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Galen incir ağacının altında annesini bekliyordu. 
Siddhartha’yı belki yüzüncü kez okumuştu, genç Budd-
ha nehre bakıyordu. İncir ağacının muazzam varlığını 
hissetti, olmayan rüzgârı dinledi, sessizliği dinledi. Yaz 
sıcağı bastırdıkça bastırıyor, dünyayı dümdüz ediyordu. 
Vücudu terden yapış yapış olmuştu.

Bu eski ev, yüzyıllık ağaçlar. Uzamış çimenler ba-
caklarını kaşındırıyordu. Yine de dikkatini toplamaya 
çalıştı. Olmayan rüzgâra kulak kesildi. Nefesine yoğun-
laştı. Olmayan varlığını süzülüp gitmeye bıraktı.

Galen, annesi içeriden sesleniyordu, Galen.
Daha derin nefesler aldı, annesini süzülüp gitmeye 

bıraktı.
Hah, oradaymışsın, dedi annesi. Çay içelim mi?
Galen yanıt vermedi. Nefesine yoğunlaştı, annesi-

nin oradan gitmesini diledi. Aslında burada durmuş, an-
nesini bekliyordu, çay saatini bekliyordu.

Tepsiyi taşımama yardım et, dedi annesi, Galen de 
iç çekip kitabını bıraktı ve ayağa kalktı, bağdaş kurduğu 
için bacakları uyuşmuştu.

Hah, geldin mi, dedi annesi, Galen mutfağa girince. 
Çıplak ayaklarının altında eski tahtalar gıcırdıyordu. Pul 
pul soyulan ahşap cilası yüzünden tahtalar pürüzlüydü. 
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Tepsiyi aldı; eski ve ağır gümüş tepsi, gümüş işlemeli 
çaydanlık, beyaz porselen fincanlar, onu bunaltan ne 
varsa hepsi bu tepsideydi. Elleri doluyken annesi arka-
dan uzanıp aniden ensesine bir öpücük kondurdu. Bu 
öpücük ve annesinin sevimli olmaya çalışırken çıkardığı 
o genizden gelen ses yüzünden Galen korkuyla yana çe-
kildi, neredeyse çığlık atacaktı, ama tepsiyi elinden dü-
şürmedi. Tepsiyi incir ağacının gölgesindeki dökme de-
mir masaya taşıdı, burası çiftlik aletlerinin durduğu ba-
rakanın duvarına yakındı, barakanın üst katında küçük 
bir daire vardı. Galen, annesinden ve evden uzaklaşmak 
için buraya taşınmayı düşünüyordu.

Annesi de parmak sandviçlerle yanına gelmişti, sala-
talık ve su tereli. İngiltere’de değildiler ki. Burası İngilte-
re değildi ki. California’nın göbeğinde, Sacramento’nun 
bir banliyösü olan Carmichael’daydılar. Upuzun, derin 
bir vadi olan Central Valley, İngiltere’den çok çok uzak-
lardaydı, ama yine de her akşamüstü çay içip sandviç 
yiyorlardı. Oysa İngiliz bile değildiler. Anneannesi İzlan-
dalı, dedesi Almandı. Hayatlarının anlam ifade eden hiç-
bir yanı yoktu.

Otursana, dedi annesi. Kitabın güzel mi?
Ona bir fincan çay doldurdu annesi. Beyazlar giy-

mişti. Yazlık beyaz bluz, uzun beyaz etek, beyaz sanda-
letler. Geniş kalçaları iskemleye yayılmıştı, bedeninin alt 
kısmı üst kısmından daha hızlı genişliyordu.

Sandviçlerden alsana, dedi. Yemen lazım.
Kenarları kesilmiş parmak sandviçler. Salatalık ve 

krem peynirli. İştahı dahi olsa, bunlar hayatta yemek is-
teyeceği şeylerin en sonunda gelirdi. 

