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1

Sonbahar başlıyor ve ağaçlar sarıya, kırmızıya, kah-
verengiye dönüşüyor; güzelim vadiciğin ortasındaki kü-
çük kaplıca kenti, bir yangınla çevrelenmiş gibi. Ke mer li 
av luda kadınlar gidip geliyorlar, kaynaklara doğru eği li
yor lar. Çocuk doğuramayan kadınlar bunlar, kap lı ca nın 
su larında doğurganlık bulmayı umuyorlar.

Buraya gelenler arasında erkek çok daha az, ama yi
ne de birkaç kişi görülüyor: çünkü söylendiğine göre su
lar, doğurganlık sağlayan erdemlerinin yanı sıra kalbe de 
iyi geliyor. Her şeye karşın, bir erkek hastaya dokuz ka-
dın dü  şüyor ve bu durum, hastabakıcı olarak çalışan ve 
tedavi olmaya gelmiş kadınların yüzme havuzu na ba kan 
genç, bekâr kızı çileden çıkarıyor!

Růžena burada doğdu; babası ve annesi de burada. 
Bu yerden, bu iğrenç kadın yığınından kurtulabilecek mi?

Günlerden pazartesi, işgünü sona ermek üzere. Bir 
havluya sarmak, dinlenecekleri yatağa yatırmak, yüzleri-
ni si  lip gülümsemek gereken birkaç şişman kadından 
başka kim se yok.

“Telefon edecek misin?” diye soruyorlar Růžena’ya 
mes lektaşları. Biri etine buduna dolgun kırklık bir kadın, 
öbürü daha genç ve zayıf.

“Neden etmeyecekmişim?” diyor Růžena.

Birinci gün
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“Hadi! Korkma!” diye karşılık veriyor kırklık kadın, 
onu hemşirelerin dolaplarının, masalarının ve telefon la rı
   nın bulunduğu vestiyer bölmelerinin arkasına götürüyor.

“Onu evinden aramalısın,” diyor zayıfı, sinsice ve 
bir likte kıkırdıyorlar.

“Tiyatronun telefon numarasını biliyorum,” diyor 
Růžena, gülmeleri yatıştığında.

2

Tatsız bir konuşma oldu. Adam telefonda Růžena’ 
nın sesini işitir işitmez, dehşete düştü.

Kadınlar onu hep korkuturdu; yine de hiçbiri ona 
inan  mazdı ve sözlerinde hoşa gitmek isteyen bir adamın 
alay cılığından başka şey bulmazlardı.

“Nasılsın?” diye sordu.
“Pek iyi değilim,” karşılığını verdi genç kadın.
“Nen var?”
“Seninle konuşmam gerek,” dedi genç kadın, doku-

naklı bir sesle.
Yıllardan beri korkuyla beklediği dokunaklı ses buy-

du işte.
“Ne?” diye sordu boğuk bir sesle.
Genç kadın yineledi:
“Seninle mutlaka konuşmam ge rek.”
“Ne oluyor?”
“İkimizi ilgilendiren bir şey.”
Adam konuşamıyordu. Az sonra yineledi:
“Ne oluyor?”
“Altı haftalık bir gecikmem var.”
Adam kendini tutmak için büyük bir çaba harcaya-

rak, “Bir şey değildir kuşkusuz,” dedi. “Ara sıra olur ve 
hiç  bir önemi yoktur.”

“Hayır, bu kez farklı.”
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“Olamaz. Kesinlikle olamaz. En azından, benimle il
gi li olamaz.”

Kadın kırılmıştı.
“Beni ne sanıyorsun sen?”
Onu kırmaktan çekiniyordu, çünkü korkuyordu genç 

kadından.
“Hayır, seni kırmak istemiyorum, saçma, neden seni 

kırmak isteyeyim, sadece benimle ilişkinde başına böyle 
bir şey gelemeyeceğini, korkacak bir şey bulunmadığını, 
bu nun olamayacağını, fizyolojik yönden olanaksızlığını 
be  lirtmek istiyordum.”

“Öyleyse gereksiz,” dedi genç kadın, büyük bir kır-
gınlıkla. “Rahatsız ettiğim için bağışla beni.”

Adam telefonu kapatmasından korkuyordu.
“Yok canım, hiç bile. Bana telefon açmakla iyi ettin! 

Sa  na elimden geldiğince yardım ederim, bu kesin. Her 
şey yoluna girebilir kuşkusuz.”

“Ne demek istiyorsun?”
Adam tedirginlik duydu. Olayın adını koymak iste-

miyordu. “Canım... evet... yoluna girebilir.”
“Ne demek istediğini biliyorum, ama buna bel bağ-

lama. Unut o düşünceyi. Yaşamımı çarçur etmem de ge-
rekse, yapmam istediğini.”

