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Yağ mu run üçün cü gü nü evin için de o ka dar çok 
yen  geç öl dür müş ler di ki, Pe la yo evin su lar al tın da ki av   
lu su nu ge çip on la rı de ni ze at mak zo run da kal mış tı, çün
kü ye ni do ğan ço cuk la rı ge ce yi ateş ler için de ge çir miş ti 
ve bu nun ne de ni nin o ber bat ko ku ol du ğu nu dü şü nü
yor lar dı. Sa lı dan be ri or ta lı ğa bir hü zün çök müş tü.  Gök
yü züy le de niz ay nı kül  ren gi ne bü rün müş ler, ma r t ayın
da kı vıl cım lar sa çar gi bi ışıl ışıl par la yan pla jın  kum la rı 
ko kuş muş de niz ka buk la rıy la do lu bir ça mur der ya sı na 
dö nüş müş tü. Öğ le vak ti gü neş öy le si ne do   nuk tu ki, Pe
la yo’nun yen geç le ri de ni ze at tık tan son ra eve dö ner ken, 
av lu nun bir ucun da kı pır da nıp in le yen şe yin ne ol du ğu
nu gör me si ol duk ça zor ol du. Bu nun, ça mur la rın içi ne 
dü şüp yü zü ko yun ka pan mış ih ti yar bir adam ol du ğu nu 
an la ya bil me si için ona iyi ce yak laş ma sı ge rek miş ti; ih ti
yar, olan ca ça ba sı na kar şın bir tür lü yer den kal ka mı yor
du, çün kü ar ka sın da ki ko ca     man ka nat lar bu nu en gel li
yor du.

Kâbu sa ben zer bu aca yip gö rün tü kar şı sın da deh şe  
te ka pı lan Pe la yo, he men koş tu, has ta ço cu ğu na kom  p
res yap mak ta olan ka rı sı Eli sen da’yı bu la rak onu av     lu
nun ucu na gö tür dü. Her iki si de yer de ya tan ada ma şaş
kın lık için de ses siz ce ba ka kal mış lar dı. İh ti ya rın üs tü ba şı 

KO CA MAN KA NAT LI  
İH Tİ YAR ADAM
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hır pa niy di. Kel ka fa sın da ren gi at mış bir kaç tel saç la ağ
zın da bir iki diş ten baş ka bir şey kal ma mış tı; sı rıl sık lam 
ol muş bu acı na cak ha liy le, hey bet li ol ma sı ge re ken gö
rün tü sün den eser yok tu. Tüy le ri nin ya rı sı dö kül müş kir 
için de ki ko ca man ak ba ba ka nat la rı, ça mur der ya sı için de 
bir da ha açı la ma ya cak gi bi ça mu ra sap lan mış tı. Pe la yo 
ile Eli sen da ona uzun sü re bü yük bir dik kat le ba ka kal
mış lar, ama az son ra kor ku la rı nı yen miş ler, so nun da da 
ona ta nı dık bi ri gö züy le ba kar ol muş lar dı. O za man 
onun la ko nuş ma ya ce sa ret ede bil di ler, ih ti yar da on la ra 
an la şıl maz bir leh çey le, ama gü zel bir ge mi ci se siy le kar
şı lık ver di. Böy le lik le, ka nat la rın sa kın ca sı nı gö z ar dı 
ede  rek, onun fır tı na nın ala bo ra et ti ği ya ban cı bir ge mi
den ha yat ta kal mış tek ka za ze de ol du ğu na akıl la rı bir 
gü zel yat tı. Yi ne de, onu gör me si için, ya şam la ve ölüm le 
il gi li her şe yi çok iyi bi  len bir kom şu ka dı nı ça ğır dı lar; 
kom şu nun şöy le bir ba kı ver me si on la rı bu ya nıl gı dan 
kur tar ma ya yet ti.

“Bu bir me lek,” de di kom şu ka dın. “Her hal de ço cu
ğu al ma ya ge li yor du, ama za val lı o ka dar yaş lı ki yağ mur 
onu ye re de vir miş ol ma lı.”

