok kaçırdıkları için hata yaptıklarını  yüzlerine vuran stajyerleri 
hiç sevmezler.» 
«Benim hayatımı gerçekten karı ştırmaya kararlısın, de ğil mi Bart?» diye Vinnie 
sordu. «Ama artık senin için çalı şmıyorum. Git, zehrini ba şkalarına bo şalt.» 
Noel Baba geri döndü. Koca torbasını bir omzuna atm ı ş, kükrer gibi kahkaha 
atıyor ve yorgun dü şmüş bir grup çocu ğu pe şinden sürüklüyordu. 
«Vinnie, Vinnie, biraz gözlerin açılsın. Onlar üzer i şekerle kaplanmı ş tehlikeli 
ilaçlara benziyorlar. Evet bu yıl eline on bir bin beş yüz dolar geçiyor ve 
gelecek yıl birkaç i ş becerirsen bu para belki de on dört bin dolara fır layacak. 
Orada uzun yıllarını harcayacaksın, ama i şlerine gelmedi ği an senin gözünün 
yaşına bile bakmayacaklar. Yıllar sonra otuz sentlik e n adi kokaini bile 
alamayacak hale gelebilirsin. Gofer halıcılık, tiya trolara koltuk gönderen Gofer 
Nakliyat, Gofer film makaraları da ğıtımı. Kırk ya şına geldi ğinde de bu boktan 
i şi mi yapmak istiyorsun, Vinnie? Đstikbalden ne umuyorsun, belki de yalnızca 
bir altın saat.» 
«Senin yaptı ğından iyidir.» Vinnie gitmek üzere hızla arkasını d öndü. Neredeyse 
Noel Babayla çarpı şıyordu. 
Vinnie'nin arkasından gitti. Ama onun yüzünde görül en ifadeden fazla ileri 
gitti ğini anladı. Bo şver ne olursa olsun, diye dü şündü. 
«Beni yalnız bırak, Bart. Yok ol.» 
«Bu i şten kurtul,» diye tekrarladı. Gelecek yazı beklerse n, geç kalabilirsin. 
Enerji krizi bu hızla giderse, i şler bir bakirenin bekâret kemerinden daha da 
sıkı şık hale gelecektir, Vinnie. Bu belki de son şansın. 
Vinnie hızla ona do ğru döndü. «Beni rahat bırak. Son kez söylüyorum, Ba rt.» 
«Bu bok çuvalı heriflerle gelece ğini mahvediyorsun, Vinnie. Bunun için hayat çok 
kısa. Đlerde kızına ne söyleyeceksin? Sen.» 
Vinnie'nin yumru ğu tam gözünün üstüne geldi. Kafasında acıyla berabe r şimşekler 
çaktı ve kolları iki yana açık geriye do ğru sendeledi. Kollarındaki paketler -
bebekler, satranç seti, Gl Joe- etrafa uçarken, Noe l Baba'yı takip eden çocuklar 
korkuyla ona baktılar. Oyuncak telefon tertibatına çarparak, yere devirdi. Bir 
yerlerde küçük bir kız vah şi hayvanlar gibi çı ğlık atıyordu. A ğlama sevgilim, 
yalnızca ihtiyar, çöplük George yere dü şüyor. Bugünlerde sık sık ba şına gelen 
şey bu, diye dü şündü. Ba şka biri -ya şlı e ğlendirici Noel Baba'ydı belki de- 
kendini paralarcasına güvenlik görevlisine ba ğırıyordu. Sonra yerlere saçılan 
oyuncak telefonun parçaları arasına dü ştü. Telefonun içine yerle ştirilmi ş 
bantların birinden kula ğına sürekli: «Sirke mi gitmek istiyorsun? Sirke mi 
gitmek istiyorsun? Sirke...» sözleri geliyordu. 
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Telefonun acı sesi, onu rahatsız ve hafif uykusunda n uyandırdı. Rüyasında bir 
bilim adamı yerfıstı ğının atomsal birle şimini de ği ştirerek, Amerika için 
limitsiz miktarda ve dü şük kirlilik oranı olan benzin üretiyordu. Bu bulu ş 
ki şisel ve milli her şeyi yoluna sokuyordu. Telefon, bu güzel rüyaya kötü  bir 
kar şılık gibiydi ve gittikçe artarak kulak tırmalayıcı hale gelen zil sesi 
rüyayı bozarak onu yeniden rahatsızlıklar dolu gerç ek dünyaya döndürdü. 
Koltuktan kalkarak, gidip, telefonu açtı. Gözü artı k acı vermiyordu, ama hol 
aynasından renginin hâlâ mor oldu ğunu görebiliyordu. 
«Selam?» 
«Selam, Bart. Ben Tom.» 
«Evet, Tom. Nasılsın?» 
«Đyi. Dinle, Bart. Bilmek isteyece ğini dü şündüm. Mavi Kurdele'yi yarın 
yıkacaklar.» 
Gözleri büyüdü. «Yarın mı? Yarın olamaz. Onlar... k ahretsin, Noel geldi.» 
«Neden de bu ya.» 
«Ama şimdiye kadar yapmadılar.» 
«Yollarının üzerinde kalan tek sanayi binası o. Noe l için i şi tatil etmeden bunu 
da halletmek istiyorlar.» 
«Emin misin?» 
«Evet. Sabah Şehir Haberleri programında açıkladılar.» 
«Orada olacak mısın?» 
«Evet,» dedi Tom. «Hayatımın uzun zamanını geçirdi ğim yerin yıkıntısından bile 
uzak kalabilece ğimi sanmıyorum.» 
«O halde orada görü şürüz.» 
«Gelece ğini biliyordum.» 
Bir an duraksadı. «Bak, Tom. Özür dilemek istiyorum . Onların Mavi Kurdele'yi, 
Waterford ya da ba şka bir yere ta şıyacaklarını dü şünmemiştim. Senin i şini böyle 
bozaca ğımı bilseydim...» 
«Hayır, sandı ğın gibi incinmedim. Şimdi Brite-Kleen'in bakım i şlerini yapıyorum. 
Çalı şma saatleri kısa ve parası daha iyi. Bok tarlasında  gül bulmu ş gibiyim.» 
«Đş nasıl?» 
Hattın di ğer ucunda onun içini çekti ğini duydum. «Pek iyi de ğil. Ama artık 
elliyi geçtim. De ği şmek zor. Waterford olsaydı da bir şey farketmeyecekti. 
«Tom, benim yaptı ğım şey...» 
«Artık bunu duymak istemiyorum Bart.» Sesi rahatsız mış gibi çıkmı ştı. «Bunlar 
senle, Mary arasında. Gerçekten.» 
«Pekâlâ.» 
«Ah... sen nasıl idare ediyorsun? Đyi misin?» 
«Evet. Biraz birikmi ş param vardı.» 
«Buna sevindim.» Tom sustu ve telefondaki sessizlik  öyle uzadı ki, aradı ğın için 
te şekkür ederim diyerek, tam kapatacaktı ki, Tom, «Ste ve Ordner telefon etti ve 
senin hakkında sorular sordu. Beni evimden aradı,» dedi. 
«Öyle mi? Ne zaman?» 
«Geçen hafta. Senin hakkında aklına takılmı ş bütün pislikleri kustu Bart. Sen 
Waterford planını baltalarken bizlerin haberi olup olmadı ğını sordu. Aslında 
bundan daha fazla detaya indi. Her şey hakkında sorular sordu.» 
«Ne gibi sorular?» 
«Bürodan eve bir şeyler götürdü mü, diye sordu. Ofis malzemeleri ya d a ba şka 
çeşit e şyalar gibi. Küçük kasadan para aldı mı, aldıysa mak buz bıraktı mı, dedi. 
Hatta bana, motellerden komisyon alıyor muydu, diye  sordu.» 
«Orospu çocu ğu,» dedi öfkeyle. 
«Dedi ğim gibi, senin balonunu patlatabilmek için bir şeyler arıyor. Avcılı ğa 
çıkmı ş adeta, Bart. Seni yok edecek bir suç arıyor.» 
«Bulamayacak. Her şey aile içindeydi. Şimdi paramparça oldu.» 
«Dağılma çok uzun zaman önce ba şlamı ştı. Ray Tarkington öldü ğü zaman. Sana 
Ordner'dan ba şka pislik atan ba şka kimse tanımıyorum. Şehir merkezindeki 
adamlar... onlar için olay yalnızca dolarlar ve sen tler. Temizleme i şinden 
haberleri bile yok ve zaten hiç umurlarında da de ğil.» 
Söyleyecek bir şey bulamadı. 
«Pekâlâ...» diyerek içini çekti Tom. Bunları bilmen  gerekir, diye dü şündüm. 
Johnny Walker'ın karde şinin ba şına gelenleri de bilmiyorsun, zannedersem.» 



«Arnie mi? Ona ne oldu?» 
«Đntihar etti.» 
«Ne?» 
Tom onun duydu ğu haberi sindirebilmesi için biraz bekledi. «Arabas ının egzoz 
borusuna taktı ğı hortumu arka camdan içeri sokmu ş. Ölüsünü gazete da ğıtan çocuk 
bulmu ş.» 
 «Aman Tanrım,» diye fısıldadı. Arnie Walker'ın bek leme odasına oturu şunu ve 
titreyi şini hatırladı. «Korkunç bir şey.» 
«Evet...» Tekrar uzun bir sessizlik oldu. «Bak, yak ında görü şece ğiz, Bart.» 
«Tabii. Aradı ğın için sa ğol.» 
«Ben de sesini duydu ğuma memnun oldum. Ho şçakal.» 
Arnie Walker'ı dü şünerek yava şça ahizeyi yerine koydu. Rahip tela şla içeri 
girdi ğinde, gırtla ğından çıkan o komik hırıltı gelmi şti aklına 
Oh, ne kadar kötü, dedi kendi kendine. Sesi bo ş odada yankılanmı ştı ve kelimeler 
boşlukta asılı kaldı adeta. Đçki almak için mutfa ğa gitti. 
' Đntihar.' 
Kelime a ğzından ıslık sesi gibi çıkmı ştı. Tıpkı tıslayarak küçük bir yarıktan 
süzülmeye çalı şan yılanın sesi gibi. 
' Đntihar.' 
Đçkisini doldururken elleri öyle titriyordu ki, şi şenin ucu barda ğa çarptı. Bunu 
neden yaptı, Freddy? Onlar bir odayı payla şan iki ya şlı dosttu. Tanrı a şkına, 
bir insan bunu neden yapar? 
Ama bunun nedenini bildi ğini dü şündü. 
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Ertesi sabah saat sekizde temizleme fabrikasına git ti. Dokuza kadar yıkıma 
başlamadılar, ama kalabalık sekizden itibaren toplanma ya ba şlamı ştı. So ğukta, 
ellerini paltoların cebine sokmu ş, a ğızlarından çıkan buhar dumanları içinde 
ayakta bekleyen kalabalık. Tom Granger, Ron Stone, Ethel Diment, genellikle ö ğle 
yemeklerinden çakırkeyif dönen ve ö ğleden sonraları gömlek yakalarını yakarak 
başa dert açan, gömlekçi kızlar, ütü kısmında çalı şan Gracie Floyd ve kuzeni 
Maureen ve daha on be ş ki şiye yakın ba şkaları. 
Otoyolcular, sarı testere tezgâhları kurmu şlardı ve üzerine is lekeleriyle 
kaplı, büyük tabelalar asmı şlardı. 
SAPMA 
Bu tabela, o blo ğun etrafındaki trafi ği bozmu ştu. Temizleme fabrikasının 
önündeki kaldırım da geçi şe kapatılmı ştı. Tom Granger eliyle onu selamladı, ama 
yanına gelmedi. Di ğer eski çalı şanlar da meraklı bakı şlarla ona bir göz attılar 
ve sonra tekrar ba şbaşa verdiler. 
Bu çılgınca bir rüya, Freddy. Đçlerinden, ilk hangisi ko şarak yanıma gelip beni 
suçlayarak çı ğlıklar atacak acaba? 
Ama Fred konu şmuyordu. 
Dokuza çeyrek kala yeni bir 74 Toyota Corolla'sını kalabalı ğın yanına park etti. 
Birkaç günlük oldu ğu, dikiz aynasındaki tam olarak sökülmemi ş şeritlerden belli 
oluyordu. Đçinden, yeni deve tüyü paltosu, deri eldivenleriyle , biraz sıkılgan, 
ama oldukça göz alıcı Vinnie Mason indi. Ona ters b ir bakı şla göz atarak, Dave 
ve Pollack'la birlikte duran Ron Stone'ın yanına yü rüdü. 
Dokuza on kala caddenin ilersinde bir vinç göründü.  Kulesinin ucundaki yıkım 
topu sahipsiz bir emzik gibi sallanıyordu. Birkaç i nsan boyundaki 
tekerlekleriyle, vinç a ğır a ğır ilerliyordu. Sabahın gümü şi so ğuğunda yankılanan 
egzoz patlamaları, bir heykeltıra şın ne oldu ğunu bilmeden yaptı ğı heykelini 
yontarken savurdu ğu çekicin sesini andırıyordu. 
Sarı in şaatçı şapkası takmı ş biri, vincin şoförüne yol gösteriyordu. Park yerini 
geçen vincin operatörünü şimdi yakından izlemek mümkündü. Onun aya ğa kalkarak 
vitesi de ği ştirmesini ve kocaman debriyaja bası şını seyretti. Vincin üstündeki 
bacadan kahverengi bir duman çıkıyordu. 
Arabasını üç blok öteye park edip buraya yürüyerek gelene kadar garip ve bulanık 
bir duygu onu takip etmi şti. Sanki Ellery Queen'in gerilim romanlarından bir inin 
son bölümüne gelinmi ş ve hikâyede adı geçen tüm kahramanlar olay yerinde  tek tek 
toplanmaya ba şlamı şlardı, i şte burada esrar perdesi kalkacak cinayetin nedenler i 



kahraman tarafından açıklandıktan sonra katilin mas kesi dü şecekti. Yakında 
birisi -büyük bir ihtimalle Steve Ordner- kalabalı ğı yararak ortaya çıkacak ve 
kendisini i şaret ederek, haykırmaya ba şlayacaktır: 'O ADAM BU ĐŞTE! BART DAWES! 
MAVĐ KURDELEYĐ ÖLDÜREN ODUR!' Dü şmanının sesini kesmek için silahını ne zaman 
çekmeliydi, ama kendisini de polis kur şunlarıyla kalbura çevrilebilirdi. 
Bu hayal onu rahatsız etti. Cesaret toplamak için y olun kar şı tarafına baktı ve 
orada, sarı bariyerlerin yanında park etmi ş Steve Ordner'ın ye şil Delta 88'ini 
görünce midesi hızla dü şen bir asansördeymi ş gibi kuruldu. Arabanın renkli 
camlarından buhar yükseliyordu. 
Steve Ordner bu camlardan sakin bir ifadeyle ona ba kıyordu. 
O anda yay şeklindeki yıkıcı top sallanmaya ba şladı ve di şli çarkları büyük bir 
haykırı şla çalı ştı. Top tu ğla duvara çarpınca, patlama sesiyle birlikte, eskid en 
oraya ait olan küçük kalabalıktan da 'ah' eden sesl er çıktı. 
O ö ğleden sonra saat dörtte Mavi Kurdele'den geriye hiç bir şev kalmamı ştı. 
Yalnızca etrafa saçılmı ş cam kırıkları, tu ğla parçaları görülüyordu. Sanki 
mezardan çıkarılmı ş bir canavarın un ufak olmu ş iskeleti gibiydi. 
Sonra yaptıkları tamamen bilinçsiz şeylerdi. Bu i şin sonuçlarını ve gelece ğini 
düşünemeyecek kadar bilinçsizdi. Bir ay önce, Harvey'n in Silah Dükkânı'ndan o 
iki silahı alırken de aynı ruhsal durumdaydı. Üstel ik devre kesiciyi de 
kullanmaya ihtiyacı yoktu çünkü bu sefer Freddy kap atmı ştı. 
Bir benzin istasyonuna giderek LTD'yi süper benzinl e doldurttu. Bütün gün şehrin 
üstü bulutlarla kaplanmı ştı ve radyodaki hava raporuna göre yeniden kar 
geliyordu. Sonra eve dönerek, arabayı garaja soktu ve bodruma do ğru yürüdü. 
Merdivenlerin tam altında, üzeri kalın bir toz taba kasıyla kaplanmı ş, içi 
depozitti soda ve bira şi şeleriyle dolu iki büyük karton kutu duruyordu. 
Şi şelerden bir kısmının yıllar önce iade edilmesi gere kirdi, ama Mary önceleri 
bu şi şeleri geri götürmesi için onun ba şının etini yemi ş, sonra o da unutmu ştu. 
Şimdi pek çok dükkân iade kabul etmiyordu. Ne manyak ça bir i ş. 
Kutuları birbirinin üzerine muntazam bir şekilde koyarak, garaja ta şıdı. Bıçak, 
huni ve Mary'nin yer kovasını almak için mutfa ğa geri döndü ğünde, karın 
atı ştırmaya ba şladı ğını gördü. 
Tekrar garaja gidip, sarılarak duvara asılmı ş hortumu aldı. Eylülün ilk 
haftasından beri hortumu kullanmamı ştı. Hortumun ba şını kesen parça beton zemine 
düştü. Parma ğıyla hesaplayarak tekrar ilk be ş santimlik bir bölüm kesti. Geri 
kalan parçayı tekmeyle ileri atarak bir an kesti ği parçanın uzunlu ğunun yeterli 
olup olmadı ğını dü şündü. Sonra deponun kapa ğını çıkararak, hortumu yava şça içine 
koydu. Davranı şları bir sevi şmeyi andırıyordu. 
Benzinin nasıl çekildi ğini daha önce görmü ştü ve nasıl yapılaca ğını da 
biliyordu, ama kendisi hiç denememi şti. Benzinin tadı için kendi kendini 
şartlayarak, hortumun ucundan emdi. Bir süre bir şey olmadı. Sonra a ğzı, so ğuk 
ve yabancı bir sıvının tadıyla doldu. Refleksle nef es almak ihtiyacı hissedince 
sıvının bir kısmı gırtla ğına kaçtı. Yüzünü buru şturarak yere tükürdü, bu yabancı 
tadı dilinde hâlâ hissediyordu. Hortumu Mary'nin ko vasına do ğru e ğerken benzinin 
bir kısmı yere aktı. Benzinin akı şı çok yava ştı ve tam tekrar emme i şini 
tekrarlamayı dü şünürken benzinin akı ş hızı arttı. Kovaya dolarken çıkan ses 
genel tuvaletlerdeki i şeme sesine benziyordu. 
Tekrar yere tükürdü ve a ğzının içi yeniden kendi tükürü ğü ile dolunca kendini 
biraz daha iyi hissetti. Hayatı boyunca her gün ben zin kullanmı ş olmasına 
ra ğmen, onu hiç tatmamı ştı. Bundan önce bir kez de, Briggs ve Stratton mark a çim 
biçme makinesinin küçük deposunu tepeleme doldururk en eline benzin de ğmişti. 
Birdenbire bundan memnunluk duydu. Hatta a ğzında kalan tat bile bir ho ş geldi 
ona. 
Kova doldu ğunda, mutfa ğa gidip lavabonun altındaki Mary'nin temizlik 
malzemelerinin durdu ğu dolaptan biraz bez parçası aldı (kar hızını artır mıştı). 
Garaja dönerek bunu LTD'nin tepesine yerle ştirerek, uzun parçalar halinde 
yırttı. 
Yer kovası yarısına kadar dolunca, hortumu, eskiden  giri ş yolu buz tuttu ğunda 
kül dökmek için kullandı ğı teneke kovaya çevirdi. O dolunca önüne düzgünce 
dizdi ği on iki tane soda ve bira şi şesini huni yardımıyla doldurdu. Her şi şeye 
üçte bir oranında benzin koymu ştu. Sonra hortumu benzin tenekesinden çıkardı ve 



geride kalan benzini Mary'nin kovasına dökerek dold urdu. Kova hemen hemen 
tepeleme dolmu ştu. 
Her şi şenin a ğzına yırttı ğı bezlerden fitil yaptı ve bezin ucunu aldı ve sıkı ca 
doladı. Huniyle birlikte yeniden eve döndü. Kar top ra ğa dönmü ştü ve giri ş yolu 
da bembeyazdı. Huniyi lavaboya bıraktı ve dolaptan biraz daha bez aldı. Sonra 
garaja dönerek, benzin tenekesinin üzerini dikkatle  kapattı. LTD'nin bagajını 
açarak benzin dolu kovayı içine koydu. Molotof kokt eyllerini bir karton kutuya 
yerle ştirdi. Hepsini büyük bir itinayla yan yana dizmi şti. Karton kutuyu, ön 
taraftaki yan koltu ğa koymu ştu ve tam elinin uzandı ğı yerdeydi. Sonra eve girdi, 
iskemleye oturarak, Zenith televizyonun kumanda dü ğmesi bastı. 'Salı Ak şamı' 
filmi ba şlamı ştı. David Janssen'ın bir kovboy filmiydi bu. David Jansson da 
boktan bir kovboydu. 
Film bitti ğinde, Marcus Welby'nin epilepsi tedavisi yaptı ğı genç kızın hayat 
hikâyesi ba şladı. Hasta kız kalabalık yerlerde dü şüp duruyordu. Welby onu 
iyile ştirdi. Marcus Welby'den sonra iki dizi daha geldi. Biri 'Sihirli 
Motorsiklet' di ğeri de 'En Đyi Kırk Bir.' Sonra haberler Hava raporunu sunan 
spiker kar ya ğı şının bütün gece ve yarın da devam edece ğini ve gerekmedikçe 
soka ğa çıkmamalarını söyledi. Yollar tehlikeli durumdayd ı ve ancak ö ğleden sonra 
açılabilecekti. Şiddetli rüzgâr karı savurarak sürüklüyordu. Spiker ilerleyen 
saatlerde hayatın daha da zorla şaca ğını söylüyordu. 
Haberlerden sonra, Dick Cavett çıktı. Yarım saat ka dar onu seyrettikten sonra 
televizyonu kapadı. Ordner onun bir suç i şlemesini istiyordu, de ğil mi? Pekâlâ, 
arabadaki malzemeler i ş görürse, Steve Ordner arzusuna kavu şacaktı. Hâlâ 
şansının iyi gitti ğini dü şünüyordu. LTD a ğır bir arabaydı ve arka lastikler de 
yeniydi. Mutfak holünde paltosunu, şapkasını ve eldivenlerini giydikten sonra 
bir süre durakladı. Sonra sıcak ve aydınlık evin iç ine baktı. Mutfak masası, 
fırın, üzerinde bardakların asılı durdu ğu çekmeceli dolap, oturma odasında 
Afrika menek şelerinin durdu ğu şömine rafına bakarak birden bunları ne kadar çok 
sevdi ğini ve korumak istedi ğini hissetti ve yüre ği acıyla doldu. Yıkıcının 
gürültüyle duvarları yıkı şını, pencere camlarını paramparça edi şini, kısa bir 
sürede sevdi ği her şeyi hurdaya çeviri şini dü şündü. Buna izin vermeyecekti. 
Charlie bu zeminde emeklemi ş, ilk adımlarını bu oturma odasında atmı ştı. Bir 
keresinde ön merdivenden yuvarlanmı ş ve müdahale edemeyecek kadar şok olmu ş anne 
ve babasının kar şısında korkudan çi şini yapmı ştı. Charlie'nin odası şimdi 
çalı şma odası haline gelmi şti, ama hâlâ o da o ğlunun anılarıyla doluydu. Đlk kez 
o odada gözlerinin a ğrıdı ğını hissetmi ş, çift görmeleri ba şlamı ştı. Charlie 
öldükten sonra yüzlerce insan bu evi doldurmu ş ve Mary onlara kek servisi 
yapmı ştı. Hayır, Charlie, diye dü şündü. Sana yardım edemezdim. 
Garaj kapısını yukarı sürerek açtı ğında yumu şak, toz gibi karın on santim kadar 
tuttu ğunu gördü. Arabasına binerek çalı ştırdı. Hâlâ yarım depodan fazla benzini 
vardı. Motoru ısıtırken gösterge panelinin mistik ı şı ğında Arnie Walker'ı 
düşündü. Uykuya dalacak gibi olmu ştu. Bir yerlerde okumu ştu, karbonmonoksit 
zehirlenmesi öncesinde insanın uykusu gelir, yanakl arı kızarır, öteki tarafa 
giderken yakı şıklı ve sa ğlıklı görünürmü ş. 
Birden içi ürperdi. Kaloriferi çalı ştırdı. Arabanın içi ısınınca titremesi 
geçmi şti. Vitesi geriye taktı ve geri geri çıkarken Mary' nin kovasındaki 
benzinin çıkardı ğı sesle bir şeyler unuttu ğunu hatırladı. Arabayı tekrar içeri 
sokarak eve girdi. Mutfak dolabındaki kibritlerden belki de yirmi tanesini 
ceplerine doldurarak geri döndü. 
Yollar çok kaygandı. 
Yeni ya ğan karın altı buz tutmu ştu. Dört yol a ğzında kırmızı ı şıkta fren yapınca 
araba kayarak kaldırıma vurmu ştu. Zorlukla durdu ğunda kalbi gö ğsünü 
parçalayacakmı ş gibi çarpıyordu. Yaptı ğı şey çılgıncaydı. Arkadaki benzinle bir 
kaza yapsa saçılan parçalarını etraftan cımbızla to plar ve herhalde bir deterjan 
kutusu içine gömerlerdi. Đntihardan iyidir. Đntihar cehennemlik bir günahtır. 
Bu kadar Katolik felsefe yeter. Ama kaza yapaca ğını sanmıyordu. Trafik yok 
denecek kadar azdı. Etrafta hiç polis görünmüyordu.  Kuytu bir yerde kestiriyor 
olmalıydılar. 
Dikkatle Kennedy Yoluna döndü. Bu isme hâlâ alı şamamıştı. 1964'ün ocak ayında, 
şehir meclisinin özel toplantısında alınan bir karar la, Dumont Caddesi, Kennedy 
Caddesi olarak de ği ştirilmi şti. Dumont/Kennedy Caddesi, batı yakasından 



başlayarak şehir merkezine tadar uzanıyordu, 784 yol in şaatına paralel ve iki 
mil uzaktan geçiyordu. Bir süre gittikten sonra sol a, Grand Caddesine saptı. 
Yarım mil ötede yol can çeki şiyordu. Aynı Büyük Tiyatro gibi, ama o şimdi 
huzurlu bir sessizlik içindeydi. Gelecek yaz muazza m bir üst geçit de yeniden 
dirilecekti (Magliore'a bunu ima etmi şti) ama eskisi gibi olamayacaktı. Sa ğda, 
Büyük Tiyatronun eski yerini sayısız dar yollar ala cak ve korkunç bir trafik 
olacaktı. Geni şleme i şini radyodan, televizyondan ve günlük gazetelerden 
dikkatle takip etmi ş, ama olacakları onlardan de ğil de kendi kendine ö ğrenmi şti. 
Đçgüdüleriyle ne olaca ğını biliyordu. Đnşaat şirketlerinin yüklendikleri i şin 
yıkı ş bölümünü hemen hemen tamamladıklarını biliyordu. A ma Batı Crestallen 
Caddesinin yıkım i şini, (i şte Fred tam kelimesi: Yıkım. Ama Fred takılmadı.) 
şubat ayı içinde bitirmek istediklerini de biliyordu . Aslında bir mil kadar 
aşağıda oturuyor olsalardı evlerinin yıkımı ilkbahara k alacaktı. Ki şisel 
gözlemleriyle in şaat makinelerinin Büyük Caddeyi katlettikleri yere park 
edildi ğini biliyordu. 
Grand Caddesine do ğru dönerken arabanın arkası bir ara kontrolünden çı kar gibi 
oldu. Yarı ş arabası pilotu gibi bir ustalıkla, kayan arabaya h âkim oldu ve kalın 
kar tabakası yüzünden lastiklerin kar üstünde kayma sı hafif kedi miyavlaması 
gibi bir ses çıkardı. Son geçen arabanın bıraktı ğı izler, yumu şacık ince kar 
tabakasıyla yeniden kaplanmı ş ve belli belirsiz bir hale gelmi şti. Taze karın 
görüntüsü kendini daha iyi hissetmesine neden oluyo rdu. Hareket etmek ve bir 
şeyler yapmak, iyiydi. Caddede ilerlerken hızını iyi ce azalmı ştı. Acele etmeden 
yava ş yava ş giderken, dü şünceleri Mary'e, büyük günahlar ve affedilebilir 
günahlara kaydı. Mary, Katolik olarak büyütülmü ş, kiliseye ait bir dil okuluna 
gitmi şti. Orada birçok dini kavramın e ğitimini almı ştı. Rahibeler onu i şe 
yaramaz hurafelerle doldurmu şlar, saçma dü şüncelerini beynine perçinlemeye 
çalı şmışlardı. Dü şük yaptıktan sonra, günah çıkarması için annesi has taneye 
rahip göndermi şti. Mary günah çıkardıktan sonra a ğlamı ştı. Rahip elinde mukaddes 
ekmek kutusuyla geldi ğinde, kendisi de Mary'nin yanındaydı. Rahibin kar şısında 
onu hüngür hüngür a ğlarken görmek kalbini parçalamı ştı. 
Bir kere, onun ricasıyla, karısı büyük günahlar ve affedilebilir günahların tam 
bir listesini çıkarmı ştı. Bunları yirmi, yirmi be ş, hatta otuz yıl önce ö ğrenmi ş 
olmasına ra ğmen, çıkardı ğı liste tam ve hatasız olmu ştu ama onun yorumunda 
aklına yatmayan bir şey vardı. Yapılan şey bazen büyük günahtı, bazen de 
affedilebilir bir günah sayılıyordu. 
Bu i şlemenin dü şünüş şekliydi. 'Bilincin kötülük yapmayı istemesi' Yıllar  önce 
bir konu şma sırasında bunu karısı mı söylemi şti? Yoksa şu an Freddy mi kula ğına 
fısıldamı ştı? Hem şaşırdı, hem endi şe duydu. 'Bilincin kötülük yapmayı 
istemesi.' 
Sonunda, kendisine iki büyük günahın ayrıldı ğını dü şündü: Đntihar ve cinayet. En 
son bunu Ron'la mı konu şmuştu? Evet, ama konu şmanın ço ğu şimdi bulanık haldeydi. 
Ona göre, (bir barda içiyorlardı, herhalde on yıl ö nce) cinayet bazen yalnızca 
affedilebilir bir günahtı ya da hiç günah sayılmazd ı. Karısına tecavüz eden 
adamı bilinçli ve planlı bir şekilde öldüren ki şinin günahı affedilebilir bir 
günahtı. Ron sava şta adam öldürmeyi de günah olarak görmezdi. Kıyamet  günü 
geldi ğinde, Japonları ve Almanları öldüren tüm Amerikan a skerleri günahsız 
bulunacaktı. 
Geriye sadece intihar kalıyordu. Bu affedilmez güna htı. 
Đnşaata gelmi şti. Đnşaat alanında, üzerinde yanıp sönen reflektörler bul unan 
siyah-beyaz bariyerler ve farların ı şı ğında parlayan turuncu tabelalar vardı. 
Birinde şunlar yazılıydı: 
GEÇĐCĐ OLARAK YOL BURADA SONA ERĐYOR 
Di ğerinde: 
GEÇĐCĐ YOL- ĐŞARETLERĐ TAK ĐP EDĐNĐZ 
Bir ba şkasında: 
PATLAMA ALANI TELS ĐZLERĐNĐZĐ KAPATIN 
Elfrenini çekti, dörtlü fla şörlerini yaktı ve arabadan indi. Bariyerlere do ğru 
yürüdü. Fla ş ı şıklarında ya ğan karın iyice yo ğunla ştı ğı görülüyordu. 
Günahların ba ğı şlanması konusunda kafası hâlâ karı şıktı. Ba şlangıçta bunu çok 
basit bir şey olarak olarak dü şünmüştü: E ğer bir günah i şliyorsan, günahkâr 
olarak damgalanıyor ve lanetlenip dun. Mary'le kavg a ederken biraz şiddet 



kullansan yine de gidece ğin yer cehennemdir. Ama Mary bunun her zaman için 
geçerli olmadı ğını söylerdi. Ona göre kefaret ödeme, günah çıkarma , kendini 
yeniden yargılama ve bunun gibi bazı şeyler vardı. Hepsi de insanın kafasını 
karı ştırıcı şeyler. Đsa'ya göre bir cani ölümsüz de ğildir, ama her kim sözüme 
inanırsa ölümsüz olacaktır. 'Her kim.' Bu Đncil'deki doktrinle de büyük 
boşluklar oldu ğunu gösteriyordu. Hileli i ş yapan avukatlar alım-satım 
anla şmalarındaki bo şluklar gibiydi bu. Tabii ki, intihar bunun dı şında 
kalıyordu. Đntihar ettikten sonra günah çıkaramazdın, intihar e ttikten sonra 
tövbekar olamazdın ya da intihar suçunun kefaretini  ödeyemezdin, çünkü bu 
davranı ş her şeyi bitirir ve nereyi hakettiysen -cehennem- oraya giderdin. Ve... 
Bunları neden dü şünüyordu? Ne kimseyi öldürmeye, ne de intihar etmey e niyeti 
vardı. Hele intiharı hiç dü şünmemişti. En azından, son zamanlara kadar. 
Siyah-beyaz bariyerlere dik dik baktı. Đçinin dondu ğunu hissediyordu. 
Çoğu yıkıcı vinç olan ve üzerleri karla kaplı makinele r orada duruyordu. 
Hareketsiz bekleyen aletler tam bir çirkinlik örne ğiydi. 
Önündeki barikatlardan birini kaldırdı. Çok hafifti . Arabaya döndü, içeri girdi 
ve elfrenini bo şa alarak arabayı a şağı do ğru kaydırmaya ba şladı. Bu koca 
makinelerin geli ş gidi şlerinde açtıkları derin çukurlar yüzünden araba 
yava şlamı ştı. A şağıya inince tekrar elfrenini çekerek durdu, arabalar ın 
ı şıklarını kapattı. Oflayıf puflayarak yoku şu tırmandı ve bariyeri yerine koydu. 
Sonra a şağıya geri döndü. 
Ford LTD'nin bagajını açarak, Mary'nin kovasını çık ardı. Sonra yolcu koltu ğuna 
giderek kovayı yangın bombalarının içinde durdu ğu karton kutunun yanına yere 
koydu. Kovanın üstündeki beyaz kapa ğı açtı ve her fitili tek tek benzine 
batırdı. Bu i ş bitince, benzin kovasını vince kadar ta şıdı. Kaymamaya dikkat 
ederek, yava şça vincin üst katına tırmandı. Çok heyecanlıydı, ka lbi şiddetle 
atıyor ve acıyla karı şık duydu ğu sevinçten bo ğazı dü ğümleniyordu. 
Koltuklara, kontrol paneline ve vincin en ufak her noktasına ve en sonunda motor 
kısmına da benzini döktükten sonra yava şça yere atladı. Hidrokarbon kokusu her 
tarafı sardı. Eldivenleri sırılsıklamdı ve ıslaklık  eline geçmeye.ba şlamı ştı. 
Eldivenlerini çıkarıp, ellerini paltosunun cebine s oktu. Đlk kibrit, buz kesen 
parmaklarından kalın bir odun parçasıymı ş gibi kayarak yere dü ştü. Đkinci paketi 
çıkardı. Çaktı ğı ilk iki kibrit tutu şmamıştı. Sonra arkasını rüzgâra dönerek, 
üçüncüyü yaktı 
Ve bir süre iyice tutu şmasını bekledi. Elinde kalan kibritleri buna do ğru 
tutarak bekledi. Hepsi birden alev alınca, yanan ki britleri kabin kısmına attı. 
Önce kibritlerin söndü ğünü dü şündü. Ama birden çok hafif bir patlama sesi duydu 
-fuf- sonra şiddetli bir alev dalgası kabini sararken, onun şiddetiyle iki 
basamak merdivenden a şağı kaydı. Gözlerini korumak için yüzüne do ğru siper 
etti ği kolunu indirince, parlak turuncu alevleri gördü. 
Kabin kısmından, aletin tepesine yükselen alevler b u kez çok daha şiddetli 
patlamaya neden oldu. Baca şapkası havaya uçtu ve görünemeyecek kadar yüksekler e 
fırladı. Bir şey ba şının yanından vızıldayarak geçti. 
Yanıyor, diye dü şündü. Gerçekten yanıyor! 
Ve o büyülü karanlı ğın içinde dans etmeye ba şladı. A şırı sevinçten suratı 
buru şmuş ve gülümsemekten a ğzı gerilmi şti. Rüzgâr bile arkasından haykırıyordu. 
«Hurraa, hurraa.» 
Arabanın etrafında dönerken, aya ğı kayarak yere dü ştü. Çok şanslıydı, çünkü tam 
düştü ğü sırada vincin benzin deposu patlayarak on be ş metrelik bir daireyi içine 
aldı. Fırlayan sıcak bir parça uçarak arabanın camı na çarptı ve yıldız şeklinde 
delik açtı. 
Toparlandı. Önünde a şağıya do ğru uzanan yol buzlanmaya ba şlamı ştı. Eldivenlerini 
yeniden giydi. Birden -parmak izi- aklına geldi. Am a tedbir almakla ilgili 
düşünceleri çabucak kayboldu. Arabayı çalı ştırdı ğında, kontak anahtarını 
parmaklarıyla hissedebiliyordu. Aya ğının vargücüyle gaz pedalına basınca, 
gençken ve dünya gençken buna «sürükleyip çıkarmak»  derlerdi, arabanın arkası 
sağa-sola yalpalandı. Vinç hayalini kurdu ğundan çok daha iyi bir şekilde 
yanıyordu. Kabin kısmı cehennemden farksızdı ve büy ük ön cam şimdi yerinde 
değildi. 
«Melun şey yanıyor!» diye ba ğırdı. «Oh, Freddy, melun şey yanıyor!» 