Adamın her yanını yeniden ürpertiler kapladı, ama 
bu kez utana sıkıla saldırıya geçti:

“Öyleyse niçin beni arıyorsun, konuşmak istemedi-
ğine göre? Birlikte bir karar vermek mi istiyorsun, yoksa 
zaten bir karar verdin mi?”

“Seninle karar vermek istiyorum.”
“Gelip göreceğim seni.”
“Ne zaman?”
“Bildiririm.”
“Peki.”
“Öyleyse, yakında görüşmek üzere.”
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“Yakında görüşmek üzere.”
Adam telefonu kapattı ve orkestrasının bulunduğu 

kü  çük salona döndü.
“Baylar prova bitti,” dedi. “Bu kez dayanacak halim 

kal  madı.”

3

Genç kadın telefonu kapattığında heyecandan kıp-
kırmızıydı. Klíma’nın habere gösterdiği tepki ona haka-
ret gibi geliyordu. Ayrıca, nice zamandır da kızgındı.

İki ay olmuştu tanışalı; ünlü trompetçinin, orkestra-
sıyla kaplıca kentinde konser verdiği bir akşam. Konseri, 
kendisinin de çağrıldığı bir şenlik izlemişti. Trompetçi, 
bütün kadınların arasından onu seçmiş ve geceyi birlikte 
geçirmişti.

O günden beri de bir daha hiç aramamıştı. Růže   na 
ona selamlarını yazdığı iki kart yollamış, Klíma ken
disine karşılık vermemişti. Başkente uğradığı bir gün 
ona, tiyatroya telefon etmişti, söylendiğine göre orkest-
rasıyla provadaymış. Telefona çıkan adam, önce kendisi-
ni ta nıtmasını istemiş, ardından da Klíma’yı çağıracağını 
söy lemişti. Az sonra geri döndüğünde, provanın bittiğini 
ve trompetçinin gittiğini bildirmişti. Růžena bunun ken-
disini atlatmanın bir yolu olup olmadığını düşünmüş, 
da    ha o sıra gebe kalmaktan korktuğu için artan bir kız-
gınlık duymuştu.

“Fizyolojik bakımdan olanaksız diyor! Harika, fizyo-
lojik bakımdan olanaksız! Çocuk dünyaya geldiğinde ne 
di yeceğini merak ediyorum!”

İki meslektaşı onu hararetle onaylıyorlardı. Buhar 
dolu salonda durumu onlara açıkladığında, ünlü kişiyle 
anlatılmaz güzellikte saatler yaşadığını önceki gece söy-
lediğinde, trompetçi hemen tüm meslektaşlarının ortak 
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ma lı olmuştu. Nöbetleşe çalıştıkları salonda onlara eşlik 
edi yor, bir yerde adı anıldı mı, içli dışlı oldukları biri söz 
konusuymuş gibi bıyık altından gülüyorlardı. Růžena’nın 
gebe kaldığını öğrendiklerinde de hepsi garip bir zevkle 
do lup taşmıştı, çünkü o günden beri o da onlarla birlikte 
fiziksel olarak Hastabakıcı’nın karnındaydı ve oradan hiç 
çık mayacağı umudunu besliyorlardı.

Kırklık hastabakıcı, Růžena’nın sırtını okşuyordu: 
“Ha    di, hadi küçüğüm, sakin ol! Sana bir şey gösterece-
ğim.” Sonra, kirlice ve buruşuk bir resimli dergi açtı. “Bak!”

Dudaklarının önündeki mikrofonla sahnede dikilen 
genç ve güzel bir esmeri seyrediyorlardı.

Růžena, bu birkaç santimetrekareden kaderini çöz-
meye çalışıyordu.

“Bu kadar genç olduğunu bilmiyordum,” dedi kaygı-
lar içinde.

“Hadi canım!” diye gülümsedi kırklık. “On yıl önce 
çe kilmiş bir fotoğraf bu. İkisi de aynı yaşta. Bu kadın se
nin rakiben olamaz!”

4

Růžena’yla yaptığı telefon konuşması sırasında 
Klíma, bu korkunç haberi uzun süreden beri beklediğini 
anımsamıştı. O uğursuz gece Růžena’yı döllediğini dü-
şünmesi için hiçbir mantıklı neden yoktu (tersine, haksız 
ye re suçlandığından emindi), ama yıllardan beri böyle 
bir haber bekliyordu, Růžena’yı tanımasından çok önce.

