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BIRIN� BÖLÜM 

- Duyuyor musun, Saxonne? Gelmelisin Duvarcı mu. 
varcı, ne olursa olsun, önemi yok. O duvarcı lar arasında 
çok efendi adamlar, dostlar bulurum 'ben. Sen de bulursun. 
Al Vlsta nefesli çalgılar topluluğu da orada olacak. Çok 
güzel çalıyorlar, bi lirsin. Kaldı ki, sen deli olursun danset· 
meye. 

Yirmi ad ı m  ötede çalışan yaşlı bir kadının  ç ığ l ığı  genç 
kızın sözünü keSiti. Kamburlaşmış, şekli bozulmuş sırtı sar. 
sıntılar geçiriyordu. 

- Aman Tanrım l Aman Tanrım diye bağır ıyordu. 
Tuzağa düşmüş bir hayvan gibi şaşkın ba'kışlarını ki

reç suyu i l e  badanalanmış eteiyenin duvarlarında gezdiri. 
yordu. Ütüyü yiyen nemli çamaşı rların saldığı  buhar işye. 
rinin havasını bulandı rıyor, 1boğucu bir s ıcakl ık  yayıyordu. 
Yaşlı kadının yanıbaşında çalışan işçi kadınlar ona bir göz 
attı lar, bu yüzden çalışma hızları bir an yavaşladı, üt'üleme 
aksadı .  Ince kadın çamaşı rlarını ütüleyip parça başına üc. 
ret alanlar yaş l ı  kadının çığl ığını  duyunca ürpermişler, gün
lük kazanç larının d üşmesinden kaygılanmışlardı. 

Kadıncağız belli bir çaba harcayarak kendini toparla. 
dı, 'ütüsünü 'kaptı, ütü tahtasının üzerine serili süslü ince 
elbisenin üzerinde gezdirdi ütüsünü sinirli hareketlerle. 

Genç ık ız: 
- Yine nöbet geçirecek sandım, sen ne diyorsun bu 

Işe? diye sordu. 
Saxonne: 
- Çok yazık! diye cevap verdi. Bu yaşta bir kad ı n, 

üstelik . . .  bu durumda!.. 
Ütünün ucuyla bir dantel yakayı iitülüyordu. Hareket

ler hafif, güvenli ve çabuktu. Yorgunluk ve sıcağın etkisiy. 
le benzl atmıştı, ama eli yavaşlam ıyordu.  

Yanıbaşında çalışan kadınlardan biri burnunu çekti. 
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- Hem düşün ki, �k!isl ıslahevinde olma4< üzere yedi 
tane de çocuk var sırtınd a l  d edi. 

- Saxonne, yarın mutlaka gelmelisin Weasei-Park'a. 
Duvarcıların toplantıları her zaman eğlenceli o lur. Ip can
bazları ustaırkiarını  döktürürler, yüz kiloluk t<oşucular yarı
şırlar, 'rlanda dansı oynanır. Herkes orda olur. Bir de gıcır 
gıcır parkesi var ki dans pistinin! 

Yaşl ı  kadı n  işin yeniden aksamasına neden oldu: E lin
deki ütüyü tahtadaki buluzun üzerine düşürdü, utü rtahlası
na tutunmaya çal ıştı, başaramadı, dizleri ve kalçaları üstü
ne ıkıvr ı l ıp  düştü ve yarı yarıya boşalmış bir çuval gibi yere 
serildi. Bir yanı4c kokusu yayı ldı. Kadı nın çığlığı atelyenln 
boğucu havasında uzun uzun yall'kılandı. Yakınında çalışan
lar fır ladılar, itişe IJ<akışa önce buluzu kurtannak için ütü
ye saldırdılar, sonra hastanın başucuna öşüştüler. Ustabaşı 
kadın koşa •koşa olay yerine geliyordu. Kavgacı görünüşü 
vardı. Biraz daha uzakta bulunan Işçiler işlerini s'ürdürüyor
lardı. Ama uyumları bozulduğu IQin çamaşır ataiyesinin ve-· 
riminde bir dakikal ı k  bir düşüş oldu en azından. 

Genç kız, ötüsünü ızgaraya vurarak mırı ldandı: 
- Köpekler bi le  dayanmaz buna! Namuslu bir işçi kı

zın yaşanıtısı hiç de anlatıldığı g�bl değil. Yaşamaktan b ezi
yorum doğrusu! Iş lbu ıkerteye vardı artrk. 

- Mary, ne diyorsun? .. 
Bu sözünde öylesine şiddetiiibir ıkınama sezoiliyordu ki, 

Saxonne bozulduğunu vurgulamak Için ötüyii durdurdu ve 
bu yüzden o n-oniki hareket 'kaybetti. 

Mary ürkmüştü. Ütü tahtasının üstünden göz kırptı ar
kadaşına. 

- Bunu demek Istemiyordum. Saxonne, diye sızlandı. 
Namussuzum asla böyle şey yapmam. Ama inan ki böyle bir 
günde i nsanda sinir denecek bir şey kalmaz. Baksana şu
nun durumuna! 

Yerde ·sırtüsfü yatan hasta kadın topuklarıyla döşeme
yi dövüyor, otomatik bir siren grbi sürekli, tek<lüze bir çığ
l ı k  atıyordu. l•kl arkadaşı onu •koltuk atlarından yakalamış , 
çalışma tezgahlarının arasındaki geçltte yerde sürükleye 
sürükleye götürüyorlardı. Kadının çığlığı durmuyor, ayak
larını döşerr.eye vurmayı sürdürüyordu. Birden kapı açıldı, 
makinelerin sesi gök gürültüsü gibi ötü atelyesine doldu, 
bütün diğer sesleri boğdu. Sonra kapı kapandı, yalnızca ya
nık kokusu :kaldı olaydan. 

Mary: 
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- Deli olmak Işten del:jll, dedi. 
Uzun süre, ınıp karkan ütülerden başka ses duyulmadı. 

Ataiyenin i·şi •hiç tavsamamıştı. Ustabaşı kadın yan geçit
lerde dolaşıyor, en ıküçük sinir bunalımı belirtilerini yaka
lamak Için korkutucu gözlerini dört açıyordu. Arasıra ütü
cü kadınlardan birinin gücü tükenir gibi oluyor, inleyip Iç 
geçıiriyor, tıemen dişini sıkarak toparlanıyordu. Uzun yaz 
günü sonuna yaklaşıyordu. Ama ısının düşeceği yoktu. tş, 
elektrik ampullerinin çiğ ışığı altında süriip gidiyordu. 

Saat dokuza doğru işçller eteiyeden ayrılmaya ıbaşladı
lar. Dağ g;bı yığılı kola Işleri erimiş, henüz çalışmayı sür
düren Işçilerin elinde tek t'ük birkaç parça kalmıştı. Saxon
ne, Mary'den önce bitirdi işini. Çıkarken, arkadaşının önün
de durdu. Mary: 

- :Işte cumartesi akşamı da oldu, diye mırıldandı. Bir 
hafta daha geçti. Bu hafta kaç para kazandın, Saxonne? 

Genç kız belli belirsiz bir övünçle: 
- On�ki dolar yirmibeş sent, diye cevap verdi. O ber

bat kola işi olmasaydı daha çoık iş çıkarırdım. 
- Vay canınar Sen beni geçtin desenel dedi Mary. 

Ylltuyorsun •Işi! Bense ancak onbuçuk dolar çıkarabildim. 
hem de bu hafta öylesine sıkı çalışmama karşın ... Dokuz 
kırk treninde buluşuruz. Mutlaka geleceksin, tamam mı? 
Dans başlamadan şöyle bir dolaşırız. Öğleden sonra bir sü
rü dostum olacak orda. 

Çamaşırhanenın iki adım ötesinde lbir sokak lambası
nın ışığı altında bir takım haytalar bekleşlyordu. Köşeyl dö
nerken Saxonne adımlarını sı·klaştırdı ve kendiliğinden yüz 
çizgileri sertleşti. Yanlarından geçerken söylediıkieri sözleri 
anlayamadı. Ancak, kaba gülüşlerinden ne söylediklerini 
sezdi, ve öfkesinden yüzü tcızardı. Önce sola, sonra sağa 
döndü, üç ada ötede gölgeler içinde uzaklaştı. Hava daha 
şimdiden, soğumuştu. Sokağın iki yanında ahşap işçi ko
nutları sıralanmıştı. Çinkinlik ve yoksulhJklarıyla göze çar
pan bu evlerin yıllardır boya görmemiş yüzü ·kir pas için
deydi. 

Ortalık karanl•ktı. Buna •karşılık, elini uzatınca şlşmiş 
kapıyı kolayca tutup gıcırdattı. Dar bahçe yolundan mutfak 
kapısına kadar yürüdü. kınk basamağı atlayarak içeri girdi. 
Iyice :kısılmış duran havagazı lambasını açtı. Oda 1<üçllktü, 
ama dağınık değildi, çünkü altüst olacak eşya yoktu. Du
varlar o yılın Jikbaharında olan büyük depremden çatlamış, 
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srk sık yıkanan çamaşırların buharından solmuştu. Yer dö
şeme:31 pürtüklü, düzensiz ve aralı·klıydı. Sobanın önü delik 
deşi•k olmuş, çift kat yassılaştırılmış bir gaz tenekesiyle 
kaplanmıştı. Bir bulaş�k taşı, upuzun •kirli bir havlu, ıbirkaç 
sandalye ve bir tahta masa, dekoru tamamlıyordu. 

Saxonne masanın önüne ıbir sandalye çekti. Ayağının 
altında :bir elma artığı ezildi. Tarazlanmış muşamba ile ör. 
tülü masanın üzerinde akşam yemeği hazır duruyordu. Yağ 
içinde soğumuş fasulyeleri yemeyi denedi, sonra caydı, bir 
dilim ekmeğe yağ sürdü. 

Ağır, bezgln adımlar sarstı evi. Sarah iç :kapıdan mut
fağa girdi. GöOsü dümdüz, saçları dökük, orta yaşlı bir ka
dındı. Kırış 1kırış, tasalı, hırçın bir suratı vardı. Hoş geldin 
yerine: 

- Ha! Sen misin? �iye homurdandı. Bu yemek de hiç 
sıcak kalmaz ki! Öldüm, öldüm. Hava cehennem gibiydi bu
gün. Küçük Henry de dudağını yardı. Berbat bir yara. Dok· 
tor dört yerden dikiş vunnak zorunda 4<aldı. 

Sarah masaya yaklaştı. Meydan okuyan bir sesle: 
- Bu fasulyenin nesi var da beğenmiyorsun? 
Saxonne, nerdeyse patlayacak olan fırtınayı geçiştir. 

mek Için 'bir an sessizce bekledi. 
- Hiç, diye cevap verdi. Yalnız .. .  yalnız, aç değilim 

de... Bütün gün öylesine sıcak vardı �i. Korkunç sıcalctı 
çamaşırhane. 

Bütün cesaretini toplayıp soğumuş çaydan bir yudum 
aldı. Demleneli :beri öylesine çok zaman geçmişti ki, asit 
tadı veriyordu ağza. Yine de bozuntuya ·vermedi, yengesinin 
karşısında bardaktakl bütün çayı yuttu, ağzını mendiliyle 
sildi, kalktı. 

- Ben yatmaya gidiyorum, dedi. 
- Gidip dansetmediğine şaşıyor001. Her &kşam yor. 

gunluktan yıkılırcasına eve dönersln, ama yine de gidip 
geç saatiere dek dansetmekten kaçınmazsın. Şaşılacak şey 
doğrusu. 

Saxonne ·konuşmak Istedi, dudaklarını sıkarak kendini 
tutmaya çalıştı, sonra birden patladı: 

- Sen hiç genç olmadın mı? 
Ve cevap beklemeden, doğru mutfağa açılan odasına 

girdi. lkibuçuğa ü9buçuk metrelik küçük bir odaydı. Büyük 
deprem bu odanın duvarlarında da iz bırakmıştı. Butün .!Ş
yası bir karyolad&n, boyasız bir tahta sandalyeden ve çok 
eski bir dolaptan oluşuyordu. Saxonne yaşamı boyunca bu 
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dolabı görmüştü. Atalarının onu •gÖQmen arabası•yla ova. 
larda taşıdıklarını biliyordu. Som maundan yapılıydı. Rock 
Canyon'da yUk arabasından düşüp çatlamış, bir köşesi kırıl. 
mıştı. Üst çekmecesinde, sonradan ttkanmış bir ·kurşun 
deliği vardı. Bu deliok, Little Maadow'da Kızılderililere karşı 
verilen savaşın ıkanııtıydı. Olayları anası aniatmıştı kendisi. 
ne. Söylediklerine bakılırsa, dolap, aile ile birlikte lngilte. 
re'den getirilmişti, Amerika'ya göç ederlerken: o tarihte 
Washington dünyaya gelmemişti daha. 

Dolabın üstünde eğik duran küçiik bir ayna vardı. Çer. 
çeve aralığına tc:ız ve oğlan resimleri, pikni'k yapan topluluk 
fotoğrafları lliştirilmişti. Delikanlılar şapkalarını çapkınca 
geriye itmişler, koilarını •kızların beline dolamışlardı. Ötede, 
renkli ıbir takvim, dergilerden kesilmiş ve çoğu atlarla il. 
gili resimler, ciclli blcili reklamlar asılıydı duvara. Duvar· 
daki havagazı lambasına, balolarda genç kızların birlikte 
dansedecekleri eşlerinin adlarını sırayla yazdıkları karne. 
ler ıtakılı duruyordu deste deste: hepsinin de baştan başa 
karalanmış olduğuna bakılırsa, k&rne sahlbesinln hiç boş 
oturmadığı anlaşılıyordu. 

Saxonne şapka�mı çıkardı, sonra birdenbire karyolaya 
il'işti·. Yavaş yavaş ağlıyor, elinden geldiğince ikendini tut. 
maya çalışıyordu. Aralık duran kapı sessizce açıldı. Yenge. 
sinin sesi ürpertti genç kızı. 

- Yine ne oldu? Eğer o fasutyelerden hoşlanmıyor· 
san ... 

Saxonne tıemen karşı çıktı: 
- Yo, tıayır, onun için dei:)ll. Sadece yorgunuz, hepsi 

bu. Ayaklarım da ağrıyor. Aç değildim, Sarah. Çok yorgu. 
nu m. 

- Bu evin Işleri senin üzerinde olsaydı, ye-meği, ça. 
maşırı, ve de benim •katlandı·klarıma katlanmak zorunda kal. 
saydın, işte o zaman yorulmaya tıakkın olurdu. Tıkır tıkır 
yüriiyen bir Işin var senin. Ama dur bakalım, dur hele ... 

Sarah sözünü kesip kötü kötü güldü: 
- Azıcık bekle, görürsün. Günün birinde sen de evlen. 

rnek budalalı�ını işlersin benim gibi. Işte o zaman sıra sa. 
na da gelir. Bir sürü coluk çocuk, falan. Elveda danslar, el. 
veda ipek çoraplar, üç çift ayakkabı birden almalar. Senin 
yaşantın bir nimet. Taıtlı canından başıka ne derdin var t<il 
Peşinde ise haytalar, sana göz •kırparlar, güzelli{rlnl överler. 
Günün birinde gönlünü birisine ıkaptırıraan. Ondan sonra, 
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arada sırada gözlerinde mor çCırükler görürsün. Eh, bu da bir 
değişikHk olur. 

Saxonne yine karşı çrktı: 
- Öyle deme, Sarahi Ağabeylm sana hiç el kaldırmış 

değildir. Bunu sen de bilirsin. 
· 

- Doğru. Nerde onda o yürekl Gerçt para kazanamaz, 
karısına üç çift ayakkabı birden alamaz, ama senin o serse
rilerden kat ıkat üstün. Soylu bir •kadına paspas bile olamaz 
onlar. Bunca zamandır nasıl kaçınabiidin belalardan, şaşa. 
rım. Belki de günümüz gençliği bu gibi Işlerde daha çok 
bilgllldlr, -kim :bili-r? Ama şunu bilirim ben ki, üç çift ayak. 
ıkabısı olan bir genç 'kız eğlenmekten başka bir şey düşün. 
mez, ve sonunda başına bir Iş geJıir. Benden söylemesi. Ben 
kızken, böyle davranılmazdı. Senin yeptıklarını ben yapmış 
olsaydım, anam derimi yüzerdi benim. Hem de haklı olarak 
Şimdi Ise, herkes yanılgılar Içinde. Bak ağabeyine. Sosya. 
listlerln toplantılarına koşar, nefes tü-ketir, sendikanın grev 
giderleri IQin ek •kaynaklar bulur, yani patronlarının göiüne 
girmeye çalışacağına Ç4)cuklarının ağzındaki lokmayı çııkarıp 
verir. Verdiği ödentiler bana onyedl çift ayaldc:aıbı alabilir. 
di. Hoş aslında ben onyedi çift ayakkabı Isteyecek denli ap
tal bir ıkarı değllıim yal Günün birinde Jşden ıkovacaklar, o 
olacak Işte, bak unutma bu söylediğimi, göreceksin. O za
man ne olacak bizim durumumuz? Evde beş boğaz var: Para 
gelmezse ne yaparım ben? 

Nefes! tükendlğlnden sözlerine ara verdi. Ama coş. 
muştu, konuşmayı sürdüreceği ıbelllydl. Saxonne yalvardı: 

- Ne olursun, Saraoh, beni rahat bırak, çok özür dilerimi 
Sarah kapıyı hızla çarptı. 
Saxonne yengesinin mutfakta bir şeyler .Jc:arıştırdığını 

ve yükse4< sesle 1kendlkendlne 1c:onuştuğunu duydu, yeniden 
başladı ağlamaya. 

ll 

Birer giriş bileti aldılar Weasel _ Pari< içl·n. Ikisi de, 
yarım doları uzatırken, bu parayı kazanmak için :kaç parça 
çemaşır •kolalamak gerektiğini iyi biliyorlardı. 

Daha çok erken olduğu Için kalabalık yoktu Ama du
varcılar allece gelmeye başlamışlardı. Hepsi de kocaman 
yiyeceık sspetlerı ve bir sürü yumurcak taşıyorlardı kucak. 
larında 1}11 ücret alan, doyasıya yiyip Içen, sağlıklı ve sert 
huylu Işçiler soyundandı bunlar. Aralarında, tek tük küçü-
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men kişiler de vardı Dedeler, nineler oldu4cları belliyd1. 
Birer Amerikalı gtbl giyinmiş olmalarına karşın, Irianda'da 
doğdukları anlaşılıyordu. Çocukluk yılları yoksulluk içinde 
geçmiş, yıllarca açlık çekmişler, onun için öyle çel1mslz 
kalmışlardı. Iyi beslenmiş Iri yarı çocuklarının yanında tı
pış tıpış yürüıt:en yüzleri mutluluk ve övunçle parlıyordu. 

Mary ile Saxonne bu çevrenin Insanı değillerdi. On
lardan kimseyi tanımazlardı. lrlandalıların, Almanların ya 
da Slavların bayramı, yahut duvarcıların, bira Işçilerinin 
veya kasapiarın p�knlk günO olması önemli değildi. Genç 
�ızlar Için önemli olan dansetmekti. Ve onların katılmaları, 
bu gibi toplantıların gelirini oldukça kabartırdı. 

Barakalar arasında dobıştılar. Her yanda Amerikan fıs
tıkları •kavruluyor, 1kallburlarda mısır buğdayı patlatılıyordu. 
Sonra ·kızlar, dans pistinin parkesini incelemeye gittiler. 
Saxonne duşsel bir ·kişiye sarıtıp bir vals döndO. Mary el 
çırptı. 

- Ay ne .güzel dansediyorsuni Çarapiarın da 4<ıyak
mış. 

Saxonne mutlulukla gulümsedi: Arkadaşının pohpoh
laması hoşuna gitmiştl. Ayağını yüksek topuğuna dayayıp 
kadife ayakkabısının burnunu havaya dikti, siya'h, dar etek
fiğini azıcı·k yukarı kaldırdı. Biçimi! bir ayak blleği ve bal
dırıo alt bölOmu ortaya çı•ktı. Elli sent'e alınabllecek en 
Ince siyah Ipek çorabın altından beyaz tenl görunüyordu. 
Çok uzun boylu değildi. lnceydl. Ama bedeninde ıklasi1c ka
dın ölçüleri vardı. Beyaz buluzunun önünde, mercan benze
-ri il"i tılr çengelli iğneyle, ucuzundan bir dantel sus tuttu
rulmuştu. Üzerine, kısa •kollu zarif •bir ceket glymlşti. Süet 
özentlsi uzun eldivenleri dirsekierine kadar çıkıyordu. Ona 
çekicilik ·kazandıran ıbütün bu süslerin en doğalı da, çapkın 
bir blçıimde gözleri Ostune yıkılmış kuçük siyah kadife şap
kadan taşan ve hiç maşa yüzü görmemiş birkaç bukle Idi. 

Mary'nin ıkara gözleri beğeni lle parıldadı. Kendini tu
tamayarak al"kadaşını kucakladı, var gücüyle sıktı. Sonra, 
bu davranışından •kenci!sl de utandı, geri çekildi. Öziır di
lamek Için: 

- Sana bakmaktan çok hoşlanıyorum! dedi. Ben er
kek olsaydım, sana el değdirmeden edemezdim. Verdim se
ni doğrusu! 

Pavyondan el ele çıktılar, ellerini ıt<olhırını saliaya saı.. 
laya güneşte gezindiler. Bir haftalık y•kıcı çalışmanın acı
sını çıkarıyorlardı taşkın bir tepkiyle. Korkuluk!tan eğilip 
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çukurun dlblndekl ayıyı iirpererek Izlediler, sonra maymun
ların bulundu!)u kafese koştular birkaç dakika gulüp eğlen
mek, hoş zaman geçirmek Için. Açık alanlardan geçtiler, 
doğal bir antinin aşa�ısında uzanan yarış pistine baktılar; 
ö!)leden sonra 114< oyunlar orada olacaktı. Sonra korulukları 
dolaşmaya çıktılar, Iç Içe girmiş bir sürü keçi yolu karşı
sında pusulayı şaşırdılar. Patikaiardan her biri bir çardağa 
ulaşıyordu, her çardakta da 1kütüıklerden yapılmış masalar 
ve yeşil ıboyalı sıralar bulunmaktaydı. Çardaklardan çoğu 
plkni�e gelen ailelerce tutulmuştu. Ağaçlarla çevrili çi
menli lblr bayıra gazete serip oturdular. Callfornia'nın glı
neşi kısa otları sarartmı�ı bile. 

Bu dinlenmenin iki nedeni vardı Önce, altı glın durup 
dinlenmeden çalıştıktan sonra hiç bir şey yapmaksızın se
re serpe oturmak çok hoştu. Sonra, saatlerce dansedebil
mek için, güçlerini toplamak Istiyorlardı. 

Mary mırıldandı: 
- Bert Wanhope mutlaka gelecekmiş Billy Roıberts'i de 

blrlii<te getireceğini söyledi. Hani arkadaşları koca Bill di
ye çağırırlar ya, işte o. Doğrusu kalıbı yerinde, ama hiç ka
dınlara aldırdığı yok. Usta bir boksör. Blltün kızlar peşin
de. Korkuyorum ondan. Güzel konuşmasını bilmez. Daha 
çok, az önce gördüğ'ümüz ayıya benzer: Hırrr!.. Hırrr!.. Şim
di saldırıp başımı koparacak dersin. Asıl işi boksörlük de
ğil gerçekte. Sürücüdür, araıbacılar sendiıkası üyesidir. Cor
berky ve Morrlson'a çalışır. Ama arada bir de boks yapar 
kulupte. ÇO'kları çekinirler ondan. Haşindir. Yumruğu slı
rekll hazırdır lnmeye. Işte böyln! Hoşlanmayacaksın on
dan, ama çok Iyi danseder. O k!)dar ağırdır ya, görmelisln 
nasıl vals yaptığını. Kayar sanki. Ne olursa olsun, onunla 
dans etmen gerek. Sonra şunu da söyleyeyim ki para har
c&maktan hiç çekinmez. Hiç cimri değil. Ama öyle berbat 
bir huyu var ki, aman Tanrıml 

Konuşma, t8ik yan lı sürüp gitti: Mary yalnızca Bert 
Wanhope'u anlattı durdu. 

Saxonne arkadaşının ağzını aradı: 
- Aranız ryi ıba·kıyorum. 
Mary birden coştu: 
- Onunla hemen yarın evlenmeye hazırı--ıl 
Ama coşıkusu sürmedi. Yüzünde so�uk, sert bir anlam 

belirdi. Bir an durduktan sonra ani bir tutku ile konuştu: 
- Ne var tc:l, hiç evlenmeyi önermedi bana. Çevrende 

dolaşmaya yeltenlrse ayağını denk al, Saxor.ne ... Rezilin 
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tekidirl .. Ama gene de yarından tezi yok onunla evlenmeye 
hazırım .. .  Evlenmeden elde edemez beni. 

Derin derin Içini çekti. 
- Ne olursa olsun şaşırtıcı •bir dünyada yaşıyoruz, 

diye sözlerine ekledi. Yıldızlar da birer dünya. Bu koskoca 
evrende Tanrı acaba nerede bulunur diye düşünürum kimi 
zaman. Bert Wanhope Tanrı'nın varlığını yadsıyor. Ama o 
biraz •kafadan ıkontak, deli saçması gilbl sözler eder. Sen 
Tanrrya lnanırım. Ya sen? Ne düşünüyorsun bu konuda Sa.
xonne? 

Saxonne omuzlarını sUktl, bir kahkaha •koyverdl. Mary 
tconuşmayı sürdürdü: 

- Kötülük yaparsak cehenneme gldertz. Bu noktada, 
Sert'in dışında, herkes söz birliği etmiş. O diyor ki, canı ne 
isterse yapabillrmiş, hiç bir zaman cehenneme gitmezmiş, 
çünkü bir kez öldü mü t'ümden ölürmüş, artrk hiç kimse 
dlriltemezmiş onu. Sence, saçmalamıyor mu? Ama her şey 
öylesine şaşırtıcı kil Tanrının hep bana baktığını düşünün
ce çoğu kez korku duyarım. Şu anda ne ıJc:onuştuğumuzu bl
liyor mu dersin? Neye benzer acaba? 

Saxonne: 
- Hiç bilgim yok, diye cevap verdi. Tuhaf bir soru bu. 
Mary l11klldi. Saxonne kendine güvenen bir davranışla: 
- Insanlar onu ne şekilde düşünüyorlarsa ona ben. 

zese gerek, dedi. Ağabeylm, Abraham llncoln'a benzedli)lnl 
sanıyor. Sarah'a bakarsan, favorllerl olmalıymış. 

Mary: 
- Saçlarının ortadan bir çizgiyle ltclye ayrılmış oldu. 

ğunu hiç sanmıyorum, diye cevap verdi. 
Bu düşüncesini çekine çekine Ileri sünnüş ve utancın. 

dan kıpkırmızı kesilmlştl. 
- Hayır, saçları ortadan ılılclye ayrılmrş olamaz, güiOnç 

olur bul 
- O, yüzü kırış •kırış, küçümenclk Mekslkalı var ya? 

Tanırsın. Hani arap saçı gibi birbirine karışmış tellerden 
yapılmış bir oyuncak satar. Tanrıdan söz edince aklıma 

o gelir çoğu kez. 
- Tutıat! Hiç böyle şey düşünmedim ben. Sen nasıl 

böyle bir benzerlik kurablllyorsun? Anlamıyorum. 
- Kolay. Tanrı da Içinden çrkılmaz, arap saçı gibi bir 

sorun çıkarıyor ·karşımıza. He,.kes bunu çözmeye uğraşıyor 
ama kimse başaramıyor. Ben de bir türlü ç�kamıyorum 1-
çlnden, çünkü hangi ucundan başlayacai)ımı bilemiyorum. 
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Sarah da plrlncln taşını nasıl ayıklayaca�ını şaşırmış du
rumda. Ama :kendisi de ıryrı bir arap saçı, Tom Için. Su da 
büsbütün karmaşık duruma getiriyor sorunu. Benim Için 
de herkes, yanı tanıdı�ım herkes -öme�ln sen- payıma 
düşen arap sa._.ının bir parçası. 

Mary: 
- Anlattı�ın oyuncak öyküsü lbel·kl do�ru, diye onay

ladı. Ama Tanrı o buruşllk suratlı Mekslkalıya benzeyemez. 
hayır, inanamam buna. Tanrı 'kimseye benzemez. Salvation 
A my örgütünün tokallnde duvardıtkıt yazıyı hatırlarsın . 
• Tanrı, ruhtur• diyor. 

- Bu da çözülmesi gOç bir arap saçı olsa ger�k. çün
kü hıç kimse ruhun ne oldu�unu bilmiyor. 

Mary urperdl. 
- O da var yal dedi. Tanrının bir ruh oldu�unu düşü

nünce, bir beyaz çarşafa sarıtıp bizi ıJc:ovalayan Hen Miller 
görumün önüne gelir. Ne olduğunu bllmlyordUk, ama öyle 
korlduk kil Küçük Maggie Murphy bayılıverdl, Beatrlce 
Peralta yere yuvarlandı, hatur hutur yüzünü kaşımaya baş
ladı. Ruh dediler ml, gecenin 1<aranlı�ında teaşan beyaz bir 
çarşaf görürüm. Görüyorsun ·ki Tanrı ne bir MeksMcalıya 
benzeyeblllr, ne de saçları ortadan bir çizgiyle Kc:lye ayrıl
mış olabilir. 

Dans plstlnden gelen bir müzik sesi genç 1<ızları uyar
dı. Fırlayıp kalktılar. 

- Yemekten önce b�r- Iki vats yapabill riz. diye öner
di Mary. O zamana dek öğle geçmiş olur ve bütün erkekler 
çrkıp gelirler. Çojju pintldlr. Kızlara �le yeme�l yedirmek
ten kaçınmak Için gelmezler erken. Ama Bert parasını esir
gemez. Billy de öyledir. Tez davranıp öteki tkızları atlatır
sak, bizi tokerrtaya götürürler. Hadi, Saxonne, sallanmal 

Pistte tetc tOk çiftler vardı. Iki genç kız Ilk valsl blr-
Ukte döndüler. �kinci dönüşte, Saxonne: 

- Bert geldi, diye mırıldandı. 
Mary aynı biçimde cevap verdi. 
- GördU�ünü sakın belli etme. Bir şey yokmuş gibi 

davranalım. Peşlerinden koştuğumuzu belli etmenin gere�! 
yok. 

Bununla birlikte, Saxonne, arkadaşının yanaklarının kı
zardığını ve sıık srk soludu.ğunu farkettl. 

Mary, eşini salonun ta öbUr ucuna kadar sürükledi. 
- öteki adamı gördün mü? diye sordu. Bllly Roberts 

o Işte. Gelece�lnl Bert söyleml�l. Seni yemeğe götürür. 



B ert de beni . . .  Şahane bir gün geçlrece�lz, göreceksin. Hay 
Tanrım! Dilerim biz t<arş�l uca varıncaya kadar müzik sü.. 
rerı 

Dansede ede yaklaştılar. Mary'nin tüm düşüncesi er
keklerle öğle yemeğini ic:açırmamaktı. Iki genç kız pek güzel 
dansediyorlardı doğrusu. Müziğin son ezgileri tltreşlp sus
tuğu zaman hedeflerinin yakınına varmışlardı. 

Şaşalamış gibi yaptılar. Bert'le Mary ·küçflk adlarıyla 
seslenerek birilirine yaklaştılar. Ama Saxonne, Bert'l ·Bay 
Wanhope• diye ça§ırdı; oysa Bert ona da küçuk adıyla ses
lenmiştl. Yalnız Saxonne'la Bllly Roberts'l tanıştırmak ge-
rekti. Bu görevi Mary aldırışsız bir şeklide şipşak yerine 
getirdi. 

- Bay Roberıts ... Mi ss Brown, en candan ar·kadaşım. 
Küçük adı Saxonne'dur. Pek şirin bir ad, değil ml? 

Ş,apkasını çıkarıp elini uzatan Bllly: 
- Bence de çok güzel bir ad, diye cevap verdi. Sizinle 

tanıştığıma çok sevindim, Mlss Brown. 
El sıkışıı1<en, Saxonne, arabaemın avuçlarının nasırlı 

olduğunu hissetti. Bir bakışta daha bir sürü başka ayrıntı 
da gördü. Del-ikanlıya gelince, yalnız kızın gözlerı çekti il
gisini: maviye çalıyordu. Mavı değil, gri olduğunu daha son
ra anladı. Oysa Saxonne hemen gördü Bllly'nln ic:üskün bir 
çocuğunkl glibl geniş ve güzel mavi gözlerı olduğunu. Bu 
gözler dimdik karşısındakinin yüzüne bakıyordu. Ellerini be
ğendiğl gi'bl gözlerini de beğendl. Ve tüm dış görünüşün'ü 
aldı tek bakışta: Kısa, sağlam bir burun, pembe yanaklar, 
biraz ince, ema sert duran üst dudak . . .  Sonra, Saxonne'un 
llgls·lnl delikanlının büyücek, güzel çizlll ağzı çekti. Kır
mızı dudaklar aç�k yürekli bir gülümsayişle aralanınca bem
beyaz dişleri görünüyordu. Genç •kız bir hoş oldu bu ağzı 
lzlemekten. Çocuk gibi, 'koca adam olmuş bir oğlan, diye 
düşündü. Elleri ayrılırken gülümsedller birbirlerine. Ve 
Bllly'nln kısa kesilmiş ıkrvırcık saçlarının kurşuni parıltısı 
Saxonne'un Ilgisini çekti birden. Bu saçlar aslında keten 
sarısıydı, oysa çok açık altın renginde göriinuyordu lif< ba
kışta. 

