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Kadýnlarýn ba
cak
larý ardýna ka
dar açýk; bir þarký
mýrýldanýyorum. Erkekler huzursuzlanýyor, ama bütün
bunlarýn onlar için olduðunu biliyorlar. Gevþiyorlar.
Orada öylece dikilmek, seyretmekten baþka bir þey yapa
mamak bir sýnav; yine de hiçbir þey söylemiyorum. Zaten
sakin biriyimdir. Çocukken beni terbiyeli bulurlardý;
genç bir kadýnken, aklý baþýnda ol
du
ðu
mu söyle
di
ler.
Daha sonra da, olgunluðun getirdiði bilgeliðe sahip oldu
ðuma inanýldý. Þimdilerde suskunluk tuhaf karþýlanýyor;
insanlar az sözcükle çok þey anlatmanýn güzelliðini
unuttu. Artýk diller kendi baþýna iþleyip duruyor; beyin
den yardým almaksýzýn. Yine de normal sohbetler yapabi
liyor, gerektiðinde de bir rahmi – ya da bir býçaðý durdu
rabilecek güçte bir yorumda bulunabiliyordum. Artýk
deðil; çünkü yetmiþli yýllarda, kadýnlar iskemleye ata
biner gibi oturmaya, televizyonda bacaklarýný açýp yere
çömelerek dans etmeye baþlayýnca, bütün dergiler
kadýnýn sa
hip ol
du
ðu tek þey oy
muþ gi
bi kal
ça
larý ve
baldýr içlerini sergilemeye koyulunca, eh, sesimi tama
men kýstým. Kadýnlar kendilerini uluorta, sere serpe
açmazdan önce, gizler vardý – kimisi saklanacak, kimisi
açýkla
na
cak sýrlar. Þim
di? Yok. Günün ya
sasý yüzle
ri
soymak, yüzsüzleþmek, diye mýrýldanýyorum. Beynimde
ki sözcükler aðzýmdaki müziðe uyarak dans ediyorlar.
Ýnsanlar buraya bir tabak kerevit ya da vakit öldürmek
için geliyorlar ve sürekli konuþup durduklarýný hiç mi
hiç ayrýmsamýyor
lar – umur
samýyor
lar da. Ben fon
müziðiyim: sevgililerin birbirlerini ilk gördükleri âna ya
da sa
hil
de, tek baþýna yü
rü
yen ve ken
di
ne en
gel ola
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mayýp yaptýðý o kötü þeyi birinin görüp görmediðini
merak eden kocaya eþlik eden film müziði. Þarký mýrýldan
mam insanlarý yüreklendiriyor, düþüncelerini biçimlen
diriyor; týpký Mildred Pierce’in hapishaneye, kýzýný ziya
rete gitmeye karar vermesi gibi. Evet, müziðimin olanca
yumuþaklýðýyla, böyle bir etkisi olduðundan kuþku
lanýyorum. Dalgalara doðru süzülen ‘Mood Indigo’ yüzme
biçimini deðiþtirebilir. Seni suya daldýrmaz, ama kulaç
larýný düzene sokabilir ya da seni hem zeki hem de þanslý
olduðuna inandýrabilir. Öyleyse neden biraz daha açýða,
hatta daha da açýða yüzmeyecekmiþim? Derinlik senin
için nedir ki? Dip çok aþaðýlarda, üstelik kornetlerin,
piyano tuþlarýnýn kaynattýðý kanla hiçbir ilgisi yok, öyle
deðil mi? Böylesi bir güç sahibi olduðumu iddia etmiyo
rum elbette. Þarký mýrýldanýþým genellikle duyulamaya
cak kadar kýsýk, özel; dünyadan utanan, yaþlý bir kadýna
yaraþýr seviyede; bu onun, yaþadýðý yüzyýlýn gidiþatýna
karþý çýkma yöntemi. Her þeyin bilindiði, hiçbir þeyin
anlaþýlmadýðý bir dünyaya. Belki de hep böyleydi, ama
bana otuz yýl kadar önce dank etti: modayý dürüstlükle
rine oldu bitti saygý duyulan, imrenilen fahiþelerin belir
lediði, yani. Eh, belki de imrenilen þey dürüstlükleri
deðildi de, baþarýlarýydý. Öte yandan, doksanlý yýllarýn
iskemleye ata biner gibi oturan ya da televizyonda yarý
çýplak dans eden kadýnlarý, buralarda yaþayan o saygýde
ðer kadýnlardan o kadar da farklý deðil, belki? Burasý bir
sahil ülkesi; rutubetli, Tanrý’dan korkan ve kadýn per
vasýzlýðýnýn daha aþaðýlara, kýsacýk þortlar, tangalar ya
da kameralardan çok daha derinlere uzandýðý bir yer.