Bir deri bir kemik kaldın, dedi annesi.
O da nefes egzersizine döndü. Annesi her ağzını aç-

tığında, nefesine yoğunlaşıyor, dünyayla olan bağlarını 
tümden koparıyordu. On kere nefes alıp verdikten sonra, 
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çayından bir yudum aldı; çay sıcak, naneli ve şekerliydi.
Avurtların çökmüş, boynundan kemikler fırlamış.
Kemik filan yok boynumda.
Ama fırlamış işte. Yemen lazım. Ayrıca duş alıp tıraş 

olmalısın. Kendine biraz çekidüzen verince öyle yakışık-
lı oluyorsun ki.

Nefes alıp verişleri hızlanmıştı, öfke, içinde yavaş 
yavaş kabarıyordu, boynu ile omuzları genişlemiş, kafası 
yok olmuştu sanki. Böyle anlarda ağzından çıkanı kulağı 
duymazdı, ama kendini tuttu.

Altı üstü bir sandviç, Galen. Hey Tanrım, ne var san-
ki bunda? Bak şimdi bana. Salatalıklı bir parmak sandvi-
çi yavaş yavaş kaldırdı, havada küçük bir daire çizdirip 
yavaşça ağzına attı.

Galen başını eğip fincanına baktı, çay suyun içinde 
leke gibi duruyordu, dibe doğru rengi koyuluyordu. Sol-
muş nane yapraklarının yüzeyinde ufak kabarcıklar oluş-
muştu. Dünya koca bir sel olmuş akıyor, hiçbir şey asla 
durmuyordu. Kontrol etmek imkânsızdı, geri çevirmek 
imkânsızdı. Yükseliyor, sıkıştırıyor, baskı yapıyordu. Bir 
ay sonra okul başlıyor, dedi. Üniversiteye gitmeliyim. Bir 
yılı daha çay içip sandviç yiyerek geçiremem.

Gitmekte serbestsin.
Hiç paramız yok, farkındaysan.
Bu benim suçum değil ki. Elimizdekilerle yetinmek 

zorundayız. Ayrıca böyle güzel bir yerde yaşıyoruz, bu-
rası tamamen bize ait.

Başka bir yerde yaşamayı tercih ederdim.
Annesi çay kaşığını alıp çayını karıştırdı, Galen bek-

ledi. Beni neden üzmek istiyorsun? diye sordu annesi.
Hava nefes alınamayacak hale gelmişti. Öyle sıcaktı 

ki, boğazı kupkuru kesilmiş, ciğerleri kâğıt gibi incelmiş-
ti, daha fazla genişleyemiyordu ve Galen neden her şeyi 
bırakıp gidemediğini bilmiyordu. Annesi kendi oğlunu 
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kocaya çevirmişti. Annesinden, kız kardeşinden ve yeğe-
ninden kurtulmuş, sadece ikisine ait bir dünya kurmuş-
tu. Galen her gün, bir gün daha dayanamayacağını hisse-
diyor, ama her gün kalmaya devam ediyordu.

Çaydan sonra Galen odasına çıktı. Ebeveyn yatak 
odası kendisine aitti, çünkü annesi çocukluğundan kal-
ma odasında uyuyordu. O da anneannesiyle dedesinin 
odasında kalıyordu. Uzun, genişçe bir yatak odasıydı, 
duvarlar yarıya kadar koyu ahşap lambriyle kaplıydı, ah-
şap parkeler ise aşınmış ve yıpranmıştı. Duvarlardaki ah-
şap kaplama, göğüs hizasında bir çıkıntı oluşturuyordu. 
Bunun üzeri lacivert üstüne çiçekli Fransız duvar kâğı
dıyla kaplıydı, duvar kâğıdı bir metre aralıklarla, tavana 
kadar uzanan koyu ahşap kirişlerle bölünmüştü. Tavan 
ise daha da koyu ahşaptandı ve kare kareydi, avizenin 
asılı olduğu yerde oymalı bir bölüm vardı. Burası onun 
ehemmiyetsiz hayatı için fazla gösterişli, fazla ağırdı, 
başka bir zamandan kalmaydı.

