
1



2



 Niccolò Ammaniti
KORKMUYORUM

3



ÇAÐDAÞ DÜNYA YAZARLARI

 

Yayýn Yönetmeni
Ýlknur Özdemir

Yayýna Hazýrlayan
Pýnar Savaþ

Dizgi
Serap Kýlýç

Düzelti
Fulya Tükel

Montaj
Mine Sarýkaya

Kapak Düzeni
Semih Özcan

Ýç Baský
Özal Basýmevi

Kapak Baský
Çetin Ofset

Cilt
ZE Ciltevi

1. basým : 2003

ISBN 975-07-0314-6
©  2001 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino /

 Can Yayýnlarý Ltd. Þti. (2002)

4



Niccolò Ammaniti
KORKMUYORUM

ROMAN

Ýtalyanca aslýndan çeviren

EREN CENDEY

 

CAN YAYINLARI LTD. ÞTÝ.
Hayriye  Caddesi  No. 2, 80060  Galatasaray, Ýstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89  Fax: 252 72 33
http://www.canyayinlari.com

e-posta: yayinevi@canyayinlari.com

5



Özgün adý
Io non ho paura

 

 

6



7



8



Bu ki tap ce ke ti ne takýlý gümüþ yýldýzýyla be ni 
Si yah’ta1 iz le yen ab lam Lu isa’ya adanmýþtýr.

9

1 Ya zar bir  söyleþisinde bu nun dað lar da ile ri düzey de ka yak ya pan la ra ayrýlmýþ 

si yah pist ol du ðu nu açýklamýþtýr.
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Yalnýz bu nu an ladý. Ka ranlýða düþtüðünü. 
Ve bu nu bil di ði an da, artýk bil mez ol du.

Jack Lon don
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I

Tam Sal va to re’yi geç mek üze rey dim ki kýz kar-
de þi min çýðlýk çýðlýða baðýrdýðýný duy dum. Ar kamý 
döndüðüm sýrada, te pe yi baþ tan ba þa örten buð day-
lar onu yut tu. 

Pe þim den ge lir se an nem canýma okur du. 
Dur dum. Ter için dey dim. Bir so luk alýp ona 

ba ðýr dým:
— Ma ria! Ma ria!
Ýnce cik ve acý do lu se siy le be ni yanýtladý:
— Mic he le!
— Canýn mý yandý?
— Evet, yanýma gel.
— Ne ren acýyor?
— Ba caðým.
Yo rul muþ tu ve nu ma ra yapýyor du. Çe kip gi de-

yim di ye düþündüm. Ama ya ger çek ten bir ye ri ni 
acýttýysa?

Öte ki ler ne re ye kay bol muþ lardý?
Buð day larýn arasýnda býraktýklarý izi fark ettim. 

Bir elin par mak larý gi bi yan ya na ve sýray la te pe ye 
doð ru iler li yor lar, ar ka larýnda kýrýlmýþ ba þak lar býra-
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kýyor lardý.

O yýl buð day lar inanýlmaz büyümüþler di. Ýlkba-
har so nun da çok yað mur yaðmýþ, ekin le rin sap larý 
ha zi ran or tasýnda hiç görülme miþ bi çim de gür ve 
sað  lam ol muþ tu.

Çok sýk ve yüklü olan ba þak lar ar týk top lan ma ya 
hazýrdýlar. Dört bir yan buð day la örtülüydü. Altýn 
renk li bir ok ya nu sun dal ga larý te pe ler den va di le re 
uza nýp gi di yor du. Ufuk nok tasýna ka dar buð day, 
gök yüzü, aðustosböcek le ri, güneþ ve sýcak tan baþ ka 
bir þey yok tu.

Ne ka dar sýcak ol du ðu na iliþ kin bir düþüncem 
yok tu çünkü do kuz yaþýnda ki bir ço cuk de re ce ler-
den pek bir þey an la maz; tek bil di ðim bu nun nor mal 
ol madýðýydý.

1978 yýlýnýn o la net yazýnýn, yüzyýlýn en sýcak 
yaz larýndan bi ri ol du ðu söylen miþ ti. Sýcaklýk taþ la-
rýn içi ne sýzýyor, top raðý ufalýyor, bit ki le ri yakýyor, 
hay  van larý öldürüyor, ev le ri ate þe ve ri yor du. Bos-
tan  dan top la nan do ma tes le rin su yu çekilmiþ olu yor-
du, ka bak lar mi ni cik ve taþ gi biy di. Güneþ in sa nýn 
so lu ðu nu, gücünü emiyor, oy na ma he ve si ni, her 
þe yi ni kýrýyordu. Or talýk ge ce le ri bi le kav ru lu yor du.

