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Jeannette Angell, 1956 yýlýnda Fransa’nýn Angers þehrinde, Fransýz
bir baba ile Amerikalý bir annenin çocuðu olarak dünyaya geldi.
Yüksek lisans öðrenimini Universite Catholique de L’Ouest’te
tamamladýktan sonra 21 yaþýnda ABD’ye gitti; Fitchburg State Col
lege’da tarih ve Lesley College’da eðitmenlik konularýnda yüksek
lisans yaptý. Yale Üniversitesi’nde Ýlâhiyat masterini tamamlayan
Jeannette Angell, Kilise tarihi üzerine doktora yapmak için Boston
Üniversitesi’ne girdiyse de, sonradan branþ deðiþtirerek antropolo
jiyi seçti ve öðretim görevlisi olarak Harvard, M.I.T. ve London
School of Economics gibi Amerika’nýn ve Ýngiltere’nin önde gelen
üniversitelerinde sosyoloji, tarih, din ve antropoloji dersleri verme
ye baþladý. 34 yaþýndayken, birlikte yaþadýðý erkek arkadaþý,
Angell’in birikmiþ paralarýný alýp onu terk edince Jeannette malî
sýkýntýya düþtü. Gazetede “escort” kýzlar arayan bir ilan yaþamýný
tamamen deðiþtirdi; para sorunlarýndan kurtulmak için çifte mes
lekte çalýþmaya baþladý: Gündüzleri üniversite öðretim görevlisi,
geceleri telekýz. Ýkinci iþini üç yýl sonra býrakan Jeannette Angell,
son on yýldýr yalnýzca yazarlýk alanýnda çalýþmalarýný sürdürüyor.
Türkçeye çevrilmemiþ Légende (Efsane), Wings (Kanatlar), Flight
(Uçuþ) ve The Illusionist (Ýllüzyonist) adýnda dört romaný olan,
çeþitli dergilere de makaleler yazan Angell’in bu kitabý, Can Yayýn
larý tarafýndan yayýnlanan Telekýz adlý romanýndan sonra yazdýðý
en yeni kitabý.

Dilek Þendil, 1979’da Kadýköy Maarif Koleji’ni bitirdikten sonra üç
yýl Ýstanbul Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve
Ede
biyatý Bölümü’nde okudu. Bugüne deðin çeþitli yayýnevleri
için yirmiden fazla kitap çevirdi. Dilimize kazandýrdýðý yapýtlar
arasýnda Maria Todorova’nýn Balkanlar’ý Tahayyül Etmek, Richard
Ford’un Baðýmsýzlýk Günü, William Trevor’ýn Felicia’nýn Yolculu
ðu, Zvi Elpeleg’in Filistin Ulusal Kurtuluþ Hareketinin Kurucusu
Hacý Emin El-Hüseynî, Doris Lessing’in Mara ile Dann, Timothy
Findley’nin Ölümsüzlük ve Pilgrim, Sue Miller’ýn Aþaðýdaki Dün
ya adlý kitaplarý sayýlabilir.
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Peach için elbette
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Yazarýn Notu
Bir zamanlar telekýzdým, “Peach” de mama. Burada
yazanlar onun bana anlattýðý öyküdür.
Öyküdeki bütün isimler, yerler ve bazý belirleyici
öðeler deðiþtirilmiþtir. Bu kitapta anlatýlan bazý olaylarýn
tanýðýyým. Ötekiler “Peach” ile baþkalarýnýn anlattýklarý
na dayanýr.
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Önsöz
Yaþantýmýn üç yýlýnda telekýzlýk yaptým. Patronu ve
iþletmecisi kadýn olan bir telekýz ajansýnda çalýþtým, üç
yýl boyunca o ajansýn benim için para sýkýntýma çare
olmaktan öte bir anlamý vardý. Ýlginç ve sýký bir deneyim
yaþadým.
O yýllarý ele alan öykümü Telekýz adlý anýlarýmda
aktardým. O öyküde yanýnda çalýþtýðým mama önemli bir
yer tuttuðu için o mamanýn yaþamýný da sizlerle paylaþ
maya karar verdim. Þimdi söz Peach’te; bu onun öyküsü.
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Randevu
Erkek ilk adýmý attýðýnda yarým saattir birlikte þarap
içiyorlardý.
