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Rudolfo Anaya
KUTSA BENÝ,
ULTIMA

ROMAN

Ýngilizce aslýndan çeviren

AYÞE YÜKSEL

CAN YAYINLARI
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Rudolfo Anaya, 1937 yýlýnda New Mexico, Las Pasturas’ta doðdu.
Devlet okullarýnda öðretmenlik yaparken üyesi olduðu toplumun
sözlü anlatý geleneðini yaþatmak için yazmaya baþladý. Ýlk kitabý
Kutsa Beni, Ultima ile 1971’de Quinto Sol Ulusal Chicano Edebiyat
Ödülü’nü kazandý. Daha sonra Alburquerque ile PEN Center’
in
roman dalýndaki ödülünü aldý. New Mexico Üniversitesi Ýlgilizce
profesörlüðünden emekli olan Anaya’nýn diðer yapýtlarý arasýnda
Zia Summer, Rio Grande Fall ve Shaman Winter bulunmaktadýr.

Ayþe Yüksel, 1952’de Ýstanbul’da doðdu. Kadýköy Maarif Kolej’in
den sonra Atatürk Eðitim Enstitüsü Ýngilizce Öðretmenliði Bölü
mü’nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi’nde lisansýný tamamlayýp Illi
nois, Concordia University’de yüksek lisans derecesini aldý. Özel
bir eðitim kurumunda uzun süre Ýngilizce öðretmenliði ve okul
yöneticiliði yaptýktan sonra meslekten ayrýldý. Anadiline olan
derin sevgisi nedeniyle çeviri çalýþmalarýna baþladý.
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Anne ve Babama
Saygýlarýmla
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Giriþ
Kutsa Beni, Ultima benim ilk romaným. 1960’larda,
Mexico Alburquerque’de bir taraftan devlet okullarýnda
öðretmenlik yaparken bir taraftan da geceleri yazýyordum. Altmýþlarýn ortasýnda Patricia ile evlendim, o
be
nim cesaret ve teþvik kaynaðým oldu. Romanýn
yediden faz
la taslaðýný yazdým. Patricia her birini
okuyarak önerilerini benimle paylaþtý.
1937’de New Mexico’da, eyaletin doðusundaki platoda
küçük bir köy olan Pastura’da doðdum. Doðumum
dan
kýsa süre sonra ailem Santa Rosa’ya, büyüdüðüm Pecos
Nehri’nin oraya taþýndýlar. Kutsa Beni, Ultima otobiyogra
fik unsurlar taþýr. Ne de olsa bir yazar kendi deneyimlerin
den yararlanýr. Ancak bu roman, ana karakter Antonio’nun
geliþim ayinlerinin iki yýlýný izleyen bir kurgudur. Romaný
birinci þahsýn aðzýndan anlatmamýn nedeni ise kendimi
Antonio’yla çok yakýndan özdeþleþtirmemdir.
Üniversiteye giderken yaratýcý yazým dersleri alma
dýðýmdan gayretimin semeresi kendi edinimlerimin bir
sonucudur. Gece geç vakit eski bir Smith Corona daktilo
su
nun klavyesine vura vura romanýn birçok taslaðýný
yaz
dým. Yaratýcý süreçteki gerçek büyülü an ise Ulti
ma’nýn gözümde canlanmasý ve romanda bir karakter
olarak yer almasý için beni yönlendirmesidir. Böylece bir
oðlan çocuðunun macera romaný aniden yoðun bir
11

bilinçdýþý keþfine dönmüþtür. Benim için þifacý Ultima,
doðuþtan New Mexicolu, bizim geleneksel þifa daðýtýcýla
rýmýzdandýr. Ultima, Ýspanyol, Meksikalý ve yerli öðreti
lerinin bir hazinesidir. Onun rolü “Antonio’nun gözlerini
açmak” ve çocuðun hem doðanýn güzelliðini görmesini
hem de kültürünün tinsel köklerini anlamasýný sað
la
maktýr. Antonio, onun rehberliðinde, nehrin, geniþ platonun ve tüm doðanýn ruhla dolu olduðunu anlamaya baþ
lar. Her þey canlýdýr ve Tanrý her yerdedir. Birden çocukluðun sýradan çeliþkileri daha derin anlamlar kazanmaya
baþlar. Artýk Antonio olaðandýþý rüyalarýna ve deneyimlerine olan yolculuðuna çýkmak durumundadýr. Bu onu
iyilik ve kötülüðün bu dünyada neden var olduðunu
sorgulamaya yöneltir.
