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Oğullar ve Sevgililer,1985

Gökkuşağı,1990

Âşık Kadınlar,2009

Ölen Adam,2010

Lady Chatterly’in Âşığı,2012

D.H.Lawrence’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:
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D.H.LAWRENCE,1885’teİngiltere’de,Eastwood,Nottinghamshire’da
doğdu.İlkromanıBeyaz Tavuskuşu1911’de,yarıotobiyografikromanı
Oğullar ve Sevgililerise1913’teyayınlandı.Oğullar ve Sevgililer,Lawrence’ın
kendiyaşamöyküsünü,gençbiradamınannesiyleilişkisivebuilişkinin
başkakadınlarlailişkilerininasıletkilediğiyleilgiligüçlübirpsikanalitik
incelemeyedönüştürüyordu.1915’teyayımlananGökkuşağı’nda,Brang-
wenailesininüçkuşaköyküsüaracılığıylatoplumveruhsaldeğişimiele
alınıyordu. Lawrence’ın bu yapıtlarını, 1920’deÂşık Kadınlar veKayıp 
Kız, 1926’da Kanatlı Yılan, 1928’de Lady Chatterley’in Sevgilisi, 1930’da
Bakire ile Çingene adlı romanlar izledi.Aynı zamanda çok iyi bir şair,
öyküvedenemeyazarıolanD.H.Lawrence,özellikleromanlarıyla20.
yüzyıl İngiliz edebiyatının en etkili yazarlarındanbiri oldu. Lawrence,
1930’daFransa’nınVencekentindeöldü.

TÜLİNNUTKU(CANSUNAR),TEDKoleji’nibitirdiktensonraDTCF
ArkeolojivePedagojibölümlerindenmezunoldu.Fakülteeğitimisıra-
sındaTiyatroKürsüsü’nedevametti.Tiyatrovemüziğeduyduğututku
onuTimurSelçuk’tandersalmayayöneltti.Uzunbirsüreprofesyonel
müzisyenolarakçalıştı.1980’denbuyanaçeviriyapıyor.

7



8



9

I

Papaz’ınkarısı,beşparasızgençbiriyleçekipgitti
ğindeçıkanskandalhiçbirsınırtanımaksızınyayıldı.İki
kızınınküçüğüyedi,büyüğüdedokuzyaşındaydıvePa
pazdaöyleiyibirkocaydıki...Evet,gerçisaçlarıgrileş
miştiamabıyıklarıkoyurenkti,yakışıklıydıveeleavuca
sığmazgüzelkarısıiçinhâlâkaçamakbirtutkuyladoluy
du.

Neden gitmiş olabilirdi? Neden tavlayıcı, göz ka
maştırıcıbirduygudeğişiminekapılıpansızınaklınıka
çırıvermişgibifırlayıpgitmişti?

Kimse buna bir yanıt bulamıyordu.Yalnızca sofu
olanlarkötübirkadınolduğunusöylediler.Bazı iyini
yetlikadınlarsesleriniçıkarmadılar.Biliyorlardı.

İkiküçükkızsahiçbirzamanbilmediler.İçlerikan
ağlayarakannelerininonlarıhiçönemsemediğiiçingitti
ğinekararverdiler.

Kimseye hayır getirmeyen kötülük rüzgârı, Papaz
ailesinidekasırgasındasilipsüpürdü.Sonraneolsabe
ğenirsiniz? Bir deneme yazarı ve tartışmacı olarak ol
dukçaseçkinbiriolan,durumudakitapseverlerarasında
sempatiuyandıranPapaz,Papplewick’inmaaşlıpapazı
oldu.Tanrı, şanssızlık rüzgârını, ülkenin kuzeyinde bir
papazeviylegidermişti.
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Papazevi,köyegelmedenhemenoradakiPapple Ir
mağı kıyısında çirkin taş bir evdi. İleride, yolun ırmağı
kestiğiyerdebirzamanlarsuyladönenkocaman,eski,taş
pamukdeğirmenlerivardı.Yol tepedenyukarıyakıvrılı
yor,sonraköyüniçkarartıcıtaşsokaklarınainiyordu.

Papazailesi,papazevinegeçişnedeniylebirdeğişik
likkararıaldı.ArtıkbölgeninsorumlupapazıolanBay
Saywell,yaşlıannesiylekızkardeşini,kenttendeerkek
kardeşinialıpgeldi.İkiküçükkızıneskievdekindençok
farklıbirçevreleriolmuştu.

