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1 Kitabýn orijinalinde ‘Collies’ (Ýskoç çoban köpekleri) terimi kullanýlýyor. (Çev.)
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UNANÝSTAN’I BÝLÝNEN BEYAZLIÐI için seç
miþti Paul: gündüzün renkleri solduran sýcaðý,
geceleri yaðan yýldýzlar, kýyýyý dolduran kireç badanalý
evlerin görüntüsü. Göz kamaþtýrýcý, yakýcý, uyuþuk ve
taþlaþmýþ Yunanistan.
Tu
ra katýlmak onun için tam bir ku
mardý, çünkü
Paul top
lu
luk
larýn içi
ne karýþmayý pek sev
mez. Baðýþ
toplantýlarýndan, içkili partilerden, bir daha asla görme
yeceði insanlara kendisini anlatmak zorunda kaldýðý
tüm durumlardan nefret eder. Yine de yabancýlarla
yârenliðin avantajlarý yok deðil. Onlara dilediðini anlata
bilirsin: Yalan söylemezsin belki, ama dokunaklý gerçek
lerden pekâlâ uzak durabilirsin. Paul yalan uydurmayý
pek beceremez (oysa bir zamanlar ahmakça tersine ina
nýyordu) ve tesadüfen yol arkadaþý olduðu bu insanlara
sunduðu yegâne doðruysa –karýsýný daha yeni kaybetmiþ
olduðu gerçeði– yapmacýk bir taziye saðanaðýna yol
açmýþtý. (Atina’daki ilk gün kahvaltý sofrasýnda elinin
üzerine bir el kapanmýþ ve “Zaman, zaman, daha çok
za
man. Býra
ka
lým da Mon
senyör Za
man o sýkýcý, akýl
ermez iþini yapsýn,” demiþti Marjorie – konuþurken sýk
sýk nefes alan Devonlu bir öðretmen.)
Jack’i saymazsak on kiþiler. Paul, üç erkekten biri;
öbür iki
si
nin, Ray ve Solly’nin karýlarý da yan
larýnda.
Marjorie dýþýnda en az yetmiþlerinde olan ve geziye bir
likte katýlan iki çift kadýn daha var: kocaman dürbünle
riyle ürkütecek kadar yakýn mesafeden her þeyi ve her
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kesi inceden inceye süzen, olaðanüstü dinç bir dörtlü.
Dolaþýrken birbirinin aynýsý, yepyeni yürüyüþ botlarý
giyiyorlar; grup yemekleri içinse üstü beyaz örgü, man
tar tabanlý sandaletler.
Baþlarda kaynaþmak için grup genelinde nazik bir
çaba görülmüþtü, fakat sonradan, beklenen bir ayrýþ
mayla iki evli çift birbirine yakýnlaþmýþ, dörtlü de az çok
kendi içlerine çekilmiþlerdi. Yalnýzca, ilgiyi eþit daðýtmak üzere mesleki eðitim almýþ olan Marjorie herkese
yeni bir arkadaþ gibi davranmayý sürdürüyor; onu esin
perisi olarak gören kadýnlar da bebekmiþ gibi Paul’un
üzerine titriyorlar. En iyi manzaralý oda hep onun, tekne
de gölgeye hep o oturtuluyor; kadýnlar hep ýsrarcý. Koca
larsa ona hafiften cüzamlýymýþ gibi davranýyorlar. Jack
bu durumu bayaðý eðlenceli buluyor: “Seni böyle sinmiþ
görmek büyük keyif.” Jack grubun rehberi: genç ve Tan
rý’ya þükür, saygýsýz. O da saygýlý davransa Paul herhalde
keçileri kaçýrýrdý.
