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Alex Capus, 1961’de Ýsviçreli bir anne ile Fransýz bir babanýn çocu
ðu olarak Normandiya’da doðdu. 1966’da annesiyle birlikte Ýsviç
re’ye yerleþti. Basel’da tarih, felsefe ve etnoloji öðrenimi gördü.
Öðrenimi sýrasýnda gazeteci olarak günlük gazetelerde çalýþtý. Ýlk
öykü kitabýný 1994’te yayýnladý. Bunu birbiri ardý sýra kýsa öyküler,
romanlar ve tarihsel röportajlar izledi. Tarihsel olgularý kurmaca
anlatýlarla ustalýkla harmanlayan Capus’un yapýtlarý pek çok dile
çevrildi ve Ýsviçre’de pek çok ödül aldý. Alex Capus, ailesiyle birlik
te Ýsviçre’de Olten’de yaþýyor.

Ýlknur Ýgan, 1959 yýlýnda Ýstanbul’da doðdu. Avusturya Kýz Lisesi,
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalý Endüstri Sanatlarý
Okulu, Ýstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatý Bölümü ve
Köln Üniversitesi Germanistik Bölümü’nde öðrenim gördü. 19861991 arasýnda Köln’de, Almanya’nýn Sesi Radyosu’nda yapýmcý ve
çevirmen olarak görev aldý. Anja Meulenbelt, Arno Gruen, Christa
Wolf, Connie Palmen, Imre Kertész, Ingo Schulze, Peter Schneider,
Tessa Korber gibi yazarlarýn yapýtlarýný dilimize kazandýrdý.
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Nadja için
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“Þeyler çoðunlukla iyiye doðru deðiþir.”
John Wayne
Chisum, 1969
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1
O kýþ sabahý gökyüzü yine paraþütler ve balonlarla
doluydu. Çok aþaðýlarda bir otobüs, sabah trafiðinin sýkýþýk
lýðýnda dura kalka kasaba çýkýþ kavþaðýný geçmeye çalýþýr
ken onlar kasabanýn üzerinde renkleri fosforlu akbabalar
gibi daireler çiziyorlardý. Otobüsün en arka sahanlýðýnda
duran uzun boylu ve biraz beceriksiz görünümlü genç
adam, baþýný yukarýya çevirerek eðlence düþkünü bu gök
yüzü akýncýlarýna garezle baktý. “Budalalar uçmayý öðreniyor,” diye düþündü. “Yakýnda budalalarýn hepsi gökyüzünde
dolaþmaya baþlayacak ve biz güneþi göremez olacaðýz.” Kýs
kanç genç adam bir kutup kâþifine benziyordu, ama görü
nüþ aldatýcýdýr. Bu genç adam bendim.
On dakika önce Oltner Nachrichten gazetesinin yazý
iþleri odasýna girdiðimde þef, “Ah, sevgili Max Mohn’umuz
gelmiþ!” diye gürleyerek karþýlamýþtý beni. “Senin iþ gücün
den sabahýn bu erken saatinde yararlanmak zorunda kaldý
ðým için üzgünüm, heh heh.”
Aðzýmýn içinde bir tür sabah selamý geveledim.
“...neredeyse gecenin yarýsýnda, heh heh, hem de üste
lik bir pazartesi günü! Derhal iþe soyunmalýsýn, hemen þim
di! Bir portre yazacaksýn. Randevun ayarlandý.”
“Kim peki?”
“Dieter Zingg.”
“Þu ressam mý? Daha geçen hafta gazetede boy göster
miþti o!”
“Doðru. Ama þimdi politikaya atýlmak istiyor, Kanton
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lar Parlamentosu üyeliðine aday olacak. Bu durumda bir
portresini yayýnlamamýz gerekir. Yüz seksen satýr civarýnda,
tamam mý? Lütfen bu iþi hallet.”