Ac qua Tra ver se’de büyükler ak þamýn altýsý 
ol ma dan ev den çýkmýyor , ke penk le ri örtüp içe ri ye 
ka panýyor lardý. Yalnýzca biz ler kýzgýn ve ýssýz kýrlar-
da koþ tu rup du ru yor duk. 

Kýz kar de þim Ma ria beþ yaþýndaydý, kulübe sin-
den ka çan bir yav ru köpek inadýyla her ye re pe þim-
den ge li yor du. 

“Sen ne ya par san, aynýsýný yap mak is ti yo rum,” 
di  yor du sürek li. An nem de ona hak ve ri yor du.
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“Sen onun aða be yi mi sin, de ðil mi sin?” Onu 
pe þim den sürükle mek ten baþ ka ça rem yok tu. 

Ma ria’ya yardým et mek için ço cuk larýn hiçbi ri 
dur mamýþtý. 

Ne de ol sa yarýþ yapýyor duk.

— Hay di ba kalým, te pe ye çýkýyo ruz. Döne meç-
ler den do laþ mak yok. Bir bi ri ni izlemek yok. En son 
ge len ce za alýr. Ku ru ka fa ka rar larý almýþ ve ba na da 
þöyle de miþ ti:

— Ta mam, kar de þin yarýþma dýþý ka la bi lir, o 
da ha çok küçük.

Ma ria,
— Ben çok küçük de ði lim, di ye rek karþý çýk-

mýþtý. Ben de yarýþmak is ti yo rum! Son ra da düþ-
müþ tü iþ te.

Ne yazýk ki üçüncü ol muþ tum.
An to nio bi rin ci ol muþ tu. Her za man ki gi bi. 
An to nio Na ta le’nin la kabý Ku ru ka fa’ydý. Ona 

ne den bu adý taktýðýmýzý anýmsamýyo rum. Bel ki de 
bir zamanlar ko lu na ku ru ka fa çýkart masý yaptýðý 
için dir; ha ni þu tütüncüden alýnan ve suy la ya pýþ tý-
rýlan tür çýkart ma lar dan bi riy di. Ku ru ka fa, çe te nin 
en büyü ðüydü. On iki yaþýndaydý. Çe te nin rei siy di. 
Emir vermeye bayýlýrdý, söyle dik le ri yapýl maz sa 
ka ba laþýrdý. Pek uzun boy lu sayýlmazdý ama iri, 
güçlü ve yürek liy di. Te pe ye de la net olasý bir grey-
der gi bi týrmanmýþtý. 

Sal va to re ise ikin ci ol muþ tu. 
Sal va to re Scar dac ci one do kuz yaþýndaydý; ayný 

yaþ taydýk. Be nim en iyi ar ka daþýmdý. Ayný sýnýftay-
dýk. Sal va to re’nin bo yu ben den uzun du. Yalnýzlýðý 
se ven bir ço cuk tu. Za man za man bi zim le oy na sa da, 
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ço ðun luk la ka fasýna göre takýlýrdý. Ku ru ka fa’dan 
da  ha uyanýktý ve onu alt et mek is te se bu nu ko lay ca 
ba þarýrdý ama çe te re isi ol mak gi bi bir he ve si yok tu. 
Ba basý Avu kat Emi lio Scar dac ci one Ro ma’da önem-
li bir ki þiy di. Ýsviç re’de ton la pa rasý varmýþ. Öyle 
söy le nir di.

Son ra da ben ge li yor dum. Mic he le. Mic he le 
Amit ra no. O gün de üçüncü ola rak iler li yor dum; iyi 
týrmanýyor dum ama kýz kar de þim yüzünden ol du-
ðum yer e çakýlmýþtým. 

Dönsem mi, onu ol du ðu yer de bý rak sam mý di ye 
düþünürken, ansýzýn dördün cü lü ðe düþtüðümü fark 
et tim. Te pe nin bir baþ ka ya macýn dan çýka ge len 
Re mo Mar za no be ce rik si zi be ni geç miþ ti. Ve he men 
týrman ma ya baþ la maz sam Bar  ba ra Mu ra bi le beni 
geride býrakacaktý. 