Antonio, Ultima’yla birlikte cadýlarýn lanetlediði
dayýsýný tedavi etmek üzere El Puerto’ya gittiðinde pek
az çocuðun yaþayacaðý bir deneyim yaþar. Ultima’nýn
dayýsýna bir saç yumaðý kusturduðu bir arýnma törenine
dahil olur. Antonio þamanlýk diyarýna girmiþtir.
New Mexico folkloru, masallarýmýz, uçabilen, çakal
ve
ya baykuþ haline dönebilen insanlarýn hikâyeleriyle
doludur. Bu cadýlar (ben þaman demeyi tercih ediyorum)
kendilerinden yardým isteyen insanlarýn ihtiyaçlarýna
baðlý olarak iyi veya kötü iþler yapan güçlü insanlardýr.
Ultima, olumlu gücünü iyilik yapmak için kullanan bir
þamandýr.
Ultima’nýn geliþiyle Antonio þamanýn çalýþtýðý diya
ra, ruhlar dünyasýna yolculuðuna baþlar. Antonio yeni bir
gerçeðe girer. Rüyalarý, bu büyülü, bazen de korkutucu
dünyayý yansýtmaya baþlar. Antonio Ultima’nýn çýraðý
mýdýr? Eðer öyleyse, kilisenin öðretileriyle Ultima’nýn
yerli inançlarýný nasýl baðdaþtýrabilir? Antonio’nun karar
vermesi gereken bu ve diðer konular, romandaki gerilimi
yaratmaktadýr.
Pek çok kiþi bana “Ultima ismini nereden aldýnýz?”
diye soruyor. Ben de “Bana geldiðinde ismi oydu,” diyo12

rum. Ýlk tesadüfi karþýlaþmamdan itibaren kendimi bir
düþ avcýsý gibi davranmak üzere eðittim. Karakterleri
aramam; sanki onlar bana gelip hikâyelerini anlatmamý
isterler. Ultima gelip bana ve Antonio’ya bilinçdýþý dün
yasýný gösterdi. Bilinçdýþý diyarýnda, kültürümün sem
bol
leri dünya sembolleriyle baðlantýlýdýr. Altýn Sazan
be
nim efsanemdir. Bir hikâyeci olarak ayný zamanda
efsane yaratýcýsýyým da. Altýn Sazan’ýn hikâyesi Hýristi
yanlýðýn balýk simgesinde, Aztek Mitolojisi’nde ve Pueblo
yerlilerinin çýkýþ masallarýnda yankýlanýr.
Geleneksel New Mexico köylerinde Ultima gibi
ka
dýn
lar vardý. Köylerde doktorlarýn olmadýðý dönemlerde ebeler bulunurdu. Masaj yaparlar, kýrýk kemikleri
yerleþtirirler; bölgedeki þifalý bitkileri tanýrlar ve onlarý
çe
þit
li hastalýklarýn iyileþtirilmesinde kullanýrlardý. Bu
þifacýlardan bazýlarý cadýlarýn lanetlerinin kötü etkilerini
ortadan kaldýrmak için yoðun arýnma törenleri yönetirlerdi. Bugün akýl saðlýðý ile ilgili bir sorunda psikiyatra
gi
de
bilirsiniz. Ancak New Mexico’da dört yüz yýldan
uzun bir süre, benim ‘kadýn savaþçýlar’ dediðim þifacýlar
parçalanmýþ ruhlarýn onarýlmasýna yardým ettiler.
Þifacýlar bugün bile iþ görüyorlar. Geleneksel týbba
tekrar ilgi var. Organik þifacýlar eski þifacýlarýn tedavi
alan
larýndan bazýlarýnda hâlâ çalýþýyorlar. Hepimiz,
sadece bedenlerimizi deðil ruhlarýmýzý da bize daha iyi
hissettiren, bazý özel yeteneklere sahip olduðunu düþün
düðümüz insanlarýn varlýðýný biliyoruz. Ýþte, Ultima’nýn
da böylesi bir yeteneði var.
