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Bu kitabın sahibi:

....................
.................





Liz Kessler

İngiltere’de, Cheshire’ın ıssız bir köşesinde, ufak bir 
teknede yaşamaktadır. Çalışmalarını evinde, tepeler, 
geniş bir gökyüzü ve koyunlardan oluşan manzarasının 
karşısında yapar. Çok erken yaşta bir şeyler yazmaya 
başlamıştır. Daha dokuz yaşında kendince bir şiir 
kitabı hazırlamış ve bir gün yazar olmak istediğini fark 
etmiştir. Uzun süreler gazetecilik ve öğretmenlik yapmış 
olan Kessler, hayatı boyunca çok farklı işlerde kısa 
kısa çalışmıştır. En keyif aldığı işinin büyüklere yazma 
dersleri vermek olduğunu anlatır. Şu sıralar yazarlığın 
yanı sıra çocuk kitabı yazarlarına danışmanlık yapmakta, 
çocuklara yazma dersleri vermektedir. Yürümeyi, 
gezmeyi, dans etmeyi, tenis oynamayı, rüzgâr sörfü 
yapmayı, okumayı, hepsinin ötesinde de yazmayı sever.
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Gelin çocuklarým, uzaklara gidelim

Ýnelim, uzaklaþalým buralardan

Kardeþlerim rýhtýmdan bize sesleniyorlar

Kýyýlara deli rüzgârlar vuruyor

Tuz yüklü dalgalar çýrpýnýyor denizlerde

Vahþi beyaz yeleler, dört dönüyorlar

Coþkuyla, sevinçle karýþalým köpüklere

Sevgili yavrularým, hadi gidelim,

Uzaklara, yol göründü nasýlsa.
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Birinci Bölüm

Sýr tu ta bi lir mi si niz?

Her ke sin sýrlarý vardýr, bi li yo rum; ama be nim ki 

bi raz de ði þik, bi raz ga rip. Za man za man kâbus lar gö

rüyo rum: Sözde bir hay va nat bah çe sin de ya da bir la

bo ra tuv ar da ka fe se ki lit li yor larmýþ be ni.

Her þey or ta okul da ki yüzme ders le riy le baþ ladý. 

Ye ni oku lum da ilk çar þam ba günü, öðle den son ra ve

ri le cek yüzme der si ni sabýrsýzlýkla bek li yor dum. An

nem yüzmek ten nef ret eder, ne za man yüzme öð ren

mek ten söz aç sam ko nu yu de ðiþ ti rir di.
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“Ama biz bir tek ne de yaþýyo ruz,” der dim ben de 

ona. “Dört bir yanýmýz de niz ler le çev ri li!”

“Be ni su ya so ka mazsýn,” di ye karþýlýk ve rir di an

nem. “Þu kir li li ðe bak. Günübir lik tek ne ler gel di ðin

de or talýðý ne ha le ge tir dik le ri ni sen de görüyor sun. 

Sen býrak be nim le tartýþmayý da þu seb ze le ri ayýkla

ma ma yardým et.”

An nem iþi öyle si ne sýký tut tu ki, il ko kul day ken 

bir kez ol sun ayaðýmý de ni ze so ka madým. “Sað lýk

sýz”mýþ! “O pis gövde le riy le her kes ayný su ya gi ri

yor,” der di ürpe re rek. “Sað ol sun lar, ama bi zim o su

da iþi miz yok!”

Ve nok ta. Artýk onun la tartýþmanýn an lamý yok tu. 

So nun da, ge çen yaz güçbela onu kandýra bil me yi ba

þardým: “Off, pe ki ne ya par san yap. Ye ter ki be ni de 

pe þin den sürükle me ye çalýþma.”

Da ha önce hiç su ya gir me miþ tim. Hat ta küve ti 

dol du rup ke yif li bir ban yo bi le yap mamýþtým. Pis de

ði lim dir ta bii; her ak þam du þu mu alýrým. Ama küveti

miz yok. Bu yüzden adam gi bi su ya batýp çýkmýþlýðým 

ol madý; taa ki or ta oku la baþ ladýðým yýlýn ilk çar þam

basý, öðle den son  ra ya ka dar.