Ama týpký o zamanlar olduðu gibi, þimdi de, ister edepli
iç çamaþýrlarý giymiþ olsunlar isterse donsuz, vahþi
kadýnlar masumluklarýný kesinlikle saklayamýyor...
beyaz atlý prenslerinin yolda olduðuna iliþkin bir tür
‘yavru-kedicik’ umudu hep var. Özellikle de, eli kutu kes
me makaslý, aðzý bozuk, sert kadýnlar, bir de iki kiþilik
arabasý olan, cebi uyuþturucu dolu cilalýlar. Yaralarýný
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baþkanlýk madalyalarý gibi taþýyanlar, çoraplarýný bilek
lerinde kývýranlar bile içerlere bir yere, kaburgalarýn
arasýna ya da yüreðin altýna kývrýlmýþ olan tatlý çocuðu,
sevimli bebeði gizleyemiyor. Doðaldýr ki, hepsinin de
hüzünlü bir öyküsü var: aþýrý ilgi, yetersiz ilgi ya da en
berbat türünden ilgi. Canavar babalarla, yalankalpli
erkeklerle, acýmasýz annelerle ve onlara yanlýþ yapan
arkadaþlarla ilgili bir hikâye. Her öyküde bir canavar
var, bu canavar onlarý cesur deðil katý yapmýþ; dolayý
sýyla onlar da o dertop olmuþ çocuðun kývrýldýðý kalpleri
ni deðil bacaklarýný açýyorlar.
Ba
zen ke
sik öyle de
rin ki, hiç
bir vah-ba
na-vahbaþýma gelenlere öyküsü kadýný anlatmaya yetmiyor. O
zaman iþe yarayan tek þey, yerleþen, gittikçe katmerle
nen, kadýnlarýn birbirinden nefret etmelerine, çocuk
larýný da mahvetmelerine neden olan deliliði açýklayan
tek þey, dýþardaki, yabancý bir iblis oluyor. Benim geldi
ðim ye
rin, Up Be
ach’in halký, po
lis-ka
falý de
nen bazý
yaratýklardan söz ederdi – baþýboþ kadýnlarý yola getir
mek için okyanusa ateþ eden, söz dinlemeyen çocuklarý
yiyen, kocaman þapkalý, pis þeyler. Annem küçük bir
kýzken onlarý tanýmýþ; gözü açýk rüya görenler de öyle.
Bir süre ortadan kaybolmuþlar, ama sonra, kýrklý yýllarýn
baþýnda yeni ve daha da büyük þapkalarýyla çýkagelmiþ
ler; o zaman sahilde birkaç “Gördünüz mü, size söylemiþ
tim!” olayý olmuþ. Kumda komþusunun kocasýyla derin
izler açan kadýnýn, hemen ertesi gün konserve fabri
kasýnda, daha balýk býçaðý elindeyken kalpten ölüverme
si gi
bi. O sýra
da he
nüz yir
mi do
kuz yaþýndaymýþ. Bir
baþ
ka kadýna ge
lin
ce (Silk’te yaþýyor
muþ, Up Be
ach
halkýyla hiçbir ilintisi yokmuþ), eh, bir akþam, eline bir
fener almýþ, kayýnbabasýnýn sahildeki evinin önüne,
kum
la
ra bir ta
pu se
ne
di gömmüþ, ama ayný ge
ce bir
deniz kaplumbaðasý tam da orayý kazmýþ. Zavallý gelin
1 Ku Klux Klan: ABD’de, iç savaþtan sonra güney eyaletlerinde kurulan ve zencilerin
her türlü yasal, siyasal hakkýný önleme amaçlý, zenci düþmaný örgüt. (Çev.)