BölgeninsorumluPapaz’ıkırkyedisinegelmiştive
karısınınuçupgidişininardındanaşırı,pekdevakarlısa
yılamayacakbirüzüntüsergiliyordu.Canayakınhanım
lar intihar etmemesi için onu kollayıp gözetiyorlardı.
Saçlarıenikonuaklaşmış,vahşibakışlı,acıklıgörünümlü
biriolupçıkmıştı.Onaşöylebirgözatmak,olupbiten
herşeyinnekadarkorkunçolduğunu,onunsanasılal
dandığınıanlamakiçinyeterliydi.

Yinedekulağabiryerlerdenyanlışbirnotageliyor
du.EskiPapaz’ındertlerinipaylaşanhanımefendilerden
bazılarıbuyenibölgePapazındanpekhoşlanmamışlar
dı.Söylenecekherşeysöylenipyapıldığındaondagarip,
gizlidenkendiniüstüngörenbirhalgözeçarpıyordu.

Küçük kızlarsa doğal olarak, çocukların o belirsiz
kavrayışıyla ailenin durumunu kabullendiler. Yetmişin
üstünde olan ve gözleri giderek bozulan Büyükanne,
evinmerkezioldu.Kırkınüstünde,solgun,dindarveiç
teniçebirkurdunkemirdiğiCissieHalaeviçekipçevi
riyordu.Kırkında,cimri,griyüzlü,yalnızkendiiçin,do
nukbiryaşamsürdürenFredAmca’ysahergünkente
iniyordu.Papaz’agelince,elbettekiBüyükanne’denson
raevinenönemlikişisiydi.

Büyükanne’ye“Ana”diyorlardı.Akıllı,bedencekaba
saba,yaşamıboyuncaçevresindekierkeklerinzayıfyan
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larınadalkavuklukederekkendiişinikolaylaştırmışeski
lerden biriydi. Başlama işaretini çabucak aldı. Papaz,
suçlukarısınıhâlâ“seviyor”du,sonnefesinekadarda“se
vecekti”.Öyleysesusulmalıydı.Papaz’ınduygularıkut
saldı.Evlendiğivetaptığıotertemizkızıyüreğininbir
köşesindekutsalbirşeygibisaklıyordu.

AynıandaacımasızdışdünyadaPapaz’ıaldatanve
küçükçocuklarınıterkeden,adıkötüyeçıkmışbirkadın
dolaşıyordu.Hakettiğialçalışıhiçkuşkusuzonaverecek
olangenç,rezilbiradamınemrindeydi.Öncebunokta
çokiyianlaşılsın,sonradasusulsun!ÇünküPapaz’ınyü
reğininsafyüceliğindegencecikgeliniiçinhâlâtertemiz,
akbirkarçiçeğiaçıyordu.Buakkarçiçeğisolmamıştı.O
aşağılıkgençadamlagidenöbüryaratığınPapaz’lahiçbir
ilgisiyoktu.

Küçükbirevinduluolaraksönük,belirsizbiriolan
Ana,şimdipapazevindebaşkoltuğatırmanmışveyaşlı,
kocamancüssesinisağlamcayerleştirmişti.Tahtınınelin
denalınmasınaizinvermeyecekti.Olancacinfikirliliğiy
leonaylamıyormuşgibigörünerekPapaz’ıntertemizak
karçiçeğineolanbağlılığınasaygısınıgöstereniççekişle
riniihmaletmedi.Oğlununbüyükaşkınınönündesinsi
ceeğilerekkötüdünyadaaçmışvebirzamanlarBayan
ArthurSaywelldenenoısırganotunakarşıteksözetme
di.Neyse,Tanrı’yaşüküryenidenevlendiğinegöreartık
BayanArthurSaywellsayılmazdı.HiçbirkadınPapaz’ın
adınıtaşımıyordu.Tertemiz,akkarçiçeğiadısanıolmak
sızınson su za ka dar açacaktı.Ailedeonu“bir-za man lar-
vardı”olarakdüşünüyordu.