Er te si gün, Pe la yo’nun evin de, et ten ke mik ten ya
pıl mış bir me le ğin tut sak ol du ğu nu her kes duy muş tu. O 
gün ler de me lek le rin cen net te olup bi ten bir fe sat tan 
kur tu lup ka ça bi len ler ol du ğu na ina nan bil giç bir kom şu
nun ile ri sür dü ğü gö rü şe al dır ma yıp, onu so pa dar be le
riy le öl dür me ye kim se nin yü re ği el ver me miş ti. Pe la  yo, 
elin de bek çi so pa sıy la bü tün öğ le den son ra ona göz ku
lak ol muş, yat ma dan ön ce de onu sü rük le ye rek ça  mur la
rın için den çı ka rıp ta vuk lar la bir lik te tel ör gü lü kü me se 
ka pat mış tı. Ge ce  ya rı sı yağ mur din di ğin de Pe  la yo ile Eli
sen da hâlâ yen geç öl dür me ye ça lı şı yor lar dı. Ara dan çok 
geç me den ço cuk, ate şi düş müş ve kar nı ac ık mış ola rak 
uyan mış tı. Bu nun üze ri ne iç ten ge len soy  lu bir cö mert
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lik le, ya nın da üç gün ye te cek su ve yi ye cek le me le ği bir 
sa la bin di rip açık de niz de ka de ri ne terk et me ye ka rar 
ver di ler. An cak gü nün ilk ışık la rıy la bir lik te av lu ya çık
tık la rın da bü tün ko nu kom şu yu, kü me sin önün de top
lan mış, en ufak bir say gı gös te ri sin de bu lun ma dan me
lek le eğ le nir ve san ki do ğaüs tü bir ya  ra tık de ğil de bir 
sirk hay va nıy mış gi bi, tel ör gü nün ara lık la rın dan ona yi
ye cek atar ken bul du lar.