Kutsa Beni, Ultima’yý bitirdiðimde pek çok büyük
yayýnevine gönderdim. Bir sürü red cevabý aldým ama
yazarlar çok inatçýdýr. (Eðer bir yerlerde hikâyenizi okumayý bekleyenlerin olduðunu düþünüyorsanýz, öyle de
olmak zorundasýnýz.) Sonunda Berkley’de küçük bir
basýmevi olan Quinto Sol’a gönderdim. Eser kabul edildi
ve en iyi Chicano1 romaný dalýnda, 1971 Premio Quinto
1 Chicano: Meksika kökenli Amerikalý. (Ç.N.)
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Sol Edebiyat Ödülü’nü kazandý. Roman 1972’de yayýn
lan
dý. 1960’larda ve 70’lerde, Meksikalý-Amerikalýlar
va
tan
daþlýk haklarý mücadelesi veriyorlardý. Sanatta
Chicano Hareketi diye adlandýrýlan bir rönesans yaþanýyordu. Þiir, kurgu, tiyatro, duvar resimleri ve müzik adeta
çiçek açtý ve Meksikalý-Amerikalýlarýn yaþamlarýný daha
iyileþ
tirmek için verdikleri sosyal ve ekonomik mücadelenin bir parçasý oldu. Ben de bu edebi hareketin bir
parçasý olarak pek çok üniversite kampusuna ve topluluklara kitabým hakkýnda konuþmak üzere davet edildim.
1974’de New Mexico Üniversitesi’nde ders vermeye
baþ
ladým. Yazmaya devam edip bir tür otobiyografim
olan New Mexico üçlememin Heart of Aztlan (Aztlan
Yüreði) ve Tortuga (Kaplumbaða) adlý ilk ikisini tamamla
dým. Heart of Aztlan, 1950’lerde Alburquerque’nin bir
ilçesi olan Barelas’ta geçer. Annem ve babam bizi þehre
taþýmýþlardý. Bu, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý pek çok
aile
nin küçük New Mexicolu topluluklardan ayrýlýp iþ
bulmak için büyük kentlere gitmesinin tipik örneðiydi.
Büyülü bir gerçekçiliðin kenarýnda dolaþan bir roman
olan Tortuga ise Tortuga isimli çocuðun, yeraltý dünyasý
hali
ne gelen bir hastaneden kurtulma mücadelesini
anlatýr.
Ancak Kutsa Beni, Ultima en sevilen olmayý sürdü
rüyor. Ýnanýyorum ki okuyucular Antonio’nun ruhsal
seyahatini anlýyorlar. Belki, biz de Antonio gibi dini ya da
deðil, inançlarýmýzý sorguladýk ve Antonio’nun gerçeðin
pe
þinde olmasýný da anlýyoruz. Roman ayrýca folklor,
efsane ve rüyalarý lirik bir anlatýmla keþfediyor. Okurlar,
doðanýn romanda canlandýðýný hissettiklerini söylüyorlar. Nehir varlýðýyla, ruhuyla bir yürek gibi atýyor ve
Llano1 sanki orada yaþayanlarýn karakterlerini oluþturuyor. Güneþ ve ay, nehir ve plato, iyilik ve kötülük temalarý, Katolik kilisesinin öðretileri ve yerel halkýn manevi1 Plato, düzlük; ekin yetiþmesi çok güç, taþlý, sulak olmayan ve kuvvetli rüzgâr alan
geniþ topraklar. (Y.N.)
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yatý gibi öðeler okuyucuya ulaþýyor.
Geleneksel New Mexicolu inanýþlarým Katolik dini
ne ve Ýber dünyasýnýn Ýspanyol halk masallarýna dayanýr.
Bu inanýþlar Pueblo yerli yaþantýsýndan yapýlan kültürel
alýntýlardan etkilenmiþlerdir. Bu kültür, romanýn arka
fonunu oluþturur. Nuevo Mexicolular’ýn1 bu yaþam biçimi, yaratýcýlýðýmýn esin kaynaðýdýr. Ancak bir roman bir
kül
türü açýklamak için yazýlmaz. O, kendi kültürünü
yaratýr. Ben hikâyeler yaratýyorum. Okur ise kültürün
gerçekçi anlatýmý ile kurguyu ayýrt etmek zorunda.
Hâlâ yazýyorum. Son romanlarým arasýnda yaþa
dý
ðým yer olan Alburquerque’de mevsimler etrafýnda geçen
bir dörtlü de var. Dörtlü, baharý anlatan Alburquerque ile
baþlýyor, sonra üç polisiye romana geçiyor: Zia Summer,
Rio Grande Fall ve Shaman Winter. Romanlar bir kentte
geçip daha çaðdaþ temalarý iþliyorlarsa da Kutsa Beni,
Ultima’da keþfettiðim ayný manevi temalarý da yan
sýtýyorlar. Bu kitaplarýn yaný sýra düzinelerce kýsa hikâye,
makale, bir sürü oyun, son zamanlarda resimli kitap ve
genç okurlara yönelik hikâyeler yazmaktayým.
