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1

Peter Ritter adında genç bir adam bir çarşamba ge-
cesi gece yarısı civarında Zürih’teki bir sinemadan çıktı. 
Aylardan ocaktı, hava soğuktu, yürürken aceleyle deri 
ceketinin düğmelerini ilikliyordu. Peter ailesiyle birlikte 
oturduğu evine gidiyordu, Rickie’yi de herhangi bir cafe 
bardan değil, oradan aramaya karar vermişti. Kestirme 
olduğu için dar bir sokağa saptı. Tam ceketinin kemerini 
bağlıyordu ki sol yanından, karanlığın içinden biri fırladı, 
“Hey! Sökül paraları!” diye bağırdı.

Peter, adamın havaya kaldırdığı sağ elinde bir bıçak 
gördü, uzunca bir avcı bıçağı.

“Tamam, otuz frank kadar bir şey var!” dedi Peter, 
dikilip durdu, yumruklarını sıktı. Kimi kez uyuşturucu 
bağımlılarını korkutup kaçırmak kolay oluyordu. “İsti-
yorsan al.”

Peter’in sağında ikinci bir adam belirdi.
“Böyle güzel bir ceketin cebinde otuz frank mı olur-

muş?” diye homurdandı bıçaklı adam ve Peter’in sol ka-
burgasının altına bıçağı daldırdı.

Peter bıçağın deri ceketi delip geçtiğini fark etmişti. 
Kot pantolonunun arka cebindeki cüzdanına ulaşmaya 
çalışıyordu. “Tamam, veriyorum–”

İkinci adam tuhaf, cırlak bir kahkaha atarak Peter’i 
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sağ yanından bıçakladı. Peter sendeledi, ama cüzdanı çı-
karmıştı.

Soldaki adam çekip aldı. Biraz daha kahkaha ve bu 
kez Peter’in boğazına bir vuruş – yumruk değildi, yeni 
bir bıçak darbesi.

“Hey!” diye haykırdı Peter, acıdan iki büklüm ol-
muş, çok da korkmuştu. “İmdat! Yardım edin bana!” Sol-
daki adama bir yumruk attı – bir refleks hareketiydi bu.

İkinci adam Peter’i iteledi karanlık bir duvara doğru, 
Peter kafasını çarptı. Ayak sesleri koşarak uzaklaştı.

Peter dar sokağın aşınmış taşları üstünde yattığının, 
soluksuz kaldığının farkındaydı. Kendi kanı boğuyordu 
onu. Nefes alabilmek için kanını yutmaya çalışıyordu. 
Rickie’yi aramak gerekiyordu, söz vermişti. Rickie bu 
gece geç saatlere dek çalışacak, çoğu kez yaptığı gibi, 
şimdi bekler ki...

“İşte! Bakın, burada!”
Başka sesler.
“Hey, yaralı mısın?”
“Durun, kıpırdatmayın! Şuraya biri ışık tutsun!”
“Kan var!”
“... cankurtaran?”
“Beni telefon etmeye gitti.”
“... Genç bir çocuk...”
“Vay anasını! Amma kanıyor!”
Peter narkoz almış gibiydi, konuşamıyor, sanki uy-

kuya dalıyordu, boynu acımaya başlamıştı. Öksürmeye 
çalıştı, başaramadı, soluk alayım derken boğazı tıkandı, 
boğuluyordu, öksüremiyordu.

Bir saat kadar sonra birisi Peter’in cüzdanını aynı so-
kağın biraz ilerisinde bulup polise teslim etti. Peter Rit-
ter, adres falan filan. Annesine Peter’in hastaneye vardı-
ğında ölmüş olduğunu bildirdiler. Asistanlardan biri 
onun son nefesinde, “Rickie,” dediğini duymuştu. Bu ad 
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kadına tanıdık mıydı? Evet, dedi kadın. Oğlunun arka-
daşlarından biriydi. Biraz önce onu aramıştı. Polislerin 
ısrarı üzerine Rickie’nin adresini verdi. Sonra gelip Frau 
Ritter’i morga götürdüler.

Aynı gece, polisler atölyesinde çalışmakta olan Ric-
kie Markwalder’le görüşmeye gittiler. Adam haber karşı-
sında donakaldı, ya da polisler bu kanıya vardılar. Gece 
yarısı civarında Petey’den telefon beklemişti. Rickie, 
Petey’nin annesiyle konuşmak istedi, ama polisler ertesi 
günü önerdiler, çünkü bu gece uyuyabilsin diye uyku 
hapları verilmişti kadına. Kocası bir iş yolculuğundaydı. 
Rickie bunu zaten biliyordu.