Bllly öylesine sarışındı ki, sahnede görmüş olduğu Ole 
Olson gibi, Yon Yonson gibi bazı tlpi•k ·kişileri anımsatıyor
du. Oysa benzerll-k bununla kalıyordu. Aralarında küçük ay
rılıklar vardı. Kaşları ve kirpikleri slyahtı; gözlerinin büyü
mesi çocuksu tılr hayranlığı değil, güçlü karakterının derin
liğini gösteriyordu. Düz •kahverengi giysisi terzi elinden 
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çıkmıştı. Saxonne hemen değer ıbiçti. En az elli dolara pat. 
lamış olmalıydı. Ayrıca, lskandinavyalı gi>Qmenlerin kasın
tılı beceriksizliğlnden eser yoktu adamda. Tersine, uygar
lığın getirdiği çirıkin giysilerle bile ıkas güzelllğl göze çar
pan az bulunur tiplerdendi. Tüm davranışlarında düşünceli, 
ağır, çeviılcti. Ama Saxonne'un çözümlemesi bunca derinlere 
inmiyordu. Karşısında yalnızca bayram giysileri kuşanmış 
bir adam görüyordu, ve bu adamın tavırlarında, davranışla. 
rında, incelik vardı. Durgundu. Kendine güvendiği belllydi. 
Dinlenme, rahatlama umudu veriyordu sanki kasları. Altı 
uzun gün boyunca durup dinlenmeden ince çamaşırları ütü
leyen bir kadın için bu dirlik duygusunu tatmak pek hoş ve 
değerli bir şeydi elbet. Nasırlı elleri yumuşak gelmişti; 
bedeniyle ruhuyla, t'üm benliğinin dokunuşu daha da yumu
şak, tatlıydı. 

Billy genç kızın dans programını alıp şaka yollu bri<ıl
maya başlayınca, Saxonne, bir anda onu llgllendirdiğlnl an. 
Jadı. Yaşamında hiç bir eıiı.eğl bu kerte beğenmiş değildi. 
Acaba bu mu olacak benim :kısmetlm? diye geçirdi için
den. 

Billy nefls dansedlyordu. Kendilerine uygun bir eşle 
karşılaşan her iyi danscı gibi Saxonne da sevinç duydu. 
Adamın yumuşak ve güvenli hareketlerindeki incelik, müzi
ğin hızına tıpatıp uyuyordu. Hiç falso yapmıyor, üstel'ik ku. 
çuk bir duraksama bile geçirmiyordu. 

Saxonne bir göz attı Bert'e: Mary'ye sı;kıca sarılmış, 
dans salonunu bir uçtan Obur uca teperken stk sık danse
den çiftiere çarpıyordu. Ince, uzun boylu bir gençti, o da 
hoş görunuşiQydü oldukça. Dar göğuslu olmuına karşın iyi 
bir danscı sayılırdı. Bununla birlikte, Saxonne onunla dan. 
setrnekten pek hoşlandığını anımsamıyordu. Onun danset
me biçimi biraz sarsıntılıydı. Kendini sıkardı. Kasıntılı bir 
duruşu vardı. Çok hareketliydl. Her an muzlğin ölçOsOnden 
daha eııken davranacak derdin. Insanı sıkan bir kaygı uyan
dırırdı sonunda. 

Bllly Roberts: 
- Duşlerde yaşatılacak bir dansOzsünüz sızı dedi. As-

lında birçok delikanlının sizi övduğünü duymuştum. 
Saxonne: 

- Bayılırım dansetmeyel diye karşılıt< verdi. 
Ama Billy onun deyişinden anladı ·konuşmak Istemedi

ğin!. Sessizce sOrdurduler dansetmeyl. Saxonne onun bu 
Jnceli!}inl kadınlara Ozgü duyarlılığıyle beQendi. Çevresin-
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de böyle görgülü kişilere rastlamak zordu. Acaba bu adam 
mı olacaktı kısmeti? Mary'nin Bert hakkında söyledikleri 
aklına geldi. Eğer Bil Iy isterse, yarından -tezi yok ·kendisiyle 
evlenmeye razı olmaz mıyım acaba? diye düşündü. 

Bu tatlı düşü daha Iyi Içine slndil'mek Için gözlerini 
yumdu, kendini bu usta eşin yönetimine bıraktı. Uğraşı bok
sörlükl Acaba Sarah bilse ne derdi? Saxonne tuhaf bir ür
perti duydu. Yalnız, usta boksör değil, arabacıydı adam. 

Birdenbire, müziğin hızı arttı, hızlanmasıyla da delikan
lının kızı kaldırıp uçuması bir oldu. Bununla birlikte Sa
xonne'un ayakları yerden ıkesilmedi. Sonra birden hız düş
tü, dansedenler de yavaşladılar. Billy eşinden biraz uzak
laştı onu boydan boya görebilmek için mutlu ve gururlu gö
züküyordu. Ori<estra ağırlaştı; çiftler de gitti1kçe yavaşladı
lar, çalgılar susal'ken parkenin 'üzerinde hafifçe ıkayarak 
durdular. 

Billy ve Saxonne arkadaşlarının yanına dönerle11ken 
delrkan lı: 

- Dansetmekte tam birbirimizin denglyiz doğrusu, 
dedi. 

- Düş gibi bir şeydi, diye ·karşılık verdi genç kız. 
Sesıi öylesine haflfti ki Billy duyabilmek Için eğildi ve 

yanaklarının al al olduğunu fal'kettl. Kızın gözlerinde derin 
bir hoşlanma, sıcaık bir tatlılık okunuyordu. Genç adam O
nun dans programını kaptı, sayfanın üzerine boydan boya 
kendi adını yazdı büyük harflerle: 

yok. 
- Bu defter artık hiç bir Işe yaramaz, dedi. Ona gerek 

Karneyi Iki parça yapıp tırlattı. 
Ber.t yanlarına yaklaşırken: 
- Gelecek dansı Ikimiz birl�kte yapacağız, Saxonne, 

diye seslenlyordu. Billy, sen de Mary'yi alırsın. 
Billy şu karşılığı verdi: 
- Iş yok, Bert, Saxonne'la ben akşama dek birlikte 

dansedeceğiz. 
Mary şaka yollu arkadaşını uyardı: 
- Ondan sakın, Saxonne, sana aşık olabilir, kıırışmam 

ha! 
Billy kadınların hoşuna giden biçimde cevapl<ıt.' : 
- Iyi bir şeye rastlayınca değer vermasıini bilirim 

ben. 
Saxonne de düşüncesini açıklamaktan çcklnmedi: 
- Ben de öyle. 
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Mary kor1cmuş gibi yaptı. Bert neşe lle ekledi: 
- Görüyorum tel anlaşmakta hiç zaman yitlrmemlşsl

nlz. Bir i·ki kez daha dansett�kten sonra birbirinizden ayrıl. 
maya razı olursanız, Mary lle ben sizinle birlikte yemek ye
mekten çok hoşlanırız. 

Mary usteledl: 
- Doğru bir söz! 
Billy gül erek: 
- Dalga geçtiğimiz yeteri diye karşılı-k verdi. 
Sonra dönüp Saxonne'un gözlerine baıktı. 
- Siz 'kulak asmayın onlara. Bl·rHkte dans�ek zo. 

r:.mda kaldıkları Için tceylflerl ıJ<açmış. Bert berbat danseder, 
Mary de ondan aşağı >kalmaz ıbecerlkslzlloJcte. Gelin, dans 
başlıyor. Iki uç ıkez daha dönelim, sonra yanlarına gideriz. 

lll 

Açtk havada, çimler üzerinde yediler öğle yemeğini. 
Dört kişiilik hesabı Billy ödedi. Yemek yiyen çiftler arasın
da ıblr sürCı tanıdık görmuşlerdl. Masadan masaya selam 
alıp verdiler, şakalaştılar. Bert Mary'ye karşı serbest tavır
lar taıkınıyor, kızın sahibiymiş gtbi davranıyor, kollarını sı
kıyor, üsteliık parmaklarından yüz'üklerlnl çekip çıkaracak 
ve onları geri vermeyecek denli Ileri gidiyordu. Arada bir 
kolunu genç kızın beline dolayınca Mary kızıp geri çekili
yor, kimi zaman da dalgınlık numarası yaparak hiç tepki 
göstermiyordu. Ama bu yapmacık dalgınlığı kimse yutmu
yordu elbet. 

Saxonne az ıkonuşuyor, Billy Roberts'l büyük bir Ilgiyle 
gözlüyordu. Kendisine ıkur yapmaya ikalkarsa bambaşka bi
çimde yapardı herhalde. 

Bent gilbl, daha birçokları gtbl, bir genç .kızın ötesini 
belisini mıncı!klamak kabalığını göstermezdl hiç. 

Saxonne, bakışlarını denkanlının güçlü omuzlarında 
gezdlrdi. 

- Niçin koca Bllly diyorlar size? diye sordu. Olağan. 
üstü ıblr boyunuz yok ki. 

- Hayır. 'Bir seksen beş. Ağrlığım yüzünden olsa ge
rek. 

- Seksenl·kl ·klloda dövüşür, dedi Bert. 
Bıilly'nln gözleri ·hoşnutsuzlukla buğulandı. Sinirli si

nirli: 
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- Kapat çenenil dedi. Şampiyon değilim ben. Altı ay
dır dövüşmedlm. Caydım bu Işten. Karlı değil. 

- Frisco'luyu benzettiğln akşam Ikiyüz dolar almış
tın amaı dedi Bert övünerek. 

- Kapat çaneni diyorum sana! .. Doğrusu, siz de pek 
ll"i sayılmazsınız, Saxonne. Ama ibiçiminiz güzel: Hem tom-
bulca, hem de Ince yapılısınız. Ağırtığınızı bileceğlme batıse 
girerim. 

Saxonne, delikanlının artık döVüşrnek istememesine 
hem sevinmiş, hem hayıflanmıştı, bu karşıt duyguların ne
denini anlamıyol"du. 

- Herkes beni olduğumdan daha ağır sanır, dedi. 
Billy: 
- Ben yanılmam, diye ·karşılık verdi Insanların kilosu

nu tutturmakta ustayımdır. Göreceksiniz. 
Alıcı gözüyle baştan aşağı süzd'ü kızı. Değer biçmeye, 

eksiklik bulmaya çalışıyordu, ama belli ki ne yapsa, ne et
se, onu her şeyiyle beğeniyordu. 

- Bir daki'ka. 
Kızın kollarını yokladı. Güçlü parmaklarının sıkışında 

hiç bir ard niyet sezilmiyordu. Saxonne tatlı bir haz duydu 
bu dokunuştan. Bu kocaağianda şeytan tüyü vardı. Eğer 
Bert ya da bir !başkası kolunu sıkmış olsaydı, huylanır, ters
lenir, başıka bir şey duymazdı. Oysa Billy'ye -karşı . . . Aca
ba bu mu kısmetim? diye düşünürken delikanlı çıhrdığı 
sonucu bildirdi: 

- Giysileriniz üç ıkiloyu geçmez. Şeyden . .. ııı . . .  diye
lim elli beşten üç çıksa . .. ııı ... Işte, çıplaic: durumda elli
iık( kilo çekersill'iz aşağı yukarı. 

•Cıplak· kelimesini duyunca Mary tiz perdeden karşı 
koydu: 

- Amanın, Bllly Roberts, öyle şey denir ml? 
Delikanlı anlamadı, gittikçe arıtan bir şaşkınlıkla 

Mary'ye baktı. 
- Nasıl şey?- Ne dedim ·ki ben? 
- Rica ederim, ıkesln artık Utanın biraz. Baksanıza, 

Saxonne'un yüzü kıpkırmızı oldu. 
Saxonne öfkeyle: 
- Hiç de değili diye haykırdı. 
Billy homurdandı: 
- Mary, böyle konuşmaya devam ederseniz ben de 

kızatacağım sonra. Neyin yakış�k alıp almadığını ben de bi
lirim sanırım. Önemli olan, rblr ·kimsenin ne dediği değil, 
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ne düşündüğüdür. Senlm düşüncelerlm Ise dürüst ve Içten
dir, Saxonne bilir böyle olduğunu. O da, ben de, sizin Içi
nizden geçenleri düşünmüyoruz. 

Mary: 
- Ayı siz konuştukça sapıtıyorsunuz! diye haykırdı. 

Ben hiç öyle şeyler düşünmem. 
Bert kesin bir sesle onu susturdu: 
- Yeter, Mary, rkes 'bakalım( Yanılıyorsun. Bllly hiç bir 

zaman bu Ibiçim çiğlik yapmaz. 
Mary lnatlaştı: 
- Ne olursa olsun, böyle çiğlik yapmaması gerekir. 
Billy Işi tatlıya bağladı: 
- Hadi, hadi, Mary, inat �me de bu konuyu kapatalım. 
Sonra Saxonne'a dönerek: 
- Tutturablldim mi? diye sordu. 
Genç kız: 
- Yaklaşık elllbeş, diye ıkarşılık verdi. 
Ve Mary'nin yüzüne dik di·k bakarak: 
- Glylnik durumda, diye ekledi. 
Mary diretti: 
- Ne olursa olsun. Siz lklniz, berbat adamlarsınız. 

Sen de, Saxonne. Bunu senden hiç ummazdım doğrusu. 
Bert t<olunu kızın beline doladı, yatıştırıcı bir sesle: 
- Dinle, şekeri m .. . diye söze başladı. 
Kendini yapmacıık öfkesine kaptıran Mary sert, :kaba 

bir hareketle sevgilisini geriye Itti. Ama az sonra, onu gu. 
cendirmlş olmaktan :korkarak Bert'ln şakalarına, takılmala
rına ses çıkarmadı, kolunu beline dolamasına da Izin verdi. 
Başlerı birbirine doğru eğildi, aralarında mırıldanmaya baş. 
ladılar. Onları tedirgin etmemek için Bllly Saxonne'a söz 
aQtı: 

- Biliyor musunuz, hoş bir adınız var. Bu adı hiç duy
mamıştım şimdiye dek. Ama çok güzel ıbir ad, seviyorum 
bu adı. 

- Bu küçük adı annem vermiş bana. Annem öğretim 
görmüştü, sözcüğü blllrdi. Hep kitaplara dalardı. Ölünceye 
dek okumuştur. Yazardı da. Bir sürü şey yazmıştır. Çok es
�klden San Jose'de yayınlanan bir gazetede şiirleri çıkmış. 
tır. Onları :hep saklarım. Ben ıküçükken, Sakson'larla ilgili 
her şeyi açıklardı bana. Eski zamanlarda yaşamış 'bir ırkın 
adıymış. Kızılderililer gibi vahşi lnsanlarmış. Yalnız, beyaz 
lnsanlarmış bunlar, sarışın, mavı gözlü. Ve korkunç kavgacı 
lmlşler. 
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Bllly 'kızın yüzüne bakıyor, ağırbaşlılıkla dinliyordu. 
- Onlardan sözedildiğini hiç dııymadım, diye açıkladı. 

Bu yörelerde ml yaşarlarmış? 
Saxonne gülmeye başladı. 
- Hayır, Ingiltere'den gelmlşler. Bunlar lik lr19ilizler 

işte. Biliyorsunuz, Ameri1<alılar Ingilizierin torunları. Öy. 
leyse biz de Saksonlarız, siz ve ben, sonra Mary ile Bert, 
gerçek Amerikalı olan bütün Amerikalılar yani, yabancılar 
ya da Japonlar değil. 

Billy, duyduklarını sindirmeye ve kendi açısından de
ğerlendirmeye çalışıyordu. Ağır ağır konuştu: 

- Ailem uzun zamandanberi Amerika'da yaşamıştır. 
Hiç değilse annemin ailesi. Ataları yüzlerce yıl önce Mai. 
ne'e değin uzanmışlar. 

Saxonne sevinçle ·kesti onun sözünü: 
- Babam da Maine Eyaletindendi. Annem de Ohio'da 

doğmuş, yahut şimdi Ohio diye bilinen yörede. Orası için, 
Batı'nın hayvancılık ve tarım deposu derdi. Sizin babanız 
nereliydi? 

Billy omuzlarını silkti. 
- Hiç ıbilgim yok, dedi. Babam •kendisi de bilmezdi. Ve 

hiç kimse öğrenemedi onun nereli olduğunu. Ama özbeöz 
Amerikalıydı, bunda kuşkum yok. 

- Soyadı gerçekten çok eski bir Amerikan soyadı, 
dedi Saxonne. Günümüzde de Roberts adında büyük bir In. 
gillz generali varmış. Gazetede gördüm. 

- Ama Roberts babamın soyadı değildi ki. Babam, soy. 
adını hiç bir zaman bilememiş. Roberts, babamı oğul edi. 
nen bir altın arayıcısının soyadıymış. Nasıl olduğunu anla. 
tayım. Modok Kızılderilileriyle yapılan savaşta birçok altın 
arayıcısı ve kolonlar gönüllü yazılmışlar. Roberts, gönüllü 
topluluklardan binnin komutanıymış. Birgün, bir çarpışma. 
dan sonra, çok sayıda esir almışlar, Kızılderili kadınlar, ço
cuklar, bebeler. Babam da bu çocukların arasındaymış. A. 
şağı yukarı beş yaşlarında varmış. Kızılderili dilinden baş. 
ka dil bilmiyormuş. 

Saxonne el çırptı. gözleri ışıldadı. 
- Bir Kızılderili akınında mı ıkaçırılmış yoksa? 
Billy: 
- Öyle sanmışlar, dedi. GöQmen arabalarından kuru. 

lu bir topluluğun dört yıl önce Modoık'ların eline düştüğünü 
ve bütün göçmenlerin öldürüldüklerini anımsıyorlarmış. 
Roberts babamı oğul edinmiş. Işte bu yüzden bilmiyorum o. 
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nun gerçek adını. Ama Ulkeyi Batı'ya doğru geçtiği, tartışıl
maz bir gerçek. 

Saxonne kurumlu bir davranışi&: 
- Benim babam da geçmiş, dedi. 
'BIIty: 
- Annem de öyle, dtye ekledi. Yani öyle denebilir, 

çünkü yolculuk sırasında tıir göçmen arabasında doğmuş. 
Saxonne: 
- Benim annem del diye bağırdı. Sekiz yaşındaymış. 

Öküzler aksilmeye !başlayınca hemen bütün yolu yürüyerek 
geçmiş. 

Billy elini uzattı. 
- Ver elini, 1küçük, dedi. Eski dost sayılırız. Ikimizin 

de ataları birbirlerine benziyorlar. 
Gözleri ışıl ışıl yanan Saxonne elini Billy'nin avucuna 

'koydu. El sııkışmaları ağırbaşlı ve duygulu oldu. 
- Korkunç bir şey! diye ımırıldandı Saxonne. Ikimiz 

de eski Amerikalılar kökenindeniz. Eğer yeryüzünde Saıkson 
denen ıbir topluluk var olmuşsa, onlardan biri de sizsiniz. 
Saçlarınız, gözleriniz, teniniz, her şey bunu gösteriyor. On
lar giıbi de ıkavgacısınız hem. 

- Bu açıdan alırsanız, lbütün atalarımız dövüşçüydü
ler sanırım. Onlar için doğal bir şeydi bu. Ve dövüşmeleri de 
gerekliydi hani, yoksa dünyada geçemezlerdl oralardan. 

Ansızıfl Mary söze ilcarıştı: 
- Ne ıkonuşuyorsunuz siz orda öyle? 
Bert: 
- Pek çabuk dost oldular, diye takıldı. Gören de, ta. 

nışalı bir haftayı geçti sanır. 
Saxonne şu ıkarşılığı verdi: 
- Yok canım! Çok daha eskiden tanışıyoruz. Daha biz 

doğmadan, babalarımız birlikte geçmişler göç yolunu. 
Billy. Saxonne'la aralarında yeni ıkurulan anlaşmayı pe. 

kiştirrnek için: 
- O sırada, dedi, sizin ana babalarınız California'ya 

doğru yola çıkma:k için demiryolunun döşenmesini ve son 
Kızılderilinin de öldürülmesini ıbekliyorlardı, ne haberi Öğ
renmek istiyorsanız söyleyeyim: Asıl Amerikalılar, biziz, 
Saxonne'la ıben. 

Mary hemen atıp tuttu: 
- Doğru değili Babam iç savaşa 'katılmak Için gerlde 

kaldı. Trampetçiydi. Bu yüzden geç vardı California'ya. 
Saxonne: 
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- Benim babam, dedi, Iç savaşta dövüşrnek �çin geri 
döndü. 

- Benimkl de, dedi Billy. 
Zafer kazanmış bir gözle birbirlerine baktılar. Bir kez 

daha ortak bir yan bulmuşlardı aralarında. 
B ert tersiiki e tıomurdandı: 
- Ne olacak yani? Hepsi de ölüp gittiler Işte. Savaş 

alanında ölmekle evinde ölmek arasında hiç bir ayrım yok
tur. Benim Için hepsi bir. Hele babam darağacında can ver. 
miş bile olsa, hiç umurumda olmazdı. Yüz yıl sonra hepimiz 
aynı yerde buluşmuş olacağız. Ana 'babamızla böbürlen. 
rnek beni s�kıyor. Hem benim babam çarpışmalara katıla. 
mazdı ki! Savaş ·başladı•ktan i•kl yıl sonra doğmuş. Buna kar. 
şılık, amcatarımdan ikisi Gettys:burg'da ölmüşler. Böylece 
biz de 'kan bedelimizi ödemiş olduk. 

- Tamamı dedi Mary. 
Bert 'kolunu yine kızın beline doladı. 

- Şimdi biz yaşıyoruz ya, önemli olan budur. Oienler 
ölmüş, dlrileceklef'i de yok, !buna güvenebilirsinlz. 

Mary eliyle sevgillsinin ağzını kapatıp azarlamaya baş. 
ladı. Bert de avucunun içini öptü, başını onunklne yaklaş. 
tıl"dı. 

Salon doldu-kça neşeli tabak çanak şıngırtısı da artı
yordu. Sağdan soldan şarkı sesleri duyuluyordu. Kalın ses
li erkek kahkahaları arasında kısa tiz çığlıklar ve kadınların 
t<:arşı •koyan sesleri seçillyordu. Kızlarla oğlanlar arasındaki 
eski çatışmaydı bu. Erkeklerden birkaçında daha o saatte 
sarhoşluk izleri lbelirmlştl. Yandaki masalardan birinde o. 
turan genç •kadınlar Bllly'yi çağırmaya başladılar. Geçici de 
olsa yanındaki erkeğin tek sahilbi olmak isteyen Saxonne, 
kadınların Bllly'ye göz diktiklerini anladı ve kıskançlık 
duydu. 

Mary kınayan bir sesle: 
- Biraz çok ileri gidiyorlar ama, dedi. Amma da ken. 

dini :bilımezllk hal Ama ben kim olduklarını biliyorum. Hiç 
bir görgül'ü ıkız onlarla alışverişi olsun istemez. Nahl dinle
yin, bakın. 

Kadınlardan biri, ık:üçük bir esmer: 
- Ayi sen misin, Billy? diye sesleniyordu. Beni unut. 

m91Tlışındır umarım, Biliyi 
Saxonne, Billy'nln sıkıntı duyduğunu ve esmer katlı

nın kızdığını görünce oldukça sevindi. 
Başka bir •kız: 



- Dansetmeye gelecek misin? diye sordu. 
- Belki, diye cevap verdi Bllly. 
Ve birdenbire Saxonne'a dönerek: 
- Baksanıza, soy sop köklü Amerl·kalı olan bizler bir 

araya toplanmalıyız, değil mi? Sayımız adamakıllı azalmış
tır artık. Ülke çeşit çeşit yabancılarla doluyor. 

Boşta olmadığını öteki kıza belli etmek için Saxonne'a 
sokulmuş, yüksek ve anlaşılır sesle konuşuyordu. 

Saxonne, ôb'i.ir yandaki masada oturan bir gencin il
gisini çekml§ti. Adamın kılığı da, kadın _ erkek arkadaşları 
da kabaydı. Yüzü kıpkırmızıydı. Gözlerinde Ise vahşi bir pa
rıltı vardı. 

- Heyl Baksana, sen, kadife terJrikli küçük! Senin 
dengln benimi diye bağırdı. 

Yanındaki •kız okolunu boynuna dolayıp onu susturmak 
istedi. Dudaklarını kızın öpücüğünden kurtarmaya çalışan 
delikanlı soluk soluğa konuşmasını sürdürmekte diretiyor
du. 

- Pek şirin şey diyorum sana. Bak göreceksin, biraz 
sonra gidip onu kaçıracağırıı o sünepelerin yanından. 

Mary burun kıvırdı: 
- N'olacak, mezbaha işçileri işte! 
Saxonne, ·kin dolu bakışlarla kendisini süzen genç ka

dınla göz göze geldi Öfkelenen Billy'nin gözleri de ateş sa
cıyordu. Bu gözler daha koyulaşmış, daha güzelleşmiş, baş
döndürücü deriniJ;kte mavilere bürünmüş, kimi zaman ışıl
dıyor, kimi zaman gölgeleniyordu. Konuşmayı kesmişti, ye
niden söze dalmaya da niyetli görünm'üyordu. 

Bert arkadaşını uyardı: 
- Olay çıkarma, Bill. Bunlar koyun karşı yakasından, 

seni tanımazlar, olan bu. 
Berıt fırlayıp karşıki masaya gitti, kısaca bir şeyler 

söyledi, yerine döndü Masadakllerin yüzlerı Billy'ye çev
rilmiştl. 

Onları aşağılayan genç güçlükle ayağa •kalktı, ·kendisini 
alıkoymak Isteyen kızın elini Itti, Bllly'ye yaklaştı. lrı yarı 
bir adamdı. Sert, ıkötü niyetli bir suratı, acı bakışları vardı. 
Ama ıJ<abadayılığı ·kırılmıştı. Masaya tutunup sendeleyerek, 
yayvan bir sesle konuştu: 

- Siz koca Billy Roberts'siniz. Sizi saygı ile selam
larım. Sizden özür dilerim. Kadın 1<onusundaki beğeninize 
hayranım; bu sözümü bir Iltifat sayabillrslniz. Kim olduğu
nuzu bilmiyordum. Bllly Roberts olduğunuzu bllseydim, ağ-
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zımı açmazdım. Beni anlıyorsunuz, degil mi? Sizden özür 
diliyorum. Elimi sıkar mısınız? 

Bllly suratını asarak cevap verdi: 
- Tamam, unı.Jtalım olanı arkadaş. 
Elini sıktı, ağır bir hareketle masasına doğru Itti a

damı. 
Saxonne dört köşe olmuştu. Billy tam erkekti, ona gü. 

venebilirdl. Korurdu insanı. Mezlbahanın ltieri bile onun adı. 
nı duyunca korkuya kapılıyorlardı. 

IV 

Öğle, yemeğinden sonra pistte Iki dans yapıldı. Sonra 
orkestra oyunlara katılmak için stada gitti. Dans edenler 
orkestranın peşinden yürüdüler. Yol boyunca, pikniğe gel
miş olanlar masalardan kalkıyor, topluluğa katılıyorlardı. 
Anti biçimindef<i çimenli yokuşlar üzerinde sıkışan beş bin 
kişilik bir kalabalık çok geçmeden alana aktı. 

Önce, ip çekme oyunu Için takımlar sıraya girdiler. 
Oakland'lı duvarcılar San Fransisco'lu duvarcılarla karşı. 
laşacaklardı. Iri yarı ve ağır ıkimseler arasır.dan seçilen o. 
yuncular ipin iki yanına dizildiler. Topuklarıyla yumuşak yerı 
eşip dayanak yapıyorlar, avuçlarını toprakla oğuşturuyor
lardı. Bir yandan da, özellikle akraıba ve dostlardan oluşan 
çevredeki kalabalıkla şakalaşıp gülüşüyorlardı. 

Hakemlerle görevliler gittikçe yoğunlaşan insan seli
ni geriye püsk'ürtmeye uğraşıyor, ama başaramıyorlardı. 
Kelt kanı ıkızışmıştı. ·Kian dayanışması alabildiğine canlanı
yordu. Alıkışlar, öğütlemeler, uyarılar ve gözdağı vermeler, 
yeri göğü titretiyordu. Birçokları, herhangi bir hileyi önle
mek amacıyla, �endi takımlarını ıbırakıp karşı tarafa geç. 
meye nlyetlendiler. Taraftarlar kalabalığı Içinde kadınların 
sayısı erkeklerinkine eşitti. Herkes sabırsızlıkla tepiniyor, 
yerden bir toz ıbulutu yükseliyordu. Mary bağulacak gibi ol. 
du, başladı öksürmeye. Bert'ten -kendisini oradan uzaklaş. 
tırmasını istedi. Ama Bert'in içindeki şeytan az sonra çın. 
gar çıkaracağını fısıldıyor. onu coşturuy:>rdu. Kalabalığa 
daha çok yaklaşmak Için dlretti. Saxonne ise Bllly'ye asılı
yordu. Delikanlı dinglnllğini bozmuyor, dirsekieri ve omuz
larıyla lte kaka yol açryordu kalabalıkta. Kaygısını •belli et
memek için aldırışsız bir bakış fırlatarak: 

- Burası bir genç kızın dolaşacağı yer değil, dedi. 
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Dirseğiyle bir lr landalı'nın kaburgalarını ezince adam 
bir yana çekilip yol verdi. Bi l ly ıkonuşmayı sürdürdü: 

- lpe asılmaya başladılar mı, burası arıa ıbaba gününe 
benzeyecek. Bu gördüğünüz ıkalat>alık adamakıl lı çekmiştir 
kafayı. lr landalıların nasıl dövüştüklerini de bilirsiniz sanı. 
rı m. 

Saxonne öylesine •küçücük, çocuksu ve naziktl ki, o iri 
yarı Insanlar arasında tümüyle yabancı, bambaşka bir ırk. 
danmış gibi göze batıyordu. Tek güvencesi, Billy'nin koru
yucu gövdesl ve ustalığıydı. Oelikanlının Llekışları boyuna 
başka ıkadınların yüzlerinde gezinip Saxonne'a dönüyor, bu 
karşı laştırmadan sürekli genç kız üstün çıkıyordu. Kendisi 
de biliyordu bunu. 

Az ileride birkaç kişi atıştılar. Bağırmaları ve yumruk 
seslerini duyan <kalabalık dalgalandı. Araya sıkışan şişman 
bir adam, o itişmede Saxonne'un üzerine düştü. Kızcağız 
adamla Bil ly arasında ezildi. Bil ly her zamanJ<ıinden daha 
çabuk davranıp kolunu adamın omuzuna doğru uzattı. Adam 
homurdandı, başını çevirdi. Sarışındı. Beyaz teni g üneşten 
kızarmıştı. Öfkeden şimşekler çakan gözleri Iriandalı oldu. 
ğunu gösteriyordu. 

- Size ne oluyor? diye s�ylendi. 
Billy onun omzunu biraz daha sıktı, küçümser biçimde 

karşılık verdi: 

- Kaldırın ayağınızı ordan. Üstüne basıyorsunuz. 
rlrlandalı yeniden homurdandı. Kıvrandı, arkaya dön. 

rnek Için büyük ıblr çaba ·harcadı, ama kalabalığın Içinde 
mengenedeymlş gilbi sıkışıp ıkalmıştı. Öfkeli bir sesle: 

- Dur hele, bir daıklka sonra yüzünüzü çarşamba pa. 
zarına çevirmezsem yuf deslnler. 

Ama Bil ly'nln yüzünü göriir görmez birden değişiverdi. 
Sırıtması gülümserneye dö nüştü. Gözlerindeki kızgınlık yok 
oldu. 

- Al siz mlsıinlz? dedi. iftenin siz olduğunuzu bilml. 
yordum. Korkunç lsveçllyi pataklamanızı seyrettim. Ha
kemler 1haksızlıık ettiler, galiblyetinlzl çaldılar. 

Billy hoş bir şekilde cevap verdi. 

- Hayır, arkadaş, öyle bir şey görmüş olamazsınız. 
Düpedüz temiz lbir dayak yedlğimi• gördünüz o akşam. Ha. 
t<emin kararı do!lnsydu. 

lrlandalının ağzı kulaklarına vardı. Gönlünü almak için 
yalan söylemeyi seçmlştl, ama Billy'nln açı� yürekli cevabı 
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onu biraz daha kahramanlaştırmıştı lrlandalının gözünde. 
Gerçeği onayladı: 

- Doğru, çok kötü yenildiniz. A:ma yaban kedileri gibi 
inatla dövüştünüz. Kolumu •kurtarır .kurtarmaz elinizi sıkmak 
isterim. Sonra da küçük hanımı esenliğe kavuşturmak için 
size yardım ederim. 

Kalabalığı geriye lttmek için harcadığı çabalar sonuç 
vermeyıince, hakem tabancasını havaya boşalttı. Ve çekiş
me başladı. l·ki sağlam yapılı erkek tarafından korunan Sa
xonne oyunun birazını görebilecek durumdaydı. Oyuna ka
tılan erkekler Ipi çekiyorlardı. Eklemleri çı:ıtırdıyor, yüzleri 
ıkıpkırmızı oluyordu. ip yeni !bir ipti. Adamların parmakları 
kayıyordu. Karıları, kızları fırladılar, yerden avuç avuç top
rak alıp Ipin ve yarışmacıların yumrukları üzerine serpti
ler. 

Bir şişko ana kendini yarışmanın coş-kusuna kaptırıp 
ipe asıldı, başladı çekmeye. Bir yandan efa tiz çığiıkiaris 
kocasını kışkırtıyordu. Karşı takımın bir görevlisi, kadını 
gel"iye çekip yere yuvarladı. Şişko kadının yandaşlarından 
biri de yaradana sığınıp görevlinin •kulaf< tozuna bir yum
ruk indirdi; adam, tepelenen bir öküz gibi yığılıp kaldı. Yı
kılma sırası yumruğu vurana geldi. Eti budu yerinde kadın
lardan !birçoğu erkeklerinin yardımına koştular bu kargaşa
ltkıta. Hakemler, görevliler yalvarıyor, uyarıyor, bağırıp Ça
ğırıyor, yumruklarını havaya kaldırıyorlardı. Ama boşuna. 
Kadın erkek saldırıyor, var güçleriyle ipe asılıyorlardı. Ya
rışma artık iki takım arasında değil, tüm Oakland'la tüm 
San Francisco arasında yapılıyordu sanki. Ve alanın orta
sında herkes rastgele biri·slyle dövüşebilir, hiç ·kimse de 
hesap soramazdı. Eller uzanıyor, yumruklar arasında kaybo
ian •ipi arıyordu. Ipi yakalayacak yer bulamayan eller de 
yumruk olup, işgüzarlığa yeltenen görevlilerin çenesini 

dağıtryordu. 
Bert sevincinden cıyak cıyak bağırıyordu. Mary ise 

4<orku içinde Bert'e asılıyordu. Ipin yanıbaşında kimi yarış
macılar yere yuvarlanıyor, ayaklar altında çiğneniyordu. 
Toz ve gürültü dayanılmaz oluyordu. Çıngara :katılamayan
ların öfkeli bağırışları, tiz çığlı1kları, tüm cevreyl inletlyor
du. 

9illy Ikide bir: 
- Çirkin bir durumı Çok çirkin! Çok! diye söyleni

yordu. 
Bir yandan olup bitenleri izlerken, Iriandalı dostuyla 
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birlikte Saxonne'u yavaş yavaş kalabalıktan sıyırmaya uğ
raşıyordu. 