Patinaj yaparak Ford LTD'yi vincin önüne götürdü. M akinenin yüzü, alev ı şıkları 
altında hortlak gecesinde takılan rengârenk maskele r benziyordu. Torpidodaki 
çakmağı üçüncü denemede ancak itebil Đnşaat makineleri şimdi solunda kalmı ştı. 
Camını açtı. Araba buz tutmu ş topra ğın üzerinde kayarken Mary'nin kovası ileri 
geri sallanıyor, bira ve soda şi şeleri birbirlerine çarparak çıtırdıyorlardı. 
Çakmak elinden fırlayarak, frenin üzerinde olan aya ğının kenarına dü ştü. Araba 
karların üstünde tam bir U dönü şü yaparak durdu. Yerdeki çakma ğı bulup, karton 
kutudan bir şi şe çıkardı ve fitili benzinle ıslattı. Sonra ate şledi. Alevi 
görünce, tela şla camdan dı şarı fırlattı. Şi şe buldozerin çamurlu alt kısmına 
çarparak, parçalandı ve koca bir alev dalgası yükse ldi. Arabayı altı metre kadar 
ileri sürdü ve dev yükleyici kepçelerin durdu ğu yere üç şi şe daha fırlattı. 
Birinciyi ıskalamı ştı, ikincisi aletin kenarına çarptı ve içindeki yan an benzin 
karların üzerine döküldü. Üçüncü hedefi bulmu ştu. Tam kabinin içine dü ştü. 
«Tam isabet!» diye ba ğırdı. 
Bir buldozer daha. Bir yükleyici kepçe. Derken arab asıyla tekerlekler üstündeki 
treyler evin önüne geldi. Kapısında bir levha vardı . 
LANE ĐNŞAAT ŞĐRKETĐ 
Şantiye binası 
BURADA ĐŞÇĐ ALIMI YAPILMAZ 
Ayaklarınızı Silin. 
Arabasını uygun bir yerde durdurup dört şi şeyi tutu şturarak kapının yanındaki 
geni ş cama fırlattı. Hepsi içeri dü şmüştü. Birinci şi şe camı kırdı ğı zaman 
patlamı ş ve ardında büyük bir alev topu bırakmı ştı. 
Treylerin arkasına bir kamyonet park edilmi şti. Arabasından inerek kamyonetin 
sürücü kapısını denedi. Kilitli de ğildi. Bir şi şeyi daha savurarak, arabanın 
içine bıraktı. Aç alevler bir anda koltu ğu kapladı. Arabasına döndü ğünde sadece 
dört şi şesinin kaldı ğını gördü. So ğuktan titreyerek arabayı sürmeye devam etti. 
Burnundan dumanlar çıkıyordu. 
Buharlı bir yürüyen bant görünce kalan şi şelerin tümünü fırlattı. Sonuncusu 
hariç pek bir zarar verememi şti. O da di şlilerden birinin üstünde patlayınca 
bant yerinden çıktı. 
Başka şi şesi kalmadı ğını bile bile çaresizlikle kutuya baktı. 
Aynadan geriye baktı ğında, «Vay anasını,» diye ba ğırdı. «Vay anasını! Freddy, 
sen müthi ş bir herifsin.» 
Arkasında, karlı karanlıkların içinde havaalanı pis ti ı şıkları gibi çift katlı 
alevler yükseliyordu. Çılgın alevler şantiye binasını sarmı ştı. Kamyonet sanki 
bir ate ş topuydu. Yükleyici kepçenin kabini alev alev yanıy ordu. Ama bütün 
bunların arasında yıkıcı vinç tam bir şaheserdi. Ate şten sarı bir kule gibi 
gökyüzüne uzanıyordu. Şantiyenin ortasında muhte şem bir me şaleydi. 
«Cehenneme kadar,» diye haykırdı. 
Kendini biraz toparlamı ştı. Geldi ği yoldan dönmeye cesaret edemezdi. Polis 
geliyor olabilirdi. Ya da itfaiye. Acaba ilerden çı kı ş var mıydı? Yoksa kapana 
mı sıkı şmıştı? 
Heron Meydanı. Belki Heron Meydanına çıkabilirdi. Y irmi be ş, belki de otuz be ş 
derecelik bir rampayı çıkması gerekecekti. Yapabile ceğini dü şündü. Evet. 
Yapabilirdi. Bu gece her şey yapabilirdi. 
Sadece park lambalarını yakarak, in şaat halindeki yolda arabasını sürdü. Patinaj 
yapıyor, arkası savruluyordu. Sa ğ yanında, yukarıda Heron Meydanının ı şıklarını 
görünce gaza bastı. Arabanın burnunu rampaya çevird i ğinde kilometre saati 
altmı şı gösteriyordu. Tam rampaya vardı ğında hızı seksene ula şmıştı. Rampanın 
ortasında arka tekerlekler artık patinaj yapmaya ba şlamı ştı. Arabanın burnu 
neredeyle tepeye varmı ştı. Arka tekerleklerden makineli tüfek gibi kar, bu z ve 
donmuş toprak parçaları etrafa saçılıyordu. Bir an araba hareketsiz kaldı. Ama 
Ford LTD'nin takviyesi birden devreye girerek son b ir güçle arabayı yukarı 
ta şıdı. 
Arabanın burnu şantiye sahasını çeviren siyah, beyaz tahta yerlere çarparak 
devirdi, arkası savrulurken nefis bir kar bulutu me ydana geldi. Birden 
şaşkınlıkla kendini, hiçbir şey olmamı ş gibi yüzün üstünde buluverdi. Gazdan 
aya ğını çekerek hızını elliye ayarladı. 
Tam evine do ğru yönelirken, e ğer iki saat daha kar ya ğarsa tenha yoldaki 
tekerlek izlerinden kendisini kolayca bulabilecekle ri aklına geldi. Crestallen 



Caddesi yerine Heron Meydanından nehir boyuna yönel di, oradan da 7 nolu yolu 
geçti. Gerçi kar ba şlayınca yollar iyice tenhala şmıştı, ama tekerlek izlerini 
çi ğnemeye yetecek kadar da araba vardı. 
Di ğer arabaların izlerinin üstünden gitmeye çalı şarak 7 nolu yoldan hemen hemen 
on mil gittikten sonra şehre döndü ve Crestallen Caddesine do ğru yol almaya 
başladı. Birkaç kar küreme makinesi sarı gözlü dev can avarlar gibi yolları 
temizlemeye ba şlamı ştı. 784'ün şantiye sahasına bakmaya çalı ştı ğında birden 
hızlanan kar yüzünden hiç bir şey görememi şti. 
Evin yolunu yarılamak üzereyken, bütün camların kap alı ve kaloriferin de en 
yüksek ısıda çalı şmasına ra ğmen içerisinin buz gibi oldu ğunu farketti. Geriye 
dönüp bakınca, arka yolcu koltu ğunun camının kırık oldu ğunu ve içeri birikmi ş 
olan karı gördü. 
Bu nasıl oldu, diye sordu kendi kendine. Gerçekten de en ufak bir fikri yoktu. 
Evinin bulundu ğu caddeye kuzey tarafından girerek do ğru evine yöneldi. Ev aynen 
bıraktı ğı gibiydi. Bu karanlık ve ıssız sokaktaki tek ı şık kendi mutfa ğının açık 
bıraktı ğı lambasından geliyordu. Evin önünde beklemiyordu. Allah kahretsin garaj 
kapısını açık bırakmı ştı. Çok aptalca bir şeydi bu. E ğer kapalı bir garajın 
varsa, özellikle böyle havalarda, kapısını kapatmal ısın ki içeri ya ğmur ve kar 
girip aletleri bozmasın. Babası hep böyle söylerdi.  Babası da Johanny'nin 
karde şi gibi garajda ölmü ştü, ama onunki intihar de ğildi. Bir çe şit felç gibi 
bir şey içeri giren kom şular kaskatı kesilmi ş sol elinde bir çimen makası, sa ğ 
elinde de biley ta şı bulmu şlardı. Tipik bir ta şra ölümü. Tanrım, bu beyaz kulunu 
ayrık otlarının olmadı ğı ve zencilerin uzak durdu ğu cennetine yolla. 
Arabasını içeri sokarak park etti ve garaj kapısını  indirdi. Yorgunluk ve 
heyecandan titriyordu. Giri şteki vestiyere paltosunu ve şapkasını astı. Birden 
korku ve ku şkuyla içi burkuldu. Sanki koca bir yudum viski mide sine vurmu ştu. 
Panikle ceplerini karı ştırdı. Eldivenleri. Oradaydı. Đkisi de benzini emmi ş 
küçük toplar haline gelmi şti. 
Kendine kahve yapmayı dü şündü, ama hemen vazgeçti. Benzin deposu, duman ve b ütün 
bunların üstüne kar ve karanlıkla yaptı ğı mücadeleden ba şı çatlayacakmı ş gibi 
ağrıyordu. Yatak odasına çıktı. Üstündekileri katlama ya gerek duymadan 
iskemlenin üzerine bırakarak kendini yata ğa attı. Ba şını yastı ğa koyar koymaz 
uyuyaca ğını sanıyordu, ama öyle olmadı. Evindeydi ve şimdilik emniyette 
sayılırdı. Birden bütün uykusu kaçtı ve bilinci son  derece açılarak kafası 
çalı şmaya ba şladı. Beraberinde korku da gelmi şti. Onu yakalayıp hapse 
atacaklardı. Gazetelerde resimleri çıkacak, onu tan ıyan insanlar kafelerde ve 
lokantalarda ba şlarını sallayarak konu şacaklardı. Vinnie Mason karısına, 
Dawes'ın deli oldu ğunu bildi ğini söyleyecekti. Mary'nin yakınları belki onu 
Reno'ya götürürlerdi. Orada bir ev tutar ve biraz k endine geldikten sonra onu 
boşardı. Belki de ba şka birini bulurdu. Hiç sürpriz olmazdı bu. 
Kendi kendine yakalanamayaca ğını söyleyerek, uyanık vaziyette yatıyordu. Eldiven  
giymi şti. Parmak izi olması imkânsızdı. Mary'nin kovasını  beraberinde 
getirmi şti. Deliler gibi dola şıp, yoldaki araba izlerini kaybettirmi şti. Bu 
düşüncelerin hiçbiri onu rahatlatmadı. Onu yakalayabil irlerdi. Belki de Heron 
Meydanında birisi, gecenin bu geç vaktinde dola şan arabadan şüphelenip plakasını 
almı ştı ve şu anda polisler kendisini tebrik ediyordu. Belki de  Heron 
Meydanındaki bariyerlere çarptı ğında arabanın çıkan boyasını bilgisayara 
vermi şler ve kendisini çoktan tespit etmi şlerdi. Belki de... 
Yata ğın içinde dönüp duruyor, pencerelerde üniformalılar ı, kapının sertçe 
çalınıp, «Hey, sen içerdeki! Kapıyı aç!» denmesini bekliyordu. Sonunda farkına 
varmadan uykuya daldı, çünkü kafası hiç durmaksızın  çalı şıyordu. 120'yle giden 
bir arabanın 80'e dü şmesi gibi gerçek dünyadan rüyalar âlemine girmi şti. 
Rüyasında bile kendini uyanık görüyordu. Rüyalarınd a defalarca intihar etti. 
Kendini yaktı, kocaman bir örsün altında durarak, i pi çekti ve pestil gibi oldu, 
kendini astı, oca ğın bütün gözlerini açtıktan sonra bir kibrit çakara k kendini 
uçurdu, kendini vurdu, son sürat gelen bir otobüsün  önünde H-J ilaç içti, kezzap 
içti, ba şı bir balon gibi şi şip havaya uçana kadar kokulu oda spreyini içine 
çekti, St. Dom Manastırında, acemi, genç rahibeye k endisini nasıl öldürdü ğünü 
anlatarak, günah çıkarırken harakiri yaptı. Parçala nmış sıcak ba ğırsakları 
üzerinde yatarken gittikçe kısılan sesiyle pi şmanlıklar sahneledi. Ama bunların 
içinde en çok Ford LTD'sinin direksiyonunda, küçük kapalı bir garaj içinde 



arabanın motor devrini sonuna kadar yükseltip egzoz  gazını derin derin içine 
çekmesiydi. Bu sırada National Geographic karı ştırıyor, Tahiti, Aukland ve New 
Orleans Mardi Gras Festivalinin resimlerini inceliy ordu. Motor sesi yava ş yava ş 
tatlı bir mırıltıya dönü şüyor, Güney Pasifik'in kayalara vuran ye şil 
dalgalarının sesiyle yer de ği ştiriyordu. Bir süre sonra da kendini okyanusun 
dibinde gümü ş rengi kumların üstünde buluyordu. 
 
19 Aralık 1973 
 
Uyanıp, yataktan kalktı ğında saat 12.30 olmu ştu. Sanki dev bir mengenenin 
arasında uyumu ştu. Ba şı korkunç derecede a ğrıyordu. A ğzı le ş gibiydi. Sidik 
torbası patlayacak kadar şi şmişti. Bir gece önce rüyasında gördüklerini 
hatırlama keyfine bile sahip de ğildi. Benzin kokusu içine i şlemi ş, çama şırlarına 
kadar sinmi ş, burnuna do ğru yükseliyordu. Dı şarda kar ya ğı şı dinmi ş, gökyüzü 
pırıl pırıldı. Gün ı şı ğı gözlerini yalvartacak kadar acıtıyordu. 
Banyoya girdi. Klozete oturur oturmaz, sanki bo ş bir istasyondan geçen posta 
treni gürültüsüyle ba ğırsaklarından büyük bir bo şalma oldu. Dı şkısı patlamalar 
halinde her suya dü şüşünde, inleyerek ba şını tutuyordu. Oturdu ğu yerden 
kalkmadan çi şini yaptı. Ba ğırsaklarının bo şalması sırasında yükselen koku 
korkunçtu. 
Banyodan adeta kaçarak çıktı. Temiz elbiseler alıp aşağı kata indi. Banyo yapmak 
için dayanılmaz kokunun geçmesini bekleyecekti. Ond an sonra belki de bütün gün 
yıkanabilirdi. Mutfaktaki tezgâhın üstündeki ye şil şi şeden üç tane Excedrin 
alarak, Pepto-Bismol'le yuttu. Kahve yapmak için su  kaynattı. En sevdi ği 
fincanına Maxwell House kahvesini koymaya çalı şırken, onu dü şürerek kırdı. Yeni 
bir fincan alıp kahvesini doldurdu ve yemek odasına  do ğru yürüdü. 
Radyoyu açarak haberleri dinleyebilece ği bir istasyon aradı. Ama ço ğu oldu ğu 
zaman polisleri bulamadı ğın gibi bir tek haber programı yoktu. Tarım raporla rı, 
tüketici programı, Paul Harvey'in hayat sigorta rek lamları, telefonla talk show 
ve hep pop müzik. Haberler yok. Kahve suyu kaynıyor du. Đstasyonu, pop müzik 
çalan istasyonların birine sabitleyerek mutfaktan k ahvesini koyup döndü. Đçti ği 
sade ve koyu kahvenin ilk yudumları zor içilse bile  sonradan alı şılıyordu. Đlk 
önce genel haber bülteni, sonra da bölgesel haberle r ba şladı. 784 numaralı yol 
geni şletme şantiyesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.  Polis komiseri 
Henry King'in söyledi ğine göre saldırganlar yıkım vincini, iki yükleyiciy i, iki 
buldozeri, bir kamyoneti ve Lane Đnşaat Şirketinin şantiye binasını benzin 
dökerek yakmı şlardır. Şantiye binası tümüyle yanmı ştır. 
Tümüyle yanmı ştır... Bu kelimeler bo ğazındaki şekersiz koyu kahve kadar acıydı. 
Yol geni şletme i şinin bir kısmını alan ta şaron firma yetkilisi Francis Lane'e 
göre buldozer ve yükleyicilerdeki hasar az olmakla birlikte 60.000 dolar 
değerindeki yıkım vincin tamirinin en az iki hafta sür mesi bekleniyor. 
Đki hafta mı? Hepsi bu mu? 
Lane'e göre daha da ciddi olarak şantiye binasıyla birlikte zaman programları, 
i ş programlan ve şirketin maliyet muhasebesi kayıtlarının yüzde doksa nı 
yanmı ştır. « Đşin en can alıcı noktası da şu,» dedi Lane, bu kayıtların yanması 
i şin biti ş süresini bir ay ve belki de daha fazla batacaktır. » 
Đşte bu iyi haberdi. Bütün bunlar elde edilen bir ayl ık süreye derdi. 
Komiser King'e göre saldırganlar, son model oldu ğu sanılan Chevrolet'le 
kaçmı şlardır. Görenlerin en yakın polis karakoluna bildir meleri rica olunur. 
Francis Lane zararın yüz bin dolar oldu ğunu tahmin etmekteydi. Eyalet yetkilisi 
Muriel Reston... 
Radyoyu kapattı. 
Duydukları, açık seçik duydukları her şeyin daha iyiye gitti ğini gösteriyordu. 
Olaylara mantıklı yakla şmak mümkündü. Polis elbette bütün bildiklerini 
açıklamıyordu, ama Ford yerine Chevrolet aramaları,  görgü şahitlerine ça ğrı 
yapmaları şimdilik emniyette oldu ğunu gösteriyordu. Bir görgü şahidi olsa bile 
bu durumu fazla de ği ştirmezdi. Mary'nin yer kovasını atmak ve bagajı aça rak 
benzin kokusunu yok etmek için havalandırmalıydı. K ırık arka cam için nasıl olsa 
bir hikâye bulurdu. Ve en önemlisi kendisini olası bir polis ziyaretine 
hazırlamalıydı. Ne de olsa Batı Crestallen Caddesin in son sakiniydi ve onu en 
azından kontrol etmek için u ğramaları çok mantıklı olurdu. Ve hakkında ara ştırma 



yapmalarına bile gerek yoktu. Onun dengesiz bir hay at sürdü ğünü anlamak kolaydı. 
Đstenilen anla şmayı mahvetmi şti. Karı ş, onu terketmi ş ve alı şveri ş merkezinde 
bir i şçisi tarafından yumruklanmı ştı. Ayrıca, Chevrolet olmasa da, bir Ford SW 
arabası vardı. Her şey aleyhineydi. Ama bunların hiçbirini ispatlayamaz lardı. 
Ve gerçe ği de şerek ortaya çıkarırlarsa, gidece ği yer hapishaneydi. Hayatta 
hapishaneden daha kötü şeyler vardı. Hapse dü şmek dünyanın sonu de ğildi ya? Ona 
bir i ş verirler, karnını doyururlardı. Sigortadan aldı ğı para bitince ne olacak 
diye bir endi şesi de olmazdı. Hapishaneden çok daha kötü durumlar a da 
düşebilirdi. Mesela, intihar. Bu en kötüsüydü. Yukarı kata çıktı ve du şa girdi. 
Öğleden sonra, geç vakitler Mary'e telefon etti. Tele fonu kayınvalidesi açmı ştı. 
Alaylı bir ses tonuyla Mary'yi ça ğırdı. Neyse ki Mary keyifliydi. 
«Selam, Bart. Şimdiden iyi Noeller. Niye aradın?» 
«Şey, birkaç hediye aldım... ufak şeyler... sana, ye ğenler ve kuzenlere. Acaba 
bir yerde bulu şabilir miyiz? Onları sana vermek istiyorum. Yalnız çocukların 
hediyelerini paketlemedim.» 
«Ben seve seve paketlerim. Ama bunu yapmak zorunda değildin. Çalı şmıyorsun da.» 
«Ama bir şeyler yapmaya çalı şıyorum,» dedi. 
«Bart, sen... sen konu ştu ğumuz şeyi yaptın mı?» 
«Psikolog mu?» 
«Evet.» 
«Đki kez aradım. Birinden ancak hazirana randevu alab ildim. Di ğeri mart sonuna 
kadar Bahamalar'da olacakmı ş. Beni ancak döndükten sonra görebilecek» 
«Đsimleri ne?» 
«Đsimleri mi? Ihh, tatlım, bunları söyleyebilmem için  tekrar bakmam lazım. 
Adams, sanırım ilk adamınki bu. Nicholas Adams.» 
«Bart,» dedi üzüntüyle. 
«Aarons da olabilir,» dedi tela şla. 
«Bart,» dedi karısı tekrar. 
«Tamam.» dedi. «Neye istersen ona inan. Zaten ne de sem farketmeyecek.» 
«Bart, yapaca ğın yalnızca...» 
«Hediyelerden konu şmuyor muyduk? Seni onlar için aradım, Allah'ın bela sı 
psikiyatr için de ğil.» 
Karısı içini çekti. «Cuma günü onları buraya getire mez misin? Ben...» 
«Ne. Annenler beni kapıda kar şılaması için Charles Manson'ı tutarlar herhalde. 
Tarafsız bir yerde bulu şsak daha iyi, tamam mı?» 
«Burada olmayacaklar,» dedi. «Noel'i geçirmek için Joanna'nın yanına 
gidiyorlar.» Joanna St. Claire, Jean Calloway'in Mi nnesota'daki kuzeniydi. Genç 
kızlıklarında birbirlerine çok yakınmı şlar. Joanna temmuzda felç geçirmi şti. 
Hâlâ iyile şmeye çalı şıyordu, ama Jean'e göre doktorların pek ümidi yoktu . Her an 
ölebilirdi. Đnsanın kafasının içinde de zamana ayarlı bir bomban ın olması ne 
hoş, diye dü şündü. Hey, bomba bugün mü patlayacaksın? Lütfen bug ün olmasın. Yeni 
Victoria Holt romanımı bitirmedim. 
«Bart, orada mısın?» 
«Evet. Hayal kuruyordum.» 
«Saat bir iyi mi?» 
«Güzel.» 
«Başka bir şey söyleyecek misin?» 
«Ha, hayır.» 
«Pekâlâ...» 
«Kendine iyi bak, Mary.» 
«Olur. Ho şçakal, Bart.» 
«Hoşçakal.» 
Telefonu kapatıp, içki hazırlamak üzere mutfa ğa gitti. Bu telefonda konu ştu ğu 
kadın, bir ay önce oturma odasında a ğlayan o kadından çok farklıydı. Yirmi 
yıllık eme ğini altüst edip kendisine tutunabilecek birkaç dal bırakan fırtınaya 
kapılıp giden kadın gitmi şti. Çok şaşırtıcıydı. Ba şını salladı. Đsa'nın 
gökyüzünden inip Nixon'u ate ş arabasıyla cennete ta şıdı ğını duysa, ba şını nasıl 
inanmazlıkla sallarsa, öyle salladı. Tekrar ki şili ğini bulmu ştu. Ve bunu bulup 
çıkarabilmek için bir arkeolog titizli ğiyle çalı şmıştı. Bulup çıkardı ğı insanın 
eklemleri uzun yıllar durmaktan belki biraz tutuktu , ama yine de mükemmel 
durumdaydı. Eklemler tekrar çalı şmaya ba şlayacak ve bu eski-yeni ki şi tümüyle 



bir kadın olacaktı. Belki bu şiddetli fırtınadan biraz hırpalanmı ştı, ama ciddi 
şekilde yaralanmamı ştı. Onu belki de onun zannetti ğinden çok daha iyi tanıyordu. 
Ve ses tonundan kesinlikle söyleyebilirdi ki bo şanma fikrine gittikçe 
yakla şıyordu. Onu geçmi şle olan tüm ba ğlarından kopartacak bo şanmaya. Bu evlilik 
arabasının kazasında arabanın içine sıkı şıp kalan çocuklar da yoktu. Bo şanmayı 
teklif edemezdi, ama karısı isterse anlayı şla kar şılardı. Onun yeni ki şili ğine 
ve güzelli ğine saygı duyuyordu. E ğer karısı on yıl öncesine geri dönüp evlilik 
koridorunun ucundaki ı şı ğı bo şanmak olarak de ğerlendiriyorsa buna üzülür ama onu 
suçlayamazdı. Hayır, onu suçlayamazdı. 
 
21 Aralık 1973 
 
Hediyeleri Jean Calloway'in, pirinç taklidi e şyalarla tıka basa doldurdu ğu, 
oturma odasında verdi. Konu şmaları tekdüze ve resmi olmu ştu. Daha önce bu odada 
onunla hiç yalnız kalmamı ştı. Birden eski kolej günleri geldi aklına. Böyle b ir 
fırsatı yakalasalar hemen birbirlerinin kollarına a tılıp, sevi şirlerdi. 
«Saçlarının rengini mi açtırdın?» 
«Yalnızca gölge yaptırdım.» Önemsizmi ş gibi omuz silkti. 
«Güzel olmu ş. Seni daha genç gösteriyor.» 
«Senin şakaklarında da grilikler belirmi ş, Bart. Daha olgun görünüyorsun.» 
«Saçmalama, sıçana benziyorum.» 
Karısı güldü. Sonra hediyelerin durdu ğu sehpaya baktı. Karısına aldı ğı bro şu 
itinayla paketlemi ş, ama oyuncakları ve satrancı açık olarak getirmi şti. 
Bebekler sabit bakı şlarını tavana dikmi ş yatıyorlardı. Ancak küçük kızların el 
temasıyla hayata döneceklerdi. 
Bakı şlarını Mary'e çevirdi. Bir an bakı şları bulu ştu. Mary'nin a ğzından geri 
dönüşü mümkün olmayan sözler çıkacak diye ödü patladı. T am o sırada guguklu 
saatin içinden çıkan ku ş, saatin bir buçuk oldu ğunu vurguladı. Đkisi de 
sıçrayarak güldüler. Guguklu saat onu kurtarmı ştı. Hemen kalktı. Bir daha aynı 
ortamın geri gelmesini istemiyordu. 
«Gitmem gerekiyor,» dedi. 
«Randevun mu var?» 
«Đş görü şmesi.» 
«Sahi mi?» Sevinmi ş görünüyordu. «Nerede? Kiminle? Ücreti ne?» 
Başını sallayarak güldü. « Şansı en az benim kadar yüksek olan bir düzine ba şvuru 
var. Beni alırlarsa sana haber veririm.» 
«Anladım.» 
«Evet.» 
«Bart, Noel'de ne yapacaksın?» Đlgiyle ona bakıyordu. Birden onu Noel yeme ğine 
davet edece ğini hissetti. Halbuki onun a ğzından çıkacak bo şanma sözcü ğünü 
bekliyordu. Tanrım. Birden haykıra haykıra gülmek i stedi. 
«Evde tek ba şıma yiyece ğim.» 
«Buraya gelebilirsin,» dedi. «Yalnızca ikimiz olaca ğız.» 
«Hayır,» dedi dü şünceli bir şekilde. Sonra ciddile şerek: 
«Hayır. Đnsan böyle özel günlerde güzel hayallere kapılabili r. Gerçe ğe dönmek 
daha da acı olacaktır.» 
Onun söylemek istedi ğini anlamı şçasına, dü şünceli bir halde ba şını salladı. 
«Sen de yalnız mı yiyeceksin?» diye sordu. 
«Bob ve Janet'lere gidebilirim. Gelmek istemedi ğine emin misin?» 
«Evet.» 
«Pekâlâ...» Ama ferahlamı ş gibiydi. 
Kapıya do ğru yürüdüler ve duygusuzca öpü ştüler. 
«Seni ararım,» dedi. 
«Her şey gönlünce olsun.» 
«Bobby'e selamlarımı söyle.» 
«Olur.» 
Arabaya do ğru yürüdü. Tam yarı yola gelmi şti ki, karısı ba ğırdı, «Bart! Bart, 
bekle bir dakika.» 
Korkuyla döndü. 
«Az daha unutuyordum,» dedi. «Wally Hammer aradı ve  bizi yeni yıl partisine 
davet etti. Đkimizin adına kabul ettim. Ama sen istemezsen...» 



«Wally mi?» Ka şları çatıldı. Walter Hammer, şehrin di ğer yakasındaki 
arkada şlarıydı. Yerel bir reklam ajansında çalı şıyordu. «Ayrı oldu ğumuzu 
bilmiyorlar mı?» 
«Biliyor, ama Walt'u tanırsın. Böyle şeyleri hiç umursamaz.» 
Aynı onların yaptı ğı gibi. Walter'i dü şünmek, gülümsemesine neden olmu ştu. 
Reklamcılı ğı ileri teknikle üretilmi ş kadın ba ğı yapmak için icat eden, Walter. 
Đki kez bo şanmıştı ve ikisinde de büyük söylentiler çıkmı ştı. Etrafta yayılan 
dedikodulara göre iktidarsızdı. Kendisi bu söylenti ye inanıyordu. Walt'u göreli 
ne kadar olmu ştu? Dört ay mı? Altı mı? Çok zaman olmu ştu. 
«Bu e ğlenceli olur,» dedi. Sonra birden yüzü gerildi. 
Mary yılların verdi ği bir alı şkanlıkla onun yüzündeki gergin ifadeyi hemen 
farketmi şti. «Orada temizleme fabrikasından kimse olmayacak. » 
«Steve Ordner'la tanı şıyorlar.» 
«Pekâlâ, evet.» Sonra onun zaten oraya gelmeyece ğini bilirmi şçesine omzunu 
silkti. Birden onun titredi ğini farketti. Havanın eksi be ş derece oldu ğunu 
hatırladı. 
«Hey, içeri gir,» dedi. «Donacaksın, budala.» 
«Gitmek istiyor musun?» 
«Bilmiyorum. Bunu dü şünmem lazım.» 
Birbirlerini tekrar öptüler, bu daha resmi bir öpü şme olmu ştu. Ba şka zaman olsa, 
yaptı ğından pi şmanlık duyabilirdi. Ama şimdi onun için pi şmanlık çok uzaktı. 
«Đyi Noeller, Bart,» derken karısının gözlerinin dolu  dolu oldu ğunu gördü. 
«Gelecek yıl her şey daha iyi olacak,» dedi. Rahatlatıcı bir dilekti,  ama 
gerçeklerden çok uzaktı, «içeri gir, yoksa zatürree  olacaksın.» 
Karısı içeri girdikten sonra o da uzakla ştı. Yolda Wally Hammer'ın yeniyıl 
partisini dü şünüyordu. Gidebilirdi. Neden olmasın? 
 
24 Aralık 1973 
 
Norton'da arabasının arka camını tamir ettirecek kü çük bir garaj buldu. Doksan 
dolardan fazla isteyeceklerini sanmıyordu. Noel'den  bir gün önce arabasının 
camını tamir ederler mi diye sordu ğunda, adam, «Hem de nasıl, hemen tamir 
ederim,» dedi. 
Norton'un şehir merkezine geldi ğinde, 'Kendin Yıka' çama şırhanesinin önünde 
durdu. Sonra içeri girip elbiselerini iki ayrı maki neye yerle ştirdi. Onları 
yerle ştirirken elinde olmadan makinelerin bunca yükü kald ırıp kaldıramayaca ğını 
hesapladı. Sonra gülümsedi. Bir o ğlanı temizleme fabrikasından atabilirsin, ama 
temizleme fabrikasını onun elinden alamazsın. Haksı z mıyım, Fred? Fred? Oh 
kahrol. 
«Bu berbat bir delik,» dedi garaj sahibi deli ğin etrafında tuzla buz olmu ş cama 
bakarak. 
«Çocuklar kar topu attılar,» dedi. «Tam ortaya isab et etti.» 
«Belli,» dedi adam. «Gerçekten öyle.» 
Camın takılması bitince 'Kendin Yıka'ya geri döndü.  Otomatik makineye otuz sent 
attı ve elbiselerini kurutma bölümüne koydu. Sıcakl ı ğı orta hararete getirdi ve 
boş iskemlelerden birine oturdu. Orada bırakılmı ş bir gazeteyi alarak, sayfaları 
çevirmeye ba şladı. Orada kendisinden ba şka bir mü şteri daha vardı. Bu tel 
çerçeveli gözlük takmı ş, kızıl kahve uzun saçlarında yol yol beyazlar olan , 
yorgun görünü şlü bir kadındı. Yanında küçük bir kız vardı. Kız hu ysuzluk 
nöbetine yakalanmı ştı adeta. 
«Biberonumu istiyorum.» 
«Kes artık. Rachel.» 
«ĐSTĐYORUM!» 
«Eve gidince görürsün sen,» dedi kadın bezgin bir h alde. «Yatmadan önce şeker de 
yok.» 
«BĐBERON» 
Şimdi genç kadının saçlarındaki yol yol beyazların n edeni anla şılıyordu. Sonra 
dikkatini elindeki gazeteye çevirdi. Đlk göze çarpan yazı. 
BETHLEHEM'DE HACILAR TERÖRDEN KORKUYOR 
Birinci sayfanın en altındaki bir haber dikkatini ç ekti. 
WINTERBURGER «SALDIRGANLIK HOŞ GÖRÜLMEZ,» DEDĐ 



Geçen ay bir araba kazasında ölen, Donald P. Naish' in yerine Demokrat Partinin 
yeni adayı Victor Winterburger, geçti ğimiz çar şamba 784 in şaatında, hemen hemen 
100.000 dolarlık bir zarara neden olan saldırganlık  türü olaylara, «Medeni bir 
Amerikan şehrinde» izin verilemeyece ğini söylüyor. Winterburger bu görü şlerini 
Amerikan ordusunun verdi ği bir yemekte belirtmi ş ve co şkunca alkı şlanmı ştır. 
«Di ğer şehirlerde olanlara şöyle bir göz atalım,» demi şti Winterburger. «New 
York'ta arabaların, metronun ve binaların tahrip ed ilmesi, Detroit'te camların 
kırılması ve San Francisco'daki halk müzelerinin, h alka ait tesislerin harap 
edilmesi. Dünyanın en büyük ülkesinin, barbarlar ve  vah şi saldırganlar 
tarafından istila edilmesine izin vermemeliyiz.» 
Grand Caddesinde patlamalar duyulup, alevler farked ilince polise haber 
verilmi şti. (Devamı sayfa 5, sütun 2'de) 
Gazeteyi katlayarak eski dergilerin üstüne koydu. Y ıkama makinesi vızıltılar 
çıkararak çalı şıyordu. Vah şi saldırganlar. Barbarlar. Vah şi saldırganlar 
onlardı. Evlerinden atılıyorlar, karınca yuvasını t ekmeleyen çocuklar gibi eski 
yaşamlarından tekmeyle uzakla ştırılıyorlar ve kan yiyiciler, bölücüler ve 
baltalayıcılar deniyordu, kadın hâlâ ba ğırmaya devam eden kızını kaptı ğı gibi 
Kendin Yıka dan dı şarı çıktı. Kurutmaya koydu ğu elbiselerini beklerken, 
gözlerini kapamı ş uyukluyordu. Birkaç dakika sonra yangın alarmı duy duğunu 
düşünerek, uykudan fırladı. Ama dı şardan gelen gürültülerin Fakirlere Yardım 
Grubu Santa'dan geldi ğini anladı. Bir sepet dolusu çama şırla dı şarı çıktı ğında, 
cebindeki bütün bozukları, Santa'nın yardım kutusun a bıraktı. «Tanrı seni 
korusun,» dedi Santa. 
 
25 Aralık 1973 
 
Sabah onda telefonun sesiyle uyandı. Komodinin üzer inden el yordamıyla telefona 
uzanmaya çalı ştı ve sonunda ahizeyi kaldırmayı ba şardı. Yarı uykuda oldu ğu için 
apareden gelen konu şmayı önce algılayamadı. «Olivia Brenner adına ödeme li 
görü şmeyi kabul ediyor musunuz?» 
Bir an duraksadı, «Ne? Kim? Uykudayım.» 
«Oh, Allah a şkına,» diyen aynı sesle kendine geldi. 
«Evet,» dedi. «Kabul ediyorum.» Bir süre sessizlik olunca, acaba telefon yüzüme 
mi kapandı, diye dü şündü. Bir ka şı havada bekledi. «Olivia, sen misin? Orada 
mısın?» 
«Bağlıyorum,» diyen santral memuresinin sesini duydu yi ne. Sabırsızlanmı ştı. 
«Olivia, orada mısın?» 
«Evet, buradayım,» dedi kız. Sesi uzaktan geliyordu  ve çok cızırtılıydı. 
«Aradı ğına sevindim.» 
«Telefonu kabul etmeyece ğini dü şündüm.» 
«Daha yeni uyandım. Orada mısın? Las Vegas'da.» 
«Evet,» dedi kesin bir tonda. Kelimeler garip bir d uygusuzluk içinde söylenmi ş 
gibi geldi ona. 
«Peki, nasılsın? Ne yapıyorsun?» 
Birden onun sessizce a ğladı ğını hissetti. «O kadar iyi de ğil.» 
«Đyi de ğil misin?» 
«Bir çocukla tanı ştım. Geldi ğimin ikinci... hayır üçüncü ak şamı. Bir partiye 
gittik ve beni hakladı.» 
«Uyuşturucu mu almı ştın?» diye sordu temkinli konu şmaya çalı şarak. Çok uzak 
mesafedeydiler, ama hükümetin adamlarına güven olma zdı. Onlar her yerde 
kar şınıza çıkabilirlerdi. 
«Uyuşturucu mu?» diye onun sözlerini tekrarladı. «Tabii ki uyu şturucu almı ştım. 
En a ğırından... zorla tecavüz etti.» 
Son kelimeden öyle etkilenmi şti ki, elinde olmadan, «Ne,» diye ba ğırdı. 
«TECAVÜZE UĞRADIM!» diye haykırdı. Öyle şiddetli ba ğırmı ştı ki kula ğının 
patlayaca ğını sandı. «Sen tecavüzün ne demek oldu ğunu biliyor musun?» 
«Biliyorum,» dedi. 
«Bok biliyorsun.» 
«Paraya ihtiyacın var mı?» 
«Neden bunu soruyorsun? Telefonda seni beceremem ki . Zaten hâlâ i şsizsin 
sanırım.» 