Bu arada konuþacak konular çoktan tükenmiþti; ada
mýn iþinden (muhasebeciydi, dolayýsýyla uzun uzadýya
anlatacak bir þey yoktu) söz etmiþlerdi, sonra kýzýnkin
den (yüksek lisans öðrencisi olduðunu söylemiþti ona, ne
var ki size eþlik eden kadýný telekýz ajansýndan çaðýrdýy
sanýz, anlattýklarý doðru mu, yalan mý, asla bilemezsiniz).
Erkek gözlerini kýzýn siyah dantel kaþkorsesinin yaka
sýndan görünen, memelerinin arasýndaki boþluktan ala
mýyordu, heyecanlandýracak kadar derindi. Soluk kese
cek kadar.
Hoþ, kýzýn sesi hoþuna gitmiþti, can kulaðýyla dinli
yordu, baþlangýçta bunu planlamamýþtý oysa.
Kadehi kýzýn elinden aldý, usulca, nazikçe, önlerin
deki cam sehpaya koydu. Kýz gülümsüyordu. Erkek onu
öptüðünde, tam da beklediði gibi, dudaklarýnýn sýcak ve
istekli olduðunu hissetti.
Kýz kollarýný adama dolayýp onu kendine çekti, aðzý
ný aðzýna, dudaklarýný dudaklarýna yapýþtýrdý, dilini aðzý
nýn içinde dolaþtýrýrken ateþli, sabýrsýz olduðu duygusu
veriyordu. Adamýn kaný kaynýyordu adeta, kasýklarýnda
yangýn vardý sanki.
Yataða uzanýrken erkeði üstüne çekti, hâlâ giyinikti,
derken bacaklarýný iki yana açýp yukarý kaldýrarak erkeði
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iyice bedenine yapýþtýrmak için beline doladý. Öpücükle
rine karþýlýk veriyor, yüzünü, boynunu öperken, bacakla
rýnýn arasýnda sýkýþýk olduðu halde telaþla giysilerini
çekiþtiriyordu; adamýn harekete geçmesiyle birlikte kýzýn
içindeki yangýn alevlenmiþti sanki. Erkek kýzý öperken,
göðüslerini okþamak için elini birleþen vücutlarýnýn ara
sýna sokarken Benden hoþlandý besbelli, diye geçiyordu
aklýndan. Baksana, nasýl da çýldýrýyor benim için.
Kýz soluk soluða erkeði üstünden itti, yataðýn öbür
ucuna doðru sürünerek ilerlerken yüzündeki gülümse
me silinmemiþti. Bakýþlarýný adama dikerek aðýr aðýr
soyunmaya koyuldu. Kaþkorseyi gizlemeye yetmeyen
siyah dantel bluzu, eteði… Altýnda jartiyerli çoraplar var
dý, adam soluðunu tuttu, apýþ arasýnýn yeniden yürek
gibi çarptýðýný hissediyordu. Ne istediðimi biliyor bu
kadýn, diye düþündü, bakýþlarýný, gözlerini üzerinden
ayýrmayan kýza yöneltti, ayaða kalktý, kemerini çözdü,
haki pantolonunun fermuarýný indirdi.
Kýzýn üstünde kaþkorseyle çoraplarýndan baþka bir
þey kalmamýþtý, külot giymiyordu –Aman Tanrým, altla
rýna bir þey giymemelerine dayanamam– sonra karyola
nýn baþucuna yaslandý, hâlâ adamý süzüyordu, bacaklarý
da doðal olarak ikiye ayrýlmýþtý. Bir parmaðýný usulca
aðzýna götürdü, geri çekti; o parmaðýný yine yavaþça aþa
ðý indirip vajinasýna soktu.
Erkek, bu kez, çok seksi, diye içinden geçirdi. Gömle
ðini çýkardý. Gözlerini kýzýn vajinasýndan ayýramýyordu.
Bazý kýzlarýn tersine kýllarýný almamýþtý, kapkara kývýrcýk
kýllarý, üstüne koyduðu narin eli, kýpýrdanýþý… Büyülen
miþti adam.
Kýza yaklaþmak için ona doðru emekledi, fakat kýz
çoraplý zarif bacaklarýndan birini kaldýrýp göðsüne daya
yarak adamý durdurdu. Gözleri hâlâ erkeðinkilerle kilit
lenmiþti. Parmaðýný bir kez daha ýslatýp bu kez kendini
enikonu okþamaya baþladý, kalçalarýný kaldýrýyor, ritmik
hareketler yapýyor, eline sürtüyordu, soluðu giderek hýz
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lanmýþtý, inlemeye bile baþladý, bütün bunlarý yaparken
bakýþlarýný bir an olsun adamdan uzaklaþtýrmadý.