An nem, ma yo mu, hav lu mu koy mam için ye ni bir 

çan ta aldý. Çan tanýn üstünde bir kadýn yüzü cü nün 
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ku laç atar ken res mi vardý. Res me baktým, ken di mi 

bir yarýþçý ma yo su, yüzücü gözlüðüyle olim pi yat lar

da þam pi yon lu ða yüzer ken ha yal et tim. Ta bii her þey 

um du ðum gi bi git me di.

Bah çe de ye ni top lanmýþtýk ki kýrmýzý tiþörtlü, be

yaz þort lu, eli düdüklü bir adam ge lip so yun ma oda

larýna git me mi zi em ret ti.

Odanýn bir köþe sin de ça bu cak ma yo mu giy dim. 

Kim se nin sýska loz be de ni mi görme si ni is te mi yor

dum. Kürdan gi bi ba cak larým De niz le rin Us tasý’na 

inip bi ner ken olu þan sýyrýklar la, ka buk tut muþ ya

ra lar la do luy du. “De niz le rin Us tasý” tek ne mi zin adý. 

Çü  rü me ye yüz tut muþ ha lat larý, dökülen bo yasýyla 

ufak te fek bir yel ken li için ol duk ça görkem li bir isim 

bu aslýnda. Her ney se. Biz ona kýsa ca “Us ta” di yo ruz.

Ju li Bak la gil, giy si le ri ni do labýna týkar ken gü

lümse ye rek, “Ma yo nu çok be ðen dim,” de di ba na. 

“Düz be yazýn üze ri ne bu si yah çiz gi çok iyi git miþ.”

“Se nin de þap kan güzel,” de yip gülümse dim. 

O ara da Ju li, saç larýný ufacýk, pem be bo ne si

ne týkýþtýrma ya çalýþýyor du. Ben de ken di at kuy ru

ðu   mu bo ne me so kuþ tur dum. Ge nel de saç larýmý açýk 

bý rakýrým, ama o gün an nem le at kuy ru ðu yapmýþ

týk. Da ha önce le ri hep kýsa kes ti ðim açýk kes ta ne 

saç larýmý bir süre dir uzatýyor dum. Artýk ne re dey se 

omuz larýma de ði yor lardý.

Sýnýfta ba zen Ju li ile bir lik te otu rur duk. Aramýz iyiy

di, en iyi ar ka daþým sayýlmazdý; da ha önce le ri en iyi ar
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ka daþým Sha ron Mat ter son’du, ama o baþ ka bir oku

la git miþ ti. Ben de artýk Iþýklýkýyý Ortaokulu’na gi di yor

dum. O ara lar sýký fýký ol mak is te ye bi le ce ðim tek ki þi Ju li 

idi. O da Men di Kap koþ’un en iyi ar ka daþý ol mak is ti yor

du ga li ba. Te neffüsler de bir lik te ge zi yor lardý.

Bu nu pek umur samýyor dum. Ama in san sýnýfýn ya 

da kan ti nin yo lu nu bu la mayýnca, “Keþ ke bi ri ol sa da 

bir lik te kay bol sak,” di ye düþünme den ede mi yor.

Iþýklýkýyý Or ta oku lu, il ko ku lum dan on kat da ha 

büyüktü. Mil yon lar ca öðren ci si olan dev bir la bi rent; 

üste lik görünüþe bakýlýrsa, her kes ne re ye gi de ce ði ni 

çok iyi bi li yor du.

Men di Kap koþ, tam aramýzda dur du. Sýrtýný ba na 

dönüp, “Ge li yor mu sun Ju li?” de di. 

Son ra ba na om zu nun üze rin den ka ça mak bir ba

kýþ atýp Ju li’nin ku laðýna bir þey ler fısıldayarak bir 

kah ka ha pat lattý. Ju li yanýmdan ge çip gi der ken ka

fasýný kaldýrýp yüzüme bak madý bi le.

Men di de be nim gi bi rýhtýmda yaþýyor. An ne siy le 

ba basýnýn bir ata ri sa lo nu var. Ken di le ri de sa lo nun 

üst katýnda oturuyorlar. Biz es ki den Men di ile iyi ar

ka daþtýk. Ar ka daþlýðýmýz, di li mi tu ta mayýp Men di’nin 

ata ri oyun larýný nasýl be da va ya oy na ya bi le ce ði mi ba

na an lattýðýný an ne me söylediðim güne ka dar sür dü. 