Otobüs aðýr aksak kasaba dýþýna doðru yol alýrken ben
þefin yanýma verdiði arþiv dosyasýný açtým. Dosyada ressam
Dieter Zingg hakkýnda yayýnlanmýþ gazete makaleleri vardý:
Kýrk beþ yaþýnda, asýl mesleði öðretmenlik, orada burada teþ
vik ve taltif ödülleri almýþ, seksenli yýllarýn baþýnda “Junge
Wilde” içinde yer almýþ ve ülkenin çok þey vaat eden yaratýcý
ruhlarýndan biri olarak kabul edilmiþ. Tokyo ve Londra’da –
vay canýna!– karma sergilere davet edilmiþ ve oralara gitmiþ
de. New York’ta üç ay boyunca bir kültür vakfýnýn atölyesin
de çalýþmaya hak kazanmýþ. Vay canýna, vay canýna.
Ýnmem gereken duraðýn adý Mühlebach’tý,1 oysa artýk
buralarda uzun zamandan beri ne deðirmen ne de dere var
dý. Anayolun birkaç yüz metre dýþýnda, Zingglerin evinin de
bulunduðu müstakil konutlar bölgesi baþlýyordu. O da
bütün öðretmenlerin oturduðu yerde oturuyordu: Jura Dað
larý’nýn güney ayaðýndaki müstakil evlerden birinde. Fiyat
larýn iyice pahalýlaþtýðý çok yükseklerde (deniz seviyesin
den 700 metre yükseklikten itibaren) deðil, ama ucuz evle
rin bulunduðu en aþaðýlarda da (deniz seviyesinden 530
metre yükseklikte) deðil, hele Zürih-Cenevre demiryolu
hattý çevresindeki (deniz seviyesinden 420 metre yükseklik
te) Türklerin ve Ýtalyanlarýn yaþadýðý en aþaðýlardaki bakým
sýz toplu konutlarda hiç deðil. Bölge muhabiri olarak çalýþ
týðým uzun yýllar boyunca kazandýðým toplumsal düzey
ölçme yetimle Zingglerin oturduðu evi çabucak yerli yerine
oturtmuþtum: 613 metre seviyesindeydi ve en aþaðýdaki
bodrum penceresine kadar bütün pencerelerine üç kat cam
takýlýydý. Evin önünde sol tarafta, burnu havuçtan, gözleri
kömürden bir kardanadam, elinde devasa süpürgesi ve
baþýnda yün beresiyle dikiliyordu. Sað tarafta karla iyice
dolup donmuþ küçük bir yapay göl vardý, kýyýsýndaki karla
rýn içinden miktarý iyi ayarlanmýþ bir öbek saz yükseliyor
1 (Alm.) Deðirmen deresi anlamýna gelir. (Ç.N.
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du. Kuþkusuz yaz aylarýnda burada kurbaðalar výraklýyor ve
çeþit çeþit yararlý bitkiler çiçekleniyordu.
Dövme demirden bahçe kapýsýný açtým ve içeri girdik
ten sonra dikkatlice tekrar kapattým. Kusursuz yerleþtiril
miþ karolardan bir bahçe yolu kayýn aðacýndan bir kapýya
ulaþýyordu. Kapýnýn yanýnda ahþaptan rustik bir tutma yeri
olan pas baðlamýþ bir zincir sallanýyordu. Zincirin ucundan
tutup çektiðimde, içeriden bir keçi çýngýraðýnýn sesi yanký
landý. Kapý açýldý ve karþýma yaþý belli olmayan, saçlarý
ensesinde toplanmýþ, gözleri sulanmýþ gibi görünen bir
kadýn çýktý.
“Ýyi günler, ben Max Mohn, Oltner Nachrichten gazete
sinden geliyorum. Bay Zingg’le randevum vardý.”
Kadýn unlu ellerini mutfak önlüðüne sildi. “Lütfen içe
riye gelin.”
