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evine gidip yat,
gün doðunca baykuþ’un
yaptýðý gibi...
SHAKESPEARE, VI. Henry
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BAYKUÞUN GÜNÜ
Otobüs boðuk hýrýltýlar, beklenmedik sýçra
yýþlarla sallanýp duruyordu, belli ki kalkmak üze
reydi. Sabah karanlýðýnda meydan boþ ve sessiz
di; Matrice Kilisesi’nin çan kulelerini ince bir sis
sarmýþtý; otobüsün patýrtýsýndan, bir satýcýnýn
hem aðlamaklý hem de alaycý bir sesle, “Poðaça
lar, sýcak poðaçalar!” diye baðýrmasýndan baþka
bir þey duyulmuyordu. Biletçi kapýyý kapattý, otobüs daðýlýp parçalanacakmýþ gibi gýcýrtýlarla hare
ket etti. Meydana son bir göz atan biletçi koyu
renk giysili bir adamýn koþarak geldiðini gördü,
þoföre, “Bir dakika!” dedikten sonra daha otobüs
durmadan kapýyý açtý. Sessizliði yýrtan iki el silah
sesi duyuldu. Tam basamaða adýmýný atmak üze
re olan koyu renk giysili adam, görünmeyen bir el
saçlarýndan yakalamýþ gibi bir an havada asýlý
kaldý, önce ev
rak çan
tasý elin
den düþtü, son
ra
yavaþ yavaþ kendisi de yere yýðýldý.
Biletçi sunturlu bir küfür salladý; yüzü sap
sarý kesilmiþ, tir tir titriyordu. Yere düþen adam
dan üç metre ötede duran poðaçacý yengeç gibi
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kilisenin kapýsýna doðru geri geri gitti. Otobüste
kimse yerinden kýmýldamadý; sað eli vites kolun
da, sol eli direksiyonda olan þoför sanki taþ kesil
miþti. Biletçi kör gibi boþ gözlerle bakan yüzlere
dönerek, “Öldürdüler!” dedi ve kasketini çýkarýp
çýlgýnca saçlarýný karýþtýrmaya baþladý; hâlâ küf
rediyordu.
Þoför, “Jandarma...” dedi, “jandarmalarý çaðýrmak gerek.”
Sonra yerinden kalkýp kapýyý açtý ve biletçiye,
“Ben giderim,” dedi.
Biletçi önce ölüye, sonra yolculara baktý. Oto
büste kadýnlar da vardý; her sabah çok aðýr beyaz
çuvallar ve yumurta dolu sepetlerle gelen bu yaþlý
kadýnlarýn giysilerinden çevreye yonca, tezek ve
yanmýþ odun kokusu yayýlýrdý; genellikle herkesi
tedirgin eden, sövüp sayan bu insanlar þimdi yüz
yýllarýn sessizliðine gömülmüþ gibi sus pus olmuþ
lardý.
Bi
let
çi ölüyü göste
re
rek, “Kim bu adam?”
dedi.
Kimseden yanýt gelmedi. Biletçi yine küfrü
bastý. O hattaki yolcular arasýnda adý çýkmýþ bir
küfürbazdý, durmadan, içinden geldiði gibi söver
dururdu. Otobüsteki papaz ve rahibelere aldýrýþ
etmeden lanetler yaðdýrdýðý için iþinden atmaya
bile kalkmýþlardý. Siracusa yöresindendi ve cina
yet görme
ye pek alýþkýn de
ðil
di, onun için her
zamankinden daha büyük bir öfkeyle sövüp sayý
yordu.
Jandarmalar sökün ettiler, týraþsýz baþçavuþ
uykulu görünüyordu. Jandarmalarýn geliþi mis
kin yolcularda bir tehlike uyarýsý etkisi yaptý;
biletçiyi izleyerek þoförün açýk býraktýðý kapýdan
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aþaðý inmeye baþladýlar. Çan kulelerini uzaktan
iyice görebilmek için en uygun yeri arar gibi,
umursamazlýkla meydanýn kenarlarýna doðru
ilerliyor, arkalarýna son bir kez baktýktan sonra
sývýþýyorlardý. Baþçavuþ ve jandarmalar bu dalga
dalga ve aðýr aðýr kaçýþý fark etmediler. Þimdi ölü
nün çevresinde elli kiþi kadar toplanmýþtý: Bun
lar, bir þantiyede eðitim gören ve iþgününün sekiz
saatini de boþ geçirtecek kadar önemli bir tartýþma konusu bulduklarýna inanamayan iþçilerdi.