Rickie ertesi gün öğlene kadar bekledikten sonra, 
Frau Ritter’i aradı. “Tümüyle paramparçayım,” dedi ken-
disine özgü, yalın, neredeyse sarsak tavrıyla. “Eğer beni 
görmek isterseniz, buradayım. Ya da ben size gelebilirim.”

“Bilmem ki. Teşekkür ederim. Ağabeyim burada.”
“Güzel. Cenaze – yarın sizi arayayım mı?”
“Yakılacak. Aile geleneğimiz,” diye yanıtladı Frau 

Ritter. “Size haber veririm, Rickie.”
“Teşekkür ederim, Frau Ritter.”
Sonuçta ona haber verilmedi, ama Rickie o kargaşa-

da unuttuklarını düşündü. Belki de kadın akrabaların, ku-
zenlerin falan yanında onun görünmesini istememişti. 
Cenaze haberini Tages-Anzeiger gazetesinde okudu Ric-
kie. Gene de Petey’nin ailesine çiçek gönderdi, “derin 
üzüntü”sünü belirten bir kart eşliğinde. Bunlar klişeleş-
miş sözcüklerdi, biliyordu, ama kendi kalbinde içtendiler.

Luisa yıkılacaktı. Olanları biliyor muydu acaba? Ta-
ges-Anzeiger’deki haber çok kısaydı, Rickie ancak aradığı 
için bulabilmişti. Luisa ile Peter konusunda geri planda 
kalmayı yeğlemişti ve Luisa’nın kendisinden pek hoşlan-
madığına inanıyordu. Neden hoşlansın ki? Luisa, Petey’ 
ye âşıktı, belki de birkaç ay sürecek bir genç kız tutkun-



14

luğu, ama olsun – Rickie kıza bir şey söylememeye karar 
verdi. Luisa’nın Petey’ye olan tutkusunun geçtiğine 
inanmak istediği için inandığını kendisi de biliyordu. 
Jakob’un yerinde onunla konuşmaktan daha kolaydı bu. 
Luisa oraya her zaman Renate Bilmemkim ile gelirdi, 
kadın onun patronuydu. Renate’nin terzi atölyesinde ça-
lışan başka birkaç tane daha çırak kız vardı.

2

Rickie Markwalder, kayışından tuttuğu Lulu’nun 
peşinden Jakob’un Bierstube-Restaurant’ına doğru yü-
rüyordu. Hafta sonlarında burası Küçük g olarak bilinir-
di, ama sabahın dokuz buçuğunda geçerli değildi bu 
isim. Zürih’in gezilecek yerlerini sıralayan turist rehber-
lerinden birinde böyle sınıflandırılmıştı Jakob’un yeri: 
“Küçük g”, müşterilerin bir kısmı eşcinseldir, ama başka-
larına da açıktır anlamında.

“N’oluyorsun, Lulu! Ha, pekâlâ,” diye hoşgörüyle 
mırıldandı Rickie, ince uzun beyaz köpek kendi çevre-
sinde dolanıp çömelmişti. Rickie kayışı hafif hafif çeke-
rek onu kaldırım kıyısındaki oluğa yöneltti, sonra ellerini 
beyaz hırkasının biraz sarkmış biraz kirlenmiş ceplerine 
soktu. Ne güzel bir gün, diye düşündü, yazın en görkem-
li günleri başladı, ağaçların açık yeşil yaprakları her ge-
çen gün daha çok parlıyor, daha büyüyorlar. Ve Petey yok. 
Rickie gözlerini kırpıştırdı, aynı sarsıntıyı aynı ani boşluk 
duygusunu yeniden yaşayarak. Lulu kaldırıma sıçradı, 
arka ayaklarını sürttü ve Jakob’a doğru yenilenmiş bir 
hevesle yola çıktı.

