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Inka Parei, 1967’de Frankfurt am Main’da doðdu. Çocukluðu Hes
sen’da geçti. 1987’de Berlin’e taþýndý. Alman Dili ve Edebiyatý, Sos
yo
loji, Siyasal Bilimler ve Sinoloji öðrenimi gördü. Yazarýn ilk
romaný olan Gölge Boksörü, 2000 yýlýnda Hans Erich Nossack Ödü
lü’ne deðer görüldü ve yapýt bugüne kadar dokuz dile çevrildi.
Yapýtlarý kimi eleþtirmenlerce “Berlin Jenerasyonu” adý verilen bir
akýma dahil edilen Parei, ayrýca 2003 yýlýnda Ingeborg Bachmann
Ödülü’nü de aldý. Halen oðluyla Berlin’de yaþýyor ve yazarlýk yaþa
mýný sürdürüyor.

Çiðdem Öztekin, 1953 yýlýnda Mersin’de doðdu. Sankt Georg Avus
turya ve Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi’ni bitirdikten son
ra yüksek lisans eðitimini pazarlama dalýnda tamamladý. Johannes
Ma
rio Simmel, Heinrich Böll, Stefan Zweig, Harry Martinson,
Agatha Christie, James Baldwin ve Bernhard Schling gibi yazarla
rýn kýrktan fazla yapýtýný Türkçe’ye çevirdi.
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1
O benim komþum. Yýllardýr ayný katta yaþýyoruz.
Zaman zaman anahtarlarýmýzý eski kapýlarýmýzýn kilitle
rine ayný anda soktuðumuz olur. Hemen ardýndan ben,
bir metre geniþliðinde bile olmayan, sarý kenevir serili,
uzun ince bir hortumu andýran koridorumda gözden kay
bolurum, kadýn da kýrklý yýllarýn kiþiliksiz kahverengisi
ne boyanmýþ kendi holünde. Ýðrenç bir renk. Soluk ýþýltý
sý ve temizlenmez oluþuyla, sahiplerinin pas rengi hazýr
mamalarla beslediði çoban köpeklerinin kaldýrýmlara
býrakmayý âdet edindikleri dýþkýya benzer.
Lehniner Sokaðý’ndaki bir zamanlarýn saygýn Musevi
apartmanýnýn artýk sadece bizim, komþumla benim yaþa
dýðýmýz kanadýna bir haftadýr sessizlik egemen. Üç cep
hesi dýþarý baktýðýndan ýsýtýlmasý neredeyse olanaksýz, bir
kenarý kesilmiþ kareyi andýran loþ odalý Berlin tipi bir
bina kanadý; ortak tuvaletiyse merdiven sahanlýðýnda.
Kýþ baþlamadan hemen önce burada oturan az sayý
daki kiracý da genellikle akrabalarýna yakýn yerlere, Mar
zahn ya da Hellersdorf uydu kentlerindeki kaloriferli,
çöp dökme bacasý olan prefabrik apartmanlara taþýndý.
Son giden, yarý bodrum katta yaþayan unutulmuþ ihtiyar
kadýn oldu. Evini terk etmeye yirmi yýl boyunca inatla
karþý çýkmýþtý. Bacaklarýnýn açýkta kalan kýsýmlarýný
çiçekli bezlere sarmýþ yarý kör kadýn, kasým baþýnda
huzurevine götürüldü.
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Artýk apartmanda tek baþýma olduðuma eminim.
Günlerdir ortak su tesisatýmýzýn homurtusu ancak ben
musluðu açtýðýmda duyuluyor, komþum evde deðil. Ne
bir anahtarlýk þakýrtýsý, ne bir öksürük, ne de yabancý
ayak sesleri iþitiliyor. Ara sýra rüzgârýn etkisiyle çarpýp
kapanan avlu kapýsý. Bunun dýþýnda her þey taþ kadar
sessiz. Duyulan tek ses merdiven boþluðunun kýrýk
dökük fayanslarýnda yankýlanan adýmlarým.
Anoraðýmýn kapüþonunu kaldýrýyor, plastik torbalarý
sýrtlanarak avluya çýkýyorum.
Niyetim, uzun kancalý bir sopayla silahlanmýþ olarak
geçen haftanýn çöplerinden kurtulmak. Geçen yaz çöp
çüler son kez gelip eski, demir çöp bidonlarýný kaldýrdýk
larýndan bu yana, özel bir gereç ve küçümsenmemesi
gereken bir beceriyle yürüttüðüm bir iþ bu! En uygun
zamaný da komþu binadaki iþ sahibi insanlarýn küçümse
yen bakýþlarla pencereden dýþarýyý seyretmedikleri öðle
den öncesi.