Evden bu kadar uzakta bile kameralarýn flaþlarý ve
zahmetli fotoðraf çekimleri gibi, karýsýný hatýrlatan þey
ler var. Paul, sokaklarda, meydanlarda, teknelerin açýk
güvertelerinde hep Maureen’i görüyor: uzun boylu ve
neþeli her sarýþýnda, rahat davranan ve güneþten yanmýþ
her kýzda. Ýster Al
man, is
ter Ýsveç
li, is
ter Hol
lan
dalý
olsun, hepsinde onu görüyor tekrar tekrar. Bugünse yan
masalardan birine oturmuþ Amerikalý iki kýzdan birinde
ortaya çýktý. Paul onlarý Jack’in de fark ettiðinden emin,
oysa iki adam da paylaþtýklarý gazeteyi –önceki günün
Times’ý– okuyormuþ gibi yapýyorlar. Bu kýza güzel dene
mez, fakat gösteriþli bir havasý, bastýrmaya hiç çaba gös
termediði þen bir kahkahasý var. Tüy gibi hafif bir eþarp
la çenesinin altýna baðladýðý, tuhaf derecede geniþ bir
þapka takýyor. (Maureen olsa, “Kýrklarýn Bayan Nostalji
si,” diye sivri diline dolardý. “Bu kýzlar afili bir swing
partisini kaçýrmýþ gibi görünüyorlar.”) Yine de þapkasý
pek iþe yaramamýþ: Istakoz kývamýna gelmesinin yaný
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sýra kollarý da çillenmiþ. Asýl güzel olan öteki; kusursuz
bir be
yaz ten ve gür, kah
ve
ren
gi saç
lar. Jack gözünü
ondan ayýrmýyor.
Kýzlar fazla gürültülü konuþsa da Paul onlarý sýkýl
madan dinliyor. Yirmilerinin ortalarýndalar, diye düþü
nüyor, kendi oðullarýndan on yaþ daha küçük. Koyu saçlý
kýz, “Cennet gibi. Kusursuz diyorum sana,” diyor buðu
lu, çok bilmiþ sesiyle. “Þehvetli bir coupe de foudre1
gibi.”
“Eþeklerle mi gidiliyor? Nereye?” diye soruyor sarý
þýn olan hevesle.
“Onlarý yakýþýklý bir çiftçi kiralýyor. Adam Giancarlo
Giannini’ye benziyor. O güzelim hüzünlü gözleri bile ver
diðin paraya deðer. Gruba kendisi eþlik ediyor ve eþekler
huysuzluk ettiði zaman onlara sopayla bir tane patlatý
yor.”
“Hayvanlarý dövüyor mu?”
“Caným, biraz dürtüyor iþte. Merak etme, insanlýkdý
þý bir þey deðil. Ama dinle – sýrtlarýnda bütün gün zeytin
taþýyanlarýn adamakýllý dayak yediklerine eminim. Eþek
standartlarýný düþünürsen bizimkiler krallar gibi yaþý
yor.” Yelken bezinden iri el çantasýný karýþtýrýp bir harita
çýkarýyor ve masanýn üzerine yayýyor. Birlikte üzerine
eðiliyorlar.
“Kelebekler Vadisi!” diye iþaret ediyor sarýþýn olan.
Jack, Times’ýn kendi okuduðu bölümünün arkasýn
dan ses
siz
ce kýkýrdýyor. “Çaktýrma, ama on
lar aslýnda
güve.” Paul gazeteyi masanýn üzerine býrakýyor. Kendisi
Dumfries-Galloway’in yerel gazetesi Yeoman’ýn sahibi.
Yola çýkarken ofisi günaþýrý arayacaðýný söylemiþti. Oysa
on gündür sa
de
ce bir kez aradý ve ken
di
si
ne ih
ti
yaç
duyulmamasýndan fazlasýyla hoþnut. Sayfalarý karýþtýrýp
uzaktaki haberlere bakarken her þeyden bezmiþ olduðu
nu hissediyor. Maggie Thatcher’dan, onun patlak gözle
rinden, kabarýk saçlarýndan, istihdam, vergiler, terörist
1 Ýlk bakýþta aþk. (Çev.)

17

eylemler hakkýnda ferman buyuran zehirli dilinden bez
miþ. Manþ Denizi’nin altýndan geçecek tünele, Mull Ada
sý açýklarýnda el deðmemiþ petrol yataklarýna dair tartýþ
malardan bezmiþ. Yaðmurlu, sisli, kurþunî havalardan
bezmiþ. Bulutlar burada da var, fakat hafif; her biri bir
telli duvak kadar sevecen. Ve rüzgâr, ama rüzgâr da ýlýk;
masalarýn üstündeki tenteyi tatlý bir telaþa veriyor, baþý
boþ peçeteleri kuþ misali gibi limanýn ucuna uçuruyor ve
dalgalarý balýkçý teknelerinin bordalarýna hýzla çarptýrý
yor.