Galen’in karyolası bu bahçeden kesilmiş ceviz ağa-
cından yapılmıştı. Makul olan tek şey de bu karyolaydı. 
Dışarı çıktığında, kesilen ceviz ağacından geriye kalan 
kütüğün üstünde oturabilirdi. Ama onun ötesinde, neyin 
nasıl olduğu, kendisinin ne olacağı hakkında en ufak bir 
fikri yoktu.

Aşağı inip arabanın yanında annesini beklemeye baş-
ladı. Evin önündeki, daire şeklindeki araba yolu çitle çev-
rili uzun bir ara yola bağlanıyordu, çit fazla boy atmıştı. 
Dairenin ortasındaki çiçekleri de yabani otlar bürümüş-
tü. Devedikeni ile yüksek otlar güneşten sararmıştı. Ön-
celeri bir bahçıvan vardı ve bahçıvan için hâlâ haftalık 
ödeniyordu, ama Galen ile annesi artık bu haftalıkla ge-
çiniyordu. Bahçıvan ile hizmetçi için ödenen haftalıkla.
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On iki yaşındaki, Buick Century, 1973 model araba-
nın önü yanlara doğru uzun bir kavis çizerek uzanıyor-
du. Tekneydi sanki. Bir yıl önce metalik turuncuya bo-
yanmıştı, Galen’ın annesi paraları har vurup harman sa-
vuruyordu. Hadi boyatalım, demişti. Boyatalım işte, ne 
olacak sanki.

Metalik boya güneşin ısısını olduğu gibi yansıtıyor, 
güneş ne şapkası ne de güneş gözlüğü olan Galen’ı yakıp 
kavuruyordu. Cildi meşin gibi olmuştu. Yüz metre kadar 
ileride, büyük bir meşe ağacının serin gölgesinde bir 
bank vardı, ama Galen olduğu yerde kaldı. Gözlerini 
olabildiğince açarak güneşe bakıyordu.

Galen yeryüzünün giderek güneşe yaklaştığını, top-
rağın sıcak eriyik çuvalını yüklenerek güneşe doğru iler-
lediğini hissediyordu.

Derken annesi göründü. Hasır şapkasını takmıştı, 
ellerinde bir sürü küçük poşet vardı, anahtarlarını çıkar-
maya çalışıyordu. Şunun şurasında beş kilometre öteye 
gideceklerdi, ama türlü türlü şeyler almıştı yanına. Her 
gün çaydan sonra anneannesini huzurevinde ziyarete gi-
diyorlardı. Her şey büyük bir film prodüksiyonuna dö-
nüşüyordu, her filmin yıldızı da annesiydi.

Annesi ona doğru yürürken gülümsedi, bu geniş ve 
sevimli gülümseme annesinin en güzel özelliğiydi. Kapı-
dan araba yoluna uzun bir yürüyüş, çim tarhıyla çevrelen-
miş dar bir yol, kimi çimenler hâlâ yeşil. Sulama fıskiye-
lerinin su faturası doğrudan para fonundan ödeniyordu.

Sen de buradaymışsın, dedi annesi. Gidelim mi?
Annesi için kötü bir an yoktu hiç. Çay içerken tartı-

şanlar onlar değildi sanki. Hiç tartışmamışlardı ki zaten. 
Hayatı boyunca annesinin başına hiç tatsız olay gelme-
mişti. Galen ne söyleyeceğini bilemedi. Arabanın motor 
kapağına baktı, güneş gözleri kör ediyordu, gözlerini 
açık tutmaya çalıştı.
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Galen, dedi annesi. Kapıyı aç da arabaya bin. Önce 
bacaklarını sokacaksın. O kadar da zor bir şey değil.

Galen da kapıyı açtı, bir bacağını içeri soktu, diğer 
bacağını da kollarını kullanmadan sokmaya karar verdi. 
Bir gümbürtüyle çakılın üstüne omuz üstü düştü. Ba-
cakları kapıya sıkışmıştı.