Ýþte bu fe la ket olur du. Bir kýz ta rafýndan ge çil-
mek. Hem de þiþ ko bir kýz.

Bar ba ra Mu ra ku dur muþ bir di þi do muz gi bi 
dörtayak üze rin de týrmanýyor du. Te re ve top ra ða bu -
lanmýþtý.

— Ne yapýyor sun, kýz kar de þi nin yardýmýna git-
mi yor mu sun? Duy madýn mý se si ni? Za vallýcýðýn 
ca ný yanmýþ, der ken mut lu luk la sýrýtýyor du. Kýrk 
yýlda bir so nun cu luk ce zasý al ma ya caktý.

— Gi di yo rum, gi di yo rum. Ama ge ne de se ni 
ge çe ce ðim. Onun ka zan masýna göz yu ma mazdým. 

Ar kamý döndüm ve kol larýmý sal la ya rak, bir 
Si yu Kýzýlde ri li si gi bi çýðlýklar ata rak in me ye baþ la-
dým. De ri san da let le rim buð day larýn üze rin de 
ka yýyor du. Birkaç kez po po mun üze ri ne düþüver-
dim. 

Onu göre mi yor dum.
— Ma ria! Ma ria! Ne re de sin?
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— Mic he le...
Ýþte ora daydý. Mi ni cik ve mut suz du. Kýrýk buð-

day ba þak larýnýn üze ri ne otur muþ tu. Bir eliy le ayak 
bi le ði ni ovuþ tu ru yor, öte kiy le gözlüðünü tu tu yor du. 
Saç larý alnýna yapýþmýþtý, gözle ri yaþlýydý. Be ni 
gö rür görmez, du dak larýný büzdü ve bir hin di gi bi 
þi þin di. 

— Mic he le?..
— Ma ria, ba na yarýþý kay bet tir din! Be nim le gel-

me me ni söyle miþ tim sa na, al iþ te! Yaný baþýna otur-
dum. Ne ren acýdý?

— Takýlýp düþtüm. Ayaðým acýdý ve... Aðzýný 
ko ca man açtý, gözle ri ni kýstý, baþýný iki ya na eð di ve 
cý yak cýyak að la ma ya baþ ladý. Gözlüðüm! Göz lüðüm 
kýrýldý!

Ne re dey se yüzüne bir to kat in di re cek tim! Okul 
ka pandýðýndan bu ya na üçüncü kez gözlüðünü kýrý-
yor du. Ve bi lin ba kalým an nem her se fe rin de ki min 
canýna oku yor du!

“Kar de þi ne dik kat et me li sin; sen aða bey sin.”
“An ne, ben...”
“An ne ben... is te mi yo rum. Sen hâlâ an la madýn 

ama ben pa rayý bos tan dan top lamýyo rum. Gözlüðü-
nü bir da ha kýrar sa, sa na öyle bir ce za ve re ce ðim 
ki...”

Da ha önce yapýþtýrýldýklarý nok ta dan, ya ni tam 
or  ta dan kýrýlmýþtý gözlük. Artýk çöpe at mak tan baþ -
ka ça re kal mamýþtý. 

Kar de þim að la mayý sürdürüyor du.
— An nem... Kýza cak... Ne ya pa caðýz?
— Ne ya pa lým? Se lo teyp sa rarýz olur bi ter. Hay  -

di, kalk ba kalým.
— Se lo teyp sarýnca çir kin olu yor. Ýðrenç olu yor. 

Hiç ho þu ma git mi yor.
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Gözlüðü ce bi me sok tum. Ma ria on larsýz önü nü 
görmüyor du; gözle ri þaþýydý ve he kim büyüme den 
önce ame li yat ol masý ge rek ti ði ni söyle miþ ti.

— Hiçbir þey ol maz, kalk hay di.
Að la mayý ke se rek bur nu nu çek me ye baþ ladý.
— Aya ðým acýyor.
— Ne re si? Aklým hâlâ öte ki ço cuk lar daydý; bir 

sa at önce te pe ye varmýþ ol malýydýlar. So nun cu 
ol muþ tum. Ku ru ka fa’nýn aðýr bir ce za ver me ye ce ði-
ni umu yor dum. Bir ke re sin de yarýþý kay be din ce 
ba na ýsýrgan larýn arasýndan koþ ma ce zasý ver miþ ti. 

