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 Jessie arka kapının, evin etrafında dolaşan ekim rüzgârında hafif ve düzensizceçarptığınıduyuyordu.Çerç
eve sonbahardaşiştiğinden kapıyıkapatmak için hızlaçekmek gerekirdi. Bu kezçekmeyi unutmuşlardı.
Geraid'a, birbirlerine fazla dalmadan gidip kapıyıkapatmasınısöylemeyi düşündüJessie. Yoksa buçarpma
onuçıldırtacaktı. Sonra aklınaşu son durumda bunun ne kadar gülünçbirşey olacağıgeldi. Bütün ruh hali
mahvolacaktı.

 Hangi ruh hali?

 İyi bir soruydu bu. Gerald anahtarıkilitteçevirdiği ve Jessie o hafifşıkırtıyıduyduğu zaman, ruh halinin, hiç
olmazsa kendi açısından, korumaya değmeyeceğini anladı. Tabii kapının doğru dürüst kapanmamışolduğ
unu da bu yüzden farketmişti. Jessie için, 'esircilik oyunları'nın yarattığıcinsel uyarıfazla sürmemişti.

 Ama Gerald için aynışey söylenemezdi. Ayağındaşort biçimi külotu vardı. Jessie'nin erkeğin ilgisinin
azalmadan sürdüğünüanlamasıiçin yukarılara, yüzüne bakmasına gerek yoktu.

 Budalaca birşey, diye düşündüJessie. Ama 'budalaca' sözcüğütüm olayıaçıklamıyordu. Bunu itiraf
etmekten hoşlanmasa da gerçek böyleydi.

 «Nedenşu işe boşvermiyoruz?»

 Gerald bir an durakladı. Kaşlarınıhafifçeçatmıştı. Sonra odada iler-loyerek banyo kapısının sol tarafında
duranşifonyere gitti. O arada somurtmasıda geçmişti. Jessie yattığıyerden ona bakıyordu. Kollarınıkaldı
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rarak iki yana uzatmıştı. Bu haliyle dev maymun King Kong'u bek-Inyen zincirlerle bağlanmışFay VVray'e
benziyordu. Bileklerinden bir <;ift kelepçeyle karyolanın maundan yapılmışiki direğine bağlanmıştı.

 -  5 -

 Zincirler ellerini ancak on beşsantim oynatmasına izin veriyordu.

 Gerald anahtarlarışifonyerinüzerine bırakırken hafif ikişıkırtıduyuldu. Jessie'nin kulaklarıoöğleden sonra
saatleri için olağanüstükeskin-leşmişti. Başlarınınüstünde, yatak odasının yüksek beyaz tavanında göle
vuran güneşışınlarının yansımalarıdans edip titreşiyordu.

 «Ne dersin? Bu işin benim için pekçekiciliği kalmadı,»diyen Jes-sie, zaten fazla da hoşlandığım yoktu aslı
nda, diye eklemedi.

 Gerald sırıttı. Suratıetli, cildi pembeydi. Bir karganın kanadıkadar simsiyah olan saçlarıalnının ortasında
dar birüçgen oluşturuyordu. Bu sırıtışıJessie'yi pek de hoşuna gitmeyen bir biçimde etkilerdi hep. Bunun
ne olduğunu kesinlikle bilemiyordu ama...

 Ah, pek â l â bilebilirsin. Bu s ı r ı tma Gerald'm surat ı na aptalca bir ifade veriyor. S ı r ı t ışı n ı n
santim santim yay ı lmas ı yla sanki zek â derecesinin onar puan d üş t üğü n ü g ö rebiliyorsun, Bu s ı r ı t
ış en yayg ı n halini ald ığı an, ac ı mas ı z bir ş irket avukat ı olan kocam, yerel ak ı l hastanesinden ç al ış
mas ı i ç in sal ı verilmi ş bir yama ğ a benziyor.

 Zalimce bir düşünceydi ama tümüyle yanlışda sayılmazdı.İnsan neredeyse yirmi yıllık kocasına her sırıtışı
nda biraz geri zekâiıymışgibi gözüktüğününasıl söylerdi? Söyleyemezdi kuşkusuz. Oysa Gerald'm gülü
msemesi farklı,çok güzeldi. Başlangıçta Gerald'laçıkmasına bu sıcak ve neşeli gülümsemenin neden olduğ
unu sanıyordu. Babasının gülüşüne benziyordu... akşam yemeğindenönce cin-toniğini yudumlar ve aileye
geçirdiği günle ilgili neşelişeyler anlatırken böyle gülümserdi.

 Ama Gerald'ınkişimdi gülümseme değil sırıtmaydı. Sanki böyle zamanlar için sakladığıbir ifade... Gerald b
öyle sırıtmakla bir kurda ya da korsana benzediğini düşünüyor olabilirdi. Ama ayağında bir bikini külotla,
kollarınıhavaya kaldırmışyatan Jessie için bu sırıtma sadece budalacaydı. Hayır... geri zekâlı. Ne de olsa
Gerald pervasız bir maceraperest değildi.Şişman birçocukken yalnızlık içinde geçen ergenlikçağında sü
rekli o erkek dergilerini okuyup kendi kendini doyuma ulaştıran tiplerden biri. Fazla iri, pembe suratlıbir
avukattı. Saçlarının alnında oluşturduğuüçgen giderek daralıyordu.Çok geçmeden tümüyle kabak kalacakt
ı. Dikleşen organışortunun biçimini bozan bir avukattısadece... aslındaşortunun biçimi fazla
bozulmuyordu.

 Ancak ne penisin sertleşmesi, ne deölçüsüönemliydi.Önemli olan o sırıtıştı. Hiçdeğişmemişolması
Jessie'nin sözlerini ciddiye alma-

 — 6 —

 dığınıgösteriyordu. Tabii Jessie'nin karşıçıkmasıgerekiyordu. Ne de olsa oyun böyleydi.

 «Gerald! Bençok ciddiyim.»

 Adamın yüzündeki sırıtışyayıldı. O küçük, zararsız avukat dişlerinden birkaçıdaha gözüktü. Zekâ
derecesi tekrar yirmi otuz puan düştü. Ama hâlâkarısınıduymuyordu.

 Bundan emin misin?
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 Jessie emindi. Gerald'ıbir kitap gibi okuyabiliyordu. Bu noktaya erişmek için on yedi yıl süren bir
evliliktençok daha fazlaşeylere gerek olduğunu düşünmekteydi. Ama genellikle Gerald'ın kafasından geç
enleri doğru tahmin edebildiğine inanıyordu. Bunu başaramamasıbirşeyin ciddi bir biçimde raydançıkmış
olduğunu gösterirdi.

 Madem ger ç ek bu, k ı z ı m, nas ı l oluyor da kocan seni bir kitap gibi. okuyam ı yor? Ni ç in bunun o
eski seks komedisinin yeni bir sahnesi olmad ığı n ı anlayam ı yor?

 Hafifçe kaşçatma sırasıbu kez Jessie'deydi. Kafasının içinde bazısesler duyardıhep. Başkalarının da
duyduklarınısanıyordu. Ama insanlar genellikle bundan söz etmezlerdi. Bağırsaklarınınçalışmasından da s
öz etmedikleri gibi. Bu seslerdençoğu eski dostlardı. Hepsi de terlikler kadar rahattılar. Ancakşimdiki bu
ses yeniydi... ve bunun rahatlatıcıbir yanıda yoktu. Güçlübir sesti. Gençve canlı. Sabırsız.Şimdi yeniden
konuşmaya başlamıştı. Kendi sorusunu yanıtlıyordu.

 Mesele onun seni bir kitap gibi okuyamamas ı de ğ il. Sadece bazen okumak istememesi, k ı z ı m.

 «Gerald, gerçekten canım istemiyor. Anahtarlarıgeri getir ve bu kelepçelerimi aç. Başka birşey yaparız.İ
stersen ellerini başının altına sokupöylece yatarsın. Ben deüsteçıkıp diğer yöntemi uygularım.»

 0 yeni ses, bunu yapmak istedi ğ inden emin misin,diye sordu. Bu adamla sevi ş mek istedi ğ inden ger
ç ekten emin misin?

 Jessie gözlerini yumdu. Böylece o sesi susturabilecekmişgibi. Gözlerini açtığında Gerald karyolanın
ayakucunda duruyordu.Şortununönübir geminin burnu gibi uzanıyordu.Şey... belki de birçocuğun
oyuncak teknesi gibi. Sırıtışıdaha da yayılmış, iki yandaki son birkaçdişi daha ortayaçıkmıştı. Altın dolgulu
olanları. Jessie bu aptalca sırıtmadan sadece hoşlanmamakla kalmadığınıanladı. Onu aşağıgörüyordu.

 —  7 —

 «Çokçok iyi davranırsan kalkmana izin veririm...Çokçok iyi davranabilir misin, Jessie?»

 O yeni, saçmalıklara katlanmayan ses, bayat numara, dedi.

 Gerald başparmaklarınıgülünçbir gangster gibi külotunun beline soktu. Külotönemsenmeyecek aşk araç
larınıaştıktan sonra oldukça hızlıaşağıya kaydı. Ve organ ortayaçıktı. Jessie'nin yeniyetmelik yıllarında
Fanny Hill romanında okuduğu o tehlikeli aşk makinesi değildi bu. Uysal, pembe ve sünnetliydi.Öyle ahı
mşahım sayılmayacak on iki buçuk santim boyunda birşey işte. Jessie iki ya daüçyılönce arasıra Boston'a
yaptığıyolculuklarından biri sırasında«Bir Mimarın Karnı»adlıbir film görmüştü. Tamam, diye düşündü.Ş
imdi de bir avukatın penisine bakıyorum... Gülmemek için avurtlarınıısırmak zorunda kaldı. Bu anda gü
lmek hiçde diplomatça bir davranışolmazdı.

 Aynıanda aklına birşey gelince gülme arzusu söndü. Aklına gelenşuydu: Gerald onun ciddi olduğunu
bilmiyordu.Çünküadam için Maddy ve VVill'in kardeşi, Tom ve Sally'nin kızları, Gerald'in karısı,çoluksuz
çocuksuz Jessie Mahout Burlingame aslında orada değildi. Anahtarlar kelepçelerin kilitlerinde hafif,çelikşı
kırtılarıçıkardıklarıanda ortadan kaybolmuştu. Gerald'in yeniyetme yıllardaki erkek dergilerinin yerini yazı
masasının altçekmecesinde duran bir yığınçıplak kadın dergisi almıştı. Bu dergilerde sadece inci gerdanlık
takmışçırılçıplak kadınlar ayıpostlarınınüzerinde dizçökmüşlerdi. Seks aletleri Gerald1ınkini gölgede bı
rakan erkekler onlara arkadan sahip oluyorlardı. Bu dergilerin arkalarında«Benimle açık saçık konuş»
ilanlarıve 900'le başlayan telefon numaralan arasındaşişirme kadınlarla ilgili reklamlar da vardı. Sözümona
bu bebekler anatomi açısından kusursuzdular. Jessie'nin o zamana dek karşılaştığıseks oyunlarının en
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garibiydi bu.Şimdi de pembe derileri,çizgi romanlardaki gibi ayrıntılarıbelirsiz vücutlarıve ifadesiz yü
zleriyle bu hava dolu bebekcikleri düşünüyordu. Duyduğu dehşet değildi. Ama içinde parlak birışık yandı
ve bunun ortayaçıkardığı,sahne bu budalaca oyundan kesinlikle daha korkutucuydu. Ya da korkutucu
olan bu oyunu bu kez gölün kıyısındaki yazlık evde oynamalarıydı. Oysa yaz kaçıp gitmişti ve bir yıl da gö
zükmeyecekti.

 Ancak bunların hiçbiri Jessie'nin işitme duyusunu etkilememişti. Azıcık bile.Şimdi duyduğu bıçkısesiydi.
Oldukça uzaklarda, belki de yedi buçuk kilometre kadarötedeki koruda homurdanıp duruyordu.

 -a-

 Daha yakında, Kashvvakamak Gölünün ana kısmında güneye yaptığıyıllık uçuşa başlamakta gecikmiş
olan bir gerdanlıdalgıçkuşu mavi ekim havasına doğruçığlık atıyordu. Daha da yakında, gölün kuzey kıyısı
nda bir köpek havlıyordu. Bir dişliçarkınkini andıran bıçkısesi nedense Jes-sie'nin içini garip bir biçimde
rahatlatıyordu. Ekim ayında, haftanın ortasında olmalarına karşın buralarda birinin daha olduğunu açıklı
yordu bu ses. Yoksa sadece kapının gürültüsüduyulacaktı.Çürümüşetin içindeki aşınmışbir dişkadar gevş
ek olan kanatşişmişçerçeveyeçarpıp duruyordu. Jessie bu gürültüyüuzun süre dinlemek zorunda kalırsaçı
ldıracağınıdüşünüyordu.

 Sadece gözlüğüolançırçıplak Gerald yatakta dizçöküp ona doğru sürünmeye başladı. Gözleri hâlâışıldı
yordu.

 Jessie ilk merakıtatmin olduktan sonra da oyunu sürdürmesine buışıltının neden olduğunu sanıyordu. Yı
llardan beri Gerald ona bakarken gözlerinde böyle bir canlılık görmemişti. Jessieçirkin sayılmazdı; kilo .ı
lmamayıbaşarmıştı, vücudu hâlâbiçimlmiydi. Ama Gerald'ın ona duyduğu ilgi yine de azalmıştı. Jessie'ye g
öre bunun bir nedeni içkiydi. Herald evlendikleri ilk günlere göreçok fazla içiyordu. Ama Jessie hütün suç
un içkide olmadığınıbiliyordu. Alışkanlığın horgörüye yol açtı-rpyla ilgili o klişeleşmişsöz de neyin nesiydi?
Bunun birbirineâşık bir kadınla erkek için geçerli olmamasıgerekirdi. Hiçolmazsa Jessie' nin ingiliz
Edebiyatıderslerinde okuduğu Romantikşairlerin iddialarıbuydu. Ancak Jessieüniversiteden sonraki yı
llarda yaşamla ilgili, John Keats ya da Percy Shelley'nin hiçsözünüetmedikleri bazıgerçekler olduğunu keş
fetmişti. Ama tabii ikişair de Jessie'yle Gerald'ın yaşına gelmedenölmüşlerdi. Oldukça gençyaşta hem de.

 Şu anda ve burada bütün bunların pek deönemi yoktu.Önemliıilan, Jessie'nin oyunu aslında istediğinden
daha uzun sürdürmesiydi,çünküGerald'ın gözlerindeki o küçük, ateşliışıltıhoşuna gitmişti. Kendini genç, g
üzel ve istenen biri gibi hissetmesine neden olmuştu. Ama...

 ... ama Gerald' ı n g ö zlerindeki o ifadenin seninle ilgili oldu ğ unu ¦:nnd ı ysan ç ok yan ı ld ı n, k ı z ı m.
Sen kendi kendini yan ı ltt ı n. Belki de ş imdi bu k üçü k d üşü r ü c ü duruma katlanmay ı s ü rd ü rmek
niyetinde olup olmad ığı na karar vermen... ger ç ekten karar vermen gerekiyor. Çü nk ü

 —  9 —

 asl ı nda kendini b ö yle hissetmiyor musun? K üçü k d üş t üğü n ü n fark ı nda de ğ il misin?

 Jessie içiniçekti. Evet. Gerçektenöyleydi.

 «Gerald, bençok ciddiyim! » Daha yüksek sesle konuşmuştu. Gerald'ın gözlerindeki oışıltıilk kez biraz
titredi.İyi! Anlaşılan Jessie' nin söylediklerini hâlâduyabiliyordu. Onun için herşey hâlâyolundaydıbelki de.
Harika değil de yolunda. Hiçbirşeyçoktan beri 'harika' diye tanımlanacak durumda değildi zaten. Sonra
Gerald'ın gözlerinde tekrar oışıltıbelirdi ve bir dakika sonra da o budalaca sırıtışizledi.
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 « Sanaöğreteceğim, benim azametli güzelim,»dedi. Bu sözleri gerçekten söyledi. 'Güzelim' sözcüğünü
Victoria devrineözgükötübir melodramdaki bir evsahibi edasıyla söylemişti.

 B ı rak ş u i ş i yaps ı n. B ı rak ş u i ş i yaps ı n da olsun bitsin.

 Daha iyi tanıdığıbir sesti bu ve Jessie onunöğüdünüyerine getirmek niyetindeydi. Feminist Gloria
Steinem'in bunu onaylayıp onaylamayacağınıbilmiyordu. Aldırdığıda yoktu.Öneriçekiciydi,çünkütümüyle
patikti. Bırak yapsın da olsun bitsin. Tamam.

 Sonra Gerald elini... o kısa parmaklı, yumuşak, penisinin ucu kadar pembe elini uzatarak göğsünükavradı
. Jessie'nin içinde birşey fazla gerilmişbir kirişgibi koptu sanki. Kalçalarıyla sırtınıhızla yukarıkaldırarak
adamın eliniüstünden fırlattı.

 «Yeter artık, Gerald. Bu budalaca kelepçeleri açda kalkayım! Bu oyunun bütün tadıdaha geçen martta
kaçtı. Yerde hâlâkar olduğu sıralarda. Kendimi seksi değil, gülünçhissediyorum!»

 Gerald bu kez karısının sözlerini sonuna kadar duydu. Jessie bunu gözlerindekiışıltının birdenbire sönü
vermesinden anladı.Şiddetli rüzgârda sönen mum alevlerine benziyordu. Jessie kocasının sonunda iki sö
zcüğükavradığınıtahmin etti: 'budalaca' ve 'gülünç'. Geraldçocukkenşişmandı, kalınöamlıgözlük takmak
zorundaydı. On sekiz yaşına kadar hiçbir kızlaçıkmamıştı. Sıkıbir rejim yapmaya ve kendisini saran yağlar
onu boğmadan hepsinin icabına bakmak için vücudunuçalıştırmaya başladıktan bir yıl sonra ilk kez bir kı
zlaçıkmıştı.Üniversitenin ikinci sınıfına geçtiği sırada kendi deyişiyle yaşamında 'herşeyi kontrol altına almışt
ı.' Sanki yaşam... ya da hiçolmazsa Gerald'ın yaşamı... ona evcilleştirilmesi emredilmiş, durmadanşahlanan
vahşi bir atmışgibi. Ama Jessie onun lise yıllarının bir dehşet gösterisi olduğunu bili-

 —10—

 yurdu. O yıllardan Gerald'a ikişey miras kalmıştı: kendine karşıduydu-fju horgörüve başkalarına beslediği
kuşku.

 Gerald'ın birşirket avukatıolarak kazandığıbaşarıgüvenini ve ken-dlneolan saygısınıarttırmıştı. (Jessie'y'e
evlenmesi de. Jessie bunun«la rolüolduğuna inanıyordu, hatta belki de hayati bir rolüvardı.) Ancak kocası
nın bazıkâbuslarının hiçbir zaman tümüyle sona ermemiş"iduğunu düşünüyordu. Gerald'ın kafasının
derinliklerinde bir yerdeOkul zorbalarıhâlâona eziyet ediyorlardı. Gerald'ın beden eğitimi dersinde kızlar
gibi sınavçekmek dışında başka birşey başaramamasına tıAtf gülüyorlardı. Bazısözcükler de sanki daha d
ün liseöğrencisiymişgibi ona herşeyi anımsatıyordu.Örneğin 'budalaca' ve 'gülünç' söz-Iükleri...Ya da
Jessie böyle olduğundan kuşkulanıyordu.Çoğu zaman |mlkologlar pekçok konuda inanılmayacak kadar
budala davranırlardı. Htttta insan onların mahsus böyle davrandıklarınıbile düşünecekti nere-rinyse. Ancak
bu uzmanlar bazıanılarıkorkunçbir biçimde,ısrarla yııvıtma konusundançok ustaydılar. Bazıanılar, insanın
kafasına habis Mİukler gibi yapışıyordu. Ve bazısözcükler de,örneğin 'budalaca' ve'gülünç'gibi, bu sülü
klerin hemen canlanıp heyecanla kıvrılıp bükülmesine neden oluyordu.

 Jessie böyle kalleşçe bir darbe indirdiği için ani bir utançduymayı İtekledi. Ama böyle birşey olmayınca
da sevindi. Ya da hissettiği rahatlıktıGaliba artık rol yapmaktan yoruldum, diye düşündüve bu fikir bir I .ı
sınısürükledi peşinden. Kendi seks acendasıolabilirdi. Eğer ftyloyse programda bu kelepçeli oyun
kesinlikle yoktu. Bütün bu oyunıindinialçalmışgibi hissetmesine neden oluyordu. Ah, evet, ilk birkaç¦İ
HMomeye endişeli bir heyecan eşlik etmişti. Eşarplarla yaptıklarıoyunu Jessie birkaçkez de katmerli
orgazm olmuştu. Oysa ender olarak 'i'iyurna ulaşırdı. Ama yine de bu denemelerin hoşuna gitmeyen yan lı
iri vardı. Kendini her nasılsa alçalmışhissetmesi de bunlardan biriy-

 .orald'ın oyununun o ilk türlerinin her birinden sonra kâbuslar gör-'"ir,.iıi. Uykudan inleyerek, ter içinde
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uyanmıştı, iyice sıkarak yumruk .ıptıgıelleri de bacaklarının arasındaydı. O kâbuslardan sadece birini i'ıiı
rhyordu. Ama o anıuzaklarda kalmış, bulanıklaşmıştı. Rüyasında 'roket oynuyordu,çıplaktı. Sonra güneş
birdenbire sönüveriyordu.

 B ü t ü n bunlara bo ş ver ş imdi, Jessie. Bunlar ba ş ka bir g ü n d üşü ne-

 —11—

 bilece ğ in ş eyler. Ş u anda ö nemli olan tek ş ey Gerald' ı n seni serbest b ı rakmas ı .

 Evet.Çünkü onlar ı noyunu değildi bu, tümüyle Gerald'ındı. Jessie oyunu sırf kocasıistediği için sürdürmüş
tü. Ama bu neden artık yeterli değildi.

 Gerdanlıdalgıçkuşunun yalnızlık dolu sesi yine gölde yankılandı. Gerald'ın suratındaki o beklentili aptalca
sırıtışın yerini somurtkan bir hoşnutsuzluk almıştı.«Seni kaltak karı, oyuncağımıkırdın!»diyormuşgibi bir
ifadesi vardı.

 Jessie birdenbire bu ifadeyi son kez iyice incelediği anıhatırladı. Gerald ağustosta ona parlak kâğıda bası
lmışbir broşür getirmişve neyi istediğini işaret etmişti.«Evet, tabii bir Porsche alabilirsin,»demişti Jessie de.
«İstediğin bir Porsche'yse, onu alabilecek durumdayız.»Ama onun Forest Caddesi Sağlık Kulübüneüye
yazılmasının daha iyi olacağınıdüşünüyordu. Gerald iki yıldan beri orayaüye olacağınısöyleyip duruyordu.
Jessie,«Şu ara sende Porsche'ye yakışacak bir vücut yok,»demişti. Pek de diplomatça davranmadığının
farkındaydı. Ama onaöyle davranmanın zamanıdeğilmişgibi geliyordu. Ayrıca Gerald tepesini ivice attırmış
tı. O ara kocasının duygularına aldıracak durumda değildi. Son zamanlarda giderek daha sık böyle
olmaya başlıyordu. Jessieüzülmesineüzülüyordu ama bu konuda ne yapacağınıbilmiyordu.

 Gerald soğuk bir tavırla,«Bu da ne demek oluyor?»diye sormuştu. Jessie, GeralçTın böyle sorular sordu
ğu zamançoğunlukla cevap beklemediğiniöğrendiğinden cevap verme zahmetine girmemişti.Önemli mesaj
basit sözcüklerin altında gizliydi: Oyunu sportmence oynamıyorsun.

 Ama o gün bu gizli mesaja aldırmayan Jessie soruyu yanıtlamıştı. Belki de farkına varmadan bugüne hazı
rlanmıştı.«Şu demek oluyor: Bir Porsche'n olsun olmasın bu kışyine de kırk altısına basacaksın, Gerald...
Ve yine on beşkilo fazlalığın olacak.»Evet, zalimce sözlerdi bunlar. Ama Jessie keyfi davranabilir, parlak
broşürün kapağındaki spor arabanın fotoğrafına bakarken gözlerininönünde beliren hayali Gerald'a açı
klayabilirdi. Bir an için, küçük gölcüğe getirdiği arabanın içlastiğine sıkışıp kalan pembe suratlı, saçlarıalnı
ndaüçgen oluşturan küçük, tombul birçocuğu görür gibi olmuştu.

 — 12 —

 Gerald broşürükadının elinden kapıp başka birşey söylemedenı»ikoyle uzaklaşmıştı. O günden sonra
Porsche konusu bir daha açılmamıştı... Ama Jessieçoğu zaman kocasınınöfkeli, Kraliçe Victoria tarzı ••
Biz HiçEğlenmiyoruz»diyen bakışlarından onun bu konuyu düşündü-flünüanlamıştı.

 Veşimdi bu bakışın daha daöfkelisini görüyordu.

 «Sen bunun e ğ lencelit>irşeye benzediğini söyledin. Sözlerini keli-mesi kelimesine tekrarlıyorum: 'Eğ
lenceli birşeye benziyor.'»

 Jessie böyle söylemişmiydi? Herhalde söyledim, dedi kendi kendini»Ama bir hataydı. Sadece basit bir
'boşbulunma'. Muz kabuğuna husarak kayma gibi birşey. Gelgelelim bunu huysuzlaşmaya hazırlarımı
Bebek Huey gibi alt dudağınısarkıtan kocana nasıl söylerdin?
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 Sorunun yanıtınıveremediğinden bakışlarınıaşağıya doğru kaydırdıve o zaman hiçhoşuna gitmeyen birşeyi
gördü. Gerald'ın Bay Mutlu kopyasıazıcık bile yumuşamamıştı. Bay Mutlu'nun planda değişiklik olduğunu
duymadığıanlaşılıyordu.

 «Gerald, benim sadece...»

 «Canın istemiyor,öyle mi? Mızıkçılık yapıyorsun ama,öyle değil•m ' Bütün gün için izin aldım. Geceyi de
burada geçirirsek yarın sabah ¦ iıişe gidemeyeceğim.»Bir an sıkıntıyla bunu düşündükten sonra yine-IimIİ.«
Bunun eğlenceli birşeye benzediğini söylemiştin.»

 Jessie yaşlıve yorgun bir pokerci gibi mazeretlerini sıralamaya haşladı. (Evet ama ş imdi ba şı m a ğ r ı
yor. Evet ama â det ö ncesi kramp-h ı r y ü z ü nden k ı vran ı yorum. Evet ama ben bir kad ı n ı m, onun i
ç in de fikrimi de ğ i ş tirmeye hakk ı m var. Evet ama ş imdi ger ç ekten bu koskoca-man ı ss ı z
yerdeyiz ve sen beni korkutuyorsun, seni iriyar ı , yak ışı kl ı , hayvan gibi erkek seni.)Bu yalanlar Gerald'ı
n ya yanlışfikirlerini besliyorlardıya da egosunu. Bu ikisi birbiriyle kolaylıkla yer değiştirebilirdi.

 ıJessie daha bir kart, herhangi bir kartıalamadan, o yeni sesı¦•muşmaya başladı.İlk kez yüksek sesle konu
şuyordu. Bunun dışarıda <!,ıkafasının içindeki gibi olmasıJessie'yiçok ilgilendirdi. Güçlü, ifadeni/, kesin ve
otoriter bir sesti bu.

 İşin garibi tanıdıktıda.

 «Haklısın... herhalde ö ylesöyledim. Ama aslında bana eğlenceligibi gözüken, diğer A sınıfıtiplerle birlikte
adın kapıya yazılmadanönce mininle yaptığımız gibi kaçacağımız, pervasızca davranacağımız düşün-
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 cesiydi. Seninle karyola yaylarınıbiraz zıplatabileceğimizi, sonra da verandada oturarak sessizliğin zevkini
çıkaracağımızısanıyordum. Belki güneşbattıktan sonra kelime bulmacasıoynayacaktık. Bu, dava
edilebilecek bir suçmu, Gerald? Ne düşünüyorsun? Bana söyle,çünkübunu bilmeyi gerçekten istiyorum.»

 «Ama sen dedin ki...»

 Kocasına son beşdakika türlübiçimde o lanet olasıca kelepçelerinçıkarılmasınıistediğini söylemişti. Ama
Gerald kelepçeleri hâlâaçmamıştı. Jessie'nin sabrıtaşıpöfkeye dönüştü.«Tanrım, Gerald! Bunun keyfi
hemen hemen biz başlar başlamaz kaçtı! Eğer kafan bir tuğla kadar kalın olmasaydısen de bunu anlardın!»

 «Şu dilin!Şu alaycı, ukala sözlerin. Bazenöyle bıkıyorum ki...»

 «Gerald, birşeye karar verdin mi, ne denirse densin seni etkileye-miyor bile. Bu kimin suçu?»

 «Böyle davrandığın zaman senden hiçhoşlanmıyorum, Jessie.»

 Durum kötüden daha kötüye ve nihayet korkunca doğru gidiyordu.İşin en korkunçyanıherşeyinçokç
abuk gelişmesiydi. Jessie birdenbire kendiniçok yorgun hissetti. Su çı lg ı nca a ş k ı n hi ç bir ş eyini
istemiyorum.Aferin, Paul Simon! Belki boyun kısa ama hiçde aptal değilsin.

 «Hoşlanmadığınıbiliyorum. Hoşlanmamanın bir sakıncasıda yok.Çünküşu anda konu bu kelepçeler. Bir
konuda fikrimi değiştirdiğim zaman benden ne kadar hoşlanıp hoşlanmadığın değil. Bu kelepçelerden
kurtulmak istiyorum. Beni duyuyor musun?»
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 Birdenbireüzüntüyle kocasının onu duymadığınıanladı. Gerald hâlâbir adım gerideydi.

 «Kahretsin!Çok tutarsızsın! Fazla alaycısın! Seni seviyorum, Jess, ama bu lanet olasıca dilinden nefret
ediyorum.»Gerald sol avucunu sarkıttığı, gül goncasına benzeyen dudaklarına sürdü. Sonra kederle karısı
na baktı. Zavallı, eziyet edilen Gerald. Onu buraya, bu ilkel ormana getiren, sonra da cinsel sorumluluklar
ından kaçan bir kadın var başında. Zavallı, eziyet edilen Gerald, kelepçelerin banyo kapısının yanındakiş
ifonyerinüzerinde duran anahtarlarınıalmak için hiçbir hareket yapmıyordu.

 Jessie'nin kaygısıfarkına varmadan yerini, dahaönce de hissettiğiöfke ve korku karışımına bırakmıştı. On
iki yaşlarındayken kardeşi Will

 — 14 —

 blııloğumgünüpartisinde ona parmak atmıştı. Bütün arkadaşlarıbunugörmüşve hepsi de gülmüşlerdi.«Hah
hah ha,çook kooomik, senyo-ru,öööyle saanırım...»Ama Jessie'ye hiçde komik gelmemişti.

 Herkesin içinde ençok Will gülmüştü. Gülerken ellerini dizlerine

 dayayarak ikibüklüm olmuş, saçlarıyüzüne düşmüştü. Bu olay Beatles,

 Slones ve Searchers'la diğerlerinin ortayaçıkmalarından bir yıl sonra

 olmuştu. O yüzden VVill'in saçlarıkolaylıkla suratına düşecek gibiydi.

 Anlaşılan saçlarından Jessie'yi göremiyordu,çünküonun ne kadar

 öfkelendiğininfarkında değildi... Oysa normal durumlarda Jessie'nin

 11ılıhalinin veöfkesinin hemen farkına varırdı. Will gülmeyi sürdürmüş,

 'iıunda Jessieöfkesi giderek arttığından birşeyler yapmasıgerektiği-

 [1\dkarar vermişti. Yoksa patlamasıişten bile değildi. İşte böylece

 küçük yumruğunu sıkmışveçok sevdiği kardeşine,çocuk sonunda

 inin bakmak için başınıkaldırıncaşiddetle vurmuştu. Hem de ağzına.

 !Kııdarbe Will'i bovling kukasıgibi devirmişveçocuk sarsıla sarsıla

 nOlaıiüiya başlamıştı.

 Jessie daha sonra kendini VVill'in can acısındançokşaşkınlıktan HÛLıdığına inandırmayaçalışmıştı. Ama
on iki yaşında olmasına karşın : g«n;oğinöyle olmadığınıpekâlâbiliyordu. VVill'in canınıyakmıştı. Kardeş
inin alt dudağıbir yerinden,üst dudağıda iki yerinden yarılmıştı. Evet, VVill'in canınıkötüyakmıştı. Neden?
Kardeşi budalaca birşey yaptığırainmi? Ama aslında Will dokuz yaşındaydı. O gün basmıştıdokuzuna, aş
ta b ü t ü nçocuklar aptal olurlardı. Hayır, mesele VVill'in aptallığı1tlufllldi. Olaya Jessie'nin korkusu neden
olmuştu. Birşey yapmazsa ohftpuk köpük yeşilöfke ve utancın onu patlatacağıkorkusu. (G ü ne ş s ö
necekti.)
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 ilk kez o gün karşılaştığıgerçekşuydu:İçinde bir kuyu vardı. O

 unun suyu zehirliydi. VVilliam ona parmak attığızaman o kuyunun

 iı,um bir kovaşarkıtmıştı. Kova yukarıçıktığında içi kıvıl kıvıl böcekler ve

 yi mim doluydu. Jessie de bu yüzden kardeşine nefret duymuştu. VVill'e

 «ftluuiabu nefret yüzünden vurduğunu düşünüyordu. O derinliklerden

 ilınlar Jessie'yi korkutmuştu.Şimdi, bunca yıl sonra onu hâlâkorkut-

 iıı.junu anlıyordu... Aynızamandaöfkelendiriyordu da.

 Güneşi söndüremeyeceksin, diye düşündüama bunun ne anlama gt»lılifli konusunda en ufak bir fikri bile
yoktu. Buna izin verirsem kahro-nııl
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 «Seninle bu ince noktalarıtartışmak istemiyorum, Gerald. Sen sadeceşu kahrolasıcaşeylerin anahtarlarını
getir ve onlarıbileklerimdençıkar.»

 Bununüzerine Gerald birşey söyleyince Jessieöyleşaşırdıki,önce ne demek istediğini kavrayamadı.«Ya
kelepçeleri açmazsam?»

 Jessieönce kocasının ses tonunun değişmişolduğunu farketti. Gerald genellikle tok sözlüve samimi bir
adam tavırlarıyla dobra dobra konuşurdu. Ses tonu,«Burasıbenim kontrolumda,»derdi sanki.«Böyle
olmasıhepimizinçokşanslıolduğunu göstermiyor mu?»diye ilan ederdi. Ama Geraldşimdi Jessie'nin hiçtanı
madığıalçak, kedi mırıltısınıandıran bir sesle konuşuyordu. Gözlerinde oışık da tekrar belirmişti. Bir
zamanlar Jessie'yiüzerine projektörlerçevrilmişgibi canlandıran o küçük, ateşliışıltı. Gerald'ın gözleri altınç
erçeveli gözlüğünün arkasında iyice kısılmış, etrafışişbirer yarığa dönüşmüştü. Amaışıltıvardıbu gözlerde.
Evet vardı...

 Sonra o garip Bay Mutlu olayı. Bay Mutlu azıcık olsun sarkmamış-tı. Hatta Jessie'nin anımsadığından
daha da dimdik duruyor gibiydi... Ama herhalde onaöyle geliyordu.

 Sonunda kocasının söylediği son söze... oşaşılacak soruya dönmedenönce bütün bu bilgiyi inceledi. «
Ya kelep ç eleri a ç mazsam? » Jessie bu kez ses tonundan daha ileriye, sözlerinin anlamına geçti. Bu sö
zcüklerin anlamlarınıiyice kavrarken korku veöfkesinin bir derece daha arttığınıhissetti.İçerde bir yerde o
kova yine pis ve yapışyapışsuya dalmak için kuyuya iniyordu. Kovaya içinde bataklık yılanıkadar zehirli
mikropların kaynaştığıo yosunlu sudan dolacaktı.

 Mutfak kapısıyineçerçevesineçarptı. Köpek de korudan havlamaya başladıyine. Sesişimdi her
zamankinden daha yakından geliyordu. Hırıltılı,çaresiz bir sesti.İnsan böyle birşeyi uzun süre dinlerse
herhalde migren olurdu.

 Jessie o güçlüsesinin,«Beni dinle Gerald,»dediğini duydu. Sessizliği bozmak için daha uygun bir an seç
ebileceğinin farkındaydı. Ne de olsa,şu anda Kashvvakamak Gölününıssız kuzey kıyısında, karyolanın
direklerine kelepçelenmişdurumdaydı. Ayağında da naylondan ufacık bir bikini külot vardı. Ama yine de
bu sese hayranlık duyduğunu farketti.«Beni dinliyor musun? Son günlerde konuştuğum zaman beni pek
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 «Seninle bu ince noktalarıtartışmak istemiyorum, Gerald. Sen sadeceşu kahrolasıcaşeylerin anahtarlarını
getir ve onlarıbileklerimdençıkar.»

 Bununüzerine Gerald birşey söyleyince Jessieöyleşaşırdıki,önce ne demek istediğini kavrayamadı.«Ya
kelepçeleri açmazsam?»

 Jessieönce kocasının ses tonunun değişmişolduğunu farketti. Gerald genellikle tok sözlüve samimi bir
adam tavırlarıyla dobra dobra konuşurdu. Ses tonu,«Burasıbenim kontrolumda,»derdi sanki.«Böyle
olmasıhepimizinçokşanslıolduğunu göstermiyor mu?»diye ilan ederdi. Ama Geraldşimdi Jessie'nin hiçtanı
madığıalçak, kedi mırıltısınıandıran bir sesle konuşuyordu. Gözlerinde oışık da tekrar belirmişti. Bir
zamanlar Jessie'yiüzerine projektörlerçevrilmişgibi canlandıran o küçük, ateşliışıltı. Gerald'in gözleri altınç
erçeveli gözlüğünün arkasında iyice kısılmış, etrafışişbirer yarığa dönüşmüştü. Amaışıltıvardıbu gözlerde.
Evet vardı...

 Sonra o garip Bay Mutlu olayı. Bay Mutlu azıcık olsun sarkmamış-tı. Hatta Jessie'nin anımsadığından
daha da dimdik duruyor gibiydi... Ama herhalde onaöyle geliyordu.

 Sonunda kocasının söylediği son söze... oşaşılacak soruya dönmedenönce bütün bu bilgiyi inceledi. «
Ya kelep ç eleri a ç mazsam? » Jessie bu kez ses tonundan daha ileriye, sözlerinin anlamına geçti. Bu sö
zcüklerin anlamlarınıiyice kavrarken korku veöfkesinin bir derece daha arttığınıhissetti.İçerde bir yerde o
kova yine pis ve yapışyapışsuya dalmak için kuyuya iniyordu. Kovaya içinde bataklık yılanıkadar zehirli
mikropların kaynaştığıo yosunlu sudan dolacaktı.

 Mutfak kapısıyineçerçevesineçarptı. Köpek de korudan havlamaya başladıyine. Sesişimdi her
zamankinden daha yakından geliyordu. Hırıltılı,çaresiz bir sesti.İnsan böyle birşeyi uzun süre dinlerse
herhalde migren olurdu.

 Jessie o güçlüsesinin,«Beni dinle Gerald,»dediğini duydu. Sessizliği bozmak için daha uygun bir an seç
ebileceğinin farkındaydı. Ne de olsa,şu anda Kashvvakamak Gölününıssız kuzey kıyısında, karyolanın
direklerine kelepçelenmişdurumdaydı. Ayağında da naylondan ufacık bir bikini külot vardı. Ama yine de
bu sese hayranlık duyduğunu farketti.«Beni dinliyor musun? Son günlerde konuştuğum zaman beni pek
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 dinlemediğini biliyorum. Ama bu kez beni işitmen gerçektençokönemli. E... sonunda beni dinlemeye baş
ladın mı?»

 Gerald yatakta dizçökmüşJessie'ye o zamana dek keşfedilmemişbir böcek türüymüşgibi bakıyordu. Kıvıl
kıvıl, iplik gibi incecik kılcal damarların oluşturduğu karmaşık ağlarla dolu yanaklarıkızarmış, neredeyse
morlaşmıştı. (Jessie bu damarları, Gerald'in içki markaları, diye düşünürdü.) Alnında da yine o kılcal
damarlardan vardı. Bu ağın rengi o kadar koyu, biçimi deöyle belirgindi ki, dahaçok doğuştan olan bir
lekeye benziyordu. Gerald,«Evet,»dedi. O yeni, kedi mırıltısınıandıran sesi yüzünden bu sözcük,«
Eeeffettt...»e dönüştü.«Dinliyorum, Jessie. Kesinlikle dinliyorum.»

 «İyi.Öyleyseşimdişifonyere gidecek ve o anahtarlarıalacaksın. Bu kilidi açacaksın...»Sağbileğindeki kelep
çeyi karyolanın başlığına vurarak takırdattı.«Sonra bunun kilidini açacaksın.»Diğer kelepçeyi de aynış
ekilde vurupşıkırdattı.«Dediğimi hemen yaparsan Portland'daki normal ve acıvermeyen yaşamımıza dö
nmedenönce biraz normal, acıvermeyen ve karşılıklıorgazmısağlayan bir biçimde sevişiriz.»
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 Sonra, anlamsız, diye düşündü. Anlamsız sözcüğünükatmadın. Portland'daki normal, acıvermeyen ve
anlamsız yaşamımıza... Belki gerçektenöyleydi, belki de durumu biraz fazla dramatize ediyordu.
(Karyolaya kelepçelenmenin insanın melodrama kaçmasına neden olduğunu anlamaya başlıyordu.) Ama
bu sözcüğükatmamasıdaha iyi olmuştu belki de. Bundan da yeni, kül yutmayan o sesin... ne de olsa
Jessie'nin kendi sesiydi... pek de o kadar patavatsız olmadığıanlaşılıyordu. Sonra o ses bu fikri yalanlarm
ışcasına belirgin bir biçimde biröfke temposuyla yükselmeye başladı.

 «Ama işi savsaklamaya ve benim damarıma basmaya devam edersen, buradan doğruca kız kardeşimin
evine giderim. Ondan boşanma davasına kimin baktığınıöğrenir ve o avukatıararım.Şaka etmiyorum. Ben
bu oyunu oynamak istemiyorum! »

 Şimdi gerçekten inanılmayacak birşey oluyordu. Jessie'nin milyon yıl da yaşasa hiçaklına gelmeyecek birş
ey. Kocasıtekrar sırıtmaya başlıyordu. Bu tıpkıuzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra nihayet dost sulara
erişen bir denizaltının yüzeyeçıkmasına benziyordu. Ama asıl inanılmayacakşey bu değildi. Gerçekten inanı
lmayacak olan, sırıtma-

 —  17—                                     Oyun/F: 2

 nın artık Gerald'ıgeri zekâlı, zararsız birine benzetmemesiydi.Şimdi bu sırıtışla tehlikeli bir deliyi andırı
yordu.

 Gerald yine elini uzatıp karısının sol göğsünüokşadı. Sonra da canınıacıtırcasına sıktı. Hiçde hoşolmayan
bu hareketini göğüs ucunuçimdikleyerek sona erdirdi. O ana dek hiçböyle birşey yapmamıştı.

 «Ay, Gerald! Canım yand ı ! »

 Kocasıtakdirle, ciddi ciddi başınısalladı. Bu hali garip bir biçimde o korkunçsırıtışına uyuyordu.«İşte bu
iyi, Jessie. Yani bütün herşey. Sen bir aktris olabilirmişsin. Ya da bir tele-kız.Şu gerçektençok pahalı
olanlardan.»Bir an durakladı, sonra da ekledi.«Bu bir iltifattı.»

 «Tanrıaşkına, sen neden söz ediyorsun?»Ancak Jessie bu sorunun cevabınıbildiğinden oldukça emindi.
Artık gerçekten korkuyordu. Yatak odasında kötübirşey ortayaçıkmıştı.Şimdi orada kapkara bir topaç
gibi dönüp duruyordu.

 Bir yandan da hâlâöfkeliydi; VVill'in ona parmak attığıgünkükadaröfkeli.

 Gerald bir kahkaha attı.«Ben neden mi s ö zediyorum? Bir an beni buna inandırdın.İşte bundan söz
ediyorum.»Bir elini karısının sağkalçasına koydu. Tekrar konuşmaya başladığında sesi ciddi ve kesindi.
«Şimdi... bacaklarınıbenim için açmak istiyor musun, yoksa bunu benim mi yapmam gerekiyor? Bu da
oyunun bir parçasımı?»

 «Bırak da kalkayım!»

 «Evet... sonunda.»Gerald diğer elini hızla uzatıp sağgöğsünüçim-dikledi. Hem deöyleşiddetle ki, Jessie'nin
sinirleri sağyanından kalçasına kadar küçük beyaz alevlerçıkararak tutuştu sanki.«Şimdi, o biçimli
bacaklarıbenim için aç, azametli güzelim.»

 Jessie kocasına dikkatle baktıve o korkunçşeyi anladı. Gerald biliyordu. Jessie'nin bu oyunu sürdürmek
istemediğini söylerkenşaka etmediğini pekâlâbiliyordu. Biliyordu. Ama bildiğini bilmemeyi yeğliyordu.
Bir insan bunu yapabilir miydi?
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 Kül yutmayan o ses, tabii yapabilir, dedi. Baoton'un kuzeyi ve Montreal'in g ü neyindeki en b ü y ü k
hukuk firmas ı n ı n ö nemli avukatlar ı n-dansan bilmek istedi ğ in her neyse onu bilebilirsin. Bilmek
istemedi ğ in neyse onu da bilmezsin. Burada ba şı n b ü y ü k dertte san ı r ı m, hayat ı m. Evlilikleri sona
erdiren dertlerden bu. En iyisi g ö zlerini k ı s ı p di ş lerini s ı k. Çü nk ü korkar ı m m ü thi ş bir a şı ba ş
lamak ü zere.

 —18—

 O sırıtış... oçirkin, zalimce sırıtış.

 Farkında değilmişgibi davranmak ve bunuısrarla sürdürmek. Gerald ileride bu konuda yalan makinesi
testinden bile başarıyla geçebilirdi. Sanki kırılmışgibi, gözlerini iri iri açarak, « Ben bunun oyunun bir par
ç as ı oldu ğ unu san ı yordum, » derdi. « Ger ç ekten de ö yle. » Jessieısrar eder,öfkeyle ona saldırırsa, o
da savunma yöntemlerinin en eskisinden yararlanırdı.İçine süzülüverirdi bunun. Kayadaki birçatlağın iç
ine süzülen bir kertenkele gibi.«Sen bundan ho ş land ı n. Ho ş land ığı n ı biliyorum. Neden itiraf
etmiyorsun? »

 Haberi yokmuşgibi davranmak. Bilmek ama yine de devam etmeyi planlamak. Gerald, Jessie'yi
karyolanın direklerine kelepçelemişti. Bunu onun yardımıyla yapmıştı. Veşimdi... ah, kahretsin! Yaldızlısö
zlere ne gerek vardı? Geraldşimdi Jessie'ye saldırmak niyetindeydi. Kapı çarpar, köpek havlar, bıçkı
homurdanır ve gerdanlıdalgıçgölde haykırırken onunırzına geçecekti. Gerçekten buna karar vermişti.«
Evet,çocuklar, keh keh keh keh! Altınızda kızgınızgaraya konmuştavuk gibi sıçrayan bir karıolmadıysa hiç
yatmamışsayılırsınız.»Jessie bu gurur kırıcıeylem sona erdiği zaman Maddy'ye gerçekten giderse Gerald
ona saldırmanın aklının köşesinden bile geçmediği konusundaısrar edecekti.

 Pembe ellerini karısının kalçalarına dayayarak bacaklarınıayırmaya başladı. Jessie fazla karşıkoymadı. En
azından o sırada olanlar yüzündenşaşırmışve dehşete kapılmışolduğundan fazla karşıkoyamamıştı.

 İçindeki o daha tanıdık ses konuşmaya başladı. En uygun tav ı r da bu. Sen sadece orada sessizce yat.
B ı rak p ü sk ü rtece ğ ini p ü sk ü rts ü n. Sonu ç ta o kadar ö nemli mi? Gerald bu i ş i daha ö nce en a
ş a ğı bin defa yapt ı . Ve sen bir kez olsun sars ı lmad ı n. Belki unutmu ş sundur diye hat ı rlat ı yorum:
Senin hemen k ı zaran bir bakire oldu ğ un g ü nler y ı llar ı n gerisinde kald ı .

 Jessie bu sesi dinlemez veönerisine uymazsa ne olacaktı? Seçenek neydi?

 Bu sorunun yanıtıymışgibi gözlerininönünde korkunçbir sahne belirdi. Jessie kendini görüyordu. Boşanma
davasısırasında mahkemede tanıklık ediyordu. O tutucu pembe Donna Karan tayyörüve içindekişeftali
pembesi ipek bluzuyla tanık sandalyesindeydi. Dizlerini ve ayak bileklerini iffetli bir tavırla birleştirmişti.
Sapsız küçükçantası,şu beyaz

 —19—

 olanı, kucağındaydı. Artıkölmüşolan Harry Reasor'a benzeyen bir yargıca olayıanlattığınıgörüyordu.«
Evet, yazlık eve Gerald'la birlikte kendi isteğimle gittim. Evet, kocamın beni ikiçift Kreig kelepçesiyle
karyolanın direklerine bağlamasına izin verdim. Evet, yine kendi isteğimle. Evet, aslında dahaönce de bö
yle oyunlar oynadık. Ama gölün kıyısındaki evde değil.»

 «Evet, Sayın Yargıç, evet.»

 «Evet, evet, evet.»
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 Gerald bacaklarınıayırmayısürdürürken Jessie, Harry Reasor'a benzeyen yargıca bu işe nasıl ipek eş
arplarla başladıklarınıanlattığınıduyuyordu. Oyunun ilerlemesine izin vermişti. Eşarpların yerini ipler, sonra
da kelepçeler almıştı. Jessie bütün bunlardançabucak bıkmış, bu oyun onu tiksindirmişti. Hem deöyle
tiksindirmişti ki, Gerald'in onu ekimde haftanın ortasında bir gün Portland'dan arabayla yüz yirmi iki
kilometreötedeki Kashvvakamak Gölüne götürmesine izin vermişti.Öylesine iğrenmişti ki, kocasının onu
bir köpek gibi zincirle bağlamasına razıolmuştu. Bütün bu oyunlar içini o kadar sıkmıştıki, ayağında
sadece naylon külotla kalmıştı. Kumaş, arkasından New York Times'm ilanlar bölümürahatlıkla okunacak
kadar inceydi. Yargıçbütün bunlara inanacak ve Jessie'ye tüm kalbiyle hak verecekti. Tabii verecekti ya.
Kim vermezdi ki? Jessie kendini tanık yerinde otururken görüyordu.«Ve ben oradaydım işte,»diyordu.«
Karyolanın direklerine kelepçelen-miştim. Victoria's Secret'tan alınmışbir iççamaşırıve bir gülümseyişten
başka hiçbirşeyim yoktu. Ama son anda fikrimi değiştirdim.

 Jessie bu garip hayalden uyandığında Gerald külotunuçekiştiriyordu. Bacaklarının arasında dizçökmüştü.
Suratındaöyle ciddi bir ifade vardıki, onu gören kendisini istemeyen karısıyla yatmaya değil, baro sınavına
girmeye hazırlandığınısanırdı. Tombul alt dudağının ortasından beyaz bir tükürük akıyordu.

 B ı rak da ş u i ş i yaps ı n, Jessie. Ne p ü sk ü rtecekse p ü sk ü rts ü n. Onu çı ld ı rtan testislerindeki o
s ı v ı . Bunu sen de biliyorsun. Hepsini çı ld ı rt ı r. O s ı v ı y ı att ığı zaman onunla yeniden konu ş may ı
ba ş ar ı rs ı n. Onunla ba ş a çı kabilirsin. Onun i ç in ş imdi mesele çı karma. Orada ö yle yat. Gerald b ü
t ü n bunlar ı i ç inden at ı ncaya kadar bekle.

 ,İyi biröneriydi. Galiba Jessie deöyle yapacaktıama içindeki o yeni varlık olmasaydı. Yeni gelen bu isimsiz
varlık, Jessie'nin yıllar

 —20—

 boyunca«İyi-Eş-Burlingame»diye düşündüğünasihat kaynağının birinci sınıf bir budala olduğuna
inanmaktaydı. Yine de herşeyi oluruna bırakabilirdi. Ama aynıanda ikişey birden oldu. Birincisi,
bileklerinin karyolanın direklerine bağlıolmasına karşın, ayak ve bacaklarının serbest olduğunu kavraması
ydı. Bunu kavradığında akan salya Gerald'ınçenesinden damladı. Bir an havada sallandı, uzadı, sonra da
Jessie'nin karnına, göbekçukurunun hemen yukarısına damladı. Bu duygunun tanıdık bir yanıvardı.
Jessie bir an korkunçdenecek kadar yoğun bir dej â vuduygusuyla sarsıldı. Oda etrafında kararır gibi
oldu. Pencerelere ve tepeye sanki buzlu camlar geçirilmişti.

 Bütün neden onun cüreti, diye düşündü. Aslındaöyle olmadığınıpekâlâbiliyordu. Bütün neden onun o lanet
olasıca cüreti.

 Jessie karşılık verdi ama Gerald'dançok, kafasının dibinden sel sularıgibi yükselen o nefret dolu duyguya
tepki gösterdi. Aslında hiçdüşünmeden, sadece saçlarına takılarakçırpınanşeyin bir yarasa olduğunu
anlayan bir kadının içgüdüsel, panikle karışık tiksintisiyle hareket etti.

 Bacaklarınıgeriçekerek sağdizini kaldırdı. Dizi az kalsın Gerald'ınçenesine gelecekti. Sonraçıplak ayakları
nıpistonlar gibi kullandı. Sağayağının tabanıylaüst kısmınıadamınçanağa benzeyen karnının derinliklerine
kadar gömdü. Sol ayağının topuğu penisin sert köküne ve onun altında soluk renkli olgun meyvalar gibi
sallanan testislere geldi.

 Gerald geriye doğru sallandıve kabaetleri tüysüz, tombul baldırlarına değdi. Başınıtepe camına ve güneş
ışınlarınıyansıtan beyaz tavana doğru kaldırarak hırıltılı, tiz birçığlık attı. Aynıanda göldeki gerdanlıdalgıç
tekraröterek cehenneme yakışacak bir kontrpuan oluşturdu. Jes-sie'ye bir erkek bir diğerini teselli
ediyormuşgibi geldi.
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 Gerald'ın gözleri birer yarık gibi değildi artık. Işıldamıyordu da. Bugünkükusursuz gökyüzügibi masmavi g
özleri irileşmişti. (Gerald bürodan telefon ederek,«Dava ertelendi,»demişti.«Hiçolmazsa günübirlik yazlık
eve gitmek ister misin? Belki gece de orada kalırız.»Sonbaharınıssızlaştırdığıgölünüzerindeki gökyüzünüg
örebilme düşüncesi Jessie'nin bu teklifi kabul etmesine neden olmuştu.)Şimdi Gerald'ın gözlerinde acıveö
fke vardı. Jessie onun gözlerine pek bakamıyordu. Boynunun iki yanında kirişler kabarmıştı. Jessie, onları
o yağmurlu yaz-

 —21—

  

 dan beri görmemiştim, dedi kendi kendine. Gerald o yaz bahçeyle uğraşmaktan vazgeçip hobi olarak
J.W. Dant'ıseçmişti.

 Çığlıklar hafiflemeye başladı. Sanki elinde 'Uzaktan Gerald Kontrolü' aygıtıolan biri sesi kısıyordu. Tabii
gerçek bu değildi. Olağandışısayılacak kadar uzun bir süre bağırmıştı,şimdi soluğu kesilmeye başlıyordu.
Jessie, can ı n ı k ö t ü yakm ış olmal ı y ı m,diye düşündü.Şimdi yana-ğındaki kırmızıbeneklerle alnındaki
leke mora dönüşüyordu.

 İyi-Eşüzüntülübir sesle, evet, ger ç ekten ö yle yapt ı n,diye bağırdı. Ger ç ekten, ger ç ekten ö yle yapt ı
n!

 Yeni ses düşünceli düşünceli, evet, dedi. İ yi ni ş an alm ış , de ğ il mi?

 İyi-Eşhaykırdı. Kocan ı n testislerine tekme att ı n! Tanr ı a ş k ı na! Sana bu hakk ı kim verdi? B ö yle
bir ş ey yapma hakk ı n ı kim verdi? Sana bu konuda ş aka yapma hakk ı n ı bile kim verdi?

 Jessie bu sorunun yanıtınıbiliyordu. Ya da bildiğini sanıyordu. Bunu yapmıştı,çünkükocasıonunırzına geç
mek niyetindeydi. Daha sonra bunu aslında uyumlu bir evliliği olan ve zararsız bir seks oyunu oynayan birç
iftin birbirlerini yanlışanlamalarının neden olduğu bir olay diye geçiştirecekti. Gerald omzunu silkerek,«Suç
oyunda,»diyecekti.«Suçoyunun, benim değil.İstemiyorsan bu oyunu bir daha oynamayız, Jess.»Tabii ne s
öylerse söylesin hiçbirşeyin karısını, kollarınıkelepçelenmek için bir daha uzatmaya ikna edemeyeceğini
bildiği için böyle konuşacaktı. Hayır, bu bir 'son kez herşeyödenir' olayıydı. Gerald da bunu biliyordu ve
oyunun iyice zevkiniçıkarmaya niyetlenmişti.

 Jessie'nin odada olduğunu hissettiği karaşey dönerek kontroldançıktı. Tam da korktuğu gibi. Gerald hâlâ
haykırıyormuşgibiydi ama acıyla büzdüğüağzından hiçsesçıkmıyordu. (En azından Jessie birşey
duymuyordu.) Yüzüne kanöylesine hücum etmişti ki, suratışimdi yer yer kapkara duruyordu. Jessie onunş
ahdamarınıgörebiliyordu. Damar boynunun dikkatle traşettiği cildinin altındaşiddetle atıyordu, neredeyse
patlayacaktı. Kötübir dehşet duygusu bir hançer gibi Jessie'nin kalbine saplandı.

 «Gerald?»Sesi ince ve titrekti. Arkadaşının doğumgünüpartisinde değerli birşeyi kıran bir kızın sesi.«
Gerald, iyi misin?»

 Tabii budalaca bir soruydu, inanılmayacak kadar budalaca. Ama bunu sormak, Jessie'nin kafasındaki
sorularıaçıklamasından daha

 —22—

 kolaydı. « Gerald, ç ok mu k ö t ü yaraland ı n? Gerald, ö lmeyeceksin de ğ il mi? »
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 İyi-Eşendişeyle, tabii ki ö lmeyecek,dedi. Can ı n ı yakt ı n. Ger ç ekten. Pi ş man olman gerekir. Ama
o ö lmeyecek... Burada kimsenin ö lece ğ i yok.

 Gerald'in büzüp kırıştırdığıdudaklarıhâlâsessizce titriyordu. Karısının sorusunu yanıtlamadı. Ellerinden
birini karnına götürmüş, diğeriyle yaralanmışolan testislerini avuçlamıştı. Sonra iki elini de ağır ağır yukarı
kaldırarak sol memesinin hemenüzerine götürdü. Artık daha fazla uçamayacakşişman, pembe kuşlar gibi
orada kaldıelleri. Jessieçıplak bir ayağın ...kendiçıplak ayağının... izinin kocasının yuvarlak göbeğinde
belirginleşmeye başladığınıgörebiliyordu. Pembe etinüzerinde suçlama dolu, parlak bir kırmızıydıbu iz.

 Gerald soluk veriyor ya da vermeyeçabalıyordu. Pis bir sise benzeyen soluğuçürümüşsoğan gibi
kokuyordu. Jessie, 'gelgit solu ğ u',diye düşündü. Ci ğ erlerimizin alt b ö l ü mlerinin onda biri gelgit solu
ğ u i ç in ayr ı lm ış t ı r. Lisede biyoloji dersinde bize b ö yle öğ retmediler miydi? Evet, ö yle san ı r ı m.
Gelgit solu ğ u. Suda ya da d ış arda bo ğ ulan insanlar ı n ü nl ü son nefesi. Bu solu ğ u verdin mi ya bay
ı l ı rs ı n ya da...

 Jessie sert bir sesle azarlar gibi,«Gerald!»diye bağırdı.«Gerald, soluk al!»

 Adamın gözleri yuvalarından uğradı. Bir tek defa havayıhafifçe içineçekmeyi başardı. Bu havayıda karısı
na son bir söz söylemek için kullandı.«... kalp...»

 Hepsi bu kadar.

 « Gerald! » Jessieşimdi sadece azarlar gibi konuşmuyordu, sesindeşok da vardı. Erkekçocuklara kü
lotundaki tavşancıklarıgöstermek için eteğini kaldırırken yakaladığıoynak biröğrenciyi azarlayan evde kalm
ışyaşlıbiröğretmene benziyordu. « Gerald, sa ç malamay ı b ı rak ı p soluk' al! Kahretsin! »

 Gerald soluk almadı. Onun yerine gözleri yuvalarında kaydı, sarımsıaklarıortayaçıktı. Dili ağzından sanki
fırladıve o sırada yellenmeye benzer bir sesçıktı. Sönen penisinden turuncu, bulanık bir idrar fışkırarak
havada kavisçizdi. Jessie'nin dizlerine ve kalçalarına sıcak damlalar düştü. Kadının sesi uzun, kulak tı
rmalayıcıbirçığlığa dönüştü. Kelepçeleriçekiştirdiğini, bu kez Gerald'dan mümkün olduğu kadar uzaklaş-

 —23—

 mak için onlardan yararlandığınıfarketmedi. O arada ayaklarınıbükerek altına aldı.

 « Dur art ı k, Gerald!1Dur yoksa yataktan d üş ... »

 Çok geçkalmıştı. Kocasıonu duyuyorsa bile artıkçok geçti. Ama Jessie'nin mantıklıkafasıGerald'in
kendisini duyduğundan emin değildi. Adamın kamburlaşmışsırtıiyice büküldüve gövdesinin yukarıkısmı
karyolanın kenarından sarktı. Ondan sonra işe yerçekimi karıştı. Jessie'nin bir zamanlar yatakta birlikte
karamela yediği Gerald Burlingame arkaüstüyuvarlandı. Dizleri havada, başıaşağıdaydı. Yurt havuzunda
'Bedava Yüzme' saati sırasında arkadaşlarınıetkilemeyeçalışan beceriksiz birçocuk gibi. Kafasısert
tahtadan zemineçarparkençıkan ses Jessie'nin tekrar birçığlık atmasına neden oldu. Sanki dev bir
yumurtayıtaştan bir kâsenin ağzına vurarak kırıyorlardı. Jessie bu sesi duymamışolmak için herşeyini
verebilirdi.

 Bir sessizlik oldu.Şimdi bunu uzaklardaki bıçkının gürültüsübozuyordu. Jessie'nin irileşmişgözlerininönü
nde büyük, gri bir gül açıyordu.Çiçeğirv yapraklarıgenişledi, genişledi. Sonra renksiz dev pervanelerin
tozlu kanatlarıgibi yenidençevresini sararak herşeyi bir süre için gözlerden sakladılar. Jessie'nin tek bilinçli
duygusu minnet oldu.
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 Jessie sanki beyaz bir sisle dolu uzun ve soğuk bir koridordaydı. Koridor bir yana doğru iyice meyil yapı
yordu.İnsanların«Elm SokağıKâbusu»gibi filmler ve«Alacakaranlık Kuşağı»türünden TV dizilerinde yürüd
ükleri yerlere benziyordu. Jessieçıplaktıve soğuk onu gerçekten etkilemeye başlıyor, kaslarının sızlamasına
neden oluyordu.Özellikle sırt, boyun ve omuz kaslarının. Buradan çı kmal ı y ı m,diye düşündü. Yoksa
hasta olaca ğı m. Sisve rutubet y ü z ü nden kramplar girmeye ba ş lad ı zaten.

 (Aslında nedenin sis ve rutubet olmadığınıbiliyordu.) Ayr ı ca Gerald'in da bir derdi var. Ne oldu ğ unu
hat ı rlam ı yorum. Ama o hasta olabilir.

 —24—

 (Oysa 'hasta' sözcüğünün pek de uygun bir kelime olmadığınıbiliyordu.)

 Öte yandan benliğinin bir kısmıo meyilli, sisli koridordan kaçmak istemiyordu. Garip olan da buydu. Benli
ğinin o kısmıJessie'ye orada kalmasınınçok daha iyi olacağını, koridordançıkarsa pişman olacağınısöylü
yordu. Jessie de bu yüzden bir süre orada kaldı.

 Sonunda canlanmasına havlayan bir köpek neden oldu. Hayvanın havlayışıönce kalınken sonra tizleşerek
titriyordu. Her havlayışında boğazına dolmuşbir avuçsivri uçlu kıymığıkustuğunu sanıyordunuz. Jessie bu
havlamayıdahaönce de duymuştu. Ancak bunun ne zaman ve nerede olduğunu anımsamayamasıdaha iyi
olabilirdi.Çok daha iyi hem de. Ya da köpek havladığısırada neler olduğunu hatırlamaması.

 Ama bu ses hiçolmazsa kımıldamasınısağladı. Sol ayak, sağayak, saman ayak, hasır ayak... Jessie
birdenbire gözlerini açarsa siste ileriyi daha iyi görebileceğini düşündü. Veöyle de yaptı.Şimdi gördüğü
Alacakaranlık Kuşağındakiürpertici bir koridor değil, Kashvvakamak Gölünün kuzey ucundaki yazlık
evlerinin büyük yatak odasıydı. Evin bulunduğu yer Notch Koyu diye biliniyordu. Jessieüşümesineü
zerinde bikini külottan başka birşey olmamasının yol açtığınıtahmin etti. Boynu ve omuzlarısızlıyordu,çünk
ükaryolanın direklerine kelepçelenmişti. Bayıldığızaman kabaetleri yatakta kaymıştı. Burada meyilli bir
koridor yoktu, sis ve rutubet de. Sadece köpek gerçekti. Aptal hayvan hâlâhavlayıp duruyordu. Köpeğ
in sesinden eve iyice yaklaşmışolduğu anlaşılıyordu. Gerald onu duyarsa...

 Gerald düşüncesi kramp girmişkaslarından helezonumsu, kıvılcım gibi sızıların tüm vücuduna yayılmasına
neden oldu. Karıncalanmalar dirseklerinde kayboluyordu. Jessie uykudan yeni uyanan insanlar gibi
sersem sersem, kollarının dirseklerine kadar olan kısımlarının uyuşmuşolduğunu anladı. Elleri donmuş
patates püresi doldurulmuşeldivenlerden farksızdı.

 Can ı m yanacak,diye aklından geçirirken birden herşeyi hatırladı... Karyolanın yanından tepeüstüdüşen
Gerald'ıgörür gibi oldu. Kocasıyerde yatıyordu. Yaölmüş, ya da kendinden geçmişti. Kendisi de burada,
yataktaydı. Kollarının dirseklerinden bileklerine kadar olan kısımlarıy-la ellerinin uyuşmasınınçok kötüoldu
ğunu düşünüyordu. Bir insan bun-

 —25—

 dan daha bencil olabilir miydi? Böyle yalnızca kendini düşünebilir miydi?

 Kül yutmayan o ses, e ğ er ö ld ü yse,dedi. Kabahat yine o kahrolas ı -can ı n kendisinde.Birkaçbasit
gerçeği daha eklemeyeçalıştıama Jes-sie bu sesi boğdu. Hâlâtam bilinçli olmayan bu haliyle bellek
bankalarının en derindeki arşivlerini daha iyi görebiliyordu. Ansızın bu sesin kime ait olduğunu anladı.
Hafifçe hımhım, bazıheceleri yutarak, her an alayla gülecekmişgibi konuşan sesin sahibiüniversitedeki oda
arkadaşıRuth Neary'ydi. Jessie gerçeğiöğrenmişve buna hiçdeşaşmamıştı. Ruth her zaman fikirlerini açı
klamak konusunda son derece cömert davranırdı. Onunönerileri Falmouth Foreside'dan gelmişolan on
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dokuz yaşındaki safdil oda arkadaşınıçoğu zamanşaşırtıp utandırırdı. Ruth Neary... Jessie'nin tanıdığı
koltukaltlarınıve bacaklarınıtraşetmeye yanaşmayan ilk kadın. Sinir bozucu kat danışmanının yastık kılıfına
çilek kokulu doğum kontrol köpüğüdolduran Ruth. Prensipleri yüzünden heröğrenci toplantısına giden ve
her deneme oyununu seyreden Ruth.Öğrencilerin sahneye koydukları«Nuhun Papağanının Oğlu»
oyunundan döndüğüzaman hemşaşıran, hem de ilgi duyan Jessie'ye,«Hiçbiri de olmazsa,' herhalde yakışı
klıbir gençgiysileriniçıkarır, kızım,»demişti Ruth.«Yani... her zaman olmaz, ama genellikle olur. Benceöğ
rencilerin yazıp sahneye koyduklarıoyunlar bunun içindir. Kızlarla delikanlıların soyunup herkesinönünde
sevişmeleri için.»

 Jessie, Ruth'u yıllardan beri düşünmemişti. Oysa Ruthşimdi kafasının içindeydi ve eski günlerde olduğu
gibi akıllıca küçükönerilerde bulunuyordu. Eh, neden olmasındı? Kafasıkarışmışve duygularısarsılmışkiş
ilereönerilerde bulunmak konusunda Ruth Neary'den daha ehil olan biri var mıydı? New HampshireÜ
niversitesinden mezun olduktan sonraüçdefa evlenmiş, iki kez intihara kalkışmış, dört sefer de uyuşturucu
ve alkolden kurtulmak için tedavi görmüştü. Sevgili Ruth?İşte o da Sevgi Kuşağının orta yaşa nasıl da
rahatlıkla eriştiğini gösterenışıltılı örneklerden biriydi.

 Jessie,«Tanrım,»dedi.«Bir bu eksikti. Cehennemden Bir Dert Ortağı.»Sesinin boğukluğu ve peltek
peltek konuşmasıonu elleriyle kollarının dirseklerine kadar olan kısmının uyuşukluğundan dahaçok
korkuttu.

 Gerald'ın dalma gösterisinden hemenönce yaptığıgibi yarım otur-

 —26—

 mayaçalışarak kollarınıçekiştirdi. (O korkunç, yumurta kırılırkençıkançatırtıya benzeyen ses gördüğürü
yanın bir parçasımıydı?Öyle olmasıiçin dua ediyordu.) Jessie hiçkımıldayamadığıiçin ansızın paniğe kapıld
ıve Ruth'la ilgili düşünceleri o anda silindi. Helezonumsu karıncalanma duygusu yeniden kaslarına yayıldı
ama bundan başka birşey de olmadı. Kollarıhâlâyukarda, biraz gerideydi. Soba boyu kesilmişisfendan k
ütükleri kadar duygusuzlardıve kımıldamıyorlardı. Jessie'nin kafasındaki o bulanıklık geçti. Paniğin insanın
kendine gelmesini sağlamakta amonyak ruhundançok daha etkili olduğunu keşfetmeye başlıyordu.
Kalbinin atışlarıda hızlandı. Ama hepsi o kadar. Uzun yıllarönce okuduğu bir tarih kitabından aklında
kalançok canlıbir görüntübir an gözlerinin gerisinde titreşti: Başıve elleri tomruğa vurulmuşgençbir kadının
etrafında bir daire oluşturan, onu işaret ederek gülen insanlar. Kadın peri masalındaki cadıgibiöne doğru e
ğilmişti. Yüzüne düşen saçlarıbir tövbekarın kefenine benziyordu.

 Onun ad ı İ yi-E ş Burlingame,diye düşündü. Kocasın/n can ı n ı yakt ığı i ç in cezaland ı r ı l ı yor. İ yi-E
ş i cezaland ı r ı yorlar, çü nk ü adam ı n can ı n ı yakan as ı l su ç luyu bulam ı yorlar... Sesi Ü
niversitedeki eski oda arkada- şı m ı nkini and ı ran su ç luyu.

 Ama 'canınıyakmak' doğru bir söz müydü?Şu anda yatak odasınıbirölüyle paylaştığıihtimali yok muydu?
Orada köpek olsun olmasın gölün Notch Koyu ucunun tümüyle bomboşolmasıolasılığıda?Çığlıklar
atmaya başlarsa ona sadece gerdanlıdalgıçkuşu cevap vermeyecek miydi? Sadece... Hepsi o kadar değil
miydi?

 Dahaçok bu düşünce, Poe'nun«Kuzgun»unun garip bir yankısıolan bu fikir, birdenbire orada neler olduğ
unu, başına nasıl bir felaket geldiğini kavramasınısağladı. Ansızın müthiş, bilinçsizce bir dehşete kapıldı. Bu
duygunun pençesinde yirmi saniye kadar kaldı. (Ama eğer ona bu panik saldırısının ne kadar sürdüğünü
sorsalardıherhalde,«En aşağıüçdakika,»derdi.«Belki de beşdakikaya yakın.») Jessie'nin benliğinin
derinliklerinde bir damla mantıklıbir bilinçkırıntısıkalmıştı. Ama o daçaresiz, sadeceüzgün bir seyirciydi.
Yatakta debelenen, başını,«Olamaz,»der gibi sağa sola sallarken saçlarıuçuşan kadınıseyreden ve onun
korku dolu boğukçığlıklarınıdinleyen biri.
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 Bu duruma ense köküne, sol omzunun başladığınoktaya saplanan derin,şiddetli bir sancıson verdi. Adele
krampıydıbu.İnleyerek

 —27—

 kafasının karyolanın başkısmınıoluşturan maunçubuklara dayanıp kalmasına izin verdi. Burktuğu kasş
iddetle gerilipöylece kalmıştıve bir kaya kadar da sertti. 0 korkunçsancının yanında, böyleçabaladığıiçin
dirseklerinden itibaren kollarıve avuçlarının karıncalanmaya başlamışolmasının hiçönemi yoktu. Karyolanın
başına yaslanırsa fazla gerilmişolan kasınıdaha da zorlayacağınıanladı.

 İçgüdülerine uyarak, hiçdüşünmeden ayaklarınıyatakörtüsüne dayayıp kabaetlerini havaya kaldırdı.
Ayaklarıyla itti. Dirsekleri bükülünce omuzlarıyla kollarının yukarısındaki baskıazaldı. Bir dakika sonra
da kramp gevşemeye başladı. Uzun, hırıltılı, rahat bir soluk aldı.

 Rüzgâr dışarıda esiyor, evle göl arasındaki yamaçta yetişençamların etrafında iççekişini andıran bir sesçı
kararak dolaşıyordu. Artık meltem olmaktançıkmıştı. Mutfakta (Jessie için orasıbaşka bir evrendeydi) o
ve Gerald'ın hızlaçekmeyi ihmal ettikleri kapışişmişçerçeveyeçarptı. Bir kere, iki kere,üçkere, dört...
Duyulan sesler yalnızca bunlardı. Köpek susmuştu. Hiçolmazsa o ara. Bıçkıda homurdanmıyordu artık.
Gerdanlıdalgıçbile galiba kahve molasıvermişti.

 Gerdanlıdalgıcın kahve molasıvermesi, belki de soğuk su makinesinin deposunda yüzerek birkaçdişi kuş
la gevezelik etmesi fikri, Jessie'nin gırtlağından ağzıtoz içinde kalmışgibi boğuk bir sesin yükselmesine
neden oldu. Karga sesini andırıyordu ama bu kadar kötüolmayan koşullarda hafif bir kahkaha diye tanı
mlanabilirdi. Bu, Jessie'nin kapıldığıpaniğin son kalıntılarınıda geçirdi. Hâlâkorkuyordu ama hiçolmazsa artı
k düşünce ve hareketlerine hakimdi yeniden. Ağzında kötü, madensi bir tat kalmıştı.

 İş te bu adrenalin, k ı z ı m. Ya da ellerin pen ç eye d ö n üş t üğü , duvarlara t ı rmanmaya ba ş lad ığı n
zaman v ü cudundaki bezlerin salg ı lad ığı neyse o. İ lerde biri sana pani ğ in ne oldu ğ unu sorarsa art ı k
onu yan ı tlayabilirsin: Duygularla ilgili bir k ö r nokta bu. İ nsan sonunda kendini a ğı z dolusu bozuk
paray ı emmi ş gibi hissediyor.

 Kollarının dirseklere kadar olan kısımlarıiyice karıncalanıyordu. Sonunda bu duygu parmaklarına kadar
yayılmıştı. Yumruklarınıbirkaçkez sıkıp açarken can acısıyla yüzünüburuşturdu. Karyolanın direklerineç
arpan kelepçelerin hafifşıkırtısınıduyuyordu. Bir an, Gerald'la bençıldırmışmıydık, diye düşündü.Şimdi gerç
ektenöyle gibi gözüküyordu. Ama tabii bütün dünyada binlerce insanın her gün buna benzer

 —28—

 oyunlar oynadıklarından kuşkusu yoktu. Hatta seks konusundaçoközgür kişilerin kendilerini dolaplarının i
çine astıklarını, beyinlerine giden kan azalarak sonunda kesilirkenölüp gittiklerini okumuştu. Bu tür
haberler erkeklerin penisleri olduğu içinşanslıdeğil, lanetli olduklarına büsbütün inanmasına yol açıyordu.

 Ama madem bu sadece bir oyundu (yalnızca bir oyundu, başka birşey değildi)öyleyse Gerald neden gerç
ek kelepçeler alma gereğini duymuştu?İşte bu ilginçbir soru sayılırdı.Öyle değil mi?

 Ruth Neary kafasının içinden, belki, dedi. Ama bence ş u anda en ö nemli soru bu de ğ il. Sen de ö yle d
üşü nm ü yor musun, Jessie?İnsan beyninin aynıanda pekçok değişik rayınüzerinde ilerlemesi gerçektenşa
şılacak birşeydi. Kafasıbu raylardan birininüzerinde kayarken Ruth'a ne olduğunu düşündü. Onu en son
on yılönce görmüştü. Ruth'dan haber alalıda aradan en aşağıüçyıl geçmişti. Arkadaşıona en son bir
kartpostal yollamıştı.Üzerinde süslükırmızıbir kadife elbise giymişve kırmalıbir yaka takmışgençbfr adamın
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resmi vardı. Gençadamın ağzıaçıktıve uzun dilini anlamlıbir biçimdeçıkarmıştı. Kartta,«ilerde bir gün
Prensim bana dilini gösterecek,»yazılıydı, Jessie yeniçağesprisi, diye düşündüğünüanımsıyordu. Victoriaça
ğında yaşayanların Anthony Trollope'larıvardı, yitik kuşağın da H.L. Mencken'i. Bizim ba şı m ı zaysa
pis tebrik kartlar ı n ı ve otomobil camlar ı na yap ış t ı r ı lan, ü zerlerinde, « Evet, asl ı nda yolun sahibi
benim, » türündenşeyler yazılıetiketleri sardılar.

 Kartta bulanık bir Arizona damgasıvardı. Bir de Ruth'un bir lezbi-yenler grubuna katıldığınıaçıklayan
birkaçsatır. Bu haber Jessie'yi fazlaşaşırtmamıştı. Hatta, belki de insanın tepesini fena halde attıran ama
aynıandaşaşılacak, içe dokunacak kadar tatlıbir insan halini alan arkadaşım, yaşam denen büyük oyun
tahtasında onun garip biçimine uyacakşekilde açılmışyuvayıbuldu, diye düşünmüştü.

 Ruth'un kartınıyazımasasınınüstçekmecesine koymuştu. Orada belki de hiçbir zaman cevaplamayacağıbir
çok mektup duruyordu. Ve eski oda arkadaşınıda en son o zaman düşünmüştü.Şimdiye dek aklına bile
gelmemişti... Bir Harley Davidson motosikleti olmasıiçin deliren ama sıradan bir aracı, hatta Jessie'nin eski
evcil Ford Pinto'sunu bile kullanamayan Ruth Neary. New HampshireÜniversitesindeüçyıl okuduktan
sonra bile kampüste sık sık kaybolan Ruth. Elektrik ocağında

 —29—

 birşey pişirdiğini unutup yemeği yakan ve her zaman o yüzden ağlayan Ruth. Bu işi o kadar sık yapı
yordu ki, odalarını, hatta bütün yatakhaneyi yakmamışolmasıbir mucize sayılırdı. Jessie'nin kafasının iç
indeki kül yutmayan, güvenli sesin Ruth'unki olmasıçok garipti.

 Köpek tekrar havlamaya başladı. Daha yakına gelmemişama uzak-laşmamışda. Sahibi kuşavlamıyordu,
bu kesindi. Hiçbir avcıöyle geveze bir köpeği istemezdi. Köpekle sahibi sadeceöğleden sonra gezintiye
çıkmışolsalardıhavlamalarşu son beşdakika süresince hep aynıyerden gelir miydi?

 Jessie'nin kafası, daha ö nce yan ı lmam ış t ı n,diye fısıldadı. K ö pe ğ in sahibi yok.Bu ne Ruth'un
sesiydi, ne deİyi-Eş-Burlingame'in. Bunun Jessie'nin kendi sesi olarak düşündüğüşeyle de bir ilgisi yoktu.
(O neyse...)Çok gençve korkmuşbirinin sesiydi bu. Ruth'un sesi gibi tanıdık geliyordu. O sadece ba şı
bo ş bir k ö pek. Burada yaln ı z. Sana yard ı m edemez, Jessie. Bize yard ı m edemez. »

 Ama belki de bu fazla kötümser bir değerlendirmeydi. Ne de olsa o köpeğin başıboşbir hayvan olduğunu
kesinlikle bilmiyordu,öy"le değil mi? Bundan emin olamazdı. Durumu kesinlikleöğreninceye kadar bu değ
erlendirmeyi kabul etmeyecekti. Alçak ve boğuk bir sesle,«Bundan hoşlanmıyorsan, beni dava et,»dedi.

 O arada Gerald sorunu vardı. Kapıldığıpanik ve onu izleyen can acısıarasında kocasıaklındançıkmıştı.

 «Gerald?»Sesi hâlâağzıtoz doluymuşgibiçıkıyordu.Öksürerek boğazınıtemizledi ve tekrar denedi.«Gerald!
»

 Hiç. Sıfır. Cevap alamadı.

 Ama bu Gerald' ı n ö lm üş oldu ğ u anlam ı na gelmez. Onun i ç in hemen tela ş a kap ı lma, kad ı n...
yine kriz ge ç irme.

 Telaşa kapılmıyordu,çok sağolun! Tekrar kriz geçirmek niyetinde de değildi. Ama yine de benliğinin
derinliklerinde bir yerdenüzüntüfışkı-rıyordu. Bu korkunçbir vatanözlemine benzeyen bir duyguydu. Gerçi
Gerald'ın cevap vermemesi onunölmüşolduğunu göstermezdi, ama hiçolmazsa baygın olduğunu gösterirdi.

 Ruth Neary ekledi. Ve ö lm üş olmas ı ihtimali bulundu ğ unu da. Asab ı n ı bozmak istemiyorum, Jess
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...ger ç ekten... ama onun soluk ald ığı n ı duymuyorsun, ö yle de ğ il mi? Yani insan genellikle bayg ı n
olanlar ı n

 —30—

 nefes ald ı klar ı n ı i ş itir. Havay ı ci ğ erlerine horlarm ış , a ğ larm ış gibi ç ekerler. Derin derin. Ö yle
de ğ il mi?

 Jessie,«Kahretsin!»dedi.«Ben nereden bileyim?»Ama budalaca bir laftıbu. Nasıl olduğunu biliyordu,çünk
ülise yıllarının büyük bir bölümünde uyuşturucu kullanmıştı.İnsançok geçmedenölümün sesinin nasıl birşey
olduğunuöğreniyordu. Hiçbirşeye benzemiyordu bu. Ruth, Jessie'nin Portland Kent Hastanesinde yatması
yla ilgili herşeyi biliyordu. Jessie'nin bazen«Yatak LazımlığıYılları»diye tanımladığısüreyle ilgili herşeyi. Bu
ses gerçeği bilmeliydi. Ruth bilmese bile.Çünkübu Ruth'un değil, Jessie'nin sesiydi. Bunu sık sık kendi
kendine hatırlatmak zorunda kalıyordu.Çünkübu sesin garip bir biçimde kendi kişiliği vardı.

 Daha ö nce de duydu ğ un sesler gibi. Karanl ı k g ü nden sonra duydu ğ un sesler gibi.

 Ama Jessie bunu düşünmek istemiyordu.Şimdi yeterince derdi yok muydu?

 Ama Ruth'un sesi haklıydı. Baygın insanlar,özellikle kafalarınışiddetle vurduklarıiçin kendilerinden geç
enler genellikle horlarlardı. Bu daşu anlama geliyordu...

 Jessie yine ağzıtozla doluymuşgibi,«Belki deöldü,»dedi.«Evet, tamam.»

 Sola doğru eğildi. Ense köküne giren krampın canınıyakacağınıdüşünerekçok dikkatli hareket ediyordu.
Pembe, tombul bir kolla bir elin yarısını, daha doğrusu dördüncüve küçük parmaklarıgördüğüsırada sağ
bileğini bağlayah zincir iyice gerilmemişti bile. Gerald'ın sağeliydi bu.Çünküdördüncüparmakta yüzük
yoktu. Jessie kocasının tırnak-larındaki beyaz hilalleri de seçebiliyordu. Gerald her zaman elleri ve tı
rnaklarıyla pek gururlanırdı. Jessie onun ne kadar gururlandığınıbu ana kadar iyice anlayamamıştı.İnsanın
bazen pek azşeyi görmesiçok komikti. Hatta herşeyi gördüğünüsandıktan sonra bile.

 Herhalde ö yledir. Ama sana bir tek ş ey s ö yleyece ğ im, tatl ı m. Ş u anda b ü t ü n perdeleri
indirebilirsin, çü nk ü ben art ı k hi ç bir ş eyi g ö rmek istemiyorum.Ama görmeyi reddetmek bir tür lükstü
ve Jessie hiçolmazsaşu ara bu zevke erişecek durumda değildi.

 Boynuyla omzuna dikkat ederek zincirin izin verdiği kadar sola doğru kaydı. Ancak altı, yedi santim
kadar ilerleyebilmişti. böylece

 — 31 —

 görüşaçısıbiraz daha genişledi. Gerald'ın kolununüst kısmının ve sağomzunun birazınıgördü. Kafasının da
küçük bir bölümünü. Pek emin değildi ama Gerald'ın seyrelmeye başlamışolan saçlarınınçevresinde küçüc
ük boncuk gibi kan damlacıklarıvardıgaliba. Bunun hayalürünüolabileceğini düşünüyor,öyle olmasını
umuyordu.

 «Gerald,»diye fısıldadı.«Gerald, beni duyabiliyor musun? Lütfen beni duyabildiğini söyle.»

 Cevapçıkmadı. Adam kımıldamadıda. Jessie yine vatanözlemine benzeyen oüzüntüyüduydu. Fışkırıyor, f
ışkırıyordu bu duygu. Dikilmemişbir yaradan fışkıran kanlar gibi.

 Tekrar fısıldadı.«Gerald?»

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  20

http://www.processtext.com/abclit.html


 Neden f ı s ı ld ı yorsun? Ö l ü o. Vaktiyle seni hafta sonunda Aruba'ya g ö t ü rerek s ü rpriz yapan o
adam... Aruba da nereden akl ı na gelmi ş ti?.. Bir y ı lba şı partisinde kulaklar ı na senin timsah derisi
ayakkab ı lar ı n ı takan adam... İş te o adam ö ld ü . Kahretsin! O halde neden f ı s ı ld ı yorsun?

 « Gerald! » Bu kez kocasının adınıçığlık atarcasına söylemişti.«Ge- rald, uyan! »

 Kendiçığlığıyüzünden az kalsın paniğe kapılarak bir süre ihtilaçlar geçirecekti.İşin en korkunçyanı,
Gerald'ın hâlâkımıldamamasıya da cevap vermemesi değildi. Paniğin hâlâyakında, hemen orac ı ktaoldu
ğunu ve bilinçli kafasının etrafında huzursuzca dolaştığınıanlamaktı. Panik, farkına varmadan arkadaşları
ndan uzaklaşarak ormanın karanlık derinliklerine girmişbir kadının sönmeye yüz tutmuşkamp ateşininç
evresinde dolaşan yırtıcıbir hayvan kadar sabırlıydı.

 İyi-Eş-Burlingame, sen kaybolmu ş de ğ ilsin,dedi. Ama Jessie bu sese güvenmiyordu. Kontrolüsahteye
benziyordu, mantığıda yüzeyde kalıyormuşgibiydi. Sen nerede oldu ğ unu iyice biliyorsun.

 Evet, biliyordu. Buranınüçkilometre güneyinde koy yolundan ayrılarak kampa doğru giden dönemeçli,ç
ukurçukur patikanın sonunday-dı. Kamp yolu dökülmüşkızıl ve sarıyapraklardan oluşan bir halıgibiydi.
Gerald'la Jessie arabaylaüzerinden geçmişlerdi. Bu yapraklar,önce sarardıkları, sonra da döküldükleri oüç
haftalık sürede Kashvvaka-mak'ın Notch Koyu ucuna giden bu yolunçok az kullanıldığının dilsiz tanıkları
ydı. Ya da hiçkullanılmadığının. Gölün bu ucunda dahaçoh yaz tatillerini geçirmeye gelenler otururlardı.
Belki de 1 Eylüldeki işç

 —32—

 bayramından beri kimse o burna gelmemişti. Hepsi hepsi yedi buçuk kilometre olan yol,önce burunda
ilerliyor, sonra koy yoluyla birleşiyor ve 117 numaralıkarayoluna ulaşıyordu. Orada ailelerin yıl boyunca
oturduklarıbirkaçev vardı.

 Burada yapayaln ı z ı m. Kocam ö ld ü ve yerde yat ı yor. Ben kelep ç elerle karyolaya ba ğ l ı y ı m. Y
ü z ü m morar ı ncaya kadar ba ğı rabilirim ama hi ç bir yarar ı olmaz, sesimi kimse duymaz. Herhalde
buraya en yak ı n olan o b ıç k ı l ı adam... o da en a ş a ğı alt ı kilometre ö tede, hatta belki de g ö l ü n
kar şı taraf ı nda. K ö pek sesimi duyar ama onun da ba şı bo ş bir hayvan oldu ğ u hemen hemen kesin.
Gerald ö ld ü . Onu ö ld ü rmeyi hi ç bir zaman istemedim. Tabii ö ld ü rd ü ysem... Hi ç olmazsa olduk ç
a ç abuk can verdi say ı l ı r. Ama benim ö l ü m ü m ö yle ç abucak olmayacak. Portland'da kimse bizi
merak etmezse... Endi ş elenmeleri i ç in de ge ç erli bir neden yok. Hi ç olmazsa bir s ü re i ç in...

 Böyleşeyler düşünmemeliydi. Bunlar o panik-şeyi kendisine daha yaklaştırıyordu. Kafasınıbu kısır döngü
den kurtaramazsa panik-şeyin dehşet dolu, aptal bakışlıgözlerini görecekti. Hayır, kesinlikle böyle düşü
nmemeliydi. Ama işin kötüsüinsan bir başladımı, durmaktaçok zorlukçekiyordu.

 İyi-Eş-Burlingame'in telaşlı, sinir bozucu sesi duyuldu birdenbire. Belki de senin hak etti ğ in de bu.
Belki ger ç ek bu. Çü nk ü onu sen ö ld ü rd ü n, Jessie. Kendi kendini bu konuda kand ı ramazs ı n. Çü
nk ü bunu yapmana izin vermem. Gerald'in iyi durumda olmad ığı ndan eminim. Bu i ş er ge ç olacakt ı .
Bundan eminim. Ya b ü roda bir kalp krizinden gidecekti ya da bir gece eve d ö nerken turnikeden ge ç
ti ğ i s ı rada ö lecekti. Elindeki sigaray ı yakmaya ç al ışı rken, on tekerlekli bir kamyonun arkas ı ndan
sa ğ ş eride ge ç erek yol vermesi i ç in ö fkeyle korna ç alacakt ı . Ama sen bu i ş in er ge ç olmas ı n ı
bekleyemedin de ğ il mi? Tom Mahout'un cici k üçü k k ı z ı Jessie. Orada ö ylece yat ı p ş eyini f ış k ı
rtmas ı n ı bekleyemezdin, ö yle de ğ il mi?Cosmopolitan Dergisi K ı z ı Jessie Burlingame, « Hi ç bir
erkek beni zincirlerle ba ğ layamaz, » diyor. Gerald'in karn ı na ve testislerine tekmeyi indirmen
gerekiyordu, ö yle de ğ il mi? Termostat ı k ı rm ı z ı ç izginin ç ok ü zerine çı kt ığı s ı rada hem de. Tra şı
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b ı rakal ı m, hayat ı m! Sen kocan ı ö ld ü rd ü n. Onun i ç in belki de burada, b ö yle karyolaya kelep ç
elenmi ş durumda kalmay ı hak ettin.II Belki de...

 —33—

 Oyun / F: 3

 Jessie,«Ah, zırva bunlar,»dedi. Ağzından diğer sesin, Ruth'un sesininçıkmasıonu anlatılamayacak kadar
rahatlattı. Bazen... (şey... belki de 'sık sık' sözcüğügerçeğe daha yakındı.)İyi-Eşin sesinden nefret
ediyordu. Ondan nefret ediyor ve korkuyordu. Söyledikleriçoğunlukla aptalca ve sorumsuzdu. Ama aynı
zamandaçok da g üç l ü yd ü .Ona,«Hayır,»demekçok zordu.

 İyi-Eş, Jessie'ye yanlışelbiseyi satın aldığınıya da Gerald'ın her yıl yazın sonunda hukuk firmasındaki diğer
ortaklarla eşleri için verdiği partinin yiyeceklerinin hazırlanmasıkonusunda yanlışşirketi seçtiğini açı
klamaya bayılırdı. (Aslında partiyi veren Jessie'ydi. Gerald ise etrafta dolaşır,övgüleri dinleyerek,«Aman,
rica ederim,»derdi.) Her zaman iki buçuk kilo vermesi konusundaısrar eden de yineİyi-Eşti. Kaburgaları
bile sayılsa yine deısrardan vazgeçmezdi.İyi-Eşkendini haklıbulduğunu belirten, dehşet dolu bir sesle, bo
ş ver ş imdi kaburgalar ı n ı ,diye bağırırdı.Şu g öğü slerine bak, k ı z ı m! E ğ er bu kusarak bir f ıçı y ı
doldurmana yetmiyorsa o zaman kal ç alar ı na da bir g ö z at ı ver!

 Jessie sözlerini daha da güçlendirmeyeçalışarak,«Amma da zırva,»dedi. Amaşimdi sesinin hafifçe titrediğ
inin farkındaydı.«Gerald ciddi olduğumu biliyordu... Biliyordu bunu. Onun içinşimdi suçkimde?»

 Ama bu aslında doğru muydu? Bir bakıma doğru sayılırdı. Kocası-' nın onun yüzünde gördüğüve sesinde
farkettiğişeyi yok saymaya karar verdiğini anlamıştı. Yoksa oyun bozulacaktı. Amaöte yandan,çok dahaö
nemli bir açıdan, Jessie bunun doğru olmadığınıbiliyordu.Çünkübirlikte geçirdikleri yaşamın son on ya da
on iki yılında Gerald onu pekçok bakımlardan ciddiye almaz olmuştu. Karısının söylediklerini duymamayı
adeta ikinci bir meslek haline getirmişti. Yalnızca yemeklerle ilgili sözleri duyuyordu ya daşu gece nerede
olmalarıgerektiği konusundaki açıklamaları. (Onun için bunu unutma, Gerald.) Genel Kulak Kuraları
konusunda diğer bir istisna da kilosu ve içmesiyie ilgili dostça olmayan sözlerdi. Gerald, Jessie'nin bu
konulardaki sözlerini duyuyor ve hiçhoşlanmıyordu. Ama onlar hayali bir doğa kuralının bir parçasıolarak
kulakardıedilebilirdi.«Balıkların yüzmesi, kuşların uçmasıve eşlerin de dırdır etmeleri gereklidir.»

 O halde kesin olarak bu adamdan ne bekliyordu? Onun,«Peki, hayatım, seni hemen serbest bırakacağım,
»demesini mi?«Ha, aklıma gelmişken bilincimi arttırdığın için sağol.»

 —34—

 Evet.İçinde bir yerin, dokunulmamış, saf bakışlıküçük bir kız gibi olan bir parçasının gerçekten de bunu
beklediğinden kuşkulanıyordu.

 Bir süreden beri yeniden homurdanıp vızıldayan bıçkıbirdenbire sustu. Köpek, gerdanlıdalgıçkuşu, hatta r
üzgâr bile sustu. Hiçolmazsa bir süre için. Sessizlik boşbir evde on yıl boyunca dokunulmamışbir toz
tabakasıgibi kalın, sürülebilecek birşeydi sanki. Jessie araba ya da kamyon motoru homurtusu
duymuyordu. Hatta uzaklardan bile böyle bir gürültügelmiyordu. Veşimdi konuşan ses ondan başkasının
değildi. « Ah, Tanr ı m, » diyordu. « Ah, Tanr ı m, burada yapayaln ı z ı m! Yapayaln ı z ı m! »

  

 Jessie gözlerini sıkıca yumdu. Altıyılönce bir psikoloji uzmanına başvurarak beşayınıboşyere ziyan etmişti.
Bundan Gerald'a söz etmemişti,çünkükocasının onunla alay edeceğini biliyordu. Ayrıca karısının ağzından
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neler kaçırdığınıdüşünerek endişelenecekti de. Jessie sorununu 'stres' olarak açıklamıştı. Psikoloji uzmanı
Nora Callighan ona basit bir gevşeme tekniğiniöğretmişti.

 «Ona kadar saymaktan söz edildiği zaman,»demişti.«Çok kişinin aklınaöfkelenmemeyeçalışan Vakvak
Amca gelir. Ama aslında ona kadar saymak bütün duygu göstergelerini yeniden ayarlaman demektir... G
ünde böyle birşeye en aşağıbir kez ihtiyaçduymayan birinin seninkiler ya da benimkilerdençok daha ciddi
sorunlarıvar demektir.»

 Bu ses deçok berraktı.Üzüntüyle hafifçe gülümsemesine neden olacak kadar berrak.

 Ben Nora'dan ho ş lan ı rd ı m. Hem de ç ok.

 O sırada bunun farkında mıydı? Bunu kesin olarak hatırlayamama-sına birazşaşırdı. Salıgünleriöğleden
sonra Nora'ya gitmekten neden vazgeçtiğini de anımsamıyordu. Belki de bütün o işler aynızamandaçıkmışt
ı: Court Sokağındaki evsiz barksızlar sığınağı, yıllık para toplama kampanyasıve belki de yeni kütüphane
fonuyla ilgiliçalışmalar. Galiba tedaviden vazgeçmesi daha iyi olmuştu.İnsan bir sınırçizgisiçekmez-

 se tedavi sürdükçe sürüyor, sonunda sen ve uzmanın sarsak sarsak gökyüzündeki o daha büyük grup
toplantılarına katılmaya gidiyordu-nuz.

 Bo ş ver ş imdi! Haydi, say bakal ı m. Ayak parmaklar ı ndan ba ş la. Bu i ş i kad ı n ı n sana öğ retti ğ i
gibi yap.

 «Evet, neden olmasın?»

 Bir... ayaklar i ç in. On k üçü k parmak, sevimli k üçü k domuzcuklar, bir s ı raya dizilmi ş ler.

 Ama ayak parmaklarından sekizi komik bir biçimde eğrilmişlerdi. Başparmaklarıysa uçlarıküre biçimi
olançekiçlere benziyordu.

 İ ki... bacaklar i ç in. G ü zel ve uzun.

 Şey, Jessie'nin bacaklarıo kadar uzun değildi. Kendisi bir altmışyedi boyundaydıve bel hattıda uzundu.
Ama Gerald her zaman en güzel yanının bacaklarıolduğunu söylerdi. Hiçolmazsaçekicilik bakımından. Bu
iddiada Jessie'yi her zaman eğlendirmişti. Aslında kocasının samimi olduğunu biliyordu. Gerald nedense
karısının dizleriyleşişman kalçalarının pek farkında değildi. Jessie'nin dizleri bir elma ağacın-daki yumrular
kadarçirkindi.

 Üç ... cinsel organ ı m. Do ğ ru olan yanl ış olamaz.

 Jessie sözkonusu olanşeye bakmak istiyormuşgibi başınıkaldırdıama gözleri hâlâkapalıydı. Zaten onu gö
rmesi için gözlerine ihtiyacıyoktu. Sözügeçen bu aksesuarla uzun bir süreden beri birlikte yaşıyordu. Kalç
alarının arasında kötübiçimde iyileşmişbir yara izi gibi duran yarığın etrafınısaran zencefil rengi kıvırcık tü
ylerin oluşturduğu birüçgendi.Çaprazlama kasların desteklediği bir et kıvrımından pek de farklıolmayan bu
organ, Jessie'ye bir mit kaynağıolmaya hiçde uygun değilmişgibi gözüküyordu. Ama kolektif erkek kafası
na göre, kesinlikle bir mit durumundaydı. O sihirli vadi değil miydi? En vahşi tek boynuzlu atların bile
sonunda kapatıldıklarıağıl?

 Hafifçe gülümseyerek,«Tanrım, amma da saçma,»diye mırıldandıama gözlerini açmadı.

 Aslında saçma değildi. Tam anlamıyla yani. Bu yarık her erkeğinşehvetinin odak noktasıydı. Hiçolmazsa
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heteroseksüel olanların. Ama aynızamanda erkeklerin izah edilemeyen aşağılama,şüphe ve nefretine de
hedef oluyordu.

 —36—

 « Bir kad ı n nedir? Bir seks organ ı i ç in bir ya ş atma sistemi. »

 İyi-EşBurlingame, kes art ı k, Jessie,diye emretti. Sesindeüzüntüve tiksinti vardı. Hemen kes!

 Jessie bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüve aklınıyeniden Nora'nın ona kadar sayma sistemine verdi. D
ört, kalçalarıiçindi. (Fazla genişti kalçaları.) Beşde karnıiçin. (O da fazla yağlıydı.) Altı, göğüsleriydi.
Onların en güzel yanıolduklarınıdüşünürdü. Ama göğüslerinin düzgünçizdiği kavislerin altından hafifçe belli
olan mavi damarların Gerald'ıbiraz tiksindirdiğinden kuşkulanırdıhep. Kocasının dergilerindeki posterleri
süsleyen kızlara baktığınız zaman daha alttaki sıhhi tesisatıgöremezdiniz. Dergide kızların göğüs uçlarının
etrafındaki renkli halkada küçük kıllar da yoktu.

 Yedi, fazla genişolan omuzlarıydı. Sekiz, boynu. (Eskiden boynu düzgünken son birkaçyılda tavuğunkine
benzemişti.) Dokuz, biraz geriden olançenesiydi ve on...

 Kül yutmayan o sesöfkeyle Jessie'yi durdurdu. Bir dakika! Kahretsin! Bir dakika dur bakal ı m! Bu
ne bi ç im budalaca bir oyun!

 Jessie gözlerini daha da sıkıca yumdu. Bu sestekiöfkenin derinliği onu dehşete düşürmüştü. Sesin apayr ı
birşey olmasıda onu korkutmuştu. Oöfkesiyle Jessie'nin kafasının merkezinden gelen bir sese değil, gerç
ek bir saldırgana benziyordu. Ona sahip olmak isteyen yabancıbir ruha.«Exorcist»te Pazuzu'nun ruhunun k
üçük kıza sahip olduğu gibi.

 Ruth Neary, namıdiğer Pazuzu, buna cevap vermek istemiyor musun, diye sordu. Pek â l â . Belki de
fazla karma şı k. Ş imdi her ş eyi senin i ç in basitle ş tirmeme izin ver, Jess. Nora Callighan' ı n kafiyesi
bozuk k üçü k dinlenme nakarat ı n ı bir kendinden nefret etme 'Mantra's ı haline kim soktu?

 Jessie uysalca, hiçkimse, diye düşündüama hemen arkasından o kül yutmayan sesin bu cevabıhiçbir
zaman kabul etmeyeceğini anladığından hemen ekledi. Ş u İ yi-E ş . Bu onun i ş iydi.

 Ruth'un sesi hemen karşılık verdi. Hay ı r, de ğ ildi.Jessie'nin suçu aptalca başkasınınüzerine atmaçabası
na kızmışgibiydi. İ yi-E ş biraz ¦ihmak. Ş u anda ç ok korkuyor. Ama asl ı nda olduk ç a tatl ı bir k ı z.
Her /aman iyi niyetliydi. Ama Nora'n ı n listesini de ğ i ş tiren ki ş i asl ı nda ç ok

  

 — 37 -

 k ö t ü yd ü , Jessie. Bunu anlayam ı yor musun? G ö remiyor musun?..

 Jessie titrek,çocuksu bir sesle,«Ben hiçbirşey göremiyorum,»dedi.«Çünkügözlerim kapalı.»Az kalsın gö
zlerini açıyordu. Ama birşey ona bunun durumu düzeltmek yerine daha kötüleştireceğini söyle-J di.

 O kimdi, Jessie? Sana ç irkin ve de ğ ersiz oldu ğ unu kim öğ retti? Gerald Burlingame'le ş u
Cumhuriyet Partisi toplant ı s ı nda tan ış madan belki de y ı llar ö nce onu Yak ışı kl ı Prensin ve ruhunun
anla ş aca ğı adam olarak kim se ç ti? Gerald'a sadece ihtiyac ı n olmad ığı na, tam ona lay ı k biri say ı
laca ğı na kim karar verdi?
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 Jessie müthişbirçaba harcayarak o sesi kafasından attı. Diğer bütün sesleri de atmışolduğunu bütün
kalbiyle umuyordu. 'Mantra'ya tekrar başladı. Bu kez yüksek sesle söylüyordu.

 «Bir benim ayak parmaklarım. Hepsi sıraya dizilmiş.İki bacaklarım, uzun ve güzel.Üçcinsel organım. Dört
kalçalarım, kavisli ve tatlı. Beşkarnım, yediklerimi oraya depoluyorum.»Dizelerin gerisini hatırlayama-4 di.
(Belki böylesi daha iyiydi. BunlarıNora'nın uydurduğundan kuşkulan nıyordu artık. Belki de bekleme odas
ında sigara masasında duran keni di kendine yardım dergilerinden birinde yayınlanacağınıumuyordu.«Al! ti
göğüslerim, yedi omuzlarım, sekiz boynum...»

 Jessie soluk almak için durdu ve kalbinin artık deli gibiçarpmadığı̂  nıfarkederek rahatladı.Şimdi sadece h
ızlıatıyordu.

 «Dokuzçenem, on gözlerim. Gözler, iyice açılın!»

 Bu emri yerine getirince aydınlık yatak odasıbirdenbire etrafında beliriverdi. Nedense burasıyeniydi ve hiç
olmazsaşu an için Gerald'la o evde geçirdikleri ilk yazdaki kadar da hoştu. 1979'da. Bu yıl zamanlar
bilim-kurgu kokuyordu.Şimdiyse inanılmayacak kadar geriler de kalmıştı.

 Duvarlardaki dahaçok ambarlarda kullanılan gri tahtalara, gölü||ışıltılarınıyansıtan yüksek beyaz tavana ve
karyolanın iki yanındah büyük pencerelere baktı. Solundaki batıya doğruydu; veranda, onuıgerisindeki
bayır ve gölün insanın kalbine işleyen parlak mavisi gözüküyordu. Sağındaki pencereden gözükenler aynı
derecede romantik değil di. Bahçe yolu ve yaşlıbir lady'i andıran gri Mercedes. Araba artısekiz yıllıktıve s
üspansiyon panolarında ilk küçük pas benekcikleri beliımeye başlamıştı.

 —38—

 Tam karşısında,şifonyerinüstündeki duvaraçerçeveli batik kelebek asılmıştı. Onun Ruth'un otuzuncu yaşg
ünühediyesi olduğunu hatırlayınca batıl inançlar yüzünden hiçhayret duymadı. Bulunduğu yerden kırmızı
iplikle işlenmişolan küçücük imzayıgöremiyordu. Ama onun orada olduğunu biliyordu: Neary, 983.İşte bir
bilim-kurgu yılıdaha!

 Kelebeğin yakınında Gerald'ın Alpha Gamma Rho bira bardağıkrom birçividen sarkıyordu. (Ve tabii bu
kelebeğe hiçuymuyordu ama Jessie bunu kocasına söyleme cesaretini hiçbir zaman bulamamıştı.) Rhoöğ
renci dernekleri evreninin parlak yıldızlarından biri değildi. Diğeröğrenci derneklerininüyeleri ondan«Alpha
Grab a Hoe»(Alpha, bir Küreği yakala) diye söz ederlerdi. Ama Gerald dernek iğnesini gururlaı.ıkıyor ve
bira bardağınıduvardan indirmiyordu. Haziranda oraya gel-ılikleri zaman da yazın ilk birasınıonunla içerdi.
Bu, Jessie'nin bugün-küeğlencelerdençokçokönce Gerald'la evlendiği zaman aklının yerin-ıle olup olmad
ığınıdüşünmesine neden olan törenlerdendi.

 Sıkıntıyla, biri buna bir son vermeliydi, diye düşündü. Ger ç ekten biri bunu yapmal ı yd ı . Çü nk ü bak
sonunda ne oldu!

 Banyo kapısının diğer tarafındaki iskemlede sonbahara göre ola-ı'iandışısıcak olan bugünde giydiği kü
stah havalıküçük jüp külotu ve kolsuz bluzun durduğunu görebiliyordu. Sutyenini banyo kapısının tokma
ğına asmıştı. Buöğleden sonraki saatlerde güneşinışınlarıyatakörtüsüve bacaklarınınüzerinde parlak birçizgi
oluşturuyor, bacaklarının yukarısındaki kısacık, yumuşak tüyleri altından birer tele dönüştürüyordu. Saat
birde hemen hemen yatakörtüsünün tam ortasınıaydınlatan kare biçimiışık değildi. Saat ikide yineörtünün
üzerinde beliren dikdörtgen de. Bu genişbirçizgiydi.Çok geçmeden ince birşeride dönüşecekti. Elektiriğ
in bir ara kesilmesi yüzündenşifonyerinüzerinde duran dijital saat-radyo bozulmuştu. (Şimdi küçücük
ekranında durmadan 12:00 sayısıbeliriyordu. Bir barın neonlu levhasıkadar duygusuzdu.) Amaışıktanç
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izgi Jessie'ye saatin dörde geldiğini açıklıyordu.Çok geçmedençizgi yataktan kaymaya başlayacak, köş
elerde ve duvara dayalıküçük masanın altında gölgeler oluşturacaktı.Çizgi bir sicime dönüşerekönce
zeminde kayacak, sonra da dipteki duvara tırmanacaktı. O arada sönükleşecekti. Gölgeler de
gizlendikleri yerlerden usulca gikarak odaya mürekkep lekeleri gibi yayılacak, genişlerkenışıklarıyuta-

 —39—

 caklardı. Güneşbatıya doğru alçalıyordu. Bir saat, en fazla bir buçuk saat sonra batacaktı. Ondan kırk
dakika kadar sonra da karanlık bastıracaktı.

 Bu düşünce paniğe yol açmadı. Hiçolmazsa hemen. Ama kafasına kara bir sıkıntınınçökmesine, kalbine
rutubetli bir korku atmosferinin yayılmasına neden oldu. Jessie kendini orada yatarken gördü. Karyolaya
kelepçelenmişti. Geraldölmüştü, aşağıda, yatağın yanında yatıyordu. Bıçkılıadam karısına,çocuklarına ve
güzelce aydınlatılmışevine döndüktençok sonra bile ikisi burada yatacaklardı. Köpek de uzaklaşacak ve
sadece göldeki o lanet olasıca gerdanlıdalgıçkuşu kalacaktı. Sadece o.

 Birlikte son uzun bir gece geçiren Bay ve Bayan Burlingame.

 Jessie birbirlerine hiçuymayan ve ancak bunun gibi yılda bir mevsim kalınan bir evde katlanılan bira
bardağıyla batik kelebeğe bakarken geçmişi incelemenin koiay olduğunu düşündü. Gelecekle ilgili olasılı
klarıincelemek de aynıderecede.kolaydı. (Ama bu pek de hoşolmayacaktı.)İşin en zor yanışimdide
kalabilmekti galiba. Ancak Jessie bunu başarmak için elinden geleni yapmasıgerektiğine karar verdi. Bö
yle yapmazsa durumu daha da kötüleşecekti. Başına gelen bu beladan onu bir yardım meleğinin kurtarmas
ınıbekleyemezdi. Ama bu işi kendi başarırsa birödüle de konacaktı. Birşerif yardımcısıkelepçeleri aç
arken orada hemen hemençırçıplak yatmanın yaratacağıutançtan kurtulacaktı. Adam ne olduğunu
sorarken yeni dulun güzel beyaz vücuduna bakacaktı.

 Başka iki sorun daha vardı. Jessie onlardan geçici bir süce için olsa bile kurtulmak içinçokşey verirdi.
Ama bu imkânsızdı. Tuvalete gitmesi gerekiyordu ve susamıştı.Şu anda boşalma isteği doldurmadan
daha güçlüyse de, Jessie'yi su içme isteği endişelendiriyordu. Bu istek henüz iyice güçlenmemişti. Ama
kelepçelerden kurtulup bir musluğa ulaşamazsa durum değişecekti. Düşünmek istemediği biçimlerde deği
şecekti hem de.

 Maine'deki dokuzuncu en büyük gölden iki yüz metreötede susuzluktanölmemçok komik olur, diye d
üşündü. Sonra da başınısalladıMaine'nin dokuzuncu en büyük götüdeğil ki! Ben de neler saçmalıyo rum?
Dokuzuncu en büyük göl Dark Score... Yıllarönce annesi, baba
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 sı, ablasıve erkek kardeşiyle gitmişti oraya. O sesleri duymaya başlamadanönce. Hattaşeydenönce...

 Jessie düşünce dizisini tam orada kesti. Kesinlikle. Dark Score Gölünüdüşünmeyeliçok olmuştu. Elleri
kelepçeli olsun olmasın bunaşimdi başlamak niyetinde değildi. Susuzluğunu düşünmesi daha iyi olacaktı.

 D üşü n ü lecek ne var, k ı z ı m? Bu psikosomatik bir ş ey, i ş te o kadar. Susad ı n, çü nk ü gidip su i ç
emeyece ğ ini biliyorsun. Mesele bu kadar basit.

 Ama değildi. Kocasıyla kavga etmiş, ona hızla attığıiki tekme bir tepkiler dizisini başlatmış, bu da Gerald'ı
nölümüyle sonuçlanmıştı. Kendisi deönemli bir hormon artışının ana tepkisinden sonraki ikinci derecede
sonuçlarının acısınıçekiyordu. Bunun teknik terimi«şok»tu.Şokun en sık görülen belirtisi de susamaktı.
Herhalde ağzıdaha fazla kurumamışolduğu için kendinişanslısaymalıydı. Hiçolmazsaşu ana kadar...

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  26

http://www.processtext.com/abclit.html


 Gefaldtam anlamıyla alışkanlıklarına bağlıbir yaratıktı. Bunlardan biri de kendi tarafındaki karyola başlığını
n rafına bir bardak su koymaktı. Jessie başınıkaldırarak sağa doğru döndürdü. Evet, işte oradaydı. Su
dolu uzun bir bardak. Suyun yüzeyinde erimekte olan buz küpleri yüzüyordu. Rafta iz bırakmamasıiçin
bardağın bir altlığınüzerinde durduğu kesindi. Gerald böyleydi işte. Küçükşeylerdeçok düşünceliydi.
Bardağın dışında tere benzeyen tanecikler belirmişti.