Sonunda taraflardan biri bozguna uğradı. Yenilen ta. 
kım, yardımcılarıyla birlikte, ıkovalandı, yerlerde sür'üklen. 
di, çiğ giibi yuvarlanan kızgın seyirciler altında yokoldu. 

Billy Saxonne'u biraz daha durgun ıbir yerde lrlandalı. 
nın korumasına bırakıp •kendisi kalabalığın içine daldı. Bir
kaç daki'ka sonra, i·ki dostu ile birlikte yeniden gün ışığına 
çıktı: Bert'in kulağı bir yumrukta yarılmıştı, ama pek neşe. 
liydi; Mary'nin üstü başı berbat olmuştu ve nerdeyse bu
nalım geçiriyordu. 

- Spor değil ki bu! diye bağırıyordu. Bu bir rezalet 
bir kepazeli·k l 

- Buradan kaçıp kurtulmalıyız, dedi Billy. Curcuna 
daha yeni başlıyor. 

B ert: 
- Azıcık durun, ne olur! diye yalvardı. Değer biçil

mez bir görünüm bu. Aylar var ki bu denli çok morarmış 
göz, kanayan burun görmemiştim. 

- Iyi ya, sen git eğlen öyleyse, dedi Bi lly. Ben bayan
ları tepenin yamacına götüreceğim. Oradan bütün sahne gö
rülür. Ancak, eğer şu lrlandalılardan birinin eline düşersen 
karışmam. Güzel suratından hayır kalmaz. 

Bu arada, gürültü patırdı ·kesilmişti. Çünkü pistin ya. 
nında kurulan hakem kerevetinden, gençler arasındaki ya. 
rışın başladığı duyurulmuştu. Bert'in keyfi kaçtı. Billy ve 
i<ızlarla birli•kte tepeyl tırmandı. Delikanlılardan başka, ·kız
lar, genç •kadınlar, yaşlı kadınlar, şişko kadınlar, şişko er. 
kekler, bacai<larından birbirine bağlı çiftler ve çuvala girip 
koşanlar yarışacaklardı. Koşucı,lar yerlerinde duramıyorlar, 
taraftarları ise çılgınca alkışlıyorlardı. ip oyunu unutulmuş, 
herkesin neşesi yerine gelmişti. 

Beş delikanlı ayaklarının ucunu tebeşirle çizilmiş baş. 
langıç çizgisine dayadılar. eğildiler, parmaklarını yere değ. 
direrek tabancanın patlamasını beklediler. Koşuculardan ü. 
çU çorapla gelmişlerdi piste; öbür ikisi tabanı çivili yarış 
ayakkabısı giymişlerdi. 

Bert programı okuyarak: 
- Gençler koşusu, dedi. Tek ödül, yirmibeş dolar. O 

kızıl saçlısını görüyor musunuz? Sıradan ikinci. Altı çivili 
sandallar giymiş. San Francisco'lular onun mutlaka kazan. 
masını isterler. Kendi şampiyonları o. Onun üzerine çok 
bahse tutuşmuşlardır. 
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Atletlzm �onusunda Bllly'nln bilgisine güvenen Mary 
sordu: 

- Kim kazanacak yarışı? 
Bllly: 
- Ne bileyim ben? diye cevap verdi. Bu çocukları hiç 

tanımıyorum ki. Hepsi de Iyi görünüyor. Sanırım en Iyilerı 
hangislyse o ·kazanır. 

Tabanca patladı, beş koşucu birden fırladılar. Daha 
yarışın başında, ikıisl arayı açtılar. En önde ıkızıl saçiısı gl. 
diyordu, onun hemen arkasından siyah saç· ı ıblr genç koşu. 
yordu. Blrinciliği bu ikisinden birinin alacağı lbelliydl. Yo
lun yarısına varınca, esmer çocuk bir atılım yaparak başa 
geçti ve üstünlüğünü sonuna kadar kaptırmadı, üç metre 
aralıkla birinci geldi. Kızıl saçiısı birkaç santim bile kapa
tamadı arayı. 

- Bu çocuk ok gibi fırlıyor, dedi Bllly. Hem çok da 
zorlamıyor 'kendini. Oysa 'kızıl saçlısının canı çıkıyor onu 
Izlemek için. 

Siyah saçlı genç üç metre arayla kurdeleyi göğüsledi. 
Yer gök al'kıştan inledi. Ama arada öfkeli karşı çıkışlar da 
duyuldu. Bert'ln etekleri zll çalıyordu. Bütün Ilgisini topla
mış, kuş kaçırmıyordu. 

- Vay canınaı diyordu. Frlsco ifrlt kesilmiş. Evlere 
şenlik, görün şimdi gümbürtüyü! Baksanıza, delikanlının üs
tünlüğünü onaylamıyorlar. Hakemler parayı ona vermek ls
temiyorlar. Oysa çocuğun arkasında tüm bir t<ent var. Bi
zim kocakarı lbacağını ·kırdıktan beri hiç böylesine eğlen
memiştiml 

- Niçin parasını ödemek lstemlyorlar, Billy? diye 
sordu Saxonne. Yarışı 'kazandı ya. 

Billy durumu açrkladı: 
- San Fransisco'lular delikanlının yarışma dışı bırs

kılmasını istiyor. Profesyonel de ondan. Bunun Için hır çı. 
lkarıyorlar. Ama doğru değil bu yaptıkları. Hepsi de bu pa
rayı kazanrnek Için girdi yarışa. Öyleyse hepsi de profes
yonel. 

Kalabalık akın akın hakemler kerevetl önünde biriki
yor, tartışıyor, kükrüyordu. Kerevet dersen, ha yıkıldı, tıa 
yıkılacak. l'kl katlı bir yapı. Ikincı katın önü açık, hakemie
rin aşağıda gürleyen 'kalabalık kadar hırsla tartıştıkları gö
rülüyordu. 

B ert: 



- Işte başlıyor, diye bağırdı. Ortalık allak bullak o 
lacak. 

Siyah saçlı ıJc:oşucu, peşinden bir düzine taraftar surük
leyerek merdivenl tırmanıyordu hakemierin yanına varmak 
Için. 

- Veznedar, dostlarından biri, dedi Sllly. tşte, ödü
yor parayı. Hakemlerden bazıları onaylıyor, bazıları da �ar
şı ç�kıyorlar. IŞte şimdi de ıkızıl saçlının taytası saldırıya 
geçiyor. 

Güven verici bir gülumsemeyle Saxonne'a döndü. 
- Bu kez tümüyle güvenHkteylz. E:Jir daldka sonra 

çıngar çıkacak. 
- Hakemler parayı geri almaya uğraşıyorlar, dedi 

Bert. Eğer deltkanlı vermezse, karşı taraf zorla alacak e
linden. Tamam, başladılar bile. 

Koşunun birincisi, içinde yirmibeş dolar gümüş para 
bulunan tomarı başının üstünde havaya kaldırıyordu. Ar
kadaşları çevresini sarmışlar. parayı kapmaya çalışanları 
geriye ltlyorlardı. Kimse ıkimseye yumruk atmarnıştı daha. 
Ama itişme öylesine kızışıyordu ki, derme çatma kerevet 
sarsılıp sallanıyordu. Aşağıdan birinciye çeşitlıl anlamlar
da söz atılıyordu: 

- U lan it! Geri versene parayli 
- Dayan, Timl O parayı hakkettin, Tlml 
- Uçlan mangırları, pis hırsızi 
Kimi 'kaba aşağılama sözleri yağdırıyor, ıkiml dostça 

öğütler veriyordu. 
ltlşme 1:1aha da kızışıyordu. Tim'i ıkaruyanlar onu hava

ya kaldırmaya çalışıyorlardı, paraları tutan eline kimse ye
U�esln diye. Bir ara ıkolunu yakalayıp aşağı çektiler. 
Hemen yukarı kaldırdı yeniden. Ne var ·ki kağıt yırtılmıştı. 
Tim, kerevetten inmeden önce, bezgin bir aniatımis son gü
cünü harcıyarak paraları 'kalabalığın üstüne savurdu. Bunun 
üzerine, sonu gelmez tartışmalar, kavgalar oldu. 

Mary szlanıyordu: 
- Sonunu getirseler de gidip dansetsek. Bu olanlar 

hiç hoş değil. 
Blılbir güçlllkle, yavaş yavaş, hakemler 1<erevetıl boşal

tıldı. Bir sözcü öne doğru Ilerledi, kolunu uzatıp susmahı
rını belirtti. Öfkeli sesler kesildi. Sözcü: 

- Hakem ıkararını bildiriyorum diye bağırdı. Bugün 
kardeş (lık ve arkadaşlı·k günü . . .  

Kafası fazla bozuk olmayanlar al·kışladılar: 
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- Çok lyil Çok Iyi! Doğru söz! Kavga yo4< 1 Herkes bir
biriyle anlaşsın! . 

- Bu yüzden, hakemler yirmi-beş dolarlık yeni bir ödül 
koymaya rve yarışı yenllerneye karar vermiş bulunuyorlar. 

Yüz •kişi birden kükredl: 
- Ya Tim? Tim ne olacak? O para Tim'In hakkıydı. 

Satılmış hakemler! 
SözcO yeni bir el hareketiyle kalabalığı yatıştırdı ve 

sözlerine ekledi: 
- Herhangi bir tartışmayı önlemek Için, hakemler. 

Tirnothey Mc Manus'un da yarışa katılablleceğlnl •kararlaş
tırdılar. :Eğer kazanırsa, parayı o alacak. 

Bil Iy suratını ekşitip ·homurdandı: 
- Gel de öfkelenme! Şimdi Tim'in yarışa katılmaya 

ve :kazanmaya hakkı rvarsa, birinet ıkoşuda da haıJ<ıkı vardı 
demek. Ve demek rkl hakkı vardı, bu para ona verilmeliydi. 

Bert ıkeyiflendi: 
- Kızıl saçlı bu kez tüm gücünü harcayacak blrinciliği 

kazanmak için. 
- Tim de, dedi Bllly. Kafası çok kızmıştır, 'bu kez ra

hat •koşmayacak, var gücünü koyacak ortaya. Buna Inans
bilirsin. 

Pistl boşattıncaya dek bir çeyrek saa� daha geçti. 
Tim'le kızıl saçlı deli<kanlı aralarında yarışacaklardı bu keıl 
Öbür Cıçü yarışa katılmıyordu. 

Tabanca çı,kışı verir vermez Tim fırladı, Hk atılışta bir 
metre öne geçti. 

- Sanırım profesyonel bu, dedi Billy. Baksanıza nasıl 
kaçıyor! 

Yarım dalreyi bitirirken Tim'in üstünlüğü onbeş met
reyi geçmişti, ve tıep aynı hızla koşmayı sCırdürCıyordu. Bi
tiş yerine yaklaşıyordu ve yarışı rahatça alacağı yüzde 
yüzdO. Tepenin yamacında biri,kml·ş kal�ahğın tam <karşı
sına varmıştı ki olanlar oldu. Hiç akıldan geçmez bir şey. 
Pistin tepe yönündeki kryısında çevik, canlı bir genç du
ruyordu. Elinde esnek, hafif bir sapa vardı. Bu ıkalabalığın 
arasında bulunması yadırganabillrdi, çCınkO işçi sınıfından 
olduğunu 'belli edecek hiç bir belirti yoktu onda. Olaylardan 
sonra Bert onu bir dans öğr�menine benzetti, Bllly de züp
pe aQını ta•ktı. 

Bu tığ gibi dellbnlı Tirnothey Mc Manus'un yazgısını 
belirledi : Tim önünden geçerken, bOyCık bir soğukkanlılıkla 
elindeki sapayı ıkoşucıusunun bacaıkları arasına fırlattı. Tim 
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havada korkunç bir takla atıp kapaklandı, bir toz bulutu i
çinde toprakta sürüklendl. 

Sanki ıbütün soluklar ıkesilmiş grbl bir an sessizlik çök. 
tü. Delikanlı bile yaptığı kötülüğün biiyükrüğü karşısında 

•korkuya kapıtmış, taş .kesilmişti. Kendisi de, seyirciler de, 
ancak epey bir zaman geQtikten sonra anlayabildiler yaptığı 
Işi. Seyircilerin daha çabuk aklı başına geldi: Bin gırtlaktan 
v ahşi bir Irianda uluması yükseldi. Kızıl saçlı koşucu yarışı 
kazandı, ama tek alkış duyulmadı. Fırtınanın merkezi yer 
değlştirmiş, sopalı gencin başı üstünde dolaşmaya başla. 
mıştı. Kalabalı-ktan kopan ulumayı duyunca bir an duraksa. 
dı, sonra geriye dönüp tırlayıverdi. 

Bert şapkasını sallayarak: 
- Kaç, dangalak, •kaç! diye bağırdı. Hoşlandım sen. 

den! Bu tipten böyle şey beklenir miydi, ha? Yakalanırsa 
yall'k olur, değil ml? 

- Pek kolay yakalanacağa benzemiyor, dedi Bllly. 
Şimşek hızıyla ·koşuyor baksana. Peki ama, niye yaptı bu. 
nu? Duvarcı değil ıki. 

Züppe genç, köpek sürüsünün öfkeli havlamolarından 
ürken bir tavşan gibi, tepenin yamacındaki bir açık alana 
varıncaya dek •koştu, �koştu, yamaca tırmandı, ağaçlar ara. 
sında yokoldu. Yiizlerce kana susamış adam, ardından ye
tişmeye çabalıyordu. 

Billy: 
- Sonunu kaçırırsak yazık olur, dedi. Bakın nasıl ko. 

şuyorl 
Bert coşkusundan yerinde duramıyor, zıplayıp bağırı. 

yordu: 
- Rakın ı Bakın şunlara! 
Oakland'lılar hakarete uğramışlardı. Favorilerl Iki kez 

yarış dışı bırakılmıştı. Bu son olay San ·Franclsco'luların ye. 
ni bir kalleşliğinden 'başka bir şey değildi. Oaldand tombul 
yumruklarını sıktı, kanını Içmek için düşmanına saldırdı. 
Ama suçsuzluğuna inanan San Francisco da dövüşe hazı,... 
dı. Böylesine bir kötülükle suçlanmak, o kötülüğü Işlemiş 
olmak gibi korkunçtu. Ayrıca, bir t'ürlü geçmek bilmeyen Iki 
saat boyunca lrlandalılar tcavga çtkannam� Için içgüdü
lerini bastırmışlardı ylğitçe. Ama bu kez kendilerini tuta. 
madılar artık. Güçlü kuwetli lbeş bin adam birbirine girdi. 
Kadınlar da kanştılar kavgaya. Her yerde topluluklar dövü. 
şüyordu. Toplanıyorlar, geri çekiliyorlar. saldırılar ve karşı 
saldırılar yapryorlardı. En güçsüz ekipler çarım�a çarpışa 
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tepelere doğru çekildiler. Kimileri yenik düştüler ve gerilla 
savaşını sürdürmek için ağaçlık alana dağıldılar; tek başı. 
na düşman gördüler mi saldırıp tepeliyorlardı. Weasel Park 
Müdürlüğünce tutulan yarım düzine polis görevlisi, iıkl ta. 
raftan da epey yumruık yedi. 

Bert, hala •kanayan kulağını mendiliyle tamponlayarak: 
- Şu polislerle hiç kimsenin başı hoş değil doğrusu! 

dedi . 
Arkasında çalılar çatırdadı. Hızla yana çekildi. Birbi. 

r!ne sarılmış iki adam takla ata ata, teker meker yokuştan 
aşağı yuvarlanıyorlardı. Ve her yuvarlanışta üste çıkan alt
takine yumruk indiriyordu. Avaz avaz bağıran bir kadın on. 
ları yakından izliyor, besbelli kendilerinden olmayana yum. 
ruklar yağdırıyordu. 

Kerevetin, i·kinci katında siperlenen hakemler yaman 
ıbir saldırıya yiğitçe ·karşı koydular. Ne var ki derme çaitma 
yapı yıkıldı, dağıldı, paramparça oldu. 

Saxonne: 
- Ne yapıyor şu kadın orda öyle? diye sordu. 
Bulundukları yerin aşağısında, pistte oturmuş yaşlı bir 

kadını gösteriyordu. Kocakarı, kocaman lastik ayakkapla. 
rından bir tekini çıkarmaya uğraşıyordu. Sonra, çorabını 
da çıkardı. 

Bert kıkır kı kır güldü: 
- Yüzmeye gidecek sanırım! 
�lgiyle izlediler. Kocakarı çıplak ayağına çekti ayakka. 

bıyı. Sonra, çorabın içine yumruk iriliğinde bir taş koydu, 
bu ıkorkunç eski zaman silahını havada döndüre döndüre en 
yakın kavgacı topluluğa daldı tüm hızıyla. lndlrdiğl her vu
ruşta Bert: 

- Oh! Oh! diye bağırıyordu. Hey! bunak, diıkkat et ! 
Katana yiyeceksini Oh! Oh! Amma da indi be! Gördünüz mü 
nasıl indi? Yaşa.sırr •koca karı! Bakın nasıl kalabalığa saldıri
yor aralıksız! Dikkat et, ana! Ahhhl 

Sesi kısıldı. ÜzülmCış göründü. Başka bir amazan, çıp· 
lak ayaklı cadıyı saçlarından yakalamış, bir yarım daire Için. 
de döndüniyordu. 

Mary, Beııt'ln koluna asılıyor, sarsıyor, azarlıyordu: 
- Biraz daha ağırbaşlı, akıllı davranamaz mısın? Bu 

olanlar. 'korkunç bir şey. ıkorkunç diyorum sana! 
Ama boşuna. Bert tutamıyordu ki kendini. 
- Patlat, kocakill'l !  diye kışkırtıyordu. Yaman karısın 

sen! Işte bir fırsat daha patiatı Gümmm! Nefisl Harika! 



- Böyle karışıklık görmemiştim yaşamımda, dedi 
Bllly Saxonne'a. Bunu ancak lrlandalılar yapabilir. Peki a. 
ma, niye öyle, yaptı o züppe? Kafamı kurcalayan bu. Du. 
varcı değil, işçi tbile değil. Gerçek bir iüppe. Bu tkalabalıJc.. 
ta hiç ·bir tanıdığı yoktu. Kavga çıkartmakas amacı, iyi ba
şardı doğrusu. Bakın! Her yerde kavga dövüş gırla gidiyor! 

Birderrblre t<atıkaha ile gülmeye başladı. Öylesine iç. 
ten gülüyordu ki, gözünden yaş geldi. 

Çıngarı kaçırmak Istemeyen Saxonne meraklandı: 
- Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? 
- Hiç. O muhallebi çocuğunu düşünüyorum da . . .  Şaş. 

kına dönüyorum. Niye yaptı bunu yahu? 
Çalılıklarda yeni bir altüstlük oldu. Iki kadın ortaya 

çıktı. Biri kaçıyor, öbürü kovalıyordu. Olup biteni anlamaya 
zaman kalmadan. ıkllçük topluluk tüm yeryüzünü olmasa bi
le Weasel Park'ın gözle görülen bölümünü etkisi altına 
alan büyük savaşın göbeğinde buldu •kendini. 

Kaçan kadın plknik masasına sıra görevini yapan bir 
kütüğün ·kıyısına çarptı ve az :kalsın yakayı ele veriyordu. 
Ama dengesiili bulmak için Mary'nin ıJ<Oiunu yakaladı ve 
genç ;kızı kendisini kovalayanın 'kolları ara&ına itmeyi akıl 
etti. Kavalayan kadın güçlü kuvvetli, erkek yapılı, orta yaş. 
lı bir •kadındı. Öfkeden gözi.i ·kararmıştı. Olup bitenlere dik
kat 'bile etmedi, eline düşen Mary'yi saç topuzundan yaka
ladı, tokaıtlamak için öbür elini kaldırdı. Ama Billy kadının 
iki elini de tuttu, yatıştırıcı bir sesle: 

- Tamam, ıJ<üç'ük anne, bu kadarı yeter! dedi. Numa
rayı şaşırdınız. Bu kız size bir şey yapmış değil. 

O zaman, ıkadın tuhaf bir şey yaptı. Karşı •koymadı, ye. 
rinden bile kıpırdamadı, ama Mary'nin saçlarını da koyver
medi, uslu uslu ulumaya başladı. Sesinde bir iirkeklik ve 
korku seziliyordu, ama yüzünde hiç bir korku belirtisi yok. 
tu. Acaba şimdi ne yapacak diye Bllly'nin yüzüne bakıyor
du hiç aldırışsız. Ulumasının amacı, taraftarlarını yardımına 
çağırmaktı. 

Bert, omuzlarından tutup sürüklemeyo çalışarak ba. 
ğırdı: 

- Yeter bel Zırlama işte � 
Bu -kargaşalıkta dördü birden sallanıyor, yalpalıyor, kıç 

vuruyor, itişip •kakışıyorlardı. Cadının çığlığı ise uzayıp gi
diyordu. Çalılar yönünden yeni çatırdılar duyuldu. Kadının 
sesi o anda değişlverdi. Bir zafer narası attı sanki. 

Billy'nln donuk gözlerıı birdenbire çelik gibi sertleşip 



parıldadı. Saxonne, yumruklarını da sıktığını gördü. Kadın 
koyverdi Mary'yi, -kendisi de bir •kıyıya itildi. lik yardımcı 
kuwet üzerlerine doğru geltyordu. Durmadı, işin aslını öğ
renmeye 'bakmadı. ltilip kakılan hemşeris-inin sendelediğini 
görmüş, bilerek abartılmış acılı çığlığını duymuştu ya, ye
terdi. 

Billy: 
- Bir yanlışhk oldu! diye bağırdı. Özür di!eriz, kar

deş . . .  
Iriandalı korkunç bir yumruk salladı. Billy durumu a

çıklamaya artık _boş verdi. vuruşu savuşturdu. balyoz gibi 
yumruk -başı üstünden ıska geçti. Bu kez Billy sol yumru
ğunu saldırganın çenes-inde patlattı. Şişman Iriandalı yana 
düşüp yamacın kıyısına serildi. Yerinden kalkmak üzerey
di ki, daha dengesini ıbulamadan, Ber.t'in yumruğunu yedi 
ve -kuru otlara tutunmak için harcadığı çabalar sonuç ver
medi, aşağı yuvarlandı. 

Yamandı Bert. 
- Al bu da sana. kocakarı, saygılarımla! J iye bağırıp 

kadını da yokuştan aşağı Itti. Aynı anda çalılı-klardan üç 
kişi daha saldırıyordu. 

O arada Billy Saxonne'u pi1kni-k masasının gerisine yer. 
leştirmişti, güvenli bir yere. Mary kendisine asılmak iste
yince onu da Saxonne'un ·kucağına itti yavaşça. 

Bert yeni gelenlere: 
- Gelin bakalım, gelin, serserilerı diye bağırıyordu. 
Kendisi de çok ötkelenmişti. Siyah gözlerinde şimşek-

ler çakıyor. bronzlaşmış yüzü kıpkırmızı oluyordu .  
- Gelsenize, salak herifler! Gettysburg'u anımsar 

mısınız? Bütün Amerikalıların henü! ölmediğini göstere
ceğiz size! 

Billy masanın önünde slperlenmişti: 
- Kapat çenenl! diye homurdandı. Yanımızda kadın

lar varken çok gürültü yapılmaz. 
Üç kişiirk yardım kuwetine doğru döndü. Adamlar, 

yardımına koşulacak -kimseyi göremeyince duraksamışlar
dı biraz. 

- Yolunuza gidin, arkadaşlar. Biz kavga aramıyoruz. 
Anlıyor musunuz? 

Adamlar ne yapacaklarını kestiremiyorlardı daha. Bel
ki de Billy kargaşalıklardan kaçı-nabilecekti. Ama işte ne ol
duysa o sırada oldu, yamaçtan aşağı ywarlanan adam tam 
o uygunsuz zamanı buldu o rtaya çı•kmak Için. Dizleri ve el-
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leri üzerinde sarhoş gibi sürünerek yokuşu tı rmanıyordu. 
Yüzü gözü kan içıindeydi. Bert yeniden sald ırd ı ,  boşluğa yu. 
varladı onu. Öbür üç ıkişi de vahşi çığl ı klar atarak Bil ly'
nin 'üzerine at ı ldı lar. Bi l ly kolunu uzattı, durumunu değiş. 
tirdi, başını eğip i1kincl bir yumruk indirdi, yine yer değiş. 
tirdi , bir daha vurdu. Yumruk vuruşları ıkesin ve sertti. Na. 
sı l  vuracağını  biliyor, gövdesinin .bütün ağırl ığ ın ı  koyuyor
du. 

Saxonne onun yeni tıir yüzünü g örüyordu. Korkmuştu, 
ama en küçük ayrınt ı ları görüyordu. Bil ly'nin gözlerindeki 
aydınl ı k  ve gölge oyunları nın yokolduğunu şaşkın l ı kla gör. 
dü. Bu gözler insanı ıkarkutan bir ağıııbaşl ı l ıktan başka hiç 
bir anlam taşımıyordu. Cam gibi sert, parlaıktı. Bert'ir Ir. 
landalı gözleri de öfkeli ve sertti, ama Billy'ninki gibi de. 
ği l .  Bir çeşit cinnet vardı içinde. Kötü bir parıltı. Sanki se. 
vinmişti gördüğü yı kı mdan. Oysa Billy'nin gözlerinde en 
küçük bir sevinç okunmuyordu. Yapacak bir işi varmış da 
katır inadıyla başarmaya •koyulmuş gibiydi. 

Saxonne onun yüzünde ıba�ka ıbir anlam seçemedi. Bu. 
nunla birH kte, bütün gün gördüğü o sevimli çocuksu yüz 
değildi artık Olgun bir adamdı karşısı ndaki. Daha doğrusu, 
kaç yaşında olduğu ıkestirilemezdi. 'Korkunç bir şeydi bu. 
Acımasız bi le  denemezdi. Gözleri gibi camiaşmış ıbir yüz. 
tümüyle duygusuz bir sert lik.  Anasının eski Saksonlar hak. 
k ı nda anlattığı tuhaf öykü ler geldi genç k ızın aklı na. Bi lly 
o ı rkın tbireylerinden biri o larak tıelirdi gözleri önünde. 
Sanki düşdeymiş gibi, koyu renkte, upuzun bir gemi biçim. 
leniyordu karşısında. T eknenin pruvası bir yırtıcı f<uş ga. 
gasıyla son buluyordu. Kanatlı miğfer taşıyan yarı çıplak 
savaşçılar doluşmtış gemiye. Miğferlerden birinin altında 
Billy'nin yüzünü seçer gibi oluyordu. Bunda akl ın,  sağdu. 
yunun yeri yoktu. Yalnızca duyumsuyor ve açıklanması o. 
lanaksız bir öngörüyle sallki gerçekmiş gibi gözleri önün. 
de canlandırryordu. Derin derin Iç geçirdi. Kavganın coş. 
•kusu g eçmişti. Ancak birkaç saniye sürmüştü asl ında. Bert 
bygan yokuşun kıyısında dansediyor, ta dibe yuvarlanmış 
olan ç aresiz yeni'klerle alay ediyordu. 

Ama Bil ly önderliği başkasına bırakmadı. 

- Gelin, ·küçükhanımlar, diye lbuyur.:lu. Aklını  başına 
topla, Bert. Buradan gitmemiz gerek. Bir o rduya ıkarşı sa. 
vaşamayız. 

Saxonne'un kolunu tlitup dönüş yoluna y'ürüdü. Bert 
···-'�kleyerek hoplaya zıplaya geriden izliyordu on-



ları. Ve öfıkell sevgi lisinin karşı koymalar ına hiç kulak as
mıyordu. 

Koru lukların çevresini dolaşarak yüz metre 'kadar koş
tular. Kimsenin kendi lerini kovalamadığını görünce yavaş. 
lad ı lar, gezine gezine sürdürdüler yürümeyi . Ansızın, kav
ga yumruk meraklısı Bert ıkulaklarını  dikti, boğuk yumruk 
ve inilti sesleril'l'in nereden geldiğini bulmrtya çal ıştı. Çev
reyi kolaçan ederken: 

- Hey! diye seslendi, gelin bakı n  ne buldum! 
Kuru bir hendeğin kıyısına vardılar. Dibinde, çıngar. 

dan artakalan ı·ki adam birbirine asıl ıyor, dö'.lüşü sürdürmek
te inat ediyor lard ı .  Oysa i�isinde de güç kalmam ıştı. Yum
ruklarını  s ıkmayı bile heceremiyorlardı. Açı k  el le ,  okşar 
gibi vuruyor lard ı birbir lerine, ve güçsüzlüklerinden ötürü 
hı rslanıp ağl ıyor lardı. 

Sert onları kışkırtmaktan geri •kalmadı: 
- Ha gayret, arkadaş ! Kum at gözüne, gözüne! Kör 

et onu, kazanırsn. 
Bu kancıkça öğüde uymaya hazır lanan adama Bi l ly :  

- Dıır l diye bağırdı. Kesin döviişü, yoksa yanınıza 
iner ben pataklarım sizi. Her şey bittti duyuyor musunuz? 
Kavga ıbitti. Anlaşma oldu. El  srkışıp barışın.  Birbi·rinizP. bi.  
rer içki ısnıarlarsınız, biter gider .  Tamam, aferin. Şimdi u
zat ın kol lar ı'1 ızı d a  çekip çı karay ı m  sizi ordan. 

Kavgacilnr el sı kışt ı lar,  birbirlerinin tozlarını  sil1<ele
di ler. 

Gençler I ki adamı orada bı rakıp uzaklaştılar.  Bi l ly gü. 
lümseyerek: 

- Biraz �:onra kavga bite r  dedi Saxonne'a. Tanır ım ben 
bunlar ı .  Dövüşrnek bir eğlence bunlar için. Bu kavga, günün 
en başar ı lı o layı  sayılacakt ı r .  Şu masaya bakın. Demiyor 
muydum ben? 

Çevredeki saç ·baş darmadağın,  soluk soluğa kadınlar, 
erkekler e l  sıokışıyorlardı. 

Mary: 

- Hadi gidip dansedef im, dedi. 

T üm parkta .  az önce düşman olan duvarcılar sarmaş 
dolaş olup !barış ıyorlardı .  Susayan dövüşçüler açı khava 
büfelerinG a·kın ediyorlardı .  

Saxonne Bi l ly'nin )anıbaşında y'ürüyordu.  Onunla övü
nüyordu. Bi l ly dövüşmeyi bildiği gibi , kavgadan kaçınmayı 
da biliyordu. Başından sonuna dek onları korumak için çır-
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pınmış, her şeyden önce Iki kadının güvenliğini sağlamayı 
düşünmüştü. 

- Yürekl lsinlz, dedi Saxonne. 
Bil ly önemsemedi : 
- Yok canım!  Hüner değil .  Ha lbl r çocuğun el inden şe. 

kerini kapmışın, ha bu adamlarla dôvüşmüşün. Hantal in
sanlar. Boksu bl lmezl er, uluorta ıkapışı rlar. Hep açık verir
l er. Daldın m ı ,  indiri rsin ıheriflerl. Buna doğru dürüst kavga 
denmez. 

Saf bir  kayg ıyla, berelenen parmaklar ını  gözden ge 
ç i rdi. 

- Yarın bu ezi lmiş eklemlerle araba sürmem gereke. 
cek. E·kle.m ler gerildi mi .  kol ay deği l ,  i nanın ı  

V 

Saat sek.izde Al Vista topluluğu Home, Sweet Home'u 
çaldı,  güneş batarken tıerkes gezinti trenine saldırd ı .  Bu. 
nunla birli kte bizimkiler karşı karşıya oturacak iki çift yer 
kapmayı başardı lar. Koridorlar ve sahanilklar hıncahınç 
dolunca tren. Dakiand ' ın varaşiarına doğru yola ç ı ktı.  Yol 
uzun değildi ,  kalabaiı·k neşeliydi . Vagon, aynı zamanda yir
mi ayrı şarkının ezgi leriyle l nl edi . Bert başını  Mary'nin 
göğsüne yaslamış, Mary de kol ların ı  onun beline dolamış
tı. Bu durumda Wabash kıyılarında şarkısını okudu baştan. 
başa. Yandaki sahanl ı kta ve vagonun öbür iJCUnda patlak 
veren Iki kavganın gürültüsüne bi le ald ırmadı. Özel polis 
ekibi kavgayı yatıştırd ı ,  yatıştı rd ı  ya, şangır şungur k ı rı lan 
cam ve kadın çığ l ı·k ları oldukca co�ku yaratt ı .  

Bi l ly, ıb ir sığır çobanı için yakı le:m bil' ağıtın i ç  karar. 
tıcı dizelerini okudu. Şarkının tckerlemes de bir di l ek ta. 
şıyordu : 

Dilerim beni 
ıssız çayırda 
Toprağa verin. 

Bunu hiç duymamıştınız sanırım : Babamı n  en sev
diği şarkryd r !  diye bir de açık lama yaptı Saxonne'a. 

Genç ·kız şarıkının bitmesine pek sevindi. Bil ly'nı n i l k  
kez zayıf ıbir yanını 'bulabilmişti : Kulak yoktu dell kanl ıda. 
Bir an ·bi le doğru okumam ıştı şarkıyı ,  hep falso yapmıştı. 

38 



Bi l ly :  
- Çok seyrek şarkı okurum, diye sözlerine ekledi. 
Bert hemen taşı gediğine koydu :  
- Bu söylediğine inanabil irsin iz! Yoksa dost ları öldü 

rur onu. 
Bi l ly yakınd ı :  
- Benim şarkı söylememle hep alay ederler Doı:iru 

konuşun çok mu kötü söylüyorum? 
Saxonne istemeye istemeye konuştu:  
- Sanınm sesi biraz aşağıdan aldınız. 
B i l ly karşı koydu: 
- Bana öyle gelmiyor. Hepiniz bana ·karşı düzen kur 

muşsunuz, ve ıbahse g i rerim ki sizi bana karşı 'kışkı rtan 
fjert t ı r. Şımdı de sız şakı yın, Saxonne. Sanırım ki bu işi 
ıyı ıbecerırsiniz. Sesinizden bel l i .  

Saxonne b i r  şarkı tlltturdu;  Bert' le Mary kendisine eş. 
ı ık · · t ı ı ' · · r .  B ı r  an B i l ly de onlara katılmaya hevesiendiysa de, 
Bert arkadaşının baldır ·kemiğine bir  tekme vurup sustur 
du. SııY.onne'un sesi tam ıbir soprano idi, hafif, ama berrak 
ve falsosuz bir  ses. Şarkısını  Bi l ly için söylediğinin farkın. 
daydı. Sarkı bitince, B i l ly:  

- ·  Işte şarkı söylemek diye buna derler! diye haykır. 
d ı .  Bi: daha söyleyin, had i .  iyi  beceriyorsunuz. Çok güzel'  

usulca el ini  tutup sıkt ı .  Yeniden şarkıya başlayan Sa. 
xonne il uU dokunuş tat l ı  b i r  sıcaklık verdi. 