Baþçavuþ jandarmalara meydaný boþaltmalarýný
ve yolcularý yeniden otobüse bindirmelerini
emretti. Jandarmalar, çevreye toplanan meraklýlarý
meydana açýlan yollara doðru iteklemeye baþ
ladýlar, bir yandan itiyor, bir yandan da yolculara
otobüsteki yerlerine geçmelerini söylüyorlardý.
Meydan boþalýnca otobüs de boþalmýþ, ortada yalnýz þoför ve biletçi kalmýþtý.
Baþçavuþ þoföre dönüp, “Ne yani,” dedi, “bu
gün otobüste hiç yolcu yok muydu?”
Þoför anýmsamaya çalýþýr gibi bir sesle, “Vardý
birileri,” dedi.
Baþçavuþ, “Birileri beþ-altý kiþi demektir,”
de
di, “oy
sa, ben bu otobüsün tam dol
ma
dan
kalktýðýný hiç görmedim, genellikle tek boþ yer
olmaz.”
Þoför anýmsamaya çalýþýr gibi bir ifadeyle,
“Bilmem,” dedi, “bilmem, hani laf olsun diye biri
leri dedim. Doðal olarak, yalnýz beþ-altý kiþi deðil
di, da
ha faz
laydýlar, bel
ki de otobüs do
luy
du...
Ben hiç bakmam ki kim var kim yok diye, yerime
geçer, basarým gaza... Yalnýz yola bakarým, bana
yola bakmam için verirler paramý.”
Baþçavuþ sinirden kasýlmýþ eliyle yüzünü
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sývazladý. “Anladým,” dedi, “sen yalnýz yola bakar
sýn; ya sen?” Ve öfkey
le bi
let
çi
ye döndü: “Sen
bilet kesersin, para alýrsýn, üstünü verirsin, insan
la
rý sa
yarsýn ve yüzlerine ba
karsýn... Ve eðer
kodeste sana hatýrlatmamý istemiyorsan, hemen
söyleyeceksin otobüste kimler olduðunu, en azýndan on kiþinin adýný vereceksin... Üç yýldýr bu hat
ta çalýþýyorsun, üç yýldýr da her akþam seni Ýtalya
Kahvesi’nde görürüm, bütün kasabayý benden iyi
tanýrsýn...”
Biletçi sanki layýk olmadýðý bir övgüden kaçý
nýrmýþ gibi sýrýtarak, “Bu kasabayý sizden iyi kim
se tanýyamaz,” dedi.
Baþçavuþ, “Pekâlâ,” dedi ve gülümseyerek
ekledi: “Önce ben, sonra sen, tamam... Ama ben
otobüste deðildim, yoksa bütün yolcularý teker
te
ker anýmsardým; onun için bu iþ sa
na düþer,
bana en azýndan on tane ad vermelisin.”
Biletçi, “Hatýrlamýyorum,” dedi, “anamýn üze
rine yemin ederim ki hatýrlamýyorum. Þu anda
hiçbir þey hatýrlamýyorum, sanki bir düþ görüyor
gibiyim.”
Baþçavuþ öfkeyle, “Ben seni uyandýrmasýný
bilirim,” dedi, “bir-iki yýl içerde yatarsan bak
nasýl uyanýrsýn...” Sonra sözünü yarýda býrakarak
karþýdan gelmekte olan sulh hâkimine doðru
yürüdü. Sulh hâkimine, ölenin kimliði ve yolcu
larýn kaçmalarý hakkýnda bilgi verirken otobüse
gözü iliþince bir þeyin her zamankinden farklý ya
da eksik olduðu duygusuna kapýldý; sanki hep
görmeye alýþýk olduðu bir þey ansýzýn yer deðiþtir
miþ ya da yok olmuþ gibiydi; yerindeyken algýla
madýðýmýz ve hiç düþünmediðimiz bir þey beklen
medik bir biçimde ortadan kaybolunca arkasýnda
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bir boþluk býrakýr, týpký bizi sinir eden sürekli
yanýp sönen bir ýþýðýn þýp diye sönüvermesi gibi
ama en sonunda aradýðýmýz þey birden kafamýzda
belirlenip biçimlenir.