Ha be rin akıl al maz lı ğı kar şı sın da telaşa ka pı lan Pe 
der Gon za ga, saat da ha ye di ol ma dan çı ka gel miş ti. Ar  t ık 
o saat te, gün do ğar ken gel miş olan lar dan da ha ak lı ba şın
da me rak lı lar top lan mış, tut sa ğın ge le ce ğiy le il  gi li her 
tür lü tah min yü rü tül müş tü bi le. İç le rin de en saf olan lar 
me le ğin dün ya baş kan lı ğı na ge ti ri le ce ği ni dü şü nü yor lar
dı. Da ha sert ya ra dı lış lı olan baş ka la rı, bü tün sa vaş la rı 
ka zan ma sı için onun beş yıl dız lı ge ne ral li ğe yük sel ti le ce
ği ni tah min edi yor lar dı. Ba zı ha yal pe  rest ler ise, ev re nin 
yö ne ti mi ni üst le ne cek bir ka nat lı bil gin ler so yu nu yer
yü zün de ye tiş tir mek üze re onun bir ay gır gi bi ba kı lıp 
bes len me si ni umu yor lar dı. Pe der Gon za ga, ra hip ol ma
dan ön ce güç lü kuv vet li bir odun cuy du. Tel ör gü nün 
ara sın dan ba ka rak bir an için ak lın dan bir sü rü so ru ve 
ya nıt ge çir dik ten son ra bu nun la ye tin me yip, şaş kın ta
vuk la rın ara sın da ko ca man kart bir ta vu ğa ben ze yen bu 
acı na cak du rum da ki ada mı ya kın dan in ce le ye bil mek 
için kü me sin ka pı sı nı aç ma   la rı nı is te di. İh ti yar, kü me sin 
bir kö şe sin de, sa bah er  ken den ge len le rin ken di si ne at mış 
ol duk la rı mey ve ka buk la rıy la kah val tı ar tık la rı nın ara sı
na uzan mış, iki ya na aç tı ğı ka nat la rı nı gü neş te ku rut ma
ya ça lı şı yor du. Da  ha ön ce çev re sin de ki le rin say gı sız lık la
rı na al dı rış et   mez ken, Pe der Gon za ga kü me se gi rip de 
ona La tin ce ola rak gü nay dın de yin ce, fe ri kaç mış göz le
ri ni şöy le bir kal dı rıp ken di di lin de bir  şey ler mı rıl dan dı. 
Ra hip, ih   ti ya rın ne Tan rı ’nın di lin den an la dı ğı nı ne de 
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Tan rı ’nın el çi si ni selam la ma yı bil di ği ni fark edin ce, ilk 
kez onun bir sah kekâr ola bi le ce ğin den kuş ku lan mış tı. 
Son ra, ya kın dan ba kın ca onun faz la sıy la in sa na ben ze di
ği so nu cu na var dı: Fır tı na yü zün den ka nat la rı nın al tı na 
ta kı lıp kal mış asa lak yo sun lar ve ka ra rüzgâr la rı nın ber
bat et ti ği bü yük tüy le riy le da ya nıl maz de re ce de pis ko
ku yor du; bu se fil gö rü nü mü nün de me lek ler de ki yü ce
lik le hiç bir il gi si yok tu. Bu nun üze ri ne kü mes ten çı  ka rak 
kı sa bir vaaz ve rip me rak lı la rı saf lık et me nin teh li ke le ri
ne kar şı uyar dı. Şey ta nın, ga fil le ri şa şırt mak iç in kar na val 
hi le le ri ne baş vur mak gi bi kö tü bir alış kan lı ğı ol du ğu nu 
anım sat tı on la ra. Ka nat lar, bir at ma cay la bir uçak ara sın
da ki far kı be lir le mek te ayı rı cı öğe ola mı yor sa, me lek le ri 
ayırt et mek te büs bü tün ro lü ola maz, di ye fi kir yü rüt tü. 
Yi ne de ken di pis ko po su na bir mek tup ya za ca ğı na söz 
ver di, böy le ce son ka ra rın en yük sek mer ci ler den ge le
bil me si için pis ko pos ken di baş pis ko po su na, o da Pa pa 
haz ret le ri ne ya za cak tı.

An cak onun bu sa kın gan lı ğı na kim se al dı rış et me di. 
Tut sak me lek ha be ri öy le si ne ça buk ya yıl mış tı ki bir kaç 
saat için de av lu da bir pa zarye ri kar ga şa sı ya şan ma ya baş
la mış, ar tık evi yık ma rad de le ri ne gel miş olan ka la ba lı ğı 
kor ku tup da ğıt mak için sün gü lü as ker le ri ça ğır mak ge
rek miş ti. İş te o za man, pa na yır ye ri nin çö pü nü sü pür
mek ten be li bü kü len Eli sen da’nın ak lı na, av lu nun gi ri şi
ni ka pa tıp me le ği gör me ye ge len ler den beş sent gi riş pa
ra sı al mak gi bi gü zel bir fi kir gel di.

Ta Mar ti nique’ten bi le me rak lı lar gel me ye baş la
mış tı. Uçuş nu ma ra la rı ya pan ak ro ba tıy la bir lik te ge zi ci 
bir kum pan ya da gel miş, an cak ka la ba lı ğın üze rin den 
de fa lar ca ge lip ge çen ak ro ba ta hiç kim se al dı rış et me 
miş ti, çün kü onun ki ler me lek ka nat la rı de ğil, üzer le ri 
yıl dız lı ya ra sa ka nat la rıy dı. Ka ra yip’in en baht sız has ta
la rı ça re ara ma ya ge li yor lar dı: ço cuk lu ğun dan be ri kal bi
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nin atış la rı nı say mak ta olup ar tık sa yı la rın yet mez ol du
ğu za val lı bir ka dın, yıl dız la rın gü rül tü sün den ra hat sız 
ol du ğu için uyu ya ma yan bir Ja mai ka lı, uy a nık ken yap tı
ğı şey le ri uyur ken boz mak için ge ce le ri kal kan bir uyur
ge zer ve da ha az va him du rum da olan pek çok baş ka la
rı... Ye ri gö ğü tit re ten bü tün bu ta lih siz lik ler kar ma şa sı 
için de Pe la yo ile Eli sen da yor gun luk tan mut luy du lar, 
çün kü ara dan da ha bir haf ta bi  le geç me den ya tak oda la
rı pa ra lar la tı ka ba sa dol muş tu, yi ne de içe ri ye gir mek 
için sı ra bek le yen ha cı la  rın oluş tur du ğu kuy ruk, uf kun 
öte ki ucu na ka dar uza nı yor du.