«Biraz param var,» dedi. «Sana gönderebilirim. Heps i bu.» Yumu şak ve ikna edici 
bir tonla konu şmuştu. Yanıtını bekledi. 
«Evet, evet.» 
«Belirli bir adresin var mı?» 
«Postaneye adıma yolla, adresim bu.» 
«Başını sokabilece ğin bir dairen yok mu?» 
«Evet, benim gibi bütün kimsesiz biçarelerin barına bildikleri bir yerleri var. 
Ama pasta kutuları paramparça. Bo şver. Paranı kendine sakla. Zaten bir i şim var. 
Çok sıkarsa, geri dönmeyi dü şünürüm. Bana iyi Noeller.» 
«Đşin ne?» 
«Kenar mahallelerden birindeki büfede hamburger ser visi yapıyorum. Salonda 
otomatik oyun makineleri var. Đnsanlar burada sabaha kadar oyun oynayıp 
hamburger yiyor. Đnanabiliyor musun? Servis i şi bitince makineleri temizliyorum. 
Üzerlerini bir görsen, ketçap, mayonez ve hardaldan  ellenmeyecek hale geliyor. 
Ve buradaki insanlar da... Hepsi şi şko ve koyu renk. E ğer seni becermeyi 
düşünmüyorlarsa oradaki e şya kadar bile de ğerin yok. Her iki cinsten de 
teklifler alıyorum. Tanrıya şükür, seks konusunda geni ş bilgiye sahibim, oh 
Tanrım, bütün bunları ne diye anlatıyorum? Seni niç in aradı ğımdan bile emin 
değilim. Hafta sonu paramı aldıktan sonra, otostop yap maya devam edece ğim.» 
«Bir ay sabret,» dedi. Bu sözler farkında olmadan ç ıkmı ştı a ğzından. 
«Ne?» 
«Toyluk yapma. Şimdi oradan ayrılırsan, oraya gitmenin bir anlamı k almaz.» 
«Lisedeyken futbol oynadın mı? Oynadı ğına bahse girerim.» 
«Futbolculara su bile ta şımadım.» 
«O halde dünyadan haberin yok, de ğil mi?» 
«Kendimi öldürmeyi dü şünüyorum.» 
«Sen... ne söyledin?» 
«Kendimi öldürmeyi dü şünüyorum,» dedi sakince. Artık aralarındaki mesafey i ve 
Beyaz Saray, CIA, Ef Bi Ey'ın dinleme cihazlarını d üşünmez olmu ştu. Hepsinin 
canı cehenneme. «Bazı şeyler yapmaya çalı ştım, ama yürümedi. Sanırım bu i şler 
için biraz ya şlıymı şım. Bazı şeyler birkaç yıl önce ba şladı, ben bunların kötü 
oldu ğunu biliyordum, ama bana zarar verebilece ğini dü şünmedim. Bunların ola ğan 
şeyler oldu ğunu, üstesinden gelebilece ğimi dü şündüm. Olaylar pe şisıra gelmeye 
başladı ğında bunları yoluna koymaya çalı ştım. Ama her seferinde içimden bir 
şeyler yıkıldı. Hâlâ da bir şeyler yapmaya çalı şıyorum, ama tükendim.» 
«Yoksa kanser misin?» diye fısıltıyla sordu. 
«Sanırım.» 
«Bir hastaneye gitmelisin.» 
«Bu ruh kanseri.» 
«Sen uçuyorsun.» 
«Belki de,» dedi. «Ama hiç önemi yok. Öyle ya da bö yle her şey olaca ğına 
varıyor. Yalnızca canımı sıkan tek bir şey var. Zaman zaman kendimi kötü bir 
yazarın romanındaki bir karakter gibi hissediyorum.  Olayları tersyüz etmeye 
karar vermi ş bir yazar. Olaylara bu gözle bakmak Tanrı'yı suçla maktan daha 
kolay. Tanrı benim için ne yaptı? Hayır, bu kötü ya zarın senaryosu, onun hatası. 
Oğlumun beyin özürlü oldu ğunu eserinde yazarak onu yok etti. Bu birinci bölüm . 
Tamam ya da de ğil, bu da sonuç kısmında belli olacak. Aptalca bir hikâye bu.» 
«Bak,» dedi kız endi şeyle. «E ğer bulundu ğun yerde bir 911 kurtarma servisi 
varsa, onları aramalısın belki de...» 
«Onlar benim için bir şey yapamaz. Zaten bunların bir önemi yok. Ben sana yardım 
etmek istiyorum. Tanrı a şkına, korkak tavuklar gibi tüymeden etrafına şöyle bir 
bak. Uyu şturucuları kes. Gidece ğim diyorsun, nereye kadar sürecek bu. Kırk 
yaşına geldi ğinde gözün açılırsa, bütün umutlarının çoktan tüken miş oldu ğunu 
göreceksin.» 
«Đlaç almayaca ğım, ama ba şka bir yer...» 
«Sen kafanı de ği ştirmedikçe bütün yerler birbirinin aynı olacaktır, Kendini bok 
gibi hissediyorsan, etrafında gördü ğün her şey sana bok gibi gelecektir. Bunu 
çok iyi biliyorum. Gazete ba şlıkları, gördü ğüm levhaların hepsi evet, do ğru 
söylüyorsun, Georgie diyor.» 
«Dinle.» 



«Hayır, hayır sen beni dinle. Kulaklarını aç ve din le. Ya şlanmak, arabanı kar 
kümesinin içine sürmek ve gittikçe derinlere gömülm ek demektir. Sonunda 
tekerlekler saplanır, yapaca ğın en ufak harekette yalnızca fırıldak gibi 
dönersin. Hayat bu i şte. Seni saplandı ğın yerden kurtarmaya gelecek kar makinesi 
yoktur. Teknen oraya giremez, kızım. Seni botla da kurtarmaya gelecek kimse 
olmaz. Bu mücadelede asla ba şarılı olamazsın. Senin mücadeleni kaydeden kamera 
yoktur ya da seni izleyen biri. Hepsi bu. Her şey.» 
«Buranın nasıl cehennem gibi bir yer oldu ğunu bilemezsin!» diye ba ğırdı. 
«Hayır, ama burayı biliyorum.» 
«Benim hayatımı idare edemezsin.» 
«Sana be ş yüz dolar yollayaca ğım, Olivia Brenner, Posta Servisi, Las Vegas.» 
«Orada olmayaca ğım. Geri gönderirler.» 
«Yapamazlar, çünkü onlara adresimi yazmayaca ğım.» 
«Hayır.» 
«O zaman tuvalet kâ ğıdı yap,» diyerek telefonu kapadı. Elleri titriyord u. 
Beş dakika geçmeden telefon tekrar çaldı. Santral, «Ka bul edecek misiniz?» dedi. 
«Hayır,» diyerek telefonu kapadı. 
 
O gün telefon iki kez daha çaldı, ama ikisi de Oliv ia'dan de ğildi. 
Saat iki civarı Bob ve Janet Prestonlar'dan Mary te lefon etti. Janet'le, Bob'u 
her zaman Barney ve Wilma Çakmakta ş'a benzetirdi. O nasıldı? Đyi. Bir yalan. 
Noel yeme ği için ne dü şünüyordu? Eski bir mü şterisinin evine hindi yemeye 
gidece ğini söyledi. Bir yalan daha. Onun yerine Bob'lara g elmeyi istemez miydi? 
Janet artan sürüyle yemekten kurtulursa mutlu olaca ktı. Hayır, o an gerçekten aç 
değildi. Bu do ğruydu. Bir süre duraksadıktan sonra, Walter'ın part isine 
gelece ğini söyledi. Karısı sevinmi ş gibiydi. Bunun çılgın bir parti olaca ğını 
söyledi. Walter'ın partisi ba şka nasıl olabilir, zaten diye sordu. Karısı güldü. 
Telefonu kapattıklarında elinde içki kadehiyle gidi p televizyonun kar şısına 
oturdu. 
Yedi otuz da yeniden telefon çaldı. Kafası oldukça iyiydi ve telefonu açtı ğında 
her zamanki kibarlı ğından eser yoktu. 
«Ho?» 
«Dawes mi?» 
«Kiiim o?» 
«Magliore, Dawes. Sal Magliore.» 
Gözlerini kırpı ştırarak, barda ğına baktı. 'Evde Tatil' filmini seyretti ği Zenith 
televizyona baktı. Bir aileyi anlatan bir filmdi. B ütün aile Noel için biraraya 
gelmi şti ve bir katil gelip hepsini teker teker vuruyordu . Đyi Noeller. 
«Bay Magliore,» dedi. Düzgün konu şabilmek için bütün gücünü harcıyordu. « Đyi 
Noeller, bayım! Ve yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim!» 
«Oh, bilmeni isterim ki 74 beni korkutuyor,» dedi h üzünlü bir sesle. «Bu, petrol 
krallarının ülke idaresini tamamen ellerine alacakl arı bir yıl olacak, Dawes. 
Bunu birlikte görece ğiz. Bana inanmıyorsan, aralık ayının satı ş belgelerine 
bakman yeterli olur. Evvelsi gün, bir 1970 Chevy Im pala sattım. Jilet gibi gıcır 
bir araba. Onu bin dolara sattım. Bin dolar! Buna i nanabiliyor musun? Bunun ne 
demek oldu ğunu biliyor musun, sorarım sana?» 
«Küçük arabalar mı?» dedi çekinerek. 
«Kahretsin, Maxwell kahve kutusu kadar şeyler! Daha büyük de ğil,» diye ba ğırdı 
Magliore. «Tekerlekler üstünde küçük kutular. Motor u ayar tutmaz, egzozu dü şer, 
direksiyon kutusu arızalanır. Pintos, Vegas, Gremli n. Hepsi aynı bokun soyu. 
Tekerlekli tabutlar. Ve ben bunları satmak zorunday ım. Neymi ş: Benzin Tasarrufu. 
Ve sen bana iyi yıllar diliyorsun. Tanrım! 
«Bu geçici bir durum,» dedi. 
«Seni bunları konu şmak için aramadım. Seni tebrik etmek istiyorum.» 
«Tebrik mi?.. Neyi?» gerçekten şaşırmı ştı. 
«Anlarsın. Çatır-çatır bum-bum.» 
«Oh, kastetti ğin.» 
«Şiiii şş. Telefonda olmaz. Sakin ol, Dawes.» 
«Evet. Çatır-çatır bum-bum. Harika,» diye kıkırdadı . 
«Sendin de ğil mi, Dawes?» 
«Bana küçük ismimle hitap etmen için izin vermiyoru m.» 



Magliore kahkahalarla güldü. «Harika. Sen harikasın , Dawes. Meyveli keksin, ama 
akıllı bir kek. Buna hayran oldum.» 
«Teşekkürler,» dedi ve kalan içkiyi ba şına dikti. 
«Ayrıca sana, orada her şeyin programa göre ilerledi ğini söylemek istedim. Harıl 
gürül yine ba şladılar.» 
«Ne?» 
Bardak elinden kayarak halıya dü ştü. 
«Her şeyin en az bir yede ği var, Dawes. Hatta bazılarının iki, üç yede ği bile 
var. Evraklarını yeniden düzenleyene kadar bütün öd emelerini de nakit 
yapıyorlar, ama bu onları hiç etkilemiyor.» 
«Sen delisin.» 
«Hayır. Bunları bildi ğini sanıyordum, Dawes. Sana söylemi ştim. Bu gibi şeylerle 
başedemezsin.» 
«Seni piç. Yalan söylüyorsun. Noel günü insanları a rayıp yalan söylemekten ne 
zevk alıyorsun?» 
«Yalan söylemiyorum. Tekrar senin sıran geldi Dawes . Bu oyunda hep sen 
oynayacaksın.» 
«Sana inanmıyorum.» 
«Orospu çocu ğu,» dedi Magliore. Sesi gerçekten üzgün gibiydi. So nunda en zor 
olanı söyledi. «Senin için mutlu bir yıl olaca ğını sanmıyorum.» Telefonu 
kapamı ştı. Ve bu Noel gecesiydi. 
 
26 Aralık 1973 
 
'Onlardan', ( şehirdeki insanlar artık hep böyle görüyordu, onlar,  aynı korku 
filmlerinin afi şlerindeki klasik, italik harflerle yazılmı ş tiplerdi) 
Magliore'nin dedi ği gibi bir mektup almı ştı. 
Sert, beyaz i ş mektubu zarfını elinde tutarak bir süre baktı. Büt ün benli ği 
insan aklının alabilece ği en kötü duygularla dolmu ştu. Nefret, umutsuzluk, 
korku, kızgınlık, kaybetme. Paramparça edip evin ön ündeki karların üstüne 
atmamak için kendini zor tuttu. Zarfı parçalayarak açarken kendini kandırılmı ş 
ve dolandırılmı ş hissetti. Makinelerini ve kayıtlarını tahrip etmi şti, ama onlar 
biraz yenilemeyle devam ediyordu. Bu Kızıl Çin ordu suna kar şı tek ba şına ve tek 
kolla mücadele etmek gibi bir şeydi. 
'Tekrar senin sıran geldi, Dawes. Bu oyunda hep sen  oynayacaksın.' 
Daha önceki mektuplar hep matbu yazılmı ş davetiye türü şeylerdi. Sayın 
hemşehrimiz, yıkım için bölgemize büyük bir vinç gelmek tedir. B ĐZ ŞEHRĐNĐZĐ ĐMAR 
EDERKEN, bu olayı izlemeyi ihmal etmeyin, gibi şeylerdi. 
Ancak bu kez mektup şehir meclisinden şahsına geliyordu: 
 
20 Aralık 1973 
Bay Barton G.Dawes 
1241 Batı Crestallen Caddesi 
Batı Crestallen Caddesinin son sakini oldu ğunuz dikkatimizi çekti. Bu konuda 
gereksiz sorunlar çıkarmayaca ğınıza inanıyoruz. Ancak 6983-426-73-74 HC numaralı 
şehir yolları projesiyle yolladı ğımız yazıya kar şılık henüz sizden yeni 
ta şınaca ğınız yerle ilgili bir yanıt alamadık. Bildi ğiniz gibi yolladı ğımız bu 
formu doldurup bize geri yollamazsanız istimlak bed elinizi ödeyemeyiz. 1973 
vergi düzenlemelerine göre Batı Crestallen Caddesin deki 1241 nolu ikametgâha 
63.500 dolar de ğer biçilmi ştir. Đşin aciliyetinin en az bizim kadar farkında 
oldu ğunuzdan eminiz. Programa göre 20 Ocak 1974 tarihind e Batı Crestallen 
Caddesinde yıkımlar ba şlayacaktır. 
Size şunu hatırlatmak isteriz ki, 19 Ocak 1974 gece yarıs ı hâlâ aynı evde 
oturuyorsanız kanunlara kar şı gelmi ş olacaksınız. Bu konuyu bildi ğinizden emin 
olmamıza ra ğmen bir kere daha hatırlatmayı gerekli gördük. 
Yeni bir ikametgâh bulma konusunda sorunlarınız var sa mesai saatleri içinde bizi 
arayarak veya bizzat gelerek durumu tartı şabiliriz. Bu konuda i şbirli ği yapmak 
için ne kadar istekli oldu ğumuzu bildirir bu vesileyle Noel'inizi kutlar verim li 
bir yeni yıl dileriz. 
Saygılarımızla, Şehir Meclisi Adına 
JTG/tk 



 
«Hayır,» diye mırıldandı. «Dileyemezsin. Dileyemezs in.» Mektubu parçalayarak çöp 
kutusuna attı. 
O gece Zenith televizyonun kar şısında otururken, birdenbire kendisini kırk iki 
ay kadar öncesini dü şünürken buldu. Tam o günlerde, Tanrı küçük o ğlu Charlie'nin 
beyninde yol geni şletme çalı şmaları yapmaya karar vermi şti. 
Doktorun ismi Younger'di. Sıcak renklerle kaplanmı ş duvarlardaki çerçevelerin 
içindeki diplomalarda bir sürü yazılar okunuyordu. Ama kesinlikle bildi ği ve 
anladı ğı tek bir şey vardı. Younger hızlı bir nörologdu. 
Charlie, Doktorlar Hastanesine yattıktan on dokuz g ün sonra, sıcak bir haziran 
günü Younger'ın iste ğiyle onu görmeye gitmi şlerdi. Kırk be ş ya şlarında, golf 
arabasına binmeden oynadı ğı oyunlar yüzünden düzgün vücutlu ve güne ş yanı ğı 
yüzlü, sa ğlıklı bir adamdı. Elleri onu çok etkilemi şti. Hantal, beceriksiz, iri 
eller. Masanın üzerinde duran, kalemi tutan, kâ ğıtları karı ştıran eller. Şimdi 
de bir kâ ğıt a ğırlı ğını amaçsızca ve şefkatle ok şuyordu. 
«Oğlunuzun beyninde tümör var,» demi şti. Sesi hemen hemen hiç vurgusuz ve 
ifadesizdi, ama gözleri beyinlerindeki sanki bir bo mbayı ate şlemi ş gibi dikkatle 
onları izliyordu. 
«Tümör,» dedi Mary yumu şak ve anlamsız bir tonda. 
«Ne kadar kötü,» diye sordu Younger'a. Belirtiler s ekiz aylık bir süre içinde 
başlayıp geli şmişti. Önce ba ş a ğrıları. Ba şlangıçta seyrek, ama gittikçe 
artarak. Sonra çift görme. Özellikle hareketli oldu ğu zamanlar sonrasında. Ve 
daha sonra Charlie için en utanç verici şey olan yata ğını ıslatma. Onu doktora 
götürmemi şlerdi. Ta ki Charlie'nin güzelim mavi sol gözünü bi r kan çana ğına 
çeviren kalıcı körlük olana kadar. Aile doktorları ona testler yaparken di ğer 
belirtiler de ba şlamı ştı. Olmayan portakal ve açılmı ş kur şunkalem kokuları, sol 
elde zaman zaman beliren felç, zaman zaman anlamsız  ve bir bebe ği andıran 
davranı şlar. 
«Kötü,» dedi Younger. «Kendinizi en kötüsüne hazırl amalısınız. Bu hastalık 
çaresiz.» 
ÇARESĐZ. 
Bu kelime beyninde yıllarca yankılanmı ştı. Kelimelerin tadı oldu ğunu 
düşünmemişti. Ama bunun vardı. Kötü ve ıslak bir tadı vardı. Çürümüş hamburger 
gibi bir tadı vardı. 
ÇARESĐZ. 
Charlie'nin beyninin derinliklerinde bir yerde, ded i Young, ceviz irili ğinde 
kötü hücrelerden olu şmuş bir kitle var. E ğer böyle bir kitle masanın üzerinde 
olsa onu bir vuru şta yok etmek çok kolaydı, ama bu Charlie'nin içinde ydi ve 
gittikçe büyüyerek rastgele yerlere has veriyordu. 
Charlie'nin hastaneye yatı şının üstünden henüz çok geçmemi şti. Bir gün o ğlunu 
ziyarete gitti ğinde şehir beysbol takımı play off a yükselirse maçlara g idip 
gidemeyeceklerini konu şuyorlardı. 
Charlie, «E ğer boktan idarecilerimmmmmmmmboktan rnmmrn» diye bi r şeyler 
söylemeye çalı ştı. 
«Ne diyorsun, Fred? Anlayamıyorum.» 
Charlie'nin gözleri yuvalarından fırlamı ştı. 
«Fred, neyin var? Freddy...» diye fısıldadı. 
«Anasını mmmmmmm kıç herifler, piç kurularımmmm.» 
«HEMŞĐRE,» diye ba ğırmı ştı Charlie kendinden geçerken. 
«AMAN ALLAHIM HEMŞĐRE!» 
Bütün bunları yapan, cevizden büyük olmayan bir tut am kötü hücreydi. Bir 
keresinde, gece hem şiresinin dedi ğine göre be ş dakika süreyle aynı kelimeyi 
tekrarlayıp durmu ştu. Kötü huylu hücreler biliyorsunuz. Bahçelerde bu lunan 
cevizler büyüklü ğünde bir kitle onun gerizekâlı birisi gibi saçmalam asına neden 
oluyor, ter içinde bırakıyor, ba şını a ğrıtıyor ve sıcak haziran ayının ilk 
haftasında oldu ğu gibi sol tarafını tamamen felç ediyordu. 
Sıcak bir haziran günü, Dr. Younger, «Bakın,» diye onlara Charlie'nin beyin 
dalgalarını göstermi şti. Aradaki farkı anlayabilmeleri için normal bir i nsanın 
beyin dalgalarının filmini de vermi şti. Buna hiç gerek yoktu. Çünkü Charlie'nin 
tutarsız grafi ği her şeyi anlatıyordu. 
ÇARESĐZ. 



Eğer bu kötü huylu hücreler kafatasıyla beyin arasınd a büyüseydi basit bir 
ameliyatla şıp diye alınabilecekti. Ama o Charlie'nin beyninin 
derinliklerindeydi ve büyümeye devam ediyordu. E ğri bisturi ya da lazeri 
denerlerse, güzel, sa ğlıklı ve nefes alıp veren bir bitkileri olacaktı. B unları 
denemezlerse de çok yakında o ğullarını bir tabuta kendi elleriyle 
yerle ştireceklerdi. 
Dr. Young bütün bunları birazdan bir sabun köpü ğü gibi kaybolacak tıbbi 
terimlerle anlatmı ş, seçeneklerini teknik bir dille söylemi şti. 
Mary anlatılanları dinlerken şuursuzca ba şını sallıyordu. Kendisi bütün bu laf 
kalabalı ğı arasında söylenenleri gayet net bir şekilde anlamı ştı. Dü şünceleri 
affedilir gibi de ğildi. «Tanrıya şükürler olsun. Đyi ki benim ba şıma gelmedi!» 
Sonra tekrar olması gereken dü şüncelere dönerek o ğlu için tasalanmaya ba şladı. 
Bugün bir ceviz yarın bütün dünya. Adi bilinmezlik.  Oğlunun inanılmaz ölümü. 
Bunda anla şılamayacak ne vardı ki? 
Charlie ekim ayında öldü. Ölümden önce hiçbir drama tik veda olmadı, çünkü üç 
haftadır komadaydı. 
Đçini çekerek mutfa ğa gitti ve kendine bir içki hazırladı. Karanlık, 
pencerelerden içeri giriyordu. Mary'nin gidi şinden sonra ev bombo ş kalmı ştı. 
Eşyalarıyla etrafı da ğıtıyordu. Orada burada atılmı ş gömlekler, kazaklar, eski 
bir çift terlik. Çok kötüydü... çok. 
Charlie için ölümünden beri hiç a ğlamamı ştı. Cenazesinde bile. Mary çok 
ağlamı ştı. Haftalarca kıpkırmızı gözlerle ortalıklarda dol aşmıştı. Ama sonunda 
iyile şen, yaralarını saran, kendini toparlayan ilk o olmu ştu. 
Charlie'nin ölümü onda derin yaralar bırakmı ştı. Bu yaralar hemen belli 
oluyordu. Mary, Charlie'den önce, Charlie'den sonra . Ölüm olayından önce sosyal 
olarak kendisine faydalı olmayacaksa içki içmezdi. Bütün bir daveti elinde tek 
bir kadehle geçirir, gö ğsünü ü şüttü ğü geceler de yatmadan önce bir kadeh rom 
içerdi. Bu olaydan sonra ak şamları onunla birlikte aperitif alıyor ve yatmadan 
önce kesinlikle bir duble bir şeyler içiyordu. Bu elbette çok fazla de ğildi, ama 
öncekinden fazlaydı. Đçki bir yerde koruyucu vazifesi görüyordu. Doktor 
önermi şti. Önceleri basit şeylere çok az a ğlardı. Şimdiyse çok sık ve sessizce 
ağlıyordu. Bodrumu su bastı ğında, su vanası dondu ğunda, yeme ği yaktı ğında. 
Önceleri folk müzik ve blues'a meraklıydı. Van Ronk , Gary Davis, Tom Rush, Tom 
Paxton, John Koerner. Şimdi kendi blues'unu söylüyordu. Terfi etti ğinde 
yapacakları Đngiltere seyahatinden de bahsetmez olmu ştu. Saçlarını evde 
yapıyordu. Televizyonun önünde koltukta kaykılmı ş bir halde kollarıyla bedenini 
kucaklayarak oturuyordu. Arkada şlarının acıyarak baktıkları biri olmu ştu. 
Gerçekten de acınacak haldeydi. Kendisine de acıyor , ama bunu içinde tutmayı 
başarıyordu. Birtakım gereksinimleri vardı ve er geç k endine gelmek ihtiyacını 
duyacaktı. Birçok geceler yatmadan önce uyuyabilmek  için içmesine ra ğmen 
kafasını dolduran kötü dü şüncelerle yata ğında gözü açık yatıyordu. O uykuya 
daldı ğında da kendisi, bir cevizden daha büyük olmayan bi r hücre yı ğınının 
oğlunu sonsuza kadar onlardan koparıp almasını inanma zlık ve acıyla dü şünüyordu. 
Kendini toparladı diye ona kızmamı ştı. Ne de ona yardımcı olan kadınlara. 
Kadınlar, ona, askerlerin yaralı bir gaziye baktıkl arı gibi bakmı şlardı. Yanık 
derileri yeni pembe derilerle yer de ği ştirirken, hiç yara almamı ş olanlar ona 
saygı ve sevgiyle bakmı ş, onu, iyile şmiş eski bir yaralı yapmı şlardı. Charlie 
için cehennem hayatı ya şamasını di ğer kadınlar anlıyorlardı. Ama kendine geldi. 
Önceki hayatı, cehennem hayatı ve sonraki hayatı, h atta bir de sonrasının 
sonrası hayatı vardı. Kendine geldi ğinde çe şitli sosyal faaliyetlere ba şlamı ştı. 
Sabahları makreme kursuna gitmeye (bir yıl önce onu n için gümü ş tokalı ve 
üzerinde isminin ba şharfleri BGD bulunan bir kemer yapmı ştı), ö ğleden sonraları 
da pembe diziler ve Merv Griffin'in ünlülerle yaptı ğı söyle şileri izlemeye 
başlamı ştı. 
Oturma odasına giderken ya şimdi ne yapıyor acaba, diye dü şündü. Sonra -sonra-
sonraki hayata mı ba şlamı ştı? Öyle görünüyordu. Kendisinin insafsızca da ğıttı ğı 
küllerinden kendisini yeniden yaratan kadın, bütün kadın. Yanık derilerin yerini 
alan yeni pembe deriler daha ba şka güzeldi. Sadece deri mi? Hayır. Güzelli ği 
bakan her göz görebiliyordu. 
Onun yaraları içerdeydi. Charlie'nin ölümünden sonr aki o uzun gecelerde kendine 
acı veren şeyleri defalarca gözden geçirmi şti. Bu acı olayların bir listesini 



yapmı ştı kafasında. Aynı hastalık hastası bir adamın dı şkısında kanama i şareti 
ararken gösterdi ği titizlikle yapmı ştı bunu. Charlie'nin küçük lig takımında 
oynamasını hep hayal etmi şti. Onun getirdi ği karnelere bakmayı, güzel sözler 
söylemeyi isterdi. Odasını toplaması için defalarca  onu uyarmak isterdi. 
Charlie'nin görü ştü ğü kızlar için endi şelenmeyi, o ğlanları daha yakından 
tanımayı isterdi. O ğlunun ileride nasıl bir mesle ği seçece ğini görmek isterdi. 
Cevizden daha büyük olmayan o kötü hücreler araları na aç gözlü bir şekilde 
girmemi ş olsaydı, birbirlerini hâlâ seviyor olacaklar mıydı , görmek isterdi. 
Mary,'O senindi,' demi şti. 
Doğruydu bu. Onlar birbirlerini tamamlayan bir bütünün  parçası gibiydiler. 
George ve Fred, isimleri bile birbirini tamamlıyord u. George ve Fred, iki 
kafadar dünyaya kar şı. 
Ve bütün bunları; kendine bile itiraf etmeye korktu ğun kadar özel olan bu 
güzellikleri bir cevizden bile büyük olmayan hücre toplulu ğu yok etmeyi 
becerebiliyorsa geriye ne kalıyordu ki? Đnsan hayata yeniden nasıl güven 
duyabilirdi ki? Hayatı, nasıl bir cumartesi günü yı kımından daha anlamlı 
görebilirdi? 
Bütün bu duygular onun içinde saklıydı. Ama dürüst olmak gerekirse, bu 
duyguların onu dönü şü olmayan bir şekilde derinden etkilerinin farkında de ğildi. 
Şimdi bu bastırılmı ş duygular açı ğa çıkıyordu. Hayat cehenneme hazırlıktan ba şka 
bir şey de ğildi. 
Đçkisini mutfaktayken bitirdi ğini farketti; elinde bo ş bardakla oturma odasına 
yürümü ştü. 
 
31 Aralık 1973 
 
Walter Hamner'ın evine iki blok kaldı ğında, elini paltosunun cebine sokarak nane 
şekeri var mı diye baktı. Ama nane şekeri kalmamı ştı. Elini cebinden 
çıkardı ğında avucundaki alimünyuma sarılı küçük paketi göre rek, irkildi. Sonra 
içindekini hatırlayarak, paketi kültablasına attı. 
Olivia'nın sesi beyninde çınladı: 'Sentetik Meskali n. Dört maddenin birle şimidir 
ve çok serttir.' Onu tamamen unutmu ştu. Kültablasından aldı ğı paketi tekrar 
cebine soktu ve Walter'ın bulundu ğu soka ğa saptı. Yarı yola geldi ğinde, yolun 
iki yanına park etmi ş arabaları gördü. O her zamanki Walter'dı -çevresin de 
yeterli kalabalı ğı gördü mü hemen parti vermeye karar veren Walter. Onun için 
parti vermek bu kadar kolaydı. Zevk Dürtüsü Prensip leri derdi buna Walter. Günün 
birinde herkese bu fikrinden faydalanma hakkını tan ıyacaktı. Sonra yazaca ğı 
kitapçıkta detayları anlatacaktı. Etrafına yeteri k adar insan toplarsan, iyi 
vakit geçirmek için bu kalabalı ğın balıklama içine dalmak gerekir. Bu Walter'ın 
hayat felsefesiydi. Bir keresinde bu fikirlerini bi r toplantıda dile getirmi ş ve 
linç edilmekten zor kurtulmu ştu. «Orada,» demi şti. ' Walter yumu şak bir tonla, 
«Bunu en iyi Bart ispatlayabilir.» 
Olivia, şimdi ne yapıyor diye merak etti. Bir daha telefon e tmemi şti. Belki de 
onun hafta sonu için evde olmadı ğını dü şünüyordu. Belki Las Vegas'da parayı 
alacak kadar kalırdı. Sonra otobüse biner... nereye  giderdi? Maine mi? Bir insan 
kı ş ortası Maine için Las Vegas terkedebilir miydi? Ol mayacağından emindi. 
'Dört maddeden olu şuyor. Çok a ğır bir ilaç.' Kırmızı, üzerine siyah bantlar 
çekilmi ş GTX spor bir arabanın arkasına park ederek indi. Y ılba şı gecesi hava 
açık, ama dondurucu so ğuktu. Gökyüzünde pırıl pırıl parlayan ayın etrafı p ul 
gibi ı şıl ı şıl yıldızlarla sarmalanmı ştı. Burnundaki sümük donmu ştu ve burnunu 
temizlerken çıtırtılı sesler çıktı. Nefesi havada şekiller çiziyordu. 
Walter'in evine do ğru yürürken evden yükselen müzik sesini duydu. Bell i ki müzik 
sonuna kadar açılmı ştı. Đster zevk prensibi olsun, ister ba şka şey ama onun 
partilerinin ayrı bir yeri oldu ğu gerçekti. Birçok e ğlence dü şkünü insan 
partinin en son dakikasına kadar kendilerini zevke kaptırarak, içerlerdi. 
Đçkinin sonu yoktu ve bu insanların kafalarında önce  ahenkli melodiler çıkaran 
ziller, ertesi sabah kilise çanlarına dönü şecekti. Đçerler ve dans ederlerdi, 
dans ederler ve içerlerdi. Bu dans ve içki, ancak t emmuz sıca ğında dili bir 
karı ş dı şarı sarkmı ş köpeklere dönene kadar devam ederdi. Mutfakta öpü şmeler ve 
elle şmeler zaman geçtikçe artardı. Bütün bu de ği şik zevk dolu e ğlenceler 
Walter'in hiçbir güç harcamadan, yalnızca içinden g elen bir özel yetenekle 



gerçekle şiyordu. Bunlar için yalnızca Walter olmak yetiyordu . Ve tabii ki bundan 
daha cazip bir yeni yıl partisi olamazdı. 
Yürürken, bir yandan da Steve Ordner'ın ye şil 88 deltasına bakınıyordu. Ama 
yoktu. 
Eve iyice yakla ştı ğında, Mick Jagger'ın bas bas ba ğıran sesini duydu: 
Çocuklar bu bir veda öpücü ğü, 
Sadece veda öpücü ğü... 
 
Evdeki bütün ı şıklar yanıyordu -enerji tasarrufunda canı cehenneme - yalnız 
oturma odası karanlıktı. Yüksek müzi ğin sesine ra ğmen içerdeki elli de ği şik 
dilde insanın gürültülü konu şmaları duyuluyordu. Tıpkı Babil'in son günlerindeki  
karma şa gibiydi 
Yaz olsa -ya da sonbahar- dı şarda avluda durup bir sirk kalabalı ğını dinlemek, 
onların yava ş yava ş da ğıldı ğını seyretmek çok ho ş olurdu. Birden gözünün önünde 
garip bir görüntü belirdi -korkutucu ve şaşırtıcı- elinde, beyin 
fonksiyonlarının zarar gördü ğünü gösteren düzensiz EEG e ğri ve çizgilerinin 
olu şturdu ğu kâ ğıtları tutarak, Wally Hamner'ın avlusunda bekliyord u. EEG 
kayıtlarında monitör, Parti Beyninde kocaman bir tü mör kaydetmi şti. Bir an 
ürperdi ve ellerini palto cebine soktu. 
Sağ eli tekrar o küçük pakete dokununca, onu dı şarı çıkardı. Paketi açtı, elleri 
soğuktan adeta hissizle şmişti. Paketin içinden ufak parma ğının tırna ğından bile 
küçük bir hap çıktı ortaya. Bir cevizden çok daha k üçüktü. Bu kadar ufak bir şey 
onu çıldırtabilir miydi? Onun hayal görmesine neden  olabilir miydi? O ğlunun 
ölümüne neden olan şartların tekrarı mıydı acaba? 
Ne yaptı ğının bilincinde, küçücük hapı a ğzına atarak yuttu. 
«BART!» diye kadın ba ğırdı. «BART DAWES» siyah, omuzları açık bir elbise giymi ş 
ve elinde martini kadehi tutan bir kadındı bu. Koyu  renk saçlarını, üzeri renkli 
taklit ta şlarla süslü bir bantla dolamı ştı. 
Mutfa ğa do ğru yürüdü. Mutfak tıklım tıklımdı. Gelgit olayının başlaması pek uzak 
sayılmazdı. Gelgitin etkileri, Walter'ın geli ştirdi ği ba şka bir teoriydi; bir 
parti devam ederken, onun iddiasına göre, insanlar evin dört bir kö şesine göç 
ederlerdi. Wally bilmi ş bilmi ş göz kırparak, «Merkez,» diye bir yer yoktur. Bu 
T.S. Eliot'ın lafıdır. Bir keresinde, parti bittikt en sonra on sekiz saat sonra 
çatı katında hâlâ tur atan bir adam bulmu ş. 
Siyah elbiseli kadın ate şli bir şekilde onu dudaklarından öptü. Kadının büyük 
memeleri gö ğsüne baskı yapıyordu. Elindeki kadehten yere biraz martini döküldü. 
«Selam,» dedi Bart. «Sen kimsin?» 
«Tina Howard, Bart. Sınıf gezisini hatırlamıyor mus un?» Uzun sivri tırna ğıyla 
onun burnuna dokundu. «YARAMAZ ÇOCUK!» 
«O Tina mı? Tanrım, gerçekten sensin!» Şaşkınlıkla sırıttı. Đşte Walter'in 
partilerindeki özelliklerinden biri daha; geçmi şte kalan insanlar, aniden eski 
foto ğraflar gibi önünde beliriverirdi. Otuz yıl önceki e n iyi arkada şın; 
okuldayken bir kez yattı ğın kız, on sekiz yıl önce bir yaz kampında bir ay 
birlikte çalı ştı ğın bir çocuk. 
«Şimdi Tina Howard Wallace'im,» dedi siyah elbiseli k adın. «Kocam burada... bir 
yerlerde...» Etrafına şüpheyle bakındı ve bu sırada elindeki kadehten bira z daha 
içki saçıldı. «Ne KORKUNÇ, de ğil mi? Onu kaybettim sanırım.» 
Kendisine sıcak ve ara ştırıcı gözlerle bakıyordu. Yüzyıl mı, yoksa doksan yıl 
önce miydi, Grover Cleveland Lisesinde ikinci sınıf taki okul gezisinde onunla 
yatmı ştı. Bu kadın vücuduyla ilk temasıydı. Gemici bluzun un üzerinden 
göğüslerini ok şayarak ba şlamı ş... 
«Cotter Nehri,» dedi yüksek sesle. 
Kadının yanakları kızardı. Sonra kıkırdayarak, «Hat ırladın demek?» diye sordu. 
Elinde olmadan bakı şları onun açık gö ğüs dekoltesine kayınca, Tina kahkahalarla 
güldü. Şaşırmı ştı. Gülümsemeye çalı şarak, «Sanırım zaman çok hızlı geçiyor,» 
dedi. 
«Bart,» diye ba ğırdı Wally Hamner ilerdeki kalabalık grubun içinden . «Hey o ğlum, 
geldi ğine gerçekten sevindim.» Bunlar alı şılmı ş parti gevezelikleriydi. 
Kalabalı ğı yararak Walter'a do ğru ilerlemeye çalı ştı. Walter Hamner'ın parti 
zikzaklarını çiziyordu. Sonunda, 1962'lerden, modas ı geçmi ş bir gömlek giymi ş, 



ince ama kafası iyice açılmı ş Wally'nin yanına varabildi. El sıkı ştılar. 
Wally'nin sert el sıkı ş şeklinde bir de ği şiklik olmamı ştı. 
«Tina Wallece'la konu ştu ğunu gördüm,» dedi. 
«Kahretsin, sen seslenmeden önce çok eskilere gitmi ştik,» dedi rahatsız bir 
şekilde Tina'ya gülümsedi. 
«Bunu kocama sakın söyleme, yaramaz çocuk,» diye Ti na kıkırdadı. «Çeneni tut. 
Sonra görü şecek miyiz, Bart?» 
«Tabii,» dedi. 
Bart üzeri yiyecek dolu masaya ü şüşmüş kalabalı ğı geçerek oturma odasına do ğru 
giden Tina'yı i şaret ederek, «Bu insanları nerelerden bulup çıkarıy orsun, 
Walter?» diye sordu. «O benim hayatımda elledi ğim ilk kız!" 
Walter alçakgönüllülükle omuz silkti. «Bu da zevke dalmanın bir parçası, o ğlum 
Barton.» Sonra kolunun altındaki paketi i şaret ederek, En paket de neyin nesi?» 
diye sordu. 
«Özel içkim. Sende ancak zencefilli gazoz bulunur d iye dü şündüm.» 
«Haklısın,» dedi Walter. Yüzünü buru şturarak, «Hâlâ o boktan içkiyi mi 
içiyorsun? Halbuki ben seni hep sıkı bir Đskoççu diye dü şünürdüm.» 
«Daima Seven-Up ve Güney viskisiyle, zencefilli gaz oz adamı oldum ben.» 
Walter sırıttı ve «Mary oralarda bir yerlerde olmal ı,» dedi. «Gözü yollarda 
kalmı ştı. Kendine bir içki al da, onu bulalım.» 
«Güzel.» 
Đçki almak için mutfa ğa yürüdü. Mutfa ğın kapısından yo ğun sigara dumanı 
yükselmekteydi. Alçalıp, yükselerek devam eden dedi kodu gürültüsü, AM radyosunun 
gece geç saatlerde yayınladı ğı anlamsız programı andırıyordu. 
Freddy ve Jim'in devir kâ ğıtları eksik. 
Bu yüzden ben 
geçenlerde annesini kaybetti 
ve böyle içmeye devam ederse 
yakında hayatı tehlikeye girecek 
boyaları kazıyarak çıkart. 
Altından çok ho ş bir parça çıktı, oldukça eski bir parça gibi 
kapıya gelen o garip yaratık ansiklopedi satıyormu ş 
durum çok karı şık; kocası çocukları bahane ederek bo şanmak istemiyor ve adam çok 
içiyor 
harika bir elbise 
öyle çok içmi ş ki hostesin kuca ğına kusmu ş 
 