Kendisine tutulan bir sarışın, evlenmeye zorlamak 
için gebelik numarasına kalkıştığında yirmi bir yaşınday-
dı. Mi de krampları geçirmesine yol açan korkunç hafta-
lar yaşamış ve bu sürenin sonunda hastalanmıştı. O gün-
den be ri de, gebeliğin herhangi bir yerden ve herhangi 
bir anda kar şısına çıkabilecek bir darbe olduğunu, bu 
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dar beye kar şı panzehir bulunmadığını ve telefonda acılı 
bir sesle açık landığını biliyordu (evet, o sıra sarışın da 
kötü haberi te lefonla vermişti kendisine). Yirmi bir yaşı-
nın olayı, da ha sonra onun kadınlara bir boğuntu duygu-
suyla olsa da, büyük bir istekle yaklaşmasına yol açmıştı 
ve her se vişmeden sonra Klíma kötü sonuçlardan çeki-
nirdi. Has  talık ker tesine varan temkinliliğiyle, böyle bir 
felaket olasılığının binde bir olduğunu kendi kendine 
dilediği kadar tekrarlasa da, binde bir bile onu dehşete 
düşürmeye yetiyor du.

Bir keresinde, boş olduğu bir geceden yararlanarak, 
iki aydır görmediği genç bir kadına telefon etmişti. Genç 
kadın sesini tanıdığında bağırmıştı:

“Tanrım, sen misin? Te lefonunu öylesine büyük bir 
sabırsızlıkla bekliyordum ki! Bana telefon etmene öyle 
gerek duyuyordum ki!”

Ve bunları öylesine bir üstelemeyle, öylesine bir 
coşkuyla söylüyordu ki, alışılmış korku Klíma’nın yüre-
ğini menge neye alıyor ve korktuğu ânın geldiğini tüm 
benliğiyle duyuyordu. En kısa sürede gerçekle yüz yüze 
gelmeyi is tediğinden, saldırıya geçti:

“Neden bunu bana acılı bir ses le söylüyorsun?”
“Dün annem öldü,” karşılığını verdi genç kadın. Klí ma 

rahatladı, yine de, ne olursa olsun, böyle bir şeyden ka
çamayacağını bilerek.

5

“Yeter artık. Ne anlama geliyor bu?” dedi davulcu ve 
Klí ma sonunda kendini topladı. Çevresinde müzisyenle-
rin kaygılı yüzlerini görüyordu ve başına geleni açıkladı 
on lara. Adamlar çalgılarını bıraktılar ve öğütleriyle ona 
yar dımcı olmak istediler.

İlk öğüt, köktenciydi: On sekiz yaşındaki gitarist, 
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şefleri ve trompetçileri olan adama telefon eden böyle 
bir kadının terslenip çenesinin kapatılması gerektiğini 
açıkladı:

“Ne isterse yapmasını söyle kendisine. Çocuk sen-
den değil ve bu işle uzak yakın ilgin yok. Üstelerse, bir 
kan tahlili babanın kim olduğunu gösterecektir.”

Klíma, kan tahlillerinin genellikle bir şey kanıtlama-
dığını ve böyle bir durumda da kadının suçlamalarının 
ağır bastığını belirtti.

Gitarist, kan tahlili falan yapılmayacağı karşılığını 
verdi. Böylece çenesi kapatılan genç kadın, gereksiz giri-
şimlerde bulunmaktan özenle kaçınacaktı ve suçladığı 
adamın karı kılıklı biri olmadığını anlayınca parasını ce-
binden ödeyip çocuğu aldırtacaktı. “Yine de çocuğu do-
ğurursa, hepimiz, orkestranın tüm üyeleri, mahkemeye 
çıkar ve o sıra hepimizin kendisiyle yattığına tanıklık 
ederiz. Arasınlar çocuğun babasını içimizde!”

Ama Klíma şu karşılığı verdi:
“Benim için bunu yapacağınızdan eminim. Ama bu 

arada, kararsızlıktan ve kor kudan da çoktan çıldırmış 
olurum. Bu işlerde ben yer yüzünün en ödlek adamıyım; 
her şeyden önce kesinlik isterim.”

Herkes görüş birliğindeydi. Gitaristin yöntemi ilke 
olarak iyiydi, ama her insana göre değildi. Özellikle, si-
nirleri sağlam olmayan bir adama öğütlenemezdi. Bir 
kadının çok gözüpek bir girişimde bulunmasına değecek 
kadar zengin ve ünlü bir adamın durumunda da öğütle-
nemezdi. Dolayısıyla hepsi genç kadını sertçe uzak laş tır
mak yerine, çocuğu aldırmaya yanaşması için kan dırma 
yolundan yararlanmak görüşüne katıldılar.

Ama hangi yollar seçilmeliydi? Üç temel varsayım 
öngörülebilirdi:

İlk yöntem, genç kadının yufka yüreğine çağrıda bu-
lunuyordu. Klíma en iyi arkadaşıyla konuşur gibi konuşa
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caktı Hastabakıcı’yla; ona içtenlikle açılacaktı, karısının 
ağır hasta olduğunu ve kocasının başka bir kadından ço
cuk beklediğini öğrenirse öleceğini söyleyecekti; ne mo-
ral ne de sinirsel yönden böyle bir duruma dayanamaya-
cağını açıklayacaktı; kendisine acıması için yalvaracaktı.