Ken di ya rat tı ğı ola ya ka tıl ma yan tek ki şi me le ğin 
ke n di siy di. Kü me sin te li ne tak tık la rı yağ kan dil le riy le di
lek mum la rı nın ce hen ne mî sı ca ğın dan bu nal mış bir hal
de, ge çi ci yu va sı na alış ma ya ça lı şa rak va kit ge çi ri yor  du. 
Baş lan gıç ta ona, bil giç kom şu ka dı nın ak lı na gö  re me lek
le rin özel gı da sı olan kâfu ru kris tal le ri ye dir me ye ça lış
mış lar, ama o bun la ra is tek li gö rün me miş ti, tıp kı töv
bekâr la rın ge tir dik le ri adak ye mek le ri ni ta dı na bi le bak
ma dan ge ri çe vir di ği gi bi; so nun da ağ zı na pat lı can pü re
sin den baş ka şey koy ma ma sı nın ne de ni ni me lek ol ma sı
na mı, yok sa yaş lı lı ğı na mı yor mak ge rek ti ği hiç bir za
man an la şı la ma dı. Do ğaüs tü de ni le bi le cek tek er de mi, 
gös ter di ği sa bır dı san ki. Özel lik le de ilk za man lar da, ka
nat la rın da ça bu cak üre yen pa ra zit le rin pe şin de ki ta vuk
lar onu ga ga la dık la rın da, sa kat lar ku sur lu or gan la rı na 
sür mek için onun ka nat la rın dan tüy ko par dık la rın da, en 
so fu la rın onun vü cu du nu bü tü nüy le gö re bil mek için 
aya ğa kalk sın di ye ona taş at tık la rın da bi le. Sa de ce bir 
kez onu et ki le me yi ba şa ra bil miş ler di: Saat ler ce ha re ket
siz du rup da onu öl dü san dık la rın dan, genç bo ğa la rı 
dam ga la mak ta kul lan dık la rı de mir le kal ça sı nı dağ la dık
la rın da ol muş tu bu. O za man ir ki le rek uyan mış, göz le
rin de yaş lar la an la şıl maz bir dil de sö vüp sa ya rak, kü mes
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te ki ta vuk pis lik le riy le to zu top ra ğı aya ğa kal dı ra cak bir
kaç ka nat çırp ma sıy la gö rül me dik bir pa nik ha va sı ya rat
mış tı. Bir çok la rı nın, onun bu tep ki si nin öf ke den de ğil 
acı dan gel di ği ne inan ma la rı na kar şın, bu olay dan son ra 
onu bir da ha ra hat sız et me me ye özen gös ter miş ler di, 
çün kü on da ki bu tep ki siz li ğin, kö şe si ne çe kil miş bir kah
ra ma nın ki de ğil, uy ku ha lin de ki bir belalı nın ha re ket siz
li ği ol du ğu nu ora da ki le rin ço ğu an la mış lar dı.