Be ·ı şaka yol l u :  
- Bakın nasıl el e l e  tutuşuyorlar!  dedi. Sanki korku. 

yor larmış g ıbi  birbirine ası l ıyorlar. Mary i le  ben öyle yap. 
mayız. A'. Jğın üşüyorsa, t epinirsin, biter. Aklınızı başınıza 
toı>layın Tuhaf b ı r  haliniz var. Ben şimdiden kuşkulanma 
yn baş lad ır:ı. Siz bir plan kurmaktası nız. 

Ne demek istediği açrkt. Saxonne kızardığını  anladı 
6ı l ly arkaııaşın ı  uyard ı :  

As ı l  sen aklını başına topla, Bert. 
Mary kızdı .  
- SL·su n !  dedi .  Çok kabasınız, Bert Wanhope, art ı k  

sızın le  hıç b i r  ilişkim olmasını istemem, işte b u  ·kadarı 

Onu kucağından itip uzaklaştı rd ı ,  ama bir  süre sonra 
yumuşad ı ,  yiı . ...: sarıldı ona. 

Dördlımüz bi rlikte kalal ım, diye önerdi Bart. Daha 
yenı gece oluyor. Gidip eğleneli m. Önce Pabst kahvesine 
g ıderız, sonra da bıışka yere. Ne dersin, Bi l l?  Sen ne der. 
sın. Saxonne .. Mary'ye bakma, o dünden hazır. 
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Saxonne ses çkarmadı .  Yanı nda otur:nakta olan ve da. 
ha yeni tanıştığı adamın ne d iyeceğini  merak ediyor, kaygı 
duyuyordu. B i l ly ağır ağır 'konuştu : 

- Doğru olur mu? Yarı n butün gün çok yüklüyüm. 
Bayanlar içi n  de durum ayn ı ,  sanırım.  

Şarkıları falsolu söylemes inin ne önemi vardı?  Saxon
ne'un sürekli düşlerinde yaşattığı ,  'karşılaşmayı umduğu 
bir erkek tipiydi ya yeterd i .  Genç kız şimdi yirm i ik i  yaşın
daydı. l i k  evlenme öneris in i  onaltı yaşındaykan almıştı. 
Son olarak da geçen ay çamaşırhanenin ustabaşısı  evleome 
önerm işti. iyi bir i nsan, efendi adamdı .  Yalnız, olgunluk 
çağ ına varmıştı. Oysa , yanında oturan genç de iyi .  efendi 
bir çocuktu, ama üsteHk hem güçlü, hem de gençt i .  Ken
disi  de çok gençti daha, o yüzden erkeğinin de genç olma
sını isterdi elbet. Ustabaşı ile evlenirse ütü işi nden kurtu. 
lu�du, ama yaşaotısında sıcakl ık kal mazdı .  Yanındaki erkek 
ise . . .  Farkında olmaksızın Bi l ly'nin el in i  sıkmak üzere oldu. 
ğur>u anl<td ı .  

- H ayır, Bert, üstümüze varma, dedi Mary. Bi l ly hak. 
l ı .  Uyumamız gerek. Yarın kola günü sabahtan akşama dek 
ayaküstü çalışacağız. 

Saxonne yaşça l=li l ly'den büyük olduğunu düşünerek 
kaygı i l e  'Ürperdi .  K<�çaınak gözlerle B i l ly'nin yüzünün par
lak tenine baktı .  Ondaki o �enç l i k  havası,  pek ıbeğendiği  o 
çocuksu iyi huylar, şimdi üzüntü veriyordu kendisine. El.  
betteki çok daha küçük bir  ·kızla e vlenecekti .  Kaç yaşınday. 
dı acaba? Kendisinden çok küçük olmasın.ı olanak var mıy. 
d ı ?  

Saxonne, Bi l ly 'yi erişi lmez olarak görc.!'"•kı::e,  bu güçlü 
ve tatlı  deli'kanl ının çekic i l iğ i  de artıyordu !:l'J,.:finde. O gü. 
nün olaylarla yüklü anlarını yeni 'baştan yaşıyordı.ı.  1-l iç bir  
uyumsuzluk, hiç bir  aykırı davranış çarpTıarnıştı gL:>üne: 
Boyuna Mary'yi ve kendisin i  kol lamış, kOi·umuştu. Ya i;ii. 
t'ün �n birl i kte dansetmek içi n  ıkarnesi ni yırtması !  Hiç  
kuşkusuz kendi sinden hoşlanmış o lmal ıydı ,  '{oksa 'böyle b ir  
şey yapmazd ı .  

Saxonne, onun avucunda duran el in i  haf i fçe ·kımı ldattı , 
sert nasırlarını duyumsadı. Çok hoşlandı bu dokunuştan. 
B i l ly de 'kendi e l in i  kımıldattı .  Saxonne kay9ıyla 'bekledi .  ö. 
bür erkekler g i·bi davranmasını istemiyordu. Parmaklarını 
hafifçe aynattığı için cesaret a larak ·kolunu bel i ne dolaı ııa
sından ıkorkuyordu. Böyle bir  kendini  bi lmezl ik  gösterirsr 
tiksinirdi belki ondan.  Ama B i l ly böyle bir şey yapmadı, ve 
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büsbütün gönlünü çeldi genç kızın. Ince bir insandı. NP. Bert 
gibi ıkuş beyinl•i, ne de çoğu erkekler gibi kabaydı .  Saxon
ne'un <bel ir l i  bir görgüsü, bi lgisi  vardı .  Her zaman hoş bir şey 
olmamıştı bu görgü. Şövalye ruhlu demeni n  ne anlama 
geldiğini bi l mezdi gerçi ,  ama içgüdüsünde bu az bulunur 
erdem in özlemini çe�mişti hep. 

B i l ly bok.sördü de üstel i'k! Saxonne'un akl ına düştükçe 
soluğu kes l l iyordu. Oysa bu meslek hakkı ndaki peşin yar. 
gr iarına hiç uymuyordu tipi .  Ama işte şu vard ı  ki profes
yonel ıboksör değildi.  Bunu yadsımıştı. B ir  gün kendisine 
sormaya karar verdi . . .  Eğer bir c1aha dansa eğlenNye çağı
rırsa. Ama mutlaka çağırırdı .  Bir erkek genç bir  kızla bü
tün bir gün dans ettiyse eğer, onu •kolay �olay bı rakmaz 
hemen. Nerdeyse onun gerçekten profesyonel boıksör ol .  
masını di leyecekti. B u  düşünce o n u  a l lak bul lak ediyor, de
rin ve biraz hastalı·k l ı , bir tad veriyordu. Boksörler öyle kor
kunç, öyle gizemli insaniardı ki ! Sıradan kimselerle hiç b ir  
ortak yönlerıi olmadığı için,  değramacı gibi , çamaşırcı g ib i  
basit işç i lerden ayrı  oldukları iç in ,  yaşantının romansı Im
sitini ve güci! simgeler. Onlar patronlara çal ışmazlard ı .  
Kendi güçlerini ortaya koyup, koskoca dünyaya karşı gös
terişl i  ve güzel bir mücadeleye g i rişirler ve sıkı el lerden 
parlak ıbir yaşantıya elveren bir geçim koparıp a l ırlard ı .  
Bazı boksörlerde otomobi l  b i l e  vardı. B i r  antrenör v e  uş:k 
toplu luğunu peşlerine takı p  da çıkariardı turneye. B i l ly bel
ki de alçakgönüllülük etmek :iç in  söylemişti dövtişmediği. 
ni. Evet ama, avuçlarındaki nasırlar da doğru luyordu sözle
rini .  

VI 

Kapısının önünde ayrı ldılar b i rbi rlerinden.  B i l ly 'nin rkir
cikl i  durumu Saxonne'un pek hoşuna gitt i .  Btı iş tamam , ka
fesledik diye düşünen gençlerden değildi B i l ly. Bir  an du
raksad ılar. Saxonne eve girmek istiyormuş gibi yaptı . As
l ında, g izli  bir kaygı i le ·bekl iyordu duymaı!< istediği sözleri 

B i l ly el ini tuttu. 
Sizi ne zaman görebileceğim yeniden? diye sordu . 

Saxonne. yeniden buluşmalarına razı olduğunu gösterir 
biçimde güldü. 

Bi l ly sözlerini sürcfürdü:  
- . Dakiand'ın doğu yakasında otururum.  Ahırların ne

rede bulunduğunu bi l irsiniz. Bizim ıtaşıma işlerinin çoğu o 
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yötelerde yapı l ı r. Bu nedenle. pek gelmem buralara. Ama. 
bakın . . .  

Kızın e l in i  s ıktı . 
- . . .  Bir  daha dans edelim bir l ikte. S ize bir öneri m var. 

Çarşamba günü Orindore kuliibünün dans günü . . .  Eğer baş. 
ka birisine sözlü deği lseniz. 

- H ayır. dedi Saxonne. 
- Öyleyse çarşambaya. Saat kaçta geleyim sizi a l .  

maya ? 
Bütün ayrıntıları 1kararlaştır dı lar .  B i l l-t arada sırada o. 

nun başkalarıyla da danset� ::.sine izin vermeye yanaştı. 
bir daha iyi geceler di led i .  Sonra, e l in i  daha sıkı tutup kızı  
kendine doğru çekt i .  Saxonne hafif bir  direnme �österdi .  
Ama dürüst davrand ı .  Böyle a l ış ı lmıştı.  Bir yanl ış  aniaşı lma 
olmaması için buna izin vermemesi gerektiğini  bi l iyordu 
Ne var k i .  hiç b ir  erkekle öpüşmeyi böylesine istemi ş de 
ğ i ldi yaşamında. Yüzünü ona doG�U kald ı rd ı ,  bı raktı öpsün.  
Ve anladı bunun her t'ürlü ard düşünceden arınmış, tem.ı 
bir öpücük o lduğunu. B i l ly gibi  kaba ve tatl ı ,  beceriksizce 
f<ondurulan, :bi r  genç kıza yakışır !.�ir öpücük. Bir kızla ayrı 
l ış  sanatında uzun görgü ve bi lg is i  olmadığı bestı�l l iydi .  
Saxonne şöyle düşündü: Al ttarafı bütün erkekler hayvan 
gibi olmazlar ya ! 

- Iyi geceler! diye mırı ldandı. 
Kapı gıcırdadı açı l ı rken. E�xonne evin çevresini dola. 

şan dar bahçe yolundan hızlı ad ımlarla i lerled i .  B i l ly ya. 
vaşça : 

- Çarşambaya! diye seslendi .  
- Çarşambaya. 
iki ev arasında uzanan bahçe yolunurt gölgesi nde du. 

rup çimento i le kaplı kaldırırnın üzerinde ses. ç ıkaran adım
l arını dinledi beğeni i le .  B i l ly'nin ayak seslerı tümüyle du. 
yulmaz olduktan sonra yaw: .::ca arka merdiveni tı rmandı 
mutfaktan geçip odasına gitti . Scırah'ın uyumuş olması yü. 
reğine su serpti. 

Havagazı lambasını  yaktı .  Küçük kadife şapkasını çı. 
karırl:en, dudakları '!attığı öpücükten hala çırpınıyordu 
Oysa bu öpüşme hiç b ir  anlam taşımazd ı .  Besbayağı bır a. 
l ış-kanl ı ktı . Bütün gençler yapardı bunu. Ama h iç birinin ay. 
rı l ık  öpücüğü onu hiç bir zaman böylesine coşkudan t itret. 
miş deği ldi .  B i l ly'nin öpüşü ise, hala titreşi mler yapıyordu 
dudaklarında da, beyninde de. Neac ı acaba? Birden ayNry . 
baktı .  Gözleri mutluluktan parl ıyordu. V anakları pembe 
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p embe ol muştu. Pek sevim l i  b ir  görüntüsü vardı aynada. 
Beğeni ve hayranlıkla g ülümsed i .  Çift sıra beyaz ve biçimli  
d işler ortaya çıktı . Bu yüz n iye B i l ly'nin hoşuna gitmeye. 
cekmiş ki? d iye sordu içinden. Hoşuna giimiş olmalıydı .  
Başka erkeklerin de hoşuna gidiyordu. Genç kızlar bi le onu 
çekici oulurlardı .  Charley long da beğeniyar olmal ıydı ki 
ona asılmaktan geri kal mıyordu. 

Charley'nin aynanın çerçevesine tutturu lmuş resmine 
baktı, ürperdi,  küçümsemeyle dudak hüktü. Adamın gözle
rinden vahş i l i k  ve 'kabal ı k  akıyordu. Hayvan g ib i  adamdı 
Bir yı ldır gözdağı veriyordu. Ötekıi gençler onun yüzünden 
korkuyorlardı genç kızla bir l ikte çıkmaya. Charley onları 
uzaklaştı rıyordu. Saxonne'a karşı gösterdiği yakı n l ı k  köle· 
Hk gibi b i r  şeyd i .  Çamaşırhanenin genç tıir saymanı vardı 
işçi değ i l ,  beyaz el leri ve tatlı ses: olan b ir  efendiydi T : .  
yatroya götürmek 'üzere Saxonne·u almaya geldiğ i  iç in  
Charley onu sokağ ın köşesinde pataklam ıştı . Saxonne'un 
el inden 'bi r şey gelmiyordu. Çocuğun :başını derde sokma. 
mak iç in bütün çağrılarını  geri çevri nıişti.  

Ş i mdi ,  çarşamba akşamı, B i l ly i le huluşacaktı Cıngar 
çıkacağın ı ,  ama B i l ly 'n in kendis ini koruyacağını  düşünün ! 

yüreği t ıp tıp ett i .  Cha�ley Bi l ly'yi pataklamayı bir denese de 
görsek! d iye geçoiriyordu iç inden. 

Resmi ·kaptı, yüzüstü ko�sol i ı ı ı  üzerıne fı rlattı . Resim. 
esk imiş .  rengi atmış dört köşe bir meşin zarfın yanına 
düştü. Genç kız kutsal bir  eşyaya 'karşı sayg ısızl ı k  yaptığı 
duygusuna kapıldı,  tıks indiği  resmi •kaldırıp odanın öbür 
köşesine attı ,  meşin zarfı açtı, Daguerre yöntemiyle çekiL 
miş eski bir fotoğrafı seyre daldı . Fot:oğrafta küçücük, yıl1-
ranmış bir kad ın görü lüyordu. Gözleri gri ,  bakışı durgurı<..u .  
Ağzı umutla gülümsüyordu. Fot:oğrafın karşı kıyı sı nda, ka. 
dite astarın üzerinde, altın yaldızl ı harflerle şu sunu ya. 
zıl ıyd ı :  Daisy'den Carlton'a. Saygıyla okudu bu adları : Bi
risi , hiç görmed iği  babası nı , öbürü de çok az tanıdiôı  ana
sını arı ı msatıyordu. Bununla bir l ikte, anası nın akı l l ı  ve hii
zünlü gözlerin i  hiç unutmamıştı. 

H iç bir mezheple i l işkisi  olmamasına karşın , Saxon. 
ne'un d indar bir  göruşü vard ı .  Ama Tanrı konusuıldaki dü
şünceleri be l i rsiz ve bulanıktı.  içinden çı'kam!:idığını ken
disi de onayladı.  Tanrı nın ne olduğunu can landıramazdı 
gözünde. Oy.sa :bu eski fotoğraf somut bir görüntü sağlardı . 
O totoğrafa baka baka çok şey anlamıştı, ve daha an layacağı 
çok şey var gibi  gel irdi .  Ki l iseye gitmezdi .  Tapınağı da, 
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sunağı da. oydu. Üzüntülü olduğu, ne edeceğin i  şaşırdığı ,  
yalnızl ı k  duyduğu zamanlarda, o fotoğrafa başvun.ırdu bir  
yol aramak, yatışmak, avunmak Için.  Tanıdığı  genç kızlar. 
dan kendini  ayrı gördüğü noktalar oldu mu, orada arardı 
kendi gerçeğini ,  o portrede kendini  tanı maya uğraşırd ı .  An. 
nesi de başka :kadınlar gibi olmamıştı .  Tanrı başkaları için 
neyse, o da Saxonne için aynı şeyd i .  Annesinin karşısında 
bulunduğu zaman, içten olmaya, hiç kimseye acının hiç bir 
çeşidi ni tart ırmamaya söz verirdi :kendi kendine.  Ş:.ı da var 
ki, annesini  gerçekte nice az tanıdığının , onun haılckında e. 
dindiği izlenirnde varsayımın ne denli büy'ük payı olduğunun 
hiç ayrımına varmazdı. Bu anne destanını ,  yaratıncaya dek 
uzun yıllar geçmişti . 

Acaba bir  mit  değil miydi aslında? Oh! hayır, olamaz
dı .  Dolab ı n  alt çekmecasini çekti , içinden esk·i püskü b i r  
cüzdan çıkard ı .  Hafif b i r  eski zaman kol<usu taşıyan aşın. 
mış,  sararmış,  el yazmalı kağıtlar döküldü. Yarım yüzyıl ön
ceki modaya uygun nazik,  süslü, lnc� bir yazıydı .  Saxonne 
bir dörtlüğü yüksek sesle okudu:  

ilham perisi ezgiler düzmüş 
Eolia harpından çıkarıp size 
Tatlı yankıları kaybolup gider 
Califomia göklerinde. 

Acaba nemene şeydir bu Eoli a  harpı dediği?  diye kim 
bilir kaçıncı 'kez sordu kendi •kendi ne.  Bi l miyordu, anlamı. 
yordu anlamasına ya, bell i  • belirsiz anımsadığı  o tapını lası 
kadından üstün bir güzel l i k  fışkırdığını da bilmiyor değild i .  
B i r  süre öylece durup dal<:lı . Sonra ikinci  b i r  tomar açtı . B u  
tomar C.B .'ye, yani Cariton Brown'a sunulmuştu. Bunun, a
nası tarafından yazılmış bir aşk şi ir i  olduğunu b i li rd i  Sa· 
xonne. i l k  dizeler üzerinde durdu:  
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Kenti bırakıp uzıoklara kaçtım 
Sırt çevirdim k&labalıklara 
Vaşay:ın korurun içlerine daldım 
Or.!da filizler uzanır 
Kibirli Aliradil'in çıplak göğsüne 
Bakkhos'un başına taç olur 
Asmalar sarmaşıklar 
Pzndora ve Psykhe çıplaklığını sergiler 
Mermerin sessizliğinde. 



Bu dizeler de onun anlayabileceği �eyler deği ldi .  Ama 
sozci.Jklerdekıi uyumu anlıyordu. Bakkhos, Pandora , Psykhe ! .  
Herhalde biJyülü sözcükler o lsa gerekti. Ne  yazık 4< i  annesi 
ıbu biiylini.Jn g izlerini kendisiyle birltkte mezara götünnüş 
tü. Anlamıyordu bu tuhaf sözcükleri, ama kim ıbl l ir ne an. 
lamlar taşıyordu; şaşılacak bir kadın olan annesi bunların 
ne demek oldugunu bil ird i  etb�. Saxonne üç adı heceledi ,  
ama onları dile getirmeyi göze alamadı .  Kafasında onlara 
yüce, derin, anlatımı olanaksız anlamlar veriyordu. Sevçıil l 
annesinin rahatça dolaşabildiği başka bir dünyanın yıldızlı , 
parlak eşiğinde surçüp duruyordu kafası . Son dizeleri g'üzel 
okumaya çalışarak bır çok kez okudu. Acı l ı ,  kaygı l ı  hayalet. 
lerın dolaşıp durduğu ve 'kendisinin de yaşadığı bu dünyayı 
saran ışı l  ış ı l  bir havayı simgeliyordu onlar. Kulağa hoş ge. 
len bu g izemli satırlar arasında l letken bir tel van:lı .  O tel i  
b i r  yakalayabı lse, her şey açıklığa kavuşacaktı , Inanıyordu 
buna. O zaman Sarah'nın keskin di l ini de, ağabeyinin çek. 
Uklerini de, Charles long'un sarkıntı l ıklarını da, saymanın 
pataklanmasındaki haksızl ığı da, ütü tahtasının başında ge. 
çen bıtmez ti.ıkenmez çalışma günlerini, aylarını , yıl larını 
da, her şeyı ,  her şeyi anlayacaktı . 

Kesinl ikle içinden çıkamayacağını anladığı bir dörtlü. 
ğü ııtlayıp okumasını sürdürdü: 

Bir altın ürpertl 
Hareler çizer kış bahçesinde 
Alaca karanlığı bir opel ok eleler 
Su perisinin menn• göğsünü 
Kızıla boyar batan güneş 
Havuzun sarplnttsi bir mavi inci kondurur 
Tanrıçanın boynuna 
Bu Inelde ay doğar. 

Saxonne iç geçird i :  
- Ne güzel i  güzel Işte, o :kadari 
Şiirin uzunluğu ve anlaşı lmazl ığı yıldırdı onu, el yaz. 

masını yeniden tomar yapıp yerine koydu. Sonra yine dal
dırdı elini çekmecenin içine, ö lünün anmalıkları arasında 
bır ipucu aradı .  

Bu kez. krepon rkağıda sarı l ı ,  kordeleyle bağll-'leüÇük 
:bir paket çıktı. Kll isede fryin yapan bir rahip tavrı ile çözdü 
paketı .  Içinde kımıızı satenden, balinal ı ,  ·küçücük bir korse 
vardı .  Bu model çok esklydi Californla'lı lspanyollarca elle 

45 



yapı lmış olsa ger�ti . Balinalar gerçek bal inaydı ,  uçlannda 
hala deri ve içyağı kalmıştı ; doğrudan doğruya balina avcı 
gemileri nden deği ş  - tokuş yolu i l e  a l ınmıştı. Siyah kurde
leleri , siyah kadife bağları , kıyısındaki danteleleri annesı 
ttendi e l iyle d ikmişti . 

Saxonne 'korseye ·bab baka d üşlere daldı .  Karmakarı
şı-k düşünceler saldırdı kafasına. Hayranirk duyuyordu bu 
küçücük giyim eşyasına karş ı .  Tıpkı insanların kendi yarat-
1hkları tann lara taptıkları g ib i .  Şu farkla ·ki ,  tanrı ların yer
yüzünde yaşamaları şu korseciğ in  varlığı gibi  gerçek de
ği ldi .  

Korse altmış santi metre id i .  Bi rçok sefer ö lçmüştü de 
ondan b i l i rdi .  Kalktı, ıkorseyi bel ine sardı .  Hemen hemen 
uyuyordu bedenine. G iysi l erini  çıkardı ktan sonra takarsa 
daha Iyi uyacaktı besbe l l i .  Anasına da uyardı elbette. Bu 
eırki zaınan kal ıntısını görünce geçmişin gerçek olduğunu 
elle tutaressına anlardı .  Annesine benzerdi ,  hemen hemen 
ölçüleri aynıydı. Yürekl i l i ğ i ,  başladığı bir  iş i  sonuna dek 
götürmekte gösterdiği i nat, başkalarında hayranlık uyand ı
ran bütün Ndemler annesinden geliyordu. Zamanında o da 
çevresi nd eki leri şaşırtmış olsa gerekti . Küçüc:ük, nazık  bır 
kadın olan annes i ,  o sağlam yapı l ı  kalabal ık  öncü kolon 
a i lesin in  en genci ,  en mini1deri, hepsini  yönetmiş ,  yetıŞ
tirmişti. Akl ı ,  sağduyusu i le ,  ,kendisi nden oniki yaş büyuk 
olan kardeşlerine söz geçirmişti çoğu zaman. Günün bı rın
de küçücü'< ay&klarıyla yere basmış, Calusa'nın batakl ık 
ovalarını bırakıp sağlam ik l imli Ventura dağlarına yerleşme
ye karar vermişti . Yaşl ı  Kızı lderi l iye sözünü geçirmış,  tum 
ai lesine kafa tutmuş, Vi la'nın istediği  adamla evlenmesı ge. 
rektiği n i  herkese onayiBtmıştı. Geleneksel kura l lara da 
karşı çıkm:ş, laura'nın uyuşuk, ·kötü huylu kocas ı ndan bo. 
şanmasını  istemişti . Ama anlayışsızl ı,k ve i nsanların zaval. 
l ı l ığ ı  yüzünden dağılmaya yüz tutunca, ai lenin kol lar ını  da 
yeniden o getirmişti b iraraya. 

Saxoıı:ıe annesini  barış Isteyen, ama savaşmasını  da 
bilen bir kimse olarak görüyordu. Bütün eski öyküler geç. 
ti oözleri önünden. Olayların ayrıntıları , bi rçok kez gor
müşçesine netti ·kafas ında. Oysa bu olayları hıç gormı.iş 
deği ld i  ·kendisi .  Ayrıntılar, kendi düş gücunun urunleriydı .  
Gerçekten, n e  öküzü b i l i rdi, ne yaş l ı  Kızı lderi l ıyı ; hele 
• göçmen uabası •nı h iç görntemı.ti yaşamı boyunca. Yına 
de toprak p'3şinde koşan sonu gelmez Anglosakson lar top. 
luluğunun do!)udan batıya tUm ülkeyi geçtığını  on bın atın 



nal larından kal kan toz bulutları arasından izledi .  Benl iği . 
n ın  bı r parçasıydı bu sahne. Çün1<ü bu gelenekle büyü. 
muştü, bu gerçeğin içinde, onu baştan-sona yaşamış olan. 
ların ağzından dinlemişti olup bitenleri . Açı k  seç i k  gördü 
araba ların ol uşturduğu uzun kP.I"'Jan ı ,  önden yürüyen b i r  
derı b i r  kem i k  adamları.  böğüren öküzleri v e  onları dürtüp 
duran gençleri . Gücü tükenmiş hayvanlar üvendirevi vi
yınce kal kıyor, ama biraz gitti kten sonra ölü gibi  yeniden 
yere yığı l ı�J kal ıyordu. 

Annesi de oradaydı Işte. bu topluluğun ortasında. in
ce, narın, 2ma zaptedi lmez ve l nı:rtçı. Sekiz yaşındaydı o 
zaman:  g3ç sona ererken dokuzunda olacaktı. Kişl lriği olu
şuyordu bu zor koşullar ıaltında. Toprağın üzerinde bir  yeri 
elde e tmelcte. tuttuğunu koparmakta daha o zamandan ka
rarlıydı 

Saxonııe Punch'u da gördü, sert tüylü, tatlı bakışl ı  
küçuk a v  köpeği Punch'u. Uzun süre boyunca yakınma
dan, yıgıtçe yü�ümüştü kervanın yanından. Sonunda to
pallamaya başlamıştı ve o zaman herkes yüz çevinnisti 
ondan. Daisy Punch'u arabalardan birinin içi nde ssklamıştı . 
Ama yaşlı Kızı lderi l i  hayvanı ortaya çrkarmış ve •kızmıştı 
a rabayı çeken güçsüz öküzlere yük olduğu Için.  Ensesinin 
derı sınden tutup rkald ırmıştı  Punch'u:  Deisy I se tüfeğln 
namlusuyla küçük ·köpeğin arasına atı lmıştı . Bir s'üre sonra. 
Daısy'clk, b!tmek tükenmez yürüyüş günlerinin cehennemi 
sıcağı lçınrıe g üçlükle yürür, toz-toprakta sendeleyip durur
·ken, hasta köpeği bir  bebek gibi  ıkol ları arasında taşıyordu. 

Bütün bu sahneler bir daha geçit  yaptı gözleri önün
den. Ama Saxonne hepsinden daha canlı o larak gördü 
lıttle Me:3dow çarpışmasını :  Daisy de savaş a lanındayd ı .  
O g ü n  bayrammış girbi tepeden !tırnağa beyazlar g iymiş 
beline kurdelelP-rdan rf)ir kuşak bağlamış, saçlarını da kur. 
deleler ve bir tarakla tutturmuştu . Minik  e l leriyle su dol u  
kovalar tasıyıp duruyordu.  Aralbaların çepeçevre sınırladığı 
toprak alanda güneşin a ltında gidip geliyor, yarkıcı ışınla� 
ve K ızı lderı l i lerin kurşunları arasından yüz metre uzaktaki 
su deliğinden koval arı doldurup yarahiara getiriyordu, ara
baların içensi nde acıdan bağı ran,  soğuk pınarlar sayırkiayan 
yara l ı lara. 

Saxonrıe kırmızı satenden küçük korseyl sevgiyle öptü 
sonra hemen sarıp kaldırdı .  Gözleri buğulanmıştı. Gizeml i  
b i r  tanrıça, yaşantısı şaşırtıcı rbir b l lmece olan annesini  o 
küçücük tapın2ğa kapaıtıp yatmaya gitti . 
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Ama :t attfktan sonra, çocukluk bel leğin in  saptadığı 
birkaç sahne caniandı ıkapalı gözleri önünde. Hepsi de 
annesiyle i lg i l iydi .  Uykuya geçmek içıin her akşam böyle 
yapardı .  Uykusu geli nceye dek annesinin görünümünü gi)z_ 
lerine hapseder ve •bu görüntüyle birl ikte dalardı ölüm gibi  
•kapkara uykunun karanl ığına.  

Ama ne var •ki bu ·bi ldiği  anne, vadilerde göçmen 
topluluklarıyle i lerleyen Daisy deği ldi ; .sararmış fotoğ raf
tak; kadın da değ i ldi .  ikisi de, daha Saxonne onları anım
sayacak çağa varmadan yaşamışlardı .  Hayır, her gece gör
düğü annesi daha yaşl ı  b ir  kadındı ; uykusuzluktan çökmüş . 
çektiği acıdan yıkı lmış, solgun yüzlü,  ince bir yaratı k .  Hem 
tatl ı .  hem kararlı  ama. Yaşamaya kararlıydı da ondan ya
şardı .  Yoksa uykusuzluktan ölmesi işten bile deği ld i .  Çı l 
d ı rmaktan Korkar, bu korkuya karşı sürekli savaş veri r ve 
her şeye karşın uyuyamazdı.  Dünyanın b'ütün doletarları b ir  
araya gelseler ona göz yumduramazlardı .  Durup d i n lenme
den döner dolaşırdı evin içinde, es'ki döşeğinden eski kol
tuğuna gider gel irdi bıkıp usanmadan, acı l ı  uzun günler ve 
haftalar boyunca. Boyuna gü lümserdi . Hoş! Buna gülümse
me denemezdi y a !  Acı l ı  insanların sı rıtışıydı bu. Keskin,  
gri  gözleri günden güne büyümekte. anlamsız bi·r görünüş 
almaktaydı .  Ama hiç y3kınmazd ı .  

O akşam Saxonne kolay dalarnadı uykuya. Anneciği 
düşlerine giriyordu. O g i rmediği zaman d a  Bi l ly'nin yüzü 
bel iriyordu güzel derin gözleriyle.  Uyku dalgalar gibi ka
barıp onu yutacağı zaman aynı soruyu bir daha sordu kendi 
kendine: 1\caba bu adam mı kısmetlm? 

VII 

Ütü işi  aynı hızla sürüp gidiyordu çamaşırhanede. Ama 
o üç gün bitmek bi lmedi Saxonne iç in.  Çalışı rken bir şarkı 
mırıldanıyY, ütüsü sanki uçuyordu süslü 'kadı n  çamaşırları 
üzerinde. Mary hayran oluyordu: 

- Bunca hızlı  nası l  çalışab i l iyorsun, sklım ermiyor. Bu 
hızla onüç ondört dol ar ç ı karırs ı n  ıbu hafta. 

Saxonne gülüyor, ütüden yükselen buharda altın harf-
lerle • çarşamba• sözcüğ'ünün bel irdiğini görüyordu hep. 
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Mary: 
- Nasıl buluyorsun B i l ly'y i ?  diye sordu.  
Saxonne açık yürekl i l i kle  cevap verdi : 
- Hoşuma gidiyor. 



- Iyi öyleyse. Ama çok Ileri bak. 
Saxonne neşeyle: 
- Canım Istediğince I leri giderim, diye karşılık verdi .  
Mary arkadaşını uyardı :  
- Ço:C: yüz vermezsen iyi edersin. Sonra dert açar. 

sın başına. Evianecek tip deği l  o. Kızlardan ç�u anlamış
tır bunu. Ama buna karşın asılıyorlar. 

- Beıı ası lmam. Ne ona, ne de ıbaşka bir erkeğe. 
- Benden sana söylemesi. Bir kadın, tconuşıtuğu ada. 

mın ne biçim şey olduğunu bllmeli . 
Saxonne durulmuştu. Kekeledl: 
- Yoksa . . .  Şey mi? 
Ne demek Istediği durumundan belli oldu. 
- Yok canımı Gerçi onu bundan alıkoyacak tılç bir 

neden yok ya . . . Çok dürüst ve namus ludur. Ama 'kuyruğu. 
nu •kaptınmız kadınlara. Danseder, peşinde dolaşır, hoş za. 
man geçirir, ama çok Ileri g itmez. Birçok rkız var ki boşuna 
düşlere kaptırmış, sonra da ortada kalmışlardır. Şu sırada 
bir düzine kızın ona abayı yaktığına bahse g lrerim. O •se 
hiç rklmseye ıkaptımııyor paçayı. LHy Sanderson adında bir 
kız vardı,  tan ırsın canım, hani geçen yaz Shellmound'da 
Slavların pJılmlğine gelmişti, ha, boylu lboslu oldukça sevimli 
sarışın bir kız, Butch Wlllows'la birl ikteydi, o Işte. 

