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Italo Svevo, 1861’de Ýtalya’nýn Trieste kentinde doðdu. 12
yaþýndayken Würzburg’da yatýlý okula, ardýndan Trieste’deki
bir ticaret okuluna gönderildi. Babasýnýn iþleri bozulunca
öðrenimini yarýda býrakýp bir bankada memur olarak çalýþmaya baþladý. 1892’de yayýnlanan ilk romaný Bir Yaþam,
içedönük, çözümleyici yapýsý ve baþarýsýzlýða mahkûm kahramanýnýn acýlarýný betimleyiþi bakýmýndan roman türüne
büyük yenilikler getirmesine karþýn fazla ilgi görmedi.
1898’de yayýnla
nan ikinci romaný Senilitá’nýn (Yaþlýlýk) da
okur ilgsinden yoksun kalmasý üzerine, Svevo yazmayý býraktý ve kayýnpederinin iþinde çalýþmaya baþladý. Ancak 1907’den
sonra Trieste’de, geleceðin büyük yazarý James Joyce’la tanýþmasý, Svevo’nun yazgýsýný deðiþtirdi. Daha sonra yazdýðý iki
romaný Joy
ce tarafýndan çok beðenilince, Svevo yeniden
yazarlýða döndü. Bir hastanýn psikiyatrýna anlattýklarýndan
oluþan Zeno’nun Bilinci’ni (1923) öbür kitaplarý gibi kendi
olanaklarýyla yayýnladý. Birkaç yýl sonra Joyce romaný tanýnmýþ iki Fransýz eleþtirmene gönderince, Svevo bir anda üne
kavuþtu. Yine de, þair Eugenio Montale’nin övgü dolu
eleþtirilerine karþýn, Ýtal
ya’da tanýnmasý zaman alacaktý.
Svevo, Zeno’nun Bilinci’nin devamý niteliðindeki bir roman
üzerinde çalýþýrken, 13 Eylül 1928 günü bir araba kazasýnda
öldü.
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I
Mario Samigli altmýþýna merdiven dayamýþ bir y
azardý. Kýrk yýl önce bir roman yayýnlamýþtý, þ imdi
ölü denebilecek bir roman – eðer hiç yaþamamýþ bir
þeye ölü denebilirse. Mario, biraz çökmüþ, eski gücü
kuvveti kalmamýþ da olsa, sakin bir hayat sürüyor,
pek fazla sorunla karþýlaþmadýðý küçük bir iþte, az
bir maaþla yuvarlanýp gidiyordu. Olaysýz bir hayat
saðlýða yararlýdýr, ama ona lezzet katacak bir çeþni
de gerekir; Mario’nun hayatýna tat katan da gururu
nu okþayan hayalleriydi: Kendisi için hâlâ parlak bir
gelecek düþlüyordu, yaptýðý ya da yapmayý umduðu
bir þey olduðundan deðil, miskinliðinden; çünkü
onu yazgýsýna baþkaldýrmaktan alýkoyan miskinliði,
nicedir içinde yaþattýðý bir hayali yok etmek gibi
sýkýntýlý bir iþten kurtarýyordu kendisini. Böylece
kaderini yenmiþ oluyordu bir anlamda. Hayat bir
kaç kemiðini kýrmýþtý kýrmasýna, ama çok önemli iki
organýna dokunmamýþtý: kendine saygýsý ve baþka
larýnýn ne düþündüðüne duyduðu saygý. Bunlar
olmadan da ün denen þeyin keyfi çýkarýlamaz. Bir
doyum duygusu hep vardý içinde, hayatýnýn sýkýcý
tekdüzeliðini hafifleten bir duygu.