— Ne ren acýyor?
— Bu ram. Ayak bi le ði ni göste ri yor du.
— Bur kul muþ tur. Bir þey ol maz. Þim di ge çer.
Las tik ayak kabýsýnýn baðcýklarýný gev þet tim ve 

son ra da özen le çýkarttým. Bir dok tor da aynýný 
ya pardý.

— Þim di da ha iyi mi sin?
— Bi raz. Eve döne lim mi? Çok su sadým. Ya 

an nem...
Haklýydý. Ev den çok uzak laþmýþtýk. Hem de kaç 

sa at tir.
 Öðle ye me ði sa ati geç miþ ti; an nem pen ce re ye 

yapýþmýþ ol malýydý. 
Eve dönme ye çe ki ni yor dum. 
Birkaç sa at önce hiç böyle bir tasam yok tu.

O sa bah bi sik let le ri mi zi alýp do laþ ma ya çýkmýþ-
týk.

Ge nel lik le ev le rin çev re sin de küçük tur lar atar, 
tar la larýn ke narýna, ku ru muþ de re ya taðýna ka dar 
gi  der, yarýþa rak ge ri ge lir dik.

Be nim bi sik le tim, se le si ya ma için de bir de mir 
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yýðýnýydý, öyle yüksek ti ki, üze rin de iki büklüm otu-
ru yor dum.

Ona Hur da adýný takmýþtýk. Sal va to re bu nun 
dað bi sik le ti ol du ðu nu söyler di. Her ney se, ben ona 
bayýlýyor dum çünkü küçükken ba bam binermiþ.

Bi sik let le do laþ madýðýmýz za man lar so kak ta top 
pe þin de koþ tu rur, köre be gi bi oyun lar oy nar ya da 
buð day de po su nun gölge sin de pi nek ler dik.

Canýmýz ne is ter se onu ya pardýk. Yol dan ara ba 
geç mez di. Hiçbir teh li ke yok tu. Ve büyükler, sýcak-
larýn bit me si ni bek le yen kur ba ða lar gi bi ev le re 
ka panýp otu rur lardý. 

Za man çok ya vaþ akardý. Yaz so nun da oku lun 
açýlmasýný dört gözle bek ler olur duk. 

O sa bah da Me lic het ti’nin do muz larýndan ko nu-
þu yor duk. 

 Me lic het ti’nin do muz larý ko nu su çok sýk 
do lanýrdý di li mi ze. Söylen ti le re göre ih ti yar Me lic-
het ti, do muz larýný ta vuk larý, tav þan larý, hat ta so kak-
tan ge çen ke di le ri par ça la ma larý için eði tir miþ. 

Ku ru ka fa, ye re bem be yaz bir tükürük yu maðý 
fýrlattý.

— Þim di ye dek si ze an lat mamýþtým, de di. Çün-
kü söyle ye mez dim. Ama þim di þu ka darýný söy le  ye-
yim: O do muz lar Me lic het ti’nin kýzýnýn mi nik köpe-
ði ni de ye di ler.

Hep bir aðýzdan baðrýþtýk:
— Hayýr, bu doð ru ola maz!
— Doð ru. Si ze Mer yem Ana’nýn yüre ði üze ri ne 

ye min ede rim. Hem de canlý canlý. Ta ma men canlý 
ola rak ye ndi.

— Bu im kânsýz!
Bun lar nasýl vah þi do muz lardý ki, cins bir köpe-

ði bi le yi ye bil miþ ler di?
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Ku ru ka fa, baþýyla evet iþa re ti yaptý.
— Me lic het ti köpe ði alýp tel örgünün ar kasýna 

fýrlattý. Köpek çik kur nazlýk edip kaç ma ya yel ten di 
ama Me lic het ti’nin do muz larý on dan da ha kur naz-
dýlar. Köpe kçi ðe kaç ma fýrsatý tanýmadýlar. Ýki sa ni-
ye de pa ram par ça et ti ler.

Son ra da ek le di:
— Ya bando muz larýndan da ha be ter ler.
Bar ba ra,
— Pe ki ne den köpe ði on larýn arasýna fýrlattý, 

di ye sor du.
Ku ru ka fa bi raz düþündü.
— Evin içi ne iþe miþ. He le se nin gi bi tom bul bir 

kýz on larýn arasýna düþse, ke mik le ri ne ka dar sýyýrýr 
bi ti rir ler. 

Ma ria aya ða kalktý.
— Me lic het ti de li mi?
Ku ru ka fa ye ni den ye re tükürdü.
— Do muz larýn dan da ha de li.
Böyle kor kunç bir ba basý olan Me lic het ti’nin 

ký zý  ný düþüne rek ses siz li ðe büründük. Hiçbi ri miz 
onun adýný bil mi yor duk, bacaklarýndan birinin çev-
re s in de bir tür de mir alet taþýmasýyla ünlüydü. 

— Gi dip on larý göre bi li riz, di ye rek atýldým or ta-
ya.

— Ora ya bir se fer düzen le ye lim, di ye baðýrdý 
Bar ba ra.

— Me lic het ti’nin çift li ði çok uzaktýr. Ora ya gi de-
ne ka dar canýmýz çýkar, di ye ho mur dandý Sal va to re.

— Hiç de de ðil, çok yakýn. Hay di gi de lim... 
Ku ru ka fa bi sik le ti ne at ladý. Sal va to re’yi alt et mek 
için hiçbir fýrsatý kaçýrmazdý. 

O an da be nim aklýma bir þey gel di:
— Ne den Re mo’nun küme sin den bir ta vuk çalýp 
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ora ya git ti ði miz  de Me lic het ti’nin do muz aðýlýna 
at mayý de ne mi yo ruz. Hay vaný nasýl par ça ladýklarýný 
gö zümüzle görürüz.

— Ha ri ka, di ye onay ladý bu nu Ku ru ka fa.
Re mo, ta vuk ça lar sak, babasýnýn onu 

geberteceðini söyleyerek mýzýklan ma ya baþ ladý.
Artýk ya pa cak bir þey yok tu, bu ha ri ka bir fi kir-

di.
Küme se gir dik, en sýska ta vu ðu yürüttük, tüyle-

ri ni yo lup bir tor ba ya koy duk. 
Son ra biz altý ço cuk ve bir ta vuk, Me lic het ti’nin 

ünlü do muz larýný görmek üze re yo la düþtük. Buð-
day tar la larýnýn arasýnda o ka dar uzun süre pe dal 
çe vir dik ki, güneþ tam te pe ye çýktý ve he pi mi zi 
yakýp ka vur du.

Sal va to re haklýydý, Me lic het ti’nin çift li ði aca yip 
uzaktý. Ora ya vardýðýmýzda, su suz luk tan ölmüþtük 
ve bey ni miz kaynamýþtý.

Me lic het ti güneþ gözlüðünü takmýþ, çarpýk bir 
güneþ þem si ye si nin altýnda ki es ki püskü bir sal la-
nan san dal ye ye otur muþ tu.

Çift lik evi dökülüyor du, çatýsý zift ve te ne key le 
ola bil di ðin ce onarýlmýþtý. Av lu nun bir ke narýnda ki 
yý ðýntý, atýlmýþ döküntüler den olu þu yor du: traktör 
te ker lek le ri, paslý bir bi sik let, di bi çýkmýþ is kem le-
ler, tek ba caðý ol ma yan bir ma sa. Sarmaþýðýn do lan-
dýðý bir di re ðin üze rin de yað mu run ve güne þin sol-
dur  du ðu inek ka fa tas larý asýlýydý. Bir ta ne de da ha 
kü  çük ve boy nuz suz bir ka fa tasý vardý. Kim bi lir 
han  gi hay vanýndý.

Zin ci re vu rul muþ bir de ri bir ke mik köpe ði hav-
layýp du ru yor du. 
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Aþaðýda ki ka na la doð ru uza nan ya maç ta te ne ke 
kulübe ler ve do muz aðýlýnýn çit le ri görünüyor du.

Su yun taþý ya ra rak açtýðý uzun çat lak lar, küçük 
kan  yon larý andýrýyor du. Be yaz, siv ri ka ya uç larý 
ký zýl top raðý yarýp diþ gi bi çýkardý. Bu ra lar da ge nel-
lik le farelere yem olan çarpýk çur puk zey tin aðaç larý 
ve ço ban larýn ko yun sürüle ri ni sok tuk larý ma ða ra-
lar bu   lu nur du.