Evin içine doðru iki adým atmýþtým ki kadýn, “Ayakkabý
larýnýzý çýkarabilir misiniz?” diye sordu. “Biz hep böyle yapý
yoruz. Kar ve çamur yüzünden, anlýyorsunuz, deðil mi?”
Ayakkabýlarýmý çýkarýp yan yana sýralanmýþ, Micky
Mouse desenli küçük lastik çizmelerin ve daha da küçükle
rinin yanýna býraktým, doðal ahþaptan oyuncak lokomotifin
üzerinden dikkatle atladým ve mutfaða giden kadýný izle
dim. Ayný zamanda oturma mekâný olarak kullanýlan mutfa
ðýn camla kaplý geniþ ön cephesinden gölet ve kardanadam
görünüyordu. Güzel günlerde mutfaða güneþ ýþýðý doluyor
olmalýydý. Ortalýkta evde yapýlmýþ ekmek kokusu vardý. Her
tarafa temizlikten pýrýldayan çiftlik mutfaðý gereçleri asýl
mýþ veya yerleþtirilmiþti, mekânýn orta yerinde meþe aða
cýndan eski bir masa vardý. Dieter Zingg, masanýn baþýna
saltanatla yerleþmiþ, Oltner Nachrichten’i okuyordu. Üzeri
ne kantaron motifleri iþlemeli mavi bir çiftçi gömleði giy
miþti, top þeklinde kesilmiþ sakalý bakýmlýydý ve yuvarlak
çerçeveli, nikel bir gözlük takmýþtý. Saðýnda ve solunda sarý
saçlarý örgülü, kýrmýzý yanaklý ve sekizle on yaþlarý arasýnda
görünen üç kýz çocuðu oturuyordu. Demek Kantonlar Par
lamentosu üye adayý ve “Junge Wilde” takýmýndan Dieter
Zingg buydu.
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“Günaydýn Bay Mohn! Buyrun oturun, biz de kahvaltý
ya baþlamak üzereydik. Tatil günleri sofraya her zamankin
den biraz daha geç oturuyoruz elbette, heh heh!”
Oturdum, ayakkabýsýz ayaklarýmý sandalyenin altýnda
birbirine çaprazladým ve çoraplarýmý en son ne zaman
deðiþtirdiðimi hatýrlamaya çalýþtým. Bu gülüþ. Bunu bugün
daha önce de duymamýþ mýydým?
Zingg, “Ýþbirliði yapacaðýmýz için seviniyorum,” diye
konuþmayý baþlattý. “Yazý iþleri müdürünüzü ezelden beri
tanýrým. Eðitim Fakültesi’nde birlikte çile doldurmuþtuk. Ve
sonra ikimiz de komünistlere katýldýk elbette, heh heh! Bu
neredeyse –bir dakika– otuz yýl kadar önceydi. Bundan yazý
nýzda söz etmeniz gerekmiyor tabii, heh heh!”
Üç küçük kýz sanki gizli bir iþaret almýþ gibi ellerini bir
leþtirip gözlerini yumdular. Zingg ve karýsý da onlarý izledi
ler ve sonra en küçük kýz Tanrý’dan bize bahþettiklerine
bereket vermesini ve hasta olan komþularýnýn iyileþmesini
diledi. Ben her iki elimle sýkýca masanýn kenarýna tutun
muþ bütün ailenin gözlerinin kapalý olduðuna þükrediyor
dum. Acaba Zingg New York’taki avangard takýmýndan
arkadaþlarýyla kokain çekmeden önce de masa baþý dualarý
ettiriyor muydu?
Bu fasýl bittikten sonra Zingg konuþtu: “Aferin Myriam,
gayet iyiydin. Tereyaðýný uzatýr mýsýn bana Rachel? Sen de
ekmek sepetini lütfen, Rebekka.”