Baþçavuþ, muhasebecilik diplomasý olduðu
için S. Kasabasý Jandarma Karakolu’nun temel
direði sayýlan Er Sposito’ya döndü: “Bir þey eksik,
ya bir þey ya da birisi yerinde deðil,” dedi.
Jandarma Eri Sposito, “Poðaçacý,” diye yanýt
ladý.
Baþçavuþ sevinçle, “Vay canýna, doðru be,
poðaçacý!” diye baðýrdý, köyünün okullarýný düþü
nerek. ‘Herkese vermezler ya muhasebecilik dip
lomasýný,’ diye aklýndan geçirdi.
Bir koþu gidip poðaçacýyý yakalamak üzere
bir jandarma yollandý; nerede olduðu biliniyordu
çünkü ge
nel
lik
le, ilk otobüs kalktýktan son
ra
sýcak poðaçalarýný satmak için ilkokul kapýlarýna
giderdi. On dakika sonra, yüzünde en masum
uykusundan uyandýrýlmýþ bir ifadeyle poðaçacý
baþçavuþun karþýsýndaydý.
Baþçavuþ poðaçacýyý iþaret ederek biletçiye
sordu: “Bu da var mýydý?”
Ayakkabýlarýna bakan biletçi, “Vardý,” dedi.
Baþçavuþ babacan bir sesle söze baþladý: “Sen
bu sabah, her zaman olduðu gibi, poðaça satmak
için buraya geldin; Palermo’ya giden ilk otobüs,
her zamanki gibi...”
Poðaçacý, “Satýþ iznim var,” dedi.
Baþçavuþ ya sabýr çeker gibi gözlerini havaya
kaldýrarak, “Biliyorum,” dedi, “biliyorum ve de
výzgelir bana senin satýþ iznin; bir tek þey öðren
mek istiyorum, ona cevap ver, sonra salýverece
ðim seni, gider çocuklara poðaçalarýný satarsýn:
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Ateþ eden kimdi?”
Poðaçacý þaþkýn ve meraklý bir ifadeyle, “Yok
sa biri ateþ mi etti?” diye sordu.
* * *
“Evet, saat altý otuzda Cavour Sokaðý’nýn
köþesinden ya on iki kalibrelik bir karabinayla ya
da belki kýsa namlulu bir tüfekle iki el ateþ edil
miþ... otobüs yolcularýndan hiçbiri bir þey görme
miþ: Otobüste kimler olduðunu öðrenmek zaten
kolay iþ deðil, ben olay yerine geldiðimde hepsi
sýrra kadem basmýþtý... yalnýz poðaça satan biri, o
da ancak iki saat sorgulamadan sonra, Cavour
Sokaðý’yla Garibaldi Meydaný’nýn kesiþtiði yerde,
kilisenin duvarýna dayalý kömür çuvalýna benzer
bir þey gördüðünü ve o kömür çuvalýndan iki kez
þimþek çakýp –aynen böyle dedi– ortalýða bir
parýltý yayýldýðýný hatýrlayabildi; hedefe o kadar
yakýn olduðu halde kurþunlar mucize kabilinden
kendisine isabet etmediði için Ermiþ Fara’ya on
kilo nohut adamýþ. Biletçiye gelince; o kömür
çuvalýný görmemiþ bile... otobüsün sað tarafýnda
oturan yolcular pencerelerin buzlu cam gibi pus
tutmuþ olduðunu söylüyorlar, belki de doðrudur
dedikleri... evet, bir inþaat þirketinin yöneticisi:
yirmi milyondan yüksek ihalelere katýlmayan,
küçük parselli sosyal konutlar, kanalizasyonlar,
þehir yollarý gibi iþlerle uðraþan küçük bir koope
ratif... adý Salvatore Colasberna, Cola-sbe-rna; bir
zamanlar duvarcý ustasýymýþ, on yýl önce iki kar
deþi ve kasabadan dört-beþ baþka duvarcýyla bir
likte bu kooperatifi kurmuþ; iþin baþýnda bir proje
teknisyeni varmýþ gibi görünse de her þeyi yürü
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ten ve saymanlýðý da yapan oymuþ. Ýyi kötü idare
ediyorlarmýþ, aylýkla çalýþýr gibi az bir kazançlarý