Adam patladý patlayacaktý.
Kýz durakladý, sonra kýsýk bir sesle sordu: “Beni isti
yor musun?”
Oh, Tanrým, þimdiye kadar kimseyi istemediðim
kadar hem de. Dudaklarýný yalayarak “Evet,” diyebildi
adam. “Evet, evet, seni istiyorum!”
Kýzýn eli baþucundaki komodine uzandý. “Bunu tak,”
diye fýsýldarken alüminyum kâðýda sarýlý paketi adamýn
eline tutuþturdu. Adam biraz beceriksizce de olsa söyle
neni yaptý, onu seyrederken kýz kendini okþamayý sürdü
rüyordu; bu kýz benden bir adým ileride, diye düþündü.
Neyse ki sonunda baþarmýþtý prezervatifi takmayý, kýz da
adamýn göðsüne dayadýðý bacaðýný yavaþça –çok ama çok
aðýr hareketlerle– çekiyordu, sonra yana uzattý, kollarýný
kaldýrýp açarak adamý kendine doðru sertçe çekti.
Bir an için yolunu bulamamýþtý adam, erkeklik orga
nýný eline almakta buldu çareyi, sonra kýzýn içine kaydý,
hýzla, olanca gücüyle, kýz inliyordu. Adamýn yüzünü,
boynunu, kulaklarýný öpücüklere boðdu önce… sonra
kulaðýný ýsýrdý, caný yanmýþtý adamýn, soluðunu tuttu,
kýzsa, “Harikasýn…” diye fýsýldamakla yetindi, baþýný
geriye yaslamadan, sonunda gözlerini yumup adamla
birlikte hareket edip inlemeye baþlamadan önce.
Kýz iyice gevþemiþti, istekliydi, dayanýlmazdý. Adam
erkeklik organýný içine sokup çýkardý, defalarca, giderek
alevlenen yangýný hissediyordu, yalnýzca kasýklarý deðil
di yanan, ansýzýn, beklenmedik bir anda yangýn bütün
vücuduna sýçrayývermiþti –Tanrým, dedi içinden, Yanýyo
rum– ve püskürdü, tekrar tekrar, dalgalar, yangýný sön
dürmek istercesine sanki baþýndan aþaðý iniyordu, peþ
peþe, tükendi ansýzýn, yorgun düþtü, boþalmýþtý.
Diðerlerinin yaptýðý gibi bu kýz ona acele ettirmemiþ
ti. Bitince adamýn altýndan sýyrýlarak kalktý, banyoya
koþtu. Az sonra akan suyun sesi geliyordu adamýn kula
Madam
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ðýna, birkaç dakika sonra geri geldiðinde kýzýn elinde
sabunlanma bezi vardý.
Hiçbir þey söylemeden adamý sýrtüstü yatýrdý, pre
zervatifi çýkarýp vücudunu silmeye koyuldu. Týpký kýz
gibi bez de yumuþacýk ve ýslaktý. Silmeyi bitirince ada
mýn yanýna yattý, baþýný göðsüne dayadý, parmaklarýný
gövdesinde dolaþtýrarak onu okþadý.
Adam bambaþka bir dünyaya gitmiþti. Bir çiftlik
evindeydi, yanýnda bir de kuyu vardý, kýzýn yaný baþýnda
ki sýcaklýðýnýn, okþayan parmaklarýnýn etkisiyle uyku
haline geçerken bir gece önce gördüðü düþü yaþýyordu
adeta.
Telefon çaldý.
Yerinden sýçrayarak uyandý adam, otel odasýnda
olduðunu fark etti, yanýnda bir kadýn vardý, telefon
kulaklarý saðýr edercesine çalýyordu. Onun odasýydý
burasý, telefonu o açmalýydý. Tanrým, nasýl da cýrlýyor!
Sonunda “Alo?” demek geldi aklýna.
Ara
yan ki
þi hem ki
bar hem de ne
þe
li bir ses
le,
“Craig, selam, ben Peach,” diyordu.
Adam yataðýn kenarýna doðru yuvarlanýp oturdu.
“Selam, Peach.”
“Onunla konuþabilir miyim?”
“Tabii.” Kýz hemen yanýndaydý, ahizeyi uzattý. Rahat
bir tavýrla, “Merhaba, Peach,” dedikten sonra söylenenle
ri dinledi. “Evet, çok hoþuma gitti.” Bunu söylerken uza
nýp adamýn elini tutarak göz kýrptý. “Bir daha ararsa, onu
görmek isterim.”Kýsa bir suskunluk daha. “Peki, sað ol,
Peach. Görüþürüz.”
