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Müthiş müziksever ejderha yılanı
Aspis ya da Dehşet

Lucia’nın kuyruğu üzerinde duruyor

Canavar kocamandı. Devasa pençeler. Devasa 

tırnaklar. Hançer gibi sivri parçalayıcı dişler. Dehşe-

tin ta kendisi. Lucia’nın şimdiye kadar gördüğü en 

büyük, en korkunç hayvan. Aklında ise sadece tek 

bir şey var: Yemek... Lucia bunu biliyordu. Fareleri 

yemek. Minik, masum fareleri.

Elbette ki Lucia’nın olabildiğince çabuk kaçması 

gerekirdi çünkü minicik, masum bir fareydi o. Ama 

artık kaçamazdı. Dehşet, Lucia’nın kuyruğu üzerinde 

duruyordu.

Lucia’nın içinde yaşadığı fare kolonisinin yuvala-

rı, eski bir tahıl ambarının ağır döşeme tahtaları al-

tındaydı. Yüzyıllar boyunca burada harman dövülmüş 

ve tahıl depolanmıştı. Şimdi ambar boştu, rüzgâr de-

lik deşik ahşap duvarlar arasında ıslık çalıyordu. Ama 
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yıllar içinde zemindeki yarıklardan o kadar çok tahıl 

düşmüştü ki çok sayıda farenin uzun süre rahatça 

yaşamasını sağlamaya yeterliydi.

Ambar, köylerden çok uzakta, iki tarafında çınar 

ağaçları dizili, karanlık bir yolun sonunda bulunan 

görkemli bir malikâneye aitti. Günün birinde çiftlikte 

korkunç bir şey olmuş olmalıydı çünkü bütün insan-

lar birdenbire ortadan kaybolmuştu. Yanlarına sadece 

en gerekli şeyleri almışlardı. Hemen hemen bütün 

odalar bırakıldıkları gibi duruyordu, tek fark kalın 

bir tabaka toz ve örümcek ağlarıyla kaplanmış ol-

malarıydı. Fareler zamanla her şeyi ayrıntılı biçimde 

incelemişlerdi; yavrularının yuvalarını kaplamak için 

yataklardan yumuşacık tüyleri çekip almayı seviyor, 

hatta bazen kuştüyü yataklarda yatıyorlardı. Ama bu 

tehlikeliydi çünkü Dehşet her yerdeydi.

İnsanlar giderken tarlaları hasat bile etmemiş-

lerdi. Yabaniotlar, çalılıklar ve fundalıklar hızla ço-

ğalmakta, yavaş yavaş görkemli binaya da sıçra-

maktaydı. Bütün duvarlarda sarmaşıkların vantuz 

biçimindeki kısa yapışkan kökçükleri duvarların çat-

laklarına uzanıyor ve evi yavaş yavaş yeşil bir giysiyle 

kaplıyordu.

Her şeye rağmen tarlalarda hâlâ patates ve ka-

bak yetişen yerler vardı. Her defasında kendiliğinden 

tekrar tohumlanmış yulaf ve mısır sapları da bö-

ğürtlenler arasında büyümekteydiler. Normal olarak 
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fareler, ambar döşemelerinin altındaki yuvalarını 

nadiren terk ederlerdi. Özellikle küçükler durmadan 

uyarılırdı: Evde kalın! Sakın bir yere kaçmayın! Deh-

şet dışarıda, pusuda bekliyor! Deneyimli her farenin 

Dehşet ile ilgili anlatacak bir şeyi vardı, çoğu onunla 

karşılaşmıştı ve herkes bir daha geri dönmeyen birini 

tanıyordu.

Çiftlik bir zamanlar muhteşemdi. Çift taraflı bir 

merdivenle çıkılıyordu girişe. Harika bir ferforje par-

maklık vardı ama artık bir hayli paslanmıştı. Evin 

her yerinde çok güzel oyma kapılar ve şimdi paslı 

menteşelerde yamuk asılı duran, rüzgârda kırık cam-

lara çarpan ustaca işlenmiş panjurlar görülmekteydi. 

Harap konak ürkütücüydü ve yakındaki köyden hiç 

kimse, iki tarafı ağaçlıklı eski yoldan yukarıya, bu 

ıssız çiftliğe gelmekten hoşlanmıyordu.

Ama insanlara biraz ürkütücü görünen şey, fare-

ler için harikaydı. Evet, çiftlikleri biraz daha ıssızlaşsa 

onlar için daha iyiydi. Her gün yumuşacık donattıkla-

rı yuvalarında şekerleme yaparken şöyle düşünüyor-

lardı: “Ah, keşke burada yapayalnız yaşayabilseydik o 

zaman yeryüzünde cennet olurdu burası. Niye yalnız 

değiliz ki? Her yerde zavallı minik farelere pusu ku-

rup duran Dehşet olmasaydı keşke!”