Bunların tümüdeAna’nındeğirmeninin suyuydu.
Arthur’unyenidenevlenmeolasılığınakarşıAna’yıko
ruyordu.Arthur’u, en güçsüz yanından, kendine olan
sinsisevgisindenyakalamıştı.Ölmezakbirkarçiçeğiyle
evlenmişti.Şanslıadamdıdoğrusu!Yaralanmıştı.Yazık!
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Acıçekmişti.Ah,nasıldasevgidolubiryürektionunki!
Bağışlamıştı elbette. Evet, ak karçiçeği bağışlanmıştı!
Öbürhergeleişekarıştığındairadesiylegerekliönlemle
rialmıştıamaşşttt!Okokuşmuşdışdünyadakikorkunç
ısırganotunufazladüşünmeyegelmezdi!O,“bir-za man-
lar-vardı”ydı.Akkarçiçeğigeçmişinerişilmezyücelikle
rindeaçadursun.Yaşanılananbaşkabiröyküydü.

Çocuklarsa budüzmece kendini kutsallaştırma ve
“hiçbir şeyin sözü edilmez”lik havasında yetiştirildiler.
Onlardaerişilemezyüksekliklerdekikarçiçeğinigördü
ler.Onlardayaşamlarınıntepesindeyalnızgüzelliğiiçin
desaltanatsürdüğünü,asladokunulmamasıgerektiğini
biliyorlardı.

Buaradadışarıdakimurdardünyadanbencilliğinve
alçalmışşehvetinağır,piskokusu,oiğrençısırganın,“bir-
zamanlar-vardı”nın kokusu geliyordu.Bu ısırgan arada
kızlar,çocuklarınabirnotiletmeninyolunubuluyordu.
BöyledurumlardaysagümüşsaçlıAna,içteniçenefretle
sarsılıyordu.Eğer“bir-zamanlar-vardı”geridönerseAna’
dan geriye pek bir şey kalmayacaktı. Gizli bir nefret
rüzgârıyaşlıbüyükannedenkızlara,Ana’yıyabanaatıl
mayacakbirbiçimdeküçümseyenoiğrençşehvetısırga
nınınçocuklarınaesti.

Bunlarıntümüyle,çocuklarınhayalmeyalanımsa
dıklarıkendigerçekeviolangüneydekipapazevivegöz
kamaştırıcıamapekgüvenilirolmayananneleriCynthia
içiçeydi.Evde,sonsuzakadardoğanvebatanhızlı,teh
likeli bir güneşmişçesine büyük bir sel, bir yaşam seli
oluşturmuştu.Herkesonunvarlığınıparlaklıkamabiraz
datehlike,gözkamaştırıcılıkamabirazdaürkütücübir
bencilliklebirleştiriyordu.

Şimdiyse o göz kamaştırıcılık gitmiş, ak karçiçeği,
porselenbir çelenkgibimezarınınüstündedonmuştu.
Bencilliğeözgütehlikelibirtürolanaslanvekaplanlarda
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rastlanan değişkenlik tehlikeside böylece savılmış olu
yordu.Şimdiartıkinsanıniçinderahatrahatmahvolaca
ğıtambirdeğişmezlikvardı.

Nevarkiçocuklarbüyüyordu.Büyürkendekafaları
dahaçokkarışıyor,daha şaşkınlaşıyorlardı.Anayaşlan
dıkçagözleridegiderekzayıflıyordu.Birininonugidece
ğiyeregötürmesigerekiyordu.Öğlenekadaryatağından
kalkmıyordu.Yarıkör,yarıyatalakdaolsaevindenetimi
ondaydı.

Tamdayatalaksayılmazdızaten.ErkeklervarsaAna
tahtında olurdu. Kayıtsızlığa fırsat vermeyecek kadar
kurnazdı.Özelliklederakiplerivarken...

En büyük rakibi kızların küçüğü olan Yvette’ti.
Yvette’tebir-zamanlar-vardı’nınokarmaşık,kayıtsızne
şesivardı,amakızdahayumuşakbaşlıydı.BelkideBü
yükanneonutamzamanındayakalamıştı.Belki!