Hey Tanrım, dedi annesi. Bugün bununla uğraşacak 
vaktim yok, Galen. Arabanın etrafından dolaşıp yanına 
geldi, koltuk altlarından tutup onu kaldırdı ve araba kol-
tuğuna tıkıştırdı, sonra da kapıyı çarpmadan usulca ka-
pattı.

Sürücü koltuğuna yerleşirken, şirinlik yaptığını mı 
zannediyorsun, dedi. Kendi kapısını da kapadı ve yola ko-
yuldular, yoldaki çakıllar lastiklerin altında çıtırdıyordu.

Alışveriş merkezinin önünden geçerlerken, BelAir’ 
deki kabak tatlısı bir harika, dedi Galen. 

Kes sesini, dedi annesi.
Ama tatlıları çok güzel, dedi Galen. Annesi, annean-

nesini huzurevine tıkmadan önce anneannesi her gün 
durmadan bunu söylerdi.

Annesi Galen’ı duymazlıktan gelmeye çalışıyordu, 
ama bunu her zaman başaramıyordu. Özellikle de kabak 
tatlısı, dedi Galen.

Annesi iyi bir anne, iyi bir evlat, iyi bir insan oldu-
ğunu düşünürdü, bu yüzden de kendini kötü bir şey söy-
lemekten alıkoydu. İncinmiş görünüyordu, yüzü karar-
mış, gülümsemesi uçup gitmişti.

Şu huzurevine tıkılıp kalmasaydım, kabak tatlısı yi-
yebilirdim yine, dedi Galen.

Galen’ın anneannesinin sağlığı, hafızası dışında çok 
iyi durumdaydı. Annesi içeri girince, SuzieQ, diyerek 
karşıladı onu. Sarıldılar, sonra da sıra Galen’a geldi.
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Galen sarılmaktan hoşlanmıyordu. Ailesinde herkes 
kadındı ve durmadan ona sarılıyorlardı, her gün, pek çok 
kez. Hayatının geri kalanında kimsenin ona sarılmasını 
istemiyordu.

Yakışıklı torunum gelmiş benim, dedi anneannesi. 
Sonbahar için üniversiteye hazırlanıyor musun?

Galen’ın kollarını sıkıca tutmuştu. Kollarını kurtar-
maya çalıştı, sanki başka birinin kollarıymış gibi, ama 
anneannesinin bırakmaya niyeti yoktu. Yüzü kendisine 
çok yakındı. Birkaç ay öncesine göre daha farklıydı yüzü. 
Yeni protezi her nasılsa yüzünü tamamen değiştirmişti, 
daha yuvarlak, daha yumuşak ve tam bir yabancı gibi gö
rünüyordu. Sanki hiç onun anneannesi olmamış da ora-
ya saklanmış başka biri gibi duruyordu.

Bu sonbaharda değil, dedi sonunda. Bir yıl ara vere-
ceğim.

Anneannesi ona dikkatlice baktı, yüzünü ve gözleri-
ni inceledi. Belki de hatırlamaya çalışıyordu. Hatırlaya-
madığı şey, Galen’ın beş yıldır ara verdiğiydi. Evet, dedi. 
Evet, elbette, üniversiteye başlamadan biraz zamana ih-
tiyacın var. Bunu daha önce konuşmuştuk. İyi bir fikir. 
Belki biraz seyahat edersin, önce dünyayı görürsün.