Mutfak lavaboyla, fırının ön kısmına uzun formika b ir masa konulmu ştu. Masanın 
üzeri çe şitli içki şi şeleri ve boy boy bardaklarla doluydu. Kültablaları izmarit 
dağları arasında kaybolmu ştu sanki. Lavabonun içinde üç tane dolu buz kovası 
vardı. Fırının hemen arkasından duvara Richard Nixo n'un bir posteri asılmı ştı. 
Kula ğında, kordonu resmin bir kö şesindeki e şeğin poposuna sokulmu ş, kulaklıklar 
vardı. En üstte şöyle bir ba şlık göze çarpıyordu: 
DĐNLESEK ĐYĐ OLACAK 
Sol tarafta kemeri göbe ğinin altına dü şmüş ve her iki elinde de ayrı içki kadehi 
tutan bir adam (kadehlerden biri bol sulu viski, di ğeri biraydı) yaptı ğı 
espriyle etrafındakileri gülmekten kırıp geçiriyord u. 
«Adam bara girmi ş ve taburelerden birine oturmu ş. Bir de bakmı ş ki tam yanındaki 
taburede bir maymun oturuyor. Bira ısmarlamı ş ve garson birayla geldi ğinde, «Bu 
maymunun sahibi kim?» diye sormu ş. « Şu yanımdaki kurnaz yaratıktan 
bahsediyorum.» Garson, «Oh, o piyano çalan adamın m aymunu,» deyince bizimki 
yerinden kalkıp... 
Kendine içki hazırladı. Sonra etrafına bakınarak Wa lt'u aradı. Walt yeni gelen 
genç bir çifti kar şılamak için sokak kapısına gitmi şti. Yeni gelen adamın 
başında eski ve tozlarla kaplı bir sürücü kasketi vard ı. Tozlar arasından 
kasketin üzerinde yazılı şu sözler okunuyordu: 
TAŞIMAYA DEVAM ET 
Đnsanlar gülüyor, Walter'se kahkahadan kırılıyordu. Ne tür bir şakaysa, oldukça 
uzun sürece ği belliydi. 
«piyano çalan adamın yanına giderek, 'Biliyor musun , senin maymunun benim 
biramın içine i şedi.' Piyano çalan adam, 'Hayır. Ama benim yerime b irkaç melodi 



tıngırdatırsan ben de onun yaptı ğını yapmak isterim.'» Korkunç bir kahkaha 
koptu. Kemeri göbe ğinin altındaki adam viskisini yudumladı ve sonra di ğer 
elindeki biradan aldı ğı koca bir yudumla viskiyi perçinledi. 
Đçkisini alarak karanlık oturma odasına do ğru ilerledi. Kendisine arkası dönük 
olan Tina Howard Wallece'ın yanından geçti. Kadın o nu görüp esir alacak diye ödü 
patladı. 
Biri 50'li yılların kaçınılmaz müzi ği rock'n roll koymu ştu. Belki on be ş kadar 
çift deli gibi dans etmeye çalı şıyordu, ama manzara berbattı. Birden uzun boylu 
incecik bir adamla dans eden Mary'yi gördü. Adamı t anıyor, ama ismini 
çıkaramıyordu. Jack? Jason? John? Olmuyor, hatırlay amıyordu. Kafasını salladı. 
Mary daha önce hiç görmedi ği bir gece elbisesi giymi şti. Önü boydan boya dü ğmeli 
bir elbiseydi ve Mary daha da seksi görünmek için a lt taraftan yeteri kadar 
düğmeyi açık bırakmı ştı. Öndeki açıklıktan naylon çoraplı baca ğı dizinin üstüne 
kadar açıktaydı. Bir an kıskançlık veya kaybetmek g ibi derin duygular hissetmeye 
çalı ştı. Ama duyguları donmu ştu adeta, içkisini yudumladı. 
Karısı ba şını çevirince onu gördü. Son derece tarafsız bir şekilde parma ğıyla 
onu selamladı. Mary. 'Devam et ve dansını bitir,' d iye dü şündü ama karısı 
yanındaki adamla kalabalı ğı yararak ona do ğru geliyordu. 
«Gelebildi ğine sevindim Bart,» dedi gürültüden sesini duyurmay a çalı şarak. «Dick 
Jackson'u hatırlıyor musun?» 
Bart elini uzattı ve ince endamlı adam bunu sıktı. «Eşinizle birlikte bizim 
sokakta oturuyordunuz. Be ş... hayır, yedi yıl önce. Do ğru mu?» 
Jackson onu do ğrularcasına ba şını salladı. « Şimdi Willowood'da oturuyoruz.» 
'Villalar Mahallesi,' diye dü şündü. Şehrin co ğrafyasına ve mesken gruplarına 
kar şı çok duyarlı bir insan olmu ştu. 
«Güzel. Hâlâ Piels'de mi çalı şıyorsunuz?» 
«Hayır. Şimdi kendi i şimde çalı şıyorum. Đki tane kamyonum var. Ta şıma i şi 
yapıyorum. E ğer sizin temizleme fabrikasının kimyasal malzeme ya  da... ba şka 
şeyler için ta şıma i şi olursa...» 
«Artık orada çalı şmıyorum,» dedi. Mary'nin yüzünde, eski bir yarayı d eşmiş gibi 
acı dolu bir ifade belirdi. 
«Öyle mi? Peki, şimdi ne yapıyorsunuz?» 
«Serbest çalı şıyorum,» diyerek sırıttı. «Ba ğımsız nakliyecilerin yeme ğine 
katıldınız mı?» 
Jackson'un alkolden kızarmı ş yüzü biraz daha kızardı. 
«Kahretsin, çok haklısınız. Bu Ohio'lu piçlerin ne istedi ğini biliyor musun? 
Mazota 31.9 daha zam yapacaklar. Bu da benim karımı , yirmilerden, dokuza 
indiriyor. Amortisman giderleri de çabası.» 
Jackson ülkenin hiç beklemedi ği bir anda enerji krizine hazırlıksız yakalanması 
konusunda konu şmaya devam ediyordu. Bart onu dinliyor, gerekli yer lerde ba şını 
sallıyor ve arada bir de içkisini yudumluyordu. Mar y izin isteyerek yanlarından 
ayrıldı ve punç almak için mutfa ğa gitti. Tozlu sürücü kasketi takan adam 
abartılı bir şekilde çarliston yapıyordu. Ya şlı Everly Karde şlerin figürlerini 
yapmaya çalı şırken, insanlar kahkahayla gülüyor ve onu alkı şlıyorlardı. 
Jackson'un karısı yanlarına geldi ve kocası onları tanı ştırdı. Havuç rengi 
saçları olan, iri gö ğüslü ve adaleli genç bir kadındı. Đçkiden sendeleyecek 
raddeye gelmi şti. Cam gibi gözlerle ona bakarak, elini sıktı. Son ra Jackson'a 
dönerek, «Tatlım, kusaca ğımı sanıyorum. Banyo nerede?» diye sordu. 
Jackson onu alarak banyoya götürdü. Dans edilen yer in kenarındaki iskemlelerden 
birine oturarak, içkisini bitirdi. Mary ortalarda y oktu. Mutfakta birisi 
dedikodu yapmak için onun yakasına yapı şmış olmalıydı. 
Cebinden bir paket sigara çıkardı ve bir tane yaktı . Şimdi yalnızca partilerde 
sigara içiyordu. Bu bir zafer sayılırdı. Birkaç yıl  önce günde üç paket sigara 
içerken, kansere yakalanmanın sınırlarını zorladı ğını farkederek, azaltmayı 
başarmı ştı. 
Sigarasının yarısına geldi ğinde, hâlâ Maıy'nin bulundu ğu mutfa ğa bakıyordu. 
Birden gözü ellerine takıldı. Ne ilginç parmakları vardı. Enteresan olan, sa ğ 
elinin ilk iki parma ğı bir sigarayı böyle tutabilmeyi nereden ö ğrenmi şti. 
Düşüncesi o kadar komikti ki, gülümsedi. 
Ağzının tadının bir garip oldu ğunu farkedene kadar ellerini inceleyip durdu. 
Kötü de ğil, ama bir garip. Tükürü ğünün yo ğunla ştı ğını hissetti. Ve bacakları... 



bacaklarının sihirli oldu ğunu hissediyordu. Sanki kistinde kendi ba şlarına 
bağımsız olarak tepinmek istiyorlardı. Onları sakinle ştirerek, yeniden kendi 
bacakları yapmak istedi. Sanki bir evde kaybolmu ş ve 'krrrrristal' 
merdivenlerden yukarı tırmanıyormu ş gibi' sanki. Bu dü şüncelerden korktu ğunu 
hissetti. Sonra yeniden bir tuhaf oldu. Belki de al dı ğı ilaçtandı. Olivia'nın 
hapı, diye kristal kelimesini de ne garip söylemi şti öyle: kıııristal. 
Striptiz'in kostümü gibi parça parça, halkalı bir s es çıkmı ştı, şeytanca 
sırıttı. Tekrar sigarasına baktı. Tıpkı abartılı ve  zengin Anglikan toplumu gibi 
şaşılacak şekilde 'beyaz', şaşılacak şekilde aktı'. Yalnızca Amerikan 
sigaralarının tadı bu kadar iyiydi. Bir nefes çekti . Şahane. Do ğru, bu 
meskalin'in tersiydi. Dü şünceleri yeni bir yolculu ğa ba şladı, insanlar onun 
'kristal' kelimesiyle neyi kastetti ğini ö ğrenseler, ba şlarını öne e ğip, 
sallayarak, 'Evet, bu adam deli. Bir meyveli kek ka dar da lezzetli,' 
diyeceklerdi. Meyveli kek, i şte kula ğa iyi gelen bir kelime daha. Birden Sal 
Magliore ke şke yanımda olsaydı dedi. Tek göz Sally'le beraber Đş 
Organizasyonlarının ne yönde olması gerekti ğini tartı şırlardı. Fahi şeler ve 
silahlardan da bahsederlerdi, beynindeki gizli göz,  Tek Göz Sally ve kendisini 
ufak bir Đtalyan lokantasında yemek yerlerken görüyordu. Koyu  renk duvarları, 
üstü a şınmı ş ah şap masaları olan ve 'Godfather'ın müzi ğinin dinlenebildi ği bir 
lokantaydı bu. 
«Krrrristal,» dedi gırtla ğının derinliklerinden gelen bir sesle ve sırıttı. 
Şurada oturmu ş, dü şünceleri bir konudan di ğerine gezerken uzun zaman geçmi ş 
olmalıydı, ama sigarasının külü hiç uzamamı ştı. Çok şaşırarak bir nefes daha 
çekti. 
«Bart?» 
Kafasını kaldırdı ğında Mary'i gördü. Ona küçük kanepelerden getirmi şti. Karısına 
gülümsedi. «Otursana. Bu benim için mi?» 
«Evet,» diyerek kanepeyi uzattı. Bu üçgen şeklinde ve ortasında bir şey olan 
küçük sandviçti. Birden, e ğer Mary benim gezintimi bilse, korkup, deh şete 
düşerdi, diye dü şündü. Acil servisi, polisi, tanrı bilir daha ba şka kimleri 
çağırırdı. Onun kar şısında normal davranmak zorundaydı. Ama normal davr anmak da 
Mary'e çok tuhaf gelebilir diye dü şündü. 
«Sonra yerim,» diyerek sandviçi gömlek cebine koydu . 
«Bart, sarho ş musun?» 
«Biraz,» dedi. Bakı şlarını onun yüzüne dikmi ş, göz kırpmadan bakıyordu. Daha 
önce bu gözleri bu kadar net olarak görmemi şti. Tanrım, o küçük delikler tıpkı 
kekin üzerindeki bademler gibiydi, o çubuklar da pi şmekten sert kabuk tutmu ş 
kekti. Kıkırdadı. Çatılmı ş ka şlarındaki derin çizgiyi görünce, «Bak, yine 
başlama,» demek ihtiyacını hissetti. 
«Neye ba şlamayayım?» Şaşırmı ştı. 
«Dört maddeden olu şan ürün hakkında.» 
«Bart, Tanrım, ne tuhaf kelimeler söylüyorsun.» 
«Banyoya gitmem lazım. Hemen dönerim.» Kalkarken ka rısının yüzüne bakmamı ştı, 
ama çatık ka şlarından ve gerilen yüzünden yayılan ısıyı hissedeb iliyordu. 
Yürürken de arkasına dönüp ona bakmadı zaten karısı  da bunu beklemezdi. Aklı o 
güzel kelimelerdeydi. Krrrristal merdivenler. Sevgi yle gülümsedi. Bu kelime onun 
eski bir arkada şı olmu ştu. 
Banyoya kadar süren yolculu ğu, bir yerde uzun serüvenli safari yolculu ğu 
gibiydi. Partinin gürültüsü ritmi bozulmu ş kalp atı şı gibiydi Bir yükseliyor, 
bir alçalıyordu. Kar şıla ştı ğı insanlara a ğzının içinde bir şeyler geveliyor, ama 
onlarla derin konu şmalara girmiyordu. Aklı kasıklarında hissetti ği baskıda, 
gülerek, yürümeye devam etti. Yürüdükçe arkasında şaşırmı ş insanlar bırakıyordu. 
Neden tamamen yabancıların arasında de ğilim? Hiç tanımadı ğım insanlarla birlikte 
olmaya ihtiyacım var. 
Banyo me şguldü. Kendisine saatler gibi gelen bir süre dı şarda bekledi. Sonunda 
içeri girmeyi ba şardı ğında, çok sıkı şmasına ra ğmen çi şini yapamadı. Pisuvarın 
üzerindeki duvara baktı. Duvar sanki üç devirli müz ik aletiymi ş gibi öne arkaya 
sarsılıyordu. Tam yapamayaca ğını dü şünürken birden idrar yolları bo şalmaya 
başladı. E ğer dı şarda bekleyen varsa, bu sesi duymamasına imkân yokt u. Sanki 
kendisinden önce burayı kullananda kanama varmı ş gibi kendi çi şi biraz pembemsi 
gelmekteydi. 



Tuvaletten çıktı ğında, partinin gürültüsü tekrar onu etkisine aldı. Etrafında 
uçan balonlar halinde yüzler dola şıyordu. Müzik yumu şamıştı, şimdi Elvis 
söylüyordu. Eski ve harika Elvis. Sallan Elvis, sal lan. Birden önünde ona 
ilgiyle bakan Mary'nin yüzünü gördü. «Bart, neyin v ar?» 
«Neyim mi var? Hiçbir şeyim yok.» Şaşkın bir haldeydi. Kelimeler dudaklarından 
görülebilir notalar e şli ğinde çıkıyordu sanki. «Sadece hayal kuruyordum,» de di. 
Bunu yüksek sesle kendi kendine konu şuyormu ş söylemi şti. 
«Bart, ne aldın?» Şimdi korkmu ş gibi bakıyordu. «Meskalin,» dedi. 
«Oh, Tanrım, Bart. Uyu şturucu mu? Ama neden?» 
«Neden olmasın?» diye yanıtladı onu. Aslında onunla  böyle küstah konu şmak 
istememi şti. Ama hızlı dü şünmeye çalı şırken bu kelimeler a ğzından çıkıvermi şti. 
«Seni bir doktora götürmemi ister misin?» 
Ona şaşkınlıkla baktı. Sözleri ba şka bir şeyi mi ça ğrı ştırıyor diye dü şündü. 
Evet, karısının davranı şında Freudcu bir yakla şım vardı galiba. Çok komikti. 
Kıkırdadı. Kıkırdama sesi a ğzından sanki nota e şli ğinde belirli bir ritimle 
çıkıyor ve önüne çıkan her türlü engeli a şarak, yükseliyordu. 
«Niçin bir doktora ihtiyacım olsun ki?» dedi a ğzından her çıkan lafı tartarak. 
Bu sözlerin sonuna kocaman bir soru i şareti koyması gerekirdi. «Tam onun dedi ği 
gibi. Ne çok iyi, ne de çok kötü. Ama enteresan.» 
«Kim?» diye ısrar etti karısı. «Kim söyledi? Bunu n erede duydun?» Onun yüzünün 
bir sürüngen gibi hızlı bir de ği şime u ğradı ğını görebiliyordu. Polis ve 
dedektiflerin anla şılmazlık dolu filmlerindeki Mary, şüphe dolu gözlerinde 
ı şıkların parıldadı ğı Mary, 'Hadi gel, McGonigal, hangi yoldan istersen , kolay 
ya da zor' ve en kötüsü onu çocuklu ğunda okudu ğu H.P. Lovecraft'ın 
hikâyelerindeki kahramanlara benzeti şiydi. Bu hikâyelerden biri olan Cthulu 
Mythos ma ğazasında, normal bir insanın balık haline geli şi gibi. Mary'nin yüzü 
yılanbalı ğı gibi pul pul görünmeye ba şlamı ştı. 
«Boşver,» dedi korkarak. «Neden beni yalnız bırakmıyors un? Beni becermeyi bırak 
artık. Ben seni rahatsız ediyor muyum?» 
Yüzü de ği şerek, yeniden Mary şeklini aldı. Mary'nin incinmi ş ku şku dolu yüzünü 
görmek onu üzmü ştü. Etraflarında partinin devam etti ğini gösteren gürültüler 
vardı. «Pekâlâ Bart,» dedi yava şça. «Kendini istedi ğin gibi incitebilirsin. Ama 
lütfen beni utandıracak şey yapma. Senden bunu istemek fazla mı olur?» 
«Tabii ki böyle bir şey-» 
Ama karısı onun sözlerinin devamını beklemedi. Onu oldu ğu yerde bırakıp, hiç 
arkasına bakmadan mutfa ğa do ğru yürüdü. Üzüldü ğünü hissetti, ama aynı zamanda 
rahatlamı ştı da. Ba şka biri daha onunla konu şmak istese ne yapacaktı? Onun 
durumunu hemen farkederdi, çünkü şu an biri gelse onunla normal konu şamayacaktı. 
Kendini pek kontrol edemiyordu artık. Ve burdaki ap talların da sarho ş oldu ğunu 
anlamalarını istemiyordu. 
«Rrrrreet,» dedi 'r'leri dama ğında yuvarlayarak. Bu sefer notalar gayet muntazam 
ve hızlı çıkmı ştı. Bütün gece nota söyleyebilirdi, ama burada olma zdı. Kendini 
bu kalabalıkta, bir şelalenin arkasında gibi hissediyordu. Dü şen suyun gürültüsü 
düşünmesini engelliyordu. Daha sessiz bir yer bulmalıy dı. Belki de elinde bir 
radyo olmalıydı. Birden müzik dinlemenin dü şünmesine yardımcı olaca ğını 
hissetti. Tanrım, dü şünecek ne kadar çok şey vardı. Tomarlarca. 
Aynı zamanda insanların kendisini izledi ğinden de emindi. Mary'nin etrafa 
yaydı ğından da emindi. «Çok endi şeliyim. Bart mescalin aldı.» Bu kulaktan kula ğa 
yayılacaktı. Dans ediyormu ş gibi, içki içiyormu ş gibi, konu şuyormu ş gibi 
yapacaklar, ama gizlice onu izlemeye, el altından o nun hakkında fısılda şmaya 
devam edeceklerdi. Bundan emindi. Bir krrristal kad ar berrak. 
Yanından, elinde içki dolu kocaman barda ğıyla sallanarak geçen bir adamı, 
giydi ği spor ceketinden çeki ştirerek sordu. «Benim hakkımda ne konu şuyorlar.» 
Adam Skoç viski kokan nefesini yüzüne üfleyerek yan ıt verdi «Sana yazılı 
bildiririm,» ve yürüdü gitti. 
En sonunda Walter Hamner'ın inine girdi (ne kadar s onra bunu yaptı ğını söylemesi 
imkânsızdı) ve kapıyı arkasından kapadı. Partinin g ürültüsü sakinle şmişti. 
Gittikçe korkusu artıyordu. Đlacın etkisi henüz geçmemi şti; hâlâ ilacın 
kuvvetini içinde hissediyordu. Kör gibi oturma odas ında bir kö şeden di ğerine 
gidip geliyordu; Süreklilik bozulmu ş, zaman kavramı kaybolmu ştu. Bir daha 
kendine gelece ğini dü şünemiyordu. Sanki hep bu halde ya şamını sürdürecekti. Bir 



yere kıvrılıp, uyumalıydı, ama bunu ba şarabilece ğinden emin de ğildi. Ve e ğer 
uyumayı ba şarabilirse, Allah bilir, ne tür rüyalar görecekti. Büyük beklentide 
aldı ğı ilaç şimdi onu deh şete dü şürüyordu. Bu sarho şluk gibi bir şey de ğildi; 
içinin derinliklerinde kendine hâkim olabilme duyus unu yitirmi şti. Sarho şken 
asla böyle olmamı ştı. 
Ama burada olmak iyiydi. Belki, burada yalnızken bu  tuhaf durucunu daha rahat 
kontrol ederdi. Ve bu acayip durumdan kurtulunca...   
«Oradaki, selam.» 
Yerinden sıçradı ve korkuyla kar şı kö şeye baktı. Walter'ın kütüphanesinin önünde 
yüksek arkalıklı bir iskemlede oturan bir adam görd ü. Adamın kuca ğında açık 
vaziyette duran bir kitap vardı. Acaba o bir Kam mı ydı? Yanındaki küçük sehpada 
yanan lamba odayı fazla aydınlatmıyor ve adamın yüz ünde uzun gölgeler meydana 
getiriyordu, bu gölgeler o kadar uzundu ki, gözleri nde karanlık ma ğaralar, 
yanaklarında asitle yanmı ş gibi kötü çizgiler olu şturuyorlardı. Bir an Wally 
Hamner'ın ininde bir Şeytana rastladı ğını dü şündü. Sonra kar şısındaki varlık 
aya ğa kalkınca onun gerçek bir adam oldu ğunu anladı, yalnızca bir adam. Altmı şlı 
yaşlarda, uzun boylu, mavi gözlü bir adamdı bu. Anilid en gücünü kaybederek sıkı 
bir yumruk yemi ş gibi yassı bir burnu vardı. Ama ne elinde, ne de y akınında içki 
içti ğine dair en ufak bir iz yoktu. Kadeh veya şi şe göremiyordu ortalıkta. 
«Başka bir gezginci daha, görüyorum,» diyerek ona elini  uzattı. «Phil Drake.» 
«Barton Dawes,» dedi. Hâlâ duydu ğu korkudan şaşkındı. El sıkı ştılar. Sanki 
elindeki eski bir yaraya dokunmu ş gibi Drake elini büktü, ona o hiç aldırmadı. 
'Drake.' Bu isim hiç yabancı gelmiyordu, ama nerede  duydu ğunu bir türlü 
çıkaramıyordu. 
«Đyi misiniz?» diye Drake sordu. «Biraz.» 
«Yükseklerdeyim,» diye yanıtladı. «Mescalin aldım v e yükseklere çıktım.» 
Kütüphaneye bir göz attı ve onun bir içeri, bir dı şarı do ğru hareket etti ğini 
gördü. Hiç ho ş de ğildi bu. Tıpkı bir devin kalp atı şı gibiydi. Artık bu tür 
garip şeyleri görmek istemiyordu. 
«Anlıyorum,» dedi Drake. «Otur. Bana ondan bahset.»  
Drake'e şaşırmı ş gibi baktı ve sonra ani bir rahatlama hissetti. Ot ururken, 
«Mescalin'i biliyor musun?» diye sordu. 
«Oh, biraz. Birazcık. Sık sık şehir merkezinde bir kahveye giderim. Orada 
otururken caddede bir a şağı bir yukarı gezinen çocuklar görürüm hep... bu güz el 
bir gezinti mi?» diye kibarca sordu. 
«Hem iyi, hem kötü. O... çok kuvvetli. Kuvvetli olm ası ba ğımlılar için iyi 
tabii.» 
«Evet. Öyle.» 
«Beni azıcık korkutuyor.» Pencereden dı şarıya baktı. Otoyolun karanlık gökyüzüne 
doğru uzayıp gitti ğini gördü. Aceleyle bakı şlarını ba şka yöne çevirdi. Heyecanla 
dudaklarını yalamaktan da kendini alamıyordu. «Söyl er misin genelde bunun etkisi 
ne kadar zaman sürüyor?» 
«Uyuşturucuyu ne zaman aldın?» 
«Uyuşturucu mu?» Bu kelime a ğzından harf harf yere dökülerek, halının üzerinde 
dağıldı. 
«O şeyi ne zaman aldı ğını sordum?» 
«Oh, sanırım sekiz otuzdu.» 
«Ve bu...» Saatine bakarak dü şündü. « Şimdi onu çeyrek geçiyor.» 
«Onu çeyrek mi geçiyor? Bu kadar erken mi?» 
Drake gülümsedi. «Kafanda zaman kavramı altüst oldu , de ğil mi? Tahminime göre, 
saat bir buçuk sıraları yeniden kendine gelirsin.» 
«Sahi mi?» 
«Oh evet, bence öyle. Şu an zirvedesin sanırım. Gözünde birtakım şeyler 
canlandırıyorsun, de ğil mi?» 
«Evet. Çok fazla görüntü.» 
«Bir insanın gözüyle bakmasından farklı şeyler bu görüntüler, öyle de ğil mi?» 
dedi Drake. Yüzünde çarpık bir gülümseme vardı. 
«Evet, tam dedi ğin gibi.» Kendini rahatlatan bu adamla beraber şimdi daha da çok 
hoşuna gitmi şti. Kendini kurtarılmı ş gibi hissediyordu. «Yanında, tav şan 
deli ğine dü şmekte olan orta ya şlı adamla konu şuldu ğunu duysan ne yaparsın?» 



Drake güldü. «Bu daha iyi. Genellikle mescalin ya d a asit tipi uyu şturanlar 
meramını bu kadar iyi belirtemez. Bazen de birbirin i tutmayan şeyler söylerler. 
Ben ço ğu ak şam zamanımı Telefonla Yardım Merkezinde geçiririm. Hafta sonları da 
Drop Down Mamma isimli kahvede çalı şırım. O kahveye gelenlerin ço ğu endi şeleri 
olan garip insanlardır. Sabahları yalnızca caddeler de gezinir ve rast geldi ğim 
cemiyetinin üyeleri olan arkada şlarımla konu şurum. Ve arada bir zaman ayarlar, 
ülke hapishanelerine kadar uzanırım.» 
«Papaz mısın?» 
«Bana gezginci vaiz derler. Çok romantik. Bir zaman lar gerçek papazdım.» 
«Artık de ğil misin?» 
«Kiliseden ayrıldım,» dedi Drake. Bunu yumu şak bir ses tonuyla söylemi şti, ama 
kelimelerde ürkütücü bir şey seziliyordu. Sanki büyük demir kapıların sonsuza  
kadar kapanırken çıkardı ğı garip sesti bu. «Bunu neden yaptın?» 
Drake omzunu silkti. «Önemli de ğil. Sen ne yapıyorsun? Mecalini nasıl elde 
ettin?» 
«Las Vegas'a giden bir genç kızdan aldım. Ho ş bir kız. Noel günü beni aradı.» 
«Yardım için mi?» 
«Sanırım.» 
«Ona yardım ettin mi?» 
«Bilmiyorum.» Şeytanca sırıttı. «Baba, benim ebedi ruhum hakkında bir şeyler 
anlatsana.» Drake'nin yüzü gerildi. «Ben senin baba n de ğilim.» 
«O halde, aldırma.» 
«Ruhunla ilgili ne ö ğrenmek istiyorsun?» 
Başını e ğerek parmaklarına baktı. Parmaklarının üzerinde lek eler sekerek dans 
ediyordu. Uyu şmuş beyninin yarattı ğı bir güçtü «Ben intihar edince ruhuma ne 
olacak, bilmek isterdim.» 
Drake heyecanlandı. «Kendini öldürmeyi dü şünmüyorsun de ğil mi?» Uyu şan beynin 
konu şuyor, sen de ğil.» 
«Ben konu şuyorum. Bana yanıt ver.» 
«Yapamam. E ğer intihar edersen ruhuna ne olur bilmiyorum. Yalnı zca bedenine 
olacakları söyleyebilirim. Ben dini vazifemi yapaca ğım.» 
Duyduklarından irkilerek tekrar parmaklarına baktı.  Gözlerinin önünde 
çatırdıyorlar ve çürüyorlardı. Bu ona Poe'nun bir h ikâyesini hatırlattı, «Bay 
Waldemar'in Tuhaf Durumu.» Harika bir ak şam. Poeve Lovecraft. Deli Arap, Abdul 
Allhazred için ne demeli? Gözlerini yukarı dikti, b iraz sinirliydi ve korkuları 
da henüz geçmemi şti. 
«Bedenin ne yapıyor?» diye Drake sordu. 
«Ha?» Soruyu anlamaya çalı şırken ka şları çatılmı ştı. 
«Đki tür seyahat vardır,» dedi Drake. «Bir kafa seyah ati, bir de beden seyahati. 
Midende bulantı var mı? A ğrı? Ya da ba şka bir şey?» 
Vücudunu inceledi. «Hayır,» dedi. «Yalnızca... kend imi çok me şgul hissediyorum.» 
Bir süre kendi söyledi ğine güldü ve Drake gülümsedi. Kendini nasıl hissett i ğini 
çok iyi tanımlamı ştı. Hâlâ bedeni çok aktif görünüyordu Biraz ince am a ruh gibi 
hafif de ğildi. Aslında, kendini hiç bu kadar canlı hissetmem i şti. Beyniyle 
vücudu bir bütün olmu ştu şimdi. Ayrılmaz bir bütün. Birini, di ğerinden ayırmak 
olanaksızdı. Yapı ştınız, bebe ğim. Bütünleme. Sanki aniden yükselen tropikal 
güneşi gibi içinde bir şeylerin yükseldi ğini farketti. Bu yeni durumunu adeta 
çi ğneyip hazmetmeye çalı şıyordu. Ama... 
«Ama ruh burada,» dedi yüksek sesle. 
«Ruha ne olmu ş?» diye Drake kibarca sordu. 
«Beynini öldürürsen, bedenini de öldürmü ş oluyorsun,» dedi yava şça. «Ve bunun 
gibi şeyler i şte. Ama ruhun ne oluyor? Burada anla şılmazlıklar var, Ba... Bay 
Drake.» 
«Ölüm uykusunda ne rüyaları görülebilir? 'Hamlet' B ay Dawes.» 
«Ruhun ya şadı ğına mı inanıyorsunuz? Ruh ölümden sonra hayatla mı kalıyor?» 
Drake'nin gözleri gölgelendi. «Evet,» dedi. «Ben ru hun ölümden sonra ya şadı ğına 
inanıyorum... bir şekilde.» 
«Đntiharın büyük günah oldu ğuna ve intihar eden insanın ruhunun cehenneme mahkû m 
edildi ğine inanıyorsun, de ğil mi?» 
Drake uzunca bir süre konu şmadı. Sonra, « Đntihar yanlı ş bir şeydir. Buna bütün 
kalbimle inanıyorum, dedi.» 



«Bu benim sorumun yanıtı de ğil.» 
Drake aya ğa kalktı. «Bunu yanıtlamaya hiç niyetim yok. Artık metafizikle 
ilgilenmiyorum. Ben sivil biriyim. Partiye dönmeyi düşünmüyor musun?» 
Gürültüyü ve karı şıklı ğı hatırlayarak, olumsuzca ba şını salladı. 
«Eve mi?» 
«Araba kullanamam. Korkarım.» 
«Ben seni götürürüm.» 
«Bunu yapar mısın? Nasıl geri döneceksin?» 
«Senin evden bir taksi ça ğırırım. Yeni yıl gecesi taksicilerin bayram yaptı ğı 
bir gecedir.» 
«Bu iyi olacak,» dedi minnetle. «Sanırım, evde ve y alnız olmak bana daha iyi 
gelecek. Televizyon seyrederim.» 
«Yalnızken daha mı emniyettesin?» diye Drake sordu.  Sıkıntılıydı. 
«Kim de ğildir ki?» Bu söze ikisi birlikte güldüler. 
«Tamam. Ho şçakal demek istedi ğin biri var mı?» 
«Hayır. Burada arkadan çıkı ş var mı?» 
«Sanırım bir tane bulabiliriz.» 
Dönüş yolunda fazla konu şmadı. Yol boyu önünden geçtikleri sokak lambalarını  
izliyordu heyecanla. Yeni yol in şaatının yakınından geçerlerken, Drake'nin bu 
konudaki dü şüncesini sordu. 
«Bu boyutlarda enerji krizi varken, çocuklar açlıkt an ölürken, onlar yeni yollar 
in şa ediyorlar. Ne dü şünebilirim ki? Bunun kanlı bir cinayet oldu ğunu 
düşünüyorum.» 
Birden benzin bombalarını, yanan vinci, yanan ofis treylerini anlatmaya ba şladı, 
Drake'e. Drake bunları uyu şturucunun yarattı ğı hayaller oldu ğunu dü şünebilirdi. 
En kötüsü, olmadı ğını dü şünmesiydi Gecenin geri kalan kısmı pek de parlak 
geçmedi. Drake'e evin yolunu gösterdi. Soka ğın bombo ş oldu ğunu gören Drake, 
burada ya şayanlar ya hâlâ dönmediler ya da uyudular diye açık lama yaptı. Kendisi 
hiç yanıt vermedi. Drake bir taksi ça ğırdı. Bir süre, konu şmadan birlikte 
televizyon izlediler. Guy Lombardo'nun, Waldorf Ast oria'daki konseri vardı 
televizyonda. En güzel müzik yapan adam Guy Lombard o, diye dü şündü. Ama tıpkı 
kurba ğaya benziyordu. 
On ikiye çeyrek kala taksi geldi. Drake tekrar kend ini nasıl hissetti ğini sordu. 
«Gayet iyiyim. Sanırım ilacın etkisi azalma yolunda .» Bu gerçekti. Hayaller 
yava ş yava ş bilincinin gerisinde kayboluyorlardı. 
Drake sokak kapısını açtı ve paltosunun yakalarını kaldırdı. « Đntiharı dü şünmeyi 
bırak. Bu çocukça bir şey,» dedi. 
Gülümseyerek ba şını salladı. Ama Drake'nin tavsiyesini ne kabul etm i ş, ne de 
reddetmi şti. Bugün olan di ğer şeyler gibi, bu da muallakta kalmı ştı. «Mutlu 
yıllar,» dedi. 
«Sana da, Bay Dawes.» 
Taksi sarsılarak kalktı. 
Taksi uzakla şmış, yalnızca tepesindeki sarı ı şık parlıyordu. 
Oturma odasına dönerek televizyonun önüne oturdu. G uy Lombardo'nun yerine şimdi 
ekranda bir saat katranı vardı ve üzerindeki parlak  top 1974'ü kar şılamak için 
geri sayı şa geçmi şti. Kendini içi çekilmi ş, yorgun hissetti. Sonunda uykusu 
gelmi şti. Ülkenin herhangi bir yerinde, bir yeni yıl bebe ği şu an plesanta 
içinden ba şını uzatmı ş annesinin rahmini zorluyordu. Bu her şeyiyle mükemmel 
dünyaya gelmek için acelesi vardı sanki. Walter Ham ner'ın evinde insanlar 
kadehlerini havaya kaldırmı şlar, dakikaları sayıyor olmalıydılar. Bütün 
bitkinli ğine ra ğmen aya ğa kalkmayı ba şardı. Vücudu a ğrıyordu ve omurgasını bir 
cam kadar kırılgan hissediyordu. Đlaç ve içki yüzünden ba şı çatlıyordu adeta. 
Mutfa ğa giderek, raftan çekici aldı. Oturma odasına geri döndü ğünde, ekrandaki 
parlak top monoton bir melodiyle sayıma ba şlamı ştı: «Sekiz... yedi... altı., 
beş-" Şi şman, sosyetik bir kadın ekranda belirdi. Đlk önce ekrandan göz kırptı, 
sonra bütün ülkeye el salladı. Heyecanlıydı. 
Yeni yıl geliyordu. Parlak WP görevini yapmı ş, hedefe varmı ştı. 
Ekranda: 1974 yazısı ı şıl ı şıl parlıyordu. 
Đşte tam o anda elindeki çekici televizyona do ğru savurdu ve ekran patladı. 
Camlar halının üzerine sıçrayarak da ğıldı. Sıcak kabloların a şırtısı 
duyuluyordu, ama yanı ğın çıkmamı ştı. 



Alet gece yarısı uykudayken ondan intikam alabilird i. Emin olmak için aletin 
tüpüne tekme attı. 
«Đyi yıllar,» dedi yava ş sesle. Sonra çekiç elinden kayarak halıya dü ştü. 
Koltu ğa uzandı ve anında uyudu. I şıkların hepsi yanıyordu ve rüyasız bir uykuydu 
bu. 
  