Kýz ahizeyi yerine koyduktan sonra kollarýný adama
dolayýp onu öpmeye koyuldu. Bu da alýþýldýk bir davranýþ
deðildi. Tatlý bir dille, “Harika vakit geçirdim,” diyordu.
“Laf olsun diye mi söylüyorsun?”Herhalde herkese
aynýsýný söylüyordur. Yine de benden hoþlandýðýný hisse
diyorum.
“Hayýr,” yanýtý geldi kýzdan. “Doðru olduðu için.”
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Yanýndan uzaklaþtý, eteðiyle bluzunu giydi, erkek o
anda kýzýn üzerinden baþka bir þey çýkarmadýðýný irkile
rek fark etti. Öteki kýzlar ilk beþ dakikada çýrýlçýplak
kalýr, yine de onu bu kýz gibi avuçlarýnýn içine alamazlar
dý. Bu biraz utanç verici olacak, dedi içinden. Ýþte gidi
yor…neydi?
“Þey,” diye geveledi, “Seni bir daha görmek …”
Kýzýn parmaklarý uzun ve þimdi daðýnýk kýzýl saçla
rýndaydý. “Ben de,” dedi, hoþ bir tavýrla.
“Ama…” Söylesene, hadi. “Þey… Afedersin, adýný
unuttum da.”
Kýzýn bunu gülerek, daha doðrusu yüzüne bir anda
yayýlan gülümsemeyle karþýlamasýna þaþýrmýþtý. “Sorun
deðil,” diyordu. “Bazen ben de unuturum.” Siyah ceketi
ni üzerine giymiþ, içinden prezervatifi çýkardýðý ufak,
siyah çantasýný komodinin üzerinden eline almýþtý. Ada
mýn oturduðu yere geldi, baþýna bir öpücük kondurur
ken, “Tia,”dedi, “Adým Tia.”
“Tia,” diye yineledi adam. Adý ona yakýþýyor. Belki de
Ýtalyandýr.
Kýz ona bir öpü
cük da
ha ver
di. “Git
mem gerek,”
dedi. “Peach’i aradýðýnda beni iste.”
“Öyle yapacaðým.”
Kýz kapýya yöneldi, derken ansýzýn döndü, hýzla geri
geldi, yataða doðru eðildi, adamýn dudaklarýna yapýþýp
ateþli bir havada öptü. Kýzlarýn çoðu böyle yapmazdý,
hem de giderayak; bu meslektekilerin cinsel birleþme
sonrasýnda takýndýklarý tutum rahatsýz ederdi adamý.
“Arayý açma,” diye fýsýldýyordu kýz, “Yakýnda ara.”
Tam aðzýný açacaktý ki boðazý kurudu, genzini kaþý
dýktan sonra, “Arayacaðým,” diyebildi. “Arayacaðým.”
Odadan çýkan kýz kapýyý arkasýndan kapattý, koridor
da ilerlemeye koyuldu. Asansörü beklerken parmaklarýný
bir kez daha saçlarýna götürdü, eteðini düzeltti. Lobiye
indiðinde sakin, derli toplu ve hâlâ çekici görünüyordu.
Ön büronun solundaki telefonlara doðru ilerledi,
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ceketinin cebindeki bozukluklarý atarak numaramý çevir
di. “Peach? Benim, Jeannette, çýktým.”
“Güzel.” Bir çýrpýda o gece kýz isteyebilecek müþteri
leri aklýmdan geçirdim. “Bu gece bir iþ daha ister misin?”
Otel lobisindeki kadýndan esneme sesi geldi. “Ýste
mem aslýnda. Düzenli müþterilerden biri olmadýkça.
Okumam gereken notlar var da.”
“Ýyi o zaman,”dedim. Tam o sýrada baþka biri arýyor
du. “Dinle, güzelim, eve gidince beni ararsýn, olur mu?
Belki yarýn öðlen yemeðe çýkarýz.”
“Tabii. Sonra konuþuruz.”
Bu hattý kapatýp bekleyen çaðrýya yanýt verdim.
“Alo?”
“Hey, Peach, ben Crystal. Buradayým, Mark’ýn
yanýnda.”
“Çok iyi, tatlým,”derken saatime göz atmayý unut
madým. “Bir saat içinde seni ararým.”