Avrupa’da hayalî bir yıl; küçük bavuluyla transat-
lantiklere, trenlere binen, hali vakti yerinde genç adam, 
kaldığı yüzlerce eski otel odasında kepenkleri açarak dı-
şarıdaki çan kulelerine ve taş binalara bakıyor. Keten ta-
kım elbisesiyle kafelerde oturuyor, yarım düzine dilde 
sohbet ediyor. Galen’ı kızdıran şey, bunların aslında ger-
çekleşebilecek şeyler olmasıydı. Eğer bir babası ve nor-
mal bir annesi olsaydı, işi gücü olan bir ebeveyni olsaydı, 
hafızasını yitirmemiş bir anneannesi olsaydı, anneanne-
sinden gelen ekstra parayla bunları yapabilirdi. Bunun 
yerine, anneannesinin parası huzurevine, metalik turun-
cu boyaya ve asla çalışmayan bir anneye gidiyordu.
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Anne, Galen’ın kollarını kıracaksın.
Pardon, dedi anneannesi, onu bırakarak. Sen benim 

en sevdiğim torunumsun, biliyor musun?
Beyaz karavel saçlar, parlaklığını yitirmemiş mavi 

gözler. Ayrımcılık yapmak pek de iyi bir şey değildi, ama 
anneannesini seviyordu gerçekten de. Onu daima her-
kesten daha çok sevmişti.

Sağ ol, anneanne, dedi. Sen de benim en sevdiğim 
anneannemsin.

Ooo, dedi anneannesi ve ona tekrar sarıldı.
Oda pek küçüktü, yatağa mahkûm daha yaşlı bir 

kadınla paylaşıyordu. Bu kadının gözleri hep ıslak olur-
du, şimdi de Galen’a gülümsüyor, ama ağlar gibi görü-
nüyordu.

Yürüyüşe mi çıksak, dedi Galen. Bu odadan çıkması 
gerekiyordu. Yerdeki marleyler, beyaz duvarlar, yatakla-
rın çevresindeki naylon perdeler. Tam da ölünecek bir 
yerdi, ama anneannesi iyiydi. Odayı başkasıyla paylaşı-
yordu, çünkü annesi fondaki parayı mümkün olduğunca 
az harcamak istiyordu ve anneannesinin parası olduğu-
nu hatırlayıp hatırlamadığı da belli değildi.

İyi fikir, dedi annesi. Bahçede bir yürüyüş yaparız.
Oraya son giden çürük yumurtadır, dedi anneannesi.
Birbirleriyle yarışarak bahçeye çıktılar. Koridorda 

gördükleri hemşirelere sanki oraya bir daha dönmeye-
ceklermiş gibi el sallıyorlardı. Galen’ın annesi gülümsü-
yordu, çünkü onlar özel insanlardı. Annesinin en sevdiği 
şey, özel olmaktı.

Bahçeye varıp da yarışmayı bıraktıklarında, Galen’ın 
annesi nefesini koyuverdi. Kendi annesinin koluna girip 
ona iyice sokuldu. Çok eğlendik, değil mi?

Bahçe dedikleri yer beton bir avluydu, bitkiler te-
kerlekli tahta saksıların içindeydi. Bu saksılar her yere 
taşınabiliyordu, öyle ki asla iki kere aynı bahçede dolaş-
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mıyordunuz. Bitkilerin hiçbiri bir buçuk metreden uzun 
olmadığı için, gölge mölge de yoktu.

Galen’ın anneannesi ona kocaman gülümsedi. Ga-
len da, dişlerini hiç göstermeyen çarpık bir sırıtışla ona 
karşılık vermeye çalıştı. Belki de onun yanak kasları daha 
farklıydı. Kendi kendilerine yukarı çekilmiyorlardı.

Şu çiçeklere bakın, dedi annesi, gerçekten de her yer 
çiçek doluydu. Beyaz, pembe ve mor petunyalarla dolu 
uzun bir saksının yanında duruyorlardı. Küçücük surat-
lar gibi, dedi annesi.