Üçüncü Bölüm 
 
OCAK 
 
Sı ğınacak yer bulamazsam, 
Oh, Tanrım yok olaca ğım... 
Rolling Stones 
5 Ocak 7974 
 
 
O gün, Shop 'n' Save'de ya şananlar rastgele de ğildi. Hayatında ya şadı ğı en 
planlı, en duygulu şeydi. Özellikle onun okuması için, sanki görünmeyen  bir 
parmak o herifin hikâyesini yazmı ştı. 
Alı şveri şe gitmekten ho şlanıyordu. Bu onu yatı ştırıyor ve makul bir insan 
yapıyordu. Mescaline olayından sonra akıllıca şeyler yapmak zevkliydi. Yeni 
yılın ilk günü, ö ğleden sonra geç vakitler kalkmı ştı. Kendisini uzay bo şlu ğunda 
gibi hissederek, evin içinde dolanıp durmu ştu. Etrafa saçılmı ş şeyleri topluyor 
ve onları inceliyordu, lago'nun Yorick'in kafatasın ı incelemesi gibi. Gittikçe 
etkisi azalsa da, ertesi gün ve daha ertesi gün de boşlukta dola şmaya devam 
etti. Ama ondan sonraki gün biraz toparlandı ğını hissetti. Beynindeki toz 
bulutu, hamarat bir ev kadının yaptı ğı titiz temizlikle, kaybolmu ştu. Şimdi 
kafası temizdi. Đçmedi ği için a ğlamamı ştı da. Yedi sıralarında Mary ilk kez onu 
aradı ğında, gayet mantıklı kafası temizdi. Đçmedi ği için a ğlamamı ştı da. Yedi 
sıralarında Mary ilk kez onu aradı ğında, gayet mantıklı ve sakin bir şekilde 
onunla konu ştu. Bu telefon ona aralarındaki durumun pek de ği şmedi ği hissini 
vermi şti. Birbirlerine bir çe şit rol yaparak, ilk adımı kar şıdakinin atmasını 
bekliyorlardı. Ama sonra karısı fikir de ği ştirmi ş ve bo şanmayı ima etmi şti. Her 
şey yalnızca ilk harekete ba ğlıydı. Hayır. Buna hiç üzülmemi şti. Onu asıl harap 
eden, mescaline etkisindeyken parçaladı ğı Zenith televizyondu. Bunu niye 
yapmı ştı anlayamıyordu. En sevdi ği programları siyah beyaz televizyonda izlemi ş 
olmasına ra ğmen, böylesine sahip olmak için yıllarca beklemi şti. Onu esas 
etkileyen televizyonun kırık görüntüsü ve birbirine  ba ğlı kablolar de ğildi. 
Televizyon adeta: 'Bunu neden yaptın? Ben sana yıll arca sadakatle hizmet ettim, 
sense beni kırdın. Ben seni asla incitmedim, ama se n beni paramparça ettin. Ben 
korunmasızdım,' diyordu ona. Bu parçalanmı ş alet, onların evine yapacakları 
kıyımın ufak bir örne ğiydi. Pamuklu bir örtüyle televizyonu sardı. Bu hem  iyi, 
hem de kötü bir görüntüydü. Đyiydi, çünkü onun harap hali gözükmüyordu. Kötüydü,  
çünkü evde kefene sarılmı ş cesedi anımsatıyordu. Çekici de sanki bir cinayet 
aletiymi ş gibi yok etmi şti. 
Ama dükkâna gitmek iyi bir şeydi. Beny Grill'de kahve içmek, Clean Living Araba  
Yıkama'ya LTD'yi götürmek, Henny'nin gazete tezgâhı nın önünde, 'Time' almak 
duraklamak gibi iyiydi. Shop 'n' Save, tavanında fl oresan çubuklarıyla 
aydınlatılmı ş, kocaman bir yerdi. Bir yandan bebek arabası süren , di ğer yandan 
da raflarda, el de ğdirilmesin diye üzerleri sıkıca naylonlanmı ş domateslere 
bakan ve ka şlarını çatarak çocuklarını uyaran annelerle doluydu  dükkân. 
Her zamanki gibi, bu cumartesi de burası hafta sonu  alı şveri şine gelenlerle 
dolmu ştu. Erkek sayısı alı şılmı şın dı şında fazlaydı. Hem karılarına e şlik 
ediyor, hem de önerilerinle onları usandırıyorlardı . Bu kocaları, karıları ve 
onların i şbirli ğiyle alı şveri ş edi şlerini büyük bir şefkatle izliyordu. Aydınlık 
bir gündü ve büyük ön camlardan içeri güne ş ı şı ğı doluyor ve ara ştırırcasına 
insanların üzerinde dola şıyor, kadınların saçlarında haleler meydana 
getiriyordu. Böyle zamanlarda i şler o kadar kötü görünmüyordu gözüne. Ama 
geceleri. Geceleri her şey berbattı. 



El arabası yalnız ya şayan bir erke ğin gereksinimleriyle dolmaktaydı: Spagetti, 
cam kavanozda et sosu, bir düzine yumurta, ya ğ, bir sürü hazır yiyecek ve 
sağlı ğa yararlı bir paket Yafa portakalı. 
Beny'nin onunla konu ştu ğu sırada tam kasadaki sıranın ortalarına eri şmişti. Tam 
önünde, denizci mavisi streç kazak, açık mavi panto lon giymi ş bir kadın 
duruyordu. Otuz be ş ya şlarında, çok açık sarı saçlı ve çekici bir kadındı.  
Birden kadın bo ğazından komik hırıltılar çıkararak sendeledi. Elind e hardal 
kavanozu yere dü şerek yuvarlandı. Kavatan üzerinde uzun bir etiket u çuşuyordu. 
FRANSIZ kelimesi bir görünüp bir kayboluyordu. «Bay an? Đyi misiniz?» 
Kadın aniden arkaya do ğru sarsıldı ve kahve kutuları olan sa ğ kolu oynatmaya 
çalı şıyordu. Ama kutular kayarak yere saçıldı. Kutuların  üzerinde şöyle bir yazı 
vardı: 
MAXWELL HOUSE Son Damlasına Kadar Harika 
Olay o kadar kısa bir sürede olmu ştu ki korku bile duyamamı ştı -kendisi için 
değil tabii- ama onu derinden etkileyen bir şey eve kalır kendisini takip 
ederek, rüyalarına girmi şti. Kadının gözleri aynı Charlie'nin nöbet geçirdi ği 
sırada oldu ğu şekilde, kayarak şaşıla şmıştı. 
Kadın yere dü ştü. Deri çizmeler içindeki ayakları yer tu ğlalarının üzerinde 
adeta davul çalıyordu. Tam arkasındaki kadın ba ğırdı. Kasada çorba paketlerini 
hesaplayan çocuk, elindekileri atarak yerinden tiri di. Hesabı ödemi ş, çıkmak 
üzere olan iki kız ko şarak geri geldi ve olanlar kar şısında hayretten gözleri 
yuvalarından fırlamı ş halde donakaldı. 
«Sara geçiriyor, sanırım,» diye kendi kendine konu ştu. 
Ama bu sara nöbeti de ğildi. Karısıyla alı şveri şe gelmi ş bir doktor, bunun beyin 
kanaması oldu ğunu söyledi ve kısa bir süre sonra da kadının öldü ğünü bildirdi. 
Genç doktor mesle ğinin onu mezara kadar takip edece ğini dü şünerek ürperdi. 
Kadını muayene ederken etrafları insanlarla dolmu ştu. Zavallı kadın bu hayatla 
en son ba ğlantısı olan kahve kutularının arasında yatıyordu. Şimdi ba şka bir 
dünyanın insanı olmu ş oraya alı şmaya çalı şıyordu. Yarı dolmu ş el arabasında bir 
haftalık yiyecek vardı. Konserveler, kutular, paket  etler onda deh şet 
uyandırıyordu. 
Sepette kalan bu e şyaları dükkân yetkilileri ne yapacak diye merak ett i. Belki 
de ürünleri tezgâhlarda eski yerlerine koyacaklardı r ya da bunları kadının i ş 
başındayken öldü ğünün delili olarak bir süre idare binasında saklaya caklardı. 
Birisi polis ça ğırmı ştı. Polis kadını çeviren kalabalı ğı yararak ona ula şmaya 
çalı şırken, «Açılın,» diye ba ğırıyordu. «Hava almasına izin verin.» Sanki 
kadının havaya ihtiyacı vardı. 
Avucuyla insanların omzuna vurarak ilerliyordu. Her halde son be ş günlük rahatı 
bozulmu ştu. Bu olay gelece ğin bir i şareti miydi? Tabii ki olamazdı. O halde 
bunun anlamı neydi? Ne? 
Eve döndü ğünde hazır yiyecekleri derin dondurucuya yerle ştirdi ve kendine sert 
bir içki hazırladı. Kalbi gö ğsünü delercesine gümbürdüyordu. Eve gelene kadar 
bütün yol boyu, Charlie'nin elbiselerini ne yaptıkl arını dü şünüp durmu ştu. 
Oyuncaklarını Norton'daki Goodwill Shop'a vermi şlerdi. Kolej için 
biriktirdikleri bankadaki parasını da (bu paranın y arısını kendisinin şiddetle 
kar şı koymasına ra ğmen, Noeller ve do ğumgünlerinde Charlie yakın akrabalarından 
toplamı ştı) kendi ortak hesaplarına geçirmi şlerdi. Jean Annenin tavsiyesine 
uyarak yata ğını da yakmı şlardı. Kendisi bunu çok anlamsız bulmasına ra ğmen böyle 
bir zamanda insafsız davranıyor olmamak için onlara  kar şı çıkmamı ştı. Ama 
elbiseler, Charlie'nin elbiselerini ne yapmı şlardı? 
Bütün ö ğleden sonra bu soru içini kemirmi ş ve sonunda sinirleri bozulmu ştu. 
Hatta bir ara Mary'i arayıp sormayı bile dü şündü. Ama karısı artık yeter 
diyebilirdi. Bundan sonra da onun durumunun iyice k ötüye gitti ğine kendini 
inandırırdı. 
Güneş batmak üzereydi. Kendi yatak odalarına giderek, ta vanda dolabın 
yakınındaki kapa ğı açtı ve çok yava ş hareket ederek çatı katına geçti. Orada 
öylece durup etrafı seyretti. Burada olmak ho şuna gitmi şti. Tavan arasına 
çıkmayalı çok çok uzun zaman olmu ştu. Kalın bir toz tabakasıyla ve örümcek 
ağlarıyla kaplanmı ş olan 100 voltluk lamba hâlâ çalı şıyordu. 



Rastgele tozlu bir kutuyu açtı ve içine baktı. Kutu , kendisinin lise ve kolejden 
kalma yıllıklarıyla doluydu. Bunları bir kenara koy du. Lise yıllıklarının 
üzerinde kabartma harflerle yazılmı ş şu sözler okunuyordu: 
 
YILLIK Körfez Lisesi 
Kolej yıllıklarının iç kısmında ise (onlar daha a ğır ve gösteri şliydi) şu 
kelimeler göze çarpıyordu: 
PRĐZMA 
Hatırlayalım  
 
Önce lise yıllıklarını açtı. Đlk sayfanın altındaki yazıyı ve imzayı okudu 
(« Şehrin her kesimindeki insanlar / Ben yıllı ğı çıkaran kızım / -A.F.A, 
Connie»), sonra masasında put gibi oturan, tahtanın  yanında yüzlerinde belli 
belirsiz gülümseme olan ö ğretmenlerin resimleri görüldü, ondan sonra da eski 
tanıdık sınıf arkada şlarının resimleri belirdi (onların numaralarını ve 
sınıftaki durumlarını bile gayet iyi hatırlıyordu, aldıkları krediler: FHA 1, 2; 
sınıf konseyi 2, 3, 4; sosyal faaliyetler, 4) resim lerin altına takma adlar ve 
kısa küçük sloganlar yazılmı ştı. Bazılarının daha sonraki hayatlarını ve 
kaderlerini biliyordu (orduda olanlar, araba kazası nda ölenler, bankada genel 
müdür yardımcısı olanlar), ama ço ğunu kaybetmi şti ve onların gelecekleri kendisi 
için sırdı. 
Lise son sınıf yıllı ğında genç bir George Barton Dawes'le kar şıla ştı. Cressey 
Resim Stüdyosunda çekilmi ş bu resimde gelece ğe hülyalı bakı şlarla bakan bir genç 
vardı. Bu küçük çocuk gelecekten nasıl bu kadar hab ersiz olabilir diye şaşırdı. 
Sanki kendini bulmaya çalı şan bir adamın o ğlu gibiydi. Resim altında şunlar 
yazılıydı: 
 
BARTON G. DAWES 
«Sihirbaz» 
(Gezi Kulübü, 1,2,3,4 
Sosyal Faaliyetler, 3, 4) 
Lise Bölümü 
Bart, sınıfın soytarısı, üzüntülerimizi yok etmeyi başaran adam! Yıllıkları 
geli şigüzel kutunun içine bıraktı ve yava ş yava ş odanın içinde gezinmeye 
başladı. Mary'nin be ş yıl önce almı ş oldu ğu kuma şları buldu. Kolu kırık çok eski 
bir iskemle. Çalı şmayan bir çalar saat. Dü ğün albümü. Bunu karı ştırmayı 
istemedi. Eski dergiler, bunlar atılmalıydı, dedi k endi kendine. Bu eski kâ ğıt 
parçaları yazın yangın tehlikesi olu şturabilirdi. Temizleme fabrikasından yıllar 
önce getirdi ği bir yıkama makinesi motoru. Tamiri imkânsız bir p arçaydı bu. Ve 
Charlie'nin elbiseleri. 
Üç mukavva kutu dolusu tıkabasa doldurulmu ş elbise. Charlie'nin kazakları, 
pantolonları ve iç çama şırları. Hepsini dı şarı çıkarıp, dikkatle inceledi. 
Charlie'yi bunların içinde dola ştı ğı, bunlara hayat verdi ği günleri hatırlamaya 
çalı ştı. Sonunda bu elbiselerin ve çatı katındaki eski e şyaların kokusu onu 
sarsmı ştı. Yüzünü buru şturdu. Şimdi içkiye ihtiyacı vardı. Burada sessizce duran 
ve yıllardır hiçbir i şe yaramaz bu e şyalar ona acı veriyordu. Bütün gece alkol 
beynini uyu şturana kadar eski e şyaları dü şündü. 
 
7 Ocak 1974 
 
Kapı çaldı ğında saat onu çeyrek geçiyordu. Kapıyı açtı ğında kar şısında temiz 
yüzlü, pırıl pırıl tra ş olmu ş, bodur ve hafif kambur bir adam duruyordu. Satıcı 
olmalı diye dü şündü, ama elinde, içinde örnekler olamayacak kadar ince bir çanta 
vardı. Herhalde sigorta ya da Amway ya da dergi gib i bir şeyler pazarlıyordu. 
Mary gittikten sonra Olivia haricinde eve gelen tek  insandı. Her ne satıyorsa, 
almak üzere eve davet etmeye kararlıydı. 
Ama adam satıcı de ğildi. Şehir meclisini temsilen gelen, Philip T. Fenner isi mli 
bir avukattı. Bunları utangaç bir tavırla el sıkark en söyleyivermi şti. 
«Đçeri girin,» dedi içini çekerek. 
Fenner konu şa konu şa yürüyordu. 



«Güzel bir eviniz var. Tek kelimeyle şahane. Bakımlı ev hemen kendini belli 
ediyor. Çok vaktinizi almayaca ğım, Bay Dawes, me şgul bir insan oldu ğunuzu 
biliyorum. Eviniz yolunum üzerinde oldu ğu için Bay Gordan bir u ğramamı istedi. 
Bu ta şınma formlarından doldurdu ğunuza eminim, ama herhalde yılba şı tela şı 
nedeniyle henüz elimize geçmedi. Herhangi bir sorun uz varsa yanıtlamaktan 
mutluluk duyarım." 
«Bir sorun var,» dedi hiç gülmeden. 
Ziyaretçinin zarif dı ş görünü şü bir an kayboldu ve o anda gerçek Fenner'i gördü. 
Bir saat kadar so ğuk ve mekanikti. 
«Nedir, Bay Dawes?» 
«Bir bardak kahve ister misiniz?» dedi gülerek. 
Tekrar nazik ve güleryüzlü Fenner belirdi. «Çok iyi  olur. Size eziyet olmazsa. 
Dı şarısı buz kesti. Kı ş gittikçe sertle şiyor. Ne dersiniz?» 
«Evet.» Sabah kahvaltısı için hazırladı ğı kahve suyu hâlâ sıcaktı. «Instant 
olabilir mi? E şim akrabalarını ziyarete gitti, ben de buralarda ka lakaldım.» 
Fenner çok do ğal bir kahkaha attı. Đşte o anda Fenner'in her şeyi bildi ğini 
anladı. Mary'yle arasındakileri ve belki de herkesl e, her şeyle, her i şletmeyle 
arasında geçenleri biliyordu. Steve Ordner, Vinnie Mason, şirket, Tanrı. 
«Önemli de ğil. Her zaman instant içerim. Masanın üzerine evrak ları koyabilir 
miyim?» 
«Rahatına bak. Krema ister misin?» 
«Hayır. Sade olsun.» Fenner paltosunun dü ğmelerini açtı, ama üstünden çıkarmadı 
ve aynı kadınların yaptı ğı gibi katlayarak kalçasına topladı ve koltu ğa oturdu. 
Çantasını açarak içinden vergi iadesi formuna benze r bir evrak çıkardı. Bu 
sırada o da Fenner'a kahve koyuyordu. 
«Teşekkürler. Siz içmiyor musunuz?» 
«Ben içki alsam daha iyi olacak sanırım.» 
«Tabii,» dedi Fenner gülümseyerek. Sonra kahvesinde n bir yudum aldı. «Nefis. Tam 
istedi ğim gibi,» dedi Fenner keyifle. 
Kendisine koca bir bardak içki hazırladı ve Fenner' a, «Bir telefon etmem 
gerekiyor. Bir dakika izin verir misiniz?» diye sor du. 
«Elbette,» dedi Fenner kahvesinden bir yudum aldıkt an sonra a ğzını şapırdatarak. 
Holdeki telefona gitti ve kapıyı açık bırakarak Cal iowayler'i aran Jean 
hattaydı. 
«Jean. Benim Bart. Mary orada mı?» 
«Uyuyor,» dedi Jean buz gibi bir sesle. 
«Lütfen uyandırır mısın? Çok önemli.» 
«Bahse girerim ki öyledir. Daha geçen gün Lester'a,  kayıtlı olmayan yeni bir 
telefon almanın sırasının geldi ğini söyledim. O da benimle aynı fikirde. Sen 
aklını kaçırmı şsın Barton Dawes. Bu inkâr edilemez bir gerçek.» 
«Böyle dü şünmene üzüldüm. Ama gerçekten.» 
O sırada üst kattaki paralel telefon açıldı. «Bart, » dedi Mary. 
«Evet, Mary, benim. Fenner diye bir avukat seni gör meye geldi mi? Kendini Jimmy 
Stewart'a benzetmeye çalı şan biri.» 
«Hayır,» diye yanıtladı Mary -Allah Kahretsin- «Tel efonla aradı,» diye ekledi -
Hah, şimdi oldu-. 
Fenner kapı e şi ğinde durmu ş bakıyordu. O kibar, güleryüzlü, arkada ş canlısı ve 
yarı utangaç adam gitmi şti. Canı acıyan birine benziyordu. 
«Anne! Lütfen öbür telefonu kapatır mısın?» diye Ma ry ba ğırdı. Jean Calloway'in 
homurtuları duyuluyordu. 
«Herhalde benim hatırımı soruyordur.» 
«Evet.» 
«Seninle partiden sonra mı konu ştu?» 
«Evet, ama... ona bir şey anlatmadım.» 
«Bildiklerinden daha da fazlasını anlatmı şsındır. Đnsana uyu şuk bir av köpe ği 
gibi sokuluyor. Ama aslında şehir meclisinin kafa koparıcısı.» Sırıtarak 
Fenner'a baktı. «Onunla bulu şacak mısın?» 
«Neden?., evet.» Şaşırmı ş gibiydi. «Ne var bunda. Ev hakkında konu şmak istiyor.» 
«HAYIR. O sana öyle söylüyor. Asıl benim hakkımda k onuşmak istiyor. Sanırım bu 
adamlar beni açık artırmaya ça ğıracaklar.» 



«Ha... ne?» Tümüyle kafası karı şmış gibiydi. «Henüz onların paralarını almadım 
Mary. Ben deli olmalıyım. Handy Andy'de konu ştuklarımı hatırlıyor musun?» 
«Bart, bu Bay Fenner yanında mı?» 
«Evet.» 
«Psikolog. Oh, Bart çok özür dilerim ona psikologa gidece ğinden bahsetmi ştim... 
Bart, affedersin.» 
«Sıkma canını derken,» içtendi. «Her şey düzelecek. Merak etme. Hiçbir şeyde 
düzelmese de bu i ş düzelecek, Mary.» 
Telefonu kapatarak Fenner'a döndü. 
«Stephen Ordner'ı aramamı ister misin?» diye sordu.  «Ya Vinnie Mason? Ron Stone 
ve Tom Granger senin gibi ucuz herifleri daha çanta sını açmadan tanır. Vinnie 
senin ne bok oldu ğunu anlayamaz, ama Ordner seni kucaklayarak kar şılar. Nedense 
herife batıyorum.» 
«Beni yanlı ş anladınız Bay Dawes. Benim temsil etti ğim ki şileri de yanlı ş 
anladınız. Bu i şte ki şisel hiçbir şey yok. Kimse sizin pe şinizde de ğil. Ama 
sizin 784 hakkında iyi şeyler dü şünmedi ğinizi herkes biliyor. Hatta geçen 
ağustos bir gazeteye yazı yazmı ştınız.» 
«Geçen a ğustos?» diye söylendi. «Müthi ş çalı şıyorsunuz.» 
«Elbette.» 
Gözlerini devirerek iki büklüm oldu. 
«Daha çok çalı şın. Daha çok avukat. Hey, Ron sen git dı şardakilerin canına oku. 
Dikkat edin her yerde dü şmanlarımız var. Hey, Mavis sen de benim ilaçlarımı 
getir.» Tekrar do ğruldu. «Herkes paranoyak. Ben de kendimi kötü zanne derdim.» 
«Bizim halkla ili şkiler departmanımız da var Bay Dawes. Yaptı ğımız i ş çocuk 
oyunu de ğil. On milyon dolarlık projeden bahsediyoruz.» 
«Siz otoyol insanlarına biraz duygu a şılamak gerekiyor.» 
«Şimdi bütün kartlarımı açaca ğım Bay Dawes,» dedi Fenner. 
«Şimdiye kadar edindi ğim deneyimlerime göre, bir insan bu lafı söylüyorsa , artık 
küçük yalanlarla etrafındakileri kandırmak yerine k uyruklu bir yalan söyleyecek 
demektir.» 
Fenner birden parladı. Sonunda kızmı ştı. 
«Gazeteye yazılar yazdın, Mavi Kurdele'ye yer bulma k için ayakların üzerinde 
sürünüp durdun ve sonunda kıçına tekmeyi yedin.» 
«Hayır. Onlar beni şutlamadan yarım saat önce ben istifa ettim.» 
«...ve bizim bu evle ilgili bütün yazılarımızı da y anıtsız bıraktır, Belki de 
ayın yirmisinde bir şeyler yapmayı planlıyorsun. Bütün gazete ve TV'lere  haber 
verip, kahraman ev sahibim Gestapo'lar tarafından y uvasından nasıl sürüklenerek 
atıldı ğını yürek parçalayıcı bir şekilde etrafa göstereceksin.» 
«Bu sizi endi şelendiriyor, de ğil mi?» 
«Elbette endi şelendiriyor. Kamuoyu çok de ği şkendir bilirsin.» 
«Ve senin mü şterilerinde seçilmi ş idareciler.» 
Fenner ona ifadesiz baktı. 
«Eeee... Şimdi ne olacak?» diye sordu. «Bana geri çeviremeyec eğim bir teklif mi 
yapacaksınız?» 
Fenner içini çekti. «Neden tartı ştı ğımızı anlayamıyorum. Şehir meclisi size 
altmı ş bin...» 
«Altmı ş üç bin be ş yüz.» 
«Evet. Çok iyi. Size eviniz ve arsanız için tam bu kadar veriliyor. Bu parayı 
alın ve rahat edin. Üstelik bu paradan vergi de kes ilemiyor. Ne dersin, iyi 
rakam de ğil mi?» 
«Đyi sayılır,» dedi Charlie'yi dü şünerek. «Dolarlar ve sentlerden bahsedince her 
şey iyi olur. Belki de satmaya kalkı şsam bu fiyatı bulamazdım.» 
«Öyleyse neyi tartı şıyoruz?» 
«Hiçbir şeyi,» diyerek içkisinden bir yudum aldı. Evet. Satı cı ona bir şeyler 
satmı ştı. «Sizin eviniz var mı, Bay Fenner?» 
«Evet,» dedi Fenner kibirle. «Çok iyi bir ev. Green wood'da. Ne soraca ğını 
biliyorum. E ğer yer de ği ştirseydik ne yapardım. Emin ol ortalı ğın altını üstüne 
getirir, gırtlaklarına basıp onlara öyle bir parala r ödetirdim ki bankaya gidene 
kadar gülmekten katılırdım.» 
«Elbette yapardın,» diyerek güldü. Don ve Ray Tarki ngton'u dü şündü. Onlar 
heriflerin gırtla ğına basmı ş ve mahkemeye vererek, kararı şehir 



meclisindekilerin kıçına bir bayrak gibi dikmi şlerdi. «Sizler benim bütün 
misketlerimi kaybetti ğimi mi dü şünüyorsunuz?» 
«Bilmiyoruz. Temizleme fabrikasının yeni yerle şim planında takındı ğınız tavır 
hiç de normal de ğildi herhalde,» dedi Fenner onu yargılarmı şçasına. 
«Pekâlâ, size bir şey söyleyece ğim. Yeterince bilyenin kaldı ğını bilmelisiniz. 
Bununla, istimlak hakkı kanununa sizin gözünüzle ba kmayan ve bir adamın evinin 
onun kalesi oldu ğuna inanan bir avukat tutabilirim. Kısıtlama emri ç ıkarak sizin 
elinizi kolunuzu bir ay için, belki de iki ay için bağlayabilir. Şans yüzümüze 
güler ve mahkeme do ğru yolda ilerleme gösterirse, i şiniz gelecek eylüle kadar 
ertelenir.» 
Fenner hiç de canı sıkılmı ş gibi de ğildi. Yüzüne bu duyduklarından memnun olmu ş 
gibi bakıyordu. Bu davranı şı ku şku uyandırıyordu insanda. Fenner dü şünüyordu. 
Şimdi çengel atıldı, Freddy, bu seni e ğlendiriyor mu? Evet, George, e ğlendi ğimi 
kabul etmek zorundayım. 
«Đstedi ğin ne?» diye sordu Fenner. 
«Teklif için ne hazırladınız?» 
«Değeri be ş bin dolar daha yükseltebiliriz. Bir kuru ş daha fazla de ğil. Ve kız 
hakkında da kimse bir şey duymamı ş olacak.» 
Bir an etrafında her şey durdu adeta. Ölüm sessizli ği olmu ştu. 
«Ne,» diye fısıldadı. 
«Kız, Bay Dawes. Uyu şturucu müptelası kız. Aralı ğın altısı ve yedisinde sizinle 
bu evde kaldı ğını biliyoruz.» 
Bir an kafasından dü şünceler pe ş pe şe geçmeye ba şladı. Kimi duygusal, kimi 
donukla şmış dü şünceler ve kendine olan güvenini sarsan bir korku d algası. Ama bu 
duygu ve korku dolu dü şüncelerin üstünde hissetti ği ani bir öfke dalgası 
vücudunu sardı. Adamı saçlarından yakalayarak, beyn i dı şarı akana kadar masanın 
üzerine vurmak vurmak istiyordu. Ama bunu yapmamalı ydı. Her şey olabilirdi, bu 
asla. 
«Bana numaranı ver,» dedi. 
«Numara?» 
«Telefon numaran. Seni bu ö ğleden sonra arar ve kararımı bildiririm.» 
«Hayır, bu i şi şimdi halletmek en iyisi olacak.» 
'Bunu tercih edersen tabii, de ğil mi? Sen bir eksper olarak yarım saatte bu 
davayı kapatacaksın. Tanrım bu herifi gebertmek ist iyorum.' 
«Ben seninle aynı fikirde de ğilim. Şimdi evimden defol.» 
Fenner ifadesiz bir şekilde omuz silkti. « Đşte kartım. Numaram üstünde yazılı. 
Đki otuzla, dört arası telefonunu bekleyece ğim.» 
«Ararım.» 
Fenner gitti. Onun kapıdan çıkarak koyu mavi Buick arabaya do ğru yürüyü şünü 
pencereden seyretti. Arabaya binip gözden kayboldu.  Sonra yumru ğunu sıkıp 
vargücüyle duvara vurdu. 
Kendine.bir içki daha hazırlayarak mutfak masasına oturdu. Bütün olanları ba ştan 
sona yeniden dü şündü. Olivia'yı biliyorlardı. Ve bu bilgiyi ona koz  olarak 
kullanacaklardı. Bu onun iyi davranı şlarda bulunmadı ğının bir delili gibi 
gösterilecekti. Evlili ğinin sona eri şinin bir delili gibi gösterilecekti. 
Evlili ğinin sona eri şinin nedeni olarak da bunu göstereceklerdi. Halbuki  
evlili ği çok daha önce ciddi şekilde zedelenmi şti. Onu 'gözetlemi şlerdi.' 
Aklına 'nasıl' sorusu takılmı ştı. Nasıl? E ğer pe şinde biri onu takip ediyor olsa 
meşhur çatır-çatır-bam-bumdan haberdar olurdu. Şayet bunu biliyorlarsa zamanı 
gelince ona kar şı kullanacaklardı. 
Mutlaka bir yerlere dinleme cihazı yerle ştirmi şlerdi. Sarho şken telefonda 
Magliore'a yaptıklarını bir bir anlatmak üzere oldu ğunu hatırlayınca buz kesti. 
Tanrı'ya şükür Magliore konu şmayı keserek onu susturmu ştu. Çatır-çatır-bum-bum 
kelimeleri bile yeteri kadar kötüydü. 
Şu anda dinleme cihazlarıyla donanmı ş bir evde ya şamaktaydı! Kafasına bir sürü 
soru hücum etmi şti. Fenner'a ve müvekkillerine nasıl bir yanıt vere cekti? 
Onların davranı ş biçimi ne olacaktı? 
Öğlen yeme ği için fırına bir şeyler koydu ve onların pi şmesini beklerken 
içkisini alıp oturdu. Onun hakkında ara ştırma yapmı şlar ve ona rü şvet vermeye 
çalı şmışlardı. 



Yemeğini fırından çıkarıp, yedi. Sonra e şyaları inceleyerek evi dola ştı. Aklına 
iyi bir fikir gelmi şti. 
Saat üçte Fenner'ı aradı ve formu yollamasını söyle di. E ğer Fenner daha önce 
konu ştukları iki maddeyi gözönünde tutarsa formu imzalay acaktı. Fenner'ın hem 
memnun oldu ğu, hem de rahatladı ğı sesinden belliydi. Fenner büyük bir 
memnunlukla o maddelerle ilgilenece ğini ve formun yarın onun eline geçmesini 
sağlayaca ğını söyledi. Ayrıca böyle makul davranmı ş oldu ğu için sevindi ğini 
sözlerine ekledi. 
«Đki şartım var,» dedi. 
«Şart mı,» diye Fenner tekrarladı. Tedbirli olmaya ça lı şır gibiydi. 
«Heyecanlanma. Beceremeyece ğin bir şey de ğil.» 
«Söyle bakalım,» dedi Fenner. «Ama seni uyarıyorum,  Dawes, şu ana kadar 
yaptıklarınla bizleri zor durumda bıraktın.» 
«Sen formu yarın eve yollayacaksın,» dedi. «Ben de çar şamba günü onu senin 
ofisine getirece ğim. Geldi ğimde adıma altmı ş sekiz bin dolarlık bir çek beni 
bekliyor olacak. Kar şılı ğı hazır bir çek. Tahliye formuyla çeki takas etmi ş 
olaca ğız.» 
«Bay Dawes, biz böyle çalı şmıyoruz.» 
«Doğru bir i ş oldu ğunu kabul etmeyebilirsiniz, ama yapabilirsiniz. Ben im 
telefonlarımı dinlemeye de sizin hakkınız yoktu. Al lah bilir daha neler 
yaptınız? Çek yoksa formda yok. O takdirde bir avuk ata gitmek zorunda 
kalaca ğım.» 
Fenner bir süre konu şmadı. Fenner dü şünüyor olmalıydı. Sonunda, «Pekâlâ, kabul,» 
dedi. «Ba şka bir şey var mı?» 
«Çar şambadan sonra artık canımın sıkılmasını istemiyorum . Yirmisinde ev sizin 
olacak, ama o vakte kadar benimdir.» 
 
«Güzel,» dedi tela şla Fenner çünkü bu şart öyle önemli bir şey de ğildi. Yasalara 
göre ayın on dokuzunun gece yarısına kadar ev onund u. Gece yarısını bir geçe de 
şehir meclisinin malı olacaktı. Tahliye formunu bu şartlarla imzalar ve şehir 
meclisinin parasını alırsa, ister revizyoncuların ö nünde, ister gazetecilerin 
kar şısında ba ğırıp ça ğırsa hiç bir şey elde edemezdi. Đnsanlar ona sevgi de ğil, 
ancak antipati duyarlardı. 
«Hepsi bu,» dedi. 
«Đyi,» dedi Fenner son derece ne şeli bir tonda. «Sonunda mantıklı bir yol bulup 
anla şabildi ğimize sevindim, Bay Dawes.» 
«Allah belanı versin,» diyerek telefonu kapadı. 
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Đçinde 6983-426-73-74 dosya numaralı formun bulundu ğu zarf kurye tarafından 
getirildi ğinde, kendisi evde yoktu. Adam zarfı posta kutusuna  bırakıp gitmi şti. 
Kendisi de o sıralar Norton'da, Magliore'un yanında ydı. 
Magliore onu görünce bir sevinç belirtisi göstermem i şti. Ama kendi konu şmaya 
başladı ğında Magliore'un yüz ifadesi de ği şerek dü şünceli bir hal almı ştı. 
Öğlen yeme ğini ofise getirmi şlerdi. Spagetti, dana eti ve bir şi şe kırmızı 
Gallo. Yemek bir harikaydı. Ona olanları anlatırken , be ş bin dolarlık rü şvet ve 
Fenner'ın Olivia'dan haberdar oldu ğu kısma geldi ğinde, Magliore elini kaldırarak 
onu susturdu. Telefonla birini aradı ve kısa bir ko nuşma yaptı. Ona Crestalien 
Caddesini tarif edip ve, «Kamyoneti kullan,» diyere k telefonu kapadı. Çatalına 
bol spagetti sarıp a ğzına götürürken, ba şıyla ona devam etmesini i şaret etti. 
Konuşmasını bitirdi ğinde Magliore, «Posanı çıkarmadıkları için çok şanslısın. Şu 
an bir sandı ğın içinde ebedi uykuda olabilirdin,» de. di. 
Yemekten patlayacak hale gelmi şti. Bir ka şık daha yiyecek hali kalmamı ştı. Be ş 
yıldır böyle leziz bir yemek yememi şti. Bunu övgüyle söyleyince, Magliore 
gülümsedi. 
«Arkada şlarımın bir kısmı artık makarna yemiyor. Yeni damak  zevki geli ştirdiler. 
Izgara lokantalarını ve Đsveç mutfa ğı, Fransız mutfa ğı gibi yabancı yemeklerin 
yendi ği yerleri tercih ediyorlar. Sonunda ülsere yakaland ılar. Niçin ülser? 
Çünkü insanın özünü de ği ştirmesi çok zordur.» Bunları söyledikten sonra taba ğına 
biraz daha spagetti aldı ve üzerine bol sos döktü. Yemeği i ştahla yerken ona 



baktı. Gözlerinde garip bir ifade vardı. «Büyük gün ah i şlemen için sana yardım 
etmemi istiyorsun,» dedi. 
Boş bo ş gözlerle Magliore'a baktı. Şaşkınlı ğını gizleyememi şti. 
Magliore gülerek, «Ne dü şündüğünü biliyorum. Benim gibi birisin içinde olan 
adama günahtan bahsetmek yanlı ş olur. Sana adam vurdu ğumu söyledim. Bir de ğil, 
birçok kez adam vurdum. Ama öldürülmeyi hak etmemi ş birini asla vurmadım. Senin 
durumunda benim için aynen böyle. Bir de bu i şe şöyle bakalım. Tanrı'nın 
planladı ğından önce ölen bir adamı dü şün. Bunun i şledi ği günahlar ne olacak. Bu 
adam zamanından önce öldü ğü için pi şmanlık duyup günahlarını affettin fırsatı 
bulamamı ş olmuyor mu? Tabii ki bu adamın i şledi ği günah! sayılmaz. Đşte böyle 
bakarsan ben insanlı ğa Papa'dan fazla hizmet etmi şim demektir. Tanrı'nın bunu 
bildi ğinden eminim. Her neyse bu benim i şim de ğil. Seni seviyorum aslında. Sende 
yürek var. O benzin bombalarıyla yaptıkların için y ürek ister. Bu cesaret. Bu 
deği şik bir şey." 
«Ben senden bir şey talep etmiyorum. Bu benim kendi iste ğim.» 
Magliore'un. gözleri döndü. «Tanrım, Tanrım... Beni  neden yalnız bırakmıyorsun?» 
«Çünkü ihtiyacım olan şey sende var.» 
«Tanrım, ke şke olmasaydı.» 
«Bana yardım edecek misin?» 
«Bilmiyorum.» 
«Param var. Ya da kısa bir süre içinde olacak.» 
«Sorun para de ğil. Bu bir prensip meselesi. Şimdiye kadar senin gibi bir meyveli 
kekle i ş yapmadım. Bunu dü şünece ğim. Seni ararım.» 
Ona baskı yapmanın yanlı ş olaca ğına karar verdi ve oradan ayrıldı. 
 
Evde formu doldururken, Magliore'un adamları geldi.  Beyaz bir Econoline 
kamyonetle gelmi şlerdi. Kamyonetinde bir kenarında RAY'S TV SATI Ş VE SERV ĐS 
yazısı, bunun altında da sırıtarak dans eden bir te levizyon resmi vardı. Ye şil 
ve kalın i şçi tulumu giymi ş, ellerinde şi şkin bir çanta olan iki adam arabadan 
indi ve eve do ğru yürümeye ba şladı. Adamlar tam teçhizat gelmi şlerdi. Evini 
«arıtacaklardı.» Đşleri bir buçuk saat kadar sürdü. Her iki telefonda,  yatak 
odasında ve yemek odasında birer dinleme aygıtı bul dular. Garajın temiz çıkması 
onu rahatlattı. 
Elindeki dinleme cihazına bakarak, «Piçler,» dedi. Dinleme cihazını yere atarak 
topu ğuyla çi ğnedi. 
Adamlar giderlerken bir tanesi, «Bayım, televizyonu  iyi benzetmi şsiniz. Kaç kez 
vurdunuz?» 
«Yalnızca bir defa.» 
Adamların kamyoneti uzakla ştıktan sonra, dinleme aygıtlarından geriye kalan 
parçaları süpürüp fara şa doldurdu ve çöp kutusuna attı. Sonra kendine içki  
hazırladı. 
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2.30'da bankadan içeri girdi ğinde etrafta çok az insan oldu ğunu gördü. Do ğru 
veznenin bulundu ğu kısma yürüdü. 
Fi şi ve çeki vezne camından veznedara uzattı. 
Veznedar, koyu siyah saçları olan, kısacık pembe bi r elbise giymi ş ve naylon 
çoraplı bacaklarının büyük bir kısmı görünen genç t ıkızdı. Çeke ve fi şe baktı 
sonra bir daha baktı. Şaşırmı ştı. 
«Bir yanlı şlık mı var,» dedi kibarca. Bu durum onu e ğlendiriyordu 
«Haayır, ama 34.500 dolar yatırıp 34.500 dolar naki t çekmek istiyorsunuz. Öyle 
değil mi?» 
Başını salladı. 
 
