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JOSÉSARAMAGO,16Ekim1922’dedoğdu.Henüzüçyaşındayken,
ailesiLizbon’ataşındı.1947’deilkromanıolanGü nah Ülke si’niyazdı.
Onikiyılboyuncabiryayınevindeyayınyönetmenliğive Ye ni Se ara 
dergisinde edebiyat eleştirmenliği yaptı. Saramago’nun tanınmasını
sağlayanyapıtı,1983’teyayımlananMe mo ri al do Con ven  to’dur.Ricardo 
Reis’in Öldüğü Yıl1984’teyayımlandı.Saramago’nunen ironikyapıtı
sayılanHis to ria de Cer co de Lis boada(1988)tarihüzerinekurulubir
denemedir. 1995 yılına ait Kör lük insan varoluşunun özü, Tanrı ve
Şeytanhakkındabirromandır.1997’deiseTo dos os no mes yayımlan-
dı.Saramago’nunyapıtlarınınarasındaikişiirkitabı,birçokdeneme,
oyunveromanvardır.Saramago’nunedebiyatyaşamınınasılmeyve-
si,1998’dealdığıNobelEdebiyatÖdülü’dür.Saramago2010yılında
ölmüştür.

AYKUT DERMAN, 1942’de İstanbul’da doğdu. İÜ Fransız Dili ve
Edebiyatıbölümünübitirdi.YıldızTeknikÜniversitesi’ndeokutman-
lıkyaptı.1970’tenbuyanaçevirileryapmaktadır.GastonBachelard,
Fernand Braudel, Alberto Giacometti, Béatrice Lenoir, Françoise
Balibar,MilanKundera,PascalQuignard,PauloCoelho,Micheldel
Castillo,JoséSaramago,İsmailKadare,AlinaReyes,JoséFrèchesgibi
pekçokyazarıneserleriniTürkçeyekazandırmıştır.
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Pi lar’a, her gün

ManuelVazquezMontalban’a,yaşayan
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Uluyalım,diyorköpek.
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Neberbathava,diyeyakındıondörtnumaralıoy
verme bürosunun, kalbi dışarı uğrayacakmış gibi atan
sandık kurulu başkanı, üzerinden zırıl zırıl sular akan
şemsiyesinisertçekapatıparabasınıbıraktığıyerdenadı
mınıiçeriattığıkapıyakadarkırkmetresolukalmadan
koşmasınakarşılıkpekişeyaramamışolangabardinyağ
murluğunu sırtından çıkarırken.Umarımen son gelen
bendeğilim,dedi,rüzgârınüfürdüğü,heryanıselebo
ğanyağmursağanağındankorunmakiçinonubirazkuy
tuda bekleyen sekretere. Yardımcınız henüz gelmedi
amadahavakitvar,dedisekreter,onurahatlatmakiçin,
Böylebirtufandaherkesinburayagelmişolmasıkahra
manlıksayılır,dedibaşkanoyvermebürosunagirerken.
Önce, oy sayımını yapacak masa arkadaşlarına, sonra
partitemsilcilerineveyardımcılarınaselamverdi.Her
keseaynısözcüklerikullanmayaözengösterdi,yüzifa
desindeve ses tonunda siyasal eğilimlerini eleverecek
enküçükbelirtiyoktu.Bukadarsıradanbirseçimekibi
ninbaşındabileolsa,birbaşkanınhertürlükoşuldaen
katıtarafsızlıklahareketetmesiyadabaşkadeyimle,ze
vahirikurtarmasıgerekir.

Salondayalnızcaloşbiravluyabakanikidarpence
re bulunduğundan, güneşli havalarda bile havayı daha
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boğucukılannemindışında,yerelbirdeyimlesöyleye
cekolursak,bıçaklakesilebilecekbirdevinimsizlik(hu
zursuzluk)vardı.Seçimlerertelenseydidahaiyiolurdu,
dedimep,yanimerkezpartitemsilcisi,yağmurdünden
berisürekliyağıyorve(heryerisularsellergötürüyor)
sellerden, su baskınlarından geçilmiyor; sandık başına
gitmeyenlerinsayısıbukeztavanavuracak.Sap,yanisağ
parti temsilcisibaşıylaonayladı amayapacağı katkının
biryorumdeğerikazanmasıgerektiğinidüşündü,Buris
kiazımsamıyorumelbette,bununlabirlikteyurttaşları
mızındahabaşkabirçokdurumdasergilediğikaydade
ğeryurttaşlıkbilincininbukezdekendinigöstereceğini
umut etmemiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü onlar
bubilince,ohevet,bubelediyeseçimlerininbaşkentin
geleceğiiçinnebüyükönemtaşıdığınınbilincinekesin
liklevarmışdurumda.Bundansonra,ikiside,yanimep
temsilcisiilesaptemsilcisi,yarıkuşkulu,yarıalaycıbir
havaiçinde,negibibirdüşünceilerisürebileceğinianla
makiçinmeraklasop,yanisolpartitemsilcisinedöndü.