Özel mülkiyet hakkýnýn yeniden getirilmesiyle yan
binanýn avlusunu bizimkinden ayýran alçak duvarýn üze
rine çekilen tel örgüye yaklaþýyorum. Sopayý dikkatli
hareketlerle el büyüklüðünde bir delikten geçirerek
ucundaki kancayý çöp bidonunun aðzýný kapayan plastik
mandala takýlana dek itiyor ve sopayý aþaðý bastýrarak
kapaðý açýyorum. Bunun ardýndan aðzýna kadar dolu
açýk yeþil renkli torbalarý, iyimser ihtimalle çöp kutusu
na, hiç olmadý yakýnýna düþecek þekilde dik bir açýyla tel
örgünün öbür tarafýna atmak zorundayým.
Birkaç dakika boyunca torbalarý çitin üzerinden aþý
rýyor, düþtüklerinde onlarý sopa yardýmýyla çöpün yakýný
na çekiyorum. Ardýndan depozitolu þiþelerin olduðu
plastik torbayý almak üzere arkamý dönüyor ve ansýzýn o
tabelayla karþýlaþýyorum.
Daha dün burada tabela yoktu.
Tabela binanýn gri sývalý, duvar yazýlarý ve ýslak bri
ket tozuyla kaplý duvarýna vidalanmýþ. Ýnþaat firmasýna
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ait pýrýl pýrýl parlayan bir tabela. Mavi ikiz villalý amble
min altýnda yazan þirket adý ve adresi çerçeve içine alýn
mýþ.
Tel örgüye yaslanarak gözlerimi kapýyor, soðuk kýþ
havasýný soluyarak duvarýn boþ olduðunu hayal etmeye
çalýþýyorum. Ardýndan yeniden gözlerimi açýyorum.
Tabela hâlâ orada.
Diðerleri birbiri ardýna tadilattan geçirilirken bu
harap binanýn unutulmasý olanaksýz. Kira sözleþmem
olmadan, hiçbir resmi kuruluþça tanýnmadan, sicile kay
dolmadan burada sonsuza dek saklanamayacaðým belliy
di zaten. Peki, binanýn son resmi kiracýsý olan kapý kom
þum ve tuvalet ortaðým Bayan Dunkel de þu sýralar orta
dan kaybolmak zorunda mýydý?
Beni tam da þimdi yalnýz býrakmasý olacak iþ deðil.
Oysa yýllardýr bir kez bile uzun süreliðine, bir ya da iki
günlüðüne bile buradan ayrýlmamýþtý.
Kollarýný öne uzatýp merdiven týrabzanýndan artaka
lanlara tutunarak alýþveriþ poþetlerini yavaþ yavaþ yuka
rý taþýyýþý canlanýyor gözümde. Dikkatli, büyük olasýlýkla
bulunduðu yere baðlý bir insandý. Hiç konuðu olmazdý.
Kapýsýnýn zilinin çaldýðýný duyduðumu hiç anýmsamýyo
rum. Onunla ilgili tek aklýmda kalan yalnýz yaþayanlara
özgü ufak alýþkanlýklarý: Baðcýklý çizmeleri burunlarý
dýþa bakacak þekilde paspasýn yanýna yerleþtirilir, daima
paspasýn soluna, zira sað tarafta kül kovasý olur (þahsen
ben tersini yaparým). Dýþarý çýkýlmýyorsa akþam sekizle
dokuz arasý emniyet zinciri takýlýp kapý kilitlenir, kimile
yin son bir kez açýlýp kapanýr ki merdiven boþluðunun
soðukluðuyla içeri sýzan gece hissinin üzerine de sürgü
çekildiðinden emin olunsun.
Onun hakkýnda fazla düþünmeden, yaþamýnýn,
esintisi eksik olmayan, neredeyse bedavaya oturduðu
otuz beþ metrekarelik dairesi, ortak merdivenimiz,
Rosenthaler Meydaný civarýndaki sokaklarýmýz ve diðer
bölgelerdeki bazý sorunlu iliþkilerden meydana gelen
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dar bir çemberin içinde geçtiðini düþünürdüm. Ansýzýn
ortadan kaybolmasý dengemi bozuyor.
Bunun dýþýnda birkaç gündür geceleri hareketlenen
ve barýnma hakkýmý tartýþmaya açan kýrkayak, hamam
böceði ve fare gibi yaratýklar tarafýndan kuþatýlmýþ
durumdayým. Üstelik kýsa süre önce terk edilen sokak
tarafýndaki bloku keþfe çýkmak gibi bir hata yaptým. Bu
nedenle geceleri düþümde, zemin kattaki küflenmiþ
krem rengi polyester kumaþlý oturma grubu üzerime geli
yor ve ikinci katýn pencere pervazýna asýlý, kirden kaskatý
kesilmiþ Hür Alman Gençliði armalý gömleði kokluyor.
Gömleðin yakasý boynuma sýkýca kaynadýðýndan onu
çýkaramýyorum; uzun lafýn kýsasý: Sinirlerim giderek
bozuluyor.
Eriyen kar suyu yaðmur oluðunun aþaðý doðru sar
kan kalýntýsýndan saç ayrýmýma damlýyor, kulaklarýmýn
arkasýndan enseme doðru süzülüyor. Baþýmý kaldýrýp en
üst kata bakýyorum. Bir haftalýk susuzluðun ardýndan
Dunkel’in mutfak penceresindeki eðreltiotunun uçlarý
saman sarýsýna dönmüþ. Parmak uçlarýmda yükseliyo
rum. Niçin benden hiç deðilse bitkilerini sulamamý iste
medi? Yaðdan bulanýklaþmýþ mutfak penceresinden
baharat kavanozunun silik hatlarýný, mavi beyaz baskýlý
süt kutusunu ve kesik yerinden küf baðladýðýný tahmin
ettiðim bir somun ekmeði seçebiliyorum.
Bakýþlarým diðer pencereye kayýyor. Camýn arkasýn
da bir hareket mi oldu? Korku içinde elimdeki þiþeleri
düþürüp etrafa bakýnýyorum. Biraz gerinip duvardaki
halý çýrpma demirine tutunarak avluyu çevreleyen insan
boyundaki diðer duvarýn üzerine týrmanýyorum. Dun
kel’in oturma odasýnda mavi yeþil gölgeler birer alaz gibi
kýpýrdanýyor, bir haber spikerinin zar zor duyulan bas
sesi, görüntünün ritmine uygun olarak yükselip alçalý
yor. Þimdi de mutfak, oda ve koridorun ýþýklarý yanýyor.
Hiç kuþ
ku yok: Elekt
rik düð
me
si
ni çe
vi
ren bu el ses
çýkarmayan, etten kemikten olmayan bir el olmalý. Hem
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de bir haftadýr ýsýnmaya gerek duymayan, baðýrsaklarýný
boþaltmayan ve komþumun canýný alan yaratýða ait bir el.
Elimdeki depozitolu þiþeleri þangýrdata þangýrdata
koþarcasýna sokaða çýkýyorum.

2
Mirca’nýn kafesinde patates çorbasý ve nane limon
içtikten sonra nihayet toparlanýyorum. Siyah saçlý, soluk
tenli bir Rumen olan kafe sahibi gülümseyerek masanýn
üzerine bir kül tablasý býrakýyor. Pipomu doldurup kafe
nin içi
ni ve Wein
berg Yolu’nun yað
mur al
týn
da
ki gri
görüntüsünün bir kýsmýný izleyebildiðim en sevdiðim
köþedeki koltuðumda arkama yaslanýyorum.
Sokakta pasaklý üç Çingene kýz çocuðu, çiklet oto
matýndan kazandýklarý plastik sarýsý saat için itiþiyor;
küçük çocuklarýn kumarhanesi otomatlar: Ýki marklýk
bozukluðu atmalarýyla, kollarýnýn ucunda küçük boþluk
lar olan metal ahtapot dönüyor, ama genellikle þeker ve
gýda boyasýyla yapýlmýþ çikletten fazlasýný yakalamýyor.
Arkalarýndan yaklaþan sekiz yaþlarýnda bir oðlan çocu
ðu, ganimetlerini ellerinden kapýyor. Kýzlar irkilip ince
eteklerinin altýnda soðuktan kaskatý kesilmiþ eklemlerle
þaþýrýp yerlerinde sýçrarken, oðlan ganimetini lastik çiz
mesinin koncundan içeri atýyor. Yara baðlamýþ aðzý sýrýt
mak için açýlýyor ve altýn diþlerini sergiliyor. Bacaksýz,
çevik adýmlarla görüþ alanýmdan çýkarken iç savaþýn
parçaladýðý burnundan geri kalanlar havaya kalkýyor.