Aslýnda Men di’nin baþýný der de sok mak gi bi bir ni ye

tim yok tu. Özet le, artýk oyun sa lo nu nun iyi müþ  te ri

le rin den bi ri de ði lim. Doð ru su nu is ter se niz o günden 

be ri bir da ha ko nuþ madýk.
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Bütün bun larýn üstüne, þim di de ayný sýnýfa düþ 

müþtük. Ha ri ka! Dev gi bi bir oku la baþ la mak yet mez

miþ gi bi.

Yüzme der si ne yalnýz baþýma hazýrlandým.

“Din le yin ba kalým 7C sýnýfý,” de di eli düdüklü 

adam. Ona Bob di ye cek mi þiz. “Aranýzda tek baþýna 

yüze cek ka dar ken di ne güve nen var mý?”

“Ee, her hal de, be bek mi yiz biz,” de di Men di, kü

ç ümse yen bir ses le.

Bob he men ona döndü.

“Ha di ba kalým. Açýlýþý yap da göre lim ma ri fet le

ri ni,” de di.

Men di ha vu za doð ru iler le di, yum ruk yaptýðý eli

nin baþ par maðýný eme rek að la maklý bir ses le, “N’oo

lur, bakýn ba na; ben za vallý bir be be ðim. Yüz me yi bi

le bil mi yo rum,” de di.

Ken di ni yan la masýna su ya býraktý. Su yüzüne çýk 

tý  ðýnda baþ par maðý hâlâ aðzýndaydý.

Köpek le me yüze rek ha vu zun öbür baþýna vardý

ðýnda sýnýfýn yarýsý kah ka ha dan kýrýlýyor du. Pan car 

gi bi kýza ran Bob ise hiç de mut lu görünmüyor du.

“Aman ne ko mik! Ça buk çýk su dan dýþarý! Der

hal!” di ye gürle di.

Men di, sýrýta rak ha vu zun ke narýna týrmandý. Ka
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la balýðýn önünde ti yat ro oyun cu su gi bi eði le rek güzel 

bir ka panýþ se lamý da ver di.

Bob, “Ter bi ye siz!” di ye baðýrdý ve ona bir hav lu 

uzattý. “Þim di ke nar da otu rup güzel güzel iz le ba ka

lým...”

“Ne?” Men di artýk sýrýtmýyor du. “Ama bu haksýzlýk! 

Ben ne yaptým ki?”

Bob ona sýrtýný döndü. Hiç bir þey ol mamýþ gi bi, 

“Baþ tan baþ la yalým,” dedi. “Han gi niz adam gi bi yüze

cek ka dar ken di ne güve ni yor?”

Sýnýfýn dörtte üçü par mak kaldýrdý. Ben de ha vu

za gir me yi çok is ti yor dum, ama par mak kaldýra cak 

ce sa re tim yok tu. He le Bob bu ka dar si nir liy ken.

“Pe ki öyley se,” di ye is te yen le re izin ver di Bob. 

“Su ya gi re bi lir si niz, ama sa de ce sýð ye rin den. De

rin le re git me yin.” Ardýndan, ha vuz baþýnda tit re yen 

öðren ci le re sýrtýný dönüp, “Ha di ba kalým,” de di.

Bob yüzünü çe vi rir çe vir mez ken di me hâkim ola 

ma  yýp ha vu zun sýð ucu na doð ru iler le yen öð ren  ci le rin 

arasýna karýþtým. Bu nu yap ma malýydým, çünkü o güne 

ka dar hiç yüzme miþ tim, ama ne den se bu nu be ce re ce

ði mi seziyordum. Üste lik ha vu zun su yu da çok güzel 

görünüyor du, çar þaf gi bi düm düz dü. San ki bi ri içi ne 

at layýp onu dal ga lar la can lan dýr sýn di ye so lu ðu nu tut

muþ bek li yor du.

Su ya iyi ce gömülmek için önce ha vu zun beþ ba

sa maðýný tek tek in me niz ge re ki yor du. Te laþ la ilk ba

sa ma ða ayaðýmý attým, ýlýk su ta ban larýmý gýdýkladý. 
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Bir adým da ha atýnca su diz le ri mi sardý. Ýki adým da

ha ve su ya gömülüver dim. Kol larýmý iki ya na açýp di

be doð ru dalýþa geç tim. So lu ðu mu tu tup de ri ne sü

züldükçe su yun ses siz li ði ba na büyük bir hu zur ver

me ye baþ lamýþtý. San ki be ni çaðýrýyor, tatlý sa kin li ðiy

le be ni içi ne çe ki yor du.