«Bir dakika, bayım, lütfen.» 
Gülerek tekrar ba şını salladı. Kız genel müdürün yanına do ğru yürürken gözlerini 
onun bacaklarından ayırmamı ştı. Müdürün masası yalnızca tahta parmaklıkla 
ayrılmı ş bir bölümün içindeydi. Cam yoktu. Bu adam da senin  benim gibi bir 
insano ğlu dermi ş gibi özel bir ayırım yapılmamı ştı. Müdür orta ya şlı, ama ya şına 



göre genç i şi giyinmi ş bir adamdı. Yüzü cennetin kapısı kadar dardı ve pe mbe 
elbiseli veznedar kıza bakarken ka şları yukarı kalkmı ştı. 
Çeki, depozit koçanını, para yatırma fi şini ve belki de bütün bankacılık 
sistemini tartı ştılar. Kız masanın üzerine e ğilmi ş ve arka ete ği yukarı do ğru 
kalkmı ştı. Leylak rengi kombinezonun ete ği görünüyordu. A şk, a şk, tasasız a şk, 
diye dü şündü. Benimle eve gel sonsuza kadar vakit geçirelim  ya da onlar evi 
yerle bir edene kadar. Hangisi önce olursa. Bunu dü şünerek gülümsedi. Bir kez 
daha kıza baktıktan sonra bankanın içine göz gezdir di. Güvenlik kapısıyla, giri ş 
kapısı arasında bir koruma -muhtemelen polis emekli siydi- duruyordu. Ya şlı bir 
kadın büyük bir dikkatle mavi sosyal sigorta çekini  imzalamaya çalı şıyordu. Sol 
duvarda büyük bir poster asılıydı. Dünyanın uzaydan  çekilmi ş resmi. Siyah zemin 
üzerinde mavi-ye şil kıymetli ta şlar gibi görünüyordu dünya. Gezegenin üzerinde 
büyük harflerle şu sözler yazılmı ştı: 
GĐDĐN TATĐLĐNĐZĐ BANKA KREDĐMĐZLE YAPIN 
Hoş veznedar geri geldi. «Size parayı be şer yüzlük halinde verece ğim,» dedi. 
«Çok iyi.» 
Depozit makbuzunu verdikten sonra, banka kasasına g itti. Elinde küçük bir 
kasayla geri döndü. Korumayla bir şeyler konu ştu ve ikisi ürikte yanına 
geldiler. Koruma ona şüpheyle bakıyordu. On bin dolarlık üç tomar para sa ymı ştı. 
Her tomarda yirmi be ş bin dolar kâ ğıt para vardı. Her tomarı bantladı ve hesap 
makinesinden çıkardı ğı uzun Kâ ğıtları para tomarlarına ayrı ayrı yerle ştirdi. 
Her tomarın üzerindeki Kâ ğıtta: 10.000 dolar yazılıydı. 
Kalan kırk iki doları, be şer dolarlık kâ ğıt para halinde bir tomar yaptı. Bunun 
üzerine de: 4,250 dolar, yazılı bir kâ ğıt taktı. 
Dört tomar para şimdi yan yana tezgâhın üzerinde dizilmi ş duruyordu. Üçü birden 
bir an şüpheyle büyük para tomarını incelediler. Bir ev, be ş Cadillac ya da 
hemen hemen yüz bin karton sigara alınabilecek bir paraydı bu. 
Sonra kız, «Size fermuarlı bir çanta verebilirim,» dedi. 
«Gerek yok,» diyerek para tomarlarını alıp paltosun un iç ceplerine yerle ştirdi. 
Koruma onun bu hareketini sanki hiç etkilenmemi ş gibi görünmeye çalı şarak 
izliyordu. Veznedar kız büyülenmi ş gibiydi (bu adamın palto cebine büyük bir 
vurdum duymazlıkla yerle ştirdi ği para onun be ş yıllık maa şıydı); müdür bu 
durumdan hiç de ho şnut de ğilmi ş gibi bakıyordu. Çünkü banka paranın Tanrı gibi 
kabul edildi ği bir yerdi ve paraya gözle görünemeyen bir saygı d uyuluyordu. Oysa 
bu adam... 
«Oldu,» diyerek on bin dolarlık tomarların üstüne ç ek defterini de yerle ştirdi. 
«En kolay yol bu.» 
Bankanın kapısından çıkarken üçü birden hâlâ arkası ndan bakıyordu. Sonra ya şlı 
kadın veznedar kızın yanına gelerek ödenmesi için s osyal sigorta çekini uzattı. 
Hoş tezgâhtar ona iki yüz otuz be ş dolar ve altmı ş üç sentlik bir ödeme yapmı ş. 
Eve dönünce, parayı mutfaktaki dolabın en üst rafın daki tozlu bira ma şrapasının 
içine koydu. Be ş yıl önce, do ğumgününde Mary şaka olarak ona bu ma şrapayı hediye 
etmi şti. Yıllarca buna aldırı ş bile etmemi şti. Zaten birayı şi şeden içmeyi 
tercih ederdi. Ma şrapanın kenarında olimpiyat me şalesinin resmi vardı, altında 
da şu sözler yazılıydı. 
U.S. ĐÇKĐ TAKIMI 
Maşrapayı yerine koydu, canı müthi ş içki istiyordu. Sonra yukarda çalı şma 
masasının durdu ğu Charlie'nin odasına çıktı. Masanın alt çekmecesin den sa ğlam 
bir zarf aldı. Masaya oturarak, yeni çek hesabını y aptı ve toplam paranın 
35.053.49 dolar oldu ğunu gördü. Parayı ve çek koçanını zarfa koyup, zarf ın 
kenarını yapı ştırdı ve üzerine Mary'nin şimdiki adresini yazdı. Masayı altüst 
ederek pul aradı. Pulu bulup zarfın üzerine yapı ştırdı. Bir an tereddüt etti, 
ama sonra adresin altına ACELE POSTA SERV ĐSĐ yazdı. Zarfı masanın üzerinde 
bırakıp, kendine içki hazırlamak için mutfa ğa gitti. 
 
10 Ocak 1974 
 
Gecenin geç saatiydi ve Magliore henüz aramamı ştı. Elinde içkisiyle müzik setini 
dinliyordu. Çünkü televizyonu bir sava ş gazisi olmu ştu. Önceden dı şarı çıkmı ş ve 
dört tane rock and roll long playı almı ştı. Bir tanesi Rolling Stones'un 'Bırak 
Kanasın' isimli albümüydü. Bunu partide de dinlemi şti ve di ğer aldı ğı plaklardan 



daha çok sevmi şti. Hele biri o kadar kötüydü ki dizinde kırmı ştı. Ama 'Bırak 
Kanasın'da, ses, ritim ve gürültü vardı. Çok be ğenmi şti. Ona Monte Hall'in, 
«Hadi Anla şalım» parçasını hatırlatmı ştı. Şimdi Mick Jagger söylüyordu: 
Hepimizin köpürecek birine ihtiyacı var. 
Eğer istersen bana köpürebilirsin. 
Aklına dünyayı daha de ği şik ve yeni gösteren bankadaki poster geldi. Đnsanları 
dünyanın de ği şik yerlerine davet ediyor, G ĐDĐN diyordu. Aklına yılba şı gecesi 
yaptı ğı gezi geldi. Đşte o gün uzaklara gitmi şti. Çok uzaklar. 
Ama bu geziden ho şlanmı ş mıydı? 
Bu dü şünceyle birdenbire gerçe ğe dönmü ştü. 
Son iki aydır, kaybolan topunun pe şinde ko şan bir köpek gibi oradan oraya 
sürüklenip durmu ştu. Ve hiçbir olumlu kar şılık alamama 
'Ba şka zamanlar asla yapmayaca ğı şeyleri yapmı ştı. Nereye gitti ğini bilmeyen 
insanlar gibi paralı yolda amaçsızca dola şmıştı. O kız, onunla sevi şmesi ve 
Mary'de olmayan gö ğüslere dokunu şu. Bir dolandırıcıyla sohbet etmesi ve o adam 
tarafından en sonunda aklı ba şında biri olarak kabul edilmesi. Benzin 
bombalarıyla yaptı ğı yasadı şı ve bir i şe yaramayan eylem. Bu derin duygular, 
orta ya şa gelmi ş ve içi kurumu ş bir adamın ruhunu kazar gibiydi. Arkeologlar 
tarafından yapılan kazılarda karanlık ça ğa ait kalıntıların bulunması gibi. 
Canlı kalmak için ne yapması gerekti ğini biliyordu. 
Tabii ki kötü şeyler de olmu ştu. Handy Andy de kendini kaybedip Mary'e 
bağırmı ştı. Yirmi yıl sonra ilk kez evde tek ba şına kalması ve iki hafta bu acı 
veren yalnızlıkla birlikte ya şamak kolay olmamı ştı. Vinnie'den yumruk yiyi şi, 
hem de koca bir dükkânda ve herkesin içinde. Đnşaat alanını bombaladıktan 
sonraki sabah duydu ğu korkunç korku ve ba ş a ğrısı. Bu olay birçok şeyi 
geciktirmi şti. 
Ama bu olaylar ne kadar kötü olursa olsun, tıpkı ka çırdı ğını ya da kaçırmak 
üzere oldu ğunu dü şünmek kadar de ği şik ve heyecan vericiydi. Son iki aydır 
beyninin içindeki kıvrımlarda dola şmış ve eski anıların izini bularak onları 
yeniden ya şamıştı sanki. Bu gezinti genelde ürkütücü şeylerle dolu olmasına 
ra ğmen pek çok güzel yanı da olmu ştu. 
Sonra gi şelere dönen rampanın ba şında, elinde LAS VEGAS yazılı pankartla 
bekleyen Olivia geldi aklına. Son gördü ğü kız Olivia. Küstah davranı şlarıyla, 
dünyaya de ği şik bir gözle bakan Olivia. Tekrar bankadaki resmi d üşündü: G ĐDĐN. 
Neden olmasın? Buraya onu ba ğlayan ne kalmı ştı ki? Yalnızca kötü dü şünceler. 
Karısı yoktu, o ğlunun yalnızca hayaletiyle beraberdi, i şini kaybetmi şti ve 
sevdi ği evi de en fazla bir buçuk hafta sonra yok olup gi decekti. Arabası, 
parası vardı ve tamamen hürdü. Neden binip gitmiyor du? 
Çılgınca bir heyecanla dolmu ştu adeta. I şıkları kapatıyor, cebinde parasıyla 
LTD'ye atlıyor ve ver elini Las Vegas diyordu. Ben geliyorum. Olivia'yı 
buluyordu. Ona, «Hadi gidiyoruz,» diyordu. Californ ia'ya gidiyorlardı, orada 
arabayı satıyordu ve güneye deniz yolculu ğuna devam ediyorlardı. Oradan Hong 
Kong, oradan Saygon, Bombay, Madrid, Paris, Londra,  New York. Sonra, 
Tekrar buraya mı? 
Dünya yuvarlaktı. Acı da olsa sonunda yine dönece ği yer burasıydı. Tıpkı 
Olivia'ya dedi ği gibi Nevada'ya gitmek hiçbir şeyi çözmezdi Saldırılar, 
tecavüzler yenilenir, eskilerin izleri hatırlanır b u böyle kısır-döngü gibi 
devam eder giderdi. Garaj kapısına kadar gelmi şken durdu... bekle... yalnızca 
biraz daha bekle... 
Gece olmu ştu ve dü şünceleri tıpkı bir kedinin kendi kuyru ğunu yakalayarak deli 
gibi etrafında dönmesi gibi beyninin içinde dönüp d uruyordu. Sonunda koltukta 
uyuyakaldı ve rüyasında Charlie'yi gördü. 
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O gün ö ğleden sonra saat biri çeyrek geçe Magliore telefon etti. 
«Tamam,» dedi. « Đş yapaca ğız, sen ve ben. Bu sana dokuz bin dolara mal olacak . 
Bunun fikrini de ği ştirece ğini tahmin etmiyorum.» 
«Nakit mi?» 
«Ne demek nakit mi? Sen çekini kabul edece ğimi mi dü şündün yoksa?» 
«Tamam. Kusura bakma.» 



«Yarın ak şam saat onda Revel Lanes Bowladrome'da bulu şalım. Nerede oldu ğunu 
biliyor musun?» 
«Evet. 7. yolda. Skyview Shopping Mall'ü hemen geçi nce.» 
«Doğru. On altıncı hatta, ye şil gömlekli iki adam seni bekleyecek. Gömleklerinin  
arkasında altın ipliklerle i şlenmi ş Marlin Avenue Firestone yazısı olacak, 
unutma ve onlarla birlikte gel. Biri sana bilmek is tedi ğin her şeyi anlatacak. 
Tabii bowling oynarken konu şacaksınız. Bir iki boncuk dizisi devirdikten sonra 
oradan çık ve arabana bin. Town Line Tavernasına do ğru yol al. Onun yerini 
biliyor musun?» 
«Hayır.» 
«7. yoldan dümdüz batıya git. Bowling alanında iki mil ötede ve ilk sırada. 
Arkaya park et. Arkada şlarım senin yanına park edecekler. Mavi bir Dodge 
pikapları var. Kendi arabalarından seninkine bir sa ndık transferi yapacaklar. 
Onlara para zarfını ver. Bunları yaptı ğım için delirmi ş olmalıyım. Aslında bu 
i şe yine de kar şıyım ve uzun süre neden böyle davrandım diye dü şünüp duraca ğım. 
«Gelecek hafta seninle konu şmak isterim. Özel.» 
«Hayır. Olmaz. Ben günah çıkaraca ğın bir papaz de ğilim. Seni bir daha asla 
görmek istemiyorum. Konu şmak da istemiyorum. Sana bir şey itiraf edeyim mi, Bay 
Dawes, gazetelerde seninle ilgili bir şey de okumak istemiyorum.» 
«Bu basit bir yatırım meselesi.» 
Magliore bir süre konu şmadı. 
«Hayır,» dedi sonunda. 
«Bu i şe seni asla bula ştırmayaca ğımı bilmeni isterim. Đsmin gizli kalacak. 
Birisi için... vakıf kurmak istiyorum.» 
«Karına mı?» 
«Hayır.» 
Sonunda Magliore, «Salıya kadar kendine engel ol, b ir şey yapma. Belki seni 
görürüm.» 
Telefonu kapadı. 
Oturma odasına döndü, kafasında Olivia ve onunla bi rlikte ya şama fikri vardı. 
GĐDĐN kelimesi beyninde dönüp duruyordu yine. Charlie'y i dü şündü. Onun yüzünü 
artık güçlükle hatırlayabiliyordu. Enstantane foto ğraflardaki gibi bir 
görüntüydü Charlie onun için. Bu nasıl olabiliyordu ? 
Ani bir kararla telefonun yanına gidip, rehberi ald ı ve SEYAHAT acentelerinin 
oldu ğu sarı sayfayı açtı. Bir numara seçerek aradı. Ama kar şı taraftan, «Arnold 
Seyahat Acentası, size nasıl yardımcı olabiliriz?» diyen bir kadın sesi duyunca, 
telefonu kapattı ve ellerini ovu şturarak, hızla telefondan uzakla ştı. 
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Revle Lanes bowling salonu floresan ı şıklarının aydınlattı ğı kocaman upuzun bir 
yerdi. Otomatik pikaptan yükselen müzik sesi, ba ğırarak konu şan insanların 
sesleri, kumar makinelerinin a şağı yukarı oynatılan kollarının gürültüsü, 
yuvarlanan koca bowling toplarının gümbürtüsüyle in sanı serseme çeviriyordu. 
Tezgâha do ğru ilerledi ve görevli çocuktan bir çift kırmızı-be yaz ayakkabı 
(bunlar gözünün önünde dezenfekte edildi ği için ilaç kokuyorlardı) aldı. Sonra 
16. hatta ilerledi Đki adam oradaydı. Biri, Magliore'un Satılık Kullanı lmı ş 
Arabaları'na ilk gitti ği gün gördü ğü tamirciydi. Yanında topu yuvarlamak üzere 
olan adam da TV kamyonetiyle onun evine gelenlerden  biriydi. Kâ ğıt bardakla bira 
içiyordu. Yanlarına yakla ştı ğı zaman ona baktılar. 
«Bart,» dedi. 
«Ben Ray,» dedi Magliore'un yerinde gördü ğü adam. Bowling topunu atmaya 
hazırlanan adamı i şaret ederek, «O da, Alan,» dedi. 
Bowling topu Alan'ın elinden kurtularak, yol üzerin de gürültülü bir şekilde 
yuvarlanmaya ba şladı. Lobutlar etrafa saçıldı ve Alan homurdandı. Ü ç lobut 
ayakta kalmı ştı. Đkinci atı şını sa ğ taraftaki kanalın hemen yanından yapmak 
isteyince top kanala yuvarlandı. Alan tekrar homurd andı. Mekanizma tekrar 
lobutları yerine dikti. 
«Hep tek atı şta hepsini indirmeye çalı şıyorsun,» diye nasihat etti. «Kendini 
Billy Well sanıyorsun herhalde.» 
«Bir türlü falso veremiyorum. Selam, Bart.» 



«Selam.» 
El sıkı ştılar. 
«Seni gördü ğüme sevindim, Bart,» dedi Alan. Sonra Ray'e dönerek , «Hadi müsabaka 
yapalım. Bart sen de katıl.» 
«Tamam,» dedi. 
«Hadi, ilk sen oyna, Bart,» dedi Alan. 
Belki de be ş yıldır bowling oynamamı ştı. Đki kilodan fazla gelen ve eline tam 
oturan bir top seçti. Sonra topu parkurun soluna do ğru yuvarladı, ama top 
kanalın içine dü ştü. Topun yuvarlanı şı arkadan atın poposuna benziyordu. Đkinci 
topta daha dikkatli olmaya çalı ştı, ama top yön de ği ştirerek ancak üç lobut 
devirebildi. Sıra Ray'e geldi ğinde tek atı şta hepsini devirdi. Alan dokuz tane 
devirdi, ikinci atı şta da kakları halletti. 
Üç oyun sonunda, Ray 89, Alan 76, Bart 40 sayı yapm ı ştı. Đyi oyun çıkaramamı ştı, 
ama sırtının terlemesi, uzun zamandır çalı ştıramadı ğı kaslarındaki alı şık 
olmadı ğı güç ona büyük bir haz vermi şti. 
Kendini oyuna ve -unuttu ğu birtakım zevklere öylesine kaptırmı ştı ki Ray, «Ona 
malginit denir,» dedi ğinde bir an neden bahsetti ğini anlayamadı. 
Kaşlarını çatıp yabancı gelen bu kelimeyi bir süre dü şündükten sonra ancak 
anlayabilmi şti. O sırada Alan tam konsantre vaziyette atı şını yapmaya 
hazırlanıyordu. 
«Tamam,» dedi. 
«Mal on santim uzunlu ğunda çubuklar halinde. Kırk çubuk var. Bir dinamit 
lokumundan altmı ş kez daha güçlü bir patlayıcı.» 
«Oh,» dedi. Birden midesinin kötüle şti ğini hissetmi şti. Alan topu 'yuvarladı ve 
kalan iki lobutu devirince sevinçle havaya sıçradı.  
Sıra ona geldi ğinde ancak yedi lobut devirerek tekrar yerine oturd u. Ray yine 
bütün lobutları silme devirdi. Alan top yuvasından bir tane seçti ve çenesinin 
altında tutarak lobutlara ni şan aldı ve dört adım ko şarak atı şını yaptı. 
«Yüz yirmi metrelik fitili var. Bir patlatıcı mekan izma ile halledebilirsin. O- 
ooo... çok güzel bir atı ş.» 
Alan, Brooklyn stili bir atı şla hepsini devirmi şti. 
Bart aya ğa kalkarak yine karavana iki atı ş yaparak yerine oturdu. Ray yine 
hepsini devirdi. 
Alan, atı ş kulvarına tekrar gitti ğinde, Ray devam etti. 
«Elektrikli bir mekanizma, bir akü i şini görür. Herhalde bir akün vardır.» 
«Evet.» 
Alan bir ba şka Brooklyn atı şı yaptı. 
Kasılarak geri döndü ğünde Ray, «Bu Brooklyn vuru şlarına fazla güvenme,» dedi 
sırıtarak. 
«Çeneni kapa, aramızda sadece sekiz lobut fark var. » 
Sıra tekrar Bart'a geldi ğinde sadece altı kuka devirerek yerine oturdu. Ray yine 
hepsini devirdi. 
Oturdu ğunda Ray, «Sorun var mı?» dedi. 
«Hayır. Bu setten sonra kalkalım mı?» 
«Tabii. Bowlingde o kadar kötü de ğilsin. Yalnızca biraz paslanmı şsın. Elini 
çalı ştırman gerek.» 
Alan daha öncekilerin aynısı olan bir Brooklyn atı şı daha yaptı ancak bu sefer 
sadece altı kuka devirerek bo şa gitti. 
«Sana söylemi ştim bu atı şlara fazla güvenme diye,» dedi Ray kasılarak. 
«Hadi canım,» diye cevapladı Alan homurdanarak. Ama  ikinci atı şı kenardaki 
kanala girerek bo şa gitti. 
«Bazı adamlar böyle,» dedi Ray gülerek. «Allah için  bunların ö ğrenmesi imkânsız, 
anlıyor musun? Asla ba şaramazlar.» 
Town Line Tavernasının üzerinde kocaman kırmızı neo ndan tabela ı şıl ı şıl 
yanıyordu. Burası enerji kısıtlamasından hiç etkile nmemiş olmalıydı. Kırmızı 
neonun altında beyaz bir afi ş vardı. 
MUHTEŞEM ĐSTRĐDYELER GRUBU BOSTON'DAN ÖZEL 
Tavernanın sa ğ yanındaki park yeri cumartesi gecesi e ğlenmeye gelen patronların 
arabalarıyla dolmu ştu. Aralardan zorla ilerlemeye ba şladı ve içerlere gittikçe 
park yerinin L şeklinde geriye do ğru uzandı ğını farketti. Arkada çok bo ş yer 
vardı. Bir yere girerek, konta ğı kapattı ve arabadan indi. 



O gece acımasız bir so ğuk vardı. Đlk on be ş saniyede insanın kulakları 
hissizle şiyordu. Gökyüzüyse büyüleyici parıltılarla ı şıldayan yıldızlarla 
doluydu. Tavernanın duvarından, inanılmaz Đstridyeler Grubunun, «Gece Yarısından 
Sonra» isimli şarkıyı çaldıkları i şitiliyordu. Bu parçayı J.J. Cale yazmı ştı. Bu 
anlamsız sözleri nereden bulup çıkarmı ş diye merak etti. Bir şarkıyı kimin 
yazdı ğını hatırlıyor, ama o ğlunun yüzünü bir türlü anımsayamıyordu. Bu 
dayanılmaz bir şeydi onun için. 
Arabasının yanına, Magliore'un adamlarının pikabı y anaştı ve Alan'la, Ray dı şarı 
çıktılar. Üstlerine asker parkaları giymi şler, ellerine Kalın eldivenler 
takmı şlardı. Şimdi yalnızca i ş için burada oldukları belliydi. 
«Bizim için para getirecektin,» dedi Ray. 
Paltosunun cebinden zarfı çıkarıp, Ray'e uzattı. Ra y kâ ğıt paraları saymadan 
şöyle bir karı ştırdı. 
«Tamam. Bagajını aç,» dedi. 
Bagajı açtı ve iki adam a ğır tahta bir kutuyu pikaptan alarak onun [arabasına  
ta şıdılar. 
«Fitiller en altta,» dedi Ray burnundan beyaz duman lar soluyordu. «Elektrikle 
çalı ştırmak gerekti ğini sakın unutma. Yoksa bunları do ğum-günü mumu olarak 
kullanırsın.» 
«Unutmam.» 
«Biraz daha antrenman yaparsan iyi bowlingci olacak sın. Atı şların güçlü.» 
Pikaba dönerek oradan ayrıldılar. Birkaç dakika kad ar bekledikten sonra o da 
ayrıldı. Đnanılmaz istridyeler grubunu kendi hallerine bırakm ı ştı. Kulakları 
donmuştu. Kaloriferi çalı ştırıp arabanın içi ısınınca kulakları karıncalandı.  
Eve gelince sandı ğı içeri ta şıdı. Şi şe açaca ğıyla kapa ğı açtı. Her şey Ray'ın 
anlattı ğı gibi görünüyordu. Gri balmumundan muma benziyorla rdı. Patlayıcı 
çubukların altındaki gazetenin de altında, iki rulo  halinde fitiller duruyordu. 
Fitiller, aynı kendisinin çöp torbalarının a ğzını kapattı ğı gibi lastikle 
sarılmı ştı. 
Sandı ğı alt kattaki küçük tuvalete saklayarak unutmaya ça lı ştı, ama sanki 
oradan, bütün eve yıllarca öncesinden varolan belay ı kusmaya ba şlamı ştı. Bela 
önüne geçilmez bir şekilde bu sandıktan adeta fı şkırmaya ve her şeyi içine 
almaya ba şlamı ştı. 
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Arabaya binerek Landing Strip'e gitti ve Drake'nin çalı ştı ğı yeri ararken epeyce 
bir dola ştı. Burası ucuz ve adi apartmanların omuz omuza ver di ği bir yerdi. 
Apartmanlar birbirine o kadar yapı şıktı ki, bin sarsılsa iskambil kâ ğıdı gibi 
hep birlikte yıkılacaklardı. Her yerden fı ş. kıran antenler havaya do ğru 
uzanıyor ve insana bir anten ormanını ça ğrı ştırıyordu. Barlar ö ğleye kadar 
kapalıydı. Caddenin bir kenarında terkedilmi ş bir araba gördü. Farları, krom 
parçaları ve tekerlekleri alınmı ş ve sanki ölüm vadisinin ortasında kemikleri 
ağarmı ş bir inek iskeleti gibi o da caddede iskelet halind e kalmı ştı. Kaldırım 
kenarlarında birikmi ş sularda camların gölgeleri pırıldıyordu. Kaldırımı n 
kenarındaki ma ğazalar, içki dükkânları, ızgara et lokantaları sıra  sıra 
dizilmi şlerdi. Bunların ön kısımlarında büyük dökme camdan pencereler vardı. 
Sekiz yıl önceki ırk ayrımından çıkan çatı şma mı bu insanlara sa ğlam cam 
kullanmayı ö ğretmi şti. Dükkânların ya ğma edilmesini önlemek için bir çe şit 
tedbirdi bu. Venner Caddesinin ortalarına geldi ğinde küçük bir dükkân gördü. 
Üzerindeki tabelada eski Đngilizce harflerle şunlar yazılmı ştı: 
HAYDĐ GEL KAHVEHANESĐ 
Arabayı park etti, kapılarını kilitledi ve dı şarı çıktı. Đçerde sadece iki 
müşteri vardı. Üzerinde ona göre birkaç beden büyük bi r palto olan küçük zenci 
bir çocuk, bir kenarda uyukluyordu. Di ğer tarafta ayya ş oldu ğu anla şılan beyaz 
bir adam kulplu porselen bardakla çay içiyordu. Bar dağı her a ğzına götürü şünde 
ellerinin titredi ği görülüyordu. Ayya şın cildi sapsarıydı. Yüzünü kaldırdı ğında 
gözlerindeki tuza ğa dü şmüş ifadeyi farketti. Bu le ş gibi kokan hapishanenin 
içinde tuza ğa dü şürülmü ş ve öyle derinlere gitmi şti ki, dı şarı çıkması 
olanaksızdı. 



Drake tezgâhın arkasında ve portatif bir sobanın ya nında oturuyordu. Kenarda 
sıca ğa dayanıklı camın bir tarafında sıcak su, di ğer tarafında kahve duruyordu. 
Tezgâhın üzerinde ufak bir sigara makinesi bulunuyo rdu ve içinde bozuk paralar 
vardı. Đki tane, kâ ğıt üzerine mum boyayla yazılmı ş, levha görülüyordu. 
 
Birinci levha: 
MENU 
Kahve 15 ş Balogna 30 ş 
Çay 15 ş PB and J 25 ş 
Bütün soda çe şitleri 25 ş Sosisli 35 ş 
 
Đkinci levha: 
LÜTFEN SERVĐSĐ BEKLEYĐN 
Burada servis yapan herkes GÖNÜLLÜDÜR ve siz kendin ize servis yaptı ğınız zaman 
onlar kendilerini faydasız ve aptal hissedeceklerdi r. Lütfen bekleyin ve 
TANRI'NIN S ĐZĐ SEVDĐĞĐNĐ unutmayın. 
 
Drake okudu ğu dergiden kafasını kaldırdı. Bir ara onu nerden ta nıdı ğını 
çıkarmaya çalı şarak, baktı. Sonra., «Bay Dawes, nasılsınız?» 
«Đyi. Bir fincan kahve içebilir miyim?» 
«Tabii içebilirsin.» Arkasındaki raftan kulplu büyü k bir bardak alarak kahve 
koydu. «Süt?» 
«Hayır. Sade olsun.» Sigara makinesinin arkasından birbirlerini süzdüler. «Geçen 
gece için te şekkür etmek istemi ştim ve size ba ğı şta bulunmayı arzu ediyorum.» 
«Teşekkür edilecek bir şey yok.» 
«Evet, var. O parti, nasıl söyleyeyim berbat bir sa hneydi.» 
«Kimyasallar bunu yapabilir. Her zaman de ğil, ama zaman zaman olur. Geçen yaz 
arkada şlarıyla beraber bir çocuk gelmi şti. Milli parkta bir damla asit almı ş. 
Buraya getirdiklerinde yumruklarını sallıyor ve ba ğırıyordu. Çünkü arkasından 
kuşların kovaladı ğı ve onu yakalarlarsa yiyeceklerini dü şündüğü için onlardan 
kurtulmaya çalı şıyordu. Sanki Reader's Digest'daki deh şet hikâyeleri gibi, de ğil 
mi?» 
«Bana mescaline'i veren kız da bir keresinde lavabo nun deli ğinden uzanan bir kol 
gördü ğünü söylemi şti. Sonradan onun gerçek mi, hayal mi oldu ğunu anlayamamı ştı.» 
«Kimdi o?» 
«Gerçekten bilmiyorum.» Do ğruyu söylüyordu. «Neyse, bunu almanızı istiyorum,» 
diyerek sigara makinesinin yanına bir kâ ğıt tomar koydu. Bunu güvenli olması 
için lastik bir bantla sarmı ştı. 
Drake önündeki tomara hiç dokunmadan, ka şları çatık bir halde baktı. 
«Bunu bir kahvehane için getirdim,» dedi. Amacını D rake'in bildi ğinden emindi, 
ama onun suskunlu ğunu bozmak için bir şeyler söylemek ihtiyacı hissetmi şti. 
Drake kâ ğıt tomarını sol eliyle aldı ve eskiden yaralanmı ş sa ğ elinin yardımıyla 
üzerindeki bandı açarak parayı saydı. 
«Beş bin dolar,» dedi. 
«Evet.» 
«Bu parayı nereden buldu ğumu sorsam bozulur musun?» 
«Sormanın hiçbir mahzuru yok. Evimin şehir meclisine satılması kar şılı ğı verilen 
para bu. Tam oradan yol geçirecekler.» 
«Karın da senle aynı fikirde mi?» 
«Karım bu konuda bir şey söyleyemez. Şu an ayrı ya şıyoruz ve çok yakında da 
boşanaca ğız. Satı ştan alınan paranın yarısı onun zaten. Bu da yeterli .» 
«Anlıyorum.» 
Arkalarındaki ya şlı ayya ş kendi kendine şarkı mırıldanmaya ba şlamı ştı. Hiçbir 
ahenk yoktu bu seste; sadece vızıldama. 
Drake bir süre dü şünceli bir halde elindeki para tomarına parmaklarıy la vurdu. 
«Bunu kabul edemem,» dedi sonunda. 
«Ama neden?» 
Drake, «O gece konu ştuklarımızı hatırlamıyor musun?» diye sordu. 
Onun ne demek istedi ğini anlamı ştı. «Öyle bir planım yok,» dedi. 
«Bana yalan söyleme. Saçma bir arzu yüzünden hiç ki mse kendi aya ğıyla gelip de 
bu parayı vermez.» 



«Benimki saçma bir arzu de ğil.» 
Drake ona sertçe baktı. «Peki buna ne diyelim? Tanı dıklarına bir şans mı 
veriyorsun.» 
«Kahretsin, ben paraları hayatımda bir kez bile gör medi ğim insanlara da ğıttım. 
Kanser Ara ştırma Merkezi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Boston'da bes lenme yetersizli ği 
çeken insanların bulundu ğu bir ha şine. Boston'a hiç gitmedim.» 
«Bunların tutarı büyük mü?» 
«Hayır.» 
Ve nakit para, Bay Dawes. Bir insan görmek istemedi ği parayı böyle yerlere 
dağıtabilir, ama bunu çekle ve birtakım imzalı evrakla rla yapar. Poker oynarken 
bile nakit para de ğil fi ş kullanılır. Ama bu günümüzde bir adam eline geçmi ş 
parayı kullanmak istemiyorsa, o ya şamayı da istemiyor demektir.» 
«Bu kahrolası materyalistik bir davranı ş bir...» 
«Bir rahip için mi? Ama artık de ğilim. Bu olaydan beri,» diyerek yaralanmı ş 
elini kaldırdı. «Burayı ayakta tutabilmek için para yı nerden buldu ğumu sana 
anlataca ğım. Birle şik Kurumlar ve Şehir Yardım Kurumuna ba şvurmakta biraz 
gecikmi ştim. Zaten orada çalı şan insanlar, buraya gelen genç çocukları 
anlayamayacak kadar ya şlılar. Hemen hemen hepsi emekli olmu ş, yalnızca camların 
arkasından caddeyi seyrederek hüküm veren tipler. B azı gözaltında olan genç 
çocukları, şehir bandosunda bo ş olan yerlere yerle ştirmeye çalı ştım. Cuma ve 
cumartesi ak şamları bo ş zamanlarında orada çalı şsınlar istemi ştim. Ama onlar bu 
teklifimi dudak bükerek geri çevirdiler. Asıl yardı m zenginlerden geldi, yani 
üst tabakadan. Caddelerde dola şarak insanlarla konu ştum. Kibar bayanları 
sıkı ştırdım ve onlara sokaklarda köprü altlarında yatan,  üstlerine battaniye 
yerine gazete kâ ğıdı örterek, gecenin ayazından korunmaya çalı şan çocukları 
anlattım. Bunları defalarca anlattım. 1971 yılından  beri sokaklarda ya şayan, on 
beş ya şındaki bir kızın saçlarının ve edep yerlerindeki kı lların nasıl yol yol 
beyazla ştı ğını anlattım. Onlara balıkçıların ve di ğer ci ğeri be ş para etmez 
adamların otobüs terminallerinde bu çocukları sıkı ştırıp para kar şılı ğı erkek 
fahi şe olmaları için zorladıklarını anlattım. On, on be ş dolar için sinema 
localarında adamlarla seks yapmayı kabul eden çocuk ları anlattım. Bu paranın da 
yarısının pezevenklere gitti ğini söyledim. Bu zengin kadınlar, duydukları 
şeylerden şaşırıyor, yumu şuyor ve sokak çocuklarına şefkat duyuyorlar. 
Muhtemelen uyluklarında bir uyarı duyup ıslanıyorla r, ama en önemli şeyi, para 
yardımını severek yapıyorlar. Beni evlerine ya da k ulüplerine davet edip 
aileleri ve yakınlarıyla tanı ştırıyorlar Hizmetkârlar yemek servisini yaptıktan 
sonra gayet nazik te şekkür ediyorum. Yanaklarım sırıtmaktan uyu şup a ğrıyor. Bu 
neye benzer biliyor musun Bay Dawes? Bir sinemada, homoseksüel bir 
i şadamınınkini a ğzına almaya benzer. Ve bunları, Bay Dawes, hep beni m ödemem 
gereken kefalet olarak dü şünürüm. Ama kusura bakma Bay Dawes bizim kitabımızd a 
ölü sevicilik yazmaz. Neden sana hayır demek zorund a oldu ğumu anlayabildin mi?» 
«Ne için kefaret ödüyorsun?» 
«Bu,» dedi Drake çarpık bir gülü şle, «Benimle Tanrı arasında.» 
«Peki yaptıkların sana tiksindirici geliyorsa, nede n bu şekilde para 
topluyorsun? Niçin yalnızca...» 
«Bu tek yol oldu ğu için böyle hareket ediyorum. Hapsolmu ş gibiyim.» 
Aniden korkunç bir ümitsizli ğe kapıldı. Drake'in bütün bunları, onun neden 
buraya geldi ğini ve neler yapmı ş oldu ğunu açıklamak için anlattı ğını farketti. 
«Đyi misin, Bay Dawes? Bir garip.» 
«Đyiyim. Şimdiye dek yakalayamadı ğın şansı bulmanı dilerim sana.» 
«Ben hayal kurmam,» dedi Drake gülerek. Hayatını te krar gözden geçirmelisin... 
şiddet bir şeyi çözmez. Ba şka seçenekler de var.» 
«Sahiden mi?» diyerek o da Drake'e güldü. « Şimdi burayı kapat, dı şarı çıkıp 
senin i şini birlikte yapalım. Çok ciddiyim.» 
«Benimle dalga geçiyorsun.» 
«Hayır,» dedi. «Belki de birisi ikimizle de dalga g eçiyor,» diyerek paraları 
yine rulo haline getirdi ve kapıya do ğru yürümeye ba şladı. Küçük o ğlan hâlâ 
uyuyordu. Ya şlı ayya ş yarısına kadar içti ği kahve barda ğını önüne bırakmı ş, 
anlamsız bakı şlarını içine dikmi şti. Onun yanından geçerken rulo yaptı ğı 
paraları barda ğın içine bıraktı. Paralar barda ğa dü şerken çamur gibi kahve 
masanın üzerine sıçradı. Ko şarak dı şarı çıktı ve arabaya bindi. Drake'in 



arkasından gelerek kendisini sarmasını, onu kurtarm asını bekledi. Ama Drake 
arkasından gelmemi şti. Belki o da içerde, onun geri dönmesini ve kendi sini 
korumasını Eliyordu. 
Arabayı çalı ştırıp oradan ayrıldı. 
 