olsa da, kendisi de ortaklarý da hoþnutmuþ... Yok,
öyle ilk yaðmurda yýkýlýveren türden þeyler deðil
miþ yaptýklarý... Bir kez yep
ye
ni bir çift
lik evi
görmüþtüm, bir inek sürtündüðü için karton kutu
gibi yýkýlývermiþti... Hayýr, o evi büyük bir inþaat
þirketi olan Smiroldo yapmýþtý: bir ineðin çökert
tiði bir çiftlik evi... Dediklerine göre, bu Colasber
na saðlam iþ yaparmýþ, buralarda onun kooperati
finin yapmýþ olduðu Madonna di Fatima Yolu var,
üstünden boyuna kamyonlar geçmesine karþýn
bir santim bile çökmemiþ; daha büyük þirketlerin
yaptýðý yollar bir yýl sonra deve kamburu gibi eðri
büðrü olurlar... Evet, sabýkasý varmýþ, bin dokuz
yüz kýr... hah, kýrk, üç kasým bindokuz yüz kýrkta... otobüsteymiþ, anlaþýlan otobüsler bu adama
uðursuzluk getiriyor, Yunanistan’a karþý giriþtiði
miz savaþtan konuþuluyormuþ; birisi, ‘On beþ
güne kalmaz yutarýz onlarý,’ demiþ, yani Yunanlý
larý demek istiyormuþ, Colasberna da, ‘Ne yani,
yumurta mý bunlar?’ demiþ. Otobüste bir milis
ajaný varmýþ, bunu ihbar etmiþ... Efendim?.. Kusu
ra bakmayýn, siz sabýkasý var mýymýþ, diye sordu
nuz, ben de elimdeki evraka bakýp varmýþ,
dedim... Tamam, yokmuþ sabýkasý... Ben mi faþis
tim? Tanrý korusun, faþist görünce tahtalara
vurum ben... Baþ üstüne efendim, emredersiniz.”
Sabrý tükenmiþ gibi yavaþça telefonu kapatýp
mendiliyle alnýný kuruladý. “Bu herif eskiden par
tizanmýþ,” dedi, “zaten bir tek partizanlar kalmýþ
tý karþýma çýkmayan.”
* * *
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Colasberna’nýn iki kardeþiyle Santa Fara Ýnþa
at Kooperatifi’nin öbür ortaklarý yüzbaþýnýn gel
mesini bekliyorlardý. Hepsi karalar giymiþ yan
yana oturuyorlardý, boyunlarýnda delikli kara
atkýlar olan iki kardeþin de sakallarý uzamýþ,
gözleri kýpkýrmýzýydý; S. Kasabasý Jandarma
Karakolu’nun salonunda, bakýþlarý duvardaki
renkli niþan tahtasýna ve üstündeki ‘kurþun atýla
cak yer’ yazýsýna dikilmiþ kýmýldamadan oturu
yorlardý. Orada beklemekten son derece utanýyor
lardý. Böy
le bir utan
ca kýyas
la ölüm bi
le hiç
kalýrdý.
Az ötede iskemlesinin kenarýna iliþmiþ genç
bir kadýn vardý: On
lar
dan az son
ra gel
miþ ve
nöbetçi jandarmaya baþçavuþla görüþmek istedi
ðini söylemiþti; nöbetçi, baþçavuþun iþi olduðunu,
neredeyse yüzbaþýnýn geleceðini ve o yüzden çok
meþgul olduðunu söylemiþ ama kadýn ‘beklerim’
deyip iskemlenin kenarýna iliþmiþti; boyuna açýp
kapadýðý ellerine bakmak insanýn sinirini bozu
yordu. Kadýnýn kim olduðunu biliyorlardý, baþka
bir köyden olan, aðaç budayýcýsý bir adamýn karý
sýydý, adam yakýnlardaki B. Kasabasý’ndandý,
savaþtan sonra S.’ye gelip yerleþmiþ ve orada
evlenmiþti. Karýsýnýn getirdiði çeyiz ve kendi
kazancýyla bu fakir kasabada bayaðý hali vakti
yerinde sayýlan biriydi. Santa Fara Kooperatifi
’nin ortaklarý, ‘Garanti kocasýyla kavga etmiþ ve
yardým istemeye gelmiþtir!’ diye düþünüyor ve bu
düþünce duyduklarý utancý az da olsa unutturup
onlarý oyalýyordu.