Myriam, Rachel, Rebekka. Baþým döndü. Üç kýz babala
rýna gülümsedi ve anneleri kalkýp ocaðýn baþýnda kahve ve
süt hazýrlarken, ona istediði þeyleri uzattýlar. Zingg beklen
tiyle bana baktý. Esprili bir soru bulmak gayretiyle beynimi
altüst ettim. Aklýma bir soru bile gelmiyorsa, bu adam hak
kýnda nasýl yazý yazacaktým? Ýsimlerini Tevrat’tan almýþ üç
küçük kýz su mavisi yuvarlak gözleriyle terbiyeli bir þekilde
beni inceliyorlardý. Kadýnýn önüme býraktýðý dev fincandan
bir yudum sütlü kahve içtim. Artýk bir þeyler söylemem gere
kiyordu.
“Bu evi kendiniz mi yaptýnýz?”
Bu soru belli ki Zingg’in hoþuna gitmiþti. Derhal damdaki
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güneþ enerjisi panellerini ve ýsý dönüþümünü; binada üç kat
cam, doðal yapý malzemeleri ve odun talaþý yakýlan ýsýtma sis
temi kullandýðýný anlatmaya baþladý. Üç kýzýn ekmeklerinin
üzerine gayet ölçülü miktarda tereyaðý ve daha da az miktarda
bal sürüþlerini izledim. Bal kavanozunu sanki içinde nitrogli
serin varmýþçasýna bir dikkatle birbirlerine uzatýyorlardý.
Zingg’in balý da kendisinin ürettiðinden neredeyse emindim.
Büyük bir olasýlýkla aileye ait kovanlar evin arkasýna yerleþti
rilmiþti. Ve Zingg kýzlarýna býçaðýn ucuyla aldýklarý bir parça
bal için bir arýcýðýn ne kadar sýký çalýþmak zorunda olduðunu
mutlaka bin kere anlatmýþtý.
Sütlü kahveden içime hoþ bir sýcaklýk yayýldý. Üç terbiye
li kýz ve hamarat anneleri ortamý yumuþak bir diþilikle doldu
ruyorlardý ve þimdi dýþarýdaki sisi delen birkaç çekingen
güneþ ýþýný gerçekten de çiftlik evinin mutfaðýna giriyordu.
Kendimi birdenbire çok huzurlu hissettim. Tatlý bir uyku bas
týrmýþtý. New York, Tokyo, Kantonlar Parlamentosu ve dakti
lom çok uzaklarda kalmýþtý. Kahvaltý soframýzýn rahatlatýcýlý
ðý karþýsýnda avangard kesimin ve politikanýn hiçbir þansý
yoktu. Kendimi toplayýp Zingg’in yapý tekniðine iliþkin açýk
lamalarýný izlemeye çalýþtým. Ara sýra uykulu bir hayret ifade
si gösteriyor ve evde piþirilmiþ tam tahýllý ekmeði sütlü kah
veme batýrýyordum. Kadýn bana kuzu derisinden bir çift terlik
getirdi. Mutluluðuma diyecek yoktu. Bir daha buradan ayrýl
mak istemiyordum. Hayatýmýn sonuna kadar bu Tanrý korku
su nedir bilen, dürüst insanlarýn yanýnda kalabilirdim, sabah
larý inekleri saðar, öðleden sonralarý þnaps damýtýr, akþamlarý
da erkenden ahýrda, hayvanlarýn buharlý sýcaklýðý içinde yat
maya çekilirdim. Görevlerimi on yýl boyunca sadakatle yerine
getirdikten sonra, çiftçi Zingg kýzlarýndan birini –belki çilli
yüzlü ortancasýný– bana eþ olarak verirdi ve çok daha ileride
bir gün bütün çiftliði ben devralýrdým.
Ama sonra Zingg þöyle dedi: “Evet, yeterince sohbet
ettik. Þimdi size politikanýn nasýl sanat, sanatýn da nasýl
politika olduðunu anlatmalýyým. Atölyeme gidelim.”