14 Ocak 1974 
 
Şehir merkezine giderek Sears ma ğazasına girdi. Bir araba akümülatörü ve bir 
çift de ba ğlantı kablosu satın aldı. Akümülatörün yan tarafınd a, plastik kalın 
harflerle şunlar yazılmı ştı: 
ĐNATÇI 
Eve döndü ve aldıklarını dolabın önüne büyük tahta sandı ğın yanına koydu. E ğer 
polisler arama emriyle eve gelirlerse ne yaparım, d iye dü şündü. Silahlar 
garajda, patlayıcılar oturma odasında ve büyük mikt arda nakit para da 
mutfaktaydı. B.G. Dawes tehlikeli ihtilalci. Gizli ajan X-9, yabancı kartellerin 
gizlice parasal destek verdikleri faaliyet. Abone o ldu ğu 'Reader's Digest'da, 
böyle casus hikâyelerine sık rastlanıyordu. Ayrıca sonu olmayan dini 
kampanyaların yazdıkları dizi yazılar, anti-sigara ve anti-pornoculukla ilgili 
yazılar okumu ştu. 
Evet, bir arama izniyle gelip onu tutuklayabilirler di. Gerçe ği söylemek 
gerekirse, artık öyle çok da korkmuyordu. Olaylar b u tür şeyleri a şmıştı. 
 
15 Ocak 1974 
 
«Bana ne istedi ğini söyle,» dedi Magliore bıkkınlıkla. 
Dı şarda sulu sepken vardı; gökyüzü kasvetli gri bulutl arla kaplanmı ştı. Şehir 
otobüsleri yüksek tekerlekleri üzerinde grilikleri yararak giderken etrafa sulu 
çamur kusuyorlardı. Manik-depresiflerin fantezileri ndeki hayallere benziyordu 
bu. Gerçek hayattaki davranı şlarımızda bir psikopatın hayata uyumsuz 
davranı şları gibi de ğil miydi? 
«Evim mi? Arabam mı? Karım mı? Ne istiyorsan al git , Dawes Ama hayatımın şu son 
günlerinde beni yalnız bırak.» 
«Bak,» dedi utanarak. «Bir ba ş belası oldu ğumu biliyordum.» 
«Baş belası oldu ğunu biliyormu ş,» dedi Magliore duvarla konu şuyormu ş gibi. 
Bunları söylerken elini havaya kaldırmı ştı. Sonra eli e^ kalçasına indi. 
«Tanrı a şkına söyle, neden hiç durmuyorsun?» 
«Bu son iste ğim.» 
Magliore gözlerini döndürerek, «Aman, ne harika,» d edi. Yine duvarla 
konu şuyordu. «Ne istiyorsun?» 
Cebinden para çıkardı. «Burada on sekiz bin dolar v ar. Bunun üç bini senin. 
Ara ştırma ücreti olarak.» 
«Kimi bulmamı istiyorsun?» 
«Las Vegas'da olan bir kızı.» 
«On be ş bin onun için mi?» 
«Evet. Bunu almanı istiyorum. Bu parayla bir i şe yatırım yapabilirsin. Yatırım 
i şini senden iyi bilen biri daha olamaz. Kârdan dü şen payı da kıza verirsin.» 
«Yasal i şler mi?» 
«En iyi kâr getiren her türlü i ş olabilir. Senin kararına güvenim sonsuz.» 
«Benim kararıma güveniyormu ş.» Hâlâ duvarla konu şuyordu. «Sen Las Vegas'ın ne 
kadar büyük bir kasaba oldu ğunu biliyor musun? Neredeyse eyalet olmak üzere.» 
«Orada ba ğlantıların yok mu?» 
«Đşin do ğrusu, birtakım tanıdıklarım var tabii. Ama yarım ak ıl bir hippi kızdan 
bahsediyoruz. Şu anda çoktan Denver ya da San Francisco'ya...» 
«Đsmi Olivia Brenner. Ayrıca onun hâlâ Las Vegas'da o ldu ğunu dü şünüyorum. Kenar 
mahallelerden birindeki bir lokantada çalı şıyordu.» 
«Onun benzeri yerlerden Las Vegas'da en az iki mily on tane var,» dedi Magliore. 
«Tanrım, Tanrım!» 
«Bir apartman katında kalıyor olmalı. Ba şka bir kızla birlikte. En azından son 
konu şmamızdan sonra bunu yaptı ğını dü şünüyorum. Ama nerede oldu ğunu bilmiyorum. 
Bir yetmi ş boylarında, siyah saçlı, ye şil gözlü. Güzel bir kız. Yirmi bir 
yaşında. Yani bana söyledi ği ya şı bu.» 



«Peki bu şahane yaratı ğı bulamazsam ne olacak?» 
«Parayı i şlet ve kârı kendine ayır. Ba şına bela oldu ğum zamanların kar şılı ğı 
olarak dü şün bu parayı.» 
«Senin için bu ara ştırmayı yapaca ğıma ve kızı bulunca da parayı verece ğime nasıl 
güveniyorsun?» 
Parayı Magliore'un masasına bırakarak, aya ğa kalktı. «Bunu yapaca ğını sanıyorum, 
çünkü yüzünde namuslu bir adamın ifadesi var.» 
«Dinle,» dedi Magliore. «Senin i şine çomak sokacak de ğilim. Sen zaten kendi 
kendine çoma ğa sokmu şsun. Ama bütün bunlardan ho şlanmıyorum. Beni, son iste ğini 
ve vasiyetini yerine getirmekle görevlendirir gibis in.» 
«Đstemiyorsan hayır diyebilirsin.» 
«Hayır, hayır, anlamıyorsun. E ğer ismini de ği ştirmediyse ve hâlâ Las Vegas'daysa 
onu bulabilirim. Bunun bana hiçbir eziyeti yok. Ama  beni korkutuyorsun, Dawes. 
Sen de bu i şe kafayı fena taktın.» 
«Evet.» 
Magliore camın altındaki karısı ve çocuklarıyla bir likte çekilen resmine 
kaşlarını çatarak baktı. 
«Tamam,» dedi Magliore. «Bu son kez olacak, anladın  mı? Ba şka hiçbir şey isteme 
benden. Kesinlikle son. Seni bir daha asla görmeyec eğim. Sakın telefon da etme. 
Anladın mı? Zaten benim yeterince sorunum var, bir de seninkilerle u ğra ştırma 
beni.» 
«Kabul.» 
Elini ona uzattı. Sıkaca ğını hiç beklemiyordu, ama tam aksi oldu. El sıkı ştılar. 
«Benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Bana bir şey ifade etmeyen bir adamı 
nasıl sevebilirim?» 
«Duygusuz bir dünyada ya şıyoruz. Şüphen varsa, Bay Piazzi'nin köpe ğini dü şün.» 
«Onu her zaman dü şünüyorum,» dedi Magliore. 
  
16 Ocak 1974 
 
 
Đçinde çek koçanının da bulundu ğu kalın zarfı alarak kö şedeki postaneye giderek 
mektubu postaya attı. O ak şam sinemaya 'Exorcist' filmini seyretmeye gitti. En  
sevdi ği artist Max von Sydow oynuyordu ve bu filmi kaçıra mazdı. Filmin bir 
sahnesinde küçük kız Katolik papazın yüzüne tükürüy ordu. Arka sıralardan 
birileri ba ğırdı. 
 
17 Ocak 1974 
 
Mary telefon etti. Rahat ve ne şeli bir ses tonuyla konu şuyordu. Bu her şeyi daha 
kolayla ştırıyordu. 
«Evi satmı şsın,» dedi. 
«Doğru.» 
«Ama hâlâ oradasın.» 
«Yalnızca cumartesiye kadar. Şehir dı şında büyük bir çiftlik evi kiraladım. 
Davranı şlarımı yeniden düzenlemeye çalı şıyorum.» 
«Oh, Bart. Bu harika. Çok memnun oldum.» Bu konu şmanın neden bu kadar kolay 
oldu ğunu anladı. Çünkü telefondaydılar. Telefonda birbir lerine neyi do ğru neyi 
yalan söylediklerini anlamaları oldukça zordu. Ama karısı pes etmi şti. «Çek 
koçanı hakkında...» 
«Evet.» 
«Parayı tam ikiye böldün de ğil mi?» 
«Evet. Kontrol etmek istersen, Bay Fenner'ı arayabi lirsin.» 
«Hayır. Oh, bunu kastetmedim.» Karısının eliyle yap tı ğı hareketleri rahatlıkla 
görebiliyordu. «Demek istedi ğim... parayı ayırman... bunun anlamı...» 
«Oh, seni orospu beni yaraladın. Tam isabet.» 
«Evet neyi kastetti ğini biliyorum. Bo şanma.» 
«Bu konuda dü şündün mü gerçekten?» diye sordu içtenlikle. 
«Pek çok kez.» 
«Ben de öyle. Ba şka seçene ğimiz kaldı ğını sanmıyorum. Sana kar şı kızgınlık 
duymuyorum. Senin için deli divane de olmuyorum.» 



Tanrım, 'teyp gibi aynı şeyler. Aynı hikâyenin tekrarı. Şimdi okula tekrar geri 
dönece ğini söyleyecek.' Duydu ğu acıya kendi de şaşırdı, geçmi şinin bir kısmı 
böylece kapanmı ş oluyordu. 
«Ne yapmayı dü şünüyorsun?» 
«Okula geri dönüyorum,» dedi. Heyecanlı oldu ğu belliydi. Annemin tavan arasını 
karı ştırırken eski elbiselerin arasında okulu terk belge sini buldum. Mezun olmam 
için yalnızca yirmi dört krediye ihtiyacım var, bil iyor musun? Bart, bu bir 
yıldan biraz fazla bir zaman demektir.» 
Mary'i annesinin çatı katında emekleyerek yürürken düşündü. Bu ona kendi çatı 
katlarında Charlie'nin elbiseleri arasındaki gezinm eyi hatırlattı. Ama kendisi 
duyularını açı ğa vuramamı ştı. 
«Bart, orada mısın?» 
«Evet. Senin yeniden böyle canlı ve memnun olmana s evindim. 
«Bart,» dedi sitemle. 
Şimdi ona kar şı kırıcı olmamalıydı. Ona eziyet etmek ve kendisini  kötü 
hissetmesini sa ğlamakta olacak şey de ğildi. Olanlar onun dı şında geli şmişti. Bay 
Piazzi'nin köpe ği çocu ğu parçalamı ş ve yürüyüp gitmi şti. Bunu dü şünmek ona komik 
geldi ve kıkırdadı. 
«Bart, a ğlıyor musun?» dedi şefkatle. 
«Hayır,» dedi bir kahraman gibi. 
«Bart, yapabilece ğim bir şey var mı? Varsa seve seve yaparım.» 
«Hayır. Tekrar düzelece ğim. Ve senin yeniden okula dönmene sevindim. Bak, b u 
boşanma - ilk kim yapacak? Sen mi, ben mi?» 
«Ben ba şvursam daha iyi olacak galiba,» dedi ürkerek. 
«Pekâlâ. Tamam.» 
Aralarında uzunca bir sessizlik oldu. Sonra sanki i stemeden kelimeler a ğzından 
çıkmı ş gibi, «Ben gitti ğimden beri kimseyle yattın mı?» diye sordu. 
Soruyu ve verece ği yanıtı dü şündü. Sonra onu uykusuz bırakacak yalan 
dudaklarından döküldü. 
«Hayır,» dedi. «Peki sen kimseyle yattın mı?» 
«Tabii ki hayır,» dedi hem şok olmu ş, hem de biraz ho şlanmı ş gibiydi. 
«Yatmadım.» 
«Er geç yatacaksın.» 
«Bart, seksten konu şmayalım.» 
«Peki,» dedi aslında bu konuyu karısı açtı ğı halde. Ona güzel bir şeyler 
söylemeye çalı ştı. Karısı şimdi söyleyeceklerini hep hatırlamalıydı. Aklına 
hiçbir şey gelmiyordu. Karısını neden kendisini hatırlaması  istedi ğini de 
bilmiyordu. Daha önce birlikte güzel yıllar geçirmi şlerdi. Güzel olmalılar, diye 
düşündü. Ama kendini ne kadar zorlasa da Tv için girdi kleri bahis sırasında 
geçirdikleri günler dı şında iyi olanını hatırlamıyordu. 
Birden a ğzından, «Charlie'yi ilk kez anaokuluna götürdü ğümüz günü hatırlıyor 
musun,» sözleri çıkıverdi. 
«Evet. O a ğlayınca onu geri götürmek istemi ştin. Onu bırakmak istememi ştin, 
Bart.» 
«Ama sen bıraktın.» 
Onun bu söyledi ğine itirazlarını dinlerken, olayı bütün çıplaklı ğıyla 
hatırlıyordu. Anaokulunun sahibesi Bayan Ricker'dı.  Onları saat birde eve 
yollamadan önce sıcak yemek servisi yapıyordu. Okul  bodrumdan bozma bir yerdi. 
Üçü birlikte a şağı kata inerken kendini hain gibi hissetmi şti; sanki bir 
çiftçinin ine ğini mezbahaya götürürken sakinle ştirmesi gibi o da o ğlunu 
sakinle ştirmeye çalı şmıştı. Onların Charlie'si, harika bir çocuktu. Sapsarı  
saçları sonraları biraz koyula şmıştı. Uyanık bakan koca mavi gözleri, yeni 
yürümeye ba şlayan çocuklarınki gibi marifetli elleri vardı. Ve merdivenlerin alt 
kısmında ikisinin arasında öylece durup beklemi şti. Etrafındaki ko şuşan, 
bağrı şan, resim boyayan, ucu kör makasla resim kesen çocu kları seyrederek 
beklemi şti. Onları seyrederken kolayca incinebilecek bir ço cuğa benziyordu. 
Gözlerinde ne ne şe, ne de korku vardı. Sadece uyanık bakı şlı ve meraklı bir 
yabancıydı o. Ba şka hiçbir zaman kendini ona bu kadar yakın hissetme mişti. Sonra 
Bayan Ricker yanlarına gelmi ş ve gülerek, «Biz böyle e ğleniriz, Chuck,» demi şti. 
Sanki ismini yanlı ş söyleyerek onu a ğlatmak istemi şti. Elini uzatmı ş, ama 
Charlie o eli tutaca ğına yalnızca incelemi şti. Kadın onu di ğer çocukların yanına 



doğru iteklemi ş, Charlie birkaç adım attıktan sonra arkasına dönüp  onlara 
bakmı ştı. Bayan Young, «Siz gidin. O zaman kendini daha i yi hissedecektir,» 
demi şti. Mary onu dürtmü ş ve «Hadi, Bart,» demi şti. Oysa kendisi ta ş kesilmi ş 
oğlunu seyrediyordu. O ğlunun gözleri, «Beni onların eline bırakıp gidersen iz, 
bana kötülük yapmı ş olursunuz, George,» diyordu sanki. Kendi gözleri d e, «Evet, 
seni çok iyi anlıyorum, Freddy,» der gibiydi, daha sonra Mary'yle beraber ona 
arkalarını dönüp merdivenleri çıkmaya ba şlamı şlardı. Anne ve babasının kendine 
sırtını dönmesi bir çocuk için olabilecek en kötü, en korkunç şeydi. Onlar 
merdivenleri çıkarken, Charlie feryat etmeye ba şlamı ştı. Ama Mary'nin ayak 
sesleri kesilmemi ş, yürümeyi sürdürmü ştü. Kadınların sevgisi bir garipti. 
Oğlunun ba ğırmalarını yalnızca büyümenin do ğal bir parçası olarak görmü ştü Mary. 
Sanki gülmesi, gaz çıkarması, dizlerini yaralaması gibi bir şeydi bu da. 
Kalbinde öyle derin, öyle şiddetli bir acı hissetmi şti ki kalp krizi geçiriyor 
sanmı ştı kendini. Sonra acısı geçmi ş karısının ardından yürüyerek onu orada 
bırakıp gitmi şti. Ama şimdi o ğluna arkasını dönüp gitmesini basit bir ho şçakal 
olarak dü şünüyordu. Bir anne ve babanın çocu ğuna sırtını dönmesi hayattaki en 
kötü, en korkutucu şey de ğildi. En korkutucu olan çocukların büyüklerine sırt ını 
dönmesi ve kendi istekleri do ğrultusunda hareket etmeleriydi. Korkunç olan 
onların oyunları, sorunları, yeni arkada şları ve ölümdü. Şimdi en kötünün bu 
oldu ğunu anlamı ştı. Charlie hastalanmadan çok önce ölmeye ba şlamı ştı. Ve kendisi 
buna engel olacak bir çare bulamamı ştı. 
«Bart?» dedi Mary. «Orada mısın?» 
«Burdayım.» 
«Charlie'yi bu kadar çok dü şünmem iyi mi sence? Bu seni yiyip bitiriyor. Adeta 
onun esiri gibisin.» 
«Ama sen hürsün.» 
«Avukatı gelecek hafta göreyim mi?» 
«Tamam. Đyi olur.» 
«Hoşa gitmeyecek şeyler olmaz, de ğil mi, Bart?» 
«Her şey medenice olacak.» 
«Fikrini de ği ştirip, mücadele etmezsin de ğil mi?» 
«Hayır.» 
«Ben... ben seninle konu şurum... sonra.» 
«Onu bırakma zamanı geldi ve öyle yapıyorsun. Daha içgüdüsel davranabilmek için 
Tanrı olmak isterdim.» 
«Ne?» 
«Hiçbir şey. Ho şçakal, Mary. Seni seviyorum.» Son kelimeleri telefo nu kapadıktan 
sonra söyledi ğini farketti. Bu sözleri bir şey hissetmeden otomatik olarak 
söylemi şti. Ama kötü bir son de ğildi. Hiç de kötü de ğil. 
 
18 Ocak 1974 
 
Sekreter, «Kim arıyor diyeyim,» diye sordu. 
«Bart Dawes.» 
«Bir dakika bekler misiniz?» 
«Tabii.» 
Kendini insanlar tarafından unutulmu ş gibi hissetti. Bo ş ahizeyi kula ğında 
tutuyor, aya ğınla yerde tempo tutuyor ve pencereden hayalet şehre benzeyen Batı 
Crestallen Caddesini seyrediyordu. Açık ve parlak b ir gündü, ama hava çok 
soğuktu. Rüzgâr çı ğlıklar atarak esiyor, artık terkedilmi ş ve kepenkleri daha 
önceden çıkarılmı ş olan ve yıkım sırasını bekleyen Hobart'ların evine  hı şımla 
çarpıyordu. 
Ahizeden bir klik sesinden sonra Steve Ordner'ın ko nuştu ğunu duydu. «Bart, 
nasılsın?» 
«Đyiyim.» 
«Senin için ne yapabilirim?» 
«Temizleme fabrikası için aradım,» dedi. « Şirket yeni yerle şim yeri için ne 
düşünüyor?» 
Ordner içini çekti ve sonra yumu şak bir ses tonuyla, «Bunun için biraz geç de ğil 
mi?» dedi. 
«Fırça yemek için aramadım, Steve.» 



«Neden olmasın? Bunun için herkesle kavga etmedin m i? Pekâlâ, bo şver. Yönetim 
kurulu endüstriyel temizleme i şini bırakmaya karar verdi, Bart. Sadece küçük 
makineler kalacak; onlar gayet güzel i ş yapıyorlar. Temizleme fabrikaları 
zincirinin ismini de ği ştirece ğiz yalnızca. Đsmi Elle-Yıka olacak. Ne diyorsun?» 
«Korkunç,» dedi. «Vinnie Mason'ı neden i şten atmıyorsun?» 
«Vinnie mi?» Ordner şaşırmı ştı. «Vinnie bizim için çok iyi i şler yapıyor. Artık 
yetkili müdür oldu. Bu kadar keskin biri olaca ğını beklemiyordum do ğrusu.» 
«Hadi, Steve. Bu i ş ona bir gelecek vaat etmiyor. Ya ona daha iyi imkâ nlar tanı 
ya da bırak gitsin.» 
«Bunun senin üstüne vazife oldu ğunu pek sanmıyorum, Bart.» 
«Ölü bir tavuk alıp, gırtla ğından ipi dolamı şsın ve o bunu henüz bilmiyor. Çünkü 
bu i ş daha bozulmaya ba şlamadı. Bunu hâlâ iyi bir yemek olarak görüyor.» 
«Noel'den önce seni neden yumrukladı ğını şimdi anlıyorum.» 
«Ona gerçe ği söylemedim ama bu ho şuna gitmedi.» 
«Gerçek, kaypak bir kelimedir, Bart. Bütün o yalanl arından sonra, bunun anlamını 
sen herkesten daha iyi bilirsin.» 
«Bu seni hâlâ kızdırıyor, de ğil mi?» 
«Đyi biri olarak dü şündüğün bir insanın bok çuvalı oldu ğunu ke şfedersen ona 
kızılacak biri olarak bakarsın.» 
«Kızılacak biri,» diye tekrarladı. «Biliyor musun, Steve, hayatımda bu lafı 
başka hiç kimsenin a ğzından duymadım.» Aynen böcek ilaçlarının üzerindek i 
yazıları ça ğrı ştırıyor insana.» 
«Başka bir şey var mı, Bart?» 
«Hayır, hayır yok. Bütün istedi ğim onun istikbaliyle oynama, hepsi bu. O iyi bir 
adam. Onu harcıyorsun. Allah kahretsin bunun da far kındasın.» 
«Tekrarlıyorum: Vinnie'nin neden istikbaliyle oynay ayım?» 
«Beni harcamadın mı?» 
«Sen paranoyak olmu şsun artık, Bart. Seni unutmaktan ba şka hiçbir şey 
istemiyorum.» 
«Bu yüzden mi fabrikada benim hakkımda ara ştırma yaptın? Motellerden rü şvet 
aldım mı diye soru şturdun? Son be ş yıldır Mavi Kurdele'den çekti ğim paraların ve 
makbuzların pe şine dü ştün?» 
«Bunları kimden duydun?» diye ba ğırdı Ordner. Đlk kez kontrolünü kaybetmi şti. 
«Şirketten birisi,» dedi ne şeyle. «Senden fazla ho şlanmayan biri. Gelecek 
müdürler toplantısında benim biraz gürültü çıkarmam ı bekleyen biri.» 
«Kim?» 
«Hoşçakal, Steve. Vinnie Mason'ı tekrar dü şün. Ben de kiminle konu şaca ğım, 
kiminle konu şmamam gerekti ğini dü şünece ğim.» 
«Telefonu yüzüme kapayamazsın! Yapamazsın.» 
Sırıtarak telefonu kapadı. Đşte o da insandı. Steve Ordner ona neyi 
anımsatıyordu? Kilitli yemek dolabından frambuazlı dondurma çalan adam. Herman 
Wouk. Kaptan Queeg. Bunları anımsatıyordu ona Kapta n Queeg. Humphery Bogart 
onunla ilgili bir film yapmı ştı. Gülerek şarkı söylemeye ba şladı: 
 
«Hepimizin Queeg'liyecek birine ihtiyacı var, 
Sen de istersen beni Queeg'liyebilirsin.» 
 
Tamam ben deliyim diye dü şündü, hâlâ gülmeye devam ediyordu. Ama bunun birtak ım 
avantajları da vardı. Delili ğinin en kesin belirtilerinden birisinin, 
sessizlikte, bo ş evlerle dolu bo ş bir sokakta kendi kendine gülmek oldu ğunu 
düşündü. Bu dü şünce bile keyfini kaçırmamı ştı. Telefonun yanında, ayakta, 
kahkahalarla katılarak gülmeye devam etti. 
 
19 Ocak 1974 
 
Karanlık basınca garaja gitti ve silahları çıkardı.  Birkaç kez bo ş olarak tetik 
düşürdükten sonra, Magnum'u kullanım kılavuzuna bakara k dikkatle doldurdu. 
Pikapta Rolling Stones'in 'Gece Yarısı Gezgincisi' parçası çalıyordu. Kendini, 
Barton George Dawes'i 'Gezginci' olarak dü şündü. Ama ordaki gibi amaçsızca 
dola şan adam de ğildi. 



460 Weatherbee sekiz mermi alıyordu. Orta boy havan  topu gibiydiler. Tüfek 
dolunca, merakla onu inceledi ve acaba Dirty Harry' nin iddia etti ği kadar 
kuvvetli mi, diye dü şündü. Tüfekle evin arkasında ate ş etmeye karar verdi. Batı 
Crestallen Caddesinde ate ş ediyor diye onu şikâyet edecek kimse yoktu. 
Ceketini giydi, mutfaktan geçerek arka kapıya do ğru yürüdü. Sonra tekrar oturma 
odasına dönerek koltu ğun üzerindeki yastıklardan birini aldı. Dı şarı çıktı ğında 
ı şık içindeki avluda durakladı. 200 voltluk bir ampul  aydınlatıyordu avluyu. 
Bunu yazın Mary'yle beraber arka tarafta yaptıkları  mangal partileri için 
takmı şlardı. Burada bir hafta öncesine göre daha fazla ka r birikmi şti. Hiç el 
değmemiş, hiç kirlenmemi ş, tıpkı bir bakire gibiydi. Hiç kimsede kahrolası 
ayaklarıyla bu karı kirletemeyecekti. Eskiden Don U pslinger'lerin o ğlu Kenny, 
arkada şı Ronnie'lerin garajjna gidebilmek için onların ark a avlularını 
kullanırdı. Kasımda ilk karın dü şmesinden beri buraya kimse girmemi şti, bir 
köpek izi bile yoktu. 
Sonra delice bir fikre kapıldı. Her yaz kullandıkla rı Japon mangalının durdu ğu 
yere kardan bir melek yapmak istedi. 
Onun yerine yastı ğı sa ğ omzuna yerle ştirdi ve çenesiyle bir süre tutarak 
Weatherbee'nin dipçi ğini yastı ğa dayadı. Önceden seyretti ği sava ş filmlerinden 
esinlenerek sol gözünü kapayıp baktı. Filmde Richar d Wimark'ın, Martin Milner'a 
söylediklerini hatırlamı ştı: Teti ği şiddetli ve ani olarak çekme, o ğlum teti ği 
yava ş yava ş SIKACAKSIN.' 
Tamam, Fred. Bakalım kendi garajımı vurabilecek miy im? 
Teti ği yava ş yava ş sıkmaya ba şladı. 
Tüfekten bo ğuk ama şiddetli bir ses çıktı. Bir patlama sesiydi bu. Önce  elinin 
havaya uçmu ş olabilece ğinden korktu. Ya şadı ğını biliyordu, çünkü silah onu geri 
tepmi ş ve rüzgârdan korunmak için yaptırdıkları mutfa ğın dı ş kapısına 
savurmu ştu. Patlama sesi jet gibi her yana yayılmı ştı. Yastık elinden karların 
üzerine dü ştü. Omzu zonkluyordu. 
«Tanrım, Fred,» diye a ğzını açarak soluk aldı. 
Garaja baktı ğında, gözlerine inanamadı. Kapıda etrafı kıymıklarl a kaplanmı ş, 
kahve fincanı büyüklü ğünde bir delik vardı. 
Silahı mutfa ğın kapısına dayadı ve aya ğında günlük ayakkabılarının olmasına 
aldırmadan karların içinde deli ğin oldu ğu yere yürüdü. Bir süre deli ği 
başparmağıyla inceledi. Çıkı ş kısmındaki delik daha da büyüktü. Arabasına göz 
attı. Sürücü kısmının kapısında bir mermi deli ği vardı. Deli ğin etrafındaki 
boyalar sıyrılmı ş altından metal kısım ortaya çıkmı ştı. Đki parma ğını rahatça 
içine alacak kadar büyüktü. Kapıyı açarak oradan di ğer kapının durumuna baktı. 
Evet, mermi oradan da geçmi şti. Hemen kapı kolunun altındaydı delik. 
Dönerek yolcu kapısına yürüdü ve merminin çıkı ş deli ğine baktı. Deli ğin 
etrafındaki metaller lale şeklindeydi. Dönerek garajın duvarına merminin gidi ş 
hizasına baktı. Orada da delik görülüyordu. Mermi h âlâ gidiyor olmalı, diye 
düşündü. Harry'nin silah dükkanındaki konu şmasını hatırladı: 'Kuzenine söyle, bu 
bebek avını paramparça eder ve parçalar da en az on  metreye da ğılır.' Gerçekten 
bu silah bir insanı ne hale getirirdi? Herhalde son uç korkunç olurdu. Kendini 
hasta gibi hissetti. 
Tekrar mutfak kapısına gitti ve yastı ğı alarak içeri girdi. Bir an pis 
ayaklarıyla Mary'nin mutfa ğını kirletece ğini dü şünerek, durakladı. Ayaklarını 
iyice silkeledi. Sonra oturma odasına giderek gömle ğini çıkardı. Omzunda yastık 
olmasına ra ğmen silah dipçi ğinin dayandı ğı yerde kamçı izine benzeyen bir 
kırmızılık vardı. 
Mutfa ğa gidip kendine kahve suyu koydu ve hazır yiyecekle rden çıkardı. Yeme ğini 
bitirince oturma odasına dönerek, koltu ğa uzandı. Birden a ğlamaya ba şladı. 
Ağlaması giderek artarak isteriye dönü şmüştü. Kendini kontrol etmesi imkânsızdı. 
Neden sonra sakinle şerek, derin bir uykuya daldı. Soluması gürültülüydü . 
Rüyasında kendini çok ya şlanmı ş gördü. Tra şsız yüzündeki kıllar bembeyaz 
olmu ştu. 
 
20 Ocak 1974 
 
Sabah suçluluk duygusuyla uyandı. Saatin geç olması ndan korktu. Uykusu eskimi ş 
kahveler gibi donuk ve karaydı. Bu çe şit uykudan sonra kendini daima aptal 



hissederdi. Saatine baktı. Đkiyi çeyrek geçiyordu. Tüfek gece bıraktı ğı yerde 
duruyordu. Magnum da masanın en uçundaydı. 
Kalkarak mutfa ğa gitti ve yüzüne so ğuk su çarptı. Yukarı çıkıp temiz bir gömlek 
giydi. A şağı inerken gömle ğini pantolonun içine sokmaya çalı şıyordu. Alt katın 
bütün pencerelerini kilitledi. Bilmek istemedi ği nedenlerden dolayı kalbi pır 
pır atıyordu. Alı şveri ş merkezinde, önünde yere yıkılan kadının olayından beri 
ilk kez tam olarak kendindeydi. Weatherbee'yi oturm a odasındaki ön camın altına 
yere koydu ve mermi kutularının kapaklarını açarak tüfe ğin yanına koydu. Sonra 
odadaki küçük tabureyi öne çekti ve mermi kutuların ı taburenin iki yapına 
yerle ştirdi. 
Mutfa ğa giderek orasının da pencerelerini kilitledi. Yeme k odasından bir iskemle 
alarak mutfak kapısının kilidinin altına sıkı ştırdı. Kendine so ğuk kahveden 
koydu, ama bir yudum aldıktan sonra yüzünü buru şturarak lavaboya döktü. 
Đğrençti. Kendine içki hazırladı. 
Oflaya puflaya patlayıcıların içinde oldu ğu sandı ğı a şağıya ta şımaya ba şladı. 
Merdiven sahanlı ğına gelince sandı ğı bıraktı, derin bir soluk aldı. Kalbi hızla 
çarpıyordu. Böyle saçmalıklar için oldukça ya şlı sayılırdı. Geçmi ş yıllarda 
temizleme fabrikasında kendisi ve di ğer adamlarla dört yüz kilo a ğırlı ğındaki 
ütülükleri ya da ba şka a ğır malzemeyi sık sık ta şımaktan adaleleri geli şmiş bir 
insandı. Ama ister adaleli ol ister adalesiz, insan  kırk ya şına gelince, bazı 
şeyler kadere meydan okumak oluyordu. Kırk ya ş kalp krizi zamanıydı. 
Bütün odaları dola şarak ı şıkları birer birer yaktı: Misafir yatak odası, misa fir 
banyosu, büyük yatak odası, bir zamanlar Charlie'ni n olan çalı şma odası. Bir 
iskemle koyup tavan arasına çıktı ve çıplak, tozlu ampulü de yaktı. Sonra 
mutfa ğa giderek bir rulo elektrik teli, keskin biftek bıç ağını ve bir de makas 
aldı. 
Tahta kutudan iki çubuk patlayıcı aldı (çubuklar ço k yumu şaktı ve bastırınca 
insanın parmak izi kalıyordu) ve bu çubuklarla birl ikte çatı katına çıktı. Đki 
patlatma fünyesine, uçlarından kesip, et bıça ğıyla izolasyonunu sıyırdı ğı 
kabloları ba ğladı ve bunları iki patlayıcı çubu ğun içine bastırarak yerle ştirdi. 
Tekrar patlatma fünyelerinin ba ş kısımlarındaki izolasyon maddesini soyup büyük 
bir dikkatle yerle ştirerek iki çubuk patlayıcı daha yaptı. Sonra bu dö rt 
patlayıcının fitillerini birbirinden ayrılmayacak şekilde çıplak telle sıkıca 
bağlayarak onları paralel hale getirdi. Bunları yapark en şarkı mırıldanıyordu. 
Patlayıcı fitil telini iyice uzatarak, çatı katında n a şağıya büyük yatak odasına 
doğru salladı. Sonra çift ki şilik yata ğın üzerine bir çubuk yerle ştirdi. Daha 
fazla tel ba ğlayarak oradan a şağıya misafir yatak odasına indi. Oraya bir çubuk 
bıraktı ve misafir banyosuna geçerek oraya da iki t ane çubuk bıraktı. 
Ayrıldı ğı yerlerin ı şıklarını arkasından kapatıyordu. Charlie'nin eski o dasına 
dört çubuk bıraktı. Çubukları bir demet halinde ban tladı. Sonra hole çıktı ve 
merdiven parmaklıklarına teli sara sara a şağıya kadar indi. 
Mutfak tezgâhının üzerine özel içkisinin yanına dör t çubuk bıraktı Dört çubuk 
oturma odasına, dört çubuk yemek odasına, dört tane  de hole yerle ştirdi. 
Patlatma fünyelerinin telini arkasından sürükleyere k tekrar oturma odasına 
döndü, a şağı yukarı gidip gelmekten nefes nefese kalmı ştı. Ama yapması gereken 
bir tur daha vardı. Gidip patlayıcıların durdu ğu sandı ğa baktı. Sandık 
eskisinden çok daha hafifti. Đçinde on iki tane patlayıcı kalmı ştı. Tahta sandık 
bir zamanlar portakal sandı ğı olarak kullanılmı ştı. Yan tarafında solgun 
harflerle: POMONA yazıyordu ve bu kelimenin hemen y anında bir portakal resmi 
görülüyordu. Sandı ğı garaja ta şıdı ve arabasının arka kısmına yerle ştirdi. Her 
bir çubu ğa patlayıcı fünye yerle ştirerek bunları bir bantla birbirine ba ğladı ve 
telin uzun parçasını dikkatle sürüyerek ön kapıdan içeri soktu ve kapıyı yeniden 
kilitledi. 
Oturma odasında, evdeki ana teli, garajdan gelen te le ba ğladı. Çok dikkatli 
çalı şıyordu. Bu arada şarkı mırıldanmaya da devam ediyordu. Ba şka bir teli daha 
ucundan kesti ve di ğerlerine birle ştirerek elektrik bantıyla ba ğladı. Bu son 
kabloyu da aküye kadar uzattı. 
Kablonun di ğer ucunu et bıça ğıyla sıyırdı, içinden çıkan bakır telleri ayrı ayrı  
büktü ve tellerin iki ucuna bir siyah bir de kırmız ı ma şayı büyük bir titizlik 
ve dikkatle ba ğladı. Sonra aküde artı i şaretli uca siyah ma şayı kıstırdı. 
Kırmızı ucu eksi i şaretli ucun yanına kıstırmadan bıraktı. 



Sonra pikaba do ğru gidip, Rolling Stones'un bir parçasını koydu. Sa at dördü be ş 
geçiyordu. Mutfa ğa gidip kendine ba şka bir içki hazırladı ve oturma odasına geri 
döndü. Yaptıkları karı şık i şlerdi. Çok karı şık. Kahve masasının üzerinde Good 
Housekeeping dergisinin bir nüshası duruyordu. Bunu n en ba ş sayfasında Kennedy 
ailesi ve onların problemleriyle ilgili bir makale vardı. Bunu okudu. Sonra 
gözüne ba şka bir makale takıldı. Yazının ba şlı ğı «Kadınlar ve Gö ğüs Kanseri»ydi 
ve bir kadın doktor tarafından yazılmı ştı. 
Saat onu biraz geçe geldiler. Her saat ba şı duyulan kilisenin çanı henüz 
çalmı ştı. Kendine ba ğlı olanları ibadete ça ğırıyordu. 
Dı şarda siyah-beyaz bir polis arabasıyla birlikte ye şil bir araba daha gelmi şti. 
Yeşil araba durduktan sonra içinden üç adam çıktı. Bun lardan biri Fenner'dı. 
Di ğer ikisini tanımıyordu. Üçünün de elinde zarf yardı . Siyah-beyaz arabadan 
çıkan iki polisle bir şeyler konu ştular, yüzlerindeki ifadeden ve davranı ş 
biçimlerinden sorun çıkmasını istemiyorlarmı ş gibi bir halleri vardı. 
Her şey durdu. 
Zaman Durmu ştu, 20 Ocak 1974 
Evet Fred i şte böyle zamanı durdurmalı ya da ba şlatmalı ne derisin, ama artık 
çok geç oldu ğunu biliyorum ya şgünü süslemeleri gibi bütün evi patlayıcılar ve 
kablolarla süsledim, elimde koca bir tüfek belimde de koca bir tabanca var; aynı 
John Dillinger gibi ne dersin bu son karar aynı bir  a ğaca çıkmak gibi bu çatalı 
mı, alsam şu çatalı mı alsam, bunu mu, şunu mu, bunu mu, şunu mu? 
(Yoldaki insanlar bir foto ğraftaki gibi donmu ştu ye şil bir palto giymi ş Fenner 
bahçe kapısından elli santim kadar uzaktaydı adımın ı atarken ye şil paltosunun 
önü TV dizilerindeki avukatlar gibi havalı bir şekilde açılmı ştı ve ba şı belli 
belirsiz yanında bir şeyler söyleyen adama do ğru e ğilmi şti, konu şan adamın 
ağzından çıkan duman havada asılı kalmı ştı bu ikinci adamın mavi bir ceketi ve 
koyu kahverengi bir pantolonu vardı, onun da paltos unun önü açıktı, üçüncü adam 
arabadan henüz iniyordu, polislerin ba şları birbirine dönük bir şeyler 
tartı şıyorlardı bulutların arasından güne ş onların üstüne ı şık demetlerini 
yolluyordu, polislerden birinin dudakları gülmeye b aşlamak üzere kıvırmı ştı, 
i şte o andaki foto ğraf buydu.) 
Ben ba şlıyorum Freddy bu hayırlı ve u ğurlu anda söylemek gere ği duydu ğun bir şey 
var mı, var dedi Freddy herhalde gazetecilerle konu şacaksın elbette, dedi George 
yıkım hakkında çıkan yazılar ve foto ğraflar ilgiyi sa ğlar, ama Freddy dikkatini 
çekiyor mu bizler ne kadar yalnızız, şehir ne kadar yalnız ve dünya ne kadar 
yalnız, yemek sıçmak sevi şmek yazılanlar hep bunlar üstüne biz bütün bunları 
yaparken yazılanlar hep bunlar üstüne şu anda geri çekilmek istersen ve kendini 
teselli edecek bir şeyler bulabileceksen seni ho ş görürüm ama hiç kıpırdamazsak 
bu adamlar i şlerine devam edip gidecekler ama George lütfen kims eyi öldürme, 
hayır hayır, kasıtlı olarak kimseyi öldürme niyetim  yok, ama durumu görüyorsun, 
evet biliyorum, ama George çok korkuyorum. Korkma F red ben bu i şin üstesinden 
gelirim, her şey kontrolüm altında ba şla. 
 