 Jessie onlara bakarken gerçek susuzluğun ilk acısınıhissederek dudaklarınıyaladı. Sol bileğindeki kelepçe
zincirinin izin verdiği kadar sağa kaydı. Ancak on beşsantim ilerleyebildi ama böylece yatağın Gerald'a ait
olan yanına erişmişoldu. Bu hareketiyleörtünün sol tarafındaki koyu renk birkaçleke ortayaçıktı. Jessie
birkaçdakika boşgözlerle onlara baktı. Sonra Gerald'ın son acılıanlarında mesanesini nasıl boşalttığınıhatı
rladı. Sonra bakışlarınıyineçabucak yuvarlak bir kartonunüzerinde duran bardağa kaydırdı. Bardak altlığı
nda herhalde Yup-pie'lerin sevdikleri köpüklerin bir ilanıvardı. Büyük bir olasılıkla Beck's ya da Heineken
biralarının bir ilanı.

 İleriye, yukarıya doğru uzandı. Ağır ağır hareket ediyor, iyice uzanabilmek için kendini zorluyordu.
Parmakuçlarıyla bardağın arasında yedi buçuk santim vardışimdi. Susuzluğun verdiği acı, boğazın hafifçe
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 sıkışmasıve dilin biraz yanmasıyeniden başladı.

 Biri gelmedi ğ i ya da yar ı n sabaha kadar debelenerek kurtulman ı n yolunu bulamad ığı m takdirde, o
barda ğ a bakmay ı bile ba ş aramayaca ğı m.

 Bu düşüncede kendi başına bile insanıkorkutan soğuk bir mantık, vardı. Ama Jessie ertesi sabah orada
olmayacaktı.Önemli olan da buydu. Deminki düşüncesi hepten gülünçtü. Delice birşey. Çılgınca. Düşü
nmeye bile değmezdi. O...

 Kül yutmayan ses, dur, dedi. Sadece sus!

 Jessie'nin olduğu gibi kabul etmesi gerekenşey, bu düşüncenin tümüyle gülünç olmad ığı gerçeğiydi.
Orada ö lebilece ğ iolasılığınıkabul etmeye yanaşmıyor, hattaüzerinde durmak bile istemiyordu. Tabii bu
delice birşeydi. Ama o eski düşünme makinesininörümcek ağlarınıtemizleyipçalıştırmazsa burada uzun ve s
ıkıntılısaatlergeçirebilirdi.

 İyi-Eşendişeyle, uzun, rahats ı z...dedi. Belki de ç ok ı st ı rapl ı . Ama can ac ı s ı bir t ü r kefaret say ı l
ı r, ö yle de ğ il mi? Sonu ç ta bu belay ı ba şı na kendin sard ı n. İç s ı k ı c ı davranmad ığı m ı umar ı m
ama kocan ı n ş eyini p ü sk ü rtmesine izin veriyerseydin...

 Jessie,«Gerçekten içsıkıyorsun,İyi-Eş,»dedi. Dahaönce içsesleriyle konuşurken böyle bağırıp bağırtmad
ığınıanımsamıyordu.Çıldırmaküzere olup olmadığınıdüşündü. Sonra da bunun vız geldiğine karar verdi. En
azındanşimdilik.

 Jessie gözlerini yeniden yumdu.

 Bu kez gözkapaklarının gerisindeki karanlıkta canlandırdığıvücudıdeğil, bütün bu odaydı. Tabii hâlâ
odadaki enönemli parçaydı. Ah| tabii ya. Jessie Mahout Burlingame henüz kırkına girmemişti, bir altmış
yedi boyunda ama oldukça ince vücutlu, elli beşkilo kadardı. Gözler gri, saçlarıkahvemsi kızıldı. (Beşyılö
nce saçlarının arasında belirmeyi başlayan kırlarıparlak, geçici bir boyaylaörtüyordu. Gerald'ın bundaı
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 hiçbir zamanşüphelenmediğinden de emindi.) Jessie Mahout Buriinga-me başına bu belayısarmıştıama nas
ılını, nedenini pek bilemiyordu. Jessie Mahout Burlingame galiba artık Gerald'ın dul karısıydı,çoluğuçocuğ
u yoktu. Ve ikiçift polis kelepçesiyle bu lanet olasıca karyolaya bağlanmıştı.

 Kafasının hayalüreten bölümünükelepçelere yönelterek dikkatini onlara vermesini sağladı. Gücünüyoğunla
ştırırken kapalıgözlerinin aracında birçizgi belirdi.

 Hepsi dört kelepçe. Herçiftin arasında lastiküstlüçelik zincir var-

 Her birindekiçelik kilidinüzerine M-17 damgasıbasılmıştı. Seri numarasıolmalıydı. Bu oyun yeni olduğu sı
ralarda Gerald ona her kelepçenin dişli bir kolu bulunduğunu söylemişti. Kelepçe onun yardımıyla daraltıl
ıp bollaştırılabiliyordu. Ayrıca zincirleri kısaltmak da mümkündü. Böylece sanığın elleri canıyanacak
kadar birbirlerine yaklaştırabilirdi. Neyse ki, Gerald zincirleri olduğu gibi uzun bırakmıştı.

 Jessieşimdi, kahretsin, diye düşünüyordu. Neden olmasın? Sonuçta bu bir oyundu...Öyle değil mi,
Gerald? Ama dahaönceki soru-•unu anımsamıştı.Şimdi kendine yine bunun Gerald için gerçekten bir uyun
olup olmadığınısoruyordu.

 Başka bir ses... bir UFO sesi... içindeki kapkaranlık kuyudan, bir kad ı n nedir,diye fısıldadı. Cinsel
organ i ç in bir ya ş ama sistemi.

 Jessie, defol git, dedi içinden. Haydi git, bir yararın dokunmuyor.

 Ama UFO sesi bu emre uymadı. Onun yerine, neden bir kad ı n ı n n ğ z ı ve cinsel organ ı vard ı r,diye
sordu. Ayn ı zamanda inleyip i ş eyebilmek i ç in. Soracak ba ş ka bir sorun var m ı , k üçü k han ı m?

 Hayır. Cevapların insanısarsacak kadar gerçeküstüolmasıyüzün-Hen Jessie başka soru sormayacaktı.
Ellerini kelepçelerin içinde döndürdü. Kemikli bilekleriçeliğe sürtününce yüzünüburuşturdu. Ama canııcısı
fazla değildi ve elleri oldukça kolaylıkla döndüler. Gerald bir kadının tek amacının cinsel organına bir yaş
am sistemi sağlamak olduğuna belki inanıyordu, belki de inanmıyordu ama kelepçeleri karısının canını¦ıcı
tacak kadar sıkıştırmamıştı. Tabii Jessie buna değil bugün, dahaünce de itiraz ederdi. (Daha doğrusu
kendi kendine böyle söylüyordu. l<; seslerden hiçbiri de bu konuda onunla tartışmaya kalkışacak kadar
-.ilim değildi.) Ama kelepçeler yine de elleriniçıkaramayacağıkadar•ikiydi.
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 Yoksa değil miydi?

 Deneme kabilinden kelepçeleriçekiştirdi. Elleri aşağıya inerken kelepçeler bileklerinde kaydılar. Sonraç
elik bilezikler bileklerin ellerle o karmaşık ve harika birleşmeyi oluşturduğu yerde kemikle kıkırdağa sıkı
ca dayandılar.

 Jessie daha da sertçeçekti.Şimdi can acısıdaha daşiddetliydi. Birdenbire babasının o eski steyşın arabanın
sürücütarafındaki kapısınıMaddy'nin sol elininüzerine kapatışınıhatırladı. BabasıMaddy'nin değişiklik
olsun diye yanındaki kapıdan değil de onunkindençıkmak için kanepede kaydığınıfarketmemişti. Maddy
nasıl da haykırmıştı! Bir... kemiği kırılmıştı. Jessieşimdi onun adini hatırlayamıyordu. Ama Maddy'nin yumu
şak alçısınıgururla göstererek,«Ard bağıda yırtmışım,»dediğini anımsıyordu. Bu söz Jess'le VVill'eçok
komik gelmişti.Çünküherkes 'ard'in kabaetlerinin bilimsel adıolduğunu bilirdi.İkisi de alaydançok,şaşırdı
klarıiçin gülmüşlerdi. Ama Maddy yine deöfkelenerek onlarıannelerineşikâyet etmeye gitmişti.
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 ¦ Artan can acısına rağmen ellerine daha da baskıyaparak, ard ba ğ ...diye düşündü. Ard ba ğ ve
radyo-ulnar bilmem ne. Bu ö nemli de ğ il. Bu kelep ç elerden kurtulma imk â n ı varsa bunu ba ş armal ı s
ı n, k ı z ı m. Ondan sonra b ı rak bir doktor k ı r ı lan kemikleri tamir etmeye ç al ış s ı n.

 Jessie ağır ağır baskıyıarttırdı. Kelepçelerin kayarakçıkmasınıdiliyordu. Birazcık inerlerseçıkıntılıkalın
kemiği atlamışve daha yumuşak dokuya gelmişolacaklardı. Altımilimetre yeterdi. Hele bir santim iki milim
kesinlikle. Ya da Jessie böyle olacağınıumuyordu. Tabii başparmaklarında da kemikler vardıama onları
ancak zamanıgelince... gelirse düşünecekti.

 Kelepçeleri daha da hızla aşağıya doğruçekti.Çabalarıve can acı-1sıyüzünden dudaklarıaralanmış, dişleri
ortayaçıkmıştı. Kollarınınüst kısımlarındaki kaslar beyaz, derin olmayan kavisler gibi gözüküyorlardı. Alnı
nda, yanaklarında ve burnunun altındaki hafifçukurlukta ter tanecikleri belirdi. Diliniçıkarıp farkına
varmadan dudağınınüstündeki terleri yaladı.

 Canıçok yanıyordu ama durmasına bu neden olmadı. Kaslarının azamiçekme gücüsağlayabilecekleri
noktaya gelmişti ve tümçabalarına karşın kelepçelerşu andaki yerlerinden bir milim bile aşağıya inme-
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 mislerdi. Onlardançabucak kurtuluverme umudu pek kısaömürlüoldu, bir mum alevi gibi titredi ve söndü.

 Elinden geldi ğ i kadar g üç le ç ekti ğ inden emin misin? Yoksa can ı n ç ok yand ığı i ç in kendi kendini
biraz kand ı r ı yor musun?

 Jessie,«Hayır,»dedi. Gözlerini hâlâaçmıyordu.«Bütün gücümükullanarak asıldım. Gerçekten.»

 Ama diğer ses kaybolmadı. Duyulandançok görülen birşeye benziyordu.Çizgi romandaki bir soru işareti
gibiydi.

 Bileklerinde,çeliğin battığıyerlerde derin, beyazçukurlar belirmişti. Başparmağının kökünde, elininü
zerinde ve alttaki nazik mavi damarlarınüstünde izler kalmıştı. Baskıyıazaltmak için ellerini karyolanın baş
ucundaki birçubuğu yakalayıncaya kadar kaldırmıştı. Ama bilekleri hâlâzohkluyordu.

 Titrek bir sesle,«Vay vay vay,»dedi.«İşte bu harika değil mi?»

 Kelepçelere bütün gücüyle as ı lm ış mıydı? Ger ç ekten?

 «Önemli değil,»diyerek başınıkaldırıpışıltılısuların tavandaki yansımalarına baktı. Bunun ö nemi yok.
Sana nedeni de s ö yleyece ğ im. Daha fazla as ı lacak g ü c ü m varsa o zaman Maddy'nin eli araban ı n
kap ı s ı na s ı k ış t ığı zaman bile ğ ine olanlar benim de ba şı ma gelecek. İ ki bile ğ imde birden
kemikler k ı r ı lacak, ard ba ğ lar lastik bantlar gibi kopacak ve radyo-ulnar bilmem neler de at ış
poligonundaki kilden yap ı lm ış g ü vercinler gibi patlayarak parampar ç a olacaklar. Bu sadece bir tek ş
eyi de ğ i ş tirecek. Burada yaln ı z susuzluktan k ı vranarak, b ö yle kelep ç eli yatmayaca ğı m Burada
susuzluktan k ı vranarak, kelep ç eli ve iki de k ı r ı k bilekle yataca ğı m. Ü stelik bileklerim ş i ş ecek.
Ben şö yle d üşü n ü yorum: Gerald eyere binme f ı rsat ı n ı bulamadan ö ld ü . Ama beni yine de iyice
becerdi.

 Tamam. Başka hangi seçenekler vardı?

 İyi-Eş-Burlingame kendini kapıp koyuvermesi sadece bir damla gözyaşıötede olan kadınlaraözgüo hımhı
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m sesle, hi ç bir se ç enek yok,dedi.

 Jessie diğer sesin, Ruth'un sesinin de, fikrini açıklayıp açıklamayacağınıanlamak için bekledi. Ama konuş
madıo ses. Belki Ruth da soğuk su deposunda diğer gerdanlıdalgıçkuşlarıyla birlikte yüzüyordu. Her
neyse... Jessie'nin artık kendi başına derdineçare bulmasıgerekiyordu.

 __ 4c __

 Ba şı n ı n ç aresine bak bakal ı m. Ş imdi kelep ç eler konusunda ne yapacaks ı n? Onlar ı kolayl ı kla
bileklerinden kayd ı r ı p çı karamayaca ğı n ı öğ rendin. Ş imdi ne yapabilirsin?

 O gençses, Jessie'nin henüz ad bulamadığıses, duraksayarak konuşmaya başladı. Her tak ı mda da iki
kelep ç e var. Sen bileklerine ge ç irilmi ş olanlar ı kayd ı r ı p çı karmaya ç al ış t ı n. Bir i ş e yaramad ı
... Ama ya di ğ erleri? Karyolan ı n direklerine tak ı lm ış olanlar? Onlar ı hi ç d üşü nd ü n m ü ?

 Başının arkasınıyastığına bastırıp karyolanın başucuna ve direklere bakabilmek için boynunu kıvırdı.
Karyola«Kral»ya da«Kraliçe»diye tanımlanan modeller kadar büyük değildi. Ama iki kişilik yataklardan
daha genişti.Özentili bir adıda vardıbunun...«Saray Cücesi Boyu»ya da«BaşNedime»gibi birşey... Ama
Jessie yaşlanırken böyleşeyleri hatırlamakta gitgide daha zorlukçekiyordu. Artık bu, sağduyu muydu,
yoksa bunaklığın habercisi mi, bilmiyordu. Her neyse...Şimdi yattığıkaryola aşk yapmak içinçok uygundu.
Ama ikisinin yatağıgece boyunca rahatça paylaşmalarına yetecek kadar büyük sayılmazdı.

 Jessie'yle Gerald bunu bir kusur saymamışlardı.Çünküson beşyıldır ayrıayrıodalarda yatıyorlardı. Hem
burada, hem de Portland'daki evde. Buna Jessie karar vermişti, kocasıdeğil. Gerald'in horlamasından bı
kmıştı. Bu her geçen yıl daha da kötüleşiyormuşgibiydi. Ender olarak buraya gece yatısına konukçağırdı
klarızaman bu odada birlikte... rahatsızca yatıyorlardı. Ama diğer zamanlarda bu karyolayısadece seks iç
in kullanırlardı. Aslında Jessie'nin başka odaya geçmesinin nedeni kocasının horlamasıdeğildi. Sadece en
diplomatça nedendi bu. Gerçek neden koku alma duyusuyla ilgiliydi.Önce kocasının gece terlediği zaman
etrafa yayılan kokudan hiçhoşlanmamış, sonra da tiksinmeye başlamıştı. Gerald yatmadanönce duşyaptığı
zaman bile içtiğiİskoçviskisinin ekşi kokusu sabaha karşıikide gözeneklerinden sızmaya başlıyordu.

 Bu yıia kadar seks ilişkileri giderek baştan savma olmaya başlamıştı. Sevişiyor, sonra da uyukluyorlardı.
Öyle dalıp gitmek Jessie için bütün bu işlerin en hoşuna giden yanıydıartık. Sonra Gerald duşyaparak yan
ından ayrılıyordu. Ancak marttan beri bazıdeğişiklikler olmuştu. Eşarplar ve kelepçeler...özellikle bu
ikinciler Gerald'ıeski klasik tarz sevişmedençok daha fazla yoruyordu.Çoğu kez Jessie'nin yanında

 —46—

 omzu onunkine dokunarak uykuya dalıveriyordu. Jessie buna aldırmıyordu,çünkübu işler genellikle
matinede oluyordu. Gerald da sadece normal ter kokuyordu sonradan. Fazla su katılmışİskoçviskisi gibi
değil. Sahi... o kadar fazla horlamıyordu da.

 Ama bütün o seanslar, eşarplı, kelepçeli bütün o matineler Port-land'daki evdeydi, diye düşündü.
Temmuzunçoğunu ve ağustosun bir bölümünüburada geçirirdik. Seks yaptığımız zaman da alışılmışın dışı
naçıkmazdık. Yani Tarzan altta, Janeüstte. Fazla seks yapmazdık ama arada sırada böyleşeyler olurdu.
Ancak oyunu bu güne kadar burada hiçoynamamıştık. Neden acaba?

 Belki de bunun nedeni pencerelerdi.Çok yüksek ve kolay perde uydurulamayan türdendi. Saydam cam
yerineışığıyansıtan camlardan taktırmayıhep ihmal etmişlerdi. Oysa Gerald bunu yapmaktanşeye kadar...ş
ey...şeye kadar söz edip durmuştu...
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 İyi-Eşcümleyi düzeltti. Bug ü ne kadar.Jessie böyle incelikle davrandığıiçin ona minnet duydu. Hakl ı s ı
n, nedeni pencereler olabilir. En az ı ndan nedenlerin en ö nemlisi. Fred Laglan ya da Jamie Brooks ak ı
llar ı na esti ğ i zaman Gerald'a 'Dokuz Delik Golf oynay ı p oynamayaca ğı n ı sormak i ç in arabalar ı
na atlay ı p gelebilirlerdi. Gerald' ı n karyolaya bir ç ift Kreig kelep ç esiyle ba ğ lanm ış olan Bayan
Burlingame'la a ş k yapt ığı n ı g ö rmeleri kocan ı n hi ç ho ş una gitmezdi. B ö yle bir olayla ilgili
dedikodular etrafa yay ı l ı rd ı . Fred ve Jamie olduk ç a iyi insanlar san ı r ı m ama...

 Ruth söze karışarak, orta ya ş l ı iki soluncan, dedi. Ama tabii onlar da insan. B ö yle nefis bir hik â yeyi
anlatmadan edemezlerdi. Ve bir ş ey daha var, Jessie...

 Jessie, Ruth'un sözlerini tamamlamasına izin vermedi. Bu,İyi-Eşin açıklanmasınıistemediği bir düşünceydi.

 Gerald'ın oyunu burada da oynamamalarınıistememesinin nedeniçılgınca bir sorunçıkmasından korkması
olabilirdi. Nas ı l bir sorun? Şö yle s ö yleyelim: Belki de Gerald' ı n bir yan ı , kad ı n ı n ger ç ekten
cinsel organ i ç in bir ya ş atma sistemi oldu ğ una inan ı yordu... Di ğ er bir yan ı ... daha iyi bir s ö zc ü k
bulamad ığı m i ç in « Gerald' ı n iyi y ö n ü» diye tan ı mlayaca ğı m yan ı bunu biliyor ve olaylar ı n
kontroldan çı kmas ı ndan korkuyordu. Sonu ç ta b ö yle de olmad ı m ı ?

 Karşıçıkılmasızor bir fikirdi. Bu olay 'kontroldançıkmanın' tanımı-
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 na uymuyorsa, o zaman Jessie neyin uyduğunu bilmiyor demekti.

 Bir anüzüntüduydu. Geriye, Gerald'ın yattığ) yere bakma isteğini de yenmek zorunda kaldı.Ölen kocasıiç
inüzüntüduyup duymadığınıbilmiyordu. Amaüzülüyorsa bileşu ara onunla ilgilenmenin zamanıolmadığını
biliyordu.Birlikte uzun yıllarınıgeçirdiği adam hakkında iyi birşeyleri hatırlamak yine de hoştu. Gerald'ın
bazen seksten sonra yanında uyuyakalmasıgüzel bir anıydı. Jessie eşarplardan hoşlanmamış, sonunda
kelepçelerden de nefret etmişti. Ama Gerald uykuya dalarken onu seyretmekten her zaman hoşlanmış,
kocasının iri pembe suratındakiçizgilerin kaybolmasıhoşuna gitmişti.

 Bir bakıma Gerald onun yanında uyuyordu yine...öyle değil mi?

 Bu düşünce bacaküstlerinin etlerinin bile buz gibi kesilmesine neden oldu. Güneşışınlarınınçizdiği gitgide
daralanşerit onlarıaydınlatıyordu. Jessie o düşünceyi kafasından kovdu... hiçolmazsa kovmayaçalıştı.
Yeniden karyolanın başkısmınıincelemeye başladı.

 Direkler yanlardan hafifçe içeriye doğru takılmıştı. Bu yüzden kollarıiki yana doğru açıktıama rahatsız
edecek kadar değil. Kelepçelerin on beşsantim boyundaki zincirleri kollarınıoynatmasına izin veriyordu.
Direklerin arasında maundan yatay dört tahta vardı.Üzerlerine basit ama göze hoşgelen dalga biçimi
desenler oyulmuştu. Gerald bir keresinde ortadaki tahtaya başharflerini kazdırmalarınıönermişti.«
Tashmo-re Glen'de birini tanıyorum,»demişti.«Arabayla eve gelip bu işi memnunlukla yapar.»Ama Jessie
onun hevesini söndürmüştü. Buöneriyi hem iddialı, hem de garip bir biçimdeçocuksu bulmuştu. Eskiden
okuldaki sevgililerin sınıf sıralarına kalpler oymalarıgibi birşeydi.

 Karyola rafıenüstteki tahtanın yukarısına, biri hızla doğrulup oturduğu zaman kafasınıçarpmamasıiçin
uygun bir yüksekliğe yerleştirilmişti. Bu rafta Gerald'ın su dolu bardağı, yazdan kalma birkaçkarton
kapaklıkitap ve Jessie'nin tarafında da geçmişyazdan kalmışbazımakyaj malzemesi vardı. Hepsi de
kurumuşolmalıydı. Ne kadar yazık...Çünkübileklerinden kelepçelenmişbir kadınıhiçbirşey«Kırlarda Sabah
Allığı»kadar keyiflendiremezdi.
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 Jessie ellerini ağır ağır kaldırdı. Ellerinin rafın altına girmemesi için kollarıyla hafif bir açıyapmıştı. Başını
arkaya atmıştı, zincirlerin uçlarında neler olduğunu görmek istiyordu. Diğer bilezikler karyolanın
direklerine, yatay tahtalardan ikincisiyleüçüncüsünün aralarına takılmıştı.

 —48 -t-

 Yumruklarınıkaldırırken hayali halterleçalışan bir kadına benziyordu. Kelepçeler direkte kayarak sonunda
yukarıdaki yatay tahtaya erişti. Jes-sie o tahtayla onun birüstündekiniçekipçıkarabilirse herşey dü
zelecekti. Kelepçeleri direklerin ucundançıkarmayıbaşaracaktı. Voila!

 Galiba bu olamayacak kadar g ü zel bir fikir, tatl ı m. İş e yarayamaya-cak kadar kolay. Ama yine de
denemelisin. Hi ç olmazsa b ö ylece oyalanm ış olursun.

 Jessie elleriyle, direklere takılmışolan kelepçelerin daha yukarıçıkmalarınıengelleyenüzeri oymalıtahtayı
kavradı. Derin bir soluk aldı. Nefesini tuttu ve tahtayıçekti. Sert birçekişbu yolun da kendisi için kapalı
olduğunu anlamasına yetti. Bu tıpkıçelik bir putreli beton bir duvardançekipçıkarmaya benziyordu. Tahta
yerinden bir milimetre bile oynamamıştı.

 On yıl daçekiştirsem yine bir işe yaramaz, diye düşündü. Değil karyolanın direklerindençekipçıkarmak,
yerinden bile oynatamam. Ellerini eskisi gibi gevşek bıraktı.Şimdi biraz yukarıda zincirin ucundan sallanı
yorlardı. Gırtlağındançaresiz bir feryat yükseldi. Susamışbir kar-yanın sesi gibiydi.

 Jessie tavandakiışıltılara,«Ben ne yapacağım?»diye sordu. Sonunda kendini bırakarak korkuyla,çaresizce
ağlamaya başladı.«Kahretsin! Benşimdi ne yapaca ğı m? »

 Köpek ona cevap veriyormuşgibi tekrar havlamaya başladı. Bu kezöyle yakında ki, Jessie korkarak bir
çığlık attı. Hayvan doğu pence-ıesinin hemen dışında, bahçe yolunda olabilirdi.

 Köpek bahçe yolunda değil, daha da yakındaydı. Neredeyse Mercedes'inön tamponuna kadar uzanan
asfalttaki gölge köpeğin arka verandada olduğunu açıklıyordu. O upuzun gölge sanki ucubelerle ilgili I)ir g
österiden kaçmışçarpıkçurpuk, dev gibi bir köpeğindi. Jessie onu (jörür görmez dehşete kapıldı.

 Sonra da kendi kendini azarladı. Kahretsin! Böyle gülünçolma.

 —49—                                     Oyun/F: 4

 ¦

  

 Göige, güneşbatmakta olduğu içinöyle gözüküyor.Şimdi ağzınıaçıp biraz gürültüet, kızım. Köpeğin başıbo
şbir hayvan olmasışart değil.

 Bu doğruydu. Belki sahnede bir yerde hayvanın sahibi de vardı. Ama Jessie bu konuda pek umutlu değ
ildi. Köpeğin arka veranda kapısının hemen dışındakiüzeri telörtülüçöp bidonunuçektiğini tahmin
ediyordu. Geraldüzerinde sedir ağacından tahtalar ve kapağında daçift sürgüolan bu derli toplu küçücük
yapıdan bazen,«Bizim rakon mıknatısı,»diye söz ederdi.Çöp bidonu bu kez bir rakonu değil, bir köpeğiç
ekmişti. Hepsi o kadar. Başıboşbir köpeği. Karnınıdoğru dürüst doyu-ramamış,şansıdönmüşbir sokak kö
peğini.

 Ama Jessie'nin yine deçabalamasıgerekiyordu.
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 «Hey!»diye bağırdı.«Hey! Orada biri var mı? Varsa biraz yardım istiyorum. Orada biri var mı?»

 Köpek hemen havlamayıkesti. Birörümceğinkini andırançarpılmışgölgesi dönüp hareket etti... sonra
tekrar durdu. Jessie'yle Gerald, Portland'dan gelirken arabada büyük, yağlı, salamlıve peynirli sandviçler
yemişlerdi. Eve gelince Jessie ilk işartıklarıve kâğıtlarıtoplayıpçöp bidonuna atmıştı. Herhalde başlangıçta
köpeği orayaçeken o zengin yağve et kokuşuydu.Şimdi de Jessie'nin sesini duymuşolmasına karşın aynı
nedenleürküp koruya kaçmıyordu. O koku, hayvanın vahşi içgüdülerindençok daha güçlüydü. Jessie bir
çığlık attı.«İmdat!»Kafasının bir yanıçığlık atmanın belki de bir hata olduğunu açıklayarak onu uyardı. Bo
ğazınıiyice tahrişedecek, susuzluğu daha da artacaktı. Ama bu mantıklı, uyarıcısesin başarılıolmasıimkânsı
zdı. Jessie kendi korkusunun kokusunu almıştı. Bu onun için güçlüve zorlayıcıydı. Sandviçartıkları
kokusunun köpek için zorlayıcıolduğu gibi. Jessie'nin ruh hali birdenbire değişti. Paniğe kapılmadıama geç
ici olarakçıldırdısanki,«BANA YARDIM EDİN! BİRİBANA YARDIM ETSİN!İMDAT!İMDAT!İİİ
MMMMDAAAT!»

 Sonunda sesi kısıldı. Başınıolabildiğince sağaçevirdi. Saçlarıkarışmış, terdenıslanarak tutam tutam alnına
ve yanaklarına yapışmıştı. Gözleri yuvalarından uğramıştı.Ölmüşkocasıyanında, yerde yatarken,çırçıplak,
zincirle bağlanmışhalde bulunma korkusu artık düşüncelerin engelleme açısından hafif kalıyordu. Bu yeni
panik saldırısıgarip bl güneştutulmasına benzemekteydi. Mantık ve umudun parlakışığın süzerek atıyor,
Jessie'nin en korkunçolasılıklarıgörmesini sağlıyordu
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 açlık, susuzluğun neden olduğu delilik, ihtilaçlar,ölüm. Bu, ABD kablolu televizyonunda gösterilmek için
hazırlanmışbir gerilim filmi değildi. Burada ne kameralar, neışıklar, ne de,«Kes,»diyecek bir yönetmen
vardı. Bu olay oluyordu... yardım gelmezse Jessie'nin bir canlıtürüolarak yaşamasısona erinceye kadar
da olmayısürdürecekti.

 Ama hiçkimse haykırışlarına karşılık vermedi. Ne gölün kenarındaki evleri kontrol eden bir bekçi, ne de
köpeğiyle dolaşmayaçıkmışmeraklıbir yerli. (Belki de o arada komşusunun fısıldaşançamların arasında az
bir marihuana yetiştirip yetiştirmediğini anlamayaçalışan biri.) Sadece o uzun, nedense insanda garip bir
tiksinti uyandıran gölge vardı. Jessie ona baktıkça dört sıska ve güçsüz bacağınınüzerinde duran, acayip
bir köpek-örümceği hayal ediyordu. Titreyerek derin bir soluk .ildi ve oradan oraya kayan düşüncelerini
yeniden kontrol altına sokmayaçalıştı. Boğazıkurumuş, yanıyordu. Burnu onu sıkacak kadarıslak ve gö
zyaşlarıyla tıkanmıştı.

 Şimdi ne olacaktı?

 Bunu bilmiyordu. Düşkırıklığıkafasında zonkluyordu. Başıgeçici olarak yapıcıbir düşünceye izin
vermeyecek kadar irileşmişti sanki. Emin olduğu bir tekşey vardı. Köpeğin hiçbirönemi yoktu. Hayvan bir
¦üre orada, arka verandada duracak, sonra onu orayaçekenşeye erişemeyeceğini anlayıp uzaklaşacaktı.
Jessie alçak sesle, umutsuzca bağırarak gözlerini kapattı. Kirpiklerinin altından sızarak yanaklarından .ığır
ağır akan yaşlar akşam güneşinde altın damlalarına benziyordu.

 Şimdi ne olacak, diye sordu kendi kendine yine. Rüzgâr dışardaşiddetlenerekçamların fısıldaşmalarına ve
açık kapınınçarpmasına neden oldu.Şimdi ne olacak, Ruth?Şimdi ne olacak, siz UFO'lar ve tufeyliler?İç
imizden herhangi birinin bir fikri var mı? Susadım, tuvalete gitmem gerekiyor, kocamöldüve tek yoldaşım
üçcins peynirli, Ceno-va Salamlısandviçlerin artıklarıolduğunu düşünen bir köpek.Çok geçmeden o da
cennete en fazla sandviçkokusunu içineçekerek yaklaşacağınıanlayacak, ondan sonraçekip gidecek...
E...şimdi ne olacak?
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 Ona cevap veren olmadı.İçindeki seslerin hepsi de susmuştu.İşte hu kötüydü. Hiçolmazsa arkadaşlık
ediyorlardı. Ama o panik de kaybolmuş, geride ağzında ağır, madensi tat kalmıştı. Bu da iyiydi.

 Bir süre uyuyacağım, diye düşündüve isterse gerçekten uyuyabileceğini anlayarakşaşırdı. Bir süre
uyuyacağım ve uyandığım zaman bel-

 - 51 -

 I

 ki aklıma bir fikir gelecek. En azından bir süre için korkudan uzaklaşmışolacağım.

 Kapalıgözlerinin iki yanındaki gerginliğin neden olduğu ufacık kırı-işıklar ve kaşlarının arasındaki daha
belirgin ikiçizgi kaybolmaya başladı. Dalıp gitmeküzere olduğunu hissedebiliyordu. Rahatlayarak
insanların kendi kendilerini incelemekten kurtulduklarıo sığınağa doğru minnetle kaydı. Rüzgâr yine uğ
uldadığında onaçok uzaklardaymışgibi geldi. Kapının gürültüsüiseçok daha uzaklarda yankılanıyordu. Gü
m-güm, güm-güm, güm.

 Dalarken derinleşen ve ağırlaşan soluklarıbirdenbire kesildi. Gözleri hızla açıldı. Ani uyanmanın neden
olduğuşaşkınlığın ilk anında bir tür hayretle karışıköfke duydu. Kahretsin! Tam uyumayıbaşarmakü
zereyken... Lanet olsun! Sonra o kahrolasıca kapı...

 O kahrolas ı c ı kap ı ya ne olmu ş ? Ne olmu ş ona?

 O kahrolasıca kapıher zamankiçifteçarpmasınıtamamlamamıştı.İşte olan buydu. Jessie bir köpeğin ayak tı
rnaklarının girişin zeminine^çarparkençıkan tıkırtıyıduydu. Başıboşhayvan iyice kapatılmamışolan kapıdan
içeri girmişti. Evdeydişimdi.

 Hemen, kesin bir tepki gösterdi. Olanca sesiyle köpeğe,«Defol!»diye haykırdı. Zorladığısesinin boğuklaşı
p bir sis düdüğüne benzemiş* olduğunun farkında değildi.«Defol, lanet olasıca hayvan! Beni duyuyor!
musun? EVİMDEN DEFOLUP GİT!»

 Jessie durdu. Gözleri irileşmiş, hızla soluyordu. Cildi sanki hafif bir elektrik akımıtaşıyan bakır tellerdenör
ülmüştü. Enüstteki iki,üçtabakaürperiyor ve vızıldıyordu. Ensesindeki tüylerin bir kirpinin dikenleri gibi
dimdik olduğunun hayal meyal farkındaydı. Uyuma fikrinden eseri kalmamıştı.

 Köpeğin girişin zeminine değen tırnaklarının tıkırtısı... Sonra hiç...' Köpeği korkutup kaçırdım, diye düşü
ndü. Kapıdan fırlayıp gitti. Yani onun gibi başıboşbir hayvanın evlerden ve insanlardanürkmesi gerekir.

 Ruth'un sesi, bilmem ki, k ı z ı m,dedi. Bu ses ondan umulmayacak kadar kararsızdı. Onun bah ç e
yolundaki g ö lgesini g ö remiyorum.

 Tabii göremezsin. Herhalde evin köşesini dönerek hemen koruya daldı. Ya da gölün kenarına indi.Ödü
patladıve hızla koşup kaçtı...! Mantıklıdeğil mi?

 52 -

 Ruth'un sesi cevap vermedi.İyi-Eşinki de. Oysa Jessieşu anda ikisini de memnunlukla dinleyecekti.

 Hayvanıkorkutup kaçırdım. Bundan eminim.
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 Ama hâlâorada yatıyor ve kulak kesilmişetrafıdinlemeyeçalışıyordu. Ancak kulağındaki damarda fış-gü
m diye akan kanın sesinden başka birşey duyamıyordu. Yanişimdilik.

  

 Jessie köpeği korkutup kaçırmamıştı.

 Hayvan insanlardan ve evlerden korkuyordu. Bu konuda haklıydı, ama köpeğin ne kadarçaresiz
durumda olduğunu anlamamış,önemse-memişti. Hayvanın eski adıolan Prensşimdi iğrençbir alaya
benziyordu. Bu sonbaharda açaç, uzun uzun Kashvvakamak Gölünün etrafında dolaşırken tıpkı
Burlingame'lerinkine benzeyen pekçokçöp bidonuyla karşılaşmıştı. O yüzden de bu bidondan yayılan
salam, peynir ve zeytinyağıkokusununüzerinde durmaktançabuk vazgeçmişti. Koku içgıcık-layıcıydıama
acıdeneyimler Prens'e bunun kaynağının erişilemeyecek bir yerde olduğunuöğretmişti.

 Ancak başka kokular da vardı. Rüzgârın arka kapıyıağır ağır her açışında o kokularıalmıştı. Bu kokular
bidondan gelenden daha hafifti. Kaynaklarıda evin içindeydi. Ama kokular tehlikeye aldırışedilmemesini
sağlayacak kadar nefisti. Köpek onu kovalayıp sert ayaklarıyla tekmeleyen, durmadan haykıran
efendiler tarafından kovulmasıihtimali olduğunu biliyordu. Ama kokular Prens'in korkusundan daha güçlü
ydü. Bir tekşey hayvanın korkunçaçlığınınönüne geçebilirdi. Ama köpek henüz silahlar konusunda hiçbirş
ey bilmiyordu. Geyik avımevsimine kadar yaşarsa onu daöğrenecekti. Ama daha iki hafta vardı.Şu anda
hayal edebildiği en kötüşey sert ayaklarıcan yakan, haykıran efendilerdi.

 Prens rüzgâr kapıyıaçtığızaman içeri süzüldüve antreye doğru koştu... Ama fazla ilerlemedi. Tehlike onu
tehdit eder etmez gerilemeye hazırdı.

 —53 -

  

 Kulaklarıona bu evde bir dişi-köpek-efendinin oturduğunu haber veriyordu. Prens'in farkında olduğu da
belliydi.Çünküona bağırmıştı. Ama başıboşhayvan dişi-köpek-efendinin yükselttiği sesteöfke değil, korku
olduğunu anlamıştı. Prens başlangıçta korkuyla gerilemişse de, sonra yerinden kımıldamamıştı.Şimdi baş
ka bir efendinin bağırışlarınıdişi-köpek-efendinin haykırışlarına katmasınıya da koşarak gelmesini
bekliyordu. Amaöyle olmadı. O zaman başınıuzatarak evin biraz ağır olan havasınıkokladı.

 Hayvanönce sağa, mutfağa doğru döndü.Çarpan kapıdan yayılan koku bulutlarıo yönden gelmişti.
Kokular kuru ama hoştu: fıstık ezmesi, kraker, kuruüzüm, mısır gevreği. (Bu sonuncu koku dolapların
birindekiÖzel K kutusundan yayılıyordu. Açbir tarla faresi kutunun dibini kemirerek bir delik açmıştı.)

 Prens o tarafa doğru bir adım attı. Sonra bir efendinin usulca ona sokulmadığından emin olmak için başını
tekraröte yanaçevirdi. Efendilerçoğu zaman bağırırlardıama sinsice davrandıklarıda olurdu. Sola doğru
giden koridorda kimse yoktu. Buna karşın o taraftan gelençok daha güçlükokuyu aldı. Midesine müthişbir
özlemle kramp girmesine neden olan o kokuyu...

 Koridorun dibine doğru baktı. Gözleriçılgınca bir korku ve istek karışımıyla parlıyordu. Burnu kayıp kırış
an küçük bir halıgibi buruşmuş-tu. Uzunüst dudağınısinirli sinirli, sanki herkesi aşağıgörüyormuşgibi kaldırı
yor, beyaz dişleri arada bir biraz gözüküp kayboluyordu. Hayvanın endişeyle püskürttüğüsidik pıtı
rdayarak damlalar halinde zemine düştü. Böyleceön koridorun ve... tabii bütün evin... köpeğe ait olduğu
belirlendi. Bu ses kulak kesilmişolan Jessie'nin duyamayacağıkadar hafifti ve kısa sürdü.

 Köpeğin burnuna kan kokusu gelmişti. Koku hem güçlü, hem de yanlıştı. Sonunda o müthişaçlığıkarar
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vermesini sağladı. Eski adıPrens olan köpek koridorda ağır ağır yatak odasına doğru gitmeye başladı. O
ilerlerken koku da güçleniyordu. Evet, kan kokuşuydu... ama yanlışkanın kokusu. Bir efendinin kanının
kokusu. Ancakçok yoğun ve karşıkonamayacak kadar zorlayıcıolan bu koku hayvanınçaresiz, küçük
beynine işledi. Yürümeyi sürdürerek yatak odasının kapısına yaklaşırken hırlamaya başladı.
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 Jessie köpeğin tırnaklarının tıkırtısınıduyunca hayvanın hâlâevde olduğunu ve o tarafa doğru geldiğini
anladı.Çığlıklar atmaya başladı. Aslında bunun bir insanın yapabileceği belki de en kötüşey olduğunu
biliyordu. O güne dek duyduğu, tehlikeli olabilecek bir hayvana korktuğunuzu asla belli etmemeniz
gerektiğiyle ilgili tümöğütlerle taban tabana zıttı. Neçare ki, bağırmamak elinde değildi. Başıboşköpeği
yatak odasına neyinçektiğiniçok iyi biliyordu.

 Jessie bacaklarınıyukarıçekti. Aynıanda karyolanın başucuna dayanmak için kelepçelerden yararlandı. O
arada gözlerini bir an olsun koridora açılan kapıdan ayırmamıştı.Şimdi köpeğin hırladığınıduyabiliyordu.
Bu ses bağırsaklarının gevşeyip yanmasına ve sıvıya dönüşmesine neden oldu.

 Hayvan kapıda durdu. Artık yatak odasında gölgeler koyulaşmaya başlamıştı; Jessie için köpek zemine
yakın alçak, belirsiz bir siluetti. Hayvan iri değildi ama küçük bir kanişya da bir Chihuahua da sayılmazdı.
Güneşışınlarınıyansıtan iki turuncumsu sarıhilal köpeğin gözlerinin yerini belirliyordu.

 Jessie hayvana,«Defol!»diye haykırdı.«Defol!Çık git! Seni., seni burada istemiyoruz!»Gülünçbir sözdü.
Ama bu koşullarda hangi söz <jülünçkaçmazdıki? Neredeyse köpektenşifonyerinüzerindeki anahtarları
getirmesini isteyeceğim, diye düşündü.

 Kapıdaki gölgenin arka tarafında bir hareket başlamıştı. Köpek kuyruğunu sallıyordu. Gençkızların
okuduğu romantik bir romanda bu, başıboşhayvan yataktaki kadının sesiniçoktan kaybettiği sevgili
sahibininçağrısıolduğunu sandıdiye yorumlanırdı. Oysa Jessie hiçdeöyle olmadığınıbiliyordu. Köpekler
sadece mutlu olduklarızaman kuyruklarınısallamazlardı. Kediler gibi onlar da karar veremedikleri zaman,
bir durumu değerlendirmeyeçalışırken de kuyruk sallarlardı. Köpek Jessie'nin sesini duyunca pek
irkilmemişti. Ama loşodaya güvenemediği de belliydi. En azındanşimdilik.

 Eskiden adıPrens olan hayvanın silahlarla tanışmasına vakit vardıama ağustosun son gününden beri, yani
altıhaftalık süredeçok zor
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 dersleriöğrenmişti. Bay Charles Sutlin hayvanıo günölmesi için koruya salıvermişti. Massachusettes'de
Braintree'den bir avukattıve Prens için yetmişdolar tutan kent ve eyalet vergileriniödemek istememişti,
onunölmesini tercih edecekti. Charles Sutlin'e göre değersiz bir it için yetmişdolarödemeye değmezdi.
Biraz fazlayd ı bu para. Evet, daha o haziran ayında motorlu ve yelkenli bir tekne almıştı. Verdiği para be
şhaneliydiüstelik. Tabii bir teknenin fiyatıyla bir köpeğin vergisini kıyaslamanın saçma olduğunu iddia
edebilirdin. Tabii edebilirdin. Herkes edebilirdi. Amaönemli olan bu değildi.Önemli olan motorlu
yelkenlinin planlanarak satın alınmasıydı. Bizim Sutlin iki yıldan beri bunu düşlüyordu. Hatta daha da
uzun bir süreden beri.Öte yandan köpeği Har-lovv'da yolun kenarındaki bir sebze tezgâhından aklına esti
ği için satın alıvermişti. Yanında kızıbulunmasaydıveçocuk yavru köpeğeâşık olmasaydıonu hiçbir zaman
almazdıya. Kız işaret ederek,«İşteşu, baba,»demişti.«Burnunda beyaz bir benek olanı. Küçük bir prens
gibi diğerlerinden uzakta, yalnız başına duran.»Sutlin de böylece kızına o köpek yavrusunu almıştı. Hiç
kimse küçücük kızınımutlu etmeyi bilmediğini söyleyemezdi. Ama bir tek belgesi olmayan bir sokak köpe
ği için yetmişdolar ciddi bir masraf demekti. (Prens'in B sınıfına, yani Daha Büyük Köpekler grubuna
sokarlarsa yüz dolar bile isteyebilirlerdi.) Gölün kıyısındaki kulübeyi yine bir yıl için kapatmanın zamanı
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yaklaşırken Bay Charles Sutlin bu paranınçok fazla olduğuna karar vermişti. Ayrıca hayvanıSaab'ın arka
kanepesine oturtarak Braintree'ye götürmek de angarya olacaktı. Köpek tüylerini her yere dökecekti.
Belki halıya kusacak ya da oraya pisleyecekti. Tabii Prens için 'Vari Kennel' denen kulübeciklerden
alabilirdi. Ama o küçük, güzelşeylerin fiyatı29.95 dolardan başlıyordu. Zaten Prens gibi bir hayvan köpek
kulübesinde rahat edemezdi.Özgürce korularda dolaşmak onu daha mutlu ederdi. Bütün kuzey ormanları
onun krallığısayılırdı. Sutlin ağustosun son gününde koy yolununıssız bir yerinde arabasınıdurdurup Prens'i
dışarıçıkmaya zorlarken, evet, diyordu kendi kendine. Bizim Prens'te mutlu bir gezginin kalbi var. Bunu
anlamak için ona yakından bakmak yeterli. Sutlin aptal değildi, bir yanıbu saçma sapan sözleri işine geldi
ği için söylediğini biliyordu. Ama bir yanıda böyle düşünmekle kendini yücelmişgibi hissetmekteydi.
Arabasına binip oradan uzaklaşırken«Özgür Doğan»filminin müziğiniıslıklaçalıyor, arada bir deşarkının sö
zleri-

 — 56 —

 ni söylüyordu.«Özgür doğmuş... Kalbinin gösterdiği yolu izleeeyee-cek!»Prens'i yolun yanında bırakmıştı
, hayvan arkasından bakıyordu. Sutlin o gece rahat uyumuşve Prens aklına bile gelmemişti. Köpekse aynı
gece devrilmişbir ağaçkütüğünün altında kıvrılıp yatmış, uyuyamamıştı. Açtı, titriyordu. Bir baykuşöttüğü
ya da koruda bir hayvan dolaştığızaman her seferinde korkuyla inliyordu.

 Şimdi Charles Sutlin'in«Özgür Doğan»temasına uyarak attığıköpek Burlingame'lerin yazlık evlerinde, büy
ük yatak odasının kapısında duruyordu. (Sutlin'lerin kulübesi gölün diğer tarafındaydıve iki aile tanışmı
yorlardı. Sadece sonüç, dört yaz kentin kayık iskelesinde karşılaştıklarızaman selamlaşmalardı.) Hayvan
başınıeğmiş, gözlerini iri iri .içmişti. Ense tüyleri dimdikti. Durmadan hırladığının farkında değildi. Bütün
dikkatini odaya vermişti. Benliğinin derinliklerinde, içgüdüleri ona kan kokusununçok geçmeden bütün
ihtiyatıelden bıraktıracağınıfısıldıyordu. Ama böyle olmadanönce birşey yapmasıgerekliydi. Kendisine bir
tuzak hazırlanıp hazırlanmadığından tümüyle emin olmalıydı. Yani elden geldiğince. Canınıyakan sert ayaklı
efendiler ya da yerden ¦.ert parçalar alıp atan kimseler tarafından yakalanmak istemiyordu.

 Jessie,«Defol git!»diye bağırmayaçalıştıysa da, sesîfeafif ve titrekti Köpeğe bağırarak onun kaçmasınısağ
layamayacaktı. 0 aşağılık hayvan yataktan kalkıp ona zarar veremeyeceğini nasılsa anlamıştı.

 Bütün bunlar olamaz, diye düşündüJessie. Nasıl olabilir? Dahaüç¦.aatönce Mercedes'te, sürücüyerinin
yanında oturuyordum. Kemeri bağlamış, Rainmakers'ın kasetini dinliyordum. Kendi kendime Mounta-In
Valley sinemalarında hangi filmlerin gösterildiğiniöğrenmem gerekti-ı'jini hatırlatıyordum. Yani gece burada
kalmaya karar verirsek sinemaya gidebilirdik. Kocam nasılölmüşolabilir? Onunla,«Bir yaz daha,»diyeş
arkısöylüyorduk.«Birşans daha. Bir aşk denemesi daha.»Oşarkının sözlerini ikimiz de biliyorduk. Harika
bir parçadır. O halde Gerald nasılölmüşolabilir? Olaylar o noktadan bu ana doğru nasıl böyle gelişil9Çok
üzgünüm,çocuklar, ama bu bir rüya olmalı.Çünkügerçek olamayacak kadar gülünç.

 Başıboşköpek ağır ağır odaya girdi. Bacaklarınıihtiyatla dimdikıutuyordu; kuyruğu sarkmış, kara gözleri
irileşmişti. Dudaklarıgerilerek hütün dişleri ortayaçıkmıştı. Ve hayvan gülünçgibi kavramlar konusunda hiç
birşey bilmiyordu.

 —57—

 Eskiden adıPrens olan ve sekiz yaşındaki Catherine Sutlin'in vaktiyle neşeyle oynadığıhayvan, Labrador
veİskoççoban köpeği kırma-sıydı. (Kızın köpeğe duyduğu ilgi, doğumgününde Marnie adlılahana kafalıbir
bebek armağan edildiği zaman biraz azalmıştı. Ama geçici olarak.) Hayvan melezdi ama ne idüğübelirsiz
bir sokak köpeği de değildi. Sutlin ağustosun sonunda onu koy yoluna attığıgün ağırlığıkırk kilo kadardı.
Kahverengi-siyah karışımıtüyleri sağlıklıolduğu için düzgün ve parlaktı. (Göğsünde ve burnunun altındaİ
skoççoban köpeklerineözgüo beyaz leke de vardı.)Şimdiyse ancak yirmi kilo geliyordu, insan elini böğrü
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ne sürdüğünde gerilmişher kaburgasınısayabilirdi. Ayrıca kalbinin hummalıgibi hızlaçarptığınıda hissederdi.
Kulaklarından biri fena yarılmıştı. Tüyleri donuk ve karmakarışıktı. Her tarafına dulavrat otlarıyapışmıştı.
Kabaetinde zikzakçizen yarıiyileşmiş, pembe bir yara vardı. Buna paniğe kapılarak dikenli tellerin altından
hızla geçmeye kalkışmasıneden olmuştu. Birkaçkirpi dikeni burnundançarpık bıyıklar gibi uzanıyordu. On
gün kadarönceölükirpiyi bir kütüğün altında bulmuştu. Ama dikenler burnuna batar batmaz onu
yemekten vazgeçmişti. O sırada açsa da henüzçaresiz değildi.

 Oysaşimdi hem açtı, hem deçaresiz. En son 117 numaralıkarayoluna paralel olan hendekte bulduğu
terkedilmişbirçöp tenekesindençıkardığıkurtlu birkaçet parçasıyemişti. O da iki günönce. Catherine Sutlin
kırmızılastik bir topu oturma odasının zemininde yuvarladığıya da koridora doğru attığızaman onu geri
getirmesiniçabucaköğrenmişolan köpekşimdi açlıktanölüyordu, hem de gerçekten.

 Evet ama burada... hemen buracıkta, yerde, g ö zle g ö r ü lebilenkilolarla taze et, yağve tatlıilikle dolu
kemikler vardı. Bu sanki BaşıboşKöpeklerin Tanrısının bir armağanıydı.

 Bir zamanlar Catherine Sutlin'in pek sevdiği Prens, Gerald Burlin-game'inölüsüne yaklaşmayısürdürdü.

 I

 8

 Jessie kendi kendine, böyle birşey olmayacak, dedi. Olamaz. Onun içjn gevşe biraz.

 - 58 -

  

 Başıboşköpeğin gövdesininüst yarısıkaryolanın sol tarafıyüzünden görünmez oluncaya kadar tekrarladı
bunu. Hayvan kuyruğunu her zamankinden daha hızlısallıyordu. Sonra Jessie tanıdık bir ses duydu. Sıcak
bir yaz günübirikintiden su içen bir köpeğinçıkardığısesti. Ama ¦.os yine de tam anlam ı ylaböyle değildi...
nedense daha kabaydı.İrmektençok, yalamaya benziyordu. Jessie hayvanın hızla salladığıkuyruğuna
bakakaldı. Kafasıbirdenbire ona karyolanın açısının gözlerinden gizlediğişeyin ne olduğunu gösterdi. Bu t
üylerine dulavrat otlarıyapışmış, yorgun ve ihtiyatlıbakışlıgözleri olan başıboşköpek kocasının seyrelmişsa
çlarındaki kanlarıyalıyordu.

 «HAYIR!»Jessie kabaetlerini yataktan kaldırarak bacaklarınısola doğruçevirdi.«ONUN YANINDANÇ
EKİL! HEMEN UZAKLAŞ!»Bir tekme atınca topuklarından biri hayvanın belkemiğinin yumrularından
birini' geldi.

 Köpek hemen gerileyerek burnunu kaldırdı. Gözleriöylesine açılmıştıki, ince beyaz halkalarıgözükü
yordu. Hayvanın dişleri aralanınca,•.onükleşen akşamışığındaüst ve alt kesici dişleri arasında gerilenörü
mcek ağıkadar ince salyalar altın ipliklere benzediler. Köpek kadınınçıplak ayağına doğru atıldı, Jessie
birçığlık atarak ayağınıçekti. Köpeğin sıcak sise benzeyen soluğunu cildinde duydu ama ayak parmakları
nıkurtardı. Farkına varmadan ayaklarınıaltına aldı. Fazla gerilmişolan omuzlarındaki kasların acısını
eklemlerinin kemikli yuvalarındaıırlanarak döndüğünühissetmedi.

 Köpek bir an ona daha baktı. Dişlerini gösteriyor, bakışlarıyla onu iı-hdit ediyordu. Gözlerinde,«Seninle
anlaşalım, hanım,»dermişgibi birıi.nle vardı.«Sen kendi işine bak, ben de kendi işime. Sence uygun mu?
Uygun olmalı. Yoksa yolumaçıkarsan seni mahvederim. Ayrıca o ilenölmüş. Bunu sen de benim kadar
biliyorsun. Ben açlıktanölür-11ııneden ziyan olup gitsin? Benim yerimde olsaydın sen de aynışeyi y.ıpardı
n.Şu anda bunu anlayabildiğini sanmıyorum. Ama sonunda hcnim gibi düşüneceğine inanıyorum. Hem
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sandığından daha daı,.ıbuk olacak.»

 Jessie,«DEFOL!»diye haykırdı.Şimdi kollarınıiki yana uzatmış,

 tabanlarınınüzerinde oturuyordu. Bu haliyle balta girmemişormandaki

 unağa bağlanmışkurbana benziyordu. Ya daçıplak kızlarla dolu bir

 dergidekiçokşehvetli poz vermişolan bir güzele. Başınıkaldırmış,

 —59—

 göğüsleri iyiceöne doğruçıkmıştı. Omuzlarıo kadar geriye gitmişti ki, en uçnoktalarıgerilme yüzünden
bembeyaz kesilmişti. Boynunun dibindeüçgen biçimi derin, gölgeliçukurlar belirmişti. Sadece o tür
dilberlerin yaptıklarıgibi somurtkan ama davet edici bir tavırla dudaklarınısarkıtmamıştı. Yüzünde, akıllılı
kla delilik arasındaki sınıraçok yaklaşmışbir insanaözgüo ifade vardı.«DEFOL GİT!»

 Köpek ona bakmayıbirkaçdakika sürdürdü. Hâlâdişlerini gösteriyordu. Sonra kadının onu tekrar
tekmelemeyeceğine karar verip yine başınıeğdi. Bu kez içme ya da yalamayla ilgili bir sesçıkmadı. Jessie
onun yerine gürültülübirşapırtıduydu. Bu ses ona Joan Nineye gittikleri zaman kardeşi VVill'in yaşlıkadını
n yanağınıheyecanlaöpmesini hatırlattı.

 Hırlama birkaçsaniye sürdüyse deşimdi biri başıboşköpeğin kafasına bir yastık kılıfıgeçirmişgibi boğukla
şmıştı. Bu oturuşbiçimiyle saçlarıbaşının yukarısındaki rafa neredeyse değen Jessie, hem Gerald'ın tombul
ayaklarından birini, hem de sağeliyle kolunu görebiliyordu. Ayaköne arkaya doğru, sanki Gerald hızlıbir
parçaya uyarak dans ediyormuşgibi sallanıyordu.Örneğin, The Rainmakers'ın«Bir Yaz Daha» şarkısına.

 Jessieşimdiki yerinden köpeği daha iyi görebiliyor, hayvanın gövdesi ense köküne kadar gözüküyordu.
Köpek kafasınıkaldırsaydıonu | da görebilecekti. Ama hayvan başınıkaldırmıyordu. Kafasınıeğmiş, arka
bacaklarınıgererek ayaklarınısıkıca yere dayamıştı. Birdenbire birşeyin yırtılmasınıandıran boğuk bir ses
duyuldu. Balgamlıbir ses. Sanki soğuk almışbiri boğazınıtemizlemeyeçalışıyordu. Jessie inledi.

 «Dur... Ah, lütfen, duramaz mısın?»

 Köpek ona aldırmadıbile. Bir zamanlar susta durarak masadaki artıkların verilmesi için yalvarırdı. Böyle
anlarda sanki gözlerinin içi gülerdi. Ama o günler Prens adıgibiçoktan kaybolmuştu. Artık onlarıbulmak
zordu. Yaşanan zaman 'şimdi'ydi. Yaşamanın nezaket ya daözür dilemeyle hiçilişkisi yoktu. Hayvan iki gü
ndür hiçbirşey yememişti. Ve burada yiyecek vardı. Yine burada onun yemek yemesini istemeyen bir
efendi de vardı. (Gülerek başınıokşayan ve ona,«İYİKÖPEK,»diyerek küçük dağarcığındaki oyunlarına
karşılık yemek artıklarıveren efendilerin olduğu o günlerdeçoktan sona ermişti artık.) Ancak bu efen-

 1
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 linin ayaklarısert değildi, küçük ve yumuşaktı, can yakmıyordu. Sesin-den de güçsüz olduğu belliydi.

 Eskiden adıPrens olan köpeğin hırıltılarıboğuk soluklara dönüştü, lessie seyrederken Gerald'ın vücudunun
geri kalanıda ayağıyla birlikte ı lynamaya başladı.Önce sadeceöne arkaya sallanıyordu, sonra kaymaya
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başladı. Sankiölüya da değil, tümüyle havaya girmişti.

 Jessieçılgın gibi, eğil, Disko Gerald, eğil, diye düşündü. Chicken y,ıda Shag'e boşver. Köpek dansınıyap!

 Yerde halıserili olsaydıbaşıboşköpek onu yerinden oynatamaya-11 .ıktı. Ama Jessie zeminin eylüldeki işç
i bayramından sonraki hafta cila-lnnmasıiçin anlaşmıştı. Bekçileri Bili Dunn,«Skips»Şirketinin adamları-n.ı
kapıyıaçmıştı. Onlar da işi başarıyla yapmışlardı. Evin hanımıbir I il.ıha sefere oraya uğradığızamançalış
malarınıtakdir etmesi için yatak n<lasının halısınıyaymamış, sarıp antredeki dolaba koymuşlardı. Başıboşk
öpek parlak cilalızeminde Disko Gerald'ıkaydırmaya başlayıncad da John Travolta'nın«Saturday Night
Fever»da yaptığıgibi kolaylıkla ilerlemeye başlamıştı. Köpeğin karşılaştığıtek gerçek sorun kendiçekiş(iııcü
yle ilgiliydi. Uzun tırnaklarıona yardımcıoluyordu. Dişlerini iıorald'ın kolununüst kısmındaki gevşek
dokulara geçirmişolan köpek Miri geri giderken tırnaklarınıyere batırıyor ve parlak cilada kısa, biçimiz
izler bırakıyordu.

 Asl ı nda ben bu olanlar ı g ö rm ü yorum. Asl ı nda bunlar ı n hi ç biri olmuyor. K ı sa bir s ü re ö nce
Rainmakers' ı dinliyorduk. Gerald bir ara, hu cumartesi futbol ma çı i ç in Orono'ya gitmeyi d üşü nd üğü n
ü s ö ylemek i ç in m ü zi ğ i k ı st ı . Konu ş urken sa ğ kula ğı n ı n memesini ka şı d ığı n ı nn ı ms ı
yorum. Onun i ç in ş imdi Gerald nas ı l ö lm üş olabilir?. Bir k ö pek m ı u kolundan yakalayarak yatak
odam ı zda yerde nas ı l s ü r ü kler?

 Gerald'ın alnındaüçgençizen saçlarıdağılmıştı. Herhalde buna Köpeğin saçlarındaki kanlarıyalamasıneden
olmuştu. Ama gözlüğühâlâyerindeydi. Jessie onun gözlerini görebiliyordu. Camlaşmışolan hu etraflarışiş,
yarıaçık gözler sankiöfkeyle tavandaki güneşışınlarının yansımalarına bakıyordu. Yüzühâlâçirkin kırmızıve
mor lekelerden olu-,.m bir maske gibiydi. Sankiöldüğühalde, karısının kapris yaparak fikrini değiştirmesi
karşısında duyduğuöfkeyi bir türlüyenememişti. (Ge-ı.ıld bunu kapris mi sanmıştı? Tabii ya.)

 Jessie köpeğe,«Onu bırak,»dedi. Ama sesişimdi uysal, kederli ve
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 güçsüzdü. Köpek bu sesi duyunca kulaklarınıhafifçe oynatır gibi olduv sa da hiçdurmadı. Alnında birüç
gen oluşturan saçlarıkarışmış, cilc leke lekeşeyiçekmesini sürdürdü. Oşey artık Disko Gerald'a benzemfc
yordu. Hiçbenzemiyordu hem de.Şimdi sadeceÖlüGerald'dı. Bij köpeğin dişleri kolunun gevşek kasına ge
çirilmişhalde, yatak odasınıızemininde kayıyordu.

 Köpeğin burnuna yırtılmışbir deri parçasısarılmıştı. Jessie kene kendine bunun duvar kâğıdına benzediğini
söylemeyeçalıştı. Ama bildijği kadarıyla duvar kâğıtlarının benleri ve aşıyerleri yoktu. Jessieşirric Gerald'ın
pembe,şişman karnınıgörebiliyordu. Burada sadece küçü^çaplıbir tabancanın kurşun deliğini andıran gö
bekçukuru vardı. Penis siyah kasık kıllarından oluşan yuvasında sallanıp hopluyordu.

 Birdenbire Jessie'nin boğucu dehşet atmosferini müthişbir yardı. Kafasının içinde sessiz birşimşekçakmıştı
. Yeni duyguyu kabıetmekle kalmadı, onu memnunlukla karşıladı.Öfke kâbusa benzeyer bu durumdan
kurtulmasına yardım etmeyebilirdi ama giderek güçlener ve hiçbirşeyin gerçek olmadığınıdüşünmesine yol
açanşok için bi panzehir olabilirdi.

 Alçak ve titrek bir sesle,«Seni aşağılık yaratık,»dedi.«Seni korkak sinsi aşağılık yarat ı k! »

 Rafın Gerald tarafındaki bölümünde bulunan eşyalara erişme! imkânsızdı. Ama sol elini kelepçenin içinde
döndürür, böylece parmak larınıomzununüzerinden geriye doğru uzatırsa, rafın kendi tarafındc bölümünün
üzerindekileri kaydırabilirdi. Dokunduğuşeyleri görmek içi) başınıdöndüremezdi. Onlar 'göz kuyruğu' diye
tanımlanan o bular noktanın hemenötesinde kalıyordu. Ama aslındaönemli de değildi.Re ta neler olduğunu
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biliyordu. Parmaklarınırafta bir aşağıbir yukarıdolc tirdi, uçlarınıhafifçe makyaj malzemesi dolu tüplere sü
rdü. Birkaçı! rafın daha da gerisine iterken, bazılarınıaşağıya düşürdü. Bir kısr yatakörtüsününüzerine
yuvarlandı. Kimisiyse yatağa ya da sol kalças naçarparak sekti ve yere düştü. Hiçbiri aradığışeye
benzemiyordu, ara Nivea yüz kremi dolu bir kavanozu kavradıve onun işe yarayabil<j ceğini düşündübir
an. Ama olsa olsa numune boyu bir kavanozc Plastik yerine camdan bile yapılmışolsaydıyine de köpeğin
canınıya mazdı.Çok hafif ve küçüktü. Jessie kavanozu rafa atarak* araştırme sürdürdü.

 —62—

 Etrafıaraştıran parmaklarının erişebildiği en son noktada camdan lıirşeyin yuvarlak kenarına dokundu. O
ana dek dokunduğu eşyaların im büyüğüydü. Bir an onun ne olduğunu anlayamadı. Sonra hatırladı.
Duvarda asılıolan büyük bira bardağı, Gerald'ın«Alpha, Bir Küreği Kap»günlerinden kalmışolan tek hatıra
değildi.Şimdi diğer bir hatıraya dokunuyordu. Bir kül tablasıydıbu. Onun ne olduğunu hemen
anlayamamasının da nedeni vardı.Çünküaslında tablanın yeri rafın Gerald'a .ıit bölümüydü. Buzlu su dolu
bardağının yanında dururdu. Biri... belki gündelikçi Bayan Dahi, belki de Gerald'ın kendisi onu Jessie'nin
tarafına geçirmişti. Rafın tozunu alırken, ya da başka birşeye yer açmak için olabilirdi. Zaten nedenönemli
değildi. Tabla oradaydı,şu anda bu ladan yeterliydi.

 Jessie parmaklarıyla tablanın yuvarlak kenarınıkavradı. Sigaralarını-onduğu ikiçukur vardı. Tablayısıkıca
tutup elini mümkün olduğu I-adar geriye götürdü. Sonra tekraröne doğru uzattı.Şansıyardım etti ve kelepç
enin zinciri sıkıştığıan bileğini aşağıya doğru büktü. Kavisli atı-l.ın topu durduran birinci lig oyuncusu gibi.
Bütün bunlarısadece içgüdülerine uyarak yapmıştı. Atılacakşeyi aramış, bulmuşve atışın başarılı
olamayacağınıdüşünecek zaman bulamadan fırlatmıştı. Yoksaüniversitede iki yıl beden eğitimi derslerine
girmesi gerektiği için okçuluğu seçmişolan ve bu dersten zay|f alan bir kadının tablayıköpeğe isabet
etti-mmeyeceğini düşünebilirdi.Özellikle köpeğin dört buçuk metreötede nlduğu ve tablayıfırlattığıelinin
kelepçeyle karyolanın direğine bağlı(bulunduğu gözönüne alınırsa.

 Ama Jessie yine de tablayıköpeğe isabet ettirdi. Tabla havada uçarken bir defa döndüve bir an Alpha
Gamma Rho sloganıgözüktü, lossie yattığıyerden onu okuyamadı. Buna gerek de yoktu zaten. Hizmet,
gelişme ve cesaretin Latinceleri bir meşalenin etrafına yazılmıştı, l abla tekrar dönmeye başlarken köpeğin
gerilmişkemikli omzunaçarp-

 I

 Başıboşhayvan can acısıyla inledi. Jessie de bir an yoğun ve ilkelıir zafer hissi duydu. Ağzıiki yana doğru
gerilirken gülümsediğini san-!İı. Oysaçığlık atıyormuşgibi bir hali vardı. Sırtınıbüküp ayaklarınıuza-iırken
omuzlarının sancıdığınıfarketmedi bile. Oysa kıkırdaklar gerilmişi; yirmi bir yaşınınçevikliğiniçoktan unutmu
şolan eklemler yerlerindençıkma noktasına yaklaşmışlardı, Jessie bütün bunlarısonradan his-

 —63—

 sedecekti. Amaşu anda atışıbaşarılıolduğu için vahşi bir sevinçle kendinden geçmişti. Zaferin verdiğiçılgı
nlığıdışa vuramazsa patlayacağını) düşünüyordu. Ayaklarınıyatakörtüsüne vurarak iki yana sallandı. Ter-;
denıslanmışsaçlarıyanaklarıylaşakaklarınaçarptı. Boynundaki kirişler kabarıp kalın kordonlara benzedi.

 Jessie,«HAH!»diye bağırdı.«SANA...İSABET... ETTİRDİM! HAA-AH!»

 Köpek tabla onaçarptığızaman sarsılarak gerilemişti. Tabla yere düşüp kırıldığızaman da geriledi yine. Diş
i-köpek-efendinin sesindeki değişiklik yüzünden kulaklarıkısıldı.Şimdi onun duyduğu korku değil*'
zaferdi. Efendiçok geçmeden yataktan kalkacak ve o acayip ayaklarıyla tekmeler atmaya başlayacaktı.
Ayaklarıyumuşak değil sert olacaktıbu kez. Orada kalırsa dahaönce de olduğu gibi, canınınçok yanacağı
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nıbiliyordu. Kaçmasıgerekliydi.

 Kaçışyolunun hâlâaçık olup olmadığınıanlamak için başınıçevirip baktı. O arada taze kan ve etin büyü
leyici kokusunu yine duydu. Ekşimişmidesi kramp yaptı. Açlık onu zorluyordu. Hayvançaresizce inledi.
Birbirine zıt iki emrin arasında kalmıştı. Tam dengedeydi bunlar. Köpek endişeyle işedi yine. Kendi idrarın
ın kokusuşaşkınlık ve düşkırıklığınıarttırdı. Bu koku güçve güven değil, hastalık ve zayıflık anlamına
geliyordu. Havlamaya başladı.

 Jessie buçirkin, hırıltılıses yüzünden suratınıburuşturarak gerile--di. Yapabilseydi elleriyle kulaklarını
kapatacaktı. Köpek odada yine biıdeğişiklik olduğunu sezdi. Dişi-köpek-efendinin kokusundaki birşe}
değişmişti. Alpha-kokusu yeni ve taze olmasına rağmen hafifliyordu Omuzlarına inen darbeyi başkalarının
izleyeceğini sezinlemeye başladıZaten ilk darbe canınıyakmaktançok onuşaşırtmıştı. Ağzından bıraktı ğıo
uzanmışkola doğruçekineçekine bir adım attı... Birbirine karışan onu büyüleyecek kadar yoğun kan ve et
kokusuna doğru hareket-ederken bir yandan da dikkatle dişi-köpek-efendiye bakıyordu. Başlangıçta di
şi-köpek-efendinin ya zararsız, ya aciz ya da ikisi birden olduğuna karar vermişti. Ama yanılmışolabilirdi.
Çok dikkatli davranmasıgerek»* yordu.

 Jessie yatakta yatıyordu. Omuzlarının zonkladığının hayal meya farkındaydışimdi. Boğazının ağrısınıise
daha iyi duyabiliyordu. Eönemlisi, tablayıatmışolmasına karşui köpeğin hâlâodadançıkmamı

 —64—

 olduğunu görüyordu. 0 ilk sıcak zafer anında hayvanın kaçacağına kesin gözüyle bakmıştı. Ama köpek
nasılsa gerilememişti. Daha da kötüsüyine yaklaşıyordu. Evet, ihtiyatla, dikkatle ilerliyor ama yine de yakla
şıyordu. Jessie içinde bir yerde zehir doluşişkin, yeşil bir kesenin kalp gibi attığınıhissetti. Baldıran kadar k
ötüve acıydı. Kesecik patlardıçıkışyolu bulamayanöfkesinde boğulmaktan korkuyordu.

 Titremeye başlayan boğuk bir sesle,«Defol git, pislik torbası,»dedi.«Defol git, yoksa seniöldürürüm. Bunu
nasıl yapacağımıbilmiyorum. Ama Tanrıya söz veriyorum, bunu yaparım.»

 Köpek tekrar durdu. Jessie'ye gözlerinde derin bir endişeyle bakıyordu.

 Jessie,«İşte böyle,»dedi.«Beni dinlesen iyi olur.Çok daha iyi nlur,çünküben sözlerimde ciddiyim. Her
kelimeyi bilerek söyledim.»'.onra sesi yükselerekçığlığa benzediyse de, fazla zorladığısesi kısılmaya baş
larken zaman zaman fısıltıya dönüşüyordu. « Seni ö ld ü r ü r ü m! I i unu yapar ı m. Yapaca ğı ma yemin
ediyorum. ONUN İÇİ N DEFOLUP G İ T! »

 Bir zamanlar Catherine Sutlin'in Prens'i olan hayvan dişi-köpek-e-iı'iıdiden ete baktı. Etten dişi-kö
pek-efendiye. Sonra tekrar dişi-kö-pok-efendiden ete. Catherine'in babasının 'uzlaşma' diye tanımlayaca
ğıbir karara vardı.Öne doğru eğilirken aynızamanda Jessie'yi dikkatleı.lemek için gözlerini döndürdü. Bir
zamanlar Gerald Burlingame'in sağl ,ısıolan yırtık kiriş, yağve kıkırdağıyakaladı, homurdanarak hızla
geriye doğruçekti. Gerald'in kolu havaya kalktı. Gevşek parmaklarıylaıloğu penceresinden bahçe
yolundaki Mercedes'i işaret ediyordu san-

 kl

 Jessie birçığlık attı. « B ı rak onu! » Zorlanan sesişimdi dahaçabuk n/leşiyor,çığlıklarısoluklarla karışarak
ince bir fısıltıya dönüşüyordu. Yeteri kadar zarar vermedin mi? Onu b ı rak art ı k! »

 Başıboşköpek ona aldırmadı. Cathy Sutlin'le lastikten yapılmışoyuncaklarından biriniçekiştirme oyunu
oynarken yaptıklarıgibi kafasınıhızla iki yana salladı. Ama bu bir oyun değildi. Kolun etlerini kemik-inn ay
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ırırken ağzından köpük köpük salyalar saçıldı. Gerald'ın dikkatle manikür yapılmışeli havada deli gibiöne
arkaya sallandı.Şimdi, müzisyenlerine tempoyu hızlandırmalarınıişaret eden bir orkestraşefine
benziyordu.

 —65 -

 Oyun / F: 5

 Jessieöksürerek boğaz temizlemeye benzeyen boğuk sesi tekra duydu. Ve birdenbire kusmaküzere oldu
ğunu farketti.

 Yapma, Jessie!Ruth'un sesi telaşlıydı. Hay ı r, bunu yapamazs ı n*. Koku hayvan ı sana ç ekebilir...
Onun sana sald ı rmas ı na neden olabilir!

 Jessie midesini kontrol altına almay'açabalarken surat kaslarıkabardı. Yırtılmayıandıran ses yine duyuldu.
Bir an köpeği gördü.Ön bacaklarınıyine dimdik tutuyordu, ayaklarınıyere sıkıca basmıştı. Hayvan sanki
kalın ve koyu renk bir lastiği ucundan yakalamıştı. Jessie hemen gözlerini yumdu. Elleriyle yüzünüörtmek
istedi. O an için kelepçelerini unutmuştu. Elleri birbirlerinden en aşağıotuz santim uzaklıktay di. Zincirlerşı
ngırdarken Jessie inledi. Buçaresizliğin deötesinde bi sesti. Umutsuzluk doluydu. Savaşmaktan vazgeçmek
gibi birşeydi.

 Oıslak, boğuk, yırtılmayıandıran sesi tekrar duydu. Ses yine mut lu-ıslak biröpücüğe benzeyenşapırtıyla
sona erdi. Jessie gözlerir açmadı.

 Başıboşköpek geri geri koridora açılan kapıya doğru gitmeye başladı. Gözlerini bir an olsun yataktaki diş
i-köpek-efendiden ayırmıyordu Dişlerinin arasında Gerald Burlingame'in iri bir parçasıvardı. Yataktak
efendi eti geri almayıdenemek niyetindeyse, bunaşimdi kalkışacaktıKöpek düşünemiyordu. Hiçolmazsa
insanların anladıklarıanlamda Ancak içgüdülerden oluşan karmaşık ağı, düşünceyeçok etkili bir alter natif
oluşturuyordu. Köpek ne yaptığınıve ne yapmaküzere olduğum biliyordu.Çok uzun bir süreden beri açtı.
Onu«Özgür Doğan»temasırısliKİaçalarak evine giden bir adam koruda terketmişti.Şimdi açlıktaölmekü
zereydi. Dişi-köpek-efendi yemeğini elinden almaya kalkars onunla savaşacaktı.

 Kadına son bir kez göz attı; onun yataktan kalkmak için hiçbir har«ket yapmadığınıgörünce döndü, eti
antreye götürdü. Yiyeceğini iki perçesinin arasına iyice sıkıştırarak oturdu. Rüzgâr bir anşiddetlencÖnce
kapıyıaçtı, sonra daçarparak kapattı. Başıboşköpek bir an tarafa doğru baktı. Tam anlamıyla düşünmeye
benzemeyen köpekçyöntemiyle gerekirse kapıyıburnuyla iterek kaçabileceğine karar vere Bu son işi de
hallettikten sonra eti yemeye başladı.

 —66—

 Kusma isteği ağır ağır geçti. Jessie arkaüstüyatmış, gözlerini de sıkıca yummuştu.Şimdi omuzlarının sancı
yarak zonkladıklarınıiyice hissetmeye başlıyordu. Ağrıyavaşyavaşbağırsak hareketlerini andıran bir
dalgalanmayla azalıpçoğalıyordu. Jessieüzüntüyle bunun sadece bir başlangıçolduğunu sezmekteydi.

 Uyumak istiyorum,diye düşündü. Bu yine birçocuğun sesiydi.Şimdi korkmuşveşok geçiriyormuşgibiydi.
Mantık onu ilgilendirmiyordu. 'Olabilir'ler ya da 'olamaz'lar konusunda hiçsabrıyoktu. O k ö t ü k ö pek
geldi ğ i s ı rada uyumak ü zereydim. Ş imdi de uyumak istiyorum.

 Jessieçocuğa bütün kalbiyle hak veriyordu. Ama işin kötüsüartık uykusu açılmıştı. Azönce bir köpeğin
kocasından bir parça kopardığını(jörmüştü. Hiçuykusu yoktu.
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 Bütün hissettiği susuzluktu.

 Gözlerini açınca ilk gördüğüGerald oldu. Yatak odasının fazla cilalızemininde, kendi aksininüzerinde
insandan oluşmuş, acayip bir mercan adasıgibi yatıyordu. Gözleri hâlâaçıktı,öfkeyle tavana bakıyordu.
Ama gözlüğüçarpılmıştı; saplardan biri kulağınınüzerinden geçmiyordu, içine girmişti. Sol tombul yanağı
hemen hemen sol omzuna dokunuyordu. Sağomzuyla sağdirseğinin arasında gülümsemeye benzeyenç
entikçentik beyaz kenarlıkoyu kırmızıbir oyuk vardısadece.

 Jessie,«Aman Tanrım...»diye mırıldandı. Bakışlarınıçabucak kaçırarak batıpenceresinden dışarıya bir gö
z attı. Son altınışıklar neredeyse gözlerini kamaştırıyordu. Yine gözlerini yumdu ve kalbi kapalıgö
zka-paklarına kan yollarken siyah ve kırmızılekelerin büyüyüp küçülmelerini seyretti. Birkaçdakika sonra
aynışekillerin tekrar tekrar hızla kaydıklarınıfarketti. Tıpkımikroskopta tek hücreli hayvanlarıseyretmeye
benziyordu. Kırmızıya boyanmışbir lama yerleştirilmişprotozonları. Bu tekrarlanan biçimler Jessie'ye
hem rahatlatıcı, hem de ilginçgeldi. Belirli bazıkoşullarda bu tür basitşekillerin tekrarlanmasının insana
nedençekici geldiğini anlamak için dâhi olmak gerekmediğini düşündü. Yaşamın düzeni ve biçimişok
yaratacak birçabuklukla altüst olduğu zaman sıkıca sarkabileceğiniz birşeyler bulmanız gerekiyor. Normal
veönceden tahmin edilebilecek birşeyler. Bütün bulabildiğiniz göz küreleriniz-

 _ 67—

 le bir ekim gününün sonışıklarıarasındaki incecik deri kılıflarda kanın düzenli dönmesiyse, o zaman buna
da razıolur ve,«Çokçok teşekkür ederim,»derdiniz.Çünküsıkıca sarılabileceğiniz bir ş eyolmazsa, bir tür
anlamçıkabilen birşey bulamazsanız, yeni dünya düzeninin yabancıayrıntılarısizi heptençıldırtabilirdi.

 Örneğin,şimdi antreden gelen sesler gibi ayrıntılar. Bu sesleri sizi ilk Bergman filmini görmeye götüren
adamın bir parçasınıyiy%n açkalmış, pis bir başıboşköpekçıkarıyordu. Sizi Old Orchard Beach'deki
lunaparka götürüp havada bir sarkaçgibi sağa sola sallanan büyük bir Viking teknesine binmeniz için ikna
eden ve bu işi tekrar yapmak istediğinizi söylediğiniz zaman gözlerinden yaşlar gelinceye kadar gülen
adamın bir parçasını. Sonunda siz zevkle haykırıncaya kadar sizinle banyo küvetinde aşk yapan adamın.
Veşimdi adam o lokmalar ve parçalar halinde köpeğin gırtlağından aşağıya kayıyordu.

 İşte böyle yabancıayrıntılar.

 Jessie,«Acayip günler bunlar, güzel anne,»dedi.«Gerçekten acayip günler.»Konuşmasıbir karganın
sesinden farksızdı. Sanki ağzıyine toz doluydu. Konuşmaktan vazgeçip ses tellerini dinlendirmesinin iyi
olacağınıdüşündü. Ama yatak odasısessizleşince paniği 'işitti.' Hâlâoradaydı. Yumuşak yastık gibi ayakları
yla dolaşıyor, süzülecek açık bir yer arıyor, Jessie'nin tetikte beklemeyi bırakmasınıistiyordu. Ayrıca tam
bir sessizlik de yoktu. Bıçkılıadam o gün için işi tatil etmişti. Ama gerdanlıdalgıçhâlâzaman zamanötü
yordu. Gece yaklaşırken rüzgâr daşiddetleniyor, kapıyıeskisinden daha gürültüyle ve daha sıkçarpı-
yordu.

 Tabii, Jessie'nin kocasıyla beslenen köpeğinçıkardığısesler de! vardı. Gerald, Mato'da dev sandviçlerini
almak ve hesabıödemek içini beklerken, Jessie de yandaki Michaud Market'e girmişti. Michaud'unj balığı
her zaman iyiydi. Büyük annesinin deyişiyle,«neredeyseçırpın- i maya başlayacak»tı. Jessieçok güzel dil
balığıfiletosu almıştı. Gecej orada kalırlarsa balığıtavada pişirecekti. Dil balığıuygundu.Çünküken- i di
haline bırakılırsa rozbif ve kızarmıştavuktan başka birşey yemeyen j Gerald, dil balığınısevdiğini iddia
ediyordu. (Yemeklerine dengeli bes- j lenme nedeniyle bazen yağda kızartılmışmantar da katardı.) Jessiej
balığıalırken kocasının onu yiyemeden yeneceğini sezmemişti bile.

 Yine ağzıtoz doluymuşgibi, karganınkine benzeyen bir sesle,]
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 «Orada bir orman var, bebeğim,»dedi. Ve artık sadece Ruth Neary'nin sesini kullanarak d üşü nmedi ğ
inifarketti. Artık sesi Ruth'unki gibiydi. O daüniversitedeyken kendi haline bırakılırsa Dewar viskisi ve
Marlboro sigaralarıyla beslenir, başka birşey istemezdi.

 Jessie sanki sihirli lambayıovuşturmuşgibi o kül yutmayan sert ses duyuldu. Geçen k ış çö mlek ç ilik
kursundan eve d ö nerken V/BLM'de ç ald ı klar ı Nick Lov/e'un ş ark ı s ı n ı hat ı rl ı yor musun? Seni g
ü ld ü ren o ş ark ı y ı ?

 Jessie anımsıyordu, istemese de hatırlıyordu. Nick Lovve'un bir sarkışıydıve adıda«O Bir Zamanlar
Kazanırdı»gibi birşeydi. («Amaşimdi o sadece bir köpek mamasıoldu.») Yalnızlıkla ilgili pop tarzıdüşü
nceleri yansıtan alaylıve eğlenceli bir parçaydı. Temposu konuya uymayacak kadar keyifliydi. Evet, geç
en kışJessie'yiçok eğlendirmişti buşarkı. Ruth haklıydı. Oysaşarkışimdi hiçde eğlenceli gelmiyordu.

 Karga gibi sesiyle,«Kes artık, Ruth,»dedi.«Kafamın içinde asalak gibi yaşamayısürdüreceksen hiç
olmazsa damarıma basmaktan kaçınma nezaketini göster.»

 Damar ı na basmak m ı ? Tanr ı m, benim damar ı na bast ığı m yok, k ı z ı m. Seni uyand ı rmaya ç al ışı
yorum.

 Jessie huysuzca, « Benuyanığım,»diye cevap verdi. Gölde gerdan-lıdalgıçonu desteklemek istiyormuşcası
naöttü.«Bunun birazınıda .ana borçluyum.»

 Hay ı r, hi ç de de ğ il. Sen uzun bir s ü reden beri uyan ı k de ğ ilsin.

 Ger ç ekten uyan ı k. Bir ş ey oldu ğ u zaman ne yapt ığı n ı biliyor musun,

 ¦iflss? Kendi kendine, endi ş elenecek bir ş ey de ğ il, diyorsun. Yaln ı zca

 ı 'ir r ü ya. Arada s ı rada b ö yle r ü yalar g ö rd üğü m oluyor. Ö nemli say ı lmaz-

 ı i. S ı rt ü st ü d ö ner d ö nmez her ş ey yoluna girecek... İş te sen b ö yle

 ı p ı yorsun, zavall ı budala. B ü t ü n yapt ığı n bu.

 Jessie karşılık vermek için ağzınıaçtı. Ağzıkuru, boğazıda yanıyorı>lsa bile bu tür iftiralarıyanıtlamak
gerekirdi. Ama Jessie daha düşüncelini bir düzene sokamadanİyi-Eş-Burlingame surlara tırmandı.

 B ö yle korkun ç ş eyleri nas ı l s ö yleyebiliyorsun? Ç ok k ö t ü s ü n! Hay- ı'' git!

 Ruth'un kül yutmayan sesi alayla, havlar gibi güldüyine. Jessie, "'•anın kafasında eski bir arkadaşın hayali
sesiyle güldüğünüduyması

 —69—

 neürkütücü, diye düşündü. Ruth uzun bir süreönce gitti. Nerede olduğunu da Tanrıbilir.

 Gideyim mi? Bu i ş ine gelir, de ğ il mi? Cici k ı z, ş eker k ı z, babac ığı -\ n ı n k üçü k kuzusu. Ger ç e ğ
e fazla yakla ş t ığı n, r ü yan ı n asl ı nda hi ç de ö yle olmad ığı ndan ku ş kuland ığı n an hemen ka çı
yorsun.
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 «Bu gülünç.»

 Ö yle mi? O halde Nora Callighan'a ne oldu?

 Şok geçirenİyi-Eşin sesi kesildi. Jessie'nin hem duyulacak biçim-, de, hem de kafasının içinde«Ben»diye
konuşan sesi deçıkmaz olduJ Ama o sessizlikte garip, tanıdık bir hayal belirdi.Çoğu kadın olan kala-j balı
k bir grup, elleri ve başıtomruğa vurulmuşgençbir kızınçevresir sarmışlardı. Onu işaret ederek gülüyorlardı.
Kız zorlukla görülebiliyor-! du,çünküortalıkçok karanlıktı. Güneşışığının sahneyi iyice aydınlatmaj sı
gerekirdi ama nedense etraf zifiri karanlıktı. Ama parlak güneşolsav di da kızın yüzügörülemezdi,çünküsaç
larıbir tövbekarın kefeni git sarkıyordu. Kızın m ü thi ş kötübirşey yapmışolduğuna inanmak zordu On iki
yaşında kadar vardı. Onu hangi nedenle cezalandırıyorlarsa sebep kocasına zarar vermek olamazdı.
Kocasıolmasıbir yana, Hav va'nın bu kızıaylık değişiklikleri başlamayacak kadar küçüktü.

 Jessie'nin kafasının daha derinlerinden bir ses birdenbire konuşr ya başladı. Hay ı r, bu do ğ ru de ğ il.
Ses hem ahenkli, hem de insanıkoıj kutacak kadar güçlüydü. Bir balinanın haykırışıgibiydi. O k ı z daha o\
bu ç uk ya şı ndayken ba ş lad ı . Belki sorun da buydu. Belki de adam ka kokusunu ald ı . Ş imdi d ış ar
ı daki k ö pek gibi. Belki bu onu heyecanla d ı rd ı .

 Jessie,«Kes sesini!»diye bağırdı. Birdenbire o da telaşlanmış «Kes sesini. Biz bundan söz etmeyiz!»

 Ruth, kokulardan s ö z etti ğ imize g ö re ö b ü r ü nedir,diye sordu. Sşimdi sert ve heyecanlıydı... Uzun
bir süreden beri varlığındanşüph lendiği ama bulmayıbaşaramadığımaden damarına sonunda rastlaya bir alt
ın arayıcısının sesi. O maden kokusu, tuz ve eski bozuk para gibi...

 «Bundan söz etmediğimizi söyledim!»

 Jessie yatakörtüsününüzerinde yatıyordu. Soğuk cildinin altır kaslarıgerilmişti. Yeni tehlike yüzünden hem
oraya kelepçeli olduğur hem de kocasınınölümünüunutmuştu. Ruth'un ya da Ruth'un sözcül|
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 (")ünüyaptığıyanının bu konuşmayısürdürüp sürdürmeme konusunu düşündüğünühissediyordu. (Hiç
olmazsa doğrudan doğruya sürdür-memeye karar verdiğinde hem Jessie, hem deİyi-Eş-Burlingame rahat
bir soluk aldılar.)

 Ruth, tamam, dedi. Onun yerine Nora'dan s ö z edelim. Seni tedavi ö den Nora'dan. Resim yapmay ı
b ı rakt ığı n zaman Nora'ya gitmeye ba ş -k ı d ı n de ğ il mi? Çü nk ü resimlerden baz ı lar ı seni
korkutuyordu. Yine o • urada Gerald' ı n cinsel a çı dan sana duydu ğ u ilgi sona ermi ş gibiydi. Belki
rastlant ı yd ı , belki de de ğ il. Her neyse... Pan' ü m kokusu almak İç in kocan ı n g ö mleklerinin yakalar
ı n ı koklamaya ba ş lam ış t ı n. Nora'y ı hat ı rl ı yorsun de ğ il mi?

 İyi-Eşhomurdandı. Nora Callighan fazla merakl ı bir kar ı yd ı .

 Jessie,«Hayır,»diye karşıçıktı.«İyi niyetliydi. Bundan hiçkuşkum yok. Sadece her zaman bir adım daha
ilerdi gitmek istiyordu.Çok fazla

  soruyordu.»

 Ondan ç ok ho ş land ığı n ı s ö ylemi ş tin. B ö yle s ö yledi ğ ini duymam ış m ı yd ı m?
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 Jessie,«Düşünmek istemiyorum,»dedi. Sesi kararsız ve titrekti, ¦özellikle artık sesler duymak ve onlara
cevap vermek istemiyorum.

 lik bu.»

 Ruth sertçe, eh, yine de dinlemen iyi olur, dedi. Çü nk ü bundan ka ç amayacaks ı n. Nora'dan ka ç t
ığı n gibi yani... Ona bakarkan, benden1'<' ka ç t ığı n gibi.

 «Ben senden hiçbir zaman kaçmadım, Ruth.»Jessie'ninşaşırmışuibi davranmasıfazla inandırıcıdeğildi. Tabii
aslında gerçekten kaçmıştıBavullarınıtoplamışve Ruth'la paylaştığıyatakhane binasındaki 'h'ğersiz eş
yalarla döşenmişama neşeli dairedençıkıp gitmişti. Ruth una gereğindençok, olmayacak sorular sorduğu iç
in böyle yapmamış-iıJessie'ninçocukluğuyla, Dark Score Golüyle, Jessie'ninâdet gördükten hemen
sonraki yaz karşılaştığıolaylarla ilgiliydi bu sorular. Hayır, sadece kötübir arkadaşbu nedenler yüzündençık
ıp giderdi. Inssie, Ruth sorular sormaya başladığıiçin oradan ayrılmamıştı. Ruth'u»oru sormamasıiçin uyard
ığıhalde hâlâsusmadığıiçinçıkıp gitmişti, iı-ssie'ye göre bu davranışRuth'un kötübir arkadaşolduğunu açıklı
yordu. Ruth, Jessie'nin toprağaçizdiğiçizgileri görmüş... ama yine de

 — 71 —

 mahsus onlarınüzerinden atlamıştı. Nora Callighan'ın yıllar sonra yaptığıgibi.

 Ayrıca bu koşullarda kaçma fikriçok gülünçtü,öyle değil mi? Jes-sie karyolaya kelepçelenmişti.

 Ruth, benim zek â ma hakaret etme, cici bebek,dedi. Kafan da karyolaya kelep ç elenmi ş de ğ il. İ
stersen yine de ka ç abilirsin. Ama sana] ka ç maman ı ö neriyorum, çü nk ü elindeki tek ş ans benim. E ğ
er orada \ ö yle uzan ı r ve bunun sol taraf ı na yatt ığı n i ç in g ö rd üğü n bir k â bus oldu ğ unu iddia
edersen, o kelep ç elerle ö l ü rs ü n. İ stedi ğ in bu mu? B ü t ü n ya ş am ı n ı kelep ç eli ge ç irmenin ö d
ü l ü bu mu olacak? O g ü nden beri...

 Jessie boşodaya,«Onu düşünmeyeceğim!»diye bağırdı.

 Ruth bir an sesiniçıkarmadı. Tam Jessie onun gittiğini düşünerek! umutlanmaya başladığısırada geri döndü
... yeniden Jessie'ye saldırma-1 ya başladı. Paçavrayıdişleyen bir teriyeye benziyordu.

 Haydi, Jess... o eski mezar ı kazmaktansa deli oldu ğ una inanmay ı j ye ğ leyeceksin san ı r ı m. Ama
bildi ğ in gibi sen asl ı nda deli de ğ ilsin. Ben senin... İ yi-E ş desen... Ona bakarsan hepimiz seniz.
Ailenin di ğ eri ü yeleri gitti ğ i zaman Dark Score G ö l ü nde olanlar konusunda bir fikrimi var. Do ğ
rusunu istersen, merak etti ğ im ş eyin olaylar ı n kendisiyle fazla] bir ilgisi yok. Benim ger ç ekten merak
etti ğ im ş ey ş u: Yar ı n bu saatlerde o k ö pe ğ in ba ğı rsaklar ı nda Gerald'la birlikte olmak isteyen biri
yan ı n... benim bilmedi ğ im bir yan ı n m ı var? Ş u nedenle soruyorum:\ Bana bu sadakat de ğ il, çı lg ı nl
ı km ış gibi geliyor.

 Yaşlar yine Jessie'nin yanaklarından akıyordu. Ama neden ağladı*!ğınıbilmiyordu. Nedeni, sonunda
burada gerçektenölebileceği olasılığı-i nın sözlerle açıklanmasımıydı? Yoksa en aşağıdört yıldan beri ilk
ked diğer yazlık evi... Dark Score Gölünün kenarındaki yeri ve güneşin sön-| düğügün orada olanlarıdüşü
nmeye yaklaşmasımıydı?

 Jessie bir keresinde kadınların bilinçgeliştirmesi için oluşturular bir gruba katılmıştı. Ve az kalsın sırrınıağzı
ndan kaçırıveriyordu... Bu y\\] larönce, bin dokuz yüz yetmişlerde olmuştu. Tabii toplantıya katılmak yine
oda arkadaşının fikriydi. Ama Jessie de isteyerek ona uymuştu] Hiçolmazsa başlangıçta. Zararsız birşey
gibi gözükmüştüona. O gün| terdekiüniversite denen renkli,şaşırtıcısirkteki numaralardan biriydüj Jessie iç
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inüniversitenin ilk yılı,özellikle ona oyunlar, gezmeler ve sergij lerde rehberlik eden Ruth Neary gibi biri
bulunduğu için harika geçmiş
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 İl. O günlerde korkusuzluk olağan, başarıysa kaçınılmaz görünüyordu. Yine o günlerde yatakhanedeki hi
çbir oda bir Peter Max posteri yoksa tamamlanmışsayılmazdı. Beatles'dan bıkarsanız, aslında böyle birş
ey olmuyordu ama, Hot Tuna ya da MC5'le ilgilenebilirdiniz. Herşey ger-ı,:ek olamayacak kadar parlaktı.
Yaşamıtehlikeye atacak kadar yüksek olmayan bir ateşsırasında görülenşeyler gibi. Aslında o ilk iki yıl bir
patlamadan farksızdı.

 Bu patlama kadınların bilinçlenmesine ilgilenen grup toplantısıyla•;ona ermişti. Jessie orada korkunç, gri
bir dünyayı, keşfetmişti. Bu dünya hemönünde, bin dokuz yüz seksenlerde onu bekleyen olgunluk yılları
nışimdiden belirtiyor, hem de bin dokuz yüz altmışlarda diri diri«jömülmüşolan kasvetliçocukluk sırlarınıfısı
ldıyordu... Ama orada ses-¦.izce yatmıyordu. Neuvvorth InterdenominationalŞapele bağlıkulübenin
oturma odasında yirmi kadın vardı. Bazılarıeski kanepeye tünemiş-lordi, bazılarırahibinçok genişve yumru
yumru olmuşberjerlerinin etra-la düşen gölgelerinin arasından bakıyorlardı.Çoğu yere bağdaşkurup 'lüzgün
olmayan bir daire oluşturmuştu. Seansın başında el ele tutuşarak bir sessizlik anınıpaylaşmışlardı. O an
sona erdiğinde Jessieırzaı)eçmeler, yasak yakın akraba ilişkileri ve fiziksel işkenceyle ilgili korkunçhikâ
yelerin saldırısına uğramıştı. Yüz yaşına kadar da yaşasa o sakin ve güzel sarışın kızıunutmayacaktı. Kız g
öğüslerinin alt kısmındaki eski sigara yanıklarınıgöstermek için kazağınıyukarıçekmişti.

 işte Jessie Mahout için sirk o zaman sona ermişti. Sona mıermişti? Hayır, bu doğru değildi. Sirkin
gerisindekileri bir an için görür gibi olmuştu. Asıl gerçek olan o sonbaharaözgübomboşgri kırlarıgö
rmesine izin verilmişti. Orada sadece boşsigara paketleri, kullanılmışprezervatifler ve uzun otlara takılmış
birkaçkırık armağan vardı; rüzgârla uçmayıya da kışın karlarlaörtülmeyi bekliyorlardı. Jessie o sessiz,
budala, kısır dünyanın yamanmışbranda bezinden oluşan ince engelinıjerisinde beklediğini farketmişti. O d
ünyayı, sirkin orta yolunun göz kamaştırıcıparlaklığından, satıcıların teranelerinden ve dönmedolapla-rınışılt
ısından yalnızca bu ayırıyordu.Önünde sadece bunun beklediğini düşünmek feci birşeydi. Yalnızca bu
vardıilerde, başka birşey yoktu. Ayrıca bunun arkas ı ndada uzandığınıdüşünmek dayanılacak gibi değ
ildi. Kendisinin değiştirdiği anılarının oluşturduğu adi ve yamalıbran-ıia bezi de bunu iyice gizleyemiyordu.

 —73—

 Güzel sarışın kız onlara göğüslerinin altlarınıgösterdikten sonra ] kazağınıtekrar indirerek, anne babasının
Montream'e gittikleri haftasonunda ağabeysinin arkadaşlarının ona neler yaptıklarınıailesine söyleyemedi
ğini açıklamıştı.Çünkübu son yıl a ğ abeysininarasıra ona yap-tıklanda ortayaçıkardıo zaman. Annesiyle
babası bunaasla inanmaz-1 lardı.

 Sarışın kızm sesi de yüzükadar sakindi. Mantıklıkonuşuyordu.Sözlerisona erdiği zamançok sarsılmışolan
grupüyeleri bir süre konu-şamamışlardı.O anda Jessie içinde birşeyin sanki yerinden koptuğunu j hissetmiş
ti...İçindeki yüz hayali sesin umut ve dehşet karışımıyla haykır- ¦ dıklarınıduymuştu. Sonra Ruth konuş
maya başlamıştı.

 «Sana neden inanmayacaklardı?»diye sormuştu.«Tanrım, Liv! Seni yanan sigaralarla dağlamışlar!
Yani kan ı tolarak o yanıklar vardı. I Sana neden inanmayacaklardı? Annenle baban seni sevmiyorlar mı
ydı?»

 Jessie, evet, diye düşünmüştü. Evet, beni seviyorlard ı ama...

 Sarışın kız,«Evet,»demişti.«Beni seviyorlardı. Hâlâda seviyorlar. ! Ama ağabeyim Barry'i ilahla ş t ı rm ış
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lard ı . »

 Ruth'un yanında oturan ve titreyen elinin ayasınıalnına dayamış] olan Jessie,«Zaten bu onuöldürürdü,»diye
fısıldadığınıhatırlıyordu.

 Ruth ona dönerek,«Ne...»diye başlamıştı. Ve hâlâağlamayan, hâlâgarip bir sakinlikle konuşan kız eklemiş
ti.«Ayrıca böyle birşeyiöğrenmek annemiöldürürdü.»

 Jessie o zaman oradançıkmazsa patlayacağınıanladığından yerin-J den kalkmıştı. Hem deöyle hızla fırlam
ıştıki, az kalsın o iri biçimsiz kol-1 tuğu deviriyordu. Odadan telaşlaçıkmıştı. Herkesin kendisine baktığınıj
biliyordu ama aldırdığıyoktu. Onların neler düşündükleriönemli değil-1 di.Önemli olanşuydu: Güneşsönm
üştü. G ü ne ş in kendisi s ö nm üş t ü !']Olanlarıaçıklarsa, annesininölümüne neden olmasa bile aileyi,çürü
k] bir balkabağının içine sokulmuşbir dinamit lokumu gibi paramparça! edecekti.

 İşte Jessie o yüzden odadan fırlayarak mutfaktan geçmişti.Arka] kapıdan kaçacaktıama orasıkilitliydi.
Ruth peşinden koşarak durması! için bağırmıştı.«Jessie, dur!»Jessie de durmuştu ama o lanet olasıca]
kilitli kapıyüzünden. Suratınısoğuk, karanlık cama dayamışve başını! ona vurarak boynunu kesmeyi düşü
nmüştü. Evet, bir an için düşün-l
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 müştübunu.İlerideki o korkunçgri geleceğin ve gerideki geçmişin o korkunçgörünüşünüsilmek için herş
eye razıydı. Ama sonunda döne-ıok yere kaymıştı.Çıplak bacaklarınıgiydiği kısa eteğin altında kollarıyla
kavramışve alnınıbüktüğüdizlerine dayayarak gözlerini kapatmıştı. Ruth onun yanına oturup kolunu gö
vdesine dolamış, Jessie'yiöne arkaya sallamıştı. Ona ninni söylüyor, saçlarınıokşuyor ve sırrınıaçıklama-•ı
, ondan kurtulması, onu kusması, bu gizleme merakından vazgeçmesi için yüreklendiriyordu.

 Jessieşimdi Kashvvakamak Gölünün kıyısındaki bu evde yatarken unlara Barry'den ve onun arkadaşları
ndan söz ederken hiçağlamayanıısarışın kıza ne olduğunu düşündü. Barry'nin arkadaşıolan delikanlıla-r in
bir kadının sadece cinsel organıyaşatma sistemi olduğuna inandıklarıanlaşılıyordu. Bu gençler, ağ
abeysiyle yatmakta hemen hemen bir•.akınca görmeyen ama onun yakın arkadaşlarınıistemeyen gençbir
kadın için dağlanmanın adil bir ceza olduğunu düşünmüşlerdi. Daha daııtıemlisi, Jessieşimdi Ruth'la sırtların
ımutfak kapısına dayayarak birbirlerine sarılıp oturduklarısırada arkadaşına neler söylediğini düşünü
yordu. Kesin olarak hatırladığıbir tekşey vardı.«O beni asla dağlamadı, o beni asla dağlamadı, canımıhiç
yakmadı,»dediği. Ama başkaşeyler de açıklamışolmalıydı.ÇünküRuth'un sormaktan hiçvazgeçmediği•
.orular açıkça hep aynıyönüişaret ediyordu: Dark Score Gölünüve Müneşin söndüğügünü.

 Jessie sonunda açıklama yapmaktansa Ruth'u terketmişti... Açıklama yapmamak için Nora'yıda terkettiğ
i gibi. Bacaklarındaki gücün Hverdiği kadar hızlıkoşarak kaçmıştı. Harika ZencefilliÇörek Kız diye lanınan
Jessie Mahout Burlingame. Kuşku götürür birçağın son harikasıGüneşin söndüğügünden sağçıkmayıbaş
aran kız.Şimdi karyolaya kelepçelenmişti ve artık kaçmasıolanaksızdı.

 Jessie boşodaya,«Bana yardım et,»dedi. Garip sakin suratıve ¦.osiyle o sarışın kızıhatırlamıştı. Biçimli g
öğüslerindeki eski yuvarlak yara izlerini de.Şimdi onu kafasından atamıyordu. Artık onunkinin ..ikinlik
olmadığınıbiliyor, bunu da unutamıyordu. Sarışın kız başınaııulen o feci olayla temelden ilişkisini kesmişti.
Nasılsa sarışın kızın sura-n onunki oldu. Jessie elinden, kazanmaşansıçok az son bir tek dua dışında herş
eyi alınmışolan bir ateistin titrek sesiyle konuşmaya başladı.«Lütfen bana yardım edin!»

 —75—

 Ona Tanrıdeğil, ancak Ruth Neary rolündeyken konuşabilen bir yanıcevap verdi.Şimdi sesşefkatli... ama
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pek de umutlu değildi. Elimden geleni yapaca ğı m ama sen de bana yard ı m etmelisin. Can ac ı tacak
ş eyler yapmaya raz ı oldu ğ unu biliyorum. Ac ı verecek ş eyler d üşü nmen de gerekebilir. Buna haz ı r
m ı s ı n?

 Jessie titrek titrek,«Bunun düşünmekle bir ilgisi yok,»dedi. O sırada içinden de, demekİyi-Eş
-Burlingame yüksek sesle konuştuğu zaman böyle oluyor, diye geçirdi. Sonra da ekledi.«Bu...şey... ka ç
makla...ilgili.»

 Ruth, onun ç enesini kapatmak zorunda kalabilirsin,dedi. O senin ge ç erli bir yan ı n, Jessie. Bizim yan ı
m ı z. Asl ı nda k ö t ü biri de ğ il. Ancak ç ok uzun s ü re b ü t ü n g ö steriyi y ü r ü tmek zorunda kalm ış
. B ö yle bir durumda d ü nyayla ba ş a çı kma y ö ntemi de pek yararl ı de ğ il. Bu noktay ı tart ış mak
ister misin?

 Jessie bu noktayıda, başkasınıda tartışmak istemiyordu.Çok yorgundu. Batıpenceresinden girenışık, gü
neşin batma anıyaklaşırken gitgide daha kızıllaşıp sıcaklaşıyordu. Rüzgâr uğulduyor ve yapraklarıhışı
rdatarak gölün kenarındaki verandaya sürüyordu. Orasıboştu artık. Verandadaki yazlık eşyaların hepsi
oturma odasına yığılmıştı.Çamlar iç çekiyor, arka kapıçarpıyordu. Köpek bir an durakladı, sonra da o iğ
rençşapırtı, yırtma veçiğnemelerini sürdürdü.

 Jessieüzüntüyle,«O kadar susadım ki...»diye mırıldandı.

 Tamam. O halde buradan ba ş lamam ı z gerekiyor.

 Jessie güneşin sıcaklığınıboynunun sol tarafında hissedinceye veıslak saçlarıyanağına yapışıncaya kadar
başınıdöndürdü. Sonra da gözlerini açtı. Gözlerinin hemenönünde Gerald'ın su dolu bardağıvardı.
Kurumuşboğazıhemen emredercesine haykırdı.

 Ruth, operasyonun bu b ö l ü m ü ne k ö pe ğ i unutarak ba ş layal ı m,dedi. K ö pek ya ş amas ı i ç in
gereken ş eyi yap ı yor. Senin de ayn ı ş eyi yapman ş art.

 Jessie,«Onu unutabilece ğ imdenemin değilim,»diye yanıtladı.

 Bence unutabilirsin, k ı z ı m... Ben ger ç ekten b ö yle d üşü n ü yorum. G ü ne ş in s ö nd üğü g ü n
olanlar ı hal ı n ı n alt ı na s ü p ü r ü vermeyi ba ş arm ış s ı n. Art ı k hal ı n ı n alt ı na her ş eyi s ü p ü
rebilirsin.

 Jessie bir an herşeyi kavrar gibi oldu. Gerçekten isterse herşeyrl kavramayı ba ş arabilece ğ inianladı. O
günle ilgili sır bilinçaltında batıpl gözden kaybolmamıştıhiç. TV'deki pembe diziler ya da melodrama]
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 kaçan filmlerde olduğu gibi yani. Aslında bu sır derin olmayan bir mezara gömülmüştü. Bir tür seçenekli
bellek kaybıolayıydı. Ama Jessie'nin isteyerek yaptığıbirşey. Güneşin söndüğügün neler olduğunu anı
msamak isterse bunu da yapabileceğini sanıyordu.

 Bu fikir birçağrıymışgibi Jessie'nin kafa gözü, kalbini parçalayacak kadar berrak bir hayali gördü:
barbekümaşasıyla tutulan bir cam parçası. Fırın eldiveni giymişbir el bunu, hafifçe yanançimlerin .dumanı
nda o tarafa, bu tarafaçeviriyordu.

 Jessie yatakta kaskatıkesilerek o hayali kafasından kovdu.
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 Birşeyi açıkça anlayalım, diye düşündü. Konuştuğunun Ruth'un sesi olduğunu sanıyordu ama tam anlamı
yla emin değildi. Zaten artık hiçbirşeyden emin değildi. Ben hatırlamak istemiyorum. Anlıyor musun? O g
ünküolaylarınşimdi olanlarla hiçbir ilişkisi yok. Elmalarla portakallar gibi. Aradaki bağlantıyıanlamak kolay
tabii.İki göl, iki yazlık ev, iki...

 (s ı rlar sessizlik can ac ı s ı zarar)

 cinsel sinsilik.... Ama 1963'te olanlarıhatırlamanın genel acımıarttırmaktan başka bir yararıolmaz. Onun i
çin bu konuyu kapatalım. Tamam mı? Dark Score Gölünüunutalım.

 Gözlerini karşıdaki batik kelebeğe dikti. Bir an başka bir hayal (jörür gibi oldu. Küçük bir kızı. Birinin k
üçük, tatlıPunkin'ini. Burnuna iraşlosyonunun tatlıkokusu geldi ve gökyüzüne isli bir cam parçasının arkası
ndan baktı. Ama sonra neyse ki bu hayal kayboldu.

 Birkaçdakika daha kelebeğe baktı. O eski anıların tekrar ortaya yıkmayacağından emin olmak istiyordu.
Sonra gözlerini Gerald'ın su bardağına dikti.İnanılacak gibi değildi ama suyun yüzeyinde hâlâbirkaçkıymı
k gibi buz yüzüyordu. Oysa loşlaşan odadaöğleden sonra <jüneşinin sıcaklığıvardıve bir süre daha devam
edecekti.

 Bakışlarının bardaktan aşağıya doğru kaymasına, buğulu camınüzerindeki damlacıklarıkucaklamasına izin
verdi. Rafınçıkıntısıengellediğinden bardağınüzerinde durduğu altlığıgöremiyordu. Ama o soğuk honcuk
gibi damlacıklar bardağın yanlarından kayarak dipte birikirken altlığınüzerinde oluşan ve gitgide genişleyen
nemli daireyi hayal etmesi için görmesine gerek yoktu.

 Jessie'nin dili uzanaraküst dudağınıyaladıysa da fazla nemlendire-medi.

 Birçocuğun korku dolu ama emredici sesi duyuldu. Birinin küçük
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 tatlıPunkin'i, su istiyorum, diye bağırdı. Su istiyorum ve onu... Şİ MD İ istiyorum!

 Ama bardağa erişmesi imkânsızdı. 'Çok yakın amaçok da uzak' olayınınçok belirgin birörneğiydi bu.

 Ruth, o kadar ç abuk vazge ç me,dedi. O kahrolas ı ca k ö pe ğ e tablay ı isabet ettirebildi ğ ine g ö re
belki o barda ğ a da eri ş ebilirsin, k ı z ı m. Belki bunu ba ş arabilirsin.

 Jessie tekrar sağelini kaldırdı. Zonklayan omzunun izin verdiği kadar uzandıama bardakla arasında yine
de en aşağıaltısantim uzaklık vardı. Yutkunurken zımparalanmışgibi olan boğazının titreyip daralmasıyüzü
nden suratınıburuşturdu.

 «Gördün mü?»diye sordu.«Şimdi mutlu musun?»

 Ruth cevap vermedi. Bununüzerineİyi-Eş, Jessie'nin kafasının içinde usulca, adetaözür dilercesine konuş
maya başladı. O sana barda ğı alman ı s ö yledi. Ona do ğ ru uzanman ı de ğ il. Bu... bu ikisi ayn ı ş
e1olmayabilir.İyi-Eşben kim oluyorum da bu işe burnumu sokuyorum, dermişgibi mahcup mahcup güldü.
Jessie bir an yine, bir yanının böyle gülmesinin son derecede garip olduğunu düşünme fırsatıbuldu. Sanki
bu tümüyle ayrıbir varlıkmışgibi. Kendi kendine, birkaçsesim daha olsaydı, dedi. Burada lanet olasıca bir
briçturnuvasıdüzenleyebilirdik.

 Bardağa bir dakika daha baktıktan sonra kendini yastıklarınüzerine bıraktı. Böylece rafın altını
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inceleyebilecekti. Rafın duvara takdıolmadığınıgörüyordu. Tepeüstüdöndürülmüşbüyük L
harflerine*benzeyen dörtçelik desteğe oturan raf, onlaraçakılıda değildi. Gerald'm bir keresinde
telefonla konuşurken dalgınlıkla rafa yaslanmaya kalktığınıhatırlıyordu. Rafın, Jessie'nin tarafındaki ucu
yukarıkalkmaya baçfamıştı. Bir tahterevallinin ucu gibi. Gerald elini hızlaçekmemişolsaycjr rafıaltüst
edecekti.

 Telefon fikri bir an Jessie'nin başkaşeyler düşünmesine neden oldu. Ama sadece bir an için. Telefon bahç
e yolunu ve Mercedes'i gören manzaralıdoğu penceresininönündeki alçak masada duruyordu. Bu
durumda telefonun ona bir yararıolmayacaktı. Sanki başka bir gezegendeydi o. Tekrar rafın altına baktı.Ö
nce tahtayıinceledi, sonra' da yine L biçimi destekleri.

 Gerald rafın kendi tarafındaki ucuna dayanmışve tâlitanın Jes-sie'ye ait kısmıhavaya kalkmıştı.Şimdi kendi
tarafına yetenrtce bastırır

 —78—

 da Gerald'a ait ucu havaya kaldırabilirse kocasının bardağı...

 Düşünceli ve boğuk bir sesle,«Bardak kayabilir,»dedi.«Benim ucuma kadar kayabilir.»Tabii bardak neş
eyle onunönünden geçerek yere düşüp kırılabilirdi de. Ya da daha Jessie'ye erişemeden bir engele
rastlayarak devrilebilirdi. Ama denemeye değerdi,öyle değil mi?

 Tabii, değer, dedi içinden. Yani Lear jetime binip New York'a uçmayı, Dört Mevsim lokantasında
yemek yemeyi ve sabaha kadar Hirdland'de dans etmeyi planlıyordum. Ama Geraldöldüğüiçin bu hiraz
garip kaçabilir.Şu anda iyi kitapların hiçbirine erişemem. Kötükitaplar için de aynışey söylenebilir ya.
Onun için teselliödülünükazanmayaçalışmam iyi olacak.

 Tamam... Bu işi nasıl yapacaktı?

 Jessie,«Büyük bir dikkatle,»dedi.«İşte b ö yle. »

 Kendini yukarıçekmek için yine kelepçelerden yararlandı. Bardağıbir süre daha inceledi. Rafın yüzeyini g
örememek onaşimdi bir engel-mişgibi geliyordu. Rafın kendisine ait ucunda neler olduğunu iyi biliyordu.
Ama Gerald'in bölümünden ve aradaki tampon bölgeden o kadar nmin değildi. Tabii bundaşaşılacak birş
ey yoktu. Fotoğraf belleği olan biri dışında kim yatak odasındaki bir rafınüzerine konmuşeşyaları
sayabilirdi? Böyleşeylerinönemli olabileceği kimin aklına gelirdi?

 Amaşimdi onlarönemli. Benşimdi bütün görüşaçılarıdeğişmişolan biç.dünyada yaşıyorum.

 Evet,öyleydi gerçekten. Bu dünyada başıboşbir köpek Freddy Krueger'den daha dehşet verici
olabiliyordu. Telefon Alacakaranlık Kuşağındaydı.Çölde aranılan o vaha, yüzlerce romantikçöl romanında
saçlarıkırigşrüiışbinlerce lejyonerin hedefi,şimdi yüzeyinde son birkaçbuz kıymıkçığının yüzdüğübir bardak
suydu. Bu yeni dünya düzeninde yatak odasındaki raf Panama Kanalıkadar hayati bir nakil yoluna dönüş
müştü. Ve yanlışyere konmuşeski bir kovboy ya da cinayet romanıöldürücübir engel olabilirdi.

 Jessie kendi kendine endişeyle,şu işi biraz abartmıyor musun, diye sordu. Hayır, abartmıyordu. En iyi koş
ullarda bile başarışansıdüşük bir operasyon sayılırdı. Ama pistte moloz yığınıvarsa o zaman bu işi unutmak
daha iyi olurdu. Bir tek sıska Hercule Poirot ya da Gerald'ın okuyarak kullanılmışpeçete gibi bir kenara
attığı«Uzay Yolu»romanlarından biri rafın yaptığıaçıyüzünden gözükmeyebilirdi. Ama su
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 bardağınıdurdurmak ya da devirmek için yeterli olurdu. Hayır, Jessie abartmıyordu. Bu dünyanın görüşa
çıları ger ç ektendeğişmişti. Hem deaklımıo bilim kurgu filminin gelmesine neden olacak kadar. O filmde |
kahraman küçülmeye başlıyordu. Sonunda kızının bebek evinde oturuyor ve ailenin kedisindenödüpatlı
yordu. Jessie de yeni kurallarıçabucaköğrenecekti... Kurallarıöğrenecek ve onlara göre yaşayacaktı.

 Ruth'un sesi, cesaretini kaybetme, Jessie, diye fısıldadı.

 Jessie,«Kaygılanma,»dedi.«Bunu deneyeceğim. Gerçekten. Ama bazen neyle karşıkarşıya olduğunu
bilmek iyidir.»

 Sağbileğini döndürerek elini vücudundan olabildiğince uzaklaştırdı. Sonra da kolunu kaldırdı. Bu
pozisyonda Mısır hiyerogliflerindeki kadın figürüne benziyordu. Parmaklarınıyine rafta dolaştırmaya baş
la-di. Bardağın geçeceğini umduğu yerde engeller olup olmadığınıanlamayaçalışıyordu.

 Oldukça kalın bir kâğıda dokununca başparmağıyla yoklayarak ne olabileceğini anlamayaçalıştı.İlk
tahminişu oldu: genellikle telefon masasındaki karmakarışık eşyaların altına saklanan not defterinin bir
sayfası. Ama kâğıt uygun incelikte değildi. Jessie'nin gözüne bir dergi ilişti. Ya r/mes'dı, ya da Newsweek.
Gerald ikisini de getirmişti. Dergi telefonun yanında ters yatıyordu. Kocasınınçoraplarınıçıkarıp gömleğ
inin düğmelerini açarken dergilerden birini hızla karıştırdığınıhatırlıyordu. Herhalde raftaki kâğıt dergilere
eklenen o içsıkıcıabone kartlarından biriydi. Gerald genellikle bu tür kartları, kitaplarda okuduğu yeri iş
aretlemek için kullanmaküzere bir kenara ayırırdı. Tabii daha başka birşey de olabilirdi. Ama Jessie planı
açısından onunönemli olmadığına karar verdi. Kâğıt, bardağıdurduracak ya da devirecek kadar sert ve i
kalın değildi. Rafta başka hiçbirşey yoktu. Daha doğrusu, uzatıp oynattığıparmaklarıbaşka birşeye
dokunmamıştı.

 Jessie'nin kalbi şiddetle atmaya başlamıştı.  Kafasının içindeki] sadist bir korsan yayıncıbardağın raftan
yuvarlanmadığınıgösteren biri film yayınlamaya kalktıysa da hemen bu hayali engelledi. Yavaş...§Yavaş
ol... Yarışıağır ağır hareket edersen kazanırsın. Yaniöyle olacağınıumarım.

 Jessie sağelini geriçekmedi. Oysa onu gövdesinden uzaklaştırarak bükmek pek kolay değildi ve canının
fena halde yanmasına ned€oluyordu. Jessie sol elini kaldırdı. (Ve acımasız bir espri gücüyle birı

 —80—

 J

 tabla atma elim, diye düşündü.) Rafıparmaklarıyla son desteğin dahaötesinde bir yerinden kavradı.

 Haydi, başlıyoruz, diye düşünerek sol eliyle bastırmaya başladı. Ve hiçbirşey olmadı.

 Galiba son desteğinçok yakınına bastırdığım için tahta yükselmeni. Sorunşu lanet olasıca kelepçenin
zinciri. Zincir, rafın ucuna erişmeme izin verecek kadar uzun değil.

 Büyük olasılıkla böyleydi; ne var ki, sol elini dayadığınokta yüzünden rafıyerinden oynatamadığıgerçeğini
değiştirmiyordu. Parmaklarını İtiraz daha ileriye doğru uzatmasıgerekliydi. Bu basit bir fizik kuralıydı,ıı.ısit
amaöldürücüydü.İşin garibi, Jessie rafın alt ı nauzanabilir ve iste-ıliği zaman onu yukar ı yadoğru iterdi.
Ancak bununla ilgili küçük bir orun vardı. Bu hareket bardağın ters tarafa doğru yatmasına neden olurdu.
Bardak Gerald'a ait bölümden yere düşerdi.İnsan durumu y.ıkından incelediğinde bunun gerçekten komik
yanlarıolduğunu anlıyordu. Tıpkı«Amerika'nın En Komik Ev Videolarının cehennemden yol-l.ınmışbir böl
ümüne benziyordu.
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 Rüzgâr birdenbire kesilince antreden gelen sesler dahaçok duyulmaya başladı. Jessieçığlıkçığlığa,«Onun
lezzetine varıyor musun, pislik torbası?»diye bağırdı. Gırtlağına bıçak gibi bir sancısaplandığıhal-ılc
susmadı... susamadı.«Öyle olduğunu umarım.Çünkübu kelepçeler-¦ iı-n kurtulur kurtulmaz yapacağım ilk i
şsenin kafanıuçurmak olacak!»

 Bir yandan da, büyük sözler, diye düşündü. Gerald'ın eskiçiftesinin, babasına ait olan o silahın burada mı
, yoksa Portland'daki evin liivanarasında mıdurduğunu bile hatırlamayan bir kadın içinçok büyük

 Yine de yatak odasının kapısıdışındaki o gölgeli dünyada bir an nıomnunluk verici bir sessizlik oldu.
Sanki köpek bu tehdidi en ciddi, mıdüşünceli tavırlarıyla inceliyordu.

 Sonraşapırtıveçiğneme sesleri yeniden başladı.

 Jessie'nin sağbileği onu uyarırcasına sızlıyor, kramp girebileceğini liütırlatıyordu.

 Sola doğru eğilerek elini, zincirin izin verdiği kadar uzattı. Sonraı<>krar rafa baskıyapmaya başladı.Önce
hiçbirşey olmadı. Jessie ilaha da itti. Gözleri kısılarak hemen hemen kapanmış, dudaklarının»••'narlarıaşağı
ya doğru bükülmüştü.Şimdi suratıacıbir ilaçiçmeyi

 — 81  —                                    Oyun/F: 6

 bekleyen birçocuğunkine benziyordu. Sızlayan kol kaslarının sağlayabileceği azami baskıya erişemeden
tahtanın hafifçe oynadığınıhissetti. Yerçekimininşaşmayan etkisindeöyle hafif bir değişiklik oldu ki, Jessie
bunu farketmektençok sezdi.

 İş te h ü sn ü kuruntu, Jess. B ü t ü n hissetti ğ in bu. Sadece bu ve ba ş ka hi ç bir ş ey de ğ il.

 Hayır. Belki dehşet yüzünden iyice yükselip adeta stratosfere erişen duyguların toplamıydıbu. Ama hüsn
ükuruntu değildi.

 Jessie rafıbırakıp birkaçdakikaöyle yattı. Ağır ağır, derin derin soluk alarak kaslarının toparlanmalarını
bekliyor, en kritik anda birdenbire kasılmalarınıistemiyordu. Ya da kramp girmesini. Zaten yeterince
derdi vardı, bir yenisine ihtiyacıyoktu, teşekkürler! Sonunda hazır olduğuna karar verdi. Elinden geldiğ
ince hazırdı. Sol eliyle karyolanın direğini gevşekçe kavrayarak avucunu aşağıyukarıkaydırdı. Sonunda
avu-cundaki terler kuruyunca maun gıcırdamaya başladı. Sonra kolunu uzatarak rafıtuttu. Zamanıgelmişti.

 Ama dikkatli olmalıyım. Raf oynadı, bunun kuşku götürecek tarafıyok. Daha da oynayacak. O bardağı
harekete geçirebilmem için bütün gücümükullanmam gerekecek...İnsanın gücütükenirken kontrol gevş
eyebilir.

 Bu doğru amaönemli değildi.Önemli olanşuydu: Rafın devrilme noktasınıbimiyordu. Hiçbilmiyordu.

 Jessie kız kardeşi Maddy'yle Falmouthİlkokulunun arkasındaki oyun yerinde tahterevalliye binmelerini anı
msadı. Bir yaz gölden erken gelmişlerdi. Jessie'ye sanki bütün ağustosu Maddy'yle o boyalarıdökülen
tahterevallide geçirmişler gibi geldi.İstedikleri zaman tahtayıkusursuzca dengede tutabiliyorlardı. Bunun iç
in bütün gereken Jessie'den biraz daha ağır olan Maddy'nin ortaya doğru bir kabaet boyu kaymasıy-dı.
Uzun, sıcaköğleden sonra saatlerinde pratik yapmaları, aşağıinip yukarıçıkarken ip atladıklarında sö
ylediklerişarkılarıtekrarlamaları, her tahterevallinin eğilme noktasınıadeta bilimsel bir kesinlikle bulmalarına
yardım etmişti. Kavrulan asfaltınüzerinde sırayla duran oçarpılmışaltıyeşil tahta iki kardeşe biraz da canlı
ymışgibi gözükmüştü. Ama Jessieşimdi parmaklarının altında o hevesli canlılığıduymuyordu. Elindengeleni
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yapmaktan ve bunun yeterli olacağınıummaktan başkaçaresi yoktu.
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 İ ncil ne kadar tersini s ö ylerse s ö ylesin sol eline, sa ğ elinin ne yapt ığı n ı , ne yapmas ı gerekti ğ ini
asla unutturmamal ı s ı n. Sol elini belki tabla atmak i ç in kullan ı yorsun. Ama sa ğı n ı n da bardak
yakalayan elin olmas ı ş art, Jessie. Raf ı n ancak birka ç santimlik bir yerinde barda ğı yakalama f ı rsat ı
n ı bulabileceksin. Bardak kayarak oray ı a ş arsa rafta kal ı p kalmamas ı n ı n hi ç ö nemi olmayacak.
Art ı k ona eri ş emeyeceksin. Ş imdi oldu ğ u gibi.

 Jessie sağelinin ne yaptığını unutabilece ğ in'!sanmıyordu,çünkü çok sızlıyordu. Ama bu elin, ihtiyacıolanş
eyi başarıp başaramayacağıbambaşka bir sorundu. Rafın sol tarafına yaptığıbaskıyıolabildiğince yavaş
yavaşve düzenli olarak arttırdı. Bir gözünün kuyruğuna yakıcıbir ilamla ter girdi. Gözlerini kırparak ondan
kurtulmayaçalıştı. Bir yerlerde arka kapıyineçarpmaya başlamıştı. Ama artık o da başka evrendeki
telefona katılmıştı.Şimdi burada sadece bardak, raf ve Jessie vardı. Bir yanı, rafın zalim bir hacıyatmaz
gibi birdenbire havalanarak herşeyi fırlatmasınıbekliyordu. Ve Jessie böyle bir düşkırıklığına karşıkendini
hazırlamayaçalışıyordu.

 Birşeyler oluyor gibiydi... oçok hafif oynamayıhissedebiliyordu. Raf, Gerald'ın tarafında bir noktada
yerinden oynuyordu. Jessie bu kez baskıyıgevşetmedi, tersine arttırdı. Sol kolunun dirsekten yukarıkısmı
nda küçük sert kavislerçizen kaslarıgerilme yüzünden titriyor, gırtlağından küçük patlamalarıandıran
homurtular yükseliyordu.

 Derken Gerald'ın bardağındaki suyun daire biçimi dümdüz yüzeyi birdenbire eğrildi. Tahtanın sağucu
kalkarken Jessie buzun son parçacıklarının hafifçeşıkırdadığınıduydu. Ancak bardağın kendi kıpırdamadı
ve Jessie'nin aklına o anda korkunçbirşey geldi. Ya bardağın yanlarından akan sularüzerinde durduğu
mukavva altlığın içine sızıp bardağın dibinin tahtaya yapışmasına neden olduysa?

 «Hayır, bu olamaz...»Fısıltıyla söylenen bu sözcükler yorgun birçocuğun ezberden okuduğu dua gibi
birbirleriniçabucak izlediler. Jessie tüm gücünükullanarak rafın son ucunu daha daçekti. Bütün atlar artık
arabaya koşulmuş, ahır boşalmıştı.«Lütfenöyle olmasına izin verme. L ü tfen. »

 Rafın Gerald'a ait olan ucu yükselmeye devam etti. Jessie'ye ait olan bölümden bir tüp Max Factor
marka allık düştüve köpek gelip Gerald'ısürükleyerek karyoladan uzaklaştırmadanönce başının durdu-
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 ğu yerin yakınına düştü.Şimdi Jessie'nin aklına olabilecek yeni birşey i geldi. Rafın yaptığıaçıyıdaha geniş
letirse bardak karlıyamaçtan inen i bir kızak gibi L biçimi desteklerinüzerinden kayacaktı. Rafıbir
tahterevalli gibi düşünmek Jessie'nin başınıderde sokabilirdi.Çünkütahterevalli de ğ ildi,ortada bağlıolduğ
u veüzerinde döndüğübir mil yoktu.

 Jessie soluk soluğa, tiz bir sesle bardağa, « Kay ş ana,lanet olasıca!»diye bağırdı. Gerald'ıunutmuştu.
Susuzluğunu da. Bardaktan baş-' ka herşeyi unutmuştu. Bardak artıköylesine dar bir açıyapıyorduki, su j
neredeyse ağzından akacaktı. Jessie onun neden devrilivermediğini anlayamıyordu. Ama bardak
devrilmedi. Her zamanki yerinde, oraya yapışmışgibi duruyordu. « Kay ş ana! »

 Bardak birdenbire kaydıgerçekten.
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 Bardağın hareketi Jessie'nin kara hayalleriyleöyle zıttıki, bir an ne olduğunu kavrayamadı. Daha sonra
Jessie'nin aklına, kayan bardaki macerasının kendi kafasıhakkında hiçde hayran olunmayacak birşeyi açı
kladığıgelecekti: Nedense oşu ya da bu biçimde başarısızlığa uğra-1 maya hazırlanmıştı.Öyle ağzıbir karış
açık bakmasının nedeni başarıydı.

 Bardağın raftan sağeline doğru yaptığıdüzgün yolculuk Jessie'yiöylesine sersemletti ki, az kalsın sol eliyle
daha fazla bastıracaktı. Tabii o zaman tehlikeli bir biçimde yan yatmışolan raf devrilecek ve bardak da
yere düşüp kırılacaktı. Sonra parmaklarıbardağa dokundu. Jessie; yine bağırdı. Piyango kazanmışbir kadı
nın sözsüz, sevinçliçığlığıydıbu.

 Raf titreyerek kaymaya başladı, sonra durakladı. Sanki ilkel bir kafasıvarmışve bu işi gerçekten yapmak
isteyip istemediğini düşünü-: yormuşgibi.

 Ruth uyardı. Fazla zaman ı n yok, k ı z ı m. Eline f ı rsat ge ç mi ş ken lanet olas ı ca ş eyi yakala.

 Jessie denedi ama parmaklarının etli uçlarıcamınıslak, kaygar yüzeyinden kaydısadece. O lanetlenmişşeyi
parmaklarıkavramayij başaramıyordu. Eline sular sıçradıve Jessieşimdi raf devrilmese bik bardağın
yuvarlanacağınıanladı.

 Hayal bu, k ı z ı m. O eski fikir: Senin gibi k üçü k h ü z ü nl ü bir Pur kin'in hi ç bir ş eyi do ğ ru d ü r ü st
yapamad ığı ö nyarg ı s ı .

 Pek de yanlışsayılmazdı. Hedefe insanırahatsız edecek kadar yak-*
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 laşmış, ama tam ortasından vuramamıştı. Hiçolmazsa bu kez. Bardak devrilmeye haz ı rlan ı yordu.
Jessie'nin buna engel olmak için ne yapmasıgerektiği konusunda hiçbir fikri yoktu.

 Neden parmaklarıo kadar kısa, küt veçirkindi? Parmaklarınıbardağa biraz daha sarabilseydi...

 Eski bir TV reklamından kâbuslara yakışan bir hayal belirdi gözlerininönünde: Saçlarınıbin dokuz yüz elli
modasına göre taratmış, ellerine mavi lastik eldivenler giymiş, gülümseyen bir kadın. Kadın gülümserken
bir yandan da,«Öyle esnek ki, bozuk parayıbile yerden alabilirsiniz,»diyordu. Ne yaz ı k ki, senin ö yle
bir ç ift eldivenin yok, k üçü k Pun-kin veya İ yi-E ş ... ya da hangi Tanr ı n ı n cezas ı ysan! Belki o
kahrolas ı ca raftaki her ş ey ekspres asans ö re binip a ş a ğı ya inmeden ö nce o lanetli barda ğı
tutabilirsin!

 Jessie o anda Playtex lastik eldivenli gülümseyen kadının annesi olduğunu anımsadıve gırtlağından kuru bir
hıçkırık yükseldi.

 Ruth, vazge ç me, Jessie,diye bağırdı. Hemen vazge ç me. Yak ı ns ı n! Ba ş ar ı ya yak ı n oldu ğ una
yemin ederim!

 Jessieçok az kalmışolan son gücünükullanarak rafın sol tarafına bastırırken hemen kaymamasıiçin dua
ediyordu.«Ah, Tanrım ya da Sen kimsen lütfen! Lütfen onun kaymasına izin verme. Hemen verme. Henüz
verme.»

 Tahta kaydı... amaçok az. Sonra yine durdu. Belki de geçici olarak bir kıymığa takılmışya da tahtadaki
birçarpıklık yüzünden duraklamıştı. Bardak da Jessie'nin avucuna doğru biraz daha kaydı. Veşimdi., bu i
şgiderek daha daçılgınlaşıyordu... o lanet olasıca bardak da konuşuyormuşgibiydi. Hem de büyük
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kentlerde taksişoförlüğüyapan ve dünyaya karşıdevamlıbir düşmanlık duyan o kır saçlıadamlar gibi. Tanr ı
m, han ı mefendi! Ba ş ka ne yapmam ı istiyorsun? Senin i ç in bir kulp uzat ı p s ü rahiye d ö n üş memi
mi?Jessie'nin gerilmişolan sağelininüzerine yine biraz su damladı. Artık bardak yuvarlanacaktı... kaçınılmaz
birşeydi bu. Jessie başıyla ensesine akan buzlu suyun soğukluğunuşimdiden hissediyordu.

 « Hay ı r! »

 Sağomzunu biraz daha döndürdü, parmaklarınıbiraz daha açıp bardağın gerilmişolan avucuna biraz daha
girmesine izin verdi. Kelepçe elininüzerine batıyor, sancının dirseğine kadar yayılmasına neden
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 oluyordu. Ama Jessie buna aldırmadı. Sol kaslarıdeli gibi seğiriyor ve bu sarsıntıeğrilmiş, dengesini
kaybetmişolan rafıda etkiliyordu. Başka bir makyaj malzemesi dolu tüp yere yuvarlandı. Son birkaçbuz kı
ymığıhafifçeşıngırdadı. Jessie rafınüstündeki bardağın duvara vuran gölgesini görebiliyordu. O uzun güneş
batışında, ovada esenşiddetli rüzgârlar yüzünden eğrilmişgibi gözüken bir buğday silosuna benziyordu.

 « Daha fazla... Birazc ı k daha fazla... »

 « Art ı k fazlas ı kalmad ı . »

 « Olmal ı . Bu ş art. »

 Jessie sağelini sonuna, kirişler gıcırdayıncaya kadar uzattıve bardağın rafta birazcık kaydığınıhissetti.
Sonra artık bu kadarının yeterli olmasıiçin dua ederek tekrar parmaklarınıbüktü.Çünküartık gerçekten sıfı
rıtüketmiş, tüm kaynaklarınıkesinlikle sonuna kadar harcamıştı. Ama galiba bu kadarıda yeterli değildi.
Islak bardağın hâlâkayarak uzaklaşmayaçalıştığınıhissediyordu. Bardak Jessie'ye artık kötüyanı çok ağır
basan akıllıbir yaratık gibi gözükmeye başlamıştı. Niyeti flört edercesine ona doğru gelmek, sonra da
parmaklarının arasından kaçı-vermekti. Sonunda Jessieçıldıracak ve alacakaranlığaözgügölgelerin arası
nda, kelepçelenmişdurumda yatarak hezeyana başlayacaktı.

 Jessie, onun ka ç mas ı na izin verme sak ı n! O KAHROLASICA BARDA Ğ IN KA Ç MASINA İ
Z İ N VEREY İ M DEME...

 Jessie'nin baskıyapacak gücükalmamış, birkaçmilim daha uzanmasıimkânsızlaşmışolmasına rağmen...
yine de tüm kaynaklarınıson sınırlarına kadar zorladı. Ve de birazcık birşeyler başardı. Sağbileğini son kez
tahtaya doğruçevirdi, bu kez parmaklarıyla kavrayınca bardak kaymadı.

 Galiba onu yakalad ı m. Emin de ğ ilim ama... belki... belki...

 Sonunda hüsnükuruntuya kapılmaya başlamıştıbelki de. Ama artık aldırmıyordu. Belki böyleydi, belki de
şöyleydi. Artık bu belkilerden hiçbirininönemi yoktu. Böyle olmasıiçini rahatlattı. Kesin olan birşey var- ]
di: Artık rafıtutmasıolanaksızdı. Zaten tahtayıda ancak sekiz, on santim eğebilmişti. En fazla on iki buçuk
santim. Oysa Jessie'ye bütün evi bir köşesinden tutarak havaya kaldırmışgibi geliyordu. Kesin olan
buydu.

 Herşey görüşaçısına bağlı, diye düşündü. Görüşaçısıçokönem- j

 - 86 -
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 li. Dünyayısana tanımlayan, kafanın içindeki o sesler deönem taşıyor...

 Jessie raf kaydığıve artık bardağıdesteklemediği zaman suyun yine de elinde kalmasıiçin anlaşılmaz dualar
ederek sol elini gevşetti. Raf gürültüyle tekrar desteklerininüzerine oturdu. Birazçarpılmış, sola doğru dört,
beşsantim kaymıştı. Bardak Jessie'nin elinde kald ı .Şimdi altlığıgörebiliyordu, uçan daire gibi bardağın
dibine yapışmıştı.

 Tanrım, yalvarırım, bardağışimdi elimden düşürmeyeyim!

 Bir kramp sol kolunu düğüm düğüm yapınca kolu sarsılarak karyolanın başlığınaçarptı. Jessie'nin suratı
da yumru yumru büzüldü; dudaklarıbeyaz bir yaraya, gözleri acıdolu birer yarığa dönüştü.

 Bekle... ge ç ecek... Ge ç ecek...

 Evet, tabii geçecekti. Yaşamıboyunca bunuöğrenecek kadar kaslarına kramp girmişti. Ama o arada...
ah, Tanrım... insanın canıçok yanıyordu. Sağeliyle sol kolundaki iki başlıkasa dokunursa derisinin iıirkaçdü
zgün taşınüzerine gerilmiş, sonra da ustalıkla, görünmeyen bir iplikle dikilmişgibi olacağınıbiliyordu. Bu kas
ılmaktançok,ölümden sonraki o kahrolasıca katılaşmaya benziyordu.

 Hay ı r, yaln ı zca bir kramp, Jessie. Daha ö nceki gibi. Sadece ge ç -nesini beklemen gerekiyor, hepsi o
kadar. Sona ermesini bekle ve l ü zel Tanr ı n ı n ad ı na o barda ğı da d üşü rme.

 Jessie bekledi. Bir, iki sonsuz dakikadan sonra kolunun kaslarıgevremeye başladı. Sancıda hafifliyordu
artık. Rahatlayarak hışırtılıhışırtılı, derin bir soluk aldı, sonra daödülünüiçmeye hazırlandı.

 İyi-Eş, evet, i ç ,dedi. Ama bence kendine sadece g ü zel so ğ uk bir sudan biraz daha fazlas ı n ı bor ç
lusun. Ö d ü l ü n ü n zevkini çı kar... Ama bunu vakarla yap. Ö yle domuz gibi yutmak yok!

 Jessie,İyi-Eş, sen hiçdeğişmeyeceksin, diye düşündü. Yine de bardağısaray ziyafetine katılan bir konuğun
görkemli sakinliğiyle kaldırdı. Damağının alkali kuruluğuna ve boğazının susuzluktan acıacızonklamasına
aldırmadı.Çünkülafıistediğin kadarİyi-Eşin ağzına tıkabilir-din... bazen bunaçanak tutardı... ama bu koş
ullarda biraz vakarlıdavranmak hiçde kötübir fikir sayılmazdı. ( Ö zelliklebu koşullarda.) Jessie suyu ele
geçirmek içinçalışıpçabalamıştı. O halde bunun zevkiniçıkarmaya zaman ayırarak kendini yüceltmemesi iç
in bir neden var mıydı? Dudaklarından kayarak kızgın bir halıya dönmüşdilininüzerindeçörek-
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 lenecek o ilk soğuk yudum zafer tadında olacaktı... Bütün oşanssızlıklardan sonra bu tadın gerçekten
zevkine varılmalıydı.

 Jessie bardağıdudaklarına doğru götürdü. Dikkatini azötedeki o tatlııslaklığa vermişti. Tat alıcıhücreler
beklentiyle büzüldüler, ayak parmaklarıbüküldüveçene kemiğinin aşağısında bir damarın hızla attığını
hissetti. Göğüs uçlarının sertleşmişolduğunun farkına vardı. Bazen heyecanlandığında böyle olurdu. Kadı
nların cinselliğiyle ilgili, aklının köşesinden bile geçmeyen sırlar bunlar, Gerald, diye düşündü. Beni
karyolaya kelepçelersin ve hiçbirşey olmaz. Ama bana bir bardak suyu göster, hemen ateşli bir
nemfomanyağa dönüşürüm.

 Bu düşünce gülümsemesine neden oldu. Bardak yüzünden otuz santimötede birdenbire durakladığıve suçı
plak kalçasına akarak tüylerinin diken diken olmasına yol açtığızaman hâlâgülümsüyordu.İlk birkaç
saniye bir tür aptalcaşaşkınlıktan başka birşey hissetmedi.
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 Ha?

 Durumu kavrayamadı. Ne terslik olmuştu? Ne terslik olabilirdi?

 O UFO seslerinden biri, ne oldu ğ unu biliyorsun,dedi. Jessie'nin korkunçbulduğu sakin ve güven dolu
bir sesle konuşuyordu. Evet, galiba ger ç ektenbiliyordu.İçide bir yer durumun farkındaydı. Ama bu
bilginin bilinçli kafasındaki projektörlerinışığınaçıkmasınıistemiyordu. Bazıgerçekler açıklanamayacak
kadar acı,çok haksızcaydı.

 Bardağa bakarkenşişerek kanlanmışgözlerinde dehşetle karışık bir anlayışifadesi belirmeye başladı. Suyu
içememesinin nedeni zincirdi. Kelepçenin lanet olasıca zinciriçok kısaydı. Bu gerçek o kadar belirgindi
ki, aklına gelmemişti hiç.

 Ansızın George Bush'un başkan seçildiği geceyi hatırladı. Onu ve Gerald'ı, Sonesta Otelinin tepesindeki
lokantaya, lüks bir kutlama parti-1 sineçağırmışlardı.Şeref konuğu Senatör VVilliam Cohen'di. Başkan"
seçilen George Bush'un gece yarısından hemen sonra kapalıdevre bir] 'televizyon konuşması' yapması
bekleniyordu. Gerald parti için sis ren-| gi bir limuzin kiralamıştı. Araba saat yedide, yani tam zamanında
bahçe,1 yoluna girmişti. Ama yediyi on geçe Jessie arkasında en güzel siyahf elbisesiyle yatağında
oturuyor ve mücevher kutusunu karıştıraraköze altın küpelerini arıyordu. Gerald onun neden geciktiğini
anlamak içiıbaşınıkapıdan sabırsızca uzatmıştı. Karısının söylediklerini dinlerken suratında Jessie'nin oçok
nefret ettiği ifade belirmişti.«Siz kızlar,;
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 neden her zaman bu kadar gülünçoluyorsunuz?»der gibiydi. Gerald sonra,«Pek emin değilim ama,»diye
mırıldanmıştı.«Ama bana aradığın küpeler kulaklarındaymışgibi geliyor.»Öyleydi de. Jessie kendini aptal
gibi hissetmiş, küçük düştüğünüdüşünmüştü. Gerald'in suratındaki onu hor görürmüşgibi ifadeye layıktı.Ö
yle de olsa, Gerald'ınüzerine saldırarak ayağındaki seksi ama son derecede rahatsız yüksek topuklu
ayakkabılarla onun güzelce kron geçirilmişdişlerini dökmek istemişti. Ancak o sırada hissettiklerişu andaki
duygularının yanında hafif kalıyordu. Dişleri dökülmeye layık biri varsa o da kendisiydi.

 Jessie başınıolabildiğinceöne uzattı. Dudaklarınıklişelerle dolu, romantik, siyah-beyaz eski bir filmin kadın
kahramanıgibi büzdü. Bardağaöylesine yaklaştıki, artık son birkaçbuz kıymığının içine hapsol-muşdizi dizi
ufacık hava kabarcıklarınıgörebiliyordu. Hatta kuyu suyundaki madenlerin kokusunu alacak kadar yaklaş
mıştı. (Ya da onaöyle geliyordu.) Ama suyu içecek kadar yaklaşamadıbardağa. Uzanabileceği en son
noktaya eriştiğinde,öpülmek istermişgibi büzdüğüdudaklarıyla bardağın arasında hâlâon santim vardı.

 Jessie boğukçıkan o yeni,İskoçviskisi ve Marlboro sigarasısesiyle,«Buna inanamıyorum,»dedi.«Buna
kesinlikle inanamıyorum.»

 Birdenbire içindeöfke canlandıve ona Ruth Neary'nin sesiyle bardağıodada ileriye fırlatmasınısöyledi.
Ruth'un sert sesi, madem i ç emiyorsun, o halele barda ğı cezaland ı r,diye bağırdı. Bardaktaki ş eyle
susuzlu ğ unu gideremeyeceksen, o zaman duvara ç arparak binlerce par ç aya ayr ı l ı rken çı kan sesle
kafan ı tatmin et hi ç olmazsa.

 Jessie bardağıdaha da sıkıca kavradı, fırlatmak için elini geriçekerkençelik zincir gevşeyerek yumuşak bir
kavisçizdi. Haksızlıktıbu! Büyük bir haksızlık!

 Onuİyi-Eş-Burlingame'in yumuşak ve kararsız sesi engelledi. Belki bir yolu vard ı r, Jessie. Hemen
vazge ç me. Belki bir ç aresi bulunur.
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 Ruth bu söze karşılık olarak kulaklarına inanamıyor veİyi-Eşi aşağı-lıyormuşgibi bir tavır takındı. Bu aşağı
lama demir kadar ağır, birkaçdamla limon suyu kadar da acıydı. Ruth hâlâJessie'nin bardağıfırlatıp atmasın
ıistiyordu. Herhalde Nora Callighan, Ruth'unöçalma kavramına fazla bağımlıolduğunu söylerdi.

 İyi-Eş, sen ona ald ı rma,dedi. Sesindeki o her zaman duyulan
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 tereddüt kaybolmuştu.Şimdi neredeyse heyecanlıdenebilirdi. Barda ğı! rafa geri koy, Jessie.

 Ruth, sonra ne olacak, diye sordu. Ondan sonra ne olacak, Ey] Ulu Beyaz Guru? Ey, Plastik
Tabaklar Tanr ıç as ı ve Katalogdan Al ış veri ş [ Yapma Kilisesinin Koruyucu Azizesi?

 İyi-Eş, Ruth'a cevap verdi. Ruth'un sesi kesildi o zaman. Jessie ve j içindeki bütün seslerİyi-Eş'i
dinliyorlardı.

 10

 Jessie bardağıdikkatle rafa koydu. Dibinin tahtadan biraz dışarı çıkmamasına daözellikle dikkat etti. Diliş
imdi 5 numara zımpara gibiydi.x Boğazıysa susuzluktan iltihaplanmıştıadeta. Bu ona on yaşınday-j ken o
sonbahar kendini nasıl hissettiğini anımsatıyordu. Grip ve bronşit yüzünden bir buçuk ay okula gidememiş
ti. Hastalık sırasındaki uzun gecelerde gürültülerin yankılandığıkarmakarışık karabasalardan uyanmışama
ne gördüğünühatırlayamamıştı.

 (Asl ı nda hat ı rlayabilirsin Jessie. R ü yanda isli cam ı g ö rd ü n. G ü ne-i ş in nas ı l s ö nd üğü n ü de.
Kuyu suyuna at ı lm ış madenlerinkini and ı ran] g ö z ya ş art ı c ı , tats ı z kokuyu da. R ü yanda onun
ellerini g ö rd ü n.)

 Kız ter içinde uyanıyor kendini başucundaki komodininüzerinde duran su dolu sürahiye uzanamayacak
kadar bitkin hissediyordu. Jes-j sie oradaıslak ve yapışyapışyattığınıanımsıyordu. Dışıateşkokuyor,i içiyse
susuzluktan kavruluyordu ve hayaletlerle doluydu. Orada yatarak] gerçek hastalığının bronşit değil,
susuzluk olduğunu düşünüyordu.Şimdi... bunca yıl sonra yine aynışeyleri hissediyordu.

 Kafasıbardakla dudaklarıarasındaki son küçük mesafeyi yok ede meyeceğini anladığıo korkunçana dö
nmeyeçabalayıp duruyordu. Eri-j mekte olan buzların içindeki dizi dizi hava kabarcıklarınıgörüyordu.) Göl
ünçok aşağılarındaki su tabakasına yakalanmışolan madenlerir hafif kokusunu duyuyordu. Bu hayaller, iki
kürek arasındaki kaşınar ama erişilmesi imkânsız bir yer gibi ona işkence etmekteydi.

 Ama Jessie yine de kendini beklemeye zorladı.İyi-Eş-Burlingam<| olan yanı, o eziyetçi hayallere ve
zonklayan boğazına rağmen bir sürfl

 —90—

 beklemesi gerektiğini söylüyordu. Kalpçarpıntılarının yavaşlaması, kaslarının titremesinin durmasıve
duygularının biraz yatışmasıiçin beklemesi gerekiyordu zaten.

 Dışarıda havadan son renk de siliniyor, dünya ciddi ve hüzünlübir griliğe bürünüyordu. Gölde gerdanlıdalg
ıçkasvetli akşamda tiz sesiyleöttü.

 Jessie,«Kes sesini, Bay GerdanlıDalgıç,»diyerek hafifçe güldü. Sesi paslıbir menteşenin gıcırtısına
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benziyordu.

 İyi-Eş, tamam, hayat ı m,dedi. Deneme an ı geldi san ı r ı m. Karanl ı k basmadan. Ama ö nce ellerini
kurulaman daha iyi olur.

 Jessie bu kez karyolanın direklerini iki eliyle kavrayarak gıcırtılar duyuluncaya kadar aşağıyukarıkaydırdı.
Sağelini kaldırıp gözlerinin hizasında oynattı. Piyanonun başına geçtiğim zaman gülmüşlerdi, diye düşündü.
Sonra dikkatle rafın kenarında duran bardağın hemen gerisine uzandı. Parmaklarınıtekrar tahtanınü
zerinde dolaştırmaya başladı. Kelepçe bir defa bardağın yanınaçarparakşıngırdayınca donmuşgibi
kalakaldı. Bardağın devrilmesini bekliyordu. Bu felaket olmayınca, ihtiyatlıaraştırmasınısürdürdü.

 Tam aradığışeyin rafın ucuna doğru kaydığına... ya da aşağıya yuvarlandığına karar vereceği sırada
parmaklarısonunda abone kartının köşesine dokundu. Sağelinin iki parmağınıcımbız gibi kullanarak kartı
dikkatle kaldırıp rafla bardaktan uzaklaştırdı. Başparmağıyla sıkıcaıutarak merakla baktı.

 Kart mor renkteydi.Üst kenarda insanlar ziller ve borazanlarçalarak sarhoşgibi dans ediyorlardı. Sözcü
klerin aralarından konfet ve serpantinler aşağıya doğru iniyordu. Newsweek"\n BÜYÜK BÜYÜK
EKO-NOMİ'yi kutladığınıbildiriyor, Jessie'nin de partiye katılmasınıistiyordu kart. Newsweek'\r\ yazarları
ona dünyayla ilgili son haberleri verecek-ler, dünya liderleriyle kulislere sokacaklardı. Sanat, siyaset ve
sporlarla ilgili, yüzeyde kalmayan bilgiler sağlayacaklardı. Kart açık açık söylememekle birlikte A/eı
vswee/('in tüm Kozmosun anlamınıkavramasında ona yardımcıolabileceğini ima ediyordu. En iyisi,
Newsweek abone servi-¦.indeki o sevimli deliler, idrarın buharlaşmasına ve kafanın patlamasına neden
olacak, son derecedeşaşırtıcıbir teklifte de bulunuyorlardı. Jes-•>ie ELİNDEKİBU KARTI kullanarak
Newsweek'eüçyıl için abone olur-sa, derginin her sayısınıGAZETE SATICISINDAKİFİYATIN
YARISIN-

 —91 —

 DAN DAHA AZ bir paraödeyerek alacaktı. Para bir sorun muydu? Nej münasebet! Faturayıona daha
sonra yollayacaklardı.

 Jessie, acaba onlarda kelepçelenmişhanımlar için Doğrudan Doğruya Yatak Servisi de var mı, diye düşü
ndü. Belki ukala bunaklardan biri sayfalarıbenim içinçevirir. Kelepçeler bu işi fazla zorlaştırıyor, efe-dim.

 . Ama Jessie'nin alayının altında endişeli bir hayret gizliydi. 'Bir parti verelim' temasınıişleyen mor kartı
incelemekten kendini alamıyordu. Adıve adresi için boşbırakılmışyerleri, DİCL, MC, Visa ve AMEX yazı
lıküçük karelere bakıp duruyordu. Bütün yaşantım boyunca bu kartlara lanet ettim.Özellikle eğilip birini
yerden almak zorunda kalınca. Yoksa kendimin de etrafıkirleten o insanlardan olduğunu düşünecektim. B
öyle anlarda ilerde bir gün aklımın, hatta belki hayatımın bunlardan birine bağlıolabileceğini hayal bile
etmezdim.

 Hayatı? Gerçekten mi? Sonuçta bu korkunçfikri de hesaplarına katmasıgerekiyor muydu?İstemeye
istemeye buna gerek olduğunainanmaya başlıyordu. Biri onu buluncaya kadar burada bir süre
kalabilirdi. Evet, yaşamaklaölmek arasındaki farkın bir bardak su içmeye indirgenebileceğin! sanıyordu.
Gerçeküstübir düşünceydi. Ama artık pek de gülünçgözükmüyordu.

 Yine ö nceki gibi, hayat ı m. Yar ış a ğı r a ğı r ve rahat davran ı larak kazan ı l ı r.

 Evet... Ama bitişçizgisinin böyle acayip bir kırda olabileceği kimin-aklına gelirdi?

 Jessie gerçekten de ağır ağır ve dikkatle davrandı. Abone kartınıI tek elle biçime sokmanın korktuğu
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kadar zor olmadığınıanladı. Bunun" bir nedeni kartın on beşsantim eninde, on santim boyunda olmasıydı, j
Hemen hemen yan yana konan iki iskambil kâğıdıbüyüklüğündeydi. ¦ Bir neden de kartla zorşeyler
yapmaya kalkışmamasıydı.

 Kartıişaret parmağıylaüçüncüsünün arasına enlemesine sıkıştır ve başparmağıyla kartonun yan ucundan
yedi milimetrelik bir bölür yukarıdan aşağıya kadar kıvırdı. Bu kat pek düzgün olmadıysa da, yine ( de işe
yarayacağınıdüşünüyordu. Zaten kimse gelip onunçalışmaları;]konusunda karar vermeyecekti.
Falmouth'daki Birinci Metodist Kilisesin- ] de perşembe geceleri düzenlenen izci Elİşleri Saatiçok
gerilerdekal- 1 mıştıartık.

 — 92 —

 Mor kartıyine iki parmağının arasında sıkıca tuttu ve bir yedi milimlik bölümütekrar kıvırdı. Kartın
sonuna hemen hemenüçdakika sonra orişti. O sırada kartıyedi kez katlamıştı.Şimdi elinde neşeli görünüşlü
, mor bir kâğıda sarılmışiri bir marihuana sigarasına benzer birşey vardı.

 Ya da... biraz hayal gücünükullanırsanız... bir kamışa benzetebilirdiniz.

 Kartıağzına sokarakçarpık katlarıdişleriyle birarada tutmayaçalış-iıBu işi elinden geldiği kadar başardığına
karar verdikten sonra tekrar parmaklarıyla bardağa uzandı.

 Dikkatli davranmaya devam et, Jessie. Ş imdi her ş eyi sab ı rs ı zl ı k y ü z ü nden mahvetme!

 Öğüdün için teşekkür ederim. Verdiğin harika fikir için de. Bu sözle-nrnde gerçekten ciddiyim. Amaşimdi
deneyi yapmam için yeterli bir ¦¦üre susmanıistiyorum. Tamam mı?

 Jessie parmaklarının ucu bardağın düzgün yüzeyine süründüğü/aman, elini erkek arkadaşının fermuarından
içeriye ilk kez sokan gençbir kızın yumuşaklık ve ihtiyatıyla davrandı.

 Yeni yerindeki bardağıkavramak nispeten kolay oldu. Bardağıdön-Hürüp zincirin izin verdiği kadar
havaya kaldırdı. Son buz kıymıklarının ila erimişolduğunu görüyordu. Köpeğin ilk kez ortayaçıktığıan,
zamanın birdenbire durduğunu sanmasına karşın dakikalar neşeyle uçup gitmişti. Ama köpeği düşü
nmeyecekti. Hatta buraya hiçköpek gelmediğine inanmak için bütün gücüyleçabalayacaktı.

 Olaylar ı olmam ış g ö stermekte ustas ı n de ğ il mi, cici k ı z ı m?

 Hey, Ruth, hem bu lanet olasıca bardağısıkıca tutmaya, hem de kendime hakim olmayaçalışıyorum! Eğer
birkaçkafa-oyunu bunu yapmama yardım ediyorsa ne sakıncasıolabilir? Bir süre için sesini kes,ı.ımam mı
? Dilini tut veşu işi sürdürmeme izin ver.

 Gelgelelim Ruth'un dilini tutmak niyetinde olmadığıanlaşılıyordu. Hayretle, sesimi kesmek mi, dedi. Ah,
Tanr ı m, bu beni nas ı l da gerile-11} g ö t ü r ü yor! Radyoda Beach Boys'un eski plaklar ı ndan birini
dinlemekten daha da iyi. Sen hep insanlar ı susturmakta ustayd ı n, Jessie.S'en/n Neuv/orth'teki ilk ve
son bilinci artt ı rma seans ı ndan yatakhaneye d ö nd üğü m ü z geceyi hat ı rl ı yor musun?

 Hatırlamak istemiyorum, Ruth.

 — 93 —

 Bundan eminim. Onun i ç in olay ı ikimiz ad ı na an ı msayaca ğı m. Bu teklife ne dersin? O gece g öğü
slerinde yara izleri olan k ı z ı n seni sarst ığı n ı s ö yleyip durdun. Sadece onun. Ba ş ka bir ş ey olmad
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ığı n ı iddia ettin. Sana, mutfakta s ö ylediklerini hat ı rlatt ığı m zaman bana, « Kes sesini, » dedin.
1963'te g ü ne ş karard ığı zaman babanla Dark Score G ö l ü ndeki yazl ı k yerinizde yaln ı z oldu ğ
unuzdan ve onun sana bir ş ey yapt ığı ndan s ö z etmi ş tin. Ben susmay ı nca da beni tokatlamaya kalk
ış t ı n. Ben yine de susmad ı m. O zaman mantonu kap ı p d ış ar ı f ı rlad ı n ve geceyi ba ş ka bir yerde
ge ç irdin. Herhalde Susie Timmel'in nehrin k ı y ı s ı ndaki pis kul ü besinde. Ş u « Susie'nin Lez Oteli »
diye s ö z etti ğ imiz yerde. Haftan ı n sonuna kadar kentin merkezinde bir dairesi olan ve oray ı payla ş
acak birini arayan bir k ı z buldun. Buum! Ö ylesine ç abuk... Ama tabii sen karar verince ger ç ekten h ı
zl ı hareket ederdin, Jess. Bunu itiraf ediyorum. Demin de dedi ğ im gibi insanlar ı susturmay ı iyi bilirdin.

 Kes...

 G ö rd ü n m ü ? Sana ne s ö yledim?

 Yakamıbırak!

 Su s ö zlerini de iyi bilirim. Beni en ç ok ne incitti biliyor musun, Jess? Bunun g ü venle ilgisi yoktu. O s ı
rada bile ki ş isel bir ş ey olmad ığı n ı biliyordum. O g ü n olanlar ı kimseye, hatta kendi kendine bile a ç
amayaca ğı n ı anlam ış t ı m. Beni k ı ran, Neuworth rahibinin evindeki mutfakta her ş eyi a çı klamak ü
zere olmand ı . S ı rtlar ı m ı z ı kap ı ya dayam ış oturuyorduk. Kollar ı m ı z ı birbirimize dolam ış t ı k. «
Bunu asla a çı klayamaz-d ı m, » dedin. « Annemi ö ld ü r ü rd ü . Ö ld ü rmese bile annem onu terkeder-\
di. Ve ben onu ç ok severdim. Hepimiz severdik. Ona ihtiyac ı m ı z vard ı .Hapsi de beni su ç larlard ı .
Asl ı nda o bana bir ş ey yapmad ı . Ger ç ek-'\ ten. » Sana kimin ne yapmad ığı n ı sordum. Bana o
kadar ç abuk ceva verdin ki... sanki son dokuz y ı l ı birinin bu soruyu sormas ı n ı bekleyere ge ç irmi ş
tin. « Babam, » dedin. « G ü ne ş in s ö nd üğü g ü n, Dark S G ö l ü ndeydik. » Bana gerisini de
anlatacaks ı n. Bundan eminim. Ama tam o s ı rada o salak kar ı gelip, « O iyi mi? » diye sordu. Sanki
iyiymh gibi bir halin vard ı da! Ne demek istedi ğ imi anl ı yorsun de ğ il mi? Tar r ı m, bazen insanlar ı n
bu kadar aptal olduklar ı na inanam ı yorum. İ nsar lar ı n konu ş malar ı na izin vermeden ö nce bir ehliyet
ya da hi ç olmazsa bir öğ renci izni almalar ı n ı emreden bir yasa çı karmal ı lar! « Konu ş ucu S ı nav ı» n
ı ge ç inceye kadar herkes dilsizmi ş gibi davranmal ı . B ö ylec î

 —94—

 pek ç ok sorun çö z ü mlenmi ş olur. Ne yaz ı k ki, b ö yle de ğ il. Hart's Hail'm ü nl ü Florence
Nightingale'i i ç eri girince sen dilsizle ş tin. Seni tekrar konu ş turmak i ç in yapabilece ğ im hi ç bir ş ey
yoktu. Ama Tanr ı da biliyor ya, elimden geleni yapt ı m.

 Jessie, yakamıbırakmalıydın, diye cevap verdi. Elindeki su bardağısallanmaya başlıyor, uydurma mor
kamışda dudaklarının arasında titriyordu. Bu işe burnunu sokmamalıydın. Bu olay seni ilgilendirmezdi.

 İçindeki ses, bazen endi ş elenmemek arkada ş lar ı n elinde de ğ ildir,dedi. Sesöylesineşefkat doluydu
ki, Jessie sustu. Biliyor musun ben kitaba bakt ı m. Neden s ö z etti ğ ini sezdi ğ im i ç in kitaba bakt ı
m. Bin dokuz y ü z altm ış lar ı n ba şı ndaki g ü ne ş tutulmas ı konusunda hi ç bir ş ey hat ı rlam ı
yordum. Ama tabii o s ı rada Florida'dayd ı m. Ş nork ö rle dalmak ve Deiray'deki cankurtaran beni
astronomik fenomenlerden daha ç ok ilgilendiriyordu. Delikanl ı ya m ü thi ş tutulmu ş tum. Seninkinin
delice bir hayal ya da b ö yle bir ş ey olup olmad ığı n ı anlamak istiyordum. G öğ s ü nde o korkun ç
yan ı klar olan k ı z b ö yle delice hayallere yol a ç m ış olabilirdi. Ama hayal de ğ ildi seninki. Maine
eyaletinde tam bir g ü ne ş tutulmas ı olmu ş tu. Sizin Dark Score G ö l ü n ü n k ı y ı s ı ndaki yazl ı k
eviniz de tam tutulma alan ı n ı n i ç indeydi. 1963 Temmuzunda oldu. K üçü k bir k ı zla babas ı g ü ne ş
tutulmas ı n ı seyrediyorlar. Sevgili iyi baban ı n sana ne yapt ığı n ı bana s ö ylemedin. Ama ben iki ş eyi
biliyordum, Jessie. O senin baband ı ... bu da k ö t ü yd ü . On ya şı ndayd ı n, on birine basmak ü
zereydin. Ergenlik ç a ğı n ı n e ş i ğ indeydin... Ve bu daha da k ö t ü yd ü .
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 Ruth, lütfen sus! Bütün o eski anılarıhatırlatmak için bundan daha kötübir zaman seçemezdin...

 Ama Ruth susmayacaktı. Bir zamanlar Jessie'nin oda arkadaşıolan Ruth daima fikrini açıklamaya meraklı
ydı. Kelimesi kelimesine.Şimdi de Jessie'nin kafa-arkadaşıolan Ruth'un hiçdeğişmediği anlaşılıyordu.

 Bir de bakt ı m ki, kampus d ışı nda K ı z Öğ renciler Derne ğ inden üç k üçü k Susie'yle birlikte
oturuyorsun. A modas ı ask ı l ı etekler ve Ship'n Shore marka bluzlar giyen üç prensesle. Onlar ı n ü
zerlerine haftan ı n g ü nleri i ş lenmi ş olan o k ü lot tak ı mlar ı ndan oldu ğ undan da eminim. Herhalde
Olimpiyat Toz Alma ve Parke Cilalama Ekibine girmeye de o g ü nlerde karar verdin. Bilin ç li bir bi ç
imde yani. Neuworth rahibinin evindeki o geceyi ortadan kald ı rd ı n. G ö zya ş lar ı n ı , incinmeyi ve ö
fkeyi

  

 - 95

 de. Beni de siliverdin. Ah, evet, birbirimizi h â l â arada s ı rada g ö r ü yorduk. Pat'in yerinde pizzay ı ve
bir s ü rahi Molson'u payla şı yorduk. Ama arkada ş l ığı m ı z asl ı nda sona ermi ş ti. Ö yle de ğ il mi?
Benimle 1963 y ı l ı - \ n ı n Temmuz ay ı nda ba şı na gelenler aras ı nda bir se ç im yapman gerekmi ş ti.
Sen de g ü ne ş tutulmas ı n ı se ç tin.

 Su dolu bardak daha daşiddetle sarsılıyordu.

 Nedenşimdi? Jessie loşlaşan yatak odasında bu soruyu sorduğunun farkında değildi. Nedenşimdi?İşte
ben bunuöğrenmek istiyorum. J Bu yaşamda benim gerçekten bir parçamsın. Nedenşimdi? Niçin tam j en
üzülmemem veşaşırtılmamam gereken bir anda?

 Bu sorunun en açık yanıtıen kötüolanıydı.Çünküiçerde bir düş- J man vardı. Bu halinden memnun olan kö
tübir kaltak. Vücudunun sızlamasına, kelepçeli, susuz, mutsuz ve dehşet içinde olmaya aldırmayan biri.
Bu durumun azıcık bile düzeltilmesini istemiyordu. Bunun için de J her türlükirli oyuna tenezzül edecekti.

 G ü ne ş tutulmas ı o g ü n bir dakikadan biraz uzun s ü rd ü , Jessie... Ama kafan ı n i ç inde durum farkl
ı . Kafan ı n i ç inde g ü ne ş tutulmas ı h â l â s ü r ü yor de ğ il mi?

 Jessie gözlerini kapatıp tüm düşünce ve iradesini elindeki bardağın sallanmamasıiçin yoğunlaştırdı.Şimdi
kafasının içinde Ruth'un sesiyle utanıp sıkılmadan konuşuyordu. Sanki beyninin bir bölümüyle j değil de,
başka biriyle konuşuyormuşgibi. Nora Callighan beyninin bu ] bölümünün kendiüzerindeçalışmasıiçin bu
anınçok uygun olduğuna; karar vermişolduğunu söyleyebilirdi.

 Yakamıbırak, Ruth. Bütün bunlarıben su içmeyi denedikten sonr konuşmak istiyorsan, tamam. Amaş
imdilik lütfen... Sözlerini hafif birj fısıltıyla tamamladı.«Sesini keser misin!»

 Ruth hemen, evet, diye cevap verdi. İç inde her ş eyi berbat etme-] ye ç al ış an bir ş ey ya da biri oldu ğ
unu biliyorum. Onun bazen benin sesimi kulland ığı n ı n da fark ı nday ı m. Onun usta bir vantrlog oldu ğ
ur, dan hi ç ku ş ku yok. Ama o ben de ğ ilim. Ben seni eski g ü nlerde seve dim, ş imdi de seviyorum. İş
te o y ü zden aram ı zdaki ba ğı n kopmama i ç in o kadar uzun s ü re ç abalad ı m... San ı r ı m bizim gibi
h ı zl ı ya ş ay kar ı lar ı n birbirlerini desteklemeleri gerekiyor.

 Jessie ağzında uydurma kamışla hafifçe gülümsedi.
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 Haydi, ş imdi harekete ge ç , Jessie! Elinden geleni yap.

 —96 —

 Jessie bir dakika bekledi ama artık yapılacak başka hiçbirşey yoktu. Ruth gitmişti... yanişimdilik. Gö
zlerini açıp ağır ağır başınıönüne eğdi. Yuvarladığıkart ağzından Roosevelt'in ağızlığıgibi uzanıyordu.

 Lütfen, Tanrım, sana yalvarıyorum... Başarılıolayım.

 Uydurma kamışsuya kaydı. Jessie gözlerini yumarak emdi. Bir an hiçbirşey olmadı. Jessie'nin içiniç
aresizlik kaplayıverdi. Sonra su ağzınıdoldurdu. Serin, tatlı... Ağzındaydısu. Jessieşaşırarak bir tür vecd
duydu. Eğer dudaklarınırulo yapılmışabone kartının etrafında sıkıca büzmemişolsaydıminnetle hıçkıracaktı.
Sadece burnundan boğuk, düdük gibi bir sesçıkardı.

 Suyu yutarken boğazınısıvısaten gibi kapladığınıhissediyordu. Sonra tekrar emmeye başladı. Annesinin
memesini emen açbir buzağıgibi heyecanla ve bilinçsizce emiyordu. Kamışıhiçde kusursuz değildi. Suyu
devamlıakıtmıyor, zaman zaman akıntıyıkesiyordu. Ayrıca kamışın kenarıiyice kapanmadığıve kıvrımlar
daçarpık olduğu için emerek aldığısu yanlardan kaçıyordu. Kafasının bir yanıböyle olduğunu kavrıyor,
suyun yağmur damlalarıgibi pıtırdayarak yatakörtüsüne düştüğünüduyuyordu. Ama minnet dolu benliği hâ
lâkamışın bir kadın beyninin yarattığıen büyük keşif olduğuna inanıyordu. Bu anın,ölmüşolan kocasının
bardağından böyle su içmesinin yaşamının en yüksek noktasıolduğuna inanmaktaydı.

 Suyun hepsini i ç me, Jess. Biraz ı daha sonraya kals ı n.

 Bu kez hayalet arkadaşlarından hangisinin konuştuğunu bilmiyor-ılu. Hangisi olursa olsun,çok yerinde bir
öneriydi. Ama altıay boyunca sevgilisiyle sonuna kadar gitmeden bol bol sevişen on sekiz yaşındaki yarıçı
ldırmışbir delikanlıya,«Artık kızın razıolmasıönemli değil, yanında prezervatifin yoksa beklemelisin,»
demek de aynışeydi. Jessie bazen mantığınönerisini, ne kadar iyi olursa olsun, yerine getirmenin imkânsız
olduğunu anlıyordu. Bazen insan vücudu diklenerek, bir vuruşta buöneriyi bir yana fırlatıyordu. Birşeyi
daha keşfediyordu... o I»asit fiziksel ihtiyaçlara boyun eğmenin insanıanlatılamayacak kadar lahatlattığını.

 Jessie suyu kıvrılmışkartın yardımıyla emmeyi sürdürdü. Oıslak, lıiçimsizşeyin ucunun suya girmesi için
bardağıeğiyordu. Kafasının bir yanıkartın her zamankinden daha fazla su kaçırdığının farkındaydı. Durup
kartın kurumasınıbeklememekle delilik etmişolacağınıbiliyor, una yine de suyu emmeyi sürdürüyordu.

 —97—

 Oyun / F: 7

 Sonunda durmasına havadan başka birşeyi emmediğini anlaması, neden oldu. Birkaçsaniyeden beri böyle
oluyordu. Gerald'ın bardağında su kalmıştıama uydurma kamışın ucu pek dokunamıyordu. Rulo yapılmış
abone kartının aşağısındaörtünün rengiıslaklıktan koyulaşmış-tı.

 Ama geride kalan suyu da içebilirim. Bunu başarabilirim. Dahaönce bu aşağılık bardağıtutabilmek için
yaptığım gibi elimi geriye doğru anormal bir biçimde biraz bükebilirsem, son birkaçyudum suyu içmek iç
in başımıda ileriye doğru daha da uzatabilirim sanırım. Sanır mıyım? Bunu yapabileceğimi biliyorum.

 Ger ç ekten biliyordu.Daha sonra bunu deneyecekti. Amaşimdi enüst katta en güzel manzaralıodalardaki
beyaz yakalıadamlar, makine-neleriçalıştıran gündüz işçileri ve atölye ustabaşılarının elinden kontrolü
devralmışlardı.İsyan sona ermişti. Jessie'nin susuzluğu hemen hiçgeçmemişti ama boğazıartık zonklatmı
yordu. Kendiniçok daha iyi hissediyordu... Hem fizik ve hem de kafa bakımından. Düşünceleri daha
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keskinleşmiş, görüşaçısıdüzelir gibi olmuştu.

 O son yudumlarıbardakta bıraktığına memnun olduğunu farketti. Herhalde sızan bir kamışla içilecek iki
yudum su durumuşu ya da bu biçimde etkileyemeyecekti. Yani karyolaya kelepçelerle bağlıkalmasında
ya da başındaki bu beladan kendiçabalarıyla kurtulmasında etkisi olmayacaktı. Heleölmekle yaşamak olas
ılıklarıarasındaki dengeyi hiçbozamayacaktı. Ama kafasıyine o marazi oyunlarına dalmaya kalkışırsa o
son birkaçyudumu içmeçabalarıbeynini oyalayabilirdi. Ne de olsa gece yaklaşıyordu.Ölmüşolan kocası
yakınında yatıyor ve kendisi de sanki kamp yapıyordu.

 Hoşbir durum değildi,özellikle bu sahneye onunla birlikte kamp yapan başıboşköpeği de katınca. Ama
Jessie yine de uykusunun gelmeye başladığınıfarketti. Gitgide artan uykuyla savaşmak için nedenler^
bulmayaçalıştıysa da aklına pek birşey gelmedi. Kollarıdirseklerine kadar uyuşmuşhalde uyanma fikri bile
ona o kadarönemli gözükmedi. Kanıdamarlarında tekrar hızla akıncaya kadar kollarınıoynatır, olur biterdi.

 İyi-Eş-Burlingame, ayr ı ca uyurken akl ı na parlak bir fikir gelebilir hayat ı m,dedi. Kitaplarda hep b ö
yle olur.

 Jessie, belki senin akl ı na gelir,diye cevap verdi. Sonu ç ta ş u an ı kadar en parlak fikri sen buldun.

 - 98 -

 Jessie gevşeyerek yattı, yastığıelden geldiğince karyolanın başlığına sıkıştırmak için kürek kemiklerinden
yararlandı. Omuzlarıağrıyor, kolları(özellikle sol kolu) zonkluyor, karın kaslarıhâlâtitriyordu. Su içebilmek
için gövdesininüst kısmınıiyiceöne doğru eğdiği için kasları çok gerilmişti... Herşeye karşın garip bir biç
imde memnundu, huzur duyuyordu.

 Memnun mu? Nas ı l memnun olabilirsin? Kocan ö ld ü ... senin de bunda rol ü n oldu, Jessie. Seni
bulduklar ı n ı farzedelim. Bu durumun seni bulacak ki ş iye nas ı l g ö z ü kece ğ ini hi ç d üşü nd ü n m ü
? Ö rne ğ in, Polis Memuru Teagarden'e nas ı l g ö z ü kecek dersin? Eyalet polisini ç a ğı rmaya ne kadar
s ü rede karar verecek? Otuz saniyede mi? Belki de k ı rk. Ama bu ta ş ral ı lar ı n kafas ı biraz a ğı r ç al
ışı r, ö yle de ğ il mi? Belki ancak iki dakikada karar verebilir.

 Jessie bu sözlerin hiçbirine itiraz edemezdi. Hepsi de doğruyduçünkü.

 O halde nas ı l memnun olabilirsin, Jessie? Ba şı na b ö yle dertler gelmek ü zereyken nas ı l memnunluk
duyabilirsin?

 Jessie bunu bilmiyordu ama memnundu. Duyduğu huzur, gece sulu sepkenle birlikte mart rüzgârı
homurdanarak kuzeybatıdan eserken yattığınız kuştüyüyatak kadar derin ve kaz tüyüdolu yorgan kadar
da sıcacıktı. Bu duyguyu dahaçok fiziksel nedenlerin sağladığından kuşkulanıyordu. Yeterince susadını
zsa yarım bardak suyla kendinizden geçmeniz mümkündüanlaşılan.

 Ama işin bir de manevi yanıvardı. Jessie on yılönce yedeköğretmenlik yaparken istemeye istemeye iş
indençıkmıştı. Sonunda Gerald'ınısrarlımantığına boyun eğmişti. (Belki de aradığıuygun sözcük 'acıması
z'dıaslında.) Kocasıo sırada yılda hemen hemen yüz bin dolar kazanıyor, onun yanında Jessie'nin aldığıbeş
ya da yedi bin pekönemsiz gözüküyordu. Ayrıca vergi zamanıcan sıkıcışeylere de neden oluyordu. Vergi
Dairesi paranınçoğunu alıyor ve gerisinin nerede olduğunu anlamak için mali kayıtlarıinceleyip duruyordu.

 Jessie adamların kuşkulu tavırlarından yakınınca Gerald ona sevgi veöfkeyle bakıyordu. Yüzünde,«
Neden siz kızlar hep böyle gülünçsünüz?»diyen o ifade belirmiyordu. Bu ifade ancak beşya da altıyıl
sonra sık sık belirmeye başlayacaktı. Gerald,«Onlar ne kazandığımıgörüyorlar,»diyordu.«Garajdaki iki
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büyük Alman arabasınıda. Göldeki evin
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 fotoğraflarına bakıyorlar, sonra da senin vergi beyannamene. Budalaca saydıklarıbirücret içinçalıştığınıd
üşünüyorlar. Ve tabii buna inanmıyorlar. Bu rakam onlara uydurmaymışgibi geliyor. Böylece başka birş
eyi gizlediğimize karar veriyorlar. O gizlediğimizşeyin ne olduğunuöğrenmek için de burunlarınıherşeye
sokuyorlar. Onlar seni benim kadar tanımıyorlar, hepsi bu.»

 Jessie, Gerald'a yardımcıöğretmenliğin kendisi için ne demek olduğunu anlatmayıbaşaramamıştı... Ya da
belki kocasıonu dinlemek istememişti. Her neyse... Sonuçaynıydı.Öğretmenlik, yarım gün için bile olsa iç
indeki bir boşluğuönemliölçüde dolduruyordu. Gerald bunu anlayamamıştı. Yedeköğretmenliğin
Cumhuriyetçilerin toplantısında Gerald'la tanışmadanönce sürdüğüyaşama uzanan bir köprüolduğunu da
kavrayamamıştı. Jessie o sırada VVaterville Lisesindeİngilizceöğretmeniydi ve tam günçalışıyordu. Hayatı
nıkazanan yalnız bir kadındı. Meslekdaşlarıondan hoşlanıyor ve kendisine saygıduyuyorlardı. Jessie'nin
kimseye minnet borcu yoktu. Yedeköğretmenlik işini bırakmanın,öğretmekten vazgeçmenin onuüzdüğünü
kocasına anlatamamıştı. (Ya da Gerald onu dinlemek istememişti.) Jessie kendini yararsız, kaybolmuş
biri gibi hissetmişti.

 Kendini dümeni yokmuşgibi hissetmesinin nedeni herhalde sadece anlaşmayıimzalamadan geri gö
ndermesi değil, hamile kalamamasıy-dıda. Bu duygu bir yıl kadar sonra kafasının yüzeyinden silinmişse de,
kalbinin derinliklerinden hiçbir zaman tümüyle kaybolmamıştı. Bazen kendini bir klişe gibi görmüştü. Genç
öğretmen hanım otuz yaşgibi | erken birçağda (yani meslek açısından) adışirketin kapısına yazılar başarılı
avukatla evleniyor. Bu genç(eh, nispeten genç) kadın sonunda orta yaşdiye bilinen bilmecelerle dolu saray
ın antresine giriyor, etrafır bakmıyor ve birdenbire yapayalınız olduğunu anlıyor.İşi yok,çocuklar da. Bir
kocasıvar, o da tüm dikkatini oünlübaşarımerdivenini tırmanmaya vermiş. (İnsan,«Bu onda bir saplantı
halini almış,»demek istiyc Belki bu sözcük daha uygun ama biraz zalimce.)

 Yolun ilerdeki dönemecinin ardında neyin beklediğini birdenbire kavrayan bu kadın, başıuyuşturucular, iç
ki ya da başka bir erkekle,:genellikle daha gençbir erkekle derde girmesi olasılığıyüksek olan bir tipti.
Ama bu genç(şey, daha doğrusu eskiden gençolan) kadının başı-| na bunların hiçbiri gelmemişti. Ancak
Jessie'yi korkutacak kadar boş
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 zamanıvardı. Bahçeyle ilgilenecek, alışverişeçıkacak, kurslara gidecek zamanı. (Resim,çömlekçilik,şiir
kurslarına.İsterseşiir derslerine gelenöğretmenle bir maceraya atılabilirdi. Böyle olmasınıneredeyse istemiş
ti de.) Kendisiyle ilgilenmek için zaman bulmuştu. Nora'yia böyle tanışmıştıişte. Ancak bütün bunlardan hi
çbiri ondaşimdi hissettiği duygularıuyandırmamıştı. Jessie'ye yorgunluk ve sızılar kahramanlık madalyaları
, uyuklamasıda haklıolarak kazandığıbirödülmüşgibi geliyordu.

 Hey, Jess, o suyu i ç me y ö ntemin ger ç ekten harikayd ı .

 Bu da yine bir UFO'ydu ama Jessie bu kez rahatsız olmadı. Ruth bir süre ortayaçıkmazsa rahat edecekti.
Ruth ilgiçekiciydi ama insanı çok yoruyordu.

 Jessie'nin UFO hayranıkonuşmasını, ç ok ki ş i barda ğı bile alamazd ı ,diye sürdürdü. Ve abone kart ı
n ı kam ış gibi kullanmak... İş te bu ç ok ıı stacayd ı . Onun i ç in kendini iyi hissetmekte hakl ı s ı n. Buna
izin var. Biraz kestirmene de.

 İyi-Eşkuşkuyla, ama k ö pek,dedi.
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 K ö pek seni hi ç rahats ı z etmeyecek... Bunun nedenini de biliyordun.

 Evet, köpek onu rahatsız etmeyecekti. Neden yakında, yatak odasının zemininde yatıyordu. Geraldş
imdi gölgeler arasındaki koyu bir gölgeden başka birşey değildi. Jessie de bu yüzden minnet duyuyordu.
I 'ışarıda rüzgâr yine uğuldadı.Çamların arasından geçerken hışırdama-'.ıinsanın içini rahatlatıyor, onu gevş
etiyordu. Jessie gözlerini kapattı.

 İyi-Eşani bir endişeyle onun arkasından seslendi. Ama g ö rece ğ in ı liyalar konusunda dikkatli ol.Ancak
sesi uzaklardan geliyordu ve fazla etkili de değildi. G ö rece ğ in r ü yalar konusunda dikkatli ol, Jessiei
Benı, o/c ciddiyim!

 Evet, tabii ciddiydi.İyi-Eşher zaman ciddiydi zaten. Bu da onun ',oğu zaman içsıkıcıolduğu anlamına
geliyordu.

 Jessie, rüyamda ne görürsem göreyim susuzluğumla ilgili olmaya-I' ak, diye düşündü. Son on yılda açık
zaferler kazanmadım. Genellikle I i'iılirsiz gerilla savaşlarıbirbirlerini izledi. Ama suyu içebilmek büyük bir1
işarıydı.Öyle değil mi?

 UFO sesi, evet, diye onayladı. Biraz erkeksi bir sesti. Jessie uykulu I uykulu, belki de kardeşim VViH'in
sesi, diye düşündü. Bin dokuz yüz alt-I"nşlardakiçocuk VViH'in sesi.
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 Jessie beşdakika sonra derin derin uyuyordu. Kollarıyukarıya kalkmışveVbiçiminde gevşekçe açılmıştı.
Bilekleri kelepçelerle karyo-1 lanın direklerine bağlıydı. Başıdaha az ağrıyan sol omzuna düşmüştü. Ağzı
ndan uzun uzun horultular yükseliyordu. Ve bir ara... karanlık bas- I tıktan ve doğuda incecik ay doğ
duktançok sonra... köpek tekrar kapıda belirdi.

 Hayvan da Jessie gibi daha sakindişimdi.Çünküenönemli ihtiya-1 cıkarşılanmışve midesinin feryatlarıbir
dereceye kadar susturulmuştu. Sağlam kulağınıve burnunu havaya kaldırarak uzun bir süre Jessie'ye baktı.
Kadının gerçekten uyuyup uyumadığınıanlamayaçalışıyordu. 1 Mahsusöyle yapıyor olabilirdi. Hayvan
sonunda karar verdi. Dahaçok , kokuya dayanarak. Artık kurumaya başlayan ter, adrenalinin o keskin
ozon kokusunun olmaması. Dişi-köpek-efendi bu kez tekme atmaya-1 cak ya da bağırmayacaktı. Yani
onu uyandırmamaya dikkat ederse.

 Usulca zeminin ortasındaki et yığınına doğru gitti. Artık eskisi I kadar açolmamasına rağmen etin kokusu
ona daha güzel geliyordu. I Bunun nedeni ilk yemeğin kanına işlemişolan ve bu tür eti yasaklayan! oçok
eski tabuyu yıkmasına az kalmasıydı. Tabii köpek bunu bilmiyor-1 du. Bilseydi de aldırmazdı.

 Başınıeğdi veönceölüavukatınşimdiçokçekici olan kokusunu j bir 'gurme' nezaketiyle kokladı. Sonra diş
lerini usulca Gerald'ın alt dudağına geçirdi. Ağır ağır baskıuygulayarak etiçekiştirdi. Onu uzattık-lça uzattı.
Geraldşimdi acayip bir somurtkanlıkla dudağınıanormali derecede sarkıtmışgibi gözüküyordu. Sonunda
dudağıkoptu ve alt diş-J leri ortayaçıktı. Sanki ağzınıyaymışsırıtıyordu. Köpek bu ufak, nefisi mezeyi bir
defada yuttu. Sonra da dudaklarınıyaladı. Kuyruğunu tekrail sallamaya başladı. Bu kez ağır ağır, mutlu
mutlu.Çok yukarıda, tavan-1 da iki küçük eşışık noktacığıdans ediyordu. AyınışıklarıGerald'ın altta-j ki iki
azıdişindeki dolgulardan yansıyordu. Bu dolgular dahaönceki haf J ta yapılmıştı. Darphaneden yeniçıkmış
yirmi beşlikler kadar parlaktılar, 1

 Köpek dudaklarınıyalarken Gerald'a sevgiyle baktı. Sonra başım ileriye doğru uzattı. Hemen hemen
Jessie'nin kamışısonunda bardağj sokmak için yaptığıgibi. Gerald'ın suratınıkokladı. Ama sadece kok»
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makla kalmadıdenebilir. Sanki adamın suratında kokularla ilgili bir bayi ram yaptı.Önceölüefendinin sol
kulağının derinliklerine gömülmCM olan kahverengi kirin hafif, parke cilasınıandıran kokusuu aldı. SonjM
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 da saçdiplerindeki birbirine karışmışolan ter veşampuan kokusunu. Gerald'ın tepesindeki pıhtılaşmışkanın
o keskin ve büyüleyecek kadar acıkokusunu. Köpeközellikle adamın burnuyla uzun uzun ilgilendi. Kendiç
izilmiş, kirli amaçok duyarlıburnuyla Gerald'ın artık kurumuşolan kanallarınıusul usul inceledi. Yine bir
'gurme'ymişgibi davranıyordu. Sanki pekçok hazinenin arasından birşeyler seçmeyeçalışıyordu. Sonunda
dişlerini Gerald'ın sol yanağına iyice batırdı. Alt veüst dişlerini sıkarakçekmeye başladı.

 Yatakta Jessie'nin gözleri kapaklarının altında sağa sola oynamaya başlamıştı. Tanıma ve dehşet dolu, tiz
ve titrek bir sesle inledi.

 Köpek hemen başınıkaldırıp baktı. Vücudu içgüdülerinin etkisiyle korku ve suçduygusuyla büzüldüyse de
uzun sürmedi. Bu et yığınınıkendiözel kileri saymaya başlamıştıbile. Bu konuda ona meydan okunursa dö
vüşecek ve... belki deölecekti. Zaten o sesiçıkaran dişi-kö-pek-efendiydi. Artık dişi-köpek-efendinin güç
süz olduğundan tümüyle emindi.

 Köpek başınıeğip Gerald Burlingame'in yanağınıtekrar yaladı. Başınıhızla sağa sola sallayarak eti geriye
doğruçekti.Ölüadamın yanağından uzun birşerit koparken rulodançekilerek açılan flasterinki-ni andıran bir
ses duyuldu.Şimdi Gerald'ın suratında, yüksek oynanan bir pokerde eline floşu tamamlayacak kâğıt gelmiş
bir adamın vahşi, yırtıcıgülümseyişi vardı.

 Jessie yine inledi. Bu sesi uykuda konuşanlaraözgüo boğuk, anlatılmaz sözler izledi. Köpek başınıkaldırı
p kadına baktı. Efendinin yatak-lan kalkarak onu rahatsız etmeyeceğinden emindi. Ama o sesler yine de
endişelendiriyordu onu. Eski tabunun etkisi hafiflemişama tümüyle kaybolmamıştı. Ayrıca hayvanın açlığıge
çmişti.Şimdi yemek yemiyor, ¦;adece birşeyler atıştırıyordu. Birden dönüp koşa koşa odadançıktı. Gerald'
ın sol yanağının büyük bir parçasıağzından sallanıyordu.

 11

 14 Ağustos 1965. Güneşin söndüğügününüzerinden iki yıldan biraz uzun bir süre geçmiş. VVill'in doğumg
ünü.Çocuk bütün gün etraf-
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 ta dolaşmışve herkese ciddi ciddi bir beyzbol oyunundaki vuruşsayışkadar yıl yaşadığınısöylemiş. Jessie
bunun kardeşi için neden o kad£ önemli olduğunu anlayamıyor. Ama VVill'in bunaönem verdiği belli. Ki;
da, madem Will yaşamınıbir beyzbol oyunuyla kıyaslamak istiyor, zamanöyle yapsın, diye karar veriyor.

 Bir süre için Jessie'nin küçük kardeşinin doğumgünüpartisir olan herşey gayet uygun. Evet, pikapta
Marvin Gaye'in plağıçalıyor ama bu o kötüve tehlikelişarkıdeğil. Marvin yalandan tehditler savurarak,«
Benüzülmeyeceğim,»diyeşarkısöylüyor.«Bençoktan gitmişola- j cağım... bee-bek.»Aslında oldukça
sevimli birşarkı. Gerçek deşu: O gün iyiden daha güzel. Hiçolmazsa o ana kadar. Jessie'nin annesinin
teyzesi Katherine'in dediği gibi,«Keman müziğinden daha da güzel.»Jessie'nin babasıbileöyle düşünüyor.
Oysa VVill'in doğumgünüiçin Falmouth'a dönme fikri ortaya atıldığında pek hoşlanmamıştı. Jessie!| babası
nın annesine,«Evet, bu gerçekten güzel bir fikirmiş,»dediğini \duyuyor ve bu yüzden seviniyor.Çünküaslı
nda bu fikri destekleyen* kendisi. Tom'la Sally'in kızları, VVilI'le Maddy'nin kardeşi, kimsenin karısı
olmayan Jessie Mahout. (Sunset Trails'de değil de burada olmalarır ençok o istemiş.)
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 Sunset Trails aile kampı. (Amaüçkuşak boyunca gelişigüzel yap lan ilavelerle dahaçok ufacık bir köye
benziyor.) Kamp Dark Scor Gölünün kuzey ucunda. Bu yıl aile her zamanki gibi dokuz hafta herkesten
uzakta yaşamak prensibini bozuyor.ÇünküWill annesiyle babasına doğumgünüpartisini sadece ailesiyle de
ğil, yılın geri kalan süresinde gördüğüarkadaşlarıyla birlikte geçirmek istediğini söylemiş.

 Tom Mahoutönce buna karşıçıkıyor. Zamanınıkâh Boston'da,! kâh Portland'da geçiren bir borsa
komisyoncusu Tom. Yıllar boyunca! ailesine, işe beyaz yakalıgömlekler ve kravatlarla giden, günlerini
kayta-;rarak geçiren... ya soğuk su alınan makineninönünde aylak aylak bek-1 leyen ya da güzel, sarışın
stenograflaraöğle yemeği davetleri dikte eden işadamlarıyla ilgili propagandalara inanmamalarınısöylemiş.
Onla-; ra sık sık,«Aroostook ilçesindeki sert toprağıçapalayarak patates yetiştiren birçiftçi benim kadarç
okçalışamaz,»diyor.«Borsayıizlemek kolay değildir.Öyle göz alıcıbirşey de sayılmaz. Siz bunun tersini
kadar duymuşolursanız olun.»Aslında hiçbiri bunun tersini duymu değil. Hepsi de Tom'un işinin eşek pisliğ
inden daha da sıkıcıolduğun
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 düşünüyorlar. (Herhalde karısıbile. Ama Sally bunu açık açık söyleyecek değil.) Sadece Maddy'nin
babasının ne yaptığıkonusunda belli belirsiz bir fikri var.

 Tom işinin neden olduğu gerginlikten kurtulmak için göl kenarında kalmasıgerektiğindeısrar ediyor. Daha
sonra oğlunun arkadaşlarıyla sürüyle doğumgününükutlayacağınısöylüyor. Ne de olsa Will dokuzuna bası
yor, doksanına değil.«Zaten,»diye ekliyor.«Bir, iki fıçıiçecek yaşa gelmedikçe arkadaşlarınla geçireceğin
doğumgünleri hiçde eğlenceli olmaz.»

 Yani VVill'in doğumgününüailenin kıyıdaki, yıl boyunca oturduklarıevde kutlamasıisteği reddedilmekü
zere. Ama Jessie birdenbireşaşılacak bir biçimde bu planıdestekliyor. Will içinçokşaşılacak birşey.
(Jessie ondanüçyaşbüyük ve Willçoğu zaman ablasının bir kardeşi olduğunu hatırladığından bile emin değ
il.) Jessie yumuşak bir sesle sadece birkaçgün için eve dönmelerinin veçim alanda bir parti vermelerinin e
ğlenceli olabileceğini söylüyor. Kroket ve badminton oynanabilir. Barbeküyapılır. Karanlık basarken
Japon fenerleri de yanar. Tom o zaman bu fikreısınmaya başlıyor. Tom 'iradesiçok güçlübir köpoğlu kö
pek' olduğunu düşünen, başkalarınınsaçoğu zaman 'inatçıihtiyar keçi' diye düşündükleri bir tip. Hangi gör
üşükabul ederseniz edin, karar veripçene kaslarınıda sıktımıbildiğindenşaşmayan ve kuiay vaz-geç
irilemeyen biri.

 Onu etkilemek, fikrini değiştirtmek konusunda küçük kızıdiğerlerinin tümünden dahaşanslı. Jessieçoğu
zaman ailenin geri kalanüyelerine yasak olan gizli bir dehliz ya da bir delik yoluyla babasının kafasına
girmeyi başarıyor. Sally, biraz da haklıolarak, Tom'un ortancaçocuklarınıdiğerlerinden dahaçok sevdiğine
inanıyor. Tom'un diğerlerinden hiçbirinin bunu bilmediğine kendini inandırdığıbelli. Maddy'le Will bu olayı
daha basite indirgiyorlar: Jessie'nin babalarına yaltaklandığını, adamın da onuçok fazlaşımarttığınıdüşünü
yorlar. Will bir yılönce büyük ablasına,«Babam Jessie'yi sigara içerken yakalasaydı, herhalde ona birç
akmak alırdı,»demişMaddy aynısuçyüzünden cezalandırıldığızaman. Kız gülmüşve aynıfikirde olduğunu s
öyleyip kardeşine sarılmış. Ne onların, ne de annelerinin Tom Mahout'la küçük kızının arasındaçürük bir
et yığınıgibi duran sır konusunda en ufak bir fikirleri var.

 Jessie erkek kardeşinin isteğini desteklediğine, onun tarafınıtuttu-

 —105—

 ğuna inanıyor. Sunset Trails'den ne kadar nefret etmeye başladığının ve oradan uzaklaşmayıneçok istediğ
inin farkında değil. Hiçolmazsa kafasının yüzeyinde. Bir zamanlarçok sevdiği gölden de nefret ediyor.Ö
zellikle onun hafif, tatsız madeni kokusundan. 1965'te artık gölde yüzmeye bile dayanamıyor. En sıcak gü
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nler dahil. Jessie'nin annesi nedenin kızın biçimi olduğunu sanıyor. Jessie erken gelişmeye başlamış, Sally
gibi. On ikisinde olmasına rağmen vücudu kadınca biçimini hemen hemen almış. Ama aslında neden kızın
vücut biçimi değil. Jessie buna alışmışartık. Eski, renkleri solmuş, kapalıJantzen mayolarıyla bir Playboy
güzeli sayılmaktançok uzak olduğunu biliyor. Hayır, neden göğüsleri, kalçalarıya da kabaetleri değil.
Neden o koku.

 VVill'in isteğinin altında ne tür niyetler, amaçlar gizli olursa olsun, Mahout ailesinin başıbu talebi sonunda
onaylıyor. Sally'nin partiye hazırlanabilmesi için erken yolaçıkmışlar. (Kadına iki kızıda heyecanla yardım
ediyor.Şimdi ağustosun on dördüve hiçkuşkusuz Maine yazının en kutsallaştırılmışgünü. Gökyüzürengi
solmuşblucin bezi gibi veşişman beyaz bulutlar uçuşuyor. Herşeyi tuzlu bir meltem tazeleştiri-yor.İçerlerde
korular, göller, gölcükler ve bataklıklar otuz beş, otuz altıdereceısıda kavruluyor. Nem oranıdoyma
noktasına yakın. Buna Göller Bölgesi de dahil. Sunset Trails, Dark Score Gölünün kıyısında. Tom
Mahout'un büyükbabası1923'te oraya ilk kulübeyi yaptığından beri orada. Deniz kıyısındaysaısısadece
yirmi yedi derece. Denizden esen rüzgâr da ek birödül. Rüzgâr nemiönemsizleştiriyor ve kum sinekleriyle
sivrisinekleri süpürüp götürüyor.Çim alançocuklarla dolu.Çoğu VVill'in arkadaşları. Ama aralarında
Maddy ve Jessie'yle arkadaşolan kızlar da var. Hiçolmazsa bu defacık hepsi birbirleriyle anlaşıyorlar gibi.
Bir tek tartışma bileçıkmamış. Saat beşte Tom günün ilk martinisini dudaklarına götürüyor. Yakında
duran Jessie'ye bir göz atıyor. Kız kroket sopasınıbir nöbetçinin tüfeği gibi omzuna dayamış. (Jessie'nin sı
radan karıkoca konuşmasına benzeyen sözleri duyduğu belli. Ama bu aslında Tom'un kızına dolaylıbir biç
imde, kurnazca yaptığıbir iltifat da olabilir.) Sonra karısına dönen Tom,«Galiba aslında gerçekten iyi bir
fikirmiş,»diyor.

 Jessie, iyiden deüstün, diye düşünüyor. Doğrusunu istersen harika bir fikir. Aslında bu bile kızıdüşünd
üğü, kastettiğişey değil. Ama gerisini yüksek sesle söylemek tehlikeli olabilir... tanrılara meydan oku-
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 mak sayılır. Jessie bugünün kusursuz olduğunu düşünüyor. Tatlı, harika bir gün. Maddy'nin portatif
pikabından yükselen müzik bile iyi. (Jessie'nin ablasıpikabınıverandayaçıkarmış. Oysa pikap genellikle
Doku-nulmamasıGereken Büyükİkona sayılıyor.) Jessie hiçbir zaman Mar-vin Gaye'den gerçekten hoş
lanmayacak. Yazın sıcak günlerinden,öğleden sonra gölden yükselen hafif maden kokusunu da
sevemeyeceği gibi. Ama buşarkızararsız.«Hey Tanrım, pek de güzel bir küçüksün... bee-bek.»Gülünçama
tehlikeli değil.

 14 Ağustos 1965. Geçmişbir gün. Dark Score'un altmışkilometre güneyindeki bir gölün kenarında bir
evde karyolaya kelepçelenmişolarak rüya gören bir kadının kafasında h â l â yaşayan bir gün. (Bu göl de
sıcak, uzun yaz günlerinde aynışekilde madensi madensi kokuyor. Bazışeyleri anımsatan o pis koku yü
kseliyor bundan da.)

 Jessie on iki yaşındaki haliyle kroket topuna vurmak için eğilirken VVillie'nin arkasından usulca yaklaştığı
nıfarketmiyor. Kızın kabaetleri sadece beyzbol vuruşlarının sayısıkadar yaşamışbirçocuk için baştançıkarıc
ıbir hedef. Ama Jessie'nin kafasının bir yanıçocuğun orada olduğunu biliyor.İşte rüyanın kâbusa bağlandığı
nokta da bu.

 Jessie yüz seksen santimötedeki kaleye dikkatini vererek vuruşa hazırlanıyor. Zor bir vuruşama imkânsız
değil. Topu kaleye sokarsa Caroline'ıyakalayabilecek belki de. Bu daçok iyi olacak.ÇünküCaroli-ne
kroket oyununu hemen her zaman kazanıyor. Sonra Jessie sopayıtam geriye doğruçektiği sırada pikaptan
yükselenşarkıdeğişiyor.

 Marvin Gaye, « Ah, herkes dinlesin, » diyeşarkısöylüyor. Bu kez Jessie'yişakacıktan tehdit etmiyor. «Ö
zellikle siz k ı zlar...
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 Jessieürperiyor ve güneşten yanmışkollarının tüyleri diken diken oluyor.

 « ... sevdi ğ in hi ç bir zaman evde olmazsa... yaln ı z b ı rak ı lmak do ğ ru mu?.. Dostlar ı m bazen fazla
sevdi ğ imi s ö yl ü yorlar... »

 Jessie'nin parmaklarıuyuşuyor ve artık elindeki kroket sopasınıhissetmiyor bile. Bilekleri karıncalanıyor...

 ( İ yi-E ş tomru ğ a vuruldu gelin ve İ yi-E ş i tomrukta g ö r ü n tomru ğ a vurulmu ş İ yi-E ş in haline g ü
l ü n...)

 sanki görünmeyen kelepçelerle bağlanmış. Ve kalbi birdenbireüzüntüyle doluyor. Bu diğerşarkı. Yanlışş
arkı. K ö t ü şarkı.

 - 107-

 « Ama ben inan ı yorum... İ nan ı yorum... bir kad ı n ı n ö yle sevilme gerekti ğ ine inan ı yorum... »

 Jessie başınıkaldırıyor ve kızlardan oluşan küçük grubun atışııyapmasınıbeklediğini ve Caroline'ın orada
olmadığınıgörüyor. Onur yerinde Nora Callighan duruyor. Saçlarınıörmüş, burnunun ucuna beyazçinko
bulaşmış. Ayağında Caroline'ın sarıbez ayakkabılarıvar. Boynuna Caroline'ın madalyonunu takmış.İçinde
Paul McCartney'in küçücük bir fotoğrafıolan o madalyonu. Ama gözler Nora'nın yeşii göz-j lefi. Jessie'ye
olgun insanlaraözgüderin bir merhametle bakıyorlar. Jessie birdenbire VVill'in arkasından usulca yaklaştığı
nı, ona parmak \ atmaya hazırlandığınıanımsıyor. Herhalde VVillie'yi gazoz veçikolatalıAlman pastasıyla
kafayıbulmuşolan arkadaşlarıkışkırtıyor. Willieöyle, davrandığızaman Jessie de aşırı, delice bir tepki gö
sterecek. Hızla dönecek ve yumruğunu kardeşinin ağzına indirecek. Belki partinin tadınıhepten kaçı
rmayacak ama toplantının tatlıkusursuzluğuna gölge] düşürecek. Jessie sopayıbırakmayaçalışıyor. Bütün
bunlar olmadanönce doğrulup dönmek istiyor. Geçmişi değiştirmeyi arzu ediyor. Ama geçmişçok ağır.
Onu değiştirmeyeçabalamanın, unutulmuşya da kaybolmuşşeyleri aramak için evin bir köşesinden tutup
kaldırmayaçalı: maktan farksız olduğunu anlıyor.

 Arkasında biri Maddy'in küçük pikapının sesini açmışve o korkunçJşarkıher zamankinden daha da yü
kselerek etrafta yakılanıyor.«BÖYLE ZALİMCE DAVRANILMAK...İÇİMİÇOK SIZLATIYOR... Bİ
Rİ... BİR YERDE... ONA BUNUN HAKSIZLIK OLDUĞUNU SÖYLESİN...»

 Jessie tekrar elindeki kroket sopasınıatmaya, bir yana fırlatmayajçalışıyor ama başaramıyor. Sanki biri
sopayıonun bileğine kelepçelemiş.

 Jessie,«Nora!»diye bağırıyor.«Nora, bana yardım etmelisin! Ohk durdur!»

 (Jessie rüyasının bu noktasında ilk kez inledi ve köpeğin bir arşaşırarak Gerald'ın cesedinden
gerilemesine neden oldu.)

 Nora başınısallıyor, ciddi bir tavırla,«Ben sana yardım edememS Jessie. Sen kendi basmasın... hepimizö
yleyiz. Ben hastalarıma genel-| likle bunu söylemem ama sana dürüst davranmanınçok daha iyi olaca?jğıhı
düşünüyorum.»

 —108—

 «Anlamıyorsun! Bu anlarıyeniden yaşayamam! YAPAMAM BUNU!»
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 Nora birdenbire sabırsız bir tavır takınıyor.«Ah, saçmalama!»Sanki Jessie'nin yukarıya doğru kaldırdığı
telaşlısuratınıgörmeye artık dayanamayacakmışgibi dönmeye hazırlanıyor.«Senölmeyeceksin. Bu zehir değ
il.»

 Jessieçıldırmışgibi etrafına bakmıyor. (Ama yine de doğrulmayıve yaklaşan kardeşi içinçekici bir hedef
oluşturmaktan kurtulmayıbaşaramıyor.) ArkadaşıTammy Hough'un gitmişolduğunu görüyor.Şimdi orada
Tammy'nin beyazşortunu ve sarıaskılıbluzunu giymişolan Ruth Neary duruyor. Bir elinde Tammy'nin kırmız
ıçizgili kroket sopası, diğerindeyse bir Marlboro sigarasıvar. Dudaklarının kenarlarıher zamanki gibi alaycı
bir gülümsemeyle bükülmüş. Ama bakışlarıciddi ve kederli.

 Jessie,«Ruth, bana yardım et!»diye bağırıyor.«Bana yard ı metmelisin!»

 Ruth sigarasının dumanınıderin derin içineçekiyor, sonra daçimlerin arasına atarak Tammy Hough'un
mantar tabanlısandallarıylaçiğniyor.«Ah, Tanrım, cici kız. Sana parmak atacak. Poponaöküzlerin dür-tüld
ükleriüvendireden sokacak değil. Onun için neden meseleyi büyütüyorsun?»

 «Bu sadece parmak atmak değil! Hiçdeğil. Sen de bunu biliyorsun!»

 Ruth,«Parmak parmak nerede bu parmak,»diyor.

 «Ne? Ne demek...»

 Ruth hemen karşılık veriyor.«Şu demek: Ben neyi bilebilirim ki.»Sesinin yüzeyindeöfke var, altındaysa
derin bir kırgınlık.«Bana olanlarıanlatmadın. Hiçkimseye anlatmak istemedin. Bir baykuşun otlarınüzerine
vuran gölgesini görmüşbir tavşan gibi kaçtın.»

 Jessie birçığlık atıyor.«Anlatamazdım!»Şimdi yanındaki otlarınüzerindeki gölgeyi görüyor. Sanki Ruth'un s
özleri onu yaratmışgibi. Ama bir baykuşun değil, erkek kardeşinin gölgesi. VVillie'nin arkadaşlarının kıkır
kıkır gülmemeyeçalıştıklarınıfarkediyor. Kardeşinin o terbiyesizliği yapmak için uzandığınıbiliyor ama değ
il uzaklaşmak, doğrulamıyor bile. Olacaklarıdeğiştirmesi imkânsız,çok aciz bu bakımdan. Bunun hem kâ
busların, hem de trajedilerinözüolduğunu anlıyor.

 —109—

 Jessie tekrar Ruth'a haykırıyor.«Bunu YAPAMAZDIM! Hiçbir zaman konuşamazdım! Bu annemiöldürü
rdü... Ya da ailemizi mahvederdi... Ya da her ikisi birden olurdu. Oöyle dedi! Babamöyle söyledi!»

 «Sana bu haberi açıklamak istemezdim, cici kız, ama bu aralık ayında sevgili ihtiyar babanöleli on iki yıl
geçmişolacak. Ayrıcaşu melodramın hiçolmazsa birazından olsun vazgeçemez miyiz? Sonuçta adam seni g
öğüs uçlarındançamaşır ipine asıp vücudunu tutuşturmadı.»

 Ama Jessie bunlarıdinlemek istemiyor. Gömülügeçmişinin rüyasında bile tekrar değerlendirilmesini
duymak istemiyor. Dominolar devrilmeye başladığıan işin sonunun nereye varacağınıkim bilebilir? O yü
zden kulaklarınıRuth'un sözlerine karşıtıkıyor ve eski oda arkadaşına derin bir yalvarışla bakıyor. Bu bak
ışları(aslında sertliği yüzeyde kalan) Ruth'un gülerek boyun eğmesini, Jessie ne istiyorsa onu yapmasınısağ
lardıeskiden.

 «Ruth, bana yardım etmelisin.»

 Ama bu kez o yalvarışdolu bakışların bir etkisi olmuyor.«Sanmıyorum, kızım. KızÖğrenciler Derneğ
indeki bütün Susie'ler gittiler. Susup oturma zamanısona erdi. Kaçmak artık imkânsız. Ve uyanmak da bir
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seçenek değil. Bu esrarlıtren, Jessie. Sen kediciksin, ben de baykuş. Haydi gidiyoruz, herkes trene binsin.
Kemerleri sıkıcıbağlayın. Bu hızlıbir ekspres!»

 «Hayır.»

 Ama Jessieşimdi dehşetle etrafın kararmaya başladığınıgörüyor. Tabii güneşbir bulutun arkasına girmiş
olabilir. Ama aslındaöyle olmadığınıbiliyor.Çok geçmeden bu yaz günüöğleden sonra saatlerinde gökyüzü
nde yıldızlar parlamaya başlayacak ve o yaşlıcırlak baykuş, kumruya«Huu-huu,»diye bağıracak. Güneş
tutulmasızamanıgelmiş.

 Jessie tekrar,«Hayır!»diye haykırıyor.«Bu iki yılönce oldu!»

 Ruth Neary,«İşteşimdi yanıldın, kızım,»diyor.«Bu senin için hiçbir zaman sona ermedi. Senin için güneşbir
daha hiçparlamadı.»

 Jessie buna karşıçıkmak, Ruth'a herşeyi fazla melodramlaştırdığı-nısöylemek için ağzınıaçıyor. Onu aç
mak istemediği kapılara doğru iten, geçmişin incelenmesiyle bugünün daha iyi olacağınıdurmadan
tekrarlayan Nora gibi konuşmak istiyor. Sanki insan bugünküyemeğin
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 tadınıkurtlu artıklarıbolca katarak daha nefis bir hale sokabilirmişgibi. Jessie, Ruth'a, Nora'nın
muayenehanesinden heptençıkıp gittiği gün ona da söylediği gibi,«Birşeyle birlikte yaşamakla onun tutsağı
olmak arasında fark vardır,»demek istiyor.«Siz iki ahmak, benlik kültünün sadece bir mezhep olduğunun
farkında değil misiniz?»Ama ağzınıaçarken işgal başlıyor. Hafifçe açılmışbacaklarının arasına bir el
giriyor. Bir başparmak kabaetlerinin arasınısertçe itiyor. Parmaklar Jessie'ninşortunun kumaşına, vaginası
nın hemenüstüne bastırıyorlar. Bu kez erkek kardeşinin küçük saf eli değil. Bacaklarının arasındaki el
VVill'inkindençok daha büyük ve hiçde masum sayılmaz. Radyoda o kötüşarkıçalıyor.Öğleden sonra
saatüçte gökyüzünde yıldızlar beliriyor.İşte,

 (Ölmeyeceksin bu zehir değil)

 büyükler birbirlerine böyle parmak atıyorlar.

 Jessie babasınıgöreceğini sanarak hızla dönüyor. O da güneştutulmasısırasında Jessie'ye böyle birşey
yapmış. Nora ve Ruth gibi vızıldanan Benlik Kültçülerinin, Geçmişte Yaşama Meraklılarının bunu«birçocu
ğa tecavüz»diye tanımlayacaklarınıdüşünüyor Jessie. Ne olursa olsun, babasıorada olduğunu biliyor. Bu
kadarından emin. Ve yaptığışey yüzünden onu fecişekilde cezalandıracağından korkuyor. Bu hareket ister
çok ciddi, isterönemsiz birşey olsun, kroket sopasınıkaldırarak adamın suratına vuracak. Onun burnunu kı
racak, dişlerini (iökecek. Adam yere,çimlerinüzerine yığıldığızaman köpekler gelip onu yiyecekler.

 Ne var ki, orada duran Tom Mahout değil, Gerald. Yumuşak, pembe bir kâseye benzeyen göbeğinin alt
ından penisi Jessie'ye doğru uzanıyor. Gerald'in iki elinde birer Kreig polis kelepçesi var. Oöğleden
sonra saatlerindeki garip karanlıkta kelepçeleri Jessie'ye uzatıyor. Anormal yıldızışıklarıkelepçelerin
yuvarlak parçalarınıışıldatıyor.Üzerlerine M-17 seri numarasıbasılmış.ÇünküGerald'ın adamıona
F-23'lerden bulamamış.

 Gerald sırıtarak,«Haydi, Jess,»diyor.«Sanki hiçdeneyimin yokmuşgibi davranma. Zaten hoşuna gitmişti.İ
lk seferindeöyleşiddetli bir orgazm oldun ki, az kalsın patlıyordun. Sanaşunu da açıkça söyleyeceğim: Ya
şamım boyunca bana bu kadar zevk veren birşey hiçolmamıştı. Bu sevişmemizöyle zevkliydi ki, bazen rü
yamda bile görüyorum.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  74

http://www.processtext.com/abclit.html


 —111—

 Nedenöyle olduğunu biliyor musun? Senin herhangi bir sorumluluk yüklenmene gerek yoktu. Hemen
hemen bütün kadınlar kontrolün tümüyle erkekte olmasından dahaçok hoşlanırlar. Bazıkadınlar bunu
istemediklerini söyleyebilirler. Ama bazılarının da onlara bunu istediklerini söyleyecek bir erkeğe ihtiyaç
larıvardır. Sen de bu ikinci gruptansın.İşte kelepçeler bunun için. Aslında onlar kelepçe değil aşk
bilezikleri. Onun için bunlarıtak, sevgilim. Bunlarıtak.»

 Jessie başınısallayarak geriliyor. Gülmek mi yoksa ağlamak mıistiyor, bilmiyor. Bu konu yeni, ama
kelime oyunlarıçok tanıdık.«Avukatça oyunlar beni kandırmaz, Gerald.Çok uzun bir süreden beriöyle
biriyle evliyim.İkimiz de kelepçe olayının benimle hiçbir ilişkisi olmadığınıbiliyoruz. Bu seninle ilgili...İşin
doğrusunu söylemek gerekirse, senin içkiden sersemlemişyaşlıJohn Thomas'ının biraz uyanmasıiçin
oynuyoruz bu oyunu. Bu nedenle bana o uydurma kadın psikolojisi hikâyelerini anlatmaktan vazgeç,
tamam mı?»

 Gerald herşeyi biliyormuşgibi Jessie'yi etkileyen bir tavırla gülüyor.«İyi bir denemeydi, bebeğim. Tabii
yutulacak gibi değildi ama yine de harika birçabaydı. En iyi savunma ustaca bir saldırıdır,öyle değil mi?
Bunu sana benöğrettim sanırım. Ama neyse...Şu anda bir seçim yapman gerekiyor. Ya bilezikleri
takacaksın ya da kroket sopasınısallayarak beni tekraröldüreceksin.»

 Jessie etrafına bakmıyor ...yeni başlayan bir panik ve dehşetle Wil-lie'nin partisinde herkesin (gözlüğüdışı
nda)çırılçıplak ve cinsel olarak uyarılmış,şişman adamla tartışmalarınıseyrettiğini farkediyor... Orada
sadece ailesi veçocukluk arkadaşlarıda yok.Üniversitenin birinci sınıfında danışmanıolacak Bayan
Henderson punçkâsesinin yanında duruyor. Onu son sınıf balosuna götürecek, sonra da babasının
Oldsmobi-le-88 arabasının arka kanapesinde kendisiyle sevişecek olan Bob Hagen, Neuvvorth rahibinin
evinde gördüğüsarışın kızla verandada duruyor. Annesiyle babasıo kızıseviyorlar ama ağabeysine de tapı
yorlar.

 Jessie, Barry, diye düşünüyor.«Olivia o, ağabeysi de Barry.»

 Sarışın kız Bobby Hagen'ıdinliyor ama bir yandan da Jessie'ye bakıyor. Yüzüsakin ama biraz yorgun. Ti
şörtünönünde R. Crumb'ın Bay Natural'ıvar ve ağzındançıkan balonda,«Ahlaksızlık hoştur,»yazı-

 —112—

 lı«Ama ensest gibisi yoktur.»Olivia'nın arkasında Jessie'ye ilköğretmenlik görevini verecek olan Kendall
VVilson, doğumgünüpastasından Hayan Paige için bir dilim kesiyor. Jessieçocukken ona piyano dersleri
veren Bayan Paige, Alfred'deki Corritt'in Bahçelerinde elma toplarkenfelçgeçirerekölmüşolmasına karşın
pek canlıgözüküyor.

 Jessie, rüya görmeye benzemiyor, diye düşünüyor. Boğulmaktanı.ırksızşimdiye kadar tanıdığım herkes bu
öğleden sonra yıldızların aydınlattığıacayip, korkunçgökyüzünün altında duruyor veçırçıplak kocamın,
Marvin Gaye«Bir Tanık Bulabilir miyim?»şarkısınısöylerken, kelepçeleri bileğime geçirmeyeçalışmasını
seyrediyor. Eğer içimi rahatlatabilecek bir tekşey varsa o daşu: Artık bundan daha da kötüolamaz.

 Ama sonra oluyor. Jessie'nin ilkokulöğretmeni Bayan Wertz gülmeye başlıyor. 1964'te emekli olan bah
çıvanlarıihtiyar Bay Cobb onunla birlikte gülüyor. Maddy onlara katılıyor. Ruth ve göğüsleri yaralıOli-via
da. Kendall VVilson'la Bobby Hagen adeta ikibüklüm oluyorlar. Kasaba berberinde bütün açık saçık fı
kraların enâlâsınıduymuşerkeklerıjibi birbirlerinin sırtlarına vuruyorlar. Belki de bu fıkranın sonundaki onö
nemli cümle de,«Cinsel organ için bir yaşatma sistemidir,»oluyor.
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 Jessie başınıeğerek kendine bakıyor...şimdi o daçıplak. Göğüslerininüzerine«Nane Yum Yum»diye tanı
mlanan renkteki dudak boyasıyla onu lanetleyenüçsözcük yazılmış.«BABASININ KÜÇÜK KIZI.»

 Uyanmam gerekiyor, diye düşünüyor. Uyanmazsam utançtanöleceğim.

 Ama uyanmıyor. En azından hemen. Başınıkaldırıyor ve Gerald'ın o bilgiççe sırıtmasının yerini açık bir
yaranın almışolduğunu görüyor. Birdenbire adamın dişlerinin arasından köpeğin kana bulanmışburnu uzanı
yor. Köpek de sırıtıyor. Ve hayvanın sivri dişlerinin arasında, müs-lehcen bir doğumun başlangıcıymışgibi
beliren kafa babasının. Tom sırıtıyor ama hep parlak mavi olan gözlerişimdi gri ve yorgun. Jessie onların
Olivia'nın gözleri olduğunu anlıyor. Sonra başka birşeyin daha larkına varıyor. Göl suyununçokönemsiz
ama aynıderecede korkunç, hafif madensi kokusu her tarafa yayılıyor.

 Babası, kocasının ağzının içindeki köpeğin ağzının içinden,«Dostlarım bazen fazla sevdiğimi idida
ediyorlar,»diyeşarkısöylüyor.«Ama ben bir kadınınöyle sevilmesi gerektiğine inanıyorum...»

 - 113-

 Oyun / F: 8

 . Jessie kroket sopasınıbir tarafa fırlatıyor veçığlıklar atarak kaçıyor.İçiçe kafalardan oluşan korkunç
yaratığın yanından geçerken Gerald kelepçelerden birini onun bileğine takıveriyor.

 Ve zaferle,«Seni yakaladım!»diye bağırıyor.«Seni yakaladım, benim azametli güzelim!»

 Jessieönce güneştutulmasının tam olmadığınıdüşünüyor.Çünküıortalık daha da kararıyor. Sonra aklına
bayılmakta olabileceği geliyor. Bu düşünceye derin bir minnet ve rahatlama duygularıeşlik ediyor.

 Sa ç malama, Jess. İ nsan r ü yas ı nda bay ı lamaz.

 Ama Jessie yine de bayılıyor olabileceğini düşünüyor. Bayılıyor mu, yoksa bir felaketten sağkalan biri gibi
kaçtığıyer sadece uykunun daha derinlerindeki mağaralarımı, bu pek deönemli değil.Önemli olan, sonunda
bu rüyadan kaçmayıbaşarması.Çünkübu rüya o gün babasının yaptıklarından daha daönemli bir saldırısayı
labilir. Ve bu koşullarda minnet, güzel ve normal bir tepki gibi gözüküyor.

 Jessie tam o karanlıklardan oluşan rahatlatıcımağaraya erişeceği sırada bir ses duyuyor. Hırıltılıbiröksürük
krizine benzeyençirkin bir ses. Bu sesten kaçmayaçalışıyor ama kaçamadığınıfarkediyor. Ses onu oltanınç
engeli gibi yakalamış. Ve yine birçengel gibi, uykuyu bilinçten ayıran uçsuz bucaksız ama kırılabilir gökyüz
üne doğruçekiyor.

 12

 Eskiden adıPrens olan ve vaktiyle Catherine Sutlin'inçok sevdiği; gözbebeği köpek, yatak odasına yaptığı
son baskından sonra antrede \ on dakika kadar oturdu. Başınıkaldırmış, irileşmişgözlerini hiçkırpmı- j
yordu. Son iki ay pek az bir yiyecekle yaşamayaçalışmıştı. Ama bu akşam güzelce beslenmişti. Hatta iyice
doymuştu. Onun için gövdesini ağırlaşmışgibi hissetmesi ve uykusunun gelmesi gerekirdi. Bir süre için] ger
çekten böyle olmuştu ama artık bütün uykusu dağılmıştı. Onun yerini gitgide daha kötüleşen bir kaygıalm
ıştı. Birşey köpeğin duyularıyla içgüdülerinin birbirine karıştığıo mistik bölgeye gerilmişolan saçkılı]
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 kadar ince tellerden birkaçınıkoparmıştı. Dişi-köpek-efendiöbür odada inlemelerini sürdürüyor, bazen
konuşma sesleri deçıkarıyordu. Başıboşköpeğin kaygılanmasının nedeni kadınınçıkardığısesler değildi.
Fam sakin sakin uykuya dalacağısırada doğrulup oturmasının, tetikte bekleyerek sağlam kulağınıöne doğ
ru uzatmasının ve burnunu dişlerinin uçlarıgözükecek kadar kırıştırmasının nedeni başka birşeydi... Doğru
olmayan birşey... Tehlikeli olabilecek birşey.

 Jessie'nin rüyasıdoruk noktasına erişerek bir helezonçizeçize karanlıklara doğru inerken, köpek
birdenbire ayağa fırladı. Sinirlerinin devamlıgerginliğine artık dayanamayacaktı. Dönüp iyi kapanmamış
olan arka kapıyıburnuyla iterek açtıve rüzgârlıkaranlığa doğru sıçradı. Aynıanda burnuna garip, tanı
mlayamadığıbir koku geldi. Bu kokuda tehlike vardı... Tehlike olduğu hemen hemen kesindi.

 Köpek fazla doldurduğuşişkin karnının izin verdiği kadar hızla koruya doğru koştu. Ağaçların diplerindeki
güvenliçalılıklara ulaşınca döndüve sürüne sürüne eve doğru biraz gitti. Evet, gerilemişti. Ama bulduğu o
nefis yiyecek kaynağınıtümüyle terketmeyi düşünmesi için kafasında daha pekçok alarm zillerininçalması
gerekiyordu.

 Ustaca saklanmışolan ve ayın yarattığıgölgelerin zeki yüzünde birbirine karışan ideogramlarçizdiği başıbo
şköpek havlamaya başladı. Sonunda Jessie'yi uyanıklığa doğru bu sesçekti.

 13

 Bin dokuz yüz altmışların başlarında, gölün kenarında geçirdikleri yazlar sırasında, aradaki yaşfarkına rağ
men iyi arkadaşolan Maddy'le Jessie yüzmek içinçoğu zaman Neidermeyer'lere giderlerdi. Kardeşleri VV
İlliam o günlerde ancak sırtına bağlıparlak turuncu su-kanatlarıyla sığyerde yüzmeyeçalışırdı.

 Neidermeyer'lerin trampleni olan bir raftlarıvardı. Jessie ilk kez oradaönce lise yüzme ekibine, sonra da
1971'de Bütün-Eyalet Grubuna girmesini sağlayan formunu geliştirmeye başladı.

 Neidermeyer'lerin raftındaki tramplenle .ilgili olarak hatırladığıikişey vardı. Birincisi... o zaman ve daima...
sıcak yaz havasında bekle-
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 yenışıltılımavi suya doğru dalışyapmasıydı.İkincisiyse, birbirine zıt sıcak ve soğuk su tabakalarından geç
erek derinliklerden yukarıçıkmasıydı.

 Jessie'nin rahatsız uykusundan uyanmasıda böyle oldu.

 Önce gök gibi gürleyen, kapkara bir karmaşa vardı. Yıldırımlarçakan bir bulutun içine girmişolmaya
benziyordu. Jessie yalpalayarak, sendeleyerek ilerledi. Kim olduğu konusunda en ufak bir fikri yoktu.
Nerede olduğu bir yana, zamanıbile bilmiyordu. Sonra daha sıcak ve s sakin bir tabakaya geldi. Yazılı
tarihin en korkunçkâbusunu görmüştü' (hiçolmazsa onun yazılıtarihinin). Ama yine de hepsi hepsi sadece
bir karabasandı... artık sona ermişti. Neçare ki, yüzeye yaklaşırken başka1bir soğuk tabakayla daha kar
şılaştı; ilerde onu bekleyen gerçeğin hemen hemen kâbus kadar kötüolduğu düşüncesiyle karşıkarşıya
geldi. Hatta gerçek belki daha da kötüydü.

 Jessie kendi kendine, nedir bu, diye sordu. Birazönce gördüğüm j kâbustan daha da kötüne olabilir?

 Bu soruyu düşünmeye yanaşmadı. Cevap erişebileceği bir yerdey- i di. Ama aklına gelirse dönüp yeniden
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derinlere dalmaya karar verebilir-ıdi. Böyle yapmak boğulmak demek olurdu. Belki boğulmak bu dünyayı
j terketmenin en kötüyolu olmayabilirdi.Örneğin, motosikletini taşduvaraçarpmak ya da paraşütle
birbirine karışmışyüksek gerilim hatlarının] arasına inmek kadar kötüsayılmazdı. Ama vücudunu, ona hem
bakırı, | hem de istridyeleri hatırlatan o tatsız madensi kokuya açmak fikri daya- j nılacak gibi değildi.
Jessie azimle yukarıya doğru yüzmeyi sürdürdü. Kendi kendine gerçekleri ancak yüzeye erişebilirse düşün
üp endişele-] neceğini söylüyordu.

 Geçtiği son tabaka yeni dökülmüşkan kadar sıcak ve korkutucuydu. Herhalde kollarıkesik ağaçdalları
ndan daha hissiz olacaktı. Kani dolaşımınıhızlandırmak için onlarıyeterince oynatmayıbaşaracağınıl
umuyordu.

 İnleyerek gözlerini açtı. Ne kadar süre uyuduğu konusunda en] ufak bir fikri yoktu.Şifonyerinüzerindeki
saat-radyonun da bir yararı] olmuyordu. O kendi tekrarlama saplantısından oluşan cehennemideydi.
(Karanlıkta sanki zaman, gece yarısısonsuza dek durmuşgibi iki-on iki-on iki diyeçakıyordu.) Jessie birş
eyi kesinlikle biliyordıHava iyice kararmıştıve ayışıklarışimdi doğu penceresinden değil tepe camından içeri
giriyordu.
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 Kollarıiyice karıncalanmış, sinir gerilimi yüzünden derileri seğirip duruyordu. Duygularıölmüşgibi olan
kollarınıcanlandırmanın bedelinin kas kramplarıolacağınısanmıştı. Seğirmeler bunun bin katıdaha iyiydi.
Az sonra kabaetleriyle bacaklarının altında gitgide yayılan birıslaklık olduğunu farketti ve dahaönceki
tuvalete gitme ihtiyacının kaybolmuşolduğunu anladı. Vücudu, o uyurken, bu sorunu halletmişti.

 Yumruklarınısıkarak kendini ihtiyatla biraz yukarıçekti. Bileklerindeki sızıve bu hareketin ellerininü
zerinde başlattığıo derin, dalga dalga sancıyüzünden suratınıburuşturdu. Acınınönemli bir bölümüne kelep
çelerden kurtulmayaçalışmam neden oluyor, diye düşündü. Ama suçsende, hayatım, başka hiçkimsede de
ğil.

 Köpek havlamaya başlamıştı. Her tiz feryadıJessie'nin kulak zarına vurularak sokulan bir tahta parçası
gibiydi. Tam kâbusun derinliklerine dalmaküzereyken onu yukarıçekerek uyandıranşeyin bu ses olduğ
unu anladı. Sesin geldiği yer ona köpeği dışarıçıkmışolduğunu açıklıyordu. Hayvan evdençıktığıiçin hem
sevindi, hem de birazşaşırdı. Belki de uzun süre açık yerlerde kaldığıiçin bir dam altında rahat
edemedi... Bu fikir oldukça mantıklıydı... En azından bu olaydaki diğerşeyler kadar.

 Uykudan boğuklaşmış, ciddi bir sesle,«Kendini topla, Jess,»dedi. Belki... ama sadece belki... bunu yapı
yordu da. Rüyasısırasında kapıldığıpanik ve mantıksız utançkaybolmaktaydı. Rüyanın kendisi de etkisini
yitiriyor, fazlaışıklıfotoğraflaraözgüo garip cansızlığa bürünmeye başlıyordu.Çok geçmeden rüyayıtümüyle
unutacaktı.İnsan uyandığı/aman rüyalar kelebeklerin boşkozalarına ya da sütleğenin yarılmıştohumlarına
benziyordu. Yaşamınöfkeli ama kırılgan fırtına sistemlerine uyarak kısa bir süre içinde dönüp durduğuölü
kabuklar. Bu bellek kaybı... eğer neden buysa... Jessie'ye bir zamanlar acıklıbirşeymişgibi görünmüştü.
Amaşimdiöyle düşünmüyordu. Yaşamıboyunca hiçbir /aman unutmanın merhamete eşit olduğuna bö
ylesineçabuk ve tam anlamıyla karar vermemişti.

 Önemli değil, diye düşündü. Sonuçta sadece bir rüyaydı. Yani kafalardan uzanan kafalar... Tabii rüyaların
simgesel olduğu düşünülür... Evet, biliyorum... Herhalde bu rüyanın da simgesel yanlarıvardı... Hatta gerç
ekle ilgili yanlarıda. Başka hiçbirşey olmasa bile, artık o gün VVill'e bana parmak attığızaman neden vurdu
ğumu biliyorum.
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 II

 Nora Callighan duysaydıherhalde heyecanlanır, bundan,«Bir hamle,»diye söz ederdi. Belki de gerçekten
öyle. Tabii bu lanet olasıca hapishane bileziklerinden kurtulmam konusunda hiçbir yararıyok. Benim için
enönemli olanşey de hâlâbu. Aynıfikirde olmayan var mı?

 Ne Ruth cevap verdi, ne deİyi-Eş. UFO sesleri de duyulmuyordu. Aslında tek cevap Jessie'nin karnı
ndan geldi. Midesi bütün bunlar olduğu içinçokçoküzgündüama akşam yemeğinin atlanmasınıyine de
uzun, hafif bir gurultuyla protesto etti. Bir bakıma komikti... Ama ertesi gün pek de o kadar komik
olmayacaktı. O sırada susuzluğu da iyice artmışolacaktı. O iki yudumun susuzluğunu ne kadar zaman için
geçireceği konusunda kendini kandırmıyordu.

 Dikkatimi bir noktada toplamalıyım. Sorun yemek değil. Su da.Şu anda bunlar, VVill'in dokuzuncu doğ
umgününde yumruğumu neden ağzına indirdiğim kadarönemli ancak. Sorun benim nasıl...  ,

 Düşünceleri sıcak bir ateşte patlayan bir düğüm gibi ansızın kesiliverdi. Karanlıklaşan odada rastgele
dolaştırdığıbakışlarıuzaktaki köşeye takıldı. Orada rüzgârın sarstığıçam ağaçlarının gölgeleri, tepe camı
ndan süzülen sedefliışıktaçılgınca dans ediyorlardı.

 O köşede bir erkek vardı.

 O ana dek duyduklarından daha da müthişbir dehşet Jessie'yi usulca sardı. Aslında biraz rahatlamışolan
mesanesi acısız bir sıcaklık içinde iyice boşaldı. Jessie bunun da, başkaşeylerin de farkında değildi. Dehş
eti, kafasınıgeçici olarak uçurmuş, duvardan duvara, tavandan yere vurmuştu sanki. Hiçsesiçıkmadı. En
ufak cızırtılıbir inlerhe bile duyulmadı. Düşünecek halde olmadığıgibi sesçıkaracak durumda da değildi.
Boyun, omuz ve kol kaslarısıcak suya benzeyen birşeye dönüşmüşlerdi. Karyolanın baştarafından aşağıya
doğru kaydı. Sonunda bir tür baygınlık geçirerek kelepçelerden gevşekçe sarktı. Tam anlamıyla kendini
kaybetmedi, hatta bunun yakınına bile gelmedi. Ama o kafa boşluğu ve buna eşlik eden tam bir fiziksel
acizlik kendinden geçmesinden daha da kötüydü. Düşünce geri dönmeyeçabaladıysa da, onu korkudan
oluşan kapkara, dümdüz bir duvar engelledi.

 Bir adam. O köşede bir adam.

 Jessie adamın siyah gözleriyle ona sabit ve budalaca bir dikkatle baktığınıgörebiliyordu. Onun dar
yanaklarının ve genişalnının mum gibi bembeyaz olduğunu da. Ama yabancının yüzünün hatlarını, suratın-
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 dan uçarcasına geçen gölgelerin diyoramasıbelirsizleştiriyordu. Jessie adamın düşük omuzlarını, uzun
ellerle sona eren maymunsu, sarkan kollarınıgörüyor,şifony^rinüçgen gibi gölgesinde ayaklarının olduğunu
seziyordu. Ama hepsi o kadar.

 O korkunç, yarıbaygın halde ne kadar süre yattığınıbilemedi sonradan. Felce uğramıştıama herşeyin fark
ındaydı. Tıpkıtoprakörümceğinin soktuğu bir böcek gibi. Bu süreçok uzunmuşgibi geldi ona. Saniyeler
damla damla akıp gitti. Bakışlarınıgarip konuğundan kaçırmak bir yana, gözlerini bile kapatamadığını
farketti. Adamıgörünce duyduğu panik biraz azalmaya başlamıştı. Ama onun yerini alanşey nedense daha
da kötüydü: dehşet ve köküçok eskilere dayanan mantıksız bir tiksinti. Jessie sonradan bu duygularinın
yaratığın hiçkımıldamamasından kaynaklandığına karar verecekti. Yaşamıboyunca hissettiği en güçlü
olumsuz duygulardıbunlar. Kısa bir süreönce köpeğin Gerald'la karnınıdoyurmasınıseyrederken
duyduklarıbile böylesine güçlüdeğildi. Yabancıo uyurken usulca içeri süzülmüştü.Şimdi köşedeöylece
duruyordu. Yüzüve vücudundan kayan gölgelerin sonu gelmeyen gelgitleri onu kamufle etmekteydi.
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Yaratık Jessie'yi acayip bir istekle dolu siyah gözleriyle süzüyordu. Ona dikili bu gözleröylesine iriydi ki,
kurukafadaki delikleri andırıyordu.

 Jessie'nin ziyaretçisi orada, köşede duruyordu. Sadece bu kadar. Başka birşey yapmıyordu.

 Jessie kelepçeyle bağlıkollarıyukarıya doğru gerilmişyatıyor, kendiniçok derin bir kuyunun dibindeymiş
gibi hissediyordu. Sonunda anlaşılır bir düşünce usulca kafasının içine süzüldü. Bu hem tehlikeli gibiydi,
hem de rahatlatıcı.

 Burada senden ba ş ka hi ç kimse yok, Jessie. K öş ede g ö rd üğü n adam, hayal g ü c ü n ü n ve g ö
lgelerin neden oldu ğ u bir g ö r ü nt ü ... Ondan fazla bir ş ey de ğ il.

 Jessieçaba harcayarak doğrulup oturdu. Kollarıyla gövdesiniçekiyor,çıplak topuklarınıyatakörtüsüne
bastırmayaçalışıyor ve gösterdiğiçaba yüzünden hışırtılıhışırtılı, kesik kesik soluyordu... Bütün bunları
yaparken gözlerini köşedeki iğrençbir biçimde uzamışolan siluetten ayırmıyordu.

 Ger ç ek bir erkek olamayacak kadar uzun ve s ı ska, Jess. O r ü z-
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 gar, g ö lgeler ve biraz ay ışığı ndan ba ş ka bir ş ey de ğ il... San ı r ı m g ö rd üğü n k â busun kal ı nt ı
lar ı da buna kar ışı yor. Tamam m ı ?

 Hemen hemenöyleydi. Gevşemeye başladı. Sonra dışarda köpek sinir krizi geçirirmişgibi arka arkaya
havlamaya başladı. Ve köşedeki siluet... rüzgâr, gölgeler ve biraz ayışığından oluşan siluet... o
varolmayan yaratık başınıhafifçe o tarafa doğruçevirmedi mi?

 Hayır, ne münasebet! Herhalde bu da rüzgâr, karanlık ve gölgelerin bir oyunuydu.

 Evet,öyle olabilirdi. Hatta Jessie bu olayın, yani siluetin başının döndürmesi olayının bir hayal olduğundan
neredeyse emindi. Ama ya gerisi? Ya siluetin kendisi? Jessie hepsinin hayalürünüolduğuna kendini tümü
yle ikna edemiyordu. Bu kadar ç okinsana benzeyen bir siluet bir hayal olamazdı...öyle değil mi?

 İyi-Eş-Burlingame birden konuşmaya başladı. Sesi korku doluydu amaİsterik değildi. Hiçolmazsa henüz.
İşin garibi, odada yalnız olmadığıfikri ençok Ruth yanınıdehşete düşürmüştü.

 İyi-Eş, o ş ey ger ç ek de ğ ilse,dedi. Köpek neden evdençıktı? Bence hayvanönemli bir neden olmadık
çaçıkmazdı. Sen deöyle düşünmüyor musun?

 Jessie,İyi-Eşin herşeye rağmençok korktuğunu ve köpeğin evden kaçışının, gördüğüya da gördüğünü
sandığışey işe karıştırılmadan izah edilmesiniçok istediğini anlıyordu.İyi-Eşona, ilk fikrim akla daha yak
ı n,demesi için yalvarıyordu. Yani k ö pek evde rahat edemedi ğ i i ç in ka ç t ı .Jessie, ya da hayvan o
en eski neden yüzünden evdençıktı, diye düşündü. Bir başka başıboşköpeğin kokusunu aldı. Kızışmışbir
dişinin. Tabii bir gürültüyüzünden de korkmuşolabilir.Örneğin, yukarıkattaki pencereye vuran bir dal yüzü
nden... Ençok bu olasılık hoşuna gitti Jessie'nin.Çünkübunda kaba bir adillik vardı. Köpek hayali bir
ziyaretçi yüzünden korkmuştu.Şimdi de varolmayan konuğu korkutarak parya yemeğinden uzaklaştırmak
için havlıyordu.

 İyi-Eş, Jessie'ye yalvardı. Evet, onlardan herhangi birini s ö yle. Ve sen, kendin hi ç birine inanamasan
bile beni inand ı r.
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 Ama Jessie bunu başarabileceğini sanmıyordu. Nedeni deşifonye-rin yanındaki köşede duruyordu.
Orada biri vard ı .Bu bir halüsinasyon değildi. Rüzgârın sürüklediği gölgeler ve kendi hayalinin bir karışımı

 —120—

 olmadığıgibi. Bu siluet Jessie'nin kâbusundan da arta kalmamıştı. O uyumakla uyanmak arasındaki algıyla
ilgili tampon bölgede bir an görülen bir hayaletti. O bir

 (canavar o bir canavar bir umac ı beni yemeye gelmi ş )

 erkekti, bir canavar değil. Bir erkekti. Orada kımıldamadan duruyordu. Rüzgâr uğuldayarak evdeki
tahtalarıgıcırdatır ve yarıgörülen acayip suratında gölgelerin dans etmesine neden olurken Jessie'yi
seyretmekteydi.

 Bu kez o düşünce... Canavar! Umacı... düşüncesi kafasının alt tabakalarından bilincinin daha iyi aydınlatı
lmışolan sahnesineçıktı. Jessie bu düşünceye ne kadar karşıkoyduysa da, yeniden dehşet duymaya baş
ladığının farkına vardı. Odanın dibindeki yaratık bir adam olabilirdi. Amaöyleyse bile onun suratında kötü
acayiplikler olduğuna gitgide daha inanmaya başlıyordu. Onu daha iyi görebilseydi!

 Uğursuzluk dolu, fısıltıgibi bir UFO sesi, g ö rmek istemezsin,diye onu uyardı.

 Jessie, oşeyle konuşmam gerekiyor, diye düşündü. Onunla bağlantıkurmalıyım... Ama hemen sonra
kendi kendine sinirli sinirli, azarlar gibi cevap verdi. Sesi Ruth'laİyi-Eşin bir karışımıgibiydi. Onu bir ' ş ey'
diye d üşü nme, Jessie. 'O' diye d üşü n. Onu bir erkek olarak d üşü n, koruda kaybolmu ş ve senin
kadar korkan bir adam.

 Belki iyi biröneriydi ama Jessie köşedekişeyi bir erkek gibi düşünmeyi başaramadı. Başıboşköpeği de
bir erkek olarak düşünmeyi başaramayacağıgibi. Ayrıca gölgelerin arasındaki yaratığın kaybolmuşolduğ
unu ya da korktuğunu hiçsanmıyordu. O köşeden habis dalgaların ağır ağır, uzun uzun kendisine doğru
geldiklerini hissediyordu.

 Budalaca bir ş ey bu! Onunla konu ş , Jessie! O adamla konu ş !

 Jessieöksürerek boğazınıtemizlemeyeçalıştı. Ama sonra temizleyeceği birşey olmadığınıfarketti. Boğazı
çöl kadar kuru, sabun taşıkadar da düzgündü.Şimdi kalbinin göğsündeçarptığınıduyuyordu. Atışlarıçok
hafif,çok hızlıveçok düzensizdi.

 Rüzgârşiddetlendi. Gölgeler duvarlarda ve tavanda beyaz-siyahşekillerçizince Jessie kendini renk körleri i
çin hazırlanmışbirçiçek dürbününün içine hapsedilmişbir kadın gibi hissetti. Bir an, o hiçkımıldamayan
siyah gözlerin altında bir burun gördüğünüsandı...İnce, uzun ve beyaz.          ı
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 «Kim...»

 Jessieönceçok hafif bir sesle fısıldayabildi. Sesinin odanın dibinden, yatağınöbür tarafından duyulmasıbile
imkânsızdı. Duraklayıp dudaklarınıyaladıve tekrar denedi. Ellerini canınıyakacak kadar sıkarak yumruk
yapmışolduğunun farkındaydı. Kendini zorlayarak parmaklarınıgevşetti.

 «Kimsin sen?»Yine fısıldamıştıama sesi deminkinden biraz daha güçlüydü.
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 Siluet cevap vermedi. Orada, ensiz beyaz ellerini dizlerinin iki yanına sarkıtmış,öylece duruyordu.
Dizleri?.. Bir insan iki kolunu yanına bıraktığızaman elleri kalçalarının hizasında olurdu.

 Ruth'un sesiöyle korku dolu ve hafifti ki, Jessie neredeyse onu tanımayacaktı. Normal bir insan ı n elleri
kal ç as ı n ı n hizas ı nda olur... kastetti ğ in bu de ğ il miydi? Ama sence normal bir insan gece yar ı s ı
birinin evine usulca girer mi? Sonra da evin han ı m ı n ı n yata ğ a zincirlenmi ş oldu ğ unu g ö r ü nce bir k
öş ede durup onu seyreder mi? Orada hi ç bir ş ey yapmadan ö ylece durur mu?

 Sonra oşey bir bacağınıkımıldattı... ya da yine insanın aklınıkarıştıran hareketli gölgelerin bir oyunuydu.
Gölgeler, ayışığıve rüzgâr bütün bu olayıkorkunçbir biçimde belirsizleştiriyordu. Jessie ziyaretçinin gerçek
olmadığından kuşkulanmaya başladıyine. Aklına hâlâuyuyor olabileceği ihtimali geldi. VVill'in doğumgünü
partisiyle ilgili rüyasıgarip bir yöne doğru sapmışolabilirdi... Ama aslında buna inanmıyordu. Pekâlâuyanı
ktıo.

 Yaratığın bacağıhareket etmişya da etmemişti (yani bacağıvarsa)... Jessie'nin bakışlarıbir an aşağıya doğ
ru kaydı. Ona yerde, yaratığın ayaklarının arasında kara bir cisim duruyormuşgibi geldi. Onun ne olduğ
unu anlayamadı,çünküşifonyerin gölgesi orayıodanın en karanlık köşesi haline sokuyordu. Jessie'nin kafas
ıbirdenbire oöğleden sonra saatlerine, Gerald'ısözlerinde ciddi olduğuna inandırmayaçalıştığıana döndü.
O sırada sadece rüzgârın uğultusu, kapınınçarpması, köpeğin havlaması, gerdanlıdalgıcınçığlığı
duyuluyordu. Ve...

 Ziyaretçinin ayaklarının arasındakişey bir bıçkıydı.

 Jessie bundan hemen emin oldu. Ziyaretçisi bıçkıyıdahaönce kullanmıştı. Ama yakacak odun kesmek iç
in değil... insanlarıdoğramak için! Köpek de kokudan bu delinin yaklaştığınıanlamış, o yüzden kaç-
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 mıştı. YabancıkanlıStihl bıçkısınıeldivenli elinde sallayarak göl yolundan gelmişti....

 İyi-Eşöfkeyle, sus, diye bağırdı. Su budalal ığ a hemen ş imdi bir son ver! Kendine de hakim ol!

 Ama Jessie buna son vermesinin imk â ns ı zolduğunu anladı.Çünkübu bir rüya değildi. Ayrıca köşede
sessizce duran o siluet de gerçekti. Frankestein'ın canavarıyıldırımlar sayesinde canlanmadanönce ne
kadar sessizse, o da o kadar sessizdi. Ama gerçekte bile,öğleden sonra saatlerini insanlarıdomuz
pirzolalarına dönüştürerek geçirmemişti. Ne münasebet! Bu sadece yaz kamplarında anlatılan korkunçhik
âyelerin, filmlerden esinlenerek değiştirilmişbirşekliydi. Ateşin etrafında oturmuşısıtılmışşekerlemeleri
yerken insanaçok komik gelirdi bu hikâyeler. Ama sonra uyku tulumunda titreyerek yatarkençok korkun
çgözükürdü. Herçatırdayan dalın Lakevievv Canavarıolduğunu sanırdın. Kore Savaşında beyni
mahvolmuşefsanevi biriydi o.

 Köşede duran oşey Lakevievv Canavarıdeğildi. Bıçkılıkatil de olmadığıgibi. Yerde birşey vard ı (Jessie
hiçolmazsa bundan emindi) ve onun bir bıçkıolabileceğini kabul ediyordu. Ama bir bavul da olabilirdi...
Bir sırtçantasıda... Ya da bir satıcınınörnekleri taşıdığıbir valiz...

 Ya da benim hayalim bu.

 Evet. Jessie o cisim neyse ona bakıyordu ama onun hayalürünüolmasıihtimalini hesaba katmamasıolanaksı
zdı. Ancak bu da ters bir biçimde yaratığın ger ç ekolduğu fikrini güçlendiriyordu. Karmaşık gölgeler ve
toz gibi ayışıklarının arasından sürünerek yaklaşan o habisliği yok saymak gitgide zorlaşıyordu. Bu alçak
ama devamlıbir homurtudan farksızdı.
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 Jessie, buşey benden nefret ediyor, diye düşündü. Her neyse, benden nefret ediyor.Öyle olmalı. Yoksa
neden orada dursun ve bana yardım etmeye yanaşmasın?

 Başınıkaldırarak yarıgörülen o surata, yuvarlak karaçukurlarında ateşli bir hırsla pırıldayan gözlere baktı
ve ağlamaya başladı.

 «Lütfen... Orada biri var mı?»Gözyaşlarından boğuklaşmışsesi alçakgönüllüydü.«Varsa... bana yardım
edemez misiniz? Lütfen. Bu kelepçeleri görüyor musunuz? Anahtarlar hemen orada, yanınızda.Şifonyerinü
stünde...»

 Hiçbirşey olmadı. Siluet kımıldamadı, cevap da vermedi. Orada

 — 123 —

 öylece durdu... tabii orada biri varsa... Gölgelerden oluşan vahşi maskesinin arkasından kadına bakı
yordu.

 Jessie tekrarçabaladı.«Başkalarına sizi gördüğümüsöylememi istemiyorsanız, ben de söylemem.»Sesi
titredi, boğuklaştı, alçaldı,çatallaştı.«Kesinlikle söylemem! Veçok da...çok da minnet duyarım.»

 0şey kadınısüzüyordu.

 Sadece o kadardı. Başka birşey yoktu.

 Jessie gözyaşlarının yanaklarından ağır ağır aktığınıhissetti.«Biliyor musunuz, beni korkutuyorsunuz. Birş
ey söylemez misiniz? Konuşamıyor musunuz? Eğer ger ç ekten oradaysan ı z, benimle konu ş maz m ı s ı
n ı z? L ü tfen? »

 Jessie o zaman korkunç, sinsi bir sinir krizinin pençesine düştü. Bu kriz onun değerli, yerine yenisi geç
irilemeyecek bir parçasınısıska pençeleriyle sıkıca yakaladı, sonra da uçarak uzaklaştı. Jessie ağlayarak
yatak odasının köşesinde hareketsiz duran o korkunçsiluete yalvardı. Bu sürede aklıbaşındaydı. Ama
bazen duyduğu dehşet iyice artarak adeta vecde yaklaşanlar için ayrılmışolan acayip boşluğa doğru kayd
ı. Ağlamaklı, boğuk bir sesle o siluete onu kelepçelerden kurtarmasıiçin yalvardığınıduyuyordu.«Lütfen
ah lütfen ah l ü tfenbu kelepçeleri açın...»Sonra o acayip boşluğa tekrar dalıyordu. Dudaklarının hâlâ
oynadığınıbiliyordu,çünkühissedebiliyordu bunu. Ayrıca ağzındançıkan sesleri de duyuyordu. Ama o boş
luktayken bu sesler sözcükler gibi değildi, sadece anlamsız seslerden oluşan bir sele benziyordu. Jessie r
üzgârın uğuldadığınıve köpeğin havladığınıda duyabiliyordu. Duyuyor ama anlayamıyordu. Herşey o yarıg
örülen siluete karşıduyduğu dehşette kayboluyordu. O korkunçziyaretçiye, o davetsiz konuğa karşı
duyduğu dehşette. Yaratığın dar ve biçimsiz kafasını, beyaz yanaklarını,çökmüşomuzlarınıincelemekten
kendini alamıyordu... Ama bakışlarınıgitgide dahaçok yaratığın elleriçekiyordu. O iki yandan sallanan,
normaldençok daha aşağılara kadar inen uzun parmaklıelleri... Bu boşlukta bilinemeyen bir süre geç
iyordu. (Şifonyerinüzerindeki saatin on iki-on iki-on iki diye haber vermesinin bir yararıyoktu.); Sonra
biraz kendine geliyor vet seçilemeyenşekillerin durmadan hızle a'kışıyerine birşeyler düşünmeye başlı
yordu. Dudaklarından anlamsız seslerin değil, sözcüklerin döküldüğünüişitiyordu. Ama o boşluktayken
ilerlemişolduğundan, sözlerinin kelepçeler ya daşifonyerinüzerindeki
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 mahtarlarla bir ilgisi olmuyordu. Onun yerine bir cevap... herhangi birı;evap için yalvaran bir kadınınçığlığ
a benzeyen tiz fısıltısınıduyuyordu.
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 Jessie,«Sen nesin?»diye sordu hıçkırarak.«Bir erkek mi?Şeytan mı? Tanr ı ad ı na, nesin sen? »

 Fırtına uludu.

 Kapıçarptı.

 Jessie'nin karşısında siluetin suratıdeğişti sanki... Bir sırıtışla yukarıya doğru kırıştı. Bu gülüşün korkunç,
tanıdık bir yanıvardı... Ve Jessie o ana dek bu saldırıya olağanüstübir güçle karşıkoyan aklınınözünün
-.onunda sarsılmaya başladığınıhissetti.

 «Baba?»diye fısıldadı.«Baba, sen misin?»

 İyi-Eşbağırdı. Sa ç malama!Jessie kendisini her zaman destekleyen bu sesin isteri krizinin yaklaştığının
belirtisi olarak titrediğini duydu. Aptall ı k etme, Jessie! Baban 1980'de ö ld ü !

 Bu sözler ona yardım etmediği gibi durumuçok daha kötüleştirdi. Tom Mahout, Falmoth'daki aile mezarl
ığına gömülmüştü. Bu evle o mezarlık arasındaki uzaklık yüz elli kilometreden azdı. Jessie'nin alev alev
yanan, dehşet dolu kafasıona birini göstermekteısrar ediyordu. Kamburuçıkmışbu kişinin elbisesi ve
ayakkabılarınımavimsi-yeşil küfler kaplamıştı. Ayışığının aydınlattığıkırlardan usulca geçiyor, kent dışı
ndaki kooperatif mahallelerinin arasındaki cılız ağaçlıkorularda hızla ilerliyordu. Yaratık yaklaşırken yerç
ekiminin etkisiyle kollarındakiçürümüşkaslarıuzuyor, sonunda elleri dizlerinin yanında sallanmaya başlı
yordu. Bu adam Jessie'nin babasıydı.Üçyaşındayken Jessie'yi omzunda dolaştırarak onu sevindiren
adam. Altıyaşındayken sirkte hoplayıp zıplayan bir palyaço onu korkutarak ağlattığızaman kendisini teselli
öden babası. Jessie sekiz yaşına girinceye kadar ona yatacağızaman masallar anlatan Tom. Sekizine bast
ığında babasıartık onun hikâyeleri okuyacak kadar büyüdüğünüsöylemişti. Güneşin tutulduğu gün evde
liltreler hazırlayan ve ortalık iyice kararacağızaman onu kucağında tutarak,«Hiçbirşeyden korkma...
korkma ve dönüp bakma...»diyen baba-sı. Ama Jessie babasının endişeli olabileceğini düşünmüştü.Çünkü
¦.esi boğuklaşmışve titremeye başlamıştı. Her zamanki sesine pek benzemiyordu.

 Köşede oşeyin gülüşüdaha da yayılmışgibiydi. Birdenbire odaya koku doldu. Yarımadensi, yarıorganik
olan o tatsız koku. Jessie'ye

 —125—

 L

 kremalıistiridyeleri hatırlatan koku.İnsan avuçdolusu bozuk parayıtutunca eli böyle kokardı.Şimşeklerç
akmaya başlamadanönce hava da bu koku olurdu.

 Jessie köşedeki gölgelerin arasında duranşeye,«Baba, se misin?»diye sordu. Uzaklarda bir yerden
gerdanlıdalgıcın sesi gele Yaşlar yanaklarından ağır ağır akarken...şimdi son derece garipşey oluyordu.
Binlerce yıl da yaşasa yine de beklemeyeceği birşey. Köşede duranın babasıTom Mahout olduğuna
gitgide daha fazla inanırken duyduğu dehşet azalmaya başladı. On iki yılönceölmüşolsun) olmasın oradaki
babasıydı. Jessie dizlerini yukarıkaldırmıştı,şimdi aşağıya kayarak aralanmalarına izin verdi. Aynıanda rü
yasının bir parçasınıanımsadı. Göğsüne 'Nane Yum Yum' rengi dudak boyasıyla«BABASININ KÜÇÜ
K KIZI»diye yazmışlardı.

 Jessie o siluete,«Tamam,»dedi.«Başla bakalım.»Sesi boğuktu | ama titremiyordu.«Bunun için geri geldin
değil mi? Onun için bildiğir gibi davran. Zaten sana nasıl engel olabilirim? Ama bana daha sonr kelepçeleri
açacağına söz ver. Kelepçeleri açarak gitmeme izin vereceğine.»
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 Siluet hiçbir biçimde karşılık vermedi. Sadece ayışığıve gölgelerden oluşan gerçeküstüdünyasında
bekliyor ve ona sırıtıyordu. Saniyeler geçerken,şifonyerinüzerindeki on iki-on iki-on iki gösteren saat,
sanki zamanın geçtiği fikrinin bir hayal olduğunu ima ediyor, asline zamanın donup katılaştığınıaçıklıyordu.
Jessie kendini sert bir fırtına da kasırgadanönce esen birbirine zıt, muzip rüzgârlara esir olan bir fırıldağa
benzetiyordu.

 İyi-Eş-Burlingame, babanölümden geri dönemez, dedi. Kesin sesle konuşmayaçalışmışama ne yazık ki
başaramamıştı. Jessie onur buçabasınıyine de takdirle karşıladı. Nasıl bir felaket olursa olsı İyi-Eşelinden
geldiğince savaşıyordu. Bu bir korku filini ya da Alacake ranl ı k Ku ş a ğı ndan bir hik â ye de ğ il,
Jess. Ger ç ek ya ş am.

 Ancak Jessie'nin başka bir yanıburada daha da karanlık bir geçek olduğundaısrar etti. Mantığın topukları
ndan mantıksız (ve belki d( doğaüstü) bir gölge gibi uzanan birşey. Belki de Jessie'nin bu yar içindeki ger
ç ekUFO olan seslerin yuvasıydı. Onlar gerçektiler, bilinçaltı-nın bilinçüstüne bir noktada bağlayarak herş
eyi dinlediği telefon telle değil. Bu ses herşeyin karanlıkta de ğ i ş ti ğ iniısrarla söylüyordu. Ö zelli
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 le insan yaln ı zken her ş ey karanl ı kta de ğ i ş ir. B ö yle oldu ğ u zaman da hayal g ü c ü n ü n kapat ı
ld ığı kafesin kilitleri d üş er... Ve herhangi bir ş ey... her ş ey... serbest kalabilir.

 Jessie'nin temelde yabancıolan bu yanı, oşey senin baban olabilir, diye fısıldadı. Jessie korkuyla buz
gibi kesilerek bunun delilik ve mantığın birbirine karışan sesleri olduğunu anladı. Bu olabilir. Bundan hi ç
ku ş kun olmas ı n. İ nsan hemen her zaman g ü ne ş ışığı nda hayaletler, hortlaklar ve ya ş ayan ö l ü lere
kar şı g ü vendedir. Geceleri de ba ş kalar ı yla beraber oldu ğ u zaman g ü vencede say ı l ı r. Ama
karanl ı kta yaln ı z kald ı m ı , o zaman durum de ğ i ş ir. Karanl ı kta yaln ı z kalan ki ş iler a çı k kap ı lar
gibidirler, Jessie. Seslendikleri ya da ba ğı rarak yard ı m istedikleri takdirde kim bilir ne korkun ç ş eyler
onlara cevap verir? Baz ı erkek ve kad ı nlar ı n yaln ı z ba ş lar ı na ö ld ü kleri anda neler g ö rd ü klerini
kim bilebilir? Defin ruhsat ı nda ne yazarsa yazs ı n i ç lerinden baz ı lar ı n ı n korkudan ö ld ü klerine
inanmak o kadar zor mu?

 Jessie titrek ve boğuk bir sesle,«Buna inanmıyorum,»dedi. Sonra sesini yükselterek kesin bir tavırla konu
şmayaçalıştı. Aslında hiçdeöyle hissetmiyordu.«Sen benim babam değilsin! Senin herhangi bir kimse oldu
ğunu da sanmıyorum. Bence sen ayışığından oluşuyorsun!»

 Siluet ona cevap veriyormuşgibi alay edercesineöne doğru eğildi. Bir an gölgelerin arasındançıkan suratı
kuşkulanılmayacak kadar gerçek bir yüze benziyordu. Jessie gıcırtıyıandıran bir sesleçığlık attı. Tepe camı
ndan süzülen sönükışıklar bu suratıyaldızlıyor, sirklerde görülen adi yaldıza benziyordu. Bu yaratık
Jessie'nin babasıdeğildi. Jessie ziyaretçinin suratındaki habis ve delice ifadeye baktı. Bu durumda, babası
nımemnunlukla karşılayacaktı, on iki yıl soğuk bir tabutta yatmışolsa bile.İğrençbir biçimde parlayan, kırmı
zıçerçeveli gözler etraflarıkırışık derinçukurlarından ona bakıyorlardı.İnce dudaklar titreyerek alaylıbir sırı
tmayla yukarıya doğru büküldü. Ortaya renkleri dönmüşön dişler ve hemen hemen başıboşhayvanınki
kadar uzun, uçları çentikli köpek dişleriçıktı.

 Yaratık beyaz ellerinden biriyle Jessie'nin karanlıkta ayaklarının arasında durduğunu yarıgördüğü, yarı
sezdiğişeyi kaldırdı. Jessieönce onun Gerald'ın buradayken büro olarak kullandığıçalışma odasından
kocasınınçantasınıalmışolduğunu sandı. Ama yaratık kutu biçimişeyi

 — 127 —
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 ışığa doğru kaldırınca bunun Gerald'ınçantasındançok daha büyük ve eski olduğunu gördü. Seyyar satıcı
ların bir zamanlar taşıdıklarıo eski tipörnekçantasına benziyordu.

 Jessie hırıltılı, güçsüz ve hafif bir sesle,«Lütfen,»dedi.«Sen nesin bilmiyorum ama bana zarar verme.İ
stemiyorsan gitmeme izin vermeyebilirsin. Bunun bir sakıncasıyok. Ama sakın canımıyakma!»

 Yaratığın sırıtışıyayılınca Jessie ağzının gerilerinde küçücük birşeylerinışıldadığınıgördü. Ziyaretçisinin altın
dişleri ya da altın dolgularıvardıanlaşılan. TıpkıGerald gibi. Yaratık sanki kadının dehşeti onu memnun
etmişgibi sessiz kahkahalar atıyordu. Sonra uzun parmaklarıylaçantanın kilidini açtı.

 (Rüya görüyorum sanırımçünkübuşimdi gerçekten rüyaya benziyoröyle olmasına seviniyorum)

 Yaratıkçantanın ağzınıaralayarak Jessie'ye doğruçevirdi.Çantanın içi kemik ve mücevher doluydu. Jessie
parmak kemiklerini, yüzükleri, dişleri, bilezikleri, broşlarıgördü. Bir bebeğin göğüs kafesinin kaskatı,
narin kavislerinin içinde, ayışığında süt gibi ikiz kenarlarçizen büyük bir pırlantayıda. Bütün bunlarıgördüve
hepsinin bir rüya olmasınıistedi. Evet,öyle olmasını istedi.Ama eğer bu bir rüyaysa, dahaönce gördü
klerine hiçbenzemiyordu. Aslında insanda rüya izlenimi bırakıyordu. Jessie karyolaya kelepçelenmişti ve
yarıgörebildiği bir manyak ona ] sessizce hazinelerini gösteriyordu. Ancak duygu...

 Duygu gerçekti. Bunu inkâr etmek imkânsızdı. Duygu ger ç ekti.Köşede duranşey Jessie'nin incelemesi i
çinçantayıaçtı. Bir eliyle dibini destekliyordu. Diğer elini birbirine girmişkemik ve mücevherlerin arasına
sokarak karıştırdı.İçkarartıcıbir hışırtıveşıkırtıduyuldu. Sanki biri kirlerin tıkadığıbir kastanyetiçalıyordu.
Yaratık bunu yaparken kadın süzüyordu. Acayip suratının tam anlamıyla gelişememişolan hatlc alayla
yukarıya doğru kırıştı. Ağzıo sessizce gülüşle açıldı. Düşıomuzlarıboğularak sessizleştirilen kahkahalarla
kalkıp indi.

 Jessie, « Hay ı r! » diye haykırdıama hiçsesiçıkmadı.

 Birdenbire birinin kafasındaki devre kesici anahtarlara doğru koştuğunu farketti. Herhaldeİyi-Eşti. Tanrı
m, Jessie onun cesaret ve azmini 1 hiçtakdir edememişti.İyi-Eşo panoların kapalıkapaklarının altındaki Jç
atlaklardan ince dumanların kıvrıla büküleçıkmaya başladığınıgörmüşve bunun ne anlama geldiğini anlamışt
ı.Şimdi motorlar fazla kız
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 yataklar yanmadan makineleri kapatmak içinçaresizce son kezçabalıyordu.

 Odanın dibindeki sırıtanşey eliniçantanın daha da derinlerine daldırdıve ayışığında Jessie'ye avuçdolusu
kemik ve altınıuzattı.

 Jessie'nin kafasında dayanılamayacak kadar parlak birışıkçaktı, sonra herşey karanlıklaştı. Fazla gösteriş
li bir sahne oyunundaki kadın kahraman gibi güzel güzel bayılmadı.Şiddetle geriye doğru sarsıldı. Tıpkı
elektrikli sandalyeye kayışlarla bağlanan ve cereyan verildiği için sarsılmaya başlayan idam mahkûmu bir
katil gibi. Ama ne olursa olsun böylece o dehşetli dakikalar sona erdi.Şimdilik bu kadarıda yeterliydi.
Jessie Burlingame hafifçe mırıldanarak itiraz bile etmeden karanlıklara daldı.

 14

 Bir süre sonra Jessie kısa bir an için kendine geldi.İkişey farketti. Ay dolaşarak batıpencerelerine erişmiş
ti veçok korkuyordu...Önce neden korktuğunu anlayamadı. Sonra herşeyi hatırladı. Babasıoraya gelmişti.
Belki hâlâoradaydı. Evet, o yaratık babasına benzemiyordu ama bunun nedeni babasının güneştutulması
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suratınıtakınmışolmasıydı.

 Jessieçırpınarak doğrulmayaçalıştı. Ayaklarınıöyle hızlıbastırdıki, altındakiörtüyüitti. Ancak kollarıyla fazla
birşey yapacak durumda değildi. Kendinden geçtiği sırada kollarındaki karıncalanmalar da kaybolmuştu.
Şimdi kollarının ancak bir iskemlenin iki bacağıkadar hissi vardı. Ayın gümüşlediği irileşmişgözlerleş
ifonyerin yanındaki köşeye baktı. Rüzgâr kesilmişti ve gölgeler, hiçolmazsaşimdilik, kımıldamıyordu. O k
öşede hiçbirşey yoktu. Jessie'nin kara ziyaretçisi gitmişti.

 Belki de gitmedi, Jess. Sadece yerini de ğ i ş tirmi ş olabilir. Ş imdi yata ğı n alt ı nda saklan ı yordur. E,
bu d üşü nceye ne dersin? E ğ er ö yleyse ziyaret ç in her an uzanarak ellerinden birini kal ç ana
koyabilir.

 Rüzgârşöyle bir esince arka kapıhafifçeçarptı. Başka ses yoktu. Jessie'yi herşeydençok, köpeğin susmuş
olmasıyabancının gittiğine inandırdı. Evde yalnızdı.

 —129—                                    Oyun/F: 9

 Bakışlarıyerdeki iri yığına kaydı. Düzeltiyorum, dedi kendi kendine. Evde Gerald var. Onu unutamam.

 Başınıarkaya atarak gözlerini yumdu. Boynundaki düzenli, hafif zonklamanın farkındaydı. Daha fazla
uyanmak ve bu zonklamanın gerçek haline, yani susuzluğa dönüşmesini istemiyordu. Kara baygınlıktan
normal uykuya geçip geçemeyeceğini bilmiyor ama dünyada- herşeydençok uyumak istiyordu. Tabii
belki birinin arabayla buraya gelip onu kurtarmasıdışında.

 Burada hi ç kimse yoktu, Jessie... bunu biliyorsun, de ğ il mi,dedi Ruth. Gülünçşeylerin en gülüncüydübu.
Nancy Sinatra'nın birşarkısındançaldığı,«Günün birinde buçizmeler ?eninüzerinde dolaşacaklar,»sözlerine
kendine prensip edinen Ruth. Ve ayışığındaki siluet yüzünden titreyen bir pelteye dönüşen Ruth.

 Ruth, devam et, k ı z ı m,dedi. Benimle istedi ğ in kadar alay et. Belki de bunu hak ettim... ama kendi
kendini kand ı rma. Burada hi ç kimse yoktu. Sadece hayal g ü c ü n diyalarla k üçü k bir ş ov yap ı lmas ı
n ı sa ğ lad ı , hepsi o kadar. Olay bundan ibaretti.

 ,İyi-Eşsakin bir sesle, yan ı l ı yorsun, Ruth,diye cevap verdi. Burad ı biri vard ı pek â l â . Jessie'yle ben
onun kim oldu ğ unu biliyoruz. O tam tam ı na babam ı za benzemiyordu. Bunun nedeni g ü ne ş tutulmas ı
surat ı n ı tak ı nm ış olmas ı yd ı . Ama ö nemli olan y ü z ü de ğ ildi... ya da uzun boylu olmas ı . Belki
ö zel y ü ksek topuklar ı olan botlar giymi ş ti. Belki de i ç lerine boy uzatacak tabanlar konmu ş
ayakkab ı lar.

 Ruth, ö yle ş eyler giyemezdi o,diye kestirip attı. Tom Mahout o kadar sakard ı ki, merdivenden inmek
i ç in bile kendini sigorta ettirmesi gerekirdi. Ah, bebe ğ im, herhalde benimle dalga ge ç iyorsun.

 İyi-Eşsakin bir inatla, İş in bu yan ı ö nemli de ğ il,dedi. Gelen oydu, O kokuyu nerde duysam tan ı r ı
m. O yo ğ un, kan gibi s ı cak kokuyu. İ sti ridye ya da bozuk para kokusunu de ğ il. Hatta kan kokusunu
bile de ğ il. Bu koku...

 Düşünce dizisi burada kesildi ve fikirler dağıldı.

 Jessie uyudu.
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 15

 Jessie 20 Temmuz 1963'teöğleden sonra Sunset Trails'de babasıyla iki nedenle yalnız kaldı. Biri diğerini
gizliyordu. Kamuflaj, kızın hâlâBayan Gilette'den korktuğu iddiasıydı. Oysa kurabiye ve ele indirilen tokat
olayınınüzerinden en aşağıbeşyıl geçmişti. (Hatta belki de bu süre altıyıla yakındı.) Asıl nedençok basitti:
Jessie insanın hayatıboyunca bir kez görebileceği buözel olay sırasında babasıyla birlikte olmak istiyordu.

 Annesi de bundan kuşkulanmıştı. Kocasıyla on yaşındaki kızının onu bir satrançtaşıgibi oraya buraya sü
rmelerinden hiçhoşlanmamıştı. Ama artık o sırada bu mesele bir oldu bittiye dönüşmüştühemen hemen.
Jessieönce babasına gitmişti. Kızın on birine basmasına daha dört ay vardı. Ama bu da onun aptal olduğu
anlamına gelmiyordu. Sally Mahout'unşüphelendiğişey doğruydu: Jessie güneşin tutulduğu (jünübabasıyla
geçirmek için bilinçli olarak dikkatle düşünülmüşbir kampanyaya girişmişti. Jessieçok daha sonra, o gün
olanlar konusunla dilini tutmasıiçin bunun da başka bir neden olduğunu düşünecekti. Bazıları,örneğin
annesi,şikâyet etmeye hakkıolmadığının, hak ettiği bir davranışla karşılaştığınısöyleyebilirdi.

 Jessie güneştutulmasından bir günönce babasınınçalışma odasınınönündeki balkonda kitap okuduğunu g
örmüştü. Karısı, oğlu ve büyük kızıaşağıdaki gölde gülüşerek yüzüyorlardı. Jessie yanına oturunca Tom k
ızına güldü. Jessie de ona karşılık verdi. Kız bu konuşma için dudaklarınırujla parlatmıştı. Nane Yum Yum
rengi bu ruju ona ablasıMaddy doğumgününde hediye etmişti. Jessie dudak boyasınıilk < (enediğinde ho
şlanmamış, bebeklere yakışan bir renk olduğunu düşünmüştü. Tadının da dişmacunu gibi olduğunu. Ama
babasıdudak boyasının güzel olduğunu söylemişti. Böylece onu Jessie'nin birkaçrujunun en değerlisi,ü
zerine titrenecek veşimdiki gibiözel zamanlarda kullanılacak bir makyaj malzemesi yapmıştı.

 Jessie konuşurken Tom onu dikkatle ve saygıyla dinledi. Ama gözlerindeki alaylıkuşkuışıltısınıgizlemek iç
in hiçbirşey yapmadı. Kız tabaktaki son kurabiyeye uzandığızaman Bayan Gilette'in eline tokadı
indirmesiyle ilgiliçok sık anlatılan hikâyeyi tekrarlayınca Tom da,«Yani

 —131—

 L

 sen hâlâAdrienne Gilette'den korktuğunu mu söylemek istiyorsun?»diye sordu.«Bu olay yıllarönce oldu...
Bilmem ne zaman... Ama o sırada ben hâlâDunninger içinçalışıyordum. Onun için olay 1959'danönce
oldu sanırım. Bunca yıl sonra sen hâlâkorkuyorsunöyle mi? Ne kadar da Freud'ca birşey bu, yavrum!»

 «Şey... Yani... Sadece biraz...»Jessie gözlerini açarak, az konuşmakla birlikteçokşeyi ima ettiği fikrini a
çıklamayaçalıştı. Aslındaİhtiyar 'Puf Puf Soluk'tan hâlâkorkup korkmadığınıbilmiyordu. Ama Bayan
Gilette'in yaşlı, mavi saçlı, içsıkıcıbir cadıolduğunu düşündüğünübiliyordu. Belki de bütün yaşamıboyunca
bir kez göreceği güneştutulmasınıonun yanında seyretmek niyetinde değildi.Özellikle işleri, tutulmayıbabası
yla seyretmesini sağlayacak biçimde ayarlayabilirse. Jessie babasına tapıyordu. Kelimeler bunu açı
klamaya yetmezdi.

 Jessie babasının kuşkusunu değerlendirdi ve sonunda bunun dostça olduğuna karar verdi. Hatta belki de
sırdaşça denilebilirdi. Jessie gülümseyerek,«Ayrıca ben seninle kalmak istiyorum,»diye ekledi.

 Tom kızının elini dudaklarına götürüp parmaklarınıbir Fransız mösyösügibiöptü. O gün traşolmamıştı,
zaten kamptaykençoğu zaman olmazdı. Tom'un sakallarının sert dokunuşu kızın kollarıve sırtının zevkleü
rpermesine neden oldu.

 Tom, « Come tu es douce, » dedi. « Ma jolie mademoiselle. Je t'a-ime. »
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 Babasının bozuk Fransızcasından birşey anlamayan Jessie kıkır kıkır güldü. Ama birdenbire herşeyin
umduğu gibi olacağına inandı.

 Mutlu mutlu,«Çok eğlenceli olacak,»dedi.«Sadece ikimiz. Ben akşam yemeğini erkenden hazırlarım.
Yemeği buracıkta, balkonda yiyebiliriz.»

 Tom gülümsedi.«GüneşTutulmasıHamburger'leriâ deux? »

 Kız güldüve başınısallayarak sevinçle elçırptı.

 Sonra Tom, Jessie'ye o sırada bile biraz garip gelen birşey söyle-1 di.Çünküaslında babasıkılıklara ve
modaya pek aldırmazdı.«Belki o i yeni, güzel güneşlenme kılığınıda giyersin.»

 Jessie, «Tabii,»dedi.  «Eğer istiyorsan...»Oysa annesinden güneşlenme kılığınıdeğiştirmesini istemeye
karar vermişti. Evet, giysi] oldukça g ü zeldi.Tabii fazla parlak kırmızıve sarıçizgilerden rahatsız
olmayanlar için. Ama ayrıca elbiseçok dar ve fazla kısaydı. Annesi onuj
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 Sears'eısmarlamıştı. Dahaçok tahmine dayanarak Jessie'ye bir yılönce uyan kılıkların bir numara büyüğün
üistemişti. Oysa kız birçok bakımdan daha hızlıgelişmişti. Ama madem babasıo elbiseden hoşlanıyordu...
Tom bu güneştutulmasıkonusunda ondan yana olursa...

 Torri gerçekten Jessie'nin tarafınıtuttu ve kampanyaya o gece başladı. Karısına akşam yemeğinden (ve
onu yumuşatan iki,üçkadeh vin rouge'dan) sonra Jessie'nin ertesi gün Mount Washington'un tepesinde
yapılacak olan Tutulmayıİzleme' pikniğine katılmamasınısöyledi. Yazlıktaki komşularındançoğu o pikniğe
katılacaklardı.Şehitleri Anma Gününden hemen sonra, yaklaşan güneşfenomenini nasıl- ve nerede
seyredecekleri konusunda resmi olmayan toplantılar yapmaya başlamışlardı. (Jessie'ye bu toplantılar her
zamanki sıradan yaz kokteyl partileri gibi gözükmüştü.) Gruptakiler kendilerine bir ad bile seçmişlerdi:«G
üneşe Tapan Dark Score'lular.»Güneşe Tapanlar bu piknik için eğitim müdürlüğünün mini otobüslerinden
birini kiralamışlardı. Yanlarındaöğle yemekleri doldurulmuşsefertasları, Polaroid güneşgözlükleri,özel
olarak yapılmışyansıtıcıkutular,özel filtreli fotoğraf makineleri... ve tabiişampanyayla New Hampshire'ın en
yüksek dağının tepesineçıkmayıplanlıyorlardı. Bol bolşampanya götüreceklerdi. Jessie'nin annesiyle ablasıi
çin bu tam anlamıyla neşeli ve düzeyli bir eğlence olacaktı. Jessie ise bunu bütün sıkıcışeylerin bir simgesi
gibi görüyordu... Ve bir de denkleme 'Puf Puf Soluk' eklenince...

 Jessie 19 akşamıyemekten sonra balkonaçıktı. Sözümona güneşbatmadanönce C.S. Lewis'in Out of the
Silent Planet romanının yirmi, otuz sayfasınıokuyacaktı. Ama asıl amacıbu kadar entelektüel birşeyıleğ
ildi. Babasının onun... onların... planınıaçıklamasınıdinleyecek ve sessizce destekleyecekti. O ve Maddy yı
llardan beri yazlık evin yemek de yedikleri oturma odasının akustik bazıözellikleri olduğunu biliyorlardı.
Belki de nedeni dik açılar yapan yüksek tavandı. Jessie, Will'in bile odadaki konuşmaların bu balkondan
duyulduğunu bildiğini düşünüyordu. Sadece anneleriyle babalarıodanın sanki mikrofon yerleştirilmiş ıjibi
bir yer olduğunun farkında değillerdi galiba. Karıkoca akşam yemeğinden sonra o odada konyaklarınıya
da fincan fincan kahveyi yudumlarken verdikleriönemli kararları, hareket emirlerini kurmay başkanlığı
ndan açıklanmadanönceöğreniyorlardı.

 Jessie, Levvis'in romanınıbaşaşağıtuttuğunu farketti. Maddy ora-

 —133—

 ya gelip sessizce kaba kaba gülmeden bu hatasınıtelaşla düzeltti. Kendini biraz suçlu gibi hissediyordu.
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Düşünülecek olursa, yaptığı, desteklemektençok usulca dinlemeye daha yakındı. Ama Jessie kendini
buna son verecek kadar da suçlu bulmuyordu. Hatta hâlâbu ince ahlakçizgisinin uygun tarafında olduğ
una inanıyordu. Ne de olsa bir dolaba gizlenmemişya da buna benzer birşey yapmamıştı. Açık açık
orada oturuyor, batıufkuna yaklaşan güneşinışıklarıda onu aydınlatıyordu. Mars'da da güneştutulmaları
olup olmadığınımerak etmekteydi. Orada güneştutuluyorsa, olayıseyredecek Marslılar da var mıacaba?
Annesiyle babasıiçerde, masanın başında oturuyorlardı. Bu yüzden konuştuklarının duyulmadığınısanı
yorlarsa suçJessie'de miydi?İçeri girip bu gerçeği onlara açıklamasımıgerekiyordu?

 Jessie,«Kızgın Damdaki Kedi»filminde Elizabeth Taylor'un yaptığı; gibi azametli bir sesle,«Hiçsanmı
yorum, haayaatım,»dedi. Sonra da ağzınıyayarak aptal aptal güldüğünügörmemeleri için eliyle dudaklarını
örttü. Ablasının hiçolmazsa o sıra işine karışmayacağınıtahmin ediyordu. Maddy'le VVill'in aşağıda, oyun
odasında tartıştıklarınıduyuyordu. Cootie Parchesi ya da buna benzer bir oyun oynuyorlardı.

 Babasıannesine en neşeli ve etkileyici sesiyle,«Onun yarın burada benimle kalmasının bir zararıolacağınıhi
çsanmıyorum,»diyordu.«Sen deöyle düşünmüyor musun?»

 Jessie'nin annesi,«Tabiiöyle düşünüyorum,»diye cevap verdi.«Ama onun bu yaz bizimle birlikte bir yere
gefmesinin de bir zararı¦ olmaz. Artık hepten, 'babasının kızı'na dönüştü.»

 «Jessie, geçen hafta sen ve VVilI'le Bethel'deki kukla gösterisine gitti. Sen bana açık arttırma yapılan
depoya gittiğin zaman Jessie'nir VVilI'le kaldığınısöylemedin mi? Hatta kardeşine kendi cep harçlığı̂
dondurma bile almış.»

 «Bu bizim Jessie'miz için birözveri değildi.»Sally'nin sesi neredev se sertti.

 «Ne demek istiyorsun?»

 «Şunu demek istiyorum: Jessie kukla gösterisine istediği için git VVilI'le de yine istediği için ilgilendi.»
Sertlik yerini daha tanıdık bir tonuna bırakmıştı.Öfkeye. Sally bu ses tonuyla,«Sen ne demek isteğimi nasıl
anlayabilirsin?»diye soruyordu.«Nasıl anlayabilirsin? Som ta sen bir erkeksin.»

 — 134 —

 Jessie annesinin bu ses tonunu son birkaçyıldan beri gitgide dahaçok duyuyordu. Bunun bir nedeninin büy
ürken dahaçokşeyi görüp işitmesi olduğunu biliyordu. Ama bir nedenin de bu tonun annesinin sesinde
eskisinden dahaçok belirmesi olduğundan da hemen hemen emindi. Jessie babasının mantık türünün
annesini neden her zaman böyleçıldırttığınıanlayamıyordu.

 Tomşimdi,«Jessie'nin birşeyi istediği için yapmasıneden endişe kaynağıoluyor?»diye soruyordu.«Hatta
onun aleyhinde birşey? Jessie yalnız aileyle değil, toplumla da ilgili bir vicdana sahip olursa ne yaparız,
Sal? Onu asi kızların gönderildiği bir yere mi kapatırız?»

 «Benimle böyle ukala ukala konuşma, Tom! Ne demek istediğimi pekâlâbiliyordu!»

 «Hayır, bu kez ne demek istediğini anlayamadım, tatlım. Bunun sözde bizim yaz tatilimiz olduğunu unuttun
mu? Tatilde olan insanların istediklerişeyleri yaptıklarını, istedikleri kişilerle birlikte olduklarınısanırdım.
Hatta ben tatilin bu anlama geldiğini düşünürdüm.»

 Jessie gülümsedi. Savaşın hemen hemen sona erdiğini anlamıştı. Ertesi gün güneştutulmasıbaşladığızaman
burada babasıyla beraber olacaktı.«Puf Puf Soluk»ve Güneşe Tapan Dark Score'luların geri kala-nıyla
Mount VVashington'un tepesinde değil. Babasıyetenekli bir amatörübiraz uğraştıran veşimdi de onu
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yenen bir dünyaşampiyonu sat-ranççıya benziyordu.

 «Sen de gelebilirsin, Tom... Sen gelirsen, Jessie de gelir.»

 İşte bu tehlikeli bir sözdü. Jessie soluğunu tuttu.

 «Ben gelemem, sevgilim. Brookings Ecza portföyükonusunda David Adams'dan telefon bekliyorum. Buç
okönemli... ayrıcaçok da riskli. Bu aşamada Brookings'le ilgilenmek patlatma kapsülleriyle oynamaya
benziyor. Ama seninle dürüst konuşacağım: Gelecek durumda olsaydım bu pikniğe yine de katılmazdım
sanırım. O Gilette denilen kadından hoşlanmıyorum... sonra Sleefort denen o itoğlu it...»

 «Sus, Tom!»

 «Endişelenme, Maddy'le Will aşağıdalar. Jessie de tâön balkonda... Onu görüyor musun?»

 Jessie işte bu anda babasının oturma-yemek odasının akustiközellikleriniçok iyi bildiğinden emin oldu.
Tom kızının bu konuşma sırasında söylenen her sözüduyduğunu biliyordu. Onun her sözüduymasını

 —135—

 istiyordu.Hafif, sıcak birürperti Jessie'nin sırtından yukarıçıktıve bacaklarından aşağıya indi.

 «İşin gelip Dick Sleefort'a dayanacağınıbilmeliydim.»Annesinin sesinde hem alay, hem deöfke vardı. Bu
karışım Jessie'nin başınıdöndürdü. Kıza göre, ancak yetişkinler duygularıpekçokçılgınca biçimde
birbirlerine karıştırabiliyorlardı. Duygular yiyecek olsaydı, yetişkinlerin duygularıçikolata kaplıbiftek, içinde
ananas parçalarıbulunan patates püresi,üzerine tozşeker yerine kırmızıbiber serpilmişmısır gevreğine
benzeyecekti. Jessie yetişkinliğin birödüldençok cezaya benzediğir düşünüyordu.

 «Tom, o adam bana altıyılönce sulandı. O sırada sarhoştu. Geç-1 miste kalan o günlerde her zaman
sarhoştu. Ama sonradan kendine'çeki düzen verdi. Polly Bergeron bana onun Adsız Alkolikler Derneğine
i gittiğini söyledi ve...»

 Babasıalayla,«Aferin ona,»dedi.«Ona 'Çabuk iyileş' yazan birj kart mıyollayacağız, yoksa bir kahramanlı
k madalyasımı, Sal?»

 «Küstahlık etme! Az kalsın adamın burnunu kırıyordun...»

 «Evet, gerçekten deöyle. Bir erkek içkisini yenilemek için mutfağa ] girdiğinde yolun aşağısında oturan bir
herifin bir elini karısının kabaeti-ne atmış, diğerini de elbisesininönünden içeri sokmuşolduğunu görür- ]
se...»

 Sally ciddi ciddi,«Bırak bunlarışimdi,»dediyse de, Jessie annesinin bir nedenle hemen hemen memnun
olduğunu düşündü. Herşey giderek daha tuhaflaşıyordu.«Önemli olanşu: Senin Dick Sleefort'un*
cehennemin derinliklerinden fırlayan bir iblis olmadığınıkeşfetmenin1zamanıgeldi. Jessie'nin de Adrienne
Gilette'in vaktiyleçim alanda verilen bir partide elineşakacıktan vuran yapayalnız, yaşlıbir kadın olduğunu
keşfetmesinin zamanı. Tom, lütfenşimdi deliceşeyler söyleme. Ben bunun iyi birşaka olduğunu iddia
etmiyorum. Hiçdeğildi. Ben sadecl Adrienne'in bunun farkında olmadığınısöylüyorum. Kadının kötüt niyeti
yoktu.»

 Jessie başınıeğince karton ciltli kitabın sağelinde hemen herm ikiye bükülmüşolduğunu gördü. Annesi,
Vassar'dan cum laude (bu ne demekse) mezun olan bu kadın nasıl böylesine aptalca davranabil yordu?
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Jessie'ye göre bu sorunun cevabıçok açıktı: Sally aptal olar di. Annesi ya herşeyi iyi biliyor ya da gerçeği
görmeye yanaşmıyordu

 •  —136—

 İnsan hangi cevabın doğru olduğuna karar verirse versin, yine de aynısonuca varıyordu. Sally Mahout
inanmak konusunda yazlarıyolun yukarısında yaşayan,çirkin ve yaşlıbir kadınla kendi kızıarasında bir seç
im yapmak zorunda kalmıştı. Ve 'Puf Puf Soluk'u seçmişti. Ne harika değil mi?

 Ben«babamın kızı»yım.İşte neden bu! Bu ve söylediğişeylerin nedeni. Ama bunu anneme asla açı
klayamam. O da gerçeği hiçbir /aman kendi kendine göremez. Milyar yıl yaşasa da göremez.

 Jessie kendini zorlayarak karton kapaklıromanıkavramışolan parmaklarınıgevşetti. Bayan Gilette bal gibi
onun elini tokatlamak istemi ş ,kötüniyetli davranmıştı. Ama yine de babasıJessie'nin o yaşlıkargadan artı
k korkmadığından kuşkulanmakta haklıydı. Pek de yanılmıyor-ılu. Ayrıca Jessie'nin babasıyla kalması
konusunda istediği olacaktı. Onun için annesinin ukalalıklarının hiçönemi yoktu.Öyle değil mi? O i >urada,
babasıyla kalacaktı. Puf Puf Soluk'la uğraşmak zorunda kalma-.acaktı. Ve bütün bu güzelşeyler olacaktı
çünkü...

 Jessie,çünkübabam benim tarafımıtutuyor, diye düşündü.İşteıjerçek buydu. Babasıonu destekliyor,
annesiyse kazık atmayaçalışıyordu.

 Jessie Akşam Yıldızının kararan gökyüzünde hafifçe parladığınıgördü. Birden orada neredeyse kırk beş
dakikadır oturduğunu ve annesiyle babasının güneştutulmasından ve ondan söz etmelerini dinlediğinin
farkına vardı. O gece yaşamınönemsiz ama ilginçbir gerçeğini keş-ititmişti:İnsan kendisinden söz edilmesini
gizlice dinlerken zamançok .abuk geçiyordu.

 Jessie düşünmeden elini kaldırıp parmaklarınıbüktü. Elini bir boru biçimine sokarak yıldıza baktıve eski
formülütekrarladı.«Şimdi bir dilekte bulunacağım.»Onun dileği ertesi gün orada babasıyla kalmasına izin
verilmesiydi. Dileği yerine gelmeküzereydi. Ne olursa olsun babasıyla kalmalıydı. Birbirini desteklemesini
bilen iki kişi balkonda oturacak ve GüneşTutulmasıHamburgerleri yiyeceklerdi. A deux... Tıpkıyıllardan
beri evli olan birçift gibi.

 «Dick Sleefort'a gelince, sonradan bendenözür diledi, Tom. Bunu ¦¦ana söyleyip söylemediğimi hatırlamı
yorum...»

 «Söyledin ama doğrusu ben onun benden deözür dilediğini hiçhatırlamıyorum.»

 _

 —137—

 «Herhalde bir yumrukta kafasınıkıracağından korkuyordu. Ya da hiçolmazsa böyle birşeye kalkışacağı
ndan.»Yine annesi Jessie'ye pek garip gelen o ses tonuyla konuşuyordu. Mutluluk, neşe veöfkeden oluşan
endişeli bir karışımdıbu. Jessie bir an böyle konuşabilen bir insanın aklının yerinde olup olamayacağınıdüşü
ndü. Ama sonra bu düşünceyiçabucak kafasından sildi.«Bu konuyu kapatmadanönce Adrienne Gilette
hakkında birşey daha söylemek istiyorum...»

 «Tamam, söyle bakalım.»

 «Adrienne Gilette bana 1959'da, yani tam iki yaz sonra o yıl menopozun başladığınıaçıkladı. Jessie'den
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ve o kurabiye olayından açık açık söz etmedi ama yanılmıyorsamözür dilemeyeçalışıyordu.»

 «Ah...»Babasıen sakin sesiyle, bir avukat gibi söylemişti bunu.«Ah... Peki, siz iki hanım, bu bilgiyi
Jessie'ye aktarmayıdüşündünüz mü?.. Birinizden biriniz? Bunun ne demek olduğunuçocuğa anlattınız mı?»

 Annesi hiçsesiniçıkarmadı. Jessie'nin 'menopoz' konusunda hâlâdoğru dürüst bir bilgisi yoktu. Başınıeğ
ince yine kitabıbükecek kadar sıkıtutmuşolduğunu gördü. Kendini zorlayarak ellerini gevşetti.

 «Ya da ondanözür dilemeyi hiçdüşündünüz mü?»Tom'un sesi yumuşak... okşayıcı... veöldürücüydü.

 Sally yine uzun ve düşünceli bir sessizlikten sonra,«Beni sorguyaçekmekten vazgeç!»diye bağırdı.«Burası
senin evin, Yüksek Mahkemeninİkinci Bölümüdeğil. Belki farketmemişsindir diye söylüyorum.»

 Tom,«Konuyu sen açtın,»dedi.«Ben değil. Ben sadece "sordum...»

 «Her sözüçarpıtmandan bıktım usandım artık.»Jessie annesinin ses tonundan ağladığınıya da ağlamaya
hazırlandığınıanladı. Hatırlayabildiği kadarıyla, annesinin ağlamasıilk kez onda merhamet uyandırmadı.
Koşup annesini teselli etme isteği duymadı. (Herhalde o arada kendisi de hüngür hüngür ağlayacaktı.)
Jessie onun yerine duygudan yoksun bir memnunluk duydu.

 «Sallyüzgünsün. Neden biz sadece...»

 «Kahretsin! Tabiiüzgünüm. Kocamla yaptığım tartışmalar buna I neden oluyor! Ne garip değil mi? Neyi
tartıştığımızıbiliyor musun? j Sana bir ipucu vereceğim, Tom. Konu Adrienne Gilette değildi. Dick Sleefort
da. Yarınki güneştutulmasıda. Biz seninle Jessie yüzünden

 —138—

 tartışıyoruz. Kendi kızımız yüzünden! E, başka yeni haberlerin var mı?»Sally gözyaşlarıarasında güldü. Bir
kibritçakıp sigarasınıyakarken bir hışırtıoldu.«'Her zaman yağlananın gıcırdayan tekerlek' olduğunu sö
ylemezler mi? Jessie'miz deöyle değil mi? Gıcırdayan tekerlek! Kız son sözüsöylemedikçe yapılan
planlardan memnun kalmıyor. Zaten başkalarının planlarıonu pek hoşnut etmiyor. Hiçbir zaman birşeyi
tadında bırakmıyor.»

 Jessie annesinin sesinde nefrete yakın birşey olduğunu farkede-rek dehşete kapıldı.

 «Sally...»

 «Bırak artık, Tom! Jessie burada seninle kalmak mıistiyor? Pekâlâ. Zaten bizimle gelirse herşeyin tadını
kaçırır. Ablasıyla kavgaçıkarır, VVilI'le ilgilenmek zorunda kaldığınısöyleyerek vızıldar. Yani yine gıcı
rdar.»

 «Sally, Jessie vızıldamaz. O pekçok bakımdan...»

 Sally Mahout,«Ah, sen onu olduğu gibi g ö remiyorsun! » diye bağırdı. Sesindeki kin Jessie'nin
iskemlesinde büzülmesine neden oldu.«Tanrım! Sen bazen kızın değil de sevgilinmişgibi davranıyorsun!»

 Bu kez uzun süre babasının sesiçıkmadı. Konuşmaya başladığında sesi yumuşak ve soğuktu.«Buçirkin
ve haksız bir sözdü.»

 Jessie balkonda oturmuşAkşam Yıldızına bakıyor veüzüntüsünün derinleşerek dehşete benzeyen bir
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duyguya dönüştüğünühissediyordu. Birdenbire parmaklarınıbükerek gökteki yıldızıyakalamak istedi. Bu
kez olanların hepsinin silinmesini dileyecekti. Babasından ertesi gün onunla Sunset Trails'de kalmak
istemesiyle başlayan herşeyin silinmesini.

 Sonra annesi iskemlesini geriye iterkençıkan sesi duydu. Sally,«Özür dilerim,»dedi. Sesiöfkeliydi. Ama
Jessie'ye bu sesteşimdi biraz da korku varmışgibi geldi.«Jessie'yi yarın yanında tüt. Eğer istediğin buysa.İ
yi! Güzel! Jessie senin olsun.»

 Sonra hızla uzaklaşan Sally'nin ayakkabılarının topuk tıkırtılarıduyuldu. Bir dakika sonra da kendi sigarası
nıyakan babasının Zippoçakmağınınşıkırtısı.

 Jessie balkonda sıcak yaşların gözlerine dolduğunu hissetti. Utançve acının, bir de tartışmanın daha kötüle
şmeden sona ermesinin verdi-

 —139—

 ği rahatlığın neden olduğu yaşlar...Çünkühem o, hem de Maddy ana babalarının tartışmalarının son
zamanlarda daha gürültülüveöfkeli bir hal aldığınıfarketmemişler miydi? Aralarındaki soğukluğun sonradan
öyleçabucakısınamadığını? Yoksa onlar... olabilir miydi?..

 Jessie fikir bütünleşmeden kendi kendini susturdu. Hayır. Olamaz. Mümkün değil. Onun için kes sesini!

 Belki sahne değişikliği, düşüncelerinin değişmesini de sağlayacaktı. Jessie ayağa kalkıp balkonun
merdivenlerinden hızla indi. Sonra da yoldan ilerleyerek gölün kıyısına gitti. Orada oturup suyaçakıl taşları
atmaya başladı. Babasıyarım saat sonra onu bulmaya geldi.

 «Yarın balkonda iki kişi için GüneşTutulmasıHamburgerleri,»diyerek kızıboynunun yanındanöptü. Traş
olmuştu veçenesi yumuşaktı. Ama kızın sırtından o hafifürperti yine yukarıya doğru yayıldı.«Herşey
ayarlandı.»

 «Annem kızdımı?»

 Babasıneşeyle,«Hayır,»dedi.«Gitmenin ya da kalmanın onun için farketmeyeceğini söyledi.Çünkübu hafta
üzerine düşen işleri yapmışsın ve...»

 Jessie babasının oturma-yemek odasının akustiközellikleri konusunda açıkladığındançok daha fazla
bilgisi olduğu konusundakişüphelerini unutmuştu. Bu cömert yalan onuöyle etkiledi ki, az kalsın hüngür hü
ngür ağlamaya başlayacaktı. Babasının boynuna atıldı, yanaklarına ve dudaklarına heyecanlıöpücükler
kondurdu. Tom'un ilk tepkisi hayret oldu. Ellerini geriçekerken bir an kızın göğüslerinin küçücük .uçların
ıavuçladı. Jessie yineürperdi ama bu seferkişok gibi birşeydi... hem de garip bir de/â vugibi. Yetişkinlerin
tuhaf tezatlarıyla ilgili düşünceleri yeniden belirdi. Onların dünyasında istediğin zaman böğürtlen
doldurulmuşkıyma rostosu ya da limon suyunda pişirilmişyumurta söyleyebilirdin... bu dünyada bazı
insanlar böyleşeyleri gerçekten yapıyorlardı. Sonra Tom'un elleri kayarak arkaya uzandı, tehlikesizce
Jessie'nin kürek kemiklerine bastırarak kızınıkucakladı. Belki bu eller olmamalarıgereken yerde biraz fazla
kalmışlardıama kız bunun pek farkında değildi.

 «Seni seviyorum, babacığım.»

 «Ben de seni seviyorum, Punkin. Yüz milyonlarca kere.»

 — 140 —
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 Güneşin tutulacağıgün sıcak ve boğucuydu ama gökyüzüoldukça açıktı. Meteorolojicilerin alçak bulutları
n fenomenin izlenmesini engelleyebilecekleriyle ilgili uyarılarıasılsızçıkacakmışgibiydi. Hiçolmazsa Batı
Maine'de.

 Sally, Maddy ve Will, Güneşe Tapan Dark Score'luların otobüsüne yetişmek için ona doğru evden ayrıldı
lar. (Sally gitmedenönce Jes-sie'yi yanağından soğuk bir tavırlaöptü. Kız da annesine aynıbiçimde karşılık
verdi.) Böylece Tom Mahout karısının 'gıcırdayan tekerlek' diye tanımladığıkızla yalnız kaldı.

 Jessieşortunu ve Camp Ossippee tişörtünüçıkarıp cırtlak renkli, dapdar yeni güneşlenme kılığınıgiydi.
Maddy'nin 'Günahım' adlıparfümünden biraz sürdü. Annesinin Yodora ter ilacından da. Dudaklarını
yeniden Nane Yum Yum rujuyla boyadı. Aslında aynanınönünde dakikalarca durmaz, kendine fazlaözen
göstermezdi. (Annesinin lafıydıbu.«Maddy, artık kendine bu kadarözen göstermeyi bırak ve oradançık,»
derdi.) Ama Jessie bugün biraz uğraşarak saçlarınıtepesine topladı,çünkübabasıbir keresinde bu saçbiç
imini beğenmişti.

 Jessie son tokayıda yerine taktıktan sonra banyonun elektrik düğmesine uzandığıanda durakladı.
Aynadan ona bakan küçük birçocuğa değil, gelişmişbir kıza benziyordu. Bunun nedeni güneşlenme kılığı
nın ancak bir iki yıl sonra gerçek göğüsler halini alacak ufak kabarcıklarıbelirginleştirmesi değildi. Dudak
boyasıve biçimsizce yapılmışama garip birçekiciliği olan topuz da. Bütün bunların hep birarada etkileri
oluyordu. Toplam, parçalarından daha fazlaydıçünkü... Neden? Jessie bunu bilmiyordu. Belki neden,
yukarıya tarayarak tepesinde topladığısaçlarının elmacık kemiklerini ortayaçıkarmasıydı. Ya daçıplak
boynununçizdiği kavisti. Boynu, göğsündeki sivrisinekısırıklarından da, erkekçocuklarınkini andıran dar
kalçalıvücudundançok daha seksiydi. Ya da belki neden Jessie'nin gözlerindeki pırıltıydı. Buışıltıbelki o g
üne dek saklanmıştıya da ilk kez beliriyordu.

 Ne olursa olsun, orada bir dakika daha durup aynadaki görüntüsüne baktı. Birdenbire annesinin,«Tanrı
m,»dediğini duydu.«Bazen kızın değil de sevgilinmişgibi davranıyorsun.»

 —141—

 Jessie pembe alt dudağınıısırarak kaşlarınıhafifçeçattı. Bir geceönce olanlarıanımsamıştı. Tom ona
dokununcaürpermesi...İnsanın anlayamadığıbudalacaşeyler yüzünden titremesi saçmaydı, hatta düşünmesi
bile.

 Jessie, bu iyi biröneri, diye düşünerek banyonunışığınısöndürdü.

 Öğle geçer ve güneşin tutulacağısaat yaklaşırken Jessie de giderek heyecanlanmaya başladı. Portatif
radyoyu açıp North Convvay'deki rock and roll istasyonu olan VVNCH'i buldu. Annesi VVNCH'den
nefret ederdi. Del Shannon, Dee Dee Sharp ve Gary«U.S.»Bonds'u yarım saat dinledikten sonra,
radyoyu kim açmışsa ondan Mount VVashing-ton'dan yayın yapan klasik müzik istasyonunu bulmasını
isterdi. (VVNCH'i genellikle Jessie ya da Maddy açardı.) Ama Tom bugün müziğin zevkiniçıkarıyor
gibiydi.Çalanşarkıyımırıldanıyor ve parmaklarını şaklatıyordu. Duprees'in«Sen Bana Aitsin»yorumlarını
dinlerlerken bir ara Jessie'yi kollarına alarak onunla balkonda dans etti. Jessie saatüçbuçukta ocağıyaktı.
Tutulmanın başlangıcına bir saat vardı. Sonra bir mi yoksa iki mi hamburger istediğini sormak için babasını
aradı.

 Tom'u evin güney tarafında buldu. Jessie'nin durduğu verandanın altındaydı. Arkasında (bir bacağında
YALE BED. EG. yazılı) birşort ve bir elinde de kapitone bir fırın eldiveni vardı. Terin gözlerine akmamasıi
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çin alnına bir eşarp bağlamıştı. Otlarla tutuşturduğu küçük ateşin dumanlarıtütüyordu. Ateşinüzerine eğilmiş
olan Tom'unşortuyla eşarbıyüzünden görünüşügarip ama hoştu, daha gençduruyordu. Jessie hayatında ilk
kez annesininüniversitenin son sınıfına geçtiği yazâşık olduğu erkeği gördü.

 Tom'un yanında birkaçtane kare biçimi cam vardı. Onlarıeski bahçıvan kulübesinin penceresinden,
ufalanan macunların arasından dikkatle kesipçıkarmıştı.Şimdi camlardan birini ateşten yükselen dumana
tutuyor, sanki o kamplarda yenilen acayip ama nefis birşeymişgibi, barbekümaşasıyla o yana, bu yanaç
eviriyordu. Jessie kahkahalarla gülmeye başladı. Ençok komik bulduğu fırın eldiveniydi. Babasıda gülerek
döndü. Jessie'nin bir an için aklından babasının o açıdan elbisesinin altınıgörebileceği geçti. Ama o babas
ı yd ı ne de olsa. Marina-dan Duane Corson gibi sevimli birçocuk değil.

 Jessie,«Ne yapıyorsun?»diyerek kıkır kıkır güldü.«Öğle yemeğinde hamburger yiyeceğimizi sanıyordum,
cam sandviçler değil.»

 — 142 —

 Tom,«Onlar sandviçdeğil, Punkin,»dedi.«O camlarla güneştutulmasınıseyredeceğiz.İkiüçcamıüstüste
koyarsan güneşi tüm tutulma süresince seyredebilirsin. Gözlerine zarar gelmez. Okuduğum kitapta bu
konudaçok dikkatli davranılmasıgerektiği yazıyordu. Ağtabakasıyanar ama bunu ancak neden sonra
farkedermişsin.»

 Jessie hafifçe titredi.«Ay...»İnsanın kendini farkına varmadan kavurmasıona inanılmayacak kadar kötübir
şey gibi gözükmüştü.«Güneşin tümüyle tutulmasıne kadar sürüyor, baba?»

 «Uzun sürmüyor. Sadece bir dakika kadar.»

 «Eh, o camşeylerden birkaçtane daha yap. Gözlerimi yakmak istemiyorum.Şimdi... bir GüneşTutulması
Hamburgeri mi istiyorsun, yoksa iki mi?»

 «Bir tane yeter, tabii büyükse.»

 «Tamam.»

 Kız gitmek için döndü.

 «Punkin?»

 Jessie dönüp babasına baktı. Tom'un alnında boncuk boncuk terler vardı. Ufak tefek vücudu biçimliydi
ve Jessie'nin daha sonra evleneceği erkek gibi kıllıdeğildi. Ama Gerald gibi göbeği de, kalın camlıgözl
üğüde yoktu. Babasının ne kadar yakışıklıolduğunu, ne kadar gençdurduğunu düşünen Jessie, birdenbire
Tom'un gözlerini ona dikmişolduğunu farketti. Dumana karşın parlak gri gözleri o anda bileçok güzeldi, k
ışşafağında bir gölcüğüandırıyordu. Jessie cevap vermeden yutkunmak zorunda kaldı. Boğazıkurumuştu.
Herhalde bunun nedeni yanan otlardan yükselen pis kokulu dumandı. Ya da değildi.

 «Evet, baba?»

 Tom uzun bir an birşey söylemedi. Terler ağır ağır yanaklarından ve alnından, göğsüyle karnından
akarlarken başınıkaldırmışkıza bakıyordu. Jessie birdenbire korktu. Sonra babasıgülümseyince herşey
yoluna girdi.

 «Bugün pek hoşsun, Punkin. Hatta içbayıltıcıbulmazsan, sanaçok güzel olduğunu söyleyeceğim.»
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 «Teşekkür ederim, bu sözlerin hiçde içbayıltıcıdeğil.»

 Babasının sözleri (özellikle annesinin bir geceöncekiöfkeli eleştirilerinden sonra) Jessie'yiöyle sevindirdi
ki, boğazına birşey tıkandısanki, bir an neredeyse ağlayacaktı. Onun yerine gülümseyerek babasına

  

 —143—

 doğru bir reverans yaptı, sonra da barbeküocağına doğru gitti. Kalbi göğsünde bir davul gibi gümbürdü
yordu. Annesinin söylediği sözlerden biri, en korkuncu bilincine doğru yükselmeyeçalıştı...

 (Sanki kızın değil de)

 Jessie bu yankıyıöfkeli bir eşekarısınıayağının altında eziyormuş-casına susturdu. Yine yetişkinlereözgüoçı
lgınca duygu karmaşasının etkisinde kaldı. Dondurma ve etli salça, limonluşekerlemelerle doldurulmuşkı
zarmıştavuk. Bu karmaşadan tam kaçamıyormuşgibiydi, hatta kaçmak istediğinden de pek emin değildi..

 E, ne olmuşyani? Buçılgınca bir gündü, hepsi o kadar. Güneşbileçılgınca birşey yapacaktı.

 İleride bir gün Ruth Neary rolüneçıkacak olan ses, e^ef, diye onayladı. Neden olmas ı n?

 Kızartılmışmantar ve tatlıkırmızısoğanla süslenen GüneşTutulmasıHamburgerleri nefisti. Tom kızına,«
Bunların yanında annenin geçen sefer yaptığıhamburgerler gerçekten sönük kalıyorlar,»dedi. Jessie de deli
gibi kıkır kıkır güldü. Yemeklerini Tom'unçalışma odasınınönündeki balkonda yediler. Maden tepsileri
dizlerine koymuşlardı. Aralarında yuvarlak bir bahçe masası,üzerinde tuzluk, biberlik, hardal kabı, kâğıt
tabaklar ve tutulmayıseyretmek için bazıeşyalar vardı. Gözlem araçgereçlerinin arasında Polaroid güneşgö
zlükleri, ailenin diğerüyelerinin Mount VVashington'a götürdüklerine benzeyen evde yapılmış, mukavva
yansıtma kutuları, isli cam parçalarıve mutfaktaki fırının yanındakiçekmeceden alınmıştutacaklar
bulunuyordu. Tom kızına isli camların artık kızgın olmadığınısöyledi. Ancak elmas traşıkullanmak
konusunda fazla usta değildi. Cam parçalardan bazılarının kenarlarında sivrilikler veçentikler olmasından
korkuyordu.

 «Annenin eve geldiği zaman seni birkaçparmağının yerine dikilmesi için Oxford Hills Hastanesinin acil
yardım servisine götürdüğümüaçıklayan bir not bulmasıhiçhoşuma gitmez.»

 Jessie,«Annem bu fikirden pek hoşlanmadıdeğil mi?»diye sordu.

 BabasıJessie'ye sarıldıbir an.«Hayır. Ama ben hoşlandım. Bu fikir için ikimiz adına da yeteri kadarçıldırı
yordum.»Öyle neşeyle güldüki, Jessie de gülümseyerek ona karşılık verdi.

 Güneştutulmasızamanıyaklaşırkenönce yansıtma kutularınıkullandılar. Tutulma 16:29'da başlayacaktı.
Jessie'nin yansıtma kutusunun

 .—144—

 ortasındaki güneşancak birşişe kapağıkadardı. Amaöylesine parlaktıki, kız eliyle masayıaraştırarak bir gö
zlük bulup taktı. Onun saatine göre tutulma artık başlamışolmalıydı. Saat dört buçuğu gösteriyordu.

 Jessie endişeyle,«Galiba benim saatim ileri gidiyor,»dedi.«Ya da bütün dünyada bazıastronomlar utanı
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lacak duruma düştüler.»

 Tom,«Tekrar kontrol et,»dedi gülümseyerek.

 Jessie yansıtma kutusuna yeniden bakınca oışıklıdairenin artık kusursuz bir yuvarlak olmadığınıgördü.Ş
imdi sağda siyah bir hilal daireyi bozuyordu. Ensesinden bir buz parçasıkayar gibi olunca Jessieürperdi.
Kendi yansıtma kutusunun içindeki görüntüyüdeğil de, kızıseyreden Tom bunu farketti.

 «Punkin?İyi misin?»

 «Evet ama... biraz korkutucu değil mi?»

 Tom,«Evet,»dedi. Jessie babasına bir göz atınca onun bu sözünde ciddi olduğunu anlayarak rahatladı. O
da kızıkadar korkuyormuşgibiydi ve böyle olmasıonun sevimliçocuksu halini daha da belirginleş-tiriyordu.İ
kisinin ayrıayrışeylerden korkabilecekleri Jessie'nin aklına bile gelmedi.«Kucağıma oturmak ister misin,
Jess?»

 «Oturabilir miyim?»

 «Tabii.»

 Jessie elinde yansıtma kutusuyla Tom'un kucağına kaydı, rahat oturabilmek için biraz kıpırdadı. Babasının
güneştenısınmışterli cildinin ve traşlosyonunun hafiflemişkokusu hoşuna gitmişti. Galiba traşlosyonunun adı
Redvvood'du. Güneşkılığının eteği yukarıya doğruçıktı(çok kısa olduğu için normal sayılırdı). Babasıelini
bacaklarından birininüzerine koyduğu zaman pek farketmedi. Ne de olsa o Jessie'nin babasıydı. Babası
ydı. Marinadan Duane Corson ya da Jessie'yle arkadaşlarının okulda uğrunda kâh kıkır kıkır gülüp kâh
inledikleri Richie Ashlocke değildi.

 Dakikalar ağır ağır geçti. Jessie zaman zaman rahat edebilmek için kımıldanıp hafifçe dönüyordu. Galiba
bir araüç, dört dakika, belki de daha da uzun uyukladı.Çünkübalkondan aşağıya doğru esen ve onu
uyandıran rüzgâr terli kollarınınüzerinden kayarken kızaşaşılacak kadar soğuk geldi. Sanki buöğleden
sonra saatlerinde değişiklikler olmuştu. Jessie arkasına, babasının omzuna dayanarak gözlerini
kapamadanönce ona parlak gelen renklerşimdi uçuk pastele dönüşmüş,

 —145—                               Oyun/F: 10

 ışık da nedense sönükleşmişti. Jessie, sanki gündüzübir tülbentten süzmüşler, diye düşündü. Yansıtma
kutusuna bakıncaşaşırdı.Şimdi orada sadece güneşin yarısıvardı. Saatine bir göz attı, beşi dokuz geç
iyordu.

 «Bak, işte oluyor, baba! Güneşkararıyor!»

 Tom,«Evet,»diye onayladı. Sesi nedense bir tuhaftı. Yüzeyde ciddi ve düşünceli. Onun altında boğuk.«
Hem de tam zamanında.»

 Jessie uyurken babasının elinin bacağında yukarıya doğru kaymışolduğunu belli belirsiz farketti.

 «Artık isli camdan bakabilir miyim, baba?»

 «Daha sırasıdeğil.»Eli kızın bacağında daha da yukarıya kaydı. Bu el sıcak ve terliydi ama tiksinti verici
değildi. Jessie elini babasının parmaklarınınüzerine koydu ve dönüp ona gülümsedi.
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 «Çok heyecanlı,öyle değil mi?»

 Tom yine o tuhaf, boğuk sesle,«Evet,»dedi.«Evet,öyle, Punkin. Aslında benim düşündüğümdençok daha
heyecanlı.»

 Yine dakikalar geçti. Yansıtma kutusunda ay güneşi kemirmeyi sürdürdü. Beşi yirmi beşgeçiyordu.
Sonra beşbuçuk oldu. Jessie hemen hemen bütün dikkatini yansıtma kutusundaki küçülen görüntüye vermi
şti. Ama yine de belli belirsiz bir yanıTom'un kucağının bu gün garip bir biçimde sert olduğunu farketti.
Daha rahat bir yer bulmak için yine kımıldandı. Babasıçabucak, hışırtılıhışırtılıbir soluk aldı. Havayıalt duda
ğınınüzerinden içineçekti.

 «Baba?Çok mu ağırım? Canınımıyaktım?»

 «Hayır. Ağır filan değilsin.»

 Jessie'nin saati beşi otuz yedi geçiyordu. Tam tutulmaya dört dakika kalmıştı. Ama saati ileri gidiyordu o
zaman biraz daha vakit olabilirdi.

 «Artık camın arkasından bakabilir miyim?»

 «Hemen olmaz, Punkin. Biraz sonra.»

 Jessie, VVNCH'deçalınan Debbie Reynolds'un ortaçağlardan kalma birşarkısınıduyuyordu.«İhtiyar cı
rlak baykuş... kumruya sesleniyor... Tammy... Tammy.. Tammyâşık...»Kadının sesi sonunda kemanların
içbayıltıcınameleri arasında boğuldu. Onun yerini alan disk jokey Kayak Kentinde havanın karardığınıaçı
kladı. (WNCH disk jokeyleriçoğu zaman Kuzey Convvay'den böyle söz ederlerdi.) Sınırın New

 —146—

 Hampshire tarafında havaçok bulutlu olduğu için tutulmayıgörmek mümkün değildi. Disk jokey yolun kar
şısında, kent alanında düşkırıklığı-na uğramışsürüyle güneşgözlüklüinsanın beklediğini söyledi.

 «Ama biz düşkırıklığına uğrayanlardan değiliz.Öyle değil mi, baba?»

 Tom,«Evet,öyle,»diye onayladı.«Herhalde biz evrenin en mutlu insanlarıyız.»

 Jessie yine yansıtma kutusuna baktıve o küçücük görüntüdışında herşeyi unuttu. Artık ona Polaroid gözl
üğün camlarının arkasından gözlerini kısmadan bakabiliyordu. Tutulmanın başladığınıhaber veren sağ
daki kara hilal,şimdi solda alev alev yanan güneşışınlarının oluşturduğu bir yanmaya dönüşmüştü. O
kadar parlaktıki, sanki yansıtma kutusunun yüzeyinde yüzüyordu.

 «Göle bak, Jessie!»

 Kız babasının söylediğini yapınca güneşgözlüğünün camlarının gölgelediği gözleri irileşti. Yansıtma
kutusundaki gitgide küçülen görüntüye daldığıiçin etrafta olanlarıkaçırmıştı. Pastellerşimdi eski
suluboyalara dönüşmüştü. On yaşındaki kızıhem büyüleyen, hem de dehşete düşüren erken bir
alacakaranlık Dark Score Gölününüzerinden kayıyordu. Koruda bir yerde yaşlıbir baykuşöttü. Jessie ani
sert bir titremenin vücudunu sarstığınıhissetti. Radyoda bir Aamco reklamısona erdi ve Marvin Gayeşarkıs
öylemeye başladı. « Ahh, herkes beni dinlesin. Ö zellikle siz k ı zlar. Sevdi ğ in hi ç bir zaman evde de ğ
ilse... yaln ı z b ı rak ı lmak do ğ ru mu? »
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 Kuzeydeki koruda baykuştekraröttü. Jessie birdenbire sesin korkutucu...çok korkutucu olduğunu
farketti. Bu kez titrediği zaman Tom kolunu ona doladı, Jessie de minnetle babasının göğsüne yaslandı.

 «Bu insanıkorkutan birşey, baba.»

 «Daha fazla sürmeyecek, hayatım. Herhalde bir daha böyle birşey göremeyeceksin. Onun zevkiniçı
karmanıengelleyecek kadar korkmamayaçalış.»

 Kız yansıtma kutusuna baktı. Artık orada hiçbirşey yoktu.

 « Dostlar ı m bazen ç ok sevdi ğ imi s ö yl ü yorlar... »

 «Baba? Babacığım? O kayboldu. Artık...»

 «Evet, artık bir sakıncasıyok. Ama ben, 'Tamam,' dediğim zaman bırakacaksın. Tartışma yok. Anlıyor
musun?»

 — 147 —

 Jessie anlıyordu tabii. Ağtabakasının kavrulmasıkorudaöten baykuştan daha da korkutucuydu.İnsan
retinalarının yandığınıancak işişten geçtikten sonra anlıyormuş. Ama işte olay başlamıştı, gerçekten başlam
ıştı, onu kaçıracak değildi. Kesinlikle.

 Marvin y^ni dindar olan birinin heyecanıyla, « Ama inan ı yorum... »diye söylüyordu. « Evet, inan ı
yorum... Bir kad ı n ı n ö yle sevilmesi gerekti ğ ine inan ı yorum...»

 Tom Mahout kıza fırın eldivenlerinden birini veüstüste konmuşüç] camıverdi. Kesik kesik soluyordu.
Jessie birden ona acıdı. Herhalde güneştutulmasıonu da korkutmuştu. Ama babasıyetişkin biriydi,
korkusunu belli etmemesi gerekiyordu. Ergin insanlar pekçok bakımdan kederli yaratıklardı. Jessie
babasınıteselli etmek için ona dönmeyi düşündü. Ama sonra bunun Tom'un kendini daha da kötü
hissetmesine neden olacağına karar verdi. Babasıkendini budala gibi hissedecekti. Jessie herşeydençok,
kendini aptal gibi hissetmekten nefret ederdi. O yüzden dönmedi ve isli camlarıöne doğru tuttu. Sonra
camlardan bakmak için başınıyansıtma kutusundan kaldırdı.

 Marvin, «Ş imdi, siz civcivler ş unu kabul etmelisiniz, » diyordu. « Bu) i ş in b ö yle olmamas ı gerekir.
Onun i ç in s ö yleyin Şİ MD İ . EVET EVET dedi ğ inizi duymal ı y ı m. »

 Jessie bu evde yapılmışvizyörün arkasından baktığızaman...

 17

 Bu noktada Kashvvakamak Gölünün kuzey kıyısındaki yazlık evde i karyolaya kelepçelenmişolan
Jessie... on değil otuz dokuz yaşındaki, on iki saatlik dul Jessie ansızın ikişeyin farkına vardı. Uyuyordu.
Ama güneşin tutulduğu günürüyasında görmektençok, o anlarıyeniden yaşıyordu. Bir süre bunun rüya oldu
ğunu düşünmüştü. Sadece bir rüya... vVill'in doğumgünüpartisi gibi bir rüya. Oradaki konuklardançoğuö
lmüşlerdi ya da Jessie'nin yıllar sonra tanışacağıkişilerdi. Bu yeni-kafa-filmi de dahaönceki gibi gerçeküstü
ama mantıklıydı. Ne var ki, bu da güvenilemeyecek birölçüydü,çünkübütün gün gerçeküstüve rüya gibiydi.
Önce güneştutulması, sonra babası...

 — 148-
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 Jessie, bu kadarıyeter, diye kararınıverdi. Bu kadarıyeter. Ben gidiyorum.

 Rüya mı, anımıneyse ondan kurtulmak içinçabaladı. Kafaçabalarıbütün vücudunu sarsan titremelere dön
üştü.Şiddetle bir o yana, bir bu yana dönerken kelepçeler boğuk boğukşıngırdadılar. Jessie az kalsın baş
arılıoluyordu. Bir an rüyadan hemen hemen kurtuldu. Eğer son anda vazgeçmeseydi başarılıolabilecekti.İç
ini bir siluetin neden olduğu belirsiz ama ezici bir dehşet durdurdu. Bekleyen bu siluet o gün balkonda
olanlarıgölgede bırakabilirdi... tabii onun karşısınaçıkmak zorunda kalırsa...

 Belki bütün olay uykuya dalıp saklanmak değildi. Belki başka birşey daha vardı. Jessie'nin bedeli ne
olursa olsun herşeyi ilk ve son kez açıklamak isteyen bir yanıda sözkonusuydu.

 Başınıyine yastıklara gömdü. Gözlerini yummuş, kollarınıkurban edilmeyi bekliyormuşgibi havaya kaldı
rarak iki yana açmıştı. Suratının hatlarıgerilmiş, rengi uçmuştu.

 Jessie karanlıkta,«Özellikle siz, kızlar,»diye fısıldadı.«Özellikle siz hepiniz, kızlar.»

 Başınıyastıklara gömdüve güneşin tutulduğu gün onu yine etkisine aldı.

 18

 Jessie'nin güneşgözlüğüve evde yapılmışfiltrenin arkasından gördüğüşeyöylesine acayip ve müthişti ki, kız
ın kafasıbir an bunu kavramaya yanaşmadı. Buöğleden sonra gökyüzünde dev bir ben vardısanki. Anne
Francis'in ağzının kenarının hemen aşağısındakine benzeyen bir ben.

 «Eğer uykumda konu ş uyorsam... Çü nk ü bebe ğ imi b ü t ü n hafta g ö rmedim... »

 Jessie bu noktada babasının elini sağgöğsünün ucuna koymuşolduğunu farketti. Göğsünüusulca sıkan el
soldakine doğru kaydı, sonra tekrar sağdakine döndü. Büyüklüklerini kıyaslıyordu sanki. Tomşim-

 — 149 —

 diçok hızlısoluyordu. Jessie'nin kulağınaçarpan soluklarıbuharlılokomotifin gürültüsügibiydi.

 Man/in Gaye, o ruhların açık arttırmacısı, « Bir tan ı k bulabilir miyim? » diye bağırıyordu. « Bir tan ı k,
tan ı k? »

 «Baba?İyi misin?»

 Kız göğüslerinde hafif bir karıncalanma hissetti. Zevk ve acı...çikolata soslu tavuk kızartması. Ama bu
kez ayrıca endişelendi,şaşırdıve aklıkarıştı.

 Tom,«Evet,»dedi ama sesi hemen hemen bir yabancınınkinden farksızdı.«Evet, iyiyim ama dönüp bakma.
»Jessie'nin göğsündeki eller başka tarafa gitti. Bir el güneşlenme kılığının eteğini yukarıitiyordu.

 «Baba, ne yapıyorsun?»

 Aslında bu soruyu sorarken Jessie'nin sesinde korkudançok merak vardı. Ama korku da vardı... ince kı
rmızıbir iplik parçasıgibi birşeydi. Yukarıda, koyu mavi gökyüzündeki siyah dairenin etrafında garip kızgın
birışık göz alıcıbir biçimde parlıyordu.
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 «Beni seviyor musun, Punkin?»

 «Evet, tabii...»

 «Öyleyse hiçbirşey için endişelenme. Ben sana asla zarar vermem. Ben sana tatlıtatlıdavranmak
istiyorum. Sen sadece tutulmayıseyret ve sana tatlıtatlıdavranmama izin ver.»

 «Bunu istediğimden pek emin değilim, baba.»Şaşkınlığıartıyor, kırmızıiplik de kalınlaşıyordu.«Gözlerimin
kavrulmasından korkuyorum. Oşeylerimin yanmasından.»

 Marvin, « Ama ben bir kad ı n ı n bir erke ğ in en iyi dostu oldu ğ una inan ı yorum, » diyeşarkısöylü
yordu.«Ve onun yan ı ndan ayr ı lmayaca ğı m... Sonuna kadar...                                 «

 Tom artık iyice kesik kesik soluyordu.«Yirmi saniyen daha var. En aşağıo kadar. Onun için endişelenme.
Ve dönüp arkana bakma.»

 Jessie lastik sesi duydu. Ses babasından gelmişti, ondan değil. Kendi külotu olmasıgereken yerdeydi. Ba
şınıeğip bakarsa külotunu görebilecekti. Elbisenin eteği yukarıya doğru sıyrılmıştı.

 Tom yine,«Beni seviyor musun?»diye sordu. Kız korkunçbir sezgiyle sarsıldı. Bu sorunun doğru cevabın
ın yanlışa dönüştüğünüseziyordu. Ama henüz on yaşındaydıve verebileceği tek yanıt hâlâaynıydı. Babası
na onu sevdiğini söyledi.

 — 150 —

 Marvin, « Tan ı k, tan ı k... » diye yalvarırken sesi hafifledi.

 Kalçasındaki el bu kezöne doğru ilerledi ve bacaklarının birleştiği yere gelince durdu. Jessie, bunu
yapmamasıgerekir, diye düşündü. Eli yanlışyerde...

 Jessie'nin içinde bir ses birdenbire konuşmaya başladı. Sana par mak at ı yor.

 Daha sonraki yıllardaİyi-Eşinki diye tanımlayacağıbu ses sık sık Jessie'nin tepesini attıracaktı. Bazen
ihtiyatın sesiydi.Çoğu zaman suçlamalarla doluydu. Ve hemen hemen sürekli inkâra sapardı. Hoş
olmayanşeyler, aşağılatıcışeyler, acıvericişeyler... onlarıfazla heyecana kapılmadan görmezden gelirsen
sonunda ortadan kaybolurlardı.İyi-Eşböyle düşünürdü. Bu ses, apaçık haksızlıkların bile doğru olduğunda
inatlaısrar ederdi. Onların sıradanölümlülerin kavrayamayacaklarıkadar karmaşık ve hayırlıbir büyük planı
n parçalarıolduğunu söylerdi. Jessie bazen (özellikle on bir, on iki yaşlarındayken, ikinci sınıföğretmeni
Miss Petrie'nin adınıverdiği) buördek vakvaklamasınıandıran mantıklısesi duymamak için elleriyle kulakları
nıtıkardı. Ama tabii bunun bir yararıolmazdı,çünküsesin kaynağıkulağının erişemeyeceği bir yerindeydi.
Ama Jessieüzüldüğüzaman bu seste sadeceşefkat ve pratiklik olurdu. Güneştutulmasıyüzünden Batı
Maine'in yukarısında gökyüzükararır ve yıldızların akisleri Dark Score Gölünün derinliklerinde alev alev
yanarlarken Jessie bacaklarının arasındaki elin amacınıanladı(hemen hemen). Ve sesin söylediklerine
panikle karışık bir rahatlıkla sıkıca sarıldı.

 Sana sadece parmak at ı yor, Jessie. Hepsi o kadar.

 Bundan emin misin?

 Ses kesin cevap verdi. Evet. Yıllar geçerken Jessie bu sesin her zaman emin olduğunu anlayacaktı. Ama
ister haklıolsun, ister haksız. Baban sana sadece bir ş aka yap ı yor, hepsi o kadar. Seni korkuttu ğ
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unun fark ı nda de ğ il. Onun i ç in a ğ z ı n ı a çı p bu g ü zel saatleri mahvetme. Bu hi ç de ö nemli bir ş
ey de ğ il.

 Başka bir ses... sert bir ses, i ş it de inanma, k ı z ı m,diye atıldı. Tom bazen onun k ı z ı de ğ il, kahrolas
ı ca sevgilisiymi ş sin gibi davran ı yor. Ve ş imdi de bunu yap ı yor i ş te.

 Jessie bunun yalan olduğundan neredeyse emindi. Okul bahçesinde tekrarlanan o yasaklanmış, garip sö
zle kastedilen hareketin sadece

 — 151 —

 LJ

 bir elle yapılmayacağından hemen hemen emindi. Ama yine de kuşkularıvardı. Ani bir endişeyle Karen
Aucoin'in ona,«Birçocuğun dilini ağzına sokmasına sakın izin verme,»dediğini hatırladı.«Çünküo zaman
boğazında bir bebek oluşmaya başlayabilir. Bebekler bazen böyle oluyorlar. Bebeği kusarakçıkarmak
isteyen kadınlarınçoğuölüyor. Genellikle bebek de. Ben birçocuğun beni Fransız tarzıöpmesine izin
vermeyeceğim. Gerçekten sevdiğim birçocuğun beni biraz yoklamasına izin verebilirim. Ama boğazımda
bir bebek istemem.İnsan nasıl yemek YER o zaman?»

 Jessie o sırada bu hamilelik kavramınıçok delice bulmuştu. Bunun sevimli bir yanıda yok değildi. Böyle
bir fikir, buzdolabının kapağınıkapadığın zamanışığın içeride hâlâyanıp yanmadığınıdüşünerek endişelenen
Karen Aucoin'den başka kimdençıkardı? Amaşimdi bu fikir, kendineözgüo acayip mantığıylaöneçıkı
yordu. Diyelim ki... sadece diyelim ki, bu iddia doğruydu. Birçocuğun dili yüzünden bebeğin olduğuna gö
re...

 Jessie bacaklarınısıkıca birbirine bastırmayaçalışırken biraz da korkuyla hafifçe inledi.

 Çok sonra Tom'un bu sesi yanlışyorumlamışolabileceğini düşünecekti. Yorumu ne olursa olsun bu, garip
olayın doruk noktasınıbelirledi. Tom birdenbire yay gibi kıvrıldıve Jessie'nin de düzgün bir hareketle yü
kselmesine neden oldu.

 Jessie, istemiyorum, diye düşündü. Bütün bunlarla bir ilişkim olmasınıistemiyorum. Bu neyse,çok iğrenç,
korkunçve dehşet verici. Aynıanda külotunda sıcak birıslaklık hissetti.

 İleride bir günİyi-Eş'in olacak o ses hemen, ter bu, dedi. Ter i ş te. Tom kuca ğı na oturmaktan korktu ğ
unu anlad ı . O y ü zden sinirlendi. Utanmal ı s ı n.

 Diğer ses, ileride bir gün Ruth'un olacak o ses, haydi oradan, diye cevap verdi. Termi ş ! Sen onun ne
oldu ğ unu biliyorsun, Jessie. Maddy'nin « Yat ı ya Gelin » partisinde o ve arkada ş lar ı n ı n s ö z ü n ü
ettiklerini duydu ğ un ş ey. Hani onlar sonunda senin uykuya dald ığı n ı sanm ış lard ı ya. Cindy Lessard
bundan « o s ı v ı» diye s ö z etmi ş ti.

 Beyaz renkte oldu ğ unu ve bir ç ocu ğ u ş eyinden di ş macunu gibi p ü sk ü rtt üğü n ü s ö ylemi ş ti. İş
te bebekleri olu ş turan ş ey bu. Frans ı z tarz ı ö p üş me de ğ il.

 —152—

 Bir an orada, Tom'un dalgasının en yüksek yerindeöylece dengede kaldı. Aklıkarışmış, korkuyordu ve
biraz da heyecanlıydı. Babasının nemli havada arka arkaya, hışırtılıhışırtılısoluk almayaçalışmasını
dinliyordu. Sonra Tom'un bacaklarıyla kalçalarıağır ağır gevşedi ve Jes-sie'yi aşağıya indirdi.
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 «Artık ona bakma, Punkin,»dedi. Hâlâsoluk soluğaydıama sesi hemen hemen normalleşmişgibiydi. Bu
sesteki korkutucu heyecan kaybolmuştu. Jessie de rahatlamıştı. Ne olduysa artık sona ermişti. Eğer birş
ey olduysa...

 «Baba...»

 «Hayır, tartışma yok. Zamanın doldu.»

 Tomüstüste konmuşisli camlarıkızın elinden usulca,şefkatle aldı. Aynıanda Jessie'nin boynunuöptü. Daha
da büyük birşefkatle hem de. Jessie o sırada gölüsaran o acayip karanlığa bakıyordu. Baykuşun hâlâött
üğünün belli belirsiz farkındaydı. Ağustos böcekleri alda-narak akşamşarkılarına iki,üçsaatönce başlamış
lardı. Jessie'nin gözlerininönünde yeşil alevlerden bir haleyleçevrili yuvarlak birşey uçuşuyordu. Eğer gü
neşe fazla bakarak ağtabakalarımıyaktıysam, bu görüntüyüömrümün sonuna kadar göreceğim, diye düşü
ndü. Ona bakmak zorunda kalacağım. Biri gözlerininönünde bir flaşpatlattıktan sonra gördüğünşeye
benziyor...

 «Neden içeri girip blucinini giymiyorsun, Punkin? Galiba bu güneşkılığınıgiymen pek de parlak bir fikir de
ğildi.»

 Tom ifadesiz, duygusuz bir sesle konuşuyordu. Sanki güneşlenme kılığınıgiymek Jessie'nin fikriymişgibi.
(Miss Petrie'nin sesi hemen, belki fikir senin de ğ ildi,dedi. Ama yine de bunun uygun olmad ığı n ı
bilmen gerekirdi. » O anda Jessie'nin aklına yeni birşey geldi. Ya babam anneme olanlarıanlatmaya karar
verirse? Bu ihtimalöyle dehşet vericiydi ki, Jessie hüngür hüngür ağlamaya başladı.

 «Çoküzgünüm, baba,»diye hıçkırarak Tom'a sarıldıve yüzünüboynundakiçukura gömdü. Burnuna yine o
traşlosyonu mu, kolonya mı, her neyse pek hafif kokusu geldi.«Eğer yanlışbirşey yaptıysam... gerçekten
gerçekten gerçektenüzgünüm.»

 Tom,«Tanrım, hayır!»dedi. Ama yine o ifadesiz sesle, dalgın dalgın konuşmuştu. Sanki Sally'e, Jessie'nin
yaptıklarınısöylemesi gerekip gerekmediğine karar vermeyeçalışıyordu. Ya da bununörtbas edilip
edilemeyeceğine.«Sen yanlışbirşey yapmadın, Punkin.»

 —153—

 Kızüsteledi.«Beni hâlâseviyor musun?»Aklına bunu sormakla delilik ettiği geldi. Alacağıcevabın onu yı
kmasıolasılığıvardı. Bu riski göze almasıçılgınlıktı. Ama sormak zorundaydı.

 Tom hemen,«Tabii,»diye cevap verdi. Bu sözleri söylerken sesi biraz daha canlandı. Jessie'nin onun doğ
ruyu söylediğini anlamasınısağlayacak kadar. (Ah, insanıne rahatlatıyordu!) Ama kız yine de bazı şeylerin
değişmişolduğundan kuşkulanıyordu. Bütün bunların nedeni hiçanlayamadığıbirşeydi. Jessie bunun...

 (Bu parmak atmayd ı bir t ü r parmak atma sadece parmak atma atma...)

 ...seksle bir ilgisi olduğunu biliyordu. Ama ne dereceye kadardıya da ne kadar ciddiydi, bu konuda hiçbir
fikri yoktu. Herhalde bu«Yatıya Gelin»partisinde kızların«sonuna kadar gitmek»dediklerişey değildi.
(Garip bilgileri olan Cindy Leessard bu işten,«Uzun beyaz bir sırıkla derin denize dalma»diye söz etmişti.
Bu, Jessie'ye hemçok korkunç, hem de pek komik gelmişti. Aucoin'le okuldan dönerlerken kızın sö
yledikleri aklına geldiyse de, hemen kafasından kovmayaçalıştı. Herhalde o söylenenler doğru değildi.,
doğruysa bile kimse dilini onun ağzına sokmamıştı.
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 Annesininöfkeli sesini duyar gibi oldu.«Ençok gıcırdayan tekerlek yağlanır.»Jessie külotunun arkasındakiı
slaklığıyokladı, leke yayılmıştı. Doğru, diye düşündü. Gıcırdayan tekerleği yağlıyorlarmış...

 «Baba...»

 Tom elini kaldırdı. Genellikle akşam sofrasında annesi ya da Maddy (veçoğu zaman annesi) birşey yüzü
nden kızmaya başladığızaman yapardıbu hareketi. Jessie, babasının ona bu hareketi yaptığınıhiçhatırlamı
yordu. Bu, Jessie'nin birşeyin burada korkunçbir biçimdeçarpıldığıduygusunu destekledi. Yaptığıkorkunç
bir hata yüzünden (belki de güneşlenme kılığınıgiymeye razıolması) yüzünden temelden bazıdeğişiklikler
olacaktı. Geri alınmayacak değişiklikler. Bu düşünce Jessie'yiöyle derindenüzdüki, ona içinde birtakım
parmaklar acımasızca dolaşarak bağırsaklarınıayırıp ayıklıyorlarmışgibi geldi.

 Tom,«Demin olanlar,»diye başladı. Sonraöksürerek boğazını] temizledi.«Birazönce olanlar konusunda
konuşmamız gerekiyor, Pun-j kin. Ama hemen,şu an değil.Şimdi içeri koşup giysilerini değiştir. Hat-

 — 154 —

 ta o aradaçabucak bir duşda yapabilirsin. Güneştutulmasının sonunu kaçırmamak içinçabuk ol.»

 Jessie'nin tutulmaya duyduğu bütün ilgi sönmüştü. Ama bir milyon yıl da yaşasa bunu babasına sö
ylemeyecekti. Onun yerine başınısalladı.«Baba, benim birşeyim yok ya?»

 Tom'un yüzünde hayret dolu bir ifade belirdi. Sonra ihtiyat ve kararsızlık. Bu karışım kızın, içindeöfkeli
ellerin bağırsaklarınıyoğurdu-ğu fikrini güçlendirdi... Ve birdenbire babasının da kendini onun kadar kötü
hissettiğini anladı. Belki de daha kötübile hissediyordu. Kendi sesinden başkasının duyulmadığıberrak bir
anda kız, tabiiöyle hissetmelisin, diye düşündü. Tanrım! Bu i ş isen başlattın!

 Tom,«Evet,»dedi... Ama sesi Jessie'yi pek de ikna etmedi.«Hiçbirşeyin yok, gayet iyisin.Şimdi içeri
gidipüstüne başınaçekidüzen ver.»

 «Peki.»

 Jessie gülümsemeyeçalıştı. Babasıbir anşaşırdıysa da gülümsemeyi başardıBu gülümseme Jessie'nin biraz
rahatlamasınısağladı, içinde dolaşan eller bir an parmaklarınıgevşettiler. Ancak yukarıkattaki Maddy'le
paylaştığıbüyük yatak odasınaçıktığısırada o duygular yeniden canlanmaya başladı. En kötüsüo
korkuydu. Babasının olanlarıannesine anlatmayıgerekli göreceği korkusu. Annesi ne düşünecekti o
zaman?

 «Ah, işte bizim Jessie'miz,öyle değil mi? Gıcırtılıtekerlek.»

 Oda, kızlar kampında yapıldığıgibi ortaya gerilen birçamaşır ipiyle ikiye ayrılmıştı. Jessie'yle Maddy bu
ipe bazıeskiçarşaflarıasmış, sonrada mumlu boyalarlaüzerlerine parlak renkli desenlerçizmişlerdi. O sı
radaçarşaflarıboyamak ve odayıayırmak onlaraçok eğlenceli gelmişti. Ama buşimdi Jessie'ye budalaca
veçocukça gözüküyordu. Ortadakiçarşafa vuran, dans eder gibi titreyen dev gölgesi de bayağı
korkutucuydu. Bu bir ejderhanın gölgesine benziyordu. Kızın genellikle hoşlandığıçam reçinesinin keskin
kokusuşimdi ona ağır ve içbayıltıcıgeliyordu. Kötübir kokuyuörtmek için havayıtazeleyecek bir parfüm sı
kmaya benziyordu bu.

 «İşte bizim Jessie'miz böyle. Planlananşeylerden memnun kalmaz. Herşeyi kendisi tamamlamadıkça
rahat etmez. Başkalarının planlarından hoşlanmaz. Hiçbirşeyi tadında bırakamaz.»
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 Jessie o sesten kaçmak için hızla banyoya girdi ama kaçamayacağınıtahmin ediyordu. Bunda da haklıydı
. Işığıyakıp güneşlenme kılığınıbirçekişte başındançıkardı. Elbiseyi kirliçamaşır sepetine atarak ondan
kurtulduğu için sevindi. Sonra aynada irileşmişgözlerle kendine baktı.Şimdi karşısında olgun bir kıza uygun
biçimde taranmışsaçlarınçevrelediği birçocuk suratıvardı. Saçlarıtel tel, bukle bukle tokalardan
kurtuluyordu. Gördüğüküçük bir kız vücuduydu... düz göğüslü, dar kalçalı. Ama uzun süre böyle
kalmayacaktı. Değişmeye başlamıştıbile.

 Üzüntüyle, dolgun göğüsler ve yuvarlak kalçalar asla istemiyorum, diye düşündü. Madem böyleşeylere
neden oluyorlar, onlarıkim ister?

 Bu düşünce ona külotunun oturduğu yerindekiıslak lekeyi hatırlatınca iççamaşırınıçıkardı. Seras'den alı
nan bu pamukluçamaşır eskiden yeşilken artık sola sola griye dönüşmüştü. Ellerini külotun beline
sokarak onu merakla havaya kaldırdı. Evet, arkada gerçekten birşeyler vardı. Ama ter değildi bu. O
zamana dek gördüğüdişmacunlarına da hiçbenzemiyordu. Dahaçok incimsi gri bulaşık deterjanınıandırı
yordu. Başınıeğerek ihtiyatla kokladı. Burnuna gelen hafif koku.^ıcak ve durgun havalardan sonra gölüve
kuyularından aldıklarısuyu anımsattıona. Bir keresinde babasına fazla koktuğunu düşündüğübir bardak su
götürmüşve ona kokuyu alıp almadığınısormuştu.

 Tom başınısallayarak neşeyle,«Hayır,»demişti.«Ama bu suyun kokmadığıanlamına gelmez. Sadece benim
fazla sigara içtiğimi gösterir. Bana kalırsa, bu suda eser miktarda mineral var. Suyu biraz kokutuyor ama
sana bir zararıdokunmaz. Yemin ederim! Sadece annen kumaşlarıyumuşatmak için bir servet harcayacak.
»

 Jessieşimdi de, eser miktarda mineral, diye düşünerek o tatsız kokuyu tekrar kokladı. Bunun kendisini
neden ilgilendirdiğini anlayamı-yordu. Ama ilgilendiriyordu işte. Maden işte... hepsi o kadar. Kokusu...

 Sonra daha otoriter olan o ses konuşmaya başladı. Güneşin tutulduğu günöğleden sonra biraz annesinin
sesine benziyordu. Bir kere Jessie'yi«Kızım»diyeçağırıyordu. Sally de bazen böyle yapardı. Jes-sie'ye bir i
şi kaytardığıya da bir sorumluluğunu unuttuğu için kızdığızaman böyle derdi. Ama Jessie aslında bunun
kendi yetişkinlik sesi olduğunu seziyordu. Belki saldırgan anırtısıbiraz sarsıcıydı. Ama bunun nedeni de
sadece sesin ortayaçıkmasıiçin daha erken olmasıydı. Ama o yine de buradaydı. Buradaydıve Jessie'nin
kendini toplama-

 — 156 —

 sıiçin elinden geleni yapıyordu. Kız bu sesin tiz yüksekliğinin onu (iarip bir biçimde rahatlattığını
hissediyordu.

 Cindy Lessard' ı n s ö z ü n ü etti ğ i ş ey... i ş te o. Bu onun « s ı v ı s ı» , k ı z ı m. Kendi kendine peri
masallar ı anlatarak burnuna gelenin g ö l ü n kokusu oldu ğ unu s ö yleme. Ya da eser miktarda
madenlerin kokusu oldu ğ unu. Karen Aucoin sala ğı n teki. D ü nya tarihinde bo ğ az ı nda bebek yeti ş
tiren bir tek kad ı n bile yok. Bunu sen de biliyorsun. Ama Cindy Lessard budala de ğ il. Onun bu s ı v ı y
ı g ö rd üğü n ü san ı yorum. Art ı k sen de g ö rd ü n. Erkek ş eyi bu!

 Jessie sıvıne olduğu değil, dahaçok kaynağıkim olduğu için birden tiksinti duydu. Külotunu kirli sepetine,
güneşlenme kılığınınüzerine attı. Sonra gözlerininönünde annesinin hayali belirdi. Sepetleri o boşaltır ve
bodrumdakiıslakçamaşırlıkta herşeyi yıkardı. Sally'nin bu belirli sepetten belirli külotu aldığınıve o belirli
maddeyi bulduğunu görür gibi oldu. 0 zaman ne düşünecekti? Ailenin dert kaynağıgıcırtılıtekerleğinin yağ
landığınıtabii... Başka ne düşünecekti ki?..
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 Jessie'nin tiksintisi suçla karışık bir dehşete dönüştü. Külotunuçabucak sepetten aldı. O tatsız koku sanki
tüm genzini kapladı. Koyu, pis ve mide bulandırıcıydı. Jessie tuvaletinönünde dizçöküp, külotu elinde,
kustu. Yarısindirilmişhamburgerlerin kokusu etrafa yayılmadançabucak suyuçekti. Sonra da soğuk su
musluğunu açıp ağzınıçalkaladı. Bir saat kadar burada, tuvaletinönünde dizlerininüzerinde kalacağıve
kusacağıkorkusu yavaşyavaşgeçmeye başladı. Midesi yatışmaya başlıyor gibiydi. O tatsız, bakır ve krema
kokusunun tekrar burnuna gelmesini engelleyebilirse...

 Jessie soluğunu tutarak külotunu soğuk su musluğunun altına uzatıp yıkayarak sıktı. Sonra onu tekrar
kirli sepetine attı. Derin bir soluk alarak, aynıandaşakaklarına düşen saçlarınııslak ellerinin tersiyle yukarı
ya doğru itti. Annesiıslak külotun kirliçamaşırların arasında ne işi olduğunu sorarsa...                        
                             ş -

 İleride bir günİyi-Eşin olacak olan o sesüzüntüyle, daha ş imdiden su ç lu gibi d üşü nmeye ba ş lad ı n,
dedi. K ö t ü bir k ı z olman ı n ba şı na ne dertler a ç t ığı n ı g ö r ü yor musun, Jessie? G ö rd üğü n ü
umar ı m...

 Diğer sesöfkeyle, kes sesini, seni k üçü k s ü r ü ngen,diye homurdandı. Daha sonra istedi ğ in kadar
d ı rd ı r edebilirsin. Ama ş u anda izninle bir sorunu çö z ü mlemeye ç al ışı yoruz. Tamam m t?

 —157 —

 Öteki ses cevap vermedi. Bu da iyiydi. Jessie saçlarınısinirli sinirliJtekrar geriye itti. Oysaşakaklarınaöyle
fazla saçdüşmemişti. Annesiıslak külotun kirliçamaşır sepetinde ne işi olduğunu sorarsa Jessie sadece,«
Havaçok sıcaktı,»diyecekti.«Şortumuçıkarmadan suya dalı-verdim.»O yazüçüde kimi zaman böyle yapm
ışlardı.

 O halde ş ortunla g ö mle ğ ini de muslukta ı slatmay ı unutmamal ı s ı n. Tamam m ı , k ı z ı m?

 Jessie başınısalladı? Tamam.İyi akıl ettin.

 Banyo kapısının arkasında asılıolan bornozu giydi. O sabah annesi, ablasıve erkek kardeşi giderken
arkasında olan tişörtleşortu almak için yatak odasına döndü... Bu olay sanki bin yılönce olmuştu.Şortuy-la
tişörtünügöremediönce. Yatağın altına bakmak için dizçöktü.

 Bir ses, di ğ er kad ı n da dizlerinin ü zerinde,diye açıkladı. Onun burnuna da ayn ı koku geliyor. Bak ı
r ve krema kokusu.

 Jessie bu sözleri hem duydu, hem de duymadı. Aklıfikrişortuyla tişörtünde ve anlatacağıhikâyedeydi.
Onun da tahmin ettiği gibi giysiler yatağın altındaydı. Jessie onlarıalmak için uzandı.

 O ses ekledi. Koku kuyudan geliyor. Kuyudan gelen koku.

 Jessie eşyalarınıkapıp banyoya giderken, evet, evet, diye düşündü. Kuyudan gelen koku.Çok güzel. Sen
birşairsin ama bundan haberin yok.

 Ses, kad ı n onun kuyuya d üş mesine neden oldu,dedi ve sonunda I bu sözler Jessie'yi etkiledi.
Banyonun kapısında kalakaldı. Gözleri irileş-mişti. Yeni veöldürücübir korku duyuyordu artık.Şimdi bu
se'si bilinçli bir biçimde dinliyordu. Diğerlerine hiçbenzemiyordu bu ses. Gece geçvakit radyoda
duyabileceğin, koşullar uygun olduğu zaman yakalayacağın...çokçok uzaklardan gelebilecek bir sesti.
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 O kadar da uzaklardan de ğ il, Jessie. O da g ü ne ş tutulmas ı b ö lge sinde.

 Dark Score©ölünün kıyısındaki evinüst koridoru sanki bir an ka\ boldu; yerini birbirine girmişböğürtlenç
alılarıaldı. Güneştutulmasının kapattığıgökyüzünün altında gölgeleri yana düşmüyordu. Etraf keskir| deniz
tuzu kokuyordu. Jessie sabahlıktı, sıska bir kadın gördü. Kır saçlarınıtopuz yapmıştı. Kıymıklıtahtalardan
oluşan bir kareninüzerine di;çökmüştü. Yanında, l|ir su birikintisi gibi duran beyaz bir kumaşvarc Jessie
onun o sıska kadının kombinezonu olduğundan emindi. Jessiı

 —158—

 kadına,«Sen kimsin?»diye sordu ama o kaybolmuştu bile... tabii aslında dahaönce vardıysa.

 Kız belki o hayelete benzeyen kadın arkasına geçmiştir diye omzununüzerinden bile baktı. Ama yukarı
katın koridoru boş, o da yalnızdı.

 Jessie başınıeğerek kollarına bakınca tüylerinin diken diken olduğunu gördü.

 İleride bir günİyi-Eş-Burlingame olacak sesüzüntüyle, sen akl ı n ı ka çı r ı yorsun,diye inledi. Ah, Jessie,
k ö t ü bir k ı z gibi davrand ı n. Ç ok k ö t ü bir k ı z gibi. Ş imdi bunun bedelini akl ı n ı ka çı rarak ö
deyeceksin.

 «Benim aklımıkaçırdığım yok!»Jessie banyonun aynasında hatlarıgerilmişolan solgun yüzüne baktı.«Kaçı
rdığım falan yok.»

 Jessie bir an bekledi. Bir tür dehşet dolu duraklamaydı. Seslerden herhangi birinin ya da gömleği yanında
bir gölcük gibi duran,çatlamıştahtalarınüzerine dizçökmüşolan kadının geri dönüp dönmeyeceğini
anlamayaçalışıyordu. Ama ne birşey duydu, ne de gördü. Jessie'ye birinin birini kuyuya ittiğini söyleyen o
acayip diğer ses de kesilmişti anlaşılan.

 İleride bir gün Ruth'un olacak ses, sinir gerginli ğ i, k ı z ı m,dedi. Jessie sesin aslında buna inanmadığın
ıama onun hemen, tekrar harekete geçmesinin iyi olacağına karar verdiğini anladı. Yan ı nda g ö mle ğ i
olan bir kad ı n ı d üşü nd ü n. Çü nk ü bug ü n akl ı nda ç ama şı rlar var. Hepsi o kadar. Ben senin
yerinde olsayd ı m b ü t ü n bunlar ı unuturdum.

 İyi biröneriydi. Jessieşortuyla tişörtünümusluktaçabucakıslattı, sonra da duşa girdi. Sabunlanıp durulandı.
Kurulandıktan sonra tekrar telaşla yatak odasına gitti. Genellikle koridordan hızla geçeceği için bornoz
giymek zahmetine katlanmazdı. Ama bu kez giydi ve kemeri bağlayacağınaönünükapatarak eliyle tuttu.

 Yatak odasında durdu yine. Dudağınıısırıyor, diğer acayip sesin geri gelmemesi veçılgınca hayaller ya da
halüsinasyonlar... her neyse-leröyleşeyleri görmemek için dua ediyordu. Neyse hiçbirşey olmadı. Bornozu
yatağına atarakşifonyerine gidip temizçamaşır veşort aldı.

 O kadının burnuna da aynıkoku geliyor, diye düşündü. O kadın kimse adamıdüşürdüğükuyudan yükselen
aynıkokuyu alıyor. Ve buşimdi oluyor. Güneştutulurken. Eminim ki...

 Jessie elinde temiz bir bluzla döndü, sonra da donmuşgibi kalakaldı. Babasıkapıda durmuşona bakı
yordu.

 - 159-

 19
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 Jessieşafağın sütümsü, yumuşakışığında uyandı. Kafasinıhâlâo kadınınşaşırtıcıve uğursuz hayali
dolduruyordu. Kırlaşmaya başlayan saçlarınıköylükadınlarıgibi sıkıca tarayıp topuz yapmıştı. Birbirlerine
girmişböğürtlenlerin yanında duruyordu. Kırık tahtalardan aşağıya bakıyor ve burnuna o korkunç, tatsız
koku geliyordu. Jessie o kadınıyıllardan beri düşünmemişti.Şimdi 1963'le ilgili rüyasından yeni uyanmıştı.
Aslında o bir rüya değil bir anımsamaydı. Jessie o gün kendisine doğaüstübir görme yeteneği verilmişoldu
ğunu düşünüyordu. Belki de buna stres neden olmuşve bu yeteneği yine aynınedenle kaybetmişti.

 Ama bu da, babasıyla balkonda olanlar daönemli değildi. Daha sonraki olaylar, döndüğüve Tom'un kapı
da durduğunu gördüğüzaman olanlar daönemsizdi. Bütün bunlarçok uzun yıllarönce olmuştu.Şu anda
olanlarsa...

 Başıdertteydi... hem de ciddi biçimde.

 Jessie başınıyastıklara dayayarak havada asılıolan kollarına baktı. Kendini birörümceğin ağına yakalanmış
, zehirlenmişbir böcek kadar aciz ve sersem hissediyordu. Yeniden uyumaktan başka hiçbirşey
istemiyordu. Bu kez mümkünse hiçrüya görmeden.Ölükollarıve kuru boğazıbaşka bir evrende kalsındı.

 Amaşansıbu konuda ona yardım etmeyecekti.

 Yakında bir yerden yavaş, uykulu bir vızıltıgeliyordu. Jessieönce, ç alar saat,diye düşündü. Gözleri açık
birkaçdakika kestirdikten sonra da, duman detekt ö r ü ,diye aklından geçirdi ve kısa bir an boşyere
umutlandı. Bu da onu gerçek uyanmaya biraz yaklaştırdı. Duyduğuşeyin duman detektörüne pek
benzemediğini anladı. Buşeye benziyordu...Şeye...

 Bunlar sinek, k ı z ı m, tamam m ı ?Kül yutmayan ses yorgun ve cansızdı. Yaz Ç ocuklar ı n ı duydun de
ğ il mi? Eh, i ş te bunlar da Sonbahar Sinekleri. Ş u anda kendilerine ö zg ü bir D ü nya Ş ampiyonas ı ma
ç lar ı Gerald Burlingame'in ü zerinde oynan ı yor. Ü nl ü avukat ve kelep ç e feti ş isti Gerald' ı n.

 Jessieçatalçatal, boğuk bir sesle,«Tanrım,»dedi.«Kalkmalıyım.»Sesini zorlukla tanıyabilmişti.

 —160—

 Sonra, kahretsin, diye düşündü. Bu da ne anlama geliyor? Jes-sie'nin tam anlamıyla uyanmasınıbu
sorunun cevabıtamamladı. Hiçbir anlama gelmiyor... Uyanmak istemiyor ama ona uyanmışolmasıgerçeğ
ini kabul etmesi daha iyi olacakmışgibi geliyordu. Uyanık kaldığısürede birşeyler başarmalıydı.

 Herhalde i ş e ellerinle kollar ı ndaki uyu ş uklu ğ u ge ç irmeye ç al ış makla ba ş laman iyi olur. Tabii o
uyu ş ukluktan kurtulabilir/erse...

 Jessie sağkoluna baktı, sonra başınıpaslanmışmadene dönüşmüşolan boynununüzerindeçevirdi. (Boynu
yarıuyuşuktu.) Sol tarafa baktı. Ani birşokla kol ve ellerine yeni bir gözle baktığınıfarketti. Sanki bir teşhir
salonunun vitrinindeki mobilyalara bakıyordu. Bu eller ve kolların Jessie Burlingame'le hiçbir ilişkileri
yokmuşgibiydi. Bunun hiçde garip birşey olmadığınıdüşündü. Kol ve elleri tümüyle hissizleşmişti. Duyu
ancak koltukaltlarının biraz aşağısından başlıyordu.'

 Jessie kendini yukarıçekerek doğrulmayaçalıştı. Kollarındaki isyanın kuşkulandığından daha ileri gitmiş
olduğunu anlayarak sarsıldı. Kol ve elleri sadece onu kımıldatmayıreddetmiyorlardı. Kendileri de kımı
ldamak niyetinde değillerdi. Jessie'nin beyninin verdiği emirlere aldırmıyorlardıbile. Başınıkaldırıp tekrar
kollarına baktı. Artık onlarıbirer eşya gibi görmüyordu. Kollarışimdi bir kasabınçengelinden sarkan
renksiz et parçalarınıandırıyorlardı. Jessieöfke ve korkuyla boğuk boğuk bağırdı.
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 Ama neyse... Kollarına birşey olduğu yoktu. Hiçolmazsaşimdilik. Kızmak ya da korkmak bu durumu hiç
değiştirmeyecekti. Ama ya parmakları? Onlarıbükerek karyolanın direklerini kavrayabilirse belki...

 ... belki de düşündüğünüyapamayacaktı. Parmaklarıda kollarıkadar yararsızdı. Bir dakika kadarçabaladı
ktan sonra sağbaşparmağının uyuşukça seğirmesiyleödüllendirildi.

 Ağzıtozla dolmuşgibi.«Sevgili Tanrım...»dedi.Şimdi bu sesteöfke değil, yalnızca korku vardı.

 Tabii insanlar kazalardaölüyorlardı. Jessie yaşamıboyunca TV haberlerinde yüzlerce, hatta belki de
binlerce 'ölüm klip'i görmüştü. Parçalanmışarabalardan taşınan naylon torbalar. Ormandan Medi-Vac askı
larıylaçıkarılan kurbanlar. Arka planda binalar yanarken alelaceleörtülmüşbattaniyelerin altındançıkan
ayaklar. Geçitlerde ya da barlarda yerdeki yapışkan kara lekeleri işaret eden rengi uçmuş, titrek sesli

 —161—

 Oyun/F: 11

 tanıklar. John Belushi'nin beyazlara sarılıcesedinin Los Angeles'teki Chateau Mormont Otelindençıkarıld
ığınıgörmüştü.İp cambazıKari VVallenda'nın dengesini kaybedereküstünde yürüyeceği kablonunüzerine k
ötübiçimde düşmesini, onu bir an yakalamasını, sonra da aşağıya,ölüme yuvarlanmasınıseyretmişti.
(Kablonun iki sayfiye otelinin arasına gerilmişolduğunu hatırlar gibiydi.) Haber programlarında bu olay
tekrar tekrar gösterilmişti. Sanki adamlarda bir saplantıhalini almıştı. Jessie bütün bu nedenlerle insanların
kaza sonucuöldüklerini biliyordu. Tabii biliyordu. Amaşu ana dek o insanların i ç lerindeinsanlar olduğ
unu anlayamamıştı. Kendi gibi insanlar. Peynirli bir hamburger daha yiyemeyeceklerini, bir«Final Jeopardy
»programınıdaha izleyemeyeceklerini («Lütfen cevabınızın bir soru biçiminde olmasına dikkat edin.») ya
da en yakın dostlarınıarayarak perşembe gecesi poker oynamanın ya da cumartesi günüöğleden sonra alış
verişeçıkmanın harika bir fikir olduğunu söyleyemeyeceklerini hiçbilmiyorlardı. Bira da olmayacaktı,öpücü
kler de. Fırtına sırasında bir hamakta aşk yapma hayaliniz de hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti.Çünküöld
üğünüz için işiniz başınızdan aşkın olacaktı. Yataktan kalktığınız bir sabah sonuncusu olabilirdi.

 Jessie, bu sabah için 'olabilir' sözcüğüuygun değil, diye düşündü. 'Çok olası' demek daha doğru. Ev... gö
lün kenarındaki bu güzel ve sakin evimiz cuma ya da cumartesi akşamıhaberlere konu olabilir. Doug
Rowe arkasında oçok nefret ettiğim beyaz trençkotuyla mikrofona konuşarak buradan,«Portland'ın tanı
nmışavukatlarından Gerald Burlingame ve karısıJessie'ninöldüğüev»diye söz eder. Sonra bandıstüdyoya g
önderir ve Bili Green de spor haberlerini verir. Bu maraz ı bir d üşü nce de ğ il, Jessie.Şimdiİyi-Eş
inlemiyor ya da Ruth bağırıpçağırmıyordu.

 Ama Jessie biliyordu. Bu gerçekti ve sadece gülünç, küçük bir kazaydı. Kahvaltıda gazetede gördüğün
zaman başınısallayarak,«Şunu dinle, hayatım,»dediğin ve kocan greyfurtunu yerken ona okuduğun bir
haber. Yalnızca küçük, gülünçbir kaza. Ama bu kez Jessie'nin başına geliyordu. Kafasının durmadan
bunun bir hata olduğundaısrar etmesi anlaşılır birşeydi. Ama konuyla ilgisi olduğu da söylenemezdi.
Jessie'nin, kelepçelerin Gerald'in fikri olduğunu ve onu salıvermelerinin adil bir davranışsayılacağını
anlatabileceği bir 'Şikâyet Bölümü' yoktu. Hata düzeltilecekse, bunu kendisinin yapmasıgerekiyordu.

 —162—

 Jessie hafifçeöksürdü, gözlerini yumdu ve tavana doğru,«Tanrım?»dedi.«Beni bir dakika dinler misin?
Burada yardıma ihtiyacım var. Gerçekten. Başım dertte veödüm patlıyor. Lütfen kurtulmama yardım et.
Olur mu? Ben...şey...İsa adına dua ediyorum...»Bu duayıgeliştirmeyeçalıştıysa da, aklına sadece Nora
Callighan'ınöğrettiği birşey geldi.Şimdi dünyadakiçıkarına bakan her satıcının ve her uydurma 'Guru'nun a
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ğzından düşmeyen bir dua:«Tanrım, bana değiştiremeyeceğimşeyleri olduğu gibi kabul etmek için sükû
net, değiştirebileceğimşeyleri değiştirmek' için cesaret ve aradaki farkıanlamak için de akıl ver. Amin.»

 Hiçbirşey değişmedi. Jessie ne sakinleşti, ne de cesurlaştı. Ve tabii ne de akıllandı. Hâlâkollarıuyuşmuş,
kocasıölmüş, bu karyolanın direklerine kelepçelenmişbir kadındı. Zincirle bir halkaya bağlanan ve ayyaş
efendisi sarhoşaraba kullandığı,üstelik de ehliyeti olmadığıiçin otuz gün hapis yatarken tozlu bir arka bahç
edeölüme terkedilen, kimsenin farketmediği ve acımadığıbir sokak köpeği gibi.

 Jessie alçak ve titrek bir sesle,«Ah, lütfen canım yanmasın,»dedi.«Tanrım,öleceksem lütfen acıç
ekmeyeyim. Benim can acısıkonusunda bir bebekten farkım yoktur.»

 Bu noktada ö lmeyi d üşü nmek belki de k ö t ü bir fikir, k ı z ı m.Ruth'un sesi bir an sustu, sonra da
ekledi. San ı r ı m 'belki de' s ö zc üğü n ü çı karman daha iyi olacak.

 «Pekâlâ, bunu tartışacak değilim.Ölmeyi düşünmek kötübir fikirdi. E, geriye ne kaldı?»

 Ruth'laİyi-Eş-Burlingame aynıanda, ya ş amak,dediler.

 «Tamam, yaşamak.»Jessie böylece daireyi tamamlayarak tekrar kollarıkonusuna geldi.

 «Kollarım uyuştu,çünkübütün gece onlara asıldım. Hâlâda asılıyorum. Ağırlığıonlardan almak ilk adım
olmalı.»

 Ayaklarıyla iterek geriye ve yukarıya doğru kaymayaçalıştı. Ayaklarıönce kımıldamayınca kara bir paniğ
in ağırlığıaltında ezildi. Birkaçdakika için kafasıkaydısanki. Kendine geldiğinde bacaklarınıhızla kaldırıp
indiriyor,örtüyleçarşaflarıve yatağınüzerindeki koruyucuyu karyolanın ayakucuna doğru itiyordu.
Maratonda son dik yokuşuçıkan bisiklet yarışçısıgibi soluk soluğa kalmıştı. Yine uyuşmuşolan kabaetle-ri
canlanırken karıncalanmaya başladılar.

 — 163 —

 Korku iyice uyanmasınısağlamıştı. Ama kapıldığıpaniğe eşlik eden o tuhaf aerobik hareketler kalbinin hızlı
çalışmasına neden oldu. Sonunda kollarının karıncalanmaya başladıklarınıhissetti. Kemiklerinin
derinliklerindeki karıncalanma uzaklarda yankılanan gökgürültüsükadar tehlikeliydi.

 Hi ç bir ş eyin yarar ı olmazsa dikkatini o son iki yudumluk suya ver, k ı z ı m. Kendi kendine suyu i ç
mek bir yana, kollar ı nla ellerin iyi ç al ış mad ı k ç a o barda ğı tekrar tutamayaca ğı n ı hat ı rlat.

 Sabah güneşi ortalığıaydınlatırken Jessie ayaklarıyla itmeyi sürdür dü. Saçlarıterdenşakaklarına yapışmıştı.
Terler yanaklarından akıyordu. Böyleçabalamayısürdürdüğüher dakika su ihtiyacınıdaha da art* tırdığının
farkındaydı. Ama başka seçeneği yoktu.

 Çü nk ü ba ş ka hi ç bir se ç ene ğ in yok, k ı z ı m. Hi ç yok.

 Jessieşaşkınşaşkın, kızımşu, kızım bu, diye düşündü. Artık sesir keser misin, seniçenesi düşük karı!

 Sonunda kabaetleri karyolanın başucuna doğru kaymaya başladıHer hareket edişinde karın kaslarınıbüzü
yor, bir mini-mekik hareke yapıyordu. Gövdesinin alt veüst kısımlarının yaptığıaçıağır ağır dok- j san
dereceye yaklaşmaya başladı. Jessie'nin dirsekleri büküldü. Artıl olanca ağırlığıyla kollarına ve omuzlarına
aşılmadığıiçin vücudundaki karıncalanmalar arttı. Sonunda doğrulup oturunca bacaklarınıgevşetip I bırakı
vermedi. Sanki pedalçeviriyormuşgibi hareket etmeyi sürdürdü. | Kalp atışlarının yavaşlamasını
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istemiyordu.

 Sol gözüne yakıcıbir damla ter kaçtı. Başınısabırsızca«allayara terden kurtuldu ve pedalçevirmeyi sürdürd
ü. Karıncalanmaların artııdevam ederek dirseklerinden hızla aşağıya ve yukarıya doğru yayılıyor du. Gevş
ek oturduktan beşdakika sonra ilk kramp girdi. (Sinemada koltuktan sarkan hantal bir kıza benziyordu.)
Kramp vücuduna satırın kalın tarafıyla vurulmuşetkisi yaptı.

 Başınıarkaya atarak haykırırken kafasından ve saçlarından küçük ter tanecikleri sis gibi etrafa sıçradı.
Tekrar bağırmak için soluk alırken ikinci kramp girdi. Bu daha da kötüydü. Sanki biri sol omzuna camlar
kaplıbir ilmeği geçirmişve ipi sıkıcaçekmişti. Boğazından ulumay benzer seslerçıktı. Yumruklarınıöyle ani
birşiddetle sıktıki, tırnaklarır dan ikisi diplerinden kırılıp kanadı.

 Şişetlerin arasındaki kahverengiçukurlara batmışolan gözlerini

 164

 sıkıca yumdu. Ama gözkapaklarının altından yaşlar yine de kaçtıve yanaklarından aşağıya kayarak, saçlar
ının dibinden akan terlere karıştı.

 Pedal ç evirmeyi s ü rd ü r, k ı z ı m. Art ı k duramazs ı n.

 Jessie birçığlık attı.«Bana 'kızım' deyip durma!»

 Başıboşköpek hava aydınlanmadan hemenönce usulca arka verandaya yaklaşmıştı. Kadının sesini
duyunca hızla başınıkaldırdı. Yüzünde hemen hemen komik birşaşkınlık vardı.

 «Beniöyleçağırıp durma, seni kahrolasıca...»

 Yeni bir kramp girince sesi kesiliverdi. Bir kalp krizi kadar ani ve acıvericiydi. Solüçlükasıkoltukaltına
kadar büzüldü. Sesi uzun, titrek ve acıdolu birçığlık halindeçıktı. Ama yine de ayaklarınıpedalçeviriyormu
şgibi oynatıyordu.

 Nasılsa bunu yapmayıbaşarıyordu.

 20

 Krampların neden olduğu sancılar hafiflediği zaman Jessie biraz dinlenmeye karar verdi. Hiçolmazsa
krampların geçmeye yüz tuttuğunu umuyordu. Karyolanın başucunu oluşturan maun tahtalara dayanarak
gözlerini yumdu. Soluklarıağır ağır yavaşladı.Önce dörtnala koşarken sonra tırısa kalktı, sonunda yürü
meye başladı. Susuz olsun olmasın kendinişaşılacak kadar iyi hissediyordu. Bir nedenin o eski fıkradaki
gibi olduğunu düşünüyordu.«Ama durduğum zaman kendimiöyle iyi hissediyorum,»sözleriyle sona eren o f
ıkradaki gibi. Ne var ki, Jessie atlet bir kızdıve atlet bir kadın. Beşyılöncesine kadar böyleydi. (Şey, pek
âlâ, belki bu süre on yıla daha yakındı.) Bir endorphin saldırısıyla karşılaştığızaman bunu hemen tanırdı.
Tabii bu koşullarda gülünçtü,öte yandançok da hoştu.

 Belki de o kadar g ü l ü n ç de ğ il, Jess. Belki de yararl ı d ı r. Endorphin salg ı lar ı insan ı n kafas ı n ı
berrakla ş t ı nr. Biraz egzersiz yapt ı ktan sonra daha iyi ç al ış man ı n bir nedeni budur.

 Jessie'nin kafasıda berraklaşmıştı. Kapıldığıpaniğinçoğu kaybolmuştu. Güçlübir rüzgârınönünde uçarak
kaybolan endüstri dumanlarılibi. Aklıbaşında ve normaldi. Böyle birşeyin mümkün olabileceğine
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 eskiden inanmazdı. Kafanın yorulmak bilmeden uyum sağlama yeteneği ve hemen hemen böceklerinkini
andıran yaşama azminin bu kanıtıbiraz korkutucuydu.. Bütün bunlar, diye düşündü. Ve ben daha sabah
kahvemi bile içmedim.

 Kahve hayali Jessie'nin dudaklarınıyalamasına neden oldu. Kopkoyu, en sevdiği, ortasında maviçiçekler
bulunan fincana konmuşkahve. Onunla birlikte aklına«Bugün»programıda geldi. Eğer içindeki saat yanılmı
yorsa programşimdi başlamaküzereydi. Bütün Amerika'da...çoğu kelepçelenmemişolan... erkekler ve kad
ınlar mutfak masalarının başında oturuyorlardı. Meyva suyu ve kahve içiyor,çörek veçırpılmışyumurta
yiyorlardı. (Ya da kalbinizi sakinleştirirken aynızamanda bağırsaklarınızıharekete geçirdiği iddia edilen o
mısır gevreklerinden yiyorlardı.) Bryant Gumbel ve Katie Couric'in içbayıltıcıbir biçimde Joe
Gaeagiola'yla konuşmalarınıizleyeceklerdi. Biraz sonra da VVillard Scott'un yüz yaşına basmışbirkaçkiş
iye mutlu günler dilemesini dinleyeceklerdi. Tabii konuklar da olacaktı. Biri 'temel oran' diye birşeyder sö
z edecekti. Bir başka konuk izleyicilere sevgiliÇin köpeklerinin terliklerini yemelerini nasıl
engelleyebileceklerini gösterecekti. Bir diğeri sor filminin reklamınıyapacaktı. Hiçbiri de BatıMaine'de bir
kazanın sürmekte olduğunu bilmeyecekti. Sadık izleyicilerinden sayılacak birinin bugün programıgö
remeyeceğini,çünküköpeğin dişlediği, sineklerinüşüştüğüçıplak kocasından altımetreötede bir karyolaya
kelepçeler mişolduğunu bilemeyeceklerdi.

 Jessie başınısağa döndürerek Gerald'ın eğlenceler başlamadan hemenönce rafın kendi tarafınaöylesine
koyuverdiği bardağa baktı. Beşyılönce o bardak herhalde orada olmazdı,»diye düşündüGerald'ın geceleri
içtiğiİskoçviskisinin miktarıartarken günlük sıv alma ihtiyacıda bununla orantılıolarak yükselmişti. Dahaçok
su içerdi. Ama tonlarla diyet sodasıve buzluçayıda mideye indiriyordu. Geralıiçin«İçme sorunu»bir 'hüsnü
tabir' değil, gerçeğin kendisiydi.

 Jessie sıkıntıyla, belki Gerald'ın bir içki sorunu vardıama artık o <çözümlendi.Öyle değil mi, diye geçirdi
aklından.

 Tabii bardak tam bıraktığıyerdeydi. Bir geceönceki ziyaretçia hayal değilse, susamışolmadığıanlaşılıyordu.
(İyi-Eşsinirli sinirli, sa ç malama,dedi. Tabii hayaldi. Sen r ü ya g ö rd ü n.)

 Jessie, o bardağıalacağım, diye düşündü. Ayrıca son derece dik-)

 —166—

 katli davranacağım. Kaslarıma tekrar kramp girebilir. Sorusu olan var mı?

 Yoktu. Bu kez bardağıele geçirmekçocuk oyunundan farksız oldu.Çünküona erişmek daha kolaydı. O
dengeleme numarasına (|erek yoktu. Uydurma kamışınıaldığızaman ek birödül kazanmışolduğunu anladı.
Abone kartıkururken Jessie'nin yaptığıkıvrımlara uygun bir biçimde bükülmüştü. Gecekinden daha iyi işe
yarayacak gibiydi. Suyun son yudumlarınıiçmek bardağıyakalamaktan da kolay oldu.

 Ne var ki, birkaçyudum su, susuzluğunu büsbütün arttırmaktan lazla bir işe yaramadı. Ama buna
katlanmak zorundaydı. Bardağırafa koyduktan sonra kendi kendine güldü. Alışkanlık küçük, haşin bir
hayvandı. Böyle garip koşullarda bile yine de küçük, haşin bir hayvandı. Hoşbardağıyatağın yanından
atarak kırmak yerine tekrar rafa koymak için kaslarına yeniden kramp girmesi tehlikesini göze almıştı.
Neden?çünküDerli ToplulukÖnemliydi.İşte o yüzden. Sally Mahout'un kızına, bol yağbulamayan gıcırtılı
tekerleğine ve hiçbirşeyi tadında bırakmayançocuğunaöğrettiğişeylerden biri de buydu.

 Jessie anılarının gözüyle eski günlerde sık sık gördüğüSally Maho-ut'a baktı: Annesinin yanaklarıö
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fkesinden kızarmıştı. Dudaklarınıbirbirine bastırmışyumruklarınısıkarak beline dayamıştı.

 Jessie usulca,«O gün olanlardan beni sorumlu tutardın,öyle değil ini?»dedi.

 Kafasının bir bölümü, haks ı zl ı k bu,diye cevap verdi. Hi ç de adil u ı y ı lmaz, Jessie.

 Oysa adildi ve Jessie de bunu biliyordu. Aslında Sally'nin ideal bir anne sayılmasıiçin kırk fırın ekmek
isterdi.Özellikle Tom'la olan evliliğinin vitesine pislik bulaşmışeski bir araba gibi zorla ilerlediği o yıllarda,•
ally'nin o yıllardaki davranışlarıçoğu zaman paronayak, bazen de mantıksızdı. Bilinmeyen bir nedenle Will
onun nutuklarıve kuşkuların-ılan hemen hemen tümüyle kurtulmuştu. Buna karşılık Sally kimi kez iki kı/ının
gözünükötükorkutmuştu.

 Ama Sally'nin o karanlık yanıkaybolmuştu artık. Jessie'ye Arizo-".ı'dan gelen mektuplar Perşembe
Gecesi Tombala partileri için yaşa-m veçocuklarınıyetiştirdiği yıllarıhuzurlu ve mutlu bir dönem sayan işli
bir kadının yazdığısıradanşeylerdi. Annelerinin Maddy'e bir daha•fere kullanılmıştamponlarınıtuvalet kâğıdı
na sarmadançöpe atarsa

 — 167 —

 onuöldüreceğini avaz avaz haykırdığınıunuttuğu anlaşılıyordu. Ya da bir pazar sabahıJessie'nin odasına
dalarak kızın kafasına birçift yüksek topuklu ayakkabıyıattığını, sonra da yineöfkeyleçıkıp gittiğini. Jes-sie
bu olayın nedenini hiçbir zamanöğrenememişti.

 Jessie bazen, annesinden pusula ve kart aldığızaman telefonu açıp onu aramak istiyordu. Sally,«Burada
herşey yolunda, hayatım,»diye yazıyordu.«Maddy'den mektup aldım. Bana hiçaksatmadan yazıyor.
Hava serinleyeli beri iştahım da biraz açıldı.»Jessie telefonu açarak,«Sen her ş eyigerçekten unuttun mu,
anne?»diye bağırmak istiyordu.«Ayakkabılarıkafama atıp en sevdiğim vazoyu kırdığını? O günüunuttun
mu? Ben o gün oturup ağladım,çünküartık gerçeği bildiğini sanıyordum. Babamın sonunda
kendini.tutamayarak sana herşeyi itiraf ettiğini düşünüyordum. Ama o sırada güneşin tutulduğu günüçyıl
geride kalmıştı. Bizi bağırmaların ve gözyaşlarınla ne kadar sık korkuttuğunu unuttun mu?»

 Bu haks ı z bir s ö z, Jessie.

 Belki haksızdıama gerçekti.

 Annen o g ü n olanlar ı bilseydi...

 Jessie'nin aklına yine tomruğa vurulmuşo kadın geldi. Bir an beli-rip kaybolmuştu. Tanınamayacak kadar
çabuk. Bilinçaltınıetkileyen biıreklam gibi. Tomruğa vurulmuşeller. Yüzüne bir tövbekarın kefeni git düşen
saçlar. Onu işaret ederek aşağılayan, dahaçok kadınlardanımuşküçük grup.

 Annesi açık açık suçun Jessie'de olduğunu söylemezdi. Ama eve suçun kızında olduğuna inan ı rd ı .
Hatta Jessie'nin babasınıbaştançıka dığınıbile düşünebilirdi. GıcırtılıTekerlekten Lolita'ya geçmek fazla zc
olmazdı,öyle değil mi? Kocasıyla kızının arasında cinsel birşey olduğınuöğrendiği an onlarıterkederdi.

 Kızınısuçlamak mı? Tabii suçlardı!

 Bu kez edebin sesiâdet yerini bulsun diye bile itiraz etmedi. Jessiıo anda birşeyi kavradı. Babasının hemen
gördüğüama onun yaklaşotuz yılda anlayabildiğişeyi. Tom göldeki evin oturma-yemek odasınır akustikö
zelliklerini bildiği gibi, gerçekleri de biliyordu.
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 BabasıJessie'yi o gün birkaçbiçimde kullanmıştı.

 Jessie buüzücügerçeği anladığıiçin etrafınıolumsuz duygularc oluşan bir selin sarmasınıbekledi. Ne de olsa
asıl görevi Jessie'yi sc

 —168—

 mek ve korumak olan adam onu aptal yerine koymuştu. Ama böyle bir sel kabarıp coşmadı. Belki bunun
bir nedeni hâlâ'endorphin'lerin etkisinde olmasıydı. Ama Jessie bunun dahaçok rahatlamayla ilgili olduğ
unu sanıyordu. O olay ne kadar iğrençolursa olsun sonunda bunun dışınaçıkmayıbaşarmıştı. Ençok bu sı
rrına o kadar uzun süre sıkıca sarılmışolmasınaşaşıyordu. Bir yanıendişeli bir hayret duymaktaydı. O gü
nden beri verdiği kararların ne kadarını, babasının kucağında oturmuşbirkaçparça isli camın arkasından o
koskocaman, yuvarlak bene bakarken olup bitenler, doğrudan doğruya ya da dolaylıolarak etkilemişti?
Veşimdiki durumu da güneştutulmasısırasında olanların bir sonucu muydu?

 Jessie, bu kadarıdaçok fazla, diye düşündü. O gün balkonda olan da yine bir kazaydı. Aslında pek de
ciddi sayılmayacak bir kaza. Ciddi bir kazanın nasıl birşey olduğunuöğrenmek istiyorsanşimdiki durumuna
bir bak. Bari oldu olacak, dört yaşındayken Bayan Giletteçim alanda verilen partide elime vurdu diye onu
da suçlayayım. Ya da doğum kanalından kayarken aklıma gelen bir fikri geçmişyaşamlarımda işlediğim
ve kefaretlerininödenmesi gereken günahları. Zaten babamın bana balkonda yaptığı, yatak odasının kapıs
ında yaptığının yanında sönük kalırdı.

 Olayın bu bölümünürüyasında görmesine gerek yoktu. Sahne orada ve gayet berraktı, istediği an herşeyi
görebilirdi.

 21

 Jessie başınıkaldırıp babasının yatak odasının kapısında durduğunu gördüğünde, ilk içgüdüsel hareketi
kollarınıgöğüslerininüzerinde kavuşturmak oldu. Sonra Tom'un yüzündeki suçlu ve kederli ifadeyi
farkedince kollarınıindirdi. Yanaklarının yanmaya başladığını, yüzünün leke leke kızardığınıhissediyordu.
Aslında gösterecek göğsüyoktu (yani hemen hemen). Ama yine de kendiniçıplaktan dahaçıplak
hissediyordu.Öylesine utanmıştıki, cildinin cızır cızır yandığına yemin edebilirdi. Ya diğerleri erken dö
nerlerse, diye düşünüyordu. Ya annemşimdi içeri girer ve beni böyle bluzsuz görürse?

 — 169 —

 Kızın sıkıntısıutanca, utancıda dehşete dönüştü. Ama bluzum giyerek düğmelerini iliklerken bunların altı
nda başka bir duygu olduğu-' nu sezdi. Bu duyguöfkeydi ve yıllar sonra Gerald'ın, sözlerinde ciddi«olduğ
unu bilmesine karşın farkında değilmişgibi davrandığınıanladığıj zaman duyacağıo yakıcıöfkeden pek farklı
değildi. Jessieöfkeliydi, |çünküutançve dehşet duymayı haketmemişti. Yetişkin olan babasıy- i di, utanması
gereken de oydu. Ama böyle değildi işte. Hi ç değildi.

 Jessie bluzunu ilikleyerek eteklerinişortunun içine soktuğu sırada jöfkesi geçmişti. Ya da mağarasına geri
gönderilmişti. Bu da farklıydı] yine. Gözlerininönünde hep aynısahne vardı. Annesi erken dönüyor- j du.
Kızın yeniden doğru dürüst giyinmişolmasıönemli değildi.İkisinin de yüzlerinden kötübirşey olduğu anlaşılı
yordu. Suratlarında yazılıydıherşey. Gerçekler kadar besbelli ve onların iki katıçirkindi. Jessie j bunu
babasının suratında görüyor, kendi yüzünde de hissediyordu.

 Tom usulca,«İyi misin, Jessie?»diye sordu.«Kendini bayılacakmış] filan gibi hissetmiyorsun ya?»

 «Hayır.»Jessie gülümsemeyeçalıştıysa da bu kez başaramadı. Bir damla gözyaşının yanağından aktığını
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hissederek elinin ayasıyla suçlısuçluçabucak sildi.

 «Çoküzgünüm.»Tom'un sesi titriyordu. Jessie onun gözlerinin de dolmuşolduğunu farkederek dehşete
kapıldı. Ah, bu olay gitgide dahe da kötüleşiyordu. Daha da, daha da kötüleşiyordu.«Çoküzgünüm.»]
Tom birden dönüp banyoya daldı. Raftan bir havlu kaparak suratınısil-J di. O bunu yaparken Jessie telaş
la düşünüyor, kafasıhızlaçalışıyordu.

 «Baba?»

 Tom havlununüzerinden ona baktı. Gözlerindeki yaşlar kaybolmuştu. Jessie görmemişolsaydıbabasının gö
zlerinin hiçyaşarmadığıne yemin bile edebilirdi.

 Soru kızın gırtlağına takılıp kaldı. Ama sorulmasıgerekiyordu.

 «Bunu... bunu anneme söylememiz gerekiyor mu?»

 Tom içiniçeker gibi uzun uzun, titrek titrek soluk aldı. Kız yüreÇağzında bekledi. Babası,«Bence bunu sö
ylememiz gerekiyor,»dedic! zaman da yüreğine indi.«Sen deöyle düşünmüyor musun?»

 Jessie biraz da sendeleyerek odada babasına doğru gitti. Bacakla-] rıuyuşmuştu sanki. Tom'a sarıldı.«Lü
tfen, baba. Söyleme. L ü tfenyap

 —170—

 ma bunu. Lütfen...»Sesi boğuklaştıve yerini hıçkırıklara bıraktı. Jessie yüzünübabasınınçıplak göğsüne gö
mdü.

 Tom az sonra kollarınıona doladı. Eskisi gibi babaca bir tavırla.

 «Bunu yapmak hiçhoşuma gitmeyecek.Çünküson zamanlarda .ınnenle aramız gergin, yavrum. Aslında bu
durumu biliyorsa hiçşaşmam. Böyle bir olay durumu daha da kötüleştirebilir. Annen son zamanlarda...ş
ey... pek de sevgi göstermiyordu bana. Bugünküsorununönemli bir nedeni de buydu. Bir erkeğin... belirli
bazıihtiyaçlarıvardır. Bunu ilerde bir gün anlayacak...»

 «Ama annem olayıöğrenirse suçun bende olduğunu söyler.»

 Tom,«Ah, hayır... sanmıyorum,»dedi. Ama sesinden bu olasılığıdüşündüğüanlaşılıyordu... Bu, Jessie içinöl
üm cezasıkadar korkunçtu.«Haayıır... Anneninöyle birşey düşünmeyeceğinden eminim...şey... yani
hemen hemen eminim...»

 Jessie başınıkaldırarak babasına baktı. Kızarmışgözlerinden yaşlar akıyordu. « L ü tfenanneme söyleme,
baba! Lütfen söyleme! Lütfen söyleme!»

 Tom kızınıalnındanöptü.«Ama Jessie... Bunu yapmak zorundayım.İkimiz de bunu yapmaya mecburuz.»

 «Neden? Neden, baba?»

 «Çünkü...»

 22
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 ;ie biraz kımıldanınca zincirlerşıkırdadı, kelepçeler karyolanın direklerininüzerinde takırdadı.Şimdi doğu
pencerelerinden içeriyeışık doluyordu.

 Jessie ifadesiz bir sesle,«Çünküsen bunu bir sır olarak saklamaz-sın,»dedi. 'Çünküortayaçıkacaksa,
durumunşimdiöğrenilmesi ikimizİçin de daha iyi olur. Bir hafta, bir ay ya da bir yıl sonraöğrenilmesindenç
ok daha iyi olur. Hatta on yıl sonraöğrenilmesinden.'»

 Babasıonu küçük parmağında ne de güzel oynatmıştı!Önceözür dileme, sonra gözyaşlarıve nihayet o elç
abukluğu: Tom kendi sorununu Jess/e'nin derdi haline sokuvermişti. « Tilki karde ş , tilki karde ş , ne

 — 171—

 yaparsan yap, beni o ç al ı lar ı n aras ı na atma! » Jessie sonunda bu sırrısonsuza dek saklayacağına
yemin etmeye başlamıştı.İşkenceciler, maşalar ve kızgın korlarla bile onu konuşturamayacaklardı.

 Jessie hatta korkunun neden olduğu sıcak gözyaşlarıyağmuru arasında babasına buna benzer bir söz
verdiğini de hatırlıyordu. Sonunda Tom başınısallayıp durmayıbırakmışve gözlerini kısıp dudaklarını
birbirine bastırarak odada ileriye bakmıştı. Jessie bunu aynadan görmüştü. Herhalde babasıda göreceğini
biliyordu.

 Sonunda,«Bunu hiçbir zaman kimseye açıklayamazsın,»demişti. Jessie bu sözleri duyuncaçok rahatlamad
ığını, tersine bayılacak gibi olduğunu hatırlıyordu, Tom'un söylediklerindençok, ses tonuönemliydi. Jessie
bu ses tonunu dahaönce deçok duymuştu. Annesinin, Tom'un böyle konuşmasınıJessie'nin kendisinden
dahaçok sağlayabilmesine kızdrğınıda biliyordu. Sally'yiçıldırtıyordu bu. Tom aynıses tonuyla,«Ben
fikrimi değiştirmeye başlıyorum,»diyordu.«Bunu, pek de doğru bulmamama rağmen yapıyorum. Ama yine
de fikrimi değiştiriyorum. Senin tarafına geçiyorum.»

 Kız,«Evet, açıklayamam,»diye doğrulamıştı. Sesi titriyor, ağlamamak için yutkunup duruyordu.«Hiç
kimseye açıklamam, baba! Asla!»

 Tom,«Sadece annene değil,»demişti. « Hi ç kimseye. Hi ç bir zaman.Bu küçük bir kız için büyük bir
sorumluluk, Punkin. Konuşmak isteyebilirsin.Örneğin, okuldan sonra Caroline Cline ya da Tammy
Hough'la dersçalışırken onlardan biri sana bir sırrınıaçar. Sen de o zaman anlatmak ister...»

 «Onlara mı? Asla... asla... asla! »

 Babasıgerçeği kızının suratından anlamıştı. Caroline ya da Tammy'nin, babasının ona dokunduğunu
bilm'eleri fikri Jessie'yi dehşetle titretmişti. Tom bu konuda tatmin olduktan sonra Jessie'ninşimdi asıl
derdi olduğunu tahmin ettiği konuya girmişti.

 «Ya da ablana.»Tom, Jessie'yi iterek kendinden uzaklaştırmışve başınıeğerek uzun bir an onun suratına
sertçe bakmıştı.«Gün gelir ablana açılmak istersin...»

 «Baba, hayır. Ben hiçbir zaman...»

 Tom kızıhafifçe sarsmıştı.«Sus da sözlerimi bitirmeme izin ver Punkin. Ablanla birbirinizeçok yakınsınız,
bunu biliyorum. Kızlarııbazen genellikle açıklamak istemeyeceklerişeyleri biriyle paylaşma

 — 172 —
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 arzusuna kapıldıklarınıda biliyorum. Maddy'yle konuşurken böyle hissetmene rağmen yine de sırrı
saklamayıbaşarabilir misin?»

 « Evet! » Jessie babasınıikna etmek için duyduğuçaresizce istek yüzünden tekrar ağlamaya başlamıştı.
Tabii Maddy'ye açılmasıihtimaliçok güçlüydü. Dünyada Jessie'nin ilerde bir gün bu sırrınıaçabileceği bir
tek kişi varsa, o da ablasıMaddy'ydi... Ama birşey onu engellerdi. Maddy'yle Sally birbirlerineçok bağlı
ydılar. Jessie'yle Töm'un birbirlerine bağlıolduklarıgibi. Jessie ablasına balkonda olanlarıaçıklarsa,
annesinin daha gün sona ermeden olayıöğrenmesi işten bile değildi. Jessie bu durumu anladığıiçin
Maddy'ye açılma isteğine kolaylıkla karşıkoyabileceğine inanıyordu.

 Tom kuşkuyla,«Kesinlikle emin misin?»diye sormuştu.

 «Evet! Kesinlikle!»

 Babasıyine pişmanlıkla başınısallamaya başlamış, bu da Jessie' nin yeniden dehşete kapılmasına neden
olmuştu.«Bence herşeyin hemen ortayaçıkmasıçok daha iyi olur, Punkin. Cezamıza katlanırız. Yani sonuç
ta annen bizi ö ld ü recekdeğil ya...»

 Ancak Jessie, babasının Sally'den Mount VVashington'da yapılacak pikniğe kızıgötürmemesini istediği
zaman annesinin sesinde belirenöfkeyi duymuştu...Üstelik yalnızöfke yoktu bu seste. Bunu düşünmek
Jessie'nin hoşuna gitmemişti ama bu noktada gerçeği inkâr etmek onun kaldıramayacağıbir lüks sayılırdı.
Annesinin sesinde kıskançlık ve neredeyse nefrete yakın birşey de vardı. Jessie yatak odasının kapısı
nda babasıyla durur ve onu dilini tutmasıiçin ikna etmeyeçalışırken gözlerininönünde kısa ama onu felce u
ğratacak kadar berrak bir sahne belirmişti.İkisi Hansel'le Gretel gibi sokağa atılmışlardı. Yürüyerek
Amerika'da oradan oraya gidiyorlardı... Ve tabii geceleri birlikte yatıyorlardı.

 Jessie o zaman kendini tümüyle koyvermişti. Deli gibi ağlıyor, babasına olayıaçıklamamasıiçin yalvarı
yordu. Tom bu sırrıaçıklamazsa sonsuza dek uslu bir kız gibi davranacaktı. BabasıJessie'nin ağlamasına
uygun anın geldiğini anlayıncaya kadar izin vermişti. Sonra da ciddi ciddi,«Biliyor musun, küçük bir kız
olmana rağmençok güçlüsün, Punkin,»demişti.

 Kız başınıkaldırıp babasına bakmıştı. Yanaklarııslaktıve gözlerinde yeni bir umut vardı.

 — 173 —

 Tom ağır ağır başınısallamışve kendi yüzünükuruladığıhavluyla kızın gözyaşlarınısilmeye başlamıştı.«Ş
imdiye kadar birşeyi gerçekten istediğin zaman seni hiçgeriçevirmedim. Bu sefer de yapamam. Senin
yolunu deneyeceğiz.»

 Jessie babasının kollarına atılarak yüzüneöpücükler yağdırmaya başlamıştı. Kafasının derinlerinde bir
korku vardıyine de. Bu davranışı

 (onu yeniden heyecanland ı rabilirdi)

 sorusunun tekrarlanmasına neden olabilirdi. Ama Jessie'nin minneti, ihtiyatıbir kenara itmişti... veöyle bir
sorun daçıkmamıştı.

 «Teşekkür ederim! Teşekkür ederim, baba! Teşekkür ederim!»

 Tom kızıomuzlarından tutarak yine hafifçe itmişti. Ama bu kez ciddi bir ifade yoktu suratında, gülümsü

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  118

http://www.processtext.com/abclit.html


yordu. Ama yüzünde hâlâhüzün vardı.Şimdi, hemen hemen otuz yıl sonra Jessie o ifadenin gösterinin bir b
ölümüolmadığından emindi. O hüzün gerçekti. Bu da yaptığıo korkunçşeyi iyileştireceği yerde daha da köt
üleştirmişti.

 «Eh, anlaştık sanırım,»demişti babası.«Ben hiçbirşey söylemeyeceğim, sen deöyle. Tamam mı?»

 «Tamam!»

 «Kimseye birşey söylemeyeceğiz. Birbirimize bile. Sonsuza dek... amin! Bu odadançıktığımız zaman o
olay da hiçgeçmemişolacak, Jess. Tamam mı?»

 Kız hemen kabul etmişti. Ama hiçbirşey olmamışgibi davranmadanönce babasının son birşey söylemek
istediğini anlamıştı.

 «Bir kere daha söylemem gereken birşey var.Çoküzgün olduğumu söylemeliyim, Jess. Bençirkin ve utan
çverici birşey yaptım.»

 Tom'un bunu söylerken bakışlarınıkaçırdığınıhâlâhatırlıyordu Jessie. Babasıonu mahsus suç, korku ve
yaklaşan felaket yüzünden sinir krizi geçirmeye zorlarken, herşeyi anlatmakla tehdit ederek onun dilini bağ
larken hep kıza bakmıştı. Ancak son defa böyleözür dilerken bakışlarıodayıayırançarşaflarınüzerindeki
mumlu boyayla yapılmışdesenlere kaymıştı. Bu anı, Jessie'nin kalbine hem keder, hem de gazaba
benzeyen birşeyin dolmasına neden oldu. Tom yalanlarınısıralarken onun yüzüne bakmayıbaşarmıştı. Son
anda bakışlarınıkaçırmasına ise gerçek neden olmuştu.

 Jessie babasına bunu söylemesine gerek olmadığıcevabınıvermek için ağzınıaçtığını, sonra da kapattığını
hatırlıyordu. Bunun bir

 —174—

 nedeni söyleyeceği herhangi birşeyin babasının fikrini değiştirmesine yol açabileceği korkusuydu. Ama
dahaçok, on yaşında olmasına karşın kendisindenözür dilenmesini hak ettiğini anlamasıydı.

 «Sally soğuk davranıyordu. Gerçek bu. Ama tabii bir mazeret olarak geçerli değil. Bana ne olduğunu
kesinlikle anlayabilmişdeğilim.»Tom hafifçe gülmüştü, hâlâkızına bakamıyordu.«Belki de buna güneş
tutulmasıneden oldu. Eğeröyleyse, bir daha güneştutulmasıgöremeyeceğimiz için Tanrıyaşükretmeliyiz.»
Sonra kendi kendine konuşuyormuşgibi eklemişti.«Tanrım, dilimizi tuttuğumuz halde Sally daha sonra
yinedeöğrenirse...»

 Jessie başınıbabasının göğsüne dayayarak,«Hiçbir zamanöğrenmeyecek, baba,»demişti.«Ben asla konuş
mayacağım.»Bir an durduktan sonra,«Zaten ona ne s ö yleyebilirimki?»diye eklemişti.

 «Bu doğru.»Tom gülümsemişti.«Çünkühiçbirşey olmadı.»

 «Ben...şey değilim... Yani olamam...»

 Jessie başınıkaldırmıştı. Bilmesi gerekenşeyi sormasına gerek kalmadan babasının söyleyeceğini
umuyordu. Ama Tom sadece ona bakmışve soru sorarmışgibi kaşlarınıkaldırmıştı. Gülümsemesinin yerini
beklenti ve ihtiyatlıbir ifade almıştı.

 Kız,«Yani hamile olamam değil mi?»deyivermişti:
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 Tom irkilerek yüzünüburuşturmuştu. Sonra da güçlübir duyguyu baskıaltında tutmayaçalışırken yüz hatları
gerilmişti. Jessie o sırada bunun dehşet ya daıstırap olduğunu sanmıştı. Amaşimdi, bunca yıl sonra babasını
n aslında rahatlayarakçılgın gibi gülmemeyeçalışmışolabileceğini düşünüyordu. Tom sonunda kendini
toplamışve kızın burnunun ucunuöpmüştü.

 «Hayır, hayatım, ne münasebet! Kadınların hamile kalmalarına yol açanşey olmadı.Öyle hi ç bir ş ey
olmadı! Ben sadece seninle biraz güreştim, hepsi o kadar...»

 «Ve bana parmak attın.»Jessieşimdi böyle söylediğini gayet iyi hatırlıyordu.«Bana parmak attın. Yaptığın
bu.»

 Tom gülümsemişti.«Evet. Oldukça yakın. Sen yine eskisi kadar iyisin, Punkin.Şimdi ne düşünüyorsun? B
öylece konu kapanmışoluyor mu?»

 Kız başınısallamıştı.

  

 —175-

 «Bir daha böyle birşey olmayacak, Punkin. Bunu da biliyorsun değil mi?»

 Jessie yine başınısallamışama o sırada yüzündeki gülümseme kaybolur gibi olmuştu. Babasının sözlerinin
onu rahatlatmasıgerekirdi. Biraz rahatlatmıştıda. Tom'un ellerini tutarak olanca gücüyle sıktığınıanımsı
yordu.«Ama beni yine de seviyorsun, değil mi, baba? Beni hâlâseviyorsun sanırım.Öyle değil mi?»

 Tom oha her zamankinden dahaçok sevdiğini söylemişti.

 «O halde bana sarıl. Sıkıca sarıl.»

 Tom daöyle yapmıştı. Ama Jessieşimdi başka birşeyi daha hatırlıyordu. Belden aşağısıonun vücuduna
dokunmamıştı.

 Jessie, ne o zaman, ne de başka sefer, diye düşündü. Tabii pek hatırlamıyorum ya, o da başka.Ü
niversiteden mezun olduğum zaman bile beni ihtiyar kızların yaptıklarıgibi kucakladı. Poponu arkaya doğa
çıkarırsın, böylece kucakladığın kimseye kasığın bile değmez. Babar bir de mezun olduğum gün ağlamıştı.
Zavallı, zavallıadam. Acaba yıllar boyunca işyaptığıkişiler onun güneşin tutulduğu günkügibi sarsıldığınıhiç
gördüler mi? O kadar acı. Ve ne için? Ayağınıtaşaçarpmak kadar ciddi bir cinsel kaza yüzünden. Tanrım,
ne hayat bu! Ne berbe bir yaşam!

 Jessie kollarınıağır ağır aşağıyukarıoynatmaya başladı. Kanın elle ri, bilekleri ve kolunun dirseklerinden aş
ağıdaki kısımlarına akmasınıistiyordu. Saatin sekize geldiğini tahmin ediyordu. Bu yatağa kelepçelene-li
on sekiz saat olmuştu, hamlamayacak birşeydi ama doğruydu.

 Ruth Neary'nin sesiöyle ani konuşmaya başladıki, Jessie irkildi. Bu seste tiksinti ve merak vardı. H â l â
baban i ç in mazeretler uyduruyorsun, de ğ il mi? Bunca y ı l sonra h â l â onu temize çı kar ı yor ve
kendini| su ç luyorsun. Ş imdi bile! Hayret!

 «Kesşunu. Bütün bunlarınşu anda basımdaki kahrolasıca dertle bir ilgisi yok.»

 Amma da garipsin, Jessie!
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 Jessie sesini hafice yükselterek konuşmasınısürdürdü.«İlgisi olsa aile., olsa bile basımdaki bu beladan
kurtulmama bir yardımıdokunma-,; yacak. Onun için kes artık.»

 Sen Lolita de ğ ildin, Jessie. Tom baz ı ş eyler d üşü nmeni sa ğ lam ış ] olsa bile. Lolita'yla senin aranda
da ğ lar kadar fark vard ı .

 —176—

 Jessie cevap vermeye yanaşmadı. Ama Ruth'un da susmaya niyeti yoktu.

 E ğ er h â l â sevgili ya ş l ı baban ı , seni a ğ z ı ndan burnundan alevler f ış k ı ran anne-ejderhaya kar şı
koruyan kusursuz ve nazik bir şö valye olarak d üşü n ü yorsan, bu konuyu yeniden incelemen iyi olur.

 «Kes sesini.»Jessie kollarınıyukarıaşağıdaha hızlıoynatmaya başladı. Zincirlerşıngırdıyor, kelepçeler takırd
ıyordu.«Kes sesini.İğrençsin.»

 Tom bunu planlad ı , Jessie. Anlam ı yor musun? Birdenbire oluve-ren bir olay de ğ ildi. Seks a ç l ığı ç
eken bir baban ı n bir anl ı k kendini kaybetmesi diye g ö sterilemez.

 «Yalan söylüyorsun!»Jessie'ninşakaklarından iri ter damlalarıakıyordu.

 Ö yle mi? Pek â l â , o halde kendine ş unu sor: G ü ne ş lenme k ı l ığı n ı giymen kimin fikriydi? Annene
istedi ğ ini yapt ı rmaya ç al ışı rken senin dinledi ğ ini... ve hayranl ı k duydu ğ unu... kim biliyordu? Bir
gece ö nce ellerini g öğ s ü ne de ğ diren kimdi? Ve o g ü n ü zerinde jimnastik ş ortundan ba ş ka bir ş
ey olmayan kimdi?

 Jessie birdenbire Bryant Gumbel'inşimdi odada, onunla birlikte olduğunu hayal etti.Üçparça takım
elbisesi ve altın bilek zinciriyle pekşıktı. Karyolanın yanında duruyordu, beraberinde mini-kameralıbiri
vardı. Kamera Jessie'nin hemen hemençıplak vücudundan yukarıya doğruçıkıyor, onun terli, lekeli suratı
nıkadra alıyordu. Bryant Gumbel,İna-nılamayacak Kelepçeli Kadınla konuşarak canlıyayın yapmaktaydı.
Elinde mikrofonla ona soru sormak için eğiliyordu.«Babanın böyle bir niyeti olduğunu ne zaman
farkettin, Jessie?»

 Jessie kollarınıoynatmayıbırakıp gözlerini yumdu. Suratında soğuk ve inatçıbir ifade vardı. Bu kadarıda
fazla, diye düşünüyordu. Gerekiyorsa Ruth veİyi-Eşin sesleriyle birlikte yaşayabilirim sanırım. Hatta arada
sırada söze karışançeşitli UFO'yla da... Amaçişten lekelenmişbir külotla Bryant Gumbel'le canlıbir rö
portaj da fazla. Hayalimde bile işi bu noktada durdururum.

 Başka bir ses, bana sadece ş unu s ö yle, Jessie,dedi. Bu UFO değildi. Nora Callighan'ın sesiydi. Bir
tek ş eyi s ö yle. Ondan sonra konuya kapanm ış g ö z ü yle bakar ı z. Hi ç olmazsa ş imdilik ve belki de
sonsuza kadar. Tamam m ı ?

 —177—                                 ¦ Oyun/F: 12

 Jessie sesiniçıkarmadı.İhtiyatla bekliyordu.

 D ü n öğ leden sonra tepen att ı sonunda ve tekmeyi indirdin. Tekmeledi ğ in kimdi? Gerald m ı ?

 Jessie,«Tabii Gerald'dı...»diye başladıysa da, kafasında son derecede berrak bir hayal belirirken sustu.
Gerald'inçenesinden sarkan beyaz salya uzadıuzadıve Jessie'nin göbekçukurunun hemen yukarısına düştü
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. Sadece birazcık tükürük. Bunca yıldan, ağızlarınıaçarak ihtiraslaöpüşüp dillerine düello yaptırdıktan
sonra hiçdeönemli sayılmazdı. Bütün bunlar sırasında o ve Gerald oldukça bol tükürük değiştoku-şu
yapmışlardı.Ödedikleri bedel de bazen ikisinin birden grip olmasıydı.

 Hayır, buönemli değildi. Yani bir günöncesine kadar. Gerald o zaman karısının istemesine, buna ihtiyacı
olmasına rağmen onu serbest bırakmamıştı. Jessie de o tatsız, hüzünlü, madensi kokuyu duyun-caya
kadarönemli saymamıştıbunu. Dark Score'daki kuyu suyuna bağladığıo kokuyu. Sıcak yaz günlerinde göl
öyle kokardı... 14 Temuz 1963 günüörneğin.

 Jessie salyayıgörünce aklına o 's ı v ı 'gelmişti.

 Hayır, bu doğru değil, diye düşündü. Bu kez bu iddiayıçürütmesi için Ruth'uçağırmasına gerek kalmadı.
Bunun doğru oldu ğ unukendisi de biliyordu. Bu onun lanet olas ı ca s ı v ı s ı !İşte tam tamına böyle d
üşünmüşve ondan sonra düşünmeyi tümüyle bırakmıştı. En azından bir süre için. Düşünmek yerine
reflekslere bağlıo karşıhareketi başlatmıştı. Bir ayağınıkocasının göbeğine gömmüş, diğeriyle de
testislerine vurmuştu. Tükürük değil o sıvı. Gerald'in oyununa karşıduyulan yeni bir tiksinti değil, bir deniz
canavarıgibi birdenbire yüzeyeçıkan o eski pis dehşet.

 Kocasının etleri koparılmışyığına benzeyen vücuduna baktı. Bir an gözleri yaşlarla yandı. Sonra bu duygu
kayboldu. 'Yaşama Bölümü' gözyaşlarının hiçolmazsaşu ara kaldıramayacağıbir lüks olduğuna karar verdi.
Ama yine deüzgündü. Geraldöldüğüiçinüzülüyordu. Evet, tabii. Ama burada, bu halde olduğu için dahaç
oküzülüyordu.

 BakışlarıGerald'in hemen yukarısına, havaya kaydı. Acıacıgüldü.

 «Şimdilik bütün söyleyebileceklerim bu kadar, Bryant. VVillard ve Katie'ye selamlarımısöyle. Ha, aklıma
gelmişken, gitmedenönce bir zahmet,şu kelepçeleri açar mısın? Sana minnet duyarım.»

 Bryant cevap vermedi. Jessie de buna hiçşaşmadı.

 — 178-

 23

 Bu olaydan sa ğ salim kurtulacaksan, o zaman ge ç mi ş i hortlatmaktan vazge ç meni ö nerece ğ im,
Jess. Onun yerine gelecekte ne yapaca ğı na karar vermelisin... Ş u ö n ü m ü zdeki on kadar dakikayla
ba ş la. Bu yatakta susuzluktan ö lmek bence pek de ho ş bir ş ey olmaz. Ö yle de ğ il mi?

 Hayır, hiçde hoşolmazdı... Ama Jessie en kötüsünün susuzluk olmadığınıdüşünüyordu. Uyandığından beri
çarmıha gerilmek fikri aklındançıkmamıştı. Boğulan ama fazla su aldığıiçin tam yüzeyeçıkamayan iğrenç
bir ceset gibi bir görülüp bir kayboluyordu.Üniversitede tarih dersinde bu eski işkence konusunda bir yazı
okumuşve avuçlarla ayaklaraçiviçakılmasının oyunun sadece başlangıcıolduğunuöğrenerekşaşırmıştı.
Dergi abonmanıve cep hesap makineleri gibi,çarmıha gerilmekte devamlıvermeyi sürdüren bir armağandı.

 Asıl zorluk kramplar ve kas spazmlarıyla başlıyordu. O ana kadarçektiği acılar, hatta onu felce uğratan
ama ilk panik saldırısınıda sona erdiren kramp, daha sonra olacakların yanında birer seğirme sayılabilirdi.
Kolları, diyaframıve karnına girecek olan kramplar giderek daha sık-laşıp kötüleşecekti. Saatler ilerlerken
vücuduna daha da yayılacaklardı. Kan dolaşımınısağlamak için ne kadar canla başlaçalışırsaçalışsın
kollarıve bacaklarıuyuşmaya başlayacaktı. Ama bu daıstırabına son vermeyecekti. Artık o sırada göğsü
nde ve karnındaki kramplar dayanılama-yacak kadar acıverecekti. Jessie'nin ellerine ve ayaklarınaçivilerç
akılmamıştı. Spartacus'taki yenilmişgladyatörlerden biri gibi yolun kenarındaki bir haçtan da sarkmıyor,
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yatakta yatıyordu. Ama bu değişiklikler olsa olsa işkencenin daha uzun sürmesine neden olabilirdi.

 O halde hemen, ş imdi ne yapacaks ı n? Ş u anda fazla ı st ı rab ı n yok ve kolayl ı kla d üşü
nebiliyorsun...

 Jessie bir karganınkini andıran bir sesle,«Elimden geleni yapacağım,»dedi.«Onun için neden sesini
kesmiyor ve bir dakika düşünmeme izin vermiyorsun?»

 Haydi, d üşü n bakal ı m.

 Jessie eri belirgin halçaresiyle başlayacak, daha sonra listede aşağılara doğru inecekti... tabii böyle
yapmak zorunda kalırsa. En belirgin

 —179—

 halçaresi neydi? Ah, anahtarlar tabii. Onlar hâlâşifonyerinüzerinde, Gerald'ın bıraktığıyerdeydi.İki
anahtar... birbirinin eşi iki anahtar. Bazen sevimli sayılacak kadar klişelere düşkün olan Gerald onlardan«
Birinci ve Destek»diye söz ederdi. (Jessie kocasıkonuşurken onun bu büyük harfleri kullandığınıgörür gibi
olmuştu.)

 Şimdi... varsayım bu ya, karyolayıodada kaydırarakşifonyere yaklaştırdım. O anahtarlardan birini alıp
kullanabilir miyim? Jessie istemeye istemeye bunun bir tek değil, iki soru olduğunu anladı. Belki
anahtarlardan birini dişleriyle alabilirdi. Ama sonra? Anahtarıyine de kilide sokmayıbaşaramazdı. Su
bardağıyla yaptığıdeneme ona ne kadar uzanırsa uzansın, arada bir açıklık kalacağınıgöstermişti.

 Pekâlâ. Anahtarlardan vazgeçelim ve olasılıklar merdiveninin bir alt basamağına inelim. Bu ne olabilir?

 Jessie bu konuyu hemen hemen beşdakika düşündüyse de dişe dokunur bir sonuçelde edemedi. Soruyu
bir Rubik küpünün yanlarıgibi kafasında durmadançeviriyor, o arada da kollarınıaşağıyukarısallıyordu. B
öyle düşünürken gözleri bir ara doğu penceresininönündeki alçak masada duran telefona kaydı. Dahaö
nce telefonun başka bir evrende olduğuna karar verereküzerinde durmamıştı. Ama belki de fazla aceleci
davranmıştı. Ne de olsa masa,şifonyerden daha yakındı, telefon da kelepçenin anahtarındançok daha bü
yüktü.

 Karyolayıtelefon masasına yaklaştırabilirsem alıcıyıyerinden ayağımla kaldıramaz mıyım? Bunu
yapabilirsem belki ayağımın başparma-ğıyla alttaki santral düğmesine basabilirim. Birazçılgınca bir vodvil
gösterisine benzeyecek ama...

 Düğmeyi itip bekler, sonra da avaz avaz bağırmaya başlarım.

 Evet. Yarım saat sonra Norvvay'den büyük mavi Medcu kamyoneti ya daüzerinde Castleİlçesi Kurtarma
Ekibi yazılıbüyük turuncu taşıt gelir ve beni kurtarıp güvende olacağım bir yere götürür. Aslında delice bir
fikir. Ama abone kartınıbir kamışa dönüştürmek de delice bir fikirdi. Delice ya da değil, başarılıolabilir.
Herhalde karyolayıodanın tâöbür tarafına,şifonyere doğru itmekten, sonra da anahtarlardan birini kelepç
enin kilidine sokmayaçalışmaktan daha akla yakın... Ancak bu planın da sorunlu bir yanıvardı. Karyolayı
sağa doğru götürmenin yolunu bulmasıgerekiyordu. Bu da zor bir işti. Karyolanın, maun başıve ayaku-
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 cuyla en aşağıyüz elli kilo geldiğinden emindi.Üsteliköyle abartılmışbir tahmin de değildi.
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 Ama hi ç olmazsa deneyebilirsin, bebek. Bakars ı n, b ü y ü k bir s ü rprizle kar şı la şı rs ı n. Yerler İşç i
Bayram ı ndan sonra cilaland ı , hat ı rl ı yor musun? Kaburgalar ı say ı lan ba şı bo ş bir k ö pek kocan ı
s ü r ü kleyebil-di ğ ine g ö re, belki sen de bu karyolay ı k ı m ı ldatabilirsin. Denemekle kaybedece ğ in
bir ş ey yok, ö yle de ğ il mi?

 Buönemli bir noktaydı.

 Jessie ayaklarınıyatağın soluna doğru götürürken, sırt ve omuzlarınısabırla sağa doğru kaydırdı. Böylece
erişebileceği en uzak noktaya ulaşınca sol kalçasınınüzerinde döndü. Ayaklarıyandan aşağıya kaydı... ve
birdenbire bacaklarıyla gövdesi sola doğru ağır ağır gitmek yerine hızla kaymaya başladı. Sanki birçığbaş
lıyordu. Vücudu en iyi koşullarda bile olmamasıgereken biçimlerde gerilirken korkunçbir kramp sol yanı
nda zikzaklarçizdi. Sanki biri vücudunu sıcak birşişle,şiddetle amaçabucak kazımaya kalkışmıştı.

 Sağkelepçelerin arasındaki zincir hızla gerildi. Jessie bir an sağkol ve omzunun zonklamasıyüzünden sol
yanından gelen felaket haberlerini unuttu. Sanki biri sağkolunu kıvırıp koparmayaçalışıyordu.Şimdi bir
hindi budunun neler hissettiğini biliyorum, dedi kendi kendine.

 Jessie'nin sol ayağıyereçarptı. Sağayağıyedi buçuk santim yukardaydı. Vücudu anormal bir biçimde sola
doğru bükülmüştü. Sağkolu ise geriye doğruydu. Birine el sallarken kolu böyle dönüvermişti sanki.

 Jessie birdenbire bu vaziyetteöleceğine inandı. Sol yanıyla sağkolu acıiçinde orada yatmak zorunda
kalacak; gücütükenen kalbi gerilen veçarpılan vücudunun her tarafına kan pompalama savaşını
kaybederken gövdesi ağır ağır uyuşacaktı. Yine paniğe yakalanan Jessie uluyarak yardım istedi. O
civarda karnıbir avukatla dolu, yoluk tüylübaşıboşbir köpekten başka hiçkimse olmadığınıunutmuştu.
Telaşla sağelini sallayarak karyolanın direğini yakalamayaçalıştı. Ama biraz fazla uzağa kaymıştı. Koyu
renk maun gerdiği parmaklarının ucundan bir santim kadarötedeydi.

 «Yardım edin! Lütfen!İmdat!İmdat!»

 —181—

 Ona cevap veren olmadı. Sakin, güneşli yatak odasında duyulan sesler sadece Jessie'yle ilgiliydi. Boğuk
çığlıklar, hırıltılısoluklar, güm-bürdeyen kalp. Orada kendisinden başka kimse yoktu. Yatağaçıkmayıbaş
aramazsa kasapçengeline asılmışbir kadın gibiölecekti. Ayrıca henüz durumun kötüye gitmesi de sona
ermemişti. Kabaetleri hâlâyatağın kenarına doğru kayıyor, bu yüzden kolu devamlıolarak geriye doğruç
ekiliyordu. Kolun yaptığıaçıgiderek daha da genişlemekteydi.

 Jessie düşünmeden ya da plan yapmadançıplak sol tabanınıyere bastırarak olanca gücüyle geriye doğru
gitmeyeçalıştı. (Belki de can acısının kamçıladığıinsan vücudu bazen kendince birşeyler düşünebiliyordu.)
Acıverecek biçimdeçarpılmışolan vücudunun bulabileceği en son destek noktasıbuydu. Manevra başarılı
oldu. Gövdesinin aşağıkısmıgeriye doğru büküldü, sağelini hapseden kelepçeler arasındaki zincir gevş
edi. Jessie boğulmaküzereyken cansimidini yakalayan birinin panikle karışık heyecanıyla karyolanın direğ
ini kavradı. Kendini hızla geriyeçekmek için ondan yararlandı. Sırtının ve iki başlıkaslarının feryatlarına
aldırmadı. Ayaklarınıtekrar yukarıyaçekince telaşla yatağın kenarından uzaklaştı. Sanki bebek köpekbalı
klarıyla dolu bir yüzme havuzuna girmişve durumu zamanında farkederek ayak parmaklarınıkurtarabilmiş
ti.

 Sonunda dahaönce olduğu gibi, karyolanın başucundaki yatay tahtalara dayanarak oturdu. Kollarınıiki
yana doğru uzatmış, sırtınıpamuklu kılıfıbumburuşuk olmuş, terdenıslanmışyastığa dayamıştı. Başınımaun
tahtalara gevşekçe yasladı. Hızlıhızlısoluyor,çıplak göğüsleri kaybetmemesi gereken terlerden parlıyordu.
Gözlerini yumarak bitkince güldü.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  124

http://www.processtext.com/abclit.html


 Ah, olduk ç a heyecanl ı yd ı de ğ itmi, Jessie? Bence kalbin 1985'ten beri bu kadar h ı zla ve ş iddetle ç
arpmad ı . Noel partisinde Tommy Del-guidace'la ö p üş t üğü n zaman ö yle olmu ş tu. Az kals ı n onunla
yatacakt ı n da. Denemekle bir ş ey kaybedilmi ş olmaz. O zaman b ö yle d üşü nmedin miydi? Eh, i ş te
ş imdi neyin ne oldu ğ unu biliyorsun.

 Evet. Birşey daha biliyordu.

 Ya? Neymi ş o bakal ı m, k ı z ı m?

 Jessie,«O kahrolasıca telefona erişmenin imkânsız olduğunu biliyorum,»dedi.

 — 182 —

 Evet, gerçekten de! Birazönce sol tabanınıyere bastığızaman poposunu donduran müthişbir panik yüzü
nden bütün gücünükullanmıştı. Ama karyola biraz olsun kımıldamamıştıbile.Şimdi düşünme fırsatıbulmuş
tu ve karyola yerinden oynamadığıiçin memnundu. Yatak sağa doğru gitseydi, kendisi hâlâyandan sarkı
yor olacaktı. Karyolayıtelefon masasına kadar itmeyi başarsaydıda...

 Jessie yarıağlar, yarıgüler gibi,«Kahretsin,»dedi.«O zaman da ters taraftan sarkıyor olacaktım. Tanrım!
Biri beni vursun!»

 UFO seslerinden biri, durum hi ç de ho ş de ğ il,dedi. Jessie bu sesi duymasaydıdaha memnun olacaktı.
Hatta Jessie Burlingame Program ı n ı n yay ı ndan kald ı r ı ld ığı ş imdi bildirildi san ı r ı m.

 Jessie boğuk bir sesle,«Başka birşeyi seç,»dedi.«Bu hoşuma gitmedi.»

 Ba ş ka se ç enek yok ki. Zaten ba ş lang ıç ta da fazla yoktu. B ü t ü n ihtimalleri ara ş t ı rd ı n.

 Jessie gözlerini tekrar yumdu ve bu kâbus başlayalıberi ikinci kez Central Caddesindeki eski Falmouthİ
lkokulunun arasındaki oyun yerini gördü. Ama bu kez kafasınıdolduran tahterevallide dengede duran iki k
üçük kızın hayali değildi. Onun yerine küçük bir oğlançocuğunu görüyordu. Kardeşi VVill'i. Kardeşi
barfikste 'kedinin densini yüzüyordu.'

 Jessie gözlerini açıp gövdesini iyice gevşetti. Karyolanın başucuna daha yakından bakmak için başınıeğdi.
'Kedinin derisini yüzmek' bir borudan sarkmaya, sonra da bacaklarıkıvırarak omuzlarınüzerinden atmaya
denirdi. Bu hareketi hızlı, küçük bir dönüşle bitiriyor ve bu sayede yine ayaküstüdüşmeyi başarıyordunuz.
Will bu egzersiz konusunda o kadar ustaydıki, Jessie bazen kardeşinin ellerinin arasında perende attığını
bile sanırdı.

 Bu hareketi yapabildiğimi düşünelim... Bu lanet olasıca başlığın hemen tepesinde 'kedinin derisini yüzdüğü
mü.' Yukarıda dönüşyapar...

 «Ve ayaklarımınüzerine düşerim,»diye fısıldadı.

 Bu plan birkaçdakika için akla yakın ama tehlikeli gözüktü. Tabii karyolayıduvardan uzaklaştırması
gerekiyordu. Atlayacak yer olmazsa kedinin derisini yüzemezdiniz. Bunu başarabileceğini sanıyordu.
Karyolanın yukarısındaki rafçıkarılırsa (onu desteklerinden düşürmek kolay

 — 183 —

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  125

http://www.processtext.com/abclit.html


 olacaktı,çünküçivilenmişdeğildi) arkaya doğru yuvarlanarakçıplak ayaklarınıduvara, başlığın yukarısına
dayayacaktı. Karyolayıyana doğru oynatamamıştıama ayaklarınıduvara dayayabilirse...

 Jessie,«Aynıağırlık,»diye mırıldandı.«Ama on katıitme gücü. Modern fiziğin en etkileyici yanı.»

 Sol elini rafa doğru uzattı. Onu eğecek ve L biçimi desteklerinüzerinden düşürecekti. Tam o sırada
Gerald'ın zincirleri zalimce kısa tutulmuş, kahrolasıca polis kelepçelerine tekrar dikkatle baktı. Kocası
onlarıkaryola direklerinin daha yukarısına,örneğin birinciyle ikinci yatay tahtaların arasına takmışolsaydı
Jessie tehlikeyi göze alacaktı. Herhalde bu manevra bileklerinin kırılmasına neden olacaktı. Ama artık birç
ift kırık bileğin kaçabilmek için uygun bir bedel olduğunu düşünecek noktaya gelmişti... Sonuçta bilekleri
iyileşirlerdi,öyle değil mi? Ne var ki, kelepçeler birinci ve ikinci tahtanın arasına takılmamıştı.İkinci veüçü
ncütahtaların arasında, yani biraz fazla aşağıdaydılar. Karyolanın başucunun yukarısında kedinin derisini y
üzmeye kalkışmak bileklerinin kırılmasından daha da kötüşeylere neden olacaktı. Aşağıya doğru inerken
vücudunun ağırlığıomuzlarınısakatlamakla kalmayacak, kollarının da yerlerindençıkmasına yol açacaktı.

 Bu lanet olas ı ca karyolay ı k ı r ı k bir ç ift bilek ve çı km ış iki kolla yerinden oynatmay ı bir dene! Bu
sana e ğ lenceli gelmiyor mu?

 Jessie boğuk boğuk,«Hayır,»dedi.«Pek de gelmiyor.»

 Ş imdi a çı k a çı k konu ş al ı m, Jess. Buraya kapan ı p kald ı n. Kendini daha iyi hissetmeni sa ğ
layacaksa benden «ç aresizli ğ in sesi » diye s ö z edebilirsin. Ya da bir s ü re daha çı ld ı rman ı
engelleyecekse. Tanr ı da biliyor ya, ben ger ç e ğ in sesiyim. Bu durumda ger ç ek de ş u: Buradan
kurtulamayacaks ı n!

 Jessie başınıhızla yanaçevirdi. Artık kendi kendine gerçeğin sesi olduğunu ilan eden cızırtıyıdinlemek
istemiyordu. Ama onu susturmakta ancak diğerleri kadar başarılıolabildi.

 Bileklerindekiler ger ç ek kelep ç eler. Sevimli k üçü k esir bilezikleri de ğ il. Hani ş u i ç lerinde yast ı k
çı klar olan kelep ç eleri kastediyorum. Onlarda gizli ka ç ma kollar ı da var. Biri kendini fazla kapt ı rd ığı
ve ileri gitti ğ i zaman kullan ı lan kollar, Sen ger ç ekten kelep ç elisin. Ayr ı ca Esrarl ı Do ğ udan gelme
bir fakir de de ğ ilsin. G ö vdeni e ğ ip b ü kmen

 —184-

 imk â ns ı z. Harry Houdini ya da David Copperfield gibi kilitli yerlerden ka ç ma ustas ı olmad ığı n ı da
biliyoruz. Ben sana sadece olay ı nas ı l g ö rd üğü m ü anlat ı yorum. Tamam m ı ? G ö rd üğü m kadar ı
yla i ş in bitik.

 Jessie güneştutulduğu gün babasıyatak odasındançıktıktan sonra olanlarıanımsadı. Kendini yatağına
atarak kalbi kırılacakmışya da eriyecekmişveya bütün bütün duracakmışgibi oluncaya kadar ağlamış, ağ
lamıştı.Şimdi dudaklarıtitrerken o günkühalineçok benziyordu. Yorgun,şaşkın, korku içinde ve kaybolmu
ş.Özellikle sonuncusu.

 Jessie ağlamaya başladı. Ama ilk birkaçdamla yaştan sonra gözleri daha fazla sıvısalgılamayacaktı. Anla
şılan daha sıkıönlemler alınmaya başlamıştı. Jessie yine de gözyaşlarıakmadan ağladı. Hıçkırıklarıboğazı
na zımpara kâğıdıdoldurulmuşgibi kupkuruydu.

 24

 New York kentinde«Bugün»ün devamlısanatçılarıprogramısona erdirmişlerdi. Ekranda ertesi gün gözü
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keceklerdi artık. NBC'nin Güney ve BatıMaine'e yayın yapan yardımcıistasyonlarında onların yeriniönce
yerel bir sohbet programıaldı. (İriyarıanaçtavırlı, basmaönlüklübir kadın fasulyenin Crock tenceresinde nas
ıl ağır ağır pişirilebileceğini gösterdi.) Sonra bir yarışma programıbaşladı.Ünlüler espriler yaptılar. Yarış
macılarsa arabalar, tekneler, parlak kırmızıDirt Devil elektrikli süpürgelerini kazandıklarızaman orgazma
erişiyorlarmışgibi gürültülü çığlıklar attılar. Burlingame'lerin nefis manzaralıKashvrakamak Gölünün kıyısı
ndaki evlerinde yeni dul kelepçeleriyle rahatsızca uyukladı. Sonra yine rüya görmeye başladı. Rüyayıgören
kadının uykusunun pek hafif oluşu yüzünden karabasan daha canlıve inandırıcıydınedense.

 Jessie rüyasında yine karanlıkta yatıyordu. Bir erkek... ya da erkeğe benzeyen birşey... yine ilerde, odan
ın köşesinde duruyordu. Bu adam Jessie'nin babasıdeğildi. Kocasıda değildi. Bir yabancı... belirli bir
yabancıydı. En paranoyak, en marazi hayallerimize musallat olan, en derin korkularımızın kaynağıyabancı.
Tatlı, pratik bir kadın olan ve uygunönerilerde bulunan Nora Callighan'ın hiçhesaba katmadığıbir

 —185—

 yaratığın suratınıtaşıyan bu kara varlık bir kozmik jokerdi.

 Uzun beyaz suratlıyabancı,«Ama beni ger ç ektentanıyorsun,»derken eğilerekçantasının sapınıtutuyordu.
Jessie sapın birçene kemiği veçantanın da insan derisinden yapılmışolduğunu farkediyor ama bunaşaşmı
yordu. Yabancıçantayıalıyor, kilidiçeviripçantayıaçıyordu. Jessie yine kemikleri ve mücevherleri görü
yordu. O yaratık elini o karmakarışık yığının içine sokarak ağır ağır dairelerçiziyor ve iğrenç şıkırtılar, tıkırt
ılar, takırtılar veşakırtılar duyuluyordu.

 Jessie,«Hayır, tanımıyorum,»diye cevap veriyordu.«Seni tanımıyorum! Tanımıyorum! Tanımıyorum! Tanı
mıyorum!»

 «BenÖlümüm tabii ve bu gece tekrar geleceğim. Ama bu gece köşede beklemekten daha fazla birşeyler
yapacağım sanırım. Bu geceüzerine atılacağım. Tıpkı... böyle!»

 Oşeyöne doğru sıçrayarak ellerini uzatıyordu. O sıradaçantayıda elinden atıyordu. (Kemikler, yüzükler,
gerdanlıklar yerde yatan ve parçalanmışkoluyla koridor kapısınıişaret eden Gerald'a doğru saçılıyordu.)
Jessie yabancının parmaklarınınçok uzun, pis tırnaklarla sona erdiğini görüyordu. Yaratığınkiler el değil
birer pençeydiler zaten. Sonra Jessie inleyip sarsılarak uyandı. Ellerini birşeyi uzaklaştırmayaçalışıyormu
şgibi sallarken kelepçelerin zincirlerişıkırdadı. Boğuk ve tekdüze bir sesle aynıkelimeyi fısıldayıp
duruyordu.«Hayır!»

 Bu bir r ü yayd ı . Sus art ı k, Jessie. Sadece bir r ü yayd ı .

 Jessie ellerini ağır ağır indirerek yine kelepçelerden gevşekçe sarkmalarına izin verdi. Tabii rüyaydı. Bir
geceönce gördüğükötükabusun bir başka biçimi. Amaçok gerçekmişgibiydi. Tanrım, evet! Düşünülecek
olursa bu kâbus aslında kroket partisiyle ilgili olandan da kötüydü. Hatta güneştutulmasısırasında babası
yla arasında geçen o olayıanımsamasına neden olan kâbustan da. Aslında bu sabah uzun süre bu rüyaları
düşünmüşama en korkunçolanınınüzerinde durmamışolması çok garipti. Uyuklayarak rüya görünceye
kadar o acayip uzun kollu,çantasıiğrençhatıralarla dolu yaratığıpek aklına getirmemişti.

 Derken aklına birşarkının bir bölümügeldi.«İkinci PsikadelikÇağ»dan kalma birşarkı.«Bazılarıbeni 'Uzay
kovboyu' diyeçağırıyor... Evet... Bazılarıbenden 'Aşk gangsteri' diye söz ediyor...»

 Jessie titredi. Uzay Kovboyu. Nedense bu adçok uygundu. Bir yabancı. Hiçbirşeyle ilgisi olmayan biri.
Bir joker. Bir...
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 Jessie,«Bir yabancı,»diye fısıldadı. Yaratık sırıtmaya başladığızaman yanaklarının nasıl kırıştığını, ağzının
derinliklerindeki altın dişlerininışıltısınıanımsadı. Sonra o sarkık, büzük dudaklar, pis renkli alın ve bıçağa
benzeyen burun geldi gözlerininönüne. Ve tabii o bavul. Trene yetişmek için koşan bir seyyar satıcının
bacağınaçarpan birçantaya benzeyen o bavul...

 Sus art ı k, Jessie. Kendi kendini korkutmaktan vazge ç ! Ba şı nda yeterince dert yok mu? Bir de umac
ı lar i ç in mi endi ş eleneceksin?

 Evet, Jessie'nin derdi başından aşkındıgerçekten. Ama rüyayıdüşünmeye başlayalıkendine engel olamad
ığının farkındaydı. Daha da kötüsükâbusu düşündükçe ona pek de rüya değilmişgibi gelmeye başlıyordu.

 Ya o sırada uyanıkdıysam, diye düşündü. Böyle olabileceği aklına gelir gelmez bir yanının başından beri
buna inandığınıfarkederek deh^ sete kapıldı. Bu yanıdiğer taraflarının ona yetişmelerini beklemişti.

 Hay ı r, ah, hay ı r, sadece bir r ü yayd ı , hepsi o kadar...

 Ama ya rüya değildiyse? Ya değildiyse?

 Beyaz suratlıyabancıbaşınısalladı.«Ölüm. Senin gördüğünölümdü. Bu gece geri döneceğim, Jessie. Yarın
gece yüzüklerin de diğer güzelşeylerinle birlikteçantamda olacak... Hatıralarımın arasında.»

 Jessieüşütmüşgibişiddetle titrediğini farketti.İrileşmişgözlerleçaresizce o boşköşeye bakıyordu.

 Uzay kovboyu... A ş k gangsteri'nindurduğu yere.

 Sabah güneşi köşeyi iyice aydınlatıyordu. Ama gece birbirine karışmışgölgelerle kapkaranlık olacaktı.
Jessie'nin tüyleri diken diken olmaya başlıyordu. O kaçınılmaz gerçeği yine anımsadı: Büyük olasılıkla
buradaölecekti.

 Biri eninde sonunda seni bulacak, Jessie. Ama bulmas ı bir hayli zaman alabilir. Ö nce herkes ikinizin çı lg
ı nca bir ka ç amak yapt ığı n ı z ı sanacak. Neden olmas ı n? Sen ve Gerald evlili ğ inizin ikinci on y ı l ı
nda pek mutluymu ş sunuz gibi g ö z ü km ü yor muydunuz? Sadece ikiniz Gerald'in ancak seni karyolaya
kelep ç elendi ğ i zaman a ş k yapabildi ğ ini biliyordunuz.

 Jessie,«Kes sesini,»diye homurdandı.«Hepiniz susun.»

 Ama er ge ç herkes merak etmeye ba ş layacak ve sizi arayacaklar. Herhalde ara ş t ı rmalar ı Gerald' ı n
i ş arkada ş lar ı ba ş latacak. Sen de ayn ı

 —187 —

 fikirde de ğ il misin? Portland'da 'arkada ş lar ı m' dedi ğ in bir iki kad ı n var. Ama onlar ı n ya ş am ı na
girmelerine izin vermiyorsun. Ö yle de ğ il mi? Asl ı nda birer tan ı d ı k onlar. Birlikte ç ay i ç ilecek ve
katalog de ğ i ş to-ku ş u yap ı lacak han ı mlar. Bir hafta ya da on g ü n ortalarda g ö z ü kmedi-1 ğ in
takdirde hi ç biri fazla endi ş elenmeyecek. Oysa Gerald' ı n randevular ı vard ı r. Cuma g ü n ü öğ leyin
ortaya çı kmay ı nca hapishanedeki arkada ş lar ı telefon etmeye ve sorular sormaya ba ş layacaklar.
Evet, her ş ey b ö yle ba ş layacak san ı r ı m. Ama bence cesetleri bek ç i bulacak. Sen de ayn ı fikirde
de ğ il misin? Bek ç i Bili dolab ı n raf ı ndaki yedek battaniyeyle ü zerini ö rterken ba şı n ı ç evirecek,
bundan eminim, Jessie. Parmaklar ı n ı n kelep ç elerden nas ı l uzand ı klar ı n ı g ö rmek istemeyecek.
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Kalem kadar sert ve mum kadar beyaz parmaklar. Senin donmu ş a ğ z ı na ve ç oktan kuruyarak kabuk
kabuk dudaklar ı na yap ış m ış olan k ö p ü klere bakmaktan ka çı nacak. En ç ok da g ö zlerindeki deh
ş et ifadesine bakmak istemeyecek. O y ü zden ü zerini ö rterken g ö zlerini ka çı racak.

 Jessie başınıağır ağır iki yana salladı. Umutsuzca bir karşıçıkma ifadesiydi.

 Bili polisi arayacak. Onlar da forensik timi ve il ç e adli tabibiyle> çı kagelecekler. Hepsi de karyolan ı n
etraf ı nda durup sigara i ç ecekler. (O korkun ç beyaz tren ç kotunu giymi ş olan Doug Rowe ve film
teknisyenleri d ış ar ı da bekleyecek tabii.) Adli tabip battaniyeyi ç ekince hepsi y ü zlerini buru ş
turacaklar. Evet, i ç lerinde kalbi en ç ok nas ı rla ş m ış olanlar bile y ü zlerini biraz buru ş turacaklar
bence. Hatta baz ı lar ı odadan bile çı kacak. Arkada ş lar ı daha sonra onlarla bu y ü zden alay
edecekler. İç erde kalanlarsa birbirlerine bakarak ba ş lar ı n ı sallayacak, yatakta yatan insan ı n ç ok ac
ı ç ekerek ö ld üğü n ü s ö yleyecekler. « Bunu anlamak i ç in ona bakmak yeterli, » diyecekler. Ku ş
kusuz, olay ı n t ü m ayr ı nt ı lar ı n ı bilemeyecekler. Ö rne ğ in, g ö zlerinin neden camla ş t ığı n ı , a ğ z
ı n ı n bir çığ l ı k atarken dondu ğ unu. Buna sonunda g ö rd üğü n ş eyin neden oldu ğ unu
anlamayacaklar. Karanl ı ktan çı karken g ö rd üğü n ş eyin. İ lk ç ocukluk a ş k ı n baband ı , Jessie.
Ama son âşığı n insan derisinden yap ı lm ış ç antas ı yla o uzun beyaz suratl ı yabanc ı olacak.

 Jessie,«Ah, lütfen,»diye inledi.«Susamaz mısın sen? Artık sesler i duymak istemiyorum. Lütfen! Sesler
sussun!»

 Ama bu ses susmuyordu. Hatta Jessie'nin konuştuğunun farkında bile değilmişgibi davranıyordu. Devam
ediyor, ediyor, ediyordu. Beyin ]

 —188—

 sapının dibinde bir yerden doğrudan doğruya kafasına fısıldıyordu. Onu dinlemekçamurlanmışbir ipek par
çasınıyüzüne sürmelerine benziyordu.

 Seni Augusta'ya g ö t ü recekler. Eyalet adli tabibi ba ğı rsaklar ı n ı n say ı s ı n ı kaydetmek i ç in karn ı
n ı yaracak. Kimsenin tan ı k olmad ığı ya da ku ş kulu ö l ü mlerde â dettir bu. Senin ö l ü m ü n her iki s ı
n ı fa da girecek. Adam son yeme ğ inden kalan ş eylere bir g ö z atacak... Gorham'da Amato'dan ald ığı
n ı z salaml ı peynirli sandvi ç in kal ı nt ı lar ı na. Sonra mik-roskopunun alt ı nda incelemek i ç in
beyninden bir par ç a kesecek. Sonunda bunun bir kazan ı n yol a ç t ığı ö l ü m vakas ı oldu ğ una karar
verecek. « O han ı mla bey genellikle zarars ı z say ı lan bir oyun oynuyorlar-m ış , » diyecek. « Yaln ı z
o bey kritik bir anda kalp krizi ge ç irmek gibi bir kabal ı k etmi ş . Ve kad ı n da orada kalm ış ... Ş ey,
en iyisi bu konuyu hi ç a ç mamak. Hatta gerekmedik ç e d üşü nmemek. Sadece ş u kadar ı n ı s ö
yleyeyim: 0 han ı m korkun ç bir bi ç imde ö lm üş . Bunu anlamak i ç in ona bakmak yeterli. » İş te olay
b ö yle sonu ç lanacak, Jess. Belki biri alyans ı n ı n kaybolmu ş oldu ğ unu farkedecek. Ama onu da
uzun s ü re aramayacaklar. Tabii e ğ er ararlarsa. Adli tabip kemiklerinden birinin yerinde olmad ığı n ı
farketmeyecek. Ö nemsiz bir kemi ğ in... sa ğ aya ğı ndaki üçü nc ü parmak kemi ğ inin, diyelim. Ama biz
bunu bilece ğ iz, ö yle de ğ il mi, Jessie. Hatta ş imdiden biliyoruz bunu. Kemikleri onun ald ığı n ı bilece
ğ iz. Kozmik yabanc ı n ı n, uzay kovboyunun. Biz...

 Jessie kafasınıkaryolanın başucunaöyleşiddetle vurdu ki, gözlerininönünde iri beyaz balıklardan oluşan
bir sürübelirdi.Çok canıyanmıştı. Ama kafasındaki ses ceryanıkesilmişbir radyo gibi sustu. Bu da can acıs
ına değerdi.

 «İşte,»dedi Jessie.«Eğer tekrar başlarsan ben de yine ayn ı şeyi yaparım.Şaka etmiyorum. Böyleşeyleri
dinlemekten bıktım...»
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 Bu seferki kendi sesiydi. Boşodadaçekinmeden yüksek sesle konuşmuştu. Sonra onun sesi de cereyanı
kesilmişbir radyo gibi sustu. Gözlerininönündeki benekler kaybolurken, sabah güneşinin Gerald'in uzanm
ışelinin kırk beşsantimötesinde yerde duran birşeyiışıldattığınıfarketti. Küçük, beyaz bir cisimdi. Ortasında
altın bir iplik kavisçiziyor ve beyazşeyin Yin-Yang sembolüne benzemesine neden oluyordu. Jessieönce
onun bir yüzük olduğunu sandıysa da yüzük olamayacak kadar küçüktü. Hayır, bir yüzük değil, inci bir k
üpeydi. Ziyaret-
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 çiçantasındaki eşyalarıkarıştırarak ona gösterişyaparken bu küpe yere düşmüştü.

 Jessie,«Hayır,»diye fısıldadı.«Hayır. Olamaz.»

 Ama işte küpe oradaydı. Sabah güneşindeışıldıyordu. Onu işaret etmek istiyormuşgibi elini uzatmışolanöl
ükadar da gerçekti. Işıltılı, ince bir altınşeridin ikiye böldüğüinci bir küpe.

 Benim küpelerimden biri... Herhalde mücevher kutumdan düştü. Yazdan beri yerde duruyor ama ben
ancakşimdi farkettim.

 Jessie'nin birçift inci küpesi vardı, onlar da altınlıdeğildi. Zaten küpelerşimdi Portland'daydı.

 Skip'ten adamlarİşçi Bayramından sonra yeri cilalamaya gelmişlerdi. Onlardan biri küpeyi yerden alıp ya
şifonyerinüzerine koyardıya da cebine atardı.

 Ancak... birşey daha vardı.

 Hayır, yok. Hiçbirşey yok. Sakın birşey söylemeye kalkışma!

 Bu, yetim kalmışküpenin hemenötesindeydi.

 Varsa bile, ona bakacak değilim.

 Ancak bakmamasıda olanaksızdı. Gözleri kendiliğinden küpeninötesine kaydı...ve koridora açılan kapının
hemenönünde yere dikildi. Orada kurumuşbir kan damlasıvardı. Ama dikkatiniçeken kan değildi. Sonuçta
o Gerald'ın kanıydı. Onun için de olağanüstübirşey sayılmazdı. Jessie'yi endişelendiren onun yanındaki
ayak iziydi.

 Orada bir iz varsa... herhalde ç ok ö ncesinden kalmad ı r!

 Jessie buna inanmayıçok istiyor, ama orada dahaönce ayak izi olmadığınıbiliyordu. Bir günönce yerde de
ğil ayak izi, en ufak bir toz bile yoktu. Bu izi kendisi de, Gerald'da bırakmamıştı. Kurumuşçamurdan bir
ayakkabıiziydi. Koruya girerek güneye, Motton'a doğru inmedenönce bir buçuk kilometre kadar gölün k
ıyısından dolaşan, otlar bürümüşyolunçamuru olmalıydı.

 Bir geceönce yatak odasında Jessie'nin yanında biri vardıgerçekten.

 Bu düşünce, haddinden fazla baskıaltında kalan kafasına acımasızca yerleşirken Jessie avazıçıktığıkadar
bağırmaya başladı. Dışarıda, arka verandada başıboşköpek yaralanmış,çizilmişburnunu bir an penç
elerinden kaldırdı. Sağlam kulağınıdikti. Sonra ilgisi söndüve başınıtekrar indirdi. Bu sesleriçıkaran dişi-kö
pek-efendiöyle tehlikeli biri
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 değildi. Ayrıca gece gelen o karaşeyin kokusu da kadınınüzerineçökmüştü. Bu, başıboşköpeğinçok iyi
bildiği bir kokuydu.Ölüm kokusu.

 Eskiden adıPrens olan hayvan gözlerini kapatarak yeniden uykuya daldı.

 25

 Jessie sonunda kendini biraz kontrol altına almayıbaşarabildi.İşin garibi, bunu Nora Callighan'ın o gülünç,
küçük 'mantra'sınıtekrarlayarak yaptı.

 Kuru sesi boşodadaçatallaşıp titreyerek,«Bir, ayaklar için,»dedi.«On küçük parmak, sevimli küçük
domuzcuklar, bir sıraya dizilmişler, iki bacaklar için. Güzel ve uzun.Üçcinsel organım...»

 Hatırlayabildiği dizeleri yineliyor, anımsayamadıklarınıatlıyordu. Gözlerini yummuştu. Bütün mantra'yıaltı
kez tekrarladı. Kalp atışlarının yavaşladığının ve duyduğu dehşetin hafiflediğinin farkındaydı. Ama Nora'nı
n tatsız küçük dizelerinin en aşağıbirinde büyük bir değişiklik yaptığının farkında bile değildi.

 Altıncıtekrardan sonra gözlerini açtıve kısa, dinlendirici bir uynu-dan yeni uyanmışgibi odada etrafına bakı
ndı. Amaşifonyerin yanındaki köşeyi atladı. O küpeye bakmak istemiyordu. Hele o ayak izine hiç.

 Jessie?Sesçok yumuşak veçekingendi.İyi-Eşin sesi olmalıydı. Ama artık ne tiz ve heyecanlıydı, ne de tela
şla herşeyi yadsımayaçalışıyordu. Jessie, bir ş ey s ö yleyebilir miyim?

 Jessie yine ağzıtoz doluymuşgibi hırıltılıbir sesle hemen cevap verdi.«Hayır. Bas git. Hepinizden kurtulmak
istiyorum.»

 L ü tfen, Jessie. L ü tfen beni dinle.

 Gözlerini yumuncaİyi-Eş-Burlingame adınıverdiği kişiliğinin o parçasınıgörebildiğini farketti.İyi-Eşhâlâ
tomruğa vuruluydu. Amaşimdi başınıkaldırmıştı. Ensesini bastıran zalim tahta tomruk yüzünden kolaylıkla
yapılabilecek bir hareket değildi herhalde. Yüzünüörten saçlarıbir ¦ in yana kaydıve Jessie,İyi-Eşyerine gen
çbir kızıgörünceşaşırdı.

 Evet, ama o hâlâben, diye düşündü. Az kalsın gülüyordu. Bu,çiz-ıji romana yakışacak bir psikoloji değ
ilse, artık hiçbirşey bilmiyor
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 demekti. Birazönce Nora'yıdüşünmüştüve onun anlatmaya meraklıolduğuşeylerden biri de insanların 'iç
lerindekiçocuğaözen göstermeleri' gerektiğiydi, Nora mutsuzluğun ençok görülen nedeninin içtekiçocuğu
besleyip geliştirmemek olduğunu iddia ediyordu.

 Jessie bu sözler karşısında ciddi ciddi başınısallar ve bunun dahaçok, Burçlar YeniÇağıyla ilgili romantik
saçmalıklar olduğu düşüncesini kendine saklardı. Nora'nın bin dokuz yüz altmışların sonlarıve bin dokuz
yüz yetmişlerin başlarından kalma, pekçok manevi sevgi-tespih-lerine sarıldığınıdüşünmesine karşın,şimdi
"içtekiçocuğu' görebiliyor ve onaçok normal geliyordu. Bu kavramın sembolik bir geçerliliği bile olabilece
ğini düşünmekteydi. Bu koşullarda tomrukçok uygun bir görüntüdeğil miydi? Tomruğa vurulmuşolan
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Bekleyen-İyi-Eş, Bekle-yen-Ruth, Bekleyen-Jessie'ydi. Babasının Punkin diyeçağırdığıküçük kızdı.

 Jessie,«Pekâlâ, konuşbakalım,»dedi. Gözleri hâlâkapalıydı. Stres, açlık ve susuzluk birarada tomruğa
vurulmuşkız hayalini hemen hemen gerçek yapıyorlardı. Jessieşimdi kızın başının yukarısınaçivilenmişolan
parşömene«CİNSEL AYARTMAİÇİN»diye yazılmışolduğunu görüyordu.Üstelikşeker pembesi Nane
Yum Yum dudak boyasıyla yazılmıştı.

 Jessie' nin hayal gücünün işi bitmemişti henüz. Punkin'inkinin yanında bir tomruk daha vardı. Ona da bir kı
z vurulmuştu. On yedi yaşlarında,şişman kızın cildi sivilce içindeydi. Mahkûmların gerisinde bir kasaba
alanıbelirdi. Jessie az sonra birkaçineğin otladıklarım gördü.İlerdeki tepeden tekdüzeçan sesi geliyordu.Ç
anıçalan kişi bu işi bütün gün sürdürmek niyetindeydi... Ya da sonsuza kadar.

 Jessie, galibaçıldırmaküzereyim, diye düşündü. Belki deçok geçmedençıldırmayıonu mutlu edenş
eylerden biri bile sayacaktı. Bu düşünceyi kafasından uzaklaştırarak dikkatini tekrar tomruktaki kıza ver-.
di. Bu Jessie Mahout güneştutulmasısırasında cinsel tacize maruz kalan kızdan daha büyüktü. Ama fazla b
üyük değildi; belki on ikisindey-di, ençok da on dördünde. O yaşta, herhangi bir suçyüzünden kasaba
alanında tomruğa vurulmamasıgerekirdi. Ama cinsel ayartma? Cinsel ayartma, Tanrıaşkına! Bu ne biçim
kötübirşakaydı?İnsanlar nas böyle zalim olabiliyorlardı?İnatla bu kadar kör?

 «Bana ne söylemek istiyorsun, Punkin?»

 —192—

 Tomruktaki kız,«Sadece bunun gerçek olduğunu,»dedi. Gan acısından rengi solmuştu. Ama gözleri
berrak, endişeli ve ciddiydi.«Bu gerçek.Öyle olduğunu sen de biliyorsun. O bu gece geri gelecek. Bence
bu sefer sadece bakmaktanöte birşeyler de yapacak. Güneşbatmadan o kelepçelerden kurtulmalısın,
Jessie. O dönmeden bu evdençıkıp uzaklaşmalısın.»

 Jessie yine ağlamak istedi ama gözyaşlarıkurumuştu artık. Sadece içlerine kum kaçmışgibi gözleri yanı
yordu.

 Jessie,«Kurtulamıyorum!»diye bağırdı.«Herşeyi denedim. Yalnız başıma kurtulmam imkânsız!»

 Tomruğa vurulmuşkız,«Birşeyi unutuyorsun,»dedi.«Önemli olup olmadığınıbilmiyorum. Ama olabilir.»

 «Nedir o?»

 Kız ellerini sokulmuşolduğu deliklerdeçevirdi. Temiz pembe avuçlarıgözüktü.«Gerald iki tür olduğunu sö
yledi, hatırlıyor musun? M-17 ve F-23. Galiba dün bunu neredeyse hatırlıyordun. Gerald F-23'lerden
istedi ama onlardan fazla yapılmıyor, bulunmasızor. Gerald da bu yüzden ikiçift M-17'yle yetinmek
zorunda kaldı. Kelepçeleri eve getirdiği gün bütün bunlarısâna anlattı.»

 Jessie gözlerini açarak sağbileğini saran bileziğe baktı. Evet, Gerald gerçekten ona bütün bunlarıanlatmıştı
. Hatta iki tutamla kafayıbulmuşolan bir kokainman gibi saçmalayıp durmuştu. Bürosundanöğleye doğru
telefon ederek evin boşolup olmadığınıöğrenmek istemişti. Hizmetçinin izin günlerini hatırlayamazdıhiç.
Jessie evde kendisinden başkasıolmadığınısöylediği zaman ondanşöyle rahat birşeyler giymesini isteyip,
«Şöyle içgıcıklayıcıbirşey...»diye tanımlamıştı. Telefonda konuşurken neredeyse sigortalarından biri
atacakmışgibiydi. Jessie onun seksle ilgili biraz değişikşeyler düşündüğünden kuşkulanmış-iı. Ama ona gö
re bunun bir sakıncasıyoktu.İkisi de kırka yaklaşıyorlardı. Gerald bazışeyleri biraz denemek istiyorsa,
onun bu arzusunu yerine getirmeye razıydı.
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 Kocasırekor sayılacak birçabuklukla eve gelmişti. (Jessie onun .'95 numaralıdört buçuk kilometrelik
kestirme yolu gerisinde dumanlarılüten durumda bırakmışolduğunu düşünmüştü.) O günle ilgili olarak enç
ok kocasının nasıl heyecanla yatak odasında dolaştığınıhatırlıyordu. Yanaklarıkızarmış, gözleriışılısıldı.
Gerald'ıdüşünürken Jessie'nin

 —193—

 Oyun/F: 13

 aklına ilk gelenşey seks değildi. (Çağrışım yapmasıistenirse herhalde aklına ilk g ü vensözcüğügelirdi.)
Ama o gün bu ikişey birbiriyle hemen hemen yer değiştirebilirdi. Gerald'ın aklının fikrinin sadece sekste
olduğu kesindi. Jessie kocasının genellikle bir avukata yakışacak kadar nazik olan cinsel organının, inceç
izgili zarif pantolonunuçıkarmakta fazla ağır davranırsa, fermuarlıkısmınıyırtacağına inanıyordu.

 Gerald pantolonuyla külotunuçıkardıktan sonra biraz yavaşlamıştı. Yukarıya birlikte getirdiği Adidas
lastik ayakkabılarıkutusunu bir tören-deymişgibi açmıştı. Kutudaki ikiçift kelepçeyi almışve karısının onları
incelemesi için havaya kaldırmıştı. Boynunda damarıatıyordu; neredeyse bir arıkuşunun kanatçırpışları
kadar hızlıydıbu titreşme hareketi. Jessie bunu da hatırlıyordu. Herhalde o sırada bile kalbi zorlanıyordu.

 Hemen oracıktaölseydin, bana büyük bir iyilik yapmışolurdun,. Gerald.

 Yaşamınınönemli bir bölümünüpaylaştığıadam hakkında böyle] kötübirşey düşündüğüiçin dehşet duymak
istedi. Ama ancak kendine] karşıhemen hemen klinik bir tiksinti duydu. Gerald'ın o günkühalini...! kızarm
ışyanaklarını,ışıldayan gözlerini... tekrar düşündüğüzaman par-] maklarıbüküldüve elleri sert, küçük
yumruklara dönüştü.

 Şimdi kocasına, neden yakamıbırakmadın, diye sordu. Niçin b konuda ukalaca davranman gerekti?
Zorbaca davranman?

 Boşver. Şimdi Gerald'ıdeğil, kelepçeleri düşün. İkiçift KreiçGüvenlik Kelepçesi. Boy: M-17. M aslında
Male'in başharfi. .Yani kek' sözcüğünün. 17 ise kilitlerinüzerindekiçentiklerin sayısı.

 Jessie'nin kamıyla göğsüne müthişbir sıcaklık yayıldı. Kendi kendK] ne, onu hissetme, dedi. Ama
hissetmenşartsa o zaman hazımsızlıkmışgibi davran.

 Ancak bu imkânsızdı. Jessie'nin hissettiği umuttu... ona karşıkona-j mazdı. En fazla yapabileceği umudu
gerçekle dengelemek, kendine kelepçelerden ilk kurtulmaçabalarının başarısızlıkla sonuçlandığınıhatır
latmaktı. Ancak bütün o can acısıve başarısızlığıhatırlamaçabalarır rağmen, kurtulmaya ne kadar yaklaştığı
nıdüşünebiliyorduşimdi. Kar retsin,çok yaklaşmıştı... O sırada bir altımilimin daha kurtuluşu sağla yabilece
ğine karar vermişti. Hele on iki milimin sorunu kesinlikleçöze ceğine inanmıştı. Evet, başparmaklarının
altlarındaki kemikliçıkıntıla

 —194

 sorundu... Amaüst dudağından pek de genişolmayan bir aralığıkapa-tamadığıiçin bu yataktaölecek
miydi? Ne münasebet!

 Jessie bu düşünceleri bir yana bırakıp Gerald'ın kelepçeleri eve getirdiği günüdüşünmek için tüm gücüyleç
abaladı. Kocasıonlarıeline geçen enşahane pırlanta gerdanlığıgösteren bir mücevhercinin sözsüz hayranlığı
yla havaya kaldırmıştı. Aslına bakarsanız, Jessie de biraz etkilenmişti kelepçelerden. Onların ne kadar
parlak olduklarınıanımsıyordu. Pencereden girenışık mavimsiçelik bileziklerinçeşitli kalınlıkta bileğe
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uydurulmalarınısağlayan kilitlerinçentikli kavislerinden pırıldayarak yansımıştı.

 Jessie kocasının kelepçeleri nereden aldığınıöğrenmek istemişti. Onu suçlamıyordu, sadece merak etmişti.
Ama Gerald ona sadece mahkeme binasındaki uyanıklardan birinin ona yardım ettiğini söylemişti. Bu
laflarıederken karısına göz kırpar gibi yapmıştı. Cumberland ilçesi mahkeme binasının koridorlarıyla
bekleme odalarından sürüyle bu kurnaz adamlardan geçiyormuşve kendisi de onların hepsini tanıyor-muşç
asına. Yani Gerald o günöğleden sonra eline ikiçift kelepçe değil de, birkaçScud füzesi geçmişgibi
davranmıştı.

 Jessie o sırada yatağa uzanmıştı.Üzerinde beyaz dantelden kısa bir gecelik vardı. Onlara uyan ipekç
oraplar da giymişti. Bu kılığın biraz içgıcıklayıcıolduğu kesindi. Yattığıyerden Gerald'ıalay, merak ve
heyecanla seyrediyordu... Ama o gün alay baskınçıkmıştı,öyle değil mi? Evet. Her zaman Bay Sakin rolü
oynamak için büyükçaba harcayan Gerald'ın odada kızgın bir at gibi dolaşmasıona gerçektençok komik
gelmişti. Adamın saçlarıiyice kabarıp bukle bukle olmuş, Jessie'nin küçük erkek kardeşinin 'tavuklar'
diye tanımladığıbiçime girmişti. Gerald'ın ayaklarında hâlâsiyah naylonçorapları,şu 'Başarıiçin giyinin'
reklamlarında gösterilenlerden vardı. Jessie güldüğünün anlaşılmamasıiçin yanaklarının içleriniısırmıştı.
Hem de bayağışiddetle.

 Bay Sakin o günöğleden sonra iflas etmişbir kuruluşun eşyalarınısatan bir açık arttırmacıdan daha da hızlı
hızlıkonuşuyordu. Sonra satışkonuşmasının tam ortasında birdenbire duraklamış, yüzünde hayret dolu
komik bir ifade belirmişti.

 Jessie,«Gerald, ne oldu?»diye sormuştu.

 «Şimdi birşeyi farkettim... Ama bunu d üşü nmekisteyip istemediği-

 —195—

 ni bilmiyorum. Deminden beri gevezelik edip duruyorum. Kolaylıkla gördüğün gibi oşeyimle birlikte ağzı
mdan köpükler saçıyorum. Sana bir kez olsun bu...»

 Jessie o zaman gülümsemişti. Bunun bir nedeni, eşarplardan bıkmışolmasıve bunu kocasına nasıl açı
klayacağınıbilememesiydi. Amaönemli neden, Gerald'ıseks konusunda yeniden heyecanlıgörmenin hoşuna
gitmesiydi. Evet, belki 'uzun beyaz sırıkla derin denize dalmadan'önce karınıkelepçelemek fikri yüzünden
heyecanlanmak biraz garipti. Ne olmuşyani? Bu işikisinin arasında kalmayacak mıydı? Ayrıca bir türş
akaydıbu.Çocuklar için sakıncalıolduğunu belirtenXişareti konmuşbir komik opera. Gilbert ve Sullivan'ın«
Esaret Operası».«Ben Kralın Deniz Kuvvetlerinden, kelepçelenmişbir ha-nı-mım.»Ayrıca bundan daha
anormal meraklar da vardı. Yolun karşıtarafında oturan Fri-eda Soames bir keresinde (yemektenönce iki
kokteyl, sofrada da yarımşişeşarap içtikten sonra) eski kocasının talk pudrasıekilip bebek gibi
kundaklanmaktan hoşlandığınıitiraf etmişti.

 Jessie'nin yanaklarının içlerini kemirmesinin ikinci sefer bir yararıolmamış, gülmeye başlamıştı. Gerald başı
nıhafifçe sağa eğerek ona bakmıştı. Dudaklarının sol tarafınıyukarıya doğru bükerek gülümsüyor-du. Bu,
Jessie'nin son on yedi yıldaçok iyiöğrendiği bir ifadeydi, Gerald'ın kızmaya hazırlandığınıgösteriyordu ya
da Jessie'yle birlikte güleceğini. Genellikle hangisini yapacağınıönceden kestirmek mümkün değildi.
                 -

 Gerald,«Paylaşmak ister misin?»diye sormuştu.

 Jessie hemen cevap vermemişti. Onun yerine gülmekten vazgeçmişve Gerald'a Erkek ç e Maceralar
dergisinin kapağınısüsleyen en zalim Nazi tanrıçasına yakışacağınıumduğu bir ifadeyle bakmıştı. Yete-1
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rince buz gibi azametli bir tavır takındığına kanaat getirdikten sonra kol-İannıkaldırmışve düşünmeden dört
kelime söylemişti. Gerald da yatağa doğru atılmıştı. Heyecandan başının döndüğübelliydi.

 «Buraya gel, gidi köpek!»

 Gerald hiçvakit kaybetmeden kelepçeleri beceriksizce Jessie'nin bileklerine geçirmiş, sonra karyolanın
direklerine takmıştı. Portland'da büyük yatak odasındaki karyolanın başucunda yatay tahtalar yoktu.
Gerald orada kalp krizi geçirseydi, Jessie kelepçeleri direklerin tepesindençıkarıverecekti. Gerald kesik
kesik soluyarak kelepçeleri takarken ]

 —196—

 bir dizini karısının belinin aşağısına hoşa gidecek biçimde sürmüştü. O arada konuşup duruyor, Jessie'ye
M ve F'den, kilit mekanizmalarından söz ediyordu. Aslında F'lerden istemişti. (F, 'Female', yani 'Dişi'nin
baş-harfiydi.)Çünkükadın kelepçelerinde erkeklerdeki on yediçentiğe karşılık otuz ikiçentik vardı. Fazlaç
entik sayısıdişilerin dahaçok sıkıştırıla-bileceği anlamına geliyordu. Ama onlardan bulmak zordu. Gerald'ın
mahkeme binasındaki arkadaşıonaçok uygun fiyatla ikiçift erkek kelepçesi bulacağınısöylediği zaman fı
rsatıkaçırmak istememişti.

 «Bazıkadınlar ellerini erkek kelepçelerindençıkarabiliyorlar,»demişti.«Ama senin kemiklerin oldukça kalı
n. Ayrıca beklemek de istemedim.Şimdi... bakalım...»

 Geraldçelik bileziği Jessie'nin sağbileğine takıpönce kilidi hızlaçevirmişama sona yaklaşırken yavaşlamıştı.
Herçentikşıkırdayarak geçerken ona canınıyakıp yakmadığınısormuştu. Jessie'nin bileği gerçekten de
bilezikte iyice aşağıya kaymıştı. Gerald daha sonra bunun olmamasıgerektiğini açıklamıştı. Ancak kelepçe
Jessie'nin elininüzerinde ve başparmağının kökünde takılıp kalınca suratındaki o komik endişe ifadesi
kaybolmuştu.

 Gerald,«Evet, benceçok işe yarayacak,»demişti. Jessie bunuçok iyi hatırlıyordu. Hele Gerald'ın ondan
sonra söylediklerini daha da iyi.«Bunlarla pekçok eğleneceğiz.»

 O günün anısıhâlâkafasında olanca canlılığıyla yaşayan Jessie, tekrar aşağıya doğru baskıyapmaya başladı
. Ellerini bileziklerden geçi-tebilmek için küçültmeyeçalışıyordu. Bu kez can acısıdahaçabuk başladı.
Elleri değil, omuz ve kollarının fazla zorlanmışolan kaslarıağrıyor-ılu. Gözlerini sıkıca yumarak aşağıya doğ
ru daha da bastırdı. Can acısınıhissetmemeyeçalışıyordu.

 Şimdi elleri de oöfke korosuna katılmışlardı. Kaslarının kaldırmaılücünün en son sınırına gelip bilezikler
ellerininüzerindeki ince et tabakasına batmaya başlayınca onlar daçığlıklar atmaya başladılar. Jessie,ırd
bağ, diye düşündü. Başınıyana eğmiş, dudaklarıkupkuru bir acıgülümseyişle iyice gerilmişti. Ard bağ, ard
bağ, kahrolasıca ard bağ!

 Hiç... Bilezikler kımıldamadıbile. Jessie bu işe bağlardan başka•uylerin de karıştığından kuşkulanmaya ba
şladı. Burada kemikler de vardı. Başparmakların alt eklemlerinden başlayarak ellerinin dışyanla-

 —197—

 rından inen küçük berbat kemikier.İşte o küçük berbat kemikler herhalde Jessie'ninölmesine neden
olacaklardı.

 Jessie can acısıve düşkırıklığıyla son kez birçığlık attı, sonra ellert ni gevşetti. Omuzlarıve kollarının yukarı
kısımlarıbitkinlikten titriyordu Kelepçeler F-32 değil de M-17 olduklarıiçin bileziklerin kaydırılıpçıkart
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labileceği düşüncesi bir işe yaramamıştı. Düşkırıklığıhemen hemeıj fiziksel acıdan daha kötüydü. Zehirliısı
rganlar gibi yakıyordu insanı.

 Jessie boşodaya,«Kahretsin!»diye haykırdı.«Kahretsin! Kahret»sin! Kahretsin!»

 Gölün kıyısında bir yerde bıçkıçalışmaya başladı. Sesten anlaşıldsğıkadarıyla daha uzaklardaydıbugün.
Bu ses Jessie'yi daha da kızdın di. Kırmızısiyah kareli flanel gömleğiyle kentli bir züppe bıçkısıyla gürül! tü
ediyor ve günün sonunda tatlısevgilisiyle yatağa girmeyi düşlüyon du... Belki de düşlediği bir futbol maçıyd
ı... Ya da marina barında içecajği buz gibi biralar. Jessie flanel gömlekli budalayıiyice görebiliyordj
Tomruktaki gençkızıgörebildiği gibi. Eğer düşünceler insanıöldürebişeydi, adamın kafasıo anda makatı
ndan fırlayarak patlardı.

 Jessie,«Haksızlık bu!»diye bağırdı.«Bu sadece büyük bir ha...»

 Boğazına bir tür kuru bir kramp girince sustu. Korkuyordu. Kurtul masınıengelleyen o sert kemik parç
alarınıhissetmişti. Ah, Tanrım evet! Amaözgürlüğe yaklaşmıştıyine de. Acıduygularının kaynağı mbuydu iş
te. Can acısıya da göremediği gürültülübıçkısıyla odun* değil.İyice yaklaştığınıbilmek onuçıldırtıyordu.
Ama yine de yeterir»yaklaşamamıştı. Dişini sıkarak can acısına katlanabilirdi. Ama afl bunun en ufak bir
yararıolacağınısanmıyordu. O son altı, on iki mil™erişemeyecekti. Sanki bilezikler alay edecekti onunla.Ç
ekmeyi sür<B rürse sadeceödeme neden olacak ve bileklerişişecekti. Bu da durumi nu iyileştireceği
yerde, daha da kötüleştirecekti.

 Jessie fısıltıyla, azarlar gibi,«Bana aptal olduğumu söylem m cüret etmeyin,»dedi.«Sakın buna c ü ret
etmeyin. Bunu duymak isten yorum.»

 Gençkızın sesi de hafifleyerek fısıltıya dönüştü. Onlardan kurtulM n ı n bir yolunu bulmal ı s ı n. Çü nk ü
o adam... o ş ey... bu gece ger ç elM gelecek. Bu gece. G ü ne ş batt ı ktan sonra.

 Jessie karganınkine benzeyen bir sesle, «Buna inanmıyor™

 -198-

 dedi.«O adamın gerçek olduğuna inanmıyorum. O ayak izi de, küpe de bana vız geliyor. Onların hiçbirine
inanmıyorum.»

 Evet, inan ı yorsun.

 «Hayır, inanmıyorum.»

 Evet, inan ı yorsun.

 Jessie başınıyana doğru sarkıttı. Saçlarıneredeyse yatağa değecekti. Dudaklarıaşağılanmışcasına
titriyordu.

 Evet, inanıyordu.

 26

 Jessie iyice artan susuzluğu ve zonklayan kollarına rağmen yine uyuklamaya başladı. Aslında uyumanın
tehlikeli olduğunu biliyordu. O sürede gücügittikçe azalacaktı. Ama aslındaönemli miydi? Tüm ihtimalleri
denemişti. Neçare ki, hâlâAmerika'nın Kelepçeli Sevgilisiydi. Ayrıca o güzel kendinden geçivermeyi bütün
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kalbiyle istiyor, hattaözleminiçekiyordu. Uyuşturucu bağımlısıolan birinin zehirini istemesi gibi birşeydi bu.
Sonra tam dalıp gideceği sırada hem basit, hem de onu sarsacak kadar belirgin bir fikir kaymaya başlayan
karmakarışık kafasınıbir işaret fişeği gibi aydınlattı.

 Yüz kremi. Karyolanın yukarısındaki rafta duran krem kavanozu.

 Hemen umutlanma, Jessie. B ö ylesi ç ok k ö t ü bir hata olur. Belki de kavanoz raf ı e ğ di ğ in zaman
yere yuvarland ı ya da alamayaca ğı n bir yere kayd ı . Bir kar topunun cehennemde dayanma umudu ne
kadarsa, senin onu ele ge ç irmen olas ı l ığı da o kadar. Onun i ç in hemen umutlanma.

 Ama işin kötüsü, umutlanmamak Jessie'nin elinde değildi.Çünküyüz kremi hâlâorada ve alabileceği bir
yerdeyse bir elini bileziğin içinden kaydırmasınısağlayabilirdi. Bir kelepçeyiçıkarabilirse yataktan kalkard
ı. Yataktan kalkabilirse de kurtulurdu.

 Postayla ö rnek olarak g ö nderilen plastik kavanozlardand ı , Jessie. Herhalde kay ı p yere d üş t ü .

 Ama kaymamıştıişte. Başınısola doğru, boynunu kırmadan müm-

 —199-

 kün olan en son noktaya kadarçevirdiği zaman görüşalanının son sını-y rındaki koyu mavi lekeyi farketti.

 Felaket tellallığıyapan, nefret dolu yanı, asl ı nda orada de ğ il,diye fısıldadı. Sen kavanozun orada oldu
ğ unu san ı yorsun. Bu anla şı l ı r bir' ş ey. Ama krem orada de ğ il. Sadece bir hal ü sinasyon, Jessie.
Sen kafan ı n ö nemli bir b ö l ü m ü n ü n g ö rmeni istedi ğ i ş eyi g ö r ü yorsun. G ö rmeni emretti ğ i ş
eyi. Ama ben g ö rm ü yorum. Çü nk ü ben ger ç ek ç iyim.

 Jessie can acısına rağmen sola doğru birazcık daha dönerek tek-1 rar bakınca o mavi leke kaybolacağı
yerde bir an daha belirginleşti. Evet,örnek olarak gönderilen kavanozdu. Jessie' nin tarafında bir oku- i ma
lambasıvardı. Rafıeğdiği zaman lamba yere yuvarlanmıştı.Çünküj kaidesi tahtaya takılmıştı. Temmuzun
ortasından beri rafta duran Atlar Vad/s/'nin karton kapaklıbir kopyasılambanın kaidesine doğru kaymış- i
ti. Nivea kremi dolu kavanoz da kitaba doğru. Jessie hayatınıbir oku- j ma lambasıyla Ayla, Oda, Uba ve
Thonolan gibi adlarıolan bir grup hayali mağara insanının kurtarmasıihtimali olduğunu anladı. Bu 'şaşırtı-cı
'dan daötede birşeydi. Gerçeküstüydü.

 Felaket tellalı, krem orada olsa bile ona eri ş emeyeceksin,dedi.j Ama Jessie onu pek duymadıbile.Ö
nemli olanşuydu: Kavanoza erîşe-| bilece ğ inisanıyordu. Bundan hemen hemen emindi.

 Sol elini kelepçenin içinde döndürdüve ağır ağır rafa uzandı.! Büyük bir dikkatle hareket ediyordu.Şimdi
bir hata yapmak olmazdı.! Nivea kremini rafta erişilemeyecek bir yere kaydırmamasıya da onul geriye,
duvara doğru itmemesi gerekiyordu. Belki deşimdi rafla duvar] arasında bir açıklık vardı. Numune boyu k
üçük bir kavanozun kolaylıkla! düşebileceği kadar bir açıklık olabilirdi. Eğeröyleyse Jessie de aklini kaçı
racağından emindi. Evet. Kavanozun aşağıya düştüğünü, fare pişi tikleri ve toz yumaklarıarasına yuvarland
ığınıduyacak... işte o zarna™kafasısadece...şey... iyice kayacaktı. Onun için dikkatli olmasıgerek»yordu.
Dikkatli davranırsa herşey yine de yoluna girebilirdi.Çünkü...

 Çünkübelki bir Tanrıvar, diye düşündü. O benim burada, btl yatakta, ayağıkapana kısılmışbir hayvan gibi
ölmemi istemiyor. Duru|| düşündüğün zaman bunun mantıklıolduğunu anlıyorsun. KöpeB Gerald'ıyemeye
başladığızaman o kremi raftan aldım. Sonra onfl köpeğe gelse bile zarar veremeyecek kadar küçük ve
hafif olduğuna gördüm. O koşullarda dünyada en normalşey rafta daha ağır bir cisim
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 aramaya başlamadan kremi yere atmak olurdu. Aklım karışmışveödüm patlamıştı. Amaöyle yapmadım.
Onun yerine kremi tekrar rafa koydum. Neden ben ya da başka biri böyle mantıksızca birşey yapsın?
Tanrıyüzünden, işte neden bu. Aklıma gelen tek cevap bu. Duruma uyan tek cevap. Tanrıo krem
kavanozunu saklattı,çünküona ihtiyacım olacağınıbiliyordu.

 Kelepçeli elini usulca tahtaya sürerken fısıltıyıandıran bir sesçıktı, iyice açtığıparmaklarınıbir radarçanağı
na dönüştürmeyeçalışıyordu. Bir hata olmamalıydı. Tanrı, kader ya daşans sorularıbir yana, bu onun eline
geçen en iyi ve sonuncu fırsattı. Jessie'nin parmaklarıkavanozun düzgün, kavisli yüzeyine dokunurken aklı
na bir blues'un bazısözleri geldi. Toz fırtınalarının estiği kurak bölgeyeözgüküçük birşarkıydı. Herhalde
VVoody Guthrie bestelemişti.Şarkıyıilk kez eski günlerde,üniversitedeyken Tom Rush'tan dinlemişti.

 Cennete gitmek istiyorsan

 İ zin ver de sana bunu nas ı l yapaca ğı n ı anlatay ı m.

 Ayaklar ı n ı biraz koyun i ç ya ğı yla

 Ya ğ lamal ı s ı n.

 B ö ylece ş eytan ı n ellerinden kayar

 Ve Vaat Edilen Ü lkeye s ü z ü l ü rs ü n.

 Endi ş elenme.

 Ya ğ l ı git.

 Jessie parmaklarıyla kavanozu usulca kavradı. Dikkatle, adeta ı ıkşarcasına kavanozu usul usul kendine
doğruçekti. Artık kasa hırsızlarının nitrogliserin kullanırken neler hissettiklerini anlıyordu. Endi ş elenme,
diye düşündü. Ya ğ l ı git.Bu dünyada bütün tarih boyunca bundan ilaha doğru bir söz söylenmişmiydi?

 Jessie, Elizabeth Taylor'un«Kızgın Damdaki Kedi»filminde yaptığıUİbi azametle,«Hiiiçsanmıyorum, hayatı
m,»dedi. Kendi sesini duyma-clı. Hatta konuştuğunun farkında bile değildi.

 Dahaşimdiden rahatlığın o kutsal, huzur verici etkisini duyuyordu, ilk içeceği soğuk, taze su da boğazına g
ömülmüşpaslıjiletlerinüzerinden geçerken aynışeyi hissedecekti.Şeytanın ellerinden kayacak ve v.ıat
EdilenÜlkeye süzülecekti. Bundan hiçkuşkusu yoktu. Tabii dikkat- » süzülmesişartıyla. Onu denemişlerdi.
Jessie ateşten geçerek güçlen-

 —201—

 misti. Su verilmişçelik gibiydi.Şimdi deödülünüalacaktı. Bundan kuşkulanmakla budalalık etmişti.

 İyi-Eşkaygılıbir sesle, bence b ö yle d üşü nmekten vazge ç sen iyi olur,dedi. Bu y ü zden dikkatin da ğı
labilir. Bana ç ok az dikkatsiz insan Ş eytan ı n ellerinden kay ı p kurtuluyormu ş gibi geliyor.

 Herhalde doğruydu. Ama Jessie'nin de dikkatsizlik etmeye hiç niyetiyoktu. Son yirmi bir saati
cehennemde geçirmişti.Çokşeyinşimdiki manevraya bağlıolduğunu kimse ondan daha iyi bilmiyordu. Hiç
kimse bilemezdi. Asla.
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 Jessieşarkısöyler gibi,«Dikkatli olacağım,»dedi.«Her adımıayrıdüşüneceğim. Böyle yapacağıma söz
veriyorum. Ondan sonra da ben... ben...»

 O ne?

 Ah, yağlıgidecekti tabii. Sadece kelepçelerdençıkıncaya kadar değil, bu andan itibaren. Jessie birdenbire
yine Tanrıyla konuştuğunu farketti. Bu kez bunu rahatlıkla, akıcıbir ifadeyle yapıyordu hem de.

 Tanrıya,«Sana bir konuda söz vermek istiyorum,»dedi.«Süzülme-yi sürdüreceğime yemin ediyorum. Bu i
şe kafamın içinde büyük bir bahar temizliği yaparak başlayacağım. Kırılmışherşeyi, oyunçağını çoktan
geride bıraktığım bütün o oyuncakları, yani bir işe yaramayan, sadece yer kaplayan ve yangın tehlikesini
arttıran eşyalarıatacağım. Nora Callighan'ıarayarak ondan yardım etmeyi isteyip istemediğini \ soracağım.
Belki Carol Symonds'u da ararım... Tabii bu günlerde adıi Carol Rittenhouse. Eski arkadaşlar arasında
Ruth Neary'nin nerede j olduğunu bilen biri varsa, o da Carol'dur. Beni duy, Tanrım! Bilmiyo- j rum bazı
larıVaat EdilenÜlkeye gidebiliyorlar mı? Ama yağlıkalmay ve elimden geldiğinceçabalamaya yemin
ediyorum.»

 Jessie (duasına takdir dolu bir cevap almışgibi) bu işin tamıtamı-] na nasıl yapılmasıgerektiğini anladı.İşin
en zor kısmıkavanozun kapa-jğınıaçmak olacaktı. Bunun için büyük bir dikkat ve sabırla davranması
gerekiyordu. Ama kavanozun küçük olmasıişe yarayacaktı. Kavanozuf dibini sol avucuna dayayacak, 
tepesini parmaklarıyla kavrayacak,] açmakİçin de başparmağınıkullanacaktı. Kapak gevşekse işi kolaylaş
di tabii. Ama ne olursa olsun kapağıaçabileceğinden emindi.

 Ah, tabii haklısın, kızım, diye düşündü. O kapağıaçacağım.

 —202—

 Kapak dönmeye başlarken en tehlikeli an gelmişolacaktı. Gafilıvlanır da hızlıaçarsa kavanoz elinden fı
rlayabilirdi.Çatlak sesle hafif bir kahkaha atmayıbaşardı. Boşodaya,«Yağma yok,»dedi.«Nerede o bolluk,
yaaavruuum?»

 Jessie kavanozu kaldırarak gözleriniısrarla ona dikti. Yarısaydam mavi plastiğin içini görmek zordu. Ama
kavanoz en aşağıyarısına kadar doluymuşgibi gözüküyordu. Kapağıaçtıktan sonra kavanozu dinde tersine
çevirecek ve kremin avucuna akmasınıbekleyecekti. Olabildiğince fazla krem akıttıktan sonra elini döndü
rerek dikeylemesine tutacaktı. Böylece krem bileğine doğru akacak,çoğu etiyle kelepçenin .ırasına
birikecekti. Sonra eliniöne arkaya döndürerek kremin yayılmasınısağlayacaktı. Zaten hayati noktanın
neresi olduğunu biliyordu. Başparmağının hemen aşağısındaki yerdi. Elinden geldiği kadar yağlandık-lan
sonra son bir kez eliniçekecekti. Düzgünce, güçle. Can acısınıduymamayaçalışacak ve eli kelepçeden dış
arıkayıncaya kadarçekecekti. Hriylece sonunda kurtulmuşolacaktı. Ulu Tanrım, sonunda kurtulacak-iı
Sonunda kurtulacaktı. Bu işi başarabilirdi. Bunu biliyordu.

 Jessie,«Ama dikkatle...»diye mırıldanarak kavanozu avucuna koy-(lu, başve diğer parmaklarının uçlarını
aralıklıolarak kapağın etrafına 'layadı. Ve...

 Titrek ve boğuk bir sesle, « Gev ş ek! » diye bağırdı.«Ah, Tanrım, gerdekten gevşek!»

 Buna inanamıyordu.İçinde bir yerde gömülüolan felaket tellalıinanmaya yanaşmıyordu. Ama doğruydu.
Parmak uçlarınıkapağınçev-losine dayadığızaman onun yivli yuvasında hafifçe sallandığınıhissediyordu.

 «Dikkatli ol, ah,çok dikkatli ol. Bu işi kafanın içinde gördüğün gibi yap.»
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 Evet. Ama Jessieşimdi kafasının içinde başka birşeyi görüyordu. Gördüğükendisiydi. Portland'daki evde
yazımasasının başında oturuyordu. Arkasında en güzel siyah elbisesi vardı. Boyu modaya uygun biçimde
kısaydı. Giysiyi geçen bahar rejim yaptığıve dört buçuk kilo verdiği için kendine bir armağan olarak almıştı
. Saçlarıyeni yıkanmış, nefis bitkiselşampuan kokuyordu: sade bir altın klipsle tutturmuştu. Yazımasasınınü
zerini kemerli pencerelerden süzülen,öğleden sonra ¦..tatlerineözgüdost güneşışınlarıaydınlatıyordu.
Amerika NiveaŞirke-

 —203—

 tine ya da bu yüz kremini kim yapıyorsa onlara bir mektup yazacaktı.«Sayın Baylar,»diye yazıyordu.«Ürü
nünüzün bir insanın hayatınıkurtardığınısize bildirmek istedim...»

 Jessie başparmağınıkavanozun kapağına bastırınca dönmeye başladı. Hiçsıkışmıyor, herşey plana uygun
gelişiyordu. Bir rüya gibi, diye düşündü. Sanaşükürler olsun, Tanrım.Şükürler olsun.Çokçokçokşükür...

 Jessie gözucuyla bir hareketi farketti ve ilk aklına gelen birinin onu bulduğu ve artık kurtulduğu düşüncesi
olmadı. Hayır, uzay kovboyunun kaçamadan onu yakalamaya geldiğini sandı. Hayretle tiz birçığlık attı.
Kavanoza dikili gözleri kaydı. Parmaklarıfarkına varmadan kavanozu sıkıca kavradı.

 Gelen köpekti.Öğleye yakın bu saatlerde birşeyler atıştırmak için dönmüştü.Şimdi kapıda durmuş, içeri
girmedenönce yatak odasınıkontrol ediyordu. Jessie bunu anladığıan, küçük mavi kavanozu fazla sıktığını
farketti.Şimdi parmaklarının arasından kayıyordu. Kabuğu yeni soyulmuşbirüzümüsıktığınız zaman olduğu
gibi.

 «Hayır!»

 Jessie kavanozu sıkıca tutmayaçalıştı... neredeyse başarıyordu da. Ama sonra kavanoz elinden düştü.
Kalçasınaçarparak yataktan fırladı. Tahta zemineçarparken hafif, aptalca bir takırtıduyuldu. Jessie' ninüç
dakikaönce hayal ettiği ve kendisiniçıldırtacağına inandığısesti bu. Ama bu ses onu delirtmedi.Şimdi daha
yeni, daha derin bir dehşeti keşfetmişti: Başına gelen oncaşeye rağmençıldırmaktan henüzçok uzaktı. Artı
k onun için bu son kaçışkapısıda kapanmıştı.İlerde onu ne tür dehşetler bekliyorsa onlarla aklıbaşında bir
insan olarak karşılaş-] mak zorundaydı.

 Jessie adıeskiden Prens olan köpeğe,«Şu ara gelmenşart mıydı,' lanet olasıca?»diye sordu. Hırıltılı,öldürü
cüsesindeki birşey köpeğin duraklamasına ve ona, haykırışve tehditlerinin sağlamadığıbir ihtiyatla bakması
na neden oldu.«Lanet olsun, nedenşimdi? Nedenşimdi?»

 Başıboşhayvan, dişi-köpek-efendinin sesinde beliren o sertliğe karşın zararsız olabileceğini düşündü.
Ama et deposuna doğru koşar*j ken yine de gözlerini ihtiyatla kadına dikti. Güvende olmak daha iyiv Kö
pek bu basit dersiöğreninceye kadarçok acıçekmişti. Artık

 —İ04—

 onun kolay kolay unutacağıbir ders değildi. Güvende olmak daha iyiydi.

 Köpekçaresizlik dolu parlak gözleriyle Jessie'ye son bir defa baktı. Sonra Gerald'ın aşk aletlerinden
birini yakaladıve büyük bir kısmınıkopardı. Bunu görmek kötübirşeydi. Ama Jessie için bu en kötüsüdeğ
ildi. En kötüsübaşıboşhayvan dişini ete geçirerekçektiği zaman beslendikleri ve yuvalandıklarıyerlerden
havalanan sineklerdi. Sineklerin uykulu vızıltılarıJessie'nin yaşamaya bağlı, hayati bir parçasınımahvetti.
Hem umut, hem de cesaretle ilgili bir yeriydi bu.
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 Köpek bir müzikal filmdeki dansçıgibiçevik bir hareketle geriledi. Sağlam kulağınıdikmişti, etler ağzından
sarkıyordu. Sonra dönüp koşarak hızla odadançıktı. O daha gözden kaybolmadan sinekler yeniden yerle
şme operasyonuna başlamışlardıbile. Jessie başınımaun tahtalara dayayarak gözlerini kapattıve yeniden
dua etmeye başladı. Bu kez kurtulmak için dua etmiyordu.Şimdi Tanrının güneşbatmadan ve o beyaz
suratlıyabancıgeri dönmeden ruhunuçabucak ve merhametle almasıiçin yakarıyordu.

 27

 Ondan sonraki dört saat Jessie Burlingame için yaşamının en korkunçsüresi oldu. Kramplar gitgide daha
sıklaştıve sancıda arttı. Ancak saat on birleüçarasındaki süreyi o kadar korkunçhale sokan kasların ağrı
masıdeğildi. Kafasının inatla, berraklığa sıkıca sarılması, karanlıklara dalmaya yanaşmayışıydı. Jessie
ortaokuldayken Poe'nun ¦Dedikoducu Kalp»hikâyesini okumuştu. Ancak hikâyenin ilk cümlele-ıindeki ger
çek dehşeti ancakşimdi kavramıştı.«Sinirli? Doğru,çok sinirliyim. Dahaönce deöyleydim. Ama nedençıld
ı«öım dersiniz?»

 Çıldırmak onu rahatlatacaktı. Amaçıldıramıyordu işte. Uyuyamıyor-

 ılu da.Ölüm ikisini de yenebilirdi. Jessie sadece bu yatakta yatabiliyor

 vo donuk, zeytin yeşili bir gerçekler dünyasında yaşıyordu. Zaman

 iman kaslarıkramp yaparken bu dünyayıçiğrenkli acıpatlamaları

 aydınlatıyordu. Kramplarönemliydi. Aklının o korkunç, içsıkıcınormalli-

 —205—

 ği de. Ama başka pek azşeyinönemi var gibiydi. Bu odanın dışındaki dünyanın Jessie için gerçekten pek
anlamıkalmamıştı. Hatta artık bu odanın dışında bir dünya oldu ğ unada hiçinanmaz olmuştu. Bir
zamanlar o dünyayıdolduran bütün insanlar varoluşçu bir Merkez Rol Dağıtma bürosuna geri dönmüş
lerdi. Bütün dekorlar toplanıp kaldırılmıştı. Ruth'un oçok sevdiğiÜniversite Tiyatro Derneğinin sahneye
koyduğu oyunların birinden sonra olduğu gibi.

 Zaman, Jessie'nin bilincinin hiçde zarif olmayan bir biçimde yalpalayarak bir buz kırıcıgibi ilerlediği soğuk
bir denizdi. Sesler hayaletler gibi belirip kayboluyor, birçoğu kafasının içinde konuşuyordu. Nora
Cal-ligham bir süre Jessie'yle banyodan konuştu. Bir başka sefer de Jessie annesiyle bir konuşma yaptı.
Sally'nin koridorda beklediği anlaşılıyordu. Annesi oraya Jessie'ye,«Daha derli toplu olsaydınşimdi başın
böyle belaya girmezdi,»demeye gelmişti.«Eğer bir köşede bulup yüzüneçevirdiğim her gömlek için bir
onluk alsaydım, Cleveland GazŞirketi benim olurdu.»Bu Sally'nin sık sık tekrarlamaktan hoşlandığıbir sö
zdü. Jessieşimdi birşeyin farkına varmıştı. Hiçbiri de Sally'ye Cleveland GazŞirketini neden istediğini
sormamıştı.

 Jessie bitkince egzersiz yapmayısürdürdü. Ayaklarınıpedalçevirir gibi oynatıyor, kollarınıkelepçelerin ve
azalan gücünün izin verdiği kadar indirip kaldırıyordu. Bunu fırsatçıkarsa vücudunu kaçışa hazırlamak için
yapmıyordu artık.Çünkühem kalbi, hem de kafasıartık ona hiçbir seçenek kalmadığınısöylüyordu. Sonç
are o krem kavanozuydu.Şimdi sadece hareket kramplarıbiraz hafifletir gibi olduğu için egzersiz yapı
yordu.

 Hareket etmesine rağmen elleriyle ayaklarına soğukluğun yayıldığınıhissediyordu. Soğukönce cildininü
zerine ince bir buz tabakasıgibi yerleşiyor, sonra da içerilere sızıyordu. Bu, Jessie'nin bu sabah uyandığı
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zaman farkettiği uyuşukluğa hiçbenzemiyordu. Yeniyetme bir kızken krosa meraklıydı. Bir günöğleden
sonra uzun uzun kayak yaptığında bazıyerleri donmuştu. Bir elininüzerinde ve getrlerinin iyice kapatmad
ığıbaldırında kötügörünüşlügri benekler belirmişti. Buölüyerler ocaktan yayılan kavurucu sıcaklığıbile
hissetmemişlerdi. Jessie bu uyuşukluğun sonunda kramplarıyeneceğini düşünüyordu. Sonunda belki deöl
ümürahat olabilecek, tıpkıbir kar yığınının içinde uykuya dalmaya benzeyecekti. Ama herşeyçok yavaş
ilerliyordu.

 —206—

 Zaman geçiyordu. Ama zaman değildi, bu. Uyumayan duyularından garip bir biçimde berrak olan kafası
na akan, hiçdeğişmeyen, amansız bir bilgi seliydi. Burada sadece yatak odası, dışarıdaki manzara (şu son
birkaçsahne dekorunu da bu küçük berbat oyunla ilgilenen prodüksiyon amiri toplatacaktı), Gerald'ı
mevsim sonu kuluçka makinesine dönüştüren sinekler ve güneşboyalısonbahar semasında yol alırken
yerde ağır ağır kayan gölgeler vardı. Zaman zaman bir kramp Jes-sie'nin koltukaltlarına bir buzşişi gibi
saplanıyordu. Ya da sağtarafına sanki kalın,çelik birçiviçakılıyordu.Öğleden sonrasısaatleri hiçsonları
gelmeyecekmişgibi ilerlerken, artık açlığın neden olduğu sancılardan kurtulan Jessie'nin karnına, diyaframın
ın fazla gerilmişkirişlerine ilk kramplar girmeye başladı. Bu sonuncular en kötüsüydü. Göğsündeki
kaslardan oluşanörtüyüdondurup akciğerlerini kilitlediler. Her kramp girişinde yuvalarından uğramışacı
dolu gözlerle tavandakiışıltılısuyun yansımalarına bakıyordu. Kramp hafifleyinceye kadar soluk almayısü
rdürmeyeçalışırken buçabalarıyüzünden kollarıve bacaklarıtitriyordu. Bu tıpkıinsanın gırtlağına kadar soğ
uk veıslakçimentoya gömülmesine benziyordu.

 Jessie'nin açlığıgeçmişti ama susuzluğu... hayır. O sonsuz gün etrafında dönenirken, basit bir susuzluğun
(başka hiçbirşeyin değil, sadece bunun) giderek artan acı, hatta yaklaşanölümünün bile yapamadığıbirşeyi
başaracağınıanladı. Bu susuzluk onuçıldırtabilirdi. Artık sadece ağzıyla, boğazıyla ilgili bir sorun değildi. V
ücudunun her yanı «Su»diye haykırıyordu. Göz küreleri bile susamıştı. Tepe camının solunda, tavanda
dans eden dalgaların yansımalarıusulca inlemesine neden oldu.

 Buçok gerçek tehlikeler ona yaklaşırken Jessie'nin uzay kovboyu yüzünden duyduğu dehşetin azalmasıya
da tümüyle sona ermesi gerekirdi. Ama saatler geçerken beyaz suratlıyabancıyıgitgide daha az değil,
dahaçok düşünmeye başladığınıfarketti. Adamın siluetini durmadan görüyordu. Azalan bilincini sınırlayan
küçükışık dairesinin hemen dışında duruyordu.Önce yalnızca sıska denecek kadar ince siluetini gö
rebiliyordu, amaçökük ağzının dudaklarınıbüken pis gülümseyişini giderek daha iyi seçmeye başlıyordu.
Kulaklarında eski tipçantasınıkarıştırırkençıkan sesler, kemikler ve mücevherlerin mırıltılarıyankılanı
yordu.

 —207—

 Jessie'yi almaya gelecekti. Karanlık bastığızamançıkagelecekti.Ölükovboy, yabancı, aşk hortlağı.

 Sen onu g ö rd ü n, Jessie. Ö l ü md ü o. Ve sen onu g ö rd ü n. Iss ı z yerlerde ö len İ nsanlar ı n ç o ğ
u zaman g ö rd ü kleri gibi. 0, ö l ü lerin ç arp ı lm ış suratlar ı na m ü hr ü n ü bas ı yor. Olay ı ö l ü lerin
yuvalar ı ndan u ğ ram ış g ö zlerinde okuyorsun. 0 ihtiyar kovboy Ö l ü m. Bu ak ş am g ü ne ş batt ığı
zaman seni almak i ç in d ö necek.

 Saatüçten hemen sonra bütün gün pek esmeyen rüzgârşiddetlenmeye başladı. Arka kapıyine huzursuzca
çerçeveyeçarpıyorduşimdi. Ondan kısa bir süre sonra bıçkısustu. Jessie rüzgârın sürdüğüdalgacıkların kıy
ıdaki kayalaraçarptıklarınıduydu. Gerdanlıdalgıçötmüyordu. Belki de artık güneye uçma zamanının geldiğ
ine karar vermişti. Ya , da hiçolmazsa gölün, bağırıpçağıran hanımın sesini duymayacağıbir yerine gitmeye.

 Şimdi sadece ben varım. Hiçolmazsa diğeri buraya gelinceye kadar, diye düşünen Jessie, artık kara
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ziyaretçisinin sadece bir hayal olduğuna kendini inandırmak için birçaba göstermiyordu. Bunun için herşey
fazla ilerlemişti artık.

 Yeni bir kramp acıveren uzun dişlerini sol koltukaltına batırdı. Jessie yüzünüburuştururkençatlak
dudaklarıgerildi. Bu acıkalbinizi bir barbeküçatalının dişleriyle dürtmelerine benziyordu. Sonra göğü
slerinin hemen altındaki kaslar büzüldü. Güneşağındaki sinir kümeleri kuru dallar gibi tutuştular. Bu yeni
bir sancıydı. Müthişti. O ana dekçektiklerinden deötede birşeydi. Jessie yeşil taze bir dal gibi geriye doğ
ru büküldü. Gövdesi yana doğruçarpıldı. Dizleri bükülüp açıldı. Birbirine yapışmışsaçlarıküme küme
havalandılar. Bağırmayaçalıştıysa da başaramadı. Bir an sonunun geldiğini düşündü. Son bir kasılma.
Granit birçıkıntıya yerleştirilmişaltıdinamit lokumu kadar güçlübir sarsıntı. Ve«Güle güle, Jessie.»

 Ama bu kriz de geçti.

 Vücudu ağır ağır gevşedi. Kesik kesik soluyordu. Başınıtavana doğruçevirmişti. Hiçolmazsa o an için
tavanda dans eden yansımalar yüzünden acıçekmedi. Bütün dikkatini göğüslerinin arasıyla hemen altındaki
alev alev yanan sinir kümelerine vermişti. Sancıgerçekte kesilecek miydi, yoksa yenidenşiddetlenecek
miydi, bunu anlayabil mek için bekliyordu. Sancıhafifledi... Ama istemeye istemeye. Yakınd

 —208—

 geri döneceğini vaat edermişgibi. Gözlerini yumarak uyuyabilmek için dua etti. O uzun ve sıkıcıölmek iş
inden kısa bir süre için bile kurtulmayışu ara memnunlukla karşılayacaktı.

 Uykusu gelmedi. Onun yerine, Punkin, tomruğa vurulmuşo kız geldi. O artık kuşlar kadarözgürdü.
Cinsel ayartma olsun olmasın. Yaşadığıhangi Püriten kasabasıysa alandaçıplak ayaklarla ilerliyordu.Ş
ahane denecek kadar yalnızdı. Yanından geçen bir delikanlının göz kırparak ya da gülümseyerek
dikkatiniçekmemesi için gözlerini namusluca yere dikip yürümesine gerek yoktu.Çimler koyu yeşil kadife
gibiydi. Uzakta, tepede bir koyun sürüsüotluyordu. (Jessie, dünyanın en büyük kasaba alanıolmalı, diye d
üşündü.) Dahaönce de duyduğuçanın tatsız, tekdüze sesi kararan gökyüzüne doğru yükseliyordu.

 Punkin mavi flanelden bir gecelik giymişti,önünde büyük, sarıbirünlem işareti vardı. Pek de Püritence bir
kılık sayılmazsa da, yeteri kadar namuslu bir giysiydi. Kızıboynundan ayaklarına kadar iyiceörtüyordu.
Jessie o giysiyiçok iyi tanıyor, onu tekrar gördüğüiçin seviniyordu. Onla on iki yaşarasında bu gülünçşeyi
yirmi dört«Yatıya Gelin»partisine giymişti. Sonunda onu bez sepetine atmasıiçinısrar etmişlerdi.

 Punkin'in, boyun tomruğu başınıöne eğdiği için suratınıörten saçlarışimdi kopkoyu bir gece mavisi
kurdeleyle arkada bağlanmıştı. Kız güzeldi ve pek de mutluydu. Böyle olmasıJessie'yi hiçşaşırtmadı. Sonu
çta onu saran bağlarından kurtulmuştu.Özgürdüartık. Jessie bu yüzden kıskançlık duymadı. Ama Punkin'e
sadeceözgürlüğünün zevkiniçıkarmakla kalmamasını, daha fazlasınıyapmasınısöylemek istedi. Bu bir
ihtiyaçtı. Punkinözgürlüğününüzerine titremeli, onu korumalıydıve kullanmalıydı.

 Anlaşılan yine de uyudum. Uyumuşolmalıyım.Çünkübu bir rüya olmalı.

 Bir kramp daha. Güneşsinir ağınıalev alev yakan, sağkalçasında-ki kaslarıdondurarak sağayağının gülünç
bir biçimde havada sallanmasına neden olan kramp kadarşiddetli değildi. Gözlerini açtıve yatak odasınıg
ördü. Işınlar yine uzayıp eğrilmişti. Fransızların«L'heure bleu»dedikleri saat değildi pek. Ama o da hızla
yaklaşıyordu. Jessie kapının vurduğunu duydu. Burnuna kendi ter, idrar ve ekşi soluğunun kokusu geldi.
Herşey eskisi gibiydi. Tamıtamına. Zaman ilerlemişamaöne

 —209—                                    Oyun /F: 14
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 doğru bir sıçrama da yapmamıştı. Oysa insan istememesine karşın daldığıbir uykudan uyanıncaçoğu
zaman ona böyle gelirdi. Kollarının biraz daha soğumuşolduğunu düşünüyordu. Ama eskisinden ne daha
fazla uyuşuktular, ne de daha az. Uyumamış, rüya da görmemişti... Ama birşey yapm ış t ı .

 Jessie, bunu yeniden yapabilirim, diye düşünerek gözlerini kapattı. Kapar kapamaz da kendini o
olmayacak kadar büyük kasaba alanında buldu. Küçük göğüslerinin arasında sarıbirünlem işareti olan kız
ona tatlıtatlı, ciddi ciddi bakıyordu.

 «Denemediğin bir tekşey var, Jessie.»

 Jessie ona,«Bu doğru değil,»dedi.«Ben herşeyi denedim, bana inan. Sana birşey söyleyeyim mi? Köpek
beni korkuttuğu için o lanet olasıca krem kavanozunu düşürmeseydim, elimi sol kelepçeden kaydırarakçı
karabilirdim. Köpeğin o sırada içeri girmesişanssızlıktı. Ya da kötü'karma'. Ne olursa olsun, kötübirşey.»

 Punkin ağır ağır yaklaşırken otlarçıplak ayaklarının altında fısıldaştı-lar.

 «Sol kelepçe değil, Jessie. Sen aslında sağkelepçeden kurtulabilirsin. Tabii uzak bir ihtimal, bunu ben de
kabul ediyorum. Ama yine de olanaksız değil. Benceşimdi asıl soruşu: Sen yaşamayıgerçekten istiyor
musun?»

 «Yaşamayıtabii istiyorum!»

 Punkin daha da yaklaştı. O gözler... mavi olmayaçalışan ama başaramayan duman rengi o gözler sanki
Jessie'nin cildinin altına, ta kalbinin içine bakıyorlardı.

 «İstiyor musun? Acaba?»

 «Sen deli misin, nesin? Oşey geldiği sırada burada, karyolaya kelepçeli durumda olmak istediğimi mi...»

 Bunca yıl sonra hâlâmavi olmayaçalışan ve bunu pek de başaramayan gözleri ağır ağır tekrar açıldı.
Jessie odada etrafına dehşet dolu bir ciddilikle baktı. Kocasınıgördü. Geraldşimdi vücudu olmayacak bir
biçimde bükülmüş,öfkeyle tavana bakıyordu.

 Jessie boşodaya,«Hava karardığıve o umacıgeri döndüğüzaman bu karyolaya kelepçelenmişolmak
istemiyorum,»diye açıkladı.

 «Gözlerini kapat, Jessie.»

 Gözlerini yumunca Punkin'i eski flanel geceiiğiyie yine karşısında

 — 210 —

  

  

 buldu. Ona sakin sakin bakıyordu. Jessieşimdi diğer kızıda görebiliyordu. Sivilceli veşişman olanı.Şiş
man kızın Punkin kadarşanslıolmadığıanlaşılıyordu. O kaçamamıştı. Tabii bazıdurumlardaölüm de bir kaçış
sayılırdı. Jessie de bu varsayımıkabuleçoktan hazırdı.Şişman kız ya boğulupölmüşya da bir tür kriz geçirmi
şti. Yüzüyazın gökyüzünde beliren yağmur bulutlarıgibi morumsu siyahtı. Bir gözüyuvasından uğramış, diğ
eri ise sıkılmışbirüzüm tanesi gibi patlamıştı. Kızın cançekişirken arka arkayaısırdığıkanlıdili dışarısarkmıştı.
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 Jessie titreyerek tekrar Punkin'e döndü.

 «Sonumunöyle olmasınıistemiyorum. Belki pekçok hatalıyanım var ama sonumunöyle gelmesini
istemiyorum. Sen nas ı lkurtuldun?»

 Punkin hemen,«Kayarak,»diye cevap verdi.«Şeytanın ellerinden kaydım ve Vaat EdilenÜlkeye süzüldüm.
»

 Jessie o bitkinliği arasında ani biröfke duydu.

 «Söylediklerimin bir kelimesini bile duymadın mı? O lanet olasıca krem kavanozunu düşürdüm! Köpek iç
eri girip benişaşırttı. Ben de kavanozu elimden d üşü rd ü m.Ben nasıl...»

 «Ben ayrıca güneşin tutulmasınıda hatırladım:İşte asıl ben böyle kurtuldum. Güneşin tutulmasınıanımsadım.
O sırada balkonda olanlarıda. Senin de onlarıhatırlaman gerekiyor. Kurtulmak için tekşansın bu sanırım.
Artık kaçamazsın, Jessie. Dönmen ve gerçeğin karşısına dikilmen gerekiyor.»

 Yine o mu? Jessie müthişbir yorgunluk ve düşkınklığıhissetti. Bir iki dakika için umut geri gelmişti. Ama
burada Jessie için hiçbirşey yoktu. Hiçbirşey.

 Punkin'e,«Anlamıyorsun,»dedi.«Bu yoldan dahaönce de geçtik. Yolun tâaşağılarına kadar indik. Evet,
babamın o sırada bana yaptıklarınınşimdi başıma gelenlerle bir ilişkisi olabilir. Herhalde bu mümkün.
Ama neden o acıyıyenidençekeyim? Tanrıbana işkence etmekten vazgeçip perdeleri kapatmaya karar
verinceye kadar zatençokıstırapçekeceğim.»

 Ona cevap veren olmadı. Bir zamanlar kendisi olan o mavi gecelik-li küçük kız gitmişti.Şimdi Jessie'nin
kapalıgözkâpaklarının gerisinde sadece karanlık vardı. Film sona erdiği zaman kararan sinema ekranına
benziyordu. Onun için gözlerini tekrar açtı.Öleceği odada etrafına uzun uzun baktı. Banyonun kapısındanç
erçeveli batik kelebeğe,şifon-

 —211—

 yerden kocasının uyuşuk sonbahar sineklerinden oluşan iğrençbir halının altında yatan cesedine.

 «Bırak bunu, Jess. Güneştutulmasına dön.»

 Jessie'nin gözleri irileşti. Bu ses gerçek gibiydi. Banyodan, koridordan ya da kafasının içinden gelmeyen
gerçek bir ses. Sanki havanın kendisinden sızıyordu.

 «Punkin?»Jessie'nin sesi artık iyice kısılıpçatallaşmıştı. Biraz daha doğrulamak istedi. Ama karnına yine
kramp gireceğini anlayınca tekrar karyolanın başucuna yaslandı. Sancısının geçmesini bekliyordu.«
Punkin, sen misin? Sen misin, hayatım?»

 Bir an birşey duyduğunu sandı. O sesin başka birşey söylediğini düşündü. Amaöyleyse bile sözleri seç
emedi. Sonra ses tümüyle kesildi.

 «Güneştutulmasına dön, Jessie.»

 «Bu bir işe yaramaz ki,»diye homurdandıJessie.«Neden o eski, korkunçolayın ayrıntılarınıyeni baştan yaş
amam gerekiyor?»
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 Jessie aslında bu sorunun yanıtınınçok belli olduğunu düşündü. Bir ya da yirmi sardalye istemenizönemli
değildi. Sardalye kutusunu yine de açıp bakmanız, o korkunçbalık yağıkokusunu duymanız gerekirdi.
Ayrıcaçok eski bir olayıhatırlamak Jessie'yiöldürecek değildi. Onu karyolaya sıkıca bağlayan kelepçelerö
ldürebilirdi ama acıvermesine karşın bu anılar değil. Artık yakınıp inlemeyi bir tarafa bırakıpşu işi
halletmeliydi. Punkin'in bulmasıgerektiğini söylediğişeyi yakalamanın zamanıgelmişti.

 Jessie gözlerini sıkıca yumarak gerilere döndü.

 28

 «Artık isli camdan bakabilir miyim, baba?»

 «Hemen olmaz, Punkin. Ama biraz sonra.»

 Dünya artık güneşbir buluta daldığızamankine hiçbenzemiyor.Şimdi, buöğleden sonra saatlerinde
birdenbire alacakaranlık başlamışgibi. Jessie ihtiyar baykuşun korudaöttüğünüduyuyor. WNCH radyo

 — 212 —

 istasyonunda Debbie Reynolds'un sesi hafifliyor. Bu arada konuşan disk jokeyin sesinin yerini deçok geç
meden Marvin Gaye alacak.

 BabasıJessie'ye,«Göle bak,»diyor. Kız onun dediğini yapıyor ve garip bir alacakaranlığın donuk bir dü
nyaya yayıldığınıgörüyor. Bu dünyadaki tüm parlak renkler kaybolmuş, yerleriniışıltısız yumuşak
pasteller almış. Jessieürperiyor ve sahneninürkütücüolduğunu söylüyor. Babasıolayın zevkiniçı
karmayacak kadar korkmamasınıöneriyor. Yıllar sonra Jessie bu sözleri, iki anlamlıolup olmadıklarını
anlamak için dikkatle inceleyecek. Belki de fazla dikkatle yapacak bunu. Veşimdi...

 «Baba? Babacığım? O gitti. Ben...»

 «Evet.Şimdi olur. Ama ben durmanısöylediğim zaman beni dinleyeceksin. Tartışma yok. Anlaşıldımı?»

 Tom kızaüstüste konmuşüçisli cam veriyor. Amaönce ona bir tutacak uzatıyor,çünküo vizörüeski bahçı
van kulübesinin penceresindeki camlarıkeserek yapmış. Elmas traşkullanma konusunda ustalığına da
hemen hiçgüvenemiyor. Jessie hem rüya, hem de anıolan bu olayda tutacağa bakarken kafasıperende atan
bir akrobatçevikliğiyle daha da gerilere sıçrıyor. Ve babasının,«Annenin eve geiip...»dediğini duyuyor.

 29

 «... seni birkaçparmağınıyerine dikmeleri için...»

 Jessie boşodaya bu sözleri söylerken gözleri birdenbire açıldı.İlk gördüğüşey boşbardak oldu. Gerald'ın
su bardağı... hâlârafta duruyordu. Orada, bileğini karyolanın direğine bağlayan bileziğin yakınında. Sol de
ğil sağbileğini.

 «... seni acil servise götürdüğümüaçıklayan bir pusula bulmasınıistemem.»

 Jessie artık o acıveren eski anının amacınıbiliyordu. Punkin'in başından beri ona neyi söylemek istediğini
anlamıştı. Bu, eski bir kulübe penceresinin ufalanan macunlarının arasından dikkatleçıkarılıp kesilen altı
camla ilgiliydi. Nivea kremi dolu kavanozu elinden düşürmüştü. Ama yine de başvurabileceği en aşağıbir
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yağlama kaynağıvardı.Öyle

 —213—

 değil mi? Vaat EdilenÜlkeye süzülmek için bir başka yol daha. Kan vardı, kan! Pıhtılaşıncaya kadar kan
hemen hemen yağkadar kaygan olurdu.

 Can ı n ç ok yanacak, Jessie.

 Evet, tabii, canıçok yanacaktı. Ama bileklerde vücudun diğer hayati kontrol noktalarınınçoğuna göre
daha az sinir olduğunu bir yerde okumuşya da duymuştu. O yüzden bilekleri,özellikle sıcak su dolu bir kü
vetin içinde kesmek,İmparatorluk Romasındaki orijinal toga-partile-rinden beri en tercih edilen intihar yö
ntemi sayılmıştı. Zaten Jessie deşimdiden yarıuyuşmuşhaldeydi.

 Karganınkini andıran bir sesle,«Beni kelepçelemesine izin verdiğim için zaten yarıuyuşuk sayılmalıyım,»
dedi.

 Fazla derinden kesersen o eski Romal ı lar gibi kan kayb ı ndan ö l ü rs ü n.

 Evet, tabiiölürdü. Ama bileklerini kesmezse de su kaybıya da krizler yüzündenölünceye kadar burada
yatacaktı... Ya da bu geceçantasıkemik dolu dostuçıkagelinceye kadar.

 Jessie,«Pekâlâ,»dedi. Kalbiçokşiddetleçarpıyordu. Saatlerden beri ilk kez iyice uyanmıştı. Zaman, birç
arpma ve sarsılmayla yeniden akmaya başladı. Manevra yerinden ana hattaçıkan bir yük treni gibi.«
Tamam.İkna oldum.»

 Bir ses telaşla, dinle, dedi. Jessie hayretle bunun hem Ruth, hem deİyi-Eşin sesi olduğunu anladı.İkisi
birleşmişlerdi. Hiçolmazsaşu ara. Dikkatle dinle, Jess.

 Jessie boşodaya,«Dinliyorum,»dedi. Aynızamanda bardağa bakıyordu da.Üçya da dört yılönce
Sears'teki bir satıştan aldığıon iki bar-daklık takımdandı. Bugüne kadar altıya da sekizi kırılmıştı. Biraz
sonra bir tanesi daha kırılacaktı. Jessie yutkunarak yüzünüburuşturdu. Boğazına takılıp kalan pazene sarılı
bir taşın altından yutkunmayaçalışmaya benziyordu.«Bana inanın,çok dikkatle dinliyorum.»

 İ yi. Çü nk ü bu i ş e bir defa ba ş larsan bir daha duramazs ı n. Her ş eyin ç ok ç abuk olmas ı
gerekiyor. V ü cudun susuz kald ı bile. Ama ş unu da unutma: S ü r ü yle aksilik olsa da... »

 Jessie cümleyi tamamladı.«... yine de herşey yolunda sayılır.»Evet, bu doğruydu. Durum, kendi korkunçç
erçevesi içinde zarif sayıla-

 —214—

 cak bir biçimde sadeleşmişti. Tabii Jessie kan kaybındanölmek istemiyordu. Kim isterdi? Ama susuzluk
ve gitgide yoğunlaşan kramplar yüzündenölmekten daha iyiydi. Ondan da iyiydi. O ş eyden.Halisü
nas-yondan. Oşey neydiyse.

 Kuru diliyle kupkuru dudaklarınıyaladıve sağa sola uçuşan, karmakarışık düşüncelerini toplayıp bir dü
zene sokmayaçalıştı.Şimdi karyolanın yanında yerde yatan ve bir işe yaramayan krem kavanozunu ele ge
çirmeye hazırlanmadanönce yaptığıgibi. Düşünmenin gitgide daha zorlaştığının farkına vardı. Kesik kesik
sesler işitiyor, o blues'un.

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  147

http://www.processtext.com/abclit.html


 (Ya ğ l ı git)

 bazıdizeleri kulağınaçarpıyordu. Gerald da yattığıyerden onunla konuşuyormuşgibiydi. Oşey geri
gelecek, Jessie. Yapaca ğı n hi ç bir ş ey onu engelleyemeyecek. O sana iyi bir ders verecek, benim
azametli g ü zelim.

 Jessie bakışlarınıölüye doğru kaydırdıve hemen sonra telaşla yine su bardağına baktı, Gerald suratının kö
peğin parçalamadığıkısmıyla sanki ona vahşice sırıtıyordu.

 Jessie bir hayli uğraştıktan sonra düşünceleri birbirini izlemeye başladı. On dakika düşünüp atacağıadı
mlarıtekrar tekrar inceledi. Aslında tekrar tekrar incelenecek fazla birşey yoktu. Jessie'nin programı
intihar etmek denecek kadar tehlikeli ama karmaşık değildi. Yine de her hareketi hayalinde birkaçkez
prova etti. Yaşamak için eline geçen bu sonşansıkaybetmesine neden olabilecekönemsiz bir hatayıarı
yordu. Amaöyle birşey bulamadı. Sonunda geride bir tekönemli sorun kaldı. Bu işinçokçabuk yapılması
gerekiyordu. Kap pıhtılaşmaya başlamadan. Bu girişim ancak iki biçimde sonuçlanabilirdi.Çabucak
kurtulmak ya da bayılıpölmekle.

 Bütün programıbir defa daha baştan sona kadar gözden geçirdi. O gerekliçirkin olayıgözardıetmiyor,
tersine iyice inceliyordu.Ördüğübir atkıda atlama ya da kaçmışilmekler olup olmadığınıaraştırır gibi gözden
geçirmekteydi. O sırada güneşbatıya doğru kayıyordu. Köpek arka verandada ayağa kalktı. Dişlediği
parlak, kıkırdak düğümünüyerde bıraktı. Ağır ağır koruya doğru gitti. Burnuna yine o kara koku gelmiş
ti. Karnıdoymuşolan hayvan için bu kadarcığıbile fazlaydı.

 —215—

 30

 Saat on iki-on iki-on iki diyeçakıyordu. Saat ne olursa olsun vakit gelmişti artık.

 Ba ş lamadan ö nce bir ş ey daha s ö yleyece ğ im.O ö nemli an i ç in b ü t ü n cesaretini toplad ı n. Ama
odak noktas ı n ı g ö zden ka çı rma. İş e o lanet olas ı ca barda ğı yere d üşü rerek ba ş larsan o zaman
ger ç ekten mahvolursun.

 Jesietiz bir sesle,«İçeri gireyim deme, köpek!»diye seslendi. Hayvanın birkaçdakikaönce bahçe yolunun
başlangıcının hemen gerisindeki koruya kaçtığından haberi yoktu. Jessie bir dakika daha durdu. Bir dua
daha etmeyi düşünüyordu. Ama sonra gerektiği kadar dua ettiğine karar verdi.Şimdi o seslerine... ve
kendine güvenecekti.

 Sağeliyle bardağa uzandı. Eskisi gibi dikkatle veçekineçekine hareket etmiyordu. Bir yanı, herhalde Ruth
Neary'den hoşlanan ve ona hayranlık duyan yanıson işin dikkat ve ihtiyatla bir ilişkisi olmadığınıanlamıştı.
Olayçekici indirmekle,şiddetle indirmekle ilgiliydi.

 Jessie,«Benşimdi Samuray Lady olmalıyım,»diyerek gülümsedi.

 Dahaönce ele geçirmek içinçokçabaladığıbardağıparmaklarıyla kavradı. Ona bir an merakla baktı. Bir
bahçıvanın fasulyeleri ya da bezelyeleri arasında yetişen beklenmedik bir türe bakmasıgibiydi. Sonra
bardağısıkıca tuttu. Gözlerini uçan cam parçacıklarından korumak için iyice kıstı. Sonra bardağılop
yumurtanın kabuğunu kırmayaçalışıyormuşgibi hızla rafa vurdu. Bardağınçıkardığıses gülünçdenecek
kadar tanıdık ve normaldi. Beşyaşında plastik CiciÖrdek fincanınıbir yana bıraktığından beri geçen yı
llarda kırılan yüzlerce bardağınçıkardığısesten farksızdı. Bulaşık yıkarken avucundan kayan ya da elini
veya dirseğiniçarptığıiçin yere düşen bardaklarınçıkardıklarıaynı'şırrakkk' sesiydi. Jessie'nin hayatını
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kurtarmak için onu tehlikeye atmak gibi eşsiz bir işe başladığınıgösterenözel bir titreşimi yoktu.

 Jessie bir tek cam parçasının alnının aşağısına, kaşının hemen yukarısınaçarptığınıhissetti. Ondan başka hi
çbir parça yüzüne gelmedi. Bir başka parça,çıkardığısese bakılırsa irice bir parça raftan döne döne yere
düşüp kırıldı. Jessie'nin birbirine bastırdığıdudaklarıince, gergin birçizgiye dönüşmüştü. Enönemli acıkayna
ğının canlanmasını

 —216—

 bekliyordu. Yani parmaklarının acımasını. Bardağıkırdığısırada parmaklarıonu sıkıca kavramışlardı. Ama
Jessie acıduymuyordu. Sadece hafif bir baskıve daha da hafif bir yanma hissediyordu. Son birkaçsaat iç
inde onu sarsıp adeta parçalayan krampların yanında pekönemsizdi bunlar.

 Bardak bana zarar vermeyecekşekilde kırılmışolmalı. Neden olmasın?

 Jessie sonra elini kaldırınca bardağın ona zarar vermeyecekşekilde kırılmamışolduğunu anladı. Baş
parmağında kandan koyu kırmızıkabarcıklar beliriyordu. Diğer dört parmağındanüçünün ucunda da.
Sadece serçe parmağıkesilmekten kurtulmuştu. Baş, işaret veüçüncüparmaklarının ucundan acayip kirpi
dikenleri gibi ince cam parçalarıuzanıyordu. Kol ve bacaklarının gitgide daha fazla uyuşmalarıyüzünden
kesikleri pek hissetmemişti. Belki de parmaklarınıkesen cam kırıklarının kenarlarınınçok keskin olmasıda
buna yardım etmişti. Sonuçta parmak uçlarıyarılmıştıişte. Jessie bakarken iri kan damlalarıyatağın pembe
kapitoneörtüsüne düşmeye başladı.Örtüyüdaha köyübir renge boyuyorlardı.

 İki parmağının ucundan iğne yastığındaki iğneler gibi uzanan ince cam parçalarına bakarken midesi kalktı,
az kalsın kusacaktı. Oysa midesinde hiçbirşey yoktu.

 UFO seslerinden biri onu, ne de Samuray Lady'mi ş sin ya,diye aşağıladı.

 «Ama bunlar benim parmaklarım! Görmüyor musun? Onlar benim parmaklarım!»

 Jessie paniğin canlanarakçırpındığınıhissederek onu zorlukla baskıaltına aldı. Dikkatini su bardağının hâlâ
elinde tuttuğu parçasına verdi. Bardağın yukarıkısmından kavisli bir parçaydı. Bardağın dörtte biri kadar
olan bu parçanın bir yanında düzgün iki kavis vardı.İkisi birleşerek hemen hemen düzgün ve sivri bir uç
oluşturuyordu. Galibaşans Jessie'ye yardım ediyordu... belki. Tabii cesareti kırılmazsa... Jessie'ye göre bu
kavisli camdan diş, peri masallarına yakışacak garip bir silahtı. Küçücük bir pala. Bir mantarın altında
savaşmaya giden minicik cengâ-ver bir perinin taşıyacağıbirşey.

 —217-

 ¦

 Punkin, kafan ba ş ka konulara dalmaya ba ş lad ı , hayat ı m,dedi. Ş u ara bunu yapacak durumda m ı s
ı n?

 Tabii bunun cevabı,«Hayır,»di.

 Jessie su bardağının dörtte birini rafa koydu. Onu ellerini, kollarınıfazla kıvırıp bükmesine gerek kalmadan
erişebilmek için tahtanınüzerine dikkatle yerleştirdi. Cam parçasıdüzgün ve kavisli kamınınüzerinde yatı
yor, pala biçimi dişi yandan uzanıyordu. Yansıyan güneşışınlarısivri ucunda kızgın, küçücük bir kıvılcım
gibi parlıyordu. Jessie bunun programın ikinci aşamasındaçok işe yarayacağınıdüşündü. Tabii fazla bastı
rmamasışartıyla. Yoksa cam parçasıya raftan düşer ya da kazara kılıca benzeyen o uzantıkopardı.
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 Punkin, sadece dikkatli ol, dedi. Dikkatli davran ı rsan bast ı rmana gerek kalmaz, Jessie. Sadece...

 Ama bu düşüncenin gerisi

 (Rozbif kesti ğ ini d üşü n.)

 pek de iyi bir etki yapacak gibi değildi. Jessie düşünce iyice açığaçıkmadan onunönünükesti. Sağkolunu
kaldırıp kelepçenin zinciri hemen hemen gerilinceye kadar elini uzattı.Şimdi bileği tam oışıltılıcamçengelin
yukarısındaydı. Rafa saçılmışolan diğer cam parçalarınıeliyle süpürüp atmayıçok istiyordu. Onların orada
bir mayın tarlasıgibi beklediklerini seziyor ama istediğini yapmaya cesaret edemiyordu.Özellikle Nivea
kremi kavanozu olayından sonra. Bıçağa benzeyen cam parçasınıkazara kırar ya da raftan yere düşürürse
işe yarayacak birşey bulabilmek için raftakileri karıştırmak zorunda kalacaktı. Bu türönlemler Jessie'ye ger
çeküstüşeylermişgibi geliyorsa da, bir an bile kendi kendine onların gereksiz olduğunu söylemiyordu. Bu
felaketten kurtulacaksa, o zamanşimdikinden daha fazla kan kaybetmesi gerekecekti.

 Kafanda g ö rd üğü n gibi yap, Jessie, hepsi bu kadar... Ve korkup vazge ç me.

 Jessie ağzına tozlar dolmuşgibi o hışırtılısesiyle,«Korkup vazgeçmek yok,»diye onayladı. Parmaklarınıaçt
ı, sonra bileğini salladı. Parmaklarına batan cam kırıklarının düşeceğini umuyordu.Öyle de oldu

 — 218 —

 ama başparmağının tırnağıaltındaki yumuşak ete saplamışolan ince kıymık gibi camdan kurtulamadı. Onu
orada bırakmaya ve programıuygulamayısürdürmeye karar verdi.

 Sinirli bir ses, yapmay ı d üşü nd üğü n ş ey tam anlam ı yla çı lg ı nl ı k,dedi. UFO değildi bu. Jessie'ninç
ok iyi tanıdığıbir sesti. Annesinin sesi. Tabii fazla ş a ş mad ı m. Abart ı l ı bir Jessie Mahout tepkisi.
Buna ka ç kez tan ı k oldum ben. Belki bin kere. Bir d üşü n, Jessie! Neden bile ğ ini kesecek ve fazla
kan kayb ı ndan ö leceksin? Nas ı l olsa biri gelip seni kurtar ı r. Bundan ba ş ka t ü rl ü s ü d üşü n ü
lemez bile. İ nsan ı n kendi yazl ı k evinde ö lmesi? Kelep ç elenmi ş halde can vermesi? Ç ok g ü l ü n ç
bu. Bana inan. Onun i ç in her zamanki gibi s ı zlanmay ı b ı rak, Jessie. Bu taraf ı n ı yen. Hi ç olmazsa bu
sefer. O camla kendini kesme. Sak ı n bunu yapay ı m deme!

 Evet, bu gerçekten annesiydi. Taklitöylesine ustacaydıki, insanı ürkütüyordu.Öfke kılığına girmiş, sevgi ve
sağduyuyu dinlediğinizi sanmanızıistiyordu. Annesinin sevmeyi hiçbaşaramadığısöylenemezdi. Ama Jessie
asıl Sally Mahout'un bir günöfkeyle odasına girerek kafasına yüksek topuklu ayakkabılarıatan kadın oldu
ğuna inanıyordu. Annesi ne o gün, ne de daha sonraöyle davranmasının nedenini açıklamıştı.

 Ayrıca bu sesin söylediği herşey yalandı. Korku dolu yalanlar.

 Jessie,«Hayır,»dedi.«Sana inanmayaca ğı m.Hiçkimse gelmeyecek... Belki de dün geceki adam dışı
nda. Cesaretimi kaybedip vazgeçmeyeceğim.»

 Bu sözlerden sonra sağbileğini bıçağa benzeyenışıltılıcama doğru indirdi.

 31

 Jessie'nin ne yaptığınıgörmesiönemliydi.Çünkübileğini kanlı şeritlere dönüştürür de hafif bir baskıve sıcaklı
ktan başka birşey hisset-meyebilirdi. Görmenin bir sorun olmayacağınıanlayıncaçok rahatladı. Bardağı
rafta,çok uygun bir yerde kırmıştı. (Kafasının bir yanısevinçle,
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 sonunda bir ş ey rastgitti,diye alay etti.) Onun için hemen hemen herşeyi görebiliyordu.

 Elini geriye doğru bükerek bileğinin içini, elfalına bakanların 'Kader Bilezikleri' diye tanımladıklarıçizgilerin
olduğu kısmınıkavisli, kırık camınüzerine doğru indirdi. Sivri uçönce derisinde bir gamze oluşturdu, sonra
da onu delerken büyülenmişgibi seyretti. Bastırmaya devam etti ve cam bileğine dalmayısürdürdü. Gamze
kanla dolduktan sonra gözden kayboldu.

 Tek tepkisi düşkırıklığıoldu. Camçengel umduğu ve yarıkorktuğu gibi kanlar fışkıran bir yara açmamıştı.
Sonra keskin yanı, cildine en yakın olan damarların oluşturduğu mavi yığınıyardı. Kan daha hızlıakmaya ba
şladıysa da, Jessie'nin beklediği gibişiddetle fışkırmıyor, kalp atışına uyarak hızlanıp yavaşlamıyordu. Ama
düzenli ve bolca akıyordu. Hemen hemen sonuna kadar açılmışbir musluktan akan su gibi. Sonra daha b
üyük birşey yarıldıve ince dere, denize akan coşkun birçaya dönüştü. Kan rafa yayılarak kolunun
dirsekten aşağıkısmına döküldü. Artık gerilemesi içinçok geçti. Başıbeladaydı.Şöyle ya da böyle, başı
beladaydı.

 Annesinin sesi, hi ç olmazsa geri ç ekil,diye bağırdı. Durumunu daha da k ö t ü le ş tirme! Yeteri kadar
yapt ı n. Haydi, ç ek elini art ı k!

 Buçekici bir fikirdi ama Jessie o ana kadar yaptıklarının yeterli sayılmaktançok uzak olduğunu düşünü
yordu. Genellikle doktorların yanmışkurbanlarıiçin kullandıkları«eldivençıkarma»terimini bilmiyordu. Ama
şimdi bu tüylerürpertici operasyona başladığından, elini kaydı- -i rıp kelepçeden kurtulmak için sadece
kana güvenemeyeceğini anlıyordu. Kan yeterli olmayabilirdi.

 Bileğini ağır ağır, dikkatleçevirerek elinin alt kısmının gergin derisini yardı.Şimdi avucunda acayip bir karı
ncalanma başlamıştı. Sanki başlangıçta yarıölçüolan küçük ama hayati bir sinir yumağınıkesmişti. Sağ
elinin dördüncüve beşinci parmaklarıöldürülmüşler gibiöne doğru düştüler. Baş, işaret ve orta parmakları
deli gibiöne arkaya sallanmaya başladılar. Neyse ki, Jessie'nin etleri uyuşmuştu ama kendi kendine verdiğ
i zararın bu işaretlerinde sözle anlatılamayacak kadar dehşet

 —220—

 uyandıran birşeyler buldu. Küçücük cesetlere benzeyen o sarkmışiki parmak nedense o ana kadar akıtt
ığıkanlardançok daha kötüydü.

 Sonra, yeni bir kramp bir fırtına cephesi gibi vücudunun yanına yayılırken hem bu dehşeti, hem de yaralı
elindeki baskıve sıcaklığıunuttu. Sanki birşey acımasızca gövdesini oyuyor, vücudunuçarpıtarak oturduğu
yerden kaldırmayaçalışıyordu. Jessie dehşetle karışık biröfkeyle karşıkoymaya, savaşmaya başladı.Şimdi
vaziyetini de ğ i ş tiremezdi.Yoksa o uydurma kesici aletini yere düşürürdü.

 Sıktığıdişlerinin arasında,«Hayır,»diye homurdandı.«Yağma yok. Hayır, aşağılık köpek.Çık git.»

 Olduğu yerde kaskatıduruyor, nazik cam bıçağa daha fazla baskıyapmamayaçalışıyordu. Camın kırılması
nıve işi daha uygunsuz birşeyle tamamlamayıistemiyordu. Ama kramp gövdesinin yanındanşu anda
yapmayaçalıştığıgibi sağkoluna doğru yayılmayıbaşarırsa...

 Jessie,«Hayır,»diye inledi.«Defol git. Beni duyuyor musun? Defolup git!»

 Bekledi. Aslında bekleyecek durumda olmadığınıbilmesine rağmen bekledi. Ama başka birşey
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yapamayacağınıda biliyordu. Bekliyor ve canıdemek olan kanlarının karyolanın başucundaki tahtaların altı
ndan pıtırdayarak yere akmasınıdinliyordu. Rafta da kanlar küçük derecikler oluşturmuştu. O
dereciklerden bazılarının içinde küçücük cam parçalarıışıldıyordu. Jessie kendini kanlıkorku filmlerindeki
bir kurban gibi hissetmeye başlamıştı.

 Ruth ona, daha fazla bekleyemezsin, Jessie, diye bağırdı. Zaman ı n hi ç kalmad ı !

 Jessie,«Kalmayanşansım,»dedi.«Zaten başından beri hiçbir 2aman fazlaşansım olmadı.»

 Aynıanda krampın biraz hafifler gibi olduğunu hissetti... ya da hafiflediğine kendini inandırdı. Elini kelepç
enin içindeçevirdi. Kramp yeniden saldırıya geçerken can acısıyla haykırdı. Sancıkızgın pençelerini bu
kez karnına geçirdi. Orayıyeniden tutuşturmayaçalışıyordu. Ancak Jessie hareketini sürdürdü.Şimdi sivri
cam bileğininüst kısmına batıyordu. Bileğinin daha yumuşak olan içkısmıyukarıya doğru dönmüştü.

 —221—

 'Kader Bilezikleri'ni aşan derin yara, kara-kırmızıağzınıaçtığızaman Jessie büyülenmişgibi baktı. Yara
sanki ona gülüyordu. Camıelinin |üstüne olabildiğince derine batırdı. Hâlâkarnıve göğsünün alt kısmındaki
krampla savaşıyordu. Sonra elini hızla kendine doğruçekti. Kanj damlacıklarıalnına, yanaklarına ve burun
köküne sıçradılar. Bu ilkelameliyatıyaptığıkırık cam parçasıdöne döne yere düştü. Ve peri palasıorada
parçalandı. Jessie onu düşünmedi bile. Cam görevini tamamlamıştı.Şimdi atılmasıgereken bir adım daha
vardı. Bakalım kelepçe onı. kıskançlıkla orada tutmayısürdürecek miydi? Yoksa etle kan bir komp-! lo
kurarak elini bırakmasınısağlayabilecekler miydi?

 Yan tarafına giren kramp onu son bir defaçimdikledikten sonr hafiflemeye başladı. Jessie acının sona
ermesiyle, ilkel cam bisturisini! kaybedişi kadar ilgilendi. Dikkatini bir noktada yoğunlaştırmıştı.Öyle ki,
kafasıtıpkıüzerineçam reçinesi sürülmüşbir meşale gibi yanıyordu. ¦ Bütün bunların odak noktasıolan sağ
elini havaya kaldırarak akşam] güneşinin altınışıklarında inceledi. Parmaklarıkalın bir kan tabakasıyla]
kaplanmıştı. Kolunun dirseğine kadar olan kısmına parlak kırmızılateks boyadan bol bol sürülmüştüsanki.
Kelepçe sellerin arasında gözüker kavisli bir cisimdi sadece. Jessie durumun bundan daha iyi olamayaca-
j gına karar verip kolunu büktü, sonra da aşağıya doğruçekti.Dahajönoe de iki kez yaptığıgibi. Kelepçe
kaydı... biraz daha kaydı... Sonr yukarıdoğru zıpladı. Onu yine başparmağının altındaki kemiğin o inatç çı
kıntısıdurdurmuştu.

 Jessie,«Hayır!»diye birçığlık atarak elini daha da hızlıçekiştirdi.]«Böyleölmeyi reddediyorum! Beni
duyuyor musun? BÖYLEÖLME\ REDDEDİYORUM!»

 Kelepçe etine iyice battı. Jessie bir an onun bir milimetre daha oynamayacağınıdüşündüve midesi
bulanmaya başladı. Artık kelepçe nin bir daha ancak sigaranın ucunu dişleyen bir polis kilidi açarak cese
dini kaldırdığızaman oynayacağından emindi. Kelepçeyi oynatamıyor-j du. Yeryüzünde hiçbir güçonu
oynatamazdı. Cennetin prensleri de cehennemin hükümdarlarıda onu oynatmak istemeyeceklerdi.

 Sonra bileğininüzerinde birşeyler oldu. Sanki orasıısınmışya

 —222—

 o noktaya yıldırım düşmüştü. Kelepçe hafifçe yukarıdoğruçıktı. Durdu, sonra tekrar oynadı. Aynıanda
elektrikçarpmasınıandıran kızgın karıncalanma yayılmaya başladı... veçabucakşiddetli bir yanmaya dönüş
erekönce bir bilezik gibi elini kavradı. Sonra sanki kırmızıaçkarıncalardan oluşan bir müfreze etleriniısı
rmaya başladı.
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 Kelepçe oynuyordu.Çünküüzerine dayandığıderi hareket ediyordu. Bir halıçekilinceüzerindeki ağır
cismin de birlikte kaymasıgibi. Jessie'nin bileğinde açtığıçentikli, biçimsiz, daire biçimi yara genişledi.
Islak kirişleri açıklıktançekerek uzattıve kırmızıbir bilezik oluşturdu. Elininüzerinde derisi kelepçeninönü
nde buruşup toplanmaya başladı. Jessie ayaklarınıpedalçevirir gibi oynattığızaman karyolanın dibine ittiği
yatakörtüsünün de böyle toplandığınıdüşündü.

 Kendi kendine, elimin derisini yüzüyorum, dedi. Ah, sevgili Tanrım, elimin derisini portakal gibi
soyuyorum.

 Birdenbireçiledençıkarak kelepçeye,«Bırak artık!»diye haykırdı. O anda kelepçe onun için canlıbirşey
olmuştu. Kuduz bir sansar ya da emici yılan balığıgibi sürüyle dişi olan yapışkan, iğrençbir yaratıktı.«Ah,
beni hiçbırakmayacak mısın?»

 Kelepçe dahaönceki kurtulmaçabalarısırasında olduğundan daha fazla kaymıştı. Ama yine de elini bırakm
ıyordu, sıkıca sarılmıştı.İnatla son altımilimetreyi de inmeye razıolmuyordu. (Belki de bu mesafe artıküç
milimetreye inmişti.) Kanla yağlanmışolan lekeli,çelik halkaşimdi yarıderisi soyulmuşbir elinüzerinde yatı
yordu. Elininüzeri kıza-rıp derisi soyulmuşbir hindi buduna benziyordu. Devamlıaşağıya doğru baskı
yapmasıbileğinin içindeki yaranın daha da genişlemesine neden olmuş, böylece ortaya kan pıhtısıdolu bir u
çurumçıkmıştı. Jessie kendini kurtarmak için böyle son defaçabalarken elini koparıp koparmayacağınıd
üşündü.Şimdi hafif hafif kaymakta olan... ya da Jessie'ninöyle sandığı... kelepçe tekrar durdu. Ve bu kez
hiçkımıldama-macasına.

 Punkin birçığlık attı. Tabii durdu, Jessie! Ona bir bak. İ yice ç arp ı lm ış . E ğ er tekrar d ü
zeltebilirsen...

 Jessie kolunu bir piston gibiöne doğru uzatarak kelepçe zincirinin

 —223—

 tekrar bileğini kavramasına izin verdi. Sonra kolunu, kramp yapmaya fırsat vermeden tekrar aşağıya doğ
ruçekti. Gücünün son kalıntılarınıda kullandı. Bilezik bileğiyle elinin ortasının arasındakiçıplak eti yararken
etrafınıacıdan oluşan kızıl bir sis sardı. Kalkan derilerin hepsi orada gevşekçe toplanmış, serçe parmağının
dibinden başparmağının köküne doğruçapraz birçizgi oluşturuyordu. Bu gevşek deri yığınıbir an kelepç
eyi engelledi. Sonraçok hafif birşıpırtıylaçeliğin altında yuvarlandı. Böylece geride son kemikçıkıntısıkaldı.
Ama bu da ilerlemeyi durdurmak için yeterliydi. Jessie daha daşiddetleçekti. Ve hiçbirşey olmadı.

 «İşte bu kadar,»dedi Jessie.«Herkes yüzme havuzundançıksın bakalım!»

 Sonra tam sancıyan kolunu gevşeteceği sırada kelepçe onuçok uzun süre engelleyen küçükçıkıntınınü
zerinden kaydı. Parmaklarının ucundan uçarcasınaçıktıve karyolanın direğineçarparak takırdadı. Bütün
bunlar o kadarçabuk oldu ki, Jessieönce olayıkavrayamadı. Eli artık normal olarak insanlara sağlanan o
araçgereçlere benzemiyordu. Ama yine de onun eliydi ve kurtulmuştu.

 Kurtulmu ş tu!

 Jessieönce kanlı, boşkelepçeye, sonra da kendi yaralıeline baktı. Yüzünde yavaşyavaşdurumu kavradığın
ıaçıklayan bir ifade belirdi. Fabrikada uçarak bir makinenin içine giren ve diğer uçtan dışarıatılan bir kuşa
benziyor, diye düşündü. Ama artık kelepçeli değil! Hayır, gerçekten değil!

 Jessieçatallaşmışsesiyle,«Buna inanamıyorum,»dedi.«Kahretsin.İnanamıyorum.»
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 B ı rak ş imdi bunu, Jessie. Acele etmen gerekiyor.

 Dalıverdiği uykudan sarsılarak uyandırılan biri gibi irkildi. Acele etmek mi? Evet, tabii ya. Ne kadar kan
kaybettiğini bilmiyordu. Islanmışyatağa ve karyolanın başucundaki tahtalardan akarak yere damlj yan
dereciklere bakılırsa yarım litre akla yakındı. Daha fazla kan kaybederse bayılacağınıbiliyordu. Baygınlı
ktanölüme yapacağıyolculuk da kısa olacaktı. Dar bir nehrin bir kıyısından diğerine araba vapuruylaç
abucak yapılan bir yolculuk.

 —224—

 Böyle olmayacak, diye düşündü. Bu korkunçişkenceye yerde baygın yatarkenölüp gitmek için
katlanmadım. Belgeleri görmedim ama sözleşmemde böyle birşey yazılıolduğunu sanmıyorum.

 Tamam ama bacaklar ı n...

 Jessie'ye bunun hatırlanmasına hiçgerek yoktu. Yirmi dört saatten beri ayakta durmamıştı. Uyuşmamalar
ıiçinçabalayıp durmuştu ama bacaklarına fazla güvenmesi hata olurdu. Hiçolmazsa başlangıçta. Kramp
girebilirdi, dizleri bükülebilirdi, her ikisi de birden olabilirdi. Ama insan birşeyiöncedenöğrenirse hazırlıklı
olurdu... ya daöyle söylerlerdi. Tabii Jessie yaşamıboyunca böyleçok nasihat dinlemişti. (Bu nasihatler
her yerde hazır nazır olan ve 'onlar' diye bilinen esrarlıgruba yüklenmişti.) Jessie'nin Reader's Digest'te
okuduklarıonu birazönce yaptığışeye hazırlamamıştı. Ama yine de elinden geldiği kadar dikkatli
davranacaktı. Ancak Jessie'ye bu bakımdan rahatça manevra yapabilecek kadar yeri olmayacakmışgibi
geliyordu.

 Sola doğru döndü. Sağkolu arkasından eski bir arabanın paslıegzos borusu ya da bir uçurtmanın kuyruğu
gibi sürükleniyordu. Kolunun tümüyle canlıolan tek yeri elininüstüydü. Orada ortayaçıkmışolan kirişler
alev alev yanıyorlardı. Sancıkötüydü. Sağkolunun bütün vücuduyla ilgisini kesmek istemesiyse daha da kö
tü. Ama bütün bunlar coşarak birbirine karışan umut ve zafer duygusu arasında hemen hemen
kayboluyordu. Jessie yatakta bileğindeki kelepçe tarafından durdurulmadan dönebildiği için adeta ilahi
bir sevinçduydu. Vücuduna bir kramp daha girdi. Karnının alt kısmına biri sanki müthişbir yumruk indirdi.
Ama Jessie buna aldırmadı. O duyguyu sevinçdiye mi tanımlamıştı? Ah, bu sözcükçok hafif kalıyordu. Bu
vecddi. Tam bir vecd...

 Jessie! Yata ğı n kenar ı ! Tanr ı m, dur!

 Bu, yatağın kenarına değil, Kolomb'danönce yapılmışolan o eski tip haritalarda gösterilen dünyanın sınırı
na benziyordu. Bununötesinde ejderhalar ve canavarlar var, diye düşündü. Kırılmışbir bilek de cabası!
Dur, Jess!

 Ama vücudu bu emre aldırmadı. Kramplara rağmen yuvarlanmayısürdürdü. Jessie karyolanın kenarına
karınüstügelmeden, sonra da

 —225—                                   Oyun / F: 15

 aşağıya düşmedenönce sol elini kelepçenin içinde döndürmeyi başar-] di. Ayak parmaklarıbütün vü
cudunu sarsan birşiddetle zemineçarptı.] Ama Jessie'ninçığlığının tek nedeni can acısıdeğildi. Sonunda
ayaklarızemindeydişimdi. Ger ç ekten yerdeydi.

 Yataktan beceriksizce kaçmasınısona erdirdiğinde sol kolu hâlâbağlıolduğu direğe doğru kaskatıuzanı
yordu. Sağkolu ise geçici olarak göğsüyle yatağın kenarıarasına sıkışmıştı. Jessie sıcak kanın cildine fışkı
rarak göğüslerinden aşağıya aktığınıhissediyordu.
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 Yüzünübir yana doğruçevirince, felce uğratacak kadarşiddetli kramp ensesinden kabaetlerinin arasına
kadar sırtınıpençelediği içir bu yeni ve acıverici durumda beklemek zorunda kaldı. Göğüslerinin yaralıelinin
dayandığıçarşaf kanla iyiceıslanmaya başlıyordu.

 Jessie, ayağa kalkmalıyım, diye düşündü. Hemen ayağa kalkmalı- \yım. Yoksa burada kan kaybındanö
leceğim.

 Sırtındaki kramp geçince sonunda ayaklarıyere sıkıca basmav başardı. Bacaklarıkorktuğu kadar güçsüz
değildi. Hatta onlara verilen] görevi yerine getirmeye pek hevesliydiler. Jessie kendini yukarıya doğ- j ru
itti, sol bileğindeki pranga daha sonraki yatay tahtaya gelinceye | kadar yukarıya kaydı. Birdenbire kendini
hiçbir zaman olamayacağından kuşkulandığıbir durumda buldu.İki ayağınınüzerinde, hapishane-i si olan
karyolanın yanında duruyordu... Hemen hemen tabutu olabilecek o yatağın yanında.

 -Müthişbir minnet duygusu onu sarmayaçalıştıysa da, Jessie pani-Jği uzaklaştırdığıgibi onu da kesinlikle
uzaklaştırdı.İleride minnet içir zaman olabilirdi. Amaşu anda hatırlamasıgerekenşeyler vardı, lanet olasıca
karyoladan hâlâkurtulamamıştı, kurtulma süresi deçc kısıtlıydı. Evet, doğru, henüz hafif bir baygınlık bile
hissetmiyor, dönmüyordu. Ama bunun hiçdeönemli olmadığınıseziyordu. Kendir den geçecekse herhalde
birdenbire olacak, etraf kararıverecekti.

 Ama ayakta durmak... sadece bu, yalnız bu...şimdiye dek hiçböleşine harika gelmişmiydi ona? Sözle
anlatılamayacak kadar harika?

 Çatlak sesiyle,«Hayır,»dedi.«Sanmıyorum.»

 Sağkolunu göğsüne götürüp bileğinin içindeki yarayısol göğsü

 —226—

 nünüst kavisine sıkıca bastırdı. Yarıdönerek kabaetlerini duvara dayadı.Şimdi karyolanın sol tarafında
hemen hemen«Rahat»vaziyetinde bekleyen bir asker gibi duruyordu. Derin derin soluk aldı, sonra sağ
koluyla derisi soyulmuşzavallısağelinden tekrarçalışmaya başlamalarınıistedi.

 Koluçatırdayarak havaya kalktı. Eski ve bakımsız makineli bir oyuncağın kolu gibi. Jessie'nin dördüncüve
beşinci parmaklarıhâlâonun emriyle harekete geçmeyi reddediyorlardı. Ama baş, işaret veüçüncü
parmaklarıyla rafıtutmayıve desteklerininüzerinden yuvarlamayıbaşardı. Tahta Jessie'nin onca saat yattığı
yatağa düştü. Yatağınüzerinde hâlâsilueti vardı. Pembe kapitoneye batmış, terli,çökmüşbirşekil. Bunun
belden yukarısının yarısıkanlaçizilmişti. Jessie oşekle bakarken midesi bulandı,öfkelendi ve korktu... aklı
bir an gidip geldi.

 Bakışlarınıtahtanın durduğu yataktan titreyen sağeline kaydırdı. Elini ağzına götürüp başparmağının tırnağı
nın altından uzanan cam kırığınıdişleriyle yakaladı. Cam kayarak yukarı,üst köpek dişiyle kesicinin arası
na girip pembe, yumuşak dişetini yardı. Jessie ani,şiddetli bir acıduydu, sonra kanlar ağzına aktı. Tatlı
-tuzlu bir tadıvardı; dokusu, Jessie'ninçocukken grip olduğu zaman içmek zorunda kaldığıvişne tadı
n-dakişurup kadar koyuydu. Bu yeni yaraya hiçaldırmadı. Son birkaçdakika içinde ondançok daha kötüs
ünükabullenmişti. Sadece camıdişleriyle yeniden sıkıca tuttu ve başparmağındançekipçıkardı. Cam parçası
nıağız dolusu sıcak kanla birlikte yatağa tükürdü.

 «Tamam,»diye mırıldanarak kıvrılıp bükülmeye başladı. Vücudunu duvarla karyolanın başucu arasına
sokmayaçalışıyor, o arada hışırtılıhışırtılısoluyordu.
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 Karyola duvardan umduğundançok daha kolay uzaklaştı. Ama Jessie bir tekşeyden hiçşüphe etmemişti.İ
tmeyi başarırsa karyolayıyerinden oynatabilece ğ inden.Şimdi itebiliyor ve nefret ettiği karyolayıcilalı
zeminde kaydırıyordu artık. Onu ancak sol taraftan itebildiği için ilerlerken karyolanın ayağıyana doğru
gitti. Ama bunu hesaba katmıştı, onun için endişelenmiyordu, hatta kabataslak planının bir parçasıhaline
sokmuştu. Jessieşimdi,şansın döndüğüzaman, diye düşünüyor-

 —227—
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 du. Tâsonuna kadar dönüyor. Belkiüst dişetini parçaladın, Jess. Ama bir tek cam kırığınınüzerine bile
basmadın. Onun için bu karyolayıitmeyi sürdür, tatlım ve sana lütfedilenşeyleri saymaya başla...

 Ayağıbirşeyeçarpmıştı. Başınıeğip bakınca Gerald'ın etli sağomzunu tekmelemişolduğunu anladı. Kan
damlalarıadamın göğsüne ] ve suratına pıtırdayarak damlıyorlardı. Bir damlaölünün camlaşmışgözlerinden
birine geldi. Jessie ona acımıyordu. Ondan nefret de etmiyor- I du. Gerald'a sevgi de duymuyordu. Yıllar
boyunca ilgilendiği duygular yaşama içgüdüsüyanındaçok yüzeyde kaldığıiçin kendine karşıbir tür dehşet
ve tiksinti hissediyordu. Bütün pembe diziler, sohbetşovlarıve dinleyicilerin telefon ettikleri radyo
programlarının candamarıolan ve 'uygar hisler' denen bu duygular fosçıkmıştı. Yaşama içgüdüsüyse j (en
azından Jessie açısından) bir buldozer bıçağıkadar zalimceısrarlıve eziciydi. Ama gerçek buydu. Ve TV sö
yleşiünlüleri Arsenio ya da Oprah'ın kendilerini böyle bir durumda bulurlarsa onun yaptıklarının aynısını
yapacaklarından emindi.

 Jessie,«Yolumdançekil, Gerald,»diyerek adamıtekmeledi. (Bu! hareket yüzünden içinde müthişbir
memnunluk kabarıp coşarken] bunu hemen inkâr etti.) Gerald kımıldamaya yanaşmadı.Çürümesinin i bir
parçasıolan kimyasal değişiklikler sanki onu yere yapıştırmıştı. | Sadece sinekler iyiceşişmişolan karnından
vızıldayarak, telaşlıbulutlar gibi yükseldiler. Hepsi o kadar.

 Jessie,«Canın cehenneme o halde,»diyerek karyolayıtekrar itme ye başladı. Sağayağıyla Gerald'ınü
zerinden atlamayıbaşardıysa solu karnına indi. Bu baskıGerald'ın gırtlağından korkunç, vızıltıyıandı-l ran
bir sesin yükselmesine neden oldu. Ağzından da kısa bir an pisf kokulu bir gaz fışkırdı.«Özür dile, Gerald,
»diye homurdanan Jessie arkasına bakmadan ilerledi.Şimdi hedefişifonyerdi.Üzerinde anahtarla rın durduğ
uşifonyer.

 Gerald'ıgeride bırakır bırakmaz, tedirgin olan sinekler tekrarölınünüzerinde bir battaniye oluşturarak günlü
k işlerini sürdürdüler, de olsa işleriçok, zamanlarıazdı.

 —228—
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 Jessie'nin en büyük korkusu, karyolanın ayağının banyonun kapısına ya da odanın dipteki köşesine sıkışı
p kalmasıydı. O zaman büyük bir arabayıdar bir yere park etmeyeçalışan bir kadın sürücügibi geri geri
giderek manevra yapmak zorunda kalacaktı. Ama odada karyolayıiterek ilerlerken yatağın sağa doğru
yaptığıkavis hemen hemen kusursuzdu. Sadece yarıyolda bir tek düzeltme yapmak zorunda kaldı.
Ayakucununşifonyereçarpmamasıiçin baştarafıbiraz daha sola doğruçekti. Bunu yaparken, yani başınıeğ
erek arkasınıçıkarmışve iki kolunu da karyolanın direğine sıkıca sarmışdurumdayken ilk başdönmesi baş
ladı. Jessie direğe dayanarak bütün ağırlığınıona verdi. Bu haliyle, ancak sevgilisiyle yanak yanağa dans
ediyormuşgibi yaparak ayakta durabilençok sarhoşve yorgun bir kadına benziyordu. Bunu başdönmesi de
ğil, 'kafa uçması' diye tanımlamalılar, diyordu kendi kendine. En güçlüduygu kayıplarla ilgiliydi. Yalnız d
üşünme yeteneği ve iradesi kaybolmamıştı. Duyu bildirilmesi işlemi de durmuştu. Jessieşaşkın bir an,
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zamanın onu bir vuruşta tümüyle bambaşka bir yere fırlattığına inandı. Burasıne Dark Score'du, ne de
Kashvvakamak. Ev, bir içgölün değil, okyanusun kıyısındaydı. Artık burnuna istiridye ve bozuk paraların
değil, deniz tuzunun kokusu geliyordu. Yine güneşin tutulduğu gündü. Aynıolan bir tek buydu. Başka bir
erkekten kaçmak için birbirine girmişböğürtlenlerin arasına dalmıştı.Çok daha fazlaşeyler yapmak
isteyen başka bir babadan kaçmayaçalışmıştı.Şimdi o adam kuyunun dibindeydi.

 De/â vu,Jessie'nin etrafınıyabancısular gibi sardı.

 Ah, Tanrım, diye düşündü. Nedir bu? Ama ona cevap veren olmadı. Sadece oşaşırtıcıhayali gördüyine.
Güneşin tutulduğu gün kılığınıdeğiştirmek içinçarşaflarla ikiye ayrılmışyatak odasına döndüğünden beri d
üşünmediği o görüntügözlerininönündeydi: Arkasında ev entarisi olan sıska, koyu renk saçlarınıtopuz
yapmışbir kadın. Yanında bir gölcük oluşturan beyaz bir kumaş.

  

 -229-

 Jessie, yavaş, dedi kendi kendine. Parçalanmışsağeliyle karyola nın direğini tutuyor ve dizlerinin bükü
lmemesi içinçaresizce savaşıyordu. Sıkıdur, Jessie. Sadece dayan. Boşver o kadına. Kokulara da aldı
rma, karanlığa da. Sıkıdur. Karanlık da kaybolacak.

 Jessie de ö yleyaptı. Ve ö ylede oldu.Önce gömleğinin yanında dizçökerek eski tahtalardaki kıymık kıymı
k delikten bakan sıska kadının hayali kayboldu. Sonra da karanlıklar dağılmaya başladı. Yatak oda«»sı
aydınlanarak ağır ağır bir sonbahar gününün akşam saat beşeözgörenklerine büründü. Jessie göl tarafı
ndaki pencerelerden eğrilemesini girenışıkta toz taneciklerinin dans ettiklerini gördü. Kendi gölge-bacakn
larının yerde uzandıklarınıda. Onlar dizlerde kırılıyor, böylece gölgesH nin geri kalanıduvara tı
rmanabiliyordu. Karanlık geriledi ama kulaklarırn da tatlı, tiz bir vızıltıbırakarak. Jessie başınıeğerek
ayaklarına bakınca onların da kanlara bulanmışolduğunu gördü. Kanların içinde yürüyor] kanlıizler bırakı
yordu.

 Zaman ı n t ü keniyor, Jessie.

 Bunu biliyordu.

 Göğsünütekrar karyolanın başucuna dayadı. Bu kez yatağıitmei daha zor oldu ama sonunda onu da baş
ardı.İki dakika sonra odaım»diğer tarafından o kadar uzun süre, umutsuzca baktığışifonyerin yanın da
duruyordu. Dudaklarının kenarında hafif, alaycıbir gülümseme titreş] ti. Tüm yaşamınıKona'nın kara
kumlarınıhayal ederek geçirenVIsonunda kendini orada bulduğu zaman buna inanamayan bir kadını
benziyorum, diye düşündü. Bu da yine başka bir rüyaya benziyor nızçoğundan biraz daha gerçek gibi.Çü
nkübu rüyada burnun kaşırul yor.

 Jessie'nin burnunun kaşındığıyoktu aslında. Ama başınıeğmldşifonyerinüzerinde duran Gerald'ın kravatı
ndaki buruşuk yılana bakıyci du. Boyunbağın düğümühâlâyerindeydi. Bu sonuncusu en gerç«4 benzeyen r
üyalarda bile ender görülen türde bir ayrıntıydı. KırmızıMİvatın yanında küçük, yuvarlak uçlu iki anahtar
vardı. Birbirinin eşi oldulj lan kesindi. Kelepçelerin anahtarlarıydı.

 Jessie sağelini kaldırarak dikkatle inceledi. Dördüncüve beffl

 —230—

 parmaklarıhâlâgevşekçe sarkıyorlardı. Kısa bir an elinin sinirlerine ne dereceye kadar zarar verdiğini düşü
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ndü. Sonra bu düşünceyi kafasından attı. Belki daha sonraönemli olacaktı. Odada buçetin yolculuğu
yaparken kafasından kovduğuşeylerin bazılarıdaöyle. Amaşimdiki halde sağelinin sinirlerinin gördüğüzarar
onun için Omaha'da domuz eti fiyatlarıkadarönemliydi ancak.Önemli olan baş, işaret ve orta parmaklarını
n hâlâemirleri almasıydı. Yaşam boyu komşularıolan parmaklarıkaybettikleri içinşok geçirdiklerini gö
stermek istercesine biraz titriyorlardı.

 Jessie onlarla konuşmaya başladı.«Şimdi kendinize gelin. Daha sonra isterseniz deli gibi titreyebilirsiniz.
Amaşu anda bana yardım etmelisiniz. Bu ş art! » Çünküoraya kadar geldikten sonra anahtarlarıdüşürmek
olacak işdeğildi. Parmaklarına sertçe baktı. Titremeleri tümüyle durmadıysa da Jessie bakarken sarsı
lmalarıiyice hafifledi, belli belirsiz titremelere dönüştü.

 «Tamam,»dedi usulca.«Bunun yeterli olup olmadığınıbilmiyorum amaöğreneceğiz.»

 Hiçolmazsa anahtarlar eşti. Yani Jessie'nin ikişansıvardı. Gerald'in anahtarların ikisini birden getirmişolmas
ınıhiçde garip bulmuyordu.Çünkükocasıson derece düzenli biriydi.Çoğu zaman,«Beklenmedik olayları
hesaba katarak plan yapmak, 'iyi' ile 'olağanüstü' arasındaki farkıbelirtir,»derdi. Bu kez hesaba katmadığı
ihtimaller kalp krizi ve ona neden olan tekmeydi. Tabii sonuçta Gerald ne iyiydi, ne olağanüstü. Sadece
ölüydüo.

 Jessie,«Köpek maması,»diye mırıldandı. Yüksek sesle konuştuğunun farkında değildi.«Gerald,
kazananlardandıamaşimdi sadece Köpek maması.Öyle değil mi, Ruth?Öyle değil mi, Punkin?»

 Cayır cayır yanan sağelinin başve işaret parmaklarınıbir cımbız 'libi kullanarak küçükçelik anahtarlardan
birini aldı. (Madene dokunurken ona yine bütün bunlar bir rüyaymışgibi geldi.) Anahtarıhavaya kal-¦ lı
rarak baktı. Sonra sol bileğini saran kelepçeye bir göz attı. Kilit küçük•ir daireydi. Kilidi açmak için
anahtarın içi boşucunu daireye sokuyor-lunuz. Anahtar birçıtırtıyla yerine oturunca daçeviriyordunuz.

 — 231 —

 Jessie anahtarıkilide doğru indirdi. Ama anahtarıdaireye sokama] dan başdönmesi yeniden başladı. Ya
da 'kafa uçması'. Jessie olduğa yerde sallandıve elleri yine titremeye başladı.

 Öfkeyle,«Durun bakalım!»diye bağırarak anahtarıçaresizce kilidi sokmayaçalıştı.«Yeter...»

 Anahtar daire biçimi kilide giremedi. Onun yerine deliğin yanındal-sertçeliğeçarptıve kandan kayganlaşm
ışparmaklarının arasında dön dü. Jessie onu bir saniye daha tutabildi, sonra anahtar elinden fırlad Yani«ya
ğlandı»denilebilirdi. Ve yere düştü.Şimdi geride sadece bi anahtar kalmıştı. Onu da kaybederse...

 Punkin, kaybetmeyeceksin, dedi. Kaybetmeyece ğ ine yemin ede rim. Sadece cesaretini yitirmeden bu i
ş i yap.

 Jessie sağkolunun kaslarınıbir kez gerdi. Sonra parmaklarır yüzüne doğru kaldırarak dikkatle baktı.
Parmaklarının titremesi yin hafifliyordu. Onu memnun edecek kadar değil ama artık beklemes imkânsızdı.
Beklerse kendinden geçmekten korkuyordu.

 Titreyen eliyle anahtarıalmayaçalışırken az kalsınşifonyerin kena rından düşürecekti. Parmaklarındaki uyu
şukluktu bunun nedeni. Bir tür lügeçmeyen o lanet olasıca uyuşukluk. Derin bir soluk alarak nefesir tuttu.
Yumruğunu sıktı. Canının acımasına ve yeniden kan akmasır aldırmadı. Sonra ciğerlerindeki havayıuzun,ısl
ık gibi bir göğüs geçil] meyle dışarıver li. Kendini biraz daha iyi hissediyorduşimdi. Buşefe anahtarıhemen
almaya kalkışmadı. Onun yerine işaret parmağınıanal] tarın küçük başına bastırarakşifonyerin kenarına do
ğruçekti. Anahtar ucu kenardançıkıncaya kadar da durmadı.
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 İyî-Eş, Jessie, onu d üşü r ü rsen...diye inledi. Tanr ı m, onu da d üş \ r ü rsen...

 Jessie,«Kes sesini,İyi-Eş,»diyerek başparmağınıanahtarın ucıbastırdı. Böylece diğer parmağıyla bir kıska
çoluşturdu. Bu kez başarısızlığa uğrarsa neler olacağınıdüşünmemeyeçalışarak anahti kaldırdıve kelepçeye
yaklaştırdı. Kötübirkaçsaniye anahtarın titrey  ̂ucunu kilitle aynıhizaya getiremedi... Daha da kötüsükilit
bir an ikilejj Sonra da dört tane oldu. Jessie gözlerini sıkıca yumarak derin bir sc

 .—232—

 aldıtekrar. Sonra da gözlerini açtı.Şimdi karşısında yine bir tek kilit vardı. Gözleri ona başka oyunlar
yapamadan anahtarıkilide hızla soktu.

 Soluk soluğa,«Tamam...»diye fısıldadı.«Şimdi bakalım.»

 Anahtarısaatin dönüşyönündeçevirdi. Ama hiçbirşey olmadı. Panik boğazına yapışmaküzereydi... Birden
aklına bekçi Bili Dunn'ın evleri dolaşmak için bindiği eski püskükamyonet geldi. Arka tamponuna o
esprili yazılardan biri yapıştırılmıştı.«SOL GEVŞEK. SAĞSIKIDIR.»Bu cümlenin yukarısında da iri bir
vida resmi vardı.

 Jessie,«Sol gevşektir,»diye mırıldanarak anahtarısaatin aksi yönündeçevirmeyeçalıştı. Bir an kelepçenin hı
zla açılmışolduğunu kavrayamadı. Duyduğu gürültülüşıkırtıya kırılan anahtarın neden olduğunu sandı.Öyle
birçığlık attıki, kesilmişdişetindenşifonyerinüzerine kanlar fışktrdı. Kan damlalarından bazılarıGerald'ın
kravatına düştü. Kırmızıüstüne kırmızı. Sonraçentikli kilidin açık olduğunu görünce işi başarmışolduğunu
anladı. Gerçekten başardığını.

 Bilek kısmındaki hafifşişlik dışında hiçbir zarar görmemişolan elini açık kelepçedençıkardı. Kelepçe diğeri
gibi karyolanın başına doğru düştü. Jessie sonra yüzünde hayret ve derin bir huşuyla iki elini de ağır ağır
suratına doğru kaldırdı.Önce sol eline baktı, sonra sağa. Sonra yine sola. Sağın kanlar içinde olmasına aldı
rmıyordu. Onu ilgilendiren kan değildi. O anda gerçekten kurtulmuşolduğuna iyice inanmak istiyordu.
Bundan kesinlikle emin olmalıydı.

 Belki otuz saniye bir o eline baktı, bir bu eline. Gözlerini ping-pong maçıseyreden biri gibi kaydırıyordu.
Sonra derin bir soluk alarak başınıarkaya attıve kulak zarınıdelecek kadar tiz bir sesle haykırdı. Etrafını
karanlık tekrar dalga dalga sarmaya başlıyordu.İri, düzgün ve kötüydübu dalgalar. Kafasında gökgürültüs
ügibi yankılar yapıyorlardı. Ama onlara aldırmadançığlıklar atmayısürdürdü. Ona hiçbir seçeneği yokmuş,
haykırmazsaölecekmişgibi geliyordu.Çığlıklarındakiçılgınlık izleri farkedilmeyecek gibi değildi. Ama yine
de tam bir zafer ve başarıhaykırışlarıydı.İki yüz metreötede, bahçe yolunun başlangıcının gerisindeki
koruda eskiden adıPrens olan köpek başınıpençelerinden kaldırdıve endişeyle eve doğru baktı.

 —233—

 4essie gözlerini ellerinden alamıyordu.Çığlıklarına da engel olamı-yormuşgibiydi.Şu anda hissettiklerini hiç
bir zaman duymamıştı. Benliğinin derinliklerinde bir yanı, seks bunun yarısıkadar hoşolsaydı, diye düşünü
yordu.İnsanlar sokak köşelerinde bile sevişirlerdi. Kendilerini tutamazlardı.

 Sonra nefesi kesildi ve arkaya doğru sallandı. Karyolanın başucu-na tutunmayaçalıştı. Ama bir saniye
gecikmişti. Dengesini kaybederek yatak odasının zeminine yığıldı. Yere düşerken bir yanının
yuvarlanmadanönce zincirlerin onu durdurmalarınıbeklediğini farketti. Düşünülecek olursa komik birş
eydi bu.
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 Yere düşerken bileğinin içindeki açık yarayıçarptı. Can acısısağkolunu tutuşturup alev alev yaktı. Bu kez
haykırdığında sesinde sadece acıvardı. Bayılmaküzere olduğunu farkedinceçığlıklarınıhemen kesti. Gö
zlerini açarak kocasının parçalanmışsuratına baktı. Gerald da ona sonsuz, donmuşbir hayret ifadesiyle bak
ıyordu.«Benim başıma böyle birşey gelmemesi gerekiyordu. Ben kapıda adıyazılıolan bir avukatım.»
Sonraüst dudağındaön ayaklarınıtemizlemekte olan sinek Gerald'in burun deliklerinin birinden girerek gö
zden kayboldu. Jessie başınıo kadar hızlıçevirdi ki, kafasınıyereçarptı, gözlerininönünde yıldızlar uçuştu.
Gözlerini tekrar açtığızaman yukarıya, karyolanın kan damlalarıve derecikleriyle süslübaşucuna bakıyordu.
Azönce gerçekten tâorada, yukarlarda mıduruyordum gerçekten? Orada durduğun^ dan oldukça emindi
ama buna inanmak da zordu. Buradan bakıldığııj zaman lanet olasıca karyola hemen hemen Chrysler
Binasıkadar yüksek duruyordu.

 Haydi, davran, Jess.Konuşan Punkin'di.İnsanın sinirine dokunan] telaşlısesiyle bağırıyordu. O küçük tatlı
yüzüne rağmen karar verdiğiızaman bir cadıya dönüşüyordu.

 Jessie gözlerinin kapanıvermelerine engel olmayarak,«Hayır, cadı-ya değil,»dedi. Dudaklarının kenarında
dalgın, hafif bir gülümseme uçuştu.«Gıcırdayan bir tekerleğe.»

 Kahretsin! Davran haydi!

 «Yapamam.Önce biraz dinlenmem gerekiyor.»

 —234—

 Hemen harekete ge ç mezsen, sonsuza dek dinlenebilirsin. Haydi, kald ı r ş u ş i ş ko poponu!

 Busöz Jessie'yi etkiledi.«Benim popom hiçdeşişman değil, ukala,»diye söylenerek ayağa kalkmak için
davrandı.İki defa denedikten sonra ayağa kalkmanın, hiçolmazsaşu ara, kötübir fikir olduğuna karar
verdi. (İkinci sefer onu diyaframına giren felçedici bir kramp engelledi.) Tuvalete gitmesi gerekiyordu veş
imdi karyolanın ayakucu banyo kapısınınönünde yollara dikilen barikatlar gibi duruyordu.

 Karyolanın altına girerek yarıkayarcasına,> yarıyüzercesine ilerledi. Arada sırada birkaçtoz yumağınıü
fleyerek yolununüzerinden uzaklaştı-rıyordu. Onlar daçölde yuvarlanan küçük gri dikenler gibi uçuş
uyorlardı. Nedense bu toz yumaklarıJessie'nin aklına hayalindeki o kadınıgetirdi. Böğürtlenlerin arasına
dizçökmüşolan ve gömleği yanında beyaz bir yığın gibi duran o kadını. Loşbanyoya girerken burnuna yeni
bir koku geldi. Suyun yosunlu gibi kokusu. Küvetin musluklarından, duşbaşlığından ve lavabonun
musluklarından sular damlıyordu. Kapının arkasındaki sepete atılmışolanıslak bir havlunun yakında kü
fleneceğini belli eden kokusunu bile alabiliyordu. Su, su, su! Her yerde su vardıve Jessie hepsini iç
ebilirdi! Boğazıboynunun içinde kuruluktan büzülerek haykırdısanki. Aslında suya dokunduğunu da
farketti. Lavabonun altındaki borudan sızan sular küçük bir gölcük oluşturmuştu. Tamirciye boruyu
onarmasınıkaçdefa söylemişlerdi ama yapmamıştı. Jessie inleyerek gölcüğe doğru süründü. Başınıeğerek
yerdeki muşambayıyalamaya başladı. Suyun tadıtarif edilecek gibi değildi, dudaklarıve diininüzerinde
ipek gibi kayışıtatlışehvet rüyalarından daöte birşeydi.

 Tek sorun yeterince su olmamasıydı. Oıslak, büyüleyici ye ş ilkoku bütün etrafınısarmıştı. Ama lavabonun
altındaki gölcük kaybolmuştu. Jessie'nin susuzluğu ise giderilmemiş, büsbütün canlanmıştı. O koku, gölgeli
kaynaklar ve eski, gizli kuyuların kokusu, Punkin'in sesinin bile yapamadığıbirşeyi başardı. Jessie'nin ayağ
a kalkmasınısağladı.

 Ayağa kalkabilmek için lavabonun kenarından yararlandı. Bir an aynadan kendisine bakan sekiz yüz yaşı
ndaki kadınıgördü. Sonra musluğuçevirdi. Taze su... dünyanın bütün suyu musluktan fışkırdı. Jessie
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 yine bir zaferçığlığıatmayıdenediyse de, bu kez gırtlağından sadece hışırtılıbir fısıltıyükseldi. Lavabonunü
zerine eğildi, ağzıbir balığınki gibi açılıp kapanıyordu. Suyun aynızamanda tatsız, madensi bir kokusu da
vardı. Güneştutulmasından beri yıllar boyunca aklından hiççıkmayan o koku. Amaşimdi herşey
yolundaydı.Çünkükorku ve utançdeğil, yaşam kokuşuydu bu. Açık ağzınımuslukta akan suyun altına
sokarken kokuyu içineçekti, sonra daöksürerek, sevinçle soluyarak verdi. Suyu içti içti.Şiddetli ama sancı
sız bir kramp hepsini kusmasına neden oluncaya kadar içti. Su midesine yaptığıkısa gezintiden dönerken
hâlâsoğuktu. Pembe damlalar halinde aynaya sıçradı. Jessie inleyerek birkaçkez soluk aldıve yeniden
denedi.İkinci sefer su midesinde kaldı.

 33

 Su Jessie'yi harika bir biçimde kendine getirdi. Sonunda musluğu kapatıp aynaya tekrar baktığızaman
kendini hemen hemen bir insan gibi hissediyordu. Bitkindi, acıçekiyordu, ayaklarınınüzerinde
sendeliyordu... ama yaşıyordu ve bilinci yerindeydi. Hızla akan musluktan içtiği o ilk birkaçyudum soğuk
su kadar onu derinden mutlu edecek başka hiçbirşeyle karşılaşamayacağınıdüşünüyordu. Bütün eski
deneyimleri arasında sadece ilk eriştiği orgazm bu anla biraz rekabet edebilirdi.İki olayda da fiziksel varl
ığının hücre ve dokularıkısa bir an onu tümüyle yönetmişti. Bilinçli düşünce silinmişve sonuçtarn bir vecd
olmuştu.; (Ama bilincin kendisi ortadan kalkmamıştı.) Bunu hiçbir zaman unutmayacağım, diye düşündü.
Oysa dahaşimdiden unuttuğunu biliyordu. Sinirler ateşi keser kesmez ilk orgazmın o olağanüstüsarsıcıtatlıl
ığınıda unuttuğu gibi. Sanki vücut anılarıaşağıgörüyordu... ya da onların sorumluluğunu kabul etmiyordu.

 Ş imdi b ı rak bunlar ı , Jessie. Acele etmen gerekiyor.Yaralıbileğinden kanlar fışkırmıyordu artık. Ama
kanın hafifçe damla damla sızdığı

 —236—

 da söylenemezdi. Banyodaki aynadan yatağıgörüyordu. Yatak kanlarıkrice içmişti, karyolanın başucu da
çizgiçizgi kan içindeydi. Bir yerde insanlarınçok kan kaybetmelerine karşın eskisi gibi davranmayısürdürd
üklerini okumuştu. Ama kötüleşmeye başladıklarızaman da herşeyçabucak sona eriyordu.

 Jessie ilaçdolabınıaçarak flaster kutusuna baktıve karganınötüşünüandıran kaba veçirkin bir sesle
kahkaha attı. Sonra gözleri parfümler, kolonyalar ve traşlosyonlarının arkasına yarıgizlenmişolan
tamponlarla dolu küçük kutuya ilişti. Kutuyuçekipçıkarmayaçalışırken birkaçşişeyi devirdi. Etrafa birbirine
karışan parfümlerin insanıöğürte-cek kokularıyayıldı. Tamponlardan birininüzerindeki kâğıdıçıkarıp kalın
beyaz bir bilezik gibi bileğine sardı. Tamponunüzerinde hemen gelincik gibi kan lekeleri belirdi.

 Jessie, bir avukatın karısında bu kadar kan olabileceği kimin aklına gelirdi, dedi ve yine karganınötüşünü
andırançirkin bir kahkaha attı.İlaçdolabınınüst rafında yuvarlak bir flaster kutusu duruyordu. Jessie onu sol
eliyle aldı. Sağeli kanamak ve korkunçsancımaktan başka birşey yapacak halde değildi. O eline karşıyine
de derin bir sevgi duyuyordu. Neden olmasın? Sağeline ihtiyacıolduğu, başka hiçbirşey bulamadığı
zaman o geride kalan tek anahtarıyakalamış, kilide sokarakçevirmişti. Ah, hayır. Sayın Bayan sağa karşı
bir düşmanlığıyoktu.

 Punkin, o sendin, Jessie, dedi. Yani... biz hepimiz seniz. Bunu biliyorsun, de ğ il mi?

 Evet.Çok iyi biliyordu hem de.
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 Flasterin kapağınıiterek ruloyu sağeliyle beceriksizce tuttu. Flaste-rin ucunu sol başparmağıyla kaldırdı.
Sonra ruloyu tekrar sol eline geçirdi. Flasterin ucunu o uydurma sargınınüzerine bastırdıve ruloyu sağbileğ
inin etrafında birkaçdefa dolaştırdı. Artıkıslanmışolan tamponu bileğinin içindeki kesiğe mümkün olduğu
kadar sıkıca bastırmayaçalıştı. Flasteri dişiyle kopardı. Sonra da sağdirseğinin hemen altına kenarlarıüstü
ste binen yapışkan flasterden beyaz bir bilezik oluşturdu. Bu uydurma sıkısargının kanıne dereceye kadar
durdurabileceğini bilmiyordu. Ama bir zararıolacağınıda sanmıyordu.

 —237—

 Flasterin ucunu ikinci defa kopardı.İyice küçülmüşolan ruloya koyarken ilaçdolabının orta rafında duran
yeşil aspirinşişesini gördı Üstelik kapağıçocukların açmalarınıengellemek için kullanılan türde değildi. Tanrı
yaşükürler olsun!Şişeyi sol eliyle indirip beyaz plastik kapağıdişleriyleçıkardı. Aspirin tabletlerinin kokusu
keskin, acıve hafifçe sirke gibiydi.

 İyi-Eş-Burlingame sinirli sinirli, bunun iyi bir fikir oldu ğ unu sanm ı yorum,dedi. Aspirin kan ı suland ı
r ı r ve p ı ht ı la ş may ı yava ş lat ı r.

 Herhalde doğruydu. Ama sol elininüzerinde ortayaçıkmışolan sinirleri birer yangın düdüğüymüşgibi haykırı
yorlardı. Seslerini biraz olsun kısmak için birşey yapmazsaçok geçmeden yerde yuvarlanmaya baş
layacak, tavandaki yansımalara bakarak uluyacaktı.Şişeyi sarsarak ağzına iki tablet attı. Durakladı.İki
aspirin daha aldı. Musluğu tekrar açarak haplarıyuttu, sonra da suçlu suçlu bileğindeki uydurma sargılara
baktı. Kan kat kat kâğıttan sızıyordu.Çok geçmeden tamponuçıkarıp kanı, sıcak kırmızıbirşuymuşgibi sı
kabilecekti. Korkunçbir görün- I tüydübu... aklına gelir gelmez de kafasından kovamaz oldu.

 İyi-Eşüzüntüyle, durumu daha k ö t ü le ş tirdiysen...diye başladı.

 Ruth'un sesi ona cevap verdi. Ah, yakam ı b ı rak art ı k.Ciddi bir tavırla konuşuyordu ama sesi
merhametsiz değildi. E ğ er ş imdi kan kayb ı ndan ö l ü rsem bunun nedeninin d ö rt aspirin oldu ğ unu
mu d üşü nece-J ğ im? O karyoladan kalkabilmek i ç in sa ğ elimi hemen hemen b ü t ü r derisini y ü zd ü
kten sonra? Bu ger ç ek ü st ü bir laf!

 Evet ya.Şimdi her ş eygerçeküstügözüküyordu. Ama aslında doğru sözcük değildi. Doğru sözcük...

 Jessie alçak ve düşünceli bir sesle,«Hiper-gerçek,»dedi.

 Evet, tamam. Herşey böyleydi işte. Kesinlikle. Döndü.Şimdi ban- j yonun kapısına doğru bakıyordu.
Sonra korkuyla inledi. Kafasının den-j geyi kontrol eden bölümüona h â l â dönmekte olduğunu bildirdi.
Bir ar yanlarıüstüste binmişbir dizi Jessie'nin bir filmin kareleri gibi dönüşü* nün kavisini belgelediklerini
sandı. Batıpenceresinden eğrilemesine süzülen altınışınların dokulara dönüştüğünügördüğüzaman korkusı
daha da arttı. Onlarşimdi parlak sarıyılan derisişeritlerine benziyorlar^

 —238—

 m.İçlerinde dönüşen toz zerrecikleri pırlanta tozlarının süslediği ince dallar halini almışlardı. Jessie kalbinin
hızlıhızlıçarptığınıduyuyor, birbi-rtie karışan kan ve kuyu suyu kokusunu alıyordu. Bu tıpkıeski bir bakır
bpruyu koklamaya benziyordu. \  «Kendimden geçmeye hazırlanıyorum...»

 1  Hay ı r, Jess, ö yle bir ş ey yok. Kendinden ge ç mek senin i ç in kald ı ramayaca ğı n bir l ü ks say ı l
ı r.

 Doğruydu herhalde. Ama yine de bayılacağından emindi. Bu konuda yapabileceği birşey de yoktu.
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 Pek â l â var. Sen bunun ne oldu ğ unu biliyorsun.

 Jessie başınıeğerek derisi soyulmuşeline baktı. Sonra da onu havaya kaldırdı. Aslında sağkolunun kasları
nıgevşetmekten başka bir ş ey yapmas ı nagerek yoktu. Gerisini yerçekimi halledecekti. Musluğun kenarı
naçarpan derisi soyulmuşelinin acısı, Jessie'yi kendini birdenbire bulduğu bu korkunç,çok aydınlık yerden
kurtarmaya yetmezse, başka hiçbirşey bunu başaramazdı. Elini kana bulanmışsol göğsünün yanında uzun
bir an tuttu. Bu işi yapmak için cesaretini toplamayaçalışıyordu. Sonunda elini tekrar yanına bıraktı.
Yapamayacaktı... yapamayacaktıişte. Artık bu kadarıda fazlaydı. Bu kadar acı.

 O halde bay ı lmadan hemen harekete ge ç .

 Jessie,«Onu da yapamam,»diye cevap verdi. Hissettiği yorgunluktan daöte birşeydi.Şimdi bütün istediği
orada durmak ve pırlanta tozlarının batıpenceresinden giren güneşışıklarında ağır ağır dönmelerini
seyretmekti. Ve belki o yosun tadındaki koyu yeşil sudan biraz daha içmekti.

 Çok uzaklardan geliyormuşgibi bir izlenim bırakan korku dolu bir sesle,«Ah,»dedi.«Ah, Tanrım...»

 O banyodan çı kman gerekiyor, Jessie. Ş imdilik sadece bunu d üşü nerek endi ş elen. Bence bu sefer
yata ğı n ü zerinden s ü r ü nerek ge ç men daha iyi olur. Karyolan ı n alt ı ndan ge ç meyi bu kez ba ş
arabilece ğ ini sanm ı yorum.

 «Ama... ama yatakta cam kırıklarıvar. Ya bir yerimi kesersem?»

 Bu sözler Ruth Neary'nin tekrar ortayaçıkmasına neden oldu.Çoköfkeliydi.

 Zaten sa ğ elinin derilerinin ç o ğ unu y ü zd ü n. Birka ç kesi ğ in daha durumu de ğ i ş tirece ğ ini mi san ı
yorsun? Ya bu banyoda bile ğ inde aybai şı tamponuyla aptal aptal s ı r ı tarak ö l ü rsen ne olacak, k ı z ı
m? Eh, i ş tf sana « Ya... » diye ba ş layan bir c ü mle daha! Haydi, davran, bakal ı m.

 Jessie'nin dikkatle attığıiki adım kapıya erişmesini sağladı. Orada bir an durdu. Yalpalıyor, güneşin gö
zkamaştırıcıışıklarıyüzünden kirpilerini kırpıştırıyordu. Bütünöğleden sonra saatlerini sinemada geçirmişbiri
gibi. Ondan sonraki adımla karyolaya yaklaştı. Kalçalarıkanlıyatağa sürününce sol dizini dikkatle kaldırdı
. Dengesini kaybetmemek için karyolanın ayakucundaki direklerden birini yakalayıp yatağaçıktı. Onu
sarsan korku ve tiksintiye karşıhazırlıklıdeğildi. Kendi tabutunda uyumayıne kadar düşünemezse, bu
yatakta bir daha yatmayıdaöyle düşünemezdi. Yatağa dizçökmek bile ciyak ciyak bağırmak istemesine
neden oluyordu.

 Yatakla derin ve anlaml ı bir ili ş kiye giri ş men ş art de ğ il, Jessie.^ Sadece o lanet olas ı ca ş eyi a ş
maya bak.

 Nasılsa bunu başardı. Yatağın ayakucundan geçerek rafaçarpmaktan ve kırık su bardağının parçalarına
basmaktan kurtuldu. Gözleri yatağın başucundaki direklerden sarkan kelepçelere iliştikçe, nefret veüzünt
üyle hafifçe bağırıyordu. Kelepçelerden biri açıktı. Diğer kapalı çelik bilezikse kanlar içindeydi. Onun
kanları. Kelepçeler Jessie'ye cansız gibi gözükmüyordu. Canlıydıonlar. Ve hâlâaçtılar.

 Yatağınöbür tarafına erişince ayakucundaki direği sağlam i kavradı. Hastanede nekahat devresini geçiren
bir hastanın dikkatiyle dizlerininüzerinde döndü. Sonra karınüstüyatarak ayaklarınıyere doğru indirdi. Köt
übir an tekrar kalkacak gücüolmadığınıdüşündü. Orade kendinden geçerek yataktan aşağıya kayıncaya
kadaröyle yatacağını| düşündü. Sonra derin bir soluk alarak itmek için sol elinden yararlandı. Bir dakika
sonra ayaktaydı. Eskisinden daha daçok yalpalıyordu artık. Hafta sonu eğlencesinin pazar sabahıbölümü
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ne başlayan sarhoşbiıdenizciye benziyordu. Ama, Tanrım, ayaktaydıişte! Kafasının içi tekr karardı. Sanki
beyninden dev yelkenli kara bir korsan kalyonu geçiyor du... ya da güneştutuluyordu.

 —240—

 Etrafınıgöremedenöne arkaya sallanarak,«Tanrım,»diye yalvardı.«Lütfen. Lütfen kendimden geçmeyeyim.
Lütfen, Tanrım. Tamam mı? Lütfen...»

 Sonunda gündüzünışığıyine ortalığıaydınlatmaya başladı. Jessie odada ağır ağır telefon masasına doğru
gitti. Dengesinin bozulmamasıiçin sol kolunu birkaçsantimöne uzatmıştı. Alıcıyıkaldırıp kulağına götürdü.
Hiçbir ses duymadı; telefonçalışmıyordu, hat kesilmişti. Böyle olmasınedense Jessie'yişaşırtmadı. Sadece
ortaya bir sorununçıkmasına neden oldu. Gerald bazen buraya geldikleri zaman yaptığıgibi telefonu fiş
tençıkarmışmıydı? Yoksa gece ziyaretçisi dışarıda bir yerde telefon hatlarınıkesmişmiydi?

 Jessie karga gibi sesiyle,«Bu Gerald'ın işi olamaz,»dedi.«Onu görürdüm.»

 Ama sonra bununşart olmadığınıanladı. Eve gelir gelmez doğruca banyoya gitmişti. Gerald o sırada fişiçı
karmışolabilirdi. Jessie telefonun iskemlenin arkasındaki bağlantıkutusuna uzanan yassıbeyaz kordonu
yakalayıpçekti. Ona kordon biraz uzamışgibi geldi. Ama sonra hiçbirşey olmadı. Belki de o ilk hafif
hareket de hayalürünüydü. Artık duyularına hiçgüvenemeyeceğini biliyordu. Belki fişiskemleninüzerindeydi
ve ona takılmıştıama...

 İyi-Eş, hay ı r,dedi. Fi ş i kendine ç ekemiyorsun. Çü nk ü h â l â prizde... Gerald fi ş i hi ç çı karmad ı .
Telefonun ç al ış mamas ı n ı n nedenine gelince... D ü n gece burada, yan ı nda olan o yarat ı k hatlar ı
kesti.

 Ruth atıldı. Onu dinleme! Avaz avaz ba ğı rarak konu ş uyor ama asl ı nda kendi g ö lgesinden bile
korkuyor. Fi ş iskemlenin arka bacaklar ı ndan birine tak ı ld ı bence. Ö yle olup olmad ığı n ı öğ renmek
kolay, de ğ il mi?

 Tabii kolaydı. Jessie'nin bütün yapmasıgereken iskemleyiçekip arkasına bakmak, fişçıkarılmışsa tekrar
prize sokmaktı.

 İyi-Eş, ya b ü t ü n bunlar ı yapt ı ktan sonra telefon yine de ç al ış mazsa,diye sordu. O zaman i ş in i ç
inde ba ş ka bir i ş oldu ğ unu anlars ı n. Ö yle de ğ il mi?

 Ruth, tela ş lamay ı b ı rak,dedi. Yard ı ma ihtiyac ı n var... Hem de ç ok ç abuk.

 — 241—                                    Oyun / F: 16

 Doğruydu. Ama iskemleyiçekme fikri Jessie'nin kalbini yorgun bir sıkıntıyla dolduruyordu. Herhalde bu iş
i başarabilirdi.İskemle büyüktüama ağırlığıkaryolanın beşte biri kadar bile değildi. Jessie onu odada bir
taraftan diğerine itmişti. Ama bu d üşü nceninkendince bir ağırlığıvardı.İskemleyiçekmek sadece bir baş
langıçolacaktı. Sonra dizüstü çökmek zorunda kalacaktı... Bağlama kutusunu bulmak için sürünerek
iskemlenin arkasındaki loşve tozlu köşeye girmesi gerekecekti...

 Ruth, Tanr ı m,diye bağırdı. K ı z ı m!Telaşlanmışgibiydi. Senin hi ç bir se ç ene ğ in yok ki! Sonunda hi
ç olmazsa bir noktada anla ş t ığı m ı z ı sanm ış t ı m. Yard ı ma ihtiyac ı n oldu ğ u konusunda.Ve bu
yard ı ma ç ok...

 Jessie birdenbire kapıyıRuth'un suratına kapatarak sesini kesti. Kapıyışiddetle vurdu hem de.İskemleyi
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iteceğineüzerine eğildi. Jüp külotunu alarak dikkatle giydi. Sargılıbileğinden kanlar hemenönüne damladı.
Ama onlarıpek farketmedi bile.Öfkeli veşaşkın seslere aldır-mamayaçalışmakla meşguldü. Bir yandan da,
bütün bu acayip insanlarıkafama kim soktu, diye düşünüyordu. Tıpkıbir sabah uyandığında evinin bir
gece içinde bir pansiyon ya da otele dönüştürüldüğünü öğrenmeye benziyordu. Bütün sesler dehşetle
Jessie'nin düşündüğü şeyi yapabileceğine inanmadıklarınıaçıklıyorlardı. Ancak Jessie birdenbire bütün
bunların kendisine vız geldiğini anladı. Bu onun hayatıydı. Onun.

 Bluzunu alarak kafasınıiçine soktu.Şoklar geçiren ve karmakarışık kafasıiçin, bir günönce havanın bu
basit, kolsuz giysiyi giyeceği kadar sıcak olması, Tanrının varlığınıkesinlikle kanıtlayan bir delildi. Jessie
derileri soyulmuşsağelini uzun bir kolun içinden kaydırmaya dayanabileceğini hiçsanmıyordu.

 Neyse, boşver, diye düşündü. Bütün bunlar deliceşeyler. Bunu bana söylemeleri için birtakım hayali
seslere de ihtiyacım yok. Arabaya binip buradan gitmeyi düşünüyorum. Oysa bütün yapmam gereken
iskemleyi birazçekerek fişi tekrar prize sokmak. Herhalde neden kan kaybı. O yüzden geçici olarakçıldırd
ım. Tanrım, o iskemle yirmi kilo bile değil herhalde... Bu işi yaptım mıhemen kurtulurum!

 Evet, ama aslında sorun iskemle değildi. Kurtarma servisinden

 —242—

 adamların onu kocasının kemirilmiş,çıplak cesediyle aynıodada bulmalarıfikri de olmadığıgibi. Telefonçal
ışsaydıbile yine de Mercedes'e binip gitmeye hazırlanacaktı. Bunu seziyordu. Polisi, ambulansı, hatta
Deering Lisesi Bandosunuçağırmışolsaydıbile.Çünküönemli olan telefon değildi. Hiçdeğildi hem de.Önemli
olan...şey...

 Önemli olan buradan hemen defolup gitmem, dedi içinden ve birdenbire titredi.Çıplak kollarının tüyleri
diken diken oldu.Çünküoşey geri gelecek.

 Tam hedef! Sorun Gerald değildi, iskemle de. Kurtarma servisinden görevlilerin oraya gelip durumu gö
rdükleri zaman neler düşünecekleri de. Hatta bunun telefonla da ilgisi yoktu. Sorun uzay kovboyuydu.
Eski dostu Bay Felaket.İşte o yüzden dışdünyayla iletişim kurmayaçalışmak yerine giyiniyor ve kanlarını
biraz daha etrafa sıçratıyordu. Yabancıyakında bir yerdeydi. Bundan emindi. Sadece karanlığın basmasın
ıbekliyordu. Alacakaranlık da yakındıartık.İskemleyi iterek duvardan uzaklaştırmayaçalışır ya da onun
arkasındaki toz veörümcek ağlarının arasında dolaşırsa oşey içi kemik doluçantasıyla geldiği zaman
Jessie hâlâburada olabilirdi. Yapayalnız hem de. Daha da kötüsühâlâyaşıyor olabilirdi.

 Ayrıca ziyaretçisi telefon hatlarını kesmi ş ti.Bunu bilmesi imkânsızdı... Ama kalbi yine de biliyordu
bunu.İskemleyiçekerek fişi tekrar prize soksaydı, bütün bu işlerle uğraşsaydıbile telefonla yine de konuş
amayacaktı. Bu telefonölüydü. Mutfaktaki de,ön antredeki de.

 Jessie o seslere, hem neden bu kadar telaşlanıyorsunuz, dedi. Ben sadece arabayla anayola kadar
gitmeyi planlıyorum, hepsi o kadar. Bir su bardağıyla ayaküstüameliyat yapmanın ve yarım litre kan
kaybederek iki kişilik bir karyolayıodada itmenin yanında buçocuk oyunu sayılır. Mercedes iyi bir araba.
Bahçe yolu da dümdüzçıkıyor. 117 numaralıkarayoluna saatte on beşkilometre hızla gideceğim.
Karayoluna eriştiğim zaman kendimi Dakin'in Dükkânına gidemeyecek kadar bitkin hissedersem, arabay
ıçaprazlamasına park edeceğim. Farlarıyakacak ve birinin geldiğini görünce kornaya basacağım. Bu plan
ımın başarılıolmamasıiçin hiçbir neden yok. Yol, iki yöne doğru da iki

 —243—

 buçuk kilometre kadar dümdüz uzanıyor. Arabanın enönemli yanıkilitleri. Bindikten sonra kilitleyebileceğ
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im kapılarım olacak. Ve oşey arabaya giremeyecek.

 Ruth onu küçümsemeyeçalıştı. O ş ey!Ama Jessie'ye sesinde korku varmışgibi geldi. Evet, Ruth bile
korkuyordu.

 «Evet,öyle,»diye cevap verdi Jessie.«Bana her zaman kafamıbir kenara itip dahaçok kalbimin gösterdiği
yolu izlemem gerektiğini söyleyen sen değil miydin? Tabii sendin ya! Veşimdi kalbimin ne dediğini biliyor
musun, Ruth? Tekşansımın Mercedes olduğunu söylüyor. Eğer buna gülmek istiyorsan gül... Ama ben
kararımıverdim.»

 Ruth'un gülmek istemediği anlaşılıyordu. Sessizleşmişti.

 «Gerald arabadan inmeden hemenönce anahtarlarıbana verdi. Arka kanepeye uzanıpçantasınıalabilmek i
çin. Oöyle yaptı, değil mi? Ah, Tanrım, lütfen bu hatırladığımşey doğru olsun.»

 Jessie elini eteğinin sol cebine soktu ve orada sadece iki kâğıt mendil buldu. Sonra sağelini uzatarak
usulca o taraftaki cebe bastırdı. Araba anahtarıyla Gerald'ın son doğumgününde verdiği yuvarlak, 'esprili'
iri anahtarlığın tanıdık kabarıklığınıhissederek rahatladıve soluğunu verdi. Anahtarlığınüzerinde«SENİ
SEKSİŞEY»yazılıydı. Jessie tüm yaşamıboyunca kendini seksiiikten hiçbu kadar uzak hissetmediğine
karar verdi.Şimdi kendini bir eşya gibi hissediyordu. Ama bu daönemli değildi. Bu gerçekle de yaş
ayabilirdi. Anahtar cebindeydi.Önemli olan buydu. Anahtar bu korkunçyerden gitmesini sağlayacak biletti.

 Ayakkabılarıyan yana telefon masasının altında duruyorlardı. Ama Jessie yeteri kadar giyindiğine karar
vererek koridor kapısına doğru döndü. Bir hasta gibi küçücük adımlar atarak ilerledi. O arada dışarıçı
kmadanönce antredeki telefonu denemeyi de kendine hatırlatıyordu. Bunun bir zararıolmazdı.

 Tam karyolanın başucundan geçerkenışık yine günüterketmeye başladı. Sanki batıpenceresinden eğ
rilemesine giren parlak güneşışınlarıbir reosta devresine bağlanmıştı. Biri reostayıkısıyordu. Işıklar sönü
kleşirken içlerinde dönüşen pırlanta tozlarıda kayboldular.

 Jessie,«Ah, hayır,şimdi olmasın,»diye yakardı.«Lütfen... Herhal^

 —244—

 deşaka yapıyorsun.»Amaışık sönükleşmeyi sürdürdü. Jessie birdenbire yine yalpalamaya başladığını
farketti. Vücudununüst kısmıhavada gitgide daha genişleyen dairelerçiziyordu. Karyolanın direğine
tutunmayaçalıştı, onun yerine yeni kurtulduğu kanlıkelepçeyi tuttu.

 Jessie'nin kafasında saçmasapan düşünceler birbirini kovaladı: 20 Temmuz 1963. 17.42. Tam tutulma.
Bir tanık bulabilir miyim?

 Birbirine karışan kokular genzine doldu. Jessieöğürmek istedi ama birdenbireçok bitkinleşmişti.
Sendeleyerek iki adım daha atmayıbaşardı, sonra yüzükoyun kanlıyatağa yuvarlandı. Gözleri açıktı, zaman
zaman kırpıyordu. Ama diğer bakımlardan boğularakölen ve dalgalarınıssız bir kumsala attıklarıbir kadın
gibi gevşemişvücuduyla hiçkımıldamadan yatıyordu.

 34

 Jessie kendine gelirken ilk düşüncesi,

 bu karanlık,öldüğüm anlamına gelir, oldu.
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 İkincisi deşöyleydi:ölmüşolsaydım, sağelimönce napalmlanmış, sonra da usturalarla doğranmışgibi sancı
mazdı.Üçüncüdüşüncesiyse dehşet vericiydi. Etraf karanlık ve gözlerim de açık... Banaöyle geliyor. O
halde g"üneşbattı... Yattığıo iki aradaki yerdençabucak fırladı. Bilincini tümüyle yitirmemişti amaşok
sonrasında görülen o bitkinlikle yatıyordu.Önce güneşin batmasıfikrinin neden bu kadar korkutucu oldu
ğunu hatırlayamadı. Ve sonra...

 (Uzay kovboyu... a ş k canavar ı )

 kadar beyaz olan o dar yanaklar, genişalın,ısrarla bakan gözler...

 Jessie yarıbaygın yatarken rüzgâr yenidenşiddetlenmişti. Arka kapıçarpıyordu yine. Bir an sadece kapıve
rüzgârın gürültüsüduyuldu. Sonra uzun, kararsız bir uluma etrafta yankılandı. Jessie bunun o zamana
kadar duyduğu seslerin en korkuncu olduğuna inandı. Herhal-

 —245—

 deölmeden diri diri gömülen biri tabutundan canlıamaçıldırmışhaldeçıkarıldığızaman böyle bağırırdı.

 Ses endişelerle dolu gecede hafifleyerek kesildi. (Evet geceydi. Bu kuşku götürmezdi.) Ama ses bir
dakika sonra tekrar duyuldu, insanca olmayan, budalaca bir dehşet dolu, tiz bir ses. Bu ses Jessie'ninç
evresini hızla, canlıbirşeymiş*t)ibi sardı. Yataktaçaresizce titreyerek ellerini kulaklarına götürdü. Kulaklar
ınıtıkadığıhalde o korkunçferyatüçüncükez yükselince yine de duydu.

 Jessie,«Ah, yapma...»dedi. Hiçbu kadarüşümemişti.Çok soğuktu,çok soğuk,çok soğuk.«Ah, yapma...
yapma.»

 Uluma rüzgârlıgeceye karışarak kayboldu ve hemen tekrar başlamadı. Jessie soluk alacak ve uluyanın
sadece bir köpek olduğunu anlayacak kadar zaman bulabildi. Herhalde o köpekti bu. Kocasınıkendi kiş
isel McDonald lokantasınaçeviren hayvan. Sonra feryat yeniden başladı. Doğal dünyadan herhangi bir
yaratığın böyle bir sesçıkarabileceğine inanmak olanaksızdı.İrlanda'da haykırışlarıyla evden birölününçı
kacağınıaçıklayan o doğaüstüyaratık ya da kalbineçakılan kazık yüzünden kıvranan bir vampir olmalıydı
Uluma yükselerek en tiz noktasına erişirken Jessie hayvanın nedenöyle seslerçıkardığınıanladı.

 Oşey geri gelmişti. Köpek de bunu biliyordu, nasılsa hissetmişti.

 Jessie'nin bütün vücuduürperdi. Telaşla ziyaretçisinin bir geceönce durduğunu gördüğüköşeye baktı. O
yaratığın bir inci küpeyle bir ayak izi bıraktığıyere. Karanlıkta onların ikisini de görmek mümkün değildi.
(Tabii orada gerçektenöyleşeyler vardıysa.) Ancak Jessie bir an yaratığın kendisini gördüğünüsandıve bir
çığlığın gırtlağına doğru yükseldiğini hissetti. Gözlerini sıkısıkıyumdu, sonra tekrar açtı. Batıpenceresinin d
ışında ağaçların rüzgârın sürüklediği gölgelerinden başka birşey göremedi. O tarafta,çamların kıvrılıp bük
ülen siluetlerinin gerisinde ufukta gitgide hafifleyen altın birşerit vardı.

 Saat yedi olabilir. Ama batan güneşin sonışıklarınıgörebiliyorum.Öyleyse o kadar geçdeğil. Bu da benim
sadece bir saat... en fazla bir buçuk saat kendimden geçtiğimi gösterir. Belki de buradançıkıp gitmekte
henüz geçkalmadım. Belki de...

 Köpek bu sefer çığ l ı klaratmaya başladı. Jessie'nin içinden de hay-

 —246—
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 vanaçığlıklarla karşılık vermek geldi. Karyolanın ayakucundaki direklerden birini kavradı... ve
birdenbire yataktan ne zaman kalktığınıhatırlamadığınıfarketti. Köpek onu böylesine sarsmıştı.

 Kendine hakim ol, kızım. Derin bir nefes al ve kendine hakim ol.

 Jessie de ger ç ektenderin bir soluk aldı. Havayla birlikte içiniçektiği koku ona tanıdık geldi. Bunca yıl
onu etkileyen tatsız madensi kokuya benziyordu. Jessie için seks, su ve baba anlamına gelen koku. Ama
duyduğunun tam tam ı naböyle olduğu da söylenemezdi. Ona başka bir koku ya da kokular karışmış
gibiydi. Eski sarmısak... asırlık soğan... kir... belki yıkanmamışayaklar. Koku Jessie'nin yıllardan oluşan
bir kuyuya yuvarlanmasına neden oldu. Kalbineçocukların hissettikleri sözlerle anlatılamayan, oçaresiz
dehşet doldu.Çocuklar yatağına giren yüzüde, adıda olmayan bir yaratığın... birşeyin bir ayaklarını
uzatmalarınıya da ellerini sarkıtmalarınısabırla beklediğini sezdikleri zaman böyle korkarlardı...

 Rüzgâr uğuldadı. Kapıçarptı. Daha yakında bir yerde bir tahta usulca gıcırdadı. Gürültüetmemeyeçalışan
biriüzerine basınca tahtalar böyle gıcırdardı.

 Jessie'nin kafası, o geri d ö nd ü ,diye fısıldadı.Şimdi bütün sesler konuşuyorlardı. Birbirlerine karışmış,
birörgüoluşturmuşlardı. K ö pek onun kokusunu al ı yor i ş te. Senin ald ığı n koku da o. Tahtan ı n g ı c ı
rdamas ı na da o neden oldu. D ü n gece burada olan o ş ey seni almaya geldi.

 «Ah, Tanrım,»diye inledi.«Yalvarırım. Hayır. Ah hayır, Tanrım, hayır. Ah, Tanrım, hayır. Ah, sevgili Tanrı
m, bu doğru olmasın.»

 Jessie hareket etmeyeçalıştıysa da, ayaklarıdonarak yere yapışmış, sol eli de karyolanın direğineç
ivilenmişti sanki. Korkusu onun hareket etmesini engelliyordu. Yaklaşan farlar yolun ortasında yakalanan
bir geyik ya da tavşanıdondurduğu gibi. Jessie de orada duracak, oşey yanına gelinceye, onu almaya
gelinceye kadar usulca inleyecek ve dua etmeyeçalışacaktı. O uzay kovboyu ve aşk hasatçısı, kapıkapı
dolaşıpölüm satan,çantasıFuller fırçalarıya da Amvvay yerine kemikler ve yüzüklerle dolu olan o yaratık.

 Köpeğinçığlığa benzeyen ulumasıyine yükseldi. Jessie'nin kafas ı -

 -247-

 n ı niçinde yankılandı. Bu sesin onuçıldırtacağına kesinlikle inandı.

 Ben rüya görüyorum, diye düşündü. O yüzden ayağa kalktığımıhatırlamıyorum. Rüyalar kafanın Reader's
Dıgesf'in KısaltılmışKitaplarının karşıtıdır.İnsan rüya görürkenöyleönemsizşeyleri hiçbir zaman hatırlamaz.
Evet, ben bayıldım... bu gerçekten oldu. Ama derinlere dalıp komaya gireceğim yerde yukarıyaçıktım ve
normal bir uykuya daldım. Galiba bu kanamanın durduğu anlamına geliyor.Çünkükan kaybındanölmekü
zere olan insanlar son nefeslerini verirken kâbuslar görmezler. Benşimdi uyuyorum, hepsi o kadar.
Uyuyorum ve kâbusların en korkuncunu görüyorum.

 İnsanırahatlatan harika bir düşünceydi. Tek bir kötüyanıvardı. Doğru değildi.Şifonyerin yanında duvarda
dans eden ağaçgölgeleri gerçekti. Eve yayılan acayip koku daöyle. Jessie uyanıktıve oradan kaçması
gerekiyordu.

 «Kımıldayamıyorum...»diye inledi.

 Ruth ona sertçe, pek â l â k ı m ı ldayabilirsin,dedi. O lanet olas ı ca kelep ç elerden sadece korkudan ö
lmek i ç in kurtulmad ı n, k ı z ı m. Haydi, davran art ı k, sana bunu nas ı l yapaca ğı n ı s ö ylememe
gerek yok, de ğ il mi?
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 Jessie,«Hayır,»diye fısıldadıve sağelininüzerini hafifçe karyolanın direğine vurdu. Anında müthişbir acı
duydu.(Onu yakalamışolan panik kıskacıcamdanmışgibi paramparça oldu. Köpek yine kanıdonduracak
gibi uluduğunda Jessie onu hayal meyal duydu. Eli daha yakındıve köpekten daha daısrarla uluyordu.

 Ş imdi ne yapman gerekti ğ ini yine biliyorsun de ğ il mi, k ı z ı m?

 Evet... oradan bir hırsız gibiçabucak kaçmanın zamanıgelmişti. Bir an aklına Gerald'ın tüfeği geldi. Ama
sonra bu fikri bir kenara itti. Tüfeğin nerede olduğu konusunda en ufak bir fikri yoktu. Hatta bu evde olup
olmadığınıbile bilmiyordu.

 Titreyen bacaklarıyla odada ağır ağır ve dikkatle ilerledi: Dengesini kaybetmemek için yine sol eliniöne
doğru uzatmıştı. Yatak odasının kapısının dışında koridora sanki dönen bir atlıkarıncanın gölgesi düşü
yordu. Sağda misafir yatak odasının kapısıyla solda Gerald'ınçalışmak
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 için kullandığıdiğer küçük odanın kapısıaçıktı. Daha aşağıda solda mutfak ve oturma odasına açılan
kemer vardı. Sağda ise iyice kapatılmamışolan arka kapı... Mercedes... ve belki deözgürlük.

 Jessie, elli adım, diye düşündü. Bundan daha fazla olamaz. Hatta belki de daha az. Haydi yürübakalım,
tamam mı?

 Amaönce gitmek istemedi. Son yirmi sekiz saat kadarlık sürede onunçektiklerine katlanmamışbirineçok
garip gelebilirdi ama yatak odasıJessie için bir tür acısığınaktıyine de. Ama koridor... orada herhangi birş
ey sinsice bekliyor olabilirdi. Herhangi bir ş ey.Sonra evin batıtarafına birşeyçarptı. Hemen pencerenin d
ışına. Sanki biri bir taşatmıştı. Jessie verandanın hemen yanındaki yaşlımavi ladinin camaçarptığını
anlamadanönce köpek gibi korkuyla hafifçe uludu.

 Punkin hemen, kendine gel, diye azarladıonu. Kendine gel ve buradan çı k ı p git.

 Jessie de azimle sendeleyerek ilerledi: Sol kolu hâlâöndeydi.İlerlerken usulca adımlarınısayıyordu. On be
şinci adımda Gerald'ınçalışma odasına erişti. Aynıanda alçak, tekdüze bir hışırtıduydu. Eski bir radyatö
rden kaçan buharın sesine benziyordu. Bu sesiönceçalışma odasına bağlamadı. Hışırtıyıkendisininçıkardığı
nısandı. Sonra on altıncıadımıatmak için sağayağınıkaldırırken sesşiddetlendi. Bu kez sese daha dikkat
edince onu kendisinin çı karamayaca ğı n ı anladı.Çünküo soluğunu tutmuştu.

 Çok ağır ağır başınıçalışma odasına doğruçevirdi. Kocasıartık bir daha orada hukuk dosyalarıüzerindeçal
ışamayacak, ekleme Marlboro sigaralarıiçerek Beach Boys'un eski liste başıolmuşşarkılarınımırı
lda-namayacaktı. Ev, Jessie'nin etrafında oldukça dalgalıbir denizde ilerleyen eski bir gemi gibi gıcırdı
yordu. Rüzgâr soğuk havayıonaçarparkençeşitli eklemleri gacırdamaya başlamıştı.Şimdiçarpan kapıdan
başka vuran bir panjurun sesini de duyuyordu. Ama bu sesler başka bir yerlerden geliyorlardı. Eşlerin
kelepçelenmedikleri, kocaların dinlemeyi reddetmedikleri ve gece yaratıklarının usulca sokulmadıklarıba
şka bir dünyadan. Jessie başınıçevirirken boynundaki kas ve kirişlerin eski somyaların yaylarıgibi gıcı
rdadığınıduyuyordu. Gözleri kömür korlarıyuvalarında zonkluyorlardı.

 —249—

 Jessie'nin kafası, bakmak istemiyorum, diye haykırıyordu. Bakmak istemiyorum! Görmek istemiyorum!

 Ama bakmamak elinde değildi. Rüzgâr uğuldar, arka kapıvurur, panjurçarpar ve köpek de tekrar
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ulumaya başlayarak ilikleri donduran sesini helezonlarçizdirerek ekimeözgükara gökyüzüne doğru
yollarken sanki görünmeyen eller Jessie'nin başınıçeviriyorlardı. Başıölmüşkocasınınçalışma odasına
bakabilinceye kadar döndü. Ve, evet, işte orada Gerald'ın Eames koltuğunun yanında ve kaydırılarak açı
lan cam kapınınönünde uzun boylu biri duruyordu. Dar beyaz suratıkaranlıkta uzatılmışbir kafatasına
benziyordu. Ayaklarının arasındaki hatıralarla doluçantasıdörtköşemsi kara bir gölge gibiydi.

 Jessie haykırmak için derin bir soluk aldı. Ama ağzından sadece düdüğübozulmuşbirçaydanlığınkine
benzeyen bir sesçıktı. « Huhhhhh aaaahhhhhhhh »

 Sadece bu. Başka hiçbir sesçıkmadı.

 O başka dünyada bir yerde sıcak idrar bacaklarından aşağıya akıyordu. Rekorların kırıldığıbugünde
ikinci kez altinııslatmıştı. Rüzgâr yine oöteki dünyada uğulduyor, evi kemikleriüzerinde sarsıyordu. Mavi
ladin dalınıtekrar batıduvarına vurdu. Gerald'ınçalışma odasıdans eden gölgelerden oluşan bir koy gibiydi.
Jessie'nin neyi gördüğünükavramasıyine zorlaşmıştı... Hatta gerçekten birşey görüp görmediğini anlamad
ı.

 Köpek dehşet dolu tiz bir sesle uludu. Jessie, ah, dedi içinden. Onu sen de görüyorsun. Bu kesin. Dışarı
daki köpek gibi onun kokusunu iyice alamıyorsun. Ama o yaratığıgörüyorsun.

 Ziyaretçisi onun bu konudaki son kuşkularınıda gidermek istiyormuşgibi başınıöne doğru uzattı. Bir
merak parodisiydi bu. Jessie onu bir an açıkça ama neyse ki kısaca gördü. Bu surat, insan hatlarınıkopya
etmeyeçalışan ama pek başarılıolmayan bir yabancıyaratığın yüzüydü. Bir kere fazla dardı. Jessie'nin o
zamana dek gördüğüsuratların hepsinden dar hatta. Burnu ancak tereyağbıçağıkalınlığındaydı. Genişalnı
acayip bir bahçe soğanıgibişişve yumruydu. Gözleri ince tersVharflerine benzeyen kaşlarının altında
sadece kara birer daireydi.

 —250—

 Etli, karaciğer rengi dudaklarıhem sarkıyor, hem de eriyormuşgibiydiler.

 Jessie dehşetten oluşan bir kürenin içinde bazen varolabilen ve bir ampulünışıklıteline benzeyen o parlak,
dar, kafa berraklığıyla, hayır, erimiyor, diye düşündü. Erimiyor. Bu yaratık gülümsüyor. Bana gülü
msemeyeçalışıyor.

 Sonra yaratıkçantasınıalmak için eğilince Tanrıyaşükür, o dar ve gelişmemişsuratıyine görünmez oldu.
Jessie sendeleyerek bir adım geriledi. Bağırmayaçalıştıama yine sadece fısıldayabildi. Hafif, camşıkırtısını
andıran bir sesti bu. Saçakların altında inleyen rüzgârın sesi daha yüksekti.

 Jessie'nin ziyaretçisi doğruldu.Çantayıbir eliyle tutuyor, diğeriyle de kilidini açıyordu. Jessie ikişeyi
farketti; istediği için değil, sadece kafasının algıladıklarıarasında istediklerini seçme yeteneğini kaybetmesi
yüzünden. Bunlardan ilki dahaönce farkettiği kokuyla ilgiliydi. Bunun sarmısak, soğan, ter ya da kirle ilgisi
yoktu.Çürüyen etin kokuşuydu bu.İkincisiyse yaratığın kollarıyla ilgiliydi. Artık oşeye daha yakındıve daha
iyi görebiliyordu. (Böyle olmamasınıdiliyordu ama durum böyleydi.) Yaratığın kollarıonu eskisinden daha
da fazla etkiledi. Bu acayip,çok uzunşeyler rüzgârın uçurduğu gölgelerin arasına bir ahtapotun kollarıgibi
dalgalanıyorlardı. Oşey, Jessie'nin takdirini bekliyormuşgibiçantayıona doğru uzattı.İri bir balıkçısepetine
benzeyen sandığımsıbirşeydi.

 Jessie, böyle birşeyi dahaönce de gördüm, diye düşündü. Bilmiyorum eski bir televizyon programında m
ı, yoksa gerçek yaşamda mı, ama böyle birşeyi gördüm. Küçük bir kızken. Onu kapısıarkada olan uzun,
siyah bir arabadançıkarmışlardı.
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 Jessie'nin içinde yumuşak ve uğursuz bir UFO sesi konuşmaya başladı. Jessie, vakti zaman ı nda, Ba ş
kan Kennedy'nin h â l â sa ğ oldu ğ unu ve b ü t ü n k üçü k k ı zlar ı n 'Punkin' diye ç a ğı r ı ld ığı g ü
nlerde hen ü z plastik ceset torbalar ı icat edilmemi ş ti. Yani g ü ne ş in tutuldu ğ u ç a ğ da diyelim. O g ü
nlerde b ö yle kutular ç ok g ö r ü l ü rd ü . Ç e ş itli boydayd ı lar. Erkekler i ç in ekstra b ü y ü k. Alt ı
ayl ı k d üşü k ç ocuklar i ç in k üçü k. Senin

 251

 arkada şı n hat ı ralar ı n ı eski tip cenazecilerin eski tip ceset sand ığı nda sakl ı yor, Jessie.

 Jessie başka birşeyin daha farkına vardıve neden dahaönce akıl edemediğineşaştı,çünküöyle belirgindi
ki... Ziyaretçisinin o kadar kötükokmasının nedeniölüolmasıydı. Gerald'ınçalışma odasındaki babasıdeğ
ildi. Ama yine de yürüyen birölüydü.

 Hayır... Hayır... olamaz...

 Amaöyleydi işte. Aynıkokuyu Gerald'da da duymuştu. Yaklaşıküçsaat kadarönce Gerald'ın i ç inde
duymuştu. Etinin içinde sanki sadeceölülerin yakalanabileceği egzotik bir hastalıkmışgibi kaynıyordu.

 Şimdi ziyaretçisi sandığıtekrar açarak ona doğru uzatıyordu. Jessie yine kemik yığınlarıarasında altınınışılt
ısınıve pırlantaların pırıltısınıgördü.Ölüadamın dar elini hasırdan yapılmışölüsandığına sokup içindekileri
karıştırmasınıseyretti. Herhalde bu sandıkta vaktiyle bebeklerin ya daçok küçükçocuklarınölüleri yatmıştı.
Jessie kemiklerin kasvetlişıkırtıve tıkırtılarınıduydu.

 Dehşetten ipnotize olmuşgibi bakmaktaydı. Aklıgidiyor, Jessie onun gittiğini hissediyordu. Neredeyse iş
itecekti de. Ve bu Tanrının yeşil dünyasında yapabileceği hiçbirşey de yoktu.

 Evet, var! Ka ç abilirsin! Ka ç man gerekiyor! Hemen, ş imdi ka ç mal ı -s ı n!

 Punkinçığlıklar atıyordu... Amaçok uzaklardaydı. Jessie'nin kafasının içindeki derin, kayalık bir yarda
kaybolmuştu. Orada pek ç okyar olduğunu keşfetmeye başlıyordu Jessie. Pekçok karanlık, dönemeçli, hi
çgüneşışığıgörmemişuçurum ve mağaralar da. Güneştutulmasının o yerlerde hiçbir zaman sona ermediği sö
ylenebilirdi.İnsan kafasının bir mezardan başka birşey olmadığınıanlamak ilginçti. Karşısındaki gibi acayip
sürüngenlerin dibinde süründükleri kara birçukurunüzerine yapılmışbir mezar. Evet,çok ilginçti...

 Köpek dışarıda ulurken Jessie sonunda sesiniçıkarmayıbaşarabildi. O da bağırıyor, köpek gibi uluyordu
şimdi. Bu sesi duyan biri, bağıranın aklınınçoğunu kaybetmişolduğunu düşünürdü. Jessie bir tımar-

 —252—

 hanede böyle seslerçıkardığınıhayal edebiliyordu. Yaşamının sonuna dek böyle seslerçıkardığınıkolaylıkla
hayal edebiliyordu hem de.

 Jessie, hay ı r! Dayan! Kafana hakim ol ve ka ç ! Hemen buradan ka ç !

 Ziyaretçisi ona gülümserken dudaklarıkırışıp dişetleri ortayaçıkıyor, ağzının dibinde altınlarışıldıyordu.
Jessie'ye Gerald'ıhatırlatanışıltılardıbunlar. Altın dişler. Bu yaratığın altın dişleri vardı. Bundan da...

 Bundan da onun ger ç ek oldu ğ u anla şı l ı yor. Evet. Ama biz zaten bunu tespit ettik, ö yle de ğ il mi? Ş
imdi geride kalan tek soru ş u: Sen ne yapacaks ı n? Bir fikrin var m ı , Jessie? E ğ er varsa hemen a çı
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klaman iyi olur! Çü nk ü zaman ç ok ç ok azald ı !

 Hortlaköne doğru bir adım attı. Küçük sandığıhâlâaçık tutuyordu. Sanki Jessie'nin içindekileri hayranlı
kla incelemesini bekliyormuşgibi. Yaratığın boynunda acayip bir gerdanlık vardı. O yoğun ve pis koku
gitgide artıyordu. Jessie ziyaretçinin attığıadımıdengelemek için gerilemeyeçalıştıama ayaklarınıoynatamadı.
Tabanlarısanki yere yapışmıştı.

 Ruth, seni ö ld ü rmek niyetinde, k ı z ı m,dedi. Jessie bunun doğru olduğunu anladı. Buna izin verecek
misin? Ruth'un sesindeşimdi neöfke vardı, ne de alay. Sadece merak vardıbu seste. B ü t ü n olanlardan
sonra ona izin mi vereceksin ger ç ekten?

 Köpek uludu. El, sandığıkarıştırdı. Kemikler fısıldaştılar. Pırlantalar ve yakutlar sönük gece-ateşlerini pırı
ldattılar.

 Jessie kendi yüzüklerini tuttu. Bunu neden yaptığıbir yana, ne yaptığının bile farkında değildi. Sol elinin d
ördüncüparmağındaki yüzüklerini sağelinin durmadan titreyen başve işaret parmaklarıyla tuttu.
Parmaklarınısıkarken elininüzerindeki sancıyine uzaklarda bir yerdeydi. Evlilik yıllarıboyunca bu yüzükleri
hemen hemen hep takmıştı. Onlarıson kezçıkarmaya kalktığında parmağınısabunlamak zorunda kalmıştı.
Ama bu seferöyle olmadı, yüzükler parmağından kolaylıkla kaydılar.

 Kanlısağelini yaratığa doğru uzattı. Oşeyçalışma odasının kapısının hemen yanındaki kitaplığa kadar
gelmişti artık. Yüzükler avucunda, bileğindeki uydurma bandajın aşağısında mistik bir sekiz sayısıoluştu-
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 ruyordu. Yaratık durdu. Biçimsiz etli dudaklarındaki gülümseme yeni bir ifade yüzünden silinir gibi oldu.
Buöfke ifadesi olabilirdi. Ya da sadeceşaşkınlık.

 Jessie sert bir homurtuyla,«İşte,»dedi.«İşte. Onlarıal. Onlarıal ve yakamıbırak.»

 Yaratık daha hareket edemeden yüzükleri ağzıaçık sandığa attı. Bozuk paralarıNew Hampshire
turnikesindek:«TamÜcret»yazılıkutulara attığıgibi.Şimdi yaratıkla Jessie'nin arasında bir buçuk metre bile
yoktu. Sandığın ağzıda genişti.İki yüzük de içine düştü. Jessie nikâh ve nişan yüzükleri yabancıların
kemiklerineçarparkençıkan sesi duydu.

 Oşeyin dudaklarıyine kırıştıve dişleri gözüktü. Yaratık boğuk boğuk, hışırtılıhışırtılı,ıslığa benzeyen bir ses
çıkardı.Öne doğru bir adım daha attı. Ve birşey... Jessie'nin kafasının dibinde olanlara inana-mıyormuşgibi
sersem sersem yatan birşey uyandı.

 «Hayır!»diye haykıran Jessie dönüp yalpalaya yalpalaya koridorda ilerledi. Rüzgâr uğulduyor, kapıçarpı
yor, panjur vuruyor ve köpek uluyordu. Oşey hemen arkas ı ndayd ı .Evet, arkasındaydı. Hışırtılısesini
duyuyordu. Yaratık her an ona doğru uzanabilirdi. Bir ahtapotunki kadar uzun olan kolun ucunda adeta u
çan, dar ve beyaz eliyle uzanabilirdi ona. Jessieçürüyen beyaz parmakların boynuna sarıldıklarını
hissederdi...

 Kendini arka kapıda buldu. Kapıyıaçıyor ve verandaya devrilircesi-neçıkarken kendi sağayağına takılı
yordu. Düşüyorduşimdi. Ama yere yuvarlanırken nasılsa solununüzerine düşmesi için vücudunuçevirmeyi
kendi kendisine hatırlatıyordu. Jessie deöyle yaptı. Ama yine de yere gözlerininönünde yıldızların uçuşması
na neden olacak kadarşiddetleçarptı. Yuvarlanarak arkaüstüdöndü. Başınıkaldırıp kapıya baktı. Uzay
kovboyunun dar beyaz suratının tel geçirilmişkapıda belireceğini sanıyordu. Amaöyle olmadı. Artık o hışırt
ılısesi de duymuyordu. Tabii bütün bunlar o kadarönemli değildi. Oşey her an ortayaçıkar, onu
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yakalayarak gırtlağınıparçalardı.

 Jessieçırpınarak ayağa kalktı. Bir adım attı. Sonra hemşok, hem
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 de kan kaybıyüzünden titreyen bacaklarıona ihanet ettiler. Jessie'yi tekrar yere,çöpün atıldığıtelleörtülü
kufunun yanındaki tahtalarınüzerine devirdiler. Jessie inleyerek yattığıyerden gökyüzüne baktı. Dörtteüçb
üyüklüğündeki ayın tel tel yaldızladığıbulutlar, batıdan doğuya delice bir hızla kaymaktaydı. Gölgeler yüzü
nden hayali dövmeler gibi geçiyorlardı. Sonra köpek tekrar uludu. Jessie artık dışarda olduğu için sesiç
ok daha yakından geliyordu. Bu da ona ihtiyacıolan o birazcık ek dürtüyüsağladı.Çöp bidonunun meyilli
alçak tepesine uzanıp etrafıaraştırarak kulpu buldu, kendini yukarıçekmek için ondan yararlandı. Ayağa
kalkınca da dünya sağa sola kaymayıdurduruncaya kadar kulpu sıkıca tuttu. Sonra onu bıraktıve ağır ağır
Mercedes'e doğru gitti.Şimdi dengesini bulmak için iki kolunu birdenöne uzatmıştı.

 İrileşmişgözlerle, telaşla geriye baktıve hayretle, ev ayışığında ne kadar da bir kuru kafaya benziyor, diye
düşündü. Kapıağzı, pencereler gözleri. Ağaçların gölgeleri de saçları...

 Sonra aklına başka birşey geldi. Herhalde komikti,çünkürüzgârlıgecedeçığlıkçığlığa güldü.

 Ve beyin... beyini unutma. Tabii beyin Gerald. Evinölen veçürüyen beyni.

 Arabanın yanına gelince daha da gürültülükahkahalar attı. Köpek de ona uluyarak karşılık verdi. Köpeğ
imin pireleri var, diye düşündü. Onun dizleriniısırıyorlar. Kendi dizleri büküldüve bahçe yoluna yığı
lmamak için kapının tokmağınıyakaladı. Bu arada hâlâgülüyor, hiçsusmuyordu. Neden güldüğünükendi
de anlayamıyordu. Kafasının kendini savunmak için kapanan bölümleri ilerde uyanırlarsa o zaman belki
anlayabilecekti. Ama bu da oradan kaçıncaya dek olamayacaktı. Tabii kaça-bilirse.

 Eninde sonunda bana kan verilmesi gerekecek sanırım, diye düşünmesi yine kahkahalar atmasına neden
oldu. Sol elini beceriksizce sağcebine doğru uzattı. Anahtarıalmayaçalışırken burnuna yine o koku geldi ve
yaratığın elinde hasır sandıkla hemen arkasında durduğunu anladı.

 Jessie başınıçevirdi. Dudaklarıhâlâgülümseyişle titriyor, gırtlağın-
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 dan kahkahalar yükseliyordu. Bir an o dar yanaklarıve dipsiz kuyulara benzeyenısrarlıbakışlıgözleri gerç
ekten gördü. Ama onlarısadece

 (Güneş tutulmas ı )

 çok korktuğu için gördü. Orada ger ç ektenbirşey olduğu için değil. Arka veranda hâlâboştu. Tel geç
irilmişkapıyüksek kara bir dikdörtgen gibiydi.

 İyi-EşBurlingame, ama yine de acele etmelisin, dedi. Evet, f ı rsat varken bir h ı rs ı z gibi ka ç mal ı s ı
n. Sen de b ö yle d üşü nm ü yor musun?

 Jessie başınısalladı.«Rüzgâr gibi uçacağım.»Anahtarıcebindençıkarırken yine güldü. Az kalsın anahtarlar
parmaklarının arasından kayıyordu. Ama iri plastik anahtarlığıyakaladı.«Seni seksişey!»diyerek deli gibi g
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üldü. Aynıanda arka kapıçarptıve aşk hortlağıölükovboy kemik tozlarından oluşan kirli beyaz bir bulutun i
çinde evden fırladı. Ama Jessie döndüğünde (az kalsın o iri anahtarlığa rağmen anahtarlarıyine de düşü
recekti) orada hiçbirşey yoktu. Kapıyırüzgârçarpmıştı. Başka birşey yoktu.

 Şoför yerinin kapısınıaçıp Mercedes'in direksiyonuna doğru kaydı. Titreyen bacaklarınıiçeriyeçekmeyi de
başardı. Kapıyıçarparak kapattı. Bütün kapıları(ve tabii bagajıda) kilitleyen ana kilidin düğmesini iterken
(bu dünyada Almanlar kadar becerikli insanlar yoktu doğrusu) müthişbir rahatlık duydu. Rahatlık ve birş
ey daha. Akıla benziyordu... Jessie yaşamıboyunca onun tatlıve kusursuz dönüşüyle kıyaslanacak hiçbir
şey hissetmediğini düşündü... Tabii musluktan içtiği ilk su dışında. Onun her zamanşampiyon olacağını
seziyordu.

 «Oradaçıldırmaya ne kadar yaklaştım? Gerçekten ne kadar?»

 Ruth Neary, belki de bunu hi ç bir zaman kesinlikle öğ renmek istemeyeceksin, k ı z ı m,diye cevap
verdi.

 Evet, belki bu doğruydu. Jessie anahtarısokupçevirdi. Hiçbirşey olmadı.

 Son kahkahalarıda kesiliverdi ama Jessie paniğe kapılmadı. Kendini hâlâaklıbaşında hissediyordu. D üşü
n, Jessie.Öyle yaptıve cevabıhemen hemen anında aldı. Mercedes'in yaşıilerliyordu. (Jessie onların
ihtiyarlamak gibi bayağıbirşey yaptıklarından hiçemin değildi.) Alman

 —256—

  

 beceriksizliği olsun olmasın, son zamanlarda sinir bozucu bazıoyunlara başlamıştı. Bunlardan biri de marş
almamasıydı. Sürücünün o zaman iki kanepenin arasındaki konsoldan uzanan vites kolunu yukarı çekmesi
gerekiyordu. Anahtarıçevirirken koluçekmek için iki el gerekliydi. Jessie'nin sağeli artık korkunç
zonkluyor, onu kolu hızla kaldırmak için kullanma fikri içini titretiyordu. Sadece can acısından değil, bu
hareketin bileğinin içtarafındaki derin yarığın açılmasına neden olacağından korkuyordu.

 «Tanrım, yalvarırım,»diye fısıldadı.«Şimdi burada biraz yardıma ihtiyacım var.»Anahtarıtekrarçevirdi.
Ama yine birşey olmadı.Şimdi aklına yeni bir fikir kötühuylu bir hırsız gibi girdi: Arabayıçalıştıramama-sını
n basit bir arızayla hiçbir ilgisi yoktu. Bu da ziyaretçisinin işiydi. O yaratık telefon hatlarınıkestiği gibi,
Mercedes'in distribütör kapağınıkoparırcasına yerindençıkarıp koruya fırlatmıştı.

 Kapıçarpınca Jessie endişeyle o yana doğru baktı. Bir an karanlık kapıda yaratığın beyaz, sırıtkan suratını
gördüğüne inandı. Bir iki dakika sonra dışarıçıkacak, bir taşkaparak arabanın penceresini kıracaktı.
Sonra dağılmaz camın kalın parçalarından birini alıp...

 Jessie sol eliniönünden uzattıve kolun tokmağınıolabildiğince yukarıya itti. (Aslında pek de yerinden
oynamışa benzemiyordu.) Sonra sağelini beceriksizce direksiyonun alt kavisinden içeri sokarak anahtarı
yakalayıpçevirdi.

 Yine birşey olmadı. Sadece onu seyreden canavarın sessiz, hışırtılıkahkahasıetrafta titreşti. Jessie bu
kahkahayıgayet iyi duydu. Sadece kafasının içinde olsa bile.

 «Tanrım lütfen!»diye bağırdı.«Bir kere olsunşansım yardım edemez mi? Kahretsin!»Kol avucunun altı
nda hafifçe kıpırdadı. Jessie anahtarıçalıştırma noktasına doğruçevirince motor kükreyerek canlandı. Ja,
mein F ü hrer!Farlarıyakınca bahçe yolundan birçift. parlak, turuncumsu göz onaöfkeyle baktı. Jessie
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haykırdı. Kalbinin damarlarınıkopararak gırtlağına sıçrayıp onu boğmak istediğini hissetti. Tabii yoldaki k
öpekti. Bir bakıma Gerald'ın son müvekkili sayılabilecek o başıboşhayvan.

 —257—                        .        Oyun/F: 17

 Eskiden adıPrens olan köpek hiçkımıldamadan durdu. Bir an farların parlakışığıyüzünden gözleri kamaş
mıştı. Jessie tam o sırada vite-1 si indirmişolsaydıarabayısürecek ve hayvanıöldürecekti. Böyle yap-] mak
aklına gelmedi değil. Ne var ki, köpeğe duyduğu korku ve nefre kaybolmuştu. Hayvanın ne kadar sıska
olduğunu görüyordu. Dulavra otlarının kıtıklaşmıştüylerine nasıl yapıştığınıda. Bu post hayvanıyaklsşan kış
a karşıfazla koruyamayacak kadar inceydi. Jessie ençok köpeğinışıklardan nasıl kaçtığınıfarketti. Hayvan
büzülmüş, kulaklarıdüşmüşve arka kısmınıbahçe yoluna dayayarak sanki küçülmüştü.

 Jessie, bunun mümkün olmadığınısanmıyordum, diye düşündüAma galiba benden daha da kötüdurumda
olan bir canlıyla karşılaştim.

 Sol elinin ayasıyla Mercedes'in kornasına vurdu. Klaksondan hafi bir sesçıktı. Kornanın sesindençok bir
geğirmeyi andırıyordu. Ama köpeği harekete geçirmek için yeterli oldu. Hayvan dönüp arkasına bak-j
madan koşarak koruya daldı.

 Sen de onun gibi yap, Jess. H â l â f ı rsat varken buradan ka ç may bak.

 İyi fikirdi. Aslında tek fikirdi zaten. Yine sol eliniönünden uzatıpıbayısürmek için vites kolunu indirdi.
Araba taşdöşeli bahçe yolundar ağır ağırçıkmaya başladı.İki yanda rüzgârın sarstığıağaçlar gölga dansçılar
ıgibi titreyip oynuyorlar, sonbaharın ilk döner yaprak hortum^j larınıgece gökyüzüne doğru yolluyorlardı.
Jessie hayretle, bu işi yap yorum, diye düşündü. Bunu gerçekten yapıyorum. Buradan kaçıyo rum.

 Bahçe yolundan tekerleklerin açtığıpatikaya doğruçıkıyordu. Be lece koy yoluna erişecekti. O da onu
117 numaralıkarayoluna ve uyçlığa götürecekti. Dikiz aynasında evin küçülüşünüseyretti. (Rüzgâekim
mehtabında her zamankinden dahaçok beyaz dev bir kurukafay benziyordu.) O yaratık gitmeme neden
izin verdi, diye merak etti. Geçekten kaçmama göz yumuyor mu? Gerçekten?

 Jessie' nin bir yanı, Kashvvakamak Gölünün kenarındaki evin bü\ yatak odasından ve kelepçelerden hiç
bir zaman kaçamayacak olar

 —258—

 korkudançıldırmışyanıona kesinlikle yaratığın kaçmasına göz yummayacağına söyledi. O hasır sandıklı
yaratık onunla oynuyordu. Bir kedinin yaralıbir fareyle oynadığıgibi. Daha fazla ilerleyemeden ve bahçe
yolunun tepesine yetişemeden yaratık peşinden koşarak gelecekti. Resimli romanlardakilere benzeyen
upuzun bacaklarıyla aradaki açıklığıkapatacaktı. Yine resimli romanlara yakışan uzun kollarıyla arka
tamponu yakalayarak arabayıdurduracaktı. Almanların becerikliliği iyiydi hoştu ama karşısındaölüler dü
nyasından gelmişbiri olduğu zaman.... eh....

 Ev dikiz aynasında küçülmeyi sürdürdü... arka kapıdan da hiçbirşeyçıkmadı. Jessie bahçe yolunun
sonuna erişerek sağa saptı. Uzun farlarınınışığınıizleyerek dar toprak patikadan koy yoluna doğru inmeye
başladı. Arabayısol eliyle sürüyordu. Her iki ya daüçağustosta bir, yazlarıtatile gelenlerden oluşan bir gönü
llügrubu, genellikle dedikodu ve birayla güçkazanarak koy yoluna uzanan patikanın yanlarındakiçalılıkları
budar, sarkan dallarıkeserdi. Ama bu iki araya düşen bir yıldıve patikada arabanın tepesine ya da gö
vdesine her vuruşunda Jessie biraz büzülüyordu.

 Ama yine de ka çı yordu.Yıllar boyuncaöğrendiği işaretler farlarınışığında teker teker beliriyor, sonra da
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geride kalarak küçülüyordu. Tepesi yarılmışolan dev Kaya.«RIDEOUT'S HIDEOUT»yazılırenkleri solmu
ştabelaçakılısarmaşık bürümüşkapı. Dizi dizi küçük ladinin arasında kökündençıkarak yan yatmış, daha
ufak tefek neşeli dostlarının evine taşıdıklarıiriyarıbir sarhoşa benzeyen büyük ağaç. Sarhoşladin koy
yolundan sadece dört yüz elli metre kadar uzaktaydı. Oradan karayolu sadeceüçkilometreötedeydi.

 Jessie,«Telaşlanmazsam bu işi başarırım,»diyerek sağparmağıyla dikkatle radyonun açma düğmesine
bastüArabanın içini dört yandan Bach doldurdu. Olgun, görkemli ve hepsindenönemlisi mantıklıBach. Ah,
herşey gitgide daha iyileşiyordu. Jessie biraz daha yüksek sesle, Endi ş elenme, » dedi. « Ya ğ l ı git. » O
sonşokun, başıboşköpeğinöfkeli turuncu gözlerinin yarattığısarsıntının etkisi de artık azalıyordu. Ama
titremeye başladığının farkındaydı.«Telaşlanmazsam hiçbir sorunçıkmaz.»

 —259—

 Herşey yolundaydı. Belki sorunlar biraz fazla kolayçözümlenmiş- I ti. Hızölçerin ibresi 15 kilometreye
yakındısadece.İnsanın kendi arabasında, o tanıdık yerde kapılarıkilitleyerek güvende olmasıhemen iyileş
ti- I ren harika bir ilaçgibiydi. Jessie dahaşimdiden başından beri hayaller- I le boğuşup boğuşmadığınıd
üşünmeye başlıyordu. Ama böyleşeyleri olağan olaylar saymaya başlamak için hiçde uygun bir zaman değ
ildi, < Evde biri olsaydı, oradan ayr ı lmakiçin diğer kapılardan birini kullanırdı. (Kalın bir ses, UFO'ların
UFO'su,ısrarla, oşey dedi.) Belkişu anda Jes- j sie'nin peşindeydi. Hatta böyle mızmızca saatte on beş
kilometreyle giderse, gerçekten kararlıbir izleyici onu yakalayabilirdi.

 Dikiz aynasına bir göz attı. Bu düşünceninşok ve bitkinliğin yolaçtığıbir paranoya olduğuna kendini inandı
rmak istiyordu. Kalbi birden- ] bire göğsünün içindeöldüsanki. Sol eli direksiyondan kayıp kucağına, I sa
ğınüzerine düştü. Aslında canının yanmasıgerekirdi. Ama hiçde acı:duymadı. Kesinlikle hi ç !

 Yabancıarka kanepede oturuyordu. O korkunç, acayip uzun elleri- .1 ni başının iki yanına dayamıştı.Şu
üçmaymundan, kötüşeyleri duymayan gibi. Kara gözleriyle kadına son derece büyük bir ilgiyle bakı
yordu. J

 Punkin, sen g ö r ü yorsun,diye haykırdı. Ben g ö rm ü yorum... B İ Z g ö r ü yoruz... B ü t ü n g ö rd üğü
m ü z sadece g ö lgeler!Ama bu feryadıj uzaktan daötedeydi. Sanki evreninöbür ucundan yükselmişti.

 Punkin'in söylediği doğru değildi. Jessie'nin aynadan gördüğügöl-1 gedenöte birşeydi. Evet, arkada
oturanşey gölgelere kar ış m ış t ı .Ama 1 gölgelerden olu ş muyordu.Jessie yaratığın suratınıgördü:çıkık
alnını, yuvarlak siyah gözlerini, bıçak kadar ince burnunu, biçimsiz, dolgun! dudaklarını.

 Uzay kovboyu heyecanla,«Jessie..»diye fısıldadı.«Nora! Ruth! Vay vay vay. Punkin Pastası!»

 Jessie'nin aynaya dikilerek sanki donmuşolan gözleri yaratığını öne doğru ağır ağır eğildiğini gördü.
Jessie'ye birşey söylemek istiyor- | muşgibişişkin alnıyla onun sağkulağınıişaret etti. Yaratık yüzünükırıştı
rarak tatsız tatsız gülümserkenşişkin dudaklarırenkleri dönmüş,çıkık dişlerinden kaydı. Ve bu noktada
Jessie Burlingame'in kafasının son jjçöküşübaşladı.

 —260—

 Jessie eski 78'lik bir plaktan yükselen birşarkıcınınki kadar ince bir sesle,«Hayır!»diye bağırdı.«Hayır, lü
tfen! Hayır! Haksızlık bu!»

 «Jessie!»Yaratığın pis kokulu nefesi et dolabındaki hava kadar soğuk ve bir hançer kadar da keskindi.«
Nora! Jessie! Ruth! Jessie! Punkin!İyi-Eş! Jessie! Anne!»
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 Jessie yuvalarından uğramışgözleriyle yaratığın uzun, beyaz suratının, saçlarının arasında yarıkaybolmuş
olduğunu gördü. O sırıtkan ağız nefis sırrınıtekrar tekrar söylerken dudaklarıkadının kulağınıöpüyordu
neredeyse.«Jessie! Nora!İyi-Eş! Punkin? Jessie! Jessie! Jessie!»

 Jessie'nin gözlerinin içinde hava patlayarak beyaz birışıkçaktısanki. Ve ondan geride büyük, kara bir
delik kaldı. Jessie bu oyuğa dalarken son anlaşılır düşüncesi, bakmamalıydım, oldu. Demek yine de gö
zlerimi yaktım,

 Sonra bayılarak direksiyonunüzerine yığıldı. Mercedes yolun bu kısmında yandan yükselen büyükç
amlardan birineçarparken kemer kilidi sıkışarak onu geriçekti. Buçarpışma herhalde hava balonlarının
dolmasına da neden olurdu... eğer Mercedes bu sistem bulunan yeni modellerden olsaydı.Çarpma motoru
bozacak, hatta duraklamasına neden olacak kadarşiddetli değildi. O harika Alman becerikliliği yine bir
zafer kazanmıştı. Tampon ve panjurda küçükçukurcuklar oluşmuş, burundaki süsçarpılmıştı. Ama motor
memnun memnunçalışıp duruyordu.

 Beşdakika kadar sonra panele gömülübir mikro-çip motorun artık radyatörüısıtacak kadar sıcak olduğ
una karar verdi. Panelin altındaki fanlar usulca fısıldaşmaya başladı. Jessie yana dönerek sürücütarafı
ndaki kapıya dayanmıştı. Yanağıcama dayalıöyle yatıyordu. Bu haliyle, büyükannesinin evinin ilerdeki
tepenin ardında olmasına rağmen artık bekleyemeyerek uykuya dalmışküçük birçocuğa benziyordu.
Yukarıda, dikiz aynasıboşarka kanepeyi ve daha gerideki ayışıklarının aydınlattığıyine bomboşyolu yansı
tıyordu.

 — 261 —

 35

 Bütün sabah kar yağmıştı. Kasvetli ama mektup yazmak için uygun bir havaydı. Bir güneşışınıMac
bilgisayarının tuşlarınınüzerine düştüğüzaman Jessie hayretle başınıkaldırıp baktı.Şaşırdığıiçin daldığıdüşü
ncelerden uyanmıştı. Pencerenin dışındaki manzara onu büyülemekle kalmadı, kalbini uzun bir süreden
beri tatmadığıve yine uzun bir süre tatmayacağını, hatta hiçhissetmeyeceğini düşündüğübir duyguyla
doldurdu. Bu sevinçti. Jessie'nin asla açıklayamayacağıderin, karmaşık bir sevinç.

 Kar dinmemişti. Ama parlak birşubat güneşi bulutların arasındançıkmıştı. Hem on beşsantim kalınlığındaki
yeni kar tabakasına, hem de uçuşan tanelere pırlantalarıandıran parlak bir beyazlık veriyordu.
Pencereden Portland'ın bütün Eastern Promenade'i olduğu gibi gözüküyordu. Bu manzara bütün
mevsimlerde ve her türlühavada Jessie'yi rahatlatır ve büyülerdi. Ama böyle birşeyi hiçgörmemişti. Kar
ve güneşkarışımı, Cosco Koyununüzerindeki gri havayıbirbirine kenetlenen gökku-şaklarından oluşan,
masallara yakışacak bir mücevher kutusuna dönüştürmüştü.

 Jessie,şu içleri karlıküçük küreler, diye düşündü. Onlarısalladığın zaman tipi başlar.Öyle bir kürenin içinde
insanlar yaşasaydı, havayıböyle görürlerdi... Bir kahkaha attı. Bu ses kulaklarına yabancıydı. O sevincin
de kalbine yabancıolduğu gibi. Nedeni anlayabilmesi için sadece bir dakika düşünmesi yeterli oldu. Geçen
ekimden beri hiçgülmemişti. Kashvvakamak kıyısında geçirdiği, geçireceği son saatlerd onlar. (Ona bakıl
ırsa başka herhangi bir göl için de aynışey söylenebilirdi.) Bu sözlerle gerekli olanıanlatıyor ve başka bir
tekşeyi bile açıkl»mıyordu. Jessie'nin de istediği buydu.

 «O günden beri hiçgülmedin mi? Hiç? Sıfır? Emin misin?»

 Hayır, Jessie kesinlikle emin değildi. Belki rüyalarında gülmüştüTanrıda biliyordu ya, rüyalarında yeterince
ağlamıştı. Ama uyanık olduğu saatlere gelince,şu ana dek hiçgülememişti gerçekten. Sonşefeçok iyi hatırlı
yordu. Jüp külotunun sağcebindeki anahtarlarıalmak içsol elini vücudununönünden uzatmıştı. Rüzgârlı
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karanlığa bir hırsız gi

 —262—

 kaçacağınısöylüyordu. Bildiği kadarıyla en son o zaman gülmüştü.Şu ana kadar son gülüşüo olmuştu.

 «Sadece o,»diye mırıldandı.«Başka yok.»Gömlek cebinden paketiniçıkarıp bir sigara yaktı. Tanrım! Bu
sözler ona herşeyi nasıl da hatırlatıyordu! Ona herşeyi tüm ayrıntılarıylaçabucak anımsatma gücüolan birş
eyi daha keşfetmişti. Marvin Gaye'in o korkunçşarkısını. Bu kışhayatınıoluşturan o görünüşte sonsuz
doktor muayenelerinin birinden dönerken araba radyosundan duymuştu bir kere. Marvin,«Herkes
biliyor...»diye inliyordu.«Özellikle siz kızlar...»Şarkıyıo yumuşak, etkileyici sesiyle söylüyordu. Jessie
radyoyu hemen kapatmışama yine de arabayısürümeyecek kadar titremeye başlamıştı. Otomobili
durdurarak sarsıntının en kötüanlarının geçmesini beklemişti. Sonunda o da olmuştu ama Jessie, terleı
slanmışyastığına«Kuzgun»dan o sözcükleri yineleyerek uyanmadığıgecelerde,«Tanık, tanık,»diyeşarkısö
ylediğini far-ketmişti. Jessie'ye göre ilki de kötüydü, ikincisi de.

 Sigarasından derin bir nefesçekti ve dumanıüflerken kusursuzüçhalka oluşturdu ve genişleyerek yü
kselmelerini izledi.

 İnsanlar başına gelen o felaketi soracak kadar aptal ve zevksiz olduklarızaman (Jessie sandığındançok
daha fazla aptal ve zevksiz insan tanıdığınıöğrenmişti) onlara olanlarıpek hatırlayamadığınısöylüyordu.
Polisle yaptığıilk iki,üçkonuşmadan sonra onlara da aynışeyi tekrarlamaya başladı. Gerald'ın işarkadaşları
na daöyle. Biri dışında. Bu istisna Brandon Milheron'du. Jessie ona gerçeği açıkladı. Bunun bir nedeni
yardıma ihtiyacıolmasıydı. Ama Brandon'a dahaçok, hepsinin içinde sadece o başından geçenleri biraz
anlamışolduğu için açıldı... Brandonçektiklerini ve hâlâçekmekte olduklarınıbiraz takdir ediyordu.
Gereksiz merhamet göstererek Jessie'nin zamanınıziyan etmedi. Bu da Jessie'yi rahatlattı. Merhametin,
felaketten sonra pek ucuz birşey olduğunuöğrenmişti. Dünyadaki bütün merhametin azıcık bir değeri
olmadığınıda.

 Her neyse ...Polisler ve gazete muhabirleri onun bellek kaybıiddiasını... ve hikâyenin geri kalan kısmını...
olduğu gibi kabul ettiler.Önemli olan da buydu. Ama neden olmasın? Ciddi fiziksel ve ruhsal travma geç
iren insanlarçoğu zaman olanlarla ilgili anılarıgömüyorlardı. Polisler bunu avukatlardan daha iyi biliyorlardı
. Jessie ise bunu onlardan da

 —263—

 daha iyi biliyordu. Geçen ekimden beri fiziksel ve ruhsal travma konusunda bir hayli bilgi sahibi olmuştu.
Kitaplar ve makaleler anlatmak istemediğişeylerden söz etmemek konusunda akla yakın mazeretler
bulmasına yardım ediyorlardı. Ama diğer bakımlardan fazla bir yardımlarıolmuyordu. Ya da Jessie henüz
uygun vakaların tarihçelerine gelmemişti. Kocalarının Purina Köpek Mamasıhalini almasınıseyreden kelep
çeli kadınlarla ilgili vakalara.

 Jessie tekrar gülerek kendi kendinişaşırttı. Bu kez gürültülü, neşeli bir kahkaha atmıştı. Bu komik miydi?
Anlaşılanöyleydi. Ancak başkalarına hiçbir zaman anlatamayacağınız komikşeylerdendi.Örneğin, babanı
zın bir keresinde güneştutulmasıyüzünden fena halde heyecanlanarak, sıvısınıkülotunuzun arkasına püskü
rttüğünüaçıklamazdınız. Ya da ...işte gerçekten içbayıltıcıolanıda buydu... poponuzdaki biraz sıvının hamile
kalmanıza neden olabileceğini sandığınızıda.

 Her neyse... O vakalarınçoğunda insan kafasının genellikleşiddetli travmaya, tehlike karşısında her tarafı
kapkara bir sıvıya bulayarak görünmez hale sokan bir mürekkep balığıgibi tepki gösterdiği açıklanıyordu.
Bir ş eyolduğunu biliyordunuz. Bunun parkta geçirilen neşeli bir gün gibi birşey sayılmayacağınıda. Ama
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hepsi bu kadardı. Başka herşey kayboluyor, mürekkep onlarıgözlerden saklıyordu. Başlarından geçen
vakalar konusunda konuşanlarınçoğu aynışeyi söylüyordu. Tecavüze uğrayan, araba kazasıgeçiren, evleri
yanarkenölmemek için sürünerek dolaba giren kimseler. Hatta paraşütüaçılmayan ve geniş, yumuşak
bataklıktan bir mucize sonucu ağır yaralıama sağkurtarılan bir kadın bile.

 Uçaktan dalışa geçen kadına,«Aşağıya doğru inmek nasıl birşeydi?»diye sormuşlardı.«Paraşütünüz açı
lmadığızaman neler hissettiniz? Açılmayacağınıanladığınız an?»

 Dalışmeraklısıkadın da cevap vermişti.«Hatırlayamıyorum. Kon trol uzmanının sırtıma vurduğunu hatırlı
yorum. Galiba uçaktan atladığımıda. Ama ondan, sonra anımsadığım ilkşey bir sedyede yatıyo olmam. Bir
de beni ambulansın arkasına sokan adamlardan birine duru mumun ne kadar ağır olduğunu sormam.İ
kisinin arasında herşey beiir siz. Herhalde dua ettim. Ama bunu bile kesinlikle hatırlayamıyorum.»

 Jessie, ya da belki sen herşeyi hatırladın, göklerde dalışyapa

 —264—

 dostum, diye düşündü. Ama bu konuda yalan söyledin. Tıpkıbenim yaptığım gibi. Belki de aynı
nedenlerle. Belki de okuduğum her lanet olasıca kitapta başlarından geçen olaylar anlatılan her lanet olası
ca insan da yalan söylüyordu.

 Belkiöyleydi. Bu insanlar belki yalan söylüyorlardı, belki de söylemiyorlardıama Jessie kelepçeyle
karyolaya bağlıolarak geçirdiği saatleri pek â l â anımsıyordu. Anahtarın ikinci kilitteşıkırdamasından o
son dondurucu ana, dikiz aynasına bakarak evdeki ş eyin,arka kanepedeki ş eyhalini almışolduğunu görd
üğüana kadar bütün olanlarıanımsıyordu. Gündüzleri o anlarıhatırlıyor, geceleriyse korkunçrüyalarında
yeniden yaşıyordu. Bu kâbuslarda su bardağıeğilmişraftan kayarak yere düş'"'p kırılıyordu. Başıboşkö
pek yerdeki soğuk büfeden, yataktaki sıcak yemek uğruna vazgeçiyordu. Odanın köşesinde duran o iğ
rençgece ziyaretçisi babasının sesiyle,«Beni seviyor musun, Punkin?»diye soruyor ve orasının ucundan kıvı
l kıvıl kurtlar sperm gibiçıkıyorlardı.

 Ama birşeyi hat ı rlamakve onu tekrar ya ş atmakbundan s ö z etmekzorunda olduğunuz anlamına
gelmiyordu. Hatta anılar terlemenize ve kâbuslar da haykırmanıza neden olduklarızaman bile. Jessie
ekimden beri dört buçuk kilo vermişti. (Şey, bu gerçeği birazçarpıtmak demekti. Aslındaüçkilo kadar zayı
flamıştı.) Tekrar sigara içmeye başlamıştı. (Günde bir buçuk paket. Ayrıca yatmadanönce bir puro kalınl
ığında marihuanalıbir sigara.) Cildi mahvolmuş, saçlarıbirdenbire her taraftan ağarmaya başlamıştı. Bu
sonuncusu halledebileceği birşeydi. Hemen hemen beşyıldan ya da daha uzun bir süreden beri bunu yapmı
yor muydu zaten? Ama o güne kadar VVestbrook'taki«Ah Güzel Kadın»a telefon ederek randevu alacak
enerjiyi kendinde bulamamıştı. Zaten kimin için güzelleşecekti? Yoksa birkaçbekâr barına giderek yerel
yetenekleri kontrol etmeyi mi planlıyordu?

 Fena fikir değildi, diye aklından geçirdi. Adamın biri bana içkiısmarlayıpısmarlayamayacağınısoracak.
Ben de,«Evet,»diyeceğim. Sonra barmenin içkiyi getirmesini beklerken ona kayıtsızca, babamın sperm
yerine kurtçuklarıpüskürttüğürüyalar gördüğümüaçıklayacağım. Böyle ilginçbir biçimde konuştuğum için
onun beni hemen apartmanına davet edeceğinden de eminim. Benden AİDS olmadığımıgösteren bir
doktor raporu bile istemeyecek.

 —265-

 Kasımın ortalarında tekrar Nora Callighan'a tedavi olmaya karar verdi. O sırada polisin artık kendisini
rahatsız etmeyeceğini ve olayın seks yanının gazetelere düşmeyeceğine inanmaya başlamıştı. Buçok yavaş
olmuştu,çünküJessie'nin en korktuğuşey gazetelerin diline düşmekti. Belki de bu olayın içinde kalarakçür
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ürkenönündeki otuz, kırk yıl boyunca etrafa zehirli gazlar yaymak istemiyordu. Nora'ya dahaönce güneş
tutulduğu gün başına gelenleri anlatabileceği yaşamıkim bilir ne kadar farklıolacaktı? Hatta o gece
Neuvvorth rahibinin evindeki mutfağa o kız girmeseydi kim bilir durum ne kadar değişecekti... Belki hiç
değişmeyecekti... Ama belki deçok değişecekti.

 Belki de olağandışıçok değişecekti.

 Nora'nın bağlıolduğu oörgüte, yani«Yeni Bugün, Yeni Yarın»grubuna telefon etti. Resepsiyondaki kız
ona Nora'nın bir yılönce lösemidenöldüğünüsöylediği zamanşok geçirdi ve dili tutuldu. Nora'nın lösemisi
sinsi bir türdü. Kadının lenf sisteminin arka geçitlerinde saklanmışve artık işişten geçtikten sonra ortayaçı
kmıştı. Resepsiyondaki kız Jes-sie'ye, Laurel Stevenson'la tanışmak isteyip istemeyeceğini sordu. Ama
Jessie, Laurel'i hatırlıyordu. Uzun boylu, kara gözlü, siyah saçlıgüzel bir kadındı. Arkalarıbantlı, yüksek
topuklu ayakkabılar giyerdi. Seksten ancaküstte olursa zevk alacakmışgibi bir hali vardı. Jessie kıza bu
konuyu düşüneceğini söyledi. Böylece bu konuyu kapattı.

 Nora'nınöldüğünüöğrendiğinden beri geçenüçaylık sürede iyi günleri (sadece korktuğu günler) de oldu, k
ötügünleri de. (Değil evden, bu odadan bileçıkamadığıve dehşetle titrediği günler.) Ancak sadece
Brandon Milheron, Jessie Mahout'un gölün kıyısında geçirdiğiçetin saatlerin hemen hemen tam hikâyesini
öğrendi... Ve Brandon da olayın daha delice ayrıntılarına inanmadı. Kadına anlayışgösterdi, evet. Ama
inanmadı. Hiçolmazsa başlangıçta.

 Brandon, Jessie'nin ona uzun beyaz suratlıyabancıdan ilk kez söz ettiği günün ertesi sabahı,«inci küpe
bulunmamış,»diye haber verdi.«Çamurlu ayak izi de. En azından yazılıraporlardaöyle birşey yok.»

 Jessie omzunu silkti ve birşey söylemedi. Bazışeyleri a çı klayabilirdiama konuşmamak ona daha gü
venliymişgibi gözüküyordu. Yazlık evden kaçtıktan sonraki haftalarda bir dostaçok ihtiyacıolmuşve Bili

 de bu görevi hayranlık uyandıracak bir biçimde başarmıştı.Şimdi deli

 /

 —266—

 deli konuşarak adamla arasına soğukluk girmesine neden olmak ya da onu bütün bütün uzaklaştırmak
istemiyordu.

 Başka birşey daha vardı. Basit ve açık birşey: Belki de Brandon haklıydı. Belki de ziyaretçi ayışıklarının
yarattığıbir gölge oyunuydu.

 Jessie yavaşyavaşkendini böyle olduğuna inandırdı. Hiçolmazsa uyanık olduğu saatlerde. Onun uzay
kovboyu bir tür Rorschachşekliydi. Kâğıt ve mürekkepten değil, rüzgârın uçuşturduğu gölgeler ve hayal
gücüyle yaratılmışbirşekil. Ancak Jessie bütün bunlar yüzünden kendini suçlamıyordu. Tersine, hayal güc
üolmasaydısu bardağınınasıl ele geçirebileceğini hiçbir zaman düşünemeyecekti. Bardağıyakalasa bile bir
derginin abone kartınıkamışgibi kullanmak aklına gelmeyecekti. Jessie, hayır, diye düşünüyordu. Hayal gü
cüm birkaçhalüsinasyonlu kaprisiçoktan hak etti... Ama o gece yalnız olduğunu hatırlamak hâlâ önemliydi.
Şuna inanıyordu: Eğer iyileşeceksem, gerçekle hayali birbirinden ayırt etmemle başlamalıyım... Brandon'a
da bundan biraz söz etti. Adam gülümseyerek onu kucakladı,şakağındanöperek pekçok bakımdan iyileşti
ğini söyledi.

 Sonra bir haftaönce cuma günüJessie'nin gözü Press Herald'milçe haberleri bölümündeki bir yazıya ilişti.
Ondan sonra bütün varsayımlarıdeğişmeye başladı.
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 Bu değişme, Raymond Andrew Joubert'in toplum takvimiyle ilçe polisi sütunlarıarasındaki boşluğu
doldurmak için kullanılan hikâyesi gitgideönem kazanarak birinci sayfada başlık halini alıncaya kadar sü
rdü. Sonra bir günönce... tabii Joubert'in adının ilçe bölümünde ilk kez belirmesinden bir hafta sonra...

 Kapıya vuruldu. Jessie her zaman olduğu gibi içgüdüsel bir korkuyla irkildi. Ama bu duygu Jessie onu
farkedinceye kadar kayboldu. Hemen hemen... ama tümüyle değil.

 «Meggie?»Sen misin?»

 «Evet, tabii benim, efendim.»

 «İçeri gir.»

 Jessie'nin aralıkta tuttuğu hizmetçi Megan Landis elinde bir tepsiyle içeri girdi. Tepside bir bardak süt
vardı. (Jessie taahhütlüolarak gönderilen ilk dolgun sigortaçekini aralıkta almıştı.) Bardağın yanma pem-

 —267—

 beli grili küçük bir tablet konmuştu. Jessie bardağıgörür görmez sağbileği deli gibi kaşınmaya başladı. Her
zaman olmuyordu ama bilinmeyen bir reaksiyon da sayılmazdı. Hiçolmazsa o seyirmeler ve o garip«
derim, hatta etlerim kemiklerimden kopmaya başlıyor»diye tanımlanabilecek duygu kaybolmuştu.
Noel'denönce bir süre yaşamıboyunca sıvılarısadece plastik kaplardan içeceğine de gerçekten inanmıştı.

 Meggie sanki Jessie'nin kaşıntısının bir tür duyu-telepatisiyle almışgibi,«Bugün pençen nasıl?»diye sordu.
Jessie bu soruyu hiçde saçma bulmadı. Bazen Meggie'nin sorularını...ve onlarısormasına neden olan
sezgileri... birazürkütücübuluyordu. Ama gülünç, asla.

 Sözüedilen elşimdi Jessie'yişaşırtarak bilgisayardan başınıkaldırmasına neden olan güneşışığında yatı
yordu. Siyah eldiven giydirilmişti. Bu eldivenin astarısürtünmeyi engelleyen, uzayçağına yakışacak bir
polimer'dendi. Jessie bu 'yanık eldiveni'nin (evet, aslında böyle birşeydi) küçük pis savaşlardan birinde
geliştirilmişolduğunu düşünüyordu. Tabii eldiveni bu yüzden giymeyi reddetmezdi. Minnet duymuyor da de
ğildi. Aslında derin bir minnet duyuyordu.Üçüncüderi naklinden sonra insan minnettar bir tavır takınmanın
yaşamın deliliğe karşıdikilmişgüvenilir birkaçengelinden biri olduğunuöğreniyordu.

 «Fena değil, Meggie.»

 Meggie'nin sol kaşıkalktı. Ama 'sana inanmıyorum' noktasına gelmedenönce orada durdu.«Ya? Burada
oturalıüçsaat oldu. Elini bu kadar süre tuşlarda dolaştırdıysan herhaldeşimdi Ave Maria'yısöylüyor,
bundan eminim.»

 «Ben gerçekten de burada o kadar süre...»Jessie saatine baktıve gerçekten deöyle olduğunu gördü.
Ekranın tepesindeki kopya-kontrol-cusuna bir göz attı. Kahvaltıdan hemen sonra başladığıbelgenin beş
inci sayfasına gelmişti.Şimdiyse hemen hemenöğle yemeği vaktiydi.İşin enşaşılacak yanı, Meggie'nin kalkı
k kaşının iddia ettiği gibi yalan söylüyor olmamasıydı. Eli gerçekten o kadar kötüdeğildi. Gerekirse hapı
almak için bir saat daha bekleyebilirdi.

 Ama ilacıyine de sütle yuttu. Son yudumu içerken gözleri bilgisayara kaydıve ekrandaki yazılarıokudu.

 Beni o gece hiç kimse bulmadı. Ertesi gün şafaktan sonra kendi başı-
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 ma uyandım. Motor sonunda durmuştu ama arabanın içi hâlâ sıcaktı. Kuşların koruda öttüklerini
duyuyor, ağaçların arasından gölü görebiliyordum. Bir ayna kadar dümdüz sularm yüzeyinden kurdele
gibi buharlar yükseliyordu. Pek güzel gözüküyordu. Ama aynı zamanda ondan nefret ettim. O günden beri
gölü düşünmek bile bende nefret uyandırdı. Bunu anlayabiliyor musun, Ruth? Ben anlıyorsam kahrolayım!

 Elim müthiş sancıyordu. Aspirin biraz yardımcı olsa da, etkisi artık çoktan geçmişti. Ama can acısına
rağmen inanılmayacak bir huzur ve rahatlık duyuyordum. Yalnız bir şey bu duyguyu kemiriyordu.
Unuttuğum bir şey. Önce onun ne olduğunu anımsayamadım. Galiba beynim onun ne olduğunu
hatırlamamı istemiyordu. Sonra birdenbire her şeyi hatırladım. O şey arabanın arka kanepesinde oturmuş
ve kulağıma, bütün seslerimin adlarını fısıldamak için öne doğru eğilmişti.

 Aynaya baktım ve arka kanepenin boş olduğunu gördüm. Bu beni rahatlattı biraz ama...

 Yazıburada sona eriyor ve küçükışık yarım kalmışcümlenin sonundan birazötede beklentiyleçakıyordu.
Sanki Jessie'yiçağırıyor, onu ilerlemeye teşvik ediyordu. Birdenbire aklına Kenneth Patchen'in o nefis k
üçük kitabından birşiir geldi. Kitabın adı But EvenSo'ydu (Ama Ö yle Olsa Bile).Şiir deşöyle birşeydi:«
Haydi, gel,çocuğum, sana zarar vermeyi planlasaydık, ormanın bu en karanlık yerinde, bu patikanın yanı
nda böyle bekler miydik?»

 Jessie, iyi bir soru, diye düşündü. Bakışlarının bilgisayarın ekranından Meggie Landis'in yüzüne kayması
na izin verdi. Bu enerjikİrlandalıkadından hoşlanıyordu.Çok hoşlanıyordu... Kahretsin, ona ç okşey borç
luydu. Ama ufak tefek hizmetçisini bilgisayarın ekranındaki sözlere bakarken yakalasaydı, Meggie daha,
Sevgili Ruth, bunca y ı l sonra benden haber almak seni herhalde ş a şı rt ı yor,cümlesinin tümünü
okuya-madan kendini cebinde işten ayrılma tazminatı, Forest Caddesinden inerken bulacaktı.

 Ama Meggie ekrana değil, Eastern Prom ve onun gerisindeki Cas-co Koyuna, o genişmanzaraya bakı
yordu. Güneşhâlâışıldıyor, kar da hâlâyağıyordu, artık dinmeküzereydi.

 Meggie,«Şeytan karısınıdövüyor,»diye mırıldandı.

 —269—

 Jessie gülerek sordu.«Efendim?»

 «Kar dinmeden güneşgözüktüğüzaman annem böyle söylerdi.»Meggie boşbardağıalmak için elini uzatı
rken biraz utanmışgibiydi.«Ama ne anlama geldiğini bildiğimi söyleyemeyeceğim.»

 Jessie başınısalladı. Meggie Landis'in suratındaki utançyerini Jes-sie'ye endişe gibi gözüken bir ifadeye bı
rakmıştı. Bir an hizmetçisinin tavırlarının neden değiştiğini anlayamadı. Sonra durumu kavradı. Aslında ne
kadar apaçıktıki, gözden kaçabiliyordu. Meggie, Jessie'nin gülümsediğini görmeye alışık değildi. Jessie
kadına herşeyin yolunda olduğunu söylemek, onun korkularınıgidermek istedi. Bu gülümsemenin
iskemlesinden fırlayıp Meggie'nin gırtlağınıparçalayacağıanlamına gelmediğini açıklayabilseydi keşke.

 Ama onun yerine,«Benim annem de, 'Güneşher gün aynıköpeğin poposunu aydınlatmaz,' derdi. Ben de
bu sözlerin ne anlama geldiğini hiçbir zamanöğrenemedim.»

 Hizmetçi bu kez bilgisayara doğru baktı. Amaçabucak, aygıtı önemsemiyormuşgibi. Bakışlarıyla,«Artık
oyuncaklarınızıkaldırmanın zamanıgeldi, hanımım,»diyordu. Meggie sonra,«Üzerine biraz birşeyler
yemezseniz o hap uykunuzu getirir,»diye hatırlattı.«Sandviçiniz sizi bekliyor. Ocakta daçorbaısınıyor.»
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 Çorba ve sandviç...çocuk yiyecekleri. Okul kuzeydoğudan esen fırtına yüzünden tatil edilince bütün
sabah kızakla kaydıktan sonra yediğinizöğle yemeği. Grip hâlâkızarmışyanaklarınızıalev alev yakarken
size verilen yiyecek. Harika birşey gibiydi ama...

 «Birşey yemeyeceğim, Meggie.»

 Meggie'nin kaşlarıçatıldıve dudaklarının kenarlarıaşağıya doğru büküldü. Jessie kadınıişe aldığıilk gü
nlerde onun suratında bu ifadeyi sık sık görmüştü. Ağrıkesen bir hapa daha ihtiyacıolduğu ve o yüzden ağ
ladığıgünlerde. Ancak Meggie hiçbir zaman onun gözyaşlarıkarşısında boyun eğmemişti. Jessie ufak tefek
İrlandalıkadınıbunun için tuttuğunu tahmin ediyordu. Daha başında Meggie'nin kolay kolay boyun eğ
meyen insanlardan olduğunu anlamıştı. Aslında gerektiği zaman sertleşmeyi de biliyordu... Ama bu kez
Meggie'nin istediği olmayacaktı.

 —270—

 [\

 «Yemek yemenşart, Jess. Korkuluktan farkın yok.»Hizmetçinin aksi bakışlarıbu sefer de bir kamçıgibi
dolup taşan kültablasında sakladı.«Bu pisliği de bırakman gerekiyor.»

 Jessie kafasının içinde Gerald'ın,«Sana onu bıraktıracağım, benim azametli güzelim,»dediğini duyar gibi
olunca titredi.

 «Jessie?İyi misin? Cereyan mıvar?»

 «Hayır. Sadece mezarımınüzerinden bir kaz geçti.»Jessie bitkince gülümsedi.«Bugün durmadan eski deyiş
leri tekrarlıyoruz,öyle değil mi?»

 «Seni sık sık uyardılar. Kendini fazla yormaman...»

 Jessie siyah eldivenli parmaklarınıuzatarak Meggie'nin sol eline usulca dokundu.«Elim gerçekten iyileş
iyor,öyle değil mi?»

 «Evet. O makinede yazmak için eliniüçsaat ya da daha uzun bir süre kullandığına ve suratımıgörür görmez
haykırarak hap istemediğine göreöyle olmalı. Dr. Magliore'un umduğundan daha da hızlıiyileşi-yorsun san
ırım. Ama yine de...»

 .«Ama yine de elim giderek iyileşiyor. Bu da iyi birşey...öyle değil mi?»

 «Tabii iyi birşey.»Hizmetçi Jessie'ye sanki onun delirdiğini düşünüyormuşgibi baktı.

 «Eh,şimdi de geri kalan yerlerimin iyileşmesineçalışıyorum.İlk adım eski bir arkadaşıma mektup yazmak.
Geçen ekimde, oçetin saatlerde başıma gelen beladan kurtulursam ona yazacağıma kendi kendime söz
verdim. Ama sonra yazmayıerteledikçe erteledim.İşte sonunda bunu yapmayaçalışıyorum ve durmaya da
cesaret edemiyorum. Ara verirsem cesaretimi kaybedebilirim.»

 «Ama hap...»

 «Bu mektubu bitirecek ve kâğıdızarfa koyacak kadar zamanım var sanırım. Yaniçalışamayacak kadar
uykum gelmedenönce. Ondan sonraşöyle uzun uzun kestiririm. Uyandığım zaman akşam yemeğini
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erkenden yerim.»Jessie, Meggie'nin sol eline yine sağparmaklarıyla dokundu. Hem beceriksizce, hem de
oldukça tatlıbir hareketti. Bir güven vermeçabası.«Şöyle bol bol yemek.»

 Meggie'nin kaşlarıhâlâçatıktı.«Yemekleri atlamak hiçiyi değildir, Jessie. Bunu sen de biliyorsun.»

 —271—

 L

 Jessie usulca,«Bazışeyler yemeklerden dahaönemlidir,»dedi.«Bunu da benim kadar biliyorsun,öyle değil
mi?»

 Meggie tekrar bilgisayara bir göz attı. Sonra içiniçekerek başınısalladı. Konuşmaya başladığında ses tonu
aslında pek de inanmadığıgeleneksel bir düşünce karşısında boyun eğen bir kadınınki gibiydi.«Öyledir
herhalde. Bilmesem bile, patron sensin.»

 Jessie başınısalladı.İlk kez artık bunun ikisinin uygun bulduklarıiçin sürdürdükleri bir hikâyeninötesinde bir
şey olduğunu anlıyordu.«Evet, galibaöyle.»

 Meggie'nin kaşlarıyine alnına tırmandı.«Sandviçini getirip,şuraya, masanın köşesine bıraksam?»

 Jessie gülümsedi.«Tamam! Kabul!»

 Bu sefer Meggie de ona gülümseyerek karşılık verdi. Kadınüçdakika sonra sandviçi getirdiği zaman
Jessie yineışıklıekranınönünde oturuyordu. Ekrandan yansıyanışıkta yüzüresimli romanlara yakışacak sağl
ıksız bir yeşillikteydi. Tuşlara ağır ağır basarken yaptığıişe dalıp gitmişti. Ufak tefekİrlandalıhizmetçi sessiz
olmak için hiççaba göstermedi. Hayatıbuna bağlıolsa yine de ayaklarının ucuna basarak yürüyeme-yecek
tiplerdendi galiba. Ama Jessie onun odaya girdiğini de duymadı,çıktığınıda. Yazımasasınınüstç
ekmecesinden yığınla gazete kupürüalmışve onlarıkarıştırmak için yazmayıbırakmıştı. Kupürlerinçoğunda
fotoğraflar da vardı. Acayip dar suratlı,çenesi geriye doğru, alnıiyiceçıkık bir adamın resimleriydi bunlar.Ç
ukura kaçmışgözleri kapkara, yuvarlak ve ifadesizdi. Bu gözler Jessie'ye hem resimli romanlardaki
kimsesiz Dondi'yi, hem de Charles Manson'u hatırlatıyordu. Adamın bıçak gibi burnunun altındaki
dudaklarıetliydi, kalın meyva dilimlerine benziyordu.

 Meggie bir an Jessie1nin omuz başında durdu. Kadının onun o da olduğunu bildiğini belirtmesini
istiyordu. Sonra alçak sesle,«Hıh, diyerek dışarıçıktı. Jessie kırk beşdakika kadar sonra sola baktıpeynirli
tostu gördü. Artık soğumuş, peynir donarak yumru yum olmuştu. Tostu yine de beşlokmada yuttu. Sonra
daçabucak tekrar gisayara döndü. Işıklıişaret yineönde dans etmeye başladı. Sanki o ormanın
derinliklerine doğru götürüyordu.

 —272—

 36

 Bu beni rahatlattı. Ama sonra, belki de arkada yere çömelmiştir, diye düşündüm. O yüzden aynadan
gözükmüyordu. Sonunda dönmeyi başardım. Oysa inanılmayacak kadar bitkindim. En hafif bir çarpma
bile elime kızgın bir şiş sokuluyormuş gibi bir duyguya kapılmama neden oluyordu. Tabii arabanın arka
tarafında kimse yoktu. Kendi kendime o yaratığı son gördüğüm zaman onun aslında sadece gölgelerden
oluştuğunu söylemeye çalıştım... Onu gölgelerin ve haddinden fazla çalışan kafamın yarattığını söylemeye.

 Ama buna tam anlamıyla inanamadım, Ruth. Güneş doğduğu ve evden de, kelepçelerden de
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kurtulduğumu ve şimdi kapıları kilitli arabamın içinde oturduğumu iyice kavradığım zaman bile. Arka
kanepede değilse, o halde bagajdadır, diyordum. Bagajda değilse arka tamponun yanında yere
çökmüştür. Yani bana o yaratık hâlâ benimleymiş gibi geliyordu. O günden beri de hâlâ benimle. İşte
senin... senin ya da bir başkasının... anlamasını sağlamam gereken şey de bu. Bunu söylemeye ihtiyacım
var. O yaratık o günden beri hâlâ benimle. Mantıklı kafam onu her görüşümde yaratığın gölgeler ve ay
ışığından oluştuğuna karar verdiği zaman bile o hâlâ benimleydi. Belki de «O şey benimleydi» demem
gerekiyor. Anlayacağın, gündüz, güneşte ziyaretçim «beyaz suratlı adam.» Güneş battığı zamansa, «beyaz
suratlı şey.» Adam ya da o şey, mantığım sonunda ondan vazgeçmeyi başardı. Ama ben bunun hiç de
yeterli olmadığını öğrendim. Çünkü gece evde bir tahta gıcırdadığı zaman her seferinde onun geri geldiğini
anlıyorum. Bahçe yolundan tanımadığım birinin ayak sesleri yaklaşırken onun geri geldiğini biliyorum.
Başladığı işi bitirmeye geliyor. O sabah uyandığım zaman Mercedes'teydi. Şimdi de hemen her gece
Eastern Prom'daki evimde. Belki perdelerin arkasına saklanıyor ya da dolapta bekliyor. O hasır sandığı
yine ayaklarının arasında. Gerçek canavarların kalplerine saplanacak sihirli bir kazık yoktur. Ah, Ruth,
bütün bunlar beni öyle yoruyor ki.

 Jessie yazmaya izmaritlerle dolup taşan tablayıboşaltacak ve yeni bir sigara yakacak kadar ara verdi. Bu
işleri ağır ağır, düşünceli düşünceli yaptı. Elleri hafifçe ama farkedilecek kadar titremeye başlamıştı.

 —273—                                Oyun/F: 18

 Parmaklarınıyakmak istemiyordu. Sigarasıyanınca dumanıderin derin içineçekipüfledi. Sigarayıtablaya bı
rakarak tekrar bilgisayara döndü.

 Arabanın akümülatörü boşalmış olsaydı ne yapardım bilmem? Herhalde biri gelinceye kadar orada
oturup beklerdim. Orada bütün gün beklemek zorunda kakaydım bile. Ama neyse ki akü boşalmamıştı.
Motor hemen çalıştı. Geri geri giderek çarptığım ağaçtan uzaklaştım. Arabayı yolun aşağısına doğru
döndürmeyi başardım. İçimden sık sık dikiz aynasına bakmak geliyordu. Ama bakmaktan korkuyordum.
Onu görmekten korkuyordum. Orada olduğu için değil. Anlıyor musun? Orada olmadığını biliyordum.
Ama kafamın onu görmeme neden olacağından korkuyordum.

 Sonunda tam koy yoluna geldiğim sırada başımı kaldırıp baktım. Bakmamak elimde değildi. Aynada
hiçbir şey yoktu. Sadece boş olan arka kanepe gözüküyordu tabii. Bu yolculuğun ondan sonraki
bölümünü biraz daha kolaylaştırdı. 117 numaralı karayoluna çıktım, sonra Dakin'in köy dükkânına gittim.
Yerliler Rangeley'e ya da Motton'daki barlardan birine gidemeyecek kadar parasız oldukları zaman orada
toplanırlar. Genellikle tezgâhın önünde oturur ve birbirlerine cumartesi gecesi yaptıklarıyla ilgili yalanlar
uydururlar. Arabayı benzin pompalarının arkasında durdurdum ve orada öyle beş dakika kadar oturdum.
Kerestecilerin, bekçilerin ve elektrik merkezinde çalışan adamların içeri girip çıkmalarım seyrettim.
Onların gerçek olduklarına inanamıyordum. Ne gülünç değil mi? Onların birtakım hayaletler olduklarını
düşünüp duruyordum. Çok geçmeden gözlerimin gündüz ışığına alışacağından ve onların saydam
vücutlarının gerisini görebileceğimden emindim. Yine susamıştım. Her sefer biri elinde içi kahve dolu o
küçük plastik kaplardan biriyle dışarı çıktığı zaman benim susuzluğum da artıyordu. Ama yine de kendimi
zorlayarak arabadan ine-miyordum... Yani hayaletlerin arasına karışamıyordum, diyebiliriz.

 Herhalde sonunda bunu da yapacaktım. Ama ana kilidi açmaktan daha fazla bir şeyler yapacak kadar
cesaretimi toplayamadan Jimmy Eggart gelip arabasını benimkinin yanında durdurdu. Jimmy, Boston'dan
emekli bir hesap uzmanı. Karısı 1987 ya da 88'de öleli beri gölün kıyısında yaşıyor. Bronco'sundan
inerek bana baktı. Beni tanıyınca gülümsemeye başladı. Sonra yüzünde önce endişe belirdi. Sonunda da
dehşet. Merce-
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 s'e yaklaştı ve pencereden bakmak için eğildi. O kadar şaşırdı ki, yüzündeki kırışıklıklar düzeliverdi.
Bunu çok iyi hatırlıyorum. Hayretin Jimmy Eggart'ın genç görünmesine neden olduğunu.

 Onun dudaklarının kıpırdadığını ve, «Jessie, iyi misin?» sözcüklerini oluşturduğunu gördüm. Kapıyı açmak
istedim ama birden buna cesaret edemeyeceğimi anladım. Aklıma çılgınca bir fikir gelmişti. Uzay kovboyu
dediğim şey Jimmy'nin evine de girdi. Ama Jimmy benim kadar şanslı değildi. O şey zavallıyı öldürdü ve
suratını oyup çıkardı. Onu Cadılar Bayramında görülen maskelerden biri gibi yüzüne taktı. Bunun çılgınca
bir fikir olduğunu biliyordum. Ama bilmenin fazla bir yaran olmuyordu. Çünkü bunu düşünmekten
kendimi alamıyordum. Kendimi o lanet olasıca kapıyı açmaya zorlayamıyordum.

 O sabah ne kadar berbat halde olduğumu bilmiyorum. Bilmeyi de istemiyorum. Ama herhalde durumum
çok kötüydü. Çünkü çok geçmeden Jimmy Eggart'ın suratındaki o hayret kayboldu. Adamcağız kaçacak
kadar korkmuş ve kusacak Radar midesi kalkmış gibiydi. Ama ikisini de yapmadı. Allah ondan razı
olsun! Jimmy arabanın kapışım açtı ve bana ne olduğunu sordu. Kaza mı geçirmiştim, yoksa biri bana bir
zarar mı vermişti?

 Adamın neden o kadar sarsıldığım anlamak için aşağıya doğru bir kez bakmam yeterli oldu. O sabah bir
ara bileğimdeki yara tekrar açılmıştı. Bileğime flasterle yapıştırdığım tampon tümüyle kan içindeydi.
Eteğimin önü de öyle. Dünyanın en kötü kanamasını geçirmişim gibi. Kanların içinde oturuyordum.
Direksiyon kanlıydı. Panel kanlıydı. Vites kolu kanlıydı... Hatta ön cama bile kanlar sıçramıştı. Çoğu
kuruyarak o korkunç koyu kahverengine dönüşmüştü. Ben bunu sütlü kahveye benzetirim. Ama kanların
bazıları hâlâ ıslak ve kırmızıydı. Böyle bir şey görmedikçe bir insanın ne kadar çok kanı olduğunu
kesinlikle bilemezsin, Ruth. Jimmy' nin sarsılmasına şaşmamak gerekir.

 Arabadan inmeye çalıştım. Sanırım ona bunu kendi kendime başarabileceğimi göstermek istiyordum. O
zaman içi rahat ederdi. Sağ elimi direksiyona çarptım ve etrafımda her şey beyazla griye dönüştü.
Kendimden geçmedim. Ama sanki kafamla vücudum arasındaki son teller de kesilmişti. Öne doğru
düştüğümü hissettim. Maceralarımı dişlerimin çoğunu
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 asfalta dökerek tamamlayacağımı düşündüğümü hatırlıyorum... Üstelik geçen yıl üsttekilere kron
taktırmak için bir servet harcamıştım. Sonra Jimmy beni yakaladı... Üstelik de göğüslerimden. Onun
dükkâna doğru bağırdığını duyuyordum. «Hey! Hey! Biraz yardıma ihtiyacım var.» Yaşlılara özgü tiz,
çığlık gibi bir sesle haykırıyordu. İçimden gülmek geldiyse de gülemeyecek kadar yorgundum. Başımın
yanını adamın göğsüne dayayarak soluk almaya çalıştım. Kalbimin çok hızlı çarptığını hissediyordum.
Ama sanki hiç atmıyordu... atmak için gerekli hiçbir şey yokmuş gibi. Neyse ki gün yeniden ışıklanıp
renklenmeye başlamıştı. Altı kişinin ne olduğunu anlamak için dükkândan çıktıklarını gördüm. Aralarında
Lonnie Dakin de vardı. Bir çörek yiyordu. Arkasında göğsünde, «Burada kasaba sarhoşu yoktur, bu işi
sırayla yaparız,» yazılı pembe bir tişört vardı. Ölmeye hazırlandığın sırada insanın aklına neler geliyor?
Çok garip değil mi?

 Jimmy, «Bunu sana kim yaptı, Jessie?» diye sordu. Ona cevap vermeye çalıştımsa da bir türlü
konuşamadım. Ne söylemeye çalıştığımı düşünürsek... belki de böylesi daha iyi oldu. Sanırım, «Babam,»
demek istiyordum.

 Jessie sigarasınısöndürdü, sonra da enüstteki gazete fotoğrafına bgktı. Acayip suratlıFiaymond Andrevv
Joubert deısrarla ona bakıyordu... O ilk gece yatak'odasının köşesinden baktığıgibi.İkinci gece deölmüş
olan kocasınınçalışma odasından daöyle bakıyordu. Bu sessiz inceleme sırasında hemen hemen beşdakika
geçti. Sonra Jessie kısaca kestirip uyanan biri gibi irkildi, bir sigara yakıp tekrar mektubuna döndü.
Kopya-kontrolu onaşimdi yedinci sayfada olduğunu bildiriyordu. Jessie gerinerek belkemiğinden gelen
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pek hafifçatırtılarıdinledi. Sonra da parmaklarınıtuşlarda dolaştırmaya başladı. Işık da dansınısürdürdü.

 Yirmi dakika sonra kurtarma servisinin ambulansındaydım. O yirmi dakikalık sürede erkeklerin ne kadar
tatlı, düşünceli ve insanı güldürecek kadar da delice davranabileceklerini keşfettim. (Lonnie Dakin bana
biraz Midol içmek isteyip istemediğimi sordu.) Ambulansa binmiş, ışıklar çakarak ve siren inleyerek
Northern Cumberland Hastanesine gidiyordum. Ondan bir saat sonraysa başucu kaldırılabilen bir
karyolada yatıyor, kanın bir tüpten koluma akmasını seyrediyor ve ahmak bir folk şarkıcısının kadı-

 —276—

 nı onu terkedeli ve kamyoneti bozulalı yaşamın çok çetin olduğuyla ilgili bir şarkısını dinliyordum.

 İşte böylece hikâyemin birinci bolümü sona ermiş oldu, Ruth. Buna «Küçük Nell Buzu Aşıyor» adını
verebilirsin. Ya da «Kelepçelerden Nasıl Kaçtım ve Güvene Ulaştım» adını. İki bölüm daha var. Ben
onları «Sonrası» ve «Gizli Nokta» diye düşünüyorum. «Sonrası» bölümünü kısa geçeceğim. Bir neden,
bunun ancak deri nakli ve can acısına meraklı olanlara ilginç geleceğini düşünmem. Ama daha önemli
neden, «Gizli Nokta»yı çabucak anlatmak istemem. Çünkü daha sonra yorulur ve sersemlerim de
hikâyeyi anlatmaya ihtiyacım olduğu biçimde açıklayamam. Olayı senin öğrenmeyi hak ettiğin biçimde
hikâye edemem. Bu şimdi aklıma geldi. Eskiden dediğimiz gibi, «Temel Gerçek ve Çıplak Gerçek.»
Sonuç olarak «Gizli Nokta» olmasaydı herhalde sana bu mektubu yazmazdım.

 Ama ona gelmeden önce sana Brandon Milheron'dan biraz daha söz etmek istiyorum. Onun benim için
«Sonrası» bölümünün bir özeti olduğunu söylemeliyim. İyileşmemin birinci bölümünde... gerçekten çirkin
olan o bölüm sırasında Brandon geldi ve beni hemen hemen evlat edindi. Ondan, «Tatlı bir adam,» diye
söz etmek isterdim. Çünkü yaşamımın cehennem gibi olan bir döneminde beni destekledi. Ama aslında
tatlılık Brandon'u ilgilendiren bir şey değil. O bir işi sonuna kadar götürmekle ilgileniyor. Her şeyi açık
seçik görmek ve düzeni sağlamakla da. Ama bu da doğru değil. Çünkü Brandon'un bundan başka
özellikleri de var. Burada anlattığımdan çok daha üstün ve iyi biri. Neyse, zaman geçiyor ve bu kadar
tanıtmanın yeterli olması gerekiyor. Ancak şu kadarını söylemem yeterli olur sanırım: Brandon'un asıl
görevi önemli ortaklardan biriyle ilgili çok çirkin bir hal alabilecek bir olayda muhafazakâr bir hukuk
bürosunun çıkarlarını korumaktı. Ama o arada beni teselli etmek ve bana cesaret vermek için de çok
çaba harcadı. Ayrıca o zarif üç parça takım elbisesini ağlayarak yakalarını ıslattığım için beni azarlamadı
da. Hepsi bu kadar olsaydı herhalde Brandon'dan böyle uzun uzadıya söz etmezdim. Ama bir şey daha
var. Benim için daha dün yaptığı bir şey. Bana güven, yavrum. Konuya giriyoruz.

 Brandon'la Gerald kocamın yaşamının son on dört ayında birlikte çok çalıştılar. Konu buradaki büyük
süper marketler zinciriyle ilgili bir
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 davaydı. Kazanmaları gereken neydiyse onu kazandılar. Bendeniz için daha da önemlisi, iyi anlaştılar.
Bana kalırsa büroyu yöneten o bunaklar sonunda Gerald'ın adım antetli kâğıtlardan sildikleri zaman onun
yerini Brandon alacak. O arada Brandon bu görev için biçilmiş kaftandı. Kendisi bunu bana hastanedeki
ilk konuşmamız sırasında «Zarar kontrolü» diye tanımladı.

 Brandon'un gerçekten de tatlı bir yanı var. Evet, var ya. Ve tâ başından beri bana karşı dürüst davrandı.
Ama tabii başından beri kendi programı da vardı. Bu konuda çok deneyimli olduğumu söylediğim zaman
bana inanmalısın, hayatım. Sonuçta hemen hemen yirmi yıl bir avukatla evliydim. Onların yaşamlarının ve
kişiliklerinin çeşitli yanlarını birbirlerinden nasıl kesinlikle ayırdıklarını biliyorum. İşte bu sayede, fazla sinir
krizi geçirmeden yaşamayı başarıyorlar sanırım. Ama bu, çoğunun nefret edilecek insanlara
dönüşmelerine de neden oluyor.
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 Brandon hiçbir zaman nefret edilecek biri değildi. Ama önemli bir görevi vardı onun: Hukuk bürosu için
kötü reklam sayılabilecek şeylere engel olmak anlamına geliyordu tabii. Bir tek şanssızlığın görevi yapan
kimsenin mahvolmasına neden olabilecek işlerdendi bu. Ama Brandon sorumluluğu hemen yüklendi... Ve
bana hiçbir zaman bu işi Gerald'ın anısına olan saygısı yüzünden kabul ettiğini de söylemedi. Yine onun
lehinde bir puan. Brandon görevi aldı, çünkü bu iş Gerald'ın «meslekte yükselmeni sağlayan görevler»
diye tanımladığı şeylerdendi. Başarılı olursan kestirmeden bir basamak çıkmanı sağlayan bir görev.
Brandon da başarılı oluyor ve ben de buna seviniyorum. Bana büyük bir şefkat ve merhametle davrandı.
Bu da onun adına sevinmek için yeterli bir neden sanırım. Ama başka iki neden daha var. Ona basından
birinin aradığını ya da geldiğini söylediğimde hiçbir zaman sinir krizleri geçirmedi. Aslında ne
düşündüğümü öğrenmek ister misin, Ruth? Sana anlattığım bu adamdan yedi yaş büyüğüm. Ve hâlâ
ezilmiş, yassıltılmış, parçalanmış gibi gözüküyorum. Ama Brandon Milheron yine de bana biraz âşık oldu
sanırım... Ya da bana baktığı zaman hayalinde canlandırdığı kahraman Küçük Nell'e. Brandon için bunun
seksle ilgili bir şey olduğunu sanmıyorum. (Hiç olmazsa şimdilik. Şu anda kırk dokuz kiloyum ve hâlâ bir
kasap dükkânının vitrininde asılı, tüyleri yolunmuş bir |avuğa benziyorum.) Bence bunun bir sakın-
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 cası yok. Ölünceye kadar bir tek erkekle bile yatmazsam hiç üzülmem. Ama gözlerindeki o ifadeyi
görmekten hoşlanmadığımı iddia edersem, yalan söylemiş olurum. Benim de artık onun programına
katılmış olduğumu açıklayan o ifadeyi. Ben, Jessie Angela Mahout Burlingame,. patronlarının herhalde
«Şu Esef Edilecek Burlingame Olayı» diye düşündükleri, cansız yığın değil! Bilmiyorum, Brandcn'un
programında hukuk bürosundan önce mi geliyorum, yoksa sonra mı? Yoksa onunla aynı düzeyde miyim?
Buna aldırdığım yok. O programda olduğumu bilmek bana yetiyor. Acınacak bir....

 Jessie burada duraklayarak sol elinin işaret parmağınıdişlerine vurdu. Dikkatle düşünüyordu. Son yaktığı
sigarasından derin bir nefesçektikten sonra yazmayısürdürdü.

 ...yan etki olmadığımı anlamak.

 Polisle yaptığım bütün o konuşmalar sırasında Brandon hep yanımdaydı. Küçük teypi de daima
çalışıyordu. Her sorgulama sırasında orada bulunan herkese, steno ve hemşirelere bile nezaketle ama
acımasızca, vakanın heyecan uyandıracağı kabul edilen ayrıntılarım basına sızdıranların karşısında New
England'ın büyük ve çok tutucu bir hukuk bürosunu bulacağını hatırlatıyordu. Bu büro akla gelebilecek
her türlü kötü misillemeyi yapacak durumdaydı. Brandon herhalde beni olduğu kadar onları da ikna
edebildi. Çünkü işin içyüzünü bilenler hiçbir zaman gazetecilerle konuşmadılar.

 Sorgulamayla ilgili en kötü anları Northern Cumberland Hastanesinde 'koruma altında'yken yaşadım.
Daha çok plastik tüplerle kan, su ve elektrolitleri emiyordum. O seanslardan sonra yazılan polis raporları
öyle garipti ki, gazetelere yansıdıkları zaman bayağı inanılacak bir hal alıyorlardı. Arada sırada «İnsan
köpeği ısırıyor» türündeki hikâyeler gibi şeylerdi bunlar. Ama bu aslında bir «Bir köpek insanı ısırıyor»
haberiydi... Ancak bu olayda köpek kadını da ısırıyordu. Sana kayıtlara nelerin geçtiğini anlatmamı ister
misin? Pekâlâ. İşte:

 Gerald'la o günü Batı Maine'deki yazlık evimizde geçirmeye karar verdik. Bir kısım seks ve iki kısım
boğuşmaktan oluşan cinsel bir aradan sonra birlikte duş yaptık. Ben saçımı yıkarken Gerald duştan çıktı.
Gazı olduğundan yakınıyordu. Herhalde bunun nedeni Portland'dan gelirken

 _ 07a_

 yediğimiz dev sandviçlerdi. Gerald evde Rolaid ya da Tums olup olmadığını sordu. Ben bilmediğimi
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söyledim. «Varsa ya şifonyerin üstündedir ya da karyolanın yukarısındaki raftadır,» dedim. Birkaç dakika
sonra saçlarımı durularken Gerald'ın bağırdığım duydum. Bu haykırış ciddi bir kalp krizini haber
veriyordu anlaşılan. Bunu boğuk bir gürültü izledi. Yere yuvarlanan bir vücudun çıkardığı ses. Duştan
fırlayıp koşarak yatak odasına girdiğim zaman ayağım kaydı. Yere yığılırken kafamı şifonyere vurdum ve
kendimdem geçtim.

 Bay Milheron'la Bayan Burlingame'in birlikte hazırladıkları ve polisin de heyecanla desteklediği bu
uyarlamaya göre, birkaç kez ayılır gibi oldum. Ama her seferinde tekrar bayıldım. Son defa ayıldığını
zaman köpek Gerald'dan bıkmış beni yokluyordu. Ben yatağa çıktım. (Bizim hikâyeye göre Gerald'la ben
karyolayı orada bulmuştuk. Herhalde onu yeri cilalayan adamlar o tarafa taşımışlardı. Ve biz aşk yapmak
için çok sabırsızlandığımızdan karyolayı eski yerine itmek zahmetine katlanmamıştık.) Köpeği kaçırmak
için ona Gerald'ın su bardağını ve öğrenci derneğinin hatırası olan kül tablasını attım. Ve tekrar bayıldım.
Ondan sonraki birkaç saati baygın halde geçirdim. Kanlarım yatağa akıp duruyordu. Daha sonra yeniden
kendime geldim. Arabaya bindim ve sonunda güvene kavuştum. Yani son bir baygınlıktan sonra. Yolun
kenarındaki ağaca da o zaman çarptım.

 Brandon'a sadece bir kez polisin bu saçmasapan hikâyeyi neden desteklediklerini sordum. «Artık
soruşturmayı eyalet polisi yürütüyor, Jes-sie,» dedi. «Bizim yani bizim büronun eyalet polisinde pek çok
dostu var. Şimdiye kadar yaptığım bütün iyiliklerin karşılığını istiyorum. Ama açıkçası çok kimseye
telefon etmeme de gerek kalmadı. Bildiğin gibi polisler de insan. Karyolanın direklerinden sarkan
kelepçeleri görür görmez aslında neler olduğunu tahmin etmişler. Bana inan, biri karbüratörünü
patlattıktan sonra gördükleri ilk kelepçeler değil bunlar. O polislerin bir teki bile senin ve kocanın pis bir
fıkraya dönüşmeni istemiyor. Aslında acayip bir kaza sayılacak bir şey yüzünden hem de.»

 Önce gördüğümü sandığım adam konusunda Brandon'a bile tek kelime söylemedim. Ayak izi, inci küpe
ya da başka şeyler hakkında da. Anla-

 —280—  ^

 yacağın bekliyordum. İşe yarayacak bir şeyler olmasını bekliyordum sanırım.

 Jessie bu son cümleye baktı. Başınısalladıve mektubu yazmayısürdürdü.

 Hayır, bu laf. Ben aslında bir polisin elinde küçük plastik kanıt torba-sıyla gelmesini bekliyordum. Onu
bana vererek içindeki yüzükleri tanıyıp tanımadığımı soracaktı. «Onların sizin olduğundan hemen hemen
eminiz,» diyecekti. «Çünkü içlerine sizin ve kocanızın adlarının başharfleri kazınmış. Ayrıca onları
kocanızın çalışma odasında, yerde bulduk.»

 Bunun olmasını bekleyip durdum. Çünkü bana yüzükleri gösterdikleri zaman Küçük Nell'in Gece Yarısı
Konuğu'nun onun hayalinin ürünü olduğunu kesinlikle anlayacaktım. Bekledim, bekledim ama böyle bir
şey olmadı. Sonunda, elime yapılacak ilk ameliyattan önce Brandon'a bana evde yalnız değilmişim gibi
geldiğini açıkladım. Hiç olmazsa bütün o sürede. «Tabii bu hayal gücümün yarattığı bir şey olabilir,»
dedim. «Böyle bir ihtimal olduğu da kesin. Ama bana o sırada gerçekmiş gibi gözüktü.» Ona kaybolan
yüzüklerimden söz etmedim. Ama ayak izi ve inci küpe konusunda bir hayli konuştum. Küpe konusunda
saçmasapan şeyler söylediğimi de açıklamam gerekir. Bunun nedenini bildiğini sanıyorum: Brandon'a bile
açıklamaktan korktuğum her şeyin simgesi gibiydi. Beni anlıyor musun? Brandon'a olaydan söz ederken
durmadan, «Sonra gördüğümü sandım...» ve «Hemen hemen emin oldum...» gibi laflar ettim. Brandon'a
açılmak zorundaydım. Birine olanları anlatmam şarttı. Çünkü korku beni içimden dışarıya doğru asit gibi
kemiriyordu. Ama Brandon'a mümkün olan her yoldan öznel duygularla nesnel gerçekleri birbirine
karıştırmadığımı göstermeye çalıştım. Hepsinden önemlisi de, Brandon'un hâlâ ne kadar korktuğumu
anlamaması için elimden geleni yaptım. Çünkü onun çıldırdığımı sanmasım istemiyordum. Sinirlerimin biraz
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bozulmuş olduğunu düşünmesine aldırmayacaktım. Bu, yine pis bir sırrı saklamaktan kurtulmak için
ödemeye razı olduğum bir bedeldi. Babamın güneş tutulduğu gün bana yaptıkları gibi pis bir sırrı
saklamaktan kurtulmak için. Ama Brandon'un deli olduğumu düşünmesini kesinlikle hiç... hiç istemiyorum.
Aklına böyle bir ihtimal olabileceğinin gelmesi bile hoşuma gitmeyecekti.

 —281—

 Brandon ekmi tutarak okşadı. Bana böyle bir durumu anlayabileceğini söyledi. «Bu şartlar altında bunun
pek hafif kaçtığını bile düşünebiliriz.» dedi. Sonra da ekledi. «Hatırlanması gereken önemli nokta şu: Bu,
Gerald'la yataktaki atletik boğuşmadan sonra yaptığınız duştan daha gerçek bir şey değil.. Polis evi iyice
araştırdı. Orada başka biri olsaydı izlerini mutlaka bulurlardı. Üstelik evde kısa bir süre önce büyük bir
yaz sonu temizliği yapıldığı için bu iş daha da kolaylaşırdı.»

 «Belki de onun izlerini buldular,» diye cevap verdim. «Belki de polisin biri o küpeyi cebine attı.»

 Brandon, «Evet,» dedi. «Bu dünyada eli uzun polisler de var. Bunu kabul ediyorum. Ama aptal bir polisin
bile diğer teki olmayan bir küpe için meslek hayatını tehlikeye atacağına inanmak benim için zor. Evde
olduğunu sandığın adamın geri dönüp o küpeyi aldığına inanmak benim için daha kolay.»

 «Evet!» diye bağırdım. «Bu mümkün, öyle değil mi?»

 Brandon önce, «Hayır,» der gibi başını sallayacak oldu. Ama sonra bundan vazgeçerek omzunu silkti.
«Her şey mümkün. Buna soruşturmayı yapan memurların hırs ya da insanca hataları da dahil ama...»
Duraklayarak sol elimi tuttu ve benim «Brandon'un babacan tavırları» diye tanımladığım ifadeyle bana
baktı. «Düşüncelerinin çoğunun temelinde şu kuşku var: Polislerin evi şöyle üstünkörü aradıklarını ve
hiçbir şey bulmadıklarını düşünüyorsun. Ama gerçek böyle değil. Eğer evde üçüncü biri olsaydı polisler
bunu gösteren kanıtlar bulurlardı. Ve üçüncü biriyle ilgili kanıtlar bulsalardı, bunu ben de öğrenirdim.»

 «Neden?» diye sordum.

 «Çünkü böyle bir şey seni çok kötü bir duruma düşürebilirdi. Polisin dostça davranmayı bırakıp sana
Miranda uyarısını tekrarlamalarına neden olacak kadar kötü bir duruma.»

 «Neden söz ettiğini bilmiyorum...» dedim. Ama durumu anlamaya başlıyordum, Ruth. Evet, gerçekten.
Gerald bir tür sigorta delisi bir adamdı. Üç ayrı şirketin görevlileri bana resmi yas dönemimi ve ondan
sonra da uzun birkaç yılı rahat bir durumda geçireceğimi haber vermişlerdi.

 Brandon, «John Harrelson, Augusta'da kocanın üzerinde çok dikkat-

 —282—

 li, çok ayrıntılı bir otopsi yaptı.» dedi. «Onun raporuna göre Gerald, adli tabiplerin 'salt kalp kirizi'
dedikleri bir nedenden ölmüş. Yani buna yemekten zehirlenme, fazla güç sarfetme ya da önemli fiziksel
yaralanma karışmamış.» Konuşmayı sürdüreceği belliydi. Benim «Brandon'un Öğretme Tarzı» dediğim
tavrı takınmıştı. Ama suratımda gördüğü bir şey onu durdurdu. «Jessie? Ne var?»

 «Bir şey yok,» diye mırıldandım.

 «Hayır, var. Halin korkunç! Kramp mı girdi?»

 Sonunda onu bir şeyim olmadığına ikna etmeyi başardım. Ama artık o sırada bu hemen hemen
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doğruydu.. Herhalde ne düşündüğümü anladın, Ruth. Çünkü bu mektubun başlarında sana ondan söz
ettim. Doğru olanı yapmayıp yataktan kalkmama izin vermediği için Gerald'a attığım iki tekmeden. Bir
tekme karnına geldiydi, bir tekme de tam 'aile mücevherle-ri'ne. Şimdi, «Sevişmemiz biraz haşinceydi,»
dediğim için çok şanslı olduğumu düşünüyordum. Böyle olması bereleri, çürükleri izah ediyordu. Zaten o
çürüklerin çok belirgin olduğunu da sanmıyorum. Çünkü Gerald hemen o tekmelerden sonra kalp krizi
geçirdi ve kalp krizi de çürüme sürecini daha başlayamadan durdurdu.

 Tabii bu başka bir soruyu akla getiriyor: O kalp krizine ben Gerald'ı tekmelediğim için mi neden oldum?
Baktığım tıp kitaplarının hiçbiri bu soruya kesin bir cevap vermiyor. Ama gerçekçi olalım. Herhalde
kocamın ölümüne benim de katkım oldu. Ama yine de bütün suçu yüklenmek niyetinde değilim.
Gerald'm kilosu fazlaydı. Çok içiyordu. İçtiği sigaralar yüzünden baca gibi tütüyordu. Kalp krizi geçireceği
kesindi. O gün değilse bile bir hafta ya da bir ay sonra. Şeytan senin için kemanım sadece belirli bir süre
için çalıyor, Ruth. Ben buna inanıyorum. Eğer sen inanmıyorsan, seni bu fikri iyice saklayıp, güneş
görmeyen bir yere kaldırmaya saygıyla davet ediyorum. Ben, istediğime inanma hakkını kazandığımı
sanıyorum. Hiç olmazsa bu olayda. Özellikle bu olayda.

 Brandon'a, «Belki bir kapı tokmağı yutmuş gibi gözüküyorum,» dedim. «Eğer öyleyse bunun nedeni,
birilerinin Gerald'ı hayat sigortasını almak için öldürdüğümü düşündükleri fikrine alışmaya çalışmam.»

 Brandon tekrar başım salladı. O arada bana içtenlikle bakıyordu. «Hiç de öyle düşünmüyorlar.
Harrelson, Gerald'm kalp krizi gerirdiğini, bunu cinsel heyecanın çabuklaştırmış olabileceğini söylüyor.
Eyalet polisi

 —283—

 de bunu kabul ediyor. Çünkü John Harrelson hemen hemen bu alandaki uzmanların en iyisi. Olsa olsa
bazı kuşkucular senin Salome rolü oynayarak kocanı mahsus ölüme sürüklediğini düşünebilirler.»

 «Sen de öyle mi düşünüyorsun?» diye sordum.

 Böyle açık açık konuşarak onu sarsabileceğimi düşünüyordum. Bir yanım şok geçiren Brandon
Milheron'un nasıl olacağını merak ediyordu. Ama umduğum gibi olmayacağını bilmeliydim. Brandon
sadece gülümsedi. «Yani ben senin Gerald'm termostatını attırma fırsatını yakalayacak kadar hayal gücün
olduğunu düşünüyorum. Ama bu hayal gücünün, olay sonucu karyolaya kelepçelerle bağlı halde
ölebileceğim tahmin edemeyecek kadar kısıtlı olduğuna da inanıyorum. Öyle mi? Hayır. Ne olursa olsun,
Jess, ben olayın senin bana anlattığın gibi geliştiğine inanıyorum. Seninle dürüst konuşabilir miyim?»

 Ona, «Benimle başka türlü konuşmanı istemem,» dedim.

 «Pekâlâ. Ben Gerald'la çalıştım. Onunla iyi geçiniyorduk. Ama büroda onunla geçinemeyen çok kişi
vardı. Gerald başkalarını kontrol altına almaya fazla meraklıydı. Onun için karyolaya kelepçelenmiş bir
kadınla seks yapma fikrinin onu çok heyecanlandırmasına hiç şaşmadım.»

 Brandon bunları söylerken ona çabucak bir göz attım. Geceydi. Sadece karyolamın başucundaki lamba
yanıyordu. Brandon'un omuzlarından yukarısı gölgelerin arasında kalıyordu. Ama Genç ve Acımasız
Hukukçu Brandon Milheron'un kızardığından eminim.

 «Seni rahatsız ettim, özür dilerim.» Brandon ondan umulmayacak kadar beceriksizce konuşmuştu.

 Neredeyse gülecektim. Bu zalimce bir şey olurdu. Ama o da sanki on sekiz yaşındaymış ve liseden yeni
mezun olmuş gibi konuşmuştu. «Beni rahatsız etmiş değilsin, Brandon,» dedim.
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 «İyi. Böylece benimle ilgili sorunu çözümlemiş olduk. Ancak polisin görevi hiç olmazsa cinayet ihtimali
üzerinde de durmaktır. Senin kocanın bizim meslekte 'cinsel kalp kirizi' bilinen şeyi geçireceğini umarak
bir adım daha atmış olabileceğini düşünmek zorundalar.»

 «Gerald'ın kalple ilgili bir sorunu olduğunu bilmiyordum ki,» dedim. «Sigorta şirketlerinin de bilmedikleri
anlaşılıyor. Durumu bilselerdi o poliçeleri kesinlikle kabul etmezlerdi. Öyle değil mi?»

 Brandon, «Sigorta şirketleri yeteri kadar para vermeye hazır olan her-

 —284—

 keşi sigortalarlar,» diye cevap verdi. «Gerald'ın sigortacıları onun ekleme sigara içtiğini ve bardak bardak
içkiyi başına diktiğini görmediler. Sen gördün. Şimdi itirazı bir yana bırakalım. Herhalde Gerald'ın er geç
kalp krizi geçireceğini biliyordun. Polisler de bunun farkındalar. O yüzden, «Ya gölün kenarındaki eve bir
konuk çağırdı ve bundan kocasına söz etmediyse?» diyorlar. «Ya bu kişi kadm için en uygun ve adam
için de en uygunsuz bir anda saklandığı dolaptan fırlayarak, 'Booga-Booga!' diye bağırdıy-sa!» Polislerin
elinde böyle bir şey olduğunu gösteren kanıtlar bulunsaydı başın büyük bir belaya girerdi, Jessie. Çünkü
bazı özel durumlarda birinin olanca sesiyle, 'Booga-Booga!' diye bağırması birinci derecede cinayet suçu
gibi görülebilir. Hemen hemen iki gün kelepçelenmiş halde yatman ve kurtulmak için yarı derini yüzmen bir
suçortağın olduğu varsayımını çürütüyor. Ama öte yandan o kelepçeler bir suçortağı fikri bazı... şey... bazı
tipte polislere çok akla yakın bir şey gibi geliyor...»

 Ona büyülenmiş gibi bakıyordum. Kendimi bir uçurumun kenarında folk dansı yapan bir kadm gibi
hissediyordum. Brandon'un başucumdaki lambanın bir daire çizen ışık alanının dışında kalan yüzünün düz
ve kavisli kısımlarına bakarken bir şey anımsadım. Polisin Gerald'ı öldürdüğümü düşünmesi birkaç kez
aklıma tüyler ürpertici bir şaka gibi gelmişti. Neyse ki, polislere bu konuda şaka yapmaya kalkışmamıştım,
Ruth!

 Brandon, «Şimdi evde başka birinin olduğu fikrini polise açmamanın neden daha akıllıca olacağını anladın
mı?» dedi.

 Başımı salladım. «Evet. Uyuyan köpeği uyandırmamalı.»

 Bu sözler ağzımdan çıkar çıkmaz gözlerimin önünde o sahne belirdi. O lanet olasıca sokak köpeği
Gerald'ı kolunun yukarısından yakalamış yerde sürüklüyordu. Yırtılan ve hayvanın burnunun üzerinden
sallanan deri parçasını görebiliyordum. Ha, aklıma gelmişken o lanet olasıca zavallı hayvanı iki gün sonra
yakaladılar. Kıyıdan yedi yüz elli metre yukarıda, Lag-lan'ların kayıkhanesinin altma kendine bir in yapmış.
Gerald'ın büyükçe bir parçasını da oraya götürmüş. Bundan da köpeğin ben onu Mercedes'in kornası ve
ışıklarıyla korkutup kaçırdıktan sonra tekrar, hiç olmazsa bir defa daha eve döndüğü anlaşılıyor. Hayvanı
vurdular. Boynunda bronz bir etiket vardı. Ama resmi bir etiket değildi bu. O yüzden Hayvan Kontrol
Bürosu köpeğin sahibinin izini bulup onun canına okuyamadı. Buna çok üzüldüm. Etiketin üzerinde Prens
yazılıydı. Prens... bunu düşü-

 —285—

 nebiliyor musun? Memur Teagarden bana gelerek köpeği vurduklarım haber verdiği zaman sevindim.
Hayvanı yaptıkları yüzünden suçlamıyor-dum. Onun durumu benimkinden daha iyi sayılmazdı, Ruth. Ama
onun öldürülmesine sevindim. Hâlâ da seviniyorum.

 Ama bunun konumuzla ilgisi yok. Sana, Brandon'a evde bir yabancı olabileceği ihtimalinden söz ettiğim
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zaman yaptığım konuşmayı anlatıyordum. O, uyuyan köpeklerin uyandırılmaması gerektiği fikrini
kesinlikle destekledi. Buna dayanabileceğimi tahmin ediyordum. Bundan bir tek kişiye bile söz etmek
beni çok rahatlatmıştı. Ama henüz konuyu kapatmaya da hazır değildim.

 Ona, «Beni ikna eden telefon oldu,» diye açıkladım. «Kelepçelerden kurtulup telefonu denediğim zaman
onun Abe Lincoln kadar ölü olduğunu anladım. Bunu farkeder etmez de yanılmadığımdan emin oldum.
Eve biri girmiş ve yoldan gelen telefon hatlarını bir ara kesmişti. Evden fırlayarak Mercedes'e gitmeme
asıl bu neden oldu. Korkunun ne olduğunu bildiğini sanıyorsun. Ama ormanın ortasındaki bir evde,
davetsiz bir misafirin geldiğini birdenbire farketmedikçe gerçek korkunun ne olduğunu anlayamazsın.»

 Brandon gülümsüyordu ama korkarım bu seferki gülümsemesi pek de o kadar sevimli değildi. Suratında
erkeklerin, şu kadınlar da ne kadar gülünç oluyorlar, onları yanlarında gardiyanlar olmadan sokağa
bırakmamalı, diye düşündükleri zaman yüzlerinde beliren o ifade vardı. «Bir tek telefonu kontrol ettikten
sonra hatların kesilmiş olduğu sonucuna vardın, değil mi? Yatak odasındaki telefonu açtığın ve ses
çıkmadığını farkettiğin zaman? Öyle değil mi?»

 Aslında tam tamına böyle olmamıştı. Benim de tam tamına böyle düşündüğüm söylenemezdi. Ama,
«Evet,» der gibi başımı salladım. Bir nedeni, böylesinin bana daha kolay gelmesiydi. Ama asıl önemli
neden, bir erkeğin suratında o belirli ifade belirdiği zaman onunla konuşmanın bir yararı olmayacağını
bilmemdi. Şu, «Kadınlar!» diyen ifadeyi kastediyorum. «Onlarla yaşayamazsın, ama hiçbirini de
vuramazsın!» Neden söz ettiğimi bildiğinden eminim. Tabii tümüyle değişmediysen, Ruth. O noktada
bütün isteğimin konuşmanın sona ermesi olduğunu söylersem beni anlayacağını biliyorum.

 Brandon, «Fiş çıkarılmıştı, hepsi o kadar,» dedi. Artık o sırada Bay

 —286—

 Rogers gibi konuşuyordu. «Evet, bazen yatağın altında bir canavar varmış gibi gelir insana ama aslında
yoktur,» diyen Bay Rogers gibi. «Gerald fişi prizden çekmiş. Herhalde birilerinin bürodan telefon ederek
yarım günlük iznini ve tabii o küçük esaret oyununu mahvetmesini istemiyordu. Kocan antredeki
telefonun fişini de çekmişti. Ama mutfaktakini değil. O çalışır durumdaydı. Bütün bunları polis
raporlarından öğrendim.'

 Ruth, o zaman beynimde bir şimşek çaktı. Birdenbire hepsinin... göl kenarında neler olduğunu anlamaya
çalışan adamların olayda nasıl davrandığım ve bazı şeyleri neden yaptığım konusunda bazı varsayımlara
dayandıklarım kavradım. Çoğu benim lehime çalışmıştı. Ve tabii bu da her şeyi basitleştirmişti. Ama
onların bütün bu sonuçlara benim sözlerim ya da evde buldukları kanıtlar yüzünden varmadıklarını
anlamak hem öfkelenilecek, hem de biraz korkulacak bir şeydi. Onlar sadece benim bir kadın olduğumu
ve dişilerin önceden tahmin edilecek belirli biçimlerde davrandıklarını düşünüyorlardı.

 İşe bu açıdan baktığın zaman, üç parçalı şık takım elbiseleriyle Bran-don Milheron ve kırmızı askı takan,
blucininin arkası torbalanmış yaşlı Memur Teagarden arasında hiçbir fark yok. Erkekler bizim hakkımızda
hâlâ eskisi gibi düşünüyorlar. Ruth... bundan eminim. Çoğu uygun zamanda uygun sözler söylemeyi
öğrenmişler. Ama annemin dediği gibi, «Bir yamyam bile Havarilerin Yeminini öğrenebilir.»

 Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Brandon Milheron bana hayranlık duyuyor. Gerald öldükten sonraki
davranışlarımı da takdir ediyor. Evet, öyle. Bunu sık sık yüzünde beliren ifadeden anladım. Genellikle
yaptığı gibi bu gece de uğrarsa yüzünde yine aynı ifadeyi göreceğim. Brandon olağanüstü davrandığımı
düşünüyor. Cesur davrandığımı... Yani bir kadın için. Hatta benim o hayâli konuğumla ilgili ilk konuşmayı
yapıncaya kadar, ben de bu durumda aynı şeyi yapardım, diye düşünüyordu sanırım... Tabii bütün bu
olaylar sırasında ayrıca yüksek ateşim de olması şartıyla. Bence erkeklerin çoğu, kadınların kafasının
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böyle çalıştığını düşünüyor: Sıtması olan hukukçular gibi. Bu da onların davranışlarının çoğunu izah
ediyor, öyle değil mi?

 Şimdi onların insana lütufta bulunuyorlarmış gibi davranmalarından söz ediyorum... Kadınlara karşı
erkekler konusundan. Ama ayrıca çok daha önemli ve çok daha korkutucu bir şeyden de söz ettiğimi
açıklamah-

 —287—

 yım. Doğruyu söylemek gerekirse Brandon beni anlamıyor. Bunun cinsiyetler arasındaki farklarla da
hiçbir ilgisi yok. İnsan olmanın getirdiği lanet bu. Hepimizin gerçekten yalnız olduğumuzun en kesin kanıtı.
O evde korkunç şeyler oldu, Ruth. Onların ne kadar dehşet verici olduğunu ancak daha sonra öğrendim.
Brandon bunu anlayamadı. O dehşetin beni diri diri yememesi için ona bazı şeyler anlattım. Brandon da
başını salladı, gülümsedi ve anlayışlı davrandı. Bence bütün bunların bana sonunda yararı da oldu.
Brandon içlerinden en iyi olanıydı ama o bile gerçeğe bağırıp sesini duyuracak kadar dahi yaklaşamadı...
Dehşetin sanki durmadan büyüdüğünü ve kafamın içinde kapkara, büyük, hayaletli bir eve dönüştüğünü
anlayamadı. Ve o hâlâ orada. Kapısı açık duruyor ve beni çağırıyor. İstediğim her an tekrar içeri
girebileceğimi söylüyor. Geri dönmeyi asla istemediğim halde bazen yine de geri dönüyorum. Ben içeri
girer girmez kapı arkamdan çarparak kapanıyor ve kendi kendine kilitleniyor.

 Neyse... Herhalde telefonla ilgili sezgilerimin yanlış olduğunu öğrenmek beni rahatlatmalıydı sanırım.
Ama öyle olmadı. Çünkü kafamın bir yanı, o iskemlenin arkasına sürünerek girer ve fişi prize sokarsam
telefonun o zaman bile çalışmayacağına inanıyordu... hâlâ da inanıyor. Belki mutfaktaki telefon daha
sonra çalışıyordu, diyor. Ama o sırada kesinlikle bozuktu. Ya Mercedes'e binip evden kaçacaktm ya da
o yaratığın ellerinde ölecektin.

 Brandon başucumdaki lambanın ışığı yüzünü aydınlatıncaya kadar öne doğru eğildi ve, «Evde kimse
yoktu, Jessie,» dedi. «Bu konuda yapabileceğin en iyi şey o fikri kafandan atmak olur.»

 Az kalsın o zaman ona kayıp yüzüklerimden söz edecektim. Ama yorulmuştum ve sancım da
şiddetlenmişti. Sonunda bu konuyu açmadım. O gittikten sonra uzun bir süre uyuyamadan öylece yattım.
O gece ağrı kesici haplar bile beni uyutamadı. Ertesi gün yapılacak olan deri nakli ameliyatını düşündüm.
Ama senin sanacağın kadar da çok değil. Aklım daha çok yüzüklerime takılmıştı. Bir de benden başka hiç
kimsenin görmediği o ayak izine. O adamın... o yaratığın... her şeyi düzeltmek için geri gelip gelmediğini
kendi kendime soruyordum. Sonunda uykuya dalmadan önce evde ayak izi de, inci küpe de olmadığına
karar verdim. Biri yüzükle- -rimi çalışma odasında, kitaplığın yanında, yerde bulup almıştı. Kendi
kendime, herhalde şimdi Lewi$ton'da bir rehinemin vitrinindeler, dedim. Belki
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 bu düşüncenin beni öfkelendirmesi gerekirdi. Ama öyle olmadı. O sabah Mercedes'in direksiyonunda
uyandığım zamanki gibi hissettim. Kalbim inanılmayacak kadar huzur ve mutluluk doluydu. Yabancı
yoktu. Hiçbir yerde yoktu. Sadece eli uzun biri vardı. Birilerinin onu görüp görmediğini anlamak için
omzunun üzerinden bakıyor, sonra da hooop... yüzüklerimi cebine atıyordu. Yüzüklerin kendilerine
gelince... o sırada onlara ne olduğuna aldırmıyordum. Şimdi de aldırmıyorum. Şu son birkaç ay içinde bir
erkeğin o halkayı parmağına, artık yasalar onu burnuna geçirmesine izin vermediği için taktığına gitgide
daha çok inandım. Ama, neyse... Sabah yerini öğleden sonraya bıraktı. Öğleden sonra saatleriyse hızla
ilerliyor. Artık Raymond Andrevv Joubert'ten söz etmenin zamanı geldi.

 Jessie iskemlesinde arkasına yaslanarak bir sigara daha yaktı. Dilinin fazla tütünden yandığını, başının ağr
ıdığınıve böbreklerinin bilgisayarönündeki bu maratona itiraz ettiklerini hissediyordu. Ş iddetleitiraz
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ettiklerini. Eve birölüm sessizliğiçökmüştü. Ufak tefek Meggie Lan-dis'in süpermarket ve temizleyiciye gitti
ğini gösteren bir sessizlik. Jessie, Meggie'nin onu hiçolmazsa bir defa daha bilgisayar ekranından ayırmak
içinçaba göstermeden evden ayrılmasınaşaştı. Sonra hizmetçinin bunun boşuna olacağınıanladığınıtahmin
etti. Herhalde Meggie, her neyse, onu içinden atmasına izin vermek daha iyi olur, diye düşünmüştü. Sonu
çta bu onun için sadece bir işti. Bu son düşünce Jessie'-nin kalbini hafifçe sızlattı.

 Yukarıda bir tahta gıcırdadı. Jessie'nin sigarasıdudaklarında iki santimötede havada kalakaldı.İyi-Eş, o
geri d ö nd ü ,diye birçığlık attı.

 Ama dönmemişti. Jessie'nin gözleri gazete resimlerinden kendisine bakan o dapdar surata kaydı. Senin
nerede olduğunu biliyorum. Köpoğlu köpek, diye düşündü.Öyle değil mi?

 Gerçekten de biliyordu ama kafasının bir yanışimdi evde dolaşanın o adam olduğunda yine deısrar
ediyordu. Hayır, o adam değil, oşey olduğunda. Uzay kovboyu, aşk hayaleti tekrar sahneyeçıkmıştıişte.
Evin boşalmasınıbeklemişti sadece. Jessieşimdi yazımasasının köşesindeki telefona uzanırsa onunçalışmad
ığınıanlayacaktı. O gece gölün kenarındaki evde hiçbir telefonunçalışmadığıgibi.

 Dostun Brandon istedi ğ i kadar g ü lebilir. Ama biz ger ç e ğ i biliyoruz. Ö yle de ğ il mi, Jessie?

  

 —289—                                Oyun/F: 19

 Jessie birdenbire sağlam elini uzatarak alıcıyıyerinden kaparcası-na alıp kulağına götürdü... ve o iç
rahatlatan düdük sesini duydu. Alıcıyıyerine bıraktı. Dudaklarının kenarında garip, neşesiz bir gülümseme
titreşti.

 Evet, ben senin nerede olduğunu kesinlikle biliyorum, aşağılık hayvan. İ yi-E ş ve kafamın içindeki diğer
hanımlar ne düşünürlerse düşünsünler, Punkin'le ben senin arkanda turuncu bir tulumla ilçe
hapishanesinde bir hücrede oturduğunu biliyoruz. Brandon bu hücrenin eski kanadın en dibinde olduğunu
söyledi. Devlet seninle eşit olan insanlardan oluşan bir jürinin karşısınaçıkarmadanönce diğer mahkûmlar
canına okumasınlar diye... Tabii senin gibi birşeyin eşiti olabilirse! Henüz senden tam anlamıyla kurtulmuş
sayılmayız. Ama kurtulacağız. Sana yemin ediyorum. Kurtulacağız!»

 Jessie'nin bakışlarıtekrar bilgisayarın ekranına kaydı. Hap ve sandviçin neden olduğu o uyuma isteği
kaybolmuştu. Ama kendisini iliklerine kadar yorgun hissediyor, başladığışeyi bitirebileceğine de hiç
inanmıyordu.

 «Artık Raymond Andrevv Joubert'ten söz etmenin zamanıgeldi,»diye yazmıştı... Ama gerçekten zamanı
gelmişmiydi? Ondan söz edebilecek miydi? O kadar yorgundu ki. Tabii yorgundu ya. Hemen hemen büt
ün gün ekrandaki işaretışığınıkovalayıp durmuştu. Belki de iyice yukarıçıkıp biraz kestirmesi daha iyi
olacaktı.«Geçolsun da güçolmasın,»ve buna benzer saçmalıklar. Bu bölümübilgisayarın belleğine yerleş
tirir ve ertesi sabah yeniden gözden geçiripçalışmaya başlardı...

 Punkin'in sesi Jessie'yi durdurdu. Artık bu sesi arada sırada duyuyordu. Ama Punkin konuşmaya başlad
ığızaman onu dikkatle dinliyordu.

 Ç al ış man ı burada kesmeye karar verirsen, o zaman belgeyi dosyalama zahmetine hi ç girme. Onu
sadece sil gitsin. İ kimizde Joubert'i ele alma cesaretini tekrar bulamayaca ğı n ı biliyoruz. Bu i ş insan ı n
hakk ı nda yaz ı yazd ığı birini ele almas ı gibi bir ş ey de ğ il. Onun kar şı s ı na çı kacaks ı n. Bazen bir
konuda yaz ı yazmak, o ş eyi kafan ı n derinliklerindeki odadan çı karmak ve ekrana ge ç irmek i ç in y ü
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rek ister.
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 Jessie,«Evet,»diye mırıldandı.«Bir metre boyunda bir kalp. Belki de daha fazla.»

 Sigarasından derin bir nefesçektikten sonra yarısına kadar içtiği sigarayısöndürdü. Kupürleri son bir kez
karıştırdı, sonra da pencereden Eastern Prom'un yamacına baktı. Karçoktan dinmiş, güneşışılışıl parlı
yordu ama uzun sürmeyecekti. Maine'deşubat günleri nankör ve cimriydi.

 Jessie boşodaya,«Ne diyorsun, Punkin?»diye sordu.Çocukken yaptığıgibi azametli bir tavırla, Elizabeth
Taylor gibi konuşmuştu. Annesiniçiledençıkaran o sesle.«Devam edelim mi, haayaatıım.»

 Ona cevap veren olmadı. Ama Jessie'nin buna ihtiyacıyoktu.Öne doğru eğilerek bilgisayarıçalıştırdı. Uzun
süre duraklamadı, hatta bir sigara yakmak için bile.

 37

 Artık Raymond Andrew Joubert'ten söz etmenin zamam geldi. Kolay olmayacak ama elimden geleni
yapacağım. Onun için kendine bir fincan kahve daha al, hayatım. Evde konyağın varsa, kahvene biraz da
ondan koymak isteyebilirsin. İşte şimdi üçüncü bölüm başlıyor.

 Bütün o gazete kupürleri masada, yanımda duruyor. Ama haberler ve makaleler bilinmesi gereken her
şey bir yana, benim bildiklerimi bile açıklamıyorlar. Joubert'in bütün yaptıklarını bilen biri olduğunu
sanmıyorum (Joubert kendisi bile). Belki de böylesi daha iyi. Gazetelerde ima edilenler ve basma hiç
yansımayanlar tam kâbuslara yakışacak şeyler. Ben de olanların hepsini bilmek istemem. Gazetelere
düşmeyen haberlerin çoğunu bana geçen hafta garip bir biçimde sessizleşmiş ve hizaya girmiş olan
Brandon sağladı. Joubert'm hikayesiyle benimki arasındaki bağ gözardı edilmeyecek kadar belirginleştiği
zaman hemen onu çağırdım.

 Brandon, «Sözünü ettiğin adamın o olduğunu düşünüyorsun, değil mi?» diye sordu. «O gece eve gelen
adamın?»

 «Brandon,» dedim. «O olduğunu biliyorum.»

 291 -

 Brandon içini çekti ve bir dakika kadar gözleri ellerine dikili öylece oturdu. Sonra başını kaldırarak bana
baktı. Bu mektubu yazdığım odadaydık. Sabahın dokuzuydu ve bu kez Brandon'un yüzünü gizleyecek
gölgeler de yoktu. «Sana bir özür borcum var. Konuştuğumuz sırada sana inanmadım...»

 «Biliyorum,» Elimden geldiğince anlayışlı bir tavırla konuşmaya çalışmıştım.

 «Ama şimdi inanıyorum. Sevgili Tanrım! Bu işin ne kadarını bilmek istiyorsun, Jess?»

 Derin bir soluk aldım. «Öğrenebileceğin her şeyi.» Brandon neden böyle davrandığımı bilmek istedi.
«Bunun sadece seni ilgilendiren bir konu olduğunu ve işine burnumu sokmamamı söylersen, isteğine boyun
eğmek zorunda kalırım. Ama sen benden bizim büronun artık kapandığına karar verdiği bir olayı yeniden
kurcalamamı istiyorsun. Geçen sonbaharda seni desteklediğimi bilen biri, bu kış Joubert'in etrafında
havayı kok-ladığımı farkederse...»
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 «Başın derde girebilir,» dedim. Bu olasılığı daha önce düşünmemiştim.

 Brandon, «Evet,» diye cevap verdi. «Ama bunun için fazla endişelendiğim yok. Ben büyüdüm artık ve
başımın çaresine bakabilirim ...ya ha hiç olmazsa bakabileceğimi sanıyorum. Ben daha çok senin için
endişeleniyorum, Jess. Seni gazetelerin başsayfalarından çabucak ve mümkün olduğu kadar acı
vermeden silmek için çok çabaladık. Bu kadar uğraşmalardan sonra kendini yine gazetelerin birinci
sayfalarında bulabilirsin. Aslında bu bile en önemli nokta değil. Hatta 'biraz önemli' bile sayılamaz. Bu,
İkinci Dünya Savaşından beri Kuzey New England'da ortaya çıkan en iğrenç olay. Yani bazı ayrıntılar
öyle dehşet verici ki, onların adeta radyoaktif olduğunu düşünebilirsin. Sen de önemli bir neden olmadıkça
etki alanına girmemelisin.» Sinirli sinirli güldü. «Kahretsin. Benim de çok önemli bir neden olmadıkça
tehlike bölgesine yaklaşmamam gerekir.»

 Ayağa kalkarak ona doğru gittim. Sol elimle parmaklarını kavradım. «Nedeni bir milyon yıl da yaşasam
yine de anlatamam. Ama 'ne'yi açıkla-bileceğimi sanıyorum. Bu yeterli olur mu? Hiç olmazsa başlangıç
için?»

 Brandon elimi usulca kavrayarak başını, «Evet,» der gibi salladı.

 — 292 —

 «Üç şey var,» dedim. «Bir: Onun gerçek olduğunu bilmeliyim. İki: Yaptıklarının gerçek olduğunu
bilmeliyim. Üç: Bir daha uyandığım zaman onu yatak odamda görmeyeceğimi bilmeliyim.»

 Bu sözler bana bütün olanları hatırlattı. Ruth, ve ağlamaya başladım. O gözyaşlarının hileli ya da hesaplı
bir yam yoktu. Akıverdiler sadece. Ne yaparsam yapayım gözyaşlarıma engel olamazdım.

 «Lütfen bana yardım et, Brandon,» dedim. «Işığı her söndürüşümde o karanlıkta odanın dibinde,
karşımda duruyor. Korkarım, projektörü onun üzerine tutmazsam sonsuza kadar da böyle sürecek.
Yardım isteyebileceğim başka hiç kimse yok. Bilmem gerekiyor. Lütfen bana yardım et.»

 Brandon elimi bıraktı, o gün giydiği son derece zarif hukukçu elbisesinin bir yerinden bir mendil çıkarıp
yüzümü sildi. Bunu annem gibi büyük bir sevecenlikle yaptı. Dizimi sıyırdığım için hüngür hüngür ağlayarak
mutfağa girdiğim zaman annem de öyle davranırdı. Ama daha küçükken. Yani ben ailenin 'gıcırdayan
tekerleği'ne dönüşmeden önce.

 Brandon sonunda, «Tamam,» dedi. «Elimden geldiğince bilgi toplamaya çalışacağım ve sana
aktaracağım... Yani sen bana durmamı söyleyin-ceye, bunu isteyinceye kadar. Ama bana uçak kemerini
sıkıca bağlaman gerekiyormuş gibi geliyor.»

 Brandon bir hayli şey öğrendi. Şimdi ben de onları sana aktaracağım, Ruth. Ama seni mertçe
uyarmalıyım: Brandon kemerin bağlanması konusunda haklıydı. Bundan sonraki birkaç sayfayı atlamak
istersen sana hak veririm. Keşke ben de onları yazmadan atlayabilseydim. Ama bana bu da tedavinin bir
bölümüymüş gibi geliyor. Son bölümü olduğunu umarım.

 Olayın bu bölümü «Brandon'un Hikâyesi» diye1adlandırabileceğim kısmı 1984 ya da 1985'te başlıyor. O
günlerde Batı Maine'in göller bölgesinde mezarlara saldırılar başladı. Eyalet sınırında ve New
Hampshire'da altı kadar küçük kentte benzer olaylar görülüyordu. Mezar taşlarını devirmek, tabanca
boyasıyla yazılar yazmak ve özel günlerde asılan bayrakları çalmak öyle yerlerde çok görülür. Tabii 1
Kasımda, Cadılar Gecesinin ertesi günü mezarlardan patlamış bal kabaklarının toplanması gerekir. Ama
sözünü ettiğim olaylar, şakalar ya da basit hırsızlıklardan öte şeylerdi. Brandon geçen haftanın sonlarına
doğru bana ilk haberi getirdiği zaman «Tecavüz» sözcüğünü kullandı. Bu sözcük 1988'de polis
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raporlarının çoğunda görülmeye başlandı.
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 Olaylar, onları farkeden kimselere 'anormal' gözüküyordu. Vakaları araştıranlara da. Ama suçlunun
'çalışma yöntemi' bayağı akıllıcaydı. Dikkatle organize ediliyor ve uygulanıyordu. Biri... belki iki, üç kişi
ama büyük olasılıkla bir tek kişi küçük kentlerdeki mozole ve mahzenlere giriyordu. Ev ya da dükkâna
giren bir hırsızın ustalığıyla hem de. Bu işleri yapmak için matkaplar, mandal kesecek aletler, sağlam demir
testereleri, hatta belki bir vinç de getiriyordu. (Brandon son zamanlarda dört çekişli taşıtların çoğunda vinç
bulunduğunu söylüyor.)

 Suçlu hep mozole ve mahzenlere giriyor, tek tek mezarlara hiç dokunmuyordu. Toprak çok sert olduğu
için kazılamadığı ve cesetlerin şiddetli don geçinceye kadar bekletildiği kış aylarında yapmaktaydı bu işi.
Mahzene girdikten sonra tabutları açmak için matkap ve mandal kesiciyi kullanıyordu. Cesetleri sistemli
bir biçimde soyuyor, gömülmeye hazırlandıkları sırada üzerlerinde olan mücevherleri alıyordu. Kerpetenle
altın dişleri ya da altın dolgulu olanları söküyordu.

 Bunlar iğrenç şeylerdi ama yine de anlaşılır bir yanı vardı. Ancak bu adamın başlangıç noktası hırsızlıktı.
Ayrıca gözleri oyuyor, kulakları koparıyor ve ölü boğazlan kesiyordu. 1989 Şubatında Chilton
Remembrance Mezarlığında iki cesedin burunları olmadığı görüldü. Adamın onları bir çekiç ve keskiyle
kopardığı anlaşılıyordu. Bu olayı soruşturan polis memuru Brandon'a, «Herhalde kolay oldu,» demiş.
«Orası derin dondurucu gibiydi. Burunları buz parçalan gibi kırüivermiştir.» Şimdi asıl soru şu: Bir adam
donmuş iki burnu ne yapar? Onları anahtarlığına mı takar? Üzerlerine nacho peyniri serpip mikrodalga
fırınına mı sokar? Ne yapar?

 Saldırıya uğrayan cesetlerin hemen hiçbirinin el ve ayakları yoktu. Bazen kollarıyla bacakları da. Birkaç
vakada suçlu ölülerin kafalarını ve cinsel organlarını da almıştı. Adli tıp bulguları onun kaba işler için balta
ve kasap bıçağı, daha inceleri içinse bisturiler kullandığını gösteriyordu. Bu konuda fena da sayılmazdı.
Chamberlain ilçesi şerif yardımcılarından biri Brandon'a, «Yetenekli bir amatör,» demiş. «Onun
safrakesemle ilgilenmesini istemem. Ama kolumdaki etbenini alması için ona güvenebilirim... tabii bol bol
Halcion ya da Prozac içersem.»

 Suçlu birkaç olayda vücutları ve kafataslarım açıp içlerini hayvan pisli-ğiyle doldurmuştu. Ama polis daha
çok cinsel tecavüzle karşılaşıyordu. Altın diş, mücevher ya da kol bacak çalacağı zaman kadınlarla
erkekler

 —294—

 arasında bir ayırım yapmıyordu. Ama cinsel organları çalmak ya da ölülerle seks yapmak konusunda her
zaman erkekleri tercih ediyordu.

 Bu açıdan çok şanslı olduğumu düşünebiliriz.

 Gölün kıyısındaki evimizden kaçtıktan sonraki bir aylık sürede kırsal kesimdeki polis merkezlerinin nasıl
çalıştıkları konusunda bir hayli bilgi edinmiştim. Ama bu, geçen hafta öğrendiklerimin yanında solda sıfır
kalır. En şaşılacak şeylerden biri küçük kent polislerinin sıkı ağızlı ve düşünceli insanlar olmaları. Devriye
gezdiğin bölgede herkesin küçük adlarını biliyorsan ve çoğuyla akrabalığın da varsa, o zaman ağzı sıkılık
soluk almak kadar doğal olur.

 Benim vakayla ilgilenmeleri bu incelikli ağzı sıkılığın bir örneği. Jou-bert olayıyla ilgili kovuşturma da bir
diğeri. Unutma, bu soruşturma yedi yıl sürdü ve sona ermeden önce işe pek çok kişi karıştı. İki eyalet

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  198

http://www.processtext.com/abclit.html


polisi bölümü, dört ilçe şerifi, otuz bir şerif yardımcısı. Ve Tanrı bilir kaç yerel polis ve memur. Dosyalar
kapatılmamıştı, hâlâ açıktı. 1989'da artık suçluya bir ad takmışlardı: Rudolph. Ünlü yıldız Valentino'dan
alınma bir isim. Başka vakalarla ilgili olarak tanıklık yapmak için bölge mahkemesine geldikleri zaman
Rudolph'tan söz ediyorlardı. Augusta ve Derry'deki yasaları uygulama seminerlerinde Rudolph'la ilgili
bilgi alışverişi yapıyorlardı. Kahve molaları sırasında onu konuşuyorlardı. Polislerden biri Brandon'a, «Onu
bizimle birlikte evlerimize de götürüyorduk,» demiş şu, ölülerin burnundan söz eden memur. «Bundan
emin olabilirsiniz. Bizim gibiler her zaman Rudolph gibileri evlerine götürürler: Son ayrıntıları ara bahçedeki
barbekü sırasında öğrenirsiniz. Çocuklarınızın Küçük Ligde beyzbol oynamalarını seyrederken başka bir
bölümden olan bir arkadaşınızla onu incelersiniz. Çünkü ayrıntıları ne zaman yeni bir biçimde birleştirip
ödülü kazanacağınızı bilmezsiniz.»

 İşte olayın en şaşılacak yanı (Herhalde bunu çoktan tahmin ettin... yani şimdi banyoda yediklerini
çıkarmıyorsan): O kadar yıl boyunca bu polisler gerçekten canlı bir canavarla karşı karşıya olduklarını
biliyorlardı. Hatta bir hortlakla. Adam eyaletin batı bölümünde dolaşıp duruyordu. Ve hikâye Joubert
yakalanıncaya kadar gazetelere geçmedi! Bir bakıma ben bunu çok garip ve biraz da ürkütücü
buluyorum. Ama daha geniş anlamda harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Büyük kentlerin çoğunda
suçla
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 savaş pek de iyi gitmiyor sanırım. Ama burada, bu bölgede ne yapıyorlarsa hâlâ etkili oluyor.

 Tabii Joubert gibi bir deli ancak yedi yılda yakalanabildiği için sistemin bir hayli geliştirilmesi gerektiğini
tartışabilirsin. Ama Brandon bu noktayı benim için çabucak açıklığa kavuşturdu. Bana zanlının (evet, bu
sözü gerçekten kullanıyorlar) sadece polislerin bütçe kısıtlamaları yüzünden en önemli ve acil vakalarla
ilgilenmek zorunda kaldıkları çok küçük kentlerde faaliyette bulunduğunu anlattı... Yani polislerin ölülere
değil, dirilere karşı işlenmiş suçlarla ilgilendikleri yerlerde. Polisler eyaletin batı yarısında en aşağı iki
otomobil çalan çete ve arabaları parçalayan dört garaj olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar sadece
öğrenebildikleri. Sonra katiller, karılarını dövenler, hırsızlar, hız meraklıları ve sarhoşlar da var. En
önemlisi uyuşturucu sorunu. Uyuşturucu satılıyor, alınıyor, yetiştiriliyor, insanlar bu uğurda birbirlerini
yaralıyor ya da öldürüyorlar. Brandon'a göre Nor-way'deki polis müdürü artık 'koain' kelimesini bile
kullanmıyormuş. O uyuşturucudan 'Toz pislik' diye söz ediyormuş. Raporlarında da 'Toz B.' diye
yazıyormuş. Onun ne demek istediğini anladım. Bütün o 'acubeler şovu'nu hızlı sürmeye kalktığın zaman
parçalanacakmış gibi olan dört yıllık bir Plymouth devriye arabasıyla durdurmaya çalışan küçük bir kent
polisiysen, o zaman görevlerin de çabucak önemlerine göre ayrıhverir. Ölülerle oynamaktan hoşlanan biri
de listenin başında yer almaz.

 Ben bütün bunları dikkatle dinledim ve anlatılanları kabul ettim. Ama hepsini değil. «Bazıları gerçek gibi
gözüküyor,» dedim. «Ama bazıları da sanki işlerine öyle geldiği için öyle davranıyorlarmış gibi geliyor
bana. Yani Joubert'in yaptıkları... Bu 'ölülerle oynamaktan' daha da ileri gitmiş. Öyle değil mi? Yoksa
yanılıyor muyum?»

 Brandon, «Hayır, hiç yanılmıyorsun,» diye cevap verdi.

 Aslında ikimiz de düşündüklerimizi açık açık söylemek istemiyorduk. Yani bu sapık yedi yıl o kentten bu
kente gitmiş, ölülerle seks yapmıştı. Bence onu engellemek yerel dükkândan makyaj malzemesi çalan
genç bir kızı yakalamak ya da Vaftiz Kilisesinin arkasındaki koruda kimin marihu-ana yetiştirdiğini
anlamaktan çok daha önemliydi.

 Ama onu kimse unutmamıştı. Herkes birbiriyle bilgi değiştokuşu yapıyordu. Rudolph gibi bir zanlı
polisleri türlü nedenlerle endişelendirir.
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 en önemli neden şudur: Ölülere böyle şeyler yapacak kadar kaçık olan biri canlılara da aynı şekilde
saldıracak kadar sapık olabilir. Tabii Rudolph sadık baltasıyla kafanı ikiye bölmeye karar verdiği zaman
pek fazla yaşayamazsın. Polisi o çalman kol ve bacaklar da kaygılandırıyordu. O sapık onları neden
alıyordu? Onlarla ne yapacaktı? Brandon, Oxford ilçesi şerifinin bürosunda imzasız bir belgenin
dolaştığından söz etti. «Belki de Aşık Rudolph aslında Yamyam Hannibal» diye yazıyormuş. Bu hemen
ortadan kaldırılmış. Bunun marazi bir şaka olduğunu düşündükleri için değil. Böyle bir şeyi düşünmemişler.
Sadece şerif olayın gazetelere sızmasından korkmuş.

 Yerel polis merkezleri zaman ve memur bulabildiklerinde şu ya da bu mezarlıkta pusu kuruyorlardı. Batı
Maine'de pek çok mezarlık var. Olay sonunda çözümleninceye kadar bu iş bazıları için hemen hemen bir
hobiye dönüştü sanırım. Yeteri kadar zar atarsan, diye düşünüyorlardı. Er geç istediğin sayı gelir...
Gerçekten de böyle oldu.

 Geçen haftanın başlarında, yani yaklaşık on gün önce Castle İlçesi Şerifi Norris Ridgewick ve
yardımcılarından biri arabalarını Homeland Mezarlığının yakınındaki terkedilmiş bir ambarın kapısına park
ettiler. Orası, kabristanın kapısına giden ikinci yolun üzerindeydi. Gecenin ikisi olmuştu, artık nöbeti
bırakmaya hazırlanıyorlardı. Tam o sırada Şerif Yardımcısı John LaPointe bir motor sesi duydu.
Kamyoneti kapının önünde duruncaya kadar göremediler. Çünkü karlı bir geceydi ve yeni gelen de
farlarını yakmamıştı. Şerif yardımcısı adamı kamyonetten inip mezarlığın dövme demir kapısını çubukla
açmaya çalıştığını gördükleri an onu tutuklamalarını istedi. Ama şerif ona engel oldu.

 Brandon bana, «Ridgewick garip görünüşlü bir adam,» dedi. «Ama bir zanlıyı yasalara uygun biçimde
yakalamanın önemini biliyor. O heyecan anında bile mahkeme salonunda olabilecekleri gözden
kaçırmıyor. Bu işi kendisinden önce şerif olan Alan Pangborn'dan öğrenmiş. Yani en iyi bir
öğretmenden.»

 Kamyonet kapıdan girdikten on dakika sonra Ridgevvick'le LaPointe de onu izlediler. Onlar da farlarını
söndürmüşlerdi. Karda adeta sürünür-cesine gidiyorlardı. Kamyonetin bıraktığı izleri takip ettiler ve
sonunda

 — 297 —

 onun nereye gittiğinden kesinlikle emin oldular. Adam tepenin yamacına açılmış olan kent mahzenine
gidiyordu. Hem şerif, hem de yardımcısı Rudolph'u düşünüyor ama açık açık söylemiyorlardı. LaPointe
sonradan bunun beyzbolda topu atmaya hazırlanan oyuncuya uğursuzluk getirmek gibi bir şey olacağını
söyleyecekti.

 Ridgewick yardımcısına devriye arabasını mahzenden geriye, tepenin ön tarafına park etmesini söyledi.
Suçlunun kendini asması için ona bol ip sağlamak nityetindeydi. Sonunda Rudolph'un kendini asarak
aydan buraya erişecek kadar ipi olduğu anlaşılacaktı. Ridgewick'le LaPointe sonunda harekete geçtiler.
Tabancalarını çekmiş, elfenerlerini yakmışlardı. Ray-mond Andrew Joubert'i açılmış bir tabutun içine
girerken yakaladılar. Bir elinde baltası vardı, diğerinde de cinsel organı. LaPointe, «İkisiyle de iş görmeye
hazırdı,» dedi.

 Joubert'i fenerlerin ışığında ilk kez gördükleri zaman ikisinin de ödü patlamış olmalı. Buna hiç
şaşmıyorum. Tabii gecenin ikisinde, mezarlıktaki mahzende onun gibi bir yaratıkla karşılaşmanın nasıl bir
şey olduğunu çok kişiden daha iyi anladığımı düşünerek kendime iltifat ediyorum belki de. Her şey bir
yana, Joubert'te 'Akromegali' var. Bu hastalık insanın el, ayak ve suratının devamlı büyümesine neden
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oluyor. Buna pituerin bezinin fazla çalışması yol açıyor. Yaratığın alnının öyle şişkin, dudaklarının da fazla
kalın olmasının nedeni bu. Ayrıca Joubert'in anormal denilecek kadar uzun kolları da var. Elleri dizlerinin
iki yanında sallanıyor.

 Bir yıl önce Castle Rock'da büyük bir yangın oldu. Kentin merkezinin önemli bir bölümü yandı. Şerif
son zamanlarda çok ciddi suçlar işlemiş olanları Chamberlain ya da Norway'deki hapishaneye yolluyor.
Ama o gece saat üçte Şerif Ridgewick de, Yardımcısı LaPointe da karlı yollardan geçerek böyle bir
yolculuğu yapmak istemediler. Onun için Joubert'i son zamanlarda kullandıkları tamir edilmiş kulübeye
götürdüler.

 Brandon bana, «Saatin geç, yolların da karlı olduğunu iddia ettiler,» dedi. «Ama bana bundan başka
nedenler de varmış gibi geliyor. Bence şerif ele geçirdiği ödülü başkalarına teslim etmeden önce onu biraz
sıkıştırmak istedi. Ama Joubert hiçbir sorun çıkarmadı. Devriye arabasının arka kanepesinde oturuyordu
ve bir ağustosböceği kadar gevezeydi. «Ta-
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 les From Crypt»teki öykülerin birinden kaçmışa benziyordu. Hem şerif, hem de yardımcısı Joubert'in o
eski Turtles şarkısı «Happy Together»ı söylediğine yemin ettiler.»

 Ridgeway telsizle iki geçici yardımcının onları karşılamasını istedi. Joubert'in sıkıca kilitlenmesini,
yardımcılara çifteler ve bol kahve verilmesini sağladı. Sonra LaPointe'le oradan ayrılarak kamyonet için
Homeland mezarlığına döndüler. Ridgewick eldivenlerini giydi ve polislerin bir vakada kullandıkları
zaman 'kanıt battaniyesi' dedikleri o yeşil Hefty plastik torbalarından birinin üzerine oturdu. Taşıtı kente
getirdiler. Şerif arabayı sürerken bütün pencereleri açmıştı ama söylediğine göre içerisi yine de altı günlük
bir elektrik kesintisinden sonra kasap dükkânı gibi kokuyordu.

 Ridgeway kamyoneti kentin garajında park lambalarının altına park ettiği zaman taşıtın arkasını ilk kez
iyice gördü. İki yandaki büyük kutularda çürüyen birkaç kol duruyordu. Benim gördüğümden çok daha
küçük bir hasır sandıkla hırsızlık için kullanılan aletlerle dolu bir Craftsman araç gereç çantası vardı.
Ridgewick hasır sandığı açınca içinde kenevir sicimine geçirilmiş altı penis buldu. Söylediğine göre bunun
ne olduğunu hemen anladı. Bir kolyeydi. Joubert sonradan mezarlıklara giderken sık sık bu gerdanlığı
taktığını itiraf etti. «Son kez de taksaydım, beni yakalayamazdınız,» dedi. «O bana her zaman şans
getirdi. Bol şans.» Onu yakalamalarının ne kadar uzun sürdüğünü düşünürsen ona hak verirsin sanırım,
Ruth.

 Ancak en kötüsü, sürücü yerinin yanındaki koltukta duran sandviçti. İki dilim Wonder ekmeğinin
arasından uzanan şeyin bir insan dili olduğu kesindi. Üzerine çocukların çok sevdikleri o sarı hardaldan
bol bol sürülmüştü.

 Brandon, «Ridgewick kusmadan önce kendini kamyonetten dışarı atmayı başarmış,» diye açıkladı. «İyi
de olmuş. Yoksa eyalet polisi kanıtların üzerine kustuğu için onun canına okurdu. Öte yandan eğer 
çıkarmasay-dı, ben onun psikolojik nedenlerle işinden alınmasını isterdim.»

 Joubert'i şafak söktükten hemen sonra Chamberlain'e götürdüler. Ridgevvick devriye arabasında arkaya
doğru dönerek telin gerisinden Jou-bert'e haklarını okumaya başladı. (Şerif bunu ikinci ya da üçüncü kez
yapıyordu. Ridgewick'in her şey bir yana, düzenli bir adam olduğu belli.) Tam
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 o sırada Joubert şerifin sözünü keserek, «Babamla anama kötü bir şey yapmış olabilirim, üzgünüm,»
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dedi. O zamana kadar Joubert'in cüzdanındaki belgelerden onun Motton'da yaşadığını öğrenmişlerdi.
Chamberla-in'in hemen karşısında, nehrin diğer tarafındaki daha çok çiftçilerin yaşadığı bir kasabaydı.
Joubert yeni hücresine kilitlenir kilitlenmez Ridgewick hem Chamberlain, hem de Hotton polisine adamın
söylediklerini haber verdi.

 Castle Rock'a dönerlerken LaPointe, Ridgewick'e, Joubert'in evine giden polislerin neler bulacaklarını
düşündüğünü sordu. Şerif, «Bilmiyorum,» dedi. «Ama yanlarına gaz maskelerini almayı hatırladıklarını
umarım.»

 Neler buldukları ve vardıkları sonuçlar, ondan sonraki günlerde gazetelerde yazıldı. Tabii bilgi gitgide
artıyordu. Ama eyalet polisi ve Maine başsavcılık bürosu Joubert'in parmaklıkların arkasında geçirdiği ilk
gün sona ererken Kingston Yolundaki çiftlikte neler olduğu konusunda etraflı bilgi edindiler. Joubert'in
babamla anam dediği insanlar ölmüşlerdi. Aslında kadın onun üvey annesiydi, adamla nikâhsız yaşıyordu.
Kadınla adam öleli aylar olmuştu. Ama Joubert o 'kötü şey' sadece günler ya da saatler önce olmuş gibi
konuşuyordu. İkisinin de kafaderilerini yüzmüş ve 'babasının' çoğu yerini yemişti.

 Evin her tarafına vücut parçalan saçılmıştı. Havanın soğuk olmasına rağmen bazıları çürümüş ve
kurtlanmıştı. Bazılarıysa dikkatle tuzlanıp saklanmıştı. Tuzlanan parçalarının çoğu erkek cinsel
organlarıydı. Polis bodrum merdiveninin yanındaki rafta elli kadar Bally kavanozu buldu. İçlerinde
gözler, dudaklar, parmaklar ve testisler vardı. Joubert ev konserveciliğinden iyi anlıyordu. Ayrıca ev
çalınmış bir sürü eşyalarla doluydu. Çoğu yazlık kamplardan ve evlerden çalınmıştı. Joubert onlardan,
«Benim şeylerim...» diye söz ediyordu. Elektrikli ev aletleri, araçlar, gereçler, bahçe malzemesi ve bir
Victoria's Secret butiğini dolduracak kadar iç çamaşırı. Yaratığın onları giymekten hoşlandığı
anlaşılıyordu.

 Polis hâlâ Joubert'in mezarları soyduğu sırada aldığı vücut parçalarıyla başka yerlerden ele geçirdiklerini
birbirinden ayırmaya çalışıyor. Onun son beş yıl içinde on iki kadar insanı öldürdüğüne inanıyorlar.
Kamyoneti-
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 ne aldığı otostop yapan yersiz yurtsuz kimseler. Brandon bu sayının daha da yükselebileceğini söylüyor.
Ama adli tıp çalışmaları çok ağır gidiyor. Joubert'in de bu konuda bir yardımı olmuyor. Konuşmak
istemediğinden değil, fazla gevezelik ettiği için. Brandon'a göre şimdiye dek üç yüzden fazla cinayet
işlediğini itiraf etmiş. Bunun içinde George Bush'a karşı düzenlediği suikast de var.

 Joubert on beş yaşından beri çeşitli akıl hastanesine girip çıkmış. On besindeyken kuzeniyle cinsel ilişkide
bulunduğu için tutuklanmış. Sözü geçen kuzen o sırada iki yaşındaymış. Joubert'in kendisinin de cinsel
saldırıya kurban olduğu belli bir şey. Babası, üvey babası ve üvey annesinin ona cinsel tacizde
bulundukları anlaşılıyor. Eskiden ne derlerdi? «Birlikte oynayan aile parçalanmaz.»

 Joubert'i kaba cinsel taciz suçuyla Gage Point'e yollamışlar. Orası Hancock ilçesinde yeniyetme gençler
için kurulmuş hapishane, durak yeri ve akıl hastanesi gibi bir kurum. Dört yıl sonra iyileştiğini söyleyerek
1973'te onu serbest bırakmışlar. Yani on dokuz yaşındayken. Joubert 1975'in yansını ve 1976'nın çoğunu
Augusta'daki ıslahevinde geçirmiş. Buna «Joubert'in Hayvanlarla Eğlendiği» dönem neden olmuş. Böyle
şeylerle şaka etmemem gerektiğini biliyorum, Ruth. Herhalde korkunç bir insan olduğumu düşünüyorsun.
Ama doğrusunu istersen başka ne yapacağımı da bilmiyorum. Bazen işi şakaya vurmazsam ağlayacağımı
hissediyorum. Ağlamaya başlarsam da bir daha duramayacağımı sanıyorum. Joubert o günlerde kedileri
çöp varillerine kapatıyor, sonra da 'teneke eziciler' diye bilmen iri hava fişekleriyle patlatıp paramparça
ediyormuş. İşte böyle şeylerle meşgulmüş o sırada... Ve arada sırada da, herhalde biraz program dışına
çıkmak istediğinde, küçük köpekleri ağaçlara çiviliyormuş.
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 Joubert'i 1979'da altı yaşındaki bir oğlan çocuğun ırzına geçtiği ve gözlerini kör ettiği için Juniper HilPe
yollamışlar. Bu sefer oradan bir daha çıkmamasına karar verilmiş. Ama iş siyasete ve eyaletçe yönetilen
kurumlara, özellikle akıl hastanelerine geldi mi hiçbir şeyin sonsuza dek sürmediğini söylemek haksızlık
olmaz sanırım. Joubert'i 1984'te Juniper HilPden salıvermişler. Yine 'iyileştiğine' karar vermişler. Brandon
bu ikinci 'iyileşmenin' modern bilim ve psikiyatrinin mucizelerinden çok, eyaletin akıl hastalıkları
bütçesindeki kısıtlamalarla ilgili olduğunu düşünüyor. Ben de öyle. Her neyse, Joubert, Motton'a, üvey
annesiyle onun nikâhsız koca-
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 sının yanma dönmüş. Eyalet de onu unutmuş... Yani Joubert'e bir şoför ehliyeti vermek dışında. Sınava
girmiş ve son derece yasal bir ehliyet almış. Bence en hayret edilecek şey de bu. Ve 1984'ün sonlarında
ya da 1985'in başlarında yerel mezarlıkları dolaşmak için ondan yararlanmış...

 Artık işi başından aşkınmış çocuğun. Kışın bütün Batı Maine'de mozole ve mahzenlere giriyormuş, yazın
da mevsimlik kamplara ve evlere. Hoşuna giden her şeyi alıyormuş. Şu «Benim şeylerim» dediklerini.
Joubert'in çerçeveli resimlerden çok hoşlandığı anlaşılıyor. Kingston Yolundaki evin tavan arasında dört
sandık dolusu çerçeveli fotoğraf buldular. Brandon onları hâlâ saydıklarını söylüyor. Toplamın yedi
yüzden fazla olacağını sanıyor.

 Joubert, babasıyla anasını öldürmeden önce bu çiftin olanlara ne kadar katkıda bulunduklarını söylemek
imkânsız. Ama bu işlere iyice karışmışlar sanırım. Çünkü Joubert yaptıklarının hiçbirini saklamamış.
Komşulara gelince... onların düşünceleri aynı. «Borçlarını ödüyor, kimseyle fazla konuşmuyorlardı.
Olanlar bizi ilgilendirmezdi.» Bu iğrenç ama kusursuz bir şey sayılmaz mı? Ne dersin? Sapıklık
Psikiyatrisi Dergisi'yle, karışık New England Gotiği.

 Polis bodrumda daha büyük, başka bir hasır sandık buldu. Brandon bu kanıtlarla ilgili polis fotoğraflarının
kopyalarını aldı. Ama onları önce bana göstermekten çekindi. Şey... aslında bu sözler çok hafif kalıyor.
Brandon sadece bu noktada bütün erkeklerin dayanamadığı o isteği duydu. Neyi kastettiğimi biliyorsun.
John Wayne rolü oynama arzusu. «Haydi, küçük hanım, bütün bu ölü kızılderililerin yanlarından
geçinceye kadar hep ileriye, çöle bakın. Onları arkada bıraktığımız zaman size söylerim.»

 Brandon, «Joubert o gece evde olabilirdi,» dedi. «Bunu kabul etmeye hazırım, etmemem için başım
kuma gömmüş lanet olasıca bir devekuşu olmam gerekir. Her şey uyuyor. Ama şu soruma cevap ver: Bu
işi neden sürdürüyorsun, Jess? Bunun ne yararı olabilir ki?»

 Bu sorulan nasıl yanıtlayacağımı bilemedim, Ruth. Ama bildiğim bir tek şey vardı: Yapabileceğim hiçbir
şey durumu olduğundan daha kötü bir hale sokamazdı. O yüzden sert bir kadın rolü oynadım. Brandon
da bu küçük hanımın ölü kızılderililere bakmadan posta arabasına binmeyeceğini anladı. İşte böylece o
fotoğrafları gördüm. En çok baktığım resmin

 —302—

 köşesinde 'Eyalet Polisi Kanıtı No. 217' yazılıydı. Resme bakmak, birinin bir yolunu bulup videoya aldığı
en korkunç kâbusunu seyretmeye benziycr-du. Fotoğrafta hasırdan yapılmış dörtköşe bir sandık vardı.
Fotoğrafçının içindekilerin resmini çekebilmesi için kapağı açılmıştı. Sandıkta yığınla kemiğe karışmış
çılgınca bir mücevher koleksiyonu görülüyordu. Bazı parçalar değerli, bazı parçalarsa gösterişli ama
değersizdi. Bir kısmı yazlık evlerden çalınmış, bir kısmıyla küçük kentte soğuk hava deposunda duran
cesetlerin donmuş ellerinden alınmıştı.
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 O fotoğrafa baktım. Bütün polis kanıt fotoğrafları gibi o da çok net ve keskin hatlıydı. Derken birdenbire
göldeki eve döndüm. Ansızın oldu bu. Bir tür hatırlama değildi, anlıyor musun? Oradaydım. Karyolaya
kelepçelenmiştim ve çaresiz durumdaydım. Gölgelerin sırıtan yaratığın yüzünden uçarcasına kaymalarını
seyrediyordum. Ona, beni korkuttuğunu söylediğimi duyuyordum. Sonra o sandığı almak için eğiliyordu.
Hummalı gibi parlayan gözlerini suratımdan hiç ayırmıyordu. O adamın... o şeyin çarpılmış, biçimsiz eliyle
uzandığını ve kemiklerle mücevherleri karıştırdığını görüyor, çıkan sesi duyuyordum.

 Aklımdan hiç çıkmayan ne biliyor musun? Onun babam olduğunu sanmam. O yaratığın babam olduğunu
ve daha önce istediği şeyi yapmak için ölüler diyarından döndüğünü düşündüm o gece. Ona, «Haydi,»
dedim. «Haydi. Ama bana daha sonra kelepçeleri açıp beni serbest bırakacağına söz vermelisin. Bana
sadece bunun için yemin et.»

 Aslında onun kim olduğunu bilseydim, yine aynı şeyi söylerdim sanırım. Sanmak mı? Aynı şeyi
söyleyeceğimi biliyorum. Anlıyor musun? Ölü erkeklere yaptığı şeyi bana da yapmasına izin verirdim. Eğer
beni bekleyen ölümden kurtulacağımı vaat etseydi. Kas krampları ve ihtilaçlarla bir köpek gibi
ölmeyeceğime söz verseydi. Sadece BENİ KURTARACAĞINA söz verseydi.

 Jessie bir an durdu. Hızla,şiddetle nefes alıyordu. Soluk soluğa kalmışgibiydi. Ekrandaki sözlere baktı. O
inanılamayacak, ağıza alınamayacak itirafa. Bir an onlarısilmek için ani bir istek duydu. Ruth onları
okuyunca utanacağıiçin değil. Evet, utanacaktı. Ama neden bu değildi. Jessie o sözcüklerle u ğ ra ş mak
istemiyordu. Onlarısilmezse böyle yapmak zorunda kalacaktı. Kelimeler kendi zorunluluklarını
yaratabiliyorlardı.

 —303—

 Senin kontrolundançıkıncaya kadar böyle birşey yapamıyorlar, diye düşündü. Siyah eldivenli sağelinin iş
aret parmağınıuzattı. Silme düğmesine dokundu... aslında onu okşadıadeta. Ama sonra elini geriçekti.
Yazdıklarıgerçekti,öyle değil mi?

 Tutsak olduğu saatlerde sık sık kullandığıo boğuk sesle,«Evet,»diye mırıldandı. Ama hiçolmazsaşimdi
konuştuğuİyi-Eşya da kafasındaki Ruth değildi.İyice raydançıkmadan kendini toparlamayıbaşarmıştı.
Belki bu da bir tür gelişme sayılırdı.«Evet, gerçek tabii.»

 Gerçek ve sadece gerçekti bu. Jessie buna yemin edebilirdi. Kendi de dahil, bazılarıgerçeği ne kadar iğ
rençbulurlarsa bulsunlar, onu silmeyecekti. Herşeyi olduğu gibi bırakacaktı. Belki mektubu gö
ndermekten vazgeçecekti sonunda. (Bunu göndermenin, yıllarca görmediği bir kadına bu kadar acıve
delilik yüklemenin adil birşey olup olmadığınıda bilmiyordu.) Ama gerçekleri silmeyecekti. Bu da
cesaretinin son kalıntılarıtükenmeden ve gücünün son damlalarıbitmeden mektubuçabucak tamamlaması
gerektiği anlamına geliyordu.

 Jessieöne doğru eğilerek tekrar yazmaya başladı.

 Brandon, «Hatırlaman ve kabul etmen gereken bir şey var, Jessie,» dedi. «Kesin bir kanıt yok. Evet,
yüzüklerinin kaybolduğunu biliyorum. Ama bu konuda ilk tahminin doğru olabilir. Yani belki de eli uzun
biri yüzükleri aldı.»

 «Ya 217 No.lu Kanıt?» diye sordum. «O hasır sandık?»

 Brandon omzunu silkti. Birden durumu kavradım. Şairler bu ani anlayış yeteneklerinden 'Epiphanie'ler
diye söz ederler. Brandon hasır sandığın bir rastlantı olması ihtimaline sıkıca sarılıyordu. Bu kolay değildi.
Ama geri kalan her şeyi kabul etmekten daha kolaydı. Özellikle Joubert gibi bir canavarın onun tanıdığı ve

Generated by ABC Amber LIT Converter, http://www.processtext.com/abclit.html

Page  204

http://www.processtext.com/abclit.html


hoşlandığı birinin hayatına girebileceği gerçeğini kabul etmekten. O gün Brandon Milheron'un yüzünde
gördüğüm şey çok basitti. Yığınla ikinci derecede kanıta aldırmayacaktı. Sağlam kanıt olmadığı noktası
üzerinde duracaktı. Her şeyin sadece benim hayalimin ürünü olduğu ve karyolaya kelepçelenmiş
yatarken gördüğüm özellikle çok canlı bir halüsinasyonu izah edebilmek için Joubert vakasına sıkıca
sarıldığım fikrini kafasından atmayacaktı.

 Bir şeyin içyüzünü kavramam olayını bir ikincisi izledi. Burada her

 —304—

 şey daha berraktı. Aynı şeyi ben de yapabilirdim. Yanıldığıma inanabilirdim sonunda... Ama bunu
yapmayı başarırsam bütün hayatım mahvolurdu. O sesleri tekrar duymaya başlardım. Sadece seninki,
Punkin'inki ya da Nora Callighan'ınkini değil. Annemin, ablamın, kardeşimin, lisede arkadaşlık ettiğim
çocukların, doktorların muayenehanelerinde on dakika kadar konuştuğum kimselerin ve Tanrı biliyor ya
daha kim bilir kaç kişinin sesini. Bence çoğu o korkutucu UFO sesleri olacaktı.

 Buna dayanamazdım, Ruth. Çünkü gölün kenarındaki o çetin saatlerden sonra iki ay boyunca yıllarca
çabalayarak baskı altında tuttuğum pek çok şeyi hatırladım. Galiba bu anıların en önemlisi elime yapılan ilk
ameliyatla ikincisi arasında yüzeye çıktı. O sırada hemen hemen devamlı ilaç veriliyordu bana. Anı şuydu:
Güneşin tutulduğu günle kardeşim WilPin yıldönümü partisi (hani şu kroket oyunu sırasında bana parmak
attığı parti) arasındaki yaklaşık iki yıllık sürede BÜTÜN o sesleri hemen hemen sürekli duydum. Belki
de WilFin bana parmak atması bir tür gelişigüzel, kaba tedavi yerine geçti. Olabilir sanırım. Atalarımızın
yemek pişirmeyi orman yangınlarından geride kalan şeyleri yiyerek keşfettiklerini söylemiyorlar mı? Belki
o gün beklenmedik bir tedavi uygulandı. Ama bana buna o parmak atma değil de, böyle yaptığı için
yumruğumu WilFin ağzına indirmem neden olmuş gibi geliyor... Bu noktada bunların hiçbiri önemli değil.
Asıl önemli olan şu: Balkondaki o günden sonraki iki yılı kafamın içindeki boşluğu bir tür fısıldayan
koroyla paylaştım. Söylediğim her söz ve yaptığım her hareket hakkında hüküm veren sürüyle sesle.
Bazıları sevecendiler ve beni destekliyorlardı. Ama çoğu korkmuş akılları karışmış insanların sesleriydi.
Kimisi Jessie'nin değersiz, aşağılık bir kız olduğunu ve başına gelen her kötü şeyi hak ettiğini düşünüyordu.
Jessie'nin her iyi şey için iki misli bedel ödemesi gerektiğini de. Ben iki yıl boyunca bütün bu sesleri
duydum, Ruth. Onlar kesildikleri zaman da hepsini unuttum. Yavaş yavaş değil, birdenbire.

 Böyle bir şey nasıl oldu? Bunu bilmiyorum, aldırmıyorum da. Değişiklik her şeyin daha kötüleşmesine
yol açsaydı, herhalde aldırırdım. Ama öyle olmadı. Her şey ölçülemeyecek kadar iyiye gitti. Güneş
tutulmasıyla yıldönümü partisi arasındaki iki yılı bir tür sis içinde geçirdim. Bilinçli kafam paramparçaydı ve
bu parçalar aralarında tartışıp duruyorlardı.

 —305—                                    Oyun / F: 20

 Geçen günkü gerçek 'epihani' de şuydu: İyi ve nazik Brandon Milheron'a boyun eğersem hemen
başladığım noktaya dönecektim. Şizofreni Bulvarından geçerek Kaçıklar Yoluna doğru gidecektim. Bu
kez kaba bir şok terapisi uygulayacak küçük kardeşim de yoktu. Bu sefer bu işi kendim yapmam
gerekiyordu. Gerald'ın lanet olasıca kelepçelerinden de kendim kurtulmak zorunda kaldığım gibi.

 Brandon beni süzüyor ve sözlerinin etkisini ölçmeye çalışıyordu. Ama bunu başaramamış olacak ki, aynı
sözleri tekrarladı. Yalnız biraz değişik bir biçimde. «Şunu unutmamalısın, nasıl gözükürse gözüksün
yanılıyor olabilirsin. Bence işin içyüzünü şu ya da bu biçimde kesinlikle öğrenemeyeceğin fikrini kabul
etmelisin. Sonuçta bunu yapmak zorundasın.»

 «Hayır, değilim.»
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 Brandon kaşlarını kaldırdı.

 «Her şeyi kesinlikle öğrenmem için hâlâ harika bir fırsat var. Sen bana yardım edeceksin, Brandon.»

 Yine pek de hoş olmayan bir tavırla gülümsemeye başlıyordu. Bran-don'un repertuarında böyle bir
gülümseme olduğunu bilmediğinden eminim. Şu «Kadınlarla birlikte yaşayamazsınız ama onları
vuramazsınız da,» diyen gülümseme. «Ya? E, bunu nasıl yapacağım?»

 «Beni Joubert'i görmeye götürerek,» dedim.

 Brandon, «Ah, hayır,» diye cevap verdi. «Bu yapmayacağım... yapamayacağım tek şey, Jessie.
Kesinlikle.»

 Ondan sonraki tartışmayla geçen bir saati anlatarak canını sıkmayacağım, Ruth. Konuşmamız bir
yerinde yozlaştı ve, «Sen çıldırmışsın, Jess!» «Yaşamımı yönetmekten vazgeç, Brandon!» gibi derin ve
entelektüel sözler duyuldu. Onu basınla tehdit etmeyi düşündüm. Bunun Brandon'un boyun eğmesini
sağlayacak tek şey olduğundan hemen hemen emindim. Ama sonunda bu silahı kullanmama gerek
kalmadı. Bütün yapmam gereken ağlamak oldu. Bunu yazmak bir bakıma kendimi inanılmayacak kadar
adi hissetmeme neden oluyor. Ama bir bakıma da olmuyor. Yani bunun da şu belirli folk dansında kızlarla
erkekler arasındaki dertlerin başka bir belirtisi olduğunu anlıyorum. Anlayacağın, Brandon ben
ağlayıncaya kadar ciddi olduğuma tam anlamıyla inanamadı.

 —306—

 Bu uzun hikâyeyi biraz olsun kısaltmaya çalışayım. Brandon telefona giderek dört ya da beş yere
çabucak telefon etti. Sonra da bana gelerek Joubert'in ertesi gün Cumberland Bölge Mahkemesinde
ikinci derecede bazı suçlar yüzünden yargılanacağım haber verdi. Çoğu hırsızlıktı bu suçların. Brandon,
«Eğer ciddiysen ve kalın tüllü bir şapkan varsa, seni oraya götürürüm,» dedi. Hemen kabul ettim.
Brandon'un suratından yaşamının en büyük hatasmı yaptığım düşündüğü belliydi ama sözünden de
dönmedi.

 Jessie yine durakladı. Yeniden başladığızaman artık ağır ağır yazıyordu. Ekrandan bir günöncesine bakı
yordu sanki. O sırada geceki on beşsantimlik kar henüz gökyüzünde beyaz, düzgün bir tehditten ibaretti.İ
lerde yanıp sönen maviışıklarıgördüve Brandon'un mavi Beamer'ı-nın yavaşladığınıduydu.

 Duruşmaya geç kaldık. Çünkü 1-295'te, yani kente giden kestirme yolda tır kamyonu devrilmişti.
Brandon bir şey söylemedi ama onun mahkemeye yetişmekte çok geç kalacağımızı umduğunu
biliyordum. Joubert'in ilçe hapishanesinin azami güvenlik bölümünün en dibindeki hücresine götürülmüş
olması için dua ettiğini de. Ancak mahkeme binasının kapısındaki nöbetçi duruşmanın sürdüğünü ama
sona ermek üzere olduğunu söyledi. Brandon girmem için kapıyı açarken bana doğru eğilerek kulağıma,
«Tülü indir, Jessie,» diye fısıldadı. «Ve sakın kaldırayım deme.» Dediğini yaptım. Brandon elini belime
koyarak beni içeri soktu. Mahkeme salonu...

 Jessie duraklayarak pencereden kararmaya başlayan gökyüzüne baktı. Gri gözleri irileşmiş, boşboşbakı
yordu.

 Ve hatırlıyordu...

 38

 Mahkeme salonunu, Jessie'ye gençliğindeki tuhafiye mağazalarınıhatırlatan uzun kordonlu cam küreler
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aydınlatıyor.İçeriye uykulu bir hava hakim. Kışgününün sonunda bir ilkokul sınıfında olduğu gibi. Jessie
aradaki açıklıktan ilerlerken ikişeyi hissediyor. Brandon'un hâlâbeli-

 —307—

 ninçizdiği kavisteki eli ve yanaklarınıörümcek ağlarıgibi gıdıklayan tül. Bu iki duygu birbirine karışıyor ve
garip bir biçimde Jessie'nin kendini bir gelin gibi hissetmesine neden oluyor.

 Yargıcın kürsüsününönünde iki avukat duruyor. Yargıçöne doğru eğilmiş, onların yukarıya kaldırdıkları
suratlarına bakıyor.Üçüde mırıltıyla yaptıklarıteknik bir konuşmaya dalmış. Jessie'ye Charles Dickens'ın
romanlarınıresimleyen Boz'unçizimlerinden biri canlanmışgibi geliyor. Mübaşir solda, Amerikan bayrağının
yanında duruyor. Onun yakınında mahkeme stenografı, kendisinin katılmadığıanlaşılan hukuki görüşmenin
sona ermesini bekliyor. Seyircilere ayrılmışyerlerle savaşçılarınkini belirleyen ve salonu ikiye bölen
parmaklığın diğer tarafındaki uzun masada sırtında parlak turuncu hapishane tulumu olan, sıska ve inanı
lmayacak kadar uzun boylu biri oturuyor. Yanında yine takım elbiseli biri var. Herhalde o da başka bir
avukat. Turuncu tulumlu adam adliyelerde kullanılan sarıkâğıtlıbloknotunüzerine eğilmiş, anlaşılan birş
eyler yazıyor.

 Jessie milyonlarca kilometreöteden Brandon'un elini beline daha daısrarla bastırdığınıfarkediyor.«Bu
kadar yaklaşmak yeterli,»diye mırıldanıyor, Brandon.

 Jessie ondan uzaklaşıyor. Brandon yanılıyor, yeterince yakın değil burası. Jessie'nin neler düşündüğünüya
da hissettiği konusunda en ufak bir fikri bile yok. Ama bu daönemli değil. Jessie neler hissettiğini biliyor.Ş
u ara kafasındaki bütün sesler birleşmiş, bir tek ses halini almışlar. Jessie de bu beklenmedik ittifakın
zevkiniçıkarıyor. Bildiğişu: O yaratığa olabildiğince yaklaşmazsam Joubert her zaman yakınımda olacak.
Her zaman dolaba saklanacak ya da gece yarısıyatağın altına. Veya pencerenin hemenönünde
bekleyecek. O soluk suratınıkırıştırarak sırıtacak. Ağzının derinliklerindeki altınlarınışıldamasına neden
olan o sırıtışıyla bekleyecek.

 Jessie aradaki açıklıktançabucak salonu bölen parmaklığa doğru gidiyor.Şapkasının incecik tülüyanakları
na endişeli, küçücük parmaklar gibi dokunuyor. Brandon'un mutsuzca yakındığınıduyuyor ama bu ses en
aşağıonışık yılıöteden geliyor. Kürsününönünde duran avukat mırıldanıyor. O daha yakın ama yine de baş
ka bir kıtada.«... Sayın Yar-

 —308—

 gıç, biz bu konuda eyaletin uzlaşmaya yanaşmadığınıdüşünüyoruz. Ve belgeye...özellikle
Castonguay-Hollis davasına baktığınız takdirde...»

 Jessie daha da yaklaşıyor ve bu kez mübaşir başınıkaldırıp ona bakıyor. Bir an kuşkulanıyor. Ama Jessie
tülünükaldırarak ona gülüm-seyince gevşiyor, gözlerinin içine bakarak başparmağıyla Joubert'i işaret
ediyor ve başınıhafifçe sallıyor. Jessie duygularının yoğunluğu ve kavrama yeteneğinin iyice artmışolmasıyü
zünden bu hareketi bir gazetenin manşeti kadar kolaylıkla okuyor.«Kaplandan uzak durun, efendim.
Pençelerinin erişebileceği yere yaklaşmayın.»Adam, Brandon'un kadına yetiştiğini görünce daha da rahatlı
yor. Bu gençadam kusursuz veşefkatli birşövalye işte. Ama mübaşir Brandon'un alçak sesle,«O tülüindir,
Jessie,»diyeçıkıştığınıduymuyor.«Kahretsin! Yoksa bunu ben yapacağım!

 Jessie tülüindirmemekle kalmıyor, ondan yana bakmıyor bile. Brandon'unkinin boşbir tehdit olduğunu
biliyor. O, bu kutsallaşmışyerde bir meseleçıkaramaz. Böyle bir olaya karıştırılmamak için elinden geleni
yapar. Ama Brandon'un tehditleri ciddi de olsa aldırmayacak. Adamdan hoşlanıyor. Gerçekten hoşlanı
yor. Ama Jessie'nin bazışeyleri sadece bir erkek söylediği için yaptığıgünler sona ermişartık. Brandon'un
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ıslık gibi bir sesle kendisine birşeyler fısıldadığının hayal meyal farkında. Yargıcın hâlâsavunma avukatıve il
çe savcısıyla görüştüğünün de. Mübaşirin yarıkomaya girdiğinin, yüzünde dalgın ve soğuk bir ifade olduğ
unun da. Jessie'nin mübaşiri etkisiz hale getiren o tatlıgülümseyişi suratında donmuşgibi. Ama kalbi göğsü
nde deli gibiçarpıyor.Şimdi parmaklığın hemen iki adımötesinde.İki kısa adım. O zaman Joubert'in yaptığı
şeyle ilgili tahmininde yanılmışolduğunu anlıyor. O yaratık yazıyazmıyor, resim yapıyor. Resimde dikleşmi
şpenisi bir beyzbol sopasıbüyüklüğünde olan bir adam var. Adam başınıeğmiş, kendi kendine 'fellatio'
uyguluyor. Jessie resmi gayet iyi seçebiliyor. Ama ressamın hâlâsadece solgun yanağının bir kısmınıve
oraya düşmüşolan donuk saçtutamlarınıgörebiliyor.

 Brandon onu kolundan yakalayarak,«Jessie, bunu yapamazsın...»diye başlıyor.

 — 309 —

 Ama kadın arkasına bakmadan kolunu onun elinden kurtarıyor. Artık bütün dikkatini Joubert'e vermiş.
Adamın duyabileceği bir fısıltıyla,«Hey,»diyor.«Hey, sen!»

 Hiçbirşey olmuyor. Hiçolmazsaşimdilik. Jessie'ye bütün bunlar gerçek değilmişgibi geliyor. Bütün bunları
yapan o olabilir mi? Sanki kimse onun farkında değil. Hiçkimse.

 «Hey! Hayvan!»Jessie'nin sesi daha yüksekşimdi,öfkeli. Ama yine de bir fısıltıhemen hemen. « Hi şş t! Hi
şşşş t!Sana söylüyorum!»

 Şimdi yargıçkaşlarınıçatarak başınıkaldırıyor. Demek ki, Jessie birilerine sesini duyurabiliyor. Brandonç
aresizce inliyor ve bir eliyle Jessie'nin omzunu kavrıyor. Brandon onu aradaki açıklıktan hızla geriç
ekmeye kalkışırsa Jessie onun elinden kurtulmak için sertçe uzaklaşmaya hazır. O arada elbisesininüst kı
smıyırtılsa bile. Belki Brandon da bunu biliyor.ÇünküJessie'yi sadece savunma masasının hemen
gerisindeki bir banka oturtuyor. (Bütün sıralar boş.Çünküteknik bakımdan kapalıduruşma.) Aynıanda
Raymond Andrevv Joubert dönüyor. Sonunda.

 Kalınşişdudaklıağzı, bıçak gibi burnu veçıkık alnıyla küçük gezegenlere benzeyen suratında hiçmerak
yok. Bütünüyle ifadesiz yüzü... Ama o surat bu! Jessie onu hemen tanıyor ve hissettiği o güçlüduygu tam
anlamıyla dehşet sayılmaz. Jessie ençok rahatladığınıhissediyor.

 Sonra birdenbire Joubert'in suratıdeğişiyor. Dar yanaklarısanki isilik olmuşgibi renkleniyor, o kırmızıçerç
eveli gözlerinde Jessie'nin dahaönce gördüğüo iğrençpırıltıbeliriyor. Bu gözler kadına dikiliyorlarşimdi.
Kashwakamak Gölünün kenarındaki evde olduğu gibi. Joubert, Jessie'ye iyileşmesi imkânsız bir delinin
vecdle karışık ilgisiyle bakıyor. Jessie duraklıyor, adamın gözlerindeki kendisini tanıdığınıbelirten ve
gitgide artan o kötüifade onu ipnotize ediyor.

 Yargıçbaşka evrenden sert sert,«Bay Milheron?»diye soruyor.«Bay Milheron burada ne yaptığınızıbana s
öyler misiniz? Bu kadının kim olduğunu da?»

 Raymond Andrevv Joubert kaybolmuşartık.Şimdi orada oturan uzay kovboyu, aşk hayaleti. Yaratığın
kapkalın dudaklarıyine kırışarak açılıyor ve dişleri ortayaçıkıyor. Vahşi bir hayvanınçok işe yarayan

 —310—

 keli,çirkin dişleri. Jessie altınınışıltısınıgörüyor. Bir mağaranın dibindeki vahşi hayvanların gözlerine
benziyor... Ve ağır ağır kâbus canlanarak kımıldamaya başlıyor. Kâbus yavaşyavaşo acayip, uzun
turuncu kollarınıkaldırıyor.
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 «Bay Milheron, sizin ve davetsiz misafirinizin hemen kürsüye yaklaşmanızıistiyorum!»

 Bu kamçıgibi saklayan ses, mübaşiri uyarıyor. Adam o sersemlikten hemen kurtuluyor. Stenograf etrafı
na bakmıyor. Jessie, Brandon'un kolunu tuttuğunu sanıyor. Belki de onun yargıcın emrine uymasınısağ
lamak için. Ama Jessie kesinlikle emin değil. Zaten bununönemi de yok.Çünküyerinden kımıldayamıyor.
Sanki onu beline kadarçimentoya gömmüşler. Tabii yine güneştutulmasıbu. Tam ve son güneştutulması.
Bunca yıl sonra yıldızlar yine gündüz vaktiışıldamaya başlıyorlar. Jessie'nin kafasının içinde pırıldıyorlar.

 Orada oturuyor ve turuncu tulumlu sırıtkan yaratığın biçimsiz kollarınıkaldırmasınıseyrediyor. Joubert'in k
ırmızıçerçeveli, bulanık gözleri hâlâonunkileri hapsediyor. Yaratık kollarını, uzun elleriyle kulaklarıarası
nda otuzar santim kalıncaya kadar kaldırıyor. Yaptığıtaklit korkunçbir biçimde etkileyici. Turuncu tulumluş
eyönce uzun parmaklı, yassıelleriniçeviriyor... sonraöne arkaya sallıyor. Sanki bileklerini bağlayanşeyleri
bir o, bir deşapkasının tülünüaçmışolan kadın görebiliyor... Jessie bu taklit yüzünden karyolanın direklerini
görür gibi oluyor. Yaratığın sırıtırken yayılan ağzındançıkan ses bunun kaynağıolan fazla gelişmiş, kaba
surata hiçuymuyor. Bu tiz, mızmızca bir ses. Deli birçocuğun sesi.

 Raymond Andrevv Joubert o titrek,çocuksu sesle,«Senin bir kimse olduğunu sanmıyorum,»diyor. Bu
ses fazlaısıtılmışmahkeme salonunun ağır havasınıparlak bir bıçak gibi yarıyor.«Sen sadece ayışıkları
ndan oluşmuşsun!»

 Sonra oşey gülmeye başlıyor.İğrençellerini sadece ikisinin görebildiği kelepçelerin içindeöne arkaya
oynatarak gülüyor... gülüyor... gülüyor.

 —311—

 39

 Jessie sigaralarına uzanırken paketeçarpınca hepsi yerlere saçıldı. Tekrar klavye ve ekrana döndü.
Sigaralarıyerden almaya kalkmadı.

 Çıldırmaya başladığımı hissettim, Ruth. Bunun olduğunu gerçekten hissettim. Sonra içimde bir ses
duydum. Bu Punkin'in sesiydi sanırım. Bana kelepçelerden nasıl kurtulabileceğimi gösteren ve İyi-Eş işe
karışmaya kalkıştığı zaman beni teşvik eden Punkin. İyi-Eş ve onun üzüntülü, sahte mantığı! Punkin,
Tanrı ondan razı olsun!

 Punkin bana, onu böyle sevindireyim deme, Jessie, diye bağırdı. Sen gerekeni yapmadan
Brandon'un seni sürükleyerek götürmesine izin verme!

 Brandon da bunu yapmaya çalışıyordu. İki eliyle omuzlarımı kavramış beni çekiştiriyordu. Sanki halat
oyunundaki ipmişim gibi. Yargıç ise tokmağıyla kürsüsüne vuruyor ve mübaşir de bize doğru koşuyordu.
Önemli olabilecek bir şey yapmak için sadece bir saniyem olduğunu biliyordum. Son bir saniyem. Her
şeyi değiştirecek, bana hiçbir güneş tutulmasının sonsuza dek sürmeyeceğini gösterecek bir şeyler
yapmalıydım. Bu nedenle...

 Jessie bu nedenleöne doğru eğildi ve yaratığın suratına tükürdü.

 40

 Şimdi masanınönündeki koltuğunda geriye yaslandıve ellerini gözlerine bastırarak ağlamaya başladı.
Hemen hemen on dakika ağladı. Boşevde gürültülügürültülühıçkırıyor ve bütün vücudu sarsılıyordu. Sonra
tekrar yazmaya başladı. Sık sık duruyor ve yaşlarıkoluyla silerek gözlerindeki bulanıklıktan kurtulmayaçal
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ışıyordu.

 ... bu nedenle öne doğru eğildim ve suratına tukurdum. Ama bu öyle az bir tükürük değildi. Şöyle bolca
tükürükle şap diye tukurdum suratına. O bunu fark bile etmedi sanırım. Ama bu da önemli değil. Ben
bunu onua için yapmıyordum ki, öyle değil mi?

 —312—

 Bu ayrıcalık yüzünden bir ceza ödemem gerekiyor. Brandon para cezasının oldukça yüklü olacağını
samyor. Ama o sadece bir tekdirle yakasını kurtardı. Bu benim için ödemek zorunda kalacağım para
cezalarmdan çok daha önemli. Çünkü onu ben zorladım. Sanki kolunu arkaya büktüm ve sık adımlarla
yürüterek mahkeme salonuna zorla soktum.

 İşte bu kadar. Hikâyenin sonu bu. Bu mektubu gerçekten postaya vereceğime inanıyorum, Ruth. Ondan
sonra da önümüzdeki iki haftayı senin cevabını düşünerek endişeyle geçireceğim. Yıllar, yıllar önce sana
kötü davrandım. Aslında suç tam anlamıyla bende değildi ama ben yine de özür dilemek istiyorum. Ancak
son günlerde başkalarının bizi ne kadar sık ve ne kadar çok etkilediklerini öğrendim. Bu, kontrolümüz ve
kendimize güvenmemizle gururlandığımız zamanlarda bile böyle. Ve sana başka bir şeyi daha söylemek
istiyorum. Bu benim gerçekten inanmaya başladığım bir şey. Ben iyileşeceğim. Bugün ya da yarın veya
gelecek hafta değil. Ama sonunda iyileşeceğim. Hiç olmazsa biz ölümlülere izin verildiği kadar iyi
olacağım. Bunu bilmek güzel bir şey. Yaşamanın hâlâ bir seçenek olduğunu ve bazen bunun insana hoş
geldiğini bilmek. Hatta bazen insanda zafer duygusu uyandırdığını anlamak.

 Seni seviyorum, sevgili Ruth. Sen ve sert konuşmaların geçen ekimde hayatımın kurtulmasmda önemli bir
rol oynadı. Tabii senin bundan haberin yoktu. Seni pek çok seviyorum.

 Eski arkadaşın, Jessie.

 PS. Lütfen bana yaz. Daha da iyisi, telefon et... lütfen?

 J.

 Jessie on dakika sonra mektubunuön antredeki masaya bıraktı. Mektup, dikkâtle kapatıp yapıştırdığısarı
bir zarftaydı(Kâğıt destesiçok kalın olduğu için normal işmektubu zarfına sığmamıştı.) Ruth'un adresini
Carol Rittenhouse'dan almıştı. Daha doğrusu Carol ona bir adres vermişti. Jessie bunu zarfınüstüne
dikkatle, aralıklıharflerle yazmıştı. Sol eliyle ancak bu kadarınıbaşarabiliyordu. Mektubun yanına yine aral
ık harflerle yazılmışbir pusulayıkoydu.

 —313—

 «Meggie, lütfen bu zarfıpostaya ver. Aşağıya seslenip senden onu atmamanıistersem lütfen, 'Evet,' de...
Ama zarfıyine de postaya ver.»

 Jessie oturma odasındaki pencereye gitti. Yukarıçıkmadanönce orada bir süre durup koya baktı. Hava
kararmaya başlıyordu. Uzun bir süreden beri ilk kez bu basit gerçek kalbini dehşetle doldurmadı.

 Jessie boşeve,«Ah, bana vız gelir,»dedi.«Geceyi getirin bakalım.»Sonra döndüve merdivenden ağır ağır
ikinci kataçıktı.

 Megan Landis bir saat kadar sonra alışverişten döndüveön antredeki masada duran mektubu gördü.
Jessie o sırada yukarıdaki misafir yatak odasında uyuyordu.Üzerine kuştüyüdolu iki yorganıçekmişti... Art
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ık o odaya yerleşmişti. Jessie rüya görüyordu. Aylardan beri ilk kez rüyalarıhiçde kötüdeğildi. Dudakları
pek hafif bir gülümsemeyle bükülmüştü. Ağzışimdi bir kedininkini andırıyordu. Soğuk birşubat rüzgârısaç
akların altından eser ve bacada inlerken Jessie yorganların altında daha da büzüldü... Ama yüzündeki o
hafif, bilgiççe gülümseme kaybolmadı.

 16 Kas ı m 1991 Bangor, Maine.

                                             SON
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