Her çıkıntının, her pencere pervazının, her mer-

divenin üstünde, kürklerini güneşe vermiş ısınan o 

tombul, yiye yiye şişmiş canavarlar oturuyordu. Sırı-
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tan bir Dehşet’in ağzıyla burun buruna gelmeden bir 

adım bile atmak mümkün değildi.

Ama minik fareler meraklıdır. Lucia ise özellikle 

meraklı bir farecikti. Elbette ki ona da yüzlerce kez, 

uslu uslu yuvasında kalması ve aman sakın dışarıya, 

Dehşet’in dünyasına çıkmaya cesaret etmemesi söy-

lenmişti. Ama dışarısıyla ilgili anlatımlar çok çekici 

duyuluyordu. Ve eski, kuru tahılları kemirip durmak 

da sıkıcıydı. Yani Lucia zaman zaman iyi niyetli uya-

rıları unutuyor ve büyük, güzel, tehlikeli dış dünyaya 

süzülüyordu gizlice.

Şimdiye kadar hep iyi gitmişti. Bugün de kısa bir 

gezintinin ardından yuvasına sağ salim geri dönece-

ğinden emindi Lucia. “Dünya harika ve bu küçük riske 

değer değil mi?” diye düşünmüştü, başını duvardaki 

delikten dikkatle uzattığında. Nasıl güzel kokuyor, 

nasıl vızıldıyor her yer; yeni açmış güneşin ışıkları çiy 

damlacıklarının üstünde nasıl da parıldıyor.

Güzel! Çok güzel!

Ve görünürlerde Dehşet yok.

Dikkatli olabilirdi.

Ve kaçabilirdi.

Yaşlı fareler de aşırı korkaktı yani!

İlk önce kiraz buldu. Pırıl pırıl ve dolgun, ısırdı-

ğında ise şimdiye kadar karşılaştığı en tatlı su damlı-

yordu. Sonra önüne tombul bir böcek çıktı. Ne lezzet 

ama!
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Artık neredeyse doymuştu. Ama bir koşu tarlalara 

kadar gidip mısır koçanı var mı yok mu diye bakmak 

istiyordu. Orlando ona geçenlerde iki taze mısır ta-

nesi getirmişti.

Orlando.

O da eski ambarın küf kokulu döşemelerinin 

altında paslanıncaya ya da tozlanıncaya kadar evde 

oturup durmuyordu. Biraz riske giriyor ve bu yüzden 

de mısır taneleri gibi enfes şeyler buluyordu; tatlı 

ve sulu, sadece elinde tutmak bile bir mutluluktu. 

Lucia şimdi kendi mısır taneleri bulmak istiyordu. 

O altın sarısı leziz şeylerden birkaç tanesi ziyafeti 

taçlandıracaktı. Tersten başlayan bir ziyafet: Önce 

tatlı; güzel kiraz, sonra ana yemek; çıtır çıtır böcek 

ve aperatif; tatlı mısır. Belki Orlando’ya da birkaç 

tane götürebilirdi, hep o kendisi için bir şey yapacak 

değildi ya.

“Hayatımın en güzel günü bu,” diye düşündü 

Lucia ve ok gibi fırladı. Ayakları altındaki toprak 

yumuşaktı ve güzel kokuyordu. Otlar, sanki yüzler-

ce el tarafından okşanıyormuş gibi derisini sıyırıp 

geçmekteydi. Mükemmel bir de solucan buldu fakat 

yemedi çünkü hayat çok güzeldi.

Ama mısır koçanlarına kadar ulaşamadı. Çalı-

lıkların arasından Dehşet ortaya çıkıvermişti. Lucia 

onu anında gördü. Aptal ve dikkatsiz değildi. Hemen 

dönmek istedi ama bacakları söz dinlemiyordu çün-
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kü Dehşet o kadar dehşetliydi ki böylesini daha önce 

hiç görmemişti.

Zar zor büyük bir yaprağın altına girip gizlendi. 

“Lütfen, lütfen, lütfen, beni bulma!” diye düşündü 

nefesini tutarak.

Canavar onu bulamamıştı. Belki artık çok yaş-

lıydı, iyi göremiyor ve iyi koku alamıyordu. Anlaşılan 

biraz da uyuşuktu. Çok yavaş hareket ediyordu.

Sonra durdu. Lucia’nın kuyruğu üzerinde.

Dehşet, Lucia’nın kuyruğu üzerinde duruyordu!

“Sonum geldi,” diye düşündü Lucia. “Yakalan-

dım. Artık asla kaçamayacağım. Dehşet beni bulacak! 

Belki de bu devasa canavar tümden üstüme oturur! O 

zaman ölürüm, hayatımın en güzel gününde!”
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Ama Lucia ölmedi. Tam bayılmak üzereyken bir 

ses duydu.

“Hey, canavar!”

Fare sesiydi bu. Lucia sesi hemen tanımıştı.

Üstündeki Dehşet tıslayarak kabardı.

Ses yine bağırdı:

“Nanik! Beni asla yakalayamazsın! Şapşal, tom-

bul kedi!”

Evet, bu oydu!

Orlando!

Başka hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi. 

Kolonide hiç kimse kedi sözcüğünü böyle kolayca 

söyleyemez, en azından böyle bir canavarın hemen 

karşısında dururken söyleyemez.

“N’oldu? Beni görmüyor musun? Yağ tulumu?”

Dev canavar tekrar tıslayıp fırladı.

Lucia bir an bile düşünmedi. Kuralları biliyordu. 

Saklandığın yerden çık ve doğru eve koş. Herkes elin-

den geldiğince kendini emniyete almalı. Tabii Orlan-

do’ya ne olduğunu bilmeyi çok isterdi ama o da kendi 

başının çaresine bakmak zorundaydı.

Duvardaki delikten içeri geçtiğinde bacakları yine 

su koyvermişti. Hemen her köşeden bir sürü fare 

toplandı. 

“Ne oldu?”

“Neyi var?”

“Orlando geldi mi?” diye bağırdı Lucia. Soluk so-
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luğaydı, gözleri kayıyordu.

Giderek çoğalıyordu fareler.

“Hasta mı?” 

“Zehirli bir şey mi yemiş?”

Büyük, sert bir erkek fare sonunda kalabalığı ya-

rarak Lucia’nın yanına vardı.

“Bir saniye! Bir saniye! Yer açın. Mantıklı olun, 

bırakın geçeyim!”

Bay Hempel’dı. Bay Hempel neyin doğru oldu-

ğunu ve ne yapılması gerektiğini daima bilirdi. Ön 

ayaklarından birini Lucia’nın göğsüne koyup ona 

dikkatle baktı.

“Gözler kayıyor,” dedi. “Kalp çarpıntısı. Nefes 

darlığı!”

“Dehşet?” diye bağrıştı fareler.

“Kuyruğumun üzerinde durdu!” diye cırladı Lucia 

kalan gücüyle.

“Mesele anlaşıldı!” dedi Bay Hempel. “Dehşet’i 

görmüş.”

“Oo! Aa!” diyerek, sanki Dehşet hâlâ Lucia’nın 

içindeymiş gibi biraz geri çekildi fareler.

“Diodorus,” diye fısıldaştılar sonra. “Diodorus’a 

mı gitse?”

“Elbette. Hiç tartışmasız!” dedi Bay Hempel. 

“Diodorus’a gitmeli. Hem de çabuk!”

Lucia’yı dikkatle kaldırıp dolambaçlı bir sürü ko-

ridordan geçirerek öteye, konağa taşıdılar. Eski yatak 
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odalarından birinde bir çamaşır dolabı duruyordu. 

Boyalı kapıları ve oyma aslan ayaklarıyla gösterişli 

bir mobilya parçası. Bu dolaba gidecekleri zaman, 

her seferinde ufak çaplı bir heyecan yaşıyordu fareler  

çünkü dev kediayaklarından tırmanmak zorundaydı-

lar. Hepsi de bunların ahşap olduğunu biliyordu ama 

yine de...

Ağır gürgen ağacından dolap kapılarından birinin 

alt köşesinde, tahtakurtlarıyla rutubetin yıllar içinde 

açtığı küçük bir delik vardı. Olasılıkla Diodorus da bi-

raz yardım etmişti. Her halükarda zavallı Lucia’yı ta-

şıyan kalabalık, Diodorus’un hücresine kolayca girdi.

Güzel bir hücreydi. Çok kaliteli keten kumaşlarla 

örtülerin arasında yaşıyordu Diodorus. En alt rafta 

Şam kumaşından bir yığın peçete istiflenmişti, üze-

rinde ise açık mavi ve pembe çarşaflar vardı. Diodo-

rus fareler kralı değildi ama barınağı krallara layıktı. 

Ve fareler yukarıya, onun yanına çıktıklarında, sırf 

Diodorus’un dolabı bu kadar şık ve zarif olduğu için 

bile kendilerini daha iyi hissediyorlardı.

“Ah, evet,” dedi Diodorus, Lucia’yı görünce. Uzun 

aksakalını sıvazladı.

“Bir karşılaşma?”

“Ne yazık ki evet,” dedi Bay Hempel. “Dehşet!”

“Büyük müydü?” diye sordu Diodorus usulca.

“Kuyruğunun üstünde durmuş!” diye bağrıştı fa-

reler.