Petey daha yirmi yaşındaydı, diye düşündü Rickie 
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öfkeyle, hiç nedensiz yere bir süt kutusuna tekme salladı, 
kaldırımdan oluğa yuvarladı. Kendisi ise kırk altı –kırk 
altı– yaşında hâlâ sapasağlamdı (tabii karnındaki çirkin 
ve son zamanlarda biraz şişkin bıçak yarası izini saymaz-
sak) oysa Petey, o dünya güzeli çocuk–

“Hey! Sokağa çöp mü atılırmış, hem de tekmeyle! 
Terbiyeli bir İsviçreli böyle mi yapar?” Elli yaşlarında 
tombul ve bodur bir kadın kötü kötü baktı Rickie’ye.

Rickie süt kutusunu almak için döndü –yarım litre-
lik küçük bir kutu hem de– ama kadın koşup almıştı 
bile. “Belki terbiyeli bir İsviçreli değilimdir!”

Kadın yüzünü tiksintiyle buruşturdu, elinde süt ku-
tusuyla Rickie’nin tersi yönde yürüyüp gitti. Adam geniş 
ağzını büktü. Bu olayın canını sıkmasına izin vermeye-
cekti. İsviçre sokaklarında herhangi bir boş kutu görme-
nin alışılmışın çok dışında olduğunu da itiraf etmek ge-
rekirdi. Belki bu yüzden tekmeyi sallamıştı zaten.

Lulu sertçe sağa döndü, Rickie’yi Jakob’un ön bah-
çe kapısından çekiştirdi, terastaki masa ve sandalyeler 
boştu, çünkü hava dışarıda kahvaltıya uygun olmayacak 
kadar serindi.

“Merhaba Rickie ve Lulu!” Kapının yanında dur-
muş, ellerini önlüğüne kurulayan Ursie’den gelmişti ses. 
Kadın Lulu’yu okşamak için eğildi, hayvan da biraz doğ-
rulup Ursie’nin elini yalamaya davrandı, ama ıskaladı.

“Günaydın Ursie, bu güzel sabahta nasılsın baka-
lım?” diye sordu Rickie İsviçre Almancasıyla.

“Hep bildiğiniz gibi, iyiyim, teşekkürler. Her za-
mankinden mi?”

“Evet öyle,” dedi Rickie sol köşedeki masasına doğru 
ağır ağır yürürken. “Merhaba, Stefan! İşler nasıl?” Bunu 
tek gözlü bir adama söylemişti, emekli bir postacıydı, 
çöreğini capuccino’suna daldırmak üzereydi.

“Dünyaya eşi olmayan bir iyimserlikle bakıyorum,” 
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dedi Stefan, yüzde elli bu cevabı verirdi. “Merhaba, 
Lulu!”

Rickie döner kitaplıktan bir Tages-Anzeiger alıp yeri-
ne oturdu. İlgisiz haberler, geçen haftakinin aynısı sanki, 
hatta haftalardır aynı şeyler: Eskiden Rusya’ya ait olan, 
adını bile duymadığınız bazı ufak tefek devletler (hepsi 
de Türkiye’nin yakınında) birbirleriyle dövüşüp duru-
yorlar anlaşılan, birbirlerini öldürüyorlar, açlıktan kırılı-
yorlar, evleri bombalanıyor. Tabii ki bunlarınki gibi bazı 
hayatlar kendisininkinden daha acıklıydı. Bunu her za-
man bilmiş, aksini de iddia etmemişti Rickie. Bütün me-
sele... trajedi sizi bulunca canınızın yandığını söyleme-
mek neden? Önemli olduğunu –hiç değilse bireyin ken-
disi için– söylememek neden?

“Danke,1 Andreas,” dedi Rickie, masaya cappuccino ile 
ayçöreğini bırakan esmer, genç adama şöyle bir göz atarak.

“Günaydın Rickie. Günaydın, Lulu.”
Lulu, Rickie’nin karşısındaki sandalyeye yerleşmişti. 

Kimi kez Andy diye çağrılan Andreas eğilip onu yalan-
cıktan öptü. “Madam Lulu bir şey isterler mi acaba?”

“Hav,” diye karşılık verdi Lulu, bütün benliğiyle, 
“Evet!” diyerek.

Andreas doğruldu, güldü, boş tepsiyi elinde salladı.
“Ben ona ayçöreği veririm,” dedi Rickie.
Rickie gazetesine döndü. Ağzında çörek, iki elini kul-

lanarak sayfaları çevirdi, “Günlük Olaylar” sütununu bul-
du. Genelde dört-beş haberden ibaret kısa bir sütundu 
bu. Bir kadının çantasını kapıp kaçmışlardı; kimliği belir-
lenemeyen bir genç Zürih’te bir parkta aşırı dozdan ölü 
bulunmuştu. Bir de Rickie’nin hiç adını duymadığı 
Einsie deln köyünde kafasına sert bir cisimle vurularak so-
yulan yetmiş iki yaşında bir adamla ilgili haber vardı. 

1.(Alm.)Teşekkürler.(Y.N.)
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Eeee, yetmiş iki de az yaş değil, diye düşündü Ri-
ckie, böyle bir adamın soygunculara karşı direnmesi söz 
konusu olamazdı. Gene de canını kurtarmıştı anlaşılan. 
Şok tedavisi için hastaneye kaldırıldığını yazıyordu gaze-
te. Oysa Petey, Zürih’te, direnmişti (bir tanığın dediğine 
göre), normal bir gencin yapacağı gibi dövüşmeye kalk-
mıştı, üstelik Petey çok formdaydı. Rickie gazeteye sıkı 
sıkı yapıştığını ayrımsayarak ellerini gevşetti.

“Al, meleğim,” diyerek Lulu’ya bir lokma uzattı.
Lulu’nun pembe dili lokmayı ânında halletti, en 

ufak bir kırıntı bile düşürmedi, keyifli bir ses çıkardı.
Tam o sırada, gri giysili ufak tefek bir kadın girdi 

içeri, çevreye hızlıca bir göz atarak karşı duvarın dibinde, 
sola doğru bir masaya yöneldi. Jakob’un yeri çok büyük 
olduğundan, karşı duvar epey uzaktaydı.

Jakob’un Bira Bahçesi üç ya da dört katlı bir yerdi, 
ama kimse üst katlarla ilgilenmezdi. Giriş katının duvar-
ları ve tavanı koyu renk ahşap lambri kaplıydı; masalar, 
banklar, sandalyeler de aynı yıllanmış ahşaptandı – son-
radan yapılmış bir bölme bile yeterince eskimiş, dekora 
uygun bir hale gelmişti. Formika, kromaj gibi şeyler yok-
tu. Barın arkasındaki ayna silinmek istiyordu, ama çerçe-
vesine o kadar çok kart ve duygusal anısı olan öteberi 
sıkıştırılmıştı ki, temizliği göze alacak kişinin bayağı ce-
sur olması gerekirdi. Alçakça olan tavanın kalın kirişleri 
masa ve banklardan daha koyu renkliydi, sanki yüzyılla-
rın isi ve tozu ağaca sinmiş, onun bir parçası haline gel-
mişti. Rickie kendini yalnız hissettiğinde buraya gelip 
bir bira içerdi, kendi yaptığı yemeklerden bıktığında ise, 
Ursie’de gece yarısına kadar sosis, patates salatası, lahana 
turşusu gibi yiyecekler bulabilirdi her zaman için.

Grili kadın Renate Bilmemkim’di, Rickie onu sev-
mezdi. En azından elli yaşında vardı, her zaman düzgün, 
ama nedense modası geçmiş gibi duran giysiler giyerdi. 
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Nazikti, arada bir bahşiş de bırakırdı (Rickie gözleriyle 
görmüştü) ama pek az kişi severdi Renate’yi. Bir bakıma 
casus gibiydi, düşmanca bir havası vardı, Jakob’un yerin-
deki herkesi gözetliyormuş gibiydi, gülümsemesine karşın 
herkese yukarıdan bakıyordu, gene de sık sık buradaydı, 
hem de hemen hemen hep aynı saatte, sabah kahvesine 
gelirdi. Renate’nin erkenden kalkıp kızlarını saat sekizden 
önce işe başlattığından emindi Rickie. Oturduğu yerden 
görebildiği kadarıyla kadının çiçek desenli elbisesinin kar-
puz kollarında gri püsküllü kıvrımlar vardı, eteğin orta 
yerinde ve tabii bitiminde de püsküller bulunuyordu. Al 
sana Alis Harikalar Diyarı’nda! Elbise uzundu, Renate’nin 
yumru ayağını ya da şimdilerde adını ne taktılarsa onu 
mümkün olduğunca saklamaktı amaç. Bilekten bağcıklı 
ayakkabı giymişti, bir tekinin tabanı ötekinden kalındı. 
Herhalde on dokuzuncu yüzyıl stili giyinmesinin neden-
lerinden biri buydu. Onun, yanında çalışan genç kızlara 
bir zorba gibi davrandığını tahmin ediyordu Rickie. Şimdi 
de Renate uzun siyah ağızlığına bir sigara taktı, yaktı, si-
parişini verirken Andy’ye otomatik bir gülümseme çaktı.

Rickie saatine baktı – dokuz elli bir. Yardımcısı Mat-
hilde atölyeye hiçbir zaman onu on geçeden önce gele-
mezdi oysa onu işe aldığında tam onda gelmesini rica 
etmişti. İnsanlara sözünü dinletmekte başarılı olmadığı-
nı biliyordu Rickie. Tuhaftır, ama iş anlaşmalarında daha 
kesin davranabiliyordu; yani öyle sanıyordu ve bundan 
teselli buluyordu.

“Şimdi appenzeller1 alır mısınız, Herr Rickie? Oder–2” 
Yoksa bir cappuccino daha mı, demek istiyordu Andreas.

“Appenzeller, ja, danke3, Andy.”

1.Birİsviçrelikörü.(Y.N.)
2.(Alm.)Yoksa?(Y.N.)
3.(Alm.)Evet,sağol.(Y.N.)
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Bir başka ses, “Günaydın, Rickie,” dediğinde gözleri-
ni gazetesinden kaldırdı.

Konuşan, birden Rickie’nin arkasındaki bölmeden 
çıkan Claus Bruder’di.

“Oooo, Claus! Kadın müşterileri göz hapsine almaya 
devam mı?” Rickie gülümsedi. Claus bankada çalışıyordu.

Claus durduğu yerde kıpırdanarak cevap verdi, “Yaa 
evet. Merhaba, Lulu – gut’n Morgen!1 Bak ne diyecektim, 
acaba bu akşam Lulu’yu ödünç alabilir miyim? Sakin bir 
akşam. Yarın sabah bu saatte buraya getiririm.”

Rickie içini çekti. “Bütün gece mi? Lulu dün gece de 
geç geldi. Biri sabahın ikisine kadar dışarıda tuttu onu. 
Uykusunu alması gerek. Çok mu önemli bir şey?”

“Burada, Aussersihl’de. Bu gece yeni biriyle rande-
vum var.”

Lulu bir artıydı, hepsi o kadar. Ayrıca onu ödünç 
alan dürüst biriyse köpeğin asıl sahibi olmadığını itiraf 
etmesi gerekirdi. Rickie zorlanarak, “Hayır,” dedi. “Lulu 
olsa da olmasa da, adam seni beğenecekse beğenir. Yalan 
mı? C’est la vie2.”

Rickie’den neredeyse yirmi yaş genç olan Claus 
buna verecek cevap bulamadı ya da dilini tutmayı yeğle-
di. Lulu’ya özlemle baktı, “Ama şekerim, sen bana şans 
getiriyorsun!”

Lulu “Hav!” şeklinde yanıtladı, patisini Claus’un 
açıp uzattığı avucuna değdirdi. Tokalaştılar.

“Görüşürüz, Rickie. Have a nice day3,” diye yarı ha-
karet kabilinden İngilizce ekledi. 

“Sana da soksunlar,” diye güler yüzle karşılık verdi 
Rickie. Appenzeller’e uzandı. İlk yudum tam da gerek-

1.(Alm.)Günaydın!(Y.N.)
2.(Fr.)Hayatböyle.(Y.N.)
3.(İng.)İyigünler.(Y.N.)
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sindiği tadı bıraktı, içkinin tatlılığı cappuccino’nun dilin-
de kalan acılığına karıştı. Bir sigara yakıp Renate’yi kafa-
sından uzaklaştırabilir, gazetesine dönebilirdi, ama bu 
arada Luisa gelmiş, Renate’ye katılmıştı, Rickie gözlerini 
ondan ayıramadı. Ne kadar da genç ve tazeydi! Luisa 
gülümseyerek banka, Renate’nin yanına oturdu. Luisa 
Petey’ye tutulmuştu – evet, gerçekten âşık olmuştu, Pe-
tey’nin anlatmasından biliyordu Rickie. Petey biraz ra-
hatsız olmuştu durumdan, nazikti, ama nasıl baş edeceği-
ni –Luisa’nın hayran bakışlarıyla nasıl baş edeceğini– bile-
memişti. Yaşlı cadı Renate ise nasıl da kıskanmıştı, hem 
de açıkça belli etmişti kıskandığını! Burada, Jakob’da otu-
rup az çok duyulacak bir sesle Luisa’ya diskur çekmeler! 
Başkalarına da yüksek sesle yorumlar yapmalar, ayağa 
fırlayıp uzun eteğini flamenko dansçıları gibi savurarak, 
“Bir genç kızın homonun birine tutulması ne kadar 
wahnsinnig1! Bu sapıklar aynalarına âşıktırlar! Kendi 
kendilerine âşıktırlar!” demişti. Renate, Jakob’un gedikli 
müş terilerinden pek destek görmemişti, çünkü çoğu eş-
cinseldi zaten, ötekiler de konuya sıcaktılar. Ama bu, ka-
dını durdurmaya yetmiş miydi? Ne gezer!

Sonra daha beter şeyler olmuştu, iyi hatırlıyordu 
Rickie; Petey, Luisa’nın ilan-ı aşkına karşılık veremeye-
ceğini açıkça belli ettiğinde kızcağızın gözyaşlarını (ne 
yazık ki gözyaşlarının bir kısmı burada, herkesin içinde 
dökülmüştü) nasıl da keyifli bir utku havasıyla izlemişti 
Renate. Zavallı Petey utançtan kalakalmıştı. Rickie, kıza 
çiçek götürmesi için ısrar etmişti Petey’ye; bir keresinde 
de, bunu da iyi hatırlıyordu Rickie, anlayışlı davranması-
nı öğütlemişti. Ne kaybedersin ki? Hiçbir şey. Böylece 
daha iyi bir Mensch2 olursun, demişti Rickie. Doğruydu 

1.(Alm.)Korkunç.(Y.N.)
2.(Alm.)Adam.(Y.N.)
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da. Rickie sigarasının dumanını yavaş yavaş içine çekerek 
öfkesini dindirmeye çalıştı. Gün daha yeni başlıyordu.

“Rickie – ve Lulu!” dedi bir kadın sesi.
Rickie başını kaldırıp baktı. “Evelyn! Sen ha! Nasıl-

sın, güzelim? Oturmak ister misin?”
Lulu’nunkinin yanında boş bir tahta sandalye vardı.
“Hayır, teşekkürler Rickie, işe zaten geç kaldım. Şu 

resim–”
Masanın üstüne koyduğu büyük bir zarfı açtı, içinde 

kalın kâğıda mürekkeple çizilmiş bir resim çıkardı: Kule-
leri gökyüzüne uzanan bir şato, alt bölümünde ise çalıla-
rın, ağaçların arasından görünen bir kale hendeği. “Ne 
güzel,” dedi Rickie.

“Çocuklar bayılıyor. Hem, iyi de çizilmiş. On üç 
yaşlarında bir çocuğun çizimi, bence yaşına göre çok iyi. 
Acaba sen–”

“Çoğaltırım, tabii,” dedi Rickie.
“Birkaç kopya.” Gülümsediğinde Evelyn’in ince yü-

zü değişti. Elli küsur yaşından daha genç göründü. “On 
tane belki? Sekiz? Kâğıtların parasını vereceğim elbette. 
Aynı tür kâğıt olsun, mümkünse.”

Rickie’nin çoğaltan, büyüten, küçülten, süperempo-
ze yapan bir makinesi vardı. Daha da önemlisi, bazı in-
sanları sever, bazılarını sevmezdi. Yerel okulun kütüpha-
nesinde çalışan Evelyn Huber’i severdi.

“Çok şekersin, Rickie! Acelesi yok. Beş gün sonra 
falan atölyene uğrasam? Alabilir miyim?”

“Beş gün iyidir. Görüşürüz, Evelyn.”
Evelyn kendisiyle konuşurken Rickie, Willi Biber’in 

uzun vücudunun içeri süzüldüğünü görmüştü, bir masa-
lın uğursuz kişisi gibi, eski zamanların klasik köyün apta-
lı gibi... Milletin dediğine göre, şurada burada ufak tefek 
tamir işleri yaparmış, kimi kez dünyanın parasını ister 
kimi kez bedava çalışırmış. Rickie’nin gözlemlerine ve 
onun hakkında işittiklerine göre adam zekâ özürlüymüş. 
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