“Tamam.”
Gerindim, çevremi saran kitaplara, dergilere baktým.
Kitaplar olmazsa olmaz. Yoðun bir gece olacaktý anlaþý
lan.
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Telefonda Çalýþmak
Telefon çalýyordu.
Olmadýk þey deðil: benim dünyamda telefon mutla
ka çalar. Ýþin sýkýntýsý bu. Yakýndýðýmý sanmayýn; ne de
olsa yerel gazetelere ilanlar vererek beni aramalarýný
isteyen benim. Erkekleri bu numarayý çevirmeye, kýzlarý
mý görmeye, benimle tuhaf bir dostluk kurmaya kandý
ran yine benim. Telefon benim can simidim.
Ama bazen –arada sýrada da olsa– içimden telefon
sussa diye dilediðim de olur.
Bu sabah Sam’i hazýrlarken yine telefon çalýyordu.
Evet, ben bir mamayým, ayný zamanda da anneyim, çocu
ðum var. Çeliþki diye görmeyin; bu benim yaþantým. Ara
yanýn numarasýna baktým, yeni müþterilerden biriydi,
birkaç gündür bazý kýzlarý gönderdiðim biri. Böyle
durumlarda karþýnýzda Çok Ýyi Müþteri var demektir.
“Selam, Gary.”
“Peach?” Kim olduðunu bilmeme þaþýrmýþtý galiba.
En yeni telefon teknolojisinden haberi yok muydu, ne!
Hoþ, numaralarla aram hep iyi olmuþtur, doðruyu söyle
mek gerekirse, cep telefonunun ekranýnda görünen
numarayla onun adýný þýp diye baðdaþtýrmýþtým. “Selam,
Peach, þey –dün akþam dediklerini düþünüyordum da,
haklýydýn, biliyor musun, tekdüzelikten kurtulmam
gerek.”
Aman ne güzel. Þimdi bunu konuþmanýn sýrasý mý?
23

“Kulaða iyi bir fikir gibi geliyor, Gary.” Neler söyleyecek
diye beklerken, bir yandan da Sam’in ayakkabýsýnýn
tekini bulmaya çalýþýyordum. Diyebileceklerini az çok
kestirebiliyordum ya. Müþterilerim ne zaman tekdüze
likten kurtulmak istediklerini söylediklerinde, ne iþ
deðiþtirmekten, ne tatile çýkmaktan, ne de yeni bir alýþ
kanlýk edinmekten söz ederler.
Benim müþterilerimin çok daha somut istekleri olur.
“Bak, yeni bir þey denemekle ilgili neler söylediðini
biliyorsun, galiba ben de sarýþýnlara düþkünüm, anlýyor
mu
sun, fa
kat sanýrým…”Gary bir an du
rup de
rin bir
soluk aldý, önemli bir noktaya parmak basacak, zorlu bir
anlaþma yapacaktý sanki. “Sanýrým deðiþikliðe hazýrým.”
Gözüm saatteydi. Okul otobüsü mama filan dinle
mez, çocuðu almadan gider. “Gary, buna çok sevindim.
Neden beni daha sonra aramýyorsun? Bu gece yeni iþe
çýkacak bir kýz var. Ondan hoþlanacaksýn. Kýz hazýr olur
olmaz, baðlantý kurarýz.”
“Nasýl bir þey, Peach?”
Ýç çektim. Telefonu kolay kolay kapatmayacaðýný bil
mem gerekirdi. “Saçlarý siyah, boyu 1.73, 55 kilo, 91-6681. Bir içim su, Gary, hem de çok sevimli.”
“Adý ne?”
Hemen bir þey uydurmalýydým, “April,” dedim. “Adý
ný yazdýrýr yazdýrmaz, seni aramasýný söyleyeceðim, uyar
mý? Üniversitede okuyor. Þu anda derstedir.”
“Ya! Peki, Peach.”
Yok, öyle deðil, “teþekkürler, Peach”ya da buna ben
zer bir þey. Ne aptalým, sabahýn köründe çene çalmak
için telekýz ajansýný arayan birinden kibarlýk bekliyo
rum. Kaþlarýmý çatarak telefona bakýp kapama düðmesi
ne bastým. April, demiþtim, deðil mi, bunu unutmaya
yým.
Yanýmda çalýþan kýzlarýn çoðu uydurma adlar kulla
nýr. Onlarý suçlayamam –ben de aynýsýný yapmýyor
muyum?– ancak bazen bu adlarý akýlda tutmak biraz güç
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olur. Hele az önce yaptýðým gibi kýzlardan birini pattadan
birine baðlamam gerektiðinde.
Mutfaða yaklaþtýðýmda Sam’in çýkardýðý sesler kah
valtý sofrasýndaki seçeneklerden hoþlanmadýðýný belli
ediyordu. Yiyecekleri öfkeyle saða sola atmaya baþlama
sýn diye hemen içeri daldým. Þimdi yapmam gereken, ne
yazýk ki tamamen hayal gücümün ürünü olan April’ýn
kim olacaðýný bulmaktý.
Bazen çok yanlýþ bir meslek seçtiðimi düþünürüm.
Özellikle sabahlarý zor geçer. Bu saatlerde çalýþmam
gerekmez –iþi genellikle akþama doðru ve geceleri yürü
türüz– fakat telefonlarý açarým, açmamak sonum olabilir.
Bu sabaha Gary ile konuþarak baþlamak günümü berbat
et
miþ
ti, ama dün da
ha da kö
tüy
dü. Üç gün
dür ya
ðan
yaðmur ara vermek bilmiyordu, kocam þehir dýþýndaydý,
Sam de bir gün önce bayýldýðý kahvaltýlýklarý yememekte
kararlýydý.
Telefonda da yeni kýzlardan biri vardý, ona akýl ver
memi istiyordu.
“Peach, gitmeden önce aðda yaptýrayým mý, ne der
sin? Bazen aðdadan sonra cildim kabarýr da. Ha, bir þey
daha var, sen ne dersin, bütün kýllarý aldýrsam mý, yoksa
kenarlarda biraz býraksam mý?”
Enfes. Daha kahvemi bile içmedim, bu kýz bana
kasýklarýndaki kýllardan söz ediyor. Çok umurumda san
ki.
Yok, aslýnda, umurumda elbet. Bu kýzlara önem veri
rim, rahat olsunlar, kendilerini özgüvende hissetsinler
diye (aðdalarýyla ilgilenmesem de) elimden geleni yapa
rým; ancak bu bazen biraz… Usandýrýcý olur. Doðru söz
cük bu, sanýrým. Zor, aðýr sorumluluklar yüklenen bir
dadýya benzetirim kendimi.
Dadýlarla aramdaki terk fark, benim sorumluluklarý
ný üstlendiðim çocuklarýn ilk bakýþta can yakan, yirmili
yaþlarda çýtýr kýzlar olmasý. Gerisi? Aþaðý yukarý benzer
diyebilirim.
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Bütün bunlarý okuduktan sonra siz ne düþünürsü
nüz, bilmem, ama çoðu zaman, yaptýðým iþ benim hoþu
ma gider. Kendi iþimin patronu olmayý severim. Günleri
mi özgür geçirmeye bayýlýrým. Herkesin herkesi tanýdýðý
küçük sayýlabilecek bir þehirde baþarýlý bir mama olma
nýn bana kazandýrdýðý saygýnlýðýn tadýný çýkardým uzun
ca bir süre. Etkinliklere, partilere, zengin çevrelere giriþ
kartý saðlýyordu bu bana; baþkalarýnýn birlikte görün
mek istediði biri olmayý seviyordum.
Bir de gücü elde tutma konusu var elbet. Ne de olsa
bu meslek erkeklere istediklerini saðlamakla ilgili, ben
aracýyým, istediklerini veren ya da vermeyen kiþiyim.
Bazý günler bu durum çok hoþuma gidiyor.
Ýþte bu kitap biraz bu konuyla, biraz da hep gece
yaþanan, gerçeklerden uzak yaþanan ýþýltýlý bir dünyada
cafcaflý, baþarýlý biri olmanýn ne anlama geldiðiyle ilgili.
Yaþamým büyük ölçüde bunun üstüne kurulu çünkü.
Ama, bu kitap ayný zamanda bütün bunlarýn sonunda
nasýl tükendiðimi; gece yaþantýsýnýn öteki yüzünün nasýl
yýpratýcý, hatta öldürücü olabildiðini; bir anlamda, bun
dan nasýl sýyrýldýðýmý ve ayný ölçüde ama bambaþka
biçimde daha doyurucu bir yaþantýya nasýl geçtiðimi dile
getiriyor.
Gelgelelim onca sýkýntýnýn arasýnda epey baþarýlý bir
telekýz ajansý iþlettim – hâlâ da iþletiyorum.
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