Paul gözlerini kapýyor ve yeni keyfi olan buzlu kah
vesini yudumluyor. Ýçeceðin adýný henüz kapabilmiþ
deðil; Yunanca’yý iyi konuþabilen Jack, onun yerine sipa
riþ veriyor. Bu dil kaygan balýk gibi ele avuca gelmiyor,
insaný delirtiyor. Paul on günde yalnýzca üç sözcük öðre
nebildi. Evet anlamýna geldiðini kýrk yýl düþünse tahmin
edemeyeceði neh; akþamlarý yanýndan geçenlere –herke
sin kendisine ayný dilekte bulunduðu üzere– söylediði
kalespera; bir de ‘lütfen’ demek olan, paricolo’ya benzer
bir þey (‘ne
þe
li ama sakýngan’ an
lamýnda müzi
kal bir
terim olsa gerek, diye karar veriyor sonra). Paul, Yunan
ca’nýn bir aþk dili olarak Fransýzca veya Ýtalyanca’dan
daha üstün olduðunu düþünüyor: su gibi akýþkan, yansýtýcý, coþkulu fýsýltýlarla dolu. Dikenli ve köþeli sözcükle
ri olmayan bir dil.
Gözlerini açtýðýnda kýzýn gözlerini kendisine diktiði
ni görüp telaþa kapýlýyor. Kýz onun þaþkýnlýðýna gülümse
yip, “Sakýncasý yoktur umarým,” diyor.
“Sakýnca mý?” Önce kýzarýyor, ama sonra kýzýn bir
eliyle bir kalem tuttuðunu, diðeriyle de masanýn kena
rýndan taþan büyük bir defteri desteklediðini görüyor.
Güzel arkadaþý gitmiþ.
Paul ne kadar ezik büzük oturduðunu fark ederek
doðruluyor.
“Yo, hayýr. De
min
ki gi
bi otu
run lütfen.” “Par
don.
Nasýldým?” Paul gülüyor. “Biraz daha böyle mi?” Yine
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sandalyesine çöküyor ve kollarýný kavuþturuyor.
“Tam böyle.” Yine çizmeye devam ediyor. “Ýskoçsu
nuz, yanýlýyor muyum?”
“Tanrý’ya þükür, bizi yamyama benzetmedi,” diyor
Jack.
“Siz de
ðil. Siz Ýngi
liz
si
niz. Ama siz,” di
yor Pa
ul’a.
“Sizin biraz deyiþinizden, oradaki r’yi o þekilde yutuþu
nuzdan anladým. Ýskoçya’ya deli oluyorum. Geçen yýl
oradaki festivale gitmiþtim. Göllerden birinin etrafýný
bisikletle dolaþmýþtým... Aslýnda bunu söylememeliyim,
o kaba Amerikalýlardan biri olduðumu düþüneceksiniz,
ama siz, bilirsiniz, Dewars reklamýndan fýrlamýþ gibi
duruyorsunuz. Hani þu çoban köpeklerinin olduðu rek
lam.”
“Çoban köpekleri mi?” Paul yine doðruluyor.
“Ah, çok özür dilerim – Madison Caddesi saçmalýkla
rý iþte. O reklamda bir çoban var, yani modern bir çoban;
saçý sakalýna karýþmýþ, haþin, alacalý bulacalý ama göste
riþli; Border cinsi köpekleriyle kýrlarda dolaþýyor. Los
Angeles’ta bir stüdyoda çekilmiþtir herhalde. Ama sah
nenin gerçek olduðunu hayal etmek hoþuma gidiyor.
Ço
ban. Fun
dalýklar. Kýrmýzý te
le
fon kulübe
si – çaðrý
kutusu diyorsunuz, deðil mi?.. Inverness.” Bu adý, Briga
doon müzikalindeki Ýskoçya’yý çaðrýþtýrýrcasýna,
gökyüzünde iz býrakýr gibi kâðýda yazýyor. “O köpekler
den ben de çok is
ter
dim, duy
du
ðu
ma göre en akýllý
köpekler onlarmýþ.”
“Öyle mi?” diyor Paul, ama gerisini getirmiyor. Çok
deðil, birkaç ay önce olsa þöyle derdi: Benim eþim de
onlardan yetiþtiriyor – hani, Yeni Zelanda’ya gönderilen
þu ulusal þampiyonlardan. Ve evet, onlar en akýllýlarý. En
kurnazlarý ve en uyanýklarý.
