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“Kim ki sorunu incelemekten kaçınır, 
hataya düşmek onun için kaçınılmazdır...”

LORD RAGLAN 
Le Tabou de l’Inceste (Ensest Tabusu) 

1

Amadis Dudu, hiç farkında olmadan, 975 no’lu oto-
büsün geçtiği durağa ulaşmasını sağlayacak yollardan en 
uzununa, daracık bir sokağa dalmış, yürüyordu. Teorik 
olarak, her gün dört yerine üç buçuk bilet vermesi ge
rekiyordu, çünkü otobüs durağa gelmeden ayaklanır ve 
hareket halindeyken atlardı. Biletinin olup olmadığını an
 lamak için yeleğinin cebini yokladı. Evet, vardı. Bir çöp 
yığınının üzerine tünemiş bir kuş gördü. Hayvan boş kon
serve kutularından üçünü gagalayıp duruyor ve “Volga 
Kürekçileri”nin giriş bölümünü çalmayı pekâlâ başarıyor-
du. Amadis Dudu durdu ama kuş yanlış bir notaya basıp 
ho murdanarak havalanıverdi. Çılgın gibiydi ve gagasının 
arasından, kuş dilinde küfürler savuruyordu. Amadis Du
du ezginin kaldığı yerden şakıyarak yoluna de vam etti 
ama o da yanlış bir notaya dokundu ve küfrü bastı.

A
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Öyle ahım şahım olmasa da, gökyüzü güneşliydi. 
Ama tam önünde, sokağın ucu tatlı tatlı parıldıyordu, 
çün kü parke taşları yağlıydı. Şu var ki, sokak bir sağa bir 
so la iki kez kıvrıldığı için o bunu göremiyordu. Yumuşak 
keyiflerle yüklü kadınlar beliriyordu kapıların önünde; 
önü açılmış bornozlarıyla iffet denen şeyin epey uzağın-
daydılar. Çöp tenekelerini ayaklarının dibine boşaltıyor, 
içinde sokağa kusulmadık hiçbir şey kalmasın, diye tene-
kelerin dibini dövüyorlardı. Bir yandan da fıkırdayıp du-
ruyorlardı. Ve Amadis Dudu, her zamanki gibi uygun 
adıma geçti. Bu sokaktan geçmeyi işte bu yüzden sevi-
yordu. Bu ona Amerikalıların arasında geçirdiği askerlik 
gün lerini anımsatıyordu. Kuşun gagaladıklarına benze-
yen ama da ha büyük teneke kutulardan fıstık ezmesi tı-
kındıkları gün leri. Çöpler yere dökülürken toz bulutları 
oluşturuyorlardı. O bunu da seviyordu çünkü bu, güneşi 
daha bir görünür kılıyordu. İçinde kılık değiştirmiş polis-
lerin bulunduğu altı katlı binanın önündeki kırmızı fe-
nerin gölge uzunluğuna bakılırsa (aslında burası bir ka-
rakoldu ve herhangi bir kuşkuya yer bırakmamak için 
yandaki ge nelevin önüne de mavi bir fener dikilmişti), 
saat, aşağı yu karı, sekizi yirmi dokuz geçeye yaklaşıyor-
du. Durağa var mak için bir dakikası kalmıştı. Bu birer 
saniyelik altmış adım anlamına geliyordu tamı tamına. 
Ama Amadis dört saniyelik beş adım atıyor ve bu çok 
karmaşık hesabı ka fadan yapmaya çalışıyordu. Nitekim 
hesabı yapacak ve porselenin üzerinde tok sesler çıkara-
rak böbrek aracı lı  ğıyla dışarı atacaktı olağan bir biçimde. 
Ama epeyce sonra.

975 durağının önünde daha şimdiden beş kişi vardı 
ve hepsi birden gelen ilk 975’e bindiler. Ama biletçi, 
Dudu’nun içeri girme isteğini geri çevirdi. Otobüse bi-
necek altıncı kişi olduğunun somut bir göstergesi olan 
kâğıt parçasını biletçiye uzattıysa da içeride ancak beş 
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kişilik yer vardı. Bu nedenledir ki, otobüs Dudu’dan kur-
tulmak için tam dört kez gaz çıkarmak zorunda kaldı. 
Usul usul ilerliyor ve arkası yere değiyordu. Öyle ki, taş-
ların arasındaki yuvarlak çukurlara her girişinde kıvılcım 
demetleri saçıyordu çevreye; bazı şoförler daha hoş bir 
görüntü elde etmek için arabaların arkasına çakmak taş-
ları yapıştırırlardı (nedense hep şoförler yapardı bu nu, 
biletçiler değil).