Baþýmý su dan çýkardýðýmda, “Bu iþ böyle yapýlýr iþ

te,” di yor du Bob. Ba na ba ka rak, “Çok ye te nek li sin,” 

de di.

Gözle ri ni kýsmýþ, aðýzlarýný bir karýþ açmýþ be ni 

sey re den öbür öðren ci le re döne rek, “Dönem so nun da 

he pi ni zin Emily ka dar iyi ol manýzý is ti yo rum,” de di.

Men di’nin gözle ri ateþ sa çý yor du.

Ve son ra, olan ol du. Balýk gi bi su yun üze rin de ka

ya rak iler ler ken bir an da ba cak larým tu tul du. San  ki 

bi ri on larý bir bi ri ne yapýþtýrmýþ, bi lek le ri mi bir  bi ri ne 

düðümle miþ ti. Çýrpýna rak ha vu zun ke na rý na var ma

ya çalýþýrken gülümse me ye çalýþýyor dum, ama ba cak

larým bi rer ka ya par çasý ke sil miþ ti. Diz le ri mi, ayak

larýmý, to puk larýmý his set mi yor dum. Ne ler olu yor du?

Su yun di bi ni boy la mak üze rey ken bir çýðlýk attým. 

Bob, þor tu ve tiþörtüyle su ya at layýp hýzla yanýma yüz

dü.

“Ba cak larýmý his se de mi yo rum!”

Çe ne mi avuç içiy le kav rayýp tek ko luy la sýrtüstü 

yüze rek be ni çek me ye baþ ladý. Ar kasýna ba ka rak ha 

vuz ke narýna doð ru iler ler ken, “Tak ma ka fa na,” de di. 

“Ba sit bir kramp; her ke sin baþýna ge le bi lir.”
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Ha vu zun ke narýna ulaþýnca, Bob en te pe de ki ba

sa ma ða otur ma ma yardýmcý ol du. Yarý gövdem su dan 

çýkýnca o tu haf duy gu kay bol ma ya baþ ladý.

“Þu ba cak la ra bir ba kalým.” Bob be ni ha vu zun 

ke narýna taþýdý. “Sol ayaðýný kaldýra bi li yor mu sun?” 

Kaldýrdým.

“Pe ki ya sað?”

Onu da kaldýrdým.

“Canýn yanýyor mu pe ki?”

“Artýk acýmýyor,” de dim.

“Ufak bir kramp tan baþ ka bir þey de ðil de mek ki. 

Ýster sen git ke nar da bi raz din len. Ken di ni hazýr his

set ti ðin de tek rar su ya gi rer sin.”

Baþýmla ta mam de dim ona, son ra ar ka daþ larý mýn 

arasýna karýþtým.

On larýn görme di ði, an la ya madýðý bir þey his set

miþ tim. Ne ol du ðu hakkýnda hiç bir fik rim yok tu, ama 

ke sin ola rak bil di ðim bir þey var sa, o da o ha vu za be

ni bir da ha ha yat ta so ka ma ya cak larýydý.

Uzun süre ke nar da otur dum. Öbür öðren ci ler te 

ker te ker ha vu za gi rip or talýða su sýçrat ma ya baþ

ladýlar. Men di de ara larýndaydý. Ama ben ayný þe yin 

tek rar lan masýndan kork tu ðum için on la ra pek yak

laþmýyor dum. Eve gi der ken bi le is ke le den su ya dü þe 

rim di ye ödüm ko pu yor du.
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Bi zim ora da rýhtýmýn ke narýnda sýra sýra is ke le

ler vardýr. Bi zim ki nin önünde üç tek ne da ha du rur. 

Be yaz, lüks bir sürat mo to ruy la iki büyükçe yat. Ama 

hiç bi rin de bi zim ki gi bi in san lar ya þamýyor.

Ýske le den tek ne ye ge çer ken, es ki bir tah ta par

çasýný köprü ni ye ti ne kul lanýyo ruz. Ben küçükken an

nem be ni om zu na bin di rip tekneye öyle götü rür dü, 

ama artýk ken di baþýma ge çe bi li yo rum. Ama bu kez 

ce sa ret ede me dim, tek ne ye bin mek için an nem den 

yardým is te dim.

“Bu ra dan ge çe mi yo rum,” der ken o da tek ne nin 

kýçýnda görünmüþtü. Üze rin de sa ten bir sa bahlýk var 

dý, saç larýný da bir hav luy la sarmýþtý.