Ýyice uyuþmuþ bir þekilde Zingg’in peþinden merdiven
den yukarý çýktým. Atölyeye gitmek istemiyordum. Çiftlik
mutfaðýnda sarý saçlarý örgülü kýzlarýn, elleri unlu kadýnýn
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ve sütlü kahvemin yanýnda kalmak istiyordum. Ama Zingg
atölyeyi ve politikayý yeðliyordu. Niçin ama, niçin?
Atölye tavan arasýndaydý. Burada çiftlik ortamý rahatlý
ðýndan eser yoktu; büyük çatý pencereleri ve orta yerinde
bir þövale duran beyaz, boþ bir mekân sadece. Eðimlerin
altýna duvar boyunca çerçevesiz resimler dizilmiþti, her biri
en azýndan büyükannemle büyükbabamýn evlilik yataðýnýn
altýndaki tozlu dörtgenin büyüklüðündeydi. Zingg, güçlü
bir sýçrayýþla sarýlý kýrmýzýlý bir ateþ çemberinin içinden geç
mekte olan, mavi renkle beyaz zemine resmedilmiþ, insana
benzer bir silueti gösterdi. “En son bunu yaptým.”
Zingg’in nefesinden gelen soðuk sütlü kahve esintisi
eþliðinde resme yoðunlaþmaya çalýþtým. Bir þey söylemek
zorunda kalmamak için bir sonraki resme yöneldim. Bu
resimde mavi bir ateþ çemberi içinden atlayan kýrmýzý bir
siluet vardý. Sessizce turumu tamamladým: sarý ateþ çembe
ri ortasýnda mor siluet, mavi ateþ çemberi ortasýnda sarý,
mor ateþ çemberi ortasýnda yeþil ve bu þekilde devam.
Sonunda tekrar en son yapýtýnýn baþýnda duran Zingg’in
yanýna vardým. Ne diyeceðimi bilemiyordum. Bu Zingg
neler yapýyordu Tanrý aþkýna?
Bana ciddiyetle ve inceleyerek baktý. “Politikaya gir
mek zorunda olduðumu þimdi anlýyor musunuz?”
Artýk kesinlikle bir þeyler söylemem gerekiyordu. “Ben...
yapýtlarýnýzda derin bir kaygý sezdim...”
Zingg harekete geçti. Tropik ormanlarýn ne kadar kötü
bir durumda olduðundan, ozon tabakasýndaki delikten,
insan haklarýndan, dünyada ticaretin durumundan, doðal
yapý malzemelerinden ve odun talaþýyla ýsýtma sisteminden
söz etti.
Birden kendimi rahatsýz hissetmeye baþladým. Ýçimi
yorgunluk kapladý. Çiftlik mutfaðý, sarý saçlarý örgülü kýzla
rýyla elleri unlu kadýn, arý kovaný ve sütlü kahve çok uzak
lardaydý. Kendimi topladým ve Zingg’in anlattýklarýný izle
meye çalýþtým, ama aslýnda Dr. Zingg’in korku tünelinden
olabildiðince çabuk nasýl kurtulabileceðimi düþünmekten
baþka bir þey yapmýyordum.
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2
Öðle sonrasýnýn erken saatlerinde Oltner Nachrichten’
in yazý iþlerinde bilgisayarýmýn baþýna oturmuþ, parmak
uçlarýmý ovuþturarak saatime bakýyordum. Þef, yüz seksen
satýr demiþti; bunu iki saatte rahat rahat hallederdim. Eðer
araya baþka bir þey girmezse, daha hava kararmadan Aare
kýyýsýnda yürüyüþe çýkýp kýyýdaki kuðularýn donup donma
dýðýna bakabilirdim. Mavimsi siyah iri bir sinek ortaya çýk
týðýnda, klavyede kullandýðým üç buçuk parmaðýmý hazýr
etmiþtim bile. Kýþ ortasýnda bir sinek – büyülenmiþçesine
ellerimi kucaðýma býraktým. Sinek, yaðmur yüklü And Dað
larý’nýn arasýndan geçmek için umutsuzca yol arayan bir Þili
posta uçaðý gibi homurdanarak ve büromda yalpa vurarak
uçuyordu. Posta uçaðý oflaya poflaya kauçuk aðacýnýn tepe
sinden geçerek bir an için kara bir yaðmur bulutunun için
de gözden kayboldu ve bir sonraki tepeye çarpýp parçalan
masýna ramak kala kitap rafýmýn üzerine acil iniþ yaptý.