Günün bu saatinde lokanta sakin olur. Benim dýþým
daki tek müþteri, turuncu deri pantolonla elma yeþili el
örgüsü kazak giymiþ, ballý süt içen gösteriþ meraklýsý bir
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kadýn. Dostum Mirca bana sütlü kahve getiriyor. Üzerin
de buharlar tüten fincaný sarsak hareketlerle zar zor geti
rip masanýn kenarýna býrakýyor.
Ailesinin geçimini saðlamak için lokanta iþletmek
zorunda kalan parasýz bir ressamdan garsonluk becerile
ri beklenemez. Tezgâhýn yanýndaki dar bir merdivenle
bodruma, Çavuþesku iktidarýnda yaþanan kâbuslarý res
mettiði büyük boy tablolarýnýn görülebileceði Mirca’nýn
resim galerisine iniliyor. Soðuk tören caddelerinde, terö
rün bedensel geliþimi çarpýtan bir hormon olduðunu
düþündüren, hamurumsu suratlý, kalýn enseli insanlar;
bir yurt penceresinin paslý parmaklýklarý arkasýnda
boyunsuz, bedensiz, lahana gibi üst üste yýðýlmýþ çocuk
kafalarý: Merdivenden tekrar yukarý çýkanýn yüzü bir
süreliðine, Mirca’nýn suratý gibi bembeyaz kesiliyordu.
Bugüne kadar ondan resim satýn alan olmadý; ikinci kez
aþaðý inmek isteyecek biri olduðunu da sanmýyorum.
Dunkel hakkýnda bildiklerimi hatýrlama çabalarým
sonuçsuz kaldý, ona karþý her zaman ilgisiz olmuþtum.
Belki de onun gibi, benim gibi kadýnlara bu þehirde sýk
ça rastlandýðýndan.
Geçen ilkbahar kapýsýnýn önündeydim. Kapý kolunu
ters tarafta bulmayý bekliyordum ve alýþýldýk hareketleri
aynadan izliyor da tersini yapýyormuþum gibi bir hisse
kapýldým. Sanki birden sol elle yazmak zorunda kalmý
þým gibi. Elimde postacýnýn, belki de adlarýmýz nedeniyle
karýþtýrýp yanlýþlýkla onun yerine bana verdiði bir mek
tup vardý. Eþikte durup bana baktýðýnda ikimiz de irkil
dik. Yýllardýr bitiþik kapýlarýn ardýnda yaþamamýza rað
men birbirimize hiç bu kadar yakýn olmamýþtýk. Denetle
yemediðim bir aynaya bakýyor hissiyle zarfý eline tutuþ
turup hýzla kendi koridoruma döndüm.
Eve döndüðümde Dunkel’in evine gireceðim. Bura
dan birkaç bina ötedeki Wang Usta’nýn yanýnda yýllar
süren zorlu çalýþmalarým ardýndan kilidi açmanýn bana
sorun yaratacaðýný sanmýyorum. Polis çaðýrmam söz
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konusu bile olamazdý; ne de olsa Lehniner Sokaðý’nda
yasal olarak ikamet etmiyordum. Üstelik yanlarýnda
köpek getirip getirmeyecekleri de bilinemezdi. Wang
Usta öðrencilerine yalnýzca yumruk ve tekme atmayý
deðil, Çinlilerin hayatta kalmaya iliþkin otuz altý strateji
sini de öðretiyordu. Wang Usta beni bekleme konusunda
da eðitti; bunu uygun zaman sezgisi olarak adlandýrýyor
du. Bu nedenle beklemeye koyuldum. Burgaçlar halinde
yükselen duman hem sakinleþtiricim hem de 4 numaralý
strateji için kullanacaðým zaman sayacým. 4. strateji yor
gun düþmanýn karþýsýna dingin ve güçlü çýkmaktý.

3
Bugünlerde ikinci kez yanýma yanlýþ tütün paketini
alma beceriksizliðini yapýyor, vanilya ile içimi hoþlaþtýrýl
mýþ Þark tütünü yerine sert Fransýz tütününü içmek
durumunda kalýyorum. Tiksinerek pipoyu masanýn üze
rine fýrlatýyor ve ona, üzerime atýlmaya hazýr kötü niyetli
bir cinmiþ gibi bakýyorum. Gerçekten. Mavi dumanýn
içinde, artýk unutmak istediðim çirkin bir yüz beliriyor,
þiþedeki cin gibi dumanýn arasýndan yükselip bana baký
yor.