- Ev�t. bildim dedi Saxonne. Ne olmuş? 
- Hep ButC'h Wıillows'la gezermlş. Ama Iyi dansettiği 

iç in Bl l ly onunla çok dansetmeye başlamış. Butch gözünü 
budakıtan hiç sekınmayan bir tip. Herkesin önünde Bll ly'nln 
yolunu kesmiş, karşısına dilki i ip hesap somıuş. Bll ly hantal 
ve uyuşuk görünüşüyle dinlemiş. Butch kızıştı•kça kızışmış. 
Herkes kavga çı:kacak diye beklerken bir de bakmışlar, 
Bllly şöyle diyor Butch'a: -• Hepsi bu mu?• Butch da ce. 
vap vermiş: · Evet, bu. Söyleyeceğlml söyledim. Şimdi ne 
yapacaksınız bakalım?• Bi l ly de demiş ·ki . . . Asla bilemez. 
sin ne dadiğinl . . . Onca kişinin önünde, :kana susamış 
Butch' ın gözlerine bakarak, hiç bir şey olmamış grbl ,  öyle, 
demişti k i :  • Doğrusu, hiç bir şey yapmayacağım, Butch• 
demiş.  Butch öylesine afallamış ki , parmağının ucuyla do. 
ku nsan yere yuvarlanacak duruma gelmiş. • Bir daha onunla 
dansetmeyecekslnlz, tamam mı?• diye sormuş. Bll ly de 
uslu uslu : ·Tamam,. demiş. · Eğer böylesi daha Iyi alacaksa 
s<izce.• Butch'n posta koymasına ses çıkarmayan başka 
birisi olsaydı, herıkes tarafından aşsğılanırd ı .  Ama Bll iy'ye 
geldi mi iş değişir. Ünlü ıblr boksör olduğundan o böyle 
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bir davranışta bulunabilir ve hiç kimse Butch'dan �ori<
tuğunu, gerilediğinl, yelkenleri suya lndirdiğlni düşünmez. 
Bu davranışının nedeni şuydu: Lily Sanderson'a metelik 
vermiyordu, işte hepsi bu. Oysa Uty'nin onu çılgınca sev
diğini !herkes göriiyordu. 

Bu öy�ü oldukça kaygılandırdı Saxonne'u. Her kadında 
olduğu gibi onda da onur duygusu vardı, ama kendini be
ğenmiş düşlere kapılacak kadar da kör değildi. Billy ken
disiyle dansetmekten mutlu olmuştu. Ama bu iş acaba bu
rada bitecek miydi? Eğer Charley Long onu 'korkutmaya 
çalışırsa, Lily Sanderson'dan el çektiği gibi kendisini de 
ortada bırakır mıydı? Evlenmek istemezmiş, ama isteseydi 
çok kolay evlenebilirdl. - Saxonne çok iyi ıbilirdi bunu. Kız
lar peşinden koşuyormuş: Bunda ne vardı 'ki şaşılacak? Er
kekleri nasıl zaptediyorsa kadınları da zaptedebilirdi. Er
kekler de seviyorlardı onu. Bert Wanhope bayılıyordu ona. 
Saxonne, Weasal Paıi<'te özür dilemek Için masalarına ge
len andavallıyı, Silly'yi tanıyınca onunla dövüşrnek niyetin
den hemen cayan lrlandalıyı anımsıyordu. 

Çok şımartılmış bir genç olması 'kafasını kurcaladı, 
ama her seferinde geri itti bu düşünceyi. Onun hakkında 
bu gtbi kötü düşünceler beslediği Için kendini kınıyordu. 
Mert bir delikanlıydı. Ağırdı. Güçlü olmasına karşın, gü
cünü ikötüye ·kullanmaz, başkalarını çlğneme4< lstemezdL 
Saxonne, Lily Sanderson olayını evlrip çevıirip derinleme
sine Incelemekten bı,kıp usanmıyordu. Bllly o �kıza hevesli 
olmadı!:jından, onunla sevgilisi arasından hemen çekiliver
mlşti. Işte Bert bunu yapamazdı. Düpedüz kötülük olsun, 
karşısında'<inln canını sıksın diye askıntı olurdu. Kavga çı
kardı. kin beslenirdi, Butch düşman kesllirdl, ve bütiin bun
lar Uty'ye hiç bir şey kazandırmazclı. Oysa Billy, yapmasr 
gereken en doğru şeyi yapmıştı. Kılını !kıpırdatmadan, ken
di Isteğiyle geri çekilmiş, kimseye zararı dokunmamıştı. 
Bunları düşündükçe Saxonne gitgide da'ha çok hayranlık 
duyuyordu ona, ve onu daha erişlimiş buluyordu. 

Bir çift yeni ipek çorap satınaldı. Kaç haftadır eli var
mıyordu yeni çorap Için para harcamaya. Salı gecesi geç 
saatiere dek oturup kendisine yenı ·bir gömlek diılrti. Bu 
yüzden de, çok gaz harcadığı Için, Sarah'dan papara yedi. 

Çarşamba akşamı. Orlndore dans salonunda, katıksız 
bir tad alamadı. Kızların Billy'nin çevresinde pervane gibi 
dolaştı4<1arını görünce keyfi kaçtı. Ayıptı ıbu yaptıkları_ 
Bllly'nln onlara tepeden bakması da zaman zaman 'kızdırı-
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yordu Saxonne'u. Bununla birl ikte, hiç bir  başka erkeği in. 
citmediğini de onaylamak zorundaydı .  Oysa o 'kadınlar ken
di onurunu k ırıyorlardı .  Bir, dansa çağı rmaları eksikti B i l ly' 
yi .  Bu y'Uz •kızartıcı kovalamacanın hiç bir  ayrıntısı gözün. 
den i<açmıyordu. Oğlana çarnsakızı gibi yapışıyor diye adı 
ç ıkacağına, başka erkeklerle de dansetmesi uygun düşerdi .  
Önceden epey dans sakladı ·kendi ne. Başka ·kadınlar Bi l ly 'y i  
nasıl istiyorla rsa başka erkekler de kendisini istiyebi l ir
lerdi,  bunu 'kanıtlayacaktı ona, ve kul lanacağı en iyi yöntem 
de ıbuydu. 

B i l ly , onun i leri sürdüğü bürun gerekçe leri sabırla çü. 
rüterek, kend isine söz verdiğ i  dansiara i k·i dans daha ek
ledi .  Saxonne sevinçten uçuyorclu. Atelye Işçilerinden ik i  
genç ve gürbüz kızın kendisinden sözettiklerini  işiti rce 
hem hoşlandı ,  hem kızd ı .  Kızlar şöyle diyorlardı :  

- Bu şırfıntı h iç  yakas ını bırakmıyor oğlanın!  . .  Insan 
hiç değilse yaşıtının peşinden koşar. Buysa, beşi-kteki leri 
a v� rtıyor! 

Bu so!'l sözleri işiten Saxonne öfkesinden kıpkı rmızı 
kesıi ld i .  K ı z lar bu sözleri Saxonne'un işittiğini bi lmeksizi n  
geçip g itti ler. 

B i l ly Saxonne'u evine götürdü, okapının önünde öptü. 
cuma akşamı Germania dans salonuna birl i kte gidip dan
setmek için söz aldı. 

- Oraya gitmeye niyetim yoktu, dedi ,  ama eğer evet 
derseniz . . .  B ert de gelecek. 

Ertesi günü, iş arasında, Mary Bert'le Germania salo. 
nunda buluşmak üzere sözleştiğini söyledi. 

- Sen de gidiyor musun? d iye sordu. 
Saxonne başıyla evet dedi .  
- Bl l ly Roberts'la mı?  
Saxonne yeniden eğdi başını .  Mary ütüsünü havada 

tutup uzun uzun, i lgiyle baktı a rkadaşına. 
- Peki ama, ya Ctıarley long da çıkagelse? 
Saxonne omuzlarını s i lokti . Bir  çeyrek saat sessiz. hızl ı 

hızlı  ütü yaptı lar. 
Mary şu sonuca vardı :  
- Iyi ya!  Çıkagel irse gelir, karşısında da çatacak b i

risini  bulur etbet. Ağzı nın payın ı almasını çok isterdim 
domuzun. Herşey Bil ly'nin n iyetine. bağlı . . .  yani demek is
tediğim, sana karşı beslediği niyete. 

Saxonne 'kızd ı .  
Ben ıblr lily Sanderson de�l l im, d iye karşı l ık  verdi .  
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Bl l ly 'ye hiç bir zaman beni yüzüstü bırakıp gitme fırsatını 
verım em. 

- Am.ı Charley Long çıkagel irse, bu fırsatı bulmuş 
olur. lnan bana, Saxonne, Charley derl i toplu b iri deği l .  
Baksana nası l  ;patakladı Bay Moody'yl. Küçücük, sessiz bir 
adamdı oyOJa, sinek <bi le öldürmezdi .  Ama Charley karşısın
da B i l l  Raberts'sı •bulunca durum bambaşka olacak ellbet. 

O akşam Oharley Long çamaşırhanenin kapısında 
Saxonne'u bekliyorıdu. Onu karşılayıp yanıbaşından yürü
meye başlayınca, genç kızın yüreği çoktandır  olduğu gibi 
yine tasa ve korkuyla hopladı , benzi attı .  Adamın dev gibi 
ir i l iği , kendisine güvenl·i ve egemen gözleri , kal ın  parmaklı 
kocaman, k ı l l ı  demirci el leri, her şeyi ürkütüyordu onu. Gö
rünuşü hiç hoş deği ldi .  Ince bir duyarl ı l ığı olan Saxonne 
i-çin ti·ksindirici bir tipti . Olumsuz yönde etki leyen yanı kor
•kunç güoü deği l ,  ıbu gücün nitel iğ i  ve kötüye kullanılmasıy
dı. Uysal huylu Bay Mody'ye !karşı hoyratça davranışı Sa
xonne'u yerin d �bine geçirmişti. O olayı anımsadıkÇa hep 
ürperird i .  Oysa Bi l ly 'nin Weasel Park'te aynı i lıkel ve hemen 
hemen hayvansal biçimde dövüşmesi onda çarp ıcı bir \:tki 
yapmamıştı. •kisi arasında bir ayrım <bulunduğunu görüyor
du, ama çözümleyemlyordu. Anladığı şuydu ki, bu heritin 
eli de, <kaf�sı da ıhayvanlara yaraşan bir kabal ıkla işl iyordu. 

- Yüzünüz solgun ve kırışık gözüküyor, diyordu. Ni
çin bırakmryorsunuz o iş i? Nası lsa sonu oraya varacak. 
Beni ekemezsiniz, güzel im.  

Saxonne: 
- Ama ekmek isten::lim, diye cevap verıdi.  
Kaba bir gülüşle karşı ladı bu sözleri. 
- Boşuna üzmeyin •kendinizi , Saxonne. Bayan Long 

adın ı  taşımak Için biçi lmiş kaftansınız, ve mutlaka Bayan 
Lortg olacaksınız er geç. 

- Geleceğin ne olacağı hakkında sizin gibi kesin bil
gim olmasını çok isterdim. 

Bu sözde'ki a lay öyle lnceydl ·ki ,  Charley anlamadı, 
<kendinden hoşnut ıbir gü lümsemeyle karşı l ı·k verdi :  

- Şuna güvenebil irsiniz ·ki ben yanılmam, inanın sö
züme. Bir şeyin peşinden <koşarsam onu mutlaka yakala
rım. Ve birisi araya g irımeye kali<ışırsa duman olur. An
latab i l iyor muyum? Ben tam size koca olacak adamtm, 
işıte bu. Öyleyse, kararınızı verseniz de çamaşırhanade 
çalışacağınıza benimle evlenip ev işiyle uğraşsanız daha 
iyi ederdio:z. Kısmatınizi tepmeyin. Ev işi çok bir şey de-
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ğ i l :  Iyi kazanıyorum, hiç bir derdiniz olmaz. Bakın, pay
dos olunca hemen yıkanıp buraya koştum. Unutmayasınız 
diye bir daha söylüyorum bunları. Daha yemek bile yeme
dim.  Bu da göstel"ir ki çok düşünüyorum sizi . 

Saxonne. yakasını kurtarmak Için harcadığı çabanın 
boşuna ol juğunu anlamasına karşın şu uyarıda bulundu: 

- Öyleyse gidin yemeğinizi yiyin ,  daha iyi edersiniz. 
Verdiği cevabı yarım yamalak duydu. O devin yanında 

kendini  çok •küçük, çok güçsüz ve çok yorgun buluyordu. 
Bu adam hep peşinde mi dolaşacaktı böyle? Derin bir hygı 
duydu bu sorudan. Yaşamının kalan bölümü demirc!nin 
hantal gölgesinde ezilen tatsız bir serüven olarak görün
dü gözüne. 

Adam sıkıştı rıyordu: 
- Hadi yavrum, he deyin de atın i lk  adımı.  Işte size 

güzel bi r yaz· Tam evlenme mevsimi.  
- Amr, ben sizinle evlenmek istemiyorum 'ki ! Bin kez 

söyledim bwıu size. 
- Canım unutun söylediğiniz i !  Ç•karın o düşünceleri 

kafanızdan. Elbette evleneceksin iz benimle. Tamam, bu iş 
oldu. Yapı iacak başka bir iş daha bar. Cuma akşamı &i
zinle birl ikte araba vapuruna binip San Fransisco'ya gide
ceğiz. Nalbantlar güzel lbir gece :tertiplemişler. 

- Ban gitmem, dedi Saxonne. 
Demirc.i kesin bir güvenle: 
- Elbet g ideceksinizi dedi .  Son vapurla döneriz. Çok 

hoşunuza gidecek. Iyi danseden bil"kaç kişinin yanına otur
turum sizi .  Inanın ! Ben gönlü zengin adamımdır. Danset· 
mesini sevd iğin izi bil ir im. 

- Ama, b ir  daha söylüyorum, ben gitmeyeceğim. 
Surnun üzerinde birleşen siyah gür kaşları altından 

kuşkulu bir bakış fırlattı genç ·kıza. 
- Kim al ı·koyuyor sizi? 
- Baş-kasına sözlüyüm. 
- Kimmiş o Jigolo? 
- Bu sizi i lgi lendi rmez, Charley Long. Randevum var, 

işte o kadar. 
- Ama ben i lgi lerririm. O salak saymanı unuttunuz 

nıu? Başına gelen i anımsamaya çalışın. 
Sa:ıconne kırgın bir sesle: 
- Berıi rahat bırakmanızı rica ederim, dedi .  Bir kez 

olsun kilbar davranamaz mısınız? 
Demirelnin gülüşü hoşa'"gldecek gibi deği ldi .  
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- Aramıza girebileceğini  sanan aptal kimse, yanıldı
ğını anlayacaktır, hem ben anlatacağım. Demek cuma ak. 
şamı , tıa? Nerde buluşacaksınız? 

- Söylemem. 
Saxonne dudaklarını srkıyordu. Susmakta kararlıydı. 

Vanakları öfkeden al a l  olmuştu. 
- Hıh!  Sarrki ben bulamazmışım giıbi l Germanla'da 

elbet. Pekiyi,  ben de orada olacağım, ve sizi evinize gö. 
türeceğim, anlaşı ldı mı?  O salağa söylersin iz, suratın ı  da
ğıtmamı istemlyorsa tabanları yağlasın. 

Kaba bir davranıştan onuru kırı lan her kadın gibi 
Saxonne da yeni koruyucusunun adını sanını açıklamak 
hevesi ne kapı ldı .  Ama sonra •korktu. Demirel tam olgun 
yaştaydı ,  oyst� Bi l ly genç bir adamdı daha, yahut da öyle 
gözüküyordu. El lerinin •kendisinde yarattığı Izienim aklına 
düştü, yanınd�ki adamın pençelerine •bir göz atıverd i .  Bi l ly'
nin el lerinden iki katı I ri gözüküyordu. Parmaklarının uze
rinde biten ·kıl •kümeleri korkunç bir g'ücü olduğunu göste
riyordu. H.:ıyır, Bl l ly bu kocaman ayıyı yenemezdi .  Bunun 
denemesini  bile yapmamalıyd ı .  Sonra cı l ız 'bir umut doğ
du Saxonne'un içine. Usta boksörlerde gizeml i ,  anlaşıl. 
ması olan-ıksız 'bir yetenek bulunur. Bu yetenekle bel'ki 
de B i l ly bu umacıyı dövmeyi ve kendisini  onun sa�kıntı
l ığından kurtarmayı başarırdı .  Bir daha baktı yanındal<'ıne, 
·kuşku yeniden canlandı .  Çünkü geniş omuzlarını ,  palto
sunu geren kasları ve kumaşın altından şişen pazularını 
görmüştü. 

- Birl ikte gezdiğlm •kimselere dokunmaya yeltenirse. 
niz, diye söze başladı. 

Long sırıttı : 
- Veltenlrsem, onlar Için hiç hoş olmaz, etbette. Ve 

de başlarınJ gelecekleri haketmiş olurlar. Bir  adamla sev. 
gi l ls in in arasına giren her budala hırpalanmayı haketmiş 
demektir. 

- Ama ben sizin sevgi l in iz deği l im ki. Bütün bu söy. 
lediklerlniz hiç bir şey değiştl rmez. 

- Tamam, böyle öfkelenin işte. Sizi böyle çok beğe
niyorum. Kızgın ve kavgacı bir yapınız var. Bir  erkeğe de 
bu biçim hdın yaraşır. Yoksa , öyle pısırık, cansız, geviş 
aetiren tipler değ i l .  Siz hiç değilse canlısınız. 
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- Biraz sonra çl'kın da ldora Park'ta bir gezinti ya_ 
palım, d iye önerdi .  

- Hayır, kendimi iyi  bulmuyorum. Yemek yer yemez 
yatacağım. 

- Hrh l  d iye alay etti adam. Yarın akşam formunuzda 
olmak istiyNsunuz, öyle mi? 

Saxonne'un sabrı tükendi, kapıyı açıp Içeri girdi.  Char
ley sözünü şöyle bağladı :  

- Sizinle açık konuştum. Yarın ırkşam benimle bir
l ikte gelmezseniz birisinin başına Iş açı lacak. Benden söy
lemesi. 

Saxoııne hınçla bağırdı :  
- Ola 'ki sizin başınıza iş açı l ır. 
Demirel bba bir kahkaha attı, başını geriye doğru 

eğd i ,  geniş göğsünü kaobarttı, güçlü kollarını biraz 'kaldırd ı .  
Saxonne b ir  si rkte görmüş olduğu i r i  bir  maymunun ha
reketlerini anımsadı ve tikslndi tıeriften. 

- Hadi baıkal ım, hoşça kal ,  dedi adam. Yarın akşam 
Germania c!ans salonunda görüşürüz. 

-- Oraya gideceğimi söylemedim ki ben size. 
-· tyl ama, başka yere g ideceğimizi de söylemediniz 

Mutlaka ben orda olacağım ve evimize göt'Ureceğim sizi .  
Dansların çoğunu 'bana ayırın. Hah şöyle!. .  öfkeden köpü. 
rün . . .  kızmak &ize çok yakışıyor. 

VIII 

Müztk susup vals bittiği zaman, Saxonne'la Bi l ly dans 
salonunun giriş kapısının yakınında bulunuyorlardı.  Saxonne 
elini hafifçe erkeğin koluna dayamıştı . Oturacak yer ara. 
mak :çin c!olaşımaya 'başlamışlard ı  ki, yeni gelmiş olan 
Oharley Long yollarını kesti . Öfıke ve kinle çarpılrnıştı su
ratı. 

- Yal Demek sizsiniz bayanı tedirg in  eden! dedi 
B i l ly uys3llıkla: 
- Ben ml? d iye sordu. Yanı lmış olacaksınız, arkadaş. 

Ben hiç kimseyi tedirgin etmem. 
- Çekin arabanızı, yoksa derinizi yüzerlm. 
Bi l ly ağır ağır brşıl ı'k verdi :  
- Böyle bir şey olmasını hiç istemem do!lrusu. Glde. 

l im Saxonne, burası tehlikeli bizim Için. 
Geçmek Istedi ,  ama Long karşı ianna dl�dldl, kükredl :  
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- Pek tazesiniz daha, deHkanlı. Bozulmadan saklaya
bilmek için sizi tuzlamak gerek (*). Ne demek Istediilimi 
anlıyor musunuz? 

- Hayır. anlamadım. Ne dediniz tel ? 
Demirel onu önemserneden öteye döndü, Saxonne'a: 
- Buraya gelin, siz, dedi .  Dans programınızı gösterin 

bana. 
Bi l ly :  

- Bununla dansetmek istiyor musunuz? d iye sordu. 
Saxonne başını saliayarak hayır dedi.  
- Çok üzgünüm arkadaş, iş  yok, dedi •Bi l ly ve uzak. 

laşmaya davrandı. 
Ama demiroi , üçüncü •kez yolunu kesti. 
- Kaldırın ayağınızı, dedi Bi l ly ,  üstüme çıkıyorsunuz. 
Long üzerine saldı racakmış gibi yaptı, yumruklarını 

srktı, bir kolunu vurmaık Için gerdi , omuzlarını ve göğsü
nü i leriye doğru uzattı . Ama karşısındakinin kılı ·kıpırda. 
madı. Bi l ly'nin ne kaslarında, ne de uysal ve gizemli göz
lerinde hıiç bir şey görülmüyordu. Gelmek 'üzere olan saL 
dırıyı görmemiştl sanki . Long için yepyeni bir durumdu 
bu. Kendini  tutup yalancı pehlivan sesiyle bağırdı:  

- Yoksa kim olduğumu bilmiyor musunU7? 
Bil ly küçümser bir !bakışla:  
- Yo, bi l iyorum ! diye cevap verdi.  Yaman bir kav. 

gacısınız.  Çocuk arabalarına baskın yapmaktaki ustal ığınız
dan ötürü elmas ıkuşak ödülüne adaysınız. Bahse girerim 
4c:l onlardan hiç biri gözünüzü korkutamaz. 

Çevrelerinde biriken gençlerden biri:  
- Onu rahat bırak, Oharley, dedi . Bu, baksör Bil ly 

Roberts'dir. ·Bi l i rsin koca Bil ly 'yi : 
- Jim Jeffries bile olsa vız gelir bana. Işlerime l<a

rışmaya hakkı yoktur. 
Böyle dedi.  Ama Saxonne bile gördü azgınl ığının sön. 

düğünü. Nedense Bi l ly adı kavgacı erkekler üzerinde yatış. 
tırıcı etki yapmaktaydı .  

Bi l ly Saxonne'a: 
- Bunu tanıyor muydunuz? diye sorr.ıu. 
Saxonne gözleriye evet dedi . Peşini bırakınayan de

mirciye karşı duyduğu tüm tiıksintiyl haykırmaya da hazırdı .  
B i l ly Charley'e döndü: 

- Bana ·bakın, aslan sporcu, benimle çatışmak için 

( * )  D.rs vermek. cezalandırmak anlam1nda bir berıı1etme. 

56 



bahane aramanın yeri yok. Boyunuzun ölçlısünü bi l irim. 
Kaldı 'ki, niçin dövüşecekmlşiz? Bayanın da söz ha4<kı yok 
mu ıbu sorunda? 

- Yok elbet. I kimizin arasında olan bir iş bu. 
Bl l ly başını ağır ağır sal ladı. 
- Yanı l ıyorsunuz. Bence onun da seçme ha'kkı vardır. 
Long, Saxonne'a ıbaıkıp homurdandı :  
- lyıi ya,  yapın bakalım seçiminizi. Klmlnle gitmek 

istiyorsunuz, onunla mı, benimle ml? Bitirel im bu işi . 
Saxonne, cevap yerine, boştaki el ini ,  B l l ly'nin koluna 

geçirdiği öbür el in'in üzerine koydu. Bı l ly: 
- Sorun çözümlendi ,  dedi yalnızca. Long gözlerini 

açıp Saxonne'a baktı , sonra Sil ly'ye döndü. 
- Ama yine de bunu sizinle aramızda çözümleme!< 

isterdim, dedi dişleri arasından. 
Oradan uzaklaşmaya davrandılar. Saxonne sarhoş gibi 

olmuştu. lily Sanderson'un akıbetlne uğramamıştı .  Bu şa
şı lası çocuksu eııkek i riyarı demirclyl yenmişti. Hem ona 
gözdağı bile vermeden. Ağır ve sakin 'konuşması yetmlştl. 

- Hep 'baskı yaptı bana, diye fısıldadı Saxonne Bi l ly'
ye. Beni yönetmeye çalıştı, bana yaklaşan bUtOn erkekleri 
hırpaladı.  B ir  daha hiç yüzünü görmek istemiyorum. 

•Bi l ly hemen durdu. Oradan isteksizce ayrılmak üzere 
olan Long de durdu. 

- Bir daha yüzünüzü görmek lstemiyormus, dPdl. 
Öyle d iyorsa, öyle olması gerekir. Onun canını sı1ktığınızı 
duyarsam, Işiniz tamamdır. Anlaşıldı mı? 

Demirel razı olduğunu gösteren bir homurtu çıkardı 
ağzından. 

- Öyleyse her şey yolunda sanırım, unutmazsınız sö
zümü. Şimdi ,  çeki l in yolumdan, yoksa çlğneylp geçerim. 

Long boğuk •küfürler mırı ldanarak geri çeki ldi. Saxonne 
yürurken •kendini düşde sanıyordu. Charley Long korkmuş
tu. Korkmuştu o Ince tenl l ,  mavi gözlü 'koca oqlandan. 
Saxonne kurtolmuştu o i<ıyıcıdan. Başka kimse denemE'
mişti onu kurtarmayı.  

Sonra, Bi l ly kendisini Llly Sanderson'dan çok sevi
yordu. 

Saxonne i•kl :kez Long'la ·l·l lşkilerinin ayrıntı larını Bi l ly'  
ve anlatmaya glrlşti, ama her seferinde Bl l ly engel oldu. 
·lklnclslnde, şöyle dedi : 

- Olup bitenleri tasa ettiğim yok. Benıimle birliKt·� 
değil  misiniz şimdi? Onemli olan bu. 
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Saxonne d l retti. Kızıştı ,  coştu, anlattı .  Bitirince, Bl l ly 
elini okşadı .  

- Her şey bitti. Saxonne. Kereste g ibi adam. her>si 
bu Işte. Bir  bakışta aldım heritin ölçOsünü. Bir daha te
diTgirı edemez sizor. Tanınm onun gi'bileri. ıltin  bir i .  Kavgacı 
mı ! Ne kavgacısı? Bir sütçü arabasına bile saldı ramaz o. 

Saxonne sık sık soluyordu. 
- Peki ama nası l  yapıyorsunuz bunu? Erkekler n iye 

böylesine 'korkuyorlar sizden? Korkunç ıbir şey bu. 
Bi l ly sıkılganl ıkla gülümsedi ve konuyu değiştirdi :  
- Saxonne, d işierinizi beğertiyorum. Öylesine beyaz, 

o den l i  düzen l i  ıki .  Ne ir i ,  ne de bebeklerinki gibi çok kü
çük. Yan i .  . .  Tam gerekl i  boyda. Hiç bir genç ·kızda böy. 
lesine güzel diş görmedim. Açıkça söylüyorum, size ba
kınca dişleriniz karnımı acrktırıyor. Tam yemek yenecek 
dişler. 

Gece yarısında Bil ly ile Saxonne, dansetmeye doya. 
mayan Bert' le  Mary'den ayrı ldılar. B i l ly eve erken dönmeyi 
önermişti Saxonne'a. Nedenini  de şöyle açıklad ı :  

- Boks antrenmanında kendimi  kollamanın yöntemini 
öğrendim.  Formunu ·korumak 'isteyen, bütün gün çal ıştıktan 
sonra bütün geceyi de dansetmeke geçlrmez. lç4<1 içmek
te de aynı kural geçerlidir. Kendimi bir melek gibi gös
termek hevesinde değil im, içıkinin ne olduğunu çok iyi bi
l irim, .gırtlağıma kadar içkiye dalmış adamım. Birayı da 
severim. Fıçıyla lçebi l i rim.  Ama canımın Istediğince Iç. 
meye yanaşmam. Denedim bunu, ama Iyi sonuç vermedi .  
Bugün aramıza girmek isteyen şu  hantal herlfe bakın bir. 
Çattığı adamı n  kim olduğunu anlaması .gerekird i .  Alttarafı 
itin biri, ama ağzına ıkadar da bira doluydu. Ben bunu i lk 
bakışta .gördüm. Bu .gibi işlerde üstünlük her zaman hrşı. 
sındaklrrin çapını ö lçmesini bi lenind ir. Insan fomıunda ol
malıdır, ·bütün sorun bu. 

- Evet ama, öyle dev gibi adam ·ki !  dedi Saxonne. 
Yumrukları sizinkinin en az iıki katı daha Iri .  

- Bu hiçbir anlam taşımaz. Önemli olan, yumrukların 
ardında ne var? Bu l Eğer onu Hk vuruşta deviremeseydim, 
savunmaya geçer, soluğunu keser ve bekledlm. Birdenıblre 
şişecekti .  Anlatabi l iyor muyum? Soluğu, yüreğ i ,  hiçbir şeyi 
ciayanamayac&ktı .  Işte o zaman ona istedi�lmi yapacaktım. 
Işin i lginç yanı şu ki, kendisi de bi l iyordu böyle olacağın ı .  

B ir  anlrk btr sessizlikten .sonra: 
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- Tanıdığım i lk  profesyonel boksörsünüz, dedi Sa. 
xonne. 

Bi l ly hemen şu cevabı verd i :  
- Ben artık profesyonel değiJim. ARtrenmanda � 

drklerimden 'biri de şu: Boksu bir yana atmak gerek. üeg. 
mez. ipek g iıbi ince ve sağlam oluncaya dek, tümden ipek 
gibi o luncaya deık, çal ışır durursun. Yüz yı l yaşayabi lecek 
duruma gelirsin. Sonra ringe çıkar, yirmi raund kıyasıya 
dövüşürsün. Rakibin de sen in kadar formunda. Yirminci 
raundun sonunda, ipeğe henzer tarafın kalmaz. ıburuşuk 
bir  paçavra g ibi olursun, ve yaşamından 'bi r  yıl ylti rirsin .  
Bazen 'beş yı l ını , ya da yaşamının yarısını pisipisine har. 
camış olursun. Üstel ik  tüm yaşantını  bile berbat edebi. 
l i rsin.  Ben 'boksörlerin yaşamlarını gözled im. Öküz gibi 
sağlam ıboksörler gördüm ki, çetin bir dövüşten sonra 
aynı yıl içi nde ciğerlerden, yahut bir böbrek hastalığın
dan ya da herhangi başka bir hastaJ ııktan göçüp g itti ler. 
Neye yarar? Kazandıkları para yitirdiklerini karşılamaz ki .  
Işte bunun için bıraktım ringi , arabacıl ığa döndüm. Ben 
sağlam yapıl ıyımdır ve sağfığımı korumak isterim. 

- Başkalarından üstün olduğunuzu bilmekten övünç 
duyarsınız e•bet, dedi Saxonne yavaşça. 

Onun gücünden, ustal ığından, kendisinin de ÖV'ündü. 
ğünü anlamıştı . 

Bi l ly Içtenlikle onaylad ı :  
- Doğru. B u  işe girmiş olduğum için sevinçl iyim. 

Ama bıraktığım için de seviniyorum ... Evet, ıboksörlük ya. 
şamımda çok şey öğrendim. Örneğin gözümü açık tutmayı , 
soğU'kkanl ı  olmayı. Gerçekten, uysal yapılıyım. Çok iyi huy. 
!arım var. Bazen kendinıden -korkarım. Eskiden :hırsımı ye. 
nemezdim. Dövüşe dövüşe, kendimi istim üzerinde tut. 
mayı ve sonradan dövüneceğim bir şeyi yapmamayı öğ. 
rendim.  

Saxonne: 
- Ama nası l  olur? diye haykırd ı .  Siz tanıdığım in. 

sanların en yumuşağısınız. 
- H iç sanmayın. Dikkat ederseniz, bazen ne yaptı. 

ğımı bi lmeyecek gibi için için kaynadığımı görürsünüz. 
Kendimi tutamazsam korkunç olurum. 

I l i şkilerinin daha süreceğinl  duyuran bu sözler Sa. 
xonne'u sevincinden titretti.  

Oturduğu mahalleye yaklaşmaktaydı lar. B l l ly :  
- Gelecek pazar ne  yapıyorsunuz? diye sordu. 
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- Hiç. Hiç bir tasarım yok. 
- Peki öyleyse, buggy(• )  lle dağda gezmeye gidel im 

m i ?  
Saxonne tıemen cevap vermed i .  lkıggy'ye son b in. 

diğinde geçirdiği karabasanı ,  kendini arabadan aşağı at
maya iten o büyük korkuyu. sonra da karanl ıkta i<ilomet. 
relerce yol yürüdüğünü, lnceciık tabanl ı aya�kaplarıyla ka
yalarda sürçe sürçe ayaklarını zedelediğin i  anımsadı.  Ama 
şimdiki  eşinin bambaşka bir adam olduğunu &kl ın.a geti. 
rince yüreği sevinçten titredl .  

- Bayı l ı rım atlara, dedi. Hani neredeyse dansetmek. 
ten daha çok severim diyeceğim, atlardan hiç anlamadı. 
ğım halde. Süvari 4cuwetlel"inde yüzbaşı olan babam, s i
yah yele l i ,  kızı l-beyaz donlu i ri b i r  ata binermlş. Ben ba
bamı hiç tanımadım, ama batıarnı düşünürken onu hep at 
sırtında, beli palsskalı ve kıl ıç kuşanmış olarak görürüm. 
O kı l ıç ş imdi  öbür ağebeyim George'un yanında: b irl ikte 
yaşadığım ağ�eyim Tom bu kı l ıcın benim olduğunu i leri 
sürer, çünkü benim babam George'un babası deği l .  Ikisi 
de üvey kardeşlerim, çünkü annemin  i kinci evli l i kten olan 
tek çocuğu benim. Aslında Ik inci evl i l i k  dememem gere. 
'kir, Ç'Ürlkü bu onun tek evl l l iğ i ,  tek • aşk evlniği • .  

Çok saçma sözler etmiş de sıkılmış gibi susuverd i  
birden. Oysa karşısında duran gence yaşamını anlatmaya 
gerçekten can atıyordu. Bu eski anı ların da kendi yaşam 
öyküsünün bir parçası olduğunu düşünüyordu. 

B i lly üsteledi : 
- Kendi nizden b i r  şeyler daha anlatın. Geçmişteki 

insanlardan sözedi lmesi pek hoşuma gider. Benim anam 
babam da o geçmişin birer parçasıydı .  Bazen düşünürum 
de, o çağda yaşamak bugünkünden daha hoşmuş derim. 
Her şey daha doğal ,  daha akla uygunmuş. Neler duydu. 
ğumu tam olarak anlatamıyorum, ama bugür.ün yaşamını 
da anlayamıyorum bir  türlü .  Sendikalar, grevler, her şeyin 
ters g ittiği günler? 'işsizl ik,  f i lan falan . . .  Eskiden böyle de. 
ği lmiş. Herkes çiftçiymiş,  karınlarını doyurmak için avla. 
nırlarmış, yiyecekleri bolmuş ve yaşlı ıbüy'üklerine bakar. 
larmış. Oysa şimdi ,  her şey öylesine karışıık �ki ,  içinden 
çııkamıyorum. Belkıl pek zeki deği l im de ondan. B i lmiyorum. 
Ama zararı yok, siz annenizi aniatın daha iyi . 