Papaz,Yvette’etapıyor,onuaşırıbirdüşkünlükleşı
martıyordu;benyufkayürekli,hoşgörülübirihtiyarcık
değilmiyim, demek istiyor gibiydi. Kendisi için böyle
düşünülmesindenhoşlanıyor,Büyükannedeonunkılin
celiğindekizayıflığınıbiliyordu.Tümünüdetanıyor,Pa
paziçin,onunkişiliğiiçinbiroyalamaolmalarınauğra
şarak onları kullanıyordu. Kadınların göz alıcı giysiler
istemesigibiPapazdakendigözündegözalıcıbirkişiliği
olsunistiyordu.Anadakurnazlıklayetersizvezayıfnok
talarınabirer“ben”konduruyordu.AnnesevgisiPapaz’ın
dayanıksız noktalarının ipucunu veriyor, o da oğlunun
hatırı için onları süslüyordu. Bir-zamanlar-vardı olan
Cynthia’daolduğugibi!Amabukonudaon dan sözet
meyelim.OnungözündePapazneredeyseNotreDame’
ınkamburuvebudalanınbiriydi.

Gülünç olan şey, Büyükanne’nin, pohpohlanmış
Yvette’ten çok, içten içe büyük kızLucille’den nefret
etmesiydi.Tedirgin,sinirliLucille,Büyükanne’ningücü
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altındaolduğunuşımarık,kişiliğibelirsizYvette’tenda
haiyibiliyordu.

Öteyandan,CissieHaladaYvette’tennefretediyor
du.Adındanbilenefretedecekkadarnefretdoluyduona
karşı. Cissie Hala’nın yaşamıAna’ya adanmıştı, Cissie
Halabunubiliyor,Anadaonunbunubildiğinibiliyordu.
Yinedeyıllargeçtikçearalarındabarışimzaladılar.Cissie
Hala’nınkurallarauyankendinikurbanetmedüzeniaynı
Cissiegibiherkesçeonaylandı.Bukonudaepeydedua
etti.Budaonunbirköşedekendineaitözelduyguları
olduğunugösteriyordu,zavallıcık...Cissieolmaktanvaz
geçip yaşamını ve cinselliğini yitirdi. Şimdiyse ellisine
doğru sürüklenmekte, içinde yeşil, garip öfke alevleri
uyanmakta,böylezamanlardadaacımasızolmaktaydı.

Ne var ki Büyükanne onu avucunda tutuyordu.
CissieHala’nındayaşamınıntekamacıAna’yabakmak
tı.

CissieHala’nıncehennemînefretininyeşilalevleri
bazentümgençşeylerinkarşısınaçıkıyordu.Zavallıcık
duaedipTanrı’nınbağışlamasınaulaşmayaçalışıyordu,
amaonayapılanşeyibağışlayamazdıvedamarlarındaki
yakıcıasitaradapatlıyordu.

Ana,sıcak,iyiyüreklibirideğilmişgibiydi.Değildi.
Kurnazcaöyleymişgibigörünüyordu.Budurumgiderek
kızlardadagörünmeyebaşlamıştı.Eskimodadantelbaş
lığı,gümüşsaçları,tıkız,kısa,öneeğilmişbedeninikap
layan siyah ipeğin altında bu yaşlı kadının, hep kendi
kadıngücünüarayanhilekârbiryüreğivardı.Yozlaştırdı
ğıpörsümüş,bitkiselyaşamagirmişadamlarınzayıflıkla
rının üstüne kurduğu gücünü yıllar boyu sürdürmüş,
yetmişten seksene, seksenden de yeni bir katlamayla
doksanagidiyordu.

Bununnedenideailedeeskidenberisüregelenbir
sadakat geleneği olmasıydı; birbirlerine, özellikle de
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Ana’yabağlıydılar.Ana,doğalolarakaileninekseniydi.
Aile,onunegosununuzantısıydı.Elbettekibunugücüy
leörtüyordu.Oğullarıylakızlarıdazayıfvedarmadağın
olduklarındansonuçtabağlıkalıyorlardı.Ailenindışında,
onlariçintehlike,aşağılanmaverezilolmaktanbaşkane
olabilirdi? Papaz da evliliğinde bu deneyi yaşamamış
mıydı?Öyleysetedbirliolmalıydılar!Tedbirvesadakat
dünyayı yönetmeliydi! Varsın aile içinde olabildiğince
nefretvesürtüşmeolsun.Dışdünyayakarşıparmaklık
larlaçevrilibirbirlikolmalıydılar.
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Kızlar okulu bitirip de eve dönmeden Büyükan
ne’ninölü,yaşlıeliniolancaağırlığıylayaşamlarınınüs
tündehissetmediler.Lucilleyirmibirinebasmaküzerey
di,Yvette’seondokuzundaydı.Lozan’aiyiailelerinkız
larınıgönderdikleribirokulagidipbitirmişlerdiveokul
daki tümöbür kızlar gibi taze, duyarlı yüzleri, kısacık
saçları ve delikanlımsı cehennemekadaryolunvar ta
vırlarıylauzunboylu,gençyaratıklardı.