1989 yýlýnýn bir ilkbahar günü yine sokaktayým. Yeni
den þehrin batý ekseninin eski, artýk tamamen gerçekdý
þý görünen yaþantýsýnýn içinde. Henüz baþka bir þey bil
miyorum. Bu yaþamýn, riskli ve fevri bir yanýlsama oldu
ðuna iliþkin bir izlenimim yok henüz. Karþýlýðýnda, bazý
günler yaþamak için güç bulmakta zorlandýðým bugünün
feda edildiði günler.
Sýcak bir gün, ilkbahar için fazlasýyla sýcak. Kreuz
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berg’in, Görlitzer Ýstasyonu çevresindeki sokaklarýndan
sýcak ve kum nedeniyle buharýmsý bir toz bulutu yükse
liyor. Kum, raylarý hâlâ duran terk edilmiþ istasyonun
kullanýlmayan geniþ açýk alanlarýndan geliyor. Raylar,
araya örülen duvarla onlarca yýldýr anlamýný yitirdi, þim
di giderek çöle, bozkýra dönüþüyor.
Öðleden sonranýn geç bir saati. Mahalle yavaþ yavaþ
kalabalýklaþýyor. Türk ailelere ait týka basa dolu orta sýnýf
otomobiller kendilerine park yeri arýyor. Ýnsanlar otomo
billerinden iniyor, sert hareketlerle kapýlarý çarpýyor, yor
gun küçük çocuklarýný ve mangal partilerinin artýklarýný,
apartmanlarýn henüz kýþ soðuðunu atamamýþ giriþlerine
taþýyor. Neredeyse bütün binalarýn cephesinde, ön diþleri
kararmýþ bir kýz çocuðu caddeyi seyrediyor, fazla sulan
dýrýlmýþ tutkal nedeniyle dalga dalga olan posterlerin
yýrtýlmýþ kenarlarý rüzgârda kýpýrdanýyor. Resimdeki,
elinde tuttuðu sopayý askeri bir tavýrla omzuna almýþ,
konuþma balonunu yayalarýn burnuna sokuyor: “Haydi,
Devrimci 1 Mayýs’a!”
Miting kortejinin sonundan ayrýlan küçük gruplar
Lausitzer Meydaný’ndan bu yana geliyor, görünürde
rahat tavýrlarla, acelesiz, benden yana yürüyor. Gergin
liklerini ele veren sadece tutturduklarý yönden ayrýlma
maktaki kararlýlýklarý. Yeþil beyaz renkli, parmaklýklý
araçlarýn direksiyonunda oturanlar, çevrede tur atarken
sýkkýn görünüyor. Zaman zaman duruyor, birbirleriyle
çene çalýyor, taba rengi gömleklerinin kollarýný kývýrýyor,
telsiz anonslarýna kulak kabartýyorlar. Sokaðýn karþý
tarafýnda on altý yaþlarýnda iki genç, aðýz ve burunlarýný
Filistin tipi kýrmýzý eþarplarla örtmüþ, bir çiçek tarhýný
çevreleyen taþlarý sökmeye koyuluyor.
Düðüm noktasý olmasý muhtemel yere ulaþmanýn
birçok yolu var. Güneydoðu yönünden, Sonnenallee’den
geçerek Wiener Caddesi’ne dönülebilir, yolun sonundaki
yeþil alandan, bodrum gibi loþ meyhanelerin, kirli oyun
salonu ve çamaþýrhanelerin yer aldýðý demiryolu viyadü
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künün demir putrellerinde son bulan tozlu bölüme yavaþ
adýmlarla ulaþýlabilir. Yani her iki tarafýn da ele geçirmek
istediði stratejik merkeze. Ya da yola Oranien Caddesi’n
den çýkýlýr, Adalbert ve Mariannen caddelerini geçtikten
sonra, bu kez kuzeybatý yönünden demiryolu viyadükü
ne varýlabilir. Benim yürüme parkurum her zaman
büyük temel çukurunun bulunduðu arsanýn hemen
yanýndaki Türk büfesinin önünde biter. Burasý önceki yýl
bu vakitler yanan süpermarketin arsasý.
Bu yýl güneydoðu tarafýndan yaklaþýyorum. Geniþ
kaldýrým taþlarýnýn üzerinde mümkün olduðunca yavaþ
adýmlarla yürürken, durum tehlikeli bir hal aldýðýnda
sapýp gözden kaybolabileceðim beþ ara sokaðý sayýyo
rum: Glogauer, Liegnitzer, Forster, Ohlauer, Lausitzer.