20 Ocak 1974 
 
Yüksek sesle, «Ba şla,» dedi ve hareket ba şladı. 
Tüfe ği omzuna yerle ştirdi ve polis arabasının tekerle ğini ni şanlayarak, teti ği 
çekti. 
Silah omzunu şiddetle tepti. Mermi ate şlendikten sonra bir roket gibi dı şarı 
fırlamı ştı. Oturma odasının camı dı şarı do ğru patladı. Her taraf iri cam 
parçalarıyla doldu. Polis arabasının ön tekeri inme di; korkunç bir gürültüyle 
patladı. Araba titreyerek adeta öne do ğru dü ştü. Tıpkı derin uykudaki bir köpe ğe 
savrulan şiddetli bir tekme gibi. Cant kapa ğı uçmu ş ve Batı Crestallen 
Caddesinin donmu ş yüzeyinde amaçsızca takırdayarak yuvarlanıyordu. 
Fenner durdu ve gördüklerine inanamıyormu ş gibi eve baktı. Yüzü şoktan 
çarpılmı ştı. Mavi bleyzer giymi ş olan adam elindeki zarfı dü şürdü. Ya 
refleksleri çok kuvvetli ya da kendini koruma içgüd üsü fazlasıyla geli şmiş olan 
üçüncü adam anında yere çömelerek, ye şil arabanın arkasına ko şarak gözden 
kaybolmu ştu. 
Polisler kendi arabalarının arkasında bir sa ğa, bir sola ko şuşuyorlardı. Sonra 
güneş gözlü ğü takmı ş olanı arabanın tepesinden sıçrayarak elinde sımsık ı tuttu ğu 



tabancayla eve do ğru üç el ate ş etti. Weaterbee'nin gümbürtüsünün yanında, onun 
silahı yalnızca zararsız bir pat sesi çıkarmı ştı. Kendini hemen geriye attı ve 
mermiler ba şının üzerinden geçti. Havada yaptıkları zzzzizz! se si rahatlıkla 
duyuluyordu, germiler koltu ğun üzerindeki duvarın sıvasını sıyırdı. Mermilerin 
içeri girerken ve sıvaları dökerken çıkardıkları se s ona bir spor salonunda a ğır 
kum torbasına vurulan yumruk seslerini hatırlatmı ştı. Acaba içime girselerdi 
nasıl bir ses çıkardı, diye dü şündü. 
Güneş gözlüklü polis, Fenner'a ve mavi bleyzerli adama b ağırıyordu, «Yere çökün. 
Kahretsin, yere çökün! Herifin roketatarı var.» 
Daha iyi görebilmek için azıcık kafasını kaldırdı. Onu gören gözlüklü polis iki 
el daha ate ş etti. Bu kez mermiler duvara saplandı ve Mary'nin en sevdi ği 
Winslow Homer'in «Midyeci» tablosu önce duvara, son ra koltu ğa çarparak yere 
düştü. Tablonun camı paramparça olmu ştu. 
Tekrar kafasını kaldırdı, onların ne yaptı ğını görmesi gerekiyordu. Yanına 
çocukların kullandı ğı periskoptan almadı ğına hayıflandı. Onların yava şça içeri 
süzülmeye çalı şmasından endi şelenmi şti. E ğer öyle bir şeye kalkı şacak olurlarsa 
yeniden ate ş edecekti. Ama polisler hâlâ arabanın arkasındaydıl ar. Fenner ve 
mavi ceketli adam şimdi arabanın arkasına geçmi şlerdi. Adamın dü şürdü ğü kalın 
zarf soka ğın üstünde ölü bir hayvan gibi yatıyordu. Gelip bir isi onu almadan onu 
yok etmeliydi. Zarfa ni şan aldı. 
KRRRAKK! ve zarf patlayarak ikiye ayrıldı, sonra ha vaya do ğru fırladı. Şimdi 
görünmez bir elin yardımıyla havada dalgalanarak uç uyordu. 
Tekrar ate ş etti. Bu kez Sedan'ın ön sa ğ tekerle ğini hedeflemi şti. Lastik 
patlayarak, parçalandı. Sedan'ın arkasından birisi dehşetle çı ğlık attı. 
Polis arabasına baktı. Arabanın sürücü kapısı açıkt ı ve gözlüklü polis e ğilerek 
koltu ğa do ğru uzanmı ş telsizle konu şuyordu. Birazdan bütün birlikler burada 
olurdu. Onu etkisiz duruma getirmeye çalı şacaklardı. Đsteyene onun bir parçasını 
vereceklerdi. Đş artık ki şisel olmaktan çıkmı ştı. Biraz acıyla karı şık rahatlama 
hissediyordu şimdi, Onu bu hale ne getirmi şti? Bazı şeyler için hissetti ği derin 
bağlılık ve saplantı sonucu buralara kadar gelmi ş olabilir miydi? Hangi elem 
verici hastalıksa, barda ğı ta şıran son damla damlamı ştı. Artık bu i şte yalnız 
değildi. Artık gizlendi ği yerden çıkmı ş, delili ğin kar şı konulmaz akıntısına 
kendini bırakmı ştı. Çok kısa bir süre sonra gazetelerdeki man şetleri görür gibi 
oldu: CRESTALLEN CADDES ĐNDE ATEŞKES. 
Tüfe ği yere koydu ve elleriyle dizleri üzerinde emekleye rek oturma odasının 
kar şı tarafına gitti. Emeklerken tablonun parçalanan ca mlarına dikkat ediyordu. 
Koltuktan küçük yastı ğı aldı ve tekrar emekleyerek camın önüne döndü. Pol is 
artık arabanın içinde de ğildi. 
Magnum'u aldı ve iki tane mermi kovanı yerle ştirdi. Tabanca sert bir biçimde 
elinde sarsıldı, ama bu kez geri tepmesini kolayca idare etmi şti. Yalnızca omzu 
çürük bir di ş gibi zonkladı. 
Bu sefer gözlüksüz olan polis arabanın arkasından a te ş etmek için sıçradı. Ama 
kendisinin yolladı ğı iki mermi polis arabasının arka camına isabet ede rek, camı 
korkunç bir gürültüyle havaya uçurdu. Cam parçaları  arabanın içine saçıldı. 
Polis ate ş etmeye fırsat bulamadan kendini arkaya do ğru zor attı. 
«Durun!» diye ba ğırdı Fenner. «Bırakın onunla konu şayım.» 
«Konuş,» dedi polislerden biri. 
«DAWES!» diye ba ğırdı Fenner. Jimmy Cagney'in son filmindeki dedekti f gibi 
bağırmı ştı Fenner. ( Đlerde kenar mahallelerin ve bakımsız apartmanların arasında 
polis arabalarının ı şıkları bir yanıp bir sönerek yava şça ve amansızca 
yakla şıyordu. Kayı şlardan gömlek giymi ş, «Deli Köpek»in hırladı ğı yere 
yakla şıyorlardı.) «DAWES, BEN Đ DUYABĐLĐYOR MUSUN?» 
(Ve «Deli Köpek,» yüzü sinirden çarpılmı ş -ka şları boncuk boncuk terlerle 
kaplanmı ş- haykırıyor:) 
«Gelin beni siz alın, çöp torbaları!» Silahı tabure nin üzerinden kaldırdı ve 
bütün kur şunları Sedan'ın üzerine bo şalttı. Ye şil Sedan kalbura dönmü ştü. 
 «Tanrım!» diye biri ba ğırdı. «Oh Tanrım, bu adam kaçık!» 
«DAWES,» Fenner yeniden haykırdı. 
«Beni asla canlı ele geçiremeyeceksiniz!» diye o da  haykırdı. Bu durumdan 
eğleniyor gibiydi. «Alçak fareler sizler benim en yak ın arkada şlarımı vurdunuz! 
Beni yakalamadan öne, sizlerden bir kısmı da cehenn emi boylayacak!» Titreyen 



parmaklarıyla Magnum'u yeniden doldurdu ve sonra We atherbee'ye de aldı ğı kadar 
mermi koydu. 
«DAWES!» Fenner tekrar ba ğırdı. «Nasıl bir anla şma istiyorsun?» 
«Seni delik de şik etmeme ne dersin, seni i şe yaramaz pislik!» diye Fenner'a 
haykırdı, ama o polis arabasına bakıyordu. Güne ş gözlüklü polis arabanın 
arkasından kafasını çıkarınca, ona do ğru iki el ate ş etti. Mermilerden biri 
caddenin kar şısındaki Quinns'lerin büyük salon camlarına sapland ı. 
«DAWES!» Fenner ba ğırmı ştı tekrar. 
Polislerden biri: «Kahretsin, kes artık. Onu yalnız ca cesaretlendiriyorsun.» 
Şaşkınlık dolu bir sessizlik oldu. Hâlâ uzaktan gelen polis arabalarının 
sirenleri duyuldu. Magnum'u yere bırakıp, tüfe ği aldı. Bu ne şeli çılgınlık onu 
yorgun dü şürmüştü. Her tarafı a ğrıyor, kendini bok çuvalı gibi hissediyordu. 
Lütfen televizyoncular acele edin, kameralarınızı a lıp hemen gelin, diye dua 
etti. 
«French Connection»daki gibi, ilk polis arabası sür atle ve kayarak kö şeyi 
döndü ğünde, kendisi hazırdı. Park eden arabanın yanındaki  polislere, yerlerinden 
hareket etmemeleri için, iki kocaman mermi yolladı ve Richard Widmark'in 
filmlerinde canlandırdı ğı bir sava ş kahramanı gibi, yakla şmakta olan arabaya 
dikkatle ni şan alarak teti ği çekti. Arabanın motor kapa ğı adeta patlayarak uçtu 
ve araba kırk metre kadar gittikten sonra kaldırıma  çıkarak bir a ğaca tosladı. 
Kapıları hızla açıldı. Silahlarını çekmi ş ve hayretten afallamı ş dört polis 
dı şarı çıktı. Đki tanesi çaprazlama birbirlerini siper alarak yürü yorlardı. 
Sonra ilk arabadaki polislerden biri ate ş açtı. Kendini tam geriye attı ğında 
başının üzerinden kur şunlar geçti. Saat on biri yedi dakika geçiyordu. Şimdi onu 
dört bir yanından çevireceklerdi. 
Zorunlu oldu ğu için ba şını biraz kaldırdı ve o anda bir kur şun da kula ğının 
yanından geçti. Batı Crestallen Caddesinin di ğer tarafından da, mavi ı şıklarını 
sürekli çalı ştıran ve siren çalarak gelen iki polis arabası daha  gördü. 
Parçalanmı ş polis arabasındaki o iki polis Upslinger'lerin ark a avlusuna 
geçebilmek için büyük tahta çiti a şmaya çalı şıyorlardı. Onlara üç kere ate ş 
etti. Amacı onları vurmak de ğil, yalnızca arabalarının oraya geri dönmeleri için  
korkutmaktı, istedi ğini yaparak, geri döndüler. Wilbur Upslinger'in tah ta 
çitleri etrafa saçılarak parçalandı ve bir kısmı da  karların üzerine devrildi. 
Yeni gelen iki polis arabası, Jack Hobart'ların evi nin önünde arabaları V 
şeklinde park ederek yolu kestiler. Bir tanesi parça lanan arabadaki polislerden 
biriyle telsiz konu şması yapıyordu. Bir dakika sonra yeni gelen polisle r ate şe 
başladılar. Hemen yere çömeldi. Kur şunlar ön kapıya çarpıyor, evin ön tarafı 
sanki kur şun ya ğmuruyla yıkanıyordu. Sonra evin bütün pencerelerine  kur şunlar 
gelmeye ba şladı. Giri ş holündeki ayna parçalanarak, küçük elmas parçaları  gibi 
etrafa da ğıldı. Bir kur şun üstü örtülü televizyona isabet etti ve örtü dans  eder 
gibi sallandı. 
Dizlerinin ve ellerinin üzerinde emekleyerek oturma  odasının di ğer ucuna gitti 
ve sonra aya ğa kalkarak televizyonun arkasındaki küçük camdan dı şarı baktı. 
Buradan Upslinger'lerin arka avlusunu tam olarak gö rebiliyordu. Đki polisin 
tekrar oraya sızma çabalarına ba şladıklarını gördü. Birinin burnu kanıyordu. 
Freddy, onları durdurmak için vurmak zorundayım bel ki de. 
Bunu yapma, George. Lütfen. Yapma. 
Magnum'un dipçi ğiyle camı kırdı, eli kesilmi şti. Polisler gürültüye dönüp 
baktılar. Onu görünce ate ş etmeye ba şladılar. Kendisi de kar şılık verdi. Bir 
mermi, Wilbur'ların yakınından geçen demiryolunun a lüminyum levhasında delik 
açmı ştı (bunun için şehir halkı onu cezalandırır mıydı?). Bulundu ğu camın iki 
yanına çarpan kur şun seslerini duydu. Pencerenin pervazında sızlar gi bi bir ses 
çıktı ve kıymıklar yüzüne sıçradı. Bir an gelecek d i ğer kur şunun alnının 
ortasında delik açmasını bekledi. Bu kur şun atı şmasının ne kadar sürdü ğünü 
söylemek zordu, birden polislerden biri kolunu tuta rak acıyla ba ğırdı. Elinden 
silahı yere dü ştü. Durumu tıpkı hırsız polis oynayan küçük bir çoc uğun yorgun 
düşmüş hali gibiydi ve küçük bir daire çizerek dönüyordu.  Di ğer polis arkada şını 
kavradı ve yaralı kolu arkada şının omzunda birlikte parçalanmı ş arabalarına 
doğru ko ştular. 
Tekrar dizlerinin ve ellerinin üzerine çöktü ve eme kleyerek devrilmi ş taburenin 
yanına gelerek dı şarıya göz attı. Đki polis arabası daha gelmi şti. Bir tane de 



köşeden görünmü ştü. Yeni gelen arabalardan sekiz polis dı şarı çıkarak harap 
vaziyetteki ilk polis arabasının ve Sedan'ın arka t arafına do ğru ko ştular. 
Başını e ğerek, hole do ğru emekledi. Şimdi ev daha sıkı bir kur şun ya ğmuruna 
tutulmu ştu. Tüfe ğini alıp yukarı çıkması gerekti ğini biliyordu, oradan daha iyi 
bir açı elde eder ve onları kontrol edebilir ve ger iletebilirdi. Ama ana 
fünyeden ve akümülatörden ayrılmaya cesaret edemiyo rdu. Televizyoncular her an 
gelebilirlerdi. 
Ön kapı mermi delikleriyle dolmu ştu. Kapının üzerindeki koyu kahverengi cila yer 
yer kalkmı ş altından ham tahta ortaya çıkmı ştı. Emekleyerek mutfa ğa gitti. 
Burada da bütün camlar kırılmı ş ve mu şamba dö şeli yere saçılmı ştı. Kur şunlardan 
biri de fırının üzerindeki çaydanlı ğa isabet etmi ş ve onu yere devirmi şti. 
Pencerenin altında çömeldi ve Magnum'u, V şeklinde park etmi ş arabaların üstüne 
boşalttı. Anında kar şılık geldi. Bir kur şun buzdolabının üst kısmını delip 
geçmi ş, di ğeri tezgâhın üzerindeki özel içkisinin durdu ğu şi şeye çarparak 
patlatmı ştı. Camlar ve içki her yana saçıldı. Emekleyerek ot urma odasına 
dönerken kası ğından, kalçasına do ğru arı batması gibi bir acı duydu. Eliyle 
kalçasını yokladı. Elini çekip baktı ğında parmaklarındaki kanı gördü. 
Tabureye dayanarak hafifçe arkaya e ğildi ve Magnum'la Weatherbee'yi yeniden 
doldurdu. Ba şını biraz yukarı kaldırdı. Anında tekrar e ğdi, çünkü kur şun ya ğmuru 
yeniden ba şlamı ştı. Koltuk, duvar, televizyon, her yere kur şunlar çarpıyordu. 
Başını kaldırıp, caddenin kar şı tarafına park etmi ş arabalara ate ş etmeye 
başladı. Birinin camı patlamı ştı. Ve o an gördü. 
Caddenin ba şında bir beyaz stey şın ve bir de Ford kamyonet görülüyordu. Đkisinin 
de yan tarafında mavi renkte şu kelimeler okunuyordu: 
WHLM HABERLERĐN SESĐ 9. KANAL 
Soluk solu ğa yeniden arka pencereye do ğru emekledi ve Upslinger'lerin arka 
avlusuna baktı. Haber araçları yava şça Crestallen Caddesi boyunca ilerliyordu. 
Birden yeni bir polis arabası ortaya çıkarak onları n yolunu kesti. Mavi elbiseli 
birinin kolu polis arabasının arka camından ate ş etti. Kur şun pencere e şi ğine 
çarparak içeri girdi. 
Kanayan sa ğ eliyle Magnum'u tutarak kendini arkaya attı ve ola nca gücüyle 
bağırdı: «FENNER!» 
Ate ş etmeleri biraz hafiflemi şti. 
«FENNER!» diye tekrar ba ğırdı. 
«BEKLE!» diye Fenner feryat etti. «Durun! Bir dakik a durun!» 
Birkaç pat sesi çıktı, sonra sessizlik oldu. 
«NE ĐSTĐYORSUN?» Fenner ba ğırdı. 
«TELEVĐZYONCULARI! ARABALARI CADDENĐN DĐĞER TARAFINDA! ONLARLA KONUŞMAK 
ĐSTĐYORUM!» 
Uzun bir sessizlik oldu. Dü şünüyorlardı herhalde. 
«HAYIR!» diye ba ğırdı Fenner. 
«ONLARLA KONUŞURSAM, ATEŞ ETMEYĐ KESECEĞĐM!» Akümülatöre bakarak, bu biraz fazla 
oldu, diye dü şündü. 
«HAYIR!» diye tekrarladı Fenner. 
'Piçler,' diye dü şündü çaresizlikle. Senin için bu kadar önemli mi? S en, Ordner 
ve di ğer bürokrat piçler için? 
Ate ş tekrar ba şlamı ştı. Önce deneme gibi olan ate ş sesi sonradan kuvvetlendi. O 
an blucin ve ekose gömlek giymi ş bir adamın bir elinde tabanca şeklinde sapı 
olan bir kamerayı tutarak ko ştu ğunu gördü. 
«Konuşmalarınızı duydum!» diye ba ğırdı ekose gömlekli adam. Her kelimeyi duydum! 
Adamın ismini ö ğrenmek istiyorum! Size ate ş etmeyi kesmeyi önerdi ve siz...» 
Polislerden biri ona do ğru atılarak, yüzüne yumruk attı. Ekose gömlekli ada m 
gürültüyle kaldırıma çöktü ve o sırada elindeki kam era fırlayarak su kanalının 
içine dü ştü. Kısa bir süre sonra atılan üç kur şun kamerayı parçaladı. Aletin 
parçalan etrafa saçıldı. Đçindeki sa ğlam film ruloları yerde yava şça 
yuvarlanıyordu. Sonra açılan ate ş zayıfladı. 
«FENNER BIRAK ONLAR GÖREVLERĐNĐ YAPSINLAR!» diye haykırdı. Bo ğazı ba ğırmaktan 
kurumu ş ve acıyordu. Sa ğ eli sızlıyor ve kalçasından yukarı do ğru müthi ş bir acı 
yayılıyordu. 
«ÖNCE SEN DĐŞARĐ ÇIK!» diye Fenner seslendi. «O ZAMAN KONU ŞMANA ĐZĐN VERECEĞĐZ!» 
Bu yüzsüzce yalan kar şısında şiddetli bir öfke alev alev bütün vücudunu sardı. 



«ALLAH'IN BELASI LE Ş KARGASI, YANIMDA BÜYÜK B ĐR SĐLAH VAR VE BENZĐN DEPOLARINA 
ATEŞ ETMEYE BAŞLAYACAĞIM, DUYDUN MU BENĐ BOK HERĐF! O ZAMAN HEP ĐNĐZ KEBAP 
OLACAKSINIZ!» 
Ani bir sessizlik oldu. 
Sonra, tedbirli olmaya çalı şan Fenner'ın sesi duyuldu. 
«Ne istiyorsun?» 
«TUTTUĞUNUZ O ADAMI ĐÇERĐ YOLLA! BIRAK DA KAMERASINI ÇALI ŞTIRSIN!» 
«KESĐNLĐKLE OLMAZ! B ĐZĐMLE BÜTÜN GÜN OYUN OYNAMAN ĐÇĐN SANA BĐR DE REHĐNE 
VEREMEYĐZ!» 
Yeşil Sedan'ın arkasından bir polis ko şarak gözden kayboldu. Birbirlerine 
danı şıyor olmalıydılar. 
Yeni bir ses ba ğırdı. «EV ĐN ETRAFINDA OTUZ ADAMIMIZ VAR, O ĞLUM! HEPSĐ DE 
SĐLAHLI! DI ŞARI ÇIKMAZSAN, ONLARI ĐÇERĐ YOLLAYACAĞIM!» Artık kozlarından birini 
kullanma zamanı gelmi şti. «BUNU YAPMANI TAVS ĐYE ETMEM! BÜTÜN EV PATLAYICILARLA 
DONANMIŞ HALDE! BUNA BAK!» 
Akümülatöre ba ğlı kırmızı kabloyu yukarı kaldırdı. 
«GÖRDÜN MÜ?» 
«BLÖF YAPIYORSUN!» diye aynı yeni ses ba ğırdı güvenle. 
«YANIMDA YERDE DURAN AKÜMÜLATÖRE BUNU TAKTIĞIM AN HER ŞEY HAVAYA UÇAR!» 
Yine sessizlik oldu. Aralarında sıkı bir pazarlık y apıyorlar, diye dü şündü. 
«Hey,» diye biri ba ğırdı. «Hey, adamı yolluyoruz!» Ba şını kaldırıp dı şarı baktı. 
Ekose gömlekli ve kot pantolonlu adam yanında korum a olmaksızın eve do ğru 
yürümeye ba şlamı ştı. Ya mesle ğinin risklerinin bilincinde ya da deli oldu ğunu 
düşünerek bir kahraman gibi ilerliyordu. Đnce siyah bıyıklı adamın uzun siyah 
saçları gömlek yakasından a şağı sarkıyordu. 
V şeklinde park etmi ş arabaların etrafında iki polis her an saldırıya ha zır 
bekliyordu. Onların kafasına birer mermi yollasam n e iyi olacak, diye dü şündü. 
«Tanrım, ne karı şık i şler,» diye birisi tiz bir sesle ba ğırdı. 
Ekose gömlekli adam şimdi ön avluya varmı ş, aya ğındaki karları silkeliyordu. O 
sırada bir patlama oldu ve kula ğının yakınından bir şey vızlayarak geçti. Bir 
anda hâlâ iskemlenin üzerinden dı şarı baktı ğını farketti. Ön kapı vuruluyordu. 
Çömelerek aceleyle ön kapıya ilerledi. Aya ğının altında duvardan dökülen sıvalar 
eziliyordu. Sa ğ aya ğında berbat bir a ğrı vardı. Dönüp aya ğına baktı ğında 
pantolonunun kalçadan dizine kadar kan içinde oldu ğunu gördü. Kur şun 
delikleriyle mahvolmu ş ön kapının kilidini açtı ve sürgüyü çekti. 
 «Tamam!» dedi ve ekose gömlekli adam hızla içeri a tıldı. Hızlı hızlı soluk 
almasına ra ğmen, korkmu ş görünmüyordu. Polisin vurdu ğu yana ğında bir sıyrık 
vardı. Gömle ğinin sol kolu da yırtılmı ştı. Çömelerek cama gitti ve taburenin 
üzerinde duran tüfekle amaçsızca iki el ate ş etti. Ekose gömlekli adam sokak 
kapısının önünde bekliyordu. Đnanılmaz derecede sakindi.. Arka cebinden büyük 
bir not defteriyle bir kalem çıkardı. 
«Tamam, bayım,» dedi. «Ne bok yazmamı istersin?» 
«Đsmin ne?» 
«David Albert.» 
«O beyaz kamyonette yeterli aletin var mı?» 
«Evet.» 
«Pencereye git. Onlara Quinns'lerin avlusuna kamera ların kurulmasını istedi ğini 
söyle. E ğer be ş dakikaya kadar bu gerçekle şmezse, ba şının belaya girece ğini de 
söyle.» 
«Bunu yapar mısın?» 
«Tabii.» 
Albert güldü. «Hiç de e ğlenceyle vakit geçirecek birine benzemiyorsun,» ded i. 
Albert oturma odasının parçalanmı ş camına do ğru yürüdü ve bir süre orada 
düşünürmü ş gibi durdu. 
Sonra, «YOLUN KAR ŞI TARAFINA KAMERALARIN KURULMASINI ĐSTĐYOR!» diye ba ğırdı. 
«DEDĐĞĐNĐ YAPMAZSANIZ BENĐ ÖLDÜRECEĞĐNĐ SÖYLÜYOR!» 
«HAYIR!» diye Fenner öfkeyle ba ğırdı. «HAY ĐR, HAYIR, HA...» 
Birisi onun a ğzını kapattı ve bir süre sessizlik oldu. 
«Tamam!» Ona daha önce patlayıcılar konusunda blöf yaptı ğını söyleyen adam 
bağırmı ştı. « Đki adamımı yollayıp onları aldırmama izin veriyor m usun?» 
Bir an bunu dü şündü ve sonra tamam dercesine gazeteciye ba şını salladı. 



«Evet!» dedi Albert. 
Đki üniformalı polis ko şar adımlarla kamyonetin yanına yürüdüler. Kamyoneti n 
motoru bo şta çalı şıyordu. O sırada iki polis arabası daha geldi ve Ba tı 
Crestallen Caddesinin a şağı ucunda çaprazlama park etti. Şimdi sokak tamamen 
abluka altındaydı. Parçalanmı ş sarı bariyerlerin arka tarafında büyük bir 
kalabalık toplanmı ştı. 
«Tamam,» diyerek Albert oturdu. «Çok az zamanımız v ar. Đstedi ğin ne? Bir uçak 
mı?» 
«Uçak?» diye tekrarladı. Aptalla şmıştı. 
Elinde not defteri olan Albert, elini hızla sallaya rak, «Uzaklara uçmak için, 
bayım. Yalnızca uzaklara uuuuçmak,» dedi. 
«Oh,» dedi. Anladı ğını belirtmek için ba şını salladı. 
«Uçak istemiyorum.» 
«O halde istedi ğin ne?» 
«Đstedi ğim,» dedi dikkatle konu şmaya çalı şarak, «Verdi ğim pek çok kararı 
yenilemek için, tekrar yirmi ya şında olmak isterdim.» Albert'in gözlerindeki 
ifadeyi farkedince, «Bunun gerçekle şemeyeceğini biliyorum. O kadar deli 
değilim.» 
«Vurulmu şsun.» 
«Evet.» 
«Bunu mu kastediyorsun?» derken ana fünyeyi ve aküm ülatörü i şaret ediyordu 
Albert. 
«Evet. Ana fünye evin içindeki her odaya uzanıyor. Garaj da dahil.» 
«Patlayıcıları nerden aldın?» Albert'in sesi tatlıy dı, ama ona uyanık gözlerle 
bakıyordu. 
«Noel Babanın çorabından çıktı.» 
Albert güldü. «Bu çok ho ş bir espri. Bunu hikâyemde kullanaca ğım.» 
«Güzel. Dı şarı çıktı ğında polislere buradan rahatlıkla ayrılabilecekleri ni 
söyle.» 
«Kendini havaya mı uçuracaksın,» diye sordu Albert.  Yalnızca ilgilenmi ş gibiydi. 
Başka bir duygu okunmuyordu gözlerinden. 
«Niyetim o.» 
«Sen nesin biliyor musun, bayım? Çok fazla film sey retmi şsin.» 
«Artık sinemaya gitmiyorum. En son 'Exorcist' filmi ni gördüm, ke şke görmez 
olaydım. Senin kameraman ekibin oraya nasıl gelecek ?» 
Albert dı şarı göz attı ve, «Harika. Biraz daha zamanımız var, » dedi. «Adın Dawes 
mi?» 
«Bunu onlar mı söyledi?» 
Albert kibirle güldü. «Beni kanser etmek için söyle mediler. Kapının zilinden 
okudum. Bütün bunları neden yaptı ğını bana anlatmanın bir sakıncası var mı?» 
«Önemli de ğil. Neden yol çalı şması.» 
«Geni şleme in şaatı mı?» Albert'in gözleri ı şıldadı ve defterine bir şeyler not 
etti. 
«Evet, do ğru.» 
«Senin evini mi aldılar?» 
«Çalı ştılar. Ama onu geri alaca ğım.» 
Albert bu söylediklerini de kaydetti ve defteri kap atarak arka cebine soktu. «Bu 
çok aptalca, Bay Dawes. Bunu söylemem sizi rahatsız  ediyor mu? Niçin benimle 
birlikte dı şarı çıkmıyorsunuz?» 
«Kimsenin ba şaramadı ğı görü şmeyi yaptın benimle,» dedi yorgun bir sesle. Elde 
etmek istedi ğin ne? Pulitzer Ödülü mü?» 
«Eğer teklif ederlerse sevinerek alırım.» Gülerken yüz ü aydınlanmı ştı. Sonra 
tekrar ciddile şti. «Hadi, Bay Dawes. Dı şarı çıkalım. Bu hikâyede sizin 
tarafınızdayım. Ben...» 
«Taraf yok.» 
Albert ka şlarını çattı. «Ne demek istediniz?» 
«Taraftar istemiyorum. Bu i şi yapmamın nedeni de bu zaten.» Đskemlenin üzerinden 
dı şarı baktı ve telefoto merceklerini gördü. Quins'ler in karla kaplı avlularının 
ortasına üç ayaklı sehpanın üzerine yerle ştirilmi şti. «Hadi git artık. Onlara 
uzakla şmalarını söyle.» 
«Đpi gerçekten çekecek misin?» 



«Tam olarak bilemiyorum.» 
Albert oturma odasının kapısına do ğru yürüdü. Sonra arkasına dönüp, «Sizi bir 
yerlerden tanıyor olabilir miyim? Sanki tanıyormu şum gibi bir his var içimde.» 
Olumsuzca ba şını salladı. Albert'i hayatında hiç görmemi ş oldu ğundan emindi. 
Evin avlusunda, kar şıdaki kameraya gayet güzel bir görüntü vererek yürü yen 
gazeteciye bakarken, acaba şu anda Olivia ne yapıyordur, diye dü şündü. 
On be ş dakika bekledi. Şimdi daha yo ğun ate ş ediyorlardı, ama kimse evin içine 
doğru ate ş etmiyordu. Asıl amaç kar şıdaki di ğer evlere mevzilenmeyi sa ğlamak 
gibi görünüyordu. Televizyoncular bir süre daha ayn ı yerde kaldıktan sonra 
araçları hareket ederek Quinn'lerin bahçesinin önün e gelerek durdu ve tepesine 
bir adam çıktı, sehpasının üzerine kamerayı monte e derek tekrar çekime ba şladı. 
Havada siyah ve silindirik bir şey vızıldayarak uçtu ve bahçe kapısıyla, evin 
tam ortasında dü şerek dumanlar çıkarmaya ba şladı. Rüzgâr dumanı soka ğın ortasına 
ta şıyarak da ğıttı. Đkincisi daha kısa dü ştü. Derken çatıda bir takırtı duydu. 
Bir tanesi daha Mary'nin begonyalarının arasına dü şmüş gibi geldi. Birden burnu 
tıkandı, gözlerinden ya şlar fı şkırdı. 
Oturma odasını dizleri ve elleri üstünde emekleyere k geçerken, gazeteciye yanlı ş 
yorumlanabilecek bir şeyler söylememi ş oldu ğunu ümit etti. Dünyada yerin yoktu. 
Johnny Logan'a bak. Bir kav şakta, anlamsız bir kazada ölüp gitti. Peki ne için?  
Ya o süper marketteki kadın. Elde etti ğin, hiçbir zaman çabaladı ğının kar şılı ğı 
olmuyor i şte. 
Müzik setini açtı. Hâlâ çalı şıyordu. Rolling Stones pla ğı pikaptaydı. Đğneyi son 
parçaya koydu ğu sırada içeri giren bir kur şun Zenith televizyonun üstündeki 
örtüye çarparak 'pat' diye bir ses çıkardı. 
Müzik ba şladı ğında Maymun Adam'ın son melodileri anlamsızlık için de eriyip 
giderken tekrar emekleyerek devrilmi ş iskemlenin yanına döndü ve tüfe ğini alarak 
camdan dı şarı attı. Sonra Magnum'unu da pencereden savurdu. E lveda Nick Adams, 
elveda. 
«Đstedi ğin her şeyi elde edemezsin,» diye ba şladı son parça. Bunun gerçek 
oldu ğunu biliyordu. Ama bu insanın yine de istemesine en gel de ğildi. Bir gaz 
bombası daha pencereden girerek duvara çarptı ve be yaz dumanlar içinde patladı. 
«Ama bir şeyi denersen, bulabilirsin, istedi ğini bulabilirsin.» 
«Görelim bakalım, Fred. Görelim bakalım istedi ğimizi bulabilecek miyiz?» dedi. 
Kırmızı ma şayı kavrayarak. «Görelim bakalım.» 
«Evet,» diye mırıldandı ve kırmızı ma şayla akünün eksi kutbunu sıkı ştırdı. 
Gözlerini kapattı. Son dü şünceleri, patlamanın dı şarıda de ğil de, adeta kendi 
içinde oldu ğuydu ve bu korkunç patlama iri bir ceviz tanesinden  daha da büyük 
değildi. 
Ve beyazlık. 
  
SONSÖZ 
 
 
WHLM, akşam haberlerindeki, «Dawes'in Son Direni şi» ve bundan üç hafta sonra 
hazırladı ğı, «Yol» isimli belgesel programla Pulitzer Ödülünü  kazandı. Belgesel, 
784'ün gereklili ğini veya gereksizli ğini inceleyen bir yapımdı. Belgesele göre 
yolun geni şletme çalı şmalarının, ne trafi ğin rahatlaması, ne kamu yararı, ne de 
buna benzer bir nedeni vardı. Belediye ya yol yapım ı için devletin ayırdı ğı 
yardımı bu amaçla kullanacak ya da bundan vazgeçece kti. Şehir meclisi de böyle 
bir proje yaratarak bu yardımı kullanmayı ye ğlemi şti. Belgesel aynı zamanda, 
belediyenin, Dawes'in dul e şini mahkemeye vererek tazminat isteme hazırlıkları 
içinde oldu ğunu, ancak koparılacak gürültüden çekindi ği için bundan vazgeçti ğini 
de ortaya çıkarmı ştı. 
Olayla ilgili enkaz foto ğrafları, hâlâ haber ajansları vasıtasıyla tüm ülked eki 
gazetelere ula şıyordu. Las Vegas'da, i şletme okuluna yeni kaydolmu ş genç bir kız 
öğle tatilinde yemek yerken bu foto ğraflardan birini gördü ve bayıldı. 
Bütün bu foto ğraflara, yazılanlara ve söylenenlere kar şın, in şaat on sekiz ay 
sonra ve planlanandan önce bitti. Bir süre sonra şehirdekiler «Yol» belgeselini 
ve Dawes'i unuttular. Pulitzer Ödülü sahibi David A lbert de bu unutanlar arasına 
katılıp yeni hikâyeler ve maceralara daldı gitti. A ma bir kısım insan, çok az da 
olsa bir kısım insan, haberlerin ba şındaki görüntüyü hiç unutmadı. Devam eden 



hayatın gerçekleri bu görüntüyü bulanıkla ştırsa da, hiçbir zaman gözlerinden 
silemedi. 
Görüntüdeki ev beyaz boyalı, önündeki asfalt yol ga rajına kadar uzanan, daha çok 
çiftlik evi görüntüsünde basit sıradan bir evdi. Am a haberlerdeki evin 
penceresinden iki silah bir tüfek ve bir tabanca dı şarı atılıyordu. Bir an 
bunları atan ele dikkat ederseniz, parmakların, ayn ı bo ğulan bir adamınki gibi 
adeta çırpındı ğını görebilirdiniz. Evden beyaz bir duman çıkıyordu . Sis bombası 
ya da gözya şı bombası. Ve birden dev turuncu bir alev demeti iç inde, ev sanki 
kartondan imi ş gibi şi şiyor ve inanılmaz büyük bir patlamayla da ğılıyordu. O 
anda kamera sanki korkudan titremi şti. Aynı anda garaj da havaya uçuyordu. Bir 
an için sanki (yava şlatılmı ş çekimde öyle oldu ğu görülüyordu) evin çatısı bir 
roket gibi fırlıyordu. Ve sonra bütün ev dı şarı ve yukarı do ğru patlıyordu. 
Havaya uçu şan ah şap duvar parçaları sihirli halı gibi yalpalayarak y ere do ğru 
süzülüyor ve dev bir davulun çıkardı ğı garip seslerle yere vuruyordu. 
Sessizlik. 
Sonra, Mary Dawes'in gözya şları içindeki şaşkın yüzü ekranı kaplıyordu. Yüzüne 
uzatılan mikrofon ormanına uyu şmuş ve korkmu ş olarak hayretle bakarken bizler, 
tekrar insanlı ğımıza geri dönüyorduk. 
 
Stephen King - Ate ş Yolu 
 