Tamoanda,başkanvekiliüzerindekisudamlalarınısil
keleyereksalonagirdi,böyleliklesandıkkurulutamam
lanmışolduvebeklendiğigibi,sıradanbirresmiliklede
ğil,ateşlibiçimdekarşılandı.Dolayısıylasoptemsilcisi
nin konu hakkındaki düşüncelerini öğrenemedik ama
öncekibazıdavranışlarıdikkatealınacakolursa,kamu
nun da çok iyi bildiği gibi kendini tarihsel iyimserlik
doğrultusundaifadeedeceğini,örneğinşöylebirtümce
kullanmaktangeridurmayacağınıdüşünebiliriz:Benim
partiminseçmenleriböyleönemsizşeylerepabuçbırak
maz,önemsizbirkaçsudamlasıyüzündenevlerindeça
kılıpkalacakinsanlardeğildirler.Aslındasözkonusuolan
önemsizbirkaçdamladeğil,kovalarcasu,sağanaklar,nil,
iguaçuveyangtsekiangırmaklarınınakıttığısuyduama
inanç–tanrıonuherzamankutsasın–,gücünebaşvuran



15

larınyolundakidağlarıortadankaldırmasıbiryana,onla
rıtufanıandıransağanaklarıniçinesokuphiçıslanmadan
çıkarabilirdi.

Kuruloluşturuldu,herkeskendiyerinegeçipkurul
du,başkangereklibelgeyiimzaladıvesekretere,yasage
reği,belgeyibinanınkapısınaasmasınıbuyurdu;nevar
kiadamaceleyle,temelbiriyiniyetgösterisindebuluna
rak o kâğıdın duvarda bir dakika bile durmayacağını,
üzerindeki mürekkebin iki saniye sonra silineceğini,
üçüncüsaniyedederüzgârınonuuçuracağınıanımsattı.
Öyleyseonuiçeri,rüzgârınerişemeyeceğibiryereasın,
yasabukonudabirşeysöylemiyor,önemliolanbelgenin
herkesingörebileceğibiryereasılmışolması.Büroüye
lerinekendisiyleaynıdüşüncedeolupolmadıklarınısor
du,herkes“olur”dediamasaptemsilcisi,hertürlüitira
zınönünegeçilebilmesiiçindurumunbirtutanaklasap
tanmasındadiretti.Sekreterkendisineverilenıslakgöre
viyerinegetiripgeridöndüğünde,başkanonadışarıda
havanınnasılolduğunusordu.Aynendevamediyor,yal
nızcakurbağalarınhoşunagidecekbirhava,Orada,dışa
rıda seçmenler varmı,Değil seçmen, gölgesibile yok.
Başkanayağakalktı,büroüyeleriylepartitemsilcilerini,
seçmenleringünboyunca,içindesiyasalseçimleriniya
pacaklarıoykabinininbuseçimehiçbirşekildegölgedü
şürmeyeceknitelikteolduğundaneminolmakiçinken
disiylebirliktedenetlemeyeçağırdı.Buformaliteyerine
getirildiktensonrageridönüpseçmenlisteleriniincele
dilerveonlardadakuşkuuyandıracakhiçbirdüzensiz
lik, kusur ve başka eksiklik bulunmadığını keşfettiler.