“Papplewick’de bu kadar korkunç derecede sıkıcı
olanşeynediracaba?”dediYvette,kanalgemisindedur
muş,griyi,Dover’ingrikayalıklarınınyaklaşmasınısey
rederlerken;“Görünürdehiçerkekolmamasımıdersin.
Babamnedeneşidostuiçineğlencefilandüzenlemiyor?
HeleFredAmca,obardağıtaşıransondamla!”

“A,neolacağınıhiçbilemezsin,”dediLucille,daha
filozofça.

“Amaneistediğinipekâlâbilirsin,”dediYvette.“Pa
zarlarıkoro,üstelikbenkarmakorodannefretederim.
Kadınlarolmadığı zamanoğlanların sesiharika!Sonra
gelsinkilisedepazargünüdindersiokulu,kızlardostluk
derneği,sosyaletkinliklerveBüyükanne’ninhatırınıso
ransaygıdeğersevgiliyaşlılar!Kilometrelercedoğrudü
rüsttekbirgençadamyok.”

II
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“Bilmemki,”dediLucille,“Framleylervarya...Gerry
Somercotesdasanabayılıyor.”

Yvette,duyarlıburnunukaldırarak,“A,amabenba
nabayılanlardannefretediyorum!”diyebağırdı.“Çokca-
nımısıkıyorlar.Kurşungibiasılıyorlarinsana.”

“İyiama,sanabayılmalarınıistemiyorsanneistiyor
sun?Benbeğenilmeninçokhoşolduğunudüşünüyorum.
Onlarınbiriyleaslaevlenmeyeceğinibiliyorsun,öyleyse
hoşlarınagidiyorsabıraksanabayılsınlar.”

“Amabenevlenmekistiyorum!”diyebağırdıYvette.
“Öyleyseaklınınyatıpevleneceğinbirinibuluncaya

kadar,bırakbayılsınlarsana.”
“Böyleyapamamben.Hiçbirşeydebanahayranbi

ri kadar keyfimi kaçırmıyor.Öyle canımı sıkıyorlar ki!
Kendimiçokkötühissediyorum.”

“A,baskıyapmayabaşladılarmıbenidesıkıyorlar,
amabirazuzaktanhiçfenadeğiller.”

“Bençılgıncaâşıkolmakisterim.”
“Olabilir. Ben istemem.Nefret ederdim herhalde.

Gerçektenböylebirşeyolsabelkisendenefretederdin.
Herşeybiryananeistediğimizekararverebilmemiziçin
şöylebiryerleşipalışmamızgerek.”

Yvettegenç,duyarlıburnunuçevirerekbağırdı:
“İyiamaPapplewick’egitmektennefretetmiyormu

sunsen?”
“Hayır,peköylesayılmaz.Dahaçok,sıkılacağımızı

sanıyorum.Keşkebabambirarabaalsa.Yineeskibisik
letlerimizle sürükleneceğiz.TansyMoor’a gitmek iste
mezmiydin?”

“Bayılırım!Öylebirbisikleteskisiniotepelerdeyo
kuşyukarısürmekberbatbirsavaşolsabile.”

Gemigrikayalıklarayaklaşıyordu.Yazdı,amagribir
gündü. İki kız, kürk yakalarını kaldırdıkları ceketlerini
giydiler;küçük,şıkşapkalarıkulaklarınakadarçekilmiş
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ti.Uzun,ince,tazeyüzlü,çocuksuamaoöğrencikibirli
liğiylekendinegüvenli,çokgüvenlivemüthiş,fenahal
deİngiliz’diler.Çoközgürgörünüyorlardı,amaaslında
kendiiçlerindekarmakarışıkvebağımlıydılar.Çokatıl
gan ve geleneklere bağlı değilmiş gibi görünüyorlardı,
amaçokbağlıydılar;buhalleriyledekendiiçlerindedı
şarıyatümkapılarınıkapatmışoturuyorlardı.Limandan,
yaşamıngenişdenizlerinedemiralmaküzereolangözü
pek,ince,uzun,genç,tekdirekliyelkenlilerebenziyor
lardı.Aslındaysabirlimanınzincirindenöbürünegiden
ikizavallıgenç,dümensizyaşamdılar.