Bu yöntem kökten bir itirazla karşılaşıyordu. Tüm 
strateji hemşirenin ruh yüceliği gibi kuşkulu ve tekinsiz 
bir şeye dayandırılamazdı; bu yolun, tersine tepen bir 
silaha dönüşmemesi için onda gerçekten iyi ve yufka bir 
yürek olması gerekiyordu. Çocuğun babası olarak seçi-
len kişinin başka bir kadına karşı gösterdiği bu aşırı ilgiy-
le kendini küçük düşmüş duyduğu oranda kararlı davra-
nacaktı.

İkinci yöntem, genç kadının sağduyusuna çağrıda 
bu lunuyordu: Klíma, çocuğun gerçekten kendi çocuğu 
ol duğuna inanmadığını anlatmaya çalışacaktı. Hastabakı
cı’yı bir gün süren beraberlikte ne kadar olabilirse o ka-
dar tanıyordu ve onun hakkında bir şey bilmiyordu. Baş-
ka kiminle ilişkisi olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. 
Hayır, hayır, isteyerek kendisini yanılgıya sürüklemeye 
kalkışmasından kuşkulanmıyordu, ama yine de başka er-
keklerle düşüp kalkmadığını söyleyemezdi! Bunu söyle-
se de, Klíma doğru söylediği güvencesini nereden alabi-
lirdi? Babasının hiçbir zaman babalığından emin olama-
yacağı bir çocuğu dünyaya getirmek mantıklı bir iş miy-
di? Klíma, kendisinden olup olmadığını bile bilmediği 
bir çocuk uğruna karısını bırakabilir miydi? Růžena da 
babasını tanımasına hiçbir zaman izin verilmeyecek bir 
çocuğu istiyor muydu? Bu yöntem de kesinkes çürütücü 
itirazlarla karşılaşıyordu: Kuruluşun en yaşlı üyesi olan 
kontrbasçı, genç kadının sağduyusuna güvenmenin acı-
ma duygusuna bel bağlamaktan da safça bir şey olacağını 
belirtti. Öne sürülen fikirlerdeki mantıklılık hedefi gö-
zünden vuracak; genç kadının yüreği de sevdiği adamın, 
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içtenliğine inanmak istemeyişi karşısında allak bullak 
ola caktı. Bu da, gözü yaşlı bir inatla, sözlerinde ve amaç-
larında daha da sıkı direnmesine yol açacaktı.

Üçüncü ve son bir olasılık daha vardı: Müstakbel 
anneye Klíma, kendisini sevdiğine ve sevmekte olduğu-
na yemin edecekti. Çocuğun bir başkasından peydahlan-
ması olasılığına gelince; buna hiç değinilmemesi gereki-
yordu. Tersine, Klíma genç kadını bir güven, aşk ve şef-
kat banyosuna daldıracaktı. Boşanmak dahil, ona her 
sö zü verecekti. Eşsiz geleceklerini gözünün önüne sere-
cekti. Ve bu gelecek adına daha sonra çocuğu aldırması-
nı rica edecekti. Çocuğun doğumunun erken olacağını 
ve onları, aşklarının ilk ve en güzel yıllarından yoksun 
bı  rakacağını açıklayacaktı.

Bu görüş de bir öncekinde bol bol bulunan şeyden 
yok sundu: mantıktan. İki aydır uzak durduğuna göre, 
Klíma Hastabakıcı’ya nasıl böyle tutkun olabilirdi? Ama 
kontrbasçı, âşıkların hep mantıksız bir davranışları oldu-
ğunu ve bunu şu ya da bu biçimde genç kadına anlatmak
tan daha basit şey bulunmadığını söylüyordu. Sonunda, 
hep si üçüncü yöntemin belki de en uygun düşeni oldu-
ğunu kabul ettiler; çünkü bu koşullarda tek göreli kesin-
lik gibi gelen, genç kadının sevi duygusuna çağrıda bulu-
nuyordu.

6

Tiyatrodan çıktılar ve yolun köşesinde ayrıldılar, 
ama gitarcı Klíma’yı kapısına kadar bıraktı. Önerilen 
planı tek onaylamayan kişiydi. Bu plan çok saydığı şefine 
hiç de uygun düşmüyormuş gibi geliyordu ona. “Bir ka-
dınla buluşmaya giderken yanına kırbaç al!” diyordu, 
tüm yapıtları içinde bir tek bu cümlesini bildiği Niet z
sche’den alıntı yaparak.
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