Pe der Gon za ga, tut sa ğın do ğa sı hak kın da ke sin bir 
yar gı ge le ne ka dar, hal kın bu cid di yet siz li ği ne ken di için
den ge len for mül ler le kar şı dur muş tu. An cak Ro ma’dan 
ge le cek ha ber, ive di lik kav ra mı nı yi tir miş gi biy di. Tüm 
za man la rı, aca ba hü küm lü nün gö be ği var mı yok mu, 
aca ba ko nuş tu ğu leh çe nin Aram cay la bir il gi si var mı, 
aca ba bir top lu iğ ne nin ucu na ra hat ra hat sı ğa bi lir mi ya 
da aca ba ka nat lı bir Nor veç li mi, de ğil mi di ye öğ ren me
ye ça lış mak la ge çi ri yor du. Al lah yar dım edip de ra hi bin 
sı kın tı la rı na son ve re cek bir olay ol ma say dı, bu mek tup
lar da ha yüz yıl lar bo yu gi dip ge le bi lir di.

Olan şuy du: O gün ler de Ka ra yip’te do la şan pek çok 
ge zi ci kum pan ya nın eğ len ce le ri ara sın da, ana ba ba sı nın 
sö zü nü din le me di ği için örüm ce ğe dö nüş müş bir ka dı
nın acık lı gös te ri si de kö ye ge ti ril di. Onu gör mek için 
öde ne cek gi riş üc re ti, me le ğin kin den da ha az ol  mak la 
kal mı yor, üs te lik ka dı nın bu akıl al maz du ru muy la il gi li 
her tür lü so ru so rul ma sı na ve hiç kim se nin bu kor kunç 
ola yın ger çek li ğin den kuş ku ya ka pıl ma ya ca  ğı bi çim de 
onu evi re çe vi re göz den ge çir me si ne de iz in ve ri li yor du. 
Bu, ba şı ke der li bir genç kız ba şı, göv de si koç bü yük lü
ğün de bir ta ran tu la olan kor kunç bir ya ra tık tı. Ama asıl 
yü rek ler acı sı olan ya nı bu aca yip gö rü nü mü de ğil, ba şı
na ge len ta lih siz li ğin ay rın tı la rı nı an la tır ken gös ter di ği 
iç ten lik ti: Ne re dey se ço cuk de ne cek yaş tay ken bir dan sa 
git mek üze re ana ba ba evin den kaç mış tı, izin siz ola rak 
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bü tün ge ce dans et tik ten son ra or ma nın için den ge çip 
eve dö ner ken, kor kunç bir gü rül tüy le gök yü zü or ta dan 
iki ye ay rıl mış, bu ra da ki ya rık tan çı kan kü kürt lü bir şim
şek onu örüm ce ğe dö  nüş tür müş tü. Yi ye bil di ği tek şey, 
ha yır se ver kim se le  rin ağ zı na ve re bi le cek le ri yu var lak 
köf te cik ler di. Bun ca in san cıl bir ger çe ği ve böy le si ne 
kor kunç bir ib re ti göz ler önü ne se ren böy le si bir gös te ri, 
çev re sin de ki ölüm lü le re bak ma ya bi le kat la na ma yan ki
bir li bir me le ğin kiy le kı yas ka bul et me ye cek bi çim de or
ta lı ğı kı rıp ge çir miş ti. Da ha sı, me le ğe at fe di len üç beş 
mu ci ze de, be lir li bir ak li den ge siz li ği or ta ya ko yu yor du; 
ör ne ğin gör me ye te ne ği ne ka vuş ma yan, an cak üç ta ne 
ye ni di şi çı kan kör adam, ye ni den yü rü ye me yen, ama pi
 yan go ik ra mi ye si ni ka zan mak üze re olan kö tü rüm ya da 
ya ra la rın da ay çi çek le ri açan cü zam lı gi bi. Da ha çok bir 
eğ len ce li ğe ben ze yen bu tür avu tu cu mu ci ze ler, me le ğin 
ünü nü za ten göl ge le miş ken, örüm cek ka dın so  nun da 
onu saf dı şı bı rak mış tı. Böy le ce Pe der Gon za ga çek ti ği 
uy ku suz luk tan kur tul muş, Pe la yo’nun av lu su  da ye ni
den, üst üs te üç gün yağ mur ya ğıp yen geç le rin ya tak 
oda la rın da do laş tık la rı za man lar da ki gi bi bom  boş kal
mış tı.