İkinci bir 975 tam Amadis’in burnunun dibinde 
dur du. Ağzına kadar doluydu ve yeşil yeşil soluyordu. 
Arabadan iki şey indi: iriyarı bir kadın ve bir pasta kaz-
ması. Kazmayı, neredeyse ölmek üzere olan ufak tefek 
bir bey sırtlanmıştı. Dudu bir eliyle dikey demire yapıştı, 
ötekiyle de biletini uzattı. Ama biletçi, bilet delmekte 
kul landığı zımbayla parmaklarının ucunu okşayıverdi.

“Bırak şunu!” dedi.
“Ama üç kişi indi!” diye itiraz etti Amadis.
“Onlar aşırı yüktü,” dedi memur gizemli bir ses to-

nuyla ve hiç de hoş olmayan bir biçimde göz kırptı.
“Bu doğru değil!” diye itiraz etti Amadis yine.
“Kim demiş?” dedi memur. Arabanın kordonu çık-

mıştı, onu tutup yarım yamalak da olsa yerine yerleştir-
mek gerekiyordu. Memur bu durumdan yararlandı ve 
hem kordonu yakalamak hem de Amadis’e kıçını göster-
mek için iyice yükseğe sıçradı. Derken, ışıltılı kırbacın 
ku lağında şaklamasıyla şoförün gaza basması bir oldu.

Amadis saatine baktı ve yelkovanı korkutup geriye 
kaçırmak için, “poh!” diye bir ses çıkardı. Ama ne gezer! 
Yalnızca saniyeleri gösteren ibreyi ürkütebilmişti, öteki-
ler bildikleri yönde dönmeye devam ediyorlardı ve bu 
hiçbir şeyi değiştirmezdi. Üçüncü bir otobüs geldiğinde 
sokağın tam ortasına dikilmiş, uzaklaşan ikinci 975’i iz-
liyordu ve arabanın tamponu onu tam kıçından yakaladı. 
Yere düştü. Şoför de onu tam altına hizalamaya özen 
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gös tererek usul usul ilerledi ve sıcak su musluğunu açtı, 
Amadis’i boynundan aşağı suladı. Bu arada, kuyrukta 
onun arkasında duran iki kişi otobüse bindiler ve Ama-
dis ayağa kalktığında 975’in önünden geçip gittiğini gör-
dü. Boynu kıpkırmızı kesilmişti ve artık öfkelenmeye 
başladığını hissediyordu. Hiç kuşku yok, geç kalacaktı. O 
sırada dört kişi daha gelmiş, makinenin kolunu aşağı in-
direrek biletlerine numara basmışlardı. İriyarı genç bir 
adam olan beşinciyse üstüne üstlük, şirketin her yüzün-
cü yolcuya ikramı olan parfüm spreyinden de nasibini 
almıştı. Adam uluyarak dikilip duruyordu karşısında. 
Çünkü parfüm diye sıkılan şey neredeyse saf alkoldü ve 
insanın gözüne geldi mi, doğrusu pek acıtıyordu. Yolun 
karşı tarafından geçen bir 975, bütün bu acılara son ver-
mek istercesine, adamı tatlı tatlı eziverdi. Nitekim, oto-
büs geçtiğinde, adamın az önce çilek yemiş olduğunu 
anladılar.

Henüz yeterince dolu olmayan dördüncü bir oto-
büs geldi ve Amadis’e göre çok daha kısa bir süredir bek-
lemekte olan bir kadın biletini uzattı. Biletçi yüksek ses-
le bir numara okudu:

“Bir milyon beş yüz altı bin dokuz yüz üç!”
“Bende dokuz yüz var!”
“Pekâlâ,” dedi biletçi, “bir ve iki kimde?”
“Bendeki dört,” dedi saygıdeğer bir beyefendi.
“Beş ve altı bizde,” dedi öteki iki kişi.
Amadis arabaya binmişti bile ama biletçinin pençesi 

onu yakasından kavradı.
“O bileti yerden aldınız değil mi? İnin aşağı!”
“Hepimiz gördük onu!” diye zırladı ötekiler. “Zaten 

otobüsün altındaydı.”
Biletçi göğsünü şişirdi ve Amadis’i platformdan aşa-

ğı yuvarladı. Sol omzunu nefret dolu bir bakışla delip 
geçmeyi de unutmadı. Amadis yerde acıyla kıvranmaya 
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koyuldu. Dört kişi bindi ve otobüs eğilip bükülerek yola 
çıktı, ne de olsa biraz utanmıştı.