Ara sokaklar sakin bölgelere açýlýr. Buralardan herhangi
bir duraða varmak mümkün. Düzenli aralýklarla Kott
busser Damm boyunca tehlikeli bölgeyi geçen çift katlý
sarý otobüsler sallana homurdana bu duraklara uðrar.
Renkli baskýlý gömlek giymiþ þiþman bir adam Türk
bank’ýn parmaklýklý pencerelerini kontrplaklarla emni
yet altýna alýyor, kot pantolon ve spor ceket giymiþ sivil
güvenlik elemanlarý bir pizzacýnýn kapýsýnda oturmuþ,
birbirine dolanmýþ naylon ipleri çözmeye uðraþýyor.
Uzaklardan caddelerin iki yanýnda yankýlanan Karayip
davullarýnýn sesi. Kalabalýðýn arasýnda kendime yol aça
rak blok blok ilerlemeye çalýþýyorum. Kaldýrýmlar; rasta
saçlar, tam oturmayan takým elbiseler, sentetik kumaþý
sýcakta yanan siyah türbanlar, nasýrlý ve kýlcal damarlarý
çatlak sokak dövüþçüsü elleri, cerahatle dolu hýzmalar ve
çamurlu çizmelerin üzerinden görünen çýplak, beyaz bal
dýrlarla dolu. Neredeyse hedefime varmak üzereyim.
Etraftakilere odun ateþinde piþmiþ döner ve þiþede ýlýk
bira servisi yapabilmek için dükkân kapýsýyla bisiklet
yolunun arasýna plastik sandalye dolduran Ankara Kebap
Salonu’yla aramda bir tek Lausitzer Caddesi var artýk.
Ellerinde benzin bidonlarý taþýyan, yün berelerini iyi
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ce yüzlerine çekmiþ iki iri yarý tipin peþi sýra caddeyi geç
mek üzereyim. Acý bir fren sesi, bir konvoy caddeye giri
yor. Durur durmaz araçlarýn kapýlarý açýlýyor. Yeþil zýrhlý
karaltýlarýn caddeye atlayýp önüme dikilmeleriyle kendi
mi plastik miðfer, göðüs siperlikleri ve havaya kaldýrýlmýþ
kalkanlardan meydana gelen bir duvarýn karþýsýnda
buluyorum. Hemen yaný baþýmda aksi yönde canhýraþ bir
koþuþturma baþlýyor ve beni de beraberinde sürüklüyor.
Keþke olduðum yerde kalsaydým.
Sonraki haftalar boyunca, yaþanan þokun etkisiyle
faltaþý gibi açýlmýþ yaþsýz gözler ve soðumuþ pipolarýn acý
aðýzlýklarýyla otururken tekrar tekrar yinelenen bu cüm
le. Ama olduðum yerde kalmýyorum. Diðerleriyle cadde
nin karþý tarafýna sürüklenmeme izin veriyor, bir çalýlýða
takýlýyor, dört ayak durumunda tepeye, eski istasyon
sahasýna týrmanýyorum.
Yukarýya vardýðýmda arkama dönüyorum. Yeþil zin
cirlerin uçlarý kavuþuyor, ara sokaklarýn önünü yeniden
açýyor. Hemen aþaðýda öfkeli kalabalýktan bir grup geri
ye döndü, þimdi yoldan söktükleri parke taþlarýný savura
rak kendilerine caddeye çýkan bir yol açmaya çalýþýyor
lar. Ah keþke ben de, olaylarý umursamadan izleyen çev
re sakinleri gibi kapý önüne, kaldýrýma attýðým taburenin
üzerine oturup olaylarý izleseydim.
Hava kararýyor. Göremediðim otlarýn üzerine basýyo
rum. Burada sokak lambasý yok. Uzakta kamp ateþleri
nin ýþýðýnda bongo ile boþ þiþelerin baþýnda oturan grup
larýn bulunduðu kum çukuruna inmeye karar veriyo
rum. Kýsýk sesle edilen bir küfür. Hemen yanýmda bir
çakmak çakýyor, bir kadýnýn sesini iþitiyorum.
“Bütün gece böyle oturdum. Ne yiyecek ne içecek,
üstelik çalýlýklarýn arasýna sýçtýk. Bir de þu aynasýzlara
bak, herifler portatif helalarýný yanlarýnda getiriyorlar.”
Kalýn sesli bir kel konuþmaya katýlýyor:
“Evet, kimyasal helalar!”
Yine ayný kadýnýn sesi.
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