Uçak burada durarak fazla ýsýnmýþ olan pervaneli motorunu
soðuttu. Büro sandalyemi aðýr aðýr rafa doðru kaydýrdým.
Bu yaratýk buradan çýkmalýydý, bu výzýrtý büromun içinde
dönüp durdukça tek bir satýr bile yazmam mümkün deðildi.
Kolumun yetiþeceði mesafeye kadar geldiðimde elimi aðýr
çekim temposunda kaldýrdým, düþmanýma sabitlendim ve
yýldýrým hýzýyla indirdim – sinek artýk avucumun içine ve
yeþil renkli bir kitap sýrtýna eþit biçimde yayýlmýþ yapýþkan
bir lekeden ibaretti. Elimi pantolonuma sürterek temizle
dikten sonra kitap sýrtýný inceledim. Bez ciltli kalýn bir
Munzinger Paþa
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kitaptý, üzerinde altýn yaldýzlý kabartma harflerle þunlar
yazýlýydý: Ýsviçre Coðrafi Sözlüðü. 1905 yýlýnda yayýnlanmýþ
tý. Ýlginçti. Bu kitabý daha önce hiç görmemiþtim. Oysa yak
laþýk üç yýldýr birbirimize oldukça yakýn yaþamýþtýk, yani
sýrt sýrta, kitap ve ben. Görev bilincine sahip bir yerel muha
bir olarak elbette önce O harfinde Olten maddesinin bulun
duðu sayfayý açtým.
OLTEN (Kt. Solothurn, bölgesi Olten-Gösgen). Deniz
seviyesinden 400 m yükseklikte, belediye, Bern’e 67 km
uzaklýkta, Aare’nin her iki kýyýsýnda ve Jura’nýn en güney
sýralarý arasýnda, Greenwich’e göre 47° 21’ kuzey enlemin
de ve 8° 03’ do
ðu boy
la
mýn
da. Olten’
in öne
mi, Bern ve
Neuenburg üzerinden Cenevre-Zürih-Bodensee ve BaselLuzern-Chiasso demiryolu hatlarýnýn ana merkezî noktasý
olmasýnýn yaný sýra...

Demek Olten bir merkez noktasýydý. Bunu her zaman
tahmin etmiþtim zaten. Peki daha baþka? 850 hanede 8.200
nüfus (1904), yeni okul, yeni tiyatro, yeni hastane, hepsi
yeni fabrikalar, baðýmsýz elektrik santralý, 15.000 kitaplýk
belediye kütüphanesi, görkemli gar, çevresinde muhteþem
doðal güzellikler, ihtiþamlý bir geçmiþ, Roma dönemine
kadar uzanýyor... ve bu þekilde devam ediyor. Kitapla onca
zaman sessizce sýrt sýrta oturuþumuza artýk þaþmýyordum.