Beşinci otobüs dolu geçti ve bütün yolcular Ama
dis’e ve öbür bekleyenlere dillerini çıkardılar. Üstelik 
bi letçi ona doğru bir tükürük fırlattı ama arabanın hızı-
nın tükürüğe bir faydası olmadı; yere bir türlü ulaşama-
dı. Ama  dis bir fiske darbesiyle onu havada uçarken ez-
mek için hamle yaptıysa da ıskaladı. Burnundan solu-
yordu, çünkü bütün bu olup bitenler onu gerçekten de 
öfkeden çıldırtmıştı. Altıncı ve yedinci otobüsleri de 
kaçırdıktan son ra yürümeye karar verdi. Otobüse bir 
sonraki duraktan binecekti, insanların çoğu orada inerdi 
genellikle.

Ne kadar kızgın olduğunu herkes görsün, diye 
mahsus geri geri yürüyordu. Aşağı yukarı dört yüz met-
re kadar yürüdü, o arada yanından hemen tümüyle boş, 
bir sü rü 975 geçip gitti. Durağın on metre berisindeki 
yeşil dük kânın oraya ulaştığında durdu. Tam önünde bir 
arabanın kapısı açıldı ve içinden yedi genç papazla on 
iki okul öğrencisi indi. Ellerinde kutsal flamalar ve renk 
renk kurdeleler vardı. Durağın çevresinde sıraya girdi-
ler. Bu arada papazlar da gelip geçenlerin içinde kazara 
uyanabilecek 975 nolu otobüse binme isteğini körelt-
mek için, iki kutsal ekmek mancınığını ateşe hazır du-
ruma ge tirdiler. Amadis Dudu parolayı hatırlamak için 
kafasını zorlayıp duruyordu, ama dine ilişkin bilgiler 
edindiği okul yıllarından bu yana o kadar çok zaman 
geçmişti ki, ak lına hiçbir şey gelmedi. Geri geri yürüye-
rek durağa yak laştıysa da sırtına bir kutsal ekmek isabe-
ti almaktan kur tulamadı. Öyle güçlü bir atıştı ki birden 
soluğu kesildi ve öksürmeye başladı. Papazlar kahkaha-
larla gülüyor ve hiç durmadan mermi tüküren kutsal 
ekmek mancınığının çevresinde dönüp duruyorlardı. 
İki 975 geçti ve ve letler hemen bütün boş yerleri işgal 
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ettiler. İkincisinde yine de biriki boş yer vardı ama pa-
pazlardan biri arabanın sahanlığına dikilip onun binme-
sine engel oldu. Amadis Dudu biletine yeni bir numara 
basmak için arkasını döndüğünde eli ayağı kesiliverdi. 
Nereden geldiği belli olmayan altı kişi durağı doldur-
muştu bile. Bir sonraki durağa ulaşmak için bütün gü-
cüyle koşmaya başladı. 975’in kıvılcımlar saçan kıçını 
görüyordu ilerde ve birden yere yapıştı. Çünkü papazın 
elindeki mancınıkla kendisini nişanladığını görmüştü. 
Kutsal ekmeğin ıslıklar çalarak kafasının üstünden geç-
tiğini duydu.

Amadis yerden kalktığında her tarafı pislik içindey-
di. Böyle pasaklı bir halde büroya gidip gitmemekte du-
raksıyordu ama kapıdaki duvar saati ne derdi sonra! Sağ 
ba cağının arkasında bir ağrı duydu ve yanağıma iğne ba-
tırayım da ağrı geçsin, diye düşündü. Boş zamanlarında 
en çok yaptığı şey Dr. Bottine de Mourant’ın yapıtlarını 
akupunktur tedavisi açısından incelemekti: Ama ne ya-
zık ki iğneyi yanlış yere batırdı ve henüz yakalanmadığı 
bir baldır nefritini böylece tedavi etmiş oldu, bu onu da
ha da geciktirdi. Bir sonraki durağa ulaştığında bir sürü 
in san gördü; bilete numara basılan kutunun çevresinde 
düşmanca bir duvar oluşturmuşlardı.