“Merhaba, demek buradasýnýz, sizi gidi kaçaklar
sizi.” Jack’in arkasýnda beliren Marjorie, rehber kitabýyla
onun koluna hafifçe vuruyor. “Biz zavallý dükkân sahip
lerini soymaya gidiyoruz. Yemek için bir buçukta otel
Üç Yaz
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lobisinde buluþalým, olur mu?” Paul, kafe tentesinin
dýþýnda bekleþen diðerlerine el sallýyor. Keskin pilili haki
giysileri ve düzgün þapkalarýyla haritalara eðilmiþ ve
saða sola bakýp el kol iþaretleri yapan halleriyle yolunu
kaybetmiþ bir müfrezeyi andýrýyorlar.
“Hadi marþ marþ, Marj!” diyor Jack. “Saat bir buçuk
ta otel lobisinde. Ýki buçukta biraz siesta; üç buçukta
biraz... macera. Yoklamayý atlamayalým.”
“Ah, elbette,” diyor Marjorie selam çakarak. Þakasý
na karþýlýk verir gibi göz kýrpýyor.
Günlük programlarý deðiþmiyor: Kalýnan her yerde
geçirilen ilk tam gün Marjorie bir alýþveriþ turu düzenli
yor – o mekâný yaþamaya baþlamadan önce anýlarýný top
lamak istermiþ gibi. Diðerleri onun arkasýnda mutluluk
la sýra olmuþ gezerlerken Jack ve Paul ya bir tavernada
bir þeyler okuyor ya sokaklarý arþýnlýyor ya da ne olduðu
belirsiz kalýntýlar arasýnda dolaþýp havadan sudan konu
þuyor ve tuhaf görünümlü taþlarý toplayýp inceledikten
sonra atýyorlar. Paul hediyelik eþya almýyor. Oðlanlara
kart atmasý gerek –onlar çocuk yaþtayken atardý– ama
yetiþkinlerin birbirlerine yolladýklarý kartlarda yazdýkla
rý þeyler ona tam da içkili partilerde ya da uçakta yan
yana oturanlar (bu ortamdaki yabancýlar daha tehlikeli
bir sýnýfa girer: Onlardan ancak tuvalette kurtulabilirsi
niz) ara
sýnda ko
nu
þu
lan o mi
de bu
landýrýcý boþ lakýr
dýlarý hatýrlatýyor.
Jack, her turda Marjorie gibi birinin çýktýðýný anlatý
yor: bir izci ana, Jack’in kendi yapmasý gereken iþi üstle
nen bir gönüllü. Üstelik Marj çok da hareketli, diyor, hiç
de fe
na bir gez
gin de
ðil. Onu be
ðe
ni
yor. Fa
kat kadýn
Paul’u çileden çýkarýyor. Sanki bir Barbara Pym romanýn
dan fýrlamýþ gibi: kuralcý, güvenilir ve yücegönüllü oldu
ðu kadar inatçý ve –kuþkusuz– bütün bunlarýn altýnda,
de
rin
den ha
yal kýrýklýðýna uð
ramýþ. Saçýna bi
raz renk
vermenin mantýklý olacaðý bir yaþta, hayýrlý bir davaya
hizmet eder gibi yalýnlýðý tercih ediyor ve bununla gurur
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duyuyor. Bir asker gibi giyinip yürüyor, saçlarýný da
kulak memelerinin hizasýndan küt kestiriyor. Bir roman
tik olduðunu ileri sürüyor, fakat görünüþe bakýlýrsa iflah
olmaz bir maddiyatçý, programlara sýký sýkýya baðlý biri.
Jack ona durmadan bu tutumun Yunanlýlýða ne kadar
ters düþtüðünü anlatýyor, ama o, hadi-Romalýlar-gibi-ola
lým diyecek bir turist deðil. (“Tam tamýna saat üçte Tapý
nak’ta, çay zamaný!” diyor Marjorie, Delphi’yi tartan bir
bakýþla.)
Þimdi de dönüyor ve masa labirentinin ortasýnda
çalýmla yürüyen müfrezesine el sallýyor. Jack neþeyle
gülümsüyor. “Baðlayýn kuþaklarýnýzý, ey Minotauros
resimli peþkir tüccarlarý!” Amerikalý kýz kusursuz neþe
saçan gürültülü bir kahkaha patlatýyor.