Ev sa hip le ri nin sız lan ma la rı na ge rek yok tu. Ka zan
dık la rı pa ray la bah çe için de, bal kon lu, iki kat lı bü yük bir 
ev yap tır dı lar; eşik le ri kı şın yen geç le rin gi re me ye cek le ri 
ka dar yük sek ti, pen ce re le ri ne de me lek le rin gir me me si 
için de mir par mak lık lar ta kıl mış tı. Pe la yo ay rı ca kö yün 
çok ya kı nın da bir tav şan çift li ği kur muş, zah met li bek çi
lik işi ni tüm den bı rak mış tı; Eli sen da ise ken di ne, o za
man lar pa zar gün le ri en ha li vak  ti ye rin de ha nım la rın 
kul lan dık la rı tür den yük sek to  puk lu sa ten ayak ka bı lar la 
ya nar dö ner ipek ten bir sü rü giy si sa tın al dı. Özen gös te
ril me yen tek yer kü mes ol  muş tu. Ora yı ara da bir ilaç lı 
su lar la yı ka yıp içe ri de ki bi  ri kin ti yi ya ka rak yok et ti ler se, 
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bu nu me le ğe say gı la rın dan de ğil, her ta raf ta bir ha ya let 
gi bi do la şıp ye ni evin ha va sı nı bo zan o ber bat ko ku yu 
yok et mek için yap mış lar dı. Baş lan gıç ta, ço cuk da ha yü
rü me yi öğ re nir ken kü me se faz la yak laş ma ma sı na dik kat 
edi yor lar dı. Son ra la rı gi de rek bu kor ku la rı nı unu tup pis 
ko ku ya alış mış lar, ço cuk da süt diş le ri nin de ğiş me si ne bi
le fır sat kal ma dan, çü rü müş tel ör gü le ri par ça par ça dö
kü len kü me sin içi ne gi rip oy nar ol muş tu. Me lek, ona 
kar şı öte ki ölüm lü le re ol du ğun dan da ha az se vim siz de
ğil di ama onun en ak la gel me dik ya ra maz lık la rı na uyu
şuk bir kö pek uy sal lı ğıy la kat la nı yor du. Her iki si de ay nı 
za man da su çi çe ği çı kar mış lar dı. Ço cu ğa ba kan dok tor, 
me le ği de mua ye ne edip göğ sü nü din le mek ten ken di ni 
ala ma mış, kal bin de öy le çır pın ma lar, böb rek le rin de öy le 
gü rül tü ler duy muş tu ki, ya şı yor ol ma sı müm kün ola maz 
gi bi gel miş ti ona. An cak onu asıl şa şır tan şey, ka nat la rın
da ki man tık sal lık ol muş tu. İn san ya pı sı na çok uy gun dü
şen bu iki or gan öy le si ne do ğal gö rü nü yor lar dı ki, öte ki 
in san lar da da bu lun ma ma sı na bir tür lü akıl er di re me
miş ti.