Amadis Dudu saygılı sayılabilecek bir uzaklıkta 
dur du ve aşağıdaki seçenekleri kafasında tutmak için bu 
din ginlik anından yararlanmayı ihmal etmedi:

“Birinci olarak, bir durak daha ilerleyecek olursa ar-
tık otobüse binmesine gerek kalmayacak, çünkü iyice 
gecikmiş olacaktı.”

“İkinci olarak, geri çekilecek olursa yeni bir grup pa-
pazla karşılaşma olasılığı büyüktü.”

“Üçüncü olarak otobüse binmek istiyordu.”
Güçlü bir kahkaha attı. Çünkü, hiçbir şeyi aceleye 

getirmemek için, mantıklı bir biçimde akıl yürütmekten 
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bilerek kaçınmıştı ve bir sonraki durağa doğru yoluna 
devam etti. Öncekine göre çok daha geri yürüyordu ve 
şu  rası kesin ki, öfkesi daha da artmıştı.

Bomboş olduğunu gördüğü potaya varmak üzereydi 
ki, kulağının dibinde 975’in homurtusunu işitti ve elini 
kal dırdı ama çok gecikmişti; şoför onu görmedi bile ve 
kü çük vites pedalına keyifle basarak madenî tabelanın 
önünden geçip gitti.

“Of, Allah belasını versin!” diye mırıldandı Amadis 
Dudu.

“Haklısınız,” diye destekledi arkadan gelen bir bey.
“Yoksa mahsus böyle davrandığına inanmıyor mu-

sunuz!” dedi Amadis hoşnutsuz bir ses tonuyla.
“Aa, mahsus mu geçti gitti yani?”
“Bundan eminim!” dedi Amadis.
“Buna yürekten inanıyor musunuz?” diye sordu bey.
“Bütün ruhum ve vicdanımla.”
“Yemin eder misiniz?”
“Ne çekilmez adamsın! Elbette ederim!” dedi Ama-

dis. “Eşek dölü! Evet, ederim işte. Şimdi çek git başım-
dan!”

“Haydi,” dedi bey, “yemin edin de görelim!”
“Ediyorum işte!” dedi Amadis ve adamın ileri doğru 

uzatıp dudaklarına yaklaştırdığı eline tükürdü.
“Domuz herif!” dedi bey. “975’in şoförüne hakaret 

ettiniz. Size bir ihtar cezası veriyorum.”
“Ya öyle mi?” dedi Amadis.
Adam ayaklarının altındaydı ve pek öyle uzun süre 

yaşayacağa benzemiyordu.
“Emin olun ceza yazdım size,” dedi adam ve tersyüz 

edilmiş kasketinin siperliğini öne doğru getirdi. 975’in 
müfettişlerinden biriydi.

Amadis sağa sola kaçamak bakışlar fırlattı ve o çok 
ta nıdık sesi duyunca yanına yaklaşmakta olan yeni bir 
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975’e atlamak için davrandı. Ama otobüsün içine öyle 
bir düştü ki arka sahanlığı deldi geçti ve birkaç santimet-
re yere gömüldü. Başını eğecek zamanı ancak buldu; ara-
banın arkası onu ikinci bir darbeyle yeniden havalandır-
dı. Müfettiş onu kazıyarak delikten dışarı çıkardı ve ce-
zayı ödetti. Bu arada iki otobüs daha kaçırdı. Bunu gö-
rünce bir sonraki durağa varmak için yeniden ileri atıldı. 
Bu hiç de olağan bir davranış gibi görünmüyordu ama 
yi ne de yaptı.

Kazasız belasız durağa vardı ama birden farkına var-
dı ki, büroya ulaşmak için üç yüz metrelik yolu ya kal-
mış ya kalmamıştı. Bu kadar kısa bir yol için otobüse 
binmek...