SAVAÞ SONA ERÝP DE Paul ve arkadaþlarý deniz
yoluyla Verona’dan Dumfries’e gönderilince, okuldan
tanýdýklarý kýzlardan yarýsýnýn Amerikalýlarla –hatta,
Tanrý esirgesin, Kanadalýlarla– sözlendiðini gördüler.
Çoðu çoktan evlenmiþ, göçe hazýrlanan kuþlarýnkine
benzer sabýrsýz bir heyecanla Atlantik’in öbür yakasýna
yapacaklarý yolculuðu bekliyordu. Aralarýnda Paul’un
hatýrladýðý en alýmlý, en zeki ve en baþarýlý kýzlar da var
dý.
Ýsteseydi Maureen de o kýzlardan biri olabilirdi.
Fakat güzel, dobra ve gözükara Maureen ne istediðini
biliyordu. Kaderiyle kumar oynamaya niyeti yoktu. “Bu
kýz
larýn ne yaptýklarýndan ha
ber
le
ri yok, hem de hiç.
Adam prens olabilir, ama seni nereye sürüklediði belli
mi? Deðil, en ufak bir fikrin bile yok.” Bu sözleri daha
yeni tanýdýðý Paul’a söyledi. Paul onun açýk sözlülüðüne
hayran kaldý – hem açýk sözlülüðüne hem de kývýrcýk sarý
saçlarýna, kaslý kollarýna ve Adriyatik mavisi gözlerine.
Paul savaþtan dönünce bunalýma girdi. Savaþý özle
diðinden deðil; hangi salak özleyebilirdi ki? Geleceðine
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yön çizemediðinden ya da bir çeþit kariyer arayýþýndan
da deðil; o iþ en ince ayrýntýsýna kadar düþünülmüþtü
zaten. Karþý cinsten birine özlem duymasýndan hiç deðil;
Paul gibileri için adaydan bol ne olabilirdi? Üzgündü,
çünkü savaþtan olmayý umduðu kiþi olarak çýkmamýþtý
– daha da kötüsü, kendisi gibi pek çok ahmaðýn da ayný
umudu beslediklerini fark etti. Savaþýn onu –ne demek
oluyorsa– bir erkek yapacaðýný sanmýþtý, fakat sanatçýla
rýn o acýmasýz gözükaralýðýný kazanamamýþtý. Paul eve
yollanýrken, bütün o göstermelik cesaretin (hedef alma
lar, öldürmeler, gözlerini kapayýp sefilce öldürdüm
havasýna girmeler, ama aslýnda gerçekten öldürüp öldür
mediðini bilmemeler); ölümün karþýsýnda –silahlarýn
sustuðu aralardaki aðýtlarda ya da kesintisiz süren kor
kunç ya
karýþlar
da iþi
ti
len ölümün karþýsýnda– hem
direnmenin, hem de korkmanýn, onca uðursuz þeyin,
kendisine her þeye raðmen hayatta kalmayý baþarmýþ
birinin yýlmaz tutkusunu kazandýracaðýný, içinde kuþak
tan kuþaða aktarýlan bir cep saatinin þaþmaz düzeneði
gibi bir zembereði boþaltacaðýný sanmýþtý. Neyse ki bu
zýrvalýklardan kimseye söz etmemiþti; en azýndan buna
seviniyordu. Babasýnýn öðütlediði erdemlerden en
yararlýsýnýn, içyüzünüzü ele vermemek olduðunu
düþünmeye baþladý; böylece insanlar hakkýnýzda ya tah
min yürütüyorlar ya da sizi gerçekten tanýmadan hay
ranlýk duyuyorlardý.
Sabahlarýný gazetede geçirirdi: Ýlk düzeltmeleri
yapýyor, telefonlara bakýyor ve yerel olaylarý
sýnýflandýrýyordu. Babasýnýn beklentileri doðrultusunda
iþi iyi öðreniyordu. Fakat Globe’da çoðunlukla tek baþýna
yenen gecikmiþ bir öðle yemeðinin ardýndan bazen ora
daki bara dalar, vakit ve sorumluluk duygusunu tümden
yitirirdi. Akþamlarý ailesinin kocaman ama soðuk evinin
gözden düþmüþ bir odasýnda oturur, kýsa öyküler yazma
ya çalýþýrdý. Paul iyi bir muhabirdi –sonradan ödüller de
kazanacaktý– ama yüreðinden kopanlarý sabahlarý yine
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okuduðunda yazdýklarýný cansýz ve kuru bulurdu.