Başkanınseçimsandığınıseçmenleringözüönündeaçıp
içininboşolduğundaneminolacakları,böylelikle,ertesi
gün,birgeceöncesuçsayılabilecekhiçbirgirişimdebu
lunulmadığıvebununsonucuolarakyurttaşlarınözgür
ve bağımsız siyasal iradelerine saldırı niteliği taşıyacak
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sahteoypusulalarıkonulmadığı,pitoreskbirdeyimlese
çimhilesiadıverilentarihselsahtekârlığın–bunun,oişi
yapacakolanlarınbecerisinevesuçortaklıklarınındere
cesine bağlı olarak seçimden önce, seçim sırasında ve
sonrasındayapılabileceğinideunutmayalım–osandıkta
birkezdahayinelenmediğikonusundatanıklıketmele
rinisağlayacaktörenselangelmişti.Sandıkboş,temizve
lekesizdiamasalondatekbirseçmen,oyatmayagelmiş,
otoplantıyerinikendisinesergileyebilecekleri,onlarata
nıklıkedebilecektekbirâdembabayoktu.Yolunukay
betmişbiri tufanlaboğuşarakvedeligibiesenrüzgâra
kafatutarak,oyvermehakkınasahipbiryurttaşolduğu
nugösterenbelgeyigöğsününüzerinebastırmışdışarıda
dolaşıyordu belki, ama onun da oy bürosuna ulaşabil
mekiçinçekeceğimüthişzorluğugörüpevinedönmeye
kararvermeyeceğini;böyleliklekentinyazgısını,kendisi
nioybürosunabırakıpgöreviniyerinegetirdiktensonra
yineokapıdanalacaksiyahbirotomobilinarkakoltuğu
nakurulacakbirinebırakmayacağınıkimbilebilirdi.

Oülkeninyasası,oybürosunundüzeninidenetlen
diktenhemen sonrabaşkanın, oy sayıcılarının veparti
temsilcileriylevekillerininoykullanmalarınıöngörüyor
du;elbette seçmen listelerindeyeralmışolmalarıkay
dıyla,kiöyleydiler.Aceleetmeselerbilesandığa,onbir
adetoypusulasınınatılmasıiçindörtdakikayeterliydi.
Başkabirçarebulamadıkları içinbeklemeyebaşladılar.
Aradanyarımsaatgeçmemiştikikaygılananbaşkan,oy
sayıcılardan birini ufukta bir seçmeninin belirip belir
mediğinebakmasıiçingönderdi,belkideseçmenlergel
miştiamarüzgârkapattığıiçinkapıdaniçerigiremeyip
küfürlersavurarakgeridönmüşgidiyorlardı;seçimlerer
telenmişolsaydı,hiçolmazsaonlarıradyoyadateleviz
yonlauyarmanezaketi gösterilebilirdi, ki bukurumlar
butürbilgilendirmeleriçinhâlâişeyarıyordu.Sekreter,
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Rüzgârınçarptığıbirkapınınnebüyükbirgümbürtüçı
kardığınıherkesbilir,oysabizöylebirsesduymadık,de
di.Oysayıcıduraksadı,gideyimmi,gitmeyeyimmi,ama
başkanüsteledi,Gidipbakınlütfenvedikkatliolun,ıs
lanmayın. Kapı açıktı ve suya gömülmüştü.Oy sayıcı
başınıdışarıuzattı,biroyanabirbuyanabaktıvehe
mengeriçekti,saçlarındanzırılzırılsularakıyordu;başı
nıduşunaltınauzatmıştısanki.İyibiroysayıcıgibidav
ranmak,başkanınıhoşnutetmekistiyorduvebugörevi
yapmayailkkezçağrıldığı için,kendisindenistenenleri
yerinegetirirkengösterdiğiçabukluğunvekusursuzlu
ğuntakdiredilmesineönemveriyordu,kimbilir,zaman
lavekazandığıdeneyimlegününbirindeodabirseçim
sandığına başkanlık edebilirdi, böyle baş döndürücü
yükselişlereşimdiyekadarrastlanmıştıvebuartıkkim
seyişaşırtmıyordu.Salonageridöndüğünde,üzüntüyle
hınzırlıkarasındakalanbaşkanbağırdı,Zavallıdostum,
kendinizisosabatırılmışsosisedöndürmenizegerekyok
tu,Hiçönemlideğilsayınbaşkan,dedioysayıcıçenesin
dekisularıkolununyeniylesilerek,Dışarıdakalmışbiri
nifarkettinizmi,Ufkakadarkimsegörünmüyordu,so
kağınbirsuçölündenfarkıyok.Başkanyerindenkalktı,
masanınönündekararsızbirkaçadımattı,oykabinine
kadargitti,içeribirgözatıpgeridöndü.Meptemsilcisi
sözalarakseçimekatılmayanlarınoranınıntavanavura
cağıkestiriminianımsattı,saptemsilcisisazınınyatıştırı
cıteliniyenidentitretti,seçmenlerinönündeoykullan
makiçintambirgünvardıvekötühavanındinmesini
bekliyorlardıkuşkusuz.Soptemsilcisinegelince,susma
yıyeğledi,başkanvekili içerigirdiğindesöylemeyeha
zırlandığısözlerisöylemeyekalkacakolursa,yani,Benim
seçmenlerim birkaç zavallı su damlasına pabuç bırak
maz,diyecekolursa,düşeceğigülünçdurumudüşündü.