“Oku ma gru bu ma git me ye hazýrlanýyo rum,” de di.

Ýske le nin üze rin de do nup kalmýþtým. Çev rem de

ki ge mi ler bir di rek ler ve yel ken ler ka la balýðýnýn ara

sýnda se çil mez ol muþ tu. Gözle ri mi Us ta’ya dik tim. 

Yel ken le ri inik ti. Ana yel ken di re ði olan ca gör ke miy le 

yükse li yor, güver te nin ýslak tah ta larý parlý yor du. Tek

ne nin yan yüzünde ki, ke nar larý in ce me tal kaplý de

lik ler den bi ri ne gözümü dik miþ tim ki her þey iyi ce 

bu  lanýklaþtý.

“Kor ku yo rum.”

So nun da an nem sa bahlýðýnýn be li ni sýkýca bað

layýp sýska kol larýný ba na doð ru uzattý.

“Gel caným.” Ge mi ye ge çin ce ba na sýký sýký sa rýl 

dý, eliy le saç larýmý karýþtýra rak, “Þap þal,” de di, son  ra 

hazýrlýklarýný bi tir mek üze re içe ri gir di.
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An nem her za man ken di ne gi de cek bir grup bu

lur. Ge çen yýl ae ro bik gru bu vardý, bu yýl da oku ma 

gru bu var.

Annem, sa hil yo lun da el den düþme ki tap sa

tan bir yer de çalýþýyor. Gru buy la da ora da bu lu þu

yor. Doð ru su nu is ter se niz, key fi ye rin de. Þu sýra lar, 

mey ve li, don dur malý ko yu içe cek ler, için de çi ko la

ta par çacýklarý olan kýzarmýþ kek ler ya pan bir de ka

fe açtýlar. An ladýðým ka darýyla bu oku ma gru bu de di

ði þey aslýnda ar ka daþ larýyla bu lu þup de di ko du yap

mak için son bul du ðu ba ha ne; ney se; bu sa ye de hiç 

ol maz sa pe þi mi býrakýyor.

Ara sýra, be nim gi bi rýhtýmda ya þa yan ve el falý ba

kan Falcý Millie de bi ze otur ma ya ge lir. Millie iyi dir. 

Ba zen üze rim de re iki ya da shi at su çalýþýr. Bir ke re sin

de ta rot kart larýný yanýnda ge tir miþ ti. Okul da çok ba

þarýlý ola caðýmý, her ke sin ba na övgüler yað  dýra caðýný 

söyle miþ ti. Er te si gün dil bil gi si sýna výnda so nun cu 

ol dum, üste lik üç gün bo yun ca öðle te nef füs le rin de 

dýþarý çýkma ma ce zasý aldým. Millie böyle dir iþ te.

Ney se ki ak þam te le viz yon da iki güzel di zi vardý 

da Millie ile pek uðraþmayacaktým. Böyle si iyiy di, 

çünkü yalnýz kal mak is ti yor dum. Ne ya pa caðýmý dü

þünmek için za ma na ih ti yacým vardý. Ýlk ola rak, ha

vuz da baþýma ne ler gel di ði ni an la mam ge re ki yor du. 

Ýkin ci si, ayný þey tek rar lan ma dan yüzme ders le ri ni 

býrak manýn bir yo lu nu bul malýydým.
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Tek ne nin ön ta rafýnda bir aþaðý bir yu karý yü rür

ken, bi ti þik ka ma ra da þarký söyle yen an ne mi du ya bi

li yor dum. CDça lar dan da ha yüksek çýkýyor du se  si:

“Be ni se vi yo sa aa an, ben le kal sa aaa an.”

Dý þa rý çýkma ya hazýrlanýrken hep þarký söyler. 

Bun dan pek ra hatsýz ol mam, dans et me ye kalkýþ ma

dýðý sü re ce. Ney se ki henüz öyle bir so run yok tu.

Da ha önce ona yüzme yi býrak mak tan söz açtý

ðýmda si nir len miþ ti.

“Þa ka yapýyor sun her hal de,” der ken hiç de þa ka 

ya par gi bi görünmüyor du. “Yüzme der si al mak için o 

ka dar te pin dik ten son ra, býrak mayý aklýndan bi le ge

çi re mez sin.”