Kutsa Beni, Ultima’nýn baþarýsý okurdan geliyor. Bir
okur diðerine ondan bahsediyor ya da bir öðretmen sýný
fýnda öðrencileriyle kitabý iþliyor. Özellikle genç okurlar
ya
pý
týmý okuyup tartýþtýklarýnda memnun oluyorum.
An
to
nio’nun hikâyesi dünyanýn her yerindeki okurun
ilgi
si
ni çekti. Yaygýn olarak pek çok dile çevrildi.
Romanýn insanlara dokunabilme gücünün olmasýna ve
belki Ulti
ma gibi, günlük hayatlarýmýzda ihtiyaç duyduðumuz þifaya destek vermesine hâlâ þaþýrýyorum ve
minnettarým.
Rudolfo Anaya
Alburquerque, New Mexico

1 Nuevo Mexico: Ýspanyolca ‘New Mexico’ anlamýnda. (Y.N.)
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Uno1
Yedi yaþýma geldiðim yaz Ultima bizimle kalmaya
geldi. O gelince Llano’nun güzelliði gözlerimin önünde
say
fa sayfa açýldý. Nehrin çaðýldayan sularý, topraðýn
deðiþim uðultusuna þarký söyledi. Çocukluðun sihri öylece don
du ve hayat dolu topraðýn kalp atýþlarý yaþam
kanýma gizemini akýttý. Ultima elimi tuttu. Sessiz, sihirli
güçleri güneþle kavrulan bakir Llano’yu; yeþil ýrmak
vadisini ve beyaz güneþin evi mavi kubbeyi güzelleþtirdi.
Çýplak ayaklarým topraðýn güçlü titreþimini hissetti ve
vücu
dum he
ye
canla sarsýldý. Zaman öylece donup
kalarak yaþanan ve yaþanacak her þeyi benimle paylaþtý.
Her þeye en baþtan baþlayayým. Rüyalarým, doðu
mumla ilgili bana fýsýldanan hikâyeler, babamýn ve annemin yakýnlarý ile üç aðabeyimle ilgili baþlangýcý deðil,
Ultima’nýn geliþiyle olan baþlangýcý demek istiyorum.
Evimizin çatý arasý iki küçük odaya bölünmüþtü. Kýz
kardeþlerim Deborah ve Theresa bir bölümde kalýrlar,
bense kapýnýn yanýndaki küçük bölmede yatardým. Gýcýr
dayan tahta merdivenler aþaðýda mutfaða açýlan bir hole
inerdi. Benim, merdivenlerin en tepesinde, evimi
zin
kalbi olan annemin mutfaðýna hâkim bir yerim vardý.
Oradan þerifin öldürüldüðü haberini getiren Chávez’in
dehþet içindeki yüzünü görmüþtüm. Aðabeylerimin
babama karþý isyanlarýný da... Ve pek çok kez gecenin geç
1 Bir. (Y.N.)
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vaktinde Ultima’nýn dikkatli bir þifacý olarak, sadece
do
lu
nay zamanýnda toplamasý gereken bitkileri kendi
elleriyle toplayýp eve dönüþünü de görmüþtüm.
O gece yataðýmda sessizce yatarken babamla annemin Ultima hakkýnda konuþtuklarýný duydum.
“Está sola,”1 dedi babam, “ya no queda gentle en el
pueblito de Las Pasturas...”2
Ýspanyolca konuþuyordu. Sözünü ettiði köy onun
eviydi. Babam hayatý boyunca hep vaquero3 olmuþtu.
Bu niteleme Ýspanyollarýn New Mexico’ya geliþleri kadar
es
kiy
di. Büyük çiftlik sahipleri ve toprak aðalarýnýn
gelip güzel Llano’yu çitlerle çevirmesinden sonra bile
babam ve onun gibiler orada çalýþmaya devam ettiler.
Sanýrým ruhlarýnýn ihtiyacý olan özgürlüðü sadece o
geniþ arazide ve o gökyüzünün altýnda hissedebiliyorlardý.
“Qué lastima,”4 diye cevapladý annem, maharetli
parmaklarý oturma odasýndaki koltuk örtüsünün nakýþýný
iþlerken.