Ço cuk oku la baş la dı ğın da, gü neş ve yağ mur, kü me si 
yer le bir ede li hay li za man ol muş tu. Me lek, tıp kı öl mek 
üze re olan kim se siz bir has ta gi bi ora dan ora ya sü rük le
nip du ru yor du. Onu sü pür ge dar be le riy le ya tak oda sı nın 
bi rin den ko vu yor lar, ara dan bir da ki ka geç me den mut
fak ta bu lu yor lar dı. Ay nı an da o ka dar çok yer de bir den 
bu lu nu yor muş gi biy di ki, so nun da bö lü ne rek ço ğal dı ğı
nı, evin her ya nın da ken di ken di ni yi ne le di ği ni dü şün
me ye baş la mış lar dı. Öf ke den de li ye dö nen Eli sen da, zı
va na dan çı kıp, me lek ler le do lu bir ce hen nem de ya şa ma
nın bir ta lih siz lik ol du ğu nu söy le ye rek avaz avaz ba ğı rı
yor du. Pek az bir  şey ler yi ye bi len me le ğin fe ri kaç mış 
göz le ri öy le si ne bo zul muş tu ki, evin pa yan da la rı na dur
ma dan aya ğı ta kı lı yor du, ka nat la rın da da son tüy le rin 
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yo lun muş sap la rın dan baş ka bir şey kal ma mış tı. Pe la yo, 
me le ğin üze ri ne bir bat ta ni ye atıp sun dur ma nın al tın da 
uyu ma sı na izin ver me ha yır se ver li ği ni gös ter miş ve an
cak o za man onun, ih ti yar Nor veç li şa şırt ma ca la rı na 
ben  zer an la şıl maz sa yık la ma lar la bü tün ge ce yi ateş ler 
için de ya na rak ge çir di ği ni fark et miş ler di. Telaşa ka pıl
dık la rı pek en der gün ler den bi ri ol muş tu bu, çün kü öl
mek üze re ol du ğu nu dü şü nü yor lar dı ve bil giç kom şu 
ka dın bi le ölü me lek le rin ne ya pıl dı ğı nı söy le ye bil miş 
de ğil di.

Yi ne de ha ya tı nın bu en kö tü kı şı nı at lat mak la kal
ma mış, gü ne şin or ta lı ğı ısıt ma ya baş la dı ğı ilk gün ler de 
es  ki sin den da ha iyi gö rü nür ol muş tu. Av lu nun, hiç kim
se nin ken di si ni gör me di ği en uzak kö şe sin de gün ler ce 
ha re ket siz yat mış, ara lık ayı nın baş la rın da ise ka nat la rın
da ko ca ko ca sert tüy ler çık ma ya baş la mış tı, ama bun lar, 
da ha çok, düş kün lü ğün ye ni bir oyu nu na ben  ze yen ko
ca man kart kuş tüy le riy di. An cak o ken di si bu de ği şik lik
le rin ne de ni ni bi li yor ol ma lıy dı, çün kü on la rı hiç kim se
nin fark et me me si ve ba zı ba zı yıl dız la rın al tın da söy le
di ği de niz ci şar kı la rı nı hiç kim se nin duy ma ma sı için bü
yük bir özen gös te ri yor du. Bir sa bah Eli sen da, öğ le ye
me ği için hal ka hal ka so ğan doğ rar ken, san ki açık de niz
den eser gi bi bir rüzgâr dol du mut fa ğın içi ne. Bu nun 
üze ri ne gi dip pen ce re den bak tı ve me le ği ilk uç ma de
ne me le rin de ya ka la dı. Bu ça ba la rı öy le si ne ace mi cey di 
ki, bah çe de eki li seb ze ler ara sın da tır nak la rıy la yol aç
mış, gü ne şin ışık la rı al tın da ka yıp ha va da tu tu na cak yer 
bu la ma yan be ce rik siz ka nat çırp ma la rıy la sun dur ma yı 
yer le bir et me si ne ra mak kal mış tı. Ama yi ne de ha va lan
ma yı ba şar mış tı. Eli sen da onun kart bir ak ba ba gi bi zor
luk la ka nat çır pıp ha va da dur ma ya ça ba la ya rak kö yün 
en son sı ra ev le ri nin üze rin den uça rak geç ti ği ni gö rün ce, 
hem ken di hem de onun he sa bı na ra hat bir ne fes al dı. 
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So ğan doğ ra ma yı bi ti rin ce ye ka dar onu iz le di, ar tık onu 
gör me si müm kün ola ma yın ca ya ka dar da gör dü onu, 
çün kü o za man ar tık onun ya şa mın da bir dert ol mak tan 
çık mış, de ni zin uf kun da ha ya lî bir nok ta ol muş tu.
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