- Yüzbaşı Brown'a aşık olduğu · zaman gencecikmiş. 

l*l Hof l f  bir araba. 
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Savaştan(")  tıemen önceymlş. Savaş başlayınca babamı 
ooğuya göndermişler, annem Ise küçük kızkardeşi laura 
i le  l ig i lenrnek Için evde ıkalmış. Sonra bir  gün babam 
Shi loh'da öldürülmüş diye haber almışlar. Annem de, yıl
larca biç kimseye bir şey söylemeden kendisini seven 
bir adamla evlenmiş. Ü lkeyi boydan.boya geçtiği gunlerde 
annemle aynı arabada bulunan bir oğlanmış bu. Evet, an. 
nem onu severmiş elbet. ama ona aş�k değilmiş. Sonra, 
babamın ölmuş olmadığı haberi ulaşmış. Annem ço1< üzül
müş. Ohl hayır, yaşamı zehir  olmamış, hayır, çünkü iyi 
bir ana, iyi ıbir eşmiş. Ama işte, sürekli , üzgün, yumuşak
mış, boyun eğermiş ve dünyada onun gibi g'üzel sesl i  
:kedın yokmuş. 

Bi l  Iy 'kendinden de bir  övgü düştü : 
- Çok cesur kadınmış. 
- Babam evlenmemişmiş. Doğrusu şu ki ,  annemi 

hep sevmiş. Onun içıin yazmış olduğu bir ş i i ri var bende. 
Çok nefis bir şey. Müzik gibi .  Kocası öldükten çok son
ra, annemle babam evlenmişler. ·Aşk evl i l iğ i • yapmışlar. 
1 BB2'de. O zaman hala çok sevimllymiş annem.  

Saxonne daha uzun uzun anlattı . Kapının önünde. Ayak. 
üstü . Ayrı l ırlarken B i l ly'n in  verdiği öpücüğü de basit 'bir 
ayrıl ı"k öpücüğünden ıbiraz daha esaslı buldu. 

B i l ly tahta perdenin üstünden sordu: 
- Tamam, değil  mi ? Anlaştık Saat dokuzda. Yiyecek 

�çeceği düşünmeyin s iz. Ben hepsini  ayarlanm. Siz yal. 
nızca dokuzda hazır olun . . .  

IX 

Pazar sabahı Saxonne erkenden hazırland ı .  Ön odanın 
penceresinden dışarrya bir göz atbktan sonra mutfağa 
dönerken Sarah her zamanki gitıi sataştı : 

- Gece g'ündüz d idinen, saçını süpürge yapan be. 
nim gibi zaval l ı lar ömürlerinde ipek çorap g iymemiş, üç 
çift ayakkabıyı birarada görmemişken, baŞ'ka kadınların 
Ipek çoraplarla gezmeleri utanç verici bir şey. Ama gOkte 
Tanrı var. Tanrının var olduğu nasıl gerçekse, har şey 
bitip paylarını aldi'kiarında ıbu gibi kad ınların şaşkınl ı1<tan 
lcüç'ük di l lerini yutacakları da bir  gerçek. 

Bir  yandan piposunu tüttürürken öbür yandan son do-

'{0)  1 86 1  - 11165 Amerika ı, oavaaı. 
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ğan çocuğunu d izlerı fizerinde uyutan Tom, Sarah'nın ters
l iğ i n i n  üstünde olduğunu anlatmak için g izlice göz kır'Ptı. 
Saxonne b i r  iş le oyalanmak içi n  küçük kızlardan b i ri n i n  
saçiarına kurdele bağladı. Sarah a ğ ı r  adımlarla mutfakta 
gidip gel iyor, bulaşıkları yıkıyordu. Jn l iyerek doğruldu nıus
luğun üstünde, artan bir kızg ın l ıkla Saxonne'a baktı .  

- Bir  şey söylemiyor musun? N iye cevap vermiyor. 
sun? B ir  boksörle sürtmekten sen de biraz utanıyorsundur 
sanırım. Merak etme, duydum anlatılanları. B i l ly Roberts'e 
nasıl davrandığını  b i l iyorum. Yakışıkl ı  adam doğrusu. Ama 
dur hele,  bekle b i raz, Charley Long'un el ine düşsün bir ,  
görürüz onu ! 

Tom söze karıştı : 
- Doğrusu, o i ş  pek bel l i  olmaz. lşitt iğime göre B i l ly 

Roberts ondan aşağı kalmazmış. 
Saxonne • elbette . der giıbi gülümsedi . Sarah onun 

gülümsediğ in i  görünce köpürd ü :  
- N iye evlenmiyorsun Charley long' la? Sana çı lgın 

gibi  aşık.  Ayyaş da değ i l .  
Saxonna :  

- Bana öyle gel iyor ki her akşam birasını içiyor o ,  
diye karşı l ı k  verd i .  

- Doğru. d edi  ağabeyi . Kaldı k i ,  evinde h e r  zaman 
b i r  fıçı b i ra bulundurduğunu çok iyi b i l•iyorum. 

Sarah bağırdı :  
- H erhalde sen de Içmişsindir  o biradan .  
Tom, yenı içmiş g i bi e l in in  ters iy le  ağzını s i ld i .  
- Olabi l i r, dedi. 
Sarah bu kez kocasına saldırd ı :  
- Canı  lstlyor.sa evind e  bir fıçı blra bulundurabi l i r  

etbet. Para onun değil m l ?  Mutlaka dolgun ücret ahr o .  
Herhalde başkalarından dah a  çok ·kazansa gerek. 

Tom da karşı saldırıya geçt i :  
- Geçindi recek karısı çoluk çocuğu d a  yok. 
- Ne de sendi·kalara boş yere veri len ödenti ler. 
Tom neşeyle karşıl ık  verdi : 
- Kim demiş onu? Demireller Derneği l le  Iyi geçin

miş olmasaydı hiç bir yerde iş bulamazd ı .  Sen çal ışma 
koşul larından ·bi r  şey an lamazsın, Sarah. Sendi kal ı lar eğer 
açlıktan geıbemıek lstemezJerse birbirlerini desteklemek 
zorundadırlar. 

Saratı burnunu ç�ktl. 
- Ya, elbettel Hiç  bir şeye akhm ennez benim. 



Bende kafa yok ki. Budalanın teklylm. Ve sen, bunu ço. 
cuklarının önünde söylemekten utanrnıyorsun. 

Gözlerin i  kocaman kocaman açarak büyük oğluna dön. 
dü. Çocuk 'kı>rkusundan hopladı, bi r adım geriledi. 

- Willie, anan aptal ,  duyuyor musun? Baban , ananın 
akı l sız olduğunu söylüyor. Hem yüzüne karı;; ı ,  v� de serı in 
yüzüne karşı söylüyor. Yakında kaçııle olduğunu da söyle. 
yecek ve tırnarhaneye kapayacaklar onu.  Ananı her yanı deri 
kaplı bir hYicrede göreceks i n .  Gün ış ığ ın ın  gi rmediği o 
hücrede copla dövecekler ananı .  Savaştan önce zenci ka. 
dın ları nas ı l  döverlerd iyse öyle Bunu gördüğün zaman 
sen ne d iyeceksin baka l ı m ?  Işte senin baban böyle bir  
baba . Wi l l ie .  B ir  düşün oğlum . . . her  yanı  der i  kapl ı b ir  
iıücre . seni karnı nda taşıyan anan.  uluya u luya çevre. 
sinde dönüp duran del l ler. onları n  ortasında anan. ve acı. 
masız gard iyan ların dayağına dayanarnayıp ölenle ri n  ce. 
setlerini i<emirmek Için serpilen sönmemiş k ireç . . .  

Bıkıp usanmadan sürdürdü, ıkocasının kendisine ver. 
diği korkıınç geleceği g itti'kçe daha •karamsar tablolarla 
&nlı:ıttı Baş larına anlaşılmaz bir yıkım geleceğinden kor. 
kan küçük oğlan sessizce gözyaşı döküyord u ;  a lt  dud2ğı 
sarkmış.  titriyordu. Saxonne'un saıbrı bir  yerde tükendl . 

- Al lahaşk ı na ,dtye haykırd ı ,  kav-ga etmeden beş da
•klka b i rl ikte oturamaz mıyız 7 

Sarah tırnarhane sahnelerini yarıda keserek görüm. 
ceslne doğru döndü .  

- Kavgayı çıkaran kim ?  Düşüncemi söylemeye hak. 
bm yok mu? Ağzımı açar açmaz ftst'üme saldı rıyorsunuz 

Saxonne omuz sl lkmekten başka yapacak şey bula. 
madı .  Sarah kocasını  hırpalamayı sürdürdü:  

- Ola ki  kızkardeşini karından daha çok sevlyorsun, 
ne cHye evlen<ifn benimle? Çocuklarını 'karnımda taşıdım, 
!'lana kul  t<ö!e oldum, senin için çalıştım durdum, hiZfTle
tlnde ağarttım lbu saçları . Ve bana teşekkür edeceğine, 
çocuklarımın  önünde beni aşağı ladın ,  bana "kaç�k dedin .  
Peki, ya sen ne yaptın benim Için? Yemeğini pişlrdlm. 
kirl i  çamaşı rlarını yııkadım, çarapiarını onardım,  çocukla
rın hastal anınca onların başucunda sa'batıladım, bütün bun. 
l arı yaptım ben, ama sen n e  yaptı n  benim Için ?  Bilmek 
isterdim.  Şuraya •baki 

B lçlmsiz, şlş ayağını  uzattp gösterdi. Berbat ayak. 
kabının  derlsıi kurumuş, çatlamış, yanları ağarmıştı. Sarah' 
n ı n  sesi gitti kçe yuksellyor, genzinden çıkıyordu. 



- Bak diyorum, bak şuna! Bunlardan başka ayakıka. 
bım yok. Ben, brın !  Utanmıyor musun? Hani benim üç 
çift ayakkabım? Şu çaraba bai<l 

Konuşamaz duruma gelmişti . Birdenbire masanın ya. 
nındaki lbir sandalyeye çöktü, öfkeli gözlerle dümdüz kar. 
şrya baktı. Sonra bir robot gibi kaskatı kesilerek ayağa 
kalktı, bir fincana soğuk •kahve doldurdu, yeniden yerine 
çöktü, sanıki o ·kızarmış yağ •kokan buz kesilmiş sıvı du
daklarını yakabil lrmiş gi:bi biraz kahve döktü fincanın ta. 
bağına ve gözlerini yine boşluğa drkti. Göğsü otomati-k 
ve hızlı hareketlerle Inip kal kıyordu. 

Tom kaygılandı. 
- Sakin ol, Sarah, sakin ol! diye yalvardı .  
Karşıl ıok olarak, Sarah, ağır  hareketlerle, bilerek, is. 

teyerek, sanki bir imparatorluğun yazgısı yapacağı hare. 
ketin başarısına bağl ıymış gibi ,  fincanın tabağını  ters çe. 
virip masaya yapıştırdı. Sonra, aynı ağır hareketle, sağ 
e�ini ·kaldırıp Tom'un yanağına sunturlu b ir  şamar indirdi.  
Ve aynı anda tiz,  boğuk ve tekdüze lbir sesle başladı zır. 
lamaya. Bunalım geçiriyordu. Yere oturdu, deri n ·bi r acıyla 
bir ileri bi r geri sal iandı durdu. 

Wil l ie'nin ağlaması sesl i  duruma geld i .  Saçları yeni 
'kurdelelerle bağl ı  iki <küçük •kız da seslel1ini ağabeyierin
feine kattılar bu ıkez. Tom'un yorgun yüzü gerginleşmiş, 
bembeyazdı .  Yalnız tokadın şakladığı yerde ren1< görünü
yordu. Saxonne onu •kucaklayıp avutmak isterdi,  ama ce
saret edemiyordu. Tom karısına doğru eğildi. 

- Sarah, pek iyi değilsin. Izin ver de seni yatağa ya. 
tırayım,  sonra da ev işlerini yaparım. 

Kadın hızla gel'i çekilip avaz avaz bağırdı: 
- Dokunma bana, dokunma! 
Saxonne'un sinirleri bozulmuştu, solgundu, titrlyordu. 
- Çocll'kları avluya çıkar, Tom, dedi.  Gezdir, ne is-

tersen yap, ama götür onları burdan. Hadi Tom, rica edi� 
yorum. Al, işte şapkan. Ben onunla l lg i lenirim. Nasıl dav. 
ranmak gerektiğini bil irim. 

Saxonne yalnız kalınca hızlı  bi r çal ışmaya koyuldu. 
Hiç de rahat olmamasına <karşı n  sakin görünüyordu, çün. 
kü döşemenin üzerinde avazı çıktığı kadar bağıran del i 
tcadını da yalıştırması gerekliydi. Hafif bir yapı olan ev 
bütün sesleri geçirirı1i. Sokaktaki bütün komşuların bu çığ. 
lıkları duyduklarını Saxonne bi lıiyordu. Özell iıkle, B i l ly'nin 
bu ·kargaşada çrkagelmeslnden çekiniyordu. Sanki ırzına gP 
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çi lmiş g ib i  k i rletilmiş duyuyordu kendin i .  Tüm duyarlı l ığı ,  
kusturacak kadar isyan ediyord u .  Buna karşın soğuıkıkan
l ı l ığını  'koruyor, ağır, yatıştırıcı hareketlerle Saralı'nın  a l
nını ,  saçlarını okşuyordu.  B iraz geçti kten sonra bir  ıkolunr 
ona sa·rdı ve sonunda hiç durmayan o tüyler ürpertici a' 
çığlığı azıcık hafifletmeyi başardı .  B irkaç daki·ka sonra de
rin derin in leyen kadın yatağına yatmıştı. Saxonne alnına 
ve gözlerine ıslak havlular koydu baş ağrısını  d i nd irrnek 
için.  

Nal sesleri sokağı in ip evi n  önünde durduğu zaman 
Saxonne ön kapıya dek gelebildi ve Bi l ly'ye e l iyle bekle 
anlamına gelecek bir hareket yaptı . Tom mutfaktaydı :  ta
salı ,  kayg ı l ıydı . 

- Durum iyi ,  dedi Saxonne. Bi l ly Roberts geldi , be
nim gitmem gerek. Git de biraz karı nın yanında otur, belki 
ı.rykırya dalar. Ama zorlama, b ırak ne istiyorsa onu yapsın .  
El ini  tutmana ses çıkarmazsa tut el in i . H i ç  değilse dene. 
Ama her şeyden önce gözlerini örten havluyu ısiatmakia 
işe başlarsın elbet. 

Tom iyi adamdı .  Uysal ve geçim l iyd i .  Ama Batı l ı ların 
çoğu g ibi  duygu larını pek göstermezdt. Başıyla bir hareket 
yaptı, kızkardeşinin dediklerin i  yapmak için kaprya yöneldi. 
Sonra kararsızlık içinde durdu, Saxonne'a .baıkt ı .  Gözlerinde 
kardeşçe bi r sevgi ve köpekleri nkine benzeyen bi·r borçlu
luk duygusu okunuyordu. Saxonne onun duygularını anladı, 
yüreği onun sevgisiyle dolup taştı .  

- Tamam. her şey yolunda, dedi.  
Tom başını  salladı,  omuzları n ı  s i lkt i .  
- Hayır, 'h iç b ir  şey yolunda değil .  Yüz ıkızartıcı bir  

şey, b ir  rezalet. Benim için hava hoş.  Ben senin için üzülü
yorum. Bütün bir  yaşam var önünde, canım •kardeşim be
nim. Nasılsa yaşl ı l ık  geHp çatacak günün biri nde, hem 
öyle çabuk gel ir  ki ! Bütün tatsızlı·kları da b i rl i kte getlrıir. 
Ama bugün için bu güzel tati l gününde, bu olay tatsız bir 
başlangıç oldu. En iyisi ,  bütün bu olup bitenleri unut, dos
tunla 'kaç g it burdan,  tadını  çrkarmaya bak. 

Kapıyı açtı , yine duraklad ı ,  kaşları çatı ldı . 
- Hey gidi günler! Düşün ki bir zamanlar Sa ra'h ve 

ben buggy i le gezmeye giderdik !  Ve onun da üç çift ayak
kabısı vardı ,  i nan sözüme. Daha ne olacaktı ? 

Saxonne odasına gidip tuvalet in i  ta:namladı .  Bi·r ara 
bir  sandalyenin üzerine çıktı , etekl i!'jini n  kıvrımlarının ·bl
�= .... ı ; ol;,ıp olm.,..: . - - - ı, •• � �·nada . Etekl iği  hazır �onfek-



siyon işiydl . Ce4<eti de öyle. Hepsini  elden geçirmiş, ölçü 
üzerine terzide diki lmiş süsünü vermek için d i•kişlerini baş. 
tan yenl lemlşti. Sandalyenin üzerinde, bir kusur arıyordu. 
Bir düşünce çaktı i<afasında, etekliğini arkaya doğriJ çekip 
kaldırdı. Bu biçim daha hoşuna gitti. Alçak topırl<lu kah
verengi aya·k!kabının üstünden görünen ince bileğinin çiz
gisini beğendi .  Nazik ama dolgun baldırları yeni kahverengi 
çorapları içinde daha güzel göl'ünüyordu. Keyfi yerine gel. 
di. Sandalyeden indi , •kemerine uyan kahverengi bir ·lrurde
leyle süslü beyaz hasır şapkasını iri bir topluiğne i le saç. 
!arına tutturdu. Sarah olayında rengi •kaçan yanaklarını ye. 
niden pembeleştirmek Için hızlı hızlı ovdu, kahverengi el. 
divenlerinı taktı (çünkü kendini  bilen bir :kadının,  eldi
venlerln i  asla evden çıktıktan sonra takmaması gerekt!ği r, ! ,  
b i r  gazeten in moda l le i lg i l i  pazar ekinde okumuştu.) 

Saraıh'nın i<apısı önünden geçerken •içerden gelen ses. 
leri duydu, yüzündeıki rengi ve gözlerinin parı ltısını bir da. 
ha yitil'memek Için tüm gücünü ·kul landı .  Ve başardı da. 
B i l ly, son basamaklardan uçarcasına inen bu ya·şam ve 
gençl ik  dolu •kızın az önce isteri ve çılg ın l ı•k nöbetleriyle 
boğuştuğunu akl ından bile geçirmedi.  

Güneşin altında Bi l ly ,  tam anlamıyla sarışın gözüküyor. 
du . .Pembe parlak yanakları bir kız yüzü gibiydi .  Gözleri her 
zamankinden daha maviydi . Kurşuni, bir parıltı saçan ·kı
vırcık saçları altın rengini andırıyordu, oysa hiç de altın sa
rısı değildi . Hiç bu kadar genç görünmemişti Saxonne'un gö
züne. Gülümseyere·k ıkarşı ladı kızı ve ·kırmızı dudakları ara. 
sından bembeyaz dişleri ortaya çı,ktı .  Saxonne bu gülümse. 
meden anladı onun yanında dirliğe ıkavuşacağın ı .  Yenge. 
sinin şirretliğlnden daha yeni kurtulduğu için Bi l ly'nın uy
sall ığını her zamankinden daha çok antıyacak durumdaydı.  
Kendi kendini huysuzlllkla suçladığını aklına getirince de 
için Için güldü. 

Bundan önce de buggy i le  gezintiler yapmıştı , ama 
sağlam olduğu için araba kiralayanların yeğ tuttukları 
yüksek, ağır ve t.:irl i  ıbi r ıbuggy'ye :binmişti her seferin. 
de. Hem btr tek at çekerdi o biçim araıbaları . Şimdiyse. 
1-1<1 genç, güzel ·kızı l at duruyordu 'karşısında. Sabırsızhk. 
la başlarını sall ıyorlard ı .  Daha hiç ki raya verilmemiş ol
dukları. atlas gi1bi parlak donlarından bel l iyd i .  lnanı lma. 
yacak kadar ince bir ok ayırıyordu onları . Koşum takım
ları olağanüstü Ince ve hafifti. lpler, kayışlar, her sey, 
ovalana ovalana pırıl pırıl olmuştu. Bir öı i.lrı�cek ağı gibi 
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•inceydi, ama sağlam ve dayanıkl ı .  Bayağı koşumlara hiç 
benzemiyordu. Sürücüsü de bambaşkaydı .  Kira arabalarının 
sürücüleriyle karşılaştırm8k olanaksızdı. Orada tam yerıini 
bulmuştu sanki. Geniş, sarı tekerlekler arasında, dar yük
sek yönetim yerine kurulmuştu. Yularları tek el le tutuyor, 
iradesini ve gücünü duyuran alçak ve sakin bir sesle ko
nuşarak genç, sinirl i  hayvanları zaptediyordu. 

Oyalan-manın sırası deği ldi. Kadınlara özgü önsezisiy
le Saxonne bir bakışta çevrelerinde toplanan mera·kl ı  ÇO
cuıkları da gördü, açık kapı ve pencerelerden ya da perde 
aralı!)ından kaçamak bakışlarla kendi lerini di·kizleyen yetiŞ
-kin 1<omşuları da. Bi l ly boşlukt�ki el iyle genç kıza arabaya 
binip yanında oturması için yardım etti .  Oturacak yer yu_ 
muşaktı ; arkalığı yüksekti. Saxonne bir rahatl ık duydu. 
Ama bu duygu daha çok yanında oturan erkeğin  güven 
verici varl ığ ından i leri gel iyordu. 

B l l ly yularları i'ki el le tutup dehledi. Hayvan lar şaşı_ 
lası bir hızla ok gibi i leri fı rlad ı .  

- Nası l  buluyorsımuz atları ? diye sordu. l·kisi de 
patronun. Böyle tıayvan bulamaısınız kıirada.  Idrnan yap
tırmak için arada bir onları dışarı çıkarmama izin verir. 
Düzenl•i bir idrnan uygulanmasa, onları yönetmek zorla
ş ır. Şuna bakın, · Kral •a, ba·kın nasıl şahlanıyor. Hareket
leri ne güzel ,  deği l  m i?  Öbürü de aşağı kalmaz ya. Onun 
adı da · Prens.• Zaptetmek için sağlam bir gem ve güçlü 
bir el gerek . . .  Hey! Ne oluyoruz? Canın oyun mu istiyor? . .  
Gördünüz mü, Saxonne, yaptığ ın ı? Doğrusu yaman bir at! 

Geride, ·komşu çocukları tıayranlıo!da bağrışıyorlardı .  
Saxonne neşeyle derin b i r  soluk a ld ı .  Mutlu tat i l  günü 
sonunda işte !başlamıştı .  

X 

- Ben attan snlamam, dedi Saxonne. Ömrümde ata 
binmedim. Rasiantı sonucu araba sürmeyi denedimse de, 
araba tek atl ıyd ı ,  •hayvan da topaldı ,  her adımda sürçerdi. 
Ama korkmam attan. Çok severim .  Sanırım doÇuştan se
verim atları . 

'Bi l ly hayran hayran baktı yanında oturan kıza . 
- Sizde iş var! dedi. Gözüpeksiniz. Bir ·kadında en 

beğendiğim şey de tıu. Söz aramızda, gezmeye götürdü
ğüm genç •kızlar beni hasta ederlerdi. Hepsi aynı tip: si� 
ll'irl i ,  titrek, kararsız, ciyak ciyak ıbağıran yaratıklar. Ben 
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midi l l i leri seven yürekl i  küçük kızlardan hoşlanırrm. Sizde 
cevher var, ·inanın bana. Sizinle konuşmak bir h�. Öteki 
;kl'zlarla kendimi 'bir yumuşakça gibi duyarıım . H iç bk şey, 
ama hiç bir şey bi lmezler ve her şeyden korkarlar. Ney
se, her halde anl ıyorsunuz dediğimi. 

- At sevgisi doğuştan olur, d iye 'karşı l ık verdi Sa
xonne. Onları sevrnemin nedeni ,  belki de ıbabamı hep ;rt 
sırtında can landırmamdır. Her neyse, del i  o lurum atlara. 
D�ha ·küçükken, hep at resmi çizennişim, annem de beni 
yüreklendi·ri rmiş. Hemen hemen sırf at resimleriyle dolu 
ıbir albümüm var. B i l iyor musunuz, Bil ly? Bazen benim de 
bir atım olduğunu, ata bindiğimi ya da araba sürdüğümü 
düşünürüm. 

- Daha sonra. Hele biraz durulsunlar. arabayı sur
menize izin veririm. Şimdi l i k  sıkı çekiyorlar. Tutun, eıre
rinizıi el lerimin önüne koyun, iyice ıkavrayın d izginleri. Na
sıl çektiklerini duyuyor musunuz? Mutlaka duyuyorsunuz
dur. Ama tümüyle değil elbet. Dizginleri size bırakmaya 
cesaret edemiyorum, çünkü çok 'hafi·fsi niz. 

O nefis hayvanların dizginleri nasıl gerdiklerini anla
yınca Saxonne'un gözleri parladı. Billy de kızın hoşlan
masına sevindi ,  coştu. 

- Bir erkeğe denk olmayı becererneyen bi r kad ın ne
ye yarar? d iye haykırdı . 

Saxonne duyduğu tadı gizlemek için basmakal rp  bir 
söz attı ortaya: 

- Aynı şeyleri seven •kimsler her zaman daha iyi an
laşı rlar. 

- Bakın, Saxonne, önemli  karşılaşmalar yaptım. dö
vüştüm, ıkazanmak için dayak yedim. Seyirciler hep aynı 
tipierd i :  vi ski ve tütün kokan pis insanlar. Tioksiniyordum 
onlardan. Çeneye ya da mideye bir d i rekte yahut bir kro
şeye bile dayanamayacak olan :bu adamlar beni alkışlar, 
kan isterlerdi çığlıık çığl rğa. Kan isterlerdi .  okan !  Anl ıyor 
musunuz? Vücudunda bir karidesinki kadar kan bulun
mayan bu herifler kan isterlerdi benden. lçtenl ik le söylü
yorum: Bir tek ıkişi önünde dövüşrnek isterdim, sevdiğim 
ıbir kişi , örneğin siz. Bundan övünç duyard ım.  Bir de o 
hödüklerı düşünün, tavşan yürekH, uyuz bir yalancı pehl i
van g:bi güçsüz o iğrenç seyirci leri . Bunlar a�kışlayacaklar 
beni ,  ha? Bu pis oyuna paydos dediğim için beni kınaya· 
ıbi J i'r misiniz? Damarlarında ıkan yerine sulu bir sıvı bulu-
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nan o ·kokuşmuş haşarat önünde dövüşeceğime, mez'ba. 
hal ık  sütçü beygirleri önünde dövüşmeyi yeğ tutarım. 

Saxonne yularları bırakıp yerine •iyice yerleşt i .  
- Profesyonel baksun böyle olduğunu bi lmezdim , d i 

ye mırıldandı .  
Bi l ly ateş l i  hir sesle karş ı l ı·k verd i :  
- Boks ıbu deği l ;  seyircisi böyle. Elıbette •ki bo·ks maç. 

ları h ı rpalanan gençler için zararl ı .  Ama beni en çok tik
sindiren şey, maçları •izleyen haytalardır. On ların dalkavuk. 
luğu, övgüleri, bana aşağılama gibi gel ir. Beni alçaltır, an
latabi l iyor muyum? Hasta bir ıkediye bi le el dokuodurmaya 
çekinen ıbir sürü insa·n taslağı, arka aya'kiarı üzerin<le uza. 
nıp, beni yüreklendirmek iQin zı rlayıp duracaklar, beni ! . . -
Aman şuna bakın hele! 

•Iri b ir  buldog -köpeği sessizce sokağın b ir  yanından 
öbür yanına geçiyor, atlardan sakınmakla birl ikte korku 
'bel irtisi göstermiyordu. Öyle yakından geçti ki, Prens, bir 
damızlı·k ayg ır  giıbıi· d iş lerini göstererek başını  i leriye doğru 
uzatmış köpeği ıkapmaya çal ışmıştı. 

- Ne kavgacı şey bu Prens, öyle deği l  m i?  Ama yao. 
tığı , doğal bir şey. Bunu ayaktakımı tarafından alkışianmak 
Için yapmadı .  Kızdığı için yaptı . Kendi keyfi için yaptı. 
Içinden geldi .  •Istedi .  Iyi bir şey bu. Oysa arenaları doldu. 
ran o sürü !  . .  •Inan ın, Saxonne . . .  

Pazar sabahının 'boş sokaklarında atları dik·katle sü. 
riiyor. 1k'imi zaman zaptediyor, kimi zaman tahta ıbk araba 
i le zikzak g iden iki çocuğa çarpmamaık için hızl ı dönüş ler 
yaptırıyordu. 

Saxonne ona yandan baıkıyordu. Yüzünde güçlü bir 
karakterin büyülü bel irtilerini görüyordu,  derin ve yoğun 
bel i rti ler: parıltılar, ciddi f<ızgınl ıklar, y ı ld ızlar gi'bi uzak 
ve soğuk bir hyıtsızlık, kurdunıkı gibi kes'kin, aygırınki 
g�bi katıksız bir vahşi l iık, bir meleğin amansız ve yııkıcı 
öfkes i ,  ateşlıi bir gençl ik, zaman ve yer sınırlarından ta. 
şan bir yaşantı. Korkmuş, buyülenmiş g ibi duyumsuyordu 
kendin i .  B ir kadın olaraık duyduğu istek aradaki uzaklığı 
hiçe sayıyordu. Onu sevmeye cesaret ediyordu. Göğsü üze. 
rinde sıkmak istiyordu. Kendi •kendi·ne yinelediği bu duy· 
gu rununun bütün tellerinde titreşimler oluşturuyordu. ·Ah !  
sevg i l im, canım sevgi l im ! •  diye söyleniyordu içinden. 

B i l ly yarıda bıraktığı sözünü sürdürdü :  
- Açı·k :konuşayım, Saxonne, zaman oldu ,  hepsinden 

tiksindim, atla dedim ·kendime. atla ipierin üstünden, ara. 
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!arına dal, kır ağızlarını burunlarını ,  sürükle, çıkar dışarı, 
göster onlara dövüşmenin ne o lduğunu. Örneğin , Bi l ly 
Murphy i le dövüştüğüm akşam . . .  B i l ly Murphy'yi tanıma. 
n ızı isterdim. Arkadaşım benim. Boksörlerin en temizi , en 
merdi . Durant okulülıa birHkte gittik, arkadaş olarak bif'. 
l ikte büyüdük. Onun kavgaları benim kavgalarımdı .  Başı 
dertte oldu mu benım de başım dertte demekti , üzüntü· 
lerini paylaşırd'ım. Ikimiz de -boksa başladık. Bizi birbiri. 
mizle dövüştürdüler. Daha önce de dövüşmüştük. l•ki kar. 
ş ı laşmada yenişememişti k. B i r  kez onun, rbir kez de ben im 
üstünlüğüme karar vermişlerdi. ·l·kimiz de <birbirimizi çok 
severd i•k. Benden üç yaş ıbüyüktür. Evl idir, iki 'üç çocuğu 
var. Onları da tanırım. Arkadaşım. anlıyor musunuz? On. 
dan beş kilo daha ağırım 'ben, ama ağ ır sı·klette önemsiz. 
d i r  bu. O, zamanı ve uzaklığı benim g ibi iyi hesaplaya. 
maz. Ben daha sıkı durabii ir im hacaklarım üzerinde. Ama 
o da benden usta, benden çev�ktir. Ikimiz de yumruklara 
dayanırız ve i·ki el imizıi. de ·kullanabi l iriz. Ben onun •karşı 
vuruşlarını b i l irim,  o benim.  Ikimiz de birbirimizi sayarız. 
Yani rakip olarak b irbirimizin dengiyiz. Işte böyle, iki 'be
ra'berli·k , herbirimize de hakem kararıyla bir oyun . . .  Erkek. 
çe, i·kimiz öylesine eşit güçdeyiz k i ,  •kimin kazanacağını 
hiç kestiremem . . .  Ve karşılaşma başladı . . .  Sizi sıkmıyo. 
rum ya? 

Saxonne: 
- Hayır, hiç bir zaman! diye haykırdı. Sizi dinlemek. 

ten çok hoşlan ıyorum. Öylesine ıi lg inçsiz ki ! 
B i l ly ·bu i l tifatı k ı l ı  ·kıpırdamadan dinledi, teşekkür de 

etmedi .  
- Böylece, altı , yedi ,  sekiz raund dövüştiik ve hep 

eşit puan aldı'k. Ben onun atı l ımlarını hesapiayıp sol di. 
rektler uzattım. Yanıltıcı hareketlerine etki l i  bir aparkatla 
karşı l ık verdim. O da alt çenemi ve kulaklarımı üstüste 
dövdü. Katarn kazan oldu, kulaklarım uğuldadı .  Ama her 
şey yolundaydı :  Beraberl ik bekl iyorduk Kdrşılama yirmi 
raunddu. Işte ne o lduysa o zaman oldu. Şansı �kötü gitti . 
Karşı ·karşıya dövüşmeye başlamak üzereydik ·ki .  katama 
'bir sol •kroşe savurdu. Çeneme rastlasaydı biçerdi 'beni 
•bu -kroşe. Öne doğru dalarak savuşturdum. Ama gerekti!'ji 
gibi hızlı davranamadım ve yumruk yüzümde patladı. Doğ. 
rusu, Saxonne, öyle korkunç bir yumruktu ki, şimşekler 
çaktı göiümde. Ama acıtmadı , öneml i  deği ldi ,  çünkü yum. 
ruğun indiği yerde kemi·kler kal ındır. Bu vuruş beni biçe. 
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ceğine onu biçti ,  çünkü başparımaklarından biri sakattı . Sa
kat olduğunu b i l irdim. Küçükken, Watts Tract kumullarında 
çocuklarla yaptığımız 'kavgalardan birinde zedelemişti par
mağını .  Ve şimdi, yumruğunu katama indirince, başparma
ğını kırmıştı . Parımağı eklernden ters dönmüş, bütün eski 
kaslar yeniden kopmuştu. Suç bende değildi. Oyunun ku
rallarına ters düşmez gerç i ,  ama gene de katayla adamın 
elini .kı rma·k. ona 'kötü bir oyun oynamak demektir. Arka
daş arasında yapılmaz bu. Bana bir mi lyon dolar verseler 
böyle bir kalleşl ik yapmazdım Bi l ly Murphy'ye. Bu b ir  ka
zaydı . Gereği kadar çevik olmadığım, doğuştan ağır oldu
ğum için neden olmuştum bu kazaya. Kim bi l ir ne kadar 
acı çekiyordu! Yeniden zedelenen eski bir yaranın nice 
ağrıdığını bilmek için başınızdan ·böyle bir iş geçmesi ge. 
rek. Bi l ly Murphy'nin maçı bırakması gerekird i .  Başıka 
çrkar yolu yoktu. Çift elle dövüşmüyordu artık Kendisi 
bunu bi l iyordu, ben de bi l iyordum, hakem de bi l iyordu. O 
hiç :bir şey olmamış g�bi sol kolunu •kullanmayı sürdürü
yordu. Ama gerçekte, etine bıçak saplamışlar gibi acı çe. 
kiyordu. Sol yumruğunu doğru dürüst kullanmaya cesaret 
edemiyordu. E!ıi ni sallamadan bi le aynı acıyı duyuyordu. 
Sözde vuruyordu bana. Solunda hiç oir güç olmadığını bl l 
diğimden, kendimi ıkorumuyordum bi le .  Ama onun için, 
beni hafiften oıkşaması ıbi le ağrının yüreğine işleme&ine 
neden olıryor, -;ektiği işkence her dokunuşta yinelen iyor
du. Düşünün kı, 'bir avluda, şa'kacıktan, oyun iyin boks 
yapmış olsaydık •Je bu kaza başına gelseyd i ,  hemen eldi
venlerimizi çrkarırdık, kırık parmağa soğuk su kompresl 
yapardım, sıkı sıkı sarardım. Oysa ringde, buna olanak 
yoktu. Seyirciler karşısında yapı lan 'bir maçtı bu. Kan gör
mek için para ödemlşlerdi .  Kan istiyorlardı .  Bunlar lnsaf'l 
deği l ,  ·kurt. Arkadaşım artık acele etmemeık zorundaydı. 
Ben de s ıkıştırm;yordum onu. Ne yapacağımı şaşırmış 
hlmıştım. Yavaşladım. Seyirciler durumu anladı lar. Baş
ladı lar zırlamaya: 

• - Niçin vurımuyorsun? Şike bu ! Bari kucaklaşıp öpü-
şün de ·bits in (  Şefkat kupasını kazanırsın, Bi l ly Roberts l . . 