Birbirimize söyleyecek bir þeyimiz yoktu. Sözlüðü kapatýp
tekrar rafa kaldýracaktým ki, son anda karýþýk bir harf dizisi
gözüme çarptý. Kitabý tekrar açtým ve harflere daha yakýn
dan baktým. Burada Latin harfleriyle doðru düzgün yazýl
mýþ, coðrafi bir sözlükte sayfa doldurmaktan baþka bir iþe
yaramayan bir sýnýf listesi vardý. O halde bu küçük can sýký
cýlar niçin aklýmý karýþtýrmýþtý? Satýrlarý bir kez daha göz
den ge
çir
dim ve bu se
fer gör
düm: Bu alý
þýl
mýþ bir sý
nýf
görüntüsü deðildi, Latin harfleri birbirine uymuyordu. Baþ
ka çare yoktu, o beþ satýrý okumak zorundaydým.
Olten’de pek çok ünlü ve deðerli kiþilik yetiþmiþtir:
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(...) WERNER MUNZÝNGER PAÞA (1832-1875), Kýzýldeniz
kýyýsýndaki Mýsýr eyaletleri ve Doðu Sudan genel valisi,
Afrika seyyahý ve dil araþtýrmacýsý.

Demek ki Olten sadece bir merkezî nokta deðil, ayný
zamanda büyük bir maceraperestin doðum yeriydi. Ünlü
Werner Munzinger Paþa, ilk adýmlarýný, Kantonlar Parla
mentosu üye adayý Zingg’in ve benim de geçtiðimiz ayný
yollarda atmýþtý. Kýzýldeniz kýyýsýndaki Mýsýr eyaletlerinin
ve Doðu Sudan’ýn genel valisi nasýl olunur? Ya ben? Bugüne
kadar bu Werner Munzinger Paþa’dan benim niçin hiç habe
rim olmadý? Niçin kimse bana bir þey söylemedi? Hem de
bir yerel muhabir olan bana? Ayaða kalktým ve elimde coð
rafi sözlükle birlikte þefin odasýna gittim.
Maun masanýn üzerinde Ae 3/6 tipi yeþil bir lokomotif
tek baþýna ve huzurla turluyordu. Raylarýn akýþýný izledim;
þef yine kusursuz bir demiryolu hattý kurmuþtu. Ancak hat
tý kurarken hiçbir þeyi yerinden kýpýrdatmama azmindeydi:
Daktilosu her zamanki yerinde kalmalýydý; ne karýsýnýn res
mi ne pembe kuvars ne de dosya yýðýnlarý ve iki telefon
aygýtý yerinden oynamalýydý. Demiryolu hattý gerçekten
baþarýlýydý, özellikle de bilgisayar klavyesinin üzerinden
geçen küçük köprü harikaydý. Ama þef neredeydi?
“Ne
re
de bu... la
net ola
sý... ama buradaydý...” Se
si bir
dosya dolabýnýn ardýndan boðuk boðuk geliyordu.
“Þef neredesin?”
“Kahrolasý, nerede þu Ae 4/7?” Dolabýn derinliklerinden
çýkarak tehditkâr bir ifadeyle yüzüme baktý.
Ona son yazý iþleri toplantýsýndan sonra lokomotifi
tamire göndermek zorunda kaldýðýmýzý hatýrlattým; þef yeni
bir hýz rekoru denemesi yapmak isterken, bir sol virajda ray
dan çýkmýþ ve büyük bir yay çizerek kalorifere çarpmýþtý.
“Doðru ya!” Masasýna döndü ve transformatörün düð
mesine dokundu. Ae 3/6, pembe kuvars, karýsýnýn resmi ve
dosya yýðýný arasýndan þimdi iki misli hýzla dolanýyordu.
“Zingg hakkýnda yazacaðýn yazý nasýl gidiyor?”
“Ýyidir. Werner Munzinger Paþa ismi senin için bir þey
ifade ediyor mu?”
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“Afrika araþtýrmacýsý mý? Elbette, Devlet Baþkaný Josef
Munzinger’in oðlu, 1848 öncülerinden. Babasý hükümete gir
diðinde, kalkýp Mýsýr’a gitmiþti. Ýhtiyara fark atmak için
firavun olmak istiyordu herhalde, heh heh!”
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