Herkesinbeklentiiçindekendisinebaktığısekreter,pra
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tikbirçözümönermeyiseçti:Bakanlığatelefonedipse
çimlerinbaşkentteveülkegenelindenasılgittiğinisor
manınkötübirfikirolmadığınıdüşünüyorum,böylelikle
buuygarenerjikesintisiningenelmi,yoksaoylarıylabizi
aydınlatmayanyalnızcabizimseçmenlerimizmiöğren
mişolurduk.Saptemsilcisikızgınbiçimdeayağakalktı,
Saptemsilcisiolarak,baysekreterinbirazönceseçmen
lere karşı kullandığı kabul edilemez, saygısızca sözlere
vealaycısestonunaşiddetleitirazettiğimintutanağage
çirilmesiniistiyorum;onlardemokrasininenyücekoru
yucularıdır, onlar olmasa diktatörlük, dünya üzerinde
varolandiktatörlüktürlerindenherhangibiri–vebunla
rınsayısıbirhayliyüksektir–bizeyaşamvermişolanbu
vatanınyakasınaçoktanyapışmışolurdu.Sekreteromuz
silkereksordu,Baybaşkan,saptemsilcisininisteğinidik
katealmamgerekiyormu,Sanırımbunagerekyok,he
pimiz sinirli, şaşkın ve sabırsız durumdayız, böyle du
rumlardainsanınağzındansöylemekistemediğişeylerin
çıktığınıbiliriz,benbaysekreterinkimseyehakaretet
mek istemediğinden eminim, sorumluluklarının bütü
nüylebilincindeolanbirseçmendiro,bununeniyikanı
tıdahepimizgibionundabutufanameydanokuyarak
görevinkendisiniçağırdığıyeregelmişolmasıdır.Bunun
labirlikte,buiçtenlikliminnetduygusu,benimbaysek
reterden,yalnızcakendiüzerinedüşengörevlerititizlik
leyerinegetirmekleyetinmesini,buradabulunankişile
rin kişisel ve siyasal duyarlılığını incitecek yorumlara
girmekten kaçınmasını rica etmemi engellemeyecektir.
Sap temsilcisi hızlı bir hareket yaptı, başkanbunubir
kabullenmeolarakyorumladıvetartışmaonoktadakal
dı;meptemsilcisiisesekreterinönerisiniateşlibiçimde
onaylayarakdurumakatkıdabulundu,Aslında,diyeek
ledi,bizimburadaokyanusunortasındayelkensizvepu
sulasız,direksizveyelkensizvededeposumazotsuzkal
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mış kazazedelerden farkımız yok,Çokhaklısınız, dedi
başkan, bakanlığı arayacağım. Kenardaki bir masanın
üzerindebirtelefonduruyordu,günleröncesindenha
zırladığı,üzerindeyararlıbilgilerinyanısıra,içişleriba
kanlığınıntelefonnumaralarıdabulunanbirbilginotu
nucebindençıkararaktelefonauzandı.