Annemin iç geçirdiðini duydum. Llano’nun koskoca
yalnýzlýðýnda Ultima’nýn tek baþýna yaþadýðý düþüncesiy
le tüylerinin diken diken olduðunu hissettim. Annem
Llano’ya ait bir kadýn deðildi. O bir çiftçi kýzýydý. Ne
Llano’nun gü
zelliðini görebiliyor ne de kaba saba
erkeklerin hayatlarýnýn yarýsýný at sýrtýnda geçirmelerini
anlayabiliyordu. Las Pasturas’taki doðumumdan sonra
babamý Llano’dan ayrýlmaya ve aileyi, bizler için okul ve
diðer fýrsatlarýn olacaðýna inandýðý Guadalupe kasabasýna getirmeye ikna etmiþti. Bu taþýnma babamýn deðerini,
arkadaþlarýnýn, yani özgürlük ve yaþam tarzlarýna sýký
sýkýya bað
lý olan diðer vaquero’larýn gözünde düþürmüþtü. Kasabada hayvanlara bakacak yer olmadýðýndan
1 Yapayalnýz. (Y.N.)
2 Las Pasturas köyünde insan kalmadý. (Y.N.)
3 Sýðýr çobaný, sýðýrtmaç. “Vaquero” bir statü ifadesi olduðu için kitap boyunca aynen
kullanýlacaktýr. (Ç.N.)
4 Ne yazýk. (Y.N.)
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babam küçük sürüsünü satmýþtý. Ancak atýný satmayacaðý için yakýn arkadaþý Benito Campos’a vermiþti. Ama
Campos atý kapatamamýþtý çünkü at da sahibinin ruhuna
uygundu. O yüzden at özgürce dolaþmasý için salýnmýþtý.
Llano’daki hiçbir vaquero ata boyunduruk vurmamýþtý.
Sanki biri ölmüþtü de herkes ölenin dünyada dolaþan
ruhundan bakýþlarýný kaçýrýyordu.
Babamýn gururu kýrýlmýþtý. Eski dostlarýyla gitgide
daha az görüþüyordu. Anayol yapýmýndaki iþine gidiyor,
cumartesileri ücretini aldýktan sonra çalýþma arkadaþla
rýyla Longhorn’da içiyordu. Ama kasabadakilerle hiçbir
zaman yakýn deðildi. Bazý hafta sonlarý Llanolular mal
zeme almak için kasabaya geliyor, Bonney, Campos veya
Gonzales kardeþler gibi eski dostlarý ziyaret için babama
uðruyorlardý. Bu zamanlarda bir taraftan içip bir taraftan
da eski günlerden söz ediyorlardý. O günlere ait hikâye
ler anlatýrken babamýn gözleri parlardý. Ama güneþ,
bulutlarý turuncu ve altýn rengine döndürerek batarken
vaquero’lar kamyonlarýna atlayýp evlerine yollanýrlar ve
babamý da uzun gecede yalnýz baþýna içmeye terk ederlerdi. Babam pazar sabahlarý son derece huysuz kalkar,
erkenden Pazar Ayini’ne gitmek zorunda kaldýðý için
söylenip dururdu.
“Ultima hayatý boyunca insanlara hizmet etti. Þimdi
ise insanlar savaþýn rüzgârýyla kuru otlar gibi sürüklenip
oraya buraya daðýlmýþ durumdalar. Savaþ her þeyi içine
çekerek kurutuyor,” dedi babam ciddi bir ifadeyle. “Sa
vaþ, genç delikanlýlarý denizaþýrý yerlere gönderiyor.
Onlarýn aileleri de iþ için California’ya taþýnýyorlar.”
Annem, “Ave María Purísima,” diyerek savaþtaki üç
aðabeyim için haç çýkarttý. “Gabriel,” dedi babama, “la
Grande’nin bu ileri yaþta tek baþýna kalmasý doðru deðil.”
“Haklýsýn,” diyerek onayladý babam.
“Seninle evlendikten sonra Llano’da yaþamaya baþ
la
dýðýmýzda, ailenin güçlenip büyümesi sýrasýnda la
Grande’nin yardýmý olmasaydý baþaramazdým. Ah, ne zor
Kutsa Beni, Ultima
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yýllardý.”
“Ýyi yýllardý,” diye babam itiraz etti. Ama annem tar
týþmazdý.
“Yardým etmediði tek bir aile bile yok,” diye devam
etti annem. “Ona göre birini ölümün pençesinden kapýp
almak için hiçbir yol sonuna kadar yürünemeyecek denli
uzun deðildi. Hatta Llano’nun kar fýrtýnalarý bile onu
doðum yaptýracaðý yere gitmekten alýkoyamazdý.”