• Ve daha bunun gibi iğneleyici sözler. 
• Hakem 'kızgın ve alçak sesle: 

• - Vurun ! dedi .  Vurun, yoksa sizi yen ik sayarım !  Size 
söylüyorum, Bi l l  1 

•Ve yanlış anlama olmasın diye omuzuma vuruyordu 
eliyle. Hoş deği ldi . Haklı da deği ldi .  B i l iyor musunuz ne 
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için dövüştüğümüzü? Yüz dolarcık için. Düşünün bir kez. 
Amatörler bizim üzerimize bahse tutuştu lar diye yüz do
lar için ıbi,rbirimizi in<lirmeye uğraşmamız gerekiyordu. 
Güzel, değil mi? Işte bu benim son döv'üşüm oldu. Tiıksin
dim bu işten. Bana göre değil artık! 

•- Bırak maçı ! dedim B i l ly Murph}l'ye. N 'olursun 
Bi l ly, çekil ringden ! 

· Mırı ldanır g ibi : 
•- Yapamam, Bi l ly, diye karşı l ık verd i ,  sen de bi

l irs in  k i  yapamam. 
•Ü sırada yakından dövüşüyorduk. Hakem bizi ayırd ı .  

Çirkef seyirciler ıs l ık çalıp ulumaya ıbaşlad ı .  Ha,kem : 
•- Şimdi, patlat azıcık, hayvan! dedi .  B ir yumrukta 

biti.,. iş ini .  
·Cehenneme dek yolun var dedim. Bi lly'le ben brşı 

karşıya gelmişti-k, ama vurmuyorduk. Sonra B i l ly yine par
mağını çarptı .  Yüzünüıı 'kası lmasından nas ı l  acı duydu
ğunu göreıbildim. Yürekliydi zaval l ı  çocuk .  Ama insan gü
cünün sınırına varmak üzereydi .  Yürekl i ,  ama acıdan bayıL 
maık üzere olan, sevdiğimiz bir  arkadaşın gözlerinin iÇiine 
bakaca'k, onun da sizıi sevdiğini göreceksiniz, sonra da 
ona yeni bir işkence çekti rrnek zorunda kalacaksınız: Spor 
mu denir buna? Tuhaf ıbi r  eğlence bu. Benim akl ı m  el'mez 
böyle eğlenceye! Ama halk bahse tutuşmuş, bizim başı
mıza gelenler önemsiz. Yüz dolara karşı l ık satmışız ken
dimizi . Herifler para ödemişler, karşı l ığını isterler. Inanın 
bana, Saxonne, bu gi'bi durumlarda ipleri aşıp o kana su
samış canavarların tepesine inmek 'isterdim. 

•- Tanrı aşkına yık ıbeni yere, Bi l ly, dedi Murphy. 
Öyle bir yumruk iodir ki düşeyim, bir daha kalbmayayım. 
Durup dururken de yere serilernem ya! 

•'Ister inanın ,  ister inanmayın: orada, rirı-gde, karşı 
karşıya dövüşü11ken, çocuk g ibi ağlamaya başladım. 

•- Yapamam, B i l ly! diye kekeledim. 
• Bir kardeşe sarı l ı r  gibi sarı l ıyordum ona. Kızgın h .ı

kem bizi ayırmak için çekip duruyor, kudurmuş kah�bal ık 
uluyordu: 

•- Hesabı tamam! Hadi , bitir iş illi !  Yere ser onu, 
Bi l ly! lndir bir tane çenes�ne, devir onu ! 

· Murphy dostluk dolu tatlı gözlerle bana bakarak: 
•- Yapman gerek, B i l ly, dedi . Yapmazsan eşeğin te

kisin. 
• H&kem bizi ayırdı .  R ing i çevreleyen kurtlar uluyor-
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du: • Şike bu, şfke! • Artık susmak bilrniyorlard ı .  Ve ben 
yaptım o işi.  Başka türlü •işin içinden çıkmanın yolu yok. 
tu. Evet, yaptım, ben!  Zorunluydum. Bir şaşırtmaca v�r
dim. Solunu uzattı . Sağa dönüp sıyrıldım, omuzuma ye. 
dim yumruğu, sağımı çenesine i ndirdim. Savuşturabi lkdi,  
bunu yapacak güçdeydi .  Benim bu biçim vuruşumu belki 
yüz sefer omuzuyla ·kesmişti. Ama ıbu •kez kesmed'i. Bile
rek açık verip bekledi.  Ve yumruğum ind i .  Havaya fırla
yıp yan düştü, yüzü reçineli beze yapıştı, boynu ıkı rılmış 
g ibi kaldı. Yaptım bunu, ben! Yüz dolar için! Üzerinde 
eyaklarımın tozunu si lmeyi bile alçaklıık sayacağırn o ser
seri ta�ırnının gözleri önünde yaptım! Bi l ly'•i ıkol larım n 
arasında kaldırıp bir köşeye taşıdım, ayı lmasına yardım 
ettim. Artık kimsenin 'bendı:m isteyecek bir şeyi kalma
mıştı . Ödedikleri paraya karşı l ıık kan görmüşlerd i ,  bir de 
nakavt görmüşlerdi .  Ama onlardan bt !kat yüksek olan, 
sevdiğim o i·nsan yerde baygın yatıyordu, yüzü kanlar 
içıindeydi .  

B i l ly  bi r an öylece durdu. Gözlerini i leriye d ikmişti . 
Yüzü sert ve öfkel iydi. Sonra içini çekti, Saxonne'a baktı, 
gülümsedi :  

- Hemen ıbı ra•ktım o mesleği .  B i l ly Murhphy ben'im
le alay etti. O bırakmadı boksu. Ama kendi!:i için bir ek 
uğraş boks. Iyi bir işi var. Ancak, arada sırada, örneğin 
evini boyatacaıksa, ya da büyük oğlu bir :bisiıklet istemiş
se, hir ·kulnpte bir maç yapar, el l i  yüz doları kıvınr. Denk 
d'üşerse onu tanıştırırım size . Yetenekli adam, inanın. Ama 
o a•kşam beni hasta etti .  

Yüzü yeniden sert ve öfkeli bir an latıma büründü. Da
tıa yüksek sosyal basamakta bulunan çoğu ·kadının bi le bi le 
yaptığı ıbior davranışı Saxonne bilmeden taklit ett i :  Gön
lünden kopan bir hareketle el ini uzatıp Bi lly'nin yularları 
tutan eli üzerine koydu. sı·ktı .  B i l ly kıza ıb&�ktı. dudakları 
da, gözlerinin içi de güldü. 

- Hey! diye 'haykırdı , ben kimseyle böyle konuşmam 
ha ! Di l imi  tutar, düşüncelerimi kendime saklarım. Na•sı l  
oluyor bilmem, tuhaf bir şey, ama bana öyle geliyor ·ki 
sizinle dost olmak isterdim. Bunun için aniatıyorum bütün 
bunları size. Yoksa, dans etmesini beceren baş·ka -kadın 
mı yok? 

·Kentin üst bölümüne doğru çıkıyorlard ı .  Belediyeyi ve 
Ondördüncü Sokağı geçti ler, Broadway'den Mountain 
View'a Piedmont tepesine tı rmanıp Blai·r Park'a yöneldi ler 
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ve Jack Slayes ıkanyon'unun serin yeşi l l ik lerine daldı lar. 
Bütün bu yolu öylesine hızlı almışlardı ki, Saxonne şaş_ 
kınl ığını ve sevincini tutamadı .  

- Atlarınız nefis, dedi .  Böylesıine güzel hayvanların 
çektiği bir arabayla gezinti yapmayı düşlerimden bile ge
çlrmemiştim. Acaba düş mü görüyorum, uyanınca bu düş 
son mu 'bulacak d iye bayağı 'korkuyorum. Sürekli atları düş
lerdim. Günün birinde bir atım olması için çok şeyi göz
den çıkarırdım.  

- Tuhaf şey, dedi  B i l ly. Ben de bu biçimde severim 
atları. Patron benim atlardan anladığımı i leri sürer hep. 
Benim bi ldiğim şu ki, kendisi attan hiç anlamaz, hi-ç ! Bu
na karşın, i·kiyüz iri -beygiri ve •hafif araba ·için  bu iki atı 
vardır. Benimse bir tek atım bi le yok. 

- Oysa atları Tanrı yaratır, dedi Saxonne. 
- Elbette b izim patron deği l  yaratan . Öyleyse niye 

bu kadar çok atı vardır? Ikiyüz d iyorum size. Atları sev
diğini sanıyor. Aslında, o atlardan en ·kısa kuyruklusu
nun bir tek •kı l ına duyduğum i lgiyi , atlarının topuna 'karşı 
bi le duymaz o. Buna karşın atlar onundur. Rezalet deği l  
mi bu? 

- Doğru ! dedi Saxonne gülerek. Ben süslü buluzla
ra bayı l ı rım,  ama yaşamımı o buluzların en güzel lerini ütü
lemekle geçiri rim.  Tuhaf değ i l  mi?  Ama bu haksızlık. 

B i l ly yen iden öfkeyle d işlerini sıktı. 
- Dahası var: Kimi kadınlar nas ı l  elde ediyorlar o 

buluzlerı ? Onları sizin ütülediğiniz i  düşününce yüreğim sız
l ıyor. Elbette anlıyorsunuz ne demek istediğimi, Saxonne. 
Bu konuda nutuk çekmeye gerek yok. Siz de i..ı i l i rsiniz, ben 
de bi l ir im. herkes b i l ir. Bu ·konular bazı bazı erkekler ve 
kadınlar arasında tartışılamayacaksa eğer, -bu dünyan ın  tadı 
·ka•maz. 

Özür diler g iıbiydi ,  ama ·sesi meydan okuyordu. 
- Baş<ka genç kızlarla hiç böylr:! konuşmam ben. Ken

dilerine karşı bir niyetim var sanırlar sonra. Söylenen söz
lerin altında her zaman başka an lamlar aramaları ·beııi ! l let 
eder. Ama siz öyle değilsiniz. Sizinle böyle konuşabi l ir im, 
böyle konuşmam gerektiğini  duyuyorum. Aç�k yürekli ola
b i l i r<im. Siz de Bi l ly Murphy gibisiniz. Bir erkeğ in  sohbet 
edebileceği 1herhangi b i r  ·kimse g ibisinz. 

Saxonne derin bir mutlulukla iç geçird i ,  farkında ol
madan aşkla parlayan gözlerini B i l ly'ye çevirdi .  

- Ben de  aynı durumdayım, dedi. Gençlerle danse-
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derken, bu g ibi konulardan söz açmalarına izin vermez
di-m, çürrkü fı rsattan yararlanaca.klarını b i l i rdim. Onlarla 
birl ikteyken, birbirimize hile yapıyoruz, yalan konuşuyoruz. 
sank·i maskeli balodayız da oyun oynuyoruz g ibi gel i r  bana. 

B i r  an sustu, duraksadı , düşündü , sonra alçak sesle 
sürdürdü :  

- Ben uykuda değildim .  Çok şey gördüm, çok şey 
işittim. Gün oldu, çamaşırcıl ıktan öylesine bezdim 'ki ,  bun
dan ıkurtulmak için her şeyi yapabil irdim. E l ime fırsat da 
geçti. Benim de süslü gömleklerim ve daha başka şey. 
lerim olabi l i rdi . . .  Üstel ik ata da hinebi l irdim belki . Bir 
banka veznedan vardı . . .  Hem evliydi üsteltk !  Benimle do
lambaçsız konuştu. Bana değer verdiği yoktu. Ben bir genç 
kız deği ld im, genç kızlara özgü d11Y'9ularım yoktu, bir hiç
tim, sıfı·rd ım onun gözünde. B ir  iş pazarl ığına benziyordu. 
Ben erkekleri o adama kıyasla ölçmeyi öğrendim. N iyetinin 
ne olduğunu söyledi bana . . .  

Sesi boğuldu.  Üzgündü. B i l ly dişlerini gıcırdattı .  
- Daha uzun anlatmanıza gerek yok, diye haykırdı .  

Ne olduğunu bi l iyorum. Haşaret dolu pis bir dünya. Na
mus yok, dürüstlüık yok. Benim için bir bilmece. Kadınlar 
en iyi şeyleriyle al ın •p satı l ı rlar, atlar gibi. Ben bu gözle 
bakmam ıkadmlara; erkeklere de böyle ibakmaın ya. Bu gibi 
pazari ıkiara girişen bir adam benim için dayaık düşmanın
dan başka bir şey deği ldir. 

B i rdenbire durdu. atları yırvaşlatt ı .  Keskin ibir döne
mecin  tam orta yerinde bir oqomobi l  çı·kıvermişti karşı la. 
rına. Hızla üzerlerine doğru geliyordu. Şoför arabayı gö
rünce •büyük 'bir gürültüyle fren yapıp otomobi l i  zınk diye 
durdurdu. Otomobildeki ler rahat bir solu·k aldı lar. Yolu ka
patan hafif arabanın yolcularına bakıyorlardı. B i l ly el ini kal
d ı rd ı ,  şoföre: 

- Öbür taraftan geçin, dostum, dedi .  
Şoför ustaca lbir ·baıkışla yolun durumunu değerlen

dirdi .  Yandaki hayırdan yolun ortasına doğru ·kaya ve top. 
rak ikaymış, yolun öbür ·kıyısı da çökmüştü. 

- O iş yatar, çocuklar, diye karşı l ık  verdi .  
B i l ly neşel i  b ir  biçimde: 
- Öyleyse 1burada yerleşioriz, dedi .  Trafik yasasını ıyı 

bi l irim hen. At arabalarının otomobi l iere karşı kesin bir 
öncel ik hakkı vardır. Atları yoldan çekeceğimi sanıyorsa
nız çok aldamyorsunuz. 
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Otomobi ldekiler karşı koydular, ıküfürler yağdırdı lar. 
- Köylüysen ıköylü, dedi şoför. Bunun için domuz 

giıbi davranmana gerek yok. Atiarına bir şey yapacak de. 
ği l iz .  Bıiraz öteye çek de geçel im. Yoksa . . .  

Bi l ly:  
- Çok beklersiniz! d iye �karş ı l ı k  verdi . Benimle böy. 

le konuşamaısınız 'bir kez. Nu maranızı aldım, dostum _ 
Doğru dürüst davranırsanız sizin için iyi olur. Had i  ba. 
kalım, geri çeki l in ,  fı l k  dörtyol ağzında durun, biz geli r siz; 
geçeriz. Yapmanız gereken her şeyi öğrettim işte s ize. 
Şimdi geri vitese taıkın .  

Şoför, otomobil  yolcularıyla gürültülü bir tartışmadan 
sonra 'boyun eğdi ,  otomobi l tepenin üzerinde geri geri 
giderek dönemeçte gözden yokoldu. 

'Bi l ly ,  Saxonne'a doğru döndü , alaylı alaylı gül dü :  
- Görüyor musunuz türedi leri ? On l itre benzin ve 

bir araba bulmuşlar diye, benim babamla sizin babanızın 
kendi el leriyle yaptı kları yolun kendi babalarının malı  ol
duğunu sanıyorlar! 

Şoför, tepenin öte yanından seslendi :  
- Geceyi orda geçirecek deği lsin ya! Gelsene, ge. 

çebll ir.sin şimd i .  
Bi l ly önemsemeyen bir sesle:  
- Detolun !  diye karş ı l ı k  verdi. 
- Canım istediği zaman geliri m  ve eğer bana geçe. 

cek yer bı rakmazsan seni de, atiarını da toz ederi m !  
B i l ly d1zglnleri azıc ık  gevşetti ,  hayvanların sırtında 

sallad ı .  Sabırsızianan atları dehlemeye bile gerek yoktu: 
Hafif ar3bayı tüy gi'bi çe'kip tepeye çı kardı lar, motoru �kor. 
kunç b i r  gürultüyle çal ışan otomobi l in  yanından ürkek ta
vırlarla geçip gitti ler. 

Bi l ly,  önünde uzanan ıssız yola ıbakarak sordu: 
- Nerede ıkalmıştı k? Ha, alal ı m  benim patronu örne. 

gin. Evet, onun neden ikiyüz atı , karı ları, daha bir sürü 
şeyi var da, sizin de, benim de, hiç bir şeyimiz yok? 

Saxonne usulca: 

- Sizin de gücünüz var, Bil ly,  ded i .  
- Güç, sizde de var, tamam. Ama onu azar azar sa. 

tıyoruz. Bu ütü işini bi rkaç yıl d<!'ha sürdürsen iz sağl ığınız 
üzeri,nde ne etlci yapacak? Bunu siz de :cJ i irsiniz sanırım. 
Bakın bana. Sağl ığımı azar azar satmak zorundayım. Her 
iş güoonde biraz daha harcıyorum gücümü. 

Dizginleri tek elle tuttu , öbür elini uzatıp gösterd i .  
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- Şu serçe parmağımı görüyor musunuz? Öbür par. 
maklarım gibi açamıyorum onu. Ve g itgide ağı rlaşıyor bu 
aksakl ı'k. Sürekli  içeri çekiyorum dövüşürken. Araıbacı l ığm 
sonucu işte •bu. Gücümü sattığımı gösterir. Dört beygirl i  
bir  araıbanın yaşl ı  sürücüsünü gördünüz mü hiç? El leri ÖY
lesine büzülür, biçimsiz olur •ki ,  bi r yırtıcı kuşun pençe. 
lerine 'benzer. 

- Esıkiden, atalarımız ül·keyi boydan boya geçerken, 
-durum böyle değilmiş, dedi Saxonne. Belki onların pa;. 
makları da ·büzülmüştü, ama onlarda en iyi atlar varmış,  
daha başka şeyleri de . . .  

- Elbette. Onlar kendi leri için çalış ırl annış. Kendi 
işlerini görmek için sakatlarlannış parmaklarını .  Sense, 
patronum uğruna 1boşa harcıyorum el leri m i .  Düşunün, Sa
xonne, patrollumun el leri hiç iş yapmamış ·bir kadın ın  elle�i 
gibi yumuşak. Atlar, ahırlar onun, ama hiç bir şeye elini 
sürmez. Her işi  ben yaparım da ne olur sanki? Bütün ka. 
zancım yiyeceğe g iyeceğe gider, elimde avucumda bi-r şey 
kalmaz. ·Işlerin nas ı l  yürüdüğünü görünce tepem atıyor. 
Işleri böyle yürüten •kim peki? Bunu 'bi lmeyi çok isterdtm. 

- Her 'halde Tanrı deği l .  
- Öyle. Ama b u  d a  kafamı kurcalayan sorulardan 

b i ri .  Tanrı •kıim? Işleri o yürütüyorsa eğer -;ki öyle olmaı::ı 
gerekir, yoksa neye yarar?- patronumun ve sözünü etti
ğimiz o banka veznedarı nın atları, •kadınları satın almala. 
rına neden izin veri r? Kocaları nı  sevmek, çocuk yapmaı�. 
utanç duymadan anne olabi lmek ve doğanın verdiği  mut
luluğu tatma'k, cici genç ·kızların h akıkı değil m i ?  

Xl 

Ati ar,  Moraga vadisine çı kan d i k  bayırı t ırmanmışla ·
dı .  Sı·k sı·k mola ve�melerine karşın 'kan ter içilldeydi ler. 
Yol , Contra Costa tepelerini aştıktan sonra Sekoyalar Kan. 
yonu'nun yemyeş.il , güne�N derin i iiderine dal ıyord u .  

Bi l ly, çepeçevre ağaçları,  çalkantı l ı  dereyi ve vızıl
dayan arı ları göstererek sordu: 

- Nası l ,  çok güzel değ i l  mi burası? 
- Bayı ldım buraya, dedi Saxonne. Canım açık havaeti 

yaşamak istiyor. Ama tıiç olanak bulamadı m .  

- Ben de aynı durumdayım, Saxonne. Bütün ariemın 
köylü olmasına kar�ın,  h iç ;kırda yaşamadtm. 

- O zamanlar ·kent yoktu ki.. Herkes kırda yaşardı .  
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BiHy başıyla doğrulad ı :  
- Bunda da hak lısınız. K ırda yaşamak zorundalardı .  
Hafif arabanın freni yoktu. Oolambaçlı d ik  yokuşteıl 

aşağı arabayı sürerken Bi-lly tüm dikkatini kullanıyordu. 
Saxonne arkalığa yaslandı .  gözlerini yumdu. Tanımlanmaz 
bir d in lenme h issi d uyuyordu. B i l ly arada sırada bir göz 
atıyordu kıza. Sonunda ıkayg ı land ı .  

- Neniz var? dedi .  Hasta deği lsiniz ya? 
Saxonne: 
- O kadar güzel ki, bakmaya 'kıyamıyorum. diye kar. 

şı l ık verdi .  Öylesine içten 1<i, kötü oluyor insan. 
- Içten mi?  Ne tuhaf deyim i  
- Öyle değil mi? Ama benim duygularımı iyi anlatı-

yor. Içten işte. Kentin evleri, sokakları , hiç bi r şeyi içten 
değ l i .  Ama ıburası içten .  Niçin olduğunu ben de bilmiyo
rum. Öyle Işte. 

Bi l ly: 
- Sanırım bu ·kez de doğru söylediniz, diye haykırd ı .  

Siz söyledikten sonra anlıyabildim, gerçekten bende de 
aynı izlenimi yaratıyor. Burada oyun yok, dalavere yok, 
Ilii le hurda. yalan yok. Buradaki ağaçlar doğal olarak bü. 
yüyor. Bütün dalapiarı b i lmeden. halkın tutuştuğu bahse 
göre şike yapmasını öğrenmeden. i lk  <kez olarak sahaya 
çıhn yeni yetmeler gibi güçlü ve temiz bu ağaçlar. Evet, 
açık, temiz yürekl i .  Her şeyi ne kadar da doğru. yerind� 
göruyorsunuz. Saxonne! 

Kısa bi.,. süre sessiz durdu. Tasalı görünüyordu. Ateş: i ,  
okşayıcı gözlerle kıza baktı . Saxonne tüm benl iğiyle ü;. 
perdi bu ba'kıştan. 

- Bi l iyor musunuz? dedi Billy.  beni bir kez dövü. 
şürken görseydiniz bundan mutluluk duyacaktım .  Baştan 
başa hareketl i, gerçek bir dövüş. Sizin için dövüşrnektP-n 
övünç duyacaktım. Ve siz orada bulunsanız, izleseniz, ::m .  

•asanız, mutlaka çok iyi dövüşecektlm. inanın bana, böyle 
b ir  karş ı laşmayı izlemeye değerdi. Ne tuhaftır ki, yaşa
mımda kadın önünde dövüşmeyi istemiş deği l im. Bağırır. 
ler. zırlarlar ve bokstan hiç bir şey anlamazlar. Oysa si<! 
olsanız anlardınız, bunda hiç kuşkum yok. 

Biraz sonra, v.ad:ioin içinde, çiftçilerin açtıkları küçü!< 
tarlalar ve güneşin altında olgun başakları altın g ibi par. 
layan eng in  buğday tarlaları arasında yılankavi yollardan 
i lerlerken, B i l ly yine Saxonne'a döndü. 
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- Sanırım siz birl<aç ıkez aşı·k olmuş olsanız gerel:. 
Anlatsanıza bana, ne etki yapar aşık olmak? 

Saxonne ağır ağır salladı başı n ı .  
- Ancak aşı•k olduğumu sandım ben,  o da çok s ı k  

deği l  harri .  
- Çoğu kez m i ?  
B u  bi l inçsiz kıskançlıktan için için sevindi Saxonne. 
- Hiç bir zaman tam anlamıyla aşrk olmadım, dedi . 

Öyle o�masayd ı ,  şimdi evl i  ol urdum. Anlıyor musunuı. ? 
Eğer ıbir erkeği sevseydim, onunla evlenmekten 'başka çö. 
züm yolu ıkalmazdı .  

- Ama tutun •ki o er.kek sizi sevmiyordu. 
Saxonne •kendine güvenli  ve övünçlii, aynı ölçüde ı:ı·� 

şakacı bir  tavırla gülümsedi . 
- Doğrusu bilmem ki ,  ded i .  Kendimi ona sevdi rmesini  

başarırdım grbi· geliyor. 

B illy coş·kuyla: 
- •fnanı rım bu sözünüze. diye onaylad ı .  
- ılş in  ·kötüsü ş u  •k i ,  'beni  seven erkekler hiç böyit: 

bir duygu uyandı rmadılar bende. Ay i şuna bakın hele l 
Yolun üzerinden bir tavşan geçmiş, ardında bir du. 

man izi gibi hafif b i r  toz bulutu yükselmişti. i l k  dönemeçt� 
bir düzine bıldırcın havalandı atların burnu dibinde. Bi11y 
i le Saxonne, Ikisi  de aynı sevinç çığlığı attı lar. 

- Ah ıbel 1<eşke çiftçi doğmuş olsaydı m !  insan kent . 
lerde yaşamak •için yaratı lmış deği ldir. 

Saxonne: 
- Hiç deği lse bizı m  �:ı :bi ler, diye doğruladı .  
Bir süre sessiz durdu, sonra derin derin iç geçird i .  
� ·Buraııı öylesine güzel ki l 'Insanın bütün yaşamını  

ıburada geçirmesi tat i ı  b ir  düş.  Ara s ı ra canım bir Kızıl
deri l i  kadı n  olmak i:ster 

Birıkaç kez Bil ly konuşacak gibi oldu, ama kendini tuttu. 
Sonunda: 

- Aşı k  olduğllnuzu sandığınız erkeklerden sözediyor-
dunuz, ded i .  Kim oldukları n ı  söylemed iniz daha. 

- Bil mek istiyor musunuz? H iç bir önemi yok ki. 
- Elbette bi lmek isterim .  Hadi , söyleyin.  
- Pekiyi öyleyse. Önce, Al  Stanley vard ı .  

B l l ly kes in b i r  sesle:  
- Mesleği neyd i ?  d iye sordu. 
- Kumarbazdı.  
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Bi l ly 'nin yüzü yavaş yavaş sertleşti. Kuşkulu bir göz 
attı kıza. Saxonne gülerek: 

- Bunda bir �kötü riik yoktu, ded i .  Sekiz yaşında var 
yoktum o zaman. Görüyorsunuz k i  ta baştan başl ıyorum 
enlatmaya. O sırada annem öl müş , Cedy :ben i  evlatl ı k  ed in
mişti .  Bir otel le  bar işletiyordu Los Angeles'de. Emekçi
lerin,  öze l l iıkle basit gündel ikçi lerin ve birkaç dem i ryolu 
işçisinin kaldrkları küçücük bir  oteldi .  Sezdiğime göre, Al 
Stanley onların kazancından payın ı  alıyordu. Kumar yoluyla. 
Öyle yakış ık l ı ,  öyle sakindi ki .  Sesi de ne tatl ıyd ı ,  b i le
mezs i n !  Üstel i'k, dünyanın en güzel gözlerine sahipti . El
leriyse zarif ve her zaman tertemizd l .  El lerini hala görür 
gi'biryim. Ara sıra öğleden sonraları benle oynardı , bana 
şekerleme ya da ufak tefek başka armağanlar veri rdi.  He
men bütün gün uyurdu. O zaman b i lmezdim niçin gündüz
leri uykuyla geçirdiğin i .  K ı l ık  değiştirmiş :bir peri masa l ı  
prensi izlerrimini  yaratırdı bende. Sonra onu öldürdüler. 
Oyun masasında vuruldu. Ama o da vuranı öldürdü. Bu aşk 
öyküsü de böyle bitt i .  

• Ben öksüzler yurdundan çıktığımda yeni b i r  aşka düş

tüm. Onüç yaşındaydım. ağabeyimle birl �kte yaşryordum . 
O zamandan beri hep onunla !kaldım. Bu kez, sevgi l im bir 
ekmekçi arabasın ın  sürücü lüğünü yapan bir oğland ı .  Oku
la giderken hemen her sabah ona rastlardım yolda. Wood 
Street'ten i n i p  Oni·kinci Sokağa sapard ı .  Sürdüğü atın çok 
güzel b i r  hayvan olduğundan m ıd ı r  nedir, galiba 'bir  i'ki 
ay sevdalı  kaldım ona. Sonra işinden oldu ya da baş ı na 
bir şey geldi 'belk i ,  b i lmiyorum, ortadan yokoldu, yerine 
başka bir sürücü geçti. B i rbirimizle tek sözcük bi le 'konuş
mamıştık. 

· Sonra bi r sayman çıktı . O zaman onaltı yaşınday
drm. Gal;ba saymanlara ıkarşı zaefım var benim.  Charley 
Long'dan dayak yiyen de sayman, çamaşırhanede. Öte
kisiyle, H ickmeyer fabri'kasında çal ış ı rken tan ıştı m .  Onun 
da yumuşak el leri vaırd ı .  Ama çabuk usandım ondan. Şey
di .  . .  nasıl diyeyim ?  Yani sizin patronun ki gibi düşünce
leri vardı .  Asl ı nda hiç bir  zaman gerçekten sevrned im 
onu.  bütün içtenl iğim le söylüyorum, B i l ly. Ta işin başın
dan an lad ı m  derli toplu bir adam olmadığını.  Daha sonra. 
tkarton fabrikasında çal ışırken, Onbirinci Sokak'la Was

hington Sokağın ın  kesiştiği köşedeki büyük Kahn ma!'ja
zalarında komi l i k  yapan biris i n i  sevdiğimi  sandım.  Kendi 
hal i nde bir adamdı. H iç bir can l ı l ı'k, hareketl i lik yoktu on-
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da. Buna karşın, benimle evlenmek istiyordu. Ama alelım 
yatmıyordu bu işe. Bu da gösteriyor ki sevmiyordum onu. 
Göğsü dar, etleri yumuşaktı. El leri tıep soğui< ve yapış 
yapıştı. Ama bir şıklığı vardı ki ! Ne zaman görsen vltrin
den yeni çrkmış bir manken sanırdınl Gidip :kendini deni
ze atacağını söyledi ,  daha b i r  sürü çılgınlık. Ama her şeye 
karşın I l i şkimi kestim. 

• Ondan sonra . . .  Doğrusu, ondan sonrası yok. Sanı
rım, bu arada, zor beğenlr  olmuştum artık. Herhalde, se. 
vebl leceğim bir kimseye rastlamadım. Bir erkekle karşıla. 
şınca, &FIIIRU.Zda bir oyun, Mr mücadele var gibi gelirdi 
bana. Bu mücadele Iki taraf Için de içten değ i ld i .  Sanki 
birbirimize hi le yapıyorduk oyunda. Bu oyunda ne dürüst
l ük vardı,  ne lçteniJık. Iki  taraf da rakibinin yanlışlanndan 
yerarianmak Için fırsat ıkollar gibiydi . Bununla blrl lf<te, 
Charley Long namusluydu.  O banka veznedan da namus. 
luydu. Böyle olmasına karşın, Ikisi de halikesten çok mü
cadele hevesini uyandırdılar bende . Hepsinden edlndlğlm 
Izienim bird i :  Kendimi koliamam sevunmam gerekıiyordu. 
Onlar beni •korumayac&i<tı, 'bundan •kuşkum yo'k. 

Saxonne sözünü kesti, yanındaki adamın profi l ini  Il
giyle seyretti . Bi l ly bir yandan hayvanları yönetiyor, öbür 
yandan da kıza bir göz atıyordu. Saxonne neşel1ydl.  Tem. 
bel tembel gerlndl. 

- Hepsi bu Işte, dedi. Size her şeyi an lattım. Bun
ları kimseye anlatmış değildim hiç. Şimdi de s •ra sizde. 

- Benim sıram çabuk geçer, Saxonne. Ben hiç bir 
zaman •kızlara meraklı olmadım.  Yani,  evlenmeye heves
lenecek kadar ıkaptırmad.ım kendimi.  Ben her zaman erke4c
lerl yeğledim, Bl l ly Murphy gibi tipleri. Sonra, gal iba ant
renrnanla, boksla fazla i lg i lendlğim Için kadın lara pek dik
kat etmlyordı.mı. Doğrusunu isterseniz, Saxonne, başkala
rından daha fazla tutulacak tarafı m yok. . .  Anlarsınız ne 
demeık Istediği m i .  . .  Şu var ki , yaşamım boyunca bir genç 
kıza sevgiden sözetmiş de�Ji imdlr. H iç bir  kız bende aşk 
I lan etme Isteğini uyandırmadı. 