Kısabirkonuşmaoldu:Benondörtnumaralıseçim
bürosununbaşkanıyımveçokkaygılıyım,buradakesin
likletuhafbirdurumyaşanmakta,şuanakadartekbir
seçmenbileoykullanmayagelmedi,oybürosuaçılalıbir
saattenfazlaolduamabirtekkişibileboygöstermedi,
evet efendim, elbette, kötü hava koşullarını, yağmuru,
rüzgârı, su baskınlarını durdurmaya olanak yok; evet
efendim, sabırlı olmayı ve beklemeyi sürdüreceğiz, el
bette,buradabununiçinbulunuyoruz,bunubizeanım
satmanızagerekyok.Başkanbundan sonra telefonko
nuşmasınayalnızcabaşişaretleriyle,söylenenlerionayla
yarak, birkaç boğuk ünlemle ve başlayıp bitiremediği
birkaçtümceylekatıldı.Telefonukapattığındamasaar
kadaşlarınabaktıamaaslındaonlarıgörmüyordu,gözü
nünönünde,bütünüyleboşsalonlardan,doldurulmamış
seçmenlistelerinden,bekleyenbaşkanlardanvesekreter
lerden,birbirinekuşkuylabakan,durumunkimekâr,ki
me zarar getireceğini tartmaya çalışanparti temsilcile
rindenveuzaktakigirişkapısındankendisinedoğrugel
mekteolansırsıklam,görevaşkıylayanıptutuşanveona
hiçkimseningelmediğini söyleyenoysayıcısındanolu
şanbirmanzaravardısanki.Bakanlıkneyanıtverdi,diye
sordumep temsilcisi.Nedüşüneceklerini bilemiyorlar,
kötühavanınbirçok insanı evinekapatmasıdoğal ama
aşağı yukarı tüm kentte burada olup bitenin aynısının
meydanagelmesinehiçbiraçıklamagetiremiyorlar,Ne
den aşağı yukarı diyorsunuz, diye sordu sap temsilcisi,
Bazı seçimbürolarında–kibunların sayısı oldukça az–
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bazıseçmenleroykullanmayagelmiş,budoğruamaan
laşıldığınagörekatılmaoranısonderecedüşük,Peki,ül
keningeriyekalanbölümündenasıl,diyesordusoptem
silcisi, çünküyalnızcabaşkentteyağmuryağmıyor, İşin
şaşırtıcıtarafıdabuzaten,yağmurunburadakikadarşid
detliyağdığıyerlervaramabuduruminsanlarınoralarda
oykullanmasınıengellemiyor,mantıksalolarakhavanın
güneşliolduğuyerlerdeoykullananlarınsayısıdahayük
sekvebukonudameteorolojibirimlerininhavanınöğle
ye doğru düzeleceğini öngördüğü anlaşılıyor, Daha da
kötüyegidebilir,öğleyinişleryadahakötüoluryadaha
iyi,diyenhalkdeyişiniunutmayın,diyeanımsattıoza
manakadarhiçağzınıaçmamışolanikincioysayıcı.Ses
sizlik oldu. Sekreter bunun üzerine elini ceketinin dış
ceplerindenbirinesoktu,ceptelefonunuçıkarıpnuma
raları tuşladı. Karşıdan yanıt beklerken, şu açıklamayı
yaptı: Bu birazmuhammed ile dağ hakkında anlatılan
öyküyüandırıyor,çünkütanımadığımızseçmenlerene
dengelipoykullanmadıklarınısoramayız,öyleyseoso
ruyu kendi ailemize soralım, ailemizi tanıyoruz, alo, o
kadardaerkendeğil,benim,evet,senhâlâevdemisin,
nedenoy vermeye gelmedin, yağmur yağdığını elbette
biliyorum,pantolonumunbacaklarıhâlâsırsıklam,evet,
doğru,özürdilerim,oyvermeyeöğlenyemeğindensonra
geleceğinisöylediğiniunuttum,elbette,sanatelefonet
timçünküburadadurumbiraztuhaf,tahminbileede
mezsin,düşünkişimdiyekadaroyvermeyekimsegel
medi, inanamıyorsun, anlıyorum, tamam, öyleyse seni
bekliyorum,öpücükler.Ceptelefonunukapattıvealaycı
birtonla:Enazındanbiroygaranti,karımöğledensonra
gelecek,dedi.Başkanvebüronunötekiüyeleribakıştılar,
buörneğisürdürmekgerektiğiaçıktıamaiçlerindenbiri
nioişiilkolarakyapmayaitecekkadardeğil;çünkübu,
oseçmenbürosununsekreterininaçıkgözlükvebecerik
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lilikkonusundaoradatoplananherkestenüstünolduğu
nukabuletmekanlamınagelirdi.Yağmurunyağıpyağ
madığınıöğrenmekiçinkapıyagidenoysayıcı,obüroda