O sýrada bir arabanýn avluya girip durduðu
duyuldu, sonra koridordan ayak sesleri geldi, yüz
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baþý adamlarýn beklemekte olduðu salona girer
ken odasýnýn kapýsýný açan baþçavuþ da hazýr ola
geçmiþ dimdik duruyordu, baþýný öyle bir kaldýr
mýþtý ki, neredeyse tavana deðmek üzereydi. Yüz
baþý uzun boylu, beyaz tenli, gençten bir adamdý.
Daha aðzýný açar açmaz Santa Fara’nýn ortaklarý
onun ‘anakaralý’ olduðunu fark edip hem rahatla
mýþ hem de hafif bir küçümsemeyle, anakaralýlar
terbiyelidirler ama bir þeyden anlamazlar, diye
düþünmüþlerdi.
Baþçavuþun odasýndaki masanýn karþýsýna
yine yan yana dizildiler: Yüzbaþý baþçavuþun kol
tuðuna oturmuþtu, baþçavuþsa ayaktaydý; öbür
tarafta da daktilonun baþýna geçmiþ olan Jandar
ma Eri Sposito oturuyordu. Jandarma Sposi
to’nun çocuksu bir yüzü vardý ama Colasberna
kardeþler ve ortaklarý onun varlýðýndan ölesiye
rahatsýz oluyor, acýmasýz bir sorgulamadan, o kap
kara harflerden ödleri kopuyordu. Yazýnýn bilme
cesi de öyleydi ya zaten: ‘Ak üstünde karalar, bir
birini kovalar, kim yazarsa aklýnda tutar.’
Yüzbaþý önce baþsaðlýðý, sonra da onlarý kara
kola çaðýrttýðý ve üstelik beklettiði için özür dile
di. Adamlar hâlâ, ‘Anakaralý, ne naziktir þu anaka
ralýlar!’ diye düþünüyor, bir yandan da parmaklarý
daktilonun tuþ
larý üstünde, týpký eli te
tik
te ay
ýþýðýnda tavþan izi süren bir avcý gibi dingin ama
pürdikkat bekleyen Jandarma Sposito’yu göz
hapsinde tutuyorlardý.
Yüzbaþý san
ki yarýda kalmýþ bir ko
nuþ
mayý
sürdürürcesine, “Çok tuhaf,” dedi, “buralarda bir
yýðýn insan imzasýz mektuplar yazýp içini dökü
yor: Hiç kimse konuþmuyor ama bizim, yani biz
jandarmalarýn demek istiyorum, þansýmýza her
Baykuþun Günü
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kes yazýyor. Ýmza koymayý unutuyorlar ama yazý
yorlar. Her cinayetten, her hýrsýzlýk olayýndan
sonra masama onlarca imzasýz mektup geliyor;
aile kavgalarýndan, sahte iflaslardan, hatta jan
darmalarýn sevda iliþkilerinden söz edenler bile
oluyor.” Yüzbaþýnýn bu noktada baþçavuþa dönüp
gülümsediðini gören Santa Fara ortaklarý onun,
Tütüncü Palazzolo’nun kýzýyla aþna fiþnelik eden
ve bütün ka
sa
banýn bil
di
ði bu olay yüzünden
yakýnda baþka bir yere atanmasý beklenen Jan
darma Eri Savarino’yu düþündüðünü sandýlar.