Savaþý takip eden ilk yýl onun için sakin bir bekleyiþ
dönemi oldu. Müthiþ bir rahatlama vardý; sarhoþlukla
gelen neþe, kuþkulardan kurtulmanýn getirdiði o saðlýklý
duygu. Fakat tanýdýðý insanlar büyük beklentileri yüksek sesle dile getirmeyecek kadar dikkatliydiler. Çýktýðý
kýzlara þöyle bir durup baktýðýnda Paul, onlarýn kendi
düþlerini sýkýlganlýklarýyla körelttiklerini düþünüyordu;
doðrusunu söylemek gerekirse, kendi flört etme isteði
nin baþýna gelen de bundan farksýzdý.
Maureen okuldaki kýzlardan deðildi. Globe’da bazen
aþçý ya da barmen, bazen de yukarýdaki salonlarda gar
son olarak çalýþýyordu. Her daim deðiþiklik, diyordu. Her
daim hoþsohbet. Erkeklerin ahbaplýðý Maureen’i âdeta
diriltiyordu. Bara baktýðý akþamlar sigarasýný tüttürür,
bardaklara viskiyi fazlaca doldurur ve siyasetle çiftçiliðe
dair görüþlerini açýklardý. Paul’a babasýnýn baþyazýlarýn
da belirttiði görüþler hakkýndaki düþüncelerini hiç
çekinmeden söylemiþti. (“Ah, centilmenlerin o zarif
cehaleti yok mu!” diye mýrýldanmasý Paul’u günlerce
gülümsetmiþti.)
Bir kýþ akþamý, kýz kardeþleri yemeðin ardýndan
onun çalýþmasýný imkânsýzlaþtýracak kadar gürültülü bir
dans gösterisi yapýnca, babasýnýn arabasýný alýp þehirde
amaçsýzca dolaþmaya koyuldu ve sonunda High Cadde
si’nde durdu.
Globe’daki akþam kalabalýðý taþradandý; iþçi sýnýfý,
öðle yemeðine gelenlerin tersine, çoðunluktaydý. Paul
kendine acýyarak ve sarsýlmaz üstünlük duygusundan
nefret ederek içkiyi fazla kaçýrdý ve hararetli tartýþmala
ra girdi. Pes etmesinin artýk an meselesi olduðunun far
kýndaydý: “Hikâyenin hikâyesi,” diyecekti daha sonra
buna. Kapanýþ saati geldiðinde barda ondan baþka kimse
kalmamýþtý. Soðukla yüzleþmeye, kendinden baþka kim
senin arkadaþlýðý olmadan çýkmanýn hayal kýrýklýðýna
uðramaya hiç hevesi yoktu. Maureen’in likör bardakla
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rýný kurulamasýný, kasayý kilitlemesini ve bar tezgâhýný
ayna gibi parlayana dek silmesini izledi.
“Sonunda,” dedi aniden, “hayaletle burun buruna
geldim.”
Paul güldü. “O saçmalýklara inanmýyorsun ya?”
Maureen ona serinkanlý bir içtenlikle baktý. “Elbette
inanýyorum.” Merdivenleri silerken, diye anlattý Paul’a,
baþýndan aþaðý kes
kin bir so
ðuk ya
lamýþ onu. “San
ki
buza gömülür gibi. Yemin ederim, on derece birden soðu
dum. Marcus’u bilirsin, beni merdivenlerde izlememek
te hep direnir.” Marcus onun köpeðiydi, eklem iltihabýna
tutulmuþ yaþlý bir siyah-beyaz çoban köpeði.
Pa
ul bütün mantýklý açýkla
ma
larý ka
fasýnda tarttý:
çapraþýk hava cereyanlarý, sýkýþmýþ hava cepleri... yoldan
çýkmýþ bir hayal gücü. Maureen her birine cýk diye baþýný
salladý.
“Zavallý kýzcaðýz,” dedi, “ben olsam ne yapar eder, o
adamdan uzak dururdum.” Ýnananlara göre hayalet, kýr
dýðý kalplerin sayýsý yazdýðý þiirlere eþ olan Bobbie
Burns’ün ayarttýðý has
sas bir genç kýzýn ru
huy
du.
Globe’un binasý vaktiyle Bobbie’nindi ve üst kattaki oda
larda bulunan ufak tefek eþyalarý kiliselerdeki kutsal
emanetler gibi kutsanmýþtý. Birinin durumdan vazife
çýkarýp bir hayalet icat etmesi ne kadar da sýradan, diye
hep düþünmüþtü Paul. Ucuz turistik hikâyelerden biri
daha. Belki de hayaletler ve ticarî hayattaki rolleri üzeri
ne bir yazý yazardý.
“Madem öyle, bayan, seni cin çarpmýþ görmek iste
mem. Eve býrakayým mý?”
“Marcus’un da gelmesinin bir sakýncasý yoksa.” Kýz,
Paul’dan yardým beklemeden mantosunu üzerine aldý ve
yine tezgâhýn arkasýna geçti. Viski þiþelerinin arkasýnda
ki aynaya bakarak parmaklarýný çabucak saçlarýnýn ara
sýndan geçirip yakasýnýn üstüne düþürdü. Sonra cebin
den bir ruj çýkardý ve öyle bir el çabukluðuyla sürdü ki
Paul durumu fark etmekte bile zorlandý. Döndüðünde
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dudaklarý derin, þaþýrtýcý bir kýrmýzýya boyanmýþtý.
Maureen köpeði ön koltukta aralarýna oturtmaya
uðraþýrken Paul da motoru ýsýtmakla meþguldü. Soðuk,
karsýz bir geceydi ve sokaklar boþtu. “Yazýk,” dedi Mau
reen, “kimse Bay Paul McLeod’la takýldýðýma inanmaya
cak. Pardon, Teðmen Paul McLeod diyecektim, kasaba
nýn kahramaný ve zeki evladý. Bekâr Teðmen McLeod.”
Vurgusu, onunla evlenmek için sýraya giren kýzlardan
olmadýðýný ilan ediyordu.
Maureen’in annesiyle oturduðu evin önüne vardýðýnda Paul motoru durdurdu ve dedikodularýný dinledi, kötü
niyetle deðil ama keyifle. Onu dinlemekten ne kadar
hoþlandýðýna kendisi de þaþýrdý. Araba artýk ýsýnmýþtý ve
camlarda buzdan kristaller belirmeye baþlamýþtý. Sýcak
tan gevþemiþ halde, sabaha kadar açýk kalan loþ kulüp
lerden birindelermiþ gibi arabanýn lüks deri koltuklarýna
gömülmüþlerdi. Yaþlý köpek aralarýnda çocuksu bir mut
lulukla uyuyordu.
Maureen’in, çok eskiden beri arkadaþ olduðu bir
kýzýn Quaqtaq diye bir yere gelin gitmesini anlatmasýyla
konu savaþ evliliklerine döndü. Eldivenlerinden birini
çýkartýp soluðunun ön cama yaptýðý buhar üzerinde yerin
adýný büyük harflerle dikkatlice yazdý. Kýz gittiði günden
be
ri mek
tup
larýnda, ora
ya vardýðýnda nasýl bir þo
ka
uðradýðýný anlatýyormuþ. “Adýný telaffuz etmekte bile
zorlandýðýn öyle bir yerden ne hayýr beklersin ki? Dedi
ðine göre ‘tundra’ denen bir coðrafyanýn ortasýndaymýþ.”
Maureen kendi sözlerinden ürperdi. “Eylülden mayýsa
kadar her yer kar ve buz. Tüm yaratýklarý beyaz. Beyaz
ayýlar, beyaz tavþanlar, beyaz tilkiler, beyaz baykuþlar;
hayal edebileceðin her þey bembeyaz. Her þeyin kaný
çekilmiþ gibi. Yýlýn altý ayý boyunca gözlerin yeþil, yeþil
diye aðlýyor.” Sözlerindeki edebiyata güldü. “Aman,
eksik olsun, böyle bir davete ben restimi çekerim.”
Paul, Maureen’in sigarasýný ayakkabýsýnýn tabanýnda
söndürmesini ve izmariti mantosunun manþetine sýkýþ25
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