- Ama 'kızlar yine de seviyorlar sizi. 
Saxonne bunu takılmak Için söyledi, ama deliıkanlı-

nın bakir olduğunu açıklaması da pek hoşune gltmlştl . 
B l l ly düşlere daldı . Saxonne üsteledl : 

- Kızlardan birçoğu sizi sevmlşlerdir. 
Yine cevap yok. 
- Öyle deği l  mi ? 
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- Ama suç bende deği ldl •ki, dedi Billy. Bana kapı. 
lanmak lstlyorlarsa kendi bilecekleri iş. Ben de onları Is
tediğim anda bırakıp g itmekte semestim, öyle değil m i ?  
Kadınlar öylesine ası l ı rlar k i  profesyonel 'boksörlere, hiç 
bilemezsiniz, Saxornıe. Üsteilik o denl i  ıki, kad ı nlarda, kız. 
larda, utangaçltk, namus denen şey yok diye düşünürdüm 
kimi zaman. Yo, onlardan •korktuğumu sanmayın sakın. Ama 
peşlerinden de i<oşmazdım.  Kendini o Ibiçim yaretıkiara 
kaptmn&k için alık olmak gerek 

Saxonne meydan olrurcesma: 
- Bel;kl de sevmek Içi n  yaratı lmış deği lsiniz siz� dedi .  
Ve umut kırıcı bir cevap ald ı :  
- Olabi l i r. Herhalde, benim peşimden ıkoşan b i r  ka. 

dını seveblleceğiml düşünemem. Erkek denmeye değer bir  
kimse kadınlar tarafından •kovalanmaktan hoşlenmaz. 

- Sevgi,  dünyanın en güzel şeyi derdi ann�m tıer 
zaman. Sevgi üzerine Ş'i·l rler bi le yazmıştı. Bi rkaçı San 
Jose'de yayı nlanmış. 

- Ya siz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? 
Saxonne yerr�den giilümsedi, 4<onuyu kapattı : 
- Doğrusu ben de bllm�yorum. Bütün bildiğim şu ki ,  

böyle biT gün yaşamak güzel şey. 
- Yani böyle bir gezi nti yapmak, demek Istiyorsu

nuz. Doğru. 
Saat bire doğru Bi l ly yoldan ayrı ldı ,  ağaçlar &rdsın. 

daki bir açık  alana sürdü arabayı. 
- Burada yerlz yemeğlmizi, dedi . Düşündüm tel , yol 

üstOnde'kl hanlardan birisinde karnımızı doyuracağımıza, 
yiyeceğimizi yanımızda getiririz, daha iyi olur. Ben g idip 
atları çözeylm de rahat olal ım.  Zamanımız bol. •lster!Jeniz 
yiyecek sepetini al ın,  örtünün üzerl11e boşaltın. 

Saxonne sepeti boşaltıl"ken şaşıp 'kaldı .  B'iUy ôyle 
çok yiyecek almıştı ki: jambonlu, tavuklu sandviçler, ça
ğa-noz salatası ,  haşlanmış yumurtalar, sl rke�i salçal ı  do. 
muz paçası , zeytin, turşu, lsvlçre peynl rlerl , tuzlu ba. 
dem, portaıkal, muz ve şişe şişe tıira. Mi:ktarı da çeşidi 
1cadar boldu. Sanki Bi l ly bütün dükkanı satın alm�k Iste
mişti. 

Bl l ly gelip yanında oturunca, Saxonne azarladı : 
- Bu yaptığınız düpedüz çı lgınl ık.  Aldığınız yiyecek

lerle yarım düZ'ine duvarcı doyar. 
- Eksik ıbir şey yoktur sanırım. 
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- Yok elbette. Tersine, her şey bol bol .  Iş in kötüsü 
de bu ya. 

- iyi, öyleyse eksi•k bir şey yok. Ben her şeyin bol 
olmasını  Isterim. Yemeğe başlamadan azıcı·k bira Içmez 
misiniz? Ağzımız kurudu. Bardaıkiara d i•kıkat l Onları geri ve· 
receğim. 

Yemekten sonra sı rtüstü uzandı, bir sıigara ya•ktı, ço. 
cukluğu ha�kında sorular sordu. Saxonne, ağabeyinin evin
de sürdüğü yaşantıyı aniatmıştı ona. Haftada dörtbuç11k 
dolar veriyordu eve. Onıbeş yaşında•yken i lıkokulu bitirmiş, 
dokuma fabri'kasında işe girmişti. O zaman tıaftada dört 
dolar kazanıyor, üç dolarını Saratı'ya veriyordu. B i l ly :  

- Peki , nasıl oldu da o bar işleten adam siz:i evlat 
edindi? diye sordu. 

Saxorme omuzlarını sUktl. 
- Bi lmem. Bi ldiğim şu ·k i ,  bütün M<rabalarım yoksul. 

luk içindeydi ler, yoksulh.tktan kurtulacağa da benzemiyor
lardı. Zar zor geçimlerini sağl ıyorlardı ancak. Cady, rney. 
haneci , babamın birl iğinde askerl i k  yapmıştı , yüzbaşı Kit 
derdi de başka bir şey demezdi· (adamları bu adla çağı. 
rırlamıış bebamı) .  Savaşta babam doktorların Cady'nin ba. 
cağını kesmelerine engel olmuş . Bundan ötürü Cady, ba. 
bama karşı derin bir gönülborcu duymuş. Otelden ve bar
dan iyi para kazanıyormuş. Sonradan öğrendiğime göre aa. 
nemin hastalığında ve ölümünde doktor ve cenaze gider. 
lerine gen iş çapta katkıda bulullrTIUŞ, annemi babamın ya. 
nına gömdürmüş. Annemin isteği gereğince, Wil l  dayımın 
yanına gitmem gerekirdi. Ama dayımın çiftl iğinin bulun. 
duğu Ventura dağlarında sawş olmuş, insanlar öldürül. 
müştü, sanırım toprak sorunları ve sığırtmaçler yüzünden. 
yahut bunun gibi bir şey. Her neyse, dayım uzun süre hapis 
yatt ı .  Serbest bırakı ldıktan sonra, 'kanun adamları çiftliğine 
el koymuşlardı .  Vaşl ıydı ,  yıpranmıştı. Karısı tıasta landı . Ay. 
da kırk dolar ücretle gece bekçi l iğine başladı. Yani .. bana 
hiç bir yardımda ·bulunamazdı .  Cady de beni evlat edindi. 
Meyhanecl olmasına karşın Iyi adamdı .  Eti budu yerinde, 
güzel bir ıkarısı vardı. Pek derlitoplu bir kadın  değil g ibi 
gelird i  bana. Ne olduğunu daha sonra öğrend im. Doğru 
muydu,  yoksa söylenti miydi? Bi lıntyorum. Herhalde bana 
karşı Iyi davranırdı. Kocası öldlikten sonra büsbütün yol
dan çrktı, ben de öksüzler yurduna giırdim. Keyif yapıla. 
cak bir yer deği ldi .  Üç yıl ıkaldım orda. Sonra Tom evlendi ,  
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düzenl i  bir  işe gird i ,  !beni de yanına a ld ı .  O zamandan beri 
lben de aralfksız çal ış ıyorum işte. 

Hüzünlü bakışlarla tarlaları seyrediyordu. Bakışları dö
nüp dolaş ı p  d�binde gel'inc�kler biten 'btr ta'htaperdeye ta. 
kı ldı .  Hala yerde yatmakta olan Bi l ly bel irgin bir tadla aşa
ğıdan yukarı genç kızın oval yüzünü seyretti , ağır ağır el ini  
uzattı . 

- Zaval l ı  yavruca4<! diye m ı rı ldandı ve kolunu tutup 
sevgiyle s ı ktı . 

Saxonne delikanl ın ın  gözlerinde bir şaŞ'k ın l ık  ve :beğeni 
anlatım ı  gördü. 

- El leriniz çok soğuk, dedi Bi l ly. Benimkiler hep sı
caıktır. Işte, tutun elimi, bakın. 

Sıcak ve nemliydi el i .  Saxonne onun altında ve du. 
dağının üstünde de ter tanecikle11i gördü. 

- Ama siz terlemişsiniz, dedi.  
Üstüne eğildi ,  dudağın ı  ve alnını  mendi l iyle si ldi ,  el. 

lerini •kuruttu. 
- Bana öyle gel iyor ki tenimden soluk alıyorum. Bu 

işten anlayan kimseler, orduda olsun, stadlarda olsun, bu. 
noo sağl ı k  ıbeJıi·rtisi olduğunu söylerler. Her neyse, buqün 
her zamarıkinden daha çok teri lyorum galiba. Tuhaf, da. 
ğil mi ? 

Saxonne B i lly'nin el ini  kurutmak için kolunun altından 
çeıkti, ama ıkuruttuktan sonra Bi l ly yeni<:len tuttu onun ko. 
lunu. 

- Ama teniniz gerçekten çok soğuk, dedi hayranl ı kla.  
Kadife gibi yumuşak, ipek gibi  Ince. Har�ka oi·r şey! 

Okşaya okşaya bilekten dirseğe kadar çıktı . sonra 
yeniden aşağı indi . Saıbah güneşi altında gevşemiş olan 
Saxonne ıbu dokunuştan zevkle ürperdi .  Düş görüyor gi
lbiyd1. Bu adamı, ellerin i ,  her şeyini  sevebi leceğilli anlı. 
yordu. 

- Tuttuğum yeri adamakı l l ı  ıs ıttım artık. 
Bunu söylel'ken 'kendisine bakmadığından ,  Saxonne 

onun hınzı rca gülümsediği·ni rahatça görebildL Bi l ly: 
- Şimdi de 'başka yerlel'i ısıtmayı deneyeceğim sa . 

n ırım, diye sözlerine ekledi .  
- Konuşmayı sürdürün ,  dedi .  Dudakları nızın k ıp ırda

nışını  görmekten tad al ıyorum.  T11haf değil mi? Bu kıpır
danışlar ıkelebeklerin pır pır etmesini aııdırıyor. 

Saxonne'un canı olduğu yerde kalmayı çok istiyo·du. 
Booa 'karşın şu cevabı verdi : 
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- Eğer konuşursam, söyleyeceklerim hiç hoşunuza 
gitmeyeceık. Bu konuda siZ'inle ibahse girerim .  

Bi l ly üsteledi :  
- Siz konuşun !  Hoşuma gitmeyecek bir tek söz çı

kamaz ağzınızdan. 
- Pe'kiyi öyleyse: Şurda, tahtaperdenin dibinde, top

lamak istediğ'im gel incikler var. Ayrıca, g i tmen'in zamanı 
da geldi . 

- Batısi yiti•rd'im , dedi Bi l ly.  Ama, ıboşveri n !  Oudı-ık
larınız otuziki ıkez pırpı r etti ya ! Saydım.  Şimdi sıize ne 
yapmak gerektiğiini ·söyleyeyim. Siz Ekin kalktıktan sorıra 
şarkısını  okuyacaksınız,  ıbu sırada öbür kolunuzu tutmama 
izin vereceıksin iz, sonra yola koyulacağız. 

Saxonne onun gözler'ine baka baka şa11kıyı okudu . B i l ly" 
nin bakışı ise Saxonne'un dudaklarından cryrı lm ıyordu. 

Saxonne şarkıyı bitirince •kollarını  delikanlının ellerin
den kurtarıp ayağa ka�ktı . B i l ly atları geti rmeye gidecekti 
ki , Saxonne ceketini uzattı , g iymesine yardım etmesini Is
tedi .  Yaşamını kazanan b i r  genç kızda doğal olan bağım
sızl ığına karşın,  doğuştan !ıoşlanırd ı  erkeklerin ufak tefek 
hizmetlerinden. Ayrıca, çocukluğunda, önce göçmenle�in 
karılarındafl çok dl nlemişti CaHforn ia'nın ıl·spanıyol ege . 
men l iğl  altınrla bulunduğu çağda cabballeros'ların kad ı n
lara karşı centi lmence da·vranışlarının öyküsünü. 

Güney-doğu yönünde geniş bir daire çizdi kten son
ra, Contra Costra tepelerini aşıp, Redwood Peaık boyun
ca Fruitvale'e kadar süren uzun yokuşu inmeye başladı
lar. O sırada güneş batmak üzereydi .  Aşağıda, aya•kları 
dibinde, körfeze doğru eğilen vadi ler seri l iyordu. Tarlalar 
bir dama tahtasını andı•rıyordu. Elmhurst, San leandro ve 
Haywards kentleri tarlaları biribirinden ayırıyord u .  Batı yö
nünde, Oakland 'ın dumanları göğü karartıyor, daha uzakta. 
körfezin ·karşı •kıyısında, San Francisco'nun i lık ışrkları göz 
kırpıyordu. 

Kara n l ı k  basıyordu. Bi l ly'de garip bir suskunluk gö
rülüyordu. Yarım saatten beri kızın varl ığını unutmuş gi
biydi .  Yalnız b'i r kez, akşamın serin meltemi n i  •hissedince, 
i1kisini  de koruyan örtüyü s ı kıca sararak ono düşündüğünü 
bel l i  etmişti . Saxcnııe kaç ·kez ne düşündüğünü sormaya 
heveslendi, ama her sefer!nde de caydı konuşmakta r- .  Otur
duğu yerde deHkanlıya sokulmuştu. Vücutlarının ·sıcao!-lığı 
birbirine karışıyordu. Bundan büyük bir rahatlı·k, bi.r di nl�n
me hissi duyuyordu . 
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Bi l ly b irdenbire söz açtı : 
- Bak Saxonne, artı k dayanamayacağ ım. Yeme4<ten 

beri d i l im i n  ucunda. I kimiz evlensek, ha? Ne dersiniz? 
Saxonne sorunun ciddi o lduğunu sakin bir  sevi nçle 

anladı Cevabını  geciktimıek, nazlanmak, kendi ni  ağırdan 
almak, pekiyi demeden önce Bi l ly 'de daha çok istek uyan
d ı rmak geldi içinden. Ayrıca, duygusal ıkadın l ı'k onuru bi
raz sarsı lmıştı . 

Beğendiği  erkekten bu !kerte dolaysız, açı k  bir  öneri 
geleceğin i  akl ından ıbi le geçi rmemişti . Bu iş in böylesine 
yal ın bir içtenHkle yapılması onu yaralamış grbiyd i .  Oysa 
erişi lmez sandığı  erkeği el ine geçirmiş olduğunu anlad ığı  
o anda , onu her zamankinden daha şiddetli bir duygu i le 
arzuluyordu.  

- Söyleyecek bir şeyiniz olsa gerek, Saxonne. Iyi 
veya -kötü, her neyse, ama mutlaka söyleyin.  Ve yalnız 
şunu düşün'ün ki sizi sevi yorum.  Evet, s ırı ls ı klam aşığım 
s ize. Bu ded iğim herhal<le doğru, çünkü sizden ben'imle 
evlenmenizi rica ediyorum.  Şimdiye dek hiç bir  kadı ndan 
böyle bir  şey istemed im. 

Yen iden sessizi iık oldu. Saxonne, örtünün altı nda olu
şan ı l ık havanın kendisini  sardığını  duyumsadı .  Titriyordu. 
Düşünceleri nin ne yolda geliştiğinl  anlayınca, bir suç iş
lemiş gibi  yüzü •kızardı karanl ı kta. Kendisi de ansız ı n  tepe
den inme bir  soru yöneltti : 

- Kaç yaşı ndasınız. B i l ly ?  
- Yirmi iki .  
- Ben yi rmidört yaşı ndayım.  
- Bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Öksüzler yurdundan 

kaç yaşında ayrı ldığınızı ,  dokuma faıbri•kasında, sonra 'kon
serve fabrikasında, karton fabrikasında ve çamaş ı rhanede 
kaç yıl çal ıştığınızı söylediniz ya bana. Yoksa toplama yap
masını  bi lmed iğimi mi sanıyorsunuz? Yaşınızın kaç oldu
ğunu :bi l iyorum. Çok çok bir yı l l ık  hata yapabi lıirim. 

- Ama bu, gerçeği değiştirmez: Sizden tki yaş bü
yüğüm işte. 

- Peki öyle olsun ! Ne olacak? Buna önem verseydim, 
sizi sevmediğim bell i  olurdu , değil mi ? Anneniz çok hak
l ıydı .  Aşk büyük bir sorun. Önem l i  olan bu. Görmüyor mu
sunuz? Sizi seviyorum, işte o ıkadar. Ve size sahip olmak 
istiyorum. Doğal bir şey, san ırım. Ben hep şunu gördüm 
k i ,  atlarda, köpeklerde ve diğer yaratı klarda, doğal olan 
şey, • iyi ıbir şey. Başka yolu yok ıbunun, Saxonne. Benim 
olmanızı istiyorum.  Beni geri çevlrmiyeceğinizl umarım. El-
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lerim belki saymanın ve kominln elleri gitıl yooıuşek da 
değil , ama siZ'in için çalışabi l irler, s�zin uğrunuza cana
var gPbl dövuşebil i rler ve de sizi seve!JII irler, Saxonne. 

Erkekler karşısında her zaman duyagelt:liği zıtl ı k  yok 
olmuş gilbiydi .  Kendini savunmayı düşünmüyordu. Oyı.ın 
deği ldi artık. Hep beklediği ,  düşlediği bir süreyi yaşa
maktaydı .  Bunu düşünmek bile derin lbir doygunilik veri
yordu kendisine.  Baş·ka erkekler gibi davrarnıa bile, :ııç 
bir şeyi geri çeviremezdl ona karşı. Bu düşünce bir korku 
uyandırdı içinde: Ya lbaşka erkekler gibi davraınsa? diye 
kaygıland ı .  

Konuşmat:lı .  Ama içten gelen b i r  hareketle onun sol 
el ini  tutup usulca çekti . B i l ly anlayamadı .  Ama üstelediğini 
görünce d iz.ginleri sağ eline aktardı ,  sol el iıYI ona rbı raıktı . 
Saxonne rbaşını eğdi ,  arabacının el indeki nasırları öp•ü. 
Bi l ly şaşkınl ıkla: 

- Doğru mu? diye kekeled i .  Cevap olarak, Saxonne 
onun el ini  bir daha öperek mırı ldandı :  

- Seviyorum ellerinizi, B i l ly .  Benim için dünyanın 
en güzel elleri. Size onlara verdiğim değeri aniatmarn lçi'1 
saatler az gelir. 

B i l ly :  
- Bırrrsss! diye seslendi atlara. 
Araba zınk diye durdu. Bi l ly heyvantarla ık:onuşarıtk 

onları yatıştırd ı ,  dizginleri rkamçıya sard ı ,  genç 'kıza dörıüp 
kucakladı ,  dudaklarından öptü. Dudarkları birbirinden aryn
l ınca Saxonne hıçkırd ı :  

- Ah! Bi l ly, slzrin Iç in  çok Iyi lblr 'karı olacağım. 
Bi l ly, onun nemli gözlerine öpOcükler kondurdu,  sonra 

yeniden dudarklarından öptü. 
- Şimd i ,  ne düşündüğümü ve yemek sırasında niçin 

terlediğimi bi l iyorsunuz. Bunu söylemekten kendim; daha 
fazla al ı koyamayacağımı anlıyordum. Sizi gör'ür görmez hoş
lanmıştım. 

- Doğrusu ben de S'izi I lk gördüğüm anda sevdim 
Bil ly. O gün sizinle birl irkte bulunmaktan övünç duydum. 
Öylesine iyi yürekl i ,  yumuşak, aynı zamanda güçloüydünüz 
ki ! Bütün erkekler sizi sayıyor, bütün 'kadınlar sizi arzu
luyordu. Sonra, hen masanın ari<asına sığınıl"ken siz o üç 
lrlendal ıyı bir dövdünüz 'ki ! ÖVünç duymadığım bir erkeği 
ne sevebi lir, ne de onunla evlenebi l irim. Bense sizinle 
öylesine övünüyorum 1ki ! 

- Sevginizi kazandığım Için ben çok daha fazla övü
nüyorum. Öyle bir mutluluk ki bu, gerçek olduğuna ina. 
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nasım gelmiyor. Belki de birkaç dakika sonra uyanacağım 
ve düş yok olacak. Ama öyle de olsa, uyanıncaya değin  
şu Iki daki:kadan yararlanmak istiyorum. Kol layın kendi
nizi , o kadar açım •ki s-izi yiyeb i l i rim. 

Genç ıkızı kolları arasına al ıp acıtıncaya kadar sıktı. 
Uzun suren bir mutluluk süreci yaşadı Saxonne. B i l ly <kol
larını gevşetti, -kendine gelmek içıin çaba harcamak zo
runda kaldı .  Kızırı kulağı d�birıde şöyle mırı ldandı :  

- Uyanma saati çalmadı daha. Gece karanlrk, Fruit
vale ise önümüzde. Kral'la Prens'e gel ince, yolun üzerin
de durmuş, uslu uslu bekliyorlar. 'Kim derdi iki gün o lacak, 
bir çift güzel at bulunac8'k el imin altında, ama onları sür
mek Istemeyecek canım? Oldu 1işte. Sizden ayrı lmaya gön
lüm nası l  razı olur şimdi ? Ama ne yapabi l i rim? Er geç 
sizi !bırakıp teık başıma eve döneceğim. Zehir içmekten 
daha zor bir iş bu, ama başkaca yapılacak şey yok. 

Örtüyle sarıp sarmaladı genç kızı, sabırsız atla·rı deh
ledi. 

Yarım saat gitt�kten sorıra bir kere daha • Bırrrsss! • 
dedi. 

- Şimdl ııyanık olduğumu bi l iyoriJrTl. Ama öbür şey
lerin düş mü, gerçek mi olduğuna güvenim yok. Emin ol· 
mak istiyorum. 

Yeniden bağladı d izgin leri ve Saxonne'u kolları arasına 
aldı.  

XII 

Günler kanatianmış gibi geliyordu Saxonne'a. Çama
şırhanedeki işini  düzenli biçimde sürdürüyor.  üstelik dah:ı 
çok fazla mesai yapıyo rdu.  Ama aikşamları bütün boş za
manını  B i l ly 'ye ve büyük olayın hazırı rkiarına ayırıyordu. 
Bir tanrıçanın sevgi l is i  g ibi zaptedi lmez olan Billy aş·k i la
nının ertesi günü evlenmek için ayak di·remiş, zar zor bir 
haftal'k 'bir süreye yanaşmış, ondan öte 'beklemeyi geri 
çevirmiştl . 

- Niye bekleyelim canım? d iyordu. Gençleşmeyece
ğiz ya? Boşa geçen Jher gün için neler yitird iğimizi düşü
nün hele. 

Sonunda, bir ayl�k lbiır uzlaşmaya evet dedi ve iyi 
yaptı. Çook'ü ;kinci haftanın sonunda altı sürücüyle bir
l i kte, Oakland'ın batı semtinde bulunan büyük Corberly 
ve Morrison ahırlarırta geçti . B i l ly ile Saxonne kentin öbür 
ucunda ev aramaktan caydılar. Southarn Paclflc demiryolu 
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şantiyelerin i n  hemen yakınında, Pine Street'te, Beşinci 
Sokak'la Dördüncü Sokak arasında, ayl tk tki ras ı  on dolar 
olan dört küçük odalı şlf'in bir ev 'iciraladılar. 

- Şimdiye 'kadar yaşadığım fare ıkapanlarıyla t<arşı
laştırınca adamakı l l ı  ucuza tuttuğumuzu görüyorum, dedi 
Bi l ly.  Şu sı rada oturmakta olduğum tek göz, bu evin en 
küçük odası ndan daha da küçüktür. Ve ben ayda altı dolar 
kira ödüyorum. 

Saxonne: 
- Ama eşyalıdır sizinki ,  diye hatırlattı .  Aradaki fiyat 

farkı ondan i leri geliyor, anlıyor musunuz? 
Bi l ly anlamak istemiyordu. 
- Ben bilgin deği l im ama, aritmetiği'n basit kural

larını bi l irim.  Metel�ksiz olduğum zaman saatimi rehlne 
koymuştum. Faizleri hesaplamayı becer� i l i rim. EVli' daya
yıp döşemek bize 'kaça patlayacak dersiniz? Parkalere hal ı ,  
mutfağa muşamba, her şey içinde. 

Saxonn e :  
- Üçyüz dolar harcarsak i ş i n  içinden namusumuzla 

çı·karız, diye karşı l ı'k verdi . Bu konuyu ben de düşündüm. 
bu paranın yeteceğirtı sanırım. 

B i l ly 'ilgisini konu üzerinde toplamak için çaba har
cad ı .  Kaşları çatı lmıştı . 

- Üçyüz ha l diye mırı ldandı .  Üç yüz dolarcık. Yüzde 
altı diyel im:  eder dolar başı na altı sent, on dolarda, altmış 
sent: yüz dolarda altı dolar, yani üçyüz dolarda onsekiz 
dolar. Görüyorsunuz ya, onla çarpmakta çok ustayım. Şimd i ,  
onsekizi on ii<iye bölel lm, etti mi bi rbuçuk dolar ayl ı k  taiz? 

Bir an sustu. Ustal ığını  kanı tlamaktan sevinç�i' görü
rünüyordu. Sonra kafasında yeni  b ir  düşünce doğdu, yüzü 
ayd ınland ı .  

Dur, d i n l e ,  hepsi bu kadar deği.!_ B u  daha dört 
odanın eşyasının fa·iz i .  Birbuçuk doların dörtte biri ne 
eder? 

- Onbeşi dörtle bölerim eder üç, elde va·r üç: Otu
zu dörtle bölerim, yedi kere dört eder yirmlsekiz, elde 11ar 
iki , i'kin i n  dörtte biri eder yarı m.  ,işte bu l 

- Saxonne hızlı  hızlı yapmıştı bu hesapları. 
- Vay canına!  Sayılarda asıl usta sizmişsiniz!  
Bi lly duraksadı .  
- Pek iyi işleyernedim b u  hesabı .  Kaç dediniz? 
- Otuzyedi buçuk sent. 
- Ya! O tek odanın bana kaça mal olduğunu şimdi 

göreceğiz. Dört oda için ayda on dolar hesaıbıyla, bir tek 
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odaya ikibuçut dolar düşer. Mobi lya faizini de eklersek, 
eder i•ki dolar seksenyedi.buçu4< sent. Bunu altı dolardan 
çıkarırsak . . .  

Saxonne hemen hesapiayıp bildird i :  
- Üç dolar onikibuçuk sent. 
- Tamam. Oemek ki bana her ay üç dolar oniki bu-

çuk sent kazıık atmışlar kiradan. Vay canınal Evlenmek 
adamakıl l ı  artırım demekmiş !  

- Ama eşyalar aşınır, Bi l ly. 
- Hay al lah kahretsin! Bunu düşünmemiştim. Bu aşın-

ma payını da rakamlara vurma•k gerek. Ne olursa olsun, 
yine de kazançlı çıkıyoruz. CıJmartes•i· öğleden sonra erken 
çıkmalısınız çamaşırhaneden, gidip eşyalarımızı alacağız. 
Dün akşam Salinger'i gördüm. Peşin elli dolar ödeye
ceğim, kalanı da ayda on dolar taksitle. Yirmibeş ay sonra 
eşyalar bizim olacak. Unutmayın Saxonne, size gereken her 
şeyi fiatına bakmadan almal ısınız. l·kimizin rahatını ve mut
luluğunu •iılgi lendiren konularda cimri l ik  yok. Anlaşıldı mı? 

Saxonne kafasını sallad ı .  A:kl ında tasarladığı binbir 
çeşit artırım s ırrını hiç bel li etmedi yüzünden. Gözleri ha
fifçe buğulandı .  Bi lly'nin koliarına atılarak: 

- Bana karşı ne· denli iyi davranıyorsunuz l diye mı-
rıldandı .  

B i r  sabah. çamaşırhanede, Mary sordu:  
- Ey! demek 'bu iş oldu bitti .  
Işe 'başlayalı daha ancak on dakika olmuştu ıkti ,  Mary 

Saxonne'un sol eHnin yüzük parmağındaki topuz yüzüğü 
görmüştü. 

- Mutlu adam hangisi ? Ctıarley Long mu yoksa Bil ly 
Roberts m i ?  

Cevap: 
- Bi l ly .  
- Hım l Ona sütannelik yapacaksın  demek! 
Saxonne bu sözden kırıldığını bel l i  etti. Mary'nin canı 

sıkı ldı. 
- Canım, şaka �ı<aldırmaz mısın sen? Verdiğin ha

bere öylesine sevindim ki ! Bi'l ly erkeklerin en iyisi .  Onu 
elde ettiğine çok sevindim. Onun gibileri bol deği l  piya
sada. Onları elde etmek için isternek yeterl i deği l .  I kiniz 
de şansl ısınız. Birbiriniz için yaratılmışsınız. Eksi;ksiz ·bir 
karı olursun ona. Tanıdığım kızla-rın en iyisinden daıha Iyi 
b ir  eş . D'üğün ne zaman? 

Birkaç gün sonra, çamaşırhaneden çıkarken, Sax.:ınne 
Oharley Long'la karş ılaştı . Demirel, onu •kendisiyle konuş-
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maya zorlayacak biçimde kaldırımı kapatryordu. Pis pis 
gü ldü: 

- Demek bi r •boksörle kaçıyorsuouz. Sonu ne olur? 
Bir kör ıbile bunu bil ir .  

Saxonne yaşamında i lk  kez olar.ak •kara kaş l ı ,  par
makları k ı l l ı  devin karşısında ürkiintü duymadan duru
yordu.  Sol e l ini kaldırıp gösterdi .  

- Bunu görüyor musunuz? Tüm gücünüze karşın par
mağıma geçi remezdiniz bunu. B i l ly Roberts daha bir hafta 
o�madan taktı oysa. Sizi yakıştığınız yere koydu ve aynı 
zamanda 'beni aldı .  

long: 
- Hayrını görün l •karşı l ığ ın ı  verdi. 
Saxonne : 
- O size benzemez, diye sürdürdü. Sapına kadar er-

kek. Sevim l i  lbir insan. Hem de temiz üsteli·k! 
Long ıboğuk :bir gül'üşle •karş ı l ı k  verdi : 
- lşi·ni iyi :becerdi sizinle. 
- Sizinle de l 
- Bu dediğiniz çok su ·kaldırır. Içten söylüyorum, san-

dığınız kadar güçlü deği l .  Size şunu söyleyeyim ki . . .  
Saxonne demircinin sözünü •kesti :  
- Volumdan çeki l irseniz daha iyi edersiniz, yoksa her 

şeyi aniatırım •kendisine, o zaman başı nıza gelecekleri siz 
düşünün, yalancı pehl ivan siz de! 

Long ayakları üzeri nde sallandı .  Kararsız görünüyordu. 
Sonra, istekslzl ikle yana çeki ldi .  Hayran hayran:  

- Yaman bir kadınsınız! dedi .  
Saxonne gülerek: 
- Bi l ly R oberts de yaman bir erkek, ded i .  
Ve yoluna gitti. Ama bi rkaç ad ım attıktan sonra dur-

du. adama seslend i :  
- Baksenızal 
Şişman demirci hızla arkasına döndü. 

- Sokağı n  köşes·inde kalçası tutulmuş bir adam gör
düm, ded i .  Isterseniz gidip onu dövün! 

Kısa süreli nişanl ı l ık  döneminde Saxonne olağanüstü 
ıbir harcama yaptı. Bütün bir gündeliğini gözden çıkarıp 
bir düzine fotoğraf çektird i .  Bunu Bi l ly Istemiş, istemekte 
d lretmlşti.  Sevdiği •kızın resmini yatağa girerken ve uy
kudan kalkarken seyredemeyecekse eğer, yaşam çeki lmez 
bir şey olacaktı çünıkü. Ona •karş ı l ı k ,  Saxonne de Bi l ly'nin 
fkıi resmi n i  aynasının kıyısına i l iştird i :  biri giysil·i . öbürü 
'boks ıJc: ı l ığıyla, yani hemen hemen ç ıplak. Çıplak resme 
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bakarken Saksonlar ve Ingi ltere 1cıyı larında talancıhk edP.n 
•korsanlar hakkında annesi nin es•kiden anlattığı coşkulu öy
�üleri hatı rlad ı .  Antiıka çamaşır  dolabının çe1cmecesinden 
bir  değerli anı daha çı kard ı .  Bu l>i r albümdü. Albümü:t 
sayfalarına, arıınesi , öncü göçmenleri n bir zamanlar Cali
forn·ia'da çııkardı4darı kısa sürel'i· gazetelerde bas ı lmış ş i ı r
Ierin i ,  röprodüıksiyon tablolar ve çok eski dergi lerden ke
sllmi·ş gravürler yapıştırm ıştı . 

Saxonne al ışıkın parma1klarıyla sayfaları çevirip ara 
dığı  gravürü buldu. Kurşuni bulutların uçuştuğu gök kubbc 
a ltı nda, d i•k kayal ı klardan oluş.muş iki burun arası ndan, bir  
dilzine koyu renk, uzun ve dar gemi •korkunç kuşlar gib:l 
gagalarını i leriye doğru uzatar� bembeyaz •kıöpüklerle kaplı 
bir kumsala yanaşıyorlardı bu resimde . Vücutları adalel i ,  
sarışın ,  yarı çıplaık adamlarla tı k l ım tıkl ım doluydu gemi
l er. Başlarmda kanatlı miğferler vard ı .  Kı l ıçların ı ,  mızrak
larını sal layaraık, bel lerine yükselen köpüıklü suların ivine 
atlıyorlar, kıyıya doğru l lerl iyorlard ı .  Karşı larında, Kızı lde
ri l iye ıbenzemeyen, hayvan postuna bürünmüş , vatışi ler, çı
karmaya engel ol ma'k iç'in :kumsalda toplanmışlar ya da diz 
boyu suya gl rmişlerd i .  Karş ı l ık l ı  kuvvetler çarpışmaya baş
lamışlard ı :  yaral ı ların bedenleri .kıyıya çarpıp çeki len su
yun içinde yuvarlanıp sürükleniyordu. Sarı saçlı  akıncı lar
dan birin in cesedi bir geminin bardası na serilmişti : göğ
süne saplanm ış ok ölüm nedenini  gösteriyordu. Cesedin 
üzeri nden zıplay ı p  suya atiayan şu adam d a. . .  B i l  Iy id i .  
Bunda hiç kuşku yoktu. Onun giıbi sarışınd ı ,  yüzü, gözleri, 
ağzı ,  tıpatıp B i l ly'ye ıbenzemekteyd i .  Yüz'ündeıki anlam bi
le aynıyd ı ,  piknikte üç azgı n  lrlandalıya 'kafa tuttuğu günkü 
anlamdı ıbu.  

Sonunda, Saxonne şöyle düşündü:  Bil ly'rı i n  ataları da,  
•kendi ataları da, bu ırkların karışımından oluşmuşlardı .  Al
bümü 'kapatıp çