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"Bir kadın ne ister?" 
Sigmund Freud 
 
 
 
"S-A-Y-G-I, bunun bence ne anlama geldi ğini ö ğrenin." 
- Aretha Franklin 
  
 
NE sordun, Andy Bissette? "Bana açıkladı ğın haklarımı anlayıp anlamadı ğımı mı?" 
Hey Tanrım! Bazı erkekler ne kadar da budala oluyor lar! 
Hayır, bo ş ver -sen palavrayı kes de, biraz beni dinle bakalı m. Bütün gece 
boyunca beni dinleyeceksin sanırım, onun için buna şimdiden ba şlasan iyi olur, 
tamam mı? Elbette bana okuduklarını anlıyorum. Seni  pazarda gördü ğümden bu yana 
beynimi kaybettim falan mı sanıyorsun yoksa? O Paza rtesi ö ğleden sonraydı, e ğer 
unutmu şsan ben sana hatırlatayım. Sana o bayat ekme ği aldın diye karından bir 
güzel zılgıt yiyece ğini söylemi ştim -ucuz etin yahnisi tatsız olur derler hani—
bahse girerim ki, haklı çıktım, de ğil mi?" 
Haklarımı çok iyi biliyorum, Andy; annem budala evl at yeti ştirmemi ştir. Tanrı 
yardımcım olsun, sorumluluklarımı da iyi bilirim. 
Söyleyece ğim her şey mahkemede aleyhimde kullanılabilir diyorsun, de ğil mi? 
Đnsan her gün yeni bir şey ö ğreniyor! Frank Proubc, sırıtma öyle. Bugünlerde 
polis olmu ş olabilirsin, ama ben seni altını ıslatırken yine ö yle sırıtır 
gördü ğümü daha dün gibi hatırlıyorum. Sana bir ö ğüt vereyim -benim gibi 
morukların yanındayken o sırıtmanı ba şkasına sakla, tamam mı? Ben senin suratını 
Sears katalo ğundaki iç çama şırı reklamlarından daha kolay okurum. 



Pekala, e ğlence bitti; şimdi i şe gelelim. Sizlere pek çok şey anlataca ğım ve 
bunların ço ğu mahkemede aleyhimde kullanılabilir sanırım, e ğer bu geç tarihte 
bunu yapmak isteyen olursa tabii. Đşin komik yanı adadakiler ço ğunu bilirler 
zaten. 
Ama önemli olan bir tek şey var, zaten buraya kendili ğimden gelmemin nedeni de 
o. O Vera Donovan cadısını ben öldürmedim ve şu anda neye inanıyorsanız inanın, 
buna size inandırmaya kararlıyım. Onu o lanet merdi venden a şağı ben itmedim. 
Öteki i ş için beni deli ğe tıkmak isterseniz bir diyece ğim yok, ama o cadının 
kanı elime bula şmamıştır, tamam mı? Ve sözüm bitince bana inanaca ğından eminim, 
Andy. Sen her zaman iyi bir çocuktun -bir o ğlanın iyi olaca ğı kadar, yani- ama 
sonunda dürüst bir erkek oldun. Ama bu sakın senin başını döndürmesin, ha; sen 
de her erkek gibi, üstünü ba şını temiz tutacak, burnunu silecek, yanlı ş yöne 
baktı ğında seni.do ğruya çevirecek bir kadının var diye böyle oldun. 
Đşe ba şlamadan bir şey daha var -Andy, seni ve Frank'ı tanıyorum, ama e lindeki o 
ses makinesi olan kadın da neyin nesi oluyor? 
Đnsaf, Andy, elbette stenograf oldu ğunu biliyorum! Sana annemin aptal evlat 
yeti ştirmedi ğini daha şimdi söylemedim mi? Bu Kasımda altmı ş altı ya şında 
olaca ğım ama aklım yerinde henüz. Elinde ses makinesi ile  not defteri olan bir 
kadının stenograf oldu ğunu bilirim. Bütün o mahkemeli filmleri izlerim, hi ç 
kimsenin on be ş dakika giyinik duramadı ğı o L.A.Law'u bile. 
Senin adın ne, yavrum? 
Ha, öyle mi... nerelisin bakayım? 
Kes artık, Andy! Bu ak şam ba şka ne yapmaya niyetlisin, ha? 
Tamam, bu daha iyi i şte. Kennebunklu Nancy Bannister'sin demek. Ben de b uradan, 
Little Tall Adası'ndan Dolores Claiborne. Burada ep ey konu şaca ğımı söylemi ştim, 
hiç de yalan söylemedi ğimi anlayacaksın. Onun için e ğer daha yüksek sesle, ya da 
daha a ğır konu şmamı istersen söyle, olur mu? Utanmana hiç gerek yo k. 
Söyleyece ğim her sözcü ğü yazmanı istiyorum; i şte ba şlıyorum: yirmi dokuz yıl 
önce, bu Polis Şefi Bissette daha birinci sınıftayken, benim Joe St . George'u 
öldürdüm. 
Andy, burası biraz cereyanlı galiba. Şu lanet kapıyı kapatırsan iyi olur 
sanırım. Neden öyle şaşırmı ş gibi baktı ğını anlamıyorum do ğrusu. Joe'yu 
öldürdü ğümü biliyorsun. Little Tall'da herkes bilir bunu, h atta herhalde 
kar şıdaki Jonesport'un yarısı da. Ama bunu kimse kanıtl ayamamıştı. E ğer o 
uğursuz Vera pis numaralarına ba şlamı ş olmasaydı şimdi bunu Frank Proubc ile 
Kennebunklu Nancy Bannister önünde itiraf etmeyecek tim tabii. 
Ama artık numara falan yapamayacak, de ğil mi? Eh, bu da bir avuntudur ne de 
olsa. 
Nancy, o makineyi biraz daha yakına getir, şekerim -bu i şi yapacaksak tam 
yapalım bari. Şu Japonlar ne de akıllı şeyler yapıyorlar, de ğil mi? Öyle... ama 
o küçücük şeyin içindeki bandın beni ömrümün sonuna Kadınlar C ezaevine 
sokturabilece ğini ikimiz de biliyoruz sanırım. Ama ba şka seçene ğim yok. Tanrı 
adına yemin ederim ki, Vera Donovan'ın ölümüme nede n olaca ğını biliyordum -hem 
de onu ilk gördü ğüm andan beri. Ve bak o lanet orospunun şimdi yaptıklarına. Bu 
kere gerçekten çarkıma çomak soktu i şte. Ama zenginler böyledir i şte; sizi 
dayaktan gebertemezlerse, sevgiyle öldürürler. 
Ne? 
Tamam tamam, Andy, biraz rahat verirsen onu da anla taca ğım. Ba ştan sona mı, 
yoksa sondan ba şa mı anlatayım, bir türlü karar veremedim de. Bir i çki 
vermezsiniz, de ğil mi? 
Kahveniz yerin dibine batsın! Sen o gü ğümü al da uygun bir yerine sok, tamam mı? 
O çekmecende sakladı ğın Beam'den bir yudum veremeyecek kadar pintiysen b ir 
bardak su ver bari. Ben... 
Nereden biliyorsun da ne demek? Andy Bissette, seni  tanımayan da daha dün 
kutudan yeni çıktı ğını sanacak Bu adadakiler sadece benim mi öldürdü ğümü mü 
konu şurlar sanıyorsun? O bayat haber. Şimdi sıra sende artık. 
Teşekkür ederim, Frank. Sen de esaslı bir çocuktun, am a annen o parma ğını 
burnuna sokma huyundan vazgeçirtene kadar kilisede yüzüne bakmak da epey güçtü 
hani. Kimi zamanlar parma ğını o kadar sokardın ki, beynini bo şaltmadı ğına 
şaşardık yani. Neden kızarıyorsun öyle? Madeninden bir az ye şil altın çıkarmamı ş 



çocuk var mıdır sanki? Sen hiç olmazsa ellerini pan tolon ceplerinden ve 
cevizlerinden uzak tutardın, en azından kilisede ve  pek çok o ğlan... 
Tamam, Andy -anlataca ğım elbette. Sen hiç pantolon cebinden karıncaları 
boşaltmadın, de ğil mi? 
Bakın size ne söyleyece ğim: sizinle bir anla şma yapalım. Hikayeyi ba ştan sona ya 
da sondan ba şa anlataca ğım yerde, ortadan ba şlayıp her iki uca kadar gidece ğim, 
tamam mı? Andy, sen de bundan ho şlanmazsan, kaderine küs, oldu mu? 
Joe ile üç çocu ğumuz vardı; o '63 yazında öldü ğünde Selena on be ş, Joe Junior on 
üç ve Küçük Pete de dokuz ya şındaydı. Joe bana ne içine i şeyecek bir oturak, ne 
de onu dı şarı bo şaltacak bir pencere bırakmamı ştı... 
Nancy sen bunları biraz düzeltirsin, tamam mı? Ben pis huylu ve daha da pis 
ağızlı karının biriyim; ama pis bir hayat ya şadın mı sonunda hep böyle olur, 
değil mi? 
Neredeydik? Daha şimdiden lafı unutmadım umarım. 
Tamam, te şekkür ederim, şekerim. 
Joe bana East Head'de o kulübe gibi evle ço ğu bö ğürtlen çalılıklarıyla dolu altı 
dönüm toprak bırakmı ştı. Ba şka? Dur bakayım. Çalı şmayan üç kamyon -iki 
kamyonetle bir kütük ta şıyıcı- dört çeki odun, bakkalda bir fatura, nalburd a bir 
fatura, benzincide bir fatura, cenaze evinde bir fa tura... ve üstüne üstlük ne 
biliyor musun? Daha topra ğın altına gireli bir hafta olmamı ştı ki, o ayya ş Harry 
Douce elinde bir ka ğıtla gelip Joe'nun ona bir beyzbol bahsinden yirmi dolar 
borcu oldu ğunu söylemi şti. 
Bunların dı şında tek kuru ş sigorta bıraktı mı? Hayır, efendim! Ama bu sonunda  
benim için bir iyilik olmu ş sayılır. Neyse, i şin o yanına daha sonra gelece ğim, 
şu anda tek söyledi ğim Joe'nun aslında bir erkek de ğil, boynuma asılı duran bir 
değirmen ta şı oldu ğudur. Daha da kötü ya, çünkü de ğirmen ta şları sarho ş olup 
gecenin birinde bira kokarak eve gelip sizi düzmek istemezler. Orospu çocu ğunu o 
yüzden öldürmü ş de ğilim, ama burası hikayeye iyi bir ba şlangıçtır aslında. 
Bir ada bir insanı öldürmek için iyi bir yer de ğildir, bunu size rahatlıkla 
söyleyebilirim. Hep çevrede burnunu i şinize sokmak isteyen biri vardır, hem de 
en münasebetsiz anlarda. Onun için yaptı ğımı o zaman yaptım, ama ona da sıra 
gelecek. Şimdilik bu i şi Vera Donovan'ın kocasının Baltimore dı şında bir araba 
kazasında ölmesinden üç yıl sonra yaptı ğımı söylemek yeter. Onlar Little Tall'da 
yazlıkta olmadıkları zaman Baltimore'da otururlardı . O günlerde Vera'nın aklı 
yerindeydi. 
Joe yeni ölmü ş ve elde avuçta be ş kuru ş yokken durumumuz çok berbattı -dünyada 
çocukları kendi eline bakan bir kadın kadar umutsuz luk hisseden ba şka biri 
olamaz. Kar şıya geçip Jonesport'da bir i ş aramayı dü şünüyordum -belki Shop 'n 
Save'de bir kasiyerlik ya da bir lokantada garsonlu k bulabilirdim. Ama o u ğursuz 
karı birden artık bütün yıl adada oturmaya karar ve rdi ğini bildirdi. Herkes onun 
sigortalarından birinin attı ğını dü şündüyse de, ben o kadar şaşmamıştım -çünkü o 
sırada zaten yılın büyük bir kısmını burada geçiriy ordu. 
O zamanlar yanında çalı şan herif -adını hatırlamıyorum ama sen bilirsin, An dy, 
hani kavanoz kadar ta şağı oldu ğunu göstermek için daracık pantolon giyen iriyarı 
bir sersemdi- bana gelip Hanım'ın (ona hep Hanım de rdi, hıyar herif) evinin 
kahyası olarak çalı şıp çalı şmayacağını sordu ğunu söyledi. Eh, ben 1950'den beri 
yazları onların yanında çalı ştı ğım için herkesten önce bana sorması do ğaldı 
herhalde, ama o sırada bu bütün dualarımın yanıtı g ibi gelmi şti. Hemen orada 
elbette dedim ve onun yanında dün evin önündeki mer divenlerden o aptal bo ş 
kafası üstüne dü şünceye kadar da çalı ştım. 
Kocası ne i ş yapardı, Andy? Uçak yapardı, de ğil mi? 
Evet, onu duymu ştum, ama adalıların nasıl dedikodu yaptıklarını bil irsin. Tek 
bildi ğim çok zengin olduklarıydı ve kocası ölünce hepsi o na kalmı ştı. Devletin 
elinden koparabildi ği dı şında yani, ama herhalde borcu falan oldu ğundan o da 
fazla bir şey alamamı ştır ya. Michael Donovan çok kurnazdı. Hilekar da. S on on 
yıldaki halinden kimse kestiremezse de, Vera da onu n kadar hilekardı... hem de 
öldü ğü güne kadar. Yata ğında kalp krizinden ba şka bir şeyle öldü ğü takdirde 
başıma ne i şler açaca ğını bilip bilmedi ğini merak ederim do ğrusu. Ben günün 
çoğunu East Head'de o sallantılı basamaklarda oturup b unu... ve daha yüzlerce 
şeyi dü şünerek geçirdim. Önce hayır, diye dü şündüm, bir tas yulaf ezmesinde bile 



Vera'dan fazla beyin vardır... ama sonra elektrik s üpürgesi için yaptıklarını 
hatırlıyorum da...belki, diyorum... 
Ama artık önemi yok. Şimdi önemli olan tek şey benim tavadan ate şe dü şmüş olmam; 
ve en çok istedi ğim de, kıçını daha fazla yanmadan kendimi dı şarı atmak. E ğer 
başarabilirsem. 
Ben Vera Donovan'ın kahyalı ğı ile ba şladım ve "ücretli arkada ş" dedikleri şeyle 
sonunu getirdim. Aradaki farkı anlamam fazla uzun s ürmedi. Vera'nın kahyası 
olarak günde sekiz saat ve haftada be ş gün dırdırını çekerdim. Ücretli arkada şı 
olarak ise günde yirmi dört saat. 1968'de televizyo nda Chicago'daki Demokrat 
Parti Milli Kurultayı'nı izlerken ilk krizi geçirdi . Bu küçük bir şeydi ve suçu 
Hubert Humphrey'de bulurdu. "O mutluluk dolu e şoğluna biraz fazla baktım ve 
damarlarımdan birini patlattım," derdi. "Bunun olac ağını bilmeliydim ve bu 
Nixon'un yüzünden de olabilirdi." 
Đkinci kriz 1975'teydi ve bu kere ortalıkta suçu ata cak politikacı yoktu. Dr. 
Freneau ona içkiyi ve sigarayı bırakmasını söylediy se de, nefesine yazık 
olmu ştu, Vera Arka-Yanaklarımı-Öp Donovan gibi biri Chip  Freneau gibi bir köy 
doktorunu dinleyecek de ğildi herhalde. "Onu ben gömece ğim ve sonra da mezarı 
üstüne oturup bir viski-soda içece ğim," derdi. 
Bir süre bu sözünü tutacak gibi oldu da -doktor onu  azarlıyor, o da Queen Mary 
transatlanti ği gibi bandırasını çekmi ş yoluna devam ediyordu. Sonra 1981'de ilk 
büyük krizini geçirdi ye ertesi yıl da o insan azma nı herif araba kazasında 
öldü. Đşte ben de o yıl, yani 1982 Ekiminde onunla birlikte  oturmaya ba şladım. 
Buna zorunlu muydum? Sanmıyorum. Sosyal Güvenli ğim vardı. Fazla bir şey de ğildi 
ama artık o sırada çocukların her biri bir yana da ğılmı ştı -Küçük Pete öteki 
dünyaya göçmü ştü zavallı- ve ben de bir kenarda üç be ş dolar biriktirmi ştim. 
Ada'da ya şamak her zamandan ucuzdu, ve bir zamanlar oldu ğu gibi de ğilse de, yine 
de karada ya şamaktan daha iyiydi. O yüzden Vera ile ya şamak zorunda de ğildim. 
Ama o zamana kadar birbirimize alı şmıştık. Bunu bir erke ğe anlatmak zordur. Not 
defteri, kalemi ve ses alma makinasıyla Nancy bunu anlar sanırım, ama herhalde 
konu şması da yasaktır. Đki yarasanın, çok iyi dost olmasalar bile, bir ma ğarada 
yanyana ba şaşağı asılı oldukları gibi biz de birbirimize alı şmıştık diyebilirim 
sanırım. Aslında büyük bir de ği şiklik olmamı ştı. En büyük şey pazarlık 
elbiselerimi günlük elbiselerimin yanına asabilmekt i herhalde; çünkü '82'de 
hemen hemen her gün ve her gece evde kalıyordum art ık. Para da daha iyiydi, ama 
bir Cadillac'a pe şinat yatıracak kadar da de ğil, bilmem anlatabildim mi? 
Bu i şi ba şkası olmadı ğı için yapıyordum sanırım. New York'ta Greenbush di ye 
i şlerini takip eden bir adamı vardı ama Greenbush Lit tle Tall'a gelmedi ği için 
yatakodası penceresinden ona çar şafları dört de ğil altı mandalla asması için 
bağırabilecek de ğildi. Ya da Greenbush konuk odasına gidip Vera'nın altını 
deği ştirip kıçından boklarını silerken Vera kendisini ku mbarasından para 
çalmakla suçlayacak ve onu bunun için hapse attırac ağını söyleyemeyecekti. 
Greenbush çekleri yazardı; ben onun bokunu temizler , çar şaflar ve kumbarası 
hakkında saçmalamasını dinlerdim. 
Sonunda ne olacaktı ki? Bir madalya bekliyor de ğildim. Zaten zamanımda çok boklu 
kıç temizlemi ş ve pek çok saçmalık dinlemi ştim (Joe St. George ile on altı yıl 
evli kaldı ğımı unutmayın) ve bunların hiçbirine aldırmazdım. S onunda kimsesi yok 
diye yanında kaldım sanırım; yani ben yanında olaca ktım ya da bir hastaneye 
gidecekti. Çocukları hiç kendisini görmeye gelmezle rdi, ve kendisine bir tek bu 
yüzden çok acırdım. Onların kadına bir yardımda bul unmalarını bekliyor de ğildim, 
ama zamanında her ne olmu şsa, unutup de bir haftasonu gelmemelerine bir türlü  
akıl erdiremezdim. Aksi karının biriydi, ama onları n da Ana'sıydı. Evet, o 
sıralarda çok ya şlıydı. Tabii şimdi o zamandan daha çok şey biliyorum, ama- 
Ne? 
Doğrudur elbette. Yalan söylüyorsam ölümü görün, torun larımın dedikleri gibi. 
Bana inanmıyorsanız o Greenbush'a telefon edebilirs iniz. Haber duyuldu ğu zaman 
Bangor Daily News gazetesinde her şeyin ne kadar iyi oldu ğu hakkında bir palavra 
çıkacaktır. Ama benim size haberlerim var - hiçbir şey çok güzel de ğildi. 
Korkunç bir karabasandı aslında. Burada neler olurs a olsun, millet onun beynini 
yıkayarak yaptıklarını yapmaya zorladı ğımı, sonra da onu öldürdü ğümü 
söyleyecektir. Bunu biliyorum, ve Andy bunu sen de biliyorsun. Đnsanları canları 
isteyince en kötüyü dü şünmekten alıkoyacak hiçbir güç olamaz. 



Bunların tek kelimesi bile do ğru de ğildir. Ben onu hiçbir şey yapmaya 
zorlamadım, ve o da yaptı ğını beni sevdi ği için, ya da benden ho şlandı ğı için 
yapmı ş de ğildir. Bunu bana borçlu oldu ğu için yapmı ş olabilir -kendi kafasına 
göre bana bir şeyler borçlu oldu ğunu dü şünmüş olabilir ve bu konuda hiçbir şey 
söylememek da tam tabiatına uygun bir şeydi. Hatta bu bana te şekkür etme yolu da 
olmu ş olabilir... boklu çama şırlarını de ği ştirdi ğim için de ğil de, yata ğın 
altından cinlerin çıktı ğı o geceler boyunca hep yanında oldu ğum için. 
Bunu anlamadı ğınızı biliyorum, ama anlayacaksınız. Şu kapıyı açıp da bu odadan 
çıkmadan her şeyi anlayaca ğınıza söz veriyorum sizlere. 
Üç çe şit namussuzlu ğu vardı. Daha çok namussuzlu ğu olanı bilirim ama yatalak 
olan bunak bir ya şlı kadına üçü yeter de artar bile. 
Birincisi elinde olmayan domuzluklarıydı. Mandallar  hakkında söyledi ğimi 
hatırlıyor musunuz, hani çar şaflar ille de altı mandalla asılacaktı? Bu bir 
örnektir i şte. 
Bayan Arka-Yanaklarımı-Öp Vera Donovan için çalı şıyorsanız bazı şeyleri yapma 
yollan vardı ve bunlardan birini bile asla unutamaz dınız. Đşin ba şında bir şeyin 
nasıl yapılaca ğını söylerdi ve o şey öyle yapılırdı. Bir şeyi bir kere 
unutursanız zılgıtı yerdiniz. Đki kere unutursanız paranız kesilirdi. Üçüncü 
kere unutursanız, mazeretiniz ne olursa olsun, kapı  dı şarı edilirdiniz. Vera'nın 
kuralı böyleydi ve benim de buna bir diyece ğim yoktu. Evet, epey sertti ama 
bence adildi de. E ğer fırından çıkan keki hangi rafa koyaca ğınız söylenmi şse ve 
onu so ğutmak için Đrlanda köylüleri gibi pencere kenarına koymamanız t embih 
edilmi şse, ve siz bunu hâlâ hatırlayamamı şsanız, hiç hatırlamayacaksınız 
demekti. 
Üç kere ve kapı dı şarı, kesin kuraldı bu, istisnası falan yoktu ve ben  bu yüzden 
o evde yıllar boyunca bir sürü de ği şik insanla çalı ştım. Eski günlerde 
Donovan'ların yanında çalı şmanın o döner kapılardan geçmeye benzetildi ğini çok 
duymuşlu ğum vardır; bir iki kere dönebilirdiniz, hatta bazan  be ş on kere de 
dönerdi, ama sonunda hep kaldırıma çıkıverirdiniz. Ben ona ilk çalı şmaya 
gitti ğimde 1949'daydı- bir canavar ma ğarasına giriyormu ş gibi olmu ştum. Ama Vera 
insanların söyledikleri kadar da kötü de ğildi. Kula ğınızı kiri şte tutarsanız 
orada kalabilirdiniz. Ben kaldım, o insan azmanı da  kaldı. Ama kadın çok 
kurnazdı, ada halkı arasında olup bitenleri yazlıkç ıların hepsinden fazla 
bilirdi, o yüzden hep tetikte olmak zorundaydınız. Çok da kötü olabilirdi. O 
zaman bile, ba şına o kadar bela gelmeden önce de kötülük yapardı. Bu onun için 
bir u ğra ştı sanki. 
O ilk gün bana, "Senin burada ne i şin var?" dedi. "O yeni bebe ğine bakıp 
yaşamının ı şı ğına güzel yemekler yapman gerekmiyor mu senin?" 
"Bayan Cullum günde dört saat Selena'ya bakıyor, ha nımım. Ben de sadece yarım 
günlü ğüne geliyorum," dedim. 
"Benim de o kadarına ihtiyacım var zaten, ada gazet esi denilen o paçavradaki 
ilanımda bunu belirtmi ştim," dedi o keskin diliyle. Daha sonra pek çok ker e 
olaca ğı gibi beni öylece piç gibi bırakıvermi şti orta yerde. O gün elinde bir 
yün i şi vardı. Kadın müthi ş yün örerdi sabah saat onda bile ba şlasa ak şam 
olmadan bir çift çorap bitirebilirdi. Ama bunun içi n keyifli olması gerekti ğini 
söylerdi. 
"Evet, hanımım,'' dedim. 
"Benim adım hanımım," de ğil dedi i şini bırakarak. "Vera Donovan adım. Seni 
tutarsam bana Bayan Donovan diyeceksin -en azından bir de ği şiklik yapmak için 
birbirimizi tanıyana kadar- ben de seni Dolores diy e ça ğıraca ğım. Anla şıldı mı?" 
"Evet, Bayan Donovan," dedim. 
"Pekala, i şe iyi ba şladık öyleyse. Şimdi sorumu yanıtla bakalım. Kendi idare 
etmen gereken bir evin varken burada ne i şin var, Dolores?" 
"Noel için biraz para biriktirmek istiyorum." Yolda  gelirken e ğer sorarsa böyle 
söyleyece ğime karar vermi ştim. "O zamana kadar siz benden memnun kalırsanız -
tabii ben de yanınızda çalı şmaktan ho şnut kalırsam- belki biraz daha kalırım." 
"Yanımda çalı şmaktan ho şnut kalırsan, ha?" deyip sanki bu duydu ğu en aptalca 
şeymi ş gibi gözlerini yuvarladı -bir kimse büyük Vera Don ovan'ın yanında 
çalı şmaktan ho şnut olmamayı nasıl dü şünebilirmi ş gibi? "Noel parası?" diye sonra 
tekrarladı benim sözümü. Bir an durdu, gözlerini be nden hiç ayırmadan yüzüne 
alaya bir ifade gelmi şti. "Noel parası, ha!" 



Sanki ben daha yeni evlenmi şim de, daha şimdiden evlilik sıkıntıları çekmeye 
başlamı şım ve bundan emin olmak için bakı şlarımı yere indirip kızarmamı 
bekliyormu ş gibiydi. Ben de ne bakı şlarımı yere indirdim ne de kızardım -üstelik 
daha yirmi iki ya şımda olmama kar şın. Bir tek ki şiye bile şimdiden sıkıntı 
çekmeye ba şladı ğımı açıklamazdım -bunu kimse benim a ğzımdan alamazdı. Noel 
parası Vera için yeterliydi, ben kendi kendime de o  yaz evde biraz para 
sıkıntısı oldu ğundan ba şka bir şeyi kabul edecek de ğildim. Ancak yıllar sonra 
inindeki o canavarın önüne neden çıktı ğımı itiraf edecektim: Joe'nun hafta 
boyunca içti ği ve Cuma ak şamları karada Fudgran meyhanesinde kumarda kaybetti ği 
paraları yerine koymak için bir yol bulmak zorunday dım. O günlerde bir kadının 
bir erke ğe ve bir erke ğin bir kadına olan a şkının içkiden ve serserilikten üstün 
oldu ğuna, a şkın sonunda bir şi şe sütteki kaymak gibi üste çıkaca ğından öyle 
emindim ki. Ondan sonraki on yılda i şin gerçe ğini ö ğrendim ama. Dünya kimi zaman 
ne zavallı bir okuldur, de ğil mi? 
"Pekala, birbirimizi bir deneyelim," dedi Vera. "Do lores St. George... Dı şarda 
çalı şsan bile bir yıl kadar sonra yine hamile kalacaksın  nasıl olsa ve ondan 
sonra da seni bir daha görmeyece ğime eminim." 
Aslında ben o sırada iki aylık hamileydim ama onu d a a ğzımdan kaçıracak 
değildim. Haftada on doları kazanmak istiyordum ve kaz andım da, ama size onun 
her kuru şunu hak etti ğimi de söyleyebilirim. O yaz ölesiye çalı ştım, öyle ki 
Vera bana Baltimore'a dönmelerinden sonra evde kalm ak isteyip istemedi ğimi sordu 
-öylesine büyük bir yerin bütün yıl bakımı gerekiyo rdu- ben de kabul ettim. 
Joe Junior'un do ğumuna bir ay kalana kadar i şe devam ettim ve memeden kesilir 
kesilmez de yine oraya döndüm. Yazları o ğlanı Arlene Cullum'a bırakmı ştım -Vera 
evinde a ğlayan bir bebek istemezdi- ama onlar Baltimore'a dö nünce onu da 
Selena'yı da eve getirirdim. Selena ço ğunlukla yalnız bırakılabilirdi -iki üç 
yaşında bile tek ba şına bırakılmasına güvenilecek bir çocuktu. Joe Juni or'u 
yanımdan ayırmazdım ama. Đlk adımlarını büyük yatak odasında atmı ştı -tabii 
Vera'nın bundan hiç haberi olmadı ğından emin olabilirsiniz. 
Vera, do ğurduktan bir hafta sonra beni aradı (ona neredeyse doğumu 
bildirmeyecektim, ama sonra benim güzel bir arma ğan istedi ğimi sanırsa bunun 
kendi sorunu olaca ğını dü şünmüştüm), o ğlum oldu ğu için kutladı ve sonra yerimi 
kimseye vermedi ğini bildirdi. Benim buna çok sevinece ğimi tahmin etmi şti 
sanırım; ve ben de sevinmi ştim do ğrusu. Vera gibi bir kadın bir insana ancak bu 
kadar iltifat edebilirdi; ve bu o yılın Aralık ayın da ondan aldı ğım ek yirmi be ş 
dolarlık çekten bile daha çok makbule geçmi şti. 
Vera sert kadındı ama adildi ve evinin hakimi hep k endisiydi. Kocası zaten on 
günde bir gelirdi, orada ya şıyor olmaları gereken yaz mevsiminde bile; ama 
geldi ğinde de evin hakiminin kim oldu ğu belli olurdu. Adamın belki de her ka şını 
kaldırdı ğında donlarına eden iki üç yüz memuru vardı ama Lit te Tall Adası'nda 
hakim olan Vera'ydı ve kocasına ayakkabılarına çıka rtmasını ve temiz halısını 
kirletmemesini söyledi ğinde adam dedi ğini iki etmezdi. 
Ve dedi ğim gibi, Vera için i şlerin bir yolu yordamı vardı. Fikirlerini nereden 
aldı ğını bilmiyorum, ama onların esiri oldu ğunu çok iyi bilirim. Bir şey belirli 
bir şekilde yapılmazsa hemen ba şağrısı ba şlardı. Evi sabahtan ak şama kadar o 
kadar sıkı bir şekilde denetlerdi ki, ço ğu zaman onun bu i şten vazgeçip evini 
kendisi temizlese daha rahat edece ğini dü şünürdüm. 
Bütün tencereler Spic 'n Spanla temizlenirdi. Lesto il Top Job ya da Mr. Clean 
kullanmak yasaktı. Hele bir ba şka şeyle temizlerken sizi yakalarsa hapı 
yuttu ğunuzun resmiydi. 
Ütüye gelince gömleklerin ve bluzların yakasında öz el bir şi şe kola 
kullanırdınız ve koladan önce yakaya ince bir tülbe nt sererdiniz. Bildi ğim 
kadarıyla tülbentin hiçbir yararı yoktu; o evde en az on bin gömlek ve bluz 
ütülemi ş olmalıyım, ama ütü odasına gelip de bir yakanın üs tünde, ya da ütü 
tahtasının kenarında tülbenti görmedi mi, Tanrı ins anın yardımcısı olsundu. 
Bir şey kızartırken mutfakta aspiratörü çalı ştırmadınız mı, hapı yuttunuz 
demekti. 
Di ğer bir şey de garajdaki çöp tenekeleriydi. Tam altı çöp ten ekesi vardı. Sonny 
Quist haftada bir çöpü almaya gelirdi ve hizmetçile rden biri -hangisi en 
yakınsa- tenekeleri Sonny'nin gitti ği dakika, ne dakikası, gitti ği saniye içeri 
getirmek zorundaydı. Ve onları bir kö şeye çekip bırakamazdınız; garajın do ğu 



duvarı önünde iki şerli sırayla dizmeli ve kapaklarını tersyüz ederek üzerlerine 
bırakmalıydınız. Bunu böyle yapmayı unuttunuz mu, h apı yutardınız. 
 
Sonra paspaslar vardı. Üç paspasımız vardı -bir ön kapıda, biri yan kapıda, biri 
de arka kapıda. Haftada bir kere o paspasları alıp bahçenin ucundaki bir kayanın 
üstüne yatırır ve döverdim. Toz bulutlarını havada uçurmak zorundaydı. Ve biraz 
gev şek i ş yaptın mı, yakalanman an meselesiydi. Paspasları d övdü ğün her zaman 
seni gözetlemezdi, ama ço ğunlukla da gözetler denilebilirdi. Balkonda kocasın ın 
dürbünüyle gözetlerdi hem de. Ve paspasları geri ge tirdi ğinde üstündeki HO Ş 
GELDĐNĐZ yazısı ters olarak yere serilmemeliydi. Hele bir yaptınız mı artık 
Tanrı yardımcınız olur muydu, bilemem. 
Bunun gibi en az elli ayrı şey olmalıydı. O günlerde, hizmetçi olarak i şe 
başladı ğımda yani, köydeki dükkanda Vera Donovan'dan şikayet edenlerden 
geçilmezdi. Donovan'lar çok konuk a ğırladıkları için ellili yıllarda pek çok 
hizmetçi tutmu şlardı ve en çok sesi çıkan da bir kurak ardarda üç kere unutmu ş 
olan genç kızlardan biri olurdu. Kız önüne gelene V era Donovan'ın kötü yürekli, 
keskin dilli bir moruk ve aynı zamanda da kaçık old uğunu anlatırdı. Vera kaçık 
olabilirdi de, olmayabilirdi de, ama şunu açıkça belirteyim, kuralları 
hatırladı ğınız takdirde size kar şı hiçbir şeyi olmazdı. Ben şöyle dü şünüyorum: 
televizyonda ö ğleden sonraları gösterdikleri o dizilerde kimin kim inle yattı ğını 
hatırlayan bir insanın Spic 'n Span'ı ve paspasları n do ğru yerle ştirilmesini 
hatırlaması çok do ğaldır. 
Ama i ş çar şaflara gelince... Đşte asla yanlı şlık yapılmaması gereken bir konuydu 
çar şaflar. Đplere çok düzgün asılmalıydı kenarları birbirlerine  biti şik olacak 
ve altı mandal kullanılacaktı. Dört de ğil, altı. Ve birini yere sürtecek 
olursanız, bir şeyi ardarda üç kere yanlı ş yapmanızı beklemenize gerek yoktu. 
Çamaşır ipleri hep yan bahçeye gerilirdi, onun yatak oda sının hemen altına. Hep 
o pencereye çıkar ve seslenirdi: "Altı mandal, Dolo res! Sakın unutayım deme! 
Altı, dört de ğil! Sayıyorum ve gözlerimin eskisi kadar iyi gördü ğünü sakın 
unutayım deme!" Do ğrusu.... 
Ne dedin, balım? 
Andy, rahat bırak kızı. Sormakta haklı elbette, bu hiçbir erke ğin akıl 
edemeyece ği bir tek sorudur i şte. 
Söyleyeyim, Kennebunklu Nancy Bannister -evet, koca man bir kurutucusu vardı, ama 
hava raporu arka arkaya be ş günlük ya ğmur tahmininde bulunmadıkça çar şaflan 
makinede kurutmamız yasaktı. Vera, " Đnsanın yata ğına serece ği çar şaf açık havada 
kurumu ş olmalı," derdi. "Çünkü o zaman tatil bir kokuları olur. Rüzgarda 
kendilerini savuran rüzgarın bir kısmını emerler ve  bu koku insana tatil rüyalar 
gördürür." 
Pek çok konuda saçmalardı ama çar şaflarda temiz hava kokusu hakkında de ğil; bu 
konuda onu haklı bulurdum. Bir Maytag makinasında d önerek kuruyanla esaslı bir 
lodosta kuruyan çar şaf arasındaki farkın kokusunu herkes alabilir. Ama kı ş 
sabahları Atlantik'ten esen sert ve nemli rüzgarda durum farklıydı ku şkusuz; o 
sabahlar o taze kokudan vaçgeçmeye hazırdım. Öyle b ir havada çar şaf asmak 
i şkenceden farksızdır. Bunu ancak yapan bilir, ve bir  kere yaptın mı, bir daha 
unutman olanaksızdır. 
Çamaşırı asmaya götürürken sepetten buharlar yükselir ve  ilk çar şaf daha 
sıcaktır, kendi kendine -hele bu i şi ilk kez yapıyorsan- "Bu i ş hiç de kötü 
değilmi ş," dersin. Ama birinci çar şafı asıp kenarlarını biti ştirdi ğin ve altı 
mandalı tutturdu ğun zaman buhar falan kalmaz. Çar şaf hâlâ ıslaktır ama şimdi 
soğuktur da. Parmakların da ıslak ve ü şümüştür. Bir sonrakini, bir sonrakini 
asmaya devam edersen, artık parmakların kızarmı ş ve uyu şmaya ba şlamı ştır, 
omuzların a ğrıyordur, a ğzın mandalları tutmaktan uyu şmuştur, ama asıl derdin 
parmaklarınladır. Parmakların uyu şması bir şey de ğildir, hatta bunu istersin 
bile. Ama sadece kızarır ve o gün çar şaf sayısı çoksa morarırlar da. Đşini 
bitirdi ğinde ellerin pençelerden farksızdır. En kötüsü de o  bo ş sepetle içeri 
dönüp de parmaklarının ısınmasıdır. O zaman hafif b ir karıncalanma ba şlar ve 
eklem yerlerinde bir zonklama duyarsın -ama bu öyle  bir histir ki, zonklamadan 
çok bir a ğlamadır sanki. Bunu sana anlatabilmeyi isterdim, An dy ama anlatamam 
ki. Nancy Bannister bunu biraz anlıyor gibi bakıyor ; ancak şu kadarını 
söyleyeyim ki, çama şırını kı şın karada asmakla adada asmak arasında çok fark 



vardır. Parmakların ısınınca sanki içlerinde böcekl er varmı ş gibi ka şınır. Bu 
kere krem sürüp ka şınmanın kaybolmasını beklersin. Ama ne kadar krem s ürsen de 
Şubat sonu geldi ğinde derilerin çatlar ve açılır, öyle ki, yumru ğunu sıksan 
hemen kanamaya ba şlar. Kimi zaman yine ısınmı ş hatta yatmı ş olsan bile ellerin 
geceyarısı o sancının hatırasıyla seni birden uyand ırıverir. Şaka ediyorum 
sanıyorsun, de ğil mi? Đstersen gülebilirsin, ama ben şaka falan etmiyorum, bunu 
da bilmi ş ol. Onların sesini duyar gibi olursun, annelerini bulamayan küçük 
çocuklardır sanki. Bu ses ta içinden gelir, ve sen yattı ğın yerde bunu dinlersin 
ve ne olursa olsun ertesi günü yine dı şarı çıkaca ğını, buna hiçbir şeyin engel 
olamayaca ğını, bunun hiçbir erke ğin bilmedi ği ve bilmek istemeyece ği bir kadın 
i şi oldu ğunu dü şünürsün. 
Ve sen orada ellerin uyu şmuş, parmakların morarmı ş, omuzların a ğrıyor ve 
burnundan akan sümü ğün duda ğının üstünde donarken o, yatak odası penceresi 
önünde durmu ş sana bakıyordur. Alnı kırı şmış, dudakları büzülmü ş ve ellerini 
ovu şturuyordur, sanki kı ş rüzgarında çama şır asmak de ğil de, güç bir ameliyat 
seyrediyormu ş gibi. Onun kendine hakim olmaya çalı ştı ğını, bir kere a ğzını 
açmaya çalı ştı ğını görürsün; ama çok geçmeden pencereyi açar, dı şarı e ğilir ve 
soğuk poyraz rüzgarı saçlarını savururken a şağı seslenir: "Altı mandal! Altı 
mandal kullanmayı unutma! Güzelim çar şaflarım bahçenin öte yanına uçmasın! 
Dikkat et! Gözünü dört aç, seni görüyorum ve sayıyo rum çünkü!" 
Mart geldi ğinde o iri herifle mutfak oca ğı için odun kırdı ğımız baltayı alıp 
(herif ölene kadar yani, ondan sonra bütün i ş bana kalmı ştı) o a ğzı kalabalık 
karının gözlerinin ortasına bir tane indirmek ister dim. Kimi zaman bunu 
yaptı ğımı görür gibi olurdum da; beni böylesine yapardı i şte. Ama ben onun 
sesinden nefret etti ğim kadar onun da bir yanıyla oradan bana ba ğırmaktan nefret 
etti ğini de bilirdim. 
Đşte domuzlu ğunun bir yönüydü bu -kendine engel olamazdı. Aslınd a, hele o 
inmelerden sonra, bu kendisi için benim için oldu ğundan daha kötüydü. O zaman 
çamaşır epey azalmı şsa da -odaların ço ğu kapanmı ş, misafir yatakları sökülmü ş 
çar şaflar naylon torbalara yerle ştirilip dolaplara kaldırılmı ştı- titizli ği bir 
an bile elden bırakmamı ştı. 
Onun için en güç olan şey, 1985'te falan millete baskın yapma günlerinin s ona 
ermi ş ve ortalıkta bir tek benim kalmı ş olmamdı. Onu yata ğından kaldırıp 
tekerlekli koltu ğuna oturtmadı ğım takdirde yata ğında kalırdı. Đyice de 
şi şmanlamı ştı -altmı şlı yıllarda altmı ş kiloyken doksana falan gelmi şti ve 
şi şmanlı ğı da bazı ihtiyarlarda oldu ğu gibi hep ya ğdı. Ya ğları oklavanın 
ucundaki ekmek hamuru gibi kollarından ve bacakları ndan sarkardı. Bazı insanlar 
yaşlılıklarında de ğnek gibi incelirler, ama Vera Donovan onlardan de ğildi. Dr. 
Freneau bunun böbreklerinin çalı şmamasından oldu ğunu söylerdi; bu herhalde 
doğruydu ama ben bazı günler onun sırf bana inat şi şmanladı ğını dü şünürdüm. 
Şi şmanlamakla kalsa iyiydi de, o sıralarda yarı kördü de. Hep o inmeler 
yüzünden. Gözü de bir görür bir görmezdi. Kimi günl er sol gözüyle biraz, ama sa ğ 
gözüyle iyi görürdü, ama ço ğunlukla kalın bir gri perdenin ardından bakıyormu ş 
gibi oldu ğunu söylerdi. Her şeyi görmek isteyen biri oldu ğu için bunun kendisini 
çıldırttı ğını tahmin edersiniz herhalde. Hatta bunun için bir kaç kere a ğlamı ştı 
ki, onu a ğlatmak hiç de kolay bir i ş de ğildi... yıllar kendisini çökerttikten 
sonra bile çok çetin bir insandı. 
Ne dedin, Frank? Bunamı ş mıydı? 
Doğrusu bilemiyorum. Sanmıyorum. E ğer bunamı şsa da bu ya şlıların bunamasına hiç 
benzemiyordu. Ve bunu e ğer bunak oldu ğu ortaya çıkarsa, vasiyetnamesini 
yürürlü ğe koyacak yargıcın onu mendil niyetine kullanabilec eğini dü şünerek 
söylüyor de ğilim. Đsterse kıçını silsin, umurumda bile de ğil; ben onun beni 
soktu ğu bu pislikten kurtulmaya çalı şıyorum. Ama yine de tümüyle kaçık oldu ğunu 
söyleyemeyece ğim. Hatta en sonunda bile. 
Bunu söylememin nedeni kimi günler eskisi kadar akl ı ba şında olmasıydı. Bu 
genellikle biraz iyi görebildi ği, yata ğında do ğrulmak için yardıma oldu ğu, hatta 
bir çuval gibi ta şınacak yerde yataktan tekerlekli koltu ğuna kadar olan iki 
adımı yürüyebildi ği günlerdi. Onu koltu ğa oturtup çar şafı de ği ştirirdim, o da 
pencereden dı şarı ve ilerdeki limana bakardı. Bir keresinde bana bütün bir gün 
sadece tavam ve duvarları seyrederek yata ğında yattı ğı takdirde aklını tümüyle 
kaçıraca ğını söylemi şti ve ben de ona inanmı ştım. 



Evet, aklının karı şık oldu ğu günler de vardı -kimi gün benim kim oldu ğumu, hatta 
kendisinin bile kim oldu ğunu bilmezdi. O günlerde halatlarını koparmı ş bir tekne 
gibiydi, ama yüzdü ğü deniz sadece zamandı; sabah 1947 yılında oldu ğunu sanırken 
öğleden sonra 1974'te oldu ğundan emin olurdu. Ama iyi günleri de vardı. Bunlar  
giderek azalıyordu, hele zaman zaman o küçük felçle rden birini geçirince. Onun 
iyi günleri benim kötü günlerimdi aslında, çünkü ke ndisine izin verdi ğim 
takdirde bütün domuzluklarını yapardı. 
Kötü olmayı da iyi bilirdi, ha. Bu da domuzlu ğunun ikinci yoluydu. O kadın 
isterse kedi pisli ği kadar berbat olabilirdi. Ço ğunlukla altında bezleri ve 
lastik donuyla yata ğından çıkamamasına kar şın kötünün de kötüsü olabilirdi. 
Temizlik günlerinde yaptı ğı pislik bunun kanıtıydı. Bunu her hafta yapmazdı, 
doğru, ama sık sık sadece Per şembeleri yapması bir rastlantı da olamazdı. 
Per şembeleri Donovan'larda temizlik günüydü. Ev çok büy üktür aslında içinde 
dola şmadıkça bunu pek anlayamazsınız- ama ço ğu kapalıdır. Ba şları ba ğlı sekiz on 
kızın camları sildikleri, tavanların örümceklerini alıp onu bunu parlattıkları 
günler yirmi yıl geride kalmı ştır. Kimi zaman evde dola şıp da üzerleri örtülü 
mobilyalara bakınca o yaz partilerini verdikleri el lili yılları hatırlarım. 
Bahçede hep renkli Japon fenerleri olurdu. Bunu hat ırlayınca elimde olmadan 
ürperirim. Sonunda parlak renklerin ya şamdan çekilip gitti ğine hiç dikkat etmi ş 
misinizdir? En sonda her şey çok yıkanmı ş bir elbise gibi gri bir renk alır. 
Son dört yıldır evin sadece mutfa ğı, büyük salonu, yemek odası, yüzme havuzuna 
bakan güne ş odası ve yukarıdaki dört yatak odası -onun ki, ben im ki ve iki konuk 
odası- açıktı. Konuk odaları kı şları pek ısıtılmazdı. Ama çocuklarının gelme 
olasılı ğına kar şılık hep temiz tutulurdu. 
Bu son birkaç yılda bile temizlik günlerinde kasaba dan iki kız bana yardıma 
gelirdi. Kızlar çok sık de ği şmişlerse de, ĐSO'dan beri Shawna Wyndham ve 
Frank'ın kızkarde şi Sussy gelirdi. Onlarsız i şi beceremezsem de, hâlâ ço ğunu ben 
yaparım. Kızlar Per şembe günleri saat dörtte gittiklerinde ayakta durac ak halim 
kalmazdı. Ama i şi bitmi ş olmazdı -ütünün sonunu getirmek, Cumanın alı şveri ş 
listesini hazırlamak ve Hanımefendi'nin yeme ğini hazırlamak falan bana kalırdı. 
Kötülere dinlence yok derler ya. 
Ancak onların hepsinden önce de mutlaka temizlenece k bir pislik çıkardı. 
Vera'nın dı şarı çıkması ço ğunlukla düzenliydi. Her üç saatte bir altına otura ğı 
sürerdim, o da biraz i şerdi. Ve ço ğu günler ö ğleden sonraları i şini yaparken 
oturakta bir pat sesi duyulurdu. 
Per şembe günleri dı şında yani. 
Her Per şembe de ğil ama, aklının ba şında oldu ğu Per şembeler beladan ve beni 
geceyarısına kadar uyutmayacak olan sırt a ğrısından kurtulmayaca ğımı bilirdim. 
Son zamanlarda Anacin'in bile bir yararı olmamaya b aşlamı ştı. Ben ya şamım 
süresince beygir gibi sa ğlıklı olmu şumdur ve hâlâ da öyleyimdir, ama altmı ş be ş 
yaş da, altmı ş be ş ya ştır. Đnsan eskisi kadar güçlü olamıyor i şte. 
Per şembe günleri sabah saat altıda oturak dolu olaca ğına sadece birkaç damla çi ş 
olurdu içinde. Saat dokuzda da aynı şey. Ö ğle saatinde biraz çi şle bir pat sesi 
yerine, hiçbir şey. Đşte o zaman hapı yutmak üzere oldu ğumu anlardım. Hapı 
yuttu ğumun garantisi de Çar şamba ö ğleden sonra pat sesi duymamı ş olmamdı. 
Gülmemeye çalı ştı ğınızı görüyorum, ama önemli de ğil -isterseniz gülebilirsiniz. 
O zaman gülünecek bir konu de ğildi, ama arak hepsi geride kaldı ve sizin 
aklınızdan geçenler de aslında gerçeklerden ba şka bir şey de ğil. Domuz karının 
bok tasarruf hesabı vardı ve sanki faizini almak iç in bazı haftalar bunu bankada 
tutardı... ama parayı çeken hep ben olurdum. Đstesem de, istemesem de. 
Per şembe ö ğleden sonralarının ço ğunu onu zamanında yakalamak için yukarı 
koşmakla geçirirdim ve bazen zamanında yeti şti ğim de olurdu. Ancak gözlerinin 
durumu ne olursa olsun, i şitmesinde bir kusur yoktu ve kasaba kızlarının 
salondaki Aubusson halısını elektrikli süpürgeyle t emizlemelerine asla izin 
vermedi ğimi bilirdi. Ve elektrik süpürgesinin sesini duyunc a hemen kendi 
fabrikasını harekete geçirirdi ve Bok Hesabı hemen faiz vermeye ba şlardı. 
Bir ara onu yakalamanın bir yolunu dü şündüm. Kızlardan birine sıranın salonu 
süpürmeye geldi ğini söylerdim ba ğıra ba ğıra. Yan odada olsalar bile ba ğırırdım. 
Elektrik süpürgesini de çalı ştırırdım. Ama kullanmadan gider merdivenin altında,  
elim trabzanda, hakemin tabancasını patlatmasını be kleyen o ko şucular gibi hazır 
beklerdim. 



Bir iki keresinde zamanından önce çıktım yukarı. Am a bunun bir yararı olmadı. 
Tabanca patlamadan yarı şa kalkan birinin diskalifiye edilmesi gibi oldu son uç. 
Oraya motorunu durduramayacak kadar hızlı çalı ştırdıktan ve donuna doldurmaya 
fırsat bulamadan eri şmek zorundaydım. Bu i şte baya ğı iyiydim de. Yanlı ş 
hesapladı ğın takdirde doksan kiloluk kadını kuca ğında ta şıyaca ğını bilirsen öyle 
olmak zorundaydm. Benim yaptı ğım dinamit yerine bokla dolu bir el bombasıyla 
uğra şmak gibi bir şeydi i şte. 
Yukarı çıktı ğımda yattı ğı o hastane yata ğında yüzü kıpkırmızı, a ğzı büzülmü ş, 
dirseklerini şilteye bastırıp yumruklarını sıkmı ş olur ve "Iıııh! Iıııııh! 
mııııgghh!" yapıyor olurdu. 
Nancy, yanaklarını ısırıp durmaktan vazgeç gülüp de  utanana katlanmak kendini 
tutup da acı çekmekten iyidir derler. Ayrıca, bunun  komik bir yanı vardır; bokun 
komik bir yanı her zaman vardır aslında. Herhangi b ir çocu ğa sor da görürsün. 
Şimdi hepsi geçti ğine göre, ben bile bunda bir komiklik görmüyor de ğilim. Ba şım 
ne kadar belada olursa olsun, Vera Donovan'ın Boklu  Per şembeleri i şkencem bitti 
artık. 
Benim geldi ğimi duyunca nasıl da kızardı ama! Bir pençesi bal k ovanında 
yakalanmı ş ayı kadar kızardı. Onu bir münasebetsizlik yapaca ğı zamanda 
yakaladı ğınız zaman takındı ğı o Vassar koleji midir, Holy Oaks mudur, 
anababasının gönderdi ği hangi okulsa hâlâ oradaymı ş gibi bir ses tonuyla, 
"Burada ne i şin var?" diye sorardı. "Bugün temizlik günü, Dolore s! Hemen i şinin 
başına dön! Ben seni ça ğırmadım ve sana ihtiyacım yok!" 
Ama beni hiç de korkutamazdı. "Sanırım bana ihtiyac ın var," derdim. "Kıçından 
yana gelen o koku Chanel No.5'e hiç benzemiyor." 
Kimi zaman örtüyü açarken ellerime vururdu. Sanki o radan gitmezsem beni ta şa 
çevirecekmi ş gibi bakardı yüzüme, alt duda ğı da okula gitmek istemeyen bir küçük 
çocu ğun gibi sarkardı. Ama bunların hiçbirine aldırmazdı m. Patricia Claiborne'un 
kızı Dolores'e vız gelir bunlar. Çar şafı üç saniyede çıkarırdım ve donunu 
indirip içindeki bezleri çıkartmam be ş saniye bile sürmezdi. Ço ğunlukla da 
ellerime bir iki vurduktan sonra vaz geçerdi. Suçüs tü yakalandı ğını ikimiz de 
bilirdik. Vera'nın makineleri o kadar ya şlıydı ki, bir kere harekete geçirdikten 
sonra durdurması olanaksızdı. Ben hemen otura ğı altına sürerdim; a şağı gerçekten 
salonu süpürmeye indi ğimde o bir liman i şçisi gibi küfrederdi arkamdan; bak i şte 
o zaman hiç de Vassarlı bir kıza benzemezdi. Çünkü oyunu kaybetti ğini bilirdi ve 
Vera'nın bundan daha çok nefret etti ği şey olamazdı. Ya şlılı ğında bile 
kaybetmekten hiç ho şlanmazdı. 
Bir süre böyle devam ettik, ben artık bir muharebey i de ğil, tüm sava şı 
kazandı ğıma inanmaya ba şlamı ştım. Ama o kadar da saf olmamam gerekirdi do ğrusu. 
Bir buçuk yıl kadar önce bir temizlik günümde yine aşağıda ko şmaya hazır 
bekliyordum. Bu i şten ho şlanmaya ba şlamı ştım gibi; geçmi şte kar şısında yenilgiye 
uğradı ğım onca seferin acısını çıkarıyor gibiydim. Ve e ğer ba şarabilirse bana 
esaslı bir bok fırtınası hazırladı ğını da biliyordum. Tüm belirtiler ortadaydı. 
Bir kere parlak bir gün de ğil, parlak bir hafta geçirmi şti -hatta Pazartesi günü 
eskisi gibi fal açmak için tahtasını koltu ğunun kollarına dayamamı bile 
istemi şti. Barsakları açısından esaslı bir kabızlık çekmek teydi; haftasonundan 
beri ba ğı ş tepsisine bir şey bırakmı ş de ğildi. O Per şembe günü bana tasarruf 
hesabının tümünü vermeyi planladı ğından hiç ku şkum yoktu. 
O temizlik günü ö ğle üzeri otura ğı altından alıp da kupkuru oldu ğunu görünce, 
"Biraz daha gayret edemez miydin, Vera?" dedim. 
Mari'nin küçük kuzusu gibi masum gözleriyle bakıp, "Dolores, elimden geleni 
yaptım, hatta o kadar ıkındım ki, canım bile acıdı,  sanırım kabız oldum," dedi. 
"Herhalde," dedim. "E ğer yakında düzelmezsen seni gev şetmek için koca bir kutu 
Ex-Lax vermek zorunda kalaca ğım." 
"Kendili ğinden düzelir bence," diyerek gülümseyerek baktı yü züme. O zamanlar 
artık di şi falan yoktu, koltukta oturmadı ğı zamanlar da yutup bo ğulmaması için 
ağızlı ğını takmazdı. Gülümseyince sürati budak delikli ya şlı bir a ğacın 
gövdesine benzerdi. "Dolores, ben do ğaya karı şmamayı ye ğlerim zaten," dedi. 
"Haklısın," diye mırıldanarak döndüm. 
"Ne dedin, canım?" diye öyle tatlı bir sesle sordu ki. 
"Senin iki numarayı yapmanı bekleyemem burada, dedi m. Đşim var. Bugün temizlik 
günü." 



"Öyle mi?" Bunu sanki sabah uyandı ğından beri ne günü oldu ğunu bilmiyormu ş gibi 
söylemi şti. "Sen git öyleyse, Dolores. Barsaklarım çalı şacak gibi olursa sana 
seslenirim." 
Bundan hiç ku şkum yok, diye dü şündüm, ama i şi tamamladıktan be ş dakika sonra. 
Ancak bir şey demeyip a şağıya döndüm. 
Elektrik süpürgesini mutfak dolabından çıkartıp sal ona ta şıdım, fi şini prize 
soktum. Ama hemen çalı ştırmadım; önce birkaç dakika toz aldım. Artık güdül erime 
güvenmeyi ö ğrenmi ştim ve içimde bir sesin zamanın geldi ğini söylemesini 
bekliyordum. 
Ses sonunda vaktin tamam oldu ğunu söyleyince Susy ile Shawna'ya salonu 
süpürece ğimi söyledim. Öyle yüksek sesle ba ğırmı ştım ki, yukardaki Ana 
Kraliçenin yanısıra köyün yarısı da sesimi duymu ş olmalıydı. Makineyi çalı ştırıp 
merdivenin ba şına gittim. O gün sadece otuz kırk saniye tanımı ştım ona. Kadının 
pamuk ipli ğiyle ba ğlı oldu ğunu hesaplıyordum. Merdiveni iki şer iki şer atlayarak 
çıkınca neyle kar şıla ştım dersiniz? 
Hiçbir şeyle. 
Hiç. .bir., şey. 
Sadece. 
Sadece bana o bakı şı. Tatlı ve sakin. 
"Bir şey mi unuttun, Dolores?" diye cıvıldadı. 
"Öyle," dedim. "Bu i şten be ş yıl önce ayrılmayı unuttum. Oyunu bırakalım artık,  
Vera." 
Neden söz etti ğimi hiç anlamamı ş gibi gözlerini kırpı ştırarak, "Neyi bırakalım, 
şekerim?" dedi. 
"Olayları bırakalım artık Açık söyle -otura ğa ihtiyacın var mı, yok mu?" 
"Yok," dedi en dürüst sesiyle. "Daha önce de söyled im ya!" Sonra bana bakıp 
gülümsedi. Tek kelime bile söylemedi, ama söylemesi ne de gerek yoktu. Yüzünden 
her şey okunuyordu. Seni yakaladım i şte, Dolores, diyordu. 
Ama ben kolay kolay pes edecek de ğildim. Kendini tuttu ğunu biliyordum ve 
zamanında altına otura ğa süremezsem hapı yutaca ğımı anlamı ştım. A şağı inip be ş 
dakika kadar makinenin yanında durdum, sonra yine y ukarı ko ştum. Ama bu kere ben 
içeri girince gülümsemedi. Bu kere yanına yatmı ş uyuyordu., ya da ben öyle 
sanmı ştım. Gerçekten inanmı ştım da uyudu ğuna. Beni bu kere çok iyi aldatmı ştı 
artık 
Đkinci kere a şağı indi ğimde salonu iyice süpürdüm. Đşim bitince makinayı 
kaldırıp bir daha kontrola çıktım. Yatakta oturuyor du bu kere, örtüyü üzerinden 
atmı ş, lastik donunu şi şko dizlerine kadar indirmi ş, bezlerini açmı ştı. Yatak 
silme bokla doluydu. Yerde halıda da, tekerlekli ko ltu ğunda da, duvarlarda da 
bok vardı. Hatta perdelerde bile. Sanki eliyle alıp  alıp fırlatmı ş gibi. 
Kızmı ş mıydım! Hem de nasıl! 
"Vera, seni pis orospu!" diye ba ğırdım. Ama onu öldürmedim, Andy; öldürecek 
olsaydım bunu o gün, o pisli ği görünce, o odanın kokusunu duyunca yapardım. 
Yalana dolana gerek yok, onu hemen orada öldürmek i sterdim. Ve bana aklı 
karı ştı ğı zamanlar oldu ğu gibi o bunak bakı şlarıyla bakıyordu. Ama gözlerinin 
içinde şeytanlar cirit atıyordu. Bu kere kimin oyuna geldi ğini çok iyi 
anlamı ştım. 
"Kim o?" diye sordu. "Sen misin, Brenda? Đnekler yine mi kaçtılar yoksa?" 
"1955'ten beri buranın üç mil yakınında bir tek ine k bile olmadı ğını 
biliyorsun!" diye ba ğırdım. Uzun adımlarla odaya daldım. Ama büyük bir h ata 
i şlemi ştim. Terli ğimin biri boka batınca az daha sırtüstü yuvarlanıyo rdum. 
Düşseydim onu gerçekten öldürebilirdim; asla kendimi t utamayacaktım. 
Çoğunlukla oldu ğu o zavallı kadın sesini çıkarmaya çalı şarak, "Bilmiyordum," 
dedi. "Gözlerim görmüyor ki. Midem de çok kötü. Kus aca ğım galiba. Sen misin, 
Dolores?" 
"Elbette benim, seni manyak!" diye yine olanca sesi mle ba ğırdım, "Seni 
öldürebilirim." 
Susan Proubc ile Shawna Wyndham'ın o sırada merdive n ba şında bizi dinlediklerini 
tahmin ederim, ku şkusuz siz daha önce onlarla konu şmuşsunuz beni asılmanın 
eşi ğine getirmi şsinizdir. Bunu saklamana gerek yok, Andy, yüzünden hepsi 
okunuyor. 



Vera beni aldatamadı ğını görünce rol yapmaktan vaz geçip hemen savunmaya  geçti. 
Onu biraz korkutmu ştum sanırım. Şimdi geriye bakınca kendimi bile korkuttu ğumu 
tahmin ediyorum. Ama odanın halini görecektin, Andy  -cehennemde yemek zamanıydı 
sanki. 
"Bunu yaparsın da!" diye o da bana ba ğırdı. "Günün birinde beni gerçekten 
öldüreceksin, çirkin kocakarı! Kocanı öldürdü ğün gibi öldüreceksin beni de!" 
"Hayır, hanımefendi," dedim. "Hiç de öyle de ğil. Senin defterini kapatmaya karar 
verdi ğimde buna bir kaza süsü vermeye çalı şmayacağım, seni kaptı ğım gibi 
pencereden a şağı fırlataca ğım ve böylece dünyadan pis kokulu bir orospu eksilm i ş 
olacak" 
Onu belinden kaptı ğım gibi sanki Süperkadınmı şım gibi havaya kaldırdım. Ama o 
gece acısını çektim bunun, ertesi sabah sancıdan gü çlükle yürüyebiliyordum. 
Machias'daki o doktora gittim, oramı buramı elledi de biraz rahatladım, ama o 
günden sonra bir daha hiç eski halime dönemedim diy ebilirim. Ama o anda hiçbir 
şey hissetmemi ştim. Onu sanki ben öfkeli bir kızmı şım da o da benim öfkemi 
çıkaraca ğım bez bebe ğimmi ş gibi çektim yataktan. Vera titremeye ba şladı. Onun 
gerçekten korkuyor olması kendimi toparlamama yardı ma olmu ştu, ancak korktu ğuna 
sevinmedim dersem de yalan söylemi ş olurum. 
"Oooo!" diye ba ğırıyordu. "Yapma sakın.' Beni pencereye götürme! Be ni a şağı 
atma! Bırak beni! Canımı acıtıyorsun, Dolores! Bıra k beni!" 
"Kes sesini!" diyerek kaldırdı ğım gibi tekerlekli koltu ğuna fırlattım. " Şu 
yaptı ğın pisli ğe bak hele," dedim. "Sakın bana göremedi ğini söylemeye kalkma, 
tamam mı? Gördü ğünü biliyorum çünkü. Şuna bak!" 
"Özür dilerim, Dolores," dedi. Yine saçmalamaya ba şlarken gözlerindeki o kötülük 
ı şı ğını gördüm yine. Hani berrak suda kayıktan e ğilip baktı ğınızda balıkları 
nasıl görürseniz öyle. "Kusura bakma, ortalı ğı pisletmek istememi ştim, ben 
sadece sana yardımcı olmak istiyordum," dedi. Yata ğı pisletip boku arasında 
oynadı ğında hep öyle söylerdi... ancak o gün ilk kez bokuy la resim yapmaya 
kalkı şmıştı. Ben sana yardıma olmak istiyordum, Dolores -pes  do ğrusu. 
"Orada otur da çeneni kapat," dedim. "E ğer pencereden a şağı kestirme yoldan 
uçmak istemiyorsan, sözümü dinlersen iyi edersin." Merdivenin ba şındaki kızların 
konu ştuklarımızı dinlediklerinden hiç ku şkum yoktu. Ama artık öyle şeyleri 
düşünemeyecek kadar öfkeden çılgına dönmü ş durumdaydım. 
Vera aklını kullanıp a ğzını tuttu, ama yüzünde memnun bir tavır vardı, ned en 
olmasındı ki? Yapmak istedi ğini yapmı ştı -bu kere muharebeyi kazanan oydu, ve 
sava şın bitmedi ğini de çok kesin bir şekilde açıklamı ş oluyordu. Ben çalı şmaya, 
ortalı ğı temizlemeye koyuldum. Đş tam iki saat sürdü, sonunda sırtım "Ave Maria" 
okumaya ba şlamı ştı do ğrusu. 
Size çar şafları anlatmı ştım, yüzlerinizden bunu biraz anladı ğınızı gördüm. Ama 
onun pisliklerini anlamak çok daha güçtür. Demek is tedi ğim, benim boka fazla bir 
diyece ğim yoktur. Nasıl olsa bütün ya şamım boyunca bok temizlemi ş oldu ğumdan 
görünü şüne pek aldırmam. Çiçek gibi kokmaz ku şkusuz, ve sümük gibi, tükürük gibi 
ve karı gibi hastalık ta şıdı ğından dikkatli olmak gerekir, ama yıkanır eninde 
sonunda. Bebe ği olan herkes bokun yıkanıp çıktı ğını bilir. O yüzden beni o kadar 
kızdıran o de ğildi. 
Beni kızdıran şey Vera'nın o kadar kötü olmasıydı. Zamanını kollam ı ştı ve 
fırsatı yakalayınca yapabildi ği en büyük pisli ği yapabilece ği kadar çabuk 
yapmı ştı. Çünkü kendisine fazla zaman tanımayaca ğımı biliyordu. O pis i şi 
bilerek yapmı ştı, bilmem anlatabildim mi? O bulanık kafası izin v erdi ğince 
planlamı ştı bu i şi; beni rahatsız eden, temizli ği yaparken içimi karartan şey 
buydu i şte. Yata ğın çar şaflarını çıkarırken, boklu şilte örtüsünü ve çar şafları 
ve battaniyeyi a şağı götürürken, yeri ve duvarları ve pencereleri sile rken, 
boklu perdeleri indirip yenilerini takarken, yata ğını yeniden yapıp kendisini 
soyup giydirdikten sonra yine yüklenip yata ğına kaldırırken, yeri ve onun lanet 
tekerlekli koltu ğunu silerken -ki, o zamana kadar boklar kurudu ğu için bu epey 
güç i şti- i şte bütün bunları yaparken kalbimde a ğır ve kapkara bir şey vardı. Ve 
bunu o da biliyordu. 
Bunu biliyordu ve mutlu oluyordu. 
O ak şam eve gidince a ğrıyan sırtım için yine Anacin aldım ve yata ğıma yatınca 
tortop olup a ğladım da a ğladım. Gözya şlarım dinecek gibi de ğildi. Joe ile o 



olanlardan sonra hiç bu kadar üzüntülü ve umutsuz o lmamı ştım. Ne de kendimi bu 
kadar ya şlı hissetmi ştim. 
Đşte domuzlu ğunun ikinci yolu da buydu -kötülük etmek. 
Ne dedin, Frank? Bir daha yaptı mı diye sordun? 
Elbette, hem de hemen ertesi hafta ve ondan sonraki  hafta. Her ikisi de 
birincisi kadar kötü de ğildi; hem böyle bir birikim elde edemeyece ği için, hem 
de benim hazırlıklı olmam yüzünden. Ama ikinci kere den sonra da a ğlaya a ğlaya 
yattım ve yata ğımda sırtımın a şağısına kadar inen a ğrıyı hissederek i şten 
ayrılmaya karar verdim. Ona ne olaca ğını ya da kimin bakaca ğım bilmiyordum, 
ancak o anda da bu umurumda bile de ğildi. Bence boklu yata ğında açlıktan ölsündü 
canı isterse. 
Uyuya kaldı ğımda hâlâ a ğlıyordum; oradan ayrılmak -onun beni alt etmi ş olmasını 
kabul etmek- beni daha da kötü yapmı ştı; ama sabah uyandı ğımda kendimi iyi 
hissettim. Bir insan uyudu ğu zaman beyninin uyumayıp çalı şmaya devam etti ği 
doğrudur sanırım, ve kimi zaman insan uyanık olmadı ğı zaman dü şünme i şini daha 
da iyi becerir. Uyandı ğımda kendimi o kadar iyi hissetmemin nedeni onun be ni 
nasıl kandırdı ğını anlamı ş olmamdı. Bunu daha önce farketmememin nedeni onu 
küçük görmemdi -evet, onun zaman zaman ne kurnaz ol duğunu bile bile onu 
gerekti ği gibi de ğerlendirememi ştim. Ve numarasını bir kere anlayınca ne yapmam 
gerekti ğini hemen buluverdim. 
Aubusson halısını temizlemeyi Per şembe kızlarına teslim etmek zorunda olmam beni 
çok rahatsız etmi şti -Shawna Wyndham'ın bu i şi yapaca ğını dü şündükçe tüylerim 
diken diken oluyordu. Andy, kızın ne kadar sarsak o ldu ğunu bilirsin, bütün 
Wyndham'lar öyledirler ya. Ama bu hepsinden beterdi r. Odada yürürken şunu bunu 
devirmesi için vücudunda özel çıkıntılar vardır san ki. Bu onun suçu de ğil, 
kanından gelen bir şey, ama Shawna'yı Vera'nın o kristalleri ile dolu s alona 
sokmayı da hayal bile edemiyordum do ğrusu. 
Ama bir şey yapmam da gerekiyordu ve neyse ki elimde Susy va rdı. Susy de balerin 
değildi ku şkusuz, ama o güne kadar bir şey kırmı ş de ğildi ve ondan sonraki yıl 
da Aubusson'u hep o temizledi. Frank, Susy iyi kızd ır, onun dü ğün davetiyesini 
aldı ğımda ne kadar sevindi ğimi anlatamam, kocası kasabadan de ğilse bile. 
Nasıllar şimdi? Haber alıyor musunuz? 
Bu çok iyi i şte. Onun için çok sevindim. Yolda çocuk falan yok h erhalde? 
Bugünlerde insanlar çocuk sahibi olmak için ya şlılar evine gitme zamanı 
bekliyorlar sanki... 
Tamam, Andy, tamam! Burada anlattı ğımın benim ya şamım oldu ğunu hatırlasan iyi 
olur -benim lanet ya şamım! Onun için şu büyük koltu ğuna yaslanıp ayaklarını 
havaya kaldırsana, ha. 
Neyse, Frank, ona selamlarımı söyle ve '91 yazında Dolores Claiborne'un hayatını 
kurtardı ğını anlat. Per şembe bok artmaları ve onları nasıl, önledi ğimi kendisine 
anlatabilirsin. Ben ikisine de neler olup bitti ğini söylememi ştim; onlar sadece 
benim Kraliçe Hazretleriyle kavgamı biliyorlardı, h epsi o kadar. Şimdi 
düşünüyorum da, onlara olup bitenleri söylemeye utandı ğımı anlıyorum. Ben de 
Vera kadar yenilgiden ho şlanmazdım sanırım. 
Bütün i ş elektrik süpürgesinin sesindeydi. O sabah uyandı ğımda anladı ğım buydu 
i şte. Vera'nın i şitmesinde herhangi bir bozukluk olmadı ğını söylemi ştim, benim 
salonda mı oldu ğumu, yoksa merdiven ba şında hazır mı bekledi ğimi elektrik 
süpürgesinin gürültüsünden anlıyordu. Elektrik süpü rgesi kıpırdamadan durursa 
bir tek ses çıkarır. Vuuuuuu, i şte o kadar. Ama halıyı süpürüyorsan iki ses 
çıkarır, dalga gibi birbirini izleyen sesler. Đterken ba şka ses, çekerken ba şka 
ses. 
Siz ikiniz, kafanızı ka şımayı bırakın da Nancy'nin nasıl güldü ğüne bakın. 
Hanginizin elinize elektrik süpürgesi aldı ğı yüzünüze bakınca hemen anla şılıyor. 
Bunun bu kadar önemli oldu ğunu dü şünüyorsan bir kere denemeni salık veririm, 
Andy. Hemen anlayacaksın, ama Maria de içeri girip senin oturma odasının 
halısını süpürdü ğünü görürse kalp sektesinden orada dü şer kalır sanırım. 
O sabah onun artık elektrik süpürgesinin sesini din lemekten vaz geçti ğini 
anlamı ştım; bunun artık kendisine bir yararı olmuyordu. Se sin makine çalı ştı ğı 
zaman oldu ğu gibi yükselip alçalmasına dikkat ediyordu. Artık o dalga sesini 
duymadan pis numarasına ba şlamıyordu. 



Yeni fikrimi yürürlü ğe koymak için çıldırıyordum ama bunu hemen yapamadı m; çünkü 
hemen o sırada o kötü dönemlerinden birine girmi şti ve i şini ya otura ğa yapıyor, 
ya da azıcık donuna i şiyordu. Bu nöbetten kurtulamayaca ğından korkmaya 
başlamı ştım. Bu size komik gelecek, biliyorum, kafası bulan ıkken idaresi kolaysa 
da, insanın aklına böyle esaslı bir fikir geldi mi,  bunu bir denemek ister. Hem 
o orospuya kar şı, onu bo ğmaktan ba şka şeyler de hissediyordum. Kırk yıllık 
tanı şıklıktan sonra bunu hissetmemem do ğal olmazdı zaten. Bir zamanlar bana bir 
yatak örtüsü i şlemi şti, hâlâ yata ğımın üstüne serilidir ve rüzgarın azdı ğı o 
Şubat gecelerinde yata ğımı baya ğı ısıtır yani. 
O fikrin aklıma gelmesinden bir buçuk ay kadar sonr a Vera yine kendine gelmeye 
başladı. Küçük televizyonunda Jeopardy yarı şma programını izliyor, Đspanyol-
Amerikan sava şı sırasında Ba şkan'ın kim oldu ğunu ya da Rüzgar gibi Geçti'de 
Melanie'yi kimin oynadı ğını bilmeyen yarı şmacılarla alay ediyordu. Sonra 
çocuklarının ziyarete gelebilecekleri hakkında saçm alamaya ba şladı. Tabii, bu 
arada tekerlekli koltu ğuna oturtulup benim çar şafları dört de ğil altı mandalla 
astı ğımdan emin olmak için pencere önüne çekilmesini de istiyordu. 
Bir Per şembe ö ğle üzeri otura ğı altından çekince bir araba sahasının vaatları 
kadar bo ş ve kuru oldu ğunu gördüm. O bo ş otura ğı görünce ne kadar sevindi ğimi 
anlatamam. Seni kurnaz tilki, yine ba şladın i şte, diye dü şündüm. Şimdi görürüz 
bakalım. A şağı inip Susy Proulx'u salona ça ğırdım. 
"Bugün burasını sen süpüreceksin, Susy," dedim. 
"Peki, Bayan Claiborne," dedi. Đkisi de bana Bayan Claiborne derlerdi, Andy, 
zaten adada herkes öyle der ya. Ama bunu ne kilised e ne de ba şka bir yerde dile 
getirmi ş de ğilim. Sanki lekeli geçmi şimde Claiborne soyadında bir herifle 
evliymi şim gibi... ya da, ço ğunun benim Joe'yu hatırlamak istemedi ğimi 
düşündüklerini sanmak istiyorum. Aslında şu ya da bu, sonunda hiç önemli de ğil 
ama benim de istedi ğimi dü şünmeye hakkım vardır. Domuz herifle evli olan bendi m 
nasıl olsa. 
"Peki, ama neden fısıltıyla konu şuyorsunuz," diye sordu. 
"Sen sesini yükseltme ve orasını da kurcalama," ded im. 
"Ve Susan Emma Proulx, sakın burada bir şey kırayım deme, ha!" 
Kız gönüllü itfaiye arabasının yan tarafı kadar kıp kırmızı kesildi. "Benim göbek 
adımın Emma oldu ğunu nereden biliyorsunuz?" diye sordu. 
"Bu seni ilgilendirmez," dedim. "Little Tall'da bu kadar yıl ya şadıktan sonra 
bildi ğim şeylerin ve insanların sonu yoktur. Sen mobilyaların  yanından ve Bayan 
Tanrıça'nın kristallerinin yanından geçerken dirsek lerine hakim ol da ba şına bir 
i ş gelmesin." 
"Çok dikkatli olaca ğım," diye söz verdi. 
Elektrik süpürgesini çalı ştırdım, sonra hole çıkıp ellerimi boru gibi yapıp 
ağzıma götürdüm ve, "Susy! Shawna! Şimdi salona geçiyorum!" diye ba ğırdım. 
Susy kar şımda duruyordu ve yüzü tam bir soru i şaretine dönmü ştü. Elimi sallayıp 
bana aldırmamasını, i şine dönmesini i şaret ettim. 
Sonra merdiven ba şına gidip eski yerimi aldım. Bunun saçma oldu ğunu biliyorum, 
ama babam beni on iki ya şımdayken ilk ava götürdü ğünden beri bu kadar 
heyecanlanmamı ştım. Aynı duyguydu bu; kalbim kopacak gibi çarpıyor , boynumda 
damarlarım zonkluyordu. Kadının o salonda düzineler ce de ğerli antika e şyası ve 
kristalleri vardı ve ben onların arasında dervi ş gibi dönmekte olan Susy'yi 
aklıma bile getirmiyordum. Buna inanabilir misiniz?  
Orada bir buçuk dakika kadar bekledikten sonra bir koşu yukarı fırladım. Odaya 
girdi ğimde kıpkırmızı suratıyla yakalamı ştım onu, yumruklarını sıkmı ş, "Iıııhh! 
Iıııhh!" diye ıkınmaktaydı. Oda kapısının açıldı ğını duyunca gözlerini açtı. Ah, 
bir foto ğraf makinem olsun isterdim -müthi ş bir tablo vardı kar şımda. 
"Dolores, çık dı şarı," dedi. "Burada uyumaya çalı şıyorum ve sen yirmi dakikada 
bir bo ğa gibi içeri dalarsan uyuyamam." 
"Gideyim öyleyse," dedim. "Ama önce şu otura ğı altına bir yerle ştireyim de. 
Kokudan anladı ğıma göre kabızlık sorununu halletmek için biraz kor kman 
gerekiyormu ş." 
Ellerime vurup küfretti bana -canı istedi ğinde çok müthi ş küfürler savururdu ve 
bunu her kızdı ğı zaman yapmak isterdi- ama ben dinlemedim bile. Ot ura ğı altına 
yerle ştirdim ve her şey yolunda gitti. Đş bitince ben ona baktım, o da bana ve 



ikimizin de söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Birbirinizi iyi tanırdık sizin 
anlayaca ğınız. 
Eh, moruk kocakarı seni bir daha yakaladım i şte, n'aber? diyordum ben yüz 
hatlarımla. 
Hiç ho şuma gitmedi, Dolores, diyordu o da kendi yüz hatlar ıyla. Yakalanmı şın 
demek hep yakalanaca ğın demek de ğildir. 
Ama o kere yakalamı ştım. Birkaç küçük pislik daha olmu ştu, ama o perdelerin bile 
boka bulandı ğı o zamanki gibisi bir daha olmadı. Bu son salvosuy du. Ondan sonra 
zihninin açık oldu ğu zamanlar giderek seyrekle şti ve bunlar geldiklerinde de çok 
kısa süreli oluyordu. Evet, sırt a ğrılarından kurtulmu ştum ama üzülüyordum da. 
Baş belasıydı ama ona alı şmıştım artık, bilmem anlatabiliyor muyum. 
Bir bardak su daha içebilir miyim, Frank? 
Teşekkür ederim. Konu şmak insanı susatıyor. O çekmecendeki Gentleman Jim Beam 
şi şesini biraz dı şarı çıkarırsan, Andy, bunu kimseye söylemeyece ğime söz 
veriyorum. 
Olmaz mı? Zaten senin gibilerinden ba şka bir şey beklemezdim ki. 
Şimdi... neredeydim? 
Tamam, hatırladım. Nasıl oldu ğunda. Domuzlu ğunun üçüncü yolu en kötüsüydü. Her 
yerden uzak bir adada ve tüm ya şamı boyunca taradı ğı insanlardan uzakta bir evin 
üst kat yatak odasında ölmekten ba şka yapacak bir i şi olmadı ğından do ğrusu 
acınacak bir kadındı. Bu kendi ba şına kötü bir şeydi, ama bunu yaparken bir de 
aklını kaçırması... ve bir yanıyla da dereye kaymay a hazırlanan altı oyulmu ş bir 
toprak parçası gibi oldu ğunu da biliyordu. 
Yalnızdı ve ben bunu anlamıyordum - tüm ya şamını terk edip adaya neden geldi ğini 
de anlamı ş de ğildim zaten. Düne kadar en azından. Ama korkuyordu da ve bunu 
anlayabiliyordum. Ama buna kar şın insanı ürküten korkunç bir gücü vardı. Son ana 
kadar tacını bırakmayan ölüm halinde bir kraliçe gi bi; Tanrı parmaklarını tek 
tek açıyordu sanki. 
Đyi günleri de vardı, kötü günleri de. Bunu söylemi ştim zaten. Nöbet dedi ğim 
şeyleri bunların arasında gelirdi, bir iki günlük ak lı ba şındalık yerini birkaç 
haftalık bulanıklı ğa bırakırken, ya da tam tersi. De ği şim sırasında sanki ne 
yerdeydi ne de gökte... ve bir kısmıyla bunu da bil irdi. Đşte bu zamanlarda 
hayal görürdü. 
Eğer gördükleri hayalse. Bundan artık eskisi kadar em in de ğilim. Bu kısmını 
belki anlatırım size, belki de anlatmam -zamanı gel ince kendimi nasıl 
hissedece ğime ba ğlı. 
Hayaller hep Pazar ö ğleden sonraları ya da geceyarısında gelmezlerdi; on ları en 
iyi o zamanlardan hatırlamamın nedeni evin o zaman sessiz olması ve ba ğırmaya 
başladı ğında beni korkuttu ğu içindir. Sıcak bir yaz günü biri yüzünüze bir kov a 
soğuk su bo şaltmı ş gibi; çı ğlıkları ba şlayınca kalbim hep duracak, gibi olurdu 
ve her seferinde odasına gitti ğimde kendisini ölü bulaca ğımdan korkardım. Ama 
onu korkutan şeyler de anlamsızdı aslında. Demek istedi ğim, korktu ğunu 
biliyordum, korktu ğu şeyin ne oldu ğu hakkında bir fikrim de vardı, ama neden 
korktu ğunu asla ö ğrenemedim. 
"Teller!" diye ba ğırırdı kimi zaman ben içeri girdi ğimde. Yata ğında do ğrulmu ş, 
ellerini memeleri arasında kavu şturmu ş titriyor olurdu; bir hayalet kadar soluk 
yüzünde gözlerinin altındaki kırı şıklar arasında ya şlar süzülürdü. "Teller, 
Dolores, telleri durdur!" Hep aynı yeri gösterirdi. .. uzak kö şedeki süpürgeli ği. 
Orada bir şey yoktu ku şkusuz, ama onun için vardı. Duvardan çıkan tellerin  
yata ğına do ğru uzandıklarını görürdü -yani ben onun öyle gördü ğünü sanırdım. O 
zaman hemen a şağı ko şar, mutfaktan o kocaman kasap satırlarından birini alır, 
köşede -ya da tellerin, yakla ştıklarına inanıyorsa yata ğın daha yakınına- 
çömelir ve onları kesermi ş gibi yapardım. Satiri güzelim parke dö şemeye zarar 
vermeden yava ş yava ş yere indirerek a ğlamasının geçmesini beklerdim. 
Sonra yanına gidip gözya şlarını önlü ğümle ya da yastı ğının altındaki ka ğıt 
mendille siler, kendisini bir iki kere öpüp, "Gitti ler i şte," derdim. "Bak, o 
lanet tellerin hepsini tek tek kestim. Bak i şte." 
O bakardı (ama bu nöbetler sırasında hiçbir şey görmezdi) sonra biraz daha 
ağlar, sonra da beni kucaklar ve "Te şekkür ederim, Dolores, bu kere beni 
yakalayacaklarına emindim," derdi. 



Teşekkür ederken kimi zaman da bana Brenda derdi -Bren da Donovanların 
Baltimore'daki evlerinin kahyasıydı. Kimi zaman da 1958'de ölen kzkarde şi 
Clarice'ın adıyla ça ğırırdı beni. 
Bazı günler odasına çıktı ğımda onu yata ğından yarı fırlamı ş bulurdum. Yastı ğının 
içinde bir yılan oldu ğunu ba ğırıyor olurdu. Ba şka seferler ba şını battaniyeyle 
örter ve camların güne şi büyüttü ğünü ve yanaca ğını söylerdi. Kimi zaman 
saçlarının tutu ştu ğuna yemin ederdi. Dı şarda ya ğmur olması ya da havanın bir 
sarho ş kafasından daha sisli olması önemli de ğildi; güne şin kendini 
kavuraca ğından o kadar emindi ki, perdeleri indirir, a ğlaması geçene kadar onu 
kucaklardım. Bazen kötü çocukların i şkence ettikleri bir köpek yavrusu gibi 
titredi ğinden a ğlaması geçtikten sonra bile sımsıkı kucaklamaya dev am ederdim. 
Bana derisine bakmamı, yanık yaralarının patlayıp p atlamadıklarını söylerdi. Ona 
bir şey olmadı ğını kerelerce söylerdim- ve ancak ondan sonra kimi zaman uyuya 
kalırdı. Ama bazen hiç uyumaz, orada dalgın bir hal de odada olmayan insanlarla 
konu şurdu. Kimi zaman Fransızca konu şurdu. Hem de o adanın palavra Fransızcasını 
değil. Kocası da, o da Paris'i çok severlerdi ve her f ırsatta, kimi yalnız kimi 
çocuklarla, oraya giderlerdi. Keyifli oldu ğu zamanlar oradan kalelerden, gece 
kulüplerinden, galerilerden ve Seine üzerindeki tek nelerden- söz eder, ben de 
kendisini dinlemeye bayılırdım. Do ğrusu Vera iyi konu şurdu ve bir şeyi anlattı 
mı, onu gözlerinizle görmü ş gibi olurdunuz. 
Ama en kötüsü -en çok korktu ğu şey- toz cinleriydi. Ne dedi ğimi anladınız 
sanırım: yatakların altında, kapı arkalarında ve kö şelerde biriken o toz 
yumakları. Bunu söyleyemedi ği zamanlar bile korktuklarının onlar oldu ğunu 
anlardım, ama onu sakinle ştirdi ğim zamanlar bile neden bir toz bokundan -ki 
onları böyle görürdü-korktu ğunu hiç anlayamazdım. Gülmeyin ama bunun nedenini 
gördü ğüm bir rüyada anlamı ştım. 
Neyse ki, toz cinleri i şi derisinin yanması ya da kö şedeki teller kadar sık 
olmazdı, ama bir kere oldu mu da, ba şıma dert açacaklarından emindim. Gece 
yarısı ben odamda derin uykuda olmu ş olsam bile, sorunun toz cinleri oldu ğunu 
hemen anlardım. Çı ğlıklarından anlardım bunu. Öteki şeyler oldu ğunda... 
Ne dedin, şekerim? 
Öyle mi? 
Hayır, makineni daha fazla yakla ştırmana gerek yok, daha yüksek sesle konu şmamı 
istiyorsan, söyle yeter. Genelde ben çok ba ğıran bir insanım -Joe ben her evde 
oldu ğumda kula ğına tıkayacak pamu ğu olmasını isterdi. Ama onun o toz cinleri 
kar şısındaki tutumu ödümü patlatırdı, şimdi sesimi alçaltmam da bu korkumun hâlâ 
geçmedi ğini gösteriyor aslında. O ölmü ş olsa da, hâlâ ödüm patlıyor diyebilirim. 
Kimi zaman onu azarlardım da. "Neden yapıyorsun bu saçmalıkları, Vera?" derdim. 
Ama saçmalık de ğildi yaptı ğı. En azından kendisi için. Sonunda nasıl ölece ğini 
sık sık dü şünürdüm -herhalde o toz cinleri kar şısında korkusundan kalbi 
duracaktı. Ve şimdi dü şünüyorum da, bu gerçekten o kadar da uzak bir tahmi n 
değilmi ş. 
Şunu söylemek istiyordum: öteki şeyler oldu ğunda –yastı ğındaki yılan, güne ş, 
teller falan- ba ğırırdı. Ama toz cinleri oldu ğunda çı ğlıklar atardı. Ço ğu bir 
şey söylüyor da olmazdı. Sadece insanın yüre ğini donduran uzun bir çı ğlık 
Yanına ko ştu ğumda saçlarını yoluyor ya da yüzünü tırmalıyor olur du. Tıpkı bir 
cadıya benzerdi. Gözleri az kaynamı ş yumurta kadar irile şmiş bir halde odanın 
bir kö şesine bakıyor olurdu. 
Kimi zaman, "Toz cinleri, Dolores! Aman Tanrım, toz  cinleri!" diyebilirdi. Kimi 
zaman sadece a ğlar ve bo ğulacak gibi olurdu. Elleriyle gözlerini kapatır, am a 
bir saniye sonra yine çekerdi. Sanki bakmaya da day anamıyormu ş, bakmamaya da. 
Sonra yine tırnaklarıyla yüzünü parçalamaya devam e derdi. Ben tırnaklarını 
dibinden keserdim ama ço ğunlukla kan çıkarmayı ba şarırdı. O kadar ya şlı ve 
şi şman haliyle nasıl olur da kalbinin bu korkuya dayan dı ğını hiç anlayamazdım. 
Bir keresinde yataktan dü ştü ve baca ğı altında kıvrılmı ş olarak orada kalıverdi. 
O zaman ödüm patlamı ştı hani. Đçeri girdi ğimde yerde yatıyor, dö şemeyi 
yumrukluyor ve çı ğlıklar atıyordu. Onca yıldır ilk kez o zaman Dr. Fr eneau'yu 
geceyarısı eve ça ğırdım. Doktor Jonesport tan Collie Vioiette'in süra t 
teknesiyle geldi. Baca ğının kırıldı ğını sandı ğım için ça ğırmı ştım doktoru. Öyle 
kıvrılmı ştı altında. Şoktan ölece ğini sanmı ştım. Ama baca ğı falan kırılmamı ştı 
nasıl kırılmadı ğını anlayamadım ya- ama Freneau sadece burkuldu ğunu söyledi. 



Ertesi gün aklı ba şında dönemlerinden birine girmi şti ve olanları hatırlamadı. 
Dünyayı daha iyi görebildi ği bir iki kere kendisine toz cinlerini sorduysam da , 
yüzüme sanki aklını kaçıran benmi şim gibi baktı. Neden söz etti ğim hakkında 
hiçbir fikri yoktu. Bu i ş birkaç kere tekrarladıktan sonra ne yapmam gerekti ğini 
buldum. Onun öyle ba ğırdı ğını duyunca hemen odamdan dı şarı fırladım benim odam 
ondan iki kapı ötedeydi, aramızda sadece çar şaf dolabı vardı. Bu toz cini 
saçmalı ğı ba şlayalı beri koridorda bir süpürge ile bir fara ş tutuyordum. Hemen 
odasına daldım, süpürgeyi sanki posta trenini durdu rmak istermi şim gibi 
sallayarak ba ğırmaya ba şladım (ancak ba ğırarak onun gürültüsünü 
bastırabiliyordum). 
" Şimdi ben onları gebertirim, Vera! Sen hiç merak etm e! Sen hele sesini kes de!" 
Ve hangi kö şeye bakıyorsa orasını bir güzel süpürürdüm. Kimi za man bundan sonra 
sakinle şirdi, ama ço ğunlukla da yata ğın altında olduklarını da söylerdi. Ben 
bunun üzerine dizlerimin üstünde çöküp orasını da s üpürüyormu ş gibi yapardım. 
Aptal zavallı, bir gün kendisi görmek için fazlaca eğildi ğinde az daha üstüme 
düşecekti. Beni bir sinekmi şim gibi ezerdi, herhalde. Bu da çok komik olurdu 
doğrusu. 
Onu korkutan her yeri iyice süpürdükten sonra bo ş fara şı gösterir ve, "Bak, i şte 
hepsini aldım namussuzların," derdim. 
Önce fara şa sonra bana bakar ama bu arada da sürekli titrerdi . Göz ya şları 
içinde öyle bo ğulmu ş olurdu ki, bir dereye bakıp da gördü ğünüz çakılta şlarını 
andırırdı. "Dolores, ne kadar da gri şeyler! Ne kadar da i ğrenç! Çabuk götür 
onları, lütfen görür," derdi. 
Süpürgeyle fara şı yine elimin altında olsun diye kapımın önüne bıra ktıktan sonra 
dönüp elimden geldi ğince kendisini sakinle ştirmeye çalı şırdım. Kendimi de 
sakinle ştirirdim bu arada. E ğer sakinle şmeye ihtiyacım olmadı ğını 
düşünüyorsanız, o koca müzede bir gece tek ba şınıza yatarken ve dı şarda rüzgar 
tüm gücüyle u ğuldarken çılgın bir kadının çı ğlıklarıyla uyanmayı bir deneyin 
derim size. Kalbini lokomotif gibi gidiyor olurdu v e soluk bile alamazdım... ama 
onun ne halde oldu ğumu görmesine izin veremezdim, yoksa benden ku şkulanmaya 
başlardı ve ondan sonra neler olurdu bilemiyorum do ğrusu. 
Bu i şten sonra ço ğunlukla saçlarını fırçalardım -onu en çabuk sakinle ştiren şey 
bu. olurdu. Önce biraz inler ve a ğlar, kimi zaman da kollarını açıp beni 
kucaklar, yüzünü karnıma bastırırdı. O toz cini i şinden sonra yanaklarının ve 
alnının nasıl alev alev yandı ğını hâlâ hatalarım ve de, nasıl geceli ğimi 
gözya şlarıyla sırılsıklam etti ğini. Zavallı kadınca ğız! Bu odada kimsenin o 
kadar ya şlı olmanın ve kendine bile açıklayamadı ğın cinlerin ardında olmasının 
ne demek oldu ğunu bilen yok sanırım. 
Saçlarını yarım saat taramak bile yeterliydi kimi z aman. Omzum üzerinden kö şeye 
bakar, ikinin biri solu ğu kesilip inlerdi. Ya da elini yata ğın altındaki 
karanlı ğa uzatır, ve sanki orada bir şeyin ısırmasını beklermi ş gibi hemen 
korkuyla çekerdi. Bir iki keresinde orada bir şeylerin kıpırdadı ğını görür gibi 
olmu ştum da bir çı ğlık atmamak için kendimi güç tutmu ştum. Gördü ğüm sadece onun 
ellerinin gölgesiydi, bunu biliyorum, ama bu bile b enim ne durumda oldu ğumu 
anlatmaya yeter, de ğil mi? Evet, ben bile. Ki, ben a ğzı kalabalık oldu ğu kadar 
ta ş gibi kalbi olan biriyim. 
Yapacak ba şka şeyler olmadı ğı zamanlar ben de onun yata ğına girerdim. O zaman 
kollarıyla beni sarar, ba şını gö ğsüme dayardı, ben de onu kucaklar ve uyuyana 
kadar öyle beklerdim. Sonra onu uyandırmamak için s essizce yataktan süzülüp 
kendi odama dönerdim. Birkaç keresinde bunu bile ya pmamıştan. Onunla birlikte 
sabaha kadar orada uyumu ştum. 
Đşte rüyamda toz cinlerini görmem o gecelerden birine  rastlar. Ama rüyamdaki ben 
değildim. Ben yatalak olan oydum ve yardımsız yan tara fıma bile dönemeyecek 
kadar şi şmandım. Kö şeye bakınca tozdan bir kafaya benzeyen o şeyi gördüm. 
Gözleri falta şı gibiydi ve iri toz di şlerle dolu a ğzı açıktı. Cin a ğır a ğır 
yata ğa do ğru yakla şıyordu. Yuvarlana yuvarlana yanıma gelip de gözleri  yine bana 
dönünce bunun Vera'nın kocası Michael Donovan oldu ğunu gördüm. Ama bir daha 
yuvarlandı ğında benim kocamdı. Yüzünde kötü bir ifadeyle ve to zdan di şlerini 
gacırdatan Joe St. George. Üçüncü kere yuvarlandı ğında bildi ğim biri de ğildi, 
ama canlıydı ve açtı, yanıma kadar yuvarlanıp beni yemek istiyordu. 



Öylesine sıçrayarak uyandım ki, az daha yataktan a şağı ben yuvarlanacaktım. Saat 
çok erkendi, güne ş yeni do ğmuştu. Vera hâlâ uyuyordu. Salyaları koluma akmı ştı 
ama onu silecek gücüm bile yoktu. Orada titreyerek ter içinde yattım ve kendimi 
gerçekten uyanık oldu ğuma inandırmaya çalı ştım. Tıpkı kötü bir karabasandan 
uyandı ğınızda oldu ğu gibi. Bir an için o toz kafayı, iri gözlerini ve uzun 
di şlerini hâlâ görüyor gibiydim. Rüya o kadar kötüydü yani. Ama sonra birden 
kayboldu; oda ve kö şeler her zamanki gibi tertemiz ve bo ştu. Ama bu rüyayı bana 
onun gönderip göndermedi ğini hep dü şünmüşümdür, o ba ğırdı ğı zamanlar neler 
gördü ğünü bana da göstermek için. Belki de onun korkusu b ana da bula şmıştı ve 
hepsini hayalimde uydurmu ştum. Gerçek ya şamda böyle şeyler olur mu acaba, yoksa 
bunlar sadece bakkalda satılan o ucuz romanlarda mı  vardır? Bilemiyorum., ama 
bildi ğim şey o rüyanın ödümü patlattı ğıdır. 
Neyse, bo ş verin bunları. Pazar ö ğleden sonraları ve geceyarıları öyle çılgınlar 
gibi ba ğırmasının da üçüncü domuzlu ğu oldu ğunu söylemek yeter. Ama yine de bu 
çok acıklı bir durumdu. Bütün o domuzluklarının alt ında yatan şey çok acıklıydı; 
ama yine de bu kimi zaman kafasını yakalayıp makara  gibi çevirmek istememe engel 
olmazdı, bence lanet Jan Dark dı şında herkes aynı şeyi hissederdi. Susy ile 
Shawna o gün onu öldürece ğimi ba ğırdı ğımı duyduklarında., ya da birbirimize kötü 
şeyler söyledi ğimizi duyduklarında, kadın öldü ğünde benim eteklerimi toplayıp 
mezarı üstünde dans edece ğimi sanmı ş olmamalılardır. Andy, bunların bir kısmını 
dün ve bugün onlardan duymu şsundur, de ğil mi? Yanıt vermene gerek yok; yüzünden 
hepsi okunuyor zaten. Yüzün ilan tahtasından farksı z çünkü. Ayrıca, insanların 
konu şmaktan ne kadar ho şlandıklarını bilirim. Vera ile benim hakkımda çok 
konu şurlardı. Joe ile benim hakkımda da -ölmeden önce de , öldükten sonra da. 
Buralarda bir insanın yapaca ğı en ilginç şey aniden ölmektir, buna hiç dikkat 
etmi ş miydin? 
Ve sıra Joe'ya geldi. 
Bundan kaçınmak istiyordum ama yalanın bir yararı y ok sanırım. Size onu 
öldürdü ğümü söylemi ştim; bu geçti neyse, ama asıl güç olanı daha gelmed i: nasıl 
ve neden... ve neden o zaman. 
Bugün Joe'yu çok dü şündüm, Andy -Vera'dan çok onu dü şündüm do ğrusunu istersen. 
Bir kere onunla neden evlendi ğimi hatırlamaya çalı ştım. Bir süre sonra pani ğe 
kapılmı ştım, tıpkı Vera'nın yastı ğının içinde yılan oldu ğu fikrine kapıldı ğı 
gibi. Sonra derdimin ne oldu ğunu anlamı ştım -Vera'nın Haziranda tuttu ğu ama 
kurallarını uygulamayı beceremedikleri için yazın s onunu beklemeden kovdu ğu o 
aptal kızlardan biriymi şim gibi a şk arıyordum. A şk arıyordum ve 1945'te ben on 
sekiz, Joe on dokuz ya şımızdayken ortalıkta pek a şk falan yoktu. 
Bugün orada merdivenlerin üstünde so ğuktan donarken ve a şk kısmını hatırlamaya 
çalı şırken aklıma gelen tek şey ne oldu, biliyor musun? Joe'nun gayet güzel bir 
alnı vardı. Đkinci Dünya Sava şı'nda ortaokulda ben etüt odasında onun yanında 
otururdum ve alnını hatırlamı ştım, düz ve sivilcesiz bir alnı vardı. 
Yanaklarında ve çenesinde ve burnunun kenarında bir kaç sivilce vardı ama alnı 
kaymak gibi dümdüzdü. Alnına dokunmak istedi ğimi hatırlıyorum... Do ğrusunu 
söylemek gerekirse alnına dokundu ğunu hayal eder, onun göründü ğü kadar düz olup 
olmadı ğını ö ğrenmek isterdim. Beni Son Sınıf balosuna ça ğırdı ğında hemen kabul 
ettim ve orada alnına dokunma fırsatı buldum: görün düğü kadar düzdü ve saçları 
dalga dalga geriye do ğru gidiyordu. Samoset Đnn'in balo salonunda orkestra 
"Ayı şı ğı Kokteyli"ni çalarken benim karanlıkta saçlarını v e alnını ok şamam... o 
lanet merdivende bir kaç saat donarak oturduktan so nra aklıma bu geldi ğine göre, 
demek i şin içinde bir şeyler varmı ş. Tabii aradan birkac hafta geçince alnından 
başka yerlerine de dokunmu ştum ve bu da bir hata olmu ştu. 
Bir konuyu açıklı ğa kavu şturalım - size etüt odasında ı şık yandan vurdu ğunda 
alnının görünü şünden ho şlandı ğım için hayatımın en güzel yıllarını o içki 
fıçısıyla geçirdi ğimi söylemeye çalı şıyor de ğilim. Ne münasebet! Ama size bugün 
hatırladı ğım a şk kısmının bu oldu ğunu ve bunun da keyfimi kaçırdı ğımı 
söylüyorum. East Head'de bugün o merdiven ba şında oturup o eski günleri 
düşünmek... hiç de kolay de ğildi. Đlk kez kendimi ucuza satmı ş olabilece ğimi 
düşündüm. Belki de bunun nedeni benim gibilerin ancak ucuza gideceklerine 
inanmamdı. Joe St. George'un bir insanı sevebilece ğinden (kendisi dı şında tabii) 
daha çok sevilmeye hakkım oldu ğunu dü şünmeye ilk kez cesaret ettim orada. Benim 



gibi a ğzıbozuk bir kocakarının a şka inanmadı ğını dü şünebilirsiniz, ama gerçek, 
benim hemen hemen inandı ğım tek şeyin a şk oldu ğudur. 
Aşkın onunla evlenmemde bir rolü olmamı ştı ama -bunu ba ştan söylemeliyim. Ona 
kendisini sevdi ğimi ve ölüm bizi ayırana kadar da sevece ğimi söyledi ğimde 
karnımda altı haftalık bir kız bebek vardı. Bu acık lı ama do ğrudur. Gerisi 
bilinen saçma nedenlerdendi ve hayatımda ö ğrendi ğim bir şey de, saçma nedenlerin 
saçma evliliklere yol açtı ğıdır. 
Anamla kavga etmekten bıkmı ştım. 
Babam tarafından azarlanmaktan bıkmı ştım. 
Bütün arkada şlarım evlenip kendi evlerine kavu şuyorlardı ve ben de onlar gibi 
yeti şkin olmak istiyordum; aptal bir küçük kız olmaktan bıkmı ştım. 
Joe beni istedi ğini söylüyordu, ben de ona inanıyordum. 
Beni sevdi ğini söylüyordu ve ben ona da inanıyordum... ve bana  benim de 
kendisine aynı duygulan besleyip beslemedi ğimi sordu ğunda evet demek kibarlık 
gibi görünmü ştü. 
Hayır deseydim ba şıma gelecekler için çok korkuyordum -nereye giderdi m, ne 
yapardım, bebe ğime kim bakardı. 
Nancy bunları yazınca aptalca gelecek, ama okul ark adaşlarımdan en az bir düzine 
evli kadının aynı nedenlerle evlendiklerini biliyor um, ve bunların ço ğu hâlâ 
evlidirler ve kocalarından uzun ya şayıp onu gömmeyi ve bira osuruklarını 
çar şaflardan sonsuza kadar silip atmayı beklemektedirle r. 
1952 geldi ğinde alnını falan unutmu ştum ve 1965'te hiçbir yerine artık ihtiyacım 
kalmamı ştı. Ondan Kennedy'nin Đke'dan ba şkanlı ğı devraldı ğı zaman nefret etmeye 
başladı ğımı tahmin ederim, ama onu öldürmeyi çok daha sonra larına kadar dü şünmüş 
değildim. Çocuklarımın babaya ihtiyaçları oldu ğu için onunla kaldı ğımı 
düşünüyordum. Çok komik, de ğil mi? Ama gerçek bu. Yemin ederim. Ve bir şeye daha 
yemin ederim: Tanrı bana bir fırsat daha verse, ceh ennemde cayır cayır yanmak da 
demek olsa, onu bir kere daha öldürürdüm. 
Little Tall'un eskileri onu öldürdü ğümü bilirler ve sanırım ço ğu da bunun 
nedenini bilirler -beni dövdü ğü için. Ama onu sonuna ula ştıran şey dayak 
değildi, ve ada halkı neye inanmı ş olursa olsun, evlili ğimizin son üç yılında 
bana bir fiske bile vurmamı ştı. O saçmalı ğı 1960 sonlarında ya da '61 ba şlarında 
tedavi etmi ştim. 
O zamana kadar beni çok döverdi. Bunu inkar edemem.  Ve daya ğa dayanırdım -bunu 
da inkar edemem. Đlki evlili ğimizin ikinci gecesiydi. Haftasonu için Boston'a 
gitmi ştik -bu bizim balayımızdı- ve Parker House'da kalmı ştık. O süre içinde 
otelden dı şarı çıkmadık sayılır. Bir çift tarla faresiydik ve kaybolmaktan 
korkuyorduk. Joe otelin yolunu bulamayınca, bizimki lerin çılgınlık yapmamız için 
verdikleri yirmi be ş dolan taksiye harcamaya hiç niyeti olmadı ğını söylemi şti. 
Tanrım, ne de aptaldı ama! Ku şkusuz, ben de aptaldım... ama bende olmayıp da 
Joe'da olan bir şey vardı, o da herkesten ku şkulanmasıydı. Tüm insan milletinin 
kendisine kazık atmaya kararlı oldu ğuna inanırdı. Onun sarho ş olmasının bir 
nedeninin de, ancak o durumdayken tek gözü açık uyu maktan kıırtulması oldu ğunu 
çok dü şünmüşümdür. 
Ama konu bu de ğil şimdi. Size anlatmak istedi ğim ba şka şeydi: o Cumartesi ak şamı 
yemek salonuna indik, güzel bir yemek yedik ve tekr ar odamıza çıktık. Koridorda 
yürürken Joe sancak yanına iyice meyletmi şti -ö ğleden sonra içti ği sekiz on 
biranın üstüne yemekte de dört be ş kadeh içti ğini hatırlıyorum. Odaya 
girdi ğimizde durup bana o kadar uzun baktı ki, açıkta bir  şey mi görüp 
görmedi ğini sordum. 
"Hayır, ama lokantada senin elbisene bakan bir adam  gördüm, Dolores," dedi. 
"Gözleri yuvalarından fırlamı ştı. Ve sen de onun sana baktı ğını biliyordun, 
değil mi?" 
Ona Gary Cooper'in Rita Hayworth'la o salonda oturm uş olaca ğını ve benim bunun 
farkında bile olmayaca ğımı söyleyecektim neredeyse, ama birden, bunun ne y ararı 
olur ki, diye dü şündüm. Đçti ğinde Joe ile tartı şmanın bir yararı olmazdı; o 
evlili ğe gözü kapalı girmi ş de ğildim ve bunu da sizlerden saklayacak de ğilim. 
"Biri benim elbiseme bakmı şsa, neden gidip kendisine gözlerini kapatmasını 
söylemedin, Joe?" diye sordum. Bir sakaydı bu, ama o bunu bir şaka olarak 
almadı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Joe şaka kaldıracak insan de ğildi; hatta 
kendisinde hiç mizah anlayı şı olmadı ğını bile söyleyebilirim. Ama ben evlenirken 



i şin bu yanını bilmiyordum; o zamanlar mizah duygusun un bir burun ya da bir çift 
kulak gibi oldu ğunu, aynı derecede çalı şmasa bile, herkeste bir tane oldu ğuna 
inanırdım. 
Joe beni yakaladı, dizleri üstüne yatırdı ve pabucu yla bir temiz dövdü. "Bir 
daha ömrünün sonuna kadar benden ba şka kimse iç çama şırlarının ne renk oldu ğunu 
bilmeyecek, Dolores," dedi. "Duydun mu? Benden ba şka kimse." 
Bunu bir a şk oyunu olarak görmü ştüm, beni kıskandı ğını göstererek bana iltifat 
ediyor sanmı ştım -bu da size o zamanlar ne kadar koyun oldu ğumu gösterir. 
Aslında kıskançlık olmasına kıskançlıktı da, a şkla hiçbir ilgisi yoktu. Bu daha 
çok bir köpe ğin pençesini bir kemi ğe dayayıp yakla ştı ğınız takdirde hırlamasına 
benziyordu. Bunu o zaman bilmedi ğim için dayanmak zorunda kaldım. Daha sonraları 
bir erke ğin karısını zaman zaman dövmesinin evlili ğin bir parçası oldu ğunu 
düşündüğüm için katlandım -evet, ho ş bir şey de ğildi belki, ama tuvaletleri 
temizlemek de ho ş de ğildir ve pek çok kadın dü ğün elbisesiyle peçesini 
tavanarasına kaldırdıktan sonra bunu yapmı ştır. Öyle de ğil mi, Nancy? 
Babam da annemi arasıra döverdi -bunun normal bir şey oldu ğu fikrini oradan 
almı ş olabilirim. Babamı çok severdim, annemle babam da birbirlerini çok 
severlerdi, ama yine de öfkelenince ellerini kullan maktan hiç kaçınmazdı. 
Bir keresinde, ben dokuz ya şlarında falandım sanıyorum, babam George Richard'ın  
tarlasında çalı şmaktan dönmü ştü ve annem de yeme ğini hazır etmi ş de ğildi. Yeme ği 
hazırlamadı ğı dı şında fazla bir şey hatırlamıyorum, ama iyi hatırladı ğım şey 
babam içeri girdikten sonra olanlardır. Üzerinde sa dece i ş önlü ğü vardı 
(ayakkabılarını ve çoraplarını saman dolu oldukları  için dı şarda çıkarmı ştı), 
yüzü ve omuzları güne şten kıpkırmızı kesilmi şti. Saçları terden alnına 
yapı şmıştı ve ka şlarının üstünde saman parçaları vardı. Yorgun ve sı caktan 
bunalmı ş ve patlamaya hazır görünüyordu. 
Mutfa ğa girince masanın üstünde sadece içinde çiçekler ol an bir vazo gördü. 
Anneme dönüp, 'Yeme ğim nerede, aptal karı?" dedi. Annem a ğzını açtı ama bir şey 
söyleyemeden babam elini yüzüne götürüp onu kö şeye itti. Ben mutfak kapısında 
durdu ğumdan her şeyi görmü ştüm. Ba şı öne e ğik, saçları gözüne dü şmüş bir halde 
bana do ğru yakla şırken ödüm patlamı ştı. Beni de yere devirece ğinden korktu ğum 
için kaçmak istiyordum ama bacaklarım ta ş kesmi ş gibiydi. Ama bana bir şey 
yapmadı. O iri elleriyle beni kaldırıp bir kenara k oyduktan sonra arka kapıdan 
çıktı. Odun kesti ğimiz iri kütü ğün üstüne oturdu, ba şını e ğip kuca ğında öylece 
duran ellerine baktı. Tavuklar korkup kaçı şmışlardı ama çok geçmeden yine 
çevresine dolu ştular. Onları tekmeleyip kovaca ğını sanmı ştım ama onu da yapmadı. 
Bir süre sonra anneme baktım. Hala kö şede oturuyordu. Ba şına bir havlu örtmü ş, 
altında a ğlıyordu. Kollarını gö ğsünde kavu şturmu ştu. Bilmem neden ama en iyi 
hatırladı ğım şey budur -kollarını gö ğsünde kavu şturması. Gidip onu kucakladım, o 
da beni kucakladı. Sonra havluyu ba şından çekip gözlerini kuruladı ve gidip 
babama bir bardak so ğuk limonata ya da bir bira isteyip istemedi ğini sormamı 
söyledi. 
"Ona sadece iki şi şe bira kaldı ğını söylemeyi unutma," dedi. "Daha fazlasını 
isteyecekse ya gider alır, ya da hiç içmeye ba şlamaz." 
Gidip sordum, babam bira istemedi ğini limonatanın o anda çok iyi gelece ğini 
söyledi. Ben limonatayı getirmek için ko ştum. Annem yeme ğini hazırlıyordu. Yüzü 
ağlamaktan şi şmişti ama bir şarkı mırıldanıyordu ve o gece de ço ğu gece oldu ğu 
gibi epey gacırdattılar somyayı. Bu konuda ba şka bir şey söylenmedi. Buna o 
zamanlar ev terbiyesi denilirdi ve bu bir erke ğin görevleri arasındaydı. Daha 
sonra bu konuyu dü şündüğümde annemin daya ğı hak etti ğini, aksi takdirde babamın 
bunu asla yapmayaca ğını dü şünmüşümdür. 
Onun annemi terbiye etti ğini daha birkaç kere daha görmü şlü ğüm varsa da, en iyi 
hatırladı ğım budur. Ama Joe'nun zaman zaman bana yaptı ğı gibi onun annemi 
yumrukladı ğını hiç görmemi şimdir. Bir kere ıslatılmı ş bir brandayla çıplak 
bacaklarına vurmu ştu ve bu annemin canını çok acıtmı ş olmalıydı. Kızıl izlerin 
bütün gün kaybolmadı ğını hatırlarım. 
Artık buna terbiye diyen kalmadı -bu terim konu şma dilinden çıktı ve bence de 
çok iyi oldu- ama ben, kadınların ve çocukların çiz giyi a ştıkları takdirde 
onları yerine çekmenin bir erkek i şi oldu ğuna inanarak yeti şmişimdir. Bu fikirle 
yeti şti ğim için bunu do ğru buldu ğumu söyleyecek de ğilim ama. Bir erke ğin bir 
kadını dövmesinin terbiyeyle bir ilgisi olmadı ğını bilirdim.... ama Joe'nun bunu 



bana yapmasına uzun süre ses çıkarmadım. Sanırım ev i çekip çevirmekten, 
yazlıkçılara temizli ğe gitmekten, ailemi yeti ştirmekten ve Joe'nun kom şularla 
olan kavgalarını yatı ştırmaya çalı şmaktan çok yorgun dü şmüştüm de, ondan. 
Joe ile evlilik... bok! Bir evlilik neye benzer ki?  Çok çe şitli oldu ğuna eminim, 
ama hiçbiri dı şardan göründü ğü gibi de ğildir. Đnsanların evlilik ya şantısı 
olarak gördükleri şeyle evlili ğin asıl içyüzü birbirlerinden çok farklı 
şeylerdir. 
Đnsanlar Joe'nun sarho ş oldu ğunda beni -ve herhalde çocukları da döven bir ayya ş 
oldu ğunu dü şünürlerdi. Bunun sonunda çı ğrından çıktı ğını ve o yüzden kendisini 
öldürdü ğümü dü şünürler. Joe'nun içti ği, kimi zaman Jonesport'taki Alkolikler 
Derne ği toplantılarına gitti ği do ğruysa da, benden fazla bir ayya şlı ğı yoktu. 
Dört be ş ayda bir gerçekten sarho ş olur ve Rick Thibodeau ve Stevie Brooks 
gibilerle içerdi -onlar gerçek ayya ştılar i şte- ama ço ğunlukla ak şamları eve 
geldi ğinde bir kadehten fazla bir şey içmezdi. Bir şi şeyi mümkün oldu ğu kadar 
uzun idare etmek için ancak o kadar içerdi i şte. Benim tanıdı ğım gerçek ayya şlar 
öyle şi şeyi falan sakınmazlardı. Gerçek ayya ş sadece iki şeyle ilgilenir: 
elindeki şi şeyi bitirmek ve o arada da bir ba şkasını aramak. 
Hayır, ayya ş de ğildi, ama insanların kendisini ayya ş sanmalarına da aldırmazdı. 
Bu, özellikle yazları, i ş bulmasını sa ğlardı. Alkolikler Derne ği hakkında 
insanların dü şünceleri yıllar boyunca de ği şmiştir sanırım - şimdi bu konuda 
eskisinden daha çok konu ştuklarını biliyorum-ama de ği şmeyen bir şey, insanların 
bu illetten kurtulmak için çalı ştı ğını söyleyenlere kar şı yardımsever 
tutumlarıdır. Joe koca bir yılı içmeden -ya da içti ği zaman bu konuda 
konu şmadan- geçirince Jonesport da şerefine bir parti düzenlemi şlerdi. Ona bir 
pastayla bir de madalya verdiler. Yazlıkçılardan bi rine i ş istemeye gitti ğinde 
ilk yaptı ğı şey kendisinin ıslah yolunda bir alkolik oldu ğunu söylemek olurdu 
"Beni bu nedenle i şe almak istemezseniz size kırılmam," dedi. "Bir yıl dır Dernek 
toplantılarına gidiyorum, ve bize dürüst olmadı ğımız takdirde ayık 
kalamayaca ğımızı ö ğrettiler." 
Ondan sonra altın bir-yıllık madalyasını çıkarıp gö sterir ve uzun bir süredir 
ağzına koyacak fazla bir şey bulamamı ş gibi davranırdı. Joe günlük çalı ştı ğını 
ve içki iste ği artınca Tanrıya sı ğındı ğım söyleyince içlerinde a ğlayanlar bile 
olurdu. Ve ona yardım için yarı şırlar, kendisini vermeye hazır oldukları paradan 
saati elli sent hatta bir dolar fazlasına tutarlard ı. Bu numaranın kı şları pek 
i şe yaramayaca ğını dü şünebilirsiniz, hele adalılar kendisini her gün görd ükleri 
için, ama hiç de öyle olmazdı i şte. 
Đşin gerçe ği şu ki, Joe beni dövdü ğü zamanlar genellikle ayık olurdu. Đçti ği 
zaman bana pek aldırı ş etmezdi. 1960 ya da 61'de bir gece Charlie Dipenzi eri'nin 
teknesini karaya çekmesine yardımcı olduktan sonra eve geldi ğinde buzdolabından 
bir kokakola almak için e ğildi ğinde pantolonun kıçının sökülmü ş oldu ğunu gördüm. 
Güldüm tabii. Kendimi tutamamı ştım. Bir şey söylemedi, ama sonra lahanaya bakmak 
için oca ğın ba şına gitti ğimde -dün gibi hatırlıyorum, lahana dolması yapıyor dum- 
odun kutusundan iri bir odun alıp sırtıma indirdi. Canım çok acımı ştı. E ğer biri 
böbreklerinize vurmu şsa ne demek istedi ğimi anlarsınız. 
Masaya kadar güçlükle gidip iskemleye çöktüm. Đskemle iki adım daha uzakta 
olsaydı yere yıkılaca ğım kesindi. Sancının geçip geçmeyece ğini anlamak için 
oturup bekledim orada. Çocukları korkutmak için a ğlamıyordum ama gözlerimden 
yaşlar bo şanıyordu. Bunlar acı gözya şlarıydı, tutmak olanaksızdı. 
"Bir daha sakın bana güleyim deme, orospu," dedi Jo e. Elindeki odunu yeniden 
kutuya atıp gazetesini açtı. "Bunu on yıl öncesinde n bilmeliydin," 
Đskemleden ancak yirmi dakika sonra kalkabilmi ştim. Ocak oturdu ğum yerden dört 
adım ötede oldu ğu halde altını kısması için Selena'yı ça ğırmak zorunda 
kalmı ştım. 
"Neden sen kendin kısmadın, anne, ben Joe'yla çizgi  film seyrediyordum," dedi. 
"Dinleniyordum," dedim. 
Joe gazetesi arkasından, "Evet, dinleniyor," dedi. "Çok konu şmaktan yoruldu." 
Sonra bir kahkaha attı. Đşte o zaman tepem attı benim; bir kahkaha her şeye 
yetmi şti. O anda e ğer çok a ğır bir bedel ödemedikçe bir daha bana asla el 
kaldırmayaca ğına karar verdim. 
Her zamanki gibi yeme ğimizi yedik, sonra televizyon seyrettik, büyüklerle  ben 
kanepede, Küçük Pete koltu ğuna kurulmu ş olan babasının kuca ğında. Pete her zaman 



oldu ğu gibi yedi buçukta uyuklamaya ba şlayınca Joe onu yata ğına götürdü. Ben Joe 
Junior'u bir saat sonra gönderdim, Selena saat doku zda gidip yattı. Ben 
genellikle saat onda yatardım, Joe da kah uyuklayar ak kah televizyon seyrederek, 
gazetesinin atlamı ş oldu ğu yerlerini okuyup burnunu karı ştırarak on ikiyi 
bulurdu. Gördün mü, Frank, sen o kadar da kötü sayı lmazsın; bazı insanlar 
büyüseler bile burun karı ştırma huyundan vaz geçemezler. 
O gece ben her zamanki saatimde yatmayıp Joe ile ot urdum. Sırtım biraz daha 
iyiydi. Yapmak istedi ğim şeye yetecek kadar. Belki biraz sinirliydim, ama bun u 
şimdi hatırlamıyorum. Gerçekte onun uyuklamasını bek liyordum ve sonunda da 
uyuklamaya ba şladı. 
Kalkıp mutfa ğa gittim, masanın üstündeki küçük ya ğ kasesini aldım. Onu almak 
için gitmemi ştim; sofrayı kaldırmak sırası Joe Junior'undu ve ka seyi buzdolabına 
koymayı unutmu ştu. Joe Junior hep bir şey unuturdu zaten; şimdi onu TV 
haberlerinde bir demeç falan verirken gördü ğümde hep bunu hatırlarım. 
Demokratlar Maine Eyalet Senatosunun ço ğunluk partisi ba şkanının on bir 
yaşındayken bir sofrayı bile kaldıramadı ğını bilseler ne derlerdi acaba. Ama 
sakın aklınıza bir şey gelmesin, ben onunla yine gurur duyuyorum, hem d e lanet 
bir Demokrat olsa da. 
Her neyse o gece tam da i şime yarayacak şeyi unutmu ştu; kase küçüktü ama a ğırdı 
ve elime tam uymu ştu. Sonra odun kutusunun üstündeki rafta duran kısa  saplı 
keseri aldım. Sonra Joe'nun uyumakta oldu ğu oturma odasına döndüm. Ya ğ kasesini 
kaldırdı ğım gibi suratının yan tarafına indirdim. Kase bin b ir parça oldu. 
Bunu yaptı ğımda yerinden nasıl fırladı ğını görecektin, Andy. Ve de duyacaktın. 
Pipisi bahçe kapısına takılmı ş bo ğa gibi ba ğırmaya ba şladı. Gözleri iri iri 
açıldı, elini kanamaya ba şlamı ş olan kula ğına yapı ştırdı. Yana ğında ve favori 
dedi ği o kılları üzerinde ya ğ topakları vardı. 
"Biliyor musun, Joe, artık yorgunluk falan hissetmi yorum," dedim. 
Selena'nın yataktan fırladı ğını duymu ştum ama arkama bakmaya cesaret edemedim. 
Bunu yapsaydım ba şım gerçekten belaya girerdi -Joe istedi ği zaman çok hızlı 
olabilirdi. Bu arada keser sol elimde, önlü ğümün altındaydı. Joe koltu ğundan 
kalkmaya çalı şırken elimi önlü ğün altından çıkartıp gösterdim. "Bunu kafana 
yemek istemiyorsan otur oturdu ğun yerde," dedim. 
Bir an kalkaca ğını sandım. Kalksaydı i şi orada bitecekti, o kadar kararlıydım 
yani. Ama bunu o da anlamı şa, kıçı koltuktan bir karı ş kadar kalkmı ş olarak 
kalakaldı. 
Selena kendi odasının kapısından, "Anne?" diye sesl endi. 
"Yavrum, sen yata ğına dön," dedim gözlerimi Joe'dan bir an bile ayırm adan. 
"Babanla biraz konu şuyoruz." 
"Her şey yolunda mı?" 
"Elbette," dedim. "Öyle de ğil mi, Joe?" 
"Öyle," dedi. 
Kızın bir iki adım attı ğını duydum ama on on be ş saniye kadar kapısı kapanmadı -
onun orada durup bize baktı ğını hissediyordum. Joe, bir eli koltu ğun kenarında, 
kıçı bir karı ş havada kalmı ştı. Sonra kapının kapandı ğını duyduk, Joe da kıçı 
havada, bir eli kula ğının üstünde, yüzünden ya ğlar akarak ne kadar komik bir 
görüntü olu şturdu ğunu anlamı ş olmalıydı. 
Yerine oturup elini çekti. Eli ve kula ğı kan içindeydi ve kula ğı şi şiyordu. 
"Ulan orospu, sen gününü görürsün," dedi. 
"Öyle mi? O zaman sana şunu hatırlamanı tavsiye derim, Joe St. George. Bana  ne 
yaparsan iki katıyla geri alacaksın." 
Kulaklarına inanamıyormu ş gibi sırıtıyordu. "O zaman seni öldürmek zorundayı m, 
değil mi?" 
Daha sözünü tamamlamadan keseri eline tutu şturmu ştum bile. Bunu yaparken 
düşünmemiştim, ama keseri elinde gördü ğüm anda bunun yapabilece ğim tek şey 
oldu ğunu anladım. 
"Hiç durma," dedim. "Ama acı çekmeyeyim diye bari b ir vuru şta bitir i şi." 
Bir bana baktı bir kesere baktı. Bu i ş bu kadar ciddi olmasaydı yüzündeki 
şaşkınlı ğa gülebilirdim. 
"Ve i şini bitirdikten sonra yeme ğini ısıtır ve oturup bir daha yersin," dedim. 
"Patlayıncaya kadar yemeni tavsiye ederim. Çünkü so nra do ğruca kodese gideceksin 



ve orada ev yeme ği verdiklerini hiç duymadım. Önce Belfast'a gidersi n sanırım. 
Umarım senin boyuna göre turuncu üniforma bulursun orada." 
"Kes sesini, orospu," dedi. 
Ama ben susmaya niyetli de ğildim. "Ondan sonra Shawshank'a gidersin herhalde, 
orada da yemekleri sıcak servis yapmadıklarını duym uştum. Cumaları 
arkada şlarınla poker oynaman için de salıvermezler. Senden  bütün istedi ğim i şi 
çabuk bitirmen ve pisli ği çocukların görmelerine engel olman." 
Sonra gözlerimi kapattım. Bir şey yapmayaca ğından emindim, ancak sözkonusu kendi 
hayatın oldu ğu zaman emin olmanın fazla bir yararı olmuyor. Bunu  o gece ö ğrendim 
i şte. Gözlerim kapalı, karanlıktan ba şka bir şey görmeden öylece dururken 
keserin dudaklarıma burnuma ve di şlerime çarptı ğında ne hissedece ğimi 
düşünüyordum. Herhalde ucundaki tahta kıymıklarının ta dını hissedece ğimi 
düşündüğümü hatırlıyorum. Đki üç gün önce keseri biley ta şında bilemi ş oldu ğuma 
memnundum. Beni öldürecekse bunu kör bir keserle ya pmasını istemezdim. 
Orada on yıl kadar bekledim gibi geldi bana. Çok ge çmeden sakinle şmiş sesi 
duyuldu. "Yatacak mısın, yoksa erotik rüya gören He llen Keller gibi orada mı 
duracaksın?" 
Gözlerimi açınca keseri koltu ğun altına sokmu ş oldu ğunu gördüm, sapı püsküllerin 
arasından çıkmı ştı. Gazetesi ayaklarının üstüne çadır gibi geçirilm i şti. E ğilip 
sanki hiçbir şey olmamı ş gibi gazeteyi alıp katladı. Ancak kula ğından kan 
akıyordu ve elleri gazeteyi hı şırdatacak kadar titriyordu. Gazetenin ba ş ve arka 
sayfalarında kanlı parmak izleri vardı. Çocukların olanları görmemeleri için 
yatmadan önce lanet şeyi yakmaya karar verdim. 
"Az sonra geceli ğimi giyece ğim, ama önce bu i şte bir anla şmaya varaca ğız, Joe." 
Başını kaldırdı. "Çok küstah olmaya çalı şma, Dolores. Bu çok, ama çok kötü olur. 
Benimle alay etme." 
"Ben alay falan etmiyorum. Beni dövme günlerin sona  erdi artık, bütün 
söyleyece ğim bu. Bir daha bana el kaldıracak olursan birimizi  hastaneye 
ta şırlar. Ya da morga." 
Uzun uzun baktı yüzüme, Andy, ve ben de ona baktım.  Keser koltu ğun altındaydı 
ama bu önemli de ğildi; bakı şlarımı ondan önce indirecek olursam boynuma ve 
sırtıma yedi ğim darbelerin sonunun gelmeyece ğini biliyordum. Ama sonunda 
gazetesine baktı ve, "Kadın, bir i şe yara bari. Ba şka bir şey yapamazsan da 
kafama bir havlu getir, gömle ğim kan içinde kaldı," diye mırıldandı. 
Bu beni son dövü şü olmu ştu. Aslında korka ğın biriydi. Ho ş, ben bunu kendisine 
yüksek sesle söylememi ştim ya -ne o zaman, ne de ondan sonra. Bunu yapmak kadar 
tehlikeli bir şey olamaz, çünkü korka ğın ölümden bile daha çok korktu ğu şey 
korkak oldu ğunun anla şılmasıdır. 
Ben onun korkak oldu ğunu biliyordum; üste çıkmak fırsatını görmeseydim o  kaseyi 
kafasına geçilmezdim zaten Ayrıca, daya ğı yiyip de böbreklerimin a ğrısının 
geçmesini beklerken bir şeyi daha anlamı ştım: bu kere kar şısına dikilmezsem bunu 
asla yapamayacaktım. Ve böylece yaptım i şte. 
Aslında o kaseyi kafasına geçirmek i şin en kolay yanıydı. Onu yapmadan önce 
babamın annemi dövmesini kafamdan silip atmalıydım.  O anıları unutmak aslında 
çok güçtü, çünkü her ikisini de çok severdim, ama s onunda bunu ba şarmı ştım... 
başarmak zorunda oldu ğum için. Bunu yaptı ğıma da memnunum, çünkü şimdi Selena 
annesini mutfa ğın bir kö şesinde ba şına geçirdi ği havlunun altında a ğlarken 
hatırlamayacak Annem daya ğı ses çıkarmadan yerdi, ama şimdi burada onları 
yargılayacak de ğilim. Belki de buna zorunluydu, belki de babam, bir likte 
çalı ştı ğı insanlarca her gün küçümsendi ği için, bunu yapmak zorundaydı. O 
zamanlar çok farklıydı -ve insanlar şimdi bu farkın ne kadar büyük oldu ğunu 
bilmezler bile- ama bu, benim, kendisiyle evlenmekl e aptallık ettim diye Joe'dan 
dayak yemem gerekti ği anlamına gelmezdi. Bir erke ğin bir kadını yumruklarıyla ya 
da odunla dövmesinde terbiye falan yoktur ve ben de  sonunda Joe St. George 
gibilerden ve de hiçbir erkekten bir daha dayak yem eyece ğime karar vermi ştim. 
Kimi zaman elini kaldırır, ama indirmeden de dü şünürdü. Kimi zaman eli 
kalkmı şken, vurmak isteyip de cesaret edemezken, gözlerind en tereya ğı kasesini 
ve belki de keseri hatırladı ğını anlardım. O zaman elini sanki ba şını ka şımak 
için kaldırmı ş numarasına yatardı. Bir kerede ö ğrendi ği ders buydu. Ve belki de 
tek ders. 



Beni odunla dövdü ğü ve benim de kaseyi kafasına geçirdi ğim gecenin bir sonucu 
daha oldu. Bunu aslında açıklamaktan ho şlanmıyorum -ben yatak odasında olanların 
orada kalması gerekti ğine inanan eski kafalılardanım- ama sonundaki pek ç ok şeye 
etkisi oldu ğundan sanırım onları da anlatmam gerekecek. 
Bundan sonraki iki yıl -belki de üç yıldır, gerçekt en pek hatırlamıyorum- bir 
çatı altında ya şadı ğımız halde bu olaydan sonra benden sadece bir iki k ere 
yararlandı. O... 
Ne dedin, Andy? 
Elbette iktidarsızdı demek istiyorum. Ba şka neden söz edecektim yoksa? Canı 
istedi ğinde benim çama şırlarımı giyme hakkı oldu ğunu mu? Ben onu hiç 
reddetmedim; o birden yapmaktan vaz geçti sadece. Z aten evlendi ğimiz zaman bile 
her gecelik erkek de ğildi, ve i şi uzun tutmayı da beceremezdi -bam bam, te şekkür 
ederimden fazla bir şey de ğildi. Yine de haftada bir iki kere üstüme çıkacak 
kadar ilgi duyardı... kafasına kaseyi yiyene kadar yani. 
Bu kısmen içkidendi -son yıllarda çok içiyordu- ama  nedenin sadece bu oldu ğunu 
sanmıyorum. Bir gece yirmi dakika üzerimde soludukt an sonra pes edip kenara 
yı ğıldı ğını hatırlıyorum, o küçücük şeyi bir makarna gibi öyle sallanıp 
duruyordu. Bunun o olaydan ne kadar sonra oldu ğunu hatırlamıyorum ama olaydan 
sonra oldu ğunu biliyorum, çünkü orada yatarken böbreklerim san cıyordu ve biraz 
sonra kalkıp bir aspirin içerim diye dü şünmüştüm. 
Neredeyse a ğlayan bir sesle, "Gördün mü? Şimdi tatmin olmu şsundur herhalde, 
Dolores," dedi. 
Ben bir şey söylemedim. Bir kadının bazı zamanlarda bir erke ğe verece ği her 
yanıt yanlı ştır. 
"Tatmin oldun mu, Dolores?" dedi yine. 
Ben bir şey söylemeden tavana bakıp dı şardan gelen rüzgar sesini dinledim. O 
gece do ğudan esiyordu ve okyanusun gürültüsünü duyar gibiyd im. Bu çok sevdi ğim 
bir sestir. Beni sakinle ştirir. 
Döndüğü zaman yüzüme çarpan ek şi bira kokusunu duydum. "Eskiden ı şı ğı söndürmek 
iyi gelirdi, ama şimdi hiçbir yararı olmuyor," dedi. "O çirkin yüzünü  karanlıkta 
bile görüyorum." Uzanıp mememi yakaladı. "Ve bunu,"  dedi. "Yumu şacık ve dümdüz. 
Aşağı tarafın daha da berbat. Daha otuz be ş ya şındasın ve seni düzmek bir çamur 
yı ğınını düzmekten farksız." 
"Çamur yı ğını olsaydı rahat rahat sokardın ve o zaman kafan r ahat ederdi," 
diyecektim ama çenemi tuttum. Demin de dedi ğim gibi, Patricia Claiborne aptal 
evlat yeti ştirmemi ştir. 
Bir süre sessizlik olunca artık uyuyacak kadar için i bo şalttı ğını dü şünerek 
aspirini almaya kalkaca ğım sırada sesini duydum... bu kere a ğladı ğına emindim 
artık. 
"Ke şke hiç yüzünü görmeseydim," dedi. "Neden o lanet ke serle kesmedin sanki? 
Aynı şey olurdu." 
Gördü ğünüz gibi tereya ğı kasesi i şini dü şünen sadece ben de ğildim. Onu kafasına 
yemesinin de sorunu üzerinde bir etkisi olabilirdi.  Ama ben yine bir şey 
söylemedim. Uyuyacak mı, yoksa yine beni dövmeye mi  kalkacak diye merak 
ediyordum. Orada çırılçıplak yatıyordu ve elini kal dırdı ğı anda neresine 
saldıraca ğımı çok iyi biliyordum. Az sonra horlamaya ba şladı. Bunun bana kar şı 
son kere erkeklik denemesi olup olmadı ğını hatırlamıyorum, ama son de ğilse bile, 
sona çok yakındı. 
Arkada şlarının hiçbiri bu olup bitenleri duymadılar ku şkusuz onlara karısının 
kafasına kaseyi geçirdi ğini ya da ku şunun artık ba şını kaldıramadı ğını 
söyleyecek de ğildi herhalde. Ötekiler karılarını şöyle şöyle yaptıklarını 
anlatınca o da beni çok konu ştu ğum için, ya da kendisine sormadan kumbaradan 
para alıp Jonesport'tan elbise aldı ğım için nasıl dövdü ğünü anlatırdı. 
Bunları nereden mi biliyorum? Eh, kimi zaman a ğzım yerine kulaklarımı açarım da 
ondan. Bu ak şam beni duyanlar buna pek inanmazlar ama gerçek bud ur i şte. 
Bir keresinde Marshall’larda çalı şırken kapı çalmı ştı. John Marshall'ı 
hatırladın mı, Andy, nasıl adadan karaya kadar köpr ü yapmak isterdi hani? Evde 
yalnızdım, kapıyı açmak için ko şarken kilimin üstüne bastım, aya ğım kaydı ve 
dolabın kenarına çarptım. Dirse ğimin hemen üstünde büyük bir çürük oldu. 
Üç gün sonra morarma ye şilimsi sarıya dönü şürken köyde Yvette Anderson'a 
rastladım. O marketten çıkıyor, ben içeri giriyordu m. Kolumdaki morlu ğa baktı, 



konu şurken sesi anlayı ş doluydu. Sadece kendisini çok mutlu edecek bir şey 
görmüş olan bir kadın o kadar anlayı şlı olabilir. " Şu erkekler ne korkunç 
yaratıklar, de ğil mi, Dolores?" dedi. 
"Kimi zaman öyledirler, kimi zaman de ğillerdir," dedim. Neden söz etti ği 
hakkında hiçbir fikrim yoktu. Benim bütün derdim o gün gelmi ş olan domuz 
pirzolaları bitmeden birkaç parça alabilmekti. 
Yvette yaralı olmayan kolumu ok şadı. "Sen güçlü olmaya çalı ş," dedi. "Her şey 
sonunda yoluna girecektir. Ben bunları geçirdim, iy i bilirim. Senin için dua 
edece ğim, Dolores." Bunu sanki bana bir milyon dolar vere cekmi ş gibi söylemi şti. 
Sonra da yürüyüp yoluna devam etti. Ben şaşkın bir halde markete girdim. Aklını 
kaçırmı ş oldu ğunu dü şünecektim ama Yvette'i tanıyanlar zaten onda kaçıra cak 
fazla bir şey olmadı ğını bilirlerdi. 
Alı şveri şimi bitirmek üzereydim ki birden ne oldu ğunu anladım. Skippy Porter'in 
pirzolalarımı tartmasına bakarken ba şımı geriye attım ve kahkahalarla gülmeye 
başladım. Skippy bana bakıp, " Đyi misiniz, Bayan Claiborne?" dedi. 
" Đyiyim," dedim. "Aklıma komik bir şey geldi de." Makaraları koyverdim yine. 
"Herhalde," diye Skippy yine terazisine döndü. Tanr ı Porterlerden razı olsun, 
Andy, onlar var oldukça, adada hiç olmazsa ba şkasının i şine karı şmayan bir aile 
var demektir. Ben bu arada gülmeye devam ediyordum.  Birkaç ki şi daha sanki 
keçileri kaçırmı şım gibi baktılar ama umurumda bile de ğildi. Ya şam kimi zaman 
öyle komiktir ki, gülmekten ba şka hiçbir şey yapamazsın. 
Yvette, Tommy Anderson'la evlidir ve Tommy Anderson  da ellilerin sonunda ve 
altmı şların ba şında Joe'nun bira ve poker arkada şlarından biriydi. Kolumu 
yaralamamdan iki gün sonra hep birlikte bize gelmi şler, Joe'nun ucuza kapattı ğı 
eski bir Ford kamyoneti i şletmeye çalı şmışlardı. Benim izin günüm oldu ğundan, 
onları hiç olmazsa günbatımına kadar biradan uzak t utmak için bir sürahi buzlu 
çay hazırlamı ştım. 
Tommy yarayı o zaman görmü ş olmalıydı. Belki de ben gittikten sonra Joe'ya ne 
oldu ğunu sormu ştu. Joe St. George böyle bir fırsat kaçıracak insan lardan 
değildi. Marketten dönerken aklımı kurcalayan şey Joe'nun Tommy ile di ğerlerine 
ne yaptı ğımı söyledi ğiydi -belki de ısınması için terliklerini sobanın a ltına 
koymayı unuttu ğumu ya da Cumartesi ak şamı fasulyeyi fazla pi şirdi ğimi söylemi ş 
olabilirdi. Her neyse, Tommy eve gidip Yvette'e Joe  St. George'un karısına biraz 
ev terbiyesi verdi ğini anlatmı ştı. Ve benim bütün yaptı ğım da Marshall'larda 
kapıyı açmaya ko şarken kolumu dolaba çarpmı ş olmamdı. 
Bir evlili ğin iki yanı vardır derken bunu kastetmi ştim i şte -dı ş yanı ve iç 
yanı. Adadakiler Joe ile beni bizim ya şımızdaki çiftlerden farksız görürlerdi: 
ne fazla mutlu ne fazla kederli, bir arabayı çeken iki at gibi... atlar da 
birbirlerine artık eskisi kadar dikkat etmeyebilir,  geçinemeyebilirlerdi, ama 
yanyana ko şulmu şlardı ve kamçıyı yememek için birbirlerini ısırmaya  kalkı şmadan 
arabayı çekmelilerdi. 
Ama insanlar at de ğildir ve evlilik araba çekmeye benzemez -her ne kad ar 
dı şardan öyle göründü ğünü bilirsem de. Ada halkı ne tereya ğı kasesini, ne 
Joe'nun karanlıkta a ğladı ğını, ne de benim çirkin yüzümü hiç görmemi ş olmayı 
istedi ğini söyledi ğini bilemezlerdi. En kötüsü de bu de ğildi. En kötüsü yatak 
oyunları bittikten bir yıl kadar sonra ba şlamı ştı. Đnsanların bir şeye bakıp da 
neden oldu ğu konusunda nasıl yanlı ş sonuçlara vardıkları çok komiktir aslında. 
Ama evlili ğin dı şıyla içinin aynı olmadı ğını hatırladı ğınız sürece bu do ğaldır. 
Şimdi size bizim evli ğimizin içyüzünü anlataca ğım ve do ğrusunu isterseniz, 
bugüne kadar bunu anlataca ğım hiç aklıma gelmi ş de ğildi. Şimdi geriye bakınca 
dertlerimin 62'de ba şlamı ş oldu ğunu dü şünüyorum. Selena karadaki liseye yeni 
başlamı ştı. O yaz babasıyla birkaç yıldan beri oldu ğundan çok daha iyiydi arası. 
Onun yeni yetmelik yılları içimi korkuyla dolduruyo rdu aslında; kızın büyüdükçe 
babasının fikirlerini ve kendi hakkı olarak gördü ğü şeyleri kabul etmek 
istemeyece ğini dü şünüyordum. 
Ama aralarında bir barı ş ve huzur vardı sanki, arka bahçeye babası çalı şırken 
gidip seyrediyordu, sonra ak şamları kanepede yanında oturuyor, televizyon 
seyrederken reklamlarda gününün nasıl geçti ğini falan soruyordu. O da benim hiç 
de alı şkın olmadı ğım sakin ve dü şünceli bir tavırla ona yanıtlar verirdi. 
Alı şkın de ğildim ama bu tavırlarını hatırlıyordum. Okulda kend isini ilk 
tanıdı ğımda, benimle arkada şlık etmeye karar verdi ğinde de böyle konu şurdu. 



Bu böyle devam ederken kız da benden uzakla şmaya ba şlamı ştı. Evet, kendisine 
verdi ğim ev i şlerini yapar, kimi zaman okulunu anlatırdı... ama b en sordukça. 
Bana kar şı daha önce olmayan bir so ğukluk vardı ve ben her şeyin nasıl birbirine 
uydu ğunu ancak çok sonraları gördüm. Her şey odasından çıkıp da babasını kanlar 
içindeki kula ğını tutarken ve annesini de elinde keserle onun önü nde dururken 
gördü ğünde ba şlamı ştı. Joe'nun fırsat kaçırmayan biri oldu ğunu söylemi ştim ve bu 
da aynı şeydi. Tommy Anderson'a ba şka bir hikaye söylemi şti; kızına anlattı ğı 
ise aynı şeyin farklı bir yorumuydu. Đlk ba şta kafasında intikamdan ba şka bir 
şey oldu ğunu sanmıyorum; Selena'yı ne kadar sevdi ğimi bilirdi ve ona benim aksi, 
kötü huylu -belki de tehlikeli- oldu ğumu söylemesi iyi bir intikam olurdu. 
Kızımı bana kar şı cephe almaya çalı şmıştı, bunda aslında ba şarılı olamadıysa da, 
çocuklu ğundan beri olmadı ğı kadar yakla şabilmi şti ona. Neden olmasın ki? Selena 
iyi yürekli, sevecen bir kızdı ve ben hayatımda Joe  kadar kendisine acındırmakta 
usta olan ba şka bir erkek görmemi ştim. 
Joe kızan ya şamına girmi şti ve bir kere girdikten sonra da kızın güzelle şmekte 
oldu ğunu sonunda fark etmi ş olmalıydı. Artık ondan istedi ği sadece konu ştu ğu 
zaman kendisini dinlemesi, ya da külüstür bir araba nın motorunu tamire 
çalı şırken şu ya da bu aleti vermesi de ğildi. Ve bütün bunlar olurken ben 
deliler gibi ko şuşturuyor, dört ayrı i şte çalı şıyor, her hafta masraflar 
çıktıktan sonra çocukların kolej paralan için üç be ş kuru ş biriktirmeye 
çalı şıyordum. Đş i şten geçme raddesine gelene kadar hiçbir şeyin farkında 
olmadım. 
Selena'm canlı ve sevimli bir kızdı ve herkesi memn un etmek isterdi. Bir şey 
getirmesini istedi ğinizde yürümez, ko şardı. Büyüdükçe ben dı şarda çalı ştı ğım 
günler hiç söylenilmeden ak şam yemeklerini hazırlamaya da ba şlamı ştı. Đlk 
başlarda biraz yemek falan yaktıysa da -Joe o zamanlar  onunla alay ederdi- 
zamanla alı şmıştı ve bu sözünü etti ğim zaman Joe da artık dalga geçmeyi 
bırakmı ştı. 1962 bahar ve yazında Joe kızın yaptı ğı kekler çimento gibi katı 
bile olsa yumu şacıkmı ş gibi davranır, köftelerini Fransız mutfa ğıyla kıyaslardı. 
Selena bu iltifatlardan mutluydu -kim olmaz- ama ba şını döndürmesine de izin 
vermezdi. Öyle kızlardan de ğildi. Ama şunu da söylemeden geçemeyece ğim: Selena 
sonunda evden ayrıldı ğında, en kötü gününde benim en iyi günümde oldu ğumdan daha 
usta bir a şçıydı. 
Evde yardıma gelince, hiçbir annenin bundan daha iy i bir kızı olmamı ştır... 
özellikle de zamanının ço ğunu ba şkalarının pisli ğini temizlemekle geçiren bir 
annenin. Selena Joe Junior'la Küçük Pete'in okula g iderlerken ö ğle yemeklerini 
yanlarına vermeyi hiç unutmaz, okul ba şladı ğında bütün kitaplarını ve 
defterlerini kaplardı. Joe Junior bu i şi kendisi yapabilirdi ama kız ona fırsat 
bile tanımazdı. 
Selena o yıl iftihar listesine geçtiyse de, evinde olup bitenlerle ilgisini hiç 
kaybetmedi. On üç on dört ya şında çocukların ço ğu otuzunu a şmış bir insanın 
bunak olduklarını dü şünürler ve onlar içeri girince kapa ğı dı şarı atarlar. Ama 
Selena öyle de ğildi. Gelenlere kahve yapar, bula şıkların yıkanmasına yardım 
eder, sonra sobanın yanına oturup büyüklerin konu şmalarını dinlerdi. Ben ya da 
bir iki arkada şım, ya da Joe veya dört arkada şı bir araya geldi ğinde oturur 
dinlerdi. Hatta babasıyla arkada şları pokere ba şladıklarında bile orada otururdu 
eğer ben izin verseydim. Ama çok pis konu ştukları için buna razı olamazdım. O 
kız bir farenin peynir kabu ğunu kemirdi ği gibi bir konu şmayı kemirir ve 
yiyemeyece ğini bir kenara saklardı. 
Sonra ansızın de ği şti. De ği şim tam olarak ne zaman ba şladı bilemeyece ğim, ama 
bunu lisenin ikinci sınıfına ba şladı ğında, Eylül sonlarına do ğru farkettim. 
Đlk fark etti ğim şey, okuldan bir yıl önceki gibi erken feribotla dön medi ği 
oldu. Oysa bu çok i şine geliyor, o ğlanlar gelmeden ev ödevlerini bitirmi ş, hatta 
yemeği bile hazırlamaya vakit bulmu ş oluyordu. Ama artık saat iki feribotu 
yerine dört kırk be şte kalkan feribota biniyordu. 
Kendisine bunu sordu ğumda ev ödevlerini etüt salonunda yapmaya karar ver di ğini 
söyledi ve bu konuda daha fazla konu şmak istemedi ğini gösterircesine garip bir 
biçimde baktı. O bakı şta utanma ve hatta bir yalan gördü ğümü dü şündüm. Bu gibi 
şeyler beni çok rahatsız ederse de, bir aksilik oldu ğunu kesin olarak ö ğrenmeden 
bu i şi kurcalamamaya karar verdim. Onunla konu şmak güçtü, anlayaca ğınız. 
Aramızdaki mesafeyi fark etmi ştim ve bunun Joe'nun kanlı kula ğıyla koltukta 



oturdu ğu, benim de keserle kar şısında durdu ğum o güne dayandı ğını tahmin 
ediyordum. Ve o gün ilk kez Joe'nun onunla bu konud a konu şmuş olaca ğı aklıma 
geldi. Ve hikayeyi i şine geldi ği biçimde anlatmı ştı hiç ku şkusuz. 
Selena'ya neden okulda kaldı ğı konusunda sıkı ştırırsam aramızın daha da 
bozulaca ğını dü şünüyordum. Ona soraca ğım soruların hepsi kendisine 'Neler yaptın 
bakalım, Selena?' gibi gelecekti, ve bu otuz be ş ya şında olan bana böyle gelirse 
on be şine varmamı ş ona nasıl gelirdi ki? O ya ştaki çocuklarla konu şmak güçtür; 
onların yanında çok dikkatle yürümek gerekir, tıpkı  yerde duran bir kavanoz 
nitrogliserinin yanından geçermi ş gibi. 
Neyse, okul ba şladıktan kısa bir süre sonra Ebeveyn Gecesi diye bi r şey vardır, 
orada bulunmak için elimden geleni yapmı ştım. Sınıf ö ğretmenine gidip Selena'nın 
bu yıl geç feribotla gelmesinin bir nedeni olup olm adı ğını sordum. Sınıf 
öğretmeni bilmedi ğini ama herhalde kızın ev ödevini bitirmek istedi ğini söyledi. 
Geçen yıl odasındaki o güzelim masasına aynı i şi yaparken bu yıl ne de ği şti ki, 
diye soracaktım ama sormadım. Ö ğretmenin bana verecek bir yanıtı olsaydı 
sorardım, ancak kadının zil çaldı ğı anda kendini soka ğa attı ğından hiç ku şkum 
yoktu. 
Di ğer ö ğretmenler de bana yardıma olamadılar. Selena'yı öve  öve göklere 
çıkarmalarını dinledikten sonra yine eve döndüm. 
Feribotta giderken Selena'dan fazla büyük olmayan b ir kızla bir o ğlanın elele 
tutu şmuş bir halde mehtabın çıkmasını seyrettiklerini gördü m. O ğlan bir şey 
söyledi, kız ona dönüp ba şını kaldırdı ve güldü. O ğlum, bu fırsatı kaçırırsan; 
aptalsın dedim kendi kendime. Ama o ğlan fırsatı kaçırmadı, uzanıp kızın öteki 
elini tuttu ve sonra bir güzelce öptü. Onları seyre derken, Dolores, sen çok 
aptalmı şsın, dedim. Ya aptalsın, ya da on be ş ya şın nasıl oldu ğunu, bütün gün ve 
gece vücudundaki her bir sinirin bir hava fi şeği gibi patladı ğını unuttun artık 
Selena da bir o ğlan buldu herhalde. Bir o ğlan buldu ve dersten sonra etüt 
salonunda birlikte ev ödevlerini yapıyorlar. Daha d oğrusu kitaplarından çok 
birbirlerine bakıyorlar. Bunu dü şününce biraz rahatladı ğımı söyleyebilirim. 
Ondan sonraki birkaç gün bunu dü şündüm -insan çama şır yıkarken, gömlek 
ütülerken, yerleri süpürürken dü şünecek çok zaman bulur- ve ne kadar dü şündüysem 
rahatlamam da o kadar çabuk uçtu gitti. Selena bir oğlanla falan konu şuyor 
değildi; Selena ya şantısında olanlar hakkınca sessiz kalamazdı. Evet, bana kar şı 
eskisi kadar açık de ğildi, ama aramızda bir sessizlik duvarı da yoktu. A yrıca, 
Selena a şık oldu ğunda herhalde gazeteye ilan falan verir diye dü şünürdüm. 
Önemli olan -ürkütücü olan- gözleriydi. Bir kız bir  o ğlana tutuldu mu gözleri 
sanki arkalarında fener yanıyormu ş gibi parlak olur, Selena'nın gözlerinde bu 
ı şı ğı aradım ama bulamadım... ve kötü olan bu de ğildi. Gözlerinde daha önce var 
olan parlaklık kaybolmu ştu -kötü olan buydu i şte. O gözlere bakmak, sakinlerinin 
perdeleri indirmeden terk ettikleri bir evin pencer elerine bakmaktan farksızdı. 
Bunu görünce sonunda benim .gözlerim açıldı ve daha  önce görmem gereken şeyleri 
görmeye ba şladım -ve e ğer o kadar fazla çalı şıyor olmasaydım ve Selena'nın bana 
o gün babasını yaraladı ğım için kızgın oldu ğuna o kadar emin olmasaydım mutlaka 
daha önce görece ğim şeyleri. Đlk fark etti ğim kızın Joe'dan da uzak durdu ğuydu. 
Artık Joe eski motorlarını tamir ederken gidip onun la konu şmuyor, geceleri 
televizyon seyretmek için yanına oturmuyordu. E ğer odada ise, elinde örgüsüyle 
sobanın yanındaki sallanan koltukta oturuyordu. Ço ğu geceler de bizimle 
kalmıyor, odasına gidip kapısını kapatıyordu. Joe b unun farkında de ğilmi ş, ya da 
aldırmıyormu ş gibi davranıyordu. Pete'in yata ğına gitme zamanı gelene kadar 
çocuk kuca ğında oldu ğu halde koltu ğunda oturuyordu. 
Bir ba şka şey de Selena'nın saçlarıydı -artık saçlarını eskisi  gibi her gün 
yıkamıyordu. Saçları kimi zaman, içinde yumurta pi şirilecek kadar ya ğlı olurdu. 
O kadar temiz ve pürüzsüz olan yüzünde o Ekim ayınd a sivilceler belirmeye 
başlamı ştı. Rengi solmu ş, i ştahı kaybolmu ştu. 
En iyi arkada şları olan Tanya Caron'la Laurie Langill'lara da sır ada görmekteyse 
de, eskiden oldu ğu gibi sık sık bir araya geliniyorlardı. Bunu dü şününce ne 
Tanya'nın ne de Laurie'nin okul ba şladı ğından beri bize gelmemi ş olduklarını 
fark ettim... belki de yaz tatilinin son aylarında da. Đşte bu beni ürkütmü ştü, 
Andy, ve beni kızıma daha yakından bakmaya itmi şti. Gördüklerim beni biraz daha 
korkuttu. 



Selena'nın giyimi de ği şmişti; bir etek ya da bir bluz de ğil, tüm giyini ş biçimi 
deği şmişti ve bu de ği şiklik de kötüye do ğruydu. Artık vücudu görülmez olmu ştu. 
Okula etek ya da elbiseyle gidece ğine artık kendisine çok büyük gelen kazaklar 
giyiyordu. Bunlar kendisini şi şman gösteriyordu, oysa şi şman falan de ğildi. 
Evde de dizlerine kadar inen çuval gibi kazaklar gi yerdi. Soka ğa çıktı ğında 
başına çirkin bir e şarp sarardı, e şarp ka şlarına kadar iner ve gözleri bir 
mağaradan dı şarı bakan iki hayvanı andırırdı. Tam bir o ğlana benziyor diye 
düşünecekken bu görünümünü on iki ya şında terk etti ğini hatırladım. Bir gece 
kapısını vurmadan odasına girdi ğimde dolabın arkasından sabahlı ğını almak için 
acele ederken az daha bacaklarını kıracaktı -oysa ç ıplak falan da de ğildi, 
üzerinde kombinezonu vardı. 
Fakat en kötüsü artık fazla konu şmamasıydı. Sadece benimle de ğil; durumu bilince 
bunu anlayabilirdim. Ama hemen hemen herkesle konu şmayı kesmi şti. Ak şam sofrada 
hiç konu şmadan önüne bakarak otururdu, ben okulda neler yapt ı ğını falan sorunca 
yalnızca 'Evet, falan' gibi tek kelimelik yanıtlar verirdi. Joe Junior da aynı 
ta ş duvarla kar şıla şmıştı. Bir iki kere şaşkın şaşkın bana bakınca, ben de 
omuzlarımı silkmekle yetinmi ştim. Yemek bitip de bula şık yıkanınca Selena 
doğruca odasına çıkardı. 
Bunun bir o ğlanla ilgili olmadı ğını dü şününce aklıma ilk gelen marihuana oldu... 
bana neden söz etti ğimi bilmiyormu şum gibi öyle bakma, Andy. Istakoz fiyattan 
düştü ğünde adada uyu şturucu satmak isteyen pek çok insanın oldu ğunu ben de 
bilirim... hatta fiyatlar dü şmese bile. O zamanlar uyu şturucu kıyı adalarından 
gelir, ve bir kısmı da burada kalırdı. Kokain yoktu , Tanrıya şükürler olsun, ama 
marihuana istedi ğinde kolaylıkla bulabilirdin. Marky Benoit o yaz Kı yı Koruma 
tarafından tutuklanmı ştı. Maggies Delight adlı teknesinde dört balya mal 
bulmu şlardı. Belki de bu olay bana bunu hatırlatmı ştı, ancak bu kadar yıl sonra 
bile böylesine basit bir şeyi nasıl bu kadar karma şık hale soktu ğuma hala akıl 
erdiremem. Masada kar şımda yıkanmamı ş ve tra şı uzamı ş gerçek bir sorun otururken 
ben benim iyi yürekli kızımın ö ğleden sonra okul marangozhanesinin ardında 
uyu şturucu alıp almadı ğını merak ediyordum. Ve annesinin aptal evlat 
yeti ştirmedi ğini söyleyen de bendim. 
Selena'nın odasına gidip dolaplarını ve çekmeceleri ni karı ştırmayı dü şündümse 
de, kendi kendimden i ğrendim. Ben pek çok şey olabilirim, Andy, ama asla sinsi 
davranmamı şımdır. Yine de böyle bir şeyi dü şünmüş olmam sorunun çevresinde fazla 
dola ştı ğımı ve sorunun kendisinden çözülece ğini ya da Selena'nın bir gün bana 
açılaca ğını umdu ğumu gösterir. 
Bir gün ö ğleden sonra Strayhorn'ların evine gidecektim. Lisa McCandless ile o 
güzelim acem halılarını tersyüz edecektik -bunu alt ı ayda bir yapmadı ğında 
halılar solarmı ş. Mantomu giyip kapıdan çıkarken, aptal kadın bu ha vada mantonu 
neden giydin, diye söylendim dı şarda tam pastırma yazı sıca ğı vardı o gün. En az 
yirmi derece. Ama içimdeki öteki ses, aptallık etme , burada öyledir ama orası on 
beşten fazla de ğildir. Üstelik rutubetlidir de, diyordu. Ve i şte o gün 
Strayhornlara gitmemeye o anda karar verdim. Aksine  feribotta Jonesport'a 
gidecek ve kızımla yüzle şecektim. Lisa'ya telefon edip halı i şini ba şka bir gün 
yapaca ğımızı söyledim ve iskeleye indim. Đki on be şe güç bela yeti şmiştim. Onu 
kaçırsaydım Selena'yı da kaçırabilirdim ve ondan so nra olaylar nasıl geli şirdi, 
hiç bilemem do ğrusu. 
Feribottan ilk çıkan ben olmu ştum -iskeleye ayak bastı ğımda daha halattan 
bağlamamı şlardı bile- ve do ğruca okula gittim. Selena ve sınıf ö ğretmeni ne 
söylemi ş olurlarsa olsunlar onu etüt salonunda bulamayaca ğımdan emindim; 
herhalde marangozhanenin arkasında e ğleniyorlar, marihuanalı sigaralarıyla 
birlikte bir şi şe de ucuz şarap içiyorlardı... Öyle bir durumda bulunmadıysan 
bunun neye benzedi ğini bilemezsin ve ben de bunu imkanı yok tarif edem em. 
Söyleyece ğim şu: kendini kalbinin kırılmasına hazırlamanın hiçbir  yolu yoktur. 
Sen sert adımlarla ilerlersin ve böyle bir şey olmayaca ğını umarsın sadece. 
Ama etüt salonunun kapısından içeri ba şımı uzattı ğımda kıza pencere yanında 
cebir kitabına e ğilmi ş olarak gördüm. O beni ilk ba şta fark etmemi şti. Korktu ğum 
gibi kötü arkada şlar edinmemi şti ama ben yine de çok üzülmü ştüm. Hiç arkada şı 
yok gibiydi ve bu daha da kötüydü. Belki sınıf ö ğretmeni, bir kızın dersten 
sonra o koca salonda tek ba şına çalı şmasından bir yanlı şlık görmez, hatta bunun 



takdire layık bir şey oldu ğunu dü şünürdü. Ama ben bunda ne takdir edilecek, ne 
de sa ğlıklı bir şey görmüyordum. 
Selena'nın kız arkada şlarıyla birlikte olması, plak dinlemesi ve o ğlanlardan söz 
etmesi gerekirken, orada ö ğleden sonrasının o tozlu ı şı ğı altında, çocuklar 
gittikten sonra cilalı yere serdikleri o pis tala şlar arasında ba şını sanki 
yaşam ve ölümün sırları orada saklıymı ş gibi kitabına e ğmiş olması hiç de do ğru 
değildi. 
"Merhaba, Selana!" dedim. Kız bir tav şan gibi irkilerek kendisine merhaba 
diyenin kim oldu ğunu görmek için dönerken kitaplarının yarısı yere s açıldı. 
Gözleri o kadar iriydi ki, yüzünün yarısını kaplamı ş sandım, yanakları ve alnı 
beyaz bir kaptaki kaymak kadar solgundu. Yeni sivil celeri dı şında. Onlar yanık 
izleri gibi kıpkırmızıydı. 
Seslenenin benim oldu ğunu gördü. Yüzündeki korku geçti ama yerini gülümse meye 
bırakmadı. Yüzüne bir kepenk inmi ş gibiydi... ya da bir şatodaymı ş da köprüyü 
kaldırmı ş gibi. Evet, öyle. Ne demek istedi ğimi anladınız mı? 
"Anne, senin burada ne i şin var?" dedi. 
"Seni eve götürmeye ve yolda a ğzından bir şeyler almaya geldim," demeyi 
düşündüm. Ama içimde bir ses bunun o odada yanlı ş olaca ğını söylüyordu. Onun ne 
derdi oldu ğunun kokusunu tebe şir ve tala ş kokusunu aldı ğım gibi aldım o bo ş 
odada. Bir koku alıyordum ve bunun ne oldu ğunu ö ğrenmeye kararlıydım. Yüzüne 
bakınca gere ğinden çok bekledi ğimi anlıyordum. Artık bunun uyu şturucu olmadı ğını 
anlamı ştım, ama her neyse, aç bir şeydi. Ve kızımı diri diri yiyordu. 
Ona ö ğleden sonra çalı şmaktan vaz geçti ğimi ve biraz vitrinlere bakmaya 
geldi ğimi ama bir şey bulamadı ğımı söyledim. "Seninle beraber döneriz diye 
düşündüm," dedim. "Bunun sence bir sakıncası var mı, S elena?" 
Sonunda gülümsedi. O gülümsemeye bin dolar verebili rdim... sadece benim içindi 
bu gülümsemesi. "Ne sakıncası olacak anne, yanımda birinin olması iyi olur," 
dedi. 
Birlikte iskeleye yürürken ona dersleri hakkında bi r şeyler söyledim, o da bana 
haftalardır olmadı ğı gibi yanıtlar verdi. Bir kedi tarafından kıstırıl mış bir 
tav şanınkine benzeyen o ilk bakı şından sonra aylardır olmadı ğı gibi kendine 
benziyordu artık ve ben de umut etmeye ba şlamı ştım. 
Nancy Little Tall'a ve Dı ş Adalar'a giden dört kırk be şin ne kadar bo ş oldu ğunu 
bilmeyebilir, ama sizler bilirsiniz sanırım, Frank ve Andy. Karada çalı şanlardan 
çoğu be ş buçukla dönerler ve dört kırk be şte ço ğunlukla posta ve markete giden 
mallar bulunur. Güzel bir sonbahar ö ğleden sonrasıydı, sandı ğım kadar so ğuk ve 
nemli de ğildi ve arka güvertede hemen hemen ikimizden ba şka kimse yoktu. 
Bir süre orada durup feribotun arkasında uzanan dal galara baktık. Güne ş iyice 
alçaldı ğı için dalgalar ı şı ğı binlerce altın parçasına dönü ştürmü ştü. Ben küçük 
bir kızken babam bunun gerçek altınlar oldu ğunu ve denizkızlarının gelip 
aldıklarını söylerdi. Denizkızlarının o altın parça larıyla sualtındaki 
saraylarının çatlarını kapladıkları anlatırdı. Ben suyun üstündeki o parıltıyı 
görünce hep denizkızlarını gözlerdim ve neredeyse S elena'nın ya şına gelinceye 
kadar böyle bir şeyin olamayaca ğını dü şünmemiştim bile. Dü şünemezdim, çünkü bunu 
bana babam söylemi şti. 
O gün sular ancak ekimin sakin günlerinde görülen l acivert rengiydi ve dizel 
motorlarının gürültüsü insanda sakinle ştirici bir etki yaratıyordu. Selena 
başını örttü ğü e şarbını açtı, kollarını havaya kaldırıp güldü. "Ne k adar güzel, 
değil mi, anne?" dedi. 
"Öyle," dedim. "Ve sen de bir zamanlar güzeldin, Se lena. Artık neden güzel 
değilsin, ha?" 
Bana bakarken üst üste iki yüzü. var gibiydi. Üstte ki şaşkındı ve hala 
gülüyordu... ama altındakinin ku şkulu bir bakı şı vardı. O alttaki yüzünde 
Joe'nun o bahar ve yazda ona söyledi ği her şeyi gördüm. O yüz bana, benim hiç 
arkada şım yok diyordu. Ne sen, ne de o. Ve birbirimize bak tıkça o yüz üste 
çıkmaya ba şlamı ştı. 
Selena gülmesini kesip dönüp suya baktı. O zaman ke ndimi çok kötü hissettim, 
Andy, ama derininde ne kadar hüzünlü olsa da bunun beni önleyemeyece ğinde 
kararlıydım. Kimi zaman iyilik yapmak zalim olmak z orundasın -bir doktorun, 
çocu ğun a ğlayaca ğını ve anlamayaca ğını bildi ği halde i ğne yapması gibi. Kendi 
içime baktım ve gerekirse zalim olabilece ğimi gördüm. Bunu bilmek o zaman ödümü 



patlatmı ştı, şimdi bile biraz ürkütüyor ya aslında. Gerekti ği kadar sert 
olabilece ğini, önceden duraklamayaca ğını ve sonradan geriye baktı ğında pi şman 
olmayaca ğını bilmek ürkütücü bir şeydir. 
"Ne demek istedi ğini anlamadım, anne," dedi ama bana dikkatle bakmak ta oldu ğunun 
da farkındaydım. 
"Deği ştin," dedim. "Görünü şün, giyini şin, tavırların hep de ği şti. Ve bütün 
bunlar bana senin ba şının bir tür dertte oldu ğunu söylüyor." 
"Hiçbir şey yok," dedi. Ama bunu söylerken benden uzakla şıyor gibiydi. 
Uzanamayaca ğım kadar uzakla şmadan ellerini tuttum. 
"Var," dedim. "Ve ikimiz de bunu bana söylemeden bu  feribottan inmeyece ğiz." 
"Hiçbir şey yok!" diye ba ğırdı. Ellerini ellerimden çekmek istedi ama ben 
bırakmadım. "Bir şey yok diyorum sana! Bırak beni!" 
"Daha de ğil," dedim. "Selena, derdin ne olursa olsun, sana o lan sevgim asla 
eksilmeyecektir, ama bunun ne oldu ğunu söylemeden senin kurtulmana yardıma 
olamam." 
O zaman direnmeyi bırakıp bana baktı. Đlk ikisinin altında üçüncü bir yüz 
görüyordum şimdi -pek ho şuma gitmeyen kurnaz ve kederli bir yüz. Teni dı şında 
Selena genellikle benim aileme benzerdi ama o anda tıpkı babasına benziyordu. 
"Önce bana bir şey söyle," dedi. 
"Söyleyebilece ğim bir şeyse söylerim." 
"Ona neden vurdun?" diye sordu. "O zaman ona neden vurdun?" 
"Ne zaman?" diye sormak için a ğzımı açtım -sadece bir iki saniyelik bir dü şünme 
süresi elde etmek içindi bu- ama birden bir şeyi anladım, Andy. Bunun nasıl 
oldu ğunu bana sorma, Andy -belki kadınlık sezgisi dedikl eri şeydi bu, belki de 
kızımın aklından geçenleri okumu ştum, bilemiyorum. Bir an bile duraklarsam onu 
kaybedece ğimi biliyordum. Belki bir günlük kaybedecektim, ama  bunun sonsuza 
kadar olaca ğını da hissediyordum. Onun için hiç duraksamadım. 
"Çünkü o ak şam beni odunla dövmü ştü," dedim. "Böbreklerimi ezmi şti sanırım. Bir 
daha buna razı olmayaca ğıma karar vermi ştim. Asla." 
Biri elini yüzüne do ğru salladı ğında yaptı ğı gibi gözlerini kırpı ştırdı, a ğzı 
açık kaldı. 
"Sana öyle anlatmamı ştı, de ğil mi?" dedim. 
Başını salladı. 
"Ne demi şti? Đçkisini mi bahane etmi şti?" 
"Onu ve poker oyununu," dedi neredeyse i şitilmeyecek kadar alçak bir sesle. "Ne 
onun ne de ba şkalarının e ğlenmesini istemedi ğini söyledi. O yüzden onun poker 
oynamasını istemiyormu şsun ve geçen yıl Tanya'ya yatıya gitmemi o yüzden 
yasaklamı şsın. Herkesin senin gibi haftada sekiz gün çalı şmasını istedi ğini 
söyledi. Ve sana itiraz edince kalkıp tereya ğ kasesini kafasına geçirmi şsin ve 
bir şey yapmaya kalkı şırsa kafasını kesece ğini söylemi şsin. Bunu o uyurken 
yapacakmı şsın." 
Bu kadar feci olmasaydı gülebilirdim, Andy. 
"Ona inandın mı?" 
"Bilemiyorum," dedi. "Keseri dü şününce öyle korkuyordum ki, neye inanaca ğımı 
bilemedim." 
Bu bir bıçak gibi girmi şti kalbime, ama hiç renk vermedim. "Selena, sana 
söyledikleri yalandı," dedim. 
Geri çekilerek, "Beni rahat bırak!" dedi. O kıstırı lmı ş tav şan bakı şı gelmi şti 
yüzüne. Utandı ğı ya da korktu ğu için bir şeyler sakladı ğını fark ettim. "Ben 
kendim çaresine bakarım! Senden yardım falan istemi yorum, beni rahat bırak!" 
dedi. 
"Sen çaresine falan bakamazsın, Selena," dedim. Dik enli tele takılmı ş bir koyun 
ya da atı kurtarmak için çalı şırken kullanılan o yatı ştırıcı sesle konu şuyordum. 
"Bunu yapabilseydin, çoktan yapardın. Beni dinle, S elena -o gece beni elimde 
keserle gördü ğün için özür dilerim; o gece gördü ğün ve duydu ğun her şey için 
özür dilerim senden. E ğer bunun seni bu kadar korkutaca ğını ve mutsuz yapaca ğını 
bilseydim beni ne kadar kı şkırtsa da ona bir şey yapmazdım." 
"Artık kesemez misin?" dedi Ellerini ellerimin aras ından çekip kulaklarını 
örttü. "Daha fazlasını duymak istemiyorum. " 
"Kesemem çünkü o i ş bitti ve geride kaldı, ama bu i ş daha bitmedi," dedim. 
"Bırak yardım edeyim, yavrum." Kolumu beline sarıp bana do ğru çekmeye çalı ştım. 



"Yapma! Sakın bana vurayım deme! Bana dokunma bile,  orospu!" diye ba ğırıp 
kendini geriye attı. Onun küpe şteye çarptı ğını görünce geri savrulup denize 
düşece ğini sandım. Kalbim kaskatı kesildi ama ellerim çalı ştı neyse. Uzanıp 
mantosundan yakaladım ve kendime do ğru çektim. Islak yerde kayıp az daha 
düşüyordum. Ama kendimi toparlayıp do ğruldum ve kıza bakam. O da yüzüme bir 
tokat indirdi. 
Buna aldırmadan onu yeniden yakalayıp kucakladım. T okada aldırdı ğım yoktu. Onu 
kaybetmekten korkuyordum. O bir an onun tepetaklak suya yuvarlandı ğını görür 
gibi olmu ştum. Bundan o kadar emindim ki, saçlarımın neden o anda bembeyaz 
kesildi ğini hiç anlayamamı şımdır. 
Selena ondan sonra a ğlamaya ba şladı, bana vurmak istemedi ğini, böyle bir şeyi 
asla aklına getirmedi ğim söyleyince kendisine inandı ğımı söyledim. "Biraz sus," 
dedim. Ondan sonra söyledikleri beni dondurmu ştu. "Beni tutmayacaktın, anne. 
Bırakacaktın dü şeyim," dedi. 
Onu bırakmadan biraz gerileyip yüzüne baktım. Đkimiz de a ğlıyorduk. "Beni hiçbir 
şey bunu yapmaya zorlayamaz, yavrum," dedim. 
Başını ileri geri sallıyordu. "Artık dayanamıyorum, an ne... Kendimi o kadar pis 
ve şaşkın hissediyorum ki. Ne yaparsam yapayım artık asla  muttu olamam." 
"Ne oldu?" diye sordum. Yemden korkmaya ba şlamı ştım. "Ne oldu, Selena?" 
"Sana söylersem beni denize herhalde sen atarsın," dedi. 
"Bunu yapmayaca ğımı biliyorsun. Ve kızım sana bir şey daha söyleyeyim -her şeyi 
bana açıklamadan aya ğını karaya basamayacaksın. E ğer bütün yıl boyunca bir 
feribotla iki iskele arasında gidip gelmemiz gereki rse bunu yapaca ğız -ho ş Kasım 
gelmeden ya so ğuktan donarız ya da o büfede verdikleri şeylerden zehirleniriz 
ya." 
Bunun kendisini güldürece ğini sanmı ştım ama güldürmedi. Ba şını e ğip güverteye 
bakarak alçak sesle bir şeyler söyledi. Rüzgarın u ğultusu ve makinaların 
gürültüsünden pek duyamamı ştım. 
"Ne dedin, yavrum?" diye sordum. 
Bir daha söyledi ve ben bunu, daha yüksek sesle söy lememi ş olmasına kar şın 
ikinci kez duymu ştum. Bir anda her şeyi anladım ve Joe St. George'un günleri 
ondan sonra sayılıydı artık 
"Ben bir şey yapmak istemedim.. O beni zorladı." Söyledi ği buydu i şte. 
Bir an öylece durdum, kıza uzandı ğımda geriledi. Yüzü çar şaf kadar beyazdı. Tam 
o sırada feribot -eski Ada Prensesi'ydi- birden sar sıldı. Dünya zaten aya ğımın 
altından kayıp gidiyordu, Selena beni tutmasaydı kı çüstü oturacaktım güverteye. 
Kız bana bir daha sarıldı ve boynuma kapanıp a ğlamaya ba şladı. 
"Gel, şuraya oturalım hele," dedim. "Bu teknenin bir yanın dan öteki yanına 
yeteri kadar savrulduk artık." 
Bir çift yatalak gibi birbirimize sarılmı ş bir halde ayaklarımızı sürüyerek 
sıralardan birine gittik. Benim gözlerim hafif ya şlıysa da, Selena hüngür hüngür 
ağlıyordu. Ama onun a ğladı ğını duydu ğuma seviniyordum. Ancak hıçkırıklarını 
duyup gözya şlarını görünce, gözlerinin ı şı ğı ve elbisesinin içindeki vücudunun 
biçimi gibi duygularının da ondan kopup gitmi ş oldu ğunu fark ettim. Onun 
ağlaması yerine gülmesini tercih ederdim, ama a ğlamasına bile razıydım. 
Sıraya oturunca bir süre daha a ğlamasına göz yumdum. Hıçkırıkları azalınca 
mendilimi çıkartıp verdim. Mendili ba şta kullanmadı bile. Gözlerinin altı mor 
mor, baktı yüzüme. "Benden nefret etmiyor musun, an ne? Gerçekten nefret etmiyor 
musun?" dedi. 
"Hayır, ne şimdi ne de ilerde. Sana yemin ederim. Ama bir şeyi ortaya koyalım. 
Bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Yüzünden bunu yapamayaca ğını sandı ğını 
anlıyorum, ama yapabilece ğine inanıyorum. Ve şunu da asla unutma -bunu bir daha 
hiç kimseye anlatmak zorunda kalmayacaksın -hatta i stersen, kocana bile. Anlıyor 
musun?" 
"Evet, anne. O e ğer söylersem... senin bazen çok kızdı ğını., o kaseyi ba şına 
indirdi ğin gece oldu ğu gibi... ve söylemek istedi ğim takdirde keseri hatırlamamı 
söyledi...ve..." 
"Hayır, böyle olmaz. Ba şından ba şlayacaksın. Ama ilk önce şunu kesin olarak 
öğrenmek istiyorum. Baban senden yararlandı, de ğil mi?" 
Başını öne e ğip yanıt vermedi. Bu yanıt bana yeterliydi, ama onu n kendisinin 
bunu yüksek sesle söylemeye ihtiyaca oldu ğunu hissediyordum. 



Parmağımı çenesinin altına koydum, gözgöze gelinceye kada r ba şını kaldırdım. 
"Öyle mi?" 
"Evet," diyerek yine hıçkırmaya ba şladı. Ama bu kere a ğlaması o kadar uzun 
sürmedi. Onu bir süre bıraktım, benim de dü şünmeye ihtiyacım vardı. "Sana ne 
yaptı?" diye soramazdım, bunu kız da tam olarak bil emeyebilirdi. "Seni düzdü 
mü?" diye sorabilir miydim ama o takdirde bile böyl e kaba konu ştu ğum için 
anlamayabilirdi. Ve bu kafamın içinde çirkin bir se sti. 
Sonunda, "Penisini senin içine soktu mu, Selena?" d iye sordum. 
Başını salladı. "Buna izin vermedim." Yutkundu. " Şimdilik." 
Bundan sonra ikimiz de, en azından birbirimize kar şı, biraz rahatlamı ştık. 
Đçimde müthi ş bir öfke vardı. Sanki içimde, o güne kadar fark et medi ğim bir göz 
vardı ve onunla sadece Joe'nun atı andıran uzun sur atını, çatlak dudaklarını, 
sarı di şlerini, hep kırmızı ve çatlak olan yanaklarını görü r gibiydim. Di ğer iki 
gözüm kapandı ğında o gözüm hep açık kaldı ondan sonra ve o ölmede n onun 
kapanmayaca ğını anlamaya ba şlamı ştım. 
Bu arada Selena, hikayesini ba ştan sona anlatmaktaydı. Sözünü bir kere bile 
kesmedim. Her şey Joe'nun kafasına kaseyi indirmem ve Selena'nın o nun kanlı 
kula ğını tutarken görmesiyle ba şlamı ştı. Beni de sanki kafasını uçurmak 
istiyormu şum gibi elimde keserle gördü ğü gece. Ben onun sadece beni dövmesini 
önlemeye çalı şıyordum, Andy ve bunu sa ğlamak için hayatımı tehlikeye atmı ştım 
ama Selena bunu anlamamı ştı. Gördü ğü her şey babasının kar hanesine yazılmı ştı. 
Cehennem yolu iyiniyetle kaplıdır derler ve ben bun un do ğru oldu ğunu biliyorum. 
Ama deneyimlerimden biliyorum bunu. Bilmedi ğim şey, iyilik yapmanın neden 
çoğunlukla kötüye götürdü ğüdür. Eh, buna akıl erdirenler benden iri kafası 
olanlardır herhalde. 
O hikayeyi burada anlatacak de ğilim, Selena'ya olan saygımdan de ğil, çok uzun 
oldu ğu ve beni hala yaraladı ğı için. Ama size kızın ilk söyledi ği şeyi 
söyleyece ğim. Bunu asla unutamayaca ğım. Olayların nasıl göründükleri ve aslında 
nasıl oldukları arasındaki farkı o zaman bir kere d aha dü şünmüştüm... iç ve dı ş 
meselesi, hani. 
"O kadar kederli görünüyordu ki," dedi. "Parmakları  arasından kanlar akıyordu, 
gözleri ya şlıydı ve çok kederli görünüyordu. Anne, kan ve gözy aşından çok o 
bakı şı nedeniyle nefret ettim senden. Ve ona kar şı iyi davranmaya karar verdim. 
O gece yatmadan önce diz çöküp, 'Tanrım, annemin on a bir zarar vermemesini 
sağlarsan babama kar şı iyi davranaca ğım,' diye yemin ettim." 
Bu konunun kapandı ğına inandıktan bir yıl sonra kızımdan bunları duyma nın beni 
ne hale getirdi ği hakkında bir fikriniz var mı? Ha, Andy? Ya sen, F rank? Ya sen 
Kennebunk'lu Nancy Bannister? Hayır hiçbir fikriniz  olmadı ğını görüyorum. Ve 
Tanrıya yalvarırım, bunu hiçbir zaman da ö ğrenmeyin. 
Ona kar şı iyi olmaya ba şlamı ştı -arka bahçede çalı şırken yiyecek güzel şeyler 
getiriyor, geceleri televizyon seyrederken yanında oturuyor, kapı önünde oturup 
Joe St. George palavra politikasını anlatırken -yok , Kennedy'nin her i şi 
Yahudilerle Katoliklere verdi ği, yok Komünistlerin güneyde zencileri okullara ve 
lokantalara sokmaya çalı ştıklarını- onu dinliyordu. Babasını dinliyor, 
şakalarına gülümsüyor, elleri çatladı ğı zaman krem sürüyordu ve Joe da fırsatın 
kapısını çaldı ğını duymayacak kadar sa ğır de ğildi. Artık politikadan söz etmeyi 
bırakmı ş, benim kızdı ğım zaman ne hale geldi ğimi ve evlili ğimizin neden 
yürümedi ğini anlatıyordu. Ona göre bunun suçlusu da bendim. 
Joe kıza babaca olmayan dokunu şlarına 1962 baharı sonlarında ba şlamı ştı. Bu ilk 
başta zararsız gibi gözüken şeylerdi -ben odadan çıktı ğımda yanında otururken 
dizlerini ok şamalar, arka sundurmaya birasını getirdi ğinde kıçına küçük bir 
şaplak falan gibi. Böyle ba şladı ve daha ileri gitti. Temmuz ortaları geldi ğinde 
zavallı Selena benden oldu ğu kadar ondan da korkmaya ba şlamı ştı. Ben kafama 
yanıt aramayı sokup da okula gidene kadar bir erke ğin bir kadını düzmeden 
yapabilece ği her şeyi yapmı ştı artık ve kızın ödünü patlatıp onun da kendisine 
bazı şeyler yapmasını sa ğlamı şta. 
Joe Junior ve Küçük Pete Đşçi Bayramı nedeniyle evde olmasalardı bakireli ğini 
bozaca ğından da emindim. Küçük Pete sadece ayak altında do la şıyordu ama, sanırım 
Joe Junior bir şeyler anlamı ştı ve hep araya girmeye çalı şıyordu. E ğer bunu 
gerçekten yaptıysa Tanrı ondan razı olsun. Ben o sı ralarda günde on saat, on iki 
saat çalı ştı ğımdan bir yararım dokunamazdı. Ben yokken Joe hep k ızın çevresinde 



dolanıyor, ona dokunuyor, öpmek istiyor, "özel yerl erine" (o öyle derdi) 
dokunmasını istiyordu. Bunu ondan istemek zorunda k aldı ğını, benim ona iyi 
davranmadı ğımı, bir erke ğin bazı ihtiyaçları oldu ğunu falan söylüyordu. Ama 
Selena a ğzını açıp bir şey söyleyemezdi. E ğer konu şursa benim ikisini de 
öldürece ğimi söylemi şti. Hep o tereya ğı kasesi ile keseri hatırlatıyordu. Benim 
ne kadar kötü ruhlu so ğuk bir orospu oldu ğumu ve bir erke ğin belirli ihtiyaçları 
olmasının kendi elinde olmadı ğını söylüyordu. Bunları kafasına kazımı ştı kızın, 
Andy., sonunda kız çıldıracak gibi olmu ştu. 
Ne dedin, Andy? 
Evet, çalı şırdı, ama kızının ardından ko şmaya gelince i şe falan aldırmazdı. 
Yazlıkçılara yardım eder, iki evin bakıcılı ğını yapardı (evleri ona emanet 
edenlerin mallarının listesini yaptıklarını umarım) ; i şlerin yo ğun oldu ğu zaman 
kendisini ça ğıran dört be ş balıkçı vardı -Joe a ğ toplamada onların en iyileriyle 
boy ölçü şebilirdi- bir de motor onarım i şleri falan vardı. Böyle çalı şan bir 
insan çalı şma saatlerini kendisi ayarlar ve o yazla sonbahar J oe ben yokken 
mümkün oldu ğu kadar evde olmaya çalı şmıştı. Selena'nın çevresinde olmak için. 
Anlamanızı istedi ğim şeyi anlıyor musunuz, acaba? Onun donunun içine girm ek 
kadar kafasının içine de girmek istedi ğini anlıyor musunuz? Kızın beni elimde o 
lanet keserle görmesinin çok önemli oldu ğunu anladı ğından en çok onu 
kullanıyordu. Bunu sempatisini kazanmak için kullan amayacağını görünce korkutmak 
için kullanmı ştı. Yaptıkları şeyi bir ö ğrenirsem onu evden kovaca ğımı da tekrar 
tekrar söylemi şti. 
Yaptıkları şey! Aman Tanrım! 
Selena onu yapmak istemedi ğini söyleyince o artık durmak için çok geç oldu ğunu 
söylemi şti. Kendisini çıldırtacak kadar kı şkırttı ğını ve bu tür kı şkırtmaların 
ırza geçmekle sonuçlandı ğını anlatmı ştı. Selena a ğzını tuttu ğu takdirde o da 
konu şmayacaktı... "Ama," demi şti. " Şunu aklından çıkarma, birazı çıkarsa, hepsi 
çıkar." 
Kız onun hepsi demekle ne kast etti ğini bilmiyordu ve ona ö ğleden sonraları bir 
bardak buzlu çay getirmesinin ya da Laurie Langill' in yeni köpe ğinden söz 
etmesinin ona canı istedi ğinde kendisinin bacakarasını ok şayıp sıkma fikrini 
nasıl verdi ğini anlayamıyordu. Babasının böyle kötü. davranması  için kendisi bir 
şey yapmı ş olmalıydı ve bundan da çok utanıyordu. En kötüsü d e buydu sanırım -
korku de ğil de, utanma. 
Selena bir gün olayı okuldaki rehberlik danı şmanı Bayan Sheets'e anlatmaya karar 
verdi ğini anlattı. Hatta randevu da almı ştı, ancak kendisinden önceki kızın 
konu şması biraz uzayınca cesaretini kaybedip içeri girme mişti. Bu bir ay kadar 
önce, okul ba şladıktan hemen sonra olmu ştu. 
Feribotun arka güvertesinde otururken bana, "Bunu n asıl anlataca ğımı dü şünmeye 
başladım," dedi. O sırada yolu yarılamı ştık ve ikindi güne şi altında parıldayan 
East Head görünüyordu. Selena arada sırada burnunu siliyordu, mendilimi 
sırılsıklam etmi şti ama artık kendini denetim altına almı ştı ve bundan büyük 
gurur duyuyordum. Ama elimi hiç bırakmadı. Konu şurken sıkı sıkı tutuyordu. 
Ertesi gün elim hep morardı ondan sonra. "Oturup da  ne diyece ğimi dü şündüm. 
'Bayan Sheets, babam bana o şeyi yapmak istiyor, bilirsiniz ya.' Ama kadın o 
kadar ya şlı ve o kadar kalın kafalıdır ki, herhalde, 'Hayır bilmiyorum, Selena, 
ne demek istiyorsun?' diyecekti. Sonra ben öz babam ın beni düzmeye çalı ştı ğını 
söyleyecektim ama, onun geldi ği yerde insanlar böyle şeyler yapmadıklarından, 
bana inanmayacaktı." 
"Bence bu dünyanın her yerinde olur," dedim. "Acı a ma gerçek. Ve tümden aptal 
değilse bir okul danı şmanı da bilir bunu. Bayan Sheets tümden aptal mıdır , 
Selena?" 
"Hayır, sanmıyorum, anne. Ama..." 
"Bunun, bu i şin ilk senin ba şına mı geldi ğini sanıyorsun?" dedim. Çok alçak 
sesle konu ştu ğu için ne kar şılık verdi ğini anlayamadım. Tekrar etmesini 
söyledim. 
" Đlk ben miyim de ğil miyim bilmiyorum," deyip sarıldı bana. Ben de on a sarıldım. 
"Ama orada otururken bunu anlatamayaca ğımı fark etmi ştim. Belki hemen içeri 
girseydim bir solukta her şeyi anlatabilirdim. Ama içerisi dolu oldu ğu için 
orada oturup dü şündüm... Ya babam haklıysa... Ya beni kötü bir kız olarak 
görürse..." 



"Bu asla aklıma bile gelmezdi," diyerek bir daha ku cakladım. 
Selena yüre ğimi ısıtan bir gülümsemeyle baktı bana. "Bunu şimdi biliyorum," 
dedi. "Ama o zaman bundan emin de ğildim." 
Selena yolda ba şka şeyler de söylemi şti -gözleri ba şka şey, a ğzı ba şka şey 
söylüyordu. Yüksek sesle söyledi ği, e şyalarını toplayıp evden kaçmayı dü şündüğü 
idi; bu en azından bir çıkı ş yoluydu. Ama çok incinmi şseniz kaçmanın bir yararı 
olmaz - nereye giderseniz gidin, kafanızı ve kalbin izi de birlikte götürürsünüz- 
ve ben onun gözlerinde intihamı kafasından sık sık geçti ğini okuyordum. 
Kızımın gözlerinde intiharı gördü ğümü dü şünürdüm, sonra da içimdeki o gözle 
Joe'nun yüzünü daha açık seçik görürdüm. Onun kızı nasıl rahatsız etti ğini, 
sonunda sadece blucin giymeye karar verene kadar el ini ete ğinin altına nasıl 
soktu ğunu, istedi ğini -kendi giri şim eksikli ğiyle olmayarak- nasıl elde 
edemedi ğini dü şünürdüm. Joe Junior arkada şı Willy Bramhall ile oyununu birkaç 
kere yarıda kesip eve gelmeseydi, ya da ben gözleri mi sonunda açıp da kızıma 
iyice bakmasaydım neler olaca ğını dü şünürdüm. Joe'nun alnına dokunmak, onun 
göründü ğü kadar düzgün olup olmadı ğını anlamak istemem beni buraya getirmi şti 
i şte. Gözlerim artık açılmı ştı ve elinin eri şebilece ği her şeyi, hatta kendi 
kızını bile, alaca ğına inanan sevgisiz ve acımasız bir insanla ya şamakta 
oldu ğumu görmü ştüm. 
Düşüncelerimde buraya varmı ştım ki, birden ilk kez onu öldürmek aklıma geldi. B u 
i şi yapmaya o zaman karar verdim diyemem, ama bunun s adece bir hayal oldu ğunu 
söylersem de yalan olur. 
Selena aklımdan geçenleri gözlerimden okumu ş olmalıydı, elini koluma dayayıp, 
"Bir kötülük olmayacak, de ğil mi, anne?" dedi. "Lütfen olmayacak de -sana 
söyledi ğimi anlayacak ve çok kızacak." 
Onun duymak istediklerini söyleyip rahat ettirmek i sterdim ama bunu yapamadım. 
Bir şeyler olacaktı -ama bunun ne olaca ğı, ne kadar olaca ğı herhalde Joe'ya 
bağlıydı. Ona kaseyle vurdu ğum gece gerilemi şti, ancak bu aynı şeyi bir daha 
yapaca ğı demek de ğildi. 
"Ne olaca ğını bilmiyorum," dedim. "Ama sana iki şey söyleyece ğim, Selena: bu 
olanlarda senin hiç bir suçun yok ve onun seni raha tsız etme günleri sona erdi 
artık. Anlıyor musun?" 
Gözleri yine ya şla dolmu ştu, gözya şları yanaklarından a şağı süzülmeye ba şladı. 
"Kötü bir şey olmasını istemiyorum." Bir an durdu, dudakları k ıpırdadı, sonra 
patlar gibi bir sesle, "Nefret ediyorum bunlardan!"  dedi. "Ona neden vurdun ki? 
Neden benim ardımdan gelmeye ba şladı ki? Neden her şey eskisi gibi kalmadı?" 
Kızın elini tuttum. "Hiçbir şey hep aynı kalmaz, yavrum," dedim. "Kimi zaman 
i şler kötüye gider ve düzeltilmesi gerekir. Bunu anlı yorsun, de ğil mi?" 
Başını salladı. Yüzünde acı vardı, ama ku şku yoktu. "E-vet, anlıyorum," dedi. 
O sırada iskeleye yana ştı ğımızdan konu şacak zamanımız kalmamı ştı. Buna 
seviniyordum; o iri gözleriyle bana bakmasını, her çocu ğun istedi ği şeyi 
istemesini istemiyordum -her şeyin yoluna girmesini, ama kimsenin zarar görmeyip 
acı çekmemesini. Benden tutamayaca ğım sözler vermemi. Đstedi ği sözü tutup 
tutamayaca ğımı da bilemiyordum. Đçimdeki gözün buna izin verip vermeyece ğini de. 
Hiç konu şmadan feribottan indik 
O ak şam Joe çalı şmakta oldu ğu Carstairs'lerin evinden dönünce çocukların üçünü 
de markete gönderdim. Selena'nın giderken bana dönü p baktı ğını görüyordum, yüzü 
süt kadar beyazdı. Andy, kız bana dönüp baktı ğında gözlerinde o lanet keseri 
görüyordum. Ama bir şey daha görüyordum ve bunun rahatlama oldu ğuna inanıyordum. 
Hiç olmazsa olanların ardı arkası kesilecek diye dü şünüyor olmalıydı. 
Joe her zaman oldu ğu gibi sobanın yanında oturmu ş Ellsworth American gazetesini 
okuyordu. Ben odun kutusunun yanında durmu ş kendisine bakarken içimdeki o göz 
giderek daha açılmı ş gibiydi. Orada bir insanın tek kızını ellemesi dün yanın en 
doğal şeyiymi ş gibi otururken bir insanın bunu yaptıktan sonra na sıl rahatça 
uyuyabilece ğini dü şündüm. Samoset Oteli'ndeki mezuniyet balosundan, on un şimdi 
eski yamalı blucini ve kirli yünlü fanilasıyla soba nın yanında gazetesini 
okumasına ve benim kalbimde öldürme duygularıyla od un kutusunun yanında durmama 
nasıl geldi ğimizi dü şünmeye çalı ştım ama ba şaramadım. Bu sanki büyülü bir 
ormandaymı şsın da, arkana baktı ğında geldi ğin yolun kaybolmu ş oldu ğunu görmek 
gibi bir şeydi. 



Bu arada iç gözüm her an biraz daha çok şey görüyordu. Kafasına kaseyi 
geçirdi ğimde yüzünde beliren izleri, burnundaki küçük damar ları, alt duda ğının 
nasıl ileri fırladı ğını, kaslarındaki kepekleri, burnundaki kılları nas ıl 
çeki ştirdi ğini, arada sırada pantolonunun bacak arasını nasıl karı ştırdı ğını 
görüyordum. 
O gözün gördü ğü her şey kötüydü ve sonuç, onunla evlenmekle hayatımın en  büyük 
yanlı şını yapmı ş olmamdı; ve önemli olan sadece o yanlı ştı, çünkü bunun bedelini 
sadece ben ödeyecek de ğildim. O sırada Selena'yla u ğra şıyordu, ama kızın 
arkasında iki o ğlan vardı ve o ablalarının ırzına geçmeye çalı şıyorsa onlara ne 
yapmazdı ki? 
Başımı çevirince içimdeki göz odun kutusunun üstündeki  rafta her zamanki yerinde 
duran keseri gördü. Uzanıp sapını kavradım, ama bu kere senin eline verecek 
değilim, Joe, diye dü şündüm. Sonra Selena'nın yolda giderken dönüp bana b akı şını 
hatırladım ve her ne olursa olsun lanet keserin bun un bir parçası olamayaca ğına 
karar verdim. E ğilip kutudan iri bir odun aldım. 
Keser ya da odun, hangisi oldu ğu önemli de ğildi, Joe'nun hayatını kaybetmesine 
kıl payı kalmı ştı. Onun orada o kirli fanilasıyla oturup burnunun kıllarını 
çeki ştirirken çizgi romanları okudu ğunu gördükçe Selena ile yaptıkları aklıma 
geliyor; bunu hatırladıkça daha çok kızıyor; ve kız dıkça da odunla kafasını 
yarasım geliyordu. Đlk olarak nereye vuraca ğımı görebiliyordum bile. Saçları 
arkada epey seyrelmeye ba şlamı ştı ve koltu ğunun yanındaki lamba o noktayı 
parlatıyordu. Kalan birkaç tel saçın arasından çill eri bile görülüyordu. Tam 
oraya, diye dü şündüm. Kanlar abajuru kirletecek ama zararı yok, za ten çirkin bir 
şeydi. Dü şündükçe kanların abajura fı şkırdı ğını görmek istiyordum. Sonra 
damlalar ampule de ğince hafif bir cızırtı duyulacaktı. Bunları dü şünüyordum ve 
düşündükçe de odunu daha sık kavrıyor, parmaklarımı ta m yerine yerle ştiriyordum. 
Çılgınlıktı bu, ama gözlerimi ondan ayıramıyordum v e ben bakmasam bile içimdeki 
gözün onu görmeye devam edece ğini biliyordum. 
Bu i şi yaparsam Selena'nın neler dü şünece ğini dü şünmeye çalı ştım en kötü 
korkuları do ğrulanmı ş olacaktı- ama bunun da bir yararı olmuyordu. Kızı ne kadar 
seviyorsam da ve onun beni sevmesini ne kadar istiy orsam da, bir yararı olmadı. 
O göz sevgiden de güçlüydü. O ölürse ve ben de onu öldürdü ğüm için South 
Windham'a girersem o üçüne ne olaca ğını bile dü şünmeden kapanırdı o göz. Ama 
açık durdu ve Joe'nun yüzünde ba şka çirkinlikler de gördü. Tra ş olurken 
yanaklarından kuru derileri sıyırması. Çenesinde ku ruyan bir parça hardal. 
Postayla sipari ş etti ği ve a ğzına tam oturmayan o atı andıran kocaman takma 
damağı. O gözle her yeni şeyi gördü ğümde odunu biraz daha sıkıyordum. 
Son dakikada bir şey daha dü şündüm. E ğer bunu hemen şimdi, burada yaparsan 
Selena için yapmı ş olmayacaksın diye dü şündüm. Üç aydır gözünün önünde kızı 
elliyordu ve sen bunu fark edemeyecek kadar aptaldı n. Onu öldürüp de hapse 
gireceksen ve çocuklarını sadece Cumartesileri göre ceksen bu i şi neden yaptı ğını 
anlaman gerek: Selena'ya saldırdı ğı için yapıyor de ğilsin bunu, seni aldattı ğı 
için yapıyorsun, ve bu bakımdan Vera'dan farksızsın  -en çok aptal yerine 
konulmaktan nefret ediyorsun. 
Bu dü şünce beni iyice yatı ştırmı ştı. Đçimdeki göz kapanmamı ştı, ama gücünü biraz 
kaybetmi ş, bulanıkla ştırmı ştı. Elimi açıp odunu dü şürmek istedim ama o kadar 
sıkı tutuyordum ki, bir türlü bırakamadım. Bunun üz erine di ğer elimle uzanıp 
parmaklarımı açmaya ba şladım. Đki parma ğımı açtı ğım halde di ğer üçü hala kasılı 
kalmı ştı. Üç be ş kere açıp kapayınca ancak normale dönebildi. 
Ondan sonra Joe'nun yanına gidip omzuna dokundum. " Seninle konu şmak istiyorum," 
dedim. 
"Konu ş bakalım," dedi gazetesinin ardından. "Seni engelle yen mi var?" 
"Konu şurken bana bakmanı istiyorum. Bırak elindeki o paça vrayı." 
Gazeteyi kuca ğına indirip bana baktı. "Bugünlerde çenen çok dü şük do ğrusu," 
dedi. 
"Çenem beni ilgilendirir, ama sen ellerine hakim ol san iyi olur. Aksi halde 
başına öyle bir dert açacaksın ki." 
Kaşlarını kaldırarak bana ne demek istedi ğimi sordu. 
"Selena'yı rahatsız etmekten vazgeç demek," dedim. 
Sanki dizimi aile mücevherlerine indirmi şim gibi bir hal aldı. Bu berbat i şin en 
hoş yanı buydu, Andy –yakalandı ğını fark edince yüzünün aldı ğı o şekil. Teni 



birden soldu, a ğzı açıldı, tüm gövdesi o boktan koltu ğunda şöyle bir kasıldı. 
Tıpkı bir insanın uyumak üzereyken kötü bir şey dü şündüğünde aniden kasıldı ğı 
gibi. 
Sanki sırtında bir kas gerilmi ş gibi davranmaya çalı ştıysa da, ikimizi de 
kandıramamı ştı. Hatta biraz utanmı ş gibi bile görünüyordu, ama bu da kendisini 
daha iyi görmemi sa ğlamadı. Aptal bir köpek bile kümesten yumurta çalar ken 
yakalandı ğında utanmı ş gibi görünmeyi akıl edebilir. 
"Neden söz etti ğini anlamadım," dedi. 
"O zaman neden şeytan pantolonunun içine girmi ş de ta şaklarını sıkmı ş gibi 
bakıyorsun?" diye sordum ben de. 
Kaşlarında bir fırtına belirtisi görüldü. "O lanet Joe  Junior benim hakkımda 
yalan söylüyorsa..." diye ba şladı. 
"Joe Junior senin için ne evet dedi, ne hayır ne de  belki. Ve rol kesmeyi 
bırakabilirsin, Joe. Selena anlattı bana. Her şeyi anlattı sana kaseyle vurdu ğum 
o geceden sonra nasıl iyi davranmaya çalı ştı ğını, ona nasıl kar şılık verdi ğini, 
eğer kimseye söylerse neler olaca ğını." 
"O yalancının teki!" diye ba ğırarak gazetesini bunu kanıtlamak istermi şçesine 
yere fırlattı. "Yalana ve iftiracı. Kemerimi alayım  da o suratını görünce -bir 
daha burada suratını göstermeye cesaret ederse..." 
Ayağa kalkmaya çalı ştı. Ama ben elimi uzatıp ittim kendisini; sallanan koltuktan 
kalkmaya çalı şan birini yerine oturtmanın bu kadar kolay olmasına  şaşmıştım 
doğrusu. Tabii, üç dakika önce az daha odunu kafasına indiriyordum ki, bunun da 
bir ilgisi olmu ş olabilir." 
Gözleri kasıldı ve bana kendisiyle dalga geçmememi söyledi. "Bunu daha önce de 
yapmı ştın," dedi. "Ama bu her seferinde aynı i şi yapabilirsin demek de ğildir." 
Aynı şeyi kısa bir süre önce ben de dü şünmüştüm ama şimdi bunu ona söyleyecek 
zaman de ğildi. "Böyle büyük konu şmayı arkada şlarına sakla" dedim. " Şu anda sus 
da dinle... Ve dört kulakla dinle. Bir daha Selena' ya el sürecek olursan seni 
bir çocu ğa cinsel tacizden ya da ırza geçmekten hapse attırı rım -hangisi seni 
daha uzun süre delikte tutacaksa." 
Bu onu sarsmı ştı i şte. A ğzı bir daha açıldı, bir an bana öylece baktı. 
"Bunu yapamazsın," dedi ve sonra sustu. Çünkü yapac ağımı anlamı ştı. Alt duda ğını 
daha da ileri uzattı bunun üzerine. "Onun tarafını tutuyorsun, de ğil mi?" dedi. 
"Bir de benim tarafımı bir kere sormak aklına bile gelmedi, de ğil mi?" 
"Senin tarafın da mı var?" diye sordum. "Kırk ya şına sadece dört yılı kalmı ş bir 
erkek ondört ya şındaki kızına ne kadar kıllı oldu ğunu görmesi için donunu 
indirmesini söylerse, bu adamın bir tarafı mı vardı r sence, ha?" 
"Gelecek ay on be şine basacak," dedi sanki bu her şeyi de ği ştirirmi ş gibi. 
"A ğzından çıkanı kula ğın duyuyor mu?" diye sordum. 
Bana bir süre daha baktı, sonra e ğilip gazetesini yerden aldı. "Beni rahat 
bırak, Dolores," dedi. " Şu makaleyi bitirmek istiyorum." 
Lanet gazeteyi elinden kaptı ğım gibi paramparça edip suratına fırlatmak isterdim  
ama bu kere aramızda kan çıkardı ve çocukların özel likle de Selena'nın- 
geldiklerinde böyle bir sahneyle kar şıla şmalarını istemiyordum. Onun için uzanıp 
parmağımla ucunu kıvırdım sadece. 
"Önce bana Selena'yı rahat bırakaca ğına söz vereceksin," dedim. "Bir daha ömrün 
boyunca ona öyle dokunmayaca ğına söz vereceksin." 
"Dolores, sen sanki..." diye ba şladı. 
"Söz ver, Joe, yoksa hayatını cehenneme çevirece ğim." 
"Bununla beni korkuttu ğunu mu sanıyorsun?" diye ba ğırdı- "Son on be ş yıldır 
cehennemden ba şka bir şey mi gösterdin sanki, orospu -o çirkin suratın çir kin 
huylarından da beter! Beni oldu ğum gibi istemiyorsan talihine küs!" 
"Senin cehennemden falan haberin yok," dedim. "Ama onu rahat bırakmaya söz 
vermezsen bunu sana ö ğretece ğim." 
"Pekala!" diye ba ğırdı. "Pekala! Söz veriyorum! Tamam i şte! Oldu mu? Tatmin 
oldun mu?" 
"Evet," dedim tatmin olmadı ğım halde. Bir daha beni asla tatmin etmeyecekti. 
Binbir mucize de yaratsa önemi yoktu artık. Ya çocu kları o evden çıkaracaktım, 
ya da yıl sona ermeden onun ölüsü çıkacaktı. Hangis inin olaca ğı benim için 
önemli de ğildi. Ama ba şına bir şey gelece ğini de, bundan kaçınacak zaman 
bulamayaca ğı kadar geç anlamasını istiyordum. 



"Güzel," dedi. "Her şey tamam öyleyse, de ğil mi, Dolores?" Ama bana bakan 
gözlerinde hiç de ho şuma gitmeyen garip bir parıltı vardı. "Kendini çok akıllı 
sanıyorsun, de ğil mi?" 
"Bilmem," dedim. "Kendimi epey zeki sanırdım ama bi r de kiminle evlendi ğime bak" 
"Haydi haydi," dedi o numaracı tavrıyla. "Sen de ke ndini baya ğı bir matah 
sanıyorsun yani. Ama sen de her şeyi bilemezsin." 
"Bu ne demek oluyor?" 
"Onu da sen dü şün bakalım," diyerek gazeteyi o günkü borsadan zara r görmedi ğine 
emin olmak isteyen zengin bir adam tavrıyla salladı . "Senin gibi zeki bir 
yaratık için güç bir şey olmamalı." 
Hoşlanmamı ştım ama fazla üstelemedim. Bu kısmen arı kovanına ç omak sokmak 
istemememdi, ama hepsi bu kadar de ğildi. Akıllı oldu ğuma inanıyordum, en azından 
ondan daha akıllı oldu ğuma. E ğer benden intikam almaya kalkarsa ne yapmak 
istedi ğini ba şladı ğından be ş dakika sonra anlayaca ğımı tahmin ediyordum. 
Kısacası gururdu, saf ve basit gurur, ve bir şeye ba şlamı ş oldu ğu aklımın 
ucundan bile geçmemi şti. 
Çocuklar marketten geldiklerinde o ğlanları eve gönderip Selena'yı aldım, evin 
arkasına yürüdük. Orada yılın bir mevsiminde kupkur u olan bir bö ğürtlen çalılı ğı 
vardır. Rüzgâr dalları salladıkça yapayalnız ve bir az da ürkütücü bir ses 
çıkıyordu. Yerdeki beyaz bir ta şın üstüne oturduk. East Head arkasında yarım ay 
yükselmeye ba şlamı ştı. Selena elimi tuttu ğunda parmakları o yarım ay kadar 
soğuktu. 
" Đçeri girmeye cesaret edemiyorum, anne," dedi titrek  bir sesle. "Tanya'ya 
gideyim, tamam mı? Lütfen olur de." 
"Korkacak hiçbir şey yok, yavrum," dedim. "Her şey yoluna girdi artık" 
"Sana inanmıyorum," diye fısıldadı. Ama yüzü inanma k istedi ğini söylüyordu -hem 
de her şeyden çok 
"Doğru," dedim. "Seni rahatsız etmeyece ğine söz verdi. Sözünü her zaman tutmaz, 
ama bu kere kendisini gözetlemekte oldu ğumu bildi ği için tutacaktır. Hem de 
ölümüne korktu artık" 
"Ölümüne mi korkuyor -neden?" 
"E ğer bir daha sana bir pislik yaparsa onu Shawshank'a  attıraca ğımı söyledim." 
Selena'nın sesi tutuldu, ellerimi sıkı sıkı kavradı . 
"Anne, söylemi ş olamazsın!" 
"Söyledim elbette. Bunu bilmen do ğru olur, Selena. Ama yerinde olsam fazla 
kaygılanmazdım. Joe bundan sonra dört yıl senin iki  metre yakınına bile 
gelmez... o zaman da kolejde olacaksın. Bu dünyada saygı duydu ğu bir şey varsa, 
o da kendi postudur." 
Selena a ğır a ğır bıraktı ellerimi. Yüzünün umutla doldu ğunu gördüm; ve ba şka bir 
şeyle daha. Ve ancak o zaman, ayı şı ğında bö ğürtlen çalılı ğı önünde otururken 
onun o sonbaharda ne kadar büyümü ş oldu ğunu fark ettim. 
"Beni kayı şıyla dövmez ya?" dedi. 
"Hayır, i ş bitti diyorum sana." 
Selena birden hepsine inandı, ba şını omzuma dayayıp a ğlamaya ba şladı. Bunlar saf 
ve basit rahatlama gözya şlarıydı. Onun böyle a ğlaması beni Joe'dan daha fazla 
nefret ettirdi. 
Bundan sonraki birkaç gece evimde son üç aydır olma dı ğı gibi rahat uyuyan bir 
kız vardı sanırım... Ama ben uyanıktım. Joe'nun yan ımda horladı ğını duyuyor, 
içimdeki gözle ona bakıyor, onu çevirip bo ğazını ısırmak istiyordum. Ama onun 
kafasına o odunu indirmek üzere oldu ğum zamanki gibi çılgın de ğildim artık. 
Cinayetten tutuklandı ğım takdirde çocuklara ne olaca ğı o gözün pek umurunda 
değildi, ama Selena'ya güvenlikte oldu ğunu söyleyip de ben de biraz sakinle şme 
fırsatı bulunca, biraz gücü oldu. Yine de, Selena'n ın en çok istedi ği şeyin 
olamayaca ğını biliyordum -her şeyin babasının o i şlere ba şlamadan oldu ğu gibi 
olması. Joe sözünü tutup da kıza el sürmese bile, b u asla olamazdı. Selena'ya 
söylediklerime kar şın ben onun sözünü tutaca ğından pek emin de ğildim. Joe gibi 
insanlar ergeç biraz daha dikkatli oldukları takdir de her şeye yeniden 
başlayabileceklerini ve bu kere istediklerini elde ede bileceklerini dü şünürler. 
Orada karanlıkta sonunda sakinle şmiş olarak yatarken yanıt basit görünüyordu: 
çocukları alıp adadan ayrılacaktım ve bunu mümkün o ldu ğu kadar çabuk yapacaktım. 
O sırada sakindim, ama hep böyle olamayaca ğımı da biliyordum; içimdeki o göz 



buna izin vermeyecekti. Öfkeye kapıldı ğım anda daha iyi görecekti ve Joe daha 
çirkin görünecekti ve o zaman o i şi yapmamı engelleyen hiçbir şey olmayabilirdi. 
Bu yeni bir çılgınlık yoluydu, en azından benim içi n, ve bunun meydana 
getirece ği hasan görebilecek kadar da zekiydim. O çılgınlık benli ğimi tümüyle 
kaplamadan Little Tall'dan uzakla şmamız gerekiyordu. Ve o yönde ilk adımımı 
attı ğımda Joe'nun gözlerindeki o garip yarı-bilmi ş bakı şın ne anlama geldi ğini 
öğrendim. 
Durumun bir süre sakinle şmesini bekledikten sonra bir Cuma sabahı feribotla 
karaya gittim. Çocuklar okuldaydılar ve Joe da Mike  Stargil'le ıstakoz 
sepetlerine bakmaya gitmi şti ve günbatımına kadar dönmeyecekti. 
Çocukların banka cüzdanlarını da yanıma almı ştım. Çocukların do ğumundan beri 
kolej için para biriktirirdik... ben biriktirirdim yani; koleje gidip 
gitmemeleri Joe'nun umurunda bile de ğildi. Konu açıldı ğında -hiç ku şkusuz konuyu 
açan da hep ben olurdum- o, o boklu sallanan koltu ğunda oturur, ba şını ardına 
sakladı ğı Ellsworth American'dan uzatıp, 'Tanrı a şkına, Dolores, çocukları neden 
koleje göndermek istiyorsun ki? Bak, ben gitmeden d e pekala adam oldum," derdi. 
Bazı şeyleri tartı şmak olanaksızdır, öyle de ğil mi? Joe gazete okumanın, burnunu 
karı ştırıp çıkardı ğı sümükleri sallanan koltu ğunun altına yapı ştırmanın adam 
olmak oldu ğunu sanıyorsa konu şacak bir şey yok demekti; durum daha ba şından 
umutsuzdu yani. Ama bu fazla önemli de ğildi. E ğer eline biraz para geçince 
payına dü şeni vermeye razı edebildi ğim takdirde ülkedeki bütün kolejlerin 
Komünistler yönetiminde oldu ğunu dü şünmesi bile umurumda de ğildi. Yol i şinde 
çalı ştı ğı o yıl hesaba be ş yüz dolar yatırdı ğım zaman nasıl da mızmızlanmı ştı. 
Kazandı ğı paranın tümünü aldı ğımı söylemi şti. Ama ben i şin aslını biliyordum, 
Andy. O orospu çocu ğu o kı ş iki bin, hatta iki bin be ş yüz dolar kazanmadıysa, 
ben de Dolores de ğilim. 
"Neden hep dırdır eder durursun, Dolores?" derdi. 
"E ğer çocukların için gerekeni yapacak kadar erkek ols aydın dırdır falan 
etmezdim," derdim ben de. Bu tartı şmalardan da iyice bıkmı ştım artık, Andy, ama 
ondan da çocukların hakkı oldu ğuna inandı ğım payı alırdım. Bundan hiç yılmadım 
doğrusu, çünkü onların geleceklerini dü şünecek benden ba şka kimseleri yoktu. 
Bugünün ölçülerine göre o üç hesapta fazla bir şey yoktu Selena'nın ki de iki 
bin falan, Joe Junior'da sekiz yüz, Küçük Pete'de d e dört be ş yüz. Ama sözünü 
etti ğim yıl 1962'ydi ve bu o zaman için iyi para saydırd ı. Kaçmak için yeter de 
artardı hatta. Küçük Pete'in parasını çekmeyi, di ğerleri için de çek almayı 
düşünmüştüm. Ada'dan kesin olarak ayrılıp ta Portland'a gid ecek, oturacak bir 
yer ve iyi bir i ş bulacaktım. Hiçbirimiz kent ya şantısına alı şkın de ğildik ama 
insan zorunlu kalınca her şeye alı şır. Ayrıca Portland o zaman büyük bir 
kasabadan farksızdı. 
Bir kere yerle ştikten sonra almak zorunda kaldı ğım parayı yine yerine kovmaya 
başlayacaktım ki, bunu yapabilece ğime inanıyordum. Yapamazsam bile, üçü de 
akıllı çocuklardı ve burs diye bir şeyin oldu ğunu biliyordum. Onları da elde 
edemezlerse borç senedi yazamayacak kadar gururlu d eğildim. Asıl gereken onları 
oradan uzakla ştırmaktı ki, bu o anda kolejden daha önemli görünüy ordu. 
Selena için bir saat konu şup çene yormu ştum ama ondan çeken sadece Selena 
değildi. Selena'nın durumu a ğırdı ama Joe Junior'un durumu da fazla aydınlık 
değildi. 1962'de on iki ya şındaydı. Ama hiç gülmezdi ve buna da şaşmamak 
gerekirdi. Odaya girdi ği anda babası ele ştirilere ba şlar, gömle ğini pantolonuna 
sokmasını, saçını taramasını, artık büyümesini, bur nunu kitaptan ayırmayan bir 
kız gibi davranmaktan vazgeçmesini, erkek olmasını söylerdi. Joe Junior bir yıl 
önce Küçükler Ligi takımına seçilmeyince babası san ki uyarıcı hap aldı ğı için 
Olimpiyat takımına seçilememi ş gibi davranmı ştı. Buna babasının bir de ablasına 
yaptıklarını ekleyince ortada esaslı bir pislik var dı. Kimi zaman Joe Junior'un 
babasına bakınca yüzünde saf ve basit nefret okurdu m. Banka cüzdanlarını alıp 
bankaya gitti ğimden iki üç hafta önce Joe Junior'un da babasına k ar şı kendi iç 
gözüne sahip oldu ğuna inanmı ştım artık 
Sonra Küçük Pete vardı. Pete dört ya şına geldi ğinde Joe'nun kopyası olmu ştu, 
onun gibi pantolonun belini yukarı çeker, onun gibi  burnunu ve kulaklarını 
çeki ştirirdi. Tıpkı babasına benzerdi. Selena babasından  korkar, Joe Junior 
nefret ederdi, ama ço ğunlukla beni korkutan büyüdü ğünde onun e şi olmak isteyen 
Pete'di. 



Böylece banka cüzdanlarını küçük mücevher kutumdan aldım (o günlerde kilitli 
olan tek şeyim oydu ve anahtarını boynumda bir zincir ucunda ta şırdım) ve ö ğle 
saatinde Jonesport'daki Coastal Northern Bankasında n içeri girdim. Sıram gelince 
defterleri uzatıp üç hesabı da kapatmak istedi ğimi söyleyip parayı nasıl çekmek 
istedi ğimi anlattım. 
"Bir dakika, Bayan St. George," dedi kadın. Bunlar bilgisayarlardan önce oldu ğu 
için o zamanlar epey hesap kitap i şi vardı. 
Kadın üç hesap kartını da çıkardı, açıp baktı. Đki ka şının arasında bir çizgi 
belirirken öteki kadınlardan birine bir şeyler söyledi. Sonra ikisi de bir süre 
kartlara baktılar, ben de tezgahın öteki yanında du rmuş onlara bakıyor ve kendi 
kendime heyecanlanacak bir şey yok diyordum ama heyecandan da kendimi yiyip 
bitirmekteydim. 
Kadın bana gelece ğine büro dedikleri o küçük bölmelerden birine girdi . Odanın 
cam duvarlarından gri elbiseli ve siyah kravatlı, s açları seyrelmi ş ufak tefek 
bir adamla konu ştu ğunu görüyordum. Kadın tezgaha geldi ğinde kartlar yanında 
değildi. Onları kabak herifin masası üzerinde bırakmı ştı. 
"Bayan St. George, çocuklarınızın hesabını Bay Peas e ile konu şsanız daha iyi 
olacak," diyerek defterleri bana uzattı. Bu hareket i elinin kenarıyla yapmı ştı, 
sanki defterler mikropluymu ş da, elinde uzun süre tutarsa kendisine de 
bula şabilirmi ş gibi. 
"Neden ? Ne oldu ki?" diye sordum. O sırada artık h eyecanlanacak bir şey yokmu ş 
gibi davranmayı bırakmı ştım. Kalbim kopacak gibi atıyordu, a ğzım kupkuru 
kesilmi şti. 
"Bunu bilemeyece ğim, ama bir yanlı ş anla şılma varsa, Bay Pease bunu 
düzeltecektir," dedi. Ama gözlerimin içine bakmıyor du ve söylediklerine 
inanmadı ğı da belliydi. 
Ayaklarımın her birinde onar kilo çimento varmı ş gibi yürüdüm o büroya. Ne 
oldu ğunu anlar gibi olmu ştum ama nasıl oldu ğunu anlayamamı ştım. Banka cüzdanları 
bendeydi, de ğil mi? Joe onları kutudan alıp yerine koymu ş olamazdı, çünkü o 
zaman kilidi kırması gerekirdi ve kilit kırılmı ş de ğildi. Maymuncukla açmı ş olsa 
(o da olanaksızdı, herif taba ğından a ğzına götürdü ğü bir çatal fasulyenin 
yarısını üstüne dökerdi) cüzdanlarda paranın çekild i ğini gösteren kayıt ya da 
kırmızı HESAP KAPANMI ŞTIR damgası olurdu. 
Yine de Bay Pease'in bana kocamın bir bokluk yaptı ğını söyleyece ğini biliyordum 
ve bunu söylemekte de gecikmedi. Joe Junior ile Küç ük Pete'in hesaplarının iki 
ay, Selena'nınkinin de iki hafta önce kapatılmı ş oldu ğunu söyledi. Joe bunun 
için zamanı kollamı ştı: benim paraları üst raftaki büyük çorba tenceres inde 
biriktirdi ğimi ve Đşçi Bayramının ertesi günü hesaplara yatırdı ğımı bilirdi. 
Pease bana muhasebecilerin kullandıkları o çizgili yeşil ka ğıtları gösterdi -Joe 
son büyük parayı -Selena'nın hesabından be ş yüz doları ona ne yaptı ğını 
bildi ğimi söyledi ğim gecenin hemen ertesi günü çekmi şti. Bana her şeyi 
bilmedi ğimi söylemi şti o zaman. Do ğrusu çok haklıymı ş. 
Hesapları en az on kere tek tek kontrol ettim, ba şımı kaldırıp baktı ğımda Bay 
Pease kar şımda oturmu ş ellerini ovu şturuyordu. Çıplak kafasında boncuk boncuk 
terler görüyordum, ne oldu ğunu o da anlamı ştı. 
"Gördü ğünüz gibi, bayan St George, hesaplar kocanız tarafı ndan kapatılmı ş ve..." 
"Bu nasıl olabilir?" diye sorarak üç cüzdanı masası nın üstüne attım. Adam 
gözlerini kırpı ştırarak geriledi. "Banka cüzdanları bendeyken bu na sıl 
olabilir?" 
" Şey," deyip sıcak bir ta ş üstünde güne şlenen bir kertenkele gibi dudaklarını 
yalayarak gözlerini kırpı ştırdı. "Bayan St. George bunlar bizim 'vesayet hesa bı' 
dedi ğimiz hesaplardır. Yani çocuk annesinin ya da babası nın imzasıyla birlikte 
hesabından para çekebilir. Ama ebeveyni olarak sizl er de bu üç hesaptan 
iste ğiniz zaman ve istedi ğiniz miktarda para çekebilirsiniz. Örne ğin, şu anda 
hesaplarda para olsaydı çekebilece ğiniz gibi." 
"Ama defterlerde para çekildi ği gösterilmemi ş!" dedim. Ba ğırmı ş olmalıyım ki, 
bankadakiler dönüp bize bakmı şlardı. Cam duvarların ötesinde görüyordum onları. 
Ama umurumda bile de ğildi. "Cüzdanlar olmadan parayı nasıl çekti?" diye sordum. 
Adam ellerini daha hızla ovu şturmaya ba şlamı ştı artık Sanki aralarında kuru bir 
dal parçası varmı ş gibi bir zımpara sesi çıkarıyorlardı. Kül tablasın daki çiklet 



kağıtlarını tutu şturaca ğını dü şündüm. "Bayan St. George, sizden yüksek sesle 
konu şmamanızı rica etsem..." 
"Sesim beni ilgilendirir," dedim biraz daha yükselt erek. "Siz de bu boklu 
bankanızın çalı şma yöntemlerini dü şünün önce! Bana kalırsa, kaygılanacak çok 
şeyiniz var." 
Adam masasının üstünden bir ka ğıt alıp baktı. "Burada kocanızın banka 
cüzdanlarını kaybetti ğini beyan etti ği yazılı," dedi. 'Yeni cüzdan verilmesini 
istemi ş. Bu normal bir uygulama..." 
"Normalin yerin dibine batsın!" diye ba ğırdım. "Bana telefon etmediniz! Bankadan 
kimse beni aramadı! Bu hesaplar ikimizin ortak hesa bıydı. 51'de Selena ve Joe 
Junior'un ve 54'te Peter'in hesaplarını açtırırken bana öyle söylemi ştiniz. 
Kuralların o günden bugüne de ği şti ğim mi söylemek istiyorsunuz şimdi?" 
"Bayan St. George..." diye ba şladıysa da ben sözümü tamamlamı ş de ğildim. 
"Size bir masal anlattı ve siz de ona inandınız -ye ni cüzdan istedi ve siz de 
ona yeni cüzdan verdiniz. Tanrı a şkına! O parayı ilk ba şta bankaya kim 
yatırmı ştı, ha? E ğer Joe St. George yatırdı sanıyorsanız, göründü ğünüzden de 
aptalmı şsınız!" 
O sırada bankadaki, herkes kendi i şleriyle me şgulmü şler gibi rol yapmaktan 
vazgeçmi şlerdi artık. Oldukları yerde durmu şlar, bizi seyrediyorlardı. 
Yüzlerindeki ifadeye bakılırsa esaslı bir gösteri s eyretmekte olduklarını 
düşünüyorlardı, ama bir ku ş gibi uçan para kendi çocuklarının kolej parası 
olsaydı bu kadar e ğlenemeyeceklerdi sanırım. Bay Pease dedemin samanlı ğının yan 
duvarı kadar kıpkırmızı kesilmi şti. Terli çıplak kafası bile kırmızıydı şimdi. 
"Lütfen, Bayan St. George," dedi. Ama dokunsan a ğlayacak durumdaydı. "Size 
yaptı ğımızın tümüyle hukuki ve banka i şlemlerine uygun oldu ğunu hatırlatırım." 
O zaman sesimi alçalttım. Đçimdeki saldırganlı ğın geriledi ğini hissediyordum. 
Joe beni iyi tongaya bastırmı ştı bu kere. 
"Belki hukukidir, belki de de ğildir," dedim. "Bunu ö ğrenmek için sizi mahkemeye 
vermem gerekir, ama bunun için ne zamanım var, ne d e param. Ayrıca, beni bu 
kadar sinirlendiren i şin o yanı de ğil... Ben bu para hakkında ba şkasının da bir 
diyece ği oldu ğunu hiç dü şünmemiş olmanıza sinirlendim. 'Banka i şlemlerine 
uygunluk' sizin bir telefon etmenizi de önlüyor mu,  ha? Telefon numarası bütün 
kağıtların üzerine i şte, numaramız da de ği şmedi..." 
"Bayan St. George, çok özür dilerim ama..." 
"E ğer olay bunun tam tersi olsaydı da cüzdanların kayb oldu ğunu söyleyen ve 
yenilerini isteyen ben olsaydım ve on iki yılda bir iken parayı çekmeye 
başlasaydım... Joe'ya bir telefon etmeyecek miydiniz? Eğer para hala hesapta 
olsaydı ve ben bugün hepsini çekmi ş olsaydım ben kapıdan dı şarı adımımı atar 
atmaz ona nezaketen de olsa, telefon etmeyecek miyd iniz?" 
Çünkü bunu yapacaklarını biliyordum, Andy, o yüzden  Joe'nun Stargill'lerle 
birlikte olaca ğı günü seçmi ştim. Parayı aldıktan sonra adaya dönecek, çocuktan 
alacak ve Joe bir elinde sefertası, öteki elinde bi ra şi şeleriyle gelmeden çok 
önce oradan gitmi ş olacaktım. 
Pease bana baktı ve a ğzını açtı. Sonra kapattı ve bir şey söylemedi. Söylemesine 
gerek yoktu. Sorumun yanıtı yüzünden okunuyordu. El bette ya o, ya da bankadan 
bir ba şkası Joe'yu bulana kadar arayacaktı. Neden mi? Çünk ü Joe evin erke ğiydi, 
ondan i şte. Ve kimsenin bana bir şey söylememi ş olmasının nedeni benim sadece 
onun karısı olmamdı. Ben, dizlerimi parçalayana kad ar yer silerek, tuvalet 
temizleyerek kazanmanın dı şında para konusunda ne bilirdim ki? Evin erke ği 
çocuklarının kolej parasını çekmi şse bunun için iyi bir nedeni olmalıydı, olmasa 
da önemi yoktu zaten. Karısı sadece bir kadındı ve i şi yerleri, tuvaletleri 
temizlemek ve Pazar günleri tavuk yeme ği hazırlamaktı. 
"Bayan St. George, bir sorun varsa... Çok üzgünüm a ma..." diyordu Pease. 
"Bir daha özür dilersen kıçına öyle bir tekme indir irim ki, ömrünün sonuna kadar 
kambur kalırsın," dedim. Ancak kendisine bir şey yapma tehlikesi falan yoktu. O 
anda bo ş bir bira kutusunu bile tekmeleyecek gücüm kalmı ş de ğildi. "Bana bir şey 
daha söyle, ondan sonra çekip gidece ğim," dedim. "Parayı harcadı mı?" 
"Bunu bilemem," dedi o şaşkın ve tiz sesiyle. Sanki kendisine, sen seninkini 
göster ben de benimkini demi şim gibi. 
"Joe bütün ya şamı boyunca bu bankayla i ş yaptı," dedim. "Machias'a ya da Colubia 
Falls'a gidip parayı o bankalardan birine yatırabil irdi -ama huylarını 



deği ştiremeyecek kadar tembeldir. Hayır, parayı ya bir k avanoza doldurup, bir 
yere gömdü, ya da yine buraya yatırdı. Bilmek isted i ğim şu: son iki ay içinde 
burada yeni bir hesap açtırdı mı?" Bunu bilmek isti yordum, Andy. Beni 
kandırdı ğını ö ğrenmek canıma okumu ştu... Ama paranın tümünü harcayıp 
harcamadı ğını bilememek... Đşte o beni öldürüyordu. 
"Ama bu... bu mahrem bilgidir!" dedi. Sanki e ğer benimkine dokunursa ben de 
onunkine dokunaca ğımı söylemi şim gibi bir tavrı vardı artık. 
"Ben de öyle tahmin etmi ştim," dedim. "Senden kuralları çi ğnemeni istemiyorum. 
Bunu sık sık yapan bir insan olmadı ğın anla şılıyor. Ama bu beni çocuklarımın 
parasıydı, Bay Pease ve parayı bankadan çekmek için  yalan söyledi. Bunu 
biliyorsunuz; kanıtı da masanızın üstünde i şte. Bu banka -sizin bankanız yani- 
bir telefon açmak gibi beklenen nezaketi yapmı ş olsaydı yalanı hiçbir i şe 
yaramayacaktı." 
Boğazını temizledi ve, "Bizim böyle bir soruya yanıt v ermek zorunda 
olmadı ğımızı..." diye söze ba şladı. 
"Zorunda olmadı ğınızı biliyorum," dedim. Onu yakalayıp şöyle bir tartaklamak 
isterdim -ama bunun onun gibi birinde yararlı olmay aca ğını da görüyordum. Ayrıca 
annem balla sirkeyle yakalayaca ğından daha çok sinek yakalarsın derdi ve bunun 
doğru oldu ğunu artık ö ğrenmi ştim. "Bunu biliyorum, ama bir telefon etmekle benim  
ne büyük bir acıdan kurtarmı ş olaca ğınızı bir dü şünün," dedim. "Ve bunu biraz 
olsun ba ğı şlatmak isterseniz -buna zorunlu olmadı ğınızı biliyorum, ama e ğer 
isterseniz- bana burada hesap açtırıp açtırmadı ğını söyleyin, yoksa eve gider 
gitmez orasını burasını kazmaya ba şlayaca ğım. Lütfen -bunu kimseye 
söylemeyece ğime yemin ederim. Tanrı adına yemin ederim ki, hiç kimseye 
söylemeyece ğim." 
Orada bir süre oturup parmaklarıyla ye şil muhasebeci kartları üzerinde trampet 
çaldı. Tırnakları tertemizdi ve profesyonel bir man ikürcünün elinden çıkmı ş 
gibiydi -ho ş, 1962 Jonesport'unda böyle şeyler olmazdı ya, neyse. Bu adam bana 
yardımcı olmayacak, diye dü şünüyordum. Ada halkı umurunda mı sanki? Kendini 
sağlama almı ş nasılsa gerisine metelik bile vermez. 
Ama adam konu şmaya ba şlayınca erkekler hakkında genelde ve özel olarak da  onun 
için dü şündüklerimden utandım. 
"Bayan St. George siz kar şımda otururken böyle bir şey yapamam," dedi. "Siz 
Chatty Bully'a kadar gidip bir çörek ve bir kahve ı smarlarsınız. Böyle bir şeye 
ihtiyacınız oldu ğunu sanıyorum. Ben on be ş dakika sonra oraya gelirim. Hayır, 
yarım saat diyelim daha iyi." 
"Te şekkür ederim," dedim. "Çok te şekkür ederim." 
Đçini çekerek ka ğıtlarını toplamaya ba şladı. "Aklımı kaçırıyor olmalıyım," dedi. 
Sonra sinirli bir tavırla güldü. 
"Hayır," dedim. "Siz dönecek ba şka bir yeri olmayan bir kadına yardım 
ediyorsunuz, hepsi bu." 
"Sıkıntıda olan kadınlar hep zayıf yanımı olu şturmu ştur," dedi. "Bana yarım saat 
izin verin. Hatta belki biraz daha fazla." 
"Ama geleceksiniz, de ğil mi?" 
"Evet. Gelece ğim." 
Geldi de, ama kırk be ş dakika sonra geldi ve ben bu arada onun beni atlat tı ğını 
düşünmeye ba şlamı ştım bile. Geldi ğinde yüzünden haberlerin kötü oldu ğunu okudum. 
Lokantanın kapısında birkaç saniye durup içerde ban kada kopardı ğım o kıyametten 
sonra bizi birlikte görüp de canını sıkacak kimse o lup olmadı ğı anlamak için 
çevresine bakındı. Sonra benim oturdu ğum bölmeye gelip kar şıma oturdu. "Hala 
bankada," dedi. "En azından büyük bir kısmı. Üç bin  dolara yakın bir para," 
"Tanrıya şükürler olsun," dedim. 
"Bu iyi haber," dedi. "Kötüsü de yeni hesabın sadec e kendi adına olması." 
"Elbette öyle olacaktı," dedim. "Yeni cüzdanları im zalamak için bana vermedi ki. 
Bu oyununu açı ğa vurmak olurdu, de ğil mi?" 
"Pek çok kadın hiçbir şey farketmezdi," dedi. Bo ğazım temizledi, kravatını 
çeki ştirdi kapının üstündeki çıngırak çalınca kimin geld i ğini görmek için dönüp 
baktı. "Ço ğu kadın kocalarının önüne koydu ğu her şeyi imzalar." 
"Ben onlardan biri de ğilim," dedim. 
"Bunu fark etmi ştim. Her neyse, benden istedi ğinizi yaptım, artık bankaya dönmem 
gerek. Sizinle bir kahve içecek zamanımın olmasını isterdim." 



"Bu konuda biraz ku şkuluyum ben," dedim. 
"Aslında ben de öyleyim," dedi. Ama yine de bir erk ekmi şim gibi elini uzattı ve 
ben de bunu bir iltifat olarak kabul ettim. O gitti kten sonra da orada oturmaya 
devam ettim, garson kız gelip bir fincan kahve daha  isteyip istemedi ğimi sordu. 
Teşekkür ederim istemem, dedim„ Birincisi midemi yakmı ştı. Midem yanıyordu ama 
kahveden de ğildi ya. 
Bir insan, durum ne kadar karanlık olursa olsun, he r zaman şükredecek bir şey 
bulur, ben de feribotla dönerken e şyalarımı toplamamı ş oldu ğum için 
şükrediyordum; şimdi hepsini bo şaltma zahmeti olmayacaktı en azından. Selena'ya 
bir şey söylemedi ğimden de memnundum. Bunu yapmaya niyetliydim, ama s onunda bu 
sırrı tek ba şına ta şıyamayaca ğını ve arkada şlarına söyleyece ğini ve böylece de 
Joe'nun kula ğına gidece ğini dü şünmüştüm. Hatta kızın inatçılık edip gitmek 
istemeyece ğini de dü şünmemiş de ğildim. Joe'nun kar şısında nasıl kekeledi ğini 
görünce bunun olası oldu ğuna pek inanmıyordum ama kar şında yeniyetme bir kız 
olunca her şeyi bekleyebilirdin. 
Böylece şükredecek birkaç şeyim vardı ama aklımda da hiçbir fikir yoktu. Joe i le 
ortak hesabımızdaki parayı çekemezdim: orada sadece  kırk altı dolar vardı. 
Çocukları alıp gidecek de ğildim. Bunu yaptı ğım takdirde Joe o parayı sırf bana 
inat olsun diye harcardı. Bundan kendi adım kadar e mindim. Zaten Bay Pease'e 
bakılırsa üç yüz dolarının altından girip üstünden çıkmı şta bile... geriye kalan 
üç bin doların en az iki bin be ş yüzünü ben biriktirmi ştim -yer silerek cam 
temizleyerek ve o lanet Vera Donovan'ın bütün yaz ç amaşırlarını asarak 
kazandı ğım paralardı onlar. 
Çocuklarımı alıp gidecektim ama, bunda kararlıydım ama be ş parasız gitmeye de 
hiç niyetim yoktu. Prenses'in güvertesinde o açık d enizlerin rüzgarı yüzümde 
ikiye ayrılıp da saçlarımı arkamda dalgalandırırken , o parayı ondan alaca ğımı 
biliyordum. Ama bilmedi ğim şey bunu nasıl yapaca ğımdı. 
Yaşam devam ediyordu. Yüzeyden baktı ğınızda de ği şen hiçbir şey yok gibiydi. 
Adada zaten fazla bir de ği şiklik olmaz... E ğer yüzeyden bakıyorsanız yani. Ama 
yüzeyin altında pek çok şey vardır ve en azından o sonbahar benim için bunla rın 
hepsi çok farklıydı. Benim olaylara bakı ş açım de ği şmişti ki, en önemlisi de 
buydu sanırım. Şu anda üçüncü gözden falan sözediyor de ğilim; artık gereken her 
şeyi do ğal iki gözümle görüyordum. 
Joe'nun Selena'ya o aç bakı şlarını ya da muslu ğun altından bula şık bezini almak 
için e ğildi ğinde kıçına nasıl baktı ğını. Kızın o koltu ğunda otururken ve kendisi 
de odasına giderken ondan nasıl uzak durmaya çalı ştı ğını; sofrada taba ğını 
uzatırken nasıl elele gelmemeye dikkat etti ğini hep görüyordum. Kalbim utançtan 
ve acımaktan kırılacak gibiydi, ama aynı zamanda öy lesine de öfkeleniyordum ki, 
günlerce karın a ğrısından kıvrandı ğım oluyordu. Tanrı a şkına, kızın babasıydı 
bu, kızın damarlarında kendi kanı dola şıyordu ama kızın omuz askısı biraz kaysa 
gözleri hemen irile şiyordu. 
Joe Junior'un da ondan uzak durmaya çalı ştı ğını görüyordum; o da babası bir şey 
sordu ğunda imkan bulursa yanıt vermiyor, bulamazsa anla şılmaz bir şeyler 
mırıldanıyordu. Joe Junior'un ö ğretmeninden aldı ğı sınav ka ğıdını bana 
getirdi ğini hatırlıyorum. Ba şkan Roosevelt hakkında yazmı ştı. Ö ğretmen o ğlana 
yıldızlı on vermi şti ve ka ğıdın ön yüzüne bunun yirmi yıllık ö ğretmenli ğinde 
verdi ği ilk yıldızlı on oldu ğunu ve gazetede basılacak kadar iyi bir çalı şma 
oldu ğunu yazmı ştı. Joe Junior'a yazısını Ellsworth American ya da Bar Harbor 
Times gazetelerine göndermek isteyip istemedi ğini sordum, posta parasını seve 
seve vermeye hazırdım. Ama o sadece ba şını sallayıp güldü. Bu hiç de ho şuma 
giden bir gülü ş de ğildi; babasınınkiler gibi sert ve alaycı bir kahkah aydı. 
"Ondan sonra altı ay babamın dırdırını mı dinleyeyi m, te şekkür ederim istemem," 
dedi. "Babamın Roosevelt hakkında ne dü şündüğünü bilmiyor musun yani?" 
Andy, onu şimdi görür gibiyim, on iki ya şında ama boyu neredeyse bir seksen, 
elleri cebinde ve sınav ka ğıdını tutan bana bakıyor. A ğzının kenarlarındaki 
küçük gülümsemeyi hatırlıyorum. O gülümsemede iyi n iyet yoktu, mizah ya da 
mutluluk yoktu. Kendisine asla söyleyecek de ğildim ama tıpkı babasının 
gülümsemesiydi. 
"Babam bütün Ba şkanlar içinde en çok Roosevelt'ten nefret eder," de di. "Zaten 
sınav ödevi olarak o yüzden onu seçtim. Şimdi lütfen ver ka ğıdı bana. Sobada 
yakaca ğım." 



"Hayır yakmayacaksın, o ğlum," dedim. "Ve annenden bir yumruk yiyip de sırtü stü 
bahçeye yuvarlanmak ne demekmi ş ö ğrenmek istersen, elimden almaya çalı şırsın." 
Omuzlarını silkti. O hareketi de Joe gibi yapmı ştı, ama şimdi gülüyordu ve 
babası ömrü boyunca böylesine sevimli sevimli gülüm sememişti. "Tamam," dedi. 
"Ama ona gösterme de." 
Göstermeyece ğimi söyledim, o da arkada şı Randy Gigeure ile basketbol oynamaya 
gitti. Onun arkasından bakarken aramızda geçmi ş olan şeyi dü şündüm. En çok 
düşündüğüm de, ö ğretmenin yirmi yılda verdi ği ilk yıldızlı onu almasıydı ve bunu 
da babasının en çok nefret etti ği Ba şkan hakkında yazdı ğı yazıyla kazanmı ştı. 
Sonra Küçük Pete vardı; ortalıkta hep salına salına , alt duda ğını öne uzatarak 
dola şan ve haftanın be ş günü yaramazlık edip okulda kalan Pete. Bir keresi nde 
bir çocu ğu dövüp kula ğını kanattı ğı için onu okuldan ben gidip almı ştım. O gece 
babasının bütün söyledi ği, "Eh, Pete bundan sonra seni görünce kaçması 
gerekti ğini anlamı ştır, de ğil mi?" olmu ştu. Bunu söyledi ği zaman Pete'in 
gözlerinin nasıl parladı ğını görmü ştüm. Sonra Joe onu kucaklayıp yata ğına 
yatırmı ştı. O sonbahar en çok görmeyi istedi ğim şey dı şında her şeyi 
görüyordum... Joe'dan nasıl kurtulaca ğımı. 
Sonunda bana bu yolu gösteren kim oldu, biliyor mus unuz? Vera. Evet, Vera 
Donovan. Şu ana kadar yaptı ğımı bir tek o biliyordu. Ve fikri veren de oldu. 
Ellili yıllarda Donovan'lar -en azından Vera ile ço cuklar yazlıkçıların adada en 
uzun kalanlarıydı. Arana Günü haftasonunda gelirler  ve bir daha Đşçi Günü 
haftasonunda Baltimore'a dönerlerdi. Saatinizi bilm em ama takviminizi onlara 
bakarak kesinlikle bilebilirdiniz. Ben onlar gittik ten sonraki Çar şamba günü 
oraya bir ekiple gider ve evi ba ştan a şağı temizler, mobilyaları örter, 
çocukların oyuncaklarını kaldırırdım. Eve bir daha ertesi yılın Anma Günü 
haftasonuna kadar kimsenin ayak basmayaca ğından emin oldu ğumdan çok esaslı bir 
temizlik yapardım. 
Ama bir iki istisna olmamı ş de ğildi; Küçük Pete'in do ğduğu yıl Şükran Gününü, 
birkaç yıl sonra da Noel'i adada geçirmi şlerdi Donovanlar'ın çocuklarının Noel 
öğleden sonrası Selena ile Joe Junior'u kızakla kayma ya götürdüklerini hala 
hatırlarım. Üç saat sonra kız döndü ğünde yanakları elma gibi kızarmı ştı ve 
gözleri elmas gibi parlıyordu. O zaman sekiz dokuz yaşlarındaydı ama yine de 
Donald Donovan'a a şık oldu ğundan eminim. 
Ama aslında Donovan'lar yazlıkçıydılar... En azında n Michael Donovan ve 
çocuklar. Vera ise sonunda benim kadar Adalı olmu ştu. Hatta belki benden de 
fazla. 
  
1 
1961 yılı di ğer yıllardan farksızdı, kocası bir yıl önce araba k azasında ölmü şse 
de, Vera ile Çocuklar Anma Gününde geldiler. Vera y ün i şlemeye, deniz kabu ğu 
toplamaya, sigara içmeye ve saat be şte ba şlayıp dokuz buçu ğa kadar süren özel 
Vera Donovan kokteyl saatlerine ba şladı. Ama her şey eskisi gibi de ğildi ve ben 
sadece bir hizmetçi oldu ğum halde bunu görebiliyordum. Çocuklar içlerine 
kapanıktılar ve hala babalarının yasını tutuyorlard ı. Dört Temmuzda The 
Harborside lokantasında esaslı bir tartı şmaya giri şmişlerdi. O zaman garsonluk 
eden Jimmy De Witt'in bunun bir arabayla ilgili old uğunu söyledi ğini 
hatırlıyorum. 
Her neyse, çocuklar ertesi gün gittiler. O iriyarı yardımcıları onu büyük 
motorlarıyla karaya götürdü ve herhalde orada ba şka bir u şakları da teslim aldı. 
Đkisini de o günden sonra bir daha görmedim. Vera ad ada kaldı. Mutlu olmadı ğı 
belliydi, ama yine de kalmı ştı. O yaz onun çevresinde olacak zaman de ğildi. Đşçi 
Günü geldi ğinde en az yarım düzine hizmetçi tutup kovmu ştu. Onun Prensesin 
güvertesinde adadan uzakla şmasına bakarken gelecek yaz gelmeyece ğine bahse 
girerim diye dü şünmüştüm. Çocuklarıyla barı şırdı -buna zorunluydu, ba şka kimsesi 
yoktu- ve çocuklar Little Tall'dan bıkmı şlarsa onlara uyup ba şka bir yere 
giderdi. Ne de olsa artık çocukların günü yakla şıyordu, bunu anlaması gerekirdi. 
Bu da size Vera Donovan'ı o zamanlar ne kadar az ta nıdı ğımı gösterir i şte. 1962 
Anma Gününde adaya tek ba şına geldi ve Đşçi Gününe kadar kaldı. Ne bana ne de 
bir ba şkasına söyleyecek iyi bir sözü olmadı bu süre içind e ve her zamankinden 
fazla içiyordu ve ço ğu günler bir cadıdan farksızdı. Bir keresinde bana Donald 
ile Helga'nın A ğustos ayını Pinewood'da geçirece ğini sandı ğını söyledi (evlerine 



öyle derlerdi, sen bilirsin Andy, ama Nancy'nin bil di ğini sanmam) ama 
gelmediler. 
1962'den sonra Đşçi Gününden sonra da gelmeye ba şladı. Ekim ayı ortalarında 
telefon edip evi açmamı söylemi şti. Üç gün kaldı -o iriyarı herif de onunla 
gelmi ş ve garajın üstündeki dairede kalmı ştı sonra da gitti. Ama gitmeden önce 
bana telefon edip Dogie Tapperfe kalorifer kazanını  kontrol ettirmemi ve 
mobilyaların üzerlerini örtmememi bildirdi. "Kocamı n i şleri düzene girdi ğine 
göre artık beni burada daha sık göreceksin," dedi. "Belki de ho şlanmayaca ğın 
kadar sık, Dolores. Ve umarım çocukları da görürsün ." Ama sesinden bunun sadece 
bir umut oldu ğunu daha o zaman bile anlamı ştım. 
Bir daha Şükran Gününden bir hafta sonra Kasımda geldi ve hem en beni arayıp 
ortalı ğın tozunu almam ve yatakları yapmam için gelmemi sö yledi. Çocuklar 
yanında de ğildi -okullar daha kapanmamı şa- ana son dakikada fikir de ği ştirip 
yatılı okullarında kalmak yerine haftasonu için ora ya gelebileceklerini 
bildirdi. Gelmeyeceklerini biliyordu elbette, ama V era kalben tam bir Đzciydi -
hazırlıklı olmaya inanırdı. 
Adada benim o sırada fazla bir i şim olmadı ğı için hemen gittim. So ğuktu hava, 
yağmur ya ğıyordu ve benim de çocukların parası olayını ö ğrenmemin üstünden çok 
geçmedi ği için kafam karmakarı şıktı. Bankaya gideli bir ay olmu ştu ve akü 
asidinin elbisenizi hatta derinizi yedi ği gibi bu i ş de benim içimi yiyip 
kemirmekteydi. 
Ne do ğru dürüst yemek yiyebiliyor ne de uyuyabiliyordum; üç saat uyudum mu hemen 
bir karabasanla uyanıyordum. Joe'nun Selena'ya yapt ıkları, parayı bankadan nasıl 
çekti ği ve onu nasıl geri alaca ğımdan ba şka bir şey dü şünemez olmu ştum. Bir 
yanıt bulabilmek için bunları dü şünmemem gerekti ğini biliyordum -bunu 
başarabilsem yanıt kendili ğinden ortaya çıkıverecekti. Ama bir türlü 
başaramıyordum i şte. Aklım bir ara ba şka bir yere takılacak olsa, en küçük şey 
onu eski çukuruna dü şürmeye yeterliydi. Tek vitesle çalı şıyordum ve bu da beni 
çılgına çeviriyordu; Vera ile olardan konu şmamın nedeni de buydu sanırım. 
Onunla konu şmak gibi bir niyetim yoktu aslında; kocası öldükten  sonra 
geldi ğinden beri pençesine diken batmı ş aksi bir di şi aslan gibi davranıyordu 
zaten; ben de tüm dünya üzerine sıçmı ş gibi davranan bir kadına dertlerimi 
anlatacak de ğildim. Ama o gün eve geldi ğimde havasının biraz düzelmi ş oldu ğunu 
gördüm. 
Vera mutfakta, Boston Globe gazetesinden kesti ği bir yazıyı kilerin duvarı 
yanındaki mantar ilan tahtasına yapı ştırıyordu. " Şuna bak, Dolores," dedi. "E ğer 
talihimiz var da, hava uygun giderse gelecek yaz il ginç bir şeye tanık olaca ğız. 
Aradan bu kadar yıl geçmesine kar şın o yazının ba şlı ğını hala kelimesi 
kelimesine hatırlarım; çünkü onu okudu ğumda içimde bir şeyler dönüyormu ş gibi 
olmu ştu. GELECEK YAZ NEW ENGLAND GÖĞÜ TAM GÜNEŞ TUTULMASIYLA KARARACAK, diye 
yazıyordu. Maine'in güne ş tutulmasında hangi yanının karanlıkta kalaca ğını 
gösteren bir de küçük harita vardı ve Vera Little T all adasını kırmızı kalemle 
i şaretlemi şti. 
"Bir sonraki tutulma ancak gelecek yüzyılda olacak, " dedi. "Onu torunlarımızın 
torunları görür ancak, Dolores. Biz o zaman çoktan gitmi ş olaca ğımız için bunun 
keyfini çıkarmaya bakalım." 
"O gün herhalde ya ğmur ya ğar," dedim. Hiç dü şünmeden konu şmuştum; Vera, kocası 
öldü ğünden beri olan o aksili ğiyle herhalde bana ters bir şey söyleyecekti. Ama 
sadece gülüp bir şarkı mırıldanarak yukarı çıktı. Onun kafası içindek i havanın 
gerçekten de ği şti ğini dü şündüğümü hatırlıyorum. Sadece şarkı mırıldanmakla 
kalmamı ştı, içti ğini gösteren bir belirti de yoktu. 
Đki saat sonra odasında, daha sonraki yıllar o kadar  yataca ğı yata ğını 
deği ştiriyordum. O da pencere önünde oturmu ş bir şal örüyor ve hala 
mırıldanıyordu. Kazan yanmı ştı ama ev daha ısınmamı ştı, o yüzden omzuna pembe 
şalını atmı ştı. Bu arada rüzgar kuzeyden esmeye ba şlamı ş, ya ğmur yanı ba şındaki 
cama avuç avuç kum atıyormu ş gibi ses çıkararak vuruyordu. Pencereden bakınca 
garajdan gelen ı şı ğı görebiliyordum, o iri yarı yardımcısı küçük evind e keyfine 
bakıyor olmalıydı. 
Ben çar şafı şiltenin kenarlarına sıkı ştırırken bir de ği şiklik olarak ne Joe'yu 
ne de çocukları dü şünüyordum, ama ansızın, alt duda ğım titremeye ba şladı. Bırak 
bunu şimdi, dedim kendi kendime. Ama duda ğım durmadı. Bu arada üst duda ğım da 



titremeye ba şladı. Birden gözlerim doldu, bacaklarım tutmaz oldu , yata ğa oturup 
ağlamaya ba şladım. 
Hayır. Hayır. 
Gerçe ği anlatacaksam hepsini anlatmalıyım. Sadece a ğlamakla kalmadım, önlü ğümle 
yüzümü örtüp hıçkırmaya ba şladım. Yo ğundum, kafam karmakarı şıktı ve ne 
düşünece ğimi bilemiyordum. Haftalardır pek az uyuyabilmi ştim ve bunu nasıl 
sürdürece ğimi bilemiyordum. Ve kafamda bir tek şey vardı: yanıldı ğını kabul et, 
Dolores. Yine Joe'yu ve çocukları dü şündüğünü kabul et. Elbette onları 
düşünüyordum. Artık öyle olmu ştu ki, onlardan ba şka hiçbir şey dü şünemiyordum ve 
zaten o yüzden a ğlamaya ba şlamı ştım. 
Orada öylece ne kadar a ğladım bilemiyorum, ama sonunda sustu ğumda burnum 
tıkanmı ştı ve sanki yarı ştan çıkmı ş gibi soluk solu ğaydım. Önlü ğümü indirmeye de 
korkuyordum. Vera'nın, "Güzel bir gösteriydi, Dolor es, Cuma günü son paranı da 
alırsın. Kenopensky..." -evet, Andy sonunda adını h atırladım o iriyarı herifin- 
"sana zarfını verir," diyece ğinden korkuyordum. Tam da ondan beklenecek bir 
şeydi bu. Ancak o günlerde, kafası yerindeyken bile,  Vera'nın ne yapaca ğını 
önceden tahmin etmek olanaksızdı. 
Sonunda önlü ğümü yüzümden çekti ğimde onun i şini kuca ğına bırakmı ş., sanki yeni 
ve ilginç bir böcek türüymü şüm gibi bana baktı ğını gördüm. Camdan süzülen 
yağmurun yanaklarında ve alnında olu şturdu ğu gölgeleri hatırlıyorum. 
"Dolores, o birlikte ya şadı ğın adi herifin seni yeniden gebe bıraktı ğını 
söylemeye kalkı şma sakın," dedi. 
Bir an ne dedi ğini anlamamı ştım. Sonra birden her şey yerli yerine oturdu ve 
kıkır kıkır gülmeye ba şladım. Çok geçmeden a ğladı ğım kadar çok gülüyordum ve 
nasıl a ğlamamı önleyememi şsem, şimdi de gülmemi tutamıyordum. Joe'dan gebe 
kalmak dü şünebilece ğim en kötü şeydi ve bebekleri yapan i şi yapmıyor olmamız bu 
gerçe ği de ği ştiremezdi ve neden güldü ğümü bilmem bile gülmemi kesemedi. 
Vera bir iki saniye daha baktı, sonra örgüsünü alıp  hiçbir şey olmamı ş gibi 
sakin sakin i şlemeye koyuldu. Hatta yine bir şarkı mırıldanmaya ba şlamı şta. 
Sanki kahyasının kendi yata ğında oturup mehtaba kar şı bir dana gibi bö ğürmesi 
onun için dünyanın en do ğal şeyiymi ş gibi. E ğer bu do ğruysa, Donovanların 
Baltimore'da çok garip hizmetçileri olmalıydı. 
Bir süre sonra gülmem a ğlamaya dönü ştü, tıpkı kı şın rüzgarın esi ş yönüne göre 
yağmurun bir süre kara dönü şmesi gibi. Sonra hepsi kesildi ve kendimi bitkin 
hissederek ve utanarak ... ama temizlenmi ş olarak, öylece oturdum orada. 
"Çok özür dilerim, Bayan Donovan," dedim. 
"Vera," dedi. 
"Efendim?" dedim. 
"Vera," dedi. "Yata ğımda isteri nöbeti geçiren kadınların bana bundan s onra Vera 
demelerini isterim." 
"Bana ne oldu ğunu bilemiyorum," dedim. 
"Bildi ğine eminim," dedi. "Hem de çok iyi bildi ğine eminim. Kendini toparla, 
Dolores -suratın ıspanak püresine batmı ş gibi. Benim banyomu kullanabilirsin." 
Yüzümü yıkamaya gittim ve içerde uzun bir süre kald ım. Do ğrusu dı şarı çıkmaya 
utanıyordum. Bana kendisine Bayan Donovan de ğil de Vera dememi isteyince 
kovulmayaca ğımı anlamı ştım -be ş dakika sonra kovaca ğınız birine böyle 
davranmazdınız- ama ne yapaca ğını da bilemiyordum. Çok zalim olabilirdi; size 
anlattıklarımdan bunu anlamadıysanız zamanımı bo şuna harcadınız demektir. Đnsanı 
kendi istedi ği zaman ve istedi ği yerinden dürtebilirdi ve bunu da çok sert 
yapardı. 
" Đçerde bo ğuldun mu, Dolores?" diye seslenince daha fazla kala mayacağımı 
anladım. Suyu kapattım, yüzümü sildim ve odaya dönd üm. Yine özür dilemeye 
başlıyordum ki, elini sallayarak sözlerimi a ğzıma tıkadı. Bana hala daha önce 
görmedi ği bir böcekmi şim gibi bakıyordu. 
"Kadın, ödümü patlattı ğının farkında mısın?" dedi. "Bunca yıldır senin a ğlamayı 
bilmedi ğinden emindim -senin ta ştan falan oldu ğunu dü şünürdüm." 
Son günlerde pek istirahat edecek zaman bulamadı ğım hakkında bir şeyler 
mırıldandım. 
"Bunun farkındayım," dedi. "Gözlerinin altı davul g ibi şi şmiş, ellerin de bir 
garip titriyor. Bana ne oldu ğunu anlat bakayım. Böyle bir patlamaya ancak 



beklenmedik bir bebe ğin neden oldu ğunu dü şünmüştüm, itiraf edeyim ki, aklıma 
başka bir şey de gelmiyor. Haydi, beni aydınlat bakalım, Dolor es." 
"Anlatamam," dedim. Tüm olayın babamın eski A-model i Ford'unun krankı gibi beni 
tepmeye hazır oldu ğunu hissediyordum; dikkat etmezsem az sonra yine ön lü ğümle 
yüzümü örtüp yata ğa çökecektim. 
"Anlatabilirsin ve anlatacaksın," dedi Vera. "Bütün  gün öyle a ğlayıp duramazsın. 
Aksi halde ba şımı a ğrıtacaksın ve aspirin içmek zorunda kalaca ğım. Ve ben 
aspirin içmekten nefret ederim. Midemin astarını ze deler." 
Yata ğın kenarına ili şip yüzüne baktım. Ne söyleyece ğimi bilemeden a ğzımı açtım. 
Ağzımdan çıkan şunlar oldu: "Kocam öz kızını düzmeye çalı şıyor, kızla o ğlanları 
alıp kaçabilmek için bankaya kolej için biriktirdi ğim parayı çekmeye gitti ğimde 
kocamın hepsini benden önce davranıp çekti ğini ö ğrendim. Hayır, ben ta ş de ğilim. 
Hiç de de ğilim." 
Yine a ğlamaya ba şladım ve uzun bir süre de a ğladım, ama eskisi kadar çok de ğil 
ve bu kere önlü ğün ardına saklanmaya gerek duymamı ştım. Burnumu çekmeye 
başlayınca hikayeyi en ba şından sonuna kadar, bir tek noktasını bile atlamada n 
anlatmamı söyledi. 
Ben de anlattım. Bu hikayeyi kimseye, hele o parası  ve Baltimore'daki evi ve 
sadece arabasını sürmekle görevli olmayan o iriyarı  herifiyle Vera Donovan'a 
anlataca ğımı hiç sanmazdım. Ve anlattıkça da kalbimdeki yükü n hafifledi ğini 
hissediyorum. Đstedi ği gibi tek kelimesini bile atlamadan anlattım. 
"Ve şimdi açmazda kaldım," diye sözümü ba ğladım. "O orospu çocu ğuna ne yapmam 
gerekti ğini bilemiyorum. Çocukları toplayıp buradan giderse m başımın çaresine 
bakabilece ğimden ku şkum yok aslında -ben çalı şmaktan kaçan bir insan de ğilim- 
ama önemli olan o de ğil." 
"Önemli olan ne öyleyse?" diye sordu. 
"Kızının ırzına geçmek dı şında her şeyi yaptı," dedim. "Kızı o kadar korkuttu 
ki, bir daha hiç normale dönmeyebilir ve bu kötü da vranı şı için kendi kendine üç 
bin dolar da ödül verdi. Bunu yanına bırakamam -i şte önemli olan bu." 
"Öyle mi?" dedi o yumu şak sesiyle. Şi şler tik tıklarla birbirlerine çarpıyor, 
camlardan a şağı ya ğmur süzülüyor, yana ğında ve alnında gölgeler kara damarlar 
gibi kıpırdıyordu. "Evet," dedim. "Ama onun hak ett i ğini aldı ğını görmek 
isterim." 
Tık-tik-tık. Yanında bir fincan çay vardı, i şi bir an bırakıp bir yudum aldı. 
Bir gün gelecek o çayı sa ğ kula ğıyla içmeye çalı şacaktı ama 1962'deki o gün 
ustura kadar keskin bir zekası vardı. Bana baktı ğı zaman gözleri kafamı delmi ş 
gibi oldum. 
"Sence en kötüsü nedir, Dolores?" diye sonunda finc anı bırakıp i şi aldı. "Sence 
en kötüsü nedir? Selena ile çocuklar için de ğil, senin için." 
Bunu dü şünmeme bile gerek yoktu. "Orospu çocu ğu benimle alay ediyor," dedim. 
"Benim için en kötüsü bu i şte. Bunu kimi zaman yüzünde görüyorum. Kendisine bi r 
şey söylemedim ama bankaya gitti ğimi ve neler ö ğrendi ğimi çok iyi biliyor." 
"Bunu sadece hayal ediyor olabilirsin." 
"Hayal de olsa umurumda de ğil," dedim. "Ben öyle hissediyorum ya, yeter." 
"Doğru," dedi. "Senin neler hissetti ğin önemli. Kabul ediyorum. Devam et." 
"Devam et de ne demek?" diye soracaktım. Hepsini an lattım ya. Ama herhalde 
anlatmamı ştım ki, a ğzımdan yeni bir şey fırlayıverdi. "Onu iki kere öldürmeme 
kıl payı kaldı ğını bilseydi benimle alay etmezdi," dedim. 
Vera yüzündeki o gölgeler birbirlerini kovalayıp gö zlerine dolarak bana baktı. 
Gözlerini okuyamıyordum. 
"Korkuyorum," dedim. "Ondan de ğil -kendimden. Çocukları ondan bir an önce 
uzakla ştırmazsam kötü bir şey olacak. Bundan eminim. Đçimde bir şey var, ve her 
gün biraz daha kötüle şiyor." 
"Bir göz mü?" diye sorunca birden korkuyla ürperdim . Sanki kafatasımın içinde 
bir pencere bulmu ş da dü şüncelerimi görüyormu ş gibi. "Bir göz gibi bir şey mi?" 
"Bunu nasıl bildin?" diye fısıldadım. Tüylerim dike n diken olmu ştu orada 
kar şısında otururken. 
"Biliyorum," diyerek yeni bir sıraya ba şladı. "Hepsini biliyorum, Dolores." 
"E ğer kendimi tutamazsam onu öldürece ğim. Đşte korktu ğum bu. Sonra o parayı da 
unutabilirim, di ğerlerini de." 



"Saçma," dedi. Şi şler tık-tık-tık diye sıraya devam etti. "Kocalar he r gün 
ölürler, Dolores. Şu anda biz burada oturmu ş konu şurken bile kimbilir kaç koca 
ölüyordur. Ölürler ve paralarını karılarına bırakır lar." Sırayı bitirdi ve bana 
baktı; ama ya ğmurun yaptı ğı gölgeden hala gözlerini görebiliyordum. Yılanlar 
gibi gidip geliyorlardı yüzünde. "Bunu benim bilmem  gerekir, de ğil mi?" dedi. 
"Benimkinin ba şına gelene baksana." 
Bir şey diyemedim. Dilim bir sine ğin sinekka ğıdına yapı ştı ğı gibi dama ğıma 
yapı şmıştı. 
Bir ö ğretmeninki kadar berrak bir sesle, "Kimi zaman bir kaza bir kadının en iyi 
dostudur," dedi. 
"Ne demek istiyorsun?" diye sordum. A ğzımdan çıkan bir fısıltıydı, ama onu bile 
nasıl çıkarabildi ğime şaşmıştım. 
"Aklına ne gelirse," dedi. Ve sırıttı -gülümsemedi,  sırıttı. "Onun olan her 
şeyin senin, senin olan her şeyin onun oldu ğunu unutma. Örne ğin bir kaza 
geçirdi ği takdirde bankadaki parası senin olur. Büyük ülkem izin yasasıdır bu." 
Gözleri gözlerime kilitlenmi şti, gölgeler bir anlık çekildi ğinde gözlerinin 
içini görebildim. Ve gördü ğüm şey üzerine hemen ba şımı çevirdim. Vera dı şardan 
bir buz kalıbı üstünde oturan bir bebek kadar so ğuk görünüyorsa da, içinin çok 
daha sıcak oldu ğu anla şılıyordu; bir orman yangının merkezi kadar sıcak ha tta. 
Benim gibilerin uzun zaman bakamayacakları kadar sı cak. 
"Yasa çok esaslıdır, Dolores," dedi. "Ve kötü bir e rkek bir kazaya u ğrayınca, o 
da kimi zaman çok esaslı olabilir." 
"Yani sen demek istiyorsun..." diye ba şladım. Ama a ğzımdan sadece bir fısıltı 
çıkmı ş, o da yarıda kesilmi şti. 
"Ben hiçbir şey demek istemiyorum," dedi. O günlerde Vera bir ko nuyu yeterli 
buldu ğunda bir kitapmı ş gibi kapatabilirdi. Đşini örgü sepetine koyup aya ğa 
kalktı. "Ama sana şu kadarını söyleyeyim, üstünde oturdukça o yata ğı yapamazsın. 
Ben a şağı inip çayı oca ğa koyaca ğım. Đşin bitince gel de getirdi ğim elmalı 
pastadan bir tat bakalım. Tatlı, varsa biraz da van ilyalı dondurma koyarım 
üstüne." 
"Peki," dedim. Kafam karmakarı şıktı ve emin oldu ğun, tek şey Jonesport 
fırınından aldı ğı o elmalı pastanın esaslı olaca ğıydı. Dört haftadır ilk kez 
acıkmı ştım -hikayeyi anlatmak bunu ba şarmı ştı hiç olmazsa. 
Vera kapıdan çıkarken dönüp bana baktı. "Sana acıyo rum, Dolores," dedi. "Onunla 
evlendi ğinde bana hamile oldu ğunu söylememi ştin; matemati ğe aklı ermeyen benim 
gibi biri bile basit toplama çıkarmaları yapabilir.  Ne kadarlıktın o zaman, üç 
aylık mı?" 
"Altı hafta," dedim. Sesim yine fısıltıya dönü şmüştü. "Selena biraz erken 
doğdu." 
Başını salladı. "Sıradan bir ada kızı hamurun mayaland ı ğını fark edince ne 
yapar? Beklenen şeyi elbette... ama aceleyle evlenenler genellikle a ğır a ğır 
pi şman olurlar, senin de ö ğrendi ğin gibi. Sevgili ananın sana bunu ö ğretmemesi 
yazık olmu ş. Ama ben sana bir şey söyleyece ğim, Dolores: önlü ğünü kafana sarıp 
gözlerin çıkana kadar a ğlaman, e ğer teke kokulu herif onun kızlı ğını almaya 
karar vermi şse hiç bir i şe yaramaz; ya da parayı harcamaya niyet etmi şse. Ama 
bazen erkekler, özellikle de içkiye dü şkün olanlar, kaza geçirirler. Merdivenden 
aşağı dü şerler, banyoda ayakları kayar, ve kimi zaman da Arl ington Heights'daki 
metreslerinden aceleyle evlerine dönerlerken frenle ri tutmaz ve BMW'lerini 
ağaçlara çarparlar." 
Sonra dı şarı çıkıp kapıyı kapattı. Ben yata ğı yaptım ve yaparken de onun 
söylediklerini dü şündüm... kötü bir insanın nasıl kaza geçirebildi ğini ve bunun 
da kimi zaman nasıl esaslı bir şey olabilece ğini. O zaman hep gözlerimin önünde 
duran şeyi görmeye ba şladım -aklım, tavanarası odasında kıstırılmı ş bir serçe 
kuşu gibi öyle kör bir pani ğe kapılarak dönüp durmasaydı ergeç görece ğim şeyi. 
pastamızı yeyip de Vera'yı ö ğleden sonra uykusu için yukarı götürdü ğümde i şin 
yapılabilirli ği konusunda bir ku şkum kalmamı ştı. Joe'dan kurtulmak istiyordum, 
çocuklarımın parasını istiyordum ve her şeyden çok da, bize çektirdiklerini 
kendisine ödetmek istiyordum. Hele Selena'ya yaptık larını. E ğer o orospu çocu ğu 
bir kazaya u ğrarsa -uygun bir kazaya- bütün bunlar olabilirdi. Y aşarken 
alamadı ğım parası öldü ğünde benim olacaktı. Parayı benden kaçırmı ş olabilirdi, 
ama beni be ş parasız bırakacak bir vasiyetname yapmı ş de ğildi. Bu bir zeka 



sorunu de ğildi -parayı alı ş biçimi onun sandı ğımdan daha kurnaz oldu ğunu 
gösteriyordu- bu sadece kafasının i şleyi ş şekliydi, Joe St. George'un ruhunun 
derinliklerinde hiç ölmeyece ğine inandı ğına emirdin. 
Ve karısı olarak her şey bana kalacaktı. 
O ö ğleden sonra Pinewood'dan ayrıldı ğımda ya ğmur dinmi şti, eve çok yava ş döndüm. 
Daha yarıyola gelmemi ştim ki, odunlu ğun arkasındaki eski kuyuyu hatırlamı ştım. 
Döndüğümde o ğlanlar oynamaya gitmi şlerdi, Selena da çama şıra yardım etmek için 
Bayan Devereaux'ya gitti ğini bildiren bir not bırakmı ştı -o günlerde Harborside 
Otelinin çar şaflarını yıkayıp ütülerdi. Joe'nun nerede oldu ğunu bilmiyordum ve 
umurumda da de ğildi. Önemli olan kamyonetinin gitmi ş olmasıydı ki, susturucusu 
iple ba ğlı oldu ğundan geldi ğini daha uzaklardayken duyabilecektim. 
Bir an orada durup Selena'nın notuna baktım. Küçücü k şeylerin bir insanı bir şey 
yapmaya itmeleri ne gariptir -olabilirden olmalıya ve yapaca ğıma örne ğin. Şu 
anda bile o gün Vera Donovan'dan geldi ğimde Joe'yu öldürmeye kararlı olup 
olmadı ğını bilemiyorum. Evet, kuyuya bakacaktım, ama bu bi r oyundan ba şka bir 
şey de olmayabilirdi. Selena o notu bırakmasaydı bu i şi asla yapamayabilirdim... 
ve Andy, bu i şin sonu ne olursa olsun, Selena bunu asla ö ğrenmemeliydi. 
Not şöyleydi: "Anne, Candy Babcockla Bayan Devereaux'ya otelin çama şırlarına 
yardıma gidiyorum -bu haftasonu tatilde bekledikler inden çok mü şteri gelmi ş. 
Bayan Devereaux'un romatizmalarının ne kadar kötü o ldu ğunu bilirsin. Zavallı 
akşam telefon etti ğinde aklını kaçıracak gibiydi. Yeme ği hazırlamana yardım 
edecek saatte dönece ğim. Sevgiler, Sel." 
Selena'nın ancak be ş altı dolarla dönece ğini biliyordum, ama bu kadarını bile 
kazandı ğı için sevinçten havalara uçuyor olacaktı. Bayan De vereaux ya da Cindy 
bir daha kendisini ça ğırdıklarında seve seve gidecekti ve kendisine gelec ek yaza 
yarım günlük bir oda hizmetçili ği falan teklif ederlerse beni kandırıp i şe de 
girecekti. Çünkü para paradır ve adada o günlerde h emen hemen bir takas sistemi 
yürürlükte oldu ğundan nakit para pek sık rastlanan bir şey de ğildi. Bayan 
Devereaux yine telefon edecekti ve Selena isterse o na bir otel referansı da 
yazacaktı, çünkü Selena iyi bir i şçiydi, ne elini kirletmekten korkardı ne de 
sırtını e ğmekten 
Ben de onun ya şında öyleydim ve ne olmu ştum sonunda -kambur yürüyen ve ilaç 
dolabında sırt a ğrıları için sürekli ilaç bulunduran bir temizlikçi.  Selena 
bunda bir kusur görmüyordu, ancak on be şine yeni girmi şti ve on be ş ya şındaki 
bir kız gördü ğünün ne oldu ğunu anlayamaz. O notu birkaç kere okuduktan sonra, 
lanet olsun, onun sonu benim gibi olmamalı, otuz be şinde tükenip bir kenara 
atılmamalı, diye dü şündüm. E ğer bunu engellemek için ölmem gerekse bile, benim 
gibi olmayacaktı. Ama biliyor musun, Andy? Đşin bu kadar ileri gidece ği hiç 
aklıma gelmemi şti. Evde bir tek Joe'nun ölümü yeter diye dü şünüyordum. 
Notu yine masaya bıraktım, ya ğmurlu ğumu sırtıma geçirdim, lastik botlarımı 
giydim, sonra Selena'ya artık Joe'dan korkmasına ge rek kalmadı ğını söyledi ğim o 
büyük beyaz ta şın yanına gittim. Ya ğmur kesilmi şti. Ama bö ğürtlen çalılarından 
damlayan suların sesi geliyordu hala. Kuru dallarda ki su damlaları Vera 
Donovan'ın elmas küpelerine benziyordu. 
Çalılık neredeyse yarım dönüm yer kaplıyordu, içeri  girdi ğimde ya ğmurlu ğumu ve 
uzun botlarımı giydi ğime memnun olmu ştum. Islaklık bir şey de ğil, dikenler 
felaketti. Altmı şlı yıllarda orası çimenlik ve çiçeklikti, kuyu bir kenardaydı. 
Ama ben Joe ile evlendikten altı yıl sonra oraya ta şındı ğımızda -arazi Freddy 
Amcasından ona miras kalmı ştı- kuyu kurudu. Joe Peter Doyon'u ça ğırıp bize evin 
batı yanında yeni bir kuyu açtırdı. O günden sonra da bir daha su sıkıntısı 
çekmemi ştik. 
Eski kuyuyu kullanmayınca orasını ba ştan ba şa bö ğürtlenler kaplamı ştı. Şimdi ben 
eski kuyunun kapa ğını ararken dikenler her yanıma dalıyordu. Ellerim üç dört 
kere çizilince kollarımın içine sokup öyle yürüdüm.  
Sonunda aradı ğım şeyin az daha içine dü şüyordum. Gev şek ve sünger gibi bir şeyin 
üstüne bastı ğımda aya ğımın altında bir çatırtı duyuldu ve bastı ğım tahta 
delinmeden aya ğımı çektim. Talihim yolunda olmayıp da öne do ğru sendeleseydim 
kapa ğın tümünün çökece ği ku şkusuzdu. 
Dikenler yüzümü dalamasın diye bir elimi önümde tut arak dizüstü çöktüm ve kapa ğı 
inceledim. 



Kapak bir metre kadar eninde ve bir buçuk metre uzu nlu ğundaydı; tahtalar 
beyazla şmış ve çürümü ştü. Birini elimle itince hemen göçtü. Bastı ğım tahta ise 
kırılmı ştı. Evet, a şağı dü şece ğim ku şkusuzdu ve ben o günler elli elli be ş kilo 
falandım. Joe ise benden en az yirmi be ş kilo daha a ğırdı. 
Cebimde bir mendil vardı. Bir daha çabuk bulabilmek  için onu kapa ğın yanındaki 
bir çalılı ğa ba ğlayıp eve döndüm. O gece bebekler gibi mı şıl mı şıl uyudum ve 
Selena'ya da babası Sevimli Prens'in kendisine nele r yaptı ğını ö ğrendi ğimden bu 
yana ilk kez karabasanlarla uyanmadım. 
Bu Kasım sonlarında oluyordu ve uzun bir süre bir şey yapmamaya kararlıydım. 
Bunun nedenini sizlere anlatmaya gerek yok sanırım,  ama yine de anlataca ğım: 
feribottaki konu şmamızdan hemen sonra Joe'nun ba şına bir şey gelecek olursa 
Selena benden ku şkulanabilirdi. Bunu istemiyordum, çünkü kızın bir y anıyla 
babasını hala sevdi ğini biliyordum ve olanlardan ku şkulandı ğı takdirde bile 
bundan nasıl etkilenece ğini tahmin edebilirdim. Benim hakkımda dü şünecekleri de 
cabasıydı ama ben asıl onun kendi hakkındaki duygul arı için kaygılanıyordum. 
Bunun ne oldu ğuna gelince... şimdi bo ş verin, onun da sırası var. 
Böylece zamanın geçmesini bekledim, oysa ben bir ko nuda karar verdim mi, 
beklemek yapabilece ğim en güç şeydir. Yine de günleri haftalar kovaladı durdu. 
Arada sırada Selena'ya, "Baban uslu duruyor mu?" di ye sorardım ve ikimiz de ne 
demek istedi ğimi anlardık. O her zaman evet derdi ve benim de iç im rahatlardı; 
aksi takdirde riskleri falan unutup onu hemen ortad an kaldırmak zorundaydım. 
Noel geçip de 1963 ba şladı ğında kaygılanacak ba şka şeyler vardı. Biri paraydı -
her sabah uyandı ğımda ilk dü şündüğüm şey, parayı bugün mü harcamaya ba şlayacak, 
olurdu. Bunun için kaygılanmayıp da ne yapacaktım? Đlk üç yüzü sessiz sedasız 
bitirmi şti ve ben zamanın geçmesini beklerken gerisini çarç ur etmesini önleyecek 
durumda de ğildim. O parayla kendi hesabını açtı ğında verdikleri o kahrolası 
banka cüzdanını ne kadar aradı ğımı imkan yok bilemezsiniz, ama hiç bulamadım. O 
yüzden hep eve geli şini gözler, yeni bir elektrikli testere ya da altın  bir saat 
alıp almadı ğına bakar, her hafta Ellsworth ve Bangor'da gitti ğini söyledi ği o 
büyük poker oyunlarında paranın bir kısmını ya da t ümünü kaybetmi ş olaca ğı 
endi şesiyle titrer dururdum. Kendimi hayatımda bu kadar çaresizlik içinde 
hissetti ğimi hatırlamıyorum. 
Sonra i şi nasıl ve ne zaman yapaca ğım endi şesi vardı. E ğer yapacak cesareti 
bulursam tabii. Tuzak olarak eski kuyuyu kullanmak fikri olabildi ği kadar 
iyiydi, ama pek parlak de ğildi. E ğer televizyonda oldu ğu gibi temiz bir şekilde 
ölürse bir sorun yoktu. Ama ben otuz yıl önce bile hayatın hiç de televizyondaki 
programlara benzemedi ğini ö ğrenmi ştim. 
Ya kuyuya dü şer ve ba ğırmaya ba şlarsa? Ada o zaman şimdiki kadar kalabalık 
değildi, ama yine de oralarda üç kom şumuz vardı -Caron'lar, Langill'ler ve 
Jolanderler. Evimizin arkasındaki bö ğürtlen çalılı ğından gelen çı ğlıkları 
duymayabilirlerdi, ama duyabilirlerdi de... e ğer rüzgar uygun taraftan 
kuvvetlice esiyorsa. Bu kadarla da bitmiyordu. Köy ile Head arasındaki Do ğu Yolu 
kimi zaman kalabalık olurdu. Şimdiki kadar çok olmasa da, evin önünden pek çok 
kamyon ve otomobil geçerdi -en azından benim dü şündüğümü dü şünen bir kadını 
ürkütecek kadar. 
Joe'yu ortadan kaldırmak için kuyudan vazgeçmek üze reyken birden aradı ğım yanıtı 
buldum. Bunu bana veren Vera olduysa da, kendinin b unun farkında oldu ğunu 
sanmıyorum. 
Vera'nın aklı fikri güne ş tutulmasındaydı. O mevsim boyunca hep adadıydı ve kı ş 
yakla ştıkça mutfak tahtasına her hafta yeni bir tutulma h aberi i ğnelerdi. Bahar 
soğuk dalgaları ve rüzgarlarıyla ba şladı ğında yine adadaydı ve bu kere gazete 
kesikleri iki üç günde bir de ği şirdi. Yerel gazetelerden, Globe ve New York 
Times gibi uzak gazetelerden ve Scientific American  gibi dergilerden yazılar 
keserdi. 
Güneş tutulmasının Donald ile Helga'yı sonunda Pinewood' a döndürece ğine inandı ğı 
için heyecanlıydı. Mayıs ortalarında hava ısınmaya başladı ğında artık adaya 
tümüyle yerle şmişti -Baltimore hakkında konu şmuyordu bile. Konu ştu ğu tek şey o 
güneş tutulmasıydı. Holdeki dolapta dört foto ğraf makinesi hazırdı. Sekiz dokuz 
özel gözlü ğü vardı -tutulmayı seyredebilmek için içi renkli ay nalı özel 
periskoplar ve daha bir sürü şey. 



Mayıs sonlarında bir gün geldi ğimde tahtada bizim küçük gazetemiz olan The 
Weekly Tide'ın bir haberini gördüm. HARBORSIDE ADAL ILAR VE YAZLIKÇILAR ĐÇĐN 
"TUTULMA MERKEZĐ" OLACAK. Resimde Jimmy Gagnon ile Harley Fox oteli n düz olan 
damında bir şeyler yapıyorlardı. Ve biliyor musun? O tahtada ilk  tutulma 
haberini gördü ğümde oldu ğu gibi içimde aniden bir kıpırtı hissettim. 
Haberde Harborside Oteli sahiplerinin otelin çatısı nı tutulma gününde açık bir 
gözlemevine çevirecekleri bildiriliyordu. Çatının b u olay nedeniyle "özel olarak 
yenile ştirildi ği" ve üç yüz elli özel "tutulma bileti" satacakları nı umduklarını 
yazıyordu. Đlk önce yazlıkçılara, sonra da adalılara satılacakt a. Biletler 
ucuzdu -tanesi iki dolara- ancak onlar ku şkusuz, otelcilerin insanı her zaman 
yoldukları barda satacakları şeyleri hesaplamaktaydılar. 
Ben haberi okurken Vera içeri girdi. Onu duymamı ştım, konu şmaya ba şladı ğında iki 
karı ş havaya fırladım. 
"Dolores, hangisini istersin? Harborside'ın çatısın ı mı yoksa Ada Prensesi'ni 
mi?" 
"Ada Prensesi de nereden çıktı?" diye sordum. 
"Tutulma günü ö ğleden sonrası için kiraladım" dedi. 
"Olamaz!" Ama daha lafım bitmeden pekala olabilece ğini anlamı ştım; Vera bo şuna 
konu şmazdı, övünmekten de hiç ho şlanmazdı. Yine de, Prenses gibi büyük bir 
tekneyi kiralamı ş olması solu ğumu kesmi şti. 
"Tuttum," dedi. "Epey pahalıya mal olduysa da yaptı m i şte. E ğer benim gezintime 
gelirsen içkiler bedavadır." Sonra gözkapaklarının altından baktı yüzüme. "Bu 
sonuncusu kocanın ho şuna gidecektir, öyle de ğil mi?" 
"Vera, neden kiraladın lanet feribotu?" dedim. Adı ağzıma hala bir garip 
geliyorsa da, şaka etmedi ğini artık açıkça belirtmi şti -bir daha kendisini Bayan 
Donovan diye ça ğırmamı istemiyordu. "Yani güne ş tutulmasına heyecanlandı ğını 
falan biliyorum ama Vinalhaven'de onun kadar tekney i yarı fiyatına 
tutabilirdin." 
Omuzlarını hafifçe silkeleyip uzun saçlarını geriye  attı - tam bir Arka-
Yanaklarımı-Öp bakı şıydı bu. "O ya şlı orospuyu çok sevdi ğim için kiraladım. 
Dolores, Little Tall Adasının dünyanın en sevdi ğim yeri oldu ğunu biliyor 
muydun?" 
Biliyordum, onun için ba şımı sallamakla yetindim. 
"Biliyorsun elbette. Beni buraya getiren şey hemen hemen Prenses'tir -o şi şko, 
bodur Prenses. Dört yüz ki şi alaca ğını söylüyorlar, otelin çatısından elli fazla 
yani. Yanıma gelmek isteyen herkesi ve çocukları al aca ğım." Sonra sırıttı, ama 
bu sırıtması zararsızdı; sadece ya şadı ğı için sevinen birinin sırıtması. "Ve bir 
şey daha var, biliyor musun, Dolores?" diye sordu. 
"Hayır," dedim. "Hiçbir şey bilmiyorum." 
"Kimseye boyun e ğip yaltaklanmak zorunda de ğilsin e ğer..." Sonra durup garip bir 
şekilde yüzüme baktı. "Dolores, iyi misin?" 
Ama ben yanıt veremedim. Müthi ş ve harikulade bir resim belirmi şti beynimin 
içinde. Bunu insanlarla dolu Harborside Otelinde de  ada ile kaya arasında durmu ş 
olan Prenses'te de görmü ştüm: insanlar hep birden ba şlarını kaldırmı ş, gündüz 
yıldızlarıyla dolu gö ğe, ate şle çevrelenmi ş o büyük kara daireye bakıyorlardı. 
Ölü bir insanın bile tüylerini diken diken edecek b ir manzaraydı bu ama beni 
öyle sersemleten bu de ğildi. Beni sersemleten, aynı şeyi adada kalanların da 
yapıyor olacaklarıydı. 
"Dolores," diyen Vera elini omzuma koydu. "Kramp mı  geldi yoksa? Baygınlık mı 
hissediyorsun? Gel, masanın ba şına otur da, sana bir bardak su getireyim." 
Kramp falan gelmemi şti ama aniden bir hafif baygınlık hissetmi ştim, gidip onun 
gösterdi ği yere oturdum... dizlerim lastik kesilmi şti, az daha devrilecektim iki 
adım yürüyene kadar. Onun su doldurmasına bakarken geçen Kasımda söyledi ği bir 
şey aklıma geldi kendisi gibi matematikten anlamayan  biri bile toplama çıkarma 
yapabilirdi. Eh, benim gibi biri de otelin tepesind eki üç yüz elli ile Ada 
Prensesi'ndeki dört yüzün toplamının yedi yüz elli oldu ğunu bilirdi. Bu Temmuz 
ayında adada olacakların hepsi de ğildi ama önemli bir kısmıydı. Geri kalanlar da 
herhalde ya a ğlarını atıyor ya da güne ş tutulmasını kıyıdan ve iskeleden 
seyrediyor olacaklardı. 
Vera'nın getirdi ği suyu bir yudumda içtim. Kar şıma oturup kaygıyla yüzüme baktı. 
" Đyi misin, Dolores?" diye sordu. "Yatmak ister misin ?" 



"Gerek yok," dedim. "Birkaç saniye bir baygınlık ge çirdim, hepsi bu." 
Doğruydu. Kocanı ne günü öldürece ğini birden bildi ğin takdirde böyle olması 
normaldi. 
Üç dört saat sonra çama şırı bitirip alı şveri şi yapmı ş, halıları süpürmü ş, tek 
başına yiyece ği ak şam yemeğini buzdolabına yerle ştirmi ş (arasıra yata ğını o iri 
herifle payla şabilirdi ama onu sofrasına aldı ğını bir kere bile görmü ş de ğildim) 
gitmek üzere e şyalarımı topluyordum. Vera mutfaktaki masanın ba şında gazetenin 
bilmecesini yapıyordu. 
"Yirmi Temmuzda bizimle birlikte gelmeyi dü şün, Dolores," dedi. 'Denizin üzeri o 
sıcak çatıdan çok daha keyifli olacaktır, inan bana ." 
"Te şekkür ederim, Vera," dedim. "Ama o gün izinliysem i kisine de gidece ğimi 
sanmam, evde otururum daha iyi." 
"Bunun çok aptalca bir şey olaca ğını söylesem alınır mıydın?" dedi yüzüme 
bakarak 
Sen benim alınıp alınmadı ğını ne zamandan beri dü şünmeye ba şladın, sümüklü 
orospu? diye dü şündüm ama bir şey söylemedim tabii. Ayrıca bayılaca ğımı 
sandı ğında gerçekten kaygılanmı ş gibiydi. Ho ş, bunun nedeni bir gün önce 
cilaladı ğım mutfak yerine burnumun üstüne dü ştü ğüm takdirde ortalı ğı kana 
bulayaca ğım da olabilirdi ya. 
"Hayır," dedim. "Ben aptalın biriyim zaten, Vera." 
O zaman bir garip baktı bana. "Öyle misin gerçekten ?" dedi. "Kimi zaman ben de 
öyle dü şünürüm... ama kimi zaman da sadece merak ederim..."  
Veda edip eve dönerken fikri kafamda uzun uzun evir ip çevirip sakat yanını 
aradım. Hiçbir sakatlık bulamamı ştım -sadece belkiler vardı ve belkiler de 
yaşamın bir parçasıdır, de ğil mi? Talihsizlik her zaman olabilir, ama insanlar  
bunun için sürekli kaygılanacak olurlarsa, hiçbir şey yapılamaz ki. Üstelik bir 
aksilik olursa her zaman vaz geçebilirim. Bunu heme n hemen i şin son anına kadar 
yapabilirim. 
Mayıs geçti, Anma Günü geldi ve okullar tatil oldu.  Selena'nın otelde çalı şmak 
istemesine kar şı çıkmaya hazırlıklıydım. Ama bu konuda bir kere bi le tartı şmaya 
fırsat kalmadan harika bir şey oldu. O zaman Metodist rahip olan Huff ve Joe 
benimle konu şmaya geldi. Winthrop'daki Metodist Kilisesi Kampınd a iyi yüzme 
bilen iki kız danı şmanlı ğının bo ş oldu ğunu söyledi. Huffy Selena ile Tanya 
Caron'un balık gibi yüzdüklerini biliyordu; neyse f azla uzatmayalım, Melissa 
Caron'la ben kızlarımızı okulun sona erdi ğinin ertesi hafta feribotla 
uğurluyorduk. Onlar gemiden biz iskeleden el sallıyor  ve deliler gibi 
ağlıyorduk. Selena yolculuk için çok şık pembe bir elbise giymi şti ve ilk kez 
orada onun ilerde nasıl bir kadın olaca ğını görür gibi oldum. Kalbim 
parçalanacak gibi olmu ştu, dü şündükçe hala öyle olur ya. içinizde ka ğıt mendili 
olan biri var mı? 
Teşekkür ederim, Nancy. Nerede kalmı ştım? 
Tamam, hatırladım. 
Selena emniyetteydi; geriye o ğlanlar kalmı ştı. Joe'ya New Glocester'deki 
kızkarde şine telefon ettirip onların çocukları Temmuzun son üç haftasıyla 
Ağustosun ilk haftası alıp alamayacaklarını sordurttu m. Biz onların çocuklarını 
bir iki yaz bize almı ştık nasıl olsa. Joe'nun Küçük Pete'i göndermek 
istemeyece ğini dü şünüyordum -ama o da üçünün de gitmesiyle evin ne ka dar 
sakinle şece ğini hesaplamı ş olmalı ki, buna hemen razı geldi. 
Alicia Forbert -Joe'nun evli kızkarde şi- o ğlanları seve seve alaca ğını söyledi. 
Kocası Jack Forbert'in bundan karısı kadar memnun o lmadı ğını tahmin ediyorum ama 
o evde kuyru ğunu sallayan köpek Alicia oldu ğu için herhangi bir sorun çıkmadı. 
Ama ne Joe Junior ne de Küçük Pete halalarına gitme k istemiyorlardı. Onları 
aslında suçlamıyordum; Forbertlerin o ğlanları onlardan büyüktüler ve herhalde 
yüzlerine bile bakacak de ğillerdi. Ama bunun beni engellemesine izin veremezd im, 
ikisinde de Joe Junior daha çetin ceviz çıktı. Sonu nda onu bir kenara çektim ve, 
"Bunu babandan uzakta bir tatil olarak görmeye çalı ş," dedim. O zaman hemen razı 
oldu ki, aslında bu çok üzücü bir şeydi, siz ne dersiniz, ha? 
Oğlanların yaz i şi de planlanınca geriye onların gitmelerini bekleme kten ba şka 
yapacak bir şey kalmamı ştı ve sonunda onların da gideceklerine sevindikleri ne 
eminim. Joe 4 Temmuzdan beri çok içiyordu ve sanırı m Küçük Pete bile onun 
çevresinde bulunmaktan pek ho şlanmıyordu. 



Đçmesi beni şaşırtmamı ştı; buna ben de yardıma oluyordum. Muslu ğun altındaki 
dolabı açıp da oradaki yepyeni viski şi şesini görünce çok şaşırmı ştı -bana 
aklımı falan mı kaybetti ğimi sormu ştu hatta. Ama ondan sonra soru falan sormadı. 
Neden sorsun ki? Joe St. George 4 Temmuzdan öldü ğü güne kadar günün büyük bir 
bölümü sarho ştu ve o durumda olan bir insan da talihini artık an ayasal bir hak 
olarak görmeye ba şlar... hele de Joe gibiler. 
Benim için hava ho ştu, ama ayın dördünden sonrası -o ğlanların gitmelerinden bir 
hafta önce ve gittiklerinden bir hafta sonra- yine de pek keyifliydi diyemem. 
Sabah saat yedide Vera'ya gitti ğimde Joe tüm kılları havaya dikilmi ş olarak bir 
kalıp ek şi peynir gibi yatakta yanıba şımda horluyor olurdu. Ö ğleden sonra ikide 
üçte döndü ğümde onu kapı önünde (o lanet sallanan koltu ğunu oraya çekmi şti) bir 
elinde Elsworth American'ı, di ğer elinde günün ikinci ya da üçüncü içkisi oldu ğu 
halde oturmu ş bulurdum. Viskisinde kendisine yardımcı olacak bir  arkada şı 
olmazdı yanında; benim Joe'mun öyle fazla bir payla şma huyu yoktu do ğrusu. 
O Temmuzda Elsworth American'ın her sayısında ba ş sayfada güne ş tutulması 
hakkında bir haber vardı. Ancak gazete okumaya o ka dar dü şkün olan Joe o ayın 
sonlarına do ğru ola ğandı şı bir şey olaca ğının farkında bile de ğildi. 
Böyle şeylere aldırı ş etmezdi. Joe'yu ilgilendiren şeyler Komünistler, özgürlük 
yolcuları (onlara "Greyhound zencileri" derdi) ve B eyaz Saray'daki o Yahudi 
aşı ğıydı. Kennedy'nin dört ay sonra öldürülece ğini bilseydi eminim mutlu ölürdü, 
i şte o kadar boktan bir insandı, anlayın artık. 
Ama ben yine onun yanında oturur ve onun gazetesind e o gün öfkesini kabartan 
şeyi dinlerdim. Eve döndü ğümde onun yanında olmama alı şmasını istiyordum. Ama 
size bunun kolay bir şey oldu ğunu söylersem yalancının büyü ğü olurum, ha. E ğer 
biraz ne şeli olsaydı içmesine o kadar aldırmazdım aslında. B azı insanlar 
öyledir, ama Joe onlardan de ğildi. Đçmek onun içindeki kadınlı ğı ortaya 
çıkarırdı, ve Joe'nun içindeki kadın da müthi ş bir ayba şı sancısına iki gün 
kalmı ş bir kadın olurdu. 
Ancak büyük gün yakla ştıkça, döndü ğüm içki kokan bir koca oldu ğu halde, Vera'dan 
uzakla şmak beni rahatlatmaya ba şlamı ştı. Vera o Haziran ayını tela şla geçirmi ş, 
oradan oraya ko şturmu ş, tutulma malzemesini bir daha bir daha gözden geçi rmi ş, 
insanlara telefonlar etmi ş, feribot seferinde ikramı üstlenen şirketi o son 
hafta boyunca günde en az iki kere aramı ştı. 
Haziranda emrimde altı, Dört Temmuzdan sonra da sek iz kız çalı şmıştı; Vera ilk 
kez bu kadar hizmetçi tutuyordu. Ev çatıdan bodruma  kadar parıl parıl parlayana 
kadar silinip temizlenmi ş, yatakların hepsi yapılmı ştı. Hatta güne ş odasıyla 
büyük terasa bile yatak yapmı ştık. Vera tutulma haftasonunda en az on iki, en 
fazla yirmi konuk bekliyordu. Günün yirmi dört saat i kendine yetmiyor, 
motosiklete binmi ş bir Musa gibi oradan oraya uçuyordu; ama mutluydu.  
Çocukları Alicia yengelerine gönderdi ğimde - Temmuzun onu ya da onbirinde, 
tutulmadan bir hafta önce- Vera'nın bu iyi havası b irden kayboluverdi. Hayır, 
doğru de ğil bu. Kaybolmadı, i ğne batırılmı ş bir balon gibi sönüverdi demek daha 
doğru olur. Bir gün jet uça ğı gibi oradan oraya uçuyordu, ertesi gün a ğzının 
kenarları kıvrılmı ş, yüzüne adada yalnız ya şamaya ba şladı ğından bu yana pek çok 
gördü ğüm o kötü ve korkulu bakı ş yerle şmişti. O gün iki kızı kovdu, biri camı 
silerken mindere bastı ğı, di ğeri de mutfakta çalı şan ikram servisi adamlarıyla 
güldü ğü için. Đkincisi özellikle kötüydü çünkü kız a ğlamaya ba şlamı ştı. Bana o 
gencin okul arkada şı oldu ğunu, kendisini o zamandan beri görmedi ği için eski 
günleri hatırladıklarını söylemi şti. Kız özür dileyip kovulmamasını, annesinin 
buna çok kızaca ğını söyledi. 
Ama Vera acımasızdı. O en kötü sesiyle, " Đşe bir de iyi yanından bak, yavrum," 
dedi. "Annen kızacak olabilir, ama o güzelim okul g ünlerinde ne kadar 
eğlendi ğini anlatacak o kadar çok zamanın olacak ki." 
Kız -adı Sandra Mulcahey'di- ba şı öne e ğik, a ğlaya a ğlaya çıktı evden. Vera 
holün penceresi önünde e ğilmi ş onun gidi şini seyrediyordu. Onu orada öyle 
gördü ğümde bir tekme savurmamak için kendimi güç tuttum.. .. ama ona acıyordum 
da. Onu böyle de ği ştiren şeyin ne oldu ğunu tahmin güç de ğildi, zaten bunu çok 
geçmeden de ö ğrenecektim. Çocukları güne ş tutulmasını görmeye gelmeyeceklerdi, 
feribot kiralamı ş olsa da. Belki de çocuklar ba şka planlar yapmı şlardı, 
anababalarını dü şünmeden her zaman yaptıkları gibi. Ama benim tahmin im 
aralarında bozuk olan her neyse, bunun hala düzelme di ğiydi. 



Ayın onaltısında ve on yedisinde ilk konukları gelm eye ba şladı ğında Vera biraz 
düzelmi şti, ama ben yine de her gün oradan ayrıldı ğımda rahat bir soluk 
alıyordum. Per şembe günü kızlardan birini daha kovdu Karen Jolande r. Onun büyük 
suçu da zaten çatlak olan bir taba ğı elinden dü şürüp kırmasıydı. Karen eve 
giderken a ğlamıyordu ama tepeyi bir kere ardında bıraktıktan s onra da hüngür 
hüngür a ğlayaca ğı belliydi. 
Bunun üzerine ben gidip aptalca bir şey yaptım -ancak o sırada benim de çok 
sinirli oldu ğumu unutmayın. Hiç olmazsa Karen gözden kaybolana k adar 
beklemi ştim, sonra gidip Vera'yı buldum. Arka bahçedeydi. H asır şapkasına 
kulaklarına kadar indirmi şti, elindeki bahçe makasını öyle sert kullanıyordu ki, 
Vera Donovan'ın salonu ve yemek odası için gül kesm ekte oldu ğunu de ğil de, Madam 
Dufarge'ın kafa kesmekte oldu ğunu sarardınız. 
Yanına gidip, "O kızı kovmak alçaklıktı," dedim. 
Şöyle bir do ğrulup malikanenin hanımefendisi bakı şıyla baktı yüzüme. "Öyle mi? 
Senin fikrini ö ğrendi ğime çok sevindim, Dolores," dedi. "Her ak şam yattı ğımda 
hep bunu dü şünürüm. Gece karanlıkta yattı ğım yerde günün olaylarını gözden 
geçirirken hep aynı soru gelir gözlerimin önüne: 'A caba Dolores St. George benim 
yerimde olsa ne yapardı?'" 
Bu beni çılgına çevirmi şti. "Dolores Claiborne'un yapmayaca ğı bir şeyi 
söyliyeyim sana," dedim. "O da kendisi bir şeye sıkılınca bunun acısını 
başkalarından çıkartmaktır. Bunu yapacak kadar sosyeti k bir orospu oldu ğumu 
sanmıyorum." 
Sanki biri çenesini kapalı tutan vidaları çıkarmı ş gibi açıldı a ğzı. Onu ilk kez 
bu kadar şaşırtmı ştım sanırım; sonra ne kadar korktu ğumu görmemesi için hemen 
yanından uzakla ştım. Bacaklarım öylesine titriyordu ki, mutfa ğa girer girmez 
hemen kendimi bir iskemleye atıp, sen aklını kaçırm ı şsın, Dolores, kadının 
kuyru ğuna öyle basacak ne vardı, diye dü şündüm. Kalkıp muslu ğun üzerindeki 
pencereden baktıysam da, sırtı bana dönüktü ve olan ca gücüyle makası 
çalı şıyordu; güller sepetine kafaları kanlı ölü askerler  gibi dü şüyorlardı. 
O ö ğleden sonra eve gitmeye hazırlanırken arkamdan geli p bir dakika beklememi, 
benimle konu şmak istedi ğini söyledi. Kalbimin ayakkabılarıma kadar indi ğini 
hissettim. Zamanımın gelmi ş oldu ğundan hiç ku şkum yoktu -bana artık ihtiyacı 
olmadı ğını söyleyecek, o Arka-Yanaklarımı-Öp bakı şıyla bakacaktı ve ben de bu 
kere, bir daha dönmemek üzere kapıdan çıkıp gidecek tim. Ondan kurtulmanın beni 
rahatlataca ğını dü şünebilirsiniz, ki bir bakıma öyle de olacaktı, ama kalbimde 
yine de bir sızı vardı. Otuz altı ya şındaydım, on altı ya şımdan beri e şek gibi 
çalı şıyordum ve o güne kadar bir i şimden bile kovulmu ş de ğildim. Yine de bir 
insanın bazı şeyler kar şısında direnmesi gerekirdi ve ben de dönüp ona baka rken 
bunu yapmaya hazırlanmı ştım. 
Ama yüzüne bakınca beni kovmaya gelmedi ğini anladım. O sabahki makyajını 
silmi şti ve gözlerine bakılırsa ya biraz uyuklamı ş ya da a ğlamı ştı. Kolunun 
altındaki keseka ğıdını bana uzattı. "Al bunu," dedi. 
"Nedir o?" diye sordum. 
" Đki tutulma gözlü ğü ve iki yansıtıcı kutu," dedi. "Joe ile tutulmayı 
seyredersiniz..." Sonra sustu, yumru ğunun içine öksürdü ve bir daha gözlerimin 
içine baktı. Onun hayran oldu ğum bir yanı vardı, Andy -ne söylerse söylesin ve 
bunu söylemesi ne kadar güç olursa olsun, konu şurken insanın gözlerinin içine 
bakardı. " Đkisinden de iki şer tane fazla vardı," dedi. 
"Öyle mi?" 
Vera bundan sonra bana onunla feribota gelme konusu nda fikir de ği ştirip 
deği ştirmedi ğimi sordu. 
"Hayır," dedim. "Joe ile evin önünden seyrederiz. A ma o aksilik ederse ben de 
East Head'e giderim." 
"Aksilik dedin de aklıma geldi," dedi hala gözlerim in içine bakarak "Bu sabah 
için senden özür dilemek istiyorum. Hem de Mabel Jo lander'e fikrimi 
deği ştirdi ğimi söyleyebilirsin." 
Bunu söylemek için yürek isterdi, Andy -sen onu ben im kadar tanımazdın, onun 
için bana inanman gerek, gerçekten de yürek isterdi . Vera Donovan özür dileme 
konusunda tam bir ye şilaycıydı. 
"Elbette," dedim yumu şacık bir sesle. Az daha uzanıp elini tutacaktım ama  son 
anda kendimi tuttum. "Ama adı Karen'di," dedim. "Ma bel de ğil. Mabel altı yedi 



yıl önce çalı şmıştı burada. Annesinin dedi ğine göre bu sırada New Hampshire'da 
telefon şirketinde çalı şıyormu ş ve i şinden de çok memnunmu ş." 
"Karen öyleyse," dedi. "Ona geri dönmesini söyle. F ikrimi de ği ştirdi ğimi 
söyleyeceksin, Dolores, ba şka bir şey de ğil. Anladın mı?" 
"Anladım," dedim. "Ve güne ş tutulması şeyleri için de te şekkür ederim, i şe 
yarayacaklarından eminim." 
Gitmek üzere kapıyı açarken, "Dolores?" dedi. 
Omzum üzerinden bakınca ba şını garip bir biçimde salladı, sanki bilmemesi 
gereken bir şeyler biliyormu ş gibi. 
"Kimi zaman sa ğ kalabilmek için merhametsiz bir cadı olman gerekir ," dedi. "Kimi 
zaman bir kadının tek tutunaca ğı şey budur." 
Sonra kapıyı yüzüme kapattı... ama hafifçe. Çarpara k de ğil. 
Tamam, şimdi tutulma gününe geldik, ve o gün olan her şeyi -ama her şeyi- 
anlatacaksam bunu kuru bo ğazla yapacak de ğilim. Saatime göre iki saattir 
konu şuyorum ve bu da her insanın çarklarını yakmaya yete r ve daha sözümün 
yarısına bile gelmedim. Bak ne diyece ğim, Andy -ya o çekmecendeki Jim Beam'den 
iki parmak verirsin, ya da bu gecelik paydos deriz.  Ne diyorsun, ha? 
Tamam, te şekkür ederim. Oh, ne kadar iyi geldi bilemezsin. Ha yır hayır, 
kaldırabilirsin. Biri pompayı çalı ştırmaya yeter, ikisi boruları tıkayabilir. 
Tamam -devam ediyoruz i şte. 
On dokuzunda yattı ğımda, radyo ya ğmur ya ğabilece ğini söyledi ği için çok 
sıkıntılıydım. Yapaca ğım şeyi o kadar inceden inceye dü şünmüştüm ve buna cesaret 
bulmak için o kadar çabalamı ştım ki, ya ğmur aklıma bile gelmi ş de ğildi. Yatarken 
bütün gece dönüp duraca ğım diye dü şündüm. Ondan sonra, hayır dönmeyeceksin, 
Dolores, dedim. Nedenini biliyor musun? Çünkü hava konusunda hiçbir şey 
yapamazsın da ondan. Zaten bunun önemi de yok. Bütü n gün ya ğmur ya ğsa bile 
yapaca ğını yapacak oldu ğunu bili. yorsun. Artık geri dönemezsin. Ve bunu 
bildi ğim için de gözlerimi kapatır kapatmaz uyudum. 
20 Temmuz 1963 Cumartesi sıcak, rutubetli ve bulutl uydu. Radyo ya ğmur 
yağmayacağını, belki sadece ak şam üzeri bir iki kere sa ğanak geçi şi 
görülece ğini, ama havanın bulutlu olaca ğı için kıyı bölgelerinin güne ş 
tutulmasını görmesi olasılı ğının yüzde elli oldu ğunu söyledi. 
Yine de omuzlarımdan büyük bir yük inmi ş gibiydi, Vera'ya hazırladı ğı açık 
büfeye yardıma gitti ğimde içim rahattı, sakindim ve sıkıntılarımı geride  
bırakmı ştım. Havanın bulutlu olmasının bir sakıncası yoktu.  Ya ğmur ya ğmadığı 
sürece millet otelin çatısında olacaktı, di ğerleri de feribotta. Hepsi de 
bulutların aralanmasını bekleyeceklerdi ya şamlarında bir kere olacak bir şeyi 
görmek için. Umut insan do ğasında çok büyük bir güçtür ve bunu benden iyi bile n 
olamaz. 
Hatırladı ğım kadarıyla Vera'nın o Cuma ak şamı on sekiz konu ğu vardı ve bu sayı 
Cumartesi açık büfesinde otuz kırk ki şi olmu ştu. Onunla tekneye binecekler (ki 
bunların ço ğu adalılardı) saat birde iskelede toplanacaklardı v e külüstür 
Prenses saat ikide hareket edecekti. Tutulma ba şladı ğında -saat dört buçukta 
falan- ilk iki üç bira fıçısı bo şalmı ş olurdu. 
Vera'yı sinirli bulaca ğımı sanıyordum, ama kimi zaman onun beni şaşırtmayı 
meslek edindi ğini de dü şünmüşümdür do ğrusu. Üzerinde kımızdı beyazlı bol etekli, 
elbiseden çok pelerine benzeyen bir şey vardı -onlara kaftan derler sanırım- ve 
saçlarını, o günlerdeki her biri elli dolarlık kuaf ör i şlerinden çok farklı 
olarak atkuyru ğu biçiminde ensesinde toplamı ştı. 
Vera arka bahçede kurulmu ş olan uzun sofranın çevresinde dola şıyor, konuklarıyla 
konu şup şakala şıyordu -konu şmalarından ço ğunun Baltimore'lu oldu ğu 
anla şılıyordu- ama o gün bir hafta sırasınca oldu ğundan çok farklıydı. Onun bir 
jet uça ğı gibi gidip geldi ğini söylemi ştim ya? Tutulma günü daha çok çiçekler 
arasında dola şan bir kelebe ği andırıyordu ve kahkahaları o kadar yüksek ve tiz 
değildi. 
Beni bir tepsi ha şlanmı ş yumurtayla gelirken görünce hemen talimat vermek ü zere 
yanıma geldi; ama son birkaç gündür yürüdü ğü gibi yürümüyordu -sanla ko şmak 
istermi şçesine- ve gülümsemesi yüzünden eksik olmuyordu. Mu tlu, diye dü şündüm, 
hepsi bu. Çocuklarının gelmeyece ğini kabul etti ve buna kar şın mutlu 
olabilece ğini anladı. Hepsi buydu i şte... e ğer onu tanımıyorsanız ve Vera 
Donovan'ın ne kadar seyrek mutlu oldu ğunu bilmiyorsanız. Sana bir şey söyliyeyim 



mi, Andy? Onu daha otuz yıl gördüm ama o bir daha m utlu oldu ğunu hiç görmedim. 
Keyifli, her şeyi oluruna bırakmı ş, evet; ama mutlu, asla. Sıcak bir yaz ö ğleden 
sonrasında çiçek çiçek dola şan bir kelebek kadar ne şeli ve mutlu? Sanmıyorum. 
"Dolores!" dedi. "Dolores Claiborne!" Ancak çok son raları onun bana kızlık 
adımla seslendi ğini fark etmi ştim, hem kocam Joe o sabah sa ğ oldu ğu halde ve 
bunu daha önce hiç yapmı ş de ğildi. Sonradan bunu fark etti ğimde tepeden tırna ğa 
kadar ürpermi ştim. 
"Günaydın, Vera," dedim. "Havanın böyle kapalı olma sına üzüldüm do ğrusu." 
Vera ba şını kaldırıp yere kadar inmi ş olan yaz bulutlarına baktı, sonra 
gülümsedi. "Güne ş saat üçte çıkacak," dedi. 
"Sanki özel sipari ş vermi ş gibi konu şuyorsun," dedim. 
Şaka ediyordum ama bana bakıp ciddi bir şekilde ba şını salladı. "Evet, öyle 
yaptım. Dolores, şimdi mutfa ğa ko ş da, o adamın neden kahveyi getirmedi ğine 
bak." 
Dedi ğini yaptım, ama dört adım atmamı ştım ki, üç gün önce yaptı ğı gibi arkamdan 
seslendi. Dönüp baktı ğımda o kırmızılı beyazlı elbisesi, kalçaları üstünd eki 
elleri ve omzuna atılmı ş atkuyru ğu ile sabah aydınlı ğında yirmi bir ya şından 
yukarı göstermiyordu. 
"Saat üçte güne ş, Dolores!" dedi. "Bak bakalım haklı çıkacak mıyım? " 
Kahvaltı saat on birde sona erdi, ikram servisi ele manları feribota, ikinci 
perdeyi hazırlamaya gittiklerinden mutfakta ö ğleye kadar sadece kızlarla ben 
kalmı ştım. Vera saat on ikiyi çeyrek geçe konuklarından s on üç dört tanesini 
alıp adada tuttu ğu Ford arabasına binip iskeleye gitti. Ben saat bir e kadar 
kaldım, sonra o gün benim yardımcım olan Gail Laves que'e biraz ba şım a ğrıdı ğını 
ve i şin büyük bir kısmı bitti ği için eve gidece ğimi söyledim. Dı şarı çıkarken 
Karen Jolander beni kucaklayıp te şekkür etti. Yine a ğlıyordu. O kızı kendisini 
bildim bileli bir kere bile kuru gözlü görmemi şimdir. 
"Kimin sana ne söyledi ğini bilmiyorum, Karen," dedim. "Ama bana te şekkür edecek 
bir şey yok ortada -ben hiçbir şey yapmadım ki." 
"Bana kimse bir şey söylemedi," dedi. "Ama bunu sizin yaptı ğınızı biliyorum, 
Bayan St. George. Ba şka kimse o canavarla konu şmaya cesaret edemezdi." 
Kızı yana ğından öptüm ve bir daha tabak kırmazsa kaygılanacak  bir şeyi olaca ğını 
sanmadı ğımı söyledim. Sonra da eve do ğru yola çıktım. 
Olup biten her şeyi hatırlıyorum, Andy -ama her şeyi- Vera'nın kapısından 
çıktı ğımdan sonra bütün olanlar sanki bugün bile hayatım boyunca gördü ğüm en 
canlı, en gerçek rüyada olmu ş gibi. "Eve kocamı öldürmeye gidiyorum, eve kocamı 
öldürmeye gidiyorum," diye dü şünüyordum. Tıpkı bir çiviyi maun falan gibi sert 
bir a ğaca sokmak için nasıl sabırla vurur durursan öyle i şte. Ama şimdi geçmi şi 
düşününce aslında bunun kafamda var oldu ğunu görüyorum. Bunu anlamayan kafam 
değil, kalbimdi. 
Köye girdi ğimde saat biri çeyrek falan geçiyordu ve güne ş tutulmasına daha üç 
saat vardı ama sokaklar insanın içini ürpertecek ka dar bo ştu. Eyaletin güneyinde 
kimsenin ya şamadı ğını söyledikleri küçük kasabayı hatırlamı ştım. Harborside'ın 
çatısına bakanı ve bir kere daha ürperdim. Orada en  az yüz ki şi vardı ve ekin 
zamanı çiftçilerin yaptıkları gibi sık sık ba şlarını kaldırıp gö ğe bakıyorlardı. 
Tepenin a şağısına bakınca Prensesin iskeleye ba ğlı oldu ğunu gördüm, otomobil 
güvertesi insanla doluydu. Milet ellerinde içki kad ehleriyle güvertede dola şıp 
duruyordu, büyük bir açık hava kokteylindeydiler sa nki. Kıyı da silme doluydu, 
suda en az be ş yüz tekne vardı. Ve ister otelin çatısında olsun, ister iskelede 
ya da Prenses'te olsun herkeste koyu renk gözlük ve  ellerinde bir yansıma kutu 
vardı. Adada ne o güne kadar böyle bir gün olmu ştu, ne de ondan sonra olacaktı; 
benim aklımda o şey olmasaydı bunu bir rüya sanaca ğım ku şkusuzdu. 
Meyhane açıktı, güne ş tutulsun tutulmasın o herif her halde Kıyamet saba hı bile 
ticaretini yapmaya devam edecekti. Đçeri girip bir şi şe Johnnie Walker Red aldım 
ve eve döndüm. Şi şeyi ilk i ş olarak Joe'ya verdim -fazla büyütmeden kuca ğına 
atıverdim şi şeyi. Sonra evden Vera'nın verdi ği güne ş tutulması seyretme-
şeylerinin oldu ğu keseka ğıdını aldım. Dı şarı çıktı ğımda rengini görmek için 
şi şeyi havaya kaldırmı ştı. 
" Đçecek misin yoksa sadece aval aval bakacak mısın?" diye sordum. 
Bana ku şkuyla bakıp, "Bu ne demek oluyor, Dolores?" diye so rdu. 



"Güne ş tutulmasını kutlamak için bir arma ğan," dedim. " Đstemezsen musluktan 
aşağı dökebilirim." 
Şi şeyi almak için elimi uzatırken hemen geri çekti. 
"Son günlerde bana çok arma ğan veriyorsun," dedi. Güne ş tutulsa da, tutulmasa da 
böyle pahalı şeyleri alacak gücümüz yoktur." Ama bir yandan da ça kısını çıkartıp 
şi şeyi açmaktan geri kalmamı ştı. 
"Doğrusunu istersen, sadece güne ş tutulması de ğil," dedim. "Son günlerde kendimi 
çok keyifli hissettim ve mutlulu ğumu biraz payla şmak istedim. Seni mutlu eden 
şeyin de şi şenin içinden çıktı ğını bildi ğimden..." 
Şi şenin tıpasını çıkartıp esaslı bir yudum almasını se yrettim. Elleri titriyordu 
ve bunu gördü ğüme hiç üzülmemi ştim. Ne kadar kötü durumda olursa benim için o 
kadar kolay olacaktı. 
"Bu kadar keyifli olacak ne var?" diye sordu. "Biri  çirkinli ği iyi edecek bir 
ilaç mı buldu yoksa?" 
"Sana pahalı bir şi şe viski almı ş birine bunu söylemek çok ayıp," dedim. "Geri 
görürsem iyi olur belki de." Şi şeyi almak için uzanınca geri çekti. 
"Hava alırsın," dedi. 
"O zaman iyi davran," dedim. "Alkolikler Derne ğinde ö ğrettikleri o minnet 
duyguna ne oldu?" 
Ama beni dinlemedi bile, sanki kendisine sahte on d olarlık uzatılmı ş bir 
tezgahtar gibi bakmaya devam etti. "Bu kadar keyifl i olacak ne var?" diye sordu 
yine. "Çocuklar yüzünden, de ğil mi? Onları evden uzakla ştırdı ğın için." 
"Değil," dedim. "Onları özlemeye ba şladım bile." 
"Özlersin, do ğru," diyerek bir yudum daha içti. "Ne var öyleyse?"  
"Sonra anlatırım," diyerek do ğruldum. 
Kolumu tuttu. " Şimdi söyle, Dolores," dedi. "Böyle ukalalık yapmand an hiç 
hoşlanmadı ğımı bilirsin." 
Ona bakıp, "Elini çek, yoksa o pahalı içki şi şesini kafanda parçalarım," dedim. 
"Seninle kavga etmek istemiyorum, Joe, özellikle de  bugün. Güzel salamım ve 
Đsviçre peynirim var. Şimdi güzel bir ordövr taba ğı hazırlayaca ğım, Vera'nın 
konuklarının feribotta yedikleri gibi." 
"Böylesine lüks şeylerden ho şlanmam ben, sen bana bir sandviç yap yeter." 
"Tamam, öyle yaparım," dedim. 
O sırada denize bakmaya ba şlamı ştı -feribottan söz etmem aklına gelirmi ş 
olmalıydı- alt duda ğı yine o çirkin biçimde ileri fırlamı ştı. Denizde her 
zamankinden fazla tekne vardı ve gökyüzü biraz açıl mış gibiydi. Küçük o ğlunun 
taklit etmek için o kadar u ğra ştı ğı o alaya tavrıyla, " Şunlara bak," dedi. 
"Güne şin önünden bir bulut geçecek, heyecandan neredeyse donlarına yapacaklar. 
Umarım ya ğmur ya ğar. 
' Đşte benim Joe'm," dedim. "Her zaman ne şeli ve iyi yürekli." 
Şi şeyi bal kovanını gö ğsüne bastıran bir ayı gibi tutmaya devam ederek, "S en 
nereye gidiyorsun, kadın?" dedi. 
"Eve gidip sana sandviç, bana da ordövr hazırlayaca ğım. Sonra birer kadeh içip 
güneş tutulmasını seyredece ğiz -Vera bize bir gözlükle bir yansıtıcı kutu falan  
mıdır bir şeyler verdi- ondan sonra da sana neden bu kadar mut lu oldu ğumu 
söyleyece ğim. Bir sürprizim olacak." 
"Ben boktan sürprizlerden ho şlanmam," dedi. 
"Hoşlanmadı ğını biliyorum, ama buna bayılacaksın," dedim. "Bin yıl dü şünsen ne 
oldu ğunu tahmin edemezsin." Sonra şi şeye esaslı giri şmesi için onu yalnız 
bırakıp içeri girdim. Đçkinin keyfini çıkarmasını istiyordum. Ne de olsa b u son 
içkisi olacaktı. 
Bu hayatımın en uzun ö ğleden sonrasıydı ve de en garibi. Orada kapı önünde  
oturmu ş bir elinde içkisi bir elinde gazetesiyle koltu ğunda sallanıyor, bir 
yandan da açık pencereden bana Demokratların August a'da yaptıkları bir pislik 
hakkında söylenip duruyordu. Neden mutlu oldu ğumu ö ğrenmeye çalı ştı ğını 
unutmu ştu, güne ş tutulmasını da unutmu ştu. Ben mutfakta ona sandviç yaparken bir 
şarkı mırıldanıyor ve kendi kendime, "Esaslı bir şey yap, Dolores," diyordum. 
"Çok sevdi ği kırmızı so ğanla lezzetli yapacak kadar hardal da koy. Đyi bir şey 
yap, çünkü bu son yeme ği olacak." 



Durdu ğum yerden odunlu ğu, beyaz ta şı ve bö ğürtlen çalılı ğının kenarını 
görebiliyordum. Mendil hala ba ğladı ğım yerdeydi. Rüzgarda sallanıyordu. Her 
sallanı şında tam alandaki çürük kapa ğı dü şünüyordum. 
Kuşların o gün nasıl öttüklerini, kıyıdan gelen sesler i hala hatırlarım -sesler 
çok uzaktan geliyordu, radyodaki insanların sesleri  gibi. Hatta mırıldandı ğım 
şarkıyı bile hatırlarım. Kendime peynir ve krikkrakl ı bir tabak hazırlarken bile 
şark söylüyordum (Benim bir şey yiyecek halim yoktu ama Joe'nun neden yemedi ğimi 
merak etmesini de istemiyordum). 
Bir elimde tepsi, öteki elimde Vera'nın verdi ği keseka ğıdı oldu ğu halde kapı 
önüne çıktı ğımda saat ikiyi çeyrek geçiyordu. Hava hala kapalıy sa da, biraz 
aydınlandı ğı belliydi. 
Kahvaltı iyi olmu ştu sanırım. Joe insana iltifat edecek biri de ğildi ama 
gazetesini bırakmasından ve yerken sandviçine bakı şından ho şuna gitti ğini 
anlıyordum. Bir kitapta okudu ğum ya da bir filmde gördü ğüm bir şey geldi aklıma: 
" Đdam mahkumu yeme ğini keyifle yedi." Bu bir kere kafama takılınca bir  daha 
kurtulamamı ştım. 
Ama bu bir kere ba şladıktan sonra benim yememi engellememi şti. Krikkrakların 
hepsi bitene kadar yedim ve bu arada bir şi şe de Pepsi içtim. Bir iki kere 
cellatların da i ş günlerinde böyle i ştahlı olup olmadıklarını da dü şündüm, insan 
bir şeyi yapmak için cesaret bulmaya çalı şırken aklından geçenler gerçekten de 
çok garip oluyor. 
Yemek biterken güne ş de bulutların arasından sıyrılmı ştı. Vera'nın o sabah 
söyledi ğini hatırlayıp saatime baktım ve gülümsedim. Saat t am üçtü. Ve tam o 
anda Dave Pelletier -o günlerde adada postayı da ğıtırdı- arkasından toz bulutu 
kaldırarak kasabaya do ğru uçar gibi geçti gitti. 
Bir daha hava karardıktan çok sonrasına kadar East Lane'de ba şka bir araba 
görmedim. 
Tabakları ve kola şi şemi tepsiye bırakıp da do ğrulaca ğım sırada Joe yıllardır 
yapmadı ğı bir şeyi yaptı; elini enseme koyup beni öptü. Daha iyi ö pücükler de 
görmüştüm: solu ğu içki, so ğan ve salam kokuyordu ve tra ş olmamı ştı, ama yine de 
bir öpücüktü i şte, öyle yalandan falan de ğildi. Ho ş bir öpücüktü ve beni en son 
ne zaman öptü ğünü hatırlamıyordum. Gözlerimi kapatıp öpmesine izi n verdim -
gözlerimi kapattım ve alnımda güne şi, dudaklarımda dudaklarını hissettim. ikisi 
de birbirinden sıcaktı. 
"Hiç de kötü de ğildi, Dolores," dedi. Do ğrusu bu onun için büyük bir iltifattı. 
Orada bir an duraksadı ğımı itiraf etmeliyim - şimdi burada yalan söyleyecek 
değilim ya. O bir an sonra Joe'nun ellerini Selena'nın  vücudunda görememi ştim, 
gördü ğüm 1945'te etüd salonunda alnının nasıl oldu ğuydu -o zaman da aynı şeyi 
düşünmüş ve beni öpmesini istemi ştim; "E ğer beni öperse uzanıp ka şlarının üstünü 
okşayaca ğım bakalım göründü ğü kadar düz mü," diye dü şünmüştüm. 
Đşte şimdi de, tıpkı yıllar önce o hayalini kurdu ğum gibi uzanıp alnına 
dokunmuştum, ama bunu yaptı ğım anda o içimdeki göz birden açılıverdi. Ona izin 
verirsem neler olaca ğını gördüm -sadece Selena'dan istedi ğini elde etmesi ya da 
çocukların banka hesabından para çalması de ğil, ama onları bozması, Küçük Joe'yu 
aldı ğı notlar ve tarih sevgisi için küçümsemesi, Pete bi rine korkak Yahudi ya da 
sınıf arkada şlarının zenci kadar tembel oldu ğunu söyledi ği zaman onu 
alkı şlaması, çocukları hep kötü yola itecek olması. Onla r şımarıp bozulana kadar 
devam edecekti buna ve sonunda bize sadece faturala rla kendini gömecek bir çukur 
bırakacaktı. 
Ama ben ona bir çukur hazırlamı ştım, hem de iki metrelik de ğil on metrelik ve 
altı ta ş dö şeli bir çukur. Evet çukuru hazırdı ve üç, hatta be ş yıldan sonra 
gelen bir öpücük bunu de ği ştirecek de ğildi. Alnını ok şamak da de ği ştiremezdi -ki 
başıma bu kadar i şi açan küçük bilmemnesini ok şamam değildi- ve bunun için 
alnını yine ok şadım ve o gece babasının kolonyasını sürünmü ş olarak Samoset 
Otelinde beni nasıl öptü ğünü hatırladım. 
Sonra kalbimi katıla ştırdım. 
Tepsiyi alarak, "Memnun oldum," dedim. "Ben şunları yıkarken neden sen de o 
gözlükle kurulan falan bir incelemiyorsun?" 
"Ben o zengin orospunun sana verdi ği şeylerle ilgilenmem," dedi. "Güne ş 
tutulması da umurumda de ğil. Daha önce karanlı ğı görmü şlü ğüm var. Her gece ne 
oluyor sanıyorsun?" 



"Canın nasıl isterse," dedim. 
Kapıya kadar gitmi ştim ki, "Belki seninle daha sonra biraz oyna şırız, ha?" dedi. 
"Ne dersin, Dee?" 
"Olabilir," dedim. Bir yandan da epey oyna şaca ğını dü şünüyordum ak şam olmadan. 
Joe St. George aklına hayaline gelmedi ği kadar oyna şacaktı o ak şam hava ikinci 
kere kararmadan. 
Ben muslu ğun ba şında birkaç parça bula şı ğı yıkarken gözlerimi ondan 
ayırmıyordum. Yatakta yıllardır uyumaktan, horlamak tan ve osurmaktan ba şka bir 
şey yapmı ş de ğildi, ve bunun benim çirkin yüzüm kadar içkiden de oldu ğunu o da 
bilirdi. Onun daha sonra oyna şma fikrine kapılıp şi şenin tıpasını kapataca ğından 
korkuyordum. Ama öyle bir şey yapmadı. Joe için düzü şme (özür dilerim, Nancy) 
geçici bir hevesti, beni öptü ğü zamanki gibi. Şi şe onun için daha gerçekti. Ve 
şi şe elinin altındaydı. Güne ş tutulması şeylerinden birini almı ş evirip 
çeviriyor, güne şe bakıyordu. Bana bir zamanlar televizyonda gördü ğüm bir şeyi 
hatırlattı -radyonun dü ğmesini çeviren bir şempanze. Sonra aleti bıraktı ve bir 
kadeh daha doldurdu. 
Diki ş sepetimle yanına geldi ğimde güderinin kenarlarının iyice kızarmı ş oldu ğunu 
gördüm. Körkütük sarho şlu ğa geçi ş a şamasındaydı. Ama kendisine kızıp 
kızmayaca ğımı anlamak için yine de dikkatle baktı yüzüme. 
"Bana aldırma," dedim ben en tatlı sesimle. "Ben tu tulma ba şlayana kadar bir iki 
şey dikece ğim. Güne şin çıkması iyi oldu, de ğil mi?" 
"Dolores, sen bugünü benim do ğum günüm sanıyor olmalısın." Sesi de iyice 
boğukla şmıştı. 
"Eh... onun gibi bir şey," dedim. Küçük Pete'in blucinini yamamaya ba şladım. 
Bundan sonraki yarım saat, Cloris Teyzemin çocuklu ğumda bana söz verdi ği gibi 
Elssworth'ta ilk kez sinemaya götürmesini bekledi ğim zamandan bile uzun geçti. 
Küçük Pete'in pantolonunu bitirdim, Joe Junior'un p antolonunu yamadım (o o ğlan o 
zaman bile kesinlikle blucin giymezdi -sanırım daha  o zamandan büyüyünce 
politikacı olmaya karar vermi şti), Selena'nın iki ete ğinin söküklerini diktim. 
Son olarak da Joe'nun pantolonunun dü ğmelerini dikmi ştim. Pantolonu eskiydi ama 
tümüyle yıpranmı ş de ğildi. Gömülme için iyi olaca ğını dü şündüğümü hatırlıyorum. 
Birden ellerimde ı şı ğın hafifledi ğini fark ettim. 
"Dolores, siz aptalların bekledi ği bu muydu?" dedi Joe. 
"Herhalde," dedim. Kapıya vuran ı şık Temmuzdaki o sert sarıdan solgun bir gül 
rengine dönü şmüş, evin yere vuran gölgesi o güne kadar ve ondan son ra da hiç 
görmedi ğim kadar zayıflamı ştı. 
Keseka ğıdından o yansıma kutulardan birini alıp Vera'nın s on hafta içinde en az 
yüz kere gösterdi ği biçimde tutarken çok garip bir şey dü şündüm: O küçük kız da 
bunu yapıyor, diye dü şündüm. Babasının kuca ğında oturan kız. O da bunu yapıyor. 
Andy, o sırada bu dü şüncemin ne demek oldu ğunu bilmiyordum ve aslında şimdi de 
bilmiyorum ama yine de sana anlatıyorum -çünkü sana  her şeyi anlataca ğıma söz 
verdim ve onu daha sonra da dü şünmüştüm. Ancak o bir iki saniye içinde onu 
sadece dü şünmemiş, görmü ştüm de; insanın rüyalarında gördü ğü gibi, ya da Kutsal 
Kitaptaki o peygamberlerin hayallerinde herhalde gö rdükleri gibi: on ya şlarında 
elinde kendi yansıtıcı kutusu olan küçük bir kız. Ü zerinde kırmızı sarı çizgili 
bir entari vardı -kol yerine askıları olan bir enta ri ve dudakları naneli şeker 
renginde boyalıydı. Saçları sarıydı ve sanki daha b üyük göstermek istermi ş gibi 
arkasında toplanmı ştı. Sonra bana Joe'yu hatırlatan bir şey daha gördüm: 
babasının eli bacaklarının ta üstüne kadar çıkmı ştı. Olması gerekenden çok 
yukarı. Sonra hayal birden kayboldu. 
"Dolores, iyi misin?" diye sordu Joe. 
"Ne demek istiyorsun? Elbette iyiyim," dedim. 
"Bir an çok garip güründün de." 
"Güne ş tutulmasından," dedim. Gerçekten de öyleydi sanırı m, Andy. Ama o zaman ve 
de daha sonra gördü ğüm o küçük kızın gerçek bir küçük kız oldu ğuna ve benim Joe 
ile güne ş tutulmasında oturdu ğum o sırada onun babasıyla bir yerde oturdu ğuna 
eminim. 
Kutuya bakınca güne şi küçücük ve bembeyaz gördüm, alev alev yanan bir e lli 
sentli ği andırıyordu, bir yanı hafifçe kararmı ş gibiydi. Bir süre güne şe sonra 
da Joe'ya baktım. O da ötekini almı ş bakıyordu. 
"Lanet olsun, güne ş gerçekten kayboluyor," dedi. 



O sırada otların arasında a ğustos böceklerim duydum, güne şin o gün erkenden 
battı ğını ve gürültüye ba şlama zamanlarının geldi ğini sanmı ş olmaklardı. Denize 
bakınca teknelerin şimdi daha koyu mavi bir su üzerinde olduklarını gör düm. 
Beynim o karanlık yaz gö ğü altında duran bütün o teknelerin bir hayal oldu ğunu 
söyleyip duruyordu. 
Saatime balonca be şe on kala oldu ğunu gördüm. Bu da bundan sonraki bir saat 
boyunca adadaki herkesin ne ba şka bir şey dü şünece ğini ne de ba şka bir yere 
bakaca ğı yoktu. Yol bombo ştu, kom şularımız ya Ada Prenses'indeydiler ya da 
Harbour otelinin çatısında; onun i şini gerçekten bitireceksem zamanı gelmi ş 
demekti. Midem kurulmu ş bir zembere ğe dönü şmüştü sanki, gördü ğüm o şeyi 
unutamıyorsun -babasının kuca ğında oturan o kızı- ama bu gibi şeylerin beni bir 
tek an bile şaşırtmasına izin veremezdim. O i şi o anda yapmazsam asla 
yapamayaca ğımı biliyordum. 
Kutuyu diki şimin yanıma bırakıp, "Joe," dedim. 
"Ne var?" Güne ş tutulmasını küçümsemeye çalı şmıştı ama şimdi ba şladıktan sonra 
gözlerini ayıramıyordu. Ba şını arkaya atmı ştı, kutu yüzünde garip garip gölgeler 
olu şturuyordu. 
"Sürpriz zamanı geldi," dedim. 
"Ne sürprizi?" diye sordu; aslında bir çerçeve için de çift kat özel polarize cam 
olan gözlü ğü indirip bana baktı. Yüzündeki ifadenin tümüyle tu tulmaya duydu ğu 
şaşkınlık olmadı ğını anladım. Öylesine sarho ştu ki, bir an ödüm patlamı ştı. 
Söyleyeceklerimi anlamadı ğı takdirde planım daha ba şlamadan boka batmı ş demekti. 
O zaman ne yapardım? Đşte bunu bilemiyordum. Bildi ğim tek şey ödümü 
patlattı ğıydı. Ama geri dönü ş olamazdı. Olaylar ne kadar aksi gitse, ya da daha 
sonra ne olacaksa da, geri dönü ş olamazdı. 
Sonra elini uzatıp omzumdan yakalayıp tartaklamaya başladı, "Sen ne diyorsun, be 
kadın?" 
"Çocukların bankadaki hesaplarındaki para," dedim. 
Gözleri kısılmı ştı, onun sandı ğım kadar sarho ş olmadı ğını fark ettim. Bir şey 
daha anlamı ştım -o bir tek öpücük hiçbir şeyi de ği ştirmi ş de ğildi. Ne de olsa 
herkes insanı öpebilirdi; Yehuda Romalılara Đsa'nın içlerinden hangisi oldu ğunu 
kendisini öperek göstermi şti. 
"Ne olmu ş?" dedi. 
"Onu sen aldın." 
"Almadım." 
"Aldın," dedim. "Selena'ya yaptıklarını ö ğrendikten sonra bankaya gittim. Parayı 
çekip çocuklarla gidecektim buradan." 
Ağzı açıldı ve bir an öylece baktı yüzüme. Sonra gülm eye ba şladı arkasına 
yaslandı ve hava kararırken kahkahaları birbiri ard ından patlattı. "Seni iyi 
kazıkladım, de ğil mi?" dedi. Sonra biraz daha içki içip bir daha g üneşe baktı. 
Bu kere yüzündeki gölgeyi artık göremiyordum. "Yarı sı gitti bile, Dolores," 
dedi. "Yarısını bile geçti hatta." 
Kutuma bakınca haklı oldu ğunu gördüm; o elli sentli ğin sadece yarısı kalmı ştı, 
ve her dakika biraz daha eksiliyordu. "Öyle, yarısı  gitmi ş," dedim. "Paraya 
gelince, Joe..." 
"Onu unut," dedi. "O küçük kafanı o i şle yorma. Para yerinde iyidir." 
"Ondan hiç ku şkum yok," dedim. "Ama beni aldatman yok mu -beni dü şündüren o 
i şte." 
Başını salladı, sanki beni anladı ğını, hatta sempati gösterdi ğini 
gösterircesine, ama bu yüz ifadesini fazla tutamadı . Çok geçmeden yine 
kahkahalarla gülmeye ba şlamı ştı, hiç korkmadı ğı ö ğretmeninden azar i şiten küçük 
bir çocuk gibi. O kadar çok gülüyordu ki, a ğzından gümü ş bir tükürük bulutu 
fı şkırmı ştı. 
Konuşabildi ği zaman, "Özür dilerim, Dolores," dedi. "Gülmek ist ememiştim, ama 
seni iyi kazıkladım, de ğil mi?" 
"Doğru," dedim. Ne de olsa, gerçekti bu. 
"Seni çok esaslı kazıkladım," diyerek gerçekten kom ik bir şey söylemi ş gibi 
kafasını sallayarak güldü yine. 
"Doğru,"dedim. "Ama ne derler, bilir misin?" 



"Yoo," dedi. Kutuyu kuca ğına bırakıp dönüp bana baktı. O kadar çok gülmü ştü ki, 
o kanlı domuz gözleri ya şla dolmu ştu. "Her olaya bir şey uyduran sensin, 
Dolores. Ukala karılarına kazık atan kocalar için n e derlermi ş bakalım?" 
"'Beni bir kere kandırırsan yuh olsun sana, ama iki  kere kandırırsan bana yuh 
olsun' beni Selena konusunda kandırdın, sonra da pa ra konusunda, ama sonunda 
seni yakaladım i şte." 
"Belki yakaladın belki de yakalayamadın," dedi. "Am a harcadı ğım için 
kaygılanıyorsan, buna hiç gerek yok, çünkü-" 
Sözünü kestim. "Hiç kaygılanmıyorum," dedim. "Bunu daha önce de söylemi ştim. Hiç 
mi hiç kaygılanmıyorum." 
O zaman dikkatle baktı yüzüme, Andy, gülümsemesi de  yava ş yava ş silinmeye 
başlamı ştı. "O ukala bakı ş var yüzünde," dedi. "Hiç sevmedi ğim o bakı ş." 
"Talihine küs," dedim. 
Kafamın içinden geçenleri anlamak için uzun uzun ba ktı yüzüme, ama sanırım 
hiçbir şey anlayamadı. Duda ğını ileri çıkarıp solu ğunu öyle bir üfledi ki, 
alnına dü şen bir tutam saç geriye savruldu. 
"Kadınlar paradan anlamazlar, Dolores," dedi, "Sen de anlamazsın. Hepsini bir 
tek hesaba koydum, bütün yaptı ğım bu i şte.,, daha çok faiz getirir böylece. 
Senin o cahil palavralarını duymak istemedi ğim için sana söylemedim. Ve artık 
yeteri kadar da dinledim." Sonra konu kapanmı ş gibi kutuyu güne şe kaldırdı yine. 
"Ama senin adına bir hesap," dedim. 
"Ne olur yani?" dedi. Bu arada hava epey kararmı ş, ufukta a ğaçlar seçilmez 
olmu ştu. Evin ardından gece ku şlarının ötü şü duyuluyordu. Isı da dü şmeye 
başlamı ş gibiydi. Her nasılsa gerçe ğe dönü şmüş bir rüya içinde hissediyordum 
kendimi. "Neden benim adıma olmayacakmı ş ki? Ben babaları de ğil miyim?" 
"Damarlarında senin kanın oldu ğu do ğru. E ğer bu seni baba yapmaya yeterliyse." 
Bunun üzerinde durup konu şacak bir şey olup olmadı ğına karar vermeye çalı ştı ğını 
görüyordum. Sonunda de ğerli bulmadı. "Bunları bırak artık, Dolores, seni 
uyarıyorum," dedi. 
"Eh, bir iki şey daha var," diye gülümsedim. "Sürprizi unuttun." 
Yine o ku şkulu bakı şla baktı. "Sen ne saçmalıyorsun, Dolores?" 
"Jonesport'ta Coastal Northern bankası tasarruf hes abı müdürüne gittim," dedim. 
"Bay Pease adında iyi bir adam. Olanları anlatınca çok sıkıldı. Hele banka 
cüzdanlarının senin söyledi ğin gibi kaybolmadı ğını anlatınca." 
Joe i şte o anda güne ş tutulmasına olan o pek az ilgisini de kaybetti. O lanet 
sallanan koltu ğunda öylece oturup iri gözlerle baktı yüzüme. Eller i açılıp 
kapanıyordu kuca ğında. 
"Bunu yapmaman gerekti ği ortaya çıktı," dedim. "Bay Pease paranın hala ban kada 
olup olmadı ğına baktı. Orada oldu ğunu ö ğrenince ikimiz de derin bir soluk aldık. 
Bana polis ça ğırmasını isteyip istemedi ğimi sordu. Yüzünden hayır diyece ğimi 
umduğunu görüyordum. Parayı bana verip veremeyece ğini sordum. Bir kitaba baktı, 
verebilece ğini söyledi. Ben de, 'Eh, öyle yapalım' dedim. O da  istedi ğimi yaptı. 
Đşte o yüzden çocukların parası için kaygılanmıyorum artık, Joe. Para artık 
sende de ğil, bende. Bu çok müthi ş bir sürpriz oldu, de ğil mi?" 
'Yalan söylüyorsun!" Joe neredeyse koltu ğu devirerek aya ğa fırladı. Güne ş 
tutulma kutusu kuca ğından dü şüp paramparça oldu. Onun o andaki görünü şünün 
resmini çekmi ş olmak isterdim do ğrusu. Ona müthi ş bir darbe indirmi ştim -bıça ğı 
kabzasına kadar sokuvermi ştim. Orospu çocu ğunun yüzündeki o bakı ş Selena ile 
feribottaki o günden sonra çekti ğim her şeye de ğerdi. "Bunu yapamazlar!" diye 
bağırdı. "O paranın kuru şuna bile dokunamazsın, o banka cüzdanına bakamazsın  
bile..." 
"Yok canım!" dedim. "O zaman üç yüz dolarını harcad ı ğını nasıl biliyorum 
öyleyse? Daha fazla olmadı ğı için memnunum, ama üç yüz doları dü şündükçe de 
cinlerim tepeme çıkıyor, Joe. Sen bir hırsızdan ba şka bir şey de ğilsin, Joe St. 
George -hem de kendi çocuklarından çalacak kadar a şağılık bir hırsızsın!" 
Yüzü bir ceset yüzü kadar beyazdı. Sadece gözleri c anlıydı ve onlar da nefretle 
yanıyorlardı. Önünde tuttu ğu elleri açılıp kapanmaktaydı. Bir an yere bakınca 
ayakları dibinde yatan kırık isli camlardan birinde  güne şin -ki o sırada şi şman 
bir hilaldi artık- yansımasını gördüm. Sonra yine o na baktım. O durumdayken 
gözlerimi ondan fazla ayıramazdım. 



"O üç yüz doları nereye harcadın, Joe? Orospulara m ı? Pokerde mi? Đkisine de 
mi?" 
Hiçbir şey söylemeden ellerini açıp kapatarak öylece duruyo rdu. Arkasında ilk 
ate şböceklerinin kapının önünde dola ştıklarını görebiliyordum. Denizdeki 
tekneler artık bir hayalete dönü şmüşlerdi. Vera'yı hatırladım. Aslında onu 
düşünmem gerekmezdi; Joe'yu dü şünmekten bir an bile geri kalmamalıydım. Onu 
harekete geçirmek istiyordum ve bunun için son bir hamlenin yeterli olaca ğı 
fikrindeydim. 
"Zaten nereye harcadı ğın umurumda bile de ğil," dedim. "Geri kalanı bende ya, o 
da bana yeter. Sen git de kendini düz, o yumu şak makarnanı kaldırabilirsen 
tabii." 
Joe ayakkabıları altında cam parçalarını ezerek ban a do ğru sendeledi, kollarımı 
yakaladı. Ondan kaçabilirdim ama o anda bunu istemi yordum. 
"A ğzından çıkanlara dikkat et," diyerek viski buharlar ı üfledi yüzüme do ğru. 
"Yoksa ben sana dikkat ettirmesini bilirim." 
"Bay Pease parayı yine bankaya koymamı istedi, ama ben kabul etmedim -çocukların 
hesabından çekti ğine göre benim hesabımdan çekmenin bir yolunu bulur sun diye 
düşündüm. Bana bir çek vermek istedi, ama bunu ö ğrendi ğinde çeki ödettirmemenin 
yolunu da bulabilece ğini dü şündüm. Onun için Bay Pease'e parayı nakit olarak 
vermesini rica ettim. Bundan pek ho şlanmadıysa da, sonunda verdi ve paranın her 
kuru şu şimdi bende ve çok sa ğlam bir yere saklanmı ş durumda." 
O zaman beni bo ğazımdan yakaladı. Bunu yapaca ğından emindim ama korkuyordum da -
ama yapmasını da istiyordum, o takdirde söyleyece ğim son şeye daha fazla 
inanacaktı. Ama o zaman bile bu en önemli şey de ğildi. Beni bo ğazımdan öyle 
yakalaması kendimi savunuyormu şum gibi oluyordu ve en önemlisi de buydu i şte. Ve 
yasalar ne derse desin bu gerçekten bir kendini sav unmaydı; çünkü oradaki 
bendim, yasa de ğil. Sonunda hem kendimi savunuyordum, hem de çocukl arımı. 
Solu ğumu kesip beni ileri geri sallamaya ba şladı. Olanların hepsini 
hatırlamıyorum; ba şımı o kapı sütunlarından birine bir iki kere vurmu ş olmalı. 
Benim bir orospu oldu ğumu, parayı vermedi ğim takdirde beni öldürece ğini, o 
paranın kendisinin oldu ğu gibi saçmasapan şeyler söyledi Ona duymak istedi ği 
şeyi söyleyemeden ölece ğimden korkmaya ba şlamı ştım. Kapının önü iyice kararmı ştı 
ve o küçük ı şıklarla silme doluydu, sanki daha önce gördü ğüm bir iki yüz 
ate şböce ğine daha on bin tane katılmı ş gibi. Sesi de öyle uzaktan geliyordu ki, 
her şeyin aksine gitti ğini ve kuyuya onun yerine benim dü şmüş oldu ğumu bile 
düşündüm bir ara. 
Sonunda bıraktı beni. Ayaklarımın üstünde durmaya ç alı ştıysam da, bacaklarım 
vücudumu ta şımıyordu. Daha önce oturdu ğum iskemleye çökmeye çalı ştım ama beni 
iyice kenara çekmi şti bo ğazımı sıkarken, kıçım ancak iskemlenin kenarına 
sürtündü ve yerdeki cam kırıkları arasına oturuverd im. Üzerinde güne şten hilalin 
bir mücevher gibi parıldadı ğı iri bir parça vardı. Onu almak için uzanırken 
vazgeçtim. Bana fırsat verse bile onu yaralayacak d eğildim. Bunu yapamazdım. 
Daha sonraları bir cam kesi ği hiç de ho ş olmazdı. Cam yerine kalın tahtadan 
yapılmı ş olan yansıtıcı kutuyu aldım. Gerekirse kafasına bi r tane indirmeyi 
düşünüyor oldu ğumu söyleyebilirim, ama bu do ğru olmaz. O anda hiçbir şey 
düşünemiyordum çünkü. 
Ama öksürüyordum, ve öyle sert öksürüyordum ki, a ğzımdan tükürükle birlikte kan 
fı şkırmamasına şaşıyordum. Bo ğazım alev alev yanmaktaydı. Beni öyle sert bir 
hareketle aya ğa kaldırdı ki kombinezonumun askılarından biri kopt u, sonra 
boynumu dirse ğinin içiyle kavrayıp kendine çekti -artık öpü şecek kadar yakındık 
ama öpü şecek durumda de ğildik ku şkusuz. 
"Bana kar şı küstahlık etmeye devam edersen ba şına neler gelece ğini söylemi ştim," 
dedi. Gözleri sanki a ğlıyormu ş gibi ıslaktı, ama beni en korkutan şey, bana 
sanki beni görmüyormu ş gibi bakmasıydı. "Sana bir milyon kere söyledim bu nu. 
Şimdi bana inanıyor musun, Dolores?" 
"Evet," dedim. Bo ğazımı öyle acıtmı ştı ki, bir a ğız dolusu çamurun arasından 
konu şuyormu ş gibiydim. "Evet, inanıyorum." 
"Bir daha söyle!" dedi. Boynumu dirse ğiyle öyle sıkı ştırıyordu ki, sinirlerimden 
biri kopmu ş olmalıydı. Bir çı ğlık attım. Elimde de ğildi, canım çok acımı ştı. 
Bunun üzerine sırıttı. "Bir daha söyle," dedi. 



" Đnanıyorum!" diye ba ğırdım. " Đnanıyorum!" Korkmu ş gibi davranmayı planlamı ştım 
ama Joe beni o zahmetten kurtarmı ştı; o gün hiç de rol yapmama gerek kalmamı ştı. 
"Güzel," dedi. "Bunu duydu ğuma sevindim. Şimdi paranın nerede oldu ğunu söyle ve 
her kuru şu orada de ğilse hapı yuttun demektir." 
"Odunlu ğun arkasında," dedim. Artık a ğzım çamurla doluymu ş gibi konu şmuyordum, o 
sırada artık You Bet Your Life filminde Groucho Mar x gibi konu şuyordum. Ona 
parayı bir kavanoza doldurdu ğumu ve kavanozu da bö ğürtlenler arasına sakladı ğımı 
söyledim. 
"Tam da kadın i şi!" diye alay etti. Sonra beni merdivene do ğru iteledi. "Yürü 
bakalım. Gidip alalım haydi." 
Joe arkamda oldu ğu halde evin arkasına do ğru yürüdüm. Bu arada ortalık gece 
kadar kararmı ştı. Odunlu ğa vardı ğımız anda öyle garip bir şey gördüm ki, bir an 
için ba şka her şeyi unutuverdim. Durup bö ğürtlenli ğin üzerindeki gö ğü gösterdim. 
"Bak, Joe! Yıldızlar çıkmı ş!" dedim. 
Gerçekten de yıldızlar çıkmı ştı. Benim tüylerim diken diken olmu ştu ama Joe'nun 
umurunda bile de ğildi. Beni öyle bir iteledi ki, az daha yere kapakl anıyordum. 
"Yıldızlar mı?" dedi. "Oyalanmayı bırakmazsan sana yıldızları gösteririm ben." 
Yine yürümeye ba şladım. Gölgelerimiz silinmi şti artık, bir yıl önce o gece 
Selena ile oturdu ğumuz beyaz ta ş bir ı şıldak gibi parıldıyordu, dolunay oldu ğu 
akşamlardaki gibi. Ama ı şık dolunay gibi de ğildi, Andy -bunu sana asla tarif 
edemem. Dolunayda oldu ğu gibi iki şey arasındaki mesafeyi tahminin güç oldu ğunu 
fark ediyordum ve bö ğürtlenlik de artık görünmüyordu -önünde ate şböceklerinin 
uçu ştu ğu kara bir lekeydi sadece. 
Vera bana güne ş tutulmasına bakmanın tehlikeli oldu ğunu kaç kere söylemi şti; 
gözün retinasını yakaca ğını, hatta insanı kör edece ğini söylemi şti.Yine de 
başımı çevirip son bir kere bakmaktan kendimi alamadım . Gördü ğüm o şey bir daha 
aklımdan silinmemi ştir. Joe'yu dü şünmedi ğim haftalar, hatta aylar olur ama o 
öğleden sonra omzum üzerinden gö ğe baktı ğımda gördü ğüm şeyi dü şünmedi ğim tek 
günüm bile olmamı ştır. 
Güneş henüz tam tutulmamı ştı ama tama yakındı. Gökyüzü mosmor olmu ştu. Güne ş tam 
bir hilal şeklindeydi ve bir yanı bir fırındaki erimi ş altın damlalarıyla kaplı 
gibiydi. Böyle bir şeye bakmaya hakkım yoktu ama bir kere baktıktan son ra 
gözlerimi ayıramıyordum artık. Bu neye benziyordu b iliyor musunuz? Belki 
güleceksiniz ama ben yine de söyleyece ğim. Sanki her nasılsa içimdeki o göz gö ğe 
akmı ştı ve oradan neler yapaca ğıma bakıyordu. Ama bu tahmimden de büyüktü ve de 
çok karaydı. 
Joe beni itip de odunlu ğun duvarına çarptırmasaydı herhalde gözlerim kör ol ana 
kadar bakacaktım. Ama bu darbe beni uyandırdı ve yü rümeye devam ettim. Önümde 
kocaman mavi bir leke vardı şimdi, hani fla şla resim çekti ğiniz zaman oldu ğu 
gibi. " Şimdi retinalarını yakar da ömrünün sonuna kadar hep  bunu görürsen hak 
etti ğini bulacaksın, Dolores -bu Kabil'in ta şımak zorunda oldu ğu lekeden farksız 
i şte," diye dü şünüyordum. 
Joe arkamdan elbisemin boynunu tutarak beyaz ta şın yanından geçtik Askının 
koptu ğu yerden kombinezonumun kaydı ğını hissediyordum. Karanlık ve her şeyin 
ortasındaki o kocaman mavi noktayla her şey oldu ğundan farklı gibiydi. Odunluk 
kara bir lekeden ba şka bir şey de ğildi, sanki biri bir makas almı ş da, 
gökyüzünde çatı biçiminde bir delik kesivermi ş gibi. 
Joe beni çalılı ğın yanına kadar itti. Đlk dikenler baca ğımı dolandı ğında 
blucinimi giymeyi unuttu ğumu hatırladım. Ba şka ne unuttum acaba diye dü şündüysem 
de, artık herhangi bir de ği şiklik yapamazdım. Son ı şı ğın altında o mendilin 
rüzgarda dalgalandı ğını gördüm ve kuyu kapa ğının onun hemen altında oldu ğunu son 
dakikada hatırladım. Sonra onun elinden kurtuldum v e çalılı ğa daldım. 
"Kaçamazsın, orospu!" diye ba ğırarak arkamdan ko ştu. Elinin elbisemin boynuna 
değdi ğini ve az daha yakalamak üzere oldu ğunu hissettim. Kendimi kurtarıp 
koşmaya devam ettim. Kombinezonum üstümden kaydı ğı ve çalılara takıldı ğı için 
güçlükle ilerliyordum. Sonunda kuma şın bir parçasıyla baca ğımdan irice bir 
parçayı çalıların arasında bıraktım. Dizimden bilek lerime kadar kan içindeydim 
ama bunu ancak her i ş bitip de eve döndükten sonra fark edecektim. 
"Gel buraya!" diye gürledi. Bu kere kolumu yakalamı ştı. Kolumu kurtarınca 
arkamda gelin duva ğı gibi uzanan kombinezonumu yakaladı. Kuma ş sa ğlam olsaydı 
beni oltaya yakalanmı ş bir balık gibi çekecekti, ama kombinezon yüzlerce kez 



yıkanmaktan iyice eprimi şti. Tuttu ğu parçanın yırtıldı ğını ve onun da soluk 
solu ğa bir küfür savurdu ğunu duydum. Çalıların parçalandı ğını duyuyor ama hiçbir 
şey göremiyordum. Çaldı ğın içi karanlıktı ve ba ğladı ğını o mendilin de bir 
yararı olmuyordu. Ama önümdeki karanlık içinde sade ce bir beyazlık gibi 
seçilebilen kuyu kapa ğını görmü ştüm. Olanca gücümle kendimi öte yanına attım. 
Ona sırtım dönük oldu ğundan kapa ğa bastı ğını görememi ştim. Büyük bir çatırtı 
oldu ve Joe haykırdı... 
Hayır, do ğru de ğil bu. 
Herhalde siz de benim kadar bilirsiniz ki, haykırma mıştı Aya ğı tuza ğa takılmı ş 
bir tav şan gibi ba ğırmı ştı. Dönüp baktı ğımda kapa ğın ortasında kocaman bir delik 
gördüm. Joe'nun ba şı deli ğin dı şındaydı ve o parçalanmı ş tahtalara olanca 
gücüyle tutunmaya çalı şıyordu. Elleri kan içindeydi, a ğzının kenarından bir kan 
izi çenesine do ğru uzanıyordu. Gözleri kapı kulpları kadar irile şmişti. 
"Dolores, eski kuyuya dü ştüm," dedi. "Çabuk yardım et de çıkayım buradan." 
Ben bir an öylece durdum. Birkaç saniye sonra gözle ri birden de ği şiverdi. Tüm 
olayı anladı ğını görüyordum. Orada kuyunun öte tarafında ona bak arken ve 
tepemizde o kara güne ş asılı dururken korktu ğum kadar hiç korkmamı ştım. Ben 
blucinimi unutmu ştum ve o da dü şündüğüm gibi kuyunun içine dü şmemişti. Her şey 
aksi gidiyor gibiydi. 
"Seni orospu seni," dedi. Sonra yukarı çıkmaya ba şladı. 
Kendi kendime kaçmam gerekti ğini söylüyordum ama yerimden kıpırdayamıyordum. 
Oradan çıktı ğı takdirde nereye kaçabilirdim ki? O güne ş tutulması gününde bir 
şeyi iyi ö ğrenmi ştim: bir adada ya şıyorsan ve birini öldürmeye niyet etmi şsen, 
i şi temiz yapmalıydın. Aksi halde kaçacak hiçbir yeri n olmazdı. 
Tırnaklarının o kırık tahtaları tırmaladı ğını duyuyordum. Bu sesi kimi zaman 
rüyalarımda da duyarım, ama rüyalarımda oradan kurt ulur ve pe şime dü şer ki, 
gerçekte olan bu de ğildi. Gerçekte olan tutunmaya çalı ştı ğı tahtanın birden 
ağırlı ğına dayanamayarak kırıldı ğı ve onun dü ştü ğüdür. Bu öylesine çabuk olmu ştu 
ki, sanki hiç orada de ğilmi ş gibiydi. Bir an içinde orada ortası delik bir taht a 
ve üzerinde uçu şan ate şböceklerinden ba şka bir şey yoktu. 
Düşerken bir daha haykırdı. Sesi kuyunun duvarlarından  yankılandı. Hesap 
etmedi ğim bir şey daha vardı -onun dü şerken ba ğırması. Sonra bir küt sesi 
duyuldu ve ba ğırması kesildi. Öylece aniden kesiliverdi. Prizden fi şini 
çekti ğinizde bir lambanın sönmesi gibi. 
Ben yere çöktüm, kollarımı gö ğsümde kavu şturup ba şka bir şey olacak mı diye 
öylece bekledim. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum am a tam tutulma ba şlamı ştı ve 
gün gece gibi karanlıktı. Kuyudan ba şka ses gelmiyordu, ama o yandan hafif bir 
esinti vardı; bir koku aldı ğımı hissettim -sı ğ kuyulardan kimi zaman gelen 
kokuyu bilir misiniz? Bakırımsı bir kokudur, rutube tlidir ve hiç de ho ş 
değildir. Đşte o kokuyu alıyordum ve bu da beni ürpertiyordu. 
Kombinezonumun sol ayakkabıma kadar dü şmüş oldu ğunu gördüm. Yırtılmı ştı ve delik 
deşikti. Elbisemin boynundan içeri elimi soktum ve sa ğ askımı da koparttım. 
Sonra kombinezonu çıkarttım. Onu bir topak haline g etirip kuyunun öteki yanına 
nasıl geçece ğimi dü şünürken size daha önce sözünü etti ğim o küçük kızı gördüm 
yine. Hem de güpegündüz, canlıymı ş gibi. O da dizüztü çökmü ş yata ğının altında 
bir şey arıyordu. "Çok mutsuz," diye dü şündüm. "O da aynı kokuyu duyuyor. Para 
ve midye kokusu gibi bir şey. Ama onunki kuyudan gelmedi, babasıyla ilgili bi r 
şey o koku." 
Sonra kız birden dönüp bana baktı, Andy... Beni gör düğünü sanıyorum. Ve bana 
baktı ğında neden o kadar mutsuz oldu ğunu anladım; babası her nasılsa ırzına 
geçmi şti ve bunu saklamaya çalı şıyordu. Ve bu yetmezmi ş gibi birinin kendisine 
bakmakta oldu ğunu fark etmi şti; kimbilir kaç kilometre uzakta, ama yine de 
güneşin tutulma yolu üzerinde olan bir kadın -az önce ko casını öldürmü ş olan bir 
kadın kendisine bakıyordu. 
Sesini kulaklarımla duymadıysam da, kız benimle kon uştu; sesi kafamın ta içinden 
geliyordu. "Kimsin sen?" diye sordu. 
Ona yanıt verip vermeyece ğimi bilmiyorum ama buna fırsat bulamadan kuyunun 
içinden uzun bir çı ğlık yükseldi: "Do-looo-reees..." 
Damarlarımda kanım donmu ştu, kalbimin de bir an durdu ğunu biliyorum, çünkü bir 
daha atmaya ba şladı ğında üç dört atı ş birden ba şlamı ştı. Kombinezonumu elime 



almı ştım ama çı ğlı ğı duydu ğumda parmaklarım gev şedi ve elimden kurtulup 
çalılı ğın arasına dü ştü. 
"Hayalin biraz fazla çalı şıyor, Dolores," dedim kendi kendime. "Yata ğının 
altında elbiselerini arayan kız, Joe'nun öyle ba ğırması... Đkisini de hayal 
ettin. Biri kuyudan gelen kokudandı, di ğeri de kendi suçlu vicdanın. Joe kafası 
kırılmı ş bir halde kuyunun dibinde yatıyor. Öldü ve bir dah a ne seni ne de 
çocuklarını rahatsız edemeyecek" 
Buna ilk ba şta inanmamı ştım, ama bir süre geçip de, tarlaların birinde öten  bir 
bayku ştan ba şka bir ses duymayınca inanmaya ba şladım, çalılar arasından esen 
rüzgar kuru dalları hı şırdattı. Gündüz gö ğünde parıldayan yıldızlara, sonra 
kuyunun kapa ğına bakam. Kapak karanlıkta yüzüyor gibiydi ve orta sından dü ştü ğü 
delik de bir göze benziyordu. 20 Temmuz 1963, her y erde göz gördü ğüm gün. 
Sonra sesi bir daha yükseldi kuyudan. "Yardım et, D o-looorees..." 
Đnleyerek ellerimle yüzümü örttüm. Bunun hayalim ya da suçlu vicdanım oldu ğunu 
söylemek yararsızdı. Joe'ydu bu. A ğlıyor gibiydi. 
"Lütfen bana yardım et... lüüütfeeen..." diye inled i. 
Kuyunun öte tarafına geçip çalılar arasında açtı ğımız yolda ko şmaya ba şladım. 
Pani ğe kapılmı ş de ğildim ve bunu nasıl anladı ğımı size anlataca ğım. 
Böğürtlenli ğe gitmeden önce elimde olan yansıtıcı kutuyu yerden  almak için 
durdu ğumu hatırlıyorum. Ko şarken onu dü şürdü ğümü hatırlamıyorum ama çalıların 
arasında görünce hemen almı ştım. Sonradan o lanet Dr. McAuliff'in yaptıkları 
göze alındı ğında iyi bir i ş yapmı ştım da... ama o daha sonra gelecek. Önemli 
olan e ğilip kutuyu almı ş oldu ğum ki, bu da aklımın ba şında oldu ğunu gösterir. 
Pani ğin beynime girmeye çalı ştı ğını hissediyorum, tıpkı bir kedinin e ğer açsa ve 
yiyecek kokusu almı şsa patisini bir kutunun kapa ğından içeri sokmaya çalı şması 
gibi. 
Selena'yı dü şünmek pani ği uzakla ştırmaya yetmi şti. Onun Tanya ve kırk elli 
çocukla göl kenarında durdu ğunu görür gibiydim, herbirinin elinde Eli şi dersinde 
yaptıkları yansıtıcı kutular olacaktı. Bu kuyunun y anında gördü ğüm hayal kadar 
güçlü de ğildi, ama Selena'nın o küçük çocuklarla konu ştu ğunu, korkanları o tatlı 
sesiyle sakinle ştirdi ğini duyabiliyordum. Bunu ve karde şleriyle döndüklerinde 
onları kar şılamam gerekti ğini dü şündüm... ama pani ğe kapılırsam bunu 
yapamayacaktım herhalde. Çok ileri gitmi ştim ve çok büyük bir i ş yapmı ştım ve 
bundan sonra kendimden ba şka güvenecek kimsem yoktu. 
Barakadan Joe'nun masası üstündeki altı pilli büyük  fenerini aldım. Dü ğmesine 
bastım ama bir şey olmadı; pilleri bitmi şti. Kı şın sık sık elektrik kesildi ği 
için masasının alt çekmecesinde hep taze pil bulund ururdum. Hemen altı tane alıp 
fenere takmaya çalı ştım. Ama ellerim o kadar titriyordu ki, bir anda he psi yere 
saçıldı. Onları toplayıp güçbela doldurdum. Ama bu kere tela ştan bir ikisini 
ters takmı ş olmalıydım ki, ı şık yine yanmadı. Bir an bo ş vermeyi dü şündüm, nasıl 
olsa biraz sonra güne ş yine çıkacaktı. Ama güne ş çıksa da kuyunun dibi 
karanlıktı; ayrıca içimde bir ses elimden geldi ğince oyalanmamı söylüyordu -
yeteri kadar oyalanırsam belki de oraya döndü ğümde artık ölmü ş olurdu. 
Sonunda feneri çalı ştırdım. Onun ı şı ğında dikenlere fazla takılmadan kuyuya 
döndüm. Aradan ne kadar zaman geçti ğini bilmiyorum ama gökyüzü hala karanlıktı 
ve yıldızlar vardı, onun için saatin henüz altı olm adı ğını tahmin etmi ştim. 
Yarıyola vardı ğımda onun daha ölmedi ğini anladım -inliyor, bana sesleniyor, 
kendisini oradan çıkartmam için yalvarıyordu. Evde olsalardı Jolanderlerin, 
Caronların ya da Langillllerin kendisini i şitip i şitemeyeceklerini bilemiyorum. 
Ama en iyisi bunu dü şünmemekti; zaten yeteri kadar sorun vardı önümde. O nu ne 
yapaca ğımı dü şünüyordum, en önemli şey buydu, ama aklıma da pek bir şey 
gelmiyordu. Bir yanıt bulmaya çalı ştı ğımda içimdeki ses bangır bangır 
bağırıyordu: "Haksızlık bu! Hesapta bu yoktu. Onun ölm üş olması gerekirdi!" 
"Yardım et, Doolooorees!" diye kuyudan geliyordu se si. Sanki bir ma ğaradan 
sesleniyormu ş gibi Feneri yakıp a şağı bakmaya çalı ştım ama ba şaramadım. 
Kapaktaki delik tam ortadaydı ve fenerin ı şı ğında sadece kuyunun kenarlarını 
görüyordum -üzerleri yosun kaplı iri granit parçala rı. Yosunlar fener ı şı ğında 
kara ve zehirli görünüyordu. 
Joe ı şı ğı görmü ştü. "Dolores?" diye seslendi. "Tanrı a şkına, yardım et. Her 
tarafım kırık içinde!" 



Şimdi a ğzı çamur doluymu ş gibi konu şan oydu. Ona kar şılık vermeyecektim. Onunla 
konu şacak olursam aklımı kaçıraca ğımdan emindim. Feneri bir yana bıraktım, 
uzanabildi ğim kadar ileri uzandım, arasından dü ştü ğü tahtalardan birini 
kavradım. Tahtayı çekince çürük bir di ş gibi kolaylıkla koptu. 
Bunu duyunca, "Dolores!" diye ba ğırdı. "Tanrıya şükürler olsun!" 
Ona kar şılık vermeden bir tahta daha koparttım, bir daha, b ir daha. O sırada gün 
yine aydınlanmaya ba şlamı ştı ve ku şlar yazın güne ş do ğarken oldu ğu gibi 
ötü şüyorlardı, ama gökyüzü hala o saatte olmaması gerek ti ği kadar karanlıktı. 
Yıldızlar kaybolmu şlardı ama ate şböcekleri hala uçu şmaktaydılar. Bu arada ben 
kuyunun çömeldi ğim tarafındaki tahtaları kopartmaya devam ediyordum . 
"Dolores!" diye sesi kuyudan yükseldi. "Para senin olsun! Hepsi! Tanrı önünde 
yemin ederim ki, bir daha Selena'ya el sürmeyece ğim! Sevgilim, benim bu çukurdan 
çıkmama yardım et!" 
Sonuncu tahtayı da çekip arkama fırlattım. Sonra ı şı ğı a şağıya tuttum. 
Đlk gördü ğüm şey yukarı dönük yüzü oldu. Đki kara deli ği olan beyaz bir daire. 
Bir an gözlerine her nedense ta şlar soktu ğunu dü şündüm. Sonra gözlerini 
kırpı ştırdı ve ta şlar yine bana bakan gözler oldu. Onların ne gördü ğünü dü şündüm 
-parlak bir ı şı ğın ardında bir kadın kafası biçimi. 
Joe dizüstü çökmü ştü, çenesi, boynu ve gömle ği kan içindeydi. A ğzını açıp adımı 
söyledi ğinde kan bo şanıyordu. Dü ştü ğünde kaburgalarını kırmı ştı ve şimdi 
kemikler kirpi dikenleri gibi iki taraftan ci ğerlerini deliyor olmalıydı. 
Ne yapmam gerekti ğini bilemiyordum. Günün ısısını yeniden boynumda ve  kollarımda 
hissederek orada durup feneri üzerinde tuttum. Bird en sanki bo ğuluyormu ş gibi 
ellerini kaldırıp sallamaya ba şlayınca daha fazla dayanamadım. I şı ğı söndürüp 
geri çekildim. Tortop olup kuyunun kenarında büzüld üm, kollarımı kanlı dizlerime 
dolayarak titreyerek bekledim. 
"Lütfeeen!" diye ba ğırıyordu. "Lütfeeeeen, Doloreeee-es!" 
Hayal edilemeyecek kadar korkunç bir şeydi bu ve uzun zaman da böyle devam etti. 
Aklımı kaçıraca ğımı sanı yordum. Güne ş tutulması sona erdi, ku şlar sabah 
ötü şlerini kestiler, ate şböcekleri ortalıktan çekildiler ve denizden teknele rin 
korna sesleri gelmeye ba şladı. Ama onun sesi hala kesilmemi şti. Kimi zaman 
yalvarıp bana sevgilim diyordu; oradan çıkartırsam neler yapaca ğını, nasıl 
deği şece ğini bize yeni bir ev yapıp her zaman istedi ğim Buick arabayı alaca ğını 
söylüyordu. Sonra küfüre ba şlıyor, beni ba ğlayıp bacaklarımın arasına kızgın 
maşayı sokaca ğını ve kıvrana kıvrana ölene kadar da kar şımda durup seyredece ğini 
söylüyordu. 
Bir keresinde viski şi şesini a şağı atmamı istedi. Buna inanabilir misiniz? Lanet 
şi şesini istiyordu ve vermeyece ğimi anlayınca bana küfürler ya ğdırıp durdu. 
Hava yine kararmaya ba şlamı ştı -gerçek karanlık yani- şu halde saat sekiz buçuk, 
hatta dokuz olmalıydı. Yoldan geçecek arabalara kul ak veriyordum ama henüz bir 
gelen olmamı ştı. Bu çok iyiydi, ancak talihimin daha uzun süre d evam edece ğini 
sanmıyordum. 
Bir süre sonra ba şımı gö ğsümden kaldırırken uyuklamı ş oldu ğumu fark ettim. Ama 
uzun süre uyuklamı ş olamazdım, gökyüzünde hala hafif bir aydınlık vard ı çünkü ve 
ate şböcekleri dönmü şler, bayku ş ötmeye ba şlamı ştı. 
Yerimden hafifçe kıpırdandım, o kadar uzun süredir çömelmi ş duruyordum ki, 
dizlerimden a şağısı uyu şmuştu. Kuyudan ses gelmeyince artık ölmü ş olaca ğını 
düşündüm. Ama çok geçmeden a şağıdan hafif kıpırtılar, inlemeler ve a ğlama sesi 
geldi. En kötüsü de buydu; kıpırdamak çok acı verdi ği için a ğlıyordu. 
Sol elime dayanıp güç olarak ı şı ğı a şağı tuttum. Şimdi hava hemen hemen kararmı ş 
oldu ğu için bunu yapmak hiç de kolay de ğildi. Joe her nasılsa aya ğa kalkmı ştı ve 
fenerin ı şı ğı botlarının ıslak yerlerinde yansıyordu. Beni bo ğmaya çalı şıp da 
yere dü ştü ğümde gördü ğüm o kırık cam parçalarını hatırladım. 
Aşağı bakınca ne oldu ğunu anlamı ştım sonunda -on on ila metre dü şmüş olmasına 
kar şın ölmeyip de sadece yaralanmasının nedeni açıkça g örülüyordu. Kuyu artık 
kuru de ğildi. Su fazla yükselmemi şti -öyle olsaydı fare gibi bo ğulurdu- ama dibi 
ıslak ve yumu şaktı, bataklık gibi. Dü şüşünün hızını kesmi şti, sarho ş oldu ğu için 
de fazla bir acı duymamı ş olabilirdi. 
Başını öne e ğmişti ve bir daha dü şmemek için kuyunun iki yanına tutunuyordu. 
Başını kaldırıp beni görünce sırıttı. O sırıtma içimi dondurmu ştu, Andy. Çünkü 
bu kanlar içindeki bir ölünün sırıtı şıydı. Gözlerine ta şlar sokulmu ş bir ölünün. 



Sonra kuyudan yukarı tırmanmaya ba şladı. 
Aşağı bakıyor ve gözlerime inanamıyordum. Parmaklarını ta ş çıkıntıları arasına 
sokup kendini yukarı çekiyor, ayaklarını ba şka bir ta şa dayayıp yükseliyordu. 
Bir an durup dinlendi, sonra elini bir daha kaldırd ı. Eli iri bir beyaz böce ğe 
benziyordu. Tutunacak bir ta ş daha buldu, onu sıkıca kavrayıp öteki elini 
kaldırdı. Sonra bir adım daha yukarı çekti kendini.  Bir daha dinledi ğinde kanlı 
yüzünü yine bana çevirdi. Fenerimin ı şı ğında tutundu ğu kayalardaki yosunların 
yanaklarına ve omuzlarına döküldü ğünü görebiliyordum. 
Hala sırıtıyordu. 
Bir şey daha içebilir miyim, Andy? Hayır hayır, viski de ğil -bu ak şamlık içki 
yeter. Bundan sonra su iyidir. 
Teşekkür ederim. Çok te şekkür ederim. 
Her neyse elini bir daha yukarı uzattı ğında aya ğı kaydı ve dü ştü. Kıç üstü yere 
oturunca bir çamur şapırtısı duyuldu. Televizyonda kalp krizi geldi ğinde 
yaptıkları gibi ba ğırarak ellerini gö ğsüne götürdü, sonra da ba şı önüne dü ştü. 
Daha fazla dayanamadım. Çalılık arasından çıkıp eve  döndüm. Do ğruca banyoya 
girip kustum. Sonra gidip yattım. Titriyor veya ölm emi şse? diye dü şünüyordum. Ya 
bütün gece ya şarsa, ya günlerce ya şarsa, kayalar ya da çamurlar arasından sızan 
suyu içerek ya şamaya devam ederse? Ya Caronlar, Langilller veya Jo lander'lerden 
biri sesini duyup Garrett Thibodeau'yu ça ğırana kadar ba ğırırsa? Ya da yarın eve 
biri gelirse içki arkada şlarından biri ya da kendisini tayfa olarak isteyen biri 
ve bö ğürtlenler arasından gelen çı ğlıkları duyarsa? O zaman ne olacak, Dolores? 
Bütün bu sorulara içimden bir ses yanıt veriyordu. Bunun o içimdeki göze ait 
oldu ğunu sanıyordum ama Dolores Claiborne'dan çok Vera D onovan'ın sesi gibi 
geliyordu. Parlak ve kuru ve ho şlanmadıysan-arka-yanaklarımı-öp sesi. "Elbette 
ki öldü," diyordu ses. "Ölmediyse de az sonra ölür.  Şoktan ve ci ğerlerinin 
delinmesinden ölecek. Temmuz gecesi açıkta kalmakta n ölünece ğini kimse sanmaz 
ama, yelin on metre dibinde rutubet içinde birkaç s aat oturmak akıllarına 
gelmemi ştir de ondan." Bunların dü şünecek ho ş şeyler olmadı ğım biliyorum, 
Dolores, ama hiç olmazsa endi şelenmeyi bırakabilirsin demektir. Bir süre uyu, 
ondan sonra oraya gitti ğinde göreceksin." 
Sesin mantıklı olup olmadı ğını bilmiyorum, ama mantıklı olsa da olmasa da, 
mantıklı gibi geliyordu ve ben de bunun üzerine uyu maya çalı ştım. Her dalı şımda 
Joe'nun odunluktan arka kapıya do ğru geldi ğini duyar gibi oluyor ve evin 
gacırtısında korkuyla yerimden fırlıyordum, Ama dah a fazla dayanamadım. Elbisemi 
çıkardım, blucinimle bir kazak giydim (buna at çalı ndıktan sonra ahırın kapısını 
kilitlemek de diyebilirsiniz) ve kusmak için e ğildi ğimde feneri bıraktı ğım 
yerden aldım. Ve yine dı şarı çıktım. 
Dı şarısı zifiri karanlıktı. O gece ay olup olmadı ğını bilmiyorum, ama varsa bile 
yine bulutlarla örtülmü ş olmalıydı. Odunlu ğun ardındaki bö ğürtlenli ğe 
yakla ştıkça ayaklarım a ğırla şıyordu. Fenerin ı şı ğında kuyuyu gördü ğümde artık 
ayaklarımı kaldıramıyor gibiydim. 
Ama kendimi zorlayarak yürüdüm. Orada durup be ş dakika kadar dinledim ve a ğustos 
böceklerinin çatırtısından ve bö ğürtlen dallarının hı şırtısından ve bir bayku şun 
ötü şünden ba şka bir ses duymadım. Uzaklarda dalgaların kıyıya vu rdu ğunu 
duyuyordum ama adada oturanlar buna o kadar alı şkındırlar ki, duymazsınız bile. 
Joe'nun feneri elimde oldu ğu halde orada durup ı şı ğı kuyunun içine do ğrulturken 
yağlı ve yapı ş yapı ş bir terin sırtımdan a şağı bo şandı ğını hissediyordum. Kendi 
kendime e ğilip bakmamı söyledim. Oraya bunun için gelmi ş de ğil miydim? Öyleydi 
ama oraya geldikten sonra bunu yapamıyordum i şte. Sadece orada durup 
inleyebildim. Kalbim atmıyor da gö ğsümde bir ku ş kanadı gibi çırpıyordu. 
Tam o anda kuyudan yosuna ve kana bulanmı ş bir el uzanıp bile ğimi yakaladı. 
Feneri dü şürdüm. Kuyunun hemen yanına otlar arasına dü ştü ki bu benim için çok 
iyiydi; kuyuya dü şseydi o zaman boka batmı ştım i şte. Ama o anda ne feneri ne de 
iyi talihimi dü şünmüyordum; o anda batmı ş oldu ğum bok gayet derindi ve 
düşündüğüm sadece bile ğimi yakalayıp beni kuyuya do ğru çeken eldi. Onu ve 
demirden bir satırı dü şünüyordum. Kocaman demir bir çan gibi zonkluyordu 
beynimin içinde: "Dü şmanlarıma bir çukur kazdım ve içine kendim dü ştüm. 
Bağırarak gerilemeye çalı ştım, ama Joe beni öyle sıkı tutuyordu ki, eli 
çimentoyla kaplıydı sanki. Gözlerim karanlı ğa alı ştı ğı fenerin ı şı ğının aksi 
yönü aydınlatmasına kar şın onu görebiliyordum. Kuyudan neredeyse dı şarı çıkmak 



üzereydi. Tanrı bilir kaç kere dü şmüştü ama sonunda neredeyse tepeye varmı ştı. 
Ben o anda gelmemi ş olsaydım dı şarı bile çıkabilecekti. 
Başı tahta kapa ğın iki karı ş altındaydı. Hala sürünüyordu. Alt dama ğı biraz 
ileri çıkmı ştı - bunu şimdi seni kar şımda gördü ğüm gibi görebiliyorum, Andy- ve 
o zaman da tıpkı beygir di şine benzerdi sırıttı ğı zamanlar. Di şlerinden bir 
kısmı kandan kararmı ştı. 
"Do-lo-reees," diye soluk solu ğa bir halde çekti beni. Ben bir çı ğlık atarak 
kıçüstü oturdum ve lanet kuyuya do ğru kaymaya ba şladım. Bö ğürtlen çalılarının 
üstünden kayarken dikenlerin pantolonuma battı ğını hissediyordum. "Do-lo-reees, 
seni orospu," diyordu ama bu bana şarkı söylüyormu ş gibi geliyordu. "Az sonra 
Ayı şı ğı Kokteyli'ne ba şlayacak," diye dü şündüğümü hatırlıyorum. 
Çalılara tutunmaya çalı şınca ellerim dikene ve kana bulandı. Serbest aya ğımla 
başına bir tekme salladım ama ba şı vuramayaca ğım kadar a şağıdaydı. 
"Gel haydi Do-lo-reees," dedi sanki beni Fudgy'de d ondurma yemeye götürmek 
istermi ş gibi. 
Kıçım kuyunun kenarında kalmı ş olan tahtalardan birine sürtünmü ştü, bir an önce 
bir şey yapamadı ğım takdirde birlikte a şağı yuvarlanaca ğımız kesindi. Orada 
birbirimize sarılmı ş olarak da kalacaktık. Bulundu ğumuzda da millet -özellikle 
Yvette Anderson gibi beyinsizler- bunun birbirimizi  ne kadar sevdi ğimizi 
gösterdi ğini söyleyeceklerdi. 
Bu yeterli oldu i şte. Kendimi geri çekecek son gücü bulmu ştum. Joe yine de 
tutacak oldu ama eli kaymı ş olmalı. Pabucum yüzüne çarpmı ştı, eliyle iki kere 
vurdu sonra bir çı ğlıkla gerisin geriye yuvarlandı. Onun dibe çarpması nı duymayı 
bekledim ama dibe kadar inmedi. Domuz herif hiç pes  etmezdi; öldü ğü gibi ya şamış 
olsaydı, onunla hiçbir sorunumuz olmazdı sanırım. 
Dizlerim üstünde do ğrulurken onun kuyuya sırtüstü sallanmakta oldu ğunu gördüm... 
ama her nasılsa bir yere tutunmu ştu. Bana baktı, kanlı saçlarını geriye atmak 
için ba şını salladı ve sırıttı. Sonra eli yine kuyunun dı şına uzandı, topra ğı 
yakaladı. 
"Doloreeees," diye inledi. "Doooloreeees..." Sonra da dı şarı çıkmaya ba şladı. 
"Kafasına bir şey indirsene, sersem," dedi Vera Donovan. Daha önce  gördü ğüm 
küçük kız gibi kafamın içinde de ğil ama. Ne dedi ğimi anlıyor musunuz? O sesi siz 
üçünüzün şimdi beni duydu ğunuz gibi duydum. Nancy Bannister'in ses makinesi 
orada olsaydı o sesi dinlerdiniz şimdi, bunu kendi adım gibi biliyorum. 
Her neyse, kuyunun kenarına dizili olan ta şlardan birini kavradım. Joe bile ğime 
sarılmaya çalı ştıysa da, o beni kavrayamadan ben ta şı topraktan çıkarmı ştım. 
Kuru yosun kaplı kocaman bir ta ştı. Ta şı ba şımın üstüne kaldırdım. O ba şını 
kaldırıp baktı. Ba şı kuyunun dı şındaydı artık. Ta şı olanca gücümle kafasına 
indirdim. O alt dama ğının parçalandı ğını hissettim. Porselen bir taba ğın ta şa 
düştü ğü zaman oldu ğu gibi bir ses çıkmı ştı. Sonra kuyuya yuvarlandı, ta ş da 
ardından dü ştü. 
Ben ondan sonra bayılmı şım. Bayıldı ğımı hatırlamıyorum, sadece sırtüstü yatıp 
gökyüzüne baktı ğımı hatırlıyorum. Bulutlar yüzünden görecek bir şey yoldu, ben 
de gözlerimi kapattım... ama bir daha açtı ğımda gök yıldızlarla doluydu. Ne 
oldu ğunu anlamam için bir sürenin geçmesi gerekti: bayıl mıştım ve rüzgar ben 
baygınken bulutları da ğıtmı ştı. 
Fener hala kuyunun yanındaki çalılar arasındaydı ve  ı şı ğı yanıyordu. Alıp 
kuyunun içine tuttum. Joe dipte yatıyordu, ba şı omzuna dü şmüş, elleri karnı 
üzerinde, bacakları açıktı. Kafasına indirdi ğim ta ş bacaklarının arasındaydı. 
Kıpırdayıp kıpırdamayaca ğını anlamak için ı şı ğı be ş dakika kadar üzerinden 
ayırmadım; ama kıpırdamadı. Sonra kalkıp eve döndüm . Ba şım döndü ğünde iki kere 
duraklamak zorunda kalmı ştım ama sonunda da eve varmı ştım. Yatak odasına 
girerken üstümdekileri çıkartıp geli şigüzel yere attım. Du şun altına girdim, 
suyu en sıca ğına getirip on dakika kadar sabunlanmadan, saçlarım ı yıkamadan 
öylece durdum altında. Orada uyuyup kalabilirdim am a su so ğumaya ba şlamı ştı. Buz 
gibi olmadan saçlarımı yıkayıp çıktım. Kollarım ve bacaklarım dikenlerden çizik 
içindeydi ve bo ğazım çok acıyordu. Joe kuyuda bulunduktan sonra bir inin o 
çizikler ya da bo ğazımdaki izler için ne söyleyebilece ğini aklıma bile 
getirmemi ştim. En azından o sırada. 
Geceli ğimi giyer giymez yata ğıma yı ğıldım ve ı şı ğı bile söndürmeden hemen 
uyudum. Bir saat sonra Joe'nun elini bile ğimde hissederek çı ğlık çı ğlı ğa 



uyandım. Bunun bir rüya oldu ğunu anlayınca ancak bir anlık rahatladım, ama hemen  
sonra, "Ya yine kuyudan yukarı tırmanıyorsa?" diye düşündüm. Bunu yapamayaca ğını 
biliyordum -o ta şla kafasına vurup da ikinci kere dü ştü ğünde i şini 
tamamlamı ştım- ama bir yanımla da bunun böyle olmadı ğını, onun her an dı şarı 
çıkaca ğını dü şünüyordum. Ve çıktı ğı anda da do ğruca bana gelecekti. 
Orada yatıp beklemeyi denedim ama ba şaramadım -onun kuyunun kenarlarına 
tutunarak yukarı çıkı şı gözlerimin önünden gitmiyordu ve kalbim de patlay acakmı ş 
gibi çarpıyordu. Sonunda ayakkabılarımı giydim, fen eri aldım ve öyle geceli ğimle 
yine oraya ko ştum. Bu kere kuyuya yürüyerek de ğil, adeta sürünerek yakla şmıştım. 
O beyaz elin karanlıktan yılan gibi çıkıp beni yaka layaca ğından korkuyordum. 
Sonunda ı şı ğı a şağıya do ğrulttum. Aynı durumda yatıyordu, elleri karnı üzeri nde, 
başı bir yana e ğik. Ta ş hala açık bacakları arasındaydı. Ona uzun uzun bak tım; 
bu kere eve döndü ğümde artık öldü ğünden emin olmaya ba şlamı ştım. 
Yata ğa girdim, ı şı ğı söndürdüm ve çok geçmeden de uyudum. Hatırladı ğım son şey, 
"Artık rahatım," diye dü şündüğüm olmu ştu. Ama rahat de ğildim. Đki saat sonra 
mutfakta birinin dola ştı ğından emin olarak uyandım. Mutfakta Joe vardı. 
Yata ğımdan fırlamaya çalı ştım ama ayaklarım örtüye dolandı, yere yuvarlandım.  
Lambanın dü ğmesini bulmak için ellerimi uzatırken her an bo ğazıma sarılmasını 
bekliyordum. 
Böyle bir şey olmadı ku şkusuz. Lambayı yakıp evi dola ştım. Bombo ştu. Sonra 
ayakkabılarımı giyip feneri aldım ve do ğruca kuyuya ko ştum. 
Joe hala ba şı omzunda, elleri karnında yatıyordu. Ba şının aynı omzu üzerinde 
oldu ğuna emin olana kadar uzun uzun baktım ona. Bir kere sinde aya ğının 
kıpırdadı ğını sandım ama herhalde bu sadece bir gölgeydi. Fen eri tutan elim 
sürekli titredi ğinden kuyunun içinde hep gölgeler oyna şıyordu zaten. 
Saçlarım ba şımın arkasında toplanmı ş olarak ve herhalde White Rock etiketindeki 
kadına benzeyerek orada çömelmi ş dururken içime çok garip bir duygu yerle şmişti 
-kuyuya yuvarlanana kadar öne do ğru e ğilmek. Beni orada onunla birlikte 
bulurlardı -ölmek için ideal bir yol olmadı ğını kabul ediyordum- ama hiç olmazsa 
beni onun kolları arasında bulmayacaklardı... ve be n de durmadan onun odada 
oldu ğunu hissederek uyanmayacak, ya da hala ölü oldu ğundan emin olmak için 
kuyuya ko şmak zorunda kalmayacaktım. 
Vera'nın sesini bir daha duydum o anda; ama bu kere  kafamın içindeydi. Bundan, o 
ilk seferinde kula ğıma fısıldadı ğından emin oldu ğum kadar eminim. 
"Yuvarlanaca ğın tek yer kendi yata ğındır," dedi Vera'nın sesi. "Git biraz uyu, 
uyandı ğında tutulma gerçekten sona ermi ş olacak. Güne ş çıkınca her şeyin ne 
kadar iyi görünece ğini göreceksin o zaman." 
Bu iyi bir ö ğüt gibi geldi, tutmaya karar verdim. Evin iki kapıs ını da 
kilitledikten sonra ne o güne kadar ne de ondan son ra yapmadı ğım bir şeyi yaptım 
ve kapı kollarının altına birer iskemle sıkı ştırdım. Bunu itiraf ederken 
utanıyorum -yanaklarım ate ş kesti ğine göre kızarıyor olmalıyım- ama bunun yararı 
olmu ş olmalı ki, bir daha gözlerimi açtı ğımda pencereden içeri günı şı ğı 
doluyordu. Vera zaten bana o gün izin vermi şti. 
Kalkıp bir du ş daha yaptıktan sonra giyindim. Bunları yapmam yarı m saat 
sürmü ştü. Hep sırtım yüzünden. Joe'nun o gece odunla böbr eklerime vurmasından 
beri sırtımla ba şım beladaydı zaten, o gece de o koca ta şı topraktan çekip 
çıkararak ve ba şımın üstüne kaldırarak yeniden incitmi ş olmalıydım. 
Sonunda giyindikten sonra güne ş altında masanın ba şına oturup bir fincan 
şekersiz kahve içerken neler yapmam gerekti ğini dü şündüm. Yapabilece ğim çok bir 
şey yoktu, ama hiçbir şey istedi ğim gibi girmediyse de, yapacaklarımı do ğru 
dürüst yapmalıydım; bir şeyi unutur, ya da eksik yaparsam hapse girerdim. Jo e 
St. George Little Tall'da fazla sevilmezdi ve yaptı ğım şey için beni suçlayacak 
insan çok azdı ama, yine de bokun biri bile olsa bi r insanı öldürdü ğün için 
adama madalya vermezlerdi. 
Bir fincan kahve daha doldurup içmek ve çevreyi kol açan etmek için arka kapıya 
çıktım. Her iki yansıtıcı kutu ve gözlüklerden biri  Vera'nın verdi ği gözetleyici 
keseka ğıdının içindeydi. Di ğerinin parçaları Joe'nun koltu ğundan aniden fırlayıp 
da yere dü şürdü ğü yerde yatıyordu. Bir süre o cam kırıklarını dü şündüm. Sonra 
içeri gidip süpürgeyle fara şı aldım, hepsini bir güzel süpürdüm. Ada halkı beni  
iyi tanıdı ğı için onları orada öylece bıraktı ğım takdirde daha çok 
kuşkulanırlardı. 



Joe'yu o ö ğleden sonra hiç görmedi ğimi söylemeyi dü şünüyordum. Millete ben 
Vera'dan döndü ğümde onun evde olmadı ğını, bir not falan da bırakmadı ğını, benim 
de ona kızdı ğım için o pahalı viski şi şesini yere bo şalttı ğımı söyleyecektim. 
Testlerde kuyuya dü ştü ğünde sarho ş oldu ğu ortaya çıkarsa bu kimseyi fazla 
şaşırtacak de ğildi, Joe içkiyi pek çok yerden bulmu ş olabilirdi, hatta bizim 
muslu ğun altından bile. 
Ama aynaya bakınca bunu iddia edemeyece ğimi anladın, boynuma o morlukları 
oturtan Joe de ğilse, kimdi diye bilmek isteyeceklerdi. Ne söyleyec ektim o zaman? 
Noel Baba mı? Neyse ki, kendime bir çıkı ş yolu bırakmı ştım -Vera'ya e ğer eve 
döndü ğümde Joe aksilik edecek olursa onu kendi ba şına bırakıp tutulmayı East 
Head'den seyredece ğimi söylemi ştim. Bunu söylerken böyle bir planım yoktu ama 
şimdi söylemi ş oldu ğuma çok memnundum. 
Ama East Head olamazdı -orada insanlar vardı ve kim inle birlikte oldu ğumu 
sorarlardı- ama East Head yolu üstündeki Rus Çayırı  gayet elveri şli bir yerdi ve 
orada da kimse yoktu. Ben kapı önünde otururken ve sonra da tabakları yıkarken 
çayırı görmü ştüm. Tek sorun... 
Efendim, Frank? 
Hayır, kamyonetinin evde olmasına aldırmıyordum. 19 59'da üç dört kere trafik 
cezası almı ş ve sonunda ehliyetini bir aylık iptal etmi şlerdi. O zaman polis 
memurumuz olan Edgar Sherrick gelip canının istedi ği kadar içebilece ğini ama bir 
kere daha sarho ş araba kullanırken yakalandı ğı takdirde ehliyetinin bir yıl 
iptal edilece ğini söylemi şti. Edgar'ın karısıyla kızı 1948 ya da 49'da sarho ş 
bir sürücünün çarpması sonunda ölmü şlerdi ve aslında iyi huylu bir adam olan 
Edgar direksiyon ardındaki sarho şlara asla göz yummazdı. Joe bunu bilirdi ve iki 
üç kadeh içtikten sonra araba kullanmazdı. Hayır, R us Çayırından dönüp de Joe'yu 
evde bulamayınca arkada şlarının gelip Tutulma Gününü kutlamaya götürdükleri ni 
sanmı ştım -i şte anlataca ğım hikaye buydu. 
Asıl sorun viski şi şesiydi. Millet son günlerde ona içki satın aldı ğımı 
biliyordu ama bu fazla önemli de ğildi; bunu beni dövmesini önlemek için 
yaptı ğımı biliyorlardı. Ama anlattı ğım e ğer gerçek bir hikaye olacaksa şi şe 
nerede olmalıydı? Bu önemli olmayabilirdi, ama olab ilirdi de. Bir cinayet 
i şledi ğiniz zaman daha sonraları neyin gelip sizi taciz ed ece ğini bilemezsiniz. 
Bu cinayeti i şlememek için bence en iyi nedendir. Kendimi Joe'nun  yerine koydum 
-bu sandı ğım kadar güç de ğildi- ve şi şede bir yudum bile viski kaldı ğı takdirde 
Joe'nun hiçbir yere gitmeyece ğini hemen anladım. Şi şenin de kuyuya gitmesi 
gerekiyordu ve gitti de... tıpası dı şında. Tıpayı kırık isli camların üstüne 
bıraktım. 
Şi şenin dibinde kalan viskiyi sallayarak kuyuya giderk en, "içkiyi içti ve bu 
normaldi," diye dü şünüyordum. "Ama sonra boynumu tulumba kolu sanmaya başlayınca 
o kadarına dayanamadım ve yansıtıcı kutumu alıp tek  ba şıma Rus Çayırına gittim 
ve yolda o Johnnie Walker şi şesini aldı ğım için kendi kendime küfürler ettim. 
Eve döndü ğümde gitmi şti. Nereye ve kiminle gitti ğini bilmiyordum ve umurumda 
bile de ğildi. Ardında bıraktı ğı pisli ği temizledikten sonra döndü ğünde aklının 
başında olaca ğını umdum." Đşte anlataca ğım hikaye buydu. 
O lanet şi şeyi ortadan kaldırmanın en sıkıcı yanı kuyuya dönme k ve Joe'ya bir 
daha bakmaktı. Ancak artık neden ho şlanıp neden ho şlanmadı ğımı dü şünecek zamanım 
geride kalmı ştı. 
Çalılıkları nasıl bulaca ğım konusu da beni kaygılandırıyordu, ama sandı ğım kadar 
üzerine basılmı ş de ğildi, hatta bir kısmı eski hallerini almaya ba şlamı şlardı 
bile. Joe'nun kayboldu ğunu bildirdi ğimde her zamanki gibi görünece ğinden 
emindim. 
Kuyunun gün ı şı ğında ürkütücü görünmeyece ğini ummu ştum ama ürkütücüydü. Kapa ğın 
ortasındaki delik insanın ödünü patlatıyordu. Tahta ların bir kısmının çekilmi ş 
olması nedeniyle artık göze benzemiyordu ama bunun bile fazla bir yararı 
olmamı ştı. Göz yerine çok çürük bir şeyin sonunda kopup dü ştü ğü bir bo ş çukuru 
andırıyordu şimdi. Ve o rutubetli bakırımsı kokuyu duyabiliyordu m. Kafamın 
içinde gördü ğüm o kızı hatırladım ve onun ertesi sabah ne yapmak ta oldu ğunu 
düşündüm. 
Dönüp eve gitmek istememe kar şın aya ğımı bir adım bile sürümeden do ğruca kuyuya 
gittim. Đşin bu kısmını bir an önce bitirmek istiyordum. Andy , o andan sonra 
artık sadece çocuklarımı dü şünmeli ve bir an bile geriye bakmamalıydım. 



Eğilip a şağı baktım. Joe hala elleri karnının üzerinde ve ba şı bir omzuna e ğik 
olarak yatıyordu. Yüzünde böcekler dola şıyordu ve onları görünce onun artık 
gerçekten öldü ğünü anlamı ştım. Şi şeyi mendilimle tutarak -parmakizi korkumdan 
değil, dokunmak istemiyordum sadece attım. Hemen yanı başındaki çamurlara dü ştü 
ama kırılmadı. Böcekler kaçı ştılar; bir kısmı boynundan gömle ğinin yakasının 
içine girdiler. Bunu hiç unutamadım. 
Gitmek üzere aya ğa kalkarken -kaçı şan o böcekleri görmek midemi bulandırmı ştı 
yine- ona ilk kez bakmak için çekti ğim tahtalara gözüm ili şti. Onları orada 
bırakmak do ğru olmazdı. 
Bir süre dü şündüm, ama birden sabahın ilerledi ğini ve her an birinin güne ş 
tutulmasından ya da Vera'nın yaptıklarından söz etm ek için gelebilece ğini 
düşündüm, tahtaları kaptı ğım gibi kuyudan a şağı fırlattım. Sonra da eve döndüm. 
Ancak eve dönerken çalılara takılıp kopmu ş olan kombinezonumun parçalarını 
topladım. O gün daha sonra yine geri dönüp ilk kere sinde gözümden kaçmı ş olan üç 
dört parçayı daha aldım. Joe'nun fanilasının parçal arı da vardı ama onlara el 
sürmedim. "Onları da Garrett Thibodeau dü şünsün," dedim kendi kendime. "Joe'nun 
sarho ş olup kuyuya dü ştü ğünü tahmin edecekler nasıl olsa, ve buralardaki ünü  
göze alındı ğında bu hiç şaşırtıcı olmadı ğından varacakları karar nasıl olsa 
lehime olacaktır." 
O kombinezon parçalarını kırk camların ve şi şe tıpasının yanına koymadım ama; 
onları daha sonra denize attım. Tam eve girerken ak lıma bir şey geldi. Joe 
arkamdan yerde sürüklenen kombinezonumun ucunu yaka lamı ştı -ya o parça hala 
elindeyse? Ya kuyunun dibinde sıkılı avuçlarından b irindeyse o parça? 
Đşte o anda donup kalmı ştım. O sıcak Temmuz güne şi altında tüylerim diken diken 
olmu ştu ve donuyordum. Ama o sırada kafamın içinde Vera' nın sesini duydum yine, 
"Bu konuda bir şey yapamayaca ğına göre, dü şünme, Dolores," dedi. Eh, bu da iyi 
bir ö ğüt oldu ğu için ben de eve girdim. 
O sabah saatlerimi evde yürüyerek, kapının önüne çı kıp bakarak geçirdim... ne 
aradı ğımı bilemiyordum. Belki de o içimdeki gözün yapılma sı gereken bir şeyi 
görmesini bekliyordum. Ama hiçbir şey göremedim. 
Saat on bire do ğru Pinewood'da Gail Lavesque'i aradım. Ona tutulma hakkında 
neler dü şündüğünü ve Kraliçe Hazretlerinin nasıl oldu ğunu sordum. 
"Fazla şikayet edecek bir şey yok," dedi. "Ortalıkta sadece o çıplak kafalı ve  
fırça bıyıklı adamı gördüm. Kimden söz etti ğimi anladın mı?" 
Anladı ğımı söyledim. 
"O saat dokuz buçukta a şağı inip a ğır adımlarla bahçeye çıktı, ama hiç olmazsa 
başını dik tutabiliyordu ki, di ğerleri için bunu söylemek çok güç. Karen 
Jolander adama taze sıkılmı ş portakal suyu isteyip istemedi ğini sorunca adam 
gidip açelyaların içine kustu. Onu duyacaktın, Dolo res -b-laaaaa...aaahhhh!" 
Gözlerimden ya ş gelene kadar güldüm. 
"Feribottan dönünce esaslı e ğlenmi ş olmalılar," dedi Gail. "Bu sabah attı ğım her 
izmarite bir çeyrek alsaydım -sadece bir çeyrek, ha  yepyeni bir Chevrolet 
alabilirdim. Ama Bayan Donovan içkiden a ğrıyan ba şını merdivende gösterdi ğinde 
her yerin pırıl pırıl olaca ğından emin olabilirsin." 
"Bundan hiç ku şkum yok," dedim. "Yardıma ihtiyacın olursa beni ara , olur mu?" 
Gail güldü. "Bo ş ver," dedi "Sen geçen hafta ölesiye çalı ştın, bunu benim kadar 
Bayan Donovan da biliyor. Seni yarın sabahtan önce görmek istemiyor -ben de." 
"Tamam," deyip bir an durakladım. Benim veda etmeme mi bekledi ği için onun yerine 
başka bir şey söyledi ğimde ilerde bunu hatırlayacaktı... ki, istedi ğim de buydu. 
"Joe'yu oralarda gördün mü?" diye sordum. 
"Joe mu? Senin Joe'nu mu?" 
"Evet" 
"Hayır -buralarda hiç görmedim, neden sordun?" 
"Dün gece eve gelmedi de." 
"Dolores!" Hem deh şete kapılmı ş, hem de meraklanmı ş gibiydi. " Đçki mi?" 
"Herhalde. Pek endi şe ediyor de ğilim -bu eve gelmeyip aya bakarak uludu ğu ilk 
gece de ğil. Nasıl olsa gelir; kalp para hep geri döner." 
Sonra ilk tohumu iyi ekti ğimi dü şünerek telefonu kapattım. 
Öğle yeme ği olarak bir iki dilim ekmek kızartıp peynir çıkard ım ama yiyemedim. 
Kızarmı ş ekmek ve peynirin kokusu midemi kaldırmı ştı. Đki aspirin içip yattım. 
Uyuyaca ğımı sanmıyordum ama çok geçmeden uyumu ştum. Saat dörtte kalktı ğımda bir 



iki tohum daha ekme zamanı gelmi şti. Joe'nun arkada şlarını aradım -telefonu 
olanları- ve her birine kendisini görüp görmedikler ini sordum. Dün gece eve 
gelmedi ğini ve bu saate kadar da bir haber çıkmadı ğı için kaygılanmaya 
başladı ğımı söyledim. Onlar tabii görmediklerini söylediler  ve hepsi de 
ayrıntıları ö ğrenmek istedi. Ancak ben içlerinde bir tek Tommy An derson'a bir 
şeyler anlattım -Joe'nun kadınını nasıl terbiye etti ğini ona böbürlenerek 
anlattı ğını ve saf Tommy'nin de hepsini yuttu ğunu biliyordum. Ama orada bile 
aşırıya kaçmamaya dikkat ettim; Joe ile tartı ştı ğımızı ve onun herhalde kızıp 
gitti ğini söyledim. O ak şam birkaç telefon daha ettim, daha önce aradıklarım ı 
bir kere daha aradım ve haberin a ğızdan a ğıza yayılmakta oldu ğunu görerek memnun 
oldum. 
O gece pek iyi uyuyamadım; korkunç rüyalarla bo ğuştum durdum. Biri Joe 
hakkındaydı. Kuyunun dibinde durmu ş, o beyaz yüzü ve burnunun üstünde gözlerine 
kömür sokulmu ş gibi duran o kara dairelerle bana bakıyordu. Yalnı z oldu ğunu 
söylüyor, ona arkada şlık etmek için kuyuya atlamamı istiyordu. 
Di ğeri Selena hakkındaydı ve daha kötüydü. Selena dört  ya şındaydı ve üzerinde 
anneannesi Trisha'nın ölmeden az önce satın aldı ğı pembe elbisesi vardı. Selena 
elinde benim diki ş makasım oldu ğu halde geldi ğinde ben kapı önünde duruyordum. 
Makası almak için elimi uzattım ama o ba şını sallayarak, "Kabahat benim ve 
cezasını ben çekmeliyim," dedi. Sonra makası kaldır dı ve bir darbede burnunu 
kesti. Burnu siyah ayakkabıları arasında topra ğa dü şerken ben çı ğlık çı ğlı ğa 
uyandım. Saat gecenin dördüydü ama bir daha uyuyama zdım ve bunu bilmeyecek kadar 
aptal de ğildim. 
Saat yedide yine Vera'nın evine telefon ettim. Bu k ere telefonu Kenopensky açtı. 
Ona Vera'nın beni bu sabah bekledi ğini ama kocamın nerede oldu ğunu ö ğrenmeden 
gelemeyece ğimi söyledim. Đki gecedir eve gelmedi ğini ve bundan önce sarho ş olsun 
olmasın, bir geceden fazla dı şarda kalmadı ğını anlattım. 
Biz konu şurken Vera paralel telefonu açıp neler oldu ğunu söyledi. "Kocam 
kayboldu sanırım," dedim. 
Vera bir an bir şey söylemedi ve onun o anda neler dü şündüğünü bilmek için pek 
çok şey verebilirdim. Sonra benim yerimde olsaydı Joe St . George'un kaybolmasına 
pek fazla üzülmeyece ğini söyledi. 
"Üç çocu ğumuz var ve ona alı şmıştım," dedim. "Meydana çıkarsa daha sonra 
gelirim." 
"Pekala," dedi. Sonra, "Orada mısın, Ted?" diye sor du. 
"Evet, Vera," dedi adam. 
"O zaman git erkekçe bir şey yap," dedi Vera. 
Adam, "Peki, Vera," deyip telefonu kapattı. 
Vera yine birkaç saniye konu şmadı. Sonra, "Belki de bir kaza geçirmi ştir, 
Dolores," dedi. 
"Hiç şaşmam," dedim ben de. "Son birkaç haftadır çok içiyor du, güne ş tutulması 
günü kendisine çocukların parasından söz etti ğimde neredeyse beni bo ğuyordu." 
"Yaa?" dedi. Birkaç saniye daha geçti. "Talihin açı k olsun Dolores" dedi. 
"Te şekkür ederim, buna ihtiyacım olabilir," dedim. 
"Yapabilece ğim bir şey varsa bana haber verirsin." 
"Çok iyisin," dedim. . 
"Hiç de de ğil," dedi. "Seni kaybetmek istemem. Bugünlerde tozl arı halının altına 
süpürmeyen yardıma bulmak çok güç." 
Teşekkür edip telefonu kapattım. Yarım saat daha bekle dikten sonra Garrett 
Thibodeau'yu aradım. O günlerde Little Tall'da poli s şefi falan gibi şeyler 
yoktu; Garrett kasaba polisiydi, i şi 1960'da felç geçiren Edgar Sherrick'ten 
devir almı ştı. 
Ona Joe'nun son iki gecedir eve gelmedi ğini ve merak etmeye ba şladı ğımı 
söyledim. Garrett'in sesi epey bo ğuktu -sabahın ilk kahvesini daha içmemi ş 
olmalıydı- ama bana karada Eyalet Polisi ile adadak i birkaç ki şiyle konu şaca ğını 
söyledi. Arayacaklarının benim telefon etti ğim ki şiler olaca ğını biliyordum ama 
bir şey söylemedim. Garrett Joe'yu herhalde ö ğlene kadar görece ğimi söyledi 
sonra. Tam üstüne bastın moruk diye dü şündüm. Herifin sıçarken "Yankee Doodle"u 
söyleyecek kadar kafası oldu ğunu bilirdim ama sözlerinin tümünü 
hatırlayaca ğından da ku şkuluydum. 



Joe'yu ancak bir hafta sonra buldular ve ben bu ara da artık çıldıracak raddeye 
gelmi ştim. Selena Çar şamba günü geldi. Ben Salı ö ğleden sonra ona telefon edip 
babasının kayboldu ğunu ve durumun ciddi göründü ğünü bildirmi ştim. Đsterse eve 
gelmesini söyledim. Melissa Caron -Tanya'nın annesi  yani- gidip onu aldı. 
Oğlanları oldukları yerde bırakmı ştım -Selena'yı idare etmek şimdilik yeterdi 
bana. Selena Per şembe günü beni küçük sebze bahçemde -Joe'yu bulmala rından iki 
gün önce- görüp yanıma geldi. "Anne, bana bir şey söyle," dedi 
"Söyleyeyim canım," dedim. Sakin olmaya çalı şıyordum ama arkadan ne gelece ğini 
tahmin ediyordum - ve bekledi ğim geldi de. 
"Ona bir şey yaptın mı?" diye sordu. 
Birden rüyamı hatırladım -o güzelim elbisesi içinde ki dört ya şındaki Selena 
makasımı kaldırıp burnunu kesiyordu. "Tanrım, kızım a yalan söylememe yardım et," 
diye dü şündüm. "Tanrım, bana kızıma yalan söylememe ve onun  sözlerime inanmasına 
yardım edersen senden bir daha ba şka hiçbir istemeyece ğim." 
"Hayır," dedim. Çıplak ellerimi omzuna dayayabilmek  için bahçe eldivenlerimi 
çıkarttım. Sonra gözlerinin içine baktım. "Hayır, S elena," dedim. "Çok sarho ştu 
ve bo ğazımı sıkıp bu izleri bıraktı, ama ona bir şey yapmadım. Yaptı ğım tek şey 
evden gitmek oldu, çünkü ondan korkuyordum. Bunu an lıyorsun, de ğil mi? 
Anlıyorsun ve beni suçlamıyorsun, de ğil mi? Ondan korkmanın ne demek oldu ğunu 
bilirsin, de ğil mi?" 
Başını salladı ama gözlerini gözlerimden ayırmadı. Göz leri her zaman oldu ğundan 
koyu maviydi, fırtına öncesi deniz mavisi. Hayalimd e makası ve yere dü şen 
küçücük burnunu görebiliyordum. Size ne söyleyece ğim, biliyor musunuz? Tanrı o 
gün iste ğimin yarısını verdi bana. Genellikle hep böyle yapt ı ğına dikkat 
etmi şimdir. Joe hakkında daha sonra söyledi ğim yalanlardan hiçbiri o sıcak günde 
Selena'ya hıyarlar ve fasulyeler arasında söyledi ğimden daha iyi de ğildi... ama 
bana inandı mı? Bana inandı ve hiç ku şkulanmadı mı? Bunun yanıtının evet 
oldu ğunu dü şünmek isterim, ama olmadı i şte. Gözlerini öyle karartan ve hep öyle 
karanlık bırakan şey ku şkuydu. 
"Ona kar şı i şledi ğim en büyük suç bir şi şe içki almaktı -iyi davranması için bir 
rü şvet yani- ama bunu yapmamalıydım." 
Selena bir an daha baktı, sonra e ğilip doldurdu ğum hıyar torbasını yerden aldı. 
"Peki," dedi. "Bunları ben eve ta şırım." 
Hepsi bu kadar i şte. Bir daha bu konuyu hiç konu şmadık, ne onu bulduklarında, ne 
de ondan sonra. Hem adada hem okulda benden söz edi ldi ğini sık sık duymu ş 
olmalıydı, ama biz bir daha hiç konu şmadık. Ama so ğukluk i şte o zaman, bahçedeki 
o ö ğleden sonra ba şladı. Ve de ailelerin kendileriyle dı ş dünya arasına 
diktikleri duvardaki ilk çatlak. O zamandan beri ça tlak giderek geni şlemi ştir. 
Bana telefon eder, saat gibi düzenli yazar ama yine  de birbirimizden kopu ğuz. 
Ben yaptıklarımı ço ğunlukla Selena için yapmı ştım, o ğlanlar ya da babasının 
çalmaya çalı ştı ğı para için de ğil. Onu ölümüne Selena yüzünden götürmü ştüm ve bu 
bana, kızın bana duydu ğu sevgiye mal oldu. 
Bu arada Garrett Thibodeau ve berber dükkanından ar kada şları Joe'yu bulmaya 
çalı şıyorlardı. Öyle bir duruma gelmi ştik, fikirden her ne kadar ho şlanmasam da, 
onu benim bulmam gerekece ğini dü şünüyordum. Para konusu olmasaydı onu Kıyamet 
Borusu çalana kadar orada bırakırdım. Ama para Jone sport'ta onun adına duruyordu 
ve onun resmen ölü ilan edilip de bana geçmesi için  yedi yıl bekleyemezdim. 
Selena iki yıla kalmadan koleje gidecekti ve o para nın bir kısmına ihtiyacı 
olacaktı. 
Joe'nun şi şesini alıp evin arkasındaki ormana gitmi ş olaca ğı ya da karanlıkta 
eve dönmeye çalı şırken dü şmüş olaca ğı söylenmeye ba şlamı ştı. Garrett bunun kendi 
fikri oldu ğunu söylüyordu ama ben okulda onunla birlikte okudu ğumdan böyle bir 
şeyin mümkün olamayaca ğını biliyordum. Her neyse, Garrett Per şembe ö ğleden sonra 
belediye binasının kapısına bir ilan yapı ştırdı ve Cumartesi sabahı güne ş 
tutulmasından bir hafta sonra yani- kırk elli ki şilik bir ara ştırma ekibi kurdu. 
Ekip Highgate Ormanının East Head ba şından ba şlayıp eve do ğru, önce ormanı sonra 
Rus çayırını taramaya ba şladı. Onları saat bir civarında gülüp şakala şırken 
görmüştüm, ancak çayırı geçip de bizim aramızdaki çalılık lara geldiklerinde 
şakala şmayı bırakıp küfüre ba şlamı şlardı. 
Ben kalbim bo ğazımdan fırlayacakmı ş gibi bir halde onları kapıdan seyrediyordum. 
Serena'nın evde olmamasına Laurie Langill'i görmeye  gitmi şti- sevindi ğimi 



hatırlıyorum. Sonra o çalılı ğın onları eski kuyunun yakına gitmekten vaz 
geçirtebilece ğini dü şündüm. Ama gelmeye devam ettiler. Birden Sonny Beno it'in 
sesini duydum: "Hey, Garrett! Buraya gel! Çabuk!" V e Joe'nun bulundu ğunu 
anladım. 
Bir otopsi yapılmı ştı. Hem de onu buldukları gün. Jack ve Alicia Forbe rt 
oğlanları getirdiklerinde otopsi devam ediyordu. Pete  a ğlıyordu ama şaşkın bir 
hali vardı -babasının ba şına neler geldi ğini anlamamı ş gibiydi. Ama Joe Junior 
anlamı ştı ve beni bir kenara çekince Serena'nın sordu ğu soruyu soraca ğını sanıp 
aynı yalanı söylemeye hazırlandım. Ama o bana bamba şka bir şey sordu. 
"Anne," dedi "Onun öldü ğüne sevinirsem Tanrı beni cehenneme mi gönderir?" 
"Joey, bir insan duygularına hakim olamaz ve sanırı m Tanrı da bunu bilir," 
dedim. 
"Oğlan bundan sonra a ğlamaya ba şladı ve kalbimi parçalayan bir şey söyledi. "Onu 
sevmeye çalı ştım," dedi. "Bunun için çok çalı ştım, ama bana hiç izin vermedi." 
Oğlanı kucaklayıp ba ğrıma bastım. Sanırım bütün bu i şte a ğlamaya yakın oldu ğum 
tek oydu... ancak iyi uyumadı ğımı ve i şlerin sonuçlan hakkında en ufak bir 
fikrim olmadı ğını da hatırlamanız gerek. 
Salı günü ilk soru şturma yapılacaktı, Little Tall'un tek cenaze evinin  sahibi 
olan Lucien Mercier bana Joe'yu Çar şamba günü The Oaks'a gömebilece ğimi 
bildirdi. Ancak soru şturmadan bir gün önce Pazartesi Garrett bana telefo n edip 
birkaç dakikalı ğına bürosuna gelmemi istedi. Bu bekledi ğim ve korktu ğum 
telefondu i şte, ancak yapacak bir şey olmadı ğı için Selena'ya çocukların 
yemeklerini vermesini söyleyip gittim. Garrett yaln ız de ğildi, Dr. John 
McAuliffe de yanındaydı. Eh, bunu da beklemiyor de ğildim, ama yine de bir an 
kalbim duracak gibi olmu ştu. 
McAuliffe o zaman ilçe adli tıp doktoruydu. Üç yıl sonra bir kar makinesi 
Volkswagen'ine çarptı ğında ölmü ştü. McAuliffe öldükten sonra i şini Henry 
Briarton almı ştı. Briarton 1963'te adli tıp doktoru olsaydı o gün kü konu şmamız 
konusunda içim daha rahat olurdu. Briarton zavallı Garrett Thibodeau'dan bir 
derece daha akıllıydı, ama sadece o kadar. Ama John  McAuliffe'in Battiscan 
Fenerinden bile daha parlak bir zekası vardı. 
Bizim buralara Đkinci Dünya Sava şından sonra gelmi ş koyu aksanlı bir 
Đskoçyalıydı doktor. Hem doktorluk hem de kamu görev i yaptı ğına göre Amerikan 
yurtta şı olmalıydı, ama buradaki insanlara hiç benzemezdi.  Ama bunun benim için 
hiç önemi yoktu; Amerikalı da olsa, Đskoç da olsa, Çinli de olsa onunla nasıl 
olsa yüzyüze gelecektim. 
Adam kırk be şinden fazla de ğildi ama saçları bembeyazdı, mavi gözler matkap 
uçları kadar parlak ve keskindi. Size baktı ğınızda kafanızın içini gördü ğünü ve 
orada bulduklarını alfabetik sıraya koydu ğunu sanırdınız. Onu Garrett'in masası 
yanında görüp de kapının arkamdan kapandı ğını duyunca ertesi gün Jonesport'ta 
olacakların hiç de önemli olmadı ğını anlamı ştım. Gerçek ilk soru şturma burada, 
kasaba polisinin odasında, bir duvardaki Weber Petr ol takvimi ile öteki 
duvardaki Garrett'in annesinin resmi arasında yapıl acaktı. 
Garrett, "Seni bu yaslı anında rahatsız etti ğim için özür dilerim," dedi. 
Heyecanlıymı ş gibi ellerini ovu şturdu ğunu görünce bankadaki Bay Pease'i 
hatırlamı ştım. Garrett'in eli epey nasırlı olmalıydı ki, zımp ara ka ğıdı kuru bir 
tahtaya sürtülüyormu ş gibi ses çıkarıyordu. "Ama Dr. MacAuliffe sana bir kaç soru 
sormak istiyor." 
Garrett'in doktora şaşkın bakı şlarından bu soruların ne oldu ğunu bilmedi ğini 
anladım ve bu beni biraz daha korkuttu. O kurnaz Đskoçyalının konunun, 
fikirlerini kendice saklayıp Garrett Thibodeau'ya i şleri berbat etme fırsatını 
verdirmeyecek kadar ciddi oldu ğunu dü şünmesi fikrinden hiç ho şlanmamı ştım. 
"Size ba şsağlı ğı dilerim, Bayan St George," dedi McAuliffe o koyu Đskoç 
aksanıyla. Ufak tefekti ama sa ğlam yapılıydı, O beni delen mavi gözlerinde ne 
söylüyor olursa olsun içinde sempati yoktu. Hatta k endi de içlerinde olmak üzere 
kimseye sempati duymuyordu belki de. "Ba şınıza gelen felaket için çok üzüldüm." 
Bir kere daha söylersen belki inanırım, diye dü şündüm. Ama ona ne kadar 
korktu ğumu göstermemeye de o anda karar verdim. Beni belki  kıstırmı ştı, belki de 
kıstıramamı ştı. Joe'yu Đlçe Hastanesinin bodrumundaki masaya yatırıp da eli ni 
açtıklarında beyaz bir naylon kuma ş parçasının çıkıp çıkmadı ğını bilmedi ğimi 
unutmayın. Bu olabilirdi, ama ona kar şısında ezilip büzüldü ğümü görme tatminini 



verecek de ğildim. Ve o da insanlara öyle baktı ğı zaman ezilip büzülmelerine 
alı şkındı; bunu hakkı olarak görüyor ve ho şlanıyordu. 
"Çok te şekkür ederim," dedim. 
"Oturmaz mısınız, hanımefendi?" Sanki zavallı Garre tt'in de ğil de, kendi 
odasıymı ş gibi. 
Oturdum, o da bana sigara içmesinin bir sakıncası o lup olmadı ğını sordu. Ben de 
bana göre havanın ho ş oldu ğunu söyledim. Sanki şaka yapmı şım gibi kıs kıs 
güldü... ama gözleri gülmüyordu. Ceketinin cebinden  kocaman siyah bir pipo 
çıkartıp doldurdu. Bunu yaparken gözlerini bir an b ile üzerimden ayırmamı ştı. 
Pipoyu di şleri arasına sıkı ştırdıktan ve dumanını tüttürmeye ba şladıktan sonra 
bile gözlerini üzerimden ayırmadı. Öyle dumanlar ar asından bana bakması ödümü 
patlatmı ştı ve yine Battiscan Fenerini hatırladım -hani elin izle yo ğuraca ğınız 
kadar yo ğun sis olsa bile iki mil ötesini aydınlattı ğı söylenen o feneri. 
Bütün iyi niyetime kar şın ezilip büzülmeye ba şlamı ştım ki, Vera Donovan'ın, 
"Saçma -kocalar her gün ölür, Dolores," dedi ğini hatırladım. McAuliffe'in 
gözleri dü şene kadar Vera'ya bakaca ğını ama onun baca ğını öteki baca ğının üstüne 
bile atmaya zorlayamayaca ğını dü şündüm. Bunu dü şünmek beni biraz rahatlatmı ştı, 
yine sakinle ştim, ellerimi çantamın üstüne kavu şturup konu şmasını bekledim. 
Sonunda benim iskemlemden dü şüp kocamı öldürdü ğümü itiraf etmeyece ğimi 
anladı ğında -ki bunu hüngür hüngür a ğlayarak yapmamı isterdi sanırım- piposunu 
ağzından çıkartıp, "Polise boynunuzdaki bereleri koca nızın yaptı ğını 
söylemi şsiniz, Bayan St. George," dedi. 
"Öyle," dedim ben de. 
"Kocanızla güne ş tutulmasını seyretmek için oturmu şsunuz ve sonra aranızda bir 
tartı şma ba şlamı ş." 
"Evet," dedim. 
"Bu tartı şmanın nedenini sorabilir miyim?" 
"Para, sonra da içki." 
"Ama o gün içti ği içkiyi de siz almı şsınız, Bayan St. George. Öyle de ğil mi?" 
"Evet," dedim. Daha ba şka şeyler söylemek, açıklamalarda bulunmak isterdim, am a 
bunu yapabilece ğim halde yapmadım. McAuliffe'in istedi ği buydu -benim 
kendili ğimden anlatmaya ba şlamam. Kendi dilimle bir yerde hapse kadar gitmem. 
Sonunda beklemekten vaz geçti. Sanki sıkılmı ş gibi bir süre parmaklarıyla 
oynadı, sonra o fener gözlerini yine üzerime çevird i. "Bo ğazınızı sıkmasından 
sonra kocanızı orada bıraktınız ve güne ş tutulmasını seyretmek için tek ba şınıza 
Rus Çayırına gittiniz." 
"Evet." 
Adam birden öne e ğildi, küçük ellerini küçük dizleri üzerine dayadı. "Bayan St. 
George, o gün rüzgarın ne yönden esti ğini biliyor musunuz?'' 
1962 Kasımında kuyuyu az daha içine dü şecekken bulundu ğum gün gibiydi -aynı 
çatırtıyı hissediyordum. "Dikkatli ol Dolores Claib orne, çok dikkatli ol," diye 
düşündüm. Burada her tarafta kuyular var bu herif onla rdan herbirinin nerede 
oldu ğunu iyi biliyor." 
"Hayır, bilmiyorum," dedim. "Ve rüzgarın nereden es ti ğini bilmiyorsam, bu 
genellikle havanın sakin oldu ğu demektir." 
"Aslında hafif bir esintiden fazla bir şey yoktu..." diye Garrett söze 
başladıysa da, McAuliffe elini kaldırıp bıçak gibi kes ti sözünü. 
"Batıdan esiyordu," dedi. "Batıdan bir esinti de di yebiliriz, saatte sekiz on 
mil, hızla esen bir rüzgar. Bayan St. George o rüzg arın kocanızın sesini Rus 
Çayırına kadar ta şımamasına şaştım do ğrusu, aranızda sadece yarım mil vardı." 
En az üç saniye bir kar şılık vermedim. Sorularından herhangi birini yanıtla madan 
önce kafamın içinde üçe kadar saymaya kararlıydım. Böylece acele etmekten ve 
belki de onun bana hazırladı ğı çukurlardan birine dü şmekten kurtulacaktım. Ama 
McAuliffe beni daha ilk ba ştan şaşırttı ğına inanmı ş olmalı ki, öne do ğru e ğildi. 
Gözlerinin bir an akkor haline geldi ğine yemin edebilirdim. 
"Hiç şaşmadım," dedim. "Bir kere saatte yedi mil, bulutlu b ir günde hafif bir 
esintiden ba şka bir şey de ğildir. Sonra denizde yüzlerce tekne korna çalıp 
duruyorlardı. Ayrıca onun seslendi ğini nereden biliyorsunuz? Sizin bir şey 
duymadı ğınızdan hiç ku şkum yok." 
Düş kırıklı ğına u ğramı ş gibi arkasına yaslandı bunun üzerine. "Bu mantıklı  bir 
varsayım," dedi. "Onun dü şer dü şmez ölmedi ğini biliyoruz. Adli tıp kanıtlarına 



göre uzun bir süre baygın kalmı ş. Bayan St. George siz bir kör kuyuya 
düşseydiniz ve diziniz, bile ğiniz ve dört kaburganız kırılsaydı yardım istemek 
için ba ğırmaz mıydınız?" 
Yine üçe kadar saydıktan sonra, "Kuyuya dü şen ben de ğildim, Dr. McAuliffe," 
dedim. "Kuyuya dü şen Joe'ydu ve içki içmi şti." 
"Evet," dedi. "Herkes onun sarho ş oldu ğu zamanlar çok kızdı ğınızı söyledi ği 
halde ona bir şi şe viski almı ştınız ve o sadece içiyor de ğil, çok sarho ştu. A ğzı 
kanla doluydu ve gömle ğinde ta kemerine kadar kurumu ş kan lekeleri vardı. Bu 
kanı kırık kaburgalarla ve aldı ğı ci ğer yaralarıyla birle ştirirseniz bunun ne 
anlama geldi ğini biliyor musunuz?" 
Bir iki üç... bir iki üç... "Hayır," dedim. 
"Kaburgaları ci ğerlerini delmi şti. Bu tür yaralar kanlı olur ama bu kadar de ğil. 
Bence bu kadar kan akmı ş olmasının nedeni onun sürekli olarak yardım isteme k 
için ba ğırmasıdır." 
Bu bir soru de ğildi, ama ben yine üçe kadar saydıktan sonra, "Onun  imdat 
istedi ğini mi dü şündüğünüzü söylemek istiyorsunuz?" dedim. 
"Hayır, hanımefendi, bunu dü şünüyor de ğilim, bundan eminim." 
Bu kere beklemedim. "Dr. McAuliffe kocamı o kuyuya benim itti ğimi mi 
düşünüyorsunuz yoksa?" dedim. 
Bunun üzerine biraz sarsılır gibi oldu. O fener göz leri sadece kırpı şmakla 
kalmayıp bir iki saniye kadar kararmı ş gibi oldu. Sonra yine bir süre piposunu 
kurcaladı, a ğzına sokup bir nefes çekti; bu arada hep bu soruma ne kar şılık 
verece ğini dü şünüyordu. 
Ama Garrett ondan önce davrandı. Yüzü pancar gibi k ıpkırmızı kesilmi şti. 
"Dolores... kimse böyle bir şey... yani demek istedi ğim hiç kimse bunu aklına 
bile getirmedi..." 
"Evet," diye McAuliffe yine onun sözünü kesti. Onu bir an şaşırtmı ştım ama hemen 
kendini toparladı ğı da belliydi. "Evet, ben dü şündüm," dedi. "Bayan St George 
benim görevim..." 
"Bırakın bu Bayan St. Georgeları," dedim. "E ğer beni kocamı kuyuya itip de sonra 
imdat çı ğlıklarını durup dinledi ğimi söyleyecekseniz bana Dolores 
diyebilirsiniz." 
Onu şaşırtmak istememi ştim, Andy, ama iki saniyede ikinci kere afallamı ştı 
herif. Tıp fakültesinden bu yana böyle bir şeyle kar şıla ştı ğını sanmıyordum. 
"Size kimse bir şeyle suçluyor de ğil, Bayan St. George," dedi. Ama gözleri, 
" Şimdilik," diyordu. 
"Çok iyi," dedim. "Çünkü Joe'yu kuyuya itmi ş olmam fikri saçmaydı, benden en az 
yirmi be ş kilo hatta belki de biraz fazla a ğırdı. Son birkaç yıldır epey ya ğ 
bağlamı ştı. Ayrıca biri kendisine kar şı çıktı mı yumruklarını kullanmaktan biç 
kaçınmazdı. Bunu on altı yıllık karısı olarak söylü yorum ve aynı şeyi söyleyecek 
daha pek çok insan bulabilirsiniz." 
Joe beni uzun zamandır dövmüyordu ama ben bunu aday a yaymı ş de ğildim, herkesin 
bildi ği kadarıyla sürekli dayak yemekteydim. Ve McAuliffe 'in o mavi gözleri 
beynimi delmeye çalı şırken de böyle yapmı ş oldu ğuma çok memnundum. 
"Kimse sizin onu kuyuya itti ğinizi söylemedi," dedi Đskoçyalı. Artık hızla 
geriliyordu. Yüzünden gerilemekte oldu ğunun farkında oldu ğunu anlıyordum; ancak 
bunu neden yaptı ğını bilemiyor gibiydi. Yüzünde gerileyenin benim ol mam 
gerekti ği ifadesi vardı. "Ama ba ğırmı ş olmalı," dedi. "Ve saatlerce, hem de 
yüksek sesle ba ğırmı ş olmalı." 
Bir iki üç... bir iki üç..."Ne demek istedi ğinizi anlıyorum galiba," dedim. 
"Onun kazayla kuyuya dü ştü ğünü ve benim de imdat ça ğrılarını bilerek duymadı ğımı 
söylüyorsunuz. Öyle mi?" 
Yüzünden hedefe tam isabet kaydetti ğimi anlamı ştım. Ayrıca olayın kendi istedi ği 
gibi gitmiyor olmasına kızdı ğını görüyordum. Yanaklarında küçük birer kırmızı 
yuvarlak belirmi şti. Bunu gördü ğüme memnun oldum, onun kızmasını istiyordum. 
McAuliffe gibi bir adam kızgınken daha kolay idare edilir, çünkü onun gibiler 
başkaları sinirlenirken sakin olmaya alı şmışlardır. 
"Bayan St. George sorularıma soruyla yanıt verirsen iz burada bir şey elde etmem 
çok güç olacak," dedi. 
"Ama siz bana soru sormamı ştınız ki, Dr. McAuliffe," dedim. Gözlerimi masumluk la 
iri iri açtım. "Bana Joe'nın ba ğırdı ğını söylediniz, ben de size..." 



"Tamam tamam," diye piposunu Garrett'in bakır kül t ablasına çarparak bıraktı. 
Gözleri alev alevdi şimdi, yanaklarındaki renkli toplara ek olarak alnın da da 
kızıl bir çizgi vardı şimdi. "Onun yardım istedi ğini duydunuz mu, Bayan St. 
George?" 
Bir iki üç... bir iki üç... 
"John, kadını zorlamana hiç gerek yok bence," diye Garrett atıldı. Ve o ufak 
tefek Đskoçyalının dü şünce dizinini yine darmada ğın etti. Đşte orada az daha 
kahkahayı basıyordum. Bunu yapsaydım benim için çok  kötü olacaktı, bundan 
eminim, ama yine de kendimi güçlükle tutabilmi ştim. 
McAuliffe Garrett'e döndü, "Bu i şi benim yürütmemi kabul etmi ştin." 
Zavallı Garrett öylesine geriye yaslandı ki, az dah a iskemlesiyle sırtüstü 
devrilecekti. "Tamam tamam, kızmaya gerek yok," diy e mırıldandı. 
McAuliff soruyu tekrarlamak için bana döndü ama bun a fırsat bırakmadım. O zaman 
artık ona kadar saymı ştım. 
"Hayır," dedim. "Denizdeki teknelerin gürültüsünden  ve insanların güne ş 
tutulmasını gördükleri anda ba ğırmaya ba şlamalarından ba şka bir şey duymadım." 
Benim daha ba şka şeyler söylememi bekledi -yine susup da kar şısındakini 
konu şturma numarası- ve sessizlik giderek büyüdü aramızd a. Ben ellerimi çantamın 
üstünde kavu şturmu ş bekliyordum. O bana baktı, ben de ona. 
Gözleri, "Benimle konu şacaksın, kadın," diyorlardı. Bana duymak istedi ğim her 
şeyi söyleyeceksin... hem de istersem, iki kere söyl eyeceksin." 
Benim gözlerim de, "Öyle bir niyetim yok, ahbap," d iyordu. "O elmas uçlu 
gözlerinde beni cehennem donana kadar delebilirsin,  ama sen a ğzını açıp 
sormadıkça benden tek kelime bile alamazsın." 
Bir dakika kadar gözlerimizle öyle düello edip durd uk. Sonunda zayıfladı ğımı 
hissettim, ona, "Anan sana insanın öyle yüzüne bakm anın ayıp oldu ğunu ö ğretmedi 
mi?" olsun bir şeyler söylemek ihtiyacındaydım. Ama o sırada Garret t konu ştu -
daha do ğrusu karnı konu ştu. Müthi ş bir şekilde guruldadı. 
McAuliffe i ğrenerek baktı ona, Garrett de hiç umursamadan çakıs ını çıkartıp 
tırnaklarının altını temizlemeye koyuldu. McAuliffe  yün ceketinin (Temmuzda 
yün!) cebinden bir not defteri çıkardı, bir süre ba ktı, sonra yine cebine soktu. 
Bir insanın, "Ö ğle yeme ğine randevum var," diyebilece ği kadar sıradan bir sesle, 
"Kuyudan çıkmaya çalı şmış," dedi. 
Sanki biri Joe'nun odunu indirdi ği sırtımdaki o yere bir çatal sokmu ş gibi 
oldum, ama göstermemeye çalı ştım, "Öyle mi?" dedim. 
"Evet," dedi McAuliffe. "Kuyunun kenarlarında iri t aşlar var, bazılarında kanlı 
el izlerini bulduk Aya ğa kalkıp tırmanmaya çalı şmış olmalı. Tahmin bile 
edemeyece ğim kadar büyük bir acı çekerken buna kalkı şmak için çok güçlü 
olmalıydı." 
"Acı çekti ğini duydu ğuma üzüldüm," dedim. Sesim her zamanki gibi sakindi  -en 
azından ben öyle sanıyordum- ama koltukaltlarımdan ter bo şandı ğını 
hissediyordum. "Zavallı Joe." 
"Öyle. Zavallı... Joe. Bence kendi ba şına oradan çıkabilirdi. Çıksa bile çok 
geçmeden ölecekti nasıl olsa; ama çıkabilirdi. Anca k bir şey dı şarı çıkmasına 
engel olmu ş?" 
"Ne?" diye sordum. 
"Kafatası yarılmı ş," dedi McAuliffe. Gözleri yine parlaktı ama sesi b ir kedi 
mırıltısı gibi yumu şacıktı. "Bacakları arasında büyük bir ta ş bulduk. Üzerinde 
kocanızın kanı vardı, Bayan St. George. Ve o kanda porselen parçacıkları bulduk. 
Bundan ne anlam çıkardım, biliyor musunuz?" 
Bir., iki... üç. 
"Ta ş kafasını oldu ğu gibi takma di şlerini de parçalamı ş olmalı," dedim. 'Yazık 
olmu ş -Joe onları çok severdi, Lucien Mercier onu takma di şsiz nasıl gösterecek 
acaba?" 
"Evet," dedi di şlerini köklerine kadar gösteren bir sırıtmayla. "Be nim vardı ğım 
sonuç da bu, Bayan St. George. O porselen parçaları  takma di şlerindenmi ş. Şimdi, 
kuyudan çıkmak üzere olan kocanızın kafasına o ta şın nasıl indi ği hakkında bir 
fikriniz var mıydı acaba?" 
Bir... iki... üç. 
"Hayır" dedim. 'Ya sizin?" 



"Evet. Bence biri o ta şı topraktan çekip çıkardı ve onun yardım istemek iç in 
yukarı çevrilmi ş yüzüne kasten ve bilerek vurdu." 
Bundan sonra kimse konu şmadı. Tanrı bilir ya, ben konu şmak isterdim; yerimden 
fırlayıp, "Ben de ğildim. Belki biri yaptı ama ben de ğildim," demek isterdim. Ama 
demedim, çünkü yine bö ğürtlen çalılıkları içindeydim ve bu kere her adımda  bir 
kuyu vardı. 
Konuşacak yerde ona baktım ama yeniden terlemeye ba şladı ğımı hissediyordum, 
kavu şmuş duran ellerimin birbirlerini sıkmak istedi ğini hissediyordum. Bunu 
yaptı ğım takdirde tırnaklarım bembeyaz kesilecekti ve o d a bunu görecekti. 
McAuliffe böyle şeyleri görmek üzere yeti ştirilmi ş bir insandı. Vera'yı, onun 
ona nasıl bakaca ğını dü şündüm -ayakkabısına bula şmış bir köpek bokuymu ş gibi. 
Ama onun gözleri kafamı delip geçerken bunu yapmak kolay de ğildi. Daha önce 
sanki Vera da benimle odadaymı ş gibi hissediyordum, ama artık öyle de ğildi. 
Şimdi odada benden ve Đskoçyalı doktordan ba şka kimse yoktu ve o da herhalde 
kendini dergilerdeki hikayelerdeki amatör detektifl er gibi hissetmekteydi, (daha 
sonraları onun mahkemede verdi ği ifadeler sonunda on on be ş ki şiyi hapse 
gönderdi ğini ö ğrenecektim) ve ben her an kendimi tutamayıp bir şeyler söyleyecek 
gibiydim. Ve Andy, i şin kötü yanı, a ğzımı açtı ğımda neler çıkaca ğını ben de 
kestiremiyordum. 
Ve tam bir şey söyleyecektim ki, unuttu ğum tek ki şi -Garrett Thibodeau - konu ştu 
yine. Sanki o sessizli ğe daha fazla dayanamayacakmı ş gibi, sanki gerilimi 
azaltmak için birinin ba ğıraca ğından korkmu ş gibi, "John, Joe o ta şı tutup 
çekebildi ği takdirde yerinden çıkaca ğını konu şmuştuk seninle..." dedi. 
"Sen sesini kesecek misin, be adam!" diye McAuliffe  ba ğırdı ve ben de rahat bir 
soluk aldım. Her şey sona ermi şti. Bunu biliyordum ve o ufak tefek Đskoçyalının 
bildi ğini de biliyordum. Sanki ikimiz karanlık bir odaday dık ve o yüzümü bir 
jiletle gıdıklıyordu da... tam o sırada sersem Thib adeau pencereye çarpmı ş ve 
perde açılmı ştı ve ben de onun bana dokundu ğu şeyin sadece bir tüy oldu ğunu 
görmüştüm. 
Garrett McAuliffe'in kendisiyle öyle konu şmaya hakkı olmadı ğı hakkında bir 
şeyler mırıldandı ama doktor ona aldırmadı bile. Ban a dönerek sert bir sesle, 
"Eee, Bayan St. George?" dedi sanki beni kö şeye kıstırmı ş gibi. Ama artık ikimiz 
de bunun böyle olmadı ğını biliyorduk. O benim bir yanlı ş yapaca ğımı ummu ştu... 
ama benim üç çocu ğum vardı ve çocu ğu olmak insanı dikkatli olmaya zorlardı. 
"Bildiklerimi anlattım," dedim. "Güne ş tutulmasını beklerken sarho ş oldu. Onu 
biraz kendine getirir umuduyla bir sandviç yaptım a ma bir yararı olmadı. Ba ğırıp 
çağırmaya ba şladı, bo ğazımı sıktı. Ben de Rus Çayırına gittim. Döndü ğümde evde 
yoktu. Arkada şlarıyla gitti ğini sandım ama o sırada kuyuya dü şmüş oldu ğunu 
bilmiyordum. Yola kestirmeden çıkmaya çalı şıyordu herhalde. Hatta özür dilemek 
için beni aramaya çıkmı ş bile olabilirdi. Bunu asla bilemeyece ğim..." Sonra ben 
de sertçe baktım yüzüne. "Aynı şeyi siz de arada sırada deneyebilirsiniz, Dr. 
McAuliffe." 
"Öğütlerinize ihtiyacım yok, hanımefendi." Yanaklarınd a noktalar alev alev 
yanıyordu artık. "Öldü ğüne sevindiniz mi? Bana bunu söyleyin!" 
"Bunun onun ba şına gelenlerle ne ilgisi var?" diye sordum. "Tanrı aşkına, 
neyiniz var sizin?" 
McAuliffe yanıt vermedi -çok hafifçe titreyen eliyl e piposunu alıp yeniden 
yakmaya koyuldu. Ba şka soru sormadı. Günün son sorusunu Garrett Thibode au sordu. 
Bunu McAuliffe sormamı ştı çünkü kendisi için önemli de ğildi. Ama bu Garrett için 
önemliydi ve daha çok benim için önemliydi; çünkü o  gün oradan çıktı ğımda hiçbir 
şey sona erecek de ğildi; bir bakıma her şey ancak ondan sonra ba şlayacaktı. O 
son soru ve benim ona verece ğim yanıt çok önemliydi. Çünkü mahkemede hiçbir şey 
ifade etmeyen şeyler kadınlar arka bahçelerinde çama şırlarını asarken, ya da 
ıstakoz teknelerinde balıkçılar sırtlarını küpe şteye dayayıp ö ğle yemeklerini 
yerken konu şulur. Bu şeyler sizi cezaevine göndermeyebilir, ama kasabanın  
gözünde asılmanıza yeter de artar bile. 
Garrett koyun melemesi gibi bir sesle, "Ona neden i çki aldın? Sana ne olmu ştu 
öyle, Dolores?" diye sordu. 
" Đçecek bir şey bulursa beni rahat bırakır diye dü şünmüştüm. Birlikte huzur 
içinde oturur ve güne ş tutulmasını seyrederdik ve beni rahat bırakır diye  
düşünmüştüm." 



Aslında a ğlamadım ama yana ğımdan a şağı bir damla gözya şının süzüldü ğünü 
hissettim. Bundan sonraki otuz yıl boyunca Little T all'da ya şamaya devam etmemin 
nedeni o bir tek gözya şıdır sanırım. E ğer o olmasaydı arkamdan fısıldayarak, 
beni elleriyle i şaret ederek, dedikodular yaparak adadan kaçmaya 
zorlayabilirlerdi. Ben dayanıklı bir insanım ama ki msenin otuz yıl süreyle 
dedikoduya, söylentilere, "cinayetten yakanı sıyırd ın" gibi notlara 
dayanabilece ğimi sanmıyorum. Evet o notlardan bir kaç tane gelmi şti -kimin 
gönderdi ğini de tahmin ediyorum ama aradan bu kadar zaman ge çtikten sonra bunu 
açıklamaya hiç gerek yok- ancak onlar da sonbaharda  okullar ba şladı ğında sona 
ermi şti. Onun için ya şamımın geri kalan bölümünü o bir tek gözya şı damlasına 
borçlu oldu ğumu söyleyebilirsiniz sanırım. Ve de Garrett'in ben im Joe'nun 
ardından a ğlamayacak kadar ta şyürekli olmadı ğımı millete yaymasına. Bundan 
hesaplı bir şey oldu ğunu sanmayın sakın. O Đskoçyalının Joe'nun nasıl acı 
çekti ğini anlattı ğı zaman gerçekten üzülmü ştüm. Onun yaptı ğı her şeye kar şın, 
Selena'ya bütün o yaptıklarından ve yapmak istedikl erinden sonra kendisinden 
nefret etmi şsem de, acı çekmesini bir an bile istemi ş de ğildim. Onun kuyuya 
düşünce ölece ğini sanmı ştım, Andy -Tanrının önünde yemin ederim ki, hemen 
ölece ğini sanmı ştım. 
Zavallı Garrett Thibodeau trafik ı şı ğı gibi kıpkırmızı kesilmi şti. Masası 
üstündeki kutudan bir ka ğıt mendil çıkartıp yüzüme bakmadan elime tıkı ştırdı -o 
bir tek gözya şının ardından bir sel gelece ğini bekliyordu herhalde- ve beni 
"böyle gerilimli bir sorguya" çekmi ş oldu ğu için özür diledi. 
McAuliffe bunu duyunca sadece, "Hah!" dedi ve ifade min alınması sırasında 
mahkemede olaca ğını söyleyerek çıkıp gitti. Ve de ardından camlı ka pıyı çarptı. 
Garrett onun uzakla şmasına yetecek bir süre bekledikten sonra koluma gi rerek 
beni kapıya kadar geçirdi (hâlâ yüzüme bakmıyordu) ve bu sırada da durmadan bir 
şeyler mırıldandı. Ne söyledi ğini bilmiyorum ama herhalde kendince özür dilemeye 
çalı şıyordu. Do ğrusu yumu şacık bir kalbi vardı ve kimseyi mutsuz görmeye 
dayanamazdı. Yine de Garrett"in kapısının ardımdan kapandı ğını duydu ğum o gün 
oldu ğu kadar hiçbir kapının kapanmasına sevinmemi şimdir. 
Ertesi günkü soru şturma buna kıyasla hiçti. McAuliffe bana yine aynı soruları 
sordu, evet hepsi çetin sorulardı ama artık üzerimd e bir güçleri kalmamı ştı ve 
bunu ikimiz de biliyorduk. 
Karar kaza ile ölümdü. McAuliffe bundan ho şlanmadı; en sonra kendi bulgularını 
başını bir kere bile kaldırmadan o tekdüze sesiyle oku du, ama söyledikleri de 
yeteri kadar resmiydi: Joe iyice sarho şken kuyuya dü şmüştü, bir süre imdat 
istemi ş olabilirdi, sonra kendi ba şına dı şarı çıkmaya çalı şmıştı. Tepeye kadar 
çıkmayı ba şarmı ş, ama sonra a ğırlı ğını yanlı ş ta şa vermi şti, ta ş yerinden 
kurtulmu ş, ba şına çarpıp yarmı ş ve yeniden kuyunun dibine dü şmesine yol açmı ştı; 
orada da ölmü ştü. 
Belki de en büyük şey -ve bunu çok sonraları fark etmi ştim- bana yükleyecek bir 
neden bulamamalarıydı. Kasabalılar (ve bu arada Dr.  McAuliffe) bu i şi e ğer ben 
yapmı şsam dayaktan kurtulmak için yaptı ğıma inanıyorlardı, ama bu da tek ba şına 
fazla geçerli bir neden de ğildi. Onu öldürmek için ne kadar önemli nedenlerim 
oldu ğunu sadece Selena ile Bay Pease biliyorlardı. Ve ki mse, hatta o akıllı Dr. 
McAuliffe bile, Bay Pease'i sorguya çekmeyi akıl ed ememişti. Adam kendili ğinden 
de öne çıkmı ş de ğildi. Bunu yapmı ş olsaydı o lokantadaki küçük konu şmamız açı ğa 
çıkmı ş olurdu ve bankayla ba şı belaya girerdi. Ne de olsa kuralları çi ğnemi şti. 
Selena'ya gelince... Bence Selena beni kendi mahkem esinde yargıladı. Arada 
sırada o karanlık ve fırtınalı gözlerini üzerimde g örünce, "Ona sen bir şey 
yaptın mı, anne? Yaptın mı? Benim yüzümden mi? Bunu n bedelini ödeyecek ben 
miyim? " diye sordu ğunu duyar gibi olurum. 
Ve onun bu bedeli ödedi ğine inanıyorum ki - en kötü yanı da budur i şte. On sekiz 
yaşında bir yüzme yarı şmasına katıldı ğı Boston'a gidene kadar Maine eyaletinden 
çıkmamı ş olan küçük ada kızı şimdi akıllı ve ba şarılı bir i şkadını olmu ştur New 
York'ta - iki yıl kadar önce New York Times'da onun  hakkında bir yazı çıktı ğını 
biliyor muydunuz? Bütün o dergilere yazılar yazar d a, haftada bir kere bana 
yazmaya vakit bulur... ama bunlar görev savma kabil inden mektuplar, tıpkı 
telefonlarının da oldu ğu gibi. Sanırım o küçük ne şeli notlarıyla buraya hiç 
gelmedi ği ve benimle ba ğlarını kesti ği için kalbine sus payı ödüyordur. Evet, 



bence o ödedi; aramızda en suçsuzu oydu ve en a ğır bedeli o ödedi, hâlâ da 
ödüyor. 
Selena şimdi kırk dört ya şında, hiç evlenmedi, arasıra gönderdi ği resimlere 
bakılırsa çok zayıf, ve içti ğini sanıyorum -bunu telefon etti ğinde sesinden 
anlıyorum zaman zaman. Eve dönmemesinin bir nedenin in de bu oldu ğunu sanıyorum; 
benim onun da babası gibi içti ğini görmemi istemiyor. Belki de içkiyi fazla 
kaçırdı ğı bir anda ben de yakınındaysam neler söyleyece ğinden korkuyordur. 
Boş verin ama; bunların hepsi geçti artık. Önemli olan  benim bu i şi yapmam ve 
yakayı sıyırmam. E ğer ya şam sigortası olsaydı, ya da Pease konu şsaydı şimdi 
burada olmayabilirdim. Bu ikisinden, dolgunca bir s igorta poliçesi daha kötüydü 
sanırım. Yeryüzünde istedi ğim en son şey kurnaz bir sigorta ara ştırmacısının 
adalı cahil bir kadın kar şısında yenilgiye u ğramayı bir türlü hazmedemeyen o 
kurnaz Đskoç doktorla i şbirli ği yapmasıydı. Hayır, o ikisi bir araya gelselerdi 
yakayı kurtaramazdım. 
Sonra ne oldu peki? Ne olacak, sanırım bir cinayet i şlenip de failinin 
bulunmadı ğı zamanlar ne olursa o oldu. Ya şam devam etti. Kimlerde oldu ğu gibi 
son dakikada kimse yeni bir bilgi falan çıkarmadı o rtaya. Ve ben ba şka kimseyi 
öldürmeye kalkı şmadım, aksini söyleyen varsa Tanrı beni yıldırımla çarpsın. 
Tanrı herhalde Joe gibilerini öldürenlere yıldırım göndermeyi elektrik israfı 
saymı ştı. 
Yaşam devam etti. Ben Pinewood'a ve Vera'ya döndüm. Se lena okula döndü, eski 
arkada şlarıyla görü şmeye ba şladı, hatta onun telefonda konu şurken güldü ğünü bile 
duyuyordum arasıra. Küçük Pete ve Joe Junior durumu  kolay kolay 
kabullenemediler. Joey için darbe bekledi ğimden de a ğır oldu. Biraz zayıfladı, 
karabasanlar görmeye ba şladı, ama bir sonraki yaza kadar o da düzeldi. 1963 'teki 
başka de ği şiklik Seth Reed'i ça ğırtıp eski kuyunun üstünü beton kapakla 
örttürmem oldu. 
Öldükten altı ay sonra Joe'nun mirası karara ba ğlandı. Ben oraya gitmedim bile. 
Bir hafta sonra gelen bir ka ğıtta her şeyinin bana kaldı ğı bildiriliyordu. Onun 
olan her şeyi elden çıkardım ben de. Ancak bu arada şaşırtıcı bir şey 
öğrenmi ştim: kocanız aniden ölürse, arkada şlarının Joe'nunkiler gibi aptal 
olmaları çok yararlı oluyordu. Joe'nun on yıldır oy nayıp durdu ğu eski kısadalga 
radyosunu yirmi be ş dolara Norris Pinette'e ve arka bahçede duran üç h urda 
kamyoneti de Tommy Anderson'a sattım. O aptal onlar ı alınca sevinçten havalara 
uçtu, ben de parayla elden dü şme bir 59 Chevrolet aldım. Joe'nun banka cüzdanını 
da üzerime yaptırttım ve çocukların ortak kolej hes aplarını yeniden açtırdım. 
Ha, bir şey daha var -1964 Oca ğından sonra yine kızlık soyadımı kullanmaya 
başladım. Bunu ortalı ğa öyle ilan falan etmedim ama, bir köpe ğin kuyru ğuna 
bağlanan teneke kutu gibi St. George adını da ömrümün sonuna kadar arkamda 
sürükleyecek de ğildim. Ama adından kurtulmanın kendisinden kurtulma ktan kolay 
oldu ğunu da söylemem gerek. 
Bunu beklemiyordum zaten; altmı ş be ş ya şındayım ve en az elli yıldır insan 
olmanın gerçekte, vadesi gelen faturaları ödemek ve  seçimleri yapmak oldu ğunu 
bilirim. Bu seçimlerden bazdan gayetle berbattır, a ma bu durum insana onlardan 
kaçma iznini vermez -hele insanlar kendilerinin yap amadıkları şeyler için 
başkalarına ba ğımlı iseler. Bu durumda yapabilece ğiniz en iyi seçimi yapar, 
sonra da bedelini ödersiniz. Benim için bu bedel ge celeri so ğuk terler dökerek 
uyanmak, ya da hiç uyumamaktı; ta şın yüzüne çarpıp kafasını ve di şlerini kırdı ğı 
anda çıkan sesti. Bunu otuz yıldır duyarım. Kimi za man beni uyandıran bu olur, 
kimi zaman da uyutmayan; kimi zaman gün ortası şaşırıverir. Evde kapımın önünü 
süpürüyor, ya da Vera'da gümü şleri parlatıyor, veya televizyonda Oprah 
programını seyrederken yeme ğime oturmu ş olurum ve birden o sesi duyuveririm. Ya 
da dibe çarptı ğı zaman çıkan küt sesini. Ya da kuyudan yükselen, 
"Doooloreeees..." sesini. 
Kimi zaman duydu ğum bu seslerin Vera'nın oda kö şelerinde telleri ve yata ğın 
altında toz cinlerini görmesinden farklı oldu ğunu sanmam. Vera iyice 
hastalanmaya ba şladı ğında onu sakinle ştirmek için yata ğına girip de gözlerimi 
kapattı ğımda bir porselen taba ğın yere dü şüp paramparça oldu ğunu görürdüm. Onu 
görünce Vera'ya sanki karde şimmi ş gibi, ya da benmi şim gibi sarılırdım. O 
yatakta ikimiz de kendi korkumuza dalmı ş olarak yatar ve birlikte uyuklardık -
ben porselen tabak sesini duymamak, o da cinleri gö rmemek için. Ve kimi zaman 



uyuya kalmadan önce şöyle dü şünürdüm: " Đşte böyle. Đşte domuzluk etmenin bedeli 
budur. Domuzluk etmeseydin bu bedeli ödemeyece ğini dü şünmenin hiç anlamı yok, 
çünkü dünya kimi zaman insanı domuzluk etmesi için yaratır. Ama bunun bedeli... 
o korkunç bedeli..." 
Andy, senin o şi şeden bir yudum daha içebilir miydim? Merak etme, ki mseye 
söylemem. 
Teşekkür ederim. Benim gibi çenesi dü şük bir kocakarıya katlandı ğın için sana da 
te şekkür ederim, Nancy Bannister. Parmakların yoruldu mu? 
Öyle mi? Güzel. Sakın cesaretini kaybetme, biraz es kilere gittik ama artık 
duymak istedi ğiniz yere de geldik. Çok iyi de oldu aslında, saat çok geç ve çok 
da yorgunum. Tüm ya şamım boyunca çalı ştım ama şimdiki kadar yorgun oldu ğumu 
hatırlamıyorum do ğrusu. 
Dün sabah çama şırları asıyordum -sanki altı yıl önceymi ş gibi geliyor ama sadece 
dündü- ve Vera parlak günlerinden birindeydi. O yüz den her şey o kadar 
beklenmedikti ve ben de bu yüzden biraz tela şlıydım. Parlak günlerinde domuzlu ğu 
tutardı çünkü, ancak dün gerçekten çıldırdı ğı ilk ve son gün oldu. 
Ben arka bahçedeydim, o da tekerlekli koltu ğunda çama şır asma i şini 
denetliyordu. Arada sırada, "Altı mandal, Dolores!"  diye ba ğırıyordu. 
"Çar şaflardan her birine altı mandal koyacaksın! Sakın d ört tane koymaya çalı şma 
çünkü gözlerim senin üstünde." 
"Biliyorum," dedim. "Ama havanın yirmi derece daha soğuk olmasını ve kırk millik 
bir rüzgar esmesini isterdim." 
"Ne dedin?" diye ba ğırdı. "Ne dedin, Dolores Claiborne?" 
"Biri bahçesini gübrelemi ş olmalı, burnuma feci bir bok kokusu geliyor," dedi m. 
"Kurnazlık etmeye mi çalı şıyorsun, Dolores?" diye ba ğırdı o çatlak sesiyle. 
Kafasına her zamankinden biraz daha fazla güne ş ı şı ğı giriyormu ş gibi 
davranıyordu. Daha sonra bir pislik yapabilece ğini dü şündüm ama fazla aldırı ş 
etmedim -o anda biraz mantıklı olmasına seviniyordu m aslında. Do ğrusunu 
isterseniz, tıpkı eski günlerde oldu ğu gibi davranıyordu. Son üç dört aydır 
kafası biraz uzaklardaydı ve onun geri geldi ğini -ne kadar geri gelebilirse 
tabii- görmek ho ş bir şeydi. 
"Hayır, Vera," diye seslendim. "Kurnaz olsaydım çok tan senin yanından 
ayrılırdım." 
Başka bir şey söylemesini bekledim ama bir daha sesi çıkmadı. Ben de çar şafları, 
donlarını, bezlerini asmaya devam ettim. Daha yarım  sepetim kalmı ştı ki, birden 
durdum. Đçime kötü bir his gelmi şti. Bunun nedenini ya da nasıl ba şladı ğını 
bilemiyorum. Ama aniden oradaydı i şte. Ve bir an çok garip bir şey geldi aklıma: 
"O kızın ba şı dertte... güne ş tutuldu ğu gün gördü ğüm ve beni gören kızın ba şı 
dertte. Şimdi büyüdü artık, neredeyse Selena'nın ya şına geldi, ama ba şı feci 
dertte." 
Dönüp arkama baktım; o çizgili elbisesi ve pembe du dak boyasıyla o küçük kızın 
büyümüş şeklini görece ğimi umuyordum ama kimseyi görmedim ve bu da hiç iyi  
değildi. Çünkü Vera orada olmalıydı. Pencereden ba şını uzatmı ş mandalların 
sayısına bakıyor olmalıydı. Ama yoktu ve bunu anlay amıyordum, onu koltu ğuna ben 
oturtmu ş, sonra da pencerenin yanına getirip frenini elimle  çekmi ştim. 
Sonra onun çı ğlı ğını duydum. 
"Doooloreees!" 
Bunu duyunca sırtımdan so ğuk terler bo şandı, Andy. Joe dirilmi ş gibi. Bir an 
orada donup kaldım. Sonra bir daha ba ğırdı ve bu kere sesin ondan geldi ğini 
anladım. 
"Dooooloreees! Toz cinleri! Her yeri kapladılar! Ta nrım! Dooloreees, Yardım et 
bana! Yardım et!" 
Dönüp eve do ğru ko şarken lanet çama şır sepetine takıldım ve az önce astı ğım 
çar şafların üstüne dü ştüm. Đyice dolanmı ştım çar şaflara. Bir an çar şafların 
elleri vardı da, beni bo ğmaya, ya da engellemeye çalı şıyorlardı. Ve bu sırada 
Vera ba ğırmaya devam ediyordu. Bir kere gördü ğüm o rüyayı hatırladım, hani uzun 
di şleriyle o tozdan kafaları. Ama hayalimde o kafada J oe'nun yüzünü görüyordum 
ve gözleri kapkaraydı, sanki biri bir toz bulutuna iki parça kömür sokmu ş gibi. 
"Dolores, çabuk gel lütfen! Çabuk ol! Toz cinleri! Toz cinleri her yanı 
kapladı!" 



Sonra bir çı ğlık attı. Korkunç bir şeydi bu. En çılgın rüyalarınızda bile Vera 
Donovan gibi bir cadının öyle ba ğırdı ğını duyamazdınız. 
Çar şaflardan her nasılsa kurtuldum ve o anda kombinezon umun askılarından birinin 
koptu ğunu hissettim, tıpkı o güne ş tutulması gününde oldu ğu ve Joe'nun az daha 
beni öldürece ği günde oldu ğu gibi. Hani insan daha önce de bir yerde olmu ş ve 
insanların neler söyleyeceklerini daha a ğızlarını açmadan önce bilir ya, öyle 
i şte. O duygu üzerime öylesine bir güçle çökmü ştü ki, sanki çevrem hayaletlerle 
çevriliydi ve göremedi ğim parmaklarıyla beni gıdıklıyorlardı. 
Bir şey daha var. Hepsi de tozdan hayaletlerdi sanki. 
Mutfak kapısından içeri dalıp bacaklarımın olanca g ücüyle yukarı ko ştum. Vera bu 
arada hiç durmadan ba ğırıyordu. Kombinezonum kaymaya ba şlamı ştı, sahanlı ğa çıkıp 
da arkama baktı ğımda Joe'nun hemen arkamda kombinezonumun ete ğini yakalamaya 
çalı ştı ğını görece ğimi sandım. 
Sonra öteki yana bakınca Vera'yı gördüm. Ön merdive ne do ğru gidiyordu koridorda. 
Sırtı bana dönüktü ve hem gidiyor hem ba ğırıyordu. Geceli ğinin arkasında kocaman 
bir leke vardı -yine altını pisletmi şti, ama bu kere kötülükten de ğil de 
korkudan. 
Tekerlekli koltu ğu yatakodasının kapısına sıkı şıp kalmı ştı. Kendini o kadar 
korkutan şeyi gördü ğünde freni açmı ş olmalıydı. Daha önce böyle korkuya 
kapıldı ğında oturdu ğu ya da yattı ğı yerden sadece ba ğırırdı, ve çok kimse size 
onun kendi ba şına hareket edemeyece ğini söyleyebilirdi. Ama dün kalkıp yürüdü; 
yemin ederim ki, kalkıp yürüdü. Koltu ğun frenini bo şaltmı ş, kapıya do ğru 
çevirmi ş ve kapıya çarpıp sıkı şınca da kalkıp koridorda yürümeye ba şlamı ştı. 
Bir an orada donup kaldım ve onu yaptı ğı bu şeyi yapmaya itecek kadar korkunç 
olan ne gördü ğünü merak ettim. 
Ama onun nereye do ğru gitmekte oldu ğunu fark etmi ştim -ön merdivenlere. 
"Vera!" diye ba ğırdım. "Vera, bırak bu saçmalı ğı! Dü şeceksin! Dur!" 
Sonra ko ştum. Bunun ikinci kez oldu ğunu dü şünüyordum yine, ama bu kere ko şup 
yakalamaya çalı ştı ğımın Joe oldu ğunu hissediyordum. 
Beni duyup duymadı ğını ve o zavallı karmakarı şık kafasında benim arkasında mı, 
önünde mi oldu ğumu fark edip etmedi ğini bilemiyorum. Bildi ğim tek şey, "Dolores, 
yardım et bana! Dolores! Toz cinleri!" diye ba ğırdı ğı ve biraz daha 
hızlandı ğıydı. 
Koridorun sonuna gelmi ş gibiydi. Ben kapısının yanından geçerken o lanet 
koltu ğun kenarına çarptım -i şte bakın izi bile ğimde hala. "Dur! Vera! Dur!" diye 
bağırmaktan sesim kısılmı ştı. 
Vera sahanlı ğı geçti ve adımını bo şlu ğa attı. Onu artık kurtaramazdım -
yapabilece ğim tek şey onunla birlikte a şağı yuvarlanmaktı- ancak böyle bir 
durumda bunu dü şünecek ne zamanınız vardır, ne de ne kaybedece ğinizi 
hesaplayabilirsiniz. O bo şlu ğa adımını atıp da yuvarlanmaya ba şladı ğı anda 
üzerine atladım. Tam o anda bir an için yüzünü görd üm son kere. A şağı dü şmekte 
oldu ğunu fark edip etmedi ğini bilemiyorum; ama yüzünde sadece korkunç bir pan ik 
vardı. O bakı şı daha önce de görmü ştüm ve size bunun dü şme korkusuyla ilgili 
olmadı ğını söyleyebilirim. O arkasında olanı dü şünüyordu, önündekini de ğil. 
Elimi uzattım ama ancak havayı tuttum, sol elimin i kinci ve üçüncü parmakları 
geceli ğinin kenarına ancak sürtünmü ş ve bir ıslık gibi aralarından süzülmü ştü. 
"Dooolooo...." diye ba ğırdı ve sonra bir küt sesi duyuldu. O sesi hatırlad ıkça 
kanım donacak gibi oluyor şimdi bile; Joe'nun kuyunun dibine çarptı ğında çıkan 
sesti bu. Vera'nın dü ştü ğü yerde yuvarlandı ğını gördüm, sonra da bir şeyin 
kırıldı ğını duydum. Dizinizin üstünde kırdı ğınız bir dal parçasının çıkardı ğı 
sesti bu. Ba şının kenarından kan fı şkırdı ğını gördüm ve bunu görmem bana yetti 
de arttı bile Öyle hızla döndüm ki, ayaklarım birbi rine dolandı, dizüstü 
yuvarlandım. Koridora odasına baktı ğımda gördü ğüm şey beni de çı ğlık çı ğlı ğa 
bağırtmı ştı. Joe duruyordu orada. Bir an için onu seni şimdi gördü ğüm gibi 
gördüm, Andy. Tekerlekli koltu ğunun altından bana bakan o yüzünü, sırıtı şını 
gördüm. Kapıya sıkı şmış olan koltu ğun tekerle ğinin telleri arasından bana 
bakıyordu. 
Sonra yüz kayboldu ve Vera'nın iniltilerini duydum.  
O dü şüşten sonra ya şıyor oldu ğuna inanamamı ştım; hala da inanamıyorum. Joe da 
hemen ölmemi şti, ama Joe ya şamının en esaslı ça ğında olan bir erkekti ve Vera en 



az yarım düzine küçük ve üç büyük inme geçirmi ş olan şi şman bir kadındı. Ayrıca 
onun dü şüşünü yumu şatacak çamurlu toprak yoktu a şağıda. 
Yanına gitmek, onu kırık ve kanlar içinde görmek is temiyordum, ama yapacak ba şka 
bir şey yoktu; evde bir tek ben vardım ve bu i ş bana verilmi ş demekti. Aya ğa 
kalkarken (ki, bacaklarım öyle titriyordu ki, kalka bilmek için trabzana tutunmak 
zorunda kalmı ştım) kendi kombinezonumun ete ğine bastım. Öteki askı da koptu. 
Kombinezonu çıkartmak için ete ğimi kaldırdım... bu da tıpkı öteki sefer gibiydi. 
Böğürtlen çalılı ğından çizilip kanıyor mu diye bacaklarıma baktı ğımı 
hatırlıyorum. 
Ate şim var gibiydi. E ğer gerçekten hasta olmu şsan ve ate şin iyice yükselmi şse ne 
denmek istedi ğimi anlarsın sanırım; dünyanın dı şındaymı şsın gibi hissetmezsin 
kendini, ama içinde de de ğilsindir. Sanki her şey cama dönü şmüştür, ve tutunacak 
bir şey bulamıyorsundur, aya ğının altında her şey kaygandır, i şte sahanlıkta 
durup da trabzanı ölümüne sımsıkı kavrayıp onun dü ştü ğü yere bakarken kendimi 
öyle hissediyordum. 
Vera merdivenin yarısında iki baca ğı altına kıvrılmı ş bir halde yatıyordu. 
Yanına ko ştu ğumda gözlerinden biri bana bakmak için yuvasında dö nüverdi. Bir 
kapana kıstırılmı ş hayvan gibi bakıyordu. 
"Dolores, o orospu çocu ğu bunca yıldır pe şimi bırakmadı," diye fısıldadı. 
" Şşşt! Konu şma," dedim. 
"Bırakmadı," dedi sanki kendisine aksini söylemi şim gibi. "Orospu çocu ğu." 
"Ben a şağı iniyorum," dedim. "Doktoru ça ğıraca ğım." 
"Hayır," dedi. Elini uzatıp bile ğimi tuttu. "Doktor, hastane istemem. Toz 
cinleri oraya da gelirler. Her yere." 
" Đyile şeceksin, Vera," diyerek elimi çektim. "Kıpırdama sa kın, iyile şeceksin." 
"Dolores Claiborne iyile şece ğimi söylüyor," dedi o felçleri geçirmeden ve kafası  
yerindeyken kullandı ğı o kupkuru sesle. "Mesleki bir fikir insanı nasıl da 
rahatlatıyor." 
Onca yıl sonra o sesi i şitmek suratıma vurulmu ş bir tokat gibiydi. Panikten 
kurtuldum o anda ve ilk kez gerçekten yüzüne baktım . Kar şındakinin ne 
söyledi ğini çok iyi bildi ğin bir insanmı ş gibi baktım yüzüne. 
"Ben öldüm sayılır," dedi. "Ve bunu sen de benim ka dar biliyorsun. Belim kırıldı 
sanırım." 
"Bunu bilemezsin, Vera." Ama artık telefona ko şmak için eskisi kadar hevesli 
değildim. Sanırım arkadan ne gelece ğini biliyordum ve soraca ğını sandı ğım şeyi 
sorarsa onu reddedemezdim. 1962'de önlü ğümle yüzümü örtüp yata ğı üzerinde 
ağladı ğım günden beri bunu ona borçluydum ve Claibornelar borçlarını her zaman 
öderlerdi. 
Bir daha konu ştu ğunda otuz yıl önce Joe hayatta ve çocuklar evdeyken  oldu ğu 
zamanki gibi kafası yerindeydi. "Karar vermeye de ğer bir tek şey kaldı ğını 
biliyorum," dedi. 
"O da benim zamanı gelince mi, yoksa hastanede mi ö lece ğim. Onlar i şi 
uzatacaklardır. Benim zamanım şimdi geldi Dolores. Kafam allak bulakken ve zayıf 
düştü ğümde kö şelerde kocamın yüzünü görmekten bıktım artık. Ayı şı ğında o 
Corvette arabasını ta şoca ğından çıkardıklarını, arabanın açık camından suları n 
nasıl bo şaldı ğını görmekten bıktım artık..." 
"Vera, neden söz etti ğini bilmiyorum," dedim. 
Elini kaldırıp o eski sabırsızlı ğıyla bir an salladı, sonra eli yanına dü ştü. 
"Bacaklarımdan a şağı i şemekten ve beni görmeye gelenlerin kim olduklarını yarım 
saat sonra unutmaktan bıktım," dedi. "Ölmek istiyor um. Bana yardım edecek 
misin?" 
Yanına çömeldim, yana dü şmüş olan elini tutup gö ğsüme bastırdım. Ta şın Joe'nun 
yüzüne vurdu ğunda çıkan sesi hatırladım -porselen bir taba ğın yere dü şüp 
kırılması sesini. O sesi bir daha duyup da aklımı k aybetmememin mümkün olup 
olmadı ğını dü şündüm. Ve aynı sesin çıkaca ğını biliyordum, çünkü bana seslenirken 
sesi tıpkı Joe gibi çıkmı ştı, dü şüp de merdivenlere yuvarlandı ğında ve 
hizmetçilerin kıracaklarından korktu ğu salondaki porselenlerinin çıkaraca ğı gibi 
bir ses çıkararak paramparça olmu ştu. Ve merdivenin ba şında tıpkı eskisi gibi 
iki askısı da kopuk bir naylon kuma ş yuma ğı vardı. Onun orada i şini bitirirsem 
tıpkı Joe'nun i şini bitirdi ğim zaman gibi olacaktı ve bunu biliyordum. 



Elini tuttum ve dünyanın halini, kötü erkeklerin ki mi zaman nasıl kaza 
geçirdiklerini ve iyi kadınların domuzlara dönü ştü ğünü dü şündüm. Yüzüme 
bakabilmek için gözlerini o çaresizce yukarı kaldır ı şına, ba şındaki yaradan 
sızan kanın yana ğındaki derin kırı şıklardan a şağı bahar ya ğmurlarının yoku ş 
aşağı aktı ğı gibi akı şına baktım. 
" Đstedi ğin buysa, sana yardım edece ğim, Vera," dedim. 
Đşte o zaman a ğlamaya ba şladı. Kafası bulanık olmadı ğı zaman a ğladı ğını ilk kez 
görüyordum. "Evet. Bunu istiyorum. Tanrı senden raz ı olsun, Dolores," dedi. 
"Tela şlanma," dedim. Buru şuk elini dudaklarıma götürüp öptüm. 
"Çabuk ol, Dolores," dedi "Bana gerçekten yardım et mek istiyorsan elini çabuk 
tut." 
Gözleri, " Đkimiz de cesaretimizi kaybetmeden," diyor gibiydi. 
Elini bir daha öpüp karnının üzerine yerle ştirdim, aya ğa kalktım. Bu kere güçlük 
çekmemi ştim, bacaklarımın gücü geri gelmi şti. Merdivenden inip mutfa ğa gittim. 
Çamaşırları asmaya gitmeden ekmek yapmak için hazırlık y apmıştım. Siyah damarlı 
gri mermerden yapılma a ğır bir oklavası vardı. Hala yüksek ate şle yanıyormu şum 
ya da rüyadaymı şım gibi onu alıp salondan geçerek hole döndüm. Bütü n güzel 
eşyalarının bulundu ğu o odadan geçerken elektrik süpürgesiyle ona oyun oynadı ğım 
o zamanları, onun bir süre benden nasıl intikam ald ı ğını dü şündüm. Sonuçta hep 
akıllanıp üste çıkardı... zaten o nedenle burada de ğil miyim? 
Koridora çıktım, sonra merdivenlerden ona do ğru yürüdüm. Oklavayı tahta ucundan 
tutuyordum. Ba şı yere do ğru bacaktan altında kıvrılmı ş olarak yattı ğı yere 
geldi ğimde hiç duraklamamam gerekti ğini biliyordum. Bunu yapmı ş olsaydım o i şi 
asla yapamazdım. Artık konu şma falan da olmayacaktı. Yanına varınca dizim 
üstünde çökecek ve o mermer oklavayı olanca gücümle  kafasına indirecektim. Belki 
düştü ğü zaman olan bir şeye benzeyecekti, belki de benzemeyecekti, ama her ne 
olursa olsun, bunu yapacaktım. 
Yanına çömeldi ğimde buna gerek kalmadı ğını gördüm; ya şamında pek çok şey gibi 
bunu da kendisi yapmı ştı. Ben mutfakta oklavayı alırken, ya da salondan g eçip 
oraya dönerken gözlerini kapatmı ş ve i şini bitirmi şti. 
Onun yanına oturdum, oklavayı merdivene bıraktım, e lini, tutup kuca ğıma 
yasladım. Bir insanın ya şamında öyle zamanlar vardır ki, bunların gerçek 
dakikaları yoktur ve sayılamaz. Bildi ğim tek şey bir süre öylece yanında 
oturdu ğumdur. Bir şey söyleyip söylemedi ğimi bilemiyorum. Söyledim sanırım -
belki de ona öldü ğü için, beni o i şi yeni ba ştan yapmaktan kurtardı ğı için 
te şekkür etmi ş olabilirim -ama bunu belki de sadece dü şünmüşümdür. Elini 
yana ğıma sürttü ğümü, çevirip avuç içini öptü ğümü hatırlıyorum. Eline bakıp da ne 
kadar temiz oldu ğunu dü şündüğümü hatırlıyorum. Avcundaki çizgilerin ço ğu artık 
solup gitmi şti ve artık bir bebek eline benziyordu. Kalkıp biri ne telefon etmem 
gerekti ğini, olanları anlatmam gerekti ğini biliyorum ama öyle yorgundum ki. 
Orada oturup elini tutmak çok daha kolaydı. 
Birden kapı çaldı. Çalmasaydı sanırım orada daha bi r süre oturacaktım. Ama kapı 
zilini bilirsiniz -çaldı mı açmak zorunda oldu ğunu hissedersiniz. Ben de kalkıp 
kendimden on yıl daha ya şlı biri gibi (do ğrusu, kendimi gerçekten on yıl daha 
yaşlı hissediyordum) trabzana tutunarak birer birer in dim basamakları. Dünyanın 
hâlâ camdan yapılmı ş gibi oldu ğunu ve trabzanı bırakıp da kapıya do ğru yürürken 
düşüp de bir yerimi kırmamaya dikkat etmem gerekti ğini dü şündüğümü hatırlıyorum. 
Gelen, şapkasını yine o aptalca bir şekilde ba şının gerisine atmı ş olan Sammy 
Marchant'ti -herhalde bunun kendisini bir sinema ar tistine falan benzetti ğini 
sanırdı. Bir elinde normal posta, di ğerinde hemen hemen her hafta New York'tan 
gelen o taahhütlü mektuplardan biri vardı. Mali dur umunun ne durumda oldu ğunu 
anlatan o mektupları Greenbush adında bir adam yaza rdı, daha önce bunu söylemi ş 
miydim? 
Söylemi ştim demek? Te şekkür ederim. O kadar çok konu ştum ki, neyi söyleyip neyi 
söylemedi ğimi bilemiyorum artık. 
O taahhütlü mektuplarda kimi zaman imzalanacak ka ğıtlar olurdu ve Vera ancak 
kolunu tuttu ğum takdirde imzasını atardı, ama birkaç keresinde d e, kendinden 
iyice geçmi ş oldu ğu zamanlarda onun imzasını ben atmı ştım. Benim imzaladıklarım 
konusunda sonradan hiçbir olay çıkmı ş de ğildi. Zaten son üç dört yılda imzası 
bir karalamadan ba şka bir şey de ğildi ya. Sammy kapı açılır açılmaz şi şkin zarfı 
uzattı -her zaman oldu ğu gibi taahhütlü ka ğıdını imzalamamı istiyordu -ama bana 



bakınca gözleri irile şti ve bir adım geriledi. Aslında bir adım atmı ş de ğil de, 
irkilmi şti. "Dolores! Đyi misin? Üzerinde kan var!" dedi. 
"Benim kanım de ğil," dedim. Sesim televizyon seyrediyormu şum gibi sakindi. 
"Vera'nın kanı. Merdivenden a şağı dü ştü. Öldü." 
"Aman Tanrım!" diye ba ğırarak yanımdan geçip posta çantasını kalçasının üs tünde 
hoplatarak ko ştu. Onu içeri sokmamak aklıma bile gelmedi; zaten b unu yapsaydım 
da ne yararı olurdu ki? 
Ben a ğır a ğır ardından yürüdüm. O her taraf sanki camdanmı ş duygusu giderek 
kayboluyordu ama tabanlarımın altı da kur şunla kaplı gibiydi. Merdiven ba şına 
geldi ğimde Sammy yukarı çıkmı ş, Vera'nın yanıba şında çömelmi şti. Çömelmeden önce 
posta çantasını çıkarmı ştı, çanta birkaç basamak a şağı dü şmüş, içindekiler 
ortalı ğa saçılmı ştı. 
Ayaklarımı güçlükle sürüyerek yanına çıktım. Hiç bö ylesine bir yorgunluk duymu ş 
değildim o güne kadar. Joe'yu öldürdükten sonra bile d ünkü kadar yorgunluk 
hissetmemi ştim. 
"Ölmü ş," dedi Sammy. 
"Sana öldü ğünü söyledim ya." 
"Ben onun yürüyemedi ğini sanıyordum," dedi. "Bana onun hiç yürüyemedi ğini 
söylemi ştin, Dolores." 
"Yanılmı ş olmalıyım." O yerde öyle yatarken bunu söylemek ap talca bir şeydi, ama 
başka ne söyleyebilirdim ki? Bir bakıma John McAuliffe 'le konu şmak zavallı Sammy 
ye konu şmaktan daha kolaydı, çünkü McAuliffe'in yaptı ğımdan ku şkulandı ğı şeyi 
yapmı ştım. Masum olmanın belası gerçe ğin a şağı yukarı üstünüze kalmasıdır. 
"Ya bu nedir?" diyerek oklavayı gösterdi. Kapı çald ı ğında onu orada bırakmı ştım. 
"Neye benziyor dersin?" dedim. "Ku ş kafesine mi?" 
"Oklavaya benziyor," dedi. 
"Aferin sana," dedim. Sesim uzaktan geliyor gibiydi , sanki sesim bir yerdeydi, 
ben ise ondan çok uzaktım. "Bu zekanla milleti şaşırtacaksın sonunda, Sammy," 
dedim. 
"Evet ama oklavanın merdivende ne i şi var?" diye sordu. Birden bana nasıl 
baktı ğını fark ettim. Sammy yirmi be şinden fazla de ğildir; ama babası Joe'yu 
arayan o gruptaydı ve Duke Merchant Sammy ile di ğer geri zekalı çocuklarını 
Dolores Claiborne St. George'un kocasını öldürdü ğü hikayeleriyle büyütmü ş 
olmalıydı. Masum oldunuz mu gerçek üstünüze kalır d edi ğimi hatırladınız mı? Eh, 
Sammy'nin bana bakı şını görünce bunun daha az masum olmanın daha güvenl i 
olaca ğına karar verdim. 
"Düştü ğünde mutfakta ekmek yapmaya hazırlanıyordum," dedim . Masum olmanın bir 
yanı daha vardır -söylemeye karar verdi ğiniz yalanlar genellikle planlanmamı ş 
yalanlardır: benim güne ş tutulmasını seyir için Rus Çayırına gitti ğim ve kocamı 
bir daha görmedi ğim gibi. Ekmek yapma yalanı a ğzımdan çıktı ğında bunun geri 
tepece ğini biliyordum, ama onun gözlerindeki o bakı şı -o karanlık, ku şkulu ve 
ürkmü ş bakı şı görseydin, sen de yalan söylerdin, Andy. 
Sammy ayağa kalkıp dönmeye ba şladı, ama sonra oldu ğu yerde durdu. Bakı şlarını 
izleyince benim sahanlıkta top halinde duran kombin ezonuma baktı ğını gördüm. 
"Herhalde dü şmeden önce kombinozunu da çıkarmı ştı," dedi yine bana bakarak. "Ya 
da atlamadan önce. ya da yaptı ğı her neyse, ondan önce. Öyle de ğil mi, Dolores?" 
"Hayır, o benim kombinezonum," dedim. 
"Mutfakta ekmek yapıyordu isen iç çama şırlarının merdivenin altında ne i şi var?" 
diye sordu. Tane tane konu şuyordu, fazla zeki olmayan bir çocu ğun karatahta 
önünde bir matematik problemi çözmesi gibi. 
Söyleyecek tek şey bulamadım. Sammy geri geri bir adım attı, eliyle  trabzanı 
tutarak, gözlerini benden bir kere bile ayırmadan g eri geri inmeye ba şladı 
merdivenden. Birden ne yapmakta oldu ğunu anladım: aramıza mesafe koyuyordu. 
Vera'yı itti ğim gibi onu da iterim korkusuyla. Đşte o zaman çok geçmeden şu anda 
oturdu ğum yerde oturaca ğımı ve anlatmakta olduklarımı anlataca ğımı anladım. 
Gözlerinin ne söyledi ği açık açık duyuluyordu: "Bundan bir kere yakanı sı yırdın, 
Dolores Claiborne ve babamın Joe St. George'un nası l biri oldu ğunu anlatmasına 
bakılırsa bunda haklıydın belki. Ama bu kadın sana bir yuva verip seni 
beslemekten ve bu arada eline iyi bir para vermekte n ba şka ne yaptı sana?" Ve 
gözlerinin dedi ği bir ba şka şey de, birini iterek paçasını kurtaran bir kadının 
bunu bir kere daha yapabilece ğiydi; eline uygun bir fırsat verilirse iki kere de 



iterdi. Ve itmekle istedi ğini ba şaramamı şsa, i şi bitirmek için ba şka bir yol 
düşünmesi pek güç olmazdı. Mermer bir oklavayla örne ğin. 
"Bu i ş seni ilgilendirmez, Sam Marchant," dedim. "Sen i şine gitsen iyi olur. Ben 
cankurtaranı ça ğıraca ğım. Ama sen gitmeden mektuplarını topla da sonradan  ba şın 
ağrımasın." 
"Bayan Donovan'ın cankurtarana ihtiyacı yok," dedi.  Bir yandan da gözlerini 
benden ayırmadan iki basamak daha indi. "Ben de bir  yere gidiyor de ğilim. 
Cankurtaran yerine önce Andy Bissette'i arasan daha  iyi olur." 
Bunu da yaptı ğımı biliyorsunuz. Ben telefon ederken Sammy Marchan t da ba şımda 
durup beni izledi. Telefonu kapatmamdan sonra döktü ğü mektuplarını topladı (bu 
arada herhalde o oklavayla kendisine saldıraca ğımdan korktu ğundan ikide bir 
dönüp bana bakıyordu) ve sonra bir hırsız kıstırmı ş köpek gibi merdivenin 
başında durdu. Ne o konu şuyordu ne de ben. Yemek odasından ve mutfaktan geçi p 
arka merdivenden çıkarak kombinezonumu alabilece ğim aklımdan geçmedi de ğil. Ama 
bunun ne yararı olurdu ki? Görmü ştü nasıl olsa. Ve o oklava da hala merdivenin 
üstünde duruyordu, de ğil mi? 
Çok geçmeden sen Frankla geldin, Andy, ve daha sonr a da ben yeni karakolumuza 
gidip ifademi verdim. Bunlar dün ö ğleden sonra oldu ğundan yeniden anlatmama 
gerek yok sanırım. Kombinezon hakkında bir şey söylemedi ğimi biliyorsun, ve sen 
bana oklavayı sordu ğunda ben onun nasıl olup da oraya geldi ğini bilmedi ğimi 
söylemi ştim. Söyleyecek ba şka bir şey bulamamı ştım, ta ki biri gelip de 
beynimdeki o BOZUKTUR yaftasını çıkartana kadar. 
Đfademi imzaladıktan sonra arabama binip evime geldi m. Her şey o kadar çabuk ve 
gürültüsüz olmu ştu ki -yani ifade vermek falan neredeyse kaygılanac ak bir şey 
olmadı ğıma kendimi inandırmaya ba şlamı ştım. Ne de olsa, onu ben öldürmemi ştim ve 
gerçekten merdivenden a şağı yuvarlanmı ştı. Bunu kendi kendime söyleye söyleye 
eve gelmi ştim ama her şeyin yolunda gidece ğine inanmaktan da çok uzaktım. 
Bu duygu arabadan çıkıp evimin arka kapısına gelene  kadar sürdü. Kapıda 
raptiyeyle tutturulmu ş bir ka ğıt vardı. Ya ğlı bir ka ğıt parçası, sanki bir 
adamın arka cebinde ta şıdı ğı not defterinden koparttı ğı bir yaprak falan gibi. 
BU KEZ KURTULAMAYACAKSIN diye yazıyordu. Hepsi o ka dar. O kadarı da yeter 
diyeceksin, de ğil mi? 
Đçeri girip o küf kokusunu da ğıtmak için mutfak pencerelerini açtım. O kokudan 
nefret ederim ve ne kadar havalandırsam da, ev bugü nlerde hep küf kokuyor. Bu 
sadece arak Vera'nın evinde ya şadı ğımdan de ğildi; ev artık ölmü ştü de ondan... 
Joe ve Küçük Pete kadar ölüydü evim. 
Evlerin içlerinde ya şayan insanlardan aldıkları kendi hayatları vardır; ben buna 
gerçekten inanırım. Bizim o tek katil evimiz Joe'nu n ölümünü, iki büyük 
çocu ğumun okula gidi şlerini görmü ştür; Selena bursla Vassar'a ve Joe Junior da 
Maine'de Orono Üniversitesine. Hatta Küçük Pete'in Saygon'da bir patlamada 
ölümünü bile ya şamıştı. Oraya gittikten hemen sonra, sava şın bitmesinden iki ay 
önce olmu ştu bu. Helikopterlerinin sonuncusunun elçilik binas ından ayrıldı ğını 
Vera'nın oturma odasındaki televizyonda seyretmi ş ve hüngür hüngür a ğlamı ştım. 
Vera o sırada alı şveri ş için Boston'a gitmi ş oldu ğundan ne diyece ğinden 
korkmadan kana kana a ğlamı ştım o gün. 
Küçük Pete'in cenazesinden sonra, konuklar gidip de  biz üçümüz ben, Selena ve 
Joe Junior- ba şbaşa kaldı ğımızda ev de ölmü ştü. Joe Junior politikadan söz 
ediyordu. Machias'ta belediyede bir i ş bulmu ştu ki, daha kolej diplomasının 
mürekkebi bile kurumamı ş bir çocuk için hiç de kötü de ğildi; bir iki yıl sonra 
da Eyalet Meclisi seçimlerine girmeyi dü şünüyordu. 
Selena da Albany Kolejindeki ö ğretmenli ğinden söz etmi şti biraz New York'a gidip 
kendini yazarlı ğa vermesinden önceydi bu- ama sonra o da susmu ştu. Birlikte 
bula şık yıkıyorduk ki, birden bir şey hissettim. Hızla arkama dönünce onun o iri 
kara gözleriyle bana bakmakta oldu ğunu gördüm. Onun aklından geçenleri okumu ştum 
-anababalar bunu kimi zaman yapabilirler- ama gerçe k şu ki, buna gerek yoktu. Ne 
düşündüğünü biliyordum; o dü şüncenin aklından hiç çıkmadı ğını da. Gözlerinde on 
iki yıl önceki sorular vardı. Hani bahçede fasulyel er ve salatalıklar arasında 
gelip de sordu ğu şeyler: "Ona bir şey yaptın mı? ve "Suç benim mi?" ve "Bunu 
daha ne kadar ödeyece ğim?" 
Andy, kızın yanına gidip kendisini kucakladım. O da  beni kucakladı, ama vücudu 
kaskatıydı ve i şte o zaman evin hayatının uçup gitti ğini hissettim. Ölen bir 



insanın son solu ğu gibi. Bunu Selena da hissetmi şti sanırım. Ama Joe Junior 
değil; o seçim kampanyalarında afi şlerine evin resmini koyardı -bunun kendisine 
seçmenler gözünde puan kazandırdı ğını sanıyor- ama evin öldü ğünü o asla 
hissetmedi, çünkü orasını zaten hiç sevmi ş de ğildi. Neden sevsin ki? Joe Junior 
için ev okuldan sonra geldi ği, babasının kendisini durmadan azarladı ğı bir 
yerdi. Üniversitede ya şadı ğı Cumberland Yurdu onun East Lane'deki evimizden da ha 
çok yuvasıydı. 
Ama orası benim evimdi, ve de Selena'nın. Kızımın a yaklarından Little Tall Adası 
tozunu silkeledikten çok sonra bile o evde ya şadı ğını dü şünürüm; anılarında 
yaşardı burada... kalbinde... rüyalarında. Karabasanla rında. 
O küf kokusu bir kere yerle şti mi, bir daha asla çıkaramazsın i şte. Açık 
pencerelerden birinin önünde oturup bir süre deniz kokusunu içime çektikten 
sonra birden kendimi bir garip hissettim ve kapılar ı kilitlemeye karar verdim. 
Ön kapı kolaydı, ama arka kapının sürgüsü öyle zorl uk çıkardı ki, sonunda biraz 
yağlamak zorunda kaldım. Sürgüyü itince nedenini anlad ım: paslanmı ştı. Ben kimi 
zaman be ş altı gün Vera'da kaldı ğım halde evi kilitlemeyi bir kere bile aklıma 
getirmi ş de ğildim. 
Bunu dü şününce birden içim bo şalır gibi oldu. Yatak odasına gittim, ba şımı 
yastı ğın altına soktum, tıpkı küçüklü ğümde yaramazlık yapıp erkenden yatmaya 
gönderildi ğim zamanlarda yaptı ğım gibi. Sonra uzun uzun a ğladım. Đçimde bu kadar 
gözya şı olabilece ği aklıma gelmezdi. Vera ve Selena ve Küçük Pete içi n a ğladım; 
hatta Joe için bile a ğladım sanırım. Ama en çok kendim için a ğladım. Burnum 
tıkanana, karnıma sancılar girene kadar a ğladım. Sonra da uyuyakaldım. 
Uyandı ğımda ortalık kararmı ştı ve telefon çalıyordu. Kalkıp el yordamıyla oturm a 
odasına gittim, telefonu açtım. Ben alo! der demez bir kadın sesi, "Onu 
öldüremezsin, bunu biliyorsun sanırım," dedi. "E ğer yasalar seni yakalayamazsa, 
biz yakalarız. Burada katillerle birlikte oturmak z orunda de ğiliz, Dolores 
Claiborne. Adada namuslu Hıristiyanlar ya şadıkça buna izin veremeyiz." 
Kafam öylesine karı şıktı ki, ilk ba şta rüya görüyorum sandım. Ama uyanık 
oldu ğumu fark etti ğimde kadın telefonu kapatmı ştı. Mutfa ğa gidip bir kahve 
içmeye niyet etti ğimde telefon bir daha çaldı. Bu da bir kadındı ama aynı kadın 
değildi. A ğzından pislik dökülmeye ba şladı ğında hemen kapattım telefonu. Yine 
ağlamak istiyordum ama a ğlamadım. Telefonun fi şini çektim a ğlayaca ğım yerde. 
Mutfa ğa gidip bir bira aldım ama tadını alamayınca ço ğunu döktüm. Aslında bir 
viski isterdim ama Joe öldü ğünden beri eve bir damla bile sert içki almı ş 
değildim. 
Bir bardak su doldurdum ama onun kokusuna da dayana madım - o da bir çocu ğun 
terli elinde bütün gün ta şıdı ğı balar paralar gibi kokuyordu. Koku bana 
böğürtlen çalılı ğında o gece esen rüzgarın kokusunu hatırlatmı ştı ki, bunun 
üzerine pembe dudak boyalı ve çizgili elbiseli o kü çük kızı hatırladım.. Onun 
büyüyüp ba şı dertte bir kadın oldu ğunu dü şündüğümü hatırladım sonra da. Onun 
nerede oldu ğunu merak ettim, ama dikkatinizi çekerim, bir an bi le onun 
varlı ğından ku şkulanmı ş de ğildim. Onun var oldu ğunu biliyordum çünkü. 
Ama önemi yok bunun; kafam karı şıyor ve a ğzım da onun ardından gidiyor. Demek 
istedi ğim şu: musluk suyu Budweiser'in en iyi birasından daha iyi gelmemi şti -
hatta içine attı ğım buzlar bile o bakır tadını almamı ştı- bunun üzerine ben de o 
aptal komedi programlarından birine bakmaya ba şladım. Yiyecek bir şeyler de 
hazırlamı ştım ama i ştahım yoktu ve o da sonunda çöp tenekesini boyladı.  
 Ne yapaca ğımı dü şünüyor de ğildim; insanın geceleri dü şünmemesi gereken bazı 
şeyler vardır, çünkü geceleri insanın kafası hiç de iyi çalı şmaz. Güne ş 
battıktan sonra dü şündüğün on şeyin dokuzunu sabah yeniden dü şünürsün yoksa. Ben 
de öylece oturdum televizyonun kar şısında, yerel haberler sona erip de Tonight 
programı ba şladı ğında yine uyuya kalmı ştım. 
Bir rüya gördüm. Benimle Vera hakkında ama Vera onu  ilk tanıdı ğımda oldu ğu 
gibiydi, Joe henüz sa ğdı ve onun ve benim çocuklarımız henüz ayak altında  
dola şıyorlardı. Rüyamda bula şık yıkıyorduk -o yıkıyordu ben kuruluyordum. Ama 
bunu mutfakta yapmıyorduk, benim evimin oturma odas ında sobanın önünde 
yapıyorduk. Ve bu da çok garipti, çünkü Vera ya şamında bir kere olsun benim 
evime ayak basmı ş de ğildi. 
Ama rüyamda evimdeydi i şte. Tabakları sobanın üstündeki bir plastik le ğende 
yıkıyordu -hem de yıkadı ğı benim eski tabaklarım de ğil, onun porselenleriydi. 



Bir tabak yıkayıp bana uzatıyor ve hepsi de teker t eker elimden kayıp yere dü şüp 
kırılıyordu. "Dikkatli olmalısın, Dolores," diyordu  Vera. "Kaza olur da dikkatli 
olmazsan ba şın mutlaka belaya girer." 
Ona dikkatli olaca ğıma söz veriyordum, dikkat ediyordum da, ama tabakl ar yine de 
parmaklarımın arasından dü şüp ardarda kırılıyorlardı. 
"Olmuyor," diyordu Vera. "Yaptı ğın şu i şe bak!" 
Yere baktım ama tabak kırıkları yerine Joe'nun kırı k damak ve di ş parçalarını 
gördüm. A ğlamaya ba şladım. "Artık verme, Vera," dedim. "Bula şık yıkayacak 
zamanım geçti galiba. Belki de çok ya şlandım, bilemiyorum, ama hepsini de kırmak 
istemiyorum." 
Ama o yine de tabakları bana uzatıyor, ben de dü şürüp kırıyordum. Ve yere 
düştükçe çıkardıktan gürültü giderek artıyordu. Birden  rüya gördü ğümü ve 
duydu ğum gürültülerin bu rüyanın parçası olmadı ğını anladım. Öyle bir uyandım 
ki, az daha koltuktan yere dü şüyordum. O gümbürtülerden birini daha duydum o 
anda ve ne oldu ğunu anladım -silah sesiydi bu. 
Hemen pencereye ko ştum. Yoldan iki kamyon geçti. Arkalarında insanlar vardı –
sanırım birincinin arkasında bir, ikincinin arkasın da da iki ki şi. Hepsi de 
silahlı gibiydi ve birkaç saniyede bir biri havaya ate ş ediyordu. Namludan 
parlak bir alev çıkıyor, sonra gümbürtü duyuluyordu . Adamların (emin de ğilim ama 
sanırım erkekti hepsi) sallanmalarından ve kamyonla rın savrulmalarından körkütük 
sarho ş olduklarını anladım. Kamyonlardan birini de tanımı ştım. 
Ne? 
Hayır, bunu sana söyleyecek de ğilim -zaten ba şım yeteri kadar belada. Sarho ş 
olup ate ş ettiler diye kimsenin ba şını belaya sokmak istemem. Belki de kamyonu 
tanımamı şımdır. 
Her neyse, kur şunlarıyla sadece alçaktan uçan bulutları deldikleri ni görünce 
pencereyi açtım. Dönmek için bizim tepenin altındak i geni ş alandan 
yararlanacaklarını tahmin etmi ştim, öyle de yaptılar. Biri az daha oraya 
saplanıp kalıyordu -bu da çok komik olurdu ama. 
Sonra kornalarını çalıp ba ğırıp ça ğırarak geldiler yine. Ellerimi boru gibi 
ağzıma götürüp, "Defolun buradan! Uyuyan insanlar var !" diye ba ğırdım. 
Kamyonlardan biri savruldu ve az daha hende ğe giriyordu, o yüzden onları 
korkuttum sanırım. O kamyonun arkasında duran kıçüs tü devrildi. 
Biri, "Adadan defol git, katil orospu!" diye ba ğırıp birkaç el daha ate ş etti. 
Bu bana erkekliklerini göstermeleriydi sanırım, çün kü bir daha gelmediler. 
Onların kasabaya do ğru gittiklerini duydum -iddiaya girerim ki, önceki yıl 
açılan o lanet bara gitmi şlerdir. 
Neyse, benim havam da ğılmı ştı. Artık korkmuyordum ve hiç de a ğlamaklı de ğildim. 
Çok iyiydim ve öfkeliydim şimdi; ama dü şünemeyecek kadar, ya da insanların bana 
bunları neden yapaklarını anlamayacak kadar de ğil. 
Buraya tekrar gelece ğimi biliyordum, Andy, ama o adamlar gittikten sonra  neyi 
anlatıp neyi anlatmayaca ğıma karar verecek durumda olmadı ğımı anladım. Her şeyi 
açık seçik anlatmak zorunda oldu ğumu görebiliyordum artık. Yata ğa dönüp sabahın 
dokuzuna kadar bir güzel uyudum ondan sonra. Evlend i ğimden bu yana ilk kez bu 
kadar geç saate kadar uyumu ştum. Çok iyi dinlendi ğim için ak şama kadar 
koşabilirim artık 
Kalktıktan hemen sonra konu şmaya kararlıydım -acı ilacı fazla geciktirmeden 
almak gerekir- ama evden çıkmadan önce beni engelle yen bir şey oldu, yoksa bütün 
bunları size çok daha önce anlatacaktım. 
Önce bir yıkandım, giyinmeden önce de telefonun fi şini yine prize soktum. Artık 
gece de ğildi ve rüya falan görmüyordum. Biri telefon edip d e bana hakaret etmek 
isterse benim de ona söyleyecek birkaç sözüm olurdu . Gerçekten de daha 
çoraplarımı giymeden telefon çaldı, kar şı taraftaki her kimse tam okkalı bir 
küfür savurmaya hazırlanmı ştım ki, bir kadın, "Alo? Dolores Claiborne 
Hanımefendi ile konu şabilir miydim acaba?" dedi. 
Telefonun şehirler arası oldu ğunu anlamı ştım, ve sadece arayan uzak oldu ğu zaman 
telefondaki o çınlamadan de ğil; adada kimsenin kadınlara Hanımefendi 
demediklerini bildi ğim için. 
"Benim," dedim. 
"Alan Greenbush, arıyor" dedi. 
"Çok garip," dedim. "Sesiniz hiç de Alan Greenbush' un sesine benzemiyor." 



"Burası onun bürosu," dedi sanki ben dünyanın en ap talıymı şım gibi. "Bir 
dakika." 
Beni öyle şaşırtmı ştı ki, bu adı pek hatırlayamamı ştım -daha önce duydu ğumu 
biliyordum ama nereden duydu ğumu çıkaramıyordum. 
"Ne konuda?" diye sordum. 
Bir duraklama oldu, sanki bu tür bilgileri vermeye yetkili de ğilmi ş gibi. Sonra, 
"Sanırım bayan Vera Donovan hakkında," dedi. "Lütfe n bir dakika bekler misiniz, 
Bayan Claiborne?" 
O anda jeton dü ştü -o şi şkin taahhütlü mektupları gönderen Greenbush. 
"Tamam," dedim. "Te şekkür ederim," dedi o. Bir tıkırtı oldu ve ben orad a üstümde 
sadece iç çama şırlarım oldu ğu halde bekledim. Bunun Vera'nın imzasını atmamla 
ilgili bir şey oldu ğunu tahmin ediyordum. Bir şey bir kere aksi gitmeye görsün, 
her şeyin onu nasıl izledi ğine hiç dikkat etmi ş misindir, Andy? 
Sonra adam geldi. "Bayan Claiborne?" 
"Evet, ben Dolores Claiborne'um," dedim. 
"Dün Little Tall Adası polisinden beni arayıp Vera Donovan'ın öldü ğünü 
bildirdiler," dedi. "Haber geldi ğinde çok geç oldu ğunu için sizi bu sabah 
arıyorum." 
Ona ada halkının beni aramak konusunda pek o kadar titiz olmadıklarını söylemeyi 
düşündüm ama söylemedim tabii. 
Adam bo ğazını temizledikten sonra, "Bayan Donovan'dan be ş yıl önce bir mektup 
almı ştım," dedi. "Ölümünden yirmi dört saat sonra size m irası hakkında bazı 
bilgiler vermemi istemi şti." Adam bir daha temizledi bo ğazını. "Kendisiyle ondan 
sonra telefonda sık sık konu şmuşsam da, bu ondan aldı ğım son mektuptu." Kupkuru 
bir sesi vardı. Size bir şey söyledi ğinde duyamayaca ğınız türden bir ses. 
"Ne konu şuyorsun sen, adam?" diye sordum. "Bunları bırak da ne söyleyeceksen onu 
söyle." 
"Size şunu bildirmekten mutluluk duyarım: New England Litt le Wanderers yetimler 
evine küçük bir ba ğı ş dı şında Bayan Donovan bütün varlı ğını size bıraktı." 
Dilim dama ğıma yapı şmıştı ve tek aklıma gelen şey onun kısa bir süre sonra 
elektrik süpürgesi numarasını nasıl fark etmi ş oldu ğuydu. 
"Bunu do ğrulayan telgrafı bugün alacaksınız, ancak telgrafta n önce sizinle 
konu ştu ğuma çok memnun oldum -Bayan Donovan bu konuda çok t itiz davranmı ştı." 
"Doğru, titiz olmayı iyi bilirdi," dedim. 
"Bayan Donovan'ın ölümüne üzüldü ğünüze eminim -hepimiz üzüldük- ama size çok 
zengin bir kadın olaca ğınızı bildirmek isterim, e ğer bu yeni durumunuzda size 
Bayan Donovan'a oldu ğu gibi yardıma olabilirsem bu beni mutlu edecektir.  
Kuşkusuz mirasın yasal i şlemleri konusunda sizi haberdar edece ğim, ama aslında 
fazla bir sorun veya erteleme beklemiyorum. Hatta.. ." 
"Dur hele, ahbap," dedim. Sesim çok kısık çıkmı ştı. Kuru bir havuzdaki kurba ğa 
gibi. "Sen kaç paradan söz ediyorsun bakalım?" 
Vera'nın zengin oldu ğunu biliyordum elbette. Ve son birkaç yıldır sadece  pamuklu 
gecelik giymesi ve çorba ile bebek maması yemesi de  bunu de ği ştirmemi şti. Evi, 
arabaları görüyor, kimi zaman gelen o şi şkin zarfların imza çizgisinden ba şka 
yerlerine de bakıyordum. Kimi hisse senedi satı ş emirleriydi ve iki bin Upjohn 
hissesi satıp dört bin Mississippi Elektrik alıyors an dü şkünler evine do ğru 
gitmekte de ğilsindir. 
Kredi kartı istemek ya da Sear katalogundan sipari ş yapmak için de soruyor 
değildim bunu, sakın aklına, yanlı ş bir fikir gelmesin Bundan daha iyi bir 
nedenim vardı. Onun bana bıraktı ğı para arttıkça kendisini öldürdü ğüme 
inananların sayısı da artacaktı ve bu nedenle ba şımın ne kadar derde girece ğini 
öğrenmek istiyordum. Altmı ş yetmi ş bin dolar tahmin ediyordum servetini... adam 
bir yetimler evine de para bıraktı ğını söyleyince bu biraz daha da azalmı ş 
olmalıydı. 
Beni rahatsız eden bir şey daha vardı. Bu i şte bir bit yeni ği kokusu alıyordum. 
Ama ne oldu ğunu anlayamıyordum bir türlü. 
Adam pek anlayamadı ğım bir şeyler geveledi a ğzında. 
"Ne dediniz, anlamadım efendim," dedim. 
"Çeşitli vergiler, masraflar çıktıktan sonra toplam otu z milyon dolar civarında 
olacaktır sanıyorum." 



Telefonu tutan elim sanki bütün gece üstünde yatmı şım gibi uyu şmuş, kenarları 
karıncalanmaya ba şlamı ştı. Ayaklarım da karıncalanıyordu ve dünya yeniden 
camdanmış gibi bir duyguya kapılmı ştım. 
"Özür dilerim," dedim. A ğzımın açılıp kapanıp sesler çıkardı ğının farkındaydım 
ama çıkan sözcüklerle bir ilgim yoktu sanki. A ğzım rüzgarda savrulan bir panjur 
gibi kendi kendine açılıp kapanıyordu. 
"Ba ğlantı çok iyi de ğil sanırım," dedim. "Milyonlu bir şey söylediniz galiba." 
Sonra da güldüm, sanki bunun ne kadar saçma oldu ğunu biliyormu şum gibi. 
"Milyon dedim," dedi. "Otuz milyon dedim." Ve biliy or musunuz, o parayı Vera 
Donovan'ın ölmü ş olması nedeniyle alıyor olmasaydım gülece ğine de eminim. Onun 
heyecanlı oldu ğunu sanıyorum -o kupkuru ve ukala sesi altında müth i ş heyecanlı 
oldu ğunu hissediyorum. Kendini o eski televizyon program ında bir milyon dolar 
veren John Bearsford Tipton gibi hissetti ğine eminim. Benim i şimi istiyordu, 
burası kesindi, ama benim böyle davranı şım kar şısında da e ğlendi ği belliydi. 
"Anlayamadım," dedim. Artık sesim benim bile duyama yaca ğım kadar zayıf 
çıkıyordu. 
"Neler hissetti ğinizi anlıyorum," dedi. "Çok büyük bir paradır ve a lı şması biraz 
zaman alır." 
"Gerçekten ne kadar?" diye sordum ve bu kere adam g üldü. Andy, e ğer yakınımda 
olsaydı herifin kıçına bir tekme indirirdim mutlaka . 
Bir daha söyledi, otuz milyon dolar, ve elim biraz daha uyu şursa telefonu 
düşürecektim artık. Ve korkmaya ba şlamı ştım. Sanki kafamın içinde çelik bir 
kablo sallanıp duruyordu. Otuz milyon dolar, diye d üşünüyordum ama bunlar sadece 
sözcüklerdi. Bunların ne anlama geldi ğini görmeye çalı şütıımda kafamın içinde 
sadece Joe Junior'un Küçük Pete dört ya şındayken kendisine okudu ğu resimli 
romanlar beliriyordu. Đçi para dolu bir kasa görüyordum, ama kasada burnun un 
tepesine itti ği gözlükleriyle Varyemez Amca de ğil de, terliklerimle ben 
dola şıyordum. Sonra o resim kayboluyor ve Sammy Marchant 'ın o gün bakı şlarının 
nasıl bir bana bir oklavaya gidip geldi ğini görüyordum. O gün Selena'nın 
bahçedeki bakı şları gibi karanlık ve soru doluydu gözleri. Sonra t elefon edip 
adada hâlâ namuslu Hıristiyanların ya şadı ğını ve bunların bir katille bir arada 
yaşamak istemediklerini söyleyen kadın geldi aklıma. K adınla arkada şlarının 
Vera'nın ölümüyle bana otuz milyon kaldı ğını ö ğrendiklerinde neler dü şünecekleri 
aklıma geldi ve bu kez az daha pani ğe kapılacaktım. 
"Bunu yapamazsınız!" dedim. "Duydunuz mu? Beni bu p arayı almaya 
zorlayamazsınız!" 
Bu kere iyi duymadı ğını söyleme, ba ğlantıda bir kopukluk oldu ğunu sanma sırası 
ona gelmi şti. Buna hiç şaşmamıştım. Greenbush gibi bir adam birinin otuz milyon 
dolar istemedi ğini duyunca makinelerde bir arıza oldu ğunu sanır. Parayı geri 
almasını bir kere daha söylemek için a ğzımı açtı ğımda birden aksili ğin nerede 
oldu ğunu fark ettim; gerçek bir yük dolusu tu ğla gibi indi tepeme. 
"Donald ve Helga!" dedim. Đkramiye turunun son saniyesinde do ğru yanıtı bulmu ş 
bir televizyon yarı şmacısına benzemi ş olmalıydım. 
"Özür dilerim," dedi. 
"Vera'nın çocukları. O ğlu ve kızı! O para onlarındır, benim de ğil. Onlar onun 
akrabalarıdır. Ben kâhyasından ba şka bir şey de ğilim!" 
Öyle uzun bir duraklama oldu ki, hattın kesildi ğini sandım ve buna hiç de 
üzülmedim. Ama do ğrusunu isterseniz bayılacak gibiydim. Tam kapatacak ken o garip 
sesiyle, "Bilmiyorsunuz," dedi. 
"Neyi bilmiyorum?" diye ba ğırdım. "Onun Donald adında bir o ğlu ve Helga adında 
bir kızı oldu ğunu biliyorum! Onların buraya onu ziyarete gelemeye cek kadar 
burunları havada oldu ğunu da biliyorum. Ama artık öldü ğüne göre sözünü etti ğiniz 
miktarda bir parayı bölü şecek kadar gururlu olmadıklarından da eminim." 
"Bilmiyorsunuz," dedi yine. Sonra soruları bana de ğil de kendisine soruyormu ş 
gibi devam etti. "Onun yanında çalı ştı ğınız onca zamandan sonra bilmiyor 
olabilir misiniz? Kenopensky size söylememi ş olabilir mi?" Ve ben araya bir söz 
sıkı ştıramadan kendi sorularını yanıtlamaya ba şladı. "Olabilir elbette. Yerel 
gazetenin iç sayfalarında küçük bir haber dı şında olayı gizli tutmu ştu -otuz yıl 
önce, bedelini ödedi ğiniz takdirde böyle bir şeyi yapabilirdiniz." Sustu, sonra 
tüm ya şamı boyunca tanıdı ğı biri hakkında yeni -ve çok büyük- bir şey ke şfetmi ş 



olan bir insanın sesiyle devam etti: "Onlar hakkınd a sanki sa ğmışlar gibi 
konu şuyordu, de ğil mi? Bu kadar yıl boyunca!" 
"Siz ne saçmalıyorsunuz öyle?" diye ba ğırdım. Sanki midemde bir asansör hızla 
aşağıya iniyor gibiydi ve birden kafamın içinde bir sür ü şey -küçük şeyler- 
birle şmeye ba şlamı ştı. "Elbette sa ğmışlar gibi konu ştu!" dedim. "Ya şıyorlardı! 
Donald'ın Arizona'da bir emlak şirketi var -Altın Batı Emlakçılık! Helga San 
Francisco'da modelistlik yapıyor ... Gaylord Modacı lık!" 
Vera'nın okudu ğu üzerlerinde dekolte tuvaletli kadınların belden y ukarsı çıplak 
erkeklerin resimleri olan o tarihi romanların yayım cısının adı Altın Batı'ydı -
her kitabın üst ba şında yazardı bu. Ve birden Vera'nın Missouri'de Gay lord 
kasabasında do ğduğunu hatırlamı ştım. Yine de, kızı şirketinin adını annesinin 
doğum yerini koymu ş olabilirdi... 
"Bayan Claiborne," dedi Greenbush gayet alçak ve bi raz da sinirli bir sesle. 
"Donald on be ş ve Helga on üç ya şlarındayken Bayan Donovan'ın kocası talihsiz 
bir trafik kazasında ölmü ştü..." 
"Bunu biliyorum!" dedim sanki bunu biliyorsam her şeyi bildi ğimi belirtmeye 
çalı şan bir sesle. 
"... ve bunun ardından Bayan Donovanla çocukları ar asında geçimsizlik ba şladı." 
Onu da biliyordum. Çocukların adada yazlarını geçir mek için 1961 Anma Gününde 
geldiklerinde milletin onların o yıl ne kadar sessi z olduklarını, üçünün artık 
bir arada hiç görünmediklerini söyledi ğini de hatırlıyordum. Oysa Bay Donovan 
bir yıl önce ölmü ştü ve böyle bir şey genellikle insanları birbirine 
yakla ştırırdı. Sonra Jimmy DeWitt'in o sonbaharda bana sö ylediklerini 
hatırladım. 
"1961'in 4 Temmuzunda bir lokantada müthi ş bir kavga etmi şlerdi," dedim. "Kızla 
oğlan ertesi gün gittiler. Kenopensky'nin onları büyü k motorlarıyla karaya 
götürdü ğünü hatırlıyorum." 
"Evet," dedi Greenbush. "Ben de Kenopensky'den o ta rtı şmanın nedenini ö ğrendim. 
Donald o baharda sürücü ehliyetini almı ş, Bayan Donovan da ona do ğum gününde bir 
araba arma ğan etmi şti. Helga da bir araba istiyordu. Vera -Bayan Donov an yani- 
bunun saçma oldu ğunu, ehliyeti olmadan arabanın bir yararı olmayaca ğını ve 
ehliyeti de on be ş ya şına varana kadar alamayaca ğını söylemi şti. Helga bunun 
Maryland için geçerli olabilece ğini, ama Maine'de ehliyet alma ya şının on dört 
oldu ğunu söylemi şti. Bayan Claiborne, bu do ğru olabilir mi, yoksa kız uyduruyor 
muydu?" 
"O zaman do ğruydu sanırım," dedim. "Ama şimdi ehliyet almak için on be ş ya şına 
basmak gerekiyor artık. Bay Greenbush, Vera'nın o ğluna aldı ğı araba bir Corvette 
miydi?" 
"Evet," dedi. "Bunu nereden biliyorsunuz, Bayan Cla iborne?" 
"Bir yerde resmini görmü ş olmalıyım," dedim ama sesimi ben bile duyamıyordum  
artık. Duydu ğum ses Vera'nındı. "Corvette'i ayı şı ğında ta şoca ğından 
çıkarmalarını görmekten bıktım artık," demi şti merdivende ölmek üzereyken, "Açık 
camdan dı şarı suların bo şaldı ğını görmekten bıktım artık." 
"Onun resmini saklamasına şaştım," dedi Greenbush. "Helga ile Donovan o arabada 
öldüler. 1961'in Ekiminde, babalarının ölümünden he men hemen tam bir yıl sonra. 
Arabayı kızın sürdü ğü anla şıldı." 
Konuşmaya devam etti ama ben artık onu duymuyordum, Andy . Bo şlukları öyle bir 
hızla, dolduruyordum ki, onların ölmü ş olduklarını bildi ğime inanmaya 
başlamı ştım... ta içimde bunu biliyor olmalıydım. Greenbush  ikisinin de 
içtiklerini ve saatte yüz mil yapmakta olduklarını söyledi. Kız ters bir yöne 
sapmı ş ve ta şoca ğına girmi şti; araba suya gömülmeden önce ikisi de ölmü ş 
olmalılardı. 
Bunun bir kaza oldu ğunu söylüyordu ama belki de ben kazalar konusunda o ndan daha 
fazla şeyler bilirdim. 
Belki Vera da biliyordu bunu, belki de o yazın yapt ıkları tartı şmanın Helga'nın 
Maine sürücü ehliyeti alıp alamayaca ğı ile hiçbir ilgisi yoktu; bu rastlantıyla 
elleri altına gelmi ş olan bir konuydu. McAuliffe de bana Joe bo ğazımı sıkmadan 
önce ne tartı ştı ğımızı sormu ştu, ben de ona önce içki ve sonra para demi ştim. 
Đnsanların tartı şmalarının yüzeyinde olanla asıl dibinde olan çok de ği şik 
şeylerdir. Ve bence onlar o gün bir yıl önce Michael  Donovan'ın ba şına gelenleri 
tartı şmaktaydılar. 



Vera ve sevgilisi adamı öldürmü şlerdi, Andy -Vera bunu açık açık söyleme dı şında 
anlatmak için her şeyi yapmı ştı. O da yakalanmamı ştı, ama kimi ailelerde yasanın 
elinde olmayan bilmece parçalarına sahip insanlar v ardır. Selena gibi 
insanlar... ve belki de Helga ile Donald gibiler. H arborside Lokantasında o 
yemeği yemeden ve Little Tall'dan son kez ayrılmalarında n önce annelerine ne 
gözle baktıklarını merak ederim. Ona baktıklarında gözlerinin nasıl oldu ğunu 
hatırlamaya çalı ştım ama ba şaramadım. Belki zamanla hatırlarım bunu, ama bunun 
hevesle bekleyece ğim bir şey olmadı ğını da söylemek isterim. 
Onaltı ya şın Donald Donovan gibi bir insanın ehliyet alması i çin çok erken bir 
yaş oldu ğunu biliyorum -ve buna bir spor araba da eklerseniz  i şte size bir 
felaket reçetesi yazılmı ş olur. Vera bunu bilecek kadar akıllıydı; ama o da çok 
korkuyor olmalıydı; babasından nefret ediyor olsa b ile, o ğlunu deliler gibi 
severdi. Ama yine de arabayı verdi ona. Sanırım bun un nedeni suçluluktu, Andy. 
Ve belki de bunu dü şünmemin nedeni, i şin içinde korku da oldu ğunu dü şünmek 
istememem, onlar gibi zengin iki çocu ğun istedikleri şeyler için annelerine 
babalarının ölümünü ileri sürerek şantaj yaptıklarını dü şünmek istemememdir. 
Bunu dü şünüyor de ğilim... ama olabilirdi de. Bir adamın kızını yata ğa atmak için 
aylarca u ğra ştı ğı bir dünyada her şey olabilir. 
"Onlar öldü," dedim. "Bana bunu mu söylemek istiyor sunuz?" 
"Evet," dedi. 
"Otuz yıl önce öldüler hem de." 
"Evet," dedi yine. 
"Ve onlar hakkında bana bütün söyledikleri yalandı. " 
Adam yine bo ğazını temizledi -e ğer o günkü konu şmam bir örnekse adam dünyanın en 
büyük bo ğaz temizliyecilerinden biriydi- ve bir daha konu ştu ğunda artık insana 
benziyordu. "Size onlar hakkında ne dedi, Bayan Cla iborne?" 
Ve bunu dü şününce, Andy, onun 1962 yazından, bir önceki yıldan  on yıl daha ya şlı 
ve yirmi kilo daha zayıf göründü ğü o yazdan ba şlayarak pek çok şey söylemi ş 
oldu ğunu fark ettim. Donald ile Helga'nın A ğustosu evde geçirebileceklerini 
söyleyerek kahvaltıda yedikleri Quaker Rolled Oats' dan fazla miktarda almamı 
söylemi şti. Onun Ekimde geldi ğinde -o sırada Kennedy ile Kru şçev tüm dünyayı 
havaya uçurup uçurmamayı tartı şıyorlardı- bana gelecekte kendisini daha çok 
görece ğimi söylemi şti. "Ve çocukları da göreceksin umarım," demi şti. Ama sesinde 
bir şeyler vardı, Andy... ve de gözlerinde... 
Orada elimde telefonla dururken en çok gözlerini ha tırlıyordum. Bana yıllar 
boyunca a ğzıyla pek çok şey söylemi şti, hangi okullara gittiklerini, neler 
yaptıklarını, kimlerle görü ştüklerini (Donald evlenmi ş ve iki çocu ğu vardı; 
Helga evlenmi ş ama bo şanmıştı), ancak 1962 yazından beri gözlerinin durmadan 
aynı şeyi tekrarlamı ş oldu ğunu anladım: çocukları ölmü ştü. Evet... ama belki de 
tam olarak ölmü ş sayılmazlardı. Maine açıklarındaki küçük bir adada  onların 
yaşadıklarına inanan çirkin ve sıska bir kâhya kadın o ldu ğu sürece tam olarak 
öldükleri söylenemezdi. 
Ondan sonra 1963 yazını dü şündüm -güne ş tutulması yazını, Joe'yu öldürdü ğüm 
yazı. Güne ş tutulması onu heyecanlandırmı ştı, ama ya şamda bir kere olacak bir 
şey oldu ğu için de ğil. Hayır, efendim. Güne ş tutulmasına a şık olmu ştu, çünkü 
onun Donald ile Helga'yı Pinewood'a getirecek tek şey oldu ğuna inanıyordu. Bunu 
bana defalarca söylemi şti. Ve gözlerinde onların öldü ğünü bilen o şey o yılın 
yaz ba şlarında artık kaybolmu ştu. 
Ne dü şünüyorum, biliyor musunuz? 1963'ün Mart ya da Nisan ından Temmuz ortalarına 
kadar Vera Donovan'ın çıldırmı ş oldu ğunu; bence o birkaç ay onların 
yaşadıklarına gerçekten inanıyordu. Corvette'in ta şoca ğından çıkarılması resmini 
belle ğinden silip atmı ştı; onları iradesinin gücüyle canlandırabilece ğine 
inanıyordu. 
Çıldırmı ştı ve onun çıldırmı ş olarak kalmak istedi ğine inanıyorum belki onları 
geri getirebilece ği için, belki de kendini cezalandırmak için- ama so nunda aklı 
başında oldu ğu için bunu becerememi şti. Güne ş tutulmasından bir hafta on gün 
önce her şey yıkılmaya ba şlamı ştı. Hepimizin güne ş tutulması partisi için nasıl 
çalı ştı ğımızı sanki dünmü ş gibi hatırlıyorum. Haziran boyunca ve Temmuz 
başlarında çok iyiydi, ama benim çocuklarımı göndermem den sonra her şey birden 
tersine gitmeye ba şladı. Vera Alis Harikalar Diyarında'ki Kızıl Kraliç e gibi 
davranmaya, kendisine yan bakanları azarlamaya, hiz metçileri birbiri ardından 



kovmaya ba şladı. Sanırım çocuklarının ya şıyor olması hayalleri o sırada 
yıkılmaya ba şlamı ştı. O zaman ve ondan sonra onların öldüklerine artı k 
inanmı ştı, ama yine de planladı ğı partiyi verdi. Bunun nasıl bir cesaret 
gerektirdi ğini hayal edebiliyor musun? 
Söyledi ği bir şeyi daha hatırlıyorum -bu, Jolanderter'in kızını ko vması üzerine 
kendisine kar şı çıktı ğımdaydı. Vera daha sonra yanıma geldi ğinde beni de 
kovaca ğını sanmı ştım. Ama bana güne ş tutulmasını seyretmem için o kutuları 
vermi şti ve bu da -en azından Vera Donovan için- özür dil emek demekti. Bir 
kadının kimi zaman merhametsiz bir cadı olması gere kti ğini söylemi şti. "Ba şka 
tutunacak şeyi olmadı ğında bir kadın ancak cadı olabilir," demi şti. 
Doğru, diye dü şündüm. Ba şka hiçbir şey kalmayınca o vardır. 
Bir ses kula ğımın dibinde, "Bayan Claiborne," deyince adamın hâl â telefonda 
oldu ğunu hatırladım; onu tümüyle unutmu ştum. "Bayan Claiborne, orada mısınız?" 
"Buradayım," dedim. Bana Vera'nın çocuklar hakkında  neler söyledi ğini sormu ştu 
ve ben de o kederli günlere dönüvermi ştim... ama bunları Little Tall'da nasıl 
yaşadı ğımızı bilmeyen New Yorklu birine nasıl anlataca ğımı bilemiyordum. 
Vera'nın Little Tall'da nasıl ya şadı ğını ona nasıl anlatabilirdim. Upjohn ve 
Mississippi Elektrik hakkında çok şey biliyordu ku şkusuz, ama odanın 
köşelerindeki tellerden ne anlardı. 
Ya da toz cinlerinden. 
"Size ne söyledi ğini sormu ştum," dedi. 
"Bana yataklarını yapmamı ve Quaker Yulaf Gevre ği almamı söylemi şti," dedim. 
"Her an gelebilecekleri için hazırlıklı olmak gerek ti ğini söylemi şti." ve Andy, 
bu da gerçe ğe çok yakındı -Greenbush için en azından. 
"Çok şaşırtıcı bir şey," dedi. Bir doktorun, "Bu bir beyin tümörü," dem esini 
duymaktan farksızdı bu. 
Ondan sonra bir süre daha konu ştuksa da, aslında neler söyledi ğimizi pek 
hatırlamıyorum. Sanırım ona o paranın bir tek kuru şunu bile istemedi ğimi bir 
kere daha söylemi ştim. Onun konu şmasından senin onunla konu şurken Sammy 
Marchant'ın sana söylemi ş olacaklarını söylememi ş oldu ğunu da anlamı ştım. 
Herhalde, en azından şimdilik, bunun onu ilgilendirmedi ğini dü şünmüş olmalıydın. 
Paranın tümünü Little Wanderers yetimler evine verm esini söyledi ğimi ve onun da 
bunu yapamayaca ğım söyledi ğini hatırlıyorum. 
Sonunda onun deyimiyle "kafamı toparladı ğımda" onu arayaca ğımı söyleyip telefonu 
kapattım. Uzun bir süre -on be ş dakika kadar sanırım- orada öylece durdum. 
Babamın ben küçükken bahçemizdeki tuvaletimize astı ğı sinek ka ğıdına yapı şan 
sinekler gibi paranın her yanıma yapı ştı ğını hissediyordum. Hareket edersem daha 
çok yapı şacaklarından, sonunda bir daha kurtulamayaca ğımdan korkuyordum. 
Hareket etti ğimde seni görmek için karakola gitme fikri tümüyle aklımdan 
çıkmı ştı Andy. Do ğrusunu istersen neredeyse giyinmeyi bile unutmu ştum. Sonunda 
bir blucinle bir kazak geçirdim üstüme, hem de elbi semi yata ğın üstünde 
hazırlamı ş olmama kar şın. 
Odunluk ile bö ğürtlen çalılı ğının arasındaki büyük beyaz ta şın yanından geçerken 
bir ara durdum ve o dikenli dallar arasından esen r üzgarın sesini dinledim. 
Beton kuyu kapa ğını görebiliyordum. Ona bakınca, grip olmakta olan biri gibi 
ürperdim. Kestirmeden Rus Çayırına gittim, oradan d a yolun sonuna kadar yürüdüm. 
Bir süre orada durup okyanus rüzgarının saçlarımı s avurmasını ve kendimi temiz 
hissettirmesini bekledim, sonra da yolun sonundaki merdivenden a şağı indim. 
Ta a şağı, kayaların yanına kadar indim, Andy. Orada eski i skele vardır -
eskilerin Simmons Đskelesi dedikleri- ama artık bir iki direkle granit e gömülmü ş 
paslı iki demir halkadan ba şka bir şey kalmamı ştır. Küçükken orada balık 
tutardım, Andy ve iskelenin hep orada kalaca ğını dü şünürdüm, ama sonunda deniz 
her şeyi alıp götürüyor i şte. 
Alt basama ğa oturup ayaklarımı a şağı sallandırdım ve yedi saat orada öylece 
durdum. Denizin alçalmasını, sonra da yükselmeye ba şlamasını seyrettim. 
Önce parayı dü şünmeye çalı ştıysam da, bir türlü ba şaramadım. Belki ya şamları 
boyunca o kadar parası olanlar için bu kolay bir şeydir, ama ben beceremedim 
i şte. Bunu her dü şünmeye çalı ştı ğımda Sammy Marchant'in önce oklavaya, sonra da 
bana baktı ğını görüyordum. Para benim için o zaman bu demekti,  Andy -ve şimdi de 
öyle. Sammy Marchant'in o karanlık bakı şlarıyla yüzüme bakıp, "Onun 



yürüyemedi ğini sanıyordum. Sen bana onun yürüyemedi ğini söylemi ştin, Dolores" 
demesiydi. 
Sonra Donald'la Helga'yı dü şündüm. "Beni bir kere kandırırsan yuh olsun sana," 
dedim kendi kendime dalgalar ayaklarımı ıslatırken " Đki kere kandırırsan bana 
yuh olsun." Ama Vera beni asla kandırmamı ştı... gözleri asla kandırmamı ştı. 
Çocukları 1961'in o Temmuz günü gittiklerinden sonr a bir kere bile görmedi ğimi 
düşündüğümü hatırlıyorum. Ve bu duruma o kadar tela şlanmı ştım ki, Vera sözü 
açmadıkça onlar hakkında konu şmama kuralımı bozmu ş ve ona, "Çocuklar nasıllar, 
Vera?" diye sormu ştum. Tanrı tanı ğındır ki, dü şünmeden fırlamı ştı sözcükler 
ağzımdan. "Neler yapıyorlar?" diye sormu ştum. 
O gün onun salonda pencere önünde oturmu ş örgüsünü örmekte oldu ğunu 
hatırlıyorum. Bunu sordu ğumda i şini bırakmı ş ve yüzüme bakmı ştı. O gün çok 
parlak güne ş vardı ve yüzüne vuruyordu, bir an bana öyle korkun ç bir şekilde 
bakmı ştı ki, az daha deh şetle ba ğıracaktım. Đçimdeki o korku geçtikten sonra 
buna neden olanın gözleri oldu ğunu fark ettim. Gözleri güne şin parlak ı şı ğı 
ortasında kapkara dairelerdi. Kuyunun dibinden bakt ı ğında, onun gözleriydi... 
beyaz hamura sokulmu ş kömür parçaları ya da küçük kara ta şlar gibi. Bir an bir 
hayalet gördü ğüme inanmı ştım. Sonra ba şını hafifçe kıpırdattı ve yine bir gece 
önce içkiyi fazla kaçırmı şa benzeyen Vera oldu. Bunu da ilk kez yapıyor de ğildi 
nasıl olsa. 
"Doğrusunu istersen bilmiyorum, Dolores," dedi. "Birbir imizden koptuk artık" 
Söyledi ği bu kadardı ve o kadarı da yeterdi. Bana onların y aşantıları hakkında 
söyledi ği şey - şimdi bunların hepsinin uydurma oldu ğunu biliyorum artık- o üç 
sözcük kadar anlamlı de ğildi: "Birbirimizden koptuk artık." Bugün Simmons 
iskelesinde otururken uzun bir süre onun ne kadar k orkunç bir sözcük oldu ğunu 
düşündüm. Koptuk. Bunu dü şündükçe bile titriyorum. 
Orada oturup eski hikayeleri bir kere daha dü şündükten sonra hepsini bir yana 
bırakıp kalktım. Senin ya da ba şkalarının ne dü şündüklerini fazla umursamadı ğıma 
karar vermi ştim. Her şey bitmi şti çünkü -Joe için, Vera için, Michael Donovan 
için, Donald ve Helga için... ve de Dolores Claibor ne için. O zamanla bu zaman 
arasındaki tüm köprüler şu ya da bu şekilde yanmı ştı. Zaman da adalar ve kara 
arasında bir mesafedir çünkü, ve onu geçen feribot sadece anılardır, ve bu da 
bir hayalet gemiye benzer -kaybolmasını istedi ğin takdirde bir süre ortadan yok 
oluverir. 
Ama hepsi bir yana, olaylar ne kadar da garip bir s ona vardı, de ğil mi? O eski 
basamaklardan yukarı a ğır a ğır çıkarken Joe'nun kuyudan kolunu uzatıp da az dah a 
beni de a şağı çekece ği zaman aklıma gelen şeyi hatırlamı ştım: Dü şmanlarıma bir 
kuyu kazdım ve içine ben dü ştüm. O köhnemi ş basamaklardan o paramparça olmu ş 
trabzana tutunarak çıkarken bunun sonunda oldu ğunu ve zaten böyle olaca ğını 
bildi ğimi dü şündüm. Sadece benim çukuruma dü şmem Joe'nun kendi çukuruna 
düşmesinden daha uzun bir zaman almı ştı, hepsi bu i şte. 
Vera'nın da dü şecek bir çukuru vardı -ve benim şükran duymam gereken bir şey 
varsa, o da, onun gibi çocuklarımı canlandırmaya ça lı şmak zorunda olmayı şımdı. 
Hoş, kimi zaman telefonda Selena'yla konu şurken ve onun dilinin dolandı ğını 
duyunca ya şamımızın acılarından ve kederlerinden gerçekten kaç mamızın mümkün 
olup olmadı ğını merak ederim ya. Onu kandıramamı ştım, Andy. 
Ama yine de ba şıma gelenleri di şlerimi gacırdatarak kar şılarım, Andy ve bunun 
bir sırıtmaya benzemesine çalı şırım. Her zaman yaptı ğım gibi. Üç çocu ğumdan 
ikisinin ya şadı ğını ve ikisinin de Little Tall'dakilerin bekledikle rinden daha 
başarılı olduklarını dü şünürüm. Hatta o hiçbir i şe yaramayan babaları 20 Temmuz 
1963'te o kazayı geçirmemi ş olsaydı olacaklarından daha da ba şarılı olduklarını. 
Yaşam bir, ya bu ya şu seçimi de ğildir, Andy, e ğer Vera'nın o ğluyla kızının 
ölmesine kar şın benim bir o ğlumla kızımın ya şadıklarını bir an bile unutacak 
olursam bu nankörlü ğümün hesabım Tanrının önünde vermek zorunda kalaca ğımı 
bilirim. Bunu yapmak istemiyorum. Vicdanımda -ve de  ruhumda- yeteri kadar yük 
var sanırım. Ama üçünüz de beni dinleyin ve şuna inanın: yaptı ğım her şeyi sevgi 
için yaptım... do ğal bir annenin çocuklarına duydu ğu sevgi yüzünden. Bu dünyanın 
en güçlü ve de en öldürücü sevgisidir. Çocukları iç in korkan bir anneden daha 
dehşetli bir şey olamaz dünyada. 
Merdivenin ba şına varıp da, uçuruma dü şmeyi önleyen o iple çevrili düzlükte 
durup denize bakarken Vera'nın bana tabakları verdi ği ve benim de hepsini teker 



teker elimden dü şürüp kırdı ğım rüyayı hatırladım. Ta şın Joe'nun yüzüne çarptı ğı 
sesle, kırılan tabakların sesinin nasıl aynı oldu ğunu dü şündüm. 
Ama en çok Vera ile beni dü şündüm -Maine kıyılarında bir kaya parçası üzerinde 
son yıllarda birlikte ya şayan iki kadını. Ya şlısı korktu ğu zaman nasıl birlikte 
yattıklarını, o büyük evde yıllarını nasıl geçirdik lerini ve sonunda zamanlarını 
birbirlerine domuzluk yapmayı dü şünerek harcadıklarını dü şündüm. Onun beni 
kandırdı ğını, arkasından benim onu kandırdı ğımı ve kazandıkça her birimizin 
nasıl mutlu oldu ğumuzu dü şündüm. Toz cinleri üzerine gelirken nasıl kendisini  
parçalayacak büyük bir yaratık tarafından kö şeye kıstırılmı ş bir hayvan gibi 
bağırıp titredi ğini dü şündüm. Yata ğına girip onu kucakladı ğımı, birinin bir 
bıça ğın ucuyla dokundu ğu kristal bir kadeh gibi titremesini hatırladım. 
Gözyaşlarını omzumda hissettim, " Şşşt! bak o toz cinleri gittiler artık, yanımda 
emniyettesin," diyerek saçlarını nasıl ok şadı ğımı hatırladım. 
Ama bir şey ö ğrenmi şsem, o da şu, Andy: onlar aslında hiç gitmiyorlar. Onlardan 
kurtuldu ğunu sanıyorsun, hepsini temizledi ğine ve ortalıkta bir tane bile 
bırakmadı ğına inanıyorsun, ama sonra hepsi birden yüzlere ben zeyerek 
çıkıveriyorlar. Ve ister uyanık ol ister rüyanda ol sun, hiç görmek istemedi ğin 
yüzlere benziyorlar. 
Onun merdivende yattı ğını ve yorgun olup artık ölmek istedi ğini dü şündüm sonra. 
Ve orada ıslak ayakkabılarımla dururken, okul kaçak larının bile artık 
gelmedikleri o çürük merdivenlerde ne i şim oldu ğunu anladım. Ben de yorulmu ştum. 
Hayatımı elimden geldi ği kadar iyi ya şamıştım, hiçbir i şten kaçmamı ştım, yapmam 
gereken şeyleri yapmaktan da kaçınmı ş de ğildim, hatta bunlar korkunç şeyler olsa 
da. Vera bir kadının ayakta kalabilmek için cadı ol ması gerekti ğini söyledi ğinde 
haklıydı, ama cadı olmak da güç i ştir. Ve ben de çok yorgundum. Artık ölmek 
istiyordum ve a şağıya geri dönmek için geç olmadı ğını dü şündüm ve inerken bu 
kere en alt basamakta durmak zorunda de ğildim... e ğer istemiyorsam. 
O anda Vera'nın sesini duydum. Tıpkı o gece kuyunun  yanında oldu ğu gibi. Ve 
başımın içinde de ğil de, kula ğımın ta dibinde. Bu kere çok daha ürkütücüydü ama; 
1963'te sa ğdı çünkü. 
"Ne dü şünüyorsun orada, Dolores?" diye sordu o Arka-Yanakl arımı-Öp sesiyle. "Ben 
senden daha a ğır bir bedel ödedim; kimsenin bilemeyece ği kadar a ğır bir bedel 
ödedim, ama yine de yaptı ğım pazarlı ğa uydum. Bundan da fazlasını yaptım. Elimde 
kalanlar sadece toz cinleri ve rüyalar oldu ğunda rüyaları alıp onları kendi 
rüyalarıma dönü ştürdüm. Toz cinleri mi? Onlar sonunda beni ele geçi receklerdi 
ama ben bundan önce onlarla yıllarca birlikte ya şamayı ba şardım. Şimdi senin 
kendi toz cinlerin var, ama o Jolander kızını kovdu ğum gün bana kar şı çıktı ğında 
sahip oldu ğun cesareti kaybetmi şsen, istedi ğini yapabilirsin. Git ve atla. Çünkü 
cesaretin yoksa, Dolores Claiborne, sen aptal bir k ocakarıdan ba şka bir şey 
değilsindir." 
Geri dönüp çevreme baktım, ama sadece rüzgarlı günl erde kabaran dalgaların 
serpintisiyle ıslak olan East Head'den ba şka bir şey göremedim. Görünürlerde bir 
tek canlı bile yoktu. Orada bir süre daha kalıp gök te uçu şan bulutlara baktım, 
sonra dönüp eve do ğru yürüdüm. O rutubetli havada deniz kıyısında otur ma sonunda 
sırtıma a ğrılar saplandı ğından yolda iki üç kere durup dinlendim. Ama sonund a 
eve varabilmi ştim. Hemen üç tane aspirin içtim, arabama atladı ğım gibi buraya 
geldim. 
 Hepsi bu kadar i şte. 
Nancy, o küçük kasetlerden be ş altı tane doldurdu ğunu görüyorum, o küçük makinen 
de artık yorulmu ş olmalı. Ben de yoruldum, ama buraya anlattıklarımı  anlatmaya 
geldim ve sözüm bitti artık. Söylediklerimin hepsi gerçektir. Bana ne yapman 
gerekiyorsa yapabilirsin, Andy; ben kendime dü şeni yaptım ve huzurluyum. Sanırım 
önemli olan da budur; bu ve kim oldu ğunu tam olarak bilmen. Ben kim oldu ğumu 
biliyorum: Dolores Claiborne, iki ay sonra altmı ş altı ya şında olaca ğım, kayıtlı 
Demokratım ve do ğduğumdan beri Little Tall Adasında ya şıyorum. Nancy, o aletinin 
STOP düğmesine basmadan iki şey daha söylemek istiyorum. Sonunda dayananlar 
dünyanın cadılarıdır... ve toz cinlerine gelince...  canları cehenneme! 
  
NOT DEFTERĐ 
6 Kasım 1992 tarihli Ellsworth Amerikan gazetesinde n: 
ADALI KADIN AKLANDI 



Bayan Vera Donovan'ın uzun zamandır bakıcılı ğını yapmakta olan Little Tall 
Adasından Dolores Claiborne dün Machias'ta yapılan ilk soru şturmada Bayan 
Donovan'ın ölümünden suçsuz bulunmu ştur. Soru şturmanın amacı Bayan Donovan'ın 
bir ihmal ya da kasıt sonucunda ölüp ölmedi ğini saptamaktı. Ölümü sırasında 
bunamı ş oldu ğu söylenen Bayan Donovan'ın bakıcısı ve kâhyasına m irasının büyük 
bir kısmını bırakmı ş olması nedeniyle Bayan Claiborne'un ölümünde eli o ldu ğu 
iddia edilmekteydi. Bazı kaynaklar mirasın on milyo n dolardan fazla oldu ğunu 
bildirmektedirler. 
 
20 Kasım 1992 tarihli Boston Globe gazetesinden: 
SOMERVILLE'DE MUTLU BĐR ŞÜKRAN GÜNÜ 
ADINI VERMEYEN BĐR YARDIMSEVER YETĐMLER EVĐNE 30 M ĐLYON DOLAR BAĞI ŞTA BULUNDU 
New England Little Wanderers Yetimler Evi yöneticil eri bugün bir basın 
toplantısı düzenleyerek yüz elli yıllık yetimler ev ine bu yıl Noel'in erken 
geldi ğini bildirmi şlerdir. Kuruma adını açıklamayan biri otuz milyon d olar 
bağı şta bulunmu ştur. 
Yönetim Kurulu Ba şkanı Brandon Jaeger, "Bu inanılmaz ba ğı ş haberini New York 
avukatlarından Alan Greenbush verdi," demi ştir. "Bu büyük ba ğı şın ardındaki ki şi 
-bu koruyucu melek demeliyim hatta- adının açıklanm aması konusunda çok 
ciddiymi ş." 
 
14 Aralık 1992 tarihli The Weekly Tide gazetesinden : 
LĐTTLE TALL'DAN HABERLER Yazan 'Meraklı Nettie' 
Geçen hafta Jonesport taki Cuma gecesi Noel Tombala sını Bayan Lottie McCandless 
kazanmı ştır -ödül tam 240 dolardı. Meraklı Nettie öyle kısk andı ki. Neyse 
ciddiyete dönelim, kutlarız, Lottie! 
John Caron'un karde şi Phlio Derr'den John'un Deep-star adındaki teknesi ni 
kalafatlamaya yardıma geldi. Bu kutsal mevsimde bir az "karde ş sevgisi" kadar 
güzel hiçbir şey olamaz, de ğil mi, dostlar? 
Torunu ile ya şayan Jölene Aubuchon geçen Per şembe 2000 parçalık St. Helens 
tablosunu tamamladı. Jölene gelecek yıl 90ıncı ya şını Şistine Kilisesinin 5000 
parçalık resmini tamamlayarak kutlayaca ğını söylüyor. Aferin, Jölene! 
Dolores Claiborne bu hafta konu ğu için de alı şveri şe çıkacak. O ğlu Joe'nun -'Bay 
Demokrat'ın- ailesiyle Augusta'dan bir 'Ada tatili'  için gelece ğini biliyordu, 
ama şimdi ünlü dergi yazarı kızı Selena St. George'un da  yirmi yıldan beri ilk 
kez adaya gelece ğini ö ğrenmi ş bulunuyoruz. Meraklı kendisine Selena'nın Atlantic  
Monthly'deki son yazısı üzerinde konu şup konu şmayacaklarını sordu ğunda Dolores 
sadece gülmü ş ve, "Konu şacak çok şey bulaca ğımızdan hiç ku şkum yok," demi ştir. 
Meraklı geçen Ekim ayında futbol oynarken kolunu kı ran Vincent Bragg'ın iyile şme 
yolunda oldu ğunu-  
 
Ekim 1989- Şubat 1992 
Stephen King - Dolores Claiborne 
  