Me lic het ti mum ya ya ben zi yor du. Bum bu ru þuk 
ve çýplak de ri si iyi ce sarkmýþtý; göðsünde bir tu tam 
be yaz kýl kalmýþtý yalnýzca. Boy nu nun çev re si ne 
ye þil las tik ler le tut tur du ðu or to pe dik bir bo yun luk 
tak mýþtý; üze rin de ka ra bir þort, ayaðýnda kah ve ren-
gi plas tik ter lik ler vardý.

Bi sik let le ri mi zin te pe sin de ge li þi mi zi gördü 
ama ye rin den kýmýlda madý. Her hal de gözüne bi rer 
se rap ola rak görünmüþtük. O yol dan hiç kim se ge lip 
geç mez di, ara da sýra da sa man yüklü bir kam yo na 
rast lanýrdý, o ka dar. 

Or talýk sidik ko ku yor du. Mil yon lar ca ka rasi nek 
ko nup kalkýyor du. Me lic het ti bun larýn hiçbi rin den 
ra  hatsýz ol mu yor du. Si nek ler ayný inek le re yap-
týklarý gi bi gözle ri ne, baþýna ko nu yor lardý. Bir tek 
aðzýna kon duk larýnda homurdanýyor du ihtiyar.

Ku ru ka fa öne çýktý.
— Bayým, de di. Su sadýk. Bi ze bi razcýk su ve rir 

mi si niz? 
Me lic het ti gi bi bi ri nin in sanýn üze ri ne ateþ ede-

bi le ce ðin den, ya ka layýp do muz la ra ata bi le ce ðin den, 
ya da ze hir li su ve re bi le ce ðin den kor ku yor du. 
Ba bam ba na Ame ri ka’da ya þa yan bir adamý an lat-
mýþtý; bu adam evi nin önünde ki mi nik gölde tim sah 
bes li yor muþ ve du rup ona bir þey danýþan larý eve 
so ku yor, ka fasýna bir þey vu rup bayýltarak tim sah la-
ra yem ola rak atýyor muþ. So nun da po lis kapýya da -
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ya nýnca ken di ni atmýþ tim sah la ra yem ola rak. Me lic-
het ti bal gi bi bu tip bir adam ola bi lir di.

Ýhti yar gözlüðünü kaldýrdý.
— Bu ra da ne iþi niz var ço cuk lar, di ye sor du.  

Evi  niz den faz la uzak laþ mýþ sýnýz. 
Bu kez Bar ba ra öne çýka rak,
— Bay Me lic het ti, küçük köpe ði ni zi do muz la ra 

yem ola rak ver di ði niz doð ru mu, di ye sor du. 
O an da öle ce ði mi sandým. Ku ru ka fa þöyle bir 

döndü ve kýza nef ret do lu bir bakýþ fýrlattý. Sal va to re 
de Bar ba ra’nýn di zi nin altýna bir tek me attý.

Me lic het ti öyle çok güldü ki, so nun da adamý bir 
öksürük tut tu; ne re dey se bo ðu lu yor du. So nun da 
zar zor ken di ne gel di ðin de þöyle de di:

— Ah be küçük ký zým; bu ka dar saç ma bir þe yi 
kim söyle di sa na? 

Bar ba ra dönüp Ku ru ka fa’yý göster di:
— O!
Ku ru ka fa kýzardý bo zardý, baþýný öne eð di ve 

göz le ri ni ayak kabýlarýna dik ti. 
Bar ba ra’nýn ne den böyle söyle di ði ni bi li yor dum.
Birkaç gün önce büyük bir taþ at ma yarýþý yap-

mýþtýk ve Bar ba ra bu oyun da kay bet miþ ti. Ce za ola-
rak Ku ru ka fa ondan gömle ði nin önünü aç masýný ve 
me me le ri ni göster me si ni is te miþ ti. Bar ba ra on bir 
yaþýndaydý. Me me le ri bir lok macýk büyümüþtü ve 
birkaç yýl son ra ola cak lar hakkýnda pek bir fi kir ver-
me miþ ti. Bar ba ra bu ce za ya iti raz et miþ ti. Ku ru ka fa 
da onu, “Bu nu yap maz san bi zim le gel me yi unut,” 
di ye teh dit et miþ ti. O an da içim fe na ol muþ tu çünkü 
bu doð ru bir ce za de ðil di. Aslýnda Bar ba ra’dan hoþ-
lan mý yor dum çünkü fýrsatýný bul du mu in sanýn 
ar ka sýn dan do lap lar çe vi ren biriydi ama ge ne de 
me melerini göster me si ni is te mek, bi raz faz laydý.
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