Bunun üzerine yolun karşısına geçti, kaldırıma çıktı 
ve ters yönde yürümeye başladı. Bulacağı durak öyle bir 
uzaklıkta olmalıydı ki, otobüse binmeye değsin.

2

Her sabah otobüse bindiği durağa pek çabuk ulaştı 
ve yola devam etmeyi kararlaştırdı, çünkü yolun bu bö-
lümünü pek bilmiyordu. Ona öyle geliyordu ki kentin 
bu bölümünde görülmeye değer epeyce şey bulacaktı. 
O an ki hedefini, ne olursa olsun otobüse binme amacını 
göz den kaçırmıyordu elbette ama sabahın ilk saatlerin-
den bu yana nesnesi olduğu o insanı çıldırtan terslikler-
den de bir nebze olsun olumlu pay çıkarmak istiyordu. 
975’in güzergâhı upuzun bir sokaktan oluşuyor ve 
Amadis’in gözlerinin önüne pek çok ilginç şey sıralanı-
yordu. Ama öfkesi durulmak bilmiyordu bir türlü. İyice 
tehlikeli noktaya yükseldiğini hissettiği büyük tansiyo-
nunu düşürmek için ağaçları sayıyor, bu arada düzenli 
olarak ve mahsus, sayıları şaşırıyordu. Bir yandan da, 
yap tığı gezintiye resmiyet kazandırmak için, günün mo-
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dasına uygun kaz adımları atmaya çalışıyor, sol kalçası-
na vurarak tempo tutuyordu. Ve birden, Ortaçağ stili 
ama ol dukça yaşlanmış yapılarla çevrili geniş bir alana 
geldiği ni fark etti. Burası 975’in kalkış durağıydı. Birden 
keyiflendi ve bir sarkaç hafifliğiyle merdivenin basama-
ğında yaylanıp kendisini, bekleyen otobüsün içine bı-
raktı. Me murlardan biri otobüsü tutmakta olan ipi kes-
ti; otobüsün kalkmak üzere olduğu içine doğdu sanki 
Amadis’in.

Geriye döndüğünde, ipin ucunun memurun suratı-
nın tam ortasında şakladığını ve adamın burnunun bir 
parçasını koparıp götürüverdiğini gördü; tıpkı kopan bir 
yonca yaprağı gibi.

Otobüsün motoru tatlı tatlı homurdanıyordu, çün-
kü az önce ona bir tabak dolusu kedibalığı kılçığı veril-
mişti. Amadis sağ arka köşede bir yere oturmuştu ve tek 
ba şına olmanın keyfini çıkarıyordu. Biletçi sahanlıkta 
dikiliyor ve bilet delmeye yarayan aleti mekanik bir bi-
çimde çevirip duruyordu. Dahili müzik yayını yapan ay-
gıtı motora bağlamıştı ve otobüsün içine yayılan tekdüze 
ezgi Amadis’i sallayıp duruyordu. Arka taraf çukurlara 
dalıp çıktıkça otobüsün omurgası iniltiler çıkarıyor, kı-
vılcımların çıtırtısı o tekdüze müziğe eşlik ediyordu. Bir-
birini izleyerek geçip giden dükkânlar rengârenk parıltı-
lar saçıyorlardı. Bir vitrinden ötekine atlayan görüntüsü-
nü görmek onu eğlendiriyordu. Ama görüntüsünün o 
elverişli pozisyondan yararlanarak öteberi aşırmaya 
kalktığını anlayınca kıpkırmızı kesildi ve yüzünü öteki 
tarafa döndü.

Şoförün otobüsü o âna kadar hiç durdurmamış ol-
ması onu şaşırtmıyordu; sabahın bu saatinde artık hiç 
kimse işine gitmeye kalkışmazdı. Biletçi uyukluyor ve 
sahanlığa yayılıyordu giderek. Uykusunun arasında en 
uygun yatış biçimini arıyor olmalıydı. Amadis küstah bir 
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tür mahmurluğun öldürücü bir zehir gibi bedenine gir-
diğini ve bütün benliğine egemen olduğunu hissediyor-
du. Öne doğru uzattığı bacaklarını topladı ve karşıdaki 
sıranın üstüne yerleştirdi. Ağaçlar güneşin altında dük
kân larınkini andıran ışıltılar saçıyorlardı. Yemyeşil yap-
raklar otobüsün tavanına değiyor, hafif bir hışırtı çıkarı-
yorlardı. Tıpkı küçük bir geminin bordasına değen deniz 
bitkileri gibi. Otobüsün hareketi Amadis’i bir beşiktey-
mişçesine sallıyordu ve henüz bir yerde durmamıştı. 
Tam kendinden geçmek üzereydi ki bürosunu geride 
bıraktıklarını fark etti ve bu son saptama biraz canını 
sık tı.