Yüzbaþý, “Colasberna olayý hakkýnda þimdiye
ka
dar beþ im
zasýz mek
tup aldým,” di
ye de
vam
et
ti, “olay da
ha dün ol
du
ðu
na göre, hiç de az
sayýlmaz; arkasý da gelir kuþkusuz... imzasýz mek
tuplardan birinde ‘Colasberna kýskançlýk yüzünden öldürüldü,’ yazýyor ve kýskanç kocanýn adý da
verilmiþ...”
Giuseppe Colasberna, “Laf ola beri gele!” diye
söylendi.
Yüzbaþý “Ben de öyle düþünüyorum,” dedik
ten son
ra sözle
ri
ni sürdürdü: “Bir baþ
kasýna
göreyse, yanlýþlýkla öldürülmüþ çünkü Perricone
diye birine benziyormuþ ve bu imzasýz hafiyenin
dediðine göre, o herif de yakýnda hak ettiði kurþu
nu yiyecekmiþ.”
Ortaklar kýsaca birbirlerine baktýlar.
Giuseppe Colasberna, “Olamaz,” dedi.
Yüzbaþý, “Bal gibi olur,” dedi, “neden ve nasýl
olabildiðini de açýklayayým. Sizin olayýnýzýn dýþýn
da, ihaleler konusunda çok saðlam bilgiler edin
dim; ne yazýk ki yalnýzca bil
gi, eðer elim
de
kanýtlar olsaydý... Diyelim ki bu yörede, bu ilde on
tane ihalelere katýlan þirket, her þirketin de kendi
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arabalarý, kendi malzemeleri var; bütün bunlar
geceleri ya sokakta açýkta ya yakýnlardaki þanti
yelerde kalýr. Otomobiller nazik mallardýr, bir par
çasý, hatta bir tek vidasý çýkarýlýrsa tamiri saatler,
belki de günler alýr; hele mazot, katran, yapý iske
leleri gibi þeyleri ortadan kaldýrmak ya da yak
mak iþten bile deðildir. Bu gibi malzemelerin ve
arabalarýn yanýnda, genellikle içlerinde bir-iki
iþçinin kaldýðý barakalar bulunur ama bildiðiniz
gibi iþçiler uyur, yine de anlarsýnýz ya, uyumayan
kimseler de vardýr. Bu araç gereçleri koruma iþini
böyle uyumayan insanlara vermek daha doðal
deðil midir? Üstelik, böyle bir koruma önerisi
zaten yapýlmýþsa; eðer bu öneriyi geri çevirmek
düþüncesizliðinde bulunmuþsanýz, sonradan sizi
ikna edip kabule zorlayacak bir-iki olay olur...
Doðal olarak, bazý çok inatçý kimseler vardýr: Hep
hayýr derler, istemezler, býçak kemiðe dayansa
bile boyun eðip kabule yanaþmazlar. Siz galiba bu
inatçýlardansýnýz, yoksa yalnýzca Salvatore mi
öyleydi...”
Giuseppe Colasberna, “Böyle þeylerden habe
rimiz yok,” dedi; ötekiler de, gözleri fal taþý gibi
açýk, onaylarcasýna baþlarýný salladýlar.
Yüzbaþý, “Belki,” dedi, “belki ama daha söyle
yeceklerimi bitirmedim. Dediðim gibi, on þirket
ten dokuzu kabul edip koruma istiyor. Ama bu
örgüt, tabii hangi örgütten söz ettiðimi anladýnýz,
salt sizin bekçilik adýný verdiðiniz iþten gelecek
kazançla yetinirse oldukça fakir bir örgüt olurdu;
oy
sa bu örgütün öner
di
ði ko
ru
ma iþi çok da
ha
geniþ boyutlarda. Korumasý altýna giren ve kural
larýný kabul eden þirketlere özel artýrmalý ihaleler
bulur, açýk artýrmalarda ihalelere girmek için
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önemli bilgiler saðlar, tekliflerde size yardým eder,
iþçilerin baþkaldýrmalarýný önler... Doðal olarak,
eðer dokuz þirket bu korumayý kabul edip bir tür
konsorsiyum oluþturursa, kabul etmeyen þirket
teh
li
ke
li bir yüzka
rasý olup çýkar; pek faz
la bir
zararý dokunmaz gerçi ama yine de bu meydan
okumasýyla kötü örnek olur. Ýþte o zaman ya zar
zor bu iþe sokulur ya da tümüyle ortadan kaldý
rýlýr...”