Adýmlarýmý sýklaþtýra rak gi riþ te ki ufak, þömi ne

ye ben ze til me ye çalýþýlmýþ ate þe doð ru yürüdüm. Bu 

köþe ye sa lon di yo ruz. Ge nel de böyle hýzlý hýzlý yü

rürken aklýma bir sürü fi kir ge lir. Ama o ak þam hiç de 

öyle ol mu yor du. Hýzýmý kes me den üze rin de tu run

cu bir bat ta ni ye olan oy malý, es ki ka ne pe yi de geç 

tim. Bir adým, bir da ha, sa ða, so la, ile ri, ge ri, dü þün, 

düþün... ol mu yor du!

“Ne söyle ye cek sen ça buk söyle tatlým, bi raz dan 

çýkmalýyým,” di ye ses le nir ken, an nem müzi ðin tem

po su na uyum sað lamýþtý.

Mut fa ða yönel dim. Mut fak de di ðim de bir la va bo
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dan, bir ýzga ra dan ve ufak bir buz do labýndan olu þan 

bir odacýk. Iz ga ranýn üze rin de de her za man ki gi bi 

kar ton lar, boþ þi þe ler yýðýlýydý. Mut fak de di ði miz oda, 

tek ne nin or tasýnda ki ana ka pýyla ka ma ra la ra inen ba

sa mak larýnýn arasýnda. Bu ba sa mak lar da dik kat li ol

mak ge re ki yor, çünkü en alt ta ki ba sa mak bi raz çü

rük. Ben ge nel de mer di ven den at larým.

Mut faðý ge çip ka ma ra la ra açýlan ko ri do ra yönel

dim.

“Nasýl görünüyo rum?”

An nem ko ri do run ucun da be lir miþ ti. Altýna ye

ni ko tu nu ge çir miþ, üze ri ne de par lak harf ler le Fýstýk 

ya zan be yaz bir tiþört giy miþ ti. Bu be ni ra hatsýz et

mez di aslýnda; ayný tiþörtten ben de de vardý, ama ona 

da ha çok yakýþmýþtý.

“Müthiþ!..”

Tanýdýk bir çýtýrtý sözümü kes ti. Dönüp baktýðý

mýzda, kuþ kuy la çev re si ne bakýna rak bi ze yak la þan 

Bay Be es ton’u gördük.

“Ben gel dim!” di ye ses len di. 

Bay Be es ton de niz fe ne ri nin bek çi si dir. Bi ze sýk 

sýk uð rar. On da be ni ra hatsýz eden bir þey ler var. Ko

nu þur ken yüzünüze yan yan ba kar. Üste lik iki gözü 

ayrý renk te: bi ri ye þil, bi ri ma vi. An nem onun fe ner de 

bütün gün de ni zi iz le di ði ni, in san lar la yalnýzca tel  siz

le bað lantý kur du ðu nu, çok yalnýz bi ri ol du ðu nu söy

ler. Bay Be es ton’a sýcak dav ran malýymýþýz.

“Aa, Bay Be es ton; tam da çýkmak üze rey dim. Mil
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lie ge lir gel mez oku ma gru bu na gi de ce ðim. Ýki da  ki ka 

bek le yin de bir lik te yürüye lim.”

Bay Be es ton paldýr küldür iç bölme ye daldýðýnda, 

an nem çok tan ce ke ti ni al mak üze re odasýna git miþ ti.

Ba na yan yan ba ka rak, “Nasýlýz bugün?” de di.

Du dak larý da, kra vatý gi bi bu ru þuk tu. Gömle ðin 

de bir düðme, aðzýnda da bir diþ ek sik ti. Ürper dim. 

Keþ ke an nem be ni onun la yalnýz býrak ma say dý.

“Ýyi yim, sað olun.”

Gözle ri ni kýstý, da ha dik kat li ba ka rak, “Güzel... 

güzel,” de di.

Ney se ki Millie az son ra gel di. An nem le Bay Be

es ton da çýktýlar.

Git me den, an nem, “Geç kal ma ya caðým tatlým,” 

di   yip ya naðýmý öptü, son ra da baþ par maðýyla öptüðü 

ye ri sil di. “Do lap ta tatlý var. Key fi ni ze bakýn.”

“Mer ha ba Millie.” 

Millie gözle ri me dik dik baktý. Bu nu hep ya par. 

“Ger gin sin, ka fan yi ne bir þey le re bo zuk.” 

Ýlk kez doð ru bir tah min de bu lu nu yor du. 

“Gözle rin den oku nu yor,” di ye ek le di.

Mon tu nun baþlýðýný it ti. Oca ða çay için su koy du.

An nem le Bay Be es ton rýhtýmda yürürler ken on

la ra el sal ladým. Bay Be es ton bi raz ile ri den de niz fe

ne ri ne gi den sa hil yo lu na saptý. So kak lam ba larý ya

ný yor du, ge zin ti yo lu aydýnlýktý; tu run cupem be gök

yüzünün altýnda sol gun sarý be nek ler uzanýyor du. 

An nem ki ta be vi ne gi den yo la saptý.
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Ýki si de gözden kay bo lun ca gi dip ka ne pe ye, Mil

lie’nin yanýna otur dum. Ta bak larýmýzý di zi mi ze ko yup 

tatlýlarýmýzý yer ken, te le viz yon da ha va du ru mu nu su

nan adam sözcükle ri bir bi ri ne karýþtýrýp ser sem lik ler 

yapýnca iki miz de çok güldük; ama bek le di ði di zi baþ

layýnca Millie he men cid di le þip be ni sus  tur du.

Bir saa tim vardý.

Boþ tatlý ta bak larýný top ladým, bir ka lem kaptým, 

an ne min ka ma ra çek me ce sin de ki mor, lüks mek tup 

kâðýtlarýndan bir ta ne yürüttüm, ka bi ni me ka panýp 

þun larý yazdým:

Sev gi li Ba yan Par ting ton,

Siz den Emily’yi yüzme ders le rin den çý kar 

manýzý ri ca edi yo rum.

Dok to ru, Emil y’nin su ya aler ji si ol du ðu nu, 

su ya bir da ha as la ve as la yak laþ ma masý ge rek

ti ði ni söyle di.

Saygýlarýmla.

Mary Pe ne lo pe Mel tem gil

An nem eve gel di ðin de uyu yor nu ma rasý yaptým. 

Par mak uç larýnda oda ma gir di, be ni öptü, alnýmda ki 

saç larý düzelt ti. Keþ ke oy na ma saydý saç larýmla. 

Kâkülümün ar ka ya itil me sin den nef ret ede rim; 

onu es ki ha li ne ge tir mek için an nem odam dan 

çýka na ka dar bek le mek zo run da kaldým.
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Sa at ler ce gözüme uy ku gir me di. Ka ma ramýn ta

vanýnda fos for lu çýkart ma lar var: bir düzi ne yýldýz, 

bir ta ne de hilal. On la ra ba ka rak olan lar hakkýnda 

düþünme ye çalýþtým. Düþünmek is te di ðim tek þey su 

yun ipek si yu mu þaklýðýydý. O tu haf ses siz li ðin, san ki 

bir sýr pay laþýyor mu þuz gi bi be ni çek ti ði ni hâ lâ his

se di yor dum. Ama bu düþünce den her uzak laþ týðýmda 

Men di’nin dik dik bakýþlarý ge li yor du aklýma. Bir kaç 

ke re az da ha uyu ya kalýyor dum. Ne var ki gözüm ka

panýr ka pan maz sýkýntýlý bir düþün için de bu lu yor

dum ken di mi: Dev bir ha vu zun için dey mi þim, tüm 

sýnýf ha vu zun çev re sin de, be ni göste re rek hep bir 

aðýzdan tem po tu tu yor muþ:

“Ca adýý! Ca adýýý!..”

Bir da ha as la su ya gi re mez dim, bu nu bi li yor dum; 

ama so ru lar ka famý ra hat býrakmýyor du. Ne ol muþ tu 

ba na? Bir da ha tek rar lanýr mýydý?

Her ne ka dar o felake ti tek rar ya þa ma düþünce si 

be ni çok kor kut sa da, ka fam da ki so ru larýn yanýtlarýný 

bu la na ka dar ra hat ede me ye ce ði mi bi li yor dum. Da ha 

da önem li si, su da ki bir þey be ni ken di ne çe ki yor du. 

Se çim þansým yok tu san ki. Bu sýrrý çöz mek zo run

daydým; ne ka dar kor ku tu cu olur sa ol sun.

An ne min sa kin ho rul tu larýný duy ma ya baþ la dý

ðýmda, ola ya bir çözüm ge tir me ye ka rar ver miþ tim.

Ya taðýmdan sýyrýldým. Ses siz ce ma yo mu giy dim. 

Hâlâ nem liy di. Ürper dim. Ce ke ti mi sýrtýma ge çir dim. 

Par mak uç larýma ba sa ba sa tek ne nin ar ka güver te si
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ne git tim. Çev re ye bir göz attým. Rýhtým bo    þalmýþtý. 

Yol bo yun ca ev ler, ma ða za lar ka ranlýkta gölge ler gi

biy di ler. Rýhtým, bir sah ne ye ben ze miþ ti.

Ko ca do lu nayýn su da ki yansýmasý kýyýdan uf ka uza 

nýyor du. Tek ney le is ke le yi bir leþ ti ren tah ta par ça   sýný gö  

rünce mi dem bu landý. Ha gay ret, iki adýmda kar   þý   dasýn.

Diþ le ri mi, yum ruk larýmý sýkýp ya vaþ ça öbür ta ra

fa geç tim.

Rýhtýmýn ucun da ki is ke le ye yürüdüm. Ýske le ye 

bað lanmýþ bir ha lat mer di ven, su yun ka ranlýðýna sar

kýyor du. De niz so ðuk so ðuk par ladý. Ürper dim, tit re

dim. Bu nu ni ye yapýyor dum?

Saç larýmý par mak larýma do ladým. Düþünürken 

hep böyle ya parým –vol ta at mak içim den gel mi yor sa 

ta bii. Son ra tüm so ru larý, kuþ ku larý –Men di’nin alay

cý bakýþýný da– ka fam dan sil dim. Ge re ke ni yapýp doð

ru yu öðren me liy dim.

Ce ke ti mi çýkardým. So lu ðu mu tu ta rak ha lat mer 

di ve ne ayaðýmý uzattým. Bom boþ rýhtýma son bir kez 

baktým. Ka ranlýða ya vaþ ya vaþ yak laþýrken tek ne di

rek le ri nin týkýrtýlarýný du yu yor dum.

Dal ga lar çe kil miþ ol du ðun dan mer di ven de ni ze 

deð mi yor du. Ya þim di ya hiç bir za man.

Da ha faz la düþünme den, par mak larýmla bur nu

mu týkadýðým gi bi attým ken di mi de ni ze.

Su ya dal mam la bir su kütle si nin yu karý yüksel

me si bir ol du. Baþým de niz den çýkar çýkmaz de rin bir 

so luk aldým. Tek his set ti ðim, buz gi bi suy du. 
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Ne den ora da ol du ðu mu anýmsayýnca su yu tek me le

me ye, de li gi bi ayak larýmý çýrpma ya baþ ladým. So ðu ðun 

et ki si ya vaþ ça kay bol du, ye ri ni ha fif dal ga larýn sa kin li

ði aldý. Du dak larým tuz için de, saç larým daðýlmýþ, ken di 

evim de gi bi su da ra hat ça do laþ ma ya baþ ladým.

Son ra bir den olan ol du. Kor ku için de, hýzla rýh tý

ma doð ru yüzdüm. Hayýr! Böyle ol masýný is te mi yor

dum. Ka rarýmý de ðiþ tir miþ tim.

Uzandým, ama ha lat mer di ve ne ye ti þe me dim. Ben 

ne yapmýþtým? Ba cak larým tek rar bir ara ya ge li yor, 

taþ ke si li yor du. “Ufak bir kramp, evet, sa de ce ufak 

bir kramp,” der ken artýk yok ol muþ olan ba cak larýma 

bak ma ya ce sa ret ede mi yor dum.

Bir den her þey de ðiþ ti. Ra hat ladým. Ken di mi bý

raktým. Ha la ta tu tun ma ya çalýþmýyor dum artýk.

Olan ol muþ tu. Ba cak larým bir ara ya gel miþ ti. Ha 

ri ka! Bu kez tümden kay bol muþ lardý. 

Kaygýlarýmdan kur tul du ðum an da, baþýmýn su ya 

batýp çýkmasý, kol larýmýn çýrpýnmasý ke sil di. Bir uçak, 

bir þa hin, bir yu nus tum artýk. Çok ke yif li bir þey   di bu.

Ýþte bu ka dar. Bel ki de du ru mu tah min et miþ si   niz

dir. Ol sun. Öne mi olan tek þey bu nu kim se ye söy  le me

me niz.

Ben bir de nizkýzýydým.
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