Amadis uyandığında hâlâ hareket halindeydiler. Dı-
şarı baktığında havanın daha az aydınlık olduğunu gör-
dü. Gri suların doldurduğu iki yandaki kanalları fark 
edince Ulusal Yükleme binasını tanıması zor olmadı. Bir 
sü re manzarayı seyretti. Cebinde kalan biletlerin işgal 
et tiği koltuğun parasını ödemeye yetip yetmeyeceğini 
so ruyordu bir yandan da kendi kendine. Başını çevirip 
bi letçiye baktı. Adam, kalın ciltli erotik bir düş görüyor 
ol manın rahatsızlığıyla kıvranıp duruyordu. Sonunda, 
ta vanı tutan ince, nikelajlı demirin çevresine sarılıp kal-
dı. Ama yine de uykuya ara vermedi. Amadis, yaşamak 
biletçiyi epeyce yoruyor olmalı, diye düşündü ve bacak-
larındaki uyuşmayı gidermek için ayağa kalktı. Otobüs 
yolda hiç mi hiç durmamış olmalıydı, çünkü içerde bir 
tek yolcu yoktu. Keyfince dolaşabileceği oldukça geniş 
bir alan vardı içerde. Öne arkaya gidip geldi. Basamaktan 
aşağı inerken çıkardığı gürültü biletçinin uyanmasına yol 
aç tı. Adam birden dizlerinin üstünde doğruldu ve elinde
ki aletin mekanizmasını öfkeyle açarak Amadis’e doğ-
rulttu. Bir yandan da ağzıyla “pan pan pan!” diye sesler 
çı karıyordu.

Amadis adamın omzuna bir şaplak attı, o da onu 
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burnunun dibinden taradı. Amadis de adama nanik yap-
tı. Neyse ki, bütün bunlar oyundu. Adam gözlerini kır-
pıştırarak ayağa kalktı.

“Nereye gidiyoruz?” diye sordu Amadis.
Biletçi –adı Denis’ti– bilmiyorum der gibi bir hare-

ket yaptı.
“Bilinmez,” diye yanıtladı. “Otobüsü 21239 yaka 

numaralı bir şoför kullanıyor ve çılgının biridir.”
“Yani?” diye üsteledi Amadis.
“Yani, onunla birlikte olunca işin nereye varacağı hiç 

belli olmaz. Genellikle bu otobüse hiç kimse binmez za-
ten. Sahi, siz nasıl bindiniz?”

“Herkes gibi,” dedi Amadis.
“Farkındayım,” dedi biletçi, “bu sabah biraz uyumu-

şum.”
“Beni görmediniz mi?” diye sordu Amadis.
“Bu şoförle birlikte olunca her şey çok sıkıcıdır,” 

diye sürdürdü biletçi. “Hiçbir şey söyleyemezsiniz, çün-
kü anlamaz. Üstelik de aptaldır, doğruyu söylemek gere-
kirse.”

“Acıyorum ona,” dedi Amadis. “Felaket bir şey bu.”
“Kesinlikle,” dedi biletçi. “İşte size bir adam ki oltay-

la balık avlamanın dışında elinden hiçbir iş gelmez, buna 
karşın ona nasıl bir görev vermişler?”

“Evet, otobüs kullanıyor,” diye vurguladı Amadis.
“Bak sen!” dedi biletçi. “Hiç de aptal birine benze-

miyorsunuz.”
“Onu böyle delirten nedir?”
“Bilmiyorum. Ben zaten hep böyle çılgın şoförlere 

düşerim. Gülünç bir şey mi sizce bu?”
“Hiç de değil!”
“Şirket’in işi bu,” dedi biletçi. “Zaten Şirket’tekilerin 

hepsi deli.”
“İyi dayanıyorsunuz,” dedi Amadis.
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“A, benim durumum farklı,” diye açıklamaya çalıştı 
biletçi. “Anlarsınız ya, ben deli değilim.”