“Es verdad,”1 dedi babam baþýný, onaylayarak sallarken.
“Oðullarýmýn doðumunda hazýr bulundu.” Annemin
daha sonra babama kýsa bir bakýþ attýðýný tahmin ediyorum. “Gabriel, onun son günlerini yapayalnýz geçirmesi
ne izin veremeyiz.”
“Doðru, bu bizim insanlarýmýzýn tarzý deðil,” diyerek
onayladý babam.
“La Grande’yi bir yuvaya kavuþturmak büyük bir
onur,” diye mýrýldandý annem. Annem saygýsýndan dola
yý Ultima’ya hep la Grande derdi. Bu, kadýnýn yaþlý ve
bilge olduðu anlamýna geliyordu.
“Ultima’nýn gelip bizimle yaþamasý için Campos’la
haber gönderdim bile,” dedi babam memnun bir ifadey
le. Bunun annemi hoþnut edeceðini biliyordu.
“Müteþekkirim,” dedi annem sevgi dolu, “belki la
Grande’nin pek çok kiþiye sunduðu iyiliklerin birazýný
ödeyebiliriz.”
“Ya çocuklar?” diye sordu babam. Ben ve kýz
kardeþlerimle ilgili kaygýlanmasýnýn nedenini biliyordum. Çün
kü Ultima þifacýydý, yani þifalý bitkileri ve
eskiden kalma tedavi usüllerini bilen, mucizeler yaratarak hastalarý iyileþtiren bir kadýn. Ultima’nýn, cadýlarýn
lanetini kaldýrabildiðini, onlarýn insanlarý hasta etmek
için içlerine sok
tu
ðu kötülükleri çýkartabildiðini duymuþtum. Þifacý böy
le
si bir gücü olduðu için yanlýþ
anlaþýlýyor ve çoðunlukla büyücülük yaptýðýndan þüphe
1 Doðru. (Y.N.)
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ediliyordu.
Korkuyla ürperdim ve bu düþünceyle kalbim buz kes
ti. Halk arasýnda dolaþan rivayetler, cadýlarýn kötülük
hikâyeleriyle doluydu.
“Onlarýn dünyaya gelmelerine yardým etti, onlara
sadece iyilik getirir,” diye cevapladý annem.
“Está bien,”1 derken esnedi babam. “Yarýn sabah
onu getirmeye giderim.”
Böylece Ultima’nýn gelip bizimle yaþamasýna karar
verildi. Babamla annemin Ultima’ya bir yuva saðlayarak
iyilik yaptýklarýný biliyordum. Yaþlýlara ve hastalara yar
dým etmek bir gelenekti. Ailenin güven ortamý ve sýcaklý
ðýnda her zaman fazladan bir kiþiye daha yer vardý. Bu
ister bir yabancý, isterse bir dost olsun.
Çatý arasý sýcaktý. Orada, evin uykuya dalarken çýkar
dýðý sesleri dinleyip Hail Mary’i üst üste içimden tekrarlarken rüya âleminin içine sürüklendim. Bir keresinde
anneme rüyalarýmdan bahsetmiþtim. O da bunlarýn Tan
rý’nýn gönderdiði hayaller olduðunu söylemiþti. Mutluy
du çünkü onun kendi hayali, benim büyüyünce rahip
olmamdý. Ondan sonra anneme rüyalarýmdan bahsetme
dim. Onlar sonsuza kadar bende kaldý.
Rüyamda Llano’nun yuvarlak tepelerinin üzerinde
uçuyordum. Ruhum, bir grup kerpiç kulübenin bulundu
ðu yere gelinceye kadar karanlýk düzlüðün üzerinde
dolaþtý. Las Pasturas köyünü fark edince kalbim mutlu
lukla dol
du. Kerpiç kulübelerden birinde ýþýk vardý.
Düþüm
deki gö
rüler beni bir bebeðin doðumuna þahit
olmam için oraya doðru sürükledi.
Doðum sancýlarý içindeki annenin yüzünü seçemi
yordum ama yeni doðan, buðusu üstünde bebekle ilgile
nen siyahlar içindeki yaþlý kadýný görebiliyordum.
Bebeðin göbek kordonuna hýzlý bir þekilde düðüm attý,
eðildi ve kordonun boþta kalan kýsmýný ýsýrarak koparttý.
1 Ýyi. (Y.N.)
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