ki sekreterindüzeyine gelebilmek, yani cep telefonun
dan,şapkanıniçindengözaçıpkapayıncayakadartavşan
çıkarırcasınaoyçıkarabilecekhalegelebilmekiçindaha
birfırınekmekyemesigerektiğinianlamaktahiçzorluk
çekmedi.Birköşeyeçekilipailesiyleceptelefonuylagö
rüşen başkan ile aynı şeyi gizlice, fısıltıyla yapan öteki
üyelerigördüğünde,kapıyagönderilenoysayıcı,büroda
bulunanveilkeolarakresmigörüşmelerdekullanılması
gerekensabittelefondanyararlanmayıp,devletinparasını
soylubirdavranışlaölçülükullananmeslektaşlarınındü
rüstlüğünehayranlıkduydu.Oradabulunanlararasında,
cep telefonu olmadığı için başkalarından haber bekle
mekdurumundaolantekkişisoptemsilcisiydi.Buarada,
ailesinitaşradabırakıpbaşkentegelenveburadatekba
şınayaşayanadamcağızınkenttetelefonedecekkimsesi
olmadığını açıklarsak dürüst davranmış oluruz.Konuş
malar tek tek tamamlandı,enuzunsürenkonuşmada
başkanınkioldu,görünüşebakılırsakonuştuğukişiyihe
menorayagelmeyezorluyordu;buişinsonuneyevara
caktı,öyleyadaböyle,ilktelefonedenkendisiolmalıydı,
sekreter,ayağınındibindekiotlarıbiçmeyekararvermek
leonabüyükbiriyiliketmişolsadaoadamınanasının
gözübiriolduğunugörmüştük,bizimyaptığımızgibi,hi
yerarşiyesaygıgösterseydi,düşüncesiniüstüolankişiye
aktarmaklayetinirdi.Başkan,göğsününbirköşesinisıkış
tıranbaskıdaniçgeçirerekkurtuldu,telefonunucebine
koyduvesordu:Ee,birşeyöğrenebildinizmi.Soru,ge
reksizolmasıdışında,nasıldemeli,kötüniyetliydi,çün
küherşeydenönce,öğrenmekdenenşeysözkonusuysa,
herkesherzamanbirşeyöğrenirdi,öğrendiğişeyhiçbir
işeyaramasada...sonra,çünküsorusoranıntaşıdığıun
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vanın içerdiği otoriteden, kendine düşen, kendi sesiyle
bizzatbaşlatmasıgerekeniletişimgörevineyançizmek
içinyararlandığıaçıkseçikortadaydı.Oiçgeçirmeyi,ko
nuşmanınbir yerinde sözlerinin taşıdığı, bizeöyleymiş
gibigelenbuyurucuateşliliğihenüzunutmamışolsakda,
diyalog,onunvatandaşlıkvebaşkanlıksıfatınıngerektir
diğikadaryumuşak,eğiticideğildi,ayrıcakonuştuğuki
şininailedenbiriolduğuvarsayılabilirdiveobaşkanşim
diaklınagelenisöyleyebilecekkadarhuzurluolmadığın
dan, ast durumunda olanları konuşmaya davet ederek
zordurumdankurtulmayaçalışıyordukibu,hepimizin
bildiğigibi,şefliktaslamanınbirbaşka,dahamodernbi
çimiydi.Büroüyelerininvevereceğibilgiolmadığıiçin
başkalarını dinlemekten başka bir şey yapamayan sop
temsilcisinindışında,partitemsilcilerininsöylediklerin
denanlaşıldığınagöreailelerininkemiklerinekadarıslan
maya hiç niyeti yoktu ve halkoylamasını desteklemek
içinhavanınaçmasınıbekliyorlardı,yadasekreterinka
rısıgibi,oykullanmayaöğledensonragelmeyidüşünü
yorlardı.Kapıyagönderilenoysayıcıdurumdanhoşnut
gibigörünentekkişiydi;yüzünde,sahipolduğudeğerler
legururduymakiçinkendindehakgörenbirinsanınifa
desi vardı ki bunu sözcüklerle ifade etmemiz gerekse,
şöylederdik:Bizimevdetelefonukimseaçmadı,buda
onlarınoykullanmak içinyolakoyulmuşolmalarından
başkabiranlamagelemez.Başkan,yenidenyerineotur
duvebekleyişyenidenbaşladı.

İlkseçmen,yaklaşıkbirsaatsonrakapıdaniçeriadı
mınıattı.Herkesinbeklentisinintersinekimseninyakını
değildivebudurum,kapıyagönderilenoysayıcınınbü
yükdüşkırıklığınauğramasınayolaçtı.Seçmen,üzerin
densularakanşemsiyesinigirişebıraktıveüzerindekisu
ların pırıl pırıl parlattığı plastik yağmurluğu ve plastik
çizmeleriylemasayadoğruilerledi.Başkanayağakalkmıştı
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