Saat kaç? diye sordu anneannesi.
Anne, şuraya bak, ne güzel güller.
Güllere doğru yürüdüler, kırmızı, seyrek ve dikenliy

di. Galen eğilip kokladı. Kırmızı gül kokusunu severdi.
Boğa Ferdinand1 gibi, dedi annesi.
Sağ ol, dedi Galen.
Boğa Ferdinand’ı hatırlıyor musun, anne?
Ama Galen’ın anneannesi endişeyle çevresine bakı-

nıyordu. Saat kaç? diye sordu tekrar.
Hani bütün gün yatıp çiçek koklamaktan başka bir 

şey yapmayan boğa vardı ya.
Gitsek iyi olacak, dedi Galen’ın anneannesi. Geç 

oldu. Artık eve gitmeliyiz.
Şuraya bak, dedi Galen’ın annesi. Latinçiçeği de var

mış.
Eve gitmemiz lazım artık.
Galen nefesine odaklanmaya çalıştı.
Çıkış ne tarafta? diye sordu anneannesi, çevresine ba-

kınarak. Sıcaktan yüzü terlemiş, bluzunun rengi koyulmuş
tu. Hiç gölge yoktu. Çıkışı bir türlü hatırlayamıyorum.

1.AmerikalıyazarMunroLeaf’inFerdinand’ın Hikâyesi(1936)adlıçocukkita-
bında, Ferdinand adlı boğa, boğa güreşi yapmak yerine çiçekleri koklamayı
terciheder.
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Bu taraftan, anne. Odana dönüyoruz.
Eve gitmemiz lazım.
İstersen kâğıt oynarız, dedi Galen, yardımcı olmaya 

çalışıyordu. Bu duruma tahammül edemiyordu.
Harika bir fikir, dedi annesi. Hadi bir el kâğıt oyna-

yalım, anne.
Ben eve gitmek istiyorum. Beni neden eve götür-

müyorsunuz?
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Galen ile annesi eve döndüklerinde, teyzesiyle ku-
zeni kapıda bekliyordu. Teyzesi kapıda duruyor, kuzeni 
Jennifer meşe ağacının altındaki banka yayılmış oturu-
yordu. Gangsterler gibi. Galen’ın annesi arabayı onların 
eski püskü Oldsmobile’inin arkasına çekti.

Annesi kapıya doğru giderken, Galen da kuzenine 
doğru yürüdü. Meşe ağacının dalları her yöne bir metre 
kadar uzanıyordu. Çocukken burada oyun oynarlardı, göl-
gede oyuncak bebekler ve askerlerle saatlerce oynarlardı.

Selam, dedi Jennifer.
Galen bakmamaya çalıştı, ama kuzeni bir ayağını 

bankın üzerine kaldırdığı için, kısa eteğinin altından açık 
mavi renkli külotu ile yumuşak baldırı görülüyordu. On 
yedi yaşındaydı ve Galen son dört yıldır ona böyle kaça-
mak bakışlar atıyordu. Bu dayanılmaz bir şeydi. Yere, 
incik kemiğine kadar uzanan çimenlere baktı.

Selam, dedi Jennifer. Hiç de fena görünmüyorsun. 
Çok seksisin. Senin o “bir daha asla duş almam” diyen 
görünüşüne hastayım. Bence evsizler çok seksi.

Sen ikimiz için de yeterince duş alıyorsun nasıl olsa.
Doğru, dedi Jennifer. Duştan sonra cildimin aldığı yu-

muşaklığı seviyorum. Parmaklarını baldırının iç kısmında 
gezdirdi. İnanılır gibi değil, dedi. Dokunmak ister misin?
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Kes şunu, dedi Galen ve eve doğru yürüdü. Salon 
soğuk ve karanlıktı, perdeler kapalıydı, merdivenin di-
binde bir süre öylece durdu. Kimsenin çalmayı bilmedi-
ği küçük kuyruklu piyano. Duvarlarda eski fotoğraflar. 
Tozla kaplı uzun ve geniş parkeler. Gıcırdayan merdi-
venden odasına çıkıp kapısını kilitledi. Bir Hustler dergi-
si alıp yatağına uzandı.

Zevk ile çaresizlik birdi, derin ve korkunç bir ihti-
yaç, hayal gücü ise çok zayıftı. Samsara1, acıların dünya-
sı. Dergiyi bıraktı, elini sertleşmiş aletinden çekti. Ko-
modinin üstünden teybini aldı, kulaklıkları takıp Kitaro’ 
yu dinledi. Gözlerini kapayarak çöldeki develeri, kum, 
rüzgâr ve zamana karşı yapılan yolculukları hayal etti. 
Ruhu başka hayatlara, başka enkarnasyonlara ulaştı, öz-
gür olduğunu hissetti. Bu beden bir hayaldi sadece.

Kapısının vurulması hayal değildi gerçi, kulaklıkları-
nı çıkarmak zorunda kaldı. Geliyorum, diye bağırdı. Tan
rım. Yemek yemezsek dünyanın sonu gelecek değil ya.

Külotunu ve şortunu çekti, sonra şort yerine kot 
pantolon giymeye karar verdi. Kot pantolon sertleşen 
aletini gizleyebilirdi. Onun yakınında olmak bile aleti-
nin sertleşmesine yetiyordu. Bunu engelleyemiyordu.

Merdivenden aşağı inerken hissettiği şey dehşetti, 
mezbahaya giden bir hayvan gibi hissediyordu kendini. 
Binbir Utanç Yemeği, diye mırıldandı kendi kendine, bu 
yemeğe önceden bir isim vermenin faydası vardı. Bu sa-
yede yemeğin gücünü biraz hafifletebilirdi. Yavaş hare-
ket ediyor, havaya kıyasla neredeyse serin olan ahşabın 
üstünde çıplak ayakla yürüyordu.

Neden kot giydin? diye sordu annesi.

1.Hint dinî geleneklerinin ortak tanımı olan samsara, yaşamın döngüsünü,
ölümüveyenidendoğuşu,varoluşuveyokoluşutanımlar.Budizmgeleneği-
ninamacı,budöngüyüterketmektir.
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Canım istedi, dedi. Üçü de pantolonuna bakıyordu.
Bu sıcakta mı?
Masaya oturdu. On iki kişilik uzun, dar bir masaydı. 

Galen ortada, kuzeninin karşısında oturuyordu. Annesiy
le teyzesi iki başta oturuyorlardı. Onlar yemeğe başlamış
lardı zaten, yedikleri şey domuz sosisli ruloydu. Onun 
tabağına da hamura sarılı, fırınlanmış sosislerden koydu-
lar. Yanında da ketçapla hardal vardı.

Yemek yemen lazım, dedi teyzesi. Gözlerin bile dı-
şarı fırlamış.

Galen gözlerini kapadı. Kocaman, sımsıcak bir va-
dinin göbeğindeydiler, California’daki Central Valley 
bir toz çanağı gibiydi. Galen, saatte beş yüz kilometre 
hızla esen bir hortum çıksın, cevizlikten gelip evi yerle 
bir etsin istiyordu. Teyzesinin, annesinin ve kuzeninin 
iskemleleriyle birlikte havalanmalarını, parçalanan ah-
şabın şarapnel gibi havada uçuşmasını, küçük domuz 
sosislerinin rulolarından kurtulup havaya fırlamasını is-
tiyordu.

Göklerdeki babamız, diye başladı kuzeni. Günlük 
ekmeğimizi bugün de bize ver. Yanağımızı, boynumuzu, 
etlerimizi doldur.

Kes şunu, Jennifer, dedi Galen’ın annesi.
Bence zavallı Galen’ın tekrar bir bütün haline gel-

mesi için dua etmeliyiz.
Kes şunu dedim sana.
SuzieQ, dedi teyzesi.
Pekâlâ, dedi annesi. Küçük meleğini azarlamayaca-

ğım, Helen.
Galen gözlerini açtı. Çapraz ateş başladığına göre, 

kendisi artık güvende sayılırdı.
İyi vallahi, dedi teyzesi. Galen ellisine gelinceye ka-

dar memenden düşmesin, sonra da çocuğunu şımartan 
ben olayım. 
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