İçeri girerlerken papazevi yüreklerine bir ürperti
saldı.Ortasınıfınrahatolmayıunutmuş,soğukvete
mizolmayanosözderahatlığınınküflühavasıylaçirkin,
ondandaötesefilgöründügözlerine.Katıgörünümlü
taşev,nedeninianlayamadıklarıbirtemizdeğilmişduy
gusuyla sarsmıştı kızları.Eskipüsküeşyaların sefilbir
görünümüvardı,hiçbir şey ferahlık verici değildi.Ye
meklerdebilegurbettengelengençbiriiçinsonderece
yavanolanokorkunç,içkarartıcıçamursulukvardı.Kı
zarmışsığıretiyleıslaklahanalar,soğukkoyunetiylepa
tates püresi, ekşi turşular, bağışlanamaz muhallebiler.
“Birazcık domuzeti”ne itirazı olmayan Büyükanne’nin
özelyemekleridevardı,sığıretisuyuylapeksimetyada
küçükbirkâseotkokulukrema.GriyüzlüCissieHala
hemenhiçbirşeyyemezdi.Masadaoturur,tabağınatek
birhaşlanmışpatatesçikalırdı.Etiağzınasürmezdi.Ye
meksürerkenosefilmahpusluğuiçindeöyleceoturur,
Büyükannedeonuntabağındakiniçabucakyalayıpyu
tardı–buaradaşansıyavergiderseçıkıkmidesininüs
tünebirşeydamlatmamışolurdu.Yemekiştahaçıcıde
ğildi:CissieHalayemektenveyemekyemektennefret
eder,birhizmetçiyideüçaytutamazken,nasıliştahaçı
cı olabilirdi? Kızlar iğrenerek yer, Lucille yüreklilikle
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dayanır, Yvette’in duyarlı burnu tiksintisini gösterirdi.
Yalnızcabeyazsaçlarıylapapaz,uzungribıyıklarınıpeçe
tesiylesiler,şakalaryapardı.Odabütüngünçalışmaoda
sındaoturup,bedeninihiççalıştırmamaktangiderekağır
laşıptembelleşiyoramaorada,Ana’nınkorunağıaltında
iğneleyiciküçükşakalaryapmayıihmaletmiyordu.

Çevredekiarazi,sarptepeleri,derin,darvadileriyle
karanlık,kasvetliydiamayinedekendineözgüetkilibir
gücüvardı.Yirmimiluzakta,kuzeyinkaraendüstrileş
mesibaşlıyordu.PapplewickKöyüorayaoranlayalnız,
ondandaöteyitik,içindekiyaşamdataşlaşmış,asıkyüz
lüsayılırdı.Herşeyneredeyseşiirselliğeulaşanbirkatı
lıklataşlaşmıştı,öylesineamansızdıki...

Herşeykızlarınbildiğigibiydi:Koroyagirmişler,ki
lisenin işlerine yardım ediyorlardı, ama Yvette Pazar
Okulu’na,UmutBandosu’na,KızlarDostlukCemiye
ti’nevebunlar yetmezmiş gibikararlı yaşlıhanımlarla
inatçı,aptalortayaşlıadamlarcayönetilentümetkinlik
lerekarşıkesinbirsaplantıiçindeydi.Kilisegörevlerin
denuzakduruyor,papazevindendefırsatbuldukçaka
çıyordu.Grange’deoturanbüyük,pasaklı,neşelibiraile
olanFramleylermüthişbirdestektionuniçin.Biriçıkıp
da yemeğe kalmasını önerse, hatta, işçi evlerinden bir
kadınçayakalmasınıönersehemenkabulediyordu.As
lındahoşunadagidiyordu.İşçilerlekonuşmayıseviyor
du;iyiçalışan,sağlıklıbeyinlerivardı,amadoğalolarak
başkabirdünyadayaşıyorlardı.

Aylar geçti. Gerry Somercotes hâlâ bir hayrandı.
Başkalarıdavardı,çiftçiçocukları,değirmensahipleri...
Yvetteiyieğleniyorolmalıydı.Toplantılara,danslaragi
diyor,motorlarıylaarkadaşlarıonualmayageliyor,oda
kente,yabüyükotellerdenbirineöğlensonrasıdansına
yadaPallydenilenmuhteşem,yeni“PalaisdeDanse”a
gidiyordu.
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