Giuseppe Colasberna, “Hiç böyle þeyler duy
madým,” dedi. Kardeþiyle öbür ortaklar da onay
lar gibi baþlarýný salladýlar.
Yüzbaþý bu sözleri duymamýþ gibi yaparak
konuþmasýný sürdürdü: “Tutun ki sizin kooperati
finiz Santa Fara yöresinin yüzkarasýdýr, yani oyu
na gelmek istemeyen, ihalelere dürüstçe katýlan,
hiçbir korumaya gereksinim duymadan rekabet
lere giriþen bir þirkettir; bazen, özellikle en yüksek ve en düþük fiyat hesaplarýnda, böyle namus
lu davranýþý yüzünden, en doðru önerileri yapar...
Günün birinde, sizin deyiþinizle, saygýdeðer biri
si, Salvatore Colasberna’yla konuþmaya gelir.
Öyle açýk açýk konuþmaz, ön tarafýnda güzel bir
iþ
leme bulunan, ama tersyüz edin
ce kar
ma
karýþýk, kördüðüm olmuþ ipliklerle dolu bir gergef
gibi, anlaþýlmaz, imalý bir sürü laf eder... Colasber
na bu sözlerdeki gizli anlamý ya çýkaramaz ya da
çýkarmak istemez ve o saygýdeðer kiþiyi gücendi
rir. Derken örgüt harekete geçer. Ýlk uyarý olarak
küçük bir depo ateþe verilir ya da bunun gibi bir
þey olur; derken bir gece geç vakit, onbire doðru,
sizi sýyýrýp geçen bir kurþunla ikinci uyarý gelir...”
Santa Fara’nýn ortaklarý gözlerini yüzbaþýnýn
bakýþlarýndan kaçýrýyor, önce ellerine, sonra baþ
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larýný kaldýrýp duvarda asýlý haça, jandarma kuv
vetleri komutanýnýn ve cumhurbaþkanýnýn resim
lerine bakýyorlardý. Uzun bir duraklamadan sonra
yüzbaþý en can alýcý noktaya geldi.
“Öyle sanýyorum ki kardeþinizin baþýna böyle
bir þey geldi,” dedi, “altý ay önce eve dönerken,
akþam saat on bir sularýnda... öyle deðil mi?”
Giuseppe, “Hiç haberim yok,” diye kekeledi.
Baþçavuþ, “Konuþmak istemiyorlar,” diye
söze karýþtý, “hepsini teker teker gebertsen, aðýz
larýný açmazlar; gebertilmeyi yeðlerler.”
Yüzbaþý bir el hareketiyle onun sözünü kesti.
“Dur,” dedi, “galiba dýþarda bekleyen bir kadýn
var...”
Baþ
ça
vuþ süngüsü düþmüþ bir tavýrla, “He
men gidiyorum,” dedi.
Yüzbaþý, “Baþka söyleyecek sözüm yok,” dedi
ve ekledi: “Zaten gereðinden çok konuþtum; sizin
de bir diyeceðiniz yok galiba. Yalnýz gitmeden
önce hepinizin bu kâðýda adlarýnýzý, soyadlarýnýzý,
doðum yerlerinizi, doðum tarihlerinizi ve adresle
rinizi yazmanýzý istiyorum.”
Giuseppe Colasberna, “Ben çok aðýr yaza
rým,” dedi. Ötekiler de çok yavaþ ve zorlukla yaz
dýklarýný söylediler.
Yüzbaþý, “Zararý yok,” dedi, “vaktimiz var.”
Sonra bir sigara yaktý ve Santa Fara ortaklarý
nýn güçlükle yazmalarýna bakmaya baþladý. Hep
sinin elleri kararsýzlýkla titriyordu, sanki kalem
deðil, aðýr birer matkap tutuyorlardý. Bitirdikleri
zaman yüzbaþý zile bastý ve baþçavuþla birlikte
içeri giren nöbetçi ere, “Beyleri dýþarý götür,”
dedi.
Ortaklar ‘Vay canýna, bize ne iyi davranýyor
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