Onun böyle ustalýkla gizlediði bir ün tutkusu
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olduðunu tahmin edecek pek az kimse çýkardý, çün
kü Mario düþ kuranlarýn içgüdüzünü taþýyordu:
düþünü hayatýn katý gerçekleriyle karþý karþýya
getirmeme içgüdüsü. Bu tutku bir yerde kendini bel
li etse de, dostlarý onun masum gururunu incitme
meye özen gösterirlerdi. Onu tanýmayanlarsa, yaþa
yan ya da ölmüþ yazarlar üstüne kesin yargýlarýna
gülümsemekten kendilerini alamýyorlardý, hele ken
disini çaðdaþ edebiyata etkisi olan bir yazar gibi gös
terdiðinde, ya da altmýþlýk baþarýsýz bir yazar olduðu
nu unutup kendi kendisinden övgüyle bahsederken
kýzarýp bozardýðýnda, yüzlerindeki gülümseme daha
da büyüyordu. Ama hafif, nazik bir gülümsemenin
kimseye zararý dokunmaz; dolayýsýyla kimsenin
huzuru kaçmýyor, bir arada güzel güzel geçinip gidi
yorlardý.
Mario çok seyrek yazýyordu, hatta uzun yýllardýr
yazarlýðýnýn tek belirtisi hep masasýnýn üstünde
duran beyaz kâðýtlarla kalemdi. Hayatýnýn en mutlu
yýllarýydý bunlar, kendini hayallere býrakmýþtý, iç
karartýcý gündelik kaygýlardan uzak yaþýyordu. Bir
tür ikinci çocukluk. Ama baþarýlý bir yazarýn olgun
luk döneminden daha çok özlenecek bir dönem.
Böyle bir yazarýn sözcükleri ufacýk bir çabayla,
kolayca dökülüverir kâðýda, kendilerini olgun bir
meyve gibi sunan boþ kabuklardan farklarý yoktur
bunlarýn.
Bu mutluluk dönemi, ancak ondan kaçýþ dürtü
sü var oldukça sürebilirdi. Böyle bir dürtü de hep
vardý içinde, rahatýný kaçýracak güçte olmasa, onu
mutluluk þatosundan çýkarmaya yetecek düzeye
ulaþmasa da.
Eski romaný gibi bir roman yazamazdý artýk. O
roman kendisinden mevkice, servetçe üstün olan ve
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yanlarýna kolay kolay yaklaþýlamayan kimselere
duyduðu hayranlýktan doðmuþtu. Romanýna hâlâ
miskince bir sevgi besliyordu. Bir baþý, bir gövdesi
vardý romanýn, canlý bir varlýk gibi görüyordu onu.
Ama iþ bu gölge varlýklarýn yenilerini yaratmaya ve
onlarý yalnýz dil gücüyle yaþatmaya gelince, buna
karþý bir türlü istek duymuyordu içinde. Kendisi
farkýnda deðildi, ama altmýþ yaþýnda oluþu böyle
yapýtlar yaratmasýný olanaksýz kýlýyordu. Kendi
hayatý gibi mütevazý bir hayatý anlatmak ise hiç aklý
na gelmemiþti. Bu hayata, mutlak teslimiyetin ver
diði bir güç damgasýný vurmuþtu. Tüm varlýðýna
iþlemiþ ve hiçbir zaman dikkate deðer bulmadýðý bir
teslimiyet. Kendisine ilginçlikten önsöz yoksun
gözüken bir konuya nasýl yaklaþacaðýný bilmiyordu.
Sosyete hayatýnýn kendileri için mühürlü bir kitap
gibi kapalý kaldýðý kimseler arasýnda çok yaygýn bir
zaaf. Bu yüzden, sonunda, insanlar hakkýnda, onla
rýn –gösteriþli ya da sýradan– yaþam biçimleri hak
kýnda yazmayý býraktý ve kendini tamamen hayvan
lara adadý – ya da o böyle sandý. Fabllar yazmaya
baþladý. Minik, kaskatý mumyalar –kokudan öylesi
ne yoksundular ki, onlara ceset bile diyemezdiniz–;
zamanýn ölü odalarý bunlarla dolup taþýyordu. Ama
ona göre her biri mükemmellik yolunda atýlmýþ bir
adýmdý; onlardan çocukça bir sevinç duyuyor, her
zamankinden daha genç, daha mutlu hissediyordu
kendini.
Ýlkin gençlikte yaptýðý hatayý tekrarladý, pek
bilinmeyen hayvanlar üstüne yazdý; fabllarý hýrla
malarla, kükremelerle yankýlanýp duruyordu. Son
ralarý deyim yerindeyse daha bir evcilleþti ve bildiði,
tanýdýðý hayvanlar hakkýnda yazmaya baþladý. Örne
ðin sinek, çokluk sanýldýðýndan daha yararlý bir
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hayvan olduðunu gösteren bir dizi fabla esin kayna
ðý oldu. Bunlardan birinde sineðin hýzýna hayranlýk
duyuyordu, ne var ki, boþa gidiyordu bu hýz, çünkü
ne avýný yakalamasýna yarýyordu sineðin, ne de ken
di güvenliðini saðlamasýna. Ayný fablda, bir kaplum
baðanýn serüveni anlatýlýyordu, kýssadan hisse çýka
rýlacak bir serüven. Bir baþka fablda, sineðin pek
sevdiði pisliði yiyip yok ediþini övüyordu. Bir üçün
cüsünde, sineðin göz sayýsý bakýmýndan bütün hay
vanlardan daha zengin olmasýna karþýn, görme
duyusunun niye böyle zayýf olduðunu soruyordu.
Bir baþka fablda, kendisini rahatsýz eden bir sineði
öldüren adam ona þöyle sesleniyordu: “Sana iyilik
yaptým, artýk sinek olmaktan kurtuldun.” Böylece,
her sabah kahvesini içerken bir fabl doðuveriyordu.
Fabldan yararlanarak düþüncelerini, duygularýný
dýþavurabileceðini aklýna getiren de savaþ oldu:
Küçük kuklalarýný hayat makinesine sokabilir, onla
rý yeni organlarla donatabilirdi. Aþaðýda bunun nasýl
olup bittiðinin öyküsü.
Ýtalya savaþa girince, Mario, Avusturya polisinin
ilk iþinin, Trieste’de kalmýþ iki-üç Ýtalyan yazarýn
dan biri sayýlan kendisini mahkeme önüne çýkar
mak, belki de daraðacýna yollamak olacaðýndan
korktu. Bazen umut kaplýyordu içini, bazen dehþete
düþüyordu, bazen coþkudan yerinde duramýyor,
bazen korkudan beti benzi atýyordu. Romanýný oku
yan yargýçlarý canlandýrýyordu gözünde: generalin
den en alt kademelere kadar askerî hiyerarþinin
bütün temsilcilerinden kurulmuþ bir divan-ý harp.
Kitabýn hakkýný yememek için, onu titizlikle incele
yecekler, sonra korkulu karar aný gelip çatacaktý...
Eðer divan-ý harp barbarlardan kurulu deðilse,
romaný okuduktan sonra hayatýný baðýþlayacak,
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kitabýn deðerini teslim ettiklerini göstereceklerdi.
Bu nedenle savaþ boyunca pek çok þey yazdý. Kýlý
kýrk yaran bir okuyucu kitlesinin yazdýklarýný yiyip
yutarcasýna okumayý beklediðini bilmek bile bu
kadar büyük bir heyecanla dolduramazdý içini.
Güvenliðini düþünerek, anlamlarý pek açýk olmayan
fabllar çiziktirdi sadece. Küçük fabllarý, korku ile
umut arasýnda dünyaya gözlerini açtýlar. Bir batak
lýkta kendisinden çok daha güçsüz hayvanlarla
dövüþüp savaþtan hep zaferle çýkan, ama kendisini
taþýyacak saðlamlýktan yoksun olan çamura gömü
lüp kalan güçlü devle ilgili fabl yüzünden divan-ý
harp onu mahkûm edemezdi. Bunun Almanya’yla
ilgili olduðunu gösteren ne kanýt vardý ki? Büyük,
rahat ininden pek uzaklaþmadýðý için yenilgi yüzü
görmeyen, ama günün birinde dumanla ininden
çýkartýlan aslanla da Almanya’nýn ne iliþkisi olabilir
di?
Böylece Mario, bir cekete takýlan cep gibi, haya
týný fabllarýn eþliðinde sürdürmeye yavaþ yavaþ alýþ
tý. Yerel bir edebiyatýn varlýðýndan tümüyle habersiz
olan ve bütün savaþ boyunca kendisini rahat býrakýp
huzur içinde, ama düþ kýrýklýðýna uðramýþ olarak
yaþamasýný mümkün kýlan polise borçluydu yazar
lýkta ilerleyiþini.
Ýleriye doðru attýðý bir baþka küçük adým da,
fabllarýna daha uygun kahramanlarý seçmesi oldu.
Egzotik fil ve boþ boþ bakan sinek kayboldu, yerleri
ni, bahçesinde ekmek kýrýntýlarýyla beslediði –o
zamanlarýn Trieste’sinde büyük bir lüks– küçük ser
çeler aldý. Her gün belli bir süre serçelerin sýçrayýp
zýplayarak saðda solda gezinmelerini seyrediyordu.
Bunlar günlük yaþamýnýn en parýltýlý anlarýydý; bu
anlarda yaratýcýlýk yetileri, fabllarýn yazýlýþ ânýnda
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olduðundan daha etkindi. FAbllarda anlattýðý yara
týklara karþý sevgiyle dolup taþýyordu bütün yüreði.
Akþamleyin, serçelerin komþu damlarda ve bahçe
deki küçücük aðaçta cývýldaþtýklarýný duyuyor, kafa
larýný kanatlarýnýn altýna sokup seslerini kesmeden
önce o gün baþlarýndan geçenleri birbirlerine anlat
týklarýný hayal ediyordu. Sabahleyin ayný cývýltýlý
seslerle hiç kuþkusuz rüyalarýný anlatýyorlardý bir
birlerine. Onlarýn hayatý da, kendi hayatý gibi, iki
dünya, gerçek dünya ile düþler arasýnda geçiyordu.
O güzelim kafalarýnda düþüncelerin doðmasý iþten
bile deðildi. Öyle zarif, öyle çekiciydiler, renkleri
öylesine büyüleyiciydi ki, insan bu kadar güçsüz
olmalarýna üzülüyor, kanatlarýna da imrenmeden
duramýyordu: Evet, bu yaratýklar kendisine çok ben
ziyorlardý. Fabllarý ahlak ilkeleriyle örülüydü hâlâ,
gene de onlarý yazmak kendisini eðlendiriyordu.
Her þey bir araya geliyor, keyfinin yerinde olmasýný
saðlýyordu. Bir gün þöyle yazdý: Bahçem küçük ama,
orda insan günde on kilo ekmek tüketebilir kuþlar
için. Doðrusu, bu olsa olsa þairane bir hayaldi, çün
kü böyle bir zamanda, ekmek karnesi olmayan kuþ
lara on kilo ekmek nereden bulunurdu ki? Bir gün
de þunlarý yazdý: Bahçemdeki küçük atkestanesinde
serçelerin gece için en iyi yerleri kapma savaþýna
nasýl son verebileceðimi bilseydim keþke! Ýnsanlý
ðýn geleceði için iyi bir iþaret olurdu bu.
Mario zavallý serçeleri o kadar çok düþünceyle
sarýp sarmalamýþtý ki, serçeler iyiden iyiye görünmez
olmuþlardý. Onunla birlikte yaþayan ve yazdýklarýný
sevmeye çalýþan kardeþi Giulio, sevdikleri arasýna
kuþlarý katamamýþtý bir türlü. Kuþlar bize bir þey
anlatmýyor, demiþti. Ama Mario, Doða’nýn bize kuþ
lar yoluyla bir þeyler anlattýðýný söylemiþti. Doða’da
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ki belli yerlerde yaþamýný sürdüren ya da saðda solda
gezip dolaþan yaratýklarý tamamlayan bir öðeydi
kuþlar; bir sözcüðün üstündeki aksan ya da müzikte
ki bir iþaret gibi onlarýn üzerinde bulunuyorlardý.
Onlar Doða’nýn en neþe dolu dýþavurumudur, diyor
du Mario. Ýnsanlarýn betini benzini attýran, onlarý
sefilleþtiren korku bile, kuþlarýn olaðanüstü zarafeti
ne zarar vermez; bunun nedeni de kanatlarýnýn kor
kuyu saklamasý deðildir, çünkü her hareketlerinden
anlaþýlýr korku. Küçücük beyinleri korkuyu kavraya
maz belki, göz ya da kulak tehlikeyi duyurur, bu da
ânýnda kanatlara iletilir. Kaçýþ halinde bir kaçaðýn
korkuyu algýlayamayan bir beyni olmasý ne kadar
güzel! Eðer minik yaratýklardan biri ürkerse, hepsi
birden havalanýp kaçarlar, sanki þöyle demek ister
ler: “Ýþte, korkmak için iyi bir fýrsat!”Hiç duraksa
mazlar; kanatlar olduktan sonra, çok kolaydýr kaç
mak. Kaçýp kurtulacaklarý da kesindir. Engeller
çýkar karþýlarýna, onlara çarpmadan sýyrýlýp geçerler
yanlarýndan. Bir yere takýlmadan, yara almadan en
sýk dallar arasýndan geçip giderler. Ancak tehlikeden
iyice uzaklaþtýktan sonra durup düþünürler, sonra da
kaçýþlarýnýn nedenini bulmaya çalýþýr, etraflarýna
bakýnýrlar. Ufacýk baþlarýný zarifçe bir o yana, bir bu
yana çevirirler ve kaçtýklarý yere dönecekleri âný
gözlerler sabýrla. Duyduklarý korkunun bilincinde
olsalardý, þimdiye kadar çoktan ölmüþ olurdu hepsi.
Mario öyle sanýyordu ki, kuþlarýn telaþýnýn gerçekle
bir ilgisi yoktu. Verdiði ekmekleri tam bir gönül
rahatlýðý içinde yiyebilirlerdi isteseler; ama böyle
yapmýyor, o hain bakýþlý gözlerini yarý yarýya kapý
yorlar, aðýzlarýna attýklarý her ekmek parçasýnýn bir
hýrsýzlýk olduðuna kendilerini inandýrýyorlardý. Bu
da yedikleri yavan ekmeði daha bir lezzetli kýlýyor
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du. Gerçek hýrsýzlar gibi, ekmekleri önlerine atýldýðý
yerde yemiyor, ekmek kapmak için birbirleriyle
dövüþmenin tehlikeli olabileceðini biliyor, kýrýntýlar
uðruna kavga etmeyi kaçýþlarýnýn sonuna saklýyor
lardý.
Bu gözlem þu fablý esinledi:
Bir adam yýllarca kuþlara cömertçe yem saçýp
durmuþ hep, kuþlarýn yüreklerinin de ona karþý
minnet dolu olduðundan eminmiþ. Ama gözlem
gücünden enikonu yoksun biriymiþ; kuþlarýn kendi
sine, onca yýl ekmeðini çalmalarýna karþýn, içlerin
den hiçbirini yakalamayý beceremeyen þapþalýn biri
diye baktýklarýný fark etmemiþ hiç.
Mario gibi iyi yürekli birinin böyle acýmasýz bir
fabl yazmasý inanýlmaz gibi geliyor insana. Doða’nýn
kendisine verdiði bütün o neþe, derinlikten böylesi
ne yoksun, böylesine sýð mýydý? Nasýl olmuþtu da,
Doða’nýn en neþe dolu dýþavurumunda bunca fesat
lýk, bunca nankörlük görmeye baþlamýþtý? Doða’nýn
dýþavurumunu büsbütün yok etmekten ne farký var
dý bunun?
Kaldý ki, kanatlý yaratýklara bu denli duyarsýzlýk
yüklemek, insanlýk için aðýr bir hakaretti düpedüz;
öyle ya, eðer konuþma yetisinden yoksun kuþlarýn
dili öyleyse, konuþma yetisiyle donanmýþ yaratýklar
dan ne beklenebilirdi?
Bütün kuklalarýndan hüzün taþýyordu aslýnda.
Savaþ sýrasýnda, Trieste sokaklarýnda at arabalarýnýn
sayýsý iyice azalmýþtý; dahasý, atlar yalnýz samanla bes
leniyordu. Öyle ki, hiç sindirilmeden dýþarý atýlan o
lezzetli küçük tohumlardan artýk hiç yoktu ortalýkta.
Mario hayalinde minik dostlarýna soruyordu: “Nasýl,
yaþýyor musunuz hâlâ?” Kuþlar da cevap veriyordu:
“Yaþýyoruz, yaþýyoruz, ama sayýmýz azaldý.”
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Mario kafasýnda bu söyleþiyi kurarken belki de
þöyle düþünüyordu: Baþarýsýzlýðýnda, biraz da, dene
timi dýþýndaki koþullarýn, içinde bulunduðu ortamýn
payý olduðuna kendini inandýrabilse, buna daha
kolay katlanýrdý. Az önce karþýlaþtýðý ölüm tehlikesi
ni, sýrf bu tehlikeden sað salim kurtulduðu için
tümüyle unutuveren sersem kuþun fablýna güleriz.
Ama, Doða’nýn canlýlar üzerinde deneyler yaparken
takýndýðý kayýtsýz yüz ifadesi aklýmýza gelince, gülü
þümüz yerini bir tedirginliðe býrakýr.
Mario’nun yazdýðý fabllarýn çoðu, insanýn, bütün
eylemlerinin sonunda içine sürüklendiði düþ kýrýk
lýðýný konu alýyordu. Yaþamýnýn zavallýlýðý konusun
da þöyle söyleyerek kendini avutmaya çalýþýyordu
sanki: “Durumuma diyecek yok. Baþarýsýzlýk söz
konusu olamaz benim için, nasýl olsa hiçbir eyleme
kalkýþtýðým yok.”
Zengin, soylu bir adam kuþlarý o kadar çok sevi
yormuþ ki, koskoca bir çiftliði onlara ayýrmýþ, bura
da kuþlara tuzak kurmak, hatta onlarý korkutup
ürkütmek yasakmýþ. Uzun kýþ aylarýnda barýnabile
cekleri sýcak güzel yuvalar kurmuþ onlara, içlerini
de yiyecekle doldurmuþ. Bir zaman geçmiþ, bir sürü
yýrtýcý kuþ da yuva yapmýþ oraya. Ayrýca kediler ve
baþka yýrtýcý hayvanlar da küçük kuþlara saldýrmaya
baþlamýþ. Kuþlara kol kanat geren o iyi kalpli kiþi
aðlamýþ, yüreðinde kuþlara beslediði sevgi kolay
kolay bitip tükenir gibi deðilmiþ. Ne var ki, o kadar
sevdiði minicik kuþlarý, doðanlarýn ve diðer yýrtýcý
larýn da karnýný doyurmadan beslemenin yolunu bir
türlü bulamamýþ.
Ýnsanýn yaptýðý iyilikler üstüne bu alaylý sözleri
yazanla, dünyaya gülümseyerek bakan, þen þakrak
Mario ayný adamdý. Nerede yaþam filizlenip boy
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veriyorsa, orada az sonra ister istemez oluk oluk kan
akacaðýný anlatmak istiyordu. Üstelik bu da onu hiç
rahatsýz etmiyordu sanki.
Böylece Mario’nun mutluluðu gün geçtikçe art
mýþ, sonunda doruk noktasýna ulaþmýþtý. Sanki için
deki bütün hüzün, acýyla yüklü fabllarýnda bir çýkýþ
yolu bulup daðýlmýþ, yüzündeki keder ifadesi
tümüyle silinmiþti. Ama rüyalarý eski yumuþaklýðý
ný kaybetmiþe benziyordu. Kardeþi Giulio bitiþik
odada uyuyordu, horlamalarý genellikle pek o kadar
rahatsýz edici deðildi; çünkü bir gut hastasý, sindi
rim sisteminde bozukluk da olsa, yediði bütün
yemekleri gereði gibi sindirebilir. Giulio, yataðýnda
uyanýk yattýðý, henüz uykuya dalmadýðý bazý gece
ler, Mario’nun odasýndan garip sesler geldiðini
duyardý. Acý yüklü, derin derin iç geçirmeler, sonra
ara sýra yüksek perdeden isyan dolu bir feryat. Bu
garip feryatlar bütün gece yankýlanýp duruyordu,
gün boyu yumuþak baþlý ve neþeli olan bu adamýn o
feryatlarý kopardýðýna inanmak hayli güçtü. Mario,
rüyalarýný hiç hatýrlamazdý, derin bir uykudan dinç
leþmiþ olarak uyanýp kalkýnca, gecesinin de iþ günü
kadar sakin geçtiðine kesinlikle inanýrdý.
Giulio, hayli endiþeyle, kendisine uykusundaki
garip halinden söz açýnca, Mario yalnýzca herhalde
yeni bir horlama yöntemi geliþtirmiþ olduðunu söy
lemiþti. Ama bu durum o kadar düzenli tekrarlaný
yordu ki, uyurken çýkardýðý garip seslerin acýlar
içinde kývranan ruhunun dýþavurumu olduðunu
düþünüyordu insan ister istemez. Rüyalarýn birer
simge olduðunu, rüyalarda bilinçdýþýndaki istekle
rin gerçekleþtiðini ileri süren çaðdaþ düþ kuramý
konusunda adeta kuþku uyandýrýyordu bu durum.
Mario, uykusunda, gönlündeki tutkularý gizlemek
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için gün boyu taþýdýðý aðýr maskeyi kaldýrýp atabili
yor, iç geçirmelerle, haykýrýþlarla þöyle demek isti
yordu sanki: “Ben sandýklarý kadar deðersiz deði
lim! Sandýklarý kadar deðersiz deðilim!” Dolayýsýyla
uyku, gönlündeki dileklerin sýðýnaðýydý.
Sabah olunca, Giulio, þaþýrarak öðreniyordu ki,
Mario için, huzursuz gece, ya yeni bir fablýn eþliðin
de ya da tam bir unutuþ içinde geçmiþ. Günlerce bir
fabl üzerinde çalýþýyordu. Savaþ, bahçedeki serçeleri
büyük bir sýkýntýyla karþý karþýya býrakmýþtý, zavallý
Mario da onlara vereceði bir-iki parça ekmeði tutum
lu kullanacak bir yol bulmuþtu. Zaman zaman bah
çeye çýkýyor, onlarý ürkütüp kaçýrýyordu. Uçmadýk
larý zaman aðýr hareket ediyorlar, ürkekliklerini
yenip tekrar dönmeleri zaman alýyordu. Canlarý
küçük bir teraziydi, bir kefesinde korku vardý terazi
nin, öbür kefesinde açlýk. Açlýklarý giderek büyüyor
du, korku da ayný ölçüde büyürse, tek bir lokmaya
bile dokunamazlardý. Bu yöntem sýký bir biçimde
uygulansa, kuþlar, önlerinde ekmek açlýktan ölürdü.
Ama Mario iþi bu trajik noktaya kadar götürmüyor
du. Bir fablda þöyle yazmýþtý: “‘Ekmeðin tadýna
doyum yok,’ dedi serçe adama ‘ama, sen baþýnda
durunca...’” Bu bir abartmaydý olsa olsa, çünkü
savaþ zamanýnda bile serçelerin zayýfladýðý görül
müyordu. O zamanlar bile Trieste sokaklarýnda bes
lenebilecekleri bollukta pislik vardý.

Kötü Bir Þaka
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