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çaldýðý kâðýtlarý esin
ti
ler
den ve Klan’dan1 korumak
isterken, bileðini kýrmýþ. Bu suçlu kadýnlarýn utandýrýlýþý
sýrasýnda herhangi bir polis-kafayý açýkça kimse görme
miþti tabii, ama onlarýn oralarda olduklarýný biliyor
dum, nasýl birileri olduklarýný da, çünkü ben onlarý gör
müþtüm – 1942’de, birkaç kalýn kafalý çocuk denizdeki
güvenlik þeridini aþýp boðulduklarý zaman. Çocuklar
dibe çekildiði an, fýrtýna bulutlarý çýðlýk çýðlýða baðýran
bir anneyle dili tutulmuþ üç-beþ piknikçinin tepesine top
landý ve bu bulutlar bir anda geniþ kenarlý þapkalar tak
mýþ, kapý-aðýzlý profillere dönüþtü. Kimileri gümbürtüler
duymuþ, ama ben sevinç çýðlýklarý duyduðuma yemin
edebilirim. O günden sonra, ellili yýllar boyunca, ya
kýyýda çatlayan dalgalarýn üstünde oyalandýlar ya da
gün batmaya hazýrlanýrken (bilirsiniz, þehvetin bilendi
ði, kaplumbaðalarýn yuva aradýðý, ihmalci ana-babalara
uyku bastýrdýðý dakikalarda) ansýzýn saldýrmak üzere,
kumsalýn üstünde dolanýp durdular. Akþamlarý iblisler
bile, týpký bizler gibi acýkýr. Ama polis-kafalýlar geceleri
de atmaca gibi dolanýp durmaktan hoþlanýrdý, özellikle
otel, dans müziðinden ya da tuzlu havadan sarhoþ olmuþ,
yýldýzlarýn aydýnlattýðý suyun cazibesine kapýlmýþ
konuklarla doluyken. O günlerde Cosey’in oteli, Doðu
Sa
hi
li’nde
ki si
yah
lar için en iyi ve en tanýnmýþ ta
til
köyüydü. Herkes gelirdi: Lil Green, Fatha Hines, Pirzola
Walker, Jimmy Lunceford, Neþe Damlalarý; ta Michigan
ve New York’tan koþtura koþtura gelenler bile olurdu. Soo
ker Koyu üsteðmenlerle, çiçeði burnunda annelerle dolup
taþardý; genç öðretmenler, toprak sahipleri, doktorlar,
iþadamlarý. Dört bir yanda, babalarýnýn baldýrlarýndan
sarkan, amcalarýný boðazýna kadar kuma gömen çocuk
lar. Kroke oynayan erkeklerle kadýnlar; tek amacý kale
koþucusunu dalgalara gömmek olan beysbol takýmlarý.
Büyükanneler beyaz kulplu kýrmýzý termoslarýn, yengeçli
salata, jambon, tavuk, mayalý ekmek somunlarý ve
limonlu keklerle (aman Tanrým) dolu sepetlerin üstün
14

den etrafý seyrederdi. Sonra, birden, 1958’de, pýrýl pýrýl
bir sabah, bir polis müfrezesi kadar cesur, polis-kafalýlar
beliriverdi. Ve daha kahvaltýdan önce, bir klarnetçiyle
yeni karýsý boðuldu. Suya girerken oturduklarý iç lastiði,
altýndan sarkan, pul pul kabuklu, salkým saçak sakal
tutamlarýyla birlikte kýyýya vurdu. Gelinin balayý sý
rasýnda saðda solda oynaþýp oynaþmadýðý akýllara takýl
dý, fýsýldandý, ama kanýtlar çamurluydu. Öte yandan,
bunun için sayýsýz fýrsatý olmuþtu. Cosey’in otelinde met
re kareye düþen yakýþýklý erkek sayýsý, Atlanta, hatta Chi
cago’dan bile fazlaydý. Kýsmen müzik için geliyorlardý,
ama da
ha çok, de
niz kýyýsýnda güzel kadýnlar
la dans
etmek için.
Boðulan çift birbirinden ayrýldýktan sonra (farklý
cenaze evlerine gönderildiler), aklý beþ karýþ havada
kadýnlarla katýr kafalý çocuklarýn artýk gereken dersi
aldýðýný
düþ üneb il irs in iz;
kurt ul uþ
olm adýðýný
anlamýþlardý çünkü: Polis-kafalýlar ister gece olsun ister
se gündüz, dalgalarýn arasýndan yýldýrým hýzýyla fýrlayýp
dik baþlý kadýnlarý cezalandýrýr, yaramaz çocuklarý
yutardý. Ne zaman ki tatil köyü kapandý, bir aþevinin
önündeki yoksul kuyruðundaki yankesiciler gibi, sinsice
savuþtular. Arka koylara hâlâ yengeç sepeti sarkýtan bir
kaç kiþi büyük bir olasýlýkla onlarý anýmsýyordur, ama
büyük caz
bant
tan da, ba
layý çift
le
rin
den de eser kal
mayýnca, tekneler, piknikçiler ve yüzücüler çekip gittik
ten, Soo
ker Ko
yu bir de
niz çer
çöpü müze
si olup Up
Beach’in kendisi de boðulduktan sonra, koca þapkalara
ve pullu sakallara kimsenin ihtiyacý kalmadý; anýmsa
mak isteyen de kalmadý. Tamam, aradan kýrk yýl geçti,
Coseyler de göz önünden çekildi, ama ben yine de, onlar
için neredeyse her gün kaygýlanýyorum.
Beni ve birkaç balýkçý kulübesini saymazsanýz, Up
Beach artýk suyun altý metre altýnda, fakat Cosey Tatil
Köyü’nün otel kýsmý hâlâ ayakta. Yani, öyle sayýlýr. Daha
çok, geriye doðru yaslanmýþ denebilir – kasýrgalardan ve
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sürekli savrulan kumdan kaçýnmak ister gibi. Okyanu
sun sahildeki boþ binalara neler yapabildiðine insan ina
namýyor. Ta ön basamaklarda dünyanýn en güzel kabuk
larýný bulabilirsiniz ve saçýlmýþ taçyapraklar ya da bay
ram
lýk bir giy
si
den dökülmüþ akik
ler gi
bi, ta ora
ya,
okyanustan bu kadar uzaða nasýl geldiklerine þaþarsýnýz.
Sundurmanýn köþelerinde, týrabzan parmaklýklarý ara
sýnda biriken kum tepecikleri kumsaldan bile daha
beyaz, daha yumuþaktýr; iki kez elenmiþ un gibi. Balko
nun çevresini bel hizasýna gelen yüksükotlarý sarmýþtýr,
bir de top
raðýmýzdan nef
ret eden, öfkey
le fýþkýran,
böðürtlenlerden bile daha çok dikeni olan, üstelik hafta
larca sað kalan kýrmýzý pancar tomurcuklarý. Otelin
ahþap yan kanatlarý gümüþ kaplama gibidir, soyulan
boyasý cilasýz, gümüþ bir çay takýmýndaki çizgilere ben
zer. Çift kanatlý, büyük kapý asma kilitli. Þimdiye kadar,
kapýnýn cam ay
na
lýklarýný kýran ol
madý. Bu
na kim
se
cesaret edemedi, çünkü aynalýklar arkanýzdaki manza
ranýn yaný sýra, kendi yüzünüzü de yansýtýyor: gelip ýþýl
ýþýl kumsala dayanan, dönümlerce frenk soðaný çayýrý,
bir film perdesinden farksýz gökyüzü ve sizi her þeyden
çok isteyen bir okyanus. Dýþarýdaki yalnýzlýða karþýn,
içeriye bakarsanýz, otelin size bir kendinden geçiþ, bir
vecit hali, bir de en sýký dostlarýnýzýn yakýnlýðýný vaat
ettiði duygusuna kapýlýrsýnýz. Ve müzik. Bir kepenk men
teþesinin gýcýrtýsý, bir trampetin öksürüðünü andýrmak
ta, piyano tuþlarýndan yükselen titrek bir dörtlük
rüzgârýn sesini bastýrmaktadýr; dolayýsýyla, o salonlarý,
kilitli odalarý týkabasa dolduran sýzýyý duyamayabilirsi
niz.
Havamýz genellikle ýlýmandýr ve tuhaf, alýþýlmadýk
bir ýþýkla doludur. Soluk sabahlar eriyip beyaz öðlenlere
karýþýr, sonra, saat üçte renkler sizi ürkütecek kadar vah
þileþir. Yeþim ve safir dalgalar kavgaya tutuþur, kirli çar
þaflarý bastýrmaya yetecek bollukta köpük üretir. Akþam
göðü bir baþka gezegenden gelmiþ gibi davranýr – kural
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larý olmayan, güneþin caný isterse erik moruna dönüþebi
leceði, bulutlarýnsa gelincik kýrmýzýsý kesilebileceði bir
gezegendir o. Deniz kýyýmýz tozþeker gibidir, Ýspanyollar
da zaten ilk gördüklerinde öyle sanmýþlar. Ona Sucra,1
demiþler, yerel halk da sonradan bunu Sooker’a çevirmiþ.
Havamýza kimse doyamamýþtýr, ta ki konserve fabri
kasýnýn kokusu sahile yayýlýp otele dalýncaya kadar. Ýþte
o zaman konuklar Up Beach halkýnýn her gün nelere kat
landýðýný ayrýmsadý; Bay Cosey’in ailesini otelden çýkar
týp Mo
narch So
kaðý’nda yaptýrdýðý büyük eve ne
den
taþýdýðýný anladý. Balýk kokusu eskiden bu taraflarda o
kadar da kötü bir þey deðildi. Týpký bataklýðýn ve ayakyo
lunun aðýr kokusu gibi, o da duyulara bir farklýlýk katý
yordu, hepsi bu. Ama altmýþlarda bir sorun haline geldi.
Yeni bir diþi kuþaðý, elbiselerine, iþtahlarýna ve roman
tizm anlayýþlarýna sinen kokudan yakýnmaya baþladý.
Bu tam da, dünyanýn burnun salt parfüm koklamak için
yaratýldýðýna karar verdiði dönemdi. Vida’nýn bir kere
sinde, ünlü bir þarkýcýnýn sevgilisi olan ve bonfilesinin
deniz kabuðu gibi koktuðundan yakýnan kýzý yatýþtýrma
ya çalýþýþýný anýmsýyorum. Buysa beni incitmiþti, çünkü
mutfakta bir gün bile baþarýsýz olmamýþtým. Daha sonra,
Bay Cosey iþini neden kaybettiðini herkese açýkladý:
Beyazlar, okyanus kýyýsýnda istediði kadar arazi
almasýna izin vererek onu kandýrmýþtý, çünkü konserve
fabrikasýna bu kadar yakýn olmak, buralarý deðersizleþ
tiriyordu. Balýk kokusu, adamýn tatil köyünü rezil rüsva
etti. Ama ben, Up Beach’i bir battaniye gibi örten koku
nun Sooker Koyu’nu ayda yalnýzca bir ya da iki kez vur
duðunu biliyordum – üstelik, aralýktan nisana kadar,
yani yengeç sepetlerinin boþaldýðý ve fabrikanýn
kapandýðý dönemde, asla! Hayýr. Cosey millete ne derse
desin, onun otelini baþka bir þey mahvetti. Özgürlük, diye
açýkladý May. Kayýnbabasý ilgisini yitirince May oteli
ayakta tutmak için elinden geleni yaptý; iþte ona göre,
1 (Ýsp.) Þeker. (Çev.)
Aþk
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aileyi de iþi de asýl mahveden, vatandaþlýk haklarýydý.
Bununla, siyahlarýn deniz kýyýsýnda dans etmekten çok
kentleri havaya uçurmakla ilgilenmesini kastediyordu.
May böyle biriydi; onda kalýn kafalýlýk olarak baþlayan
þey, çatlak beyinliliðe dönüþtü. Ýþin aslý, kýrklý yýllarda
Cosey tatilleriyle övünüp duran insanlar, altmýþlý yýllar
da Hyatt, Hilton otelleriyle, Bahamalar ve Ocho Rios gibi
lüks gemi yolculuklarýyla kurumlanmaya baþladýlar.
Gerçek þu ki, suç ne deniz kabuklarýndaydý ne de farklý
ýrklarýn toplumsal bütünleþmesinde. Þu pavurya-kokulubonfileli kýzý saymazsak, müþteriler Wilson Pickett’i ya
da Nellie Lutcher’i daha iyi dinleyebilmek uðruna, bir
helanýn önünde bile oturmaya razýydýlar. Ayrýca, dans
ettiði eþine sýmsýký yapýþmýþ, kulaðý ‘Harbor Lights’ta,
týklým týkýþ bir pistte dönüp dururken kim kokularý birbi
rinden ayýrabilir ki? May sorunlarý yüzünden her Allah’ýn
günü Mar
tin Lut
her King’i suç
lar
ken, otel, farklý bir
müþteri türünden de olsa hâlâ para kazanmaktaydý.
Hem Bay Cosey çok zeki bir adamdý. Burada onun yard
ým ettiði siyahlarýn sayýsý, hükümetin kýrk yýldýr
sürdürdüðü yardým programlarýndan yararlananlardan
daha fazlaydý. Ayrýca oteli takas edip otuz beþ dönümlük
araziyi, benim döküntü kulübeyi bile aratacak, otuz iki
dandik ev karþýlýðýnda ‘Eþit Fýrsat’ adýndaki inþaat þir
ketine satan da Bay Cosey deðildi! En azýndan benim
kulübenin zemini, elle zýmparalanmýþ meþeyle kaplý,
uyduruk çamla deðil; kiriþlerimse cetvel düzgünlüðünde
ol
ma
sa bi
le, çatýlýrlar
ken hem ger
çek
ti hem de tam
kývamýnda dinlendirilmiþti.
Up Be
ach, Ag
nes adýnda
ki bir kasýrga ta
rafýndan
boðulmadan önce, adý saný olmayan bir susuzluk yaþadý.
Satýþ yeni tamamlanmýþ, dönümlerce arazi henüz doðru
dürüst parsellenmemiþti ve Up Beachli anneler tulumba
larýndan çamur pompalýyordu. Kurumuþ kuyular, tuzlu,
acý su onlarý öyle yýldýrdý ki, deniz manzarasýndan filan
vazgeçip yüzde iki faizli konut kredisi için sýraya girdi
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ler. Yaðmur suyu artýk onlarýn iþine yaramýyordu. Dert
ler, iþsizlik, susuzluðu izleyen kasýrgalar, sivrisinekleri
bile pes ettirecek kadar kuruyan, çatlayan bataklýklar...
ben bütün bunlarý yaþamýn gereði sayýyordum. Sonra
hükümetin yaptýrdýðý evler yükseldi; mahalleye Oceansi
de adýný verdiler – ki, okyanus kýyýsý filan deðildi. Müte
ahhitler evleri Vietnam gazilerine, emekli beyazlara sat
maya baþladý, ama Oceanside, iþten atýlýp yiyecek karne
lerine fýrlatýlanlarýn hedefi haline gelince, kiliseler ve
hayýrseverler kollarý sývadý. Yardým kuruluþlarý kimileri
ne destek oldu; sonunda da kenti yenileme projesi kasa
baya ulaþtý. O zaman, her yerde bir sürü iþ olanaðý doð
du. Þimdi burasý ofislere, otuz beþ kilometre kuzeydeki
hastane laboratuvarlarýna seðirtip duran insanlarla
dolu. O ucuz, güzel evleriyle alýþveriþ merkezleri ve sine
ma kompleksleri arasýnda mekik dokurken öyle mutlular
ki, zihinlerinde býrakýn polis-kafalýlarý, tek bir endiþe
bulutu bile yok. Polis-kafalýlarý benim de epeydir
düþündüðüm yoktu, ta ki aklýma Cosey kadýnlarý düþüp
de, sonunda birbirlerini öldürdüler mi acaba, diye merak
edinceye kadar. O evde ölüp gitseler, benden baþka kimse
nin haberi olmaz – ya bir tanesi, onu zehirleyen ötekinin
boðazýný kestikten sonra, elinde býçak, basamaklara
yýðýlmýþ kusuyorsa? Ya da biri, ötekine ateþ ettikten sonra
felç geçirip kýpýrdayamaz hale gelmiþ, üstelik buzdo
labýnýn hemen dibinde açlýktan ölmüþse? Onlarý günlerce
bulamazlar. Sandler’in oðlan haftalýðýný almak üzere o
eve uðrayýncaya kadar. Belki de bir süre televizyonun
karþýsýndan kalksam, bir gidip baksam iyi olacak.
Bir tanesini arada bir, o eski, paslanmýþ Oldsmobile’i
sürerken görüyorum – ya bankaya giderken ya da, kýrk
yýlda bir Salisbury bifteði almak için buraya geldiðinde.
Bunun dýþýnda, o evden dýþarýya yýllardýr çýkmýyorlar.
Yýllar önce, bir tanesi, elinde Wal-Mart’ýn naylon torba
sýyla geri döndüðünden beri; omuzlarýnýn duruþundan,
kýrbaçlandýðýný anlayabiliyordunuz. Ayrýlýrken götürdü
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ðü beyaz Samsonite bavul görünürlerde yoktu. Ötekinin
kapýyý bunun yüzüne çarpacaðýný sandým, ama yapma
dý. Bence her ikisi de farkýnda: Tencere yuvarlanmýþ ka
paðýný bulmuþ. Bu iki acýmasýz, soðuk ve kibirli kadýn,
sevilmeyen insanlarýn çektiði o bildik ilgiyi çekiyorlar.
Bay Cosey’den kalma evde kraliçeler gibi yaþýyorlar, ama
bir süredir, bir don uzunluðunda eteði olan ama donu
olmayan kýzýn gelip yanlarýna yerleþmesinden bu yana
endiþeliyim; beni burada unuttular, dýmdýzlak býraktýlar
mý yoksa? Dilimde bir tek, çiðneyip durduðum þu eski
halk masalýyla? Biliyorum, palavra: Fettan kadýnlarý
korkutmak, haylaz çocuklarý sindirmek için uydurulmuþ
bir baþka öcü masalý iþte. Ama elimdeki tek þey de, o. Öte
yandan, baþka bir þeye ihtiyacým olduðunu biliyorum.
Daha iyi bir þeye. Arsýz kadýnlarýn iyi bir erkeði nasýl
tepetakla edebileceðini anlatan bir öyküye, örneðin. Ýþte
onu mýrýldanabilirim.

20

21

22