Öyle güçlü bir kahkaha attı ki soluğu kesildi. Ama-
dis onu yerde debelenirken görünce biraz kaygılandı. 
Adam önce morardı, sonra bembeyaz kesildi, en sonun-
da da katıldı kaldı. Ama bütün bunların numara oldu-
ğunu anlamak Amadis’i çabuk rahatlattı; adam göz 
kırptı. Gözleri kan çanağına dönmüş olmasına karşın, 
bunu pek güzel yapmıştı doğrusu. Çok geçmeden ayağa 
kalktı.

“Matrak bir adamım ben,” dedi.
“Bu hiç şaşırtmadı beni,” dedi Amadis.
“Kimileri vardır, kederli adamlardır, ama ben onlar-

dan değilim. Zaten böyle olmazsa, bu şoför gibileriyle 
cebelleşmek mümkün mü?”

“Hangi yol bu?”
Biletçi, Amadis’e kuşkulu bir bakış fırlattı.
“Yoksa bilmiyor musunuz? Bu Ulusal Yükleme yolu. 

Her üç seferden en az birinde bu yola girer.”
“Nereye gidiyor böyle?”
“Demek öyle,” dedi biletçi, “ben burada sizinle çene 

çalıyorum, kibarlık ediyorum, aptallık ediyorum ve siz 
de beni satın almaya kalkıyorsunuz.”

“Ama hiç de öyle bir niyetim yok,” dedi Amadis.
“Birincisi, hangi yolda olduğumuzu bilmiyor olsay-

dınız, bunu daha en baştan sorardınız bana,” dedi biletçi. 
“Bu besbelli bir şey.”

Amadis hiçbir şey demedi. Biletçi konuşmayı sür-
dürdü:

“İkincisi, mademki yolu biliyorsunuz, nereye gittiği-
mizi de bilmeniz gerekir... ve üçüncüsü, biletiniz yok.”

Gözle görülür bir özenle gülmeye başladı. Amadis’in 
canı sıkılmıştı. Gerçekten de bileti yoktu.

“Siz satıyorsunuz ya,” dedi.
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“Kusura bakmayın,” dedi biletçi. “Ben satıyorum 
ama yalnızca normal güzergâh için. Ağır olun bakalım.”

“Öyleyse ne yapabilirim?” diye sordu Amadis.
“Hiçbir şey.”
“Ama bana bilet gerek.”
“Daha sonra ödersiniz parayı,” dedi biletçi. “Bakarsı-

nız bizi kaldırır kanala atar, değil mi? Bu yüzden, paranız 
mümkün olduğu kadar cebinizde kalsın.”

Amadis üstelemedi ve sohbetin konusunu değiştir-
meye çalıştı:

“Bu yola neden Ulusal Yükleme dendiği konusunda 
fikriniz var mı?”

Yolun adını söylemekte ve yeniden aynı konuya 
dönmekte duraksadı, çünkü biletçinin yine öfkelenme-
sinden korkuyordu. Adam ayaklarının ucuna doğru ke-
derli bir bakış fırlattı ve kolları iki yanına düştü. Onları 
düştükleri yerden kaldırmaya çalışmadı.

“Bilmiyor musunuz?” diye üsteledi Amadis.
“Vereceğim yanıt canınızı sıkabilir,” diye mırıldandı 

biletçi.
“Yok canım, hiçbir şey olmaz,” diye yüreklendirme-

ye çalıştı Amadis adamı.
“İyi öyleyse!” dedi biletçi. “Hiçbir fikrim yok. Ora-

dakilerin de bildiğini sanmam. Çünkü hiç kimse bu yola 
girilirse yükleme işinin daha kolay olacağı konusunda bir 
şey söyleyemez.”

“Nerelerden geçiyor bu yol?”
“Bakın,” dedi biletçi.
Amadis büyük bir direğin onlara geldiğini gördü. 

Üzerinde parlak sacdan bir tabela vardı. Beyaz yağlıbo-
yayla yazılmış harfler Egzopotamya adının kolayca 
okun masını sağlıyordu. Ayrıca bir ok ve bir sürü rakam.

“Oraya mı gidiyoruz?” diye sordu Amadis. “Oraya 
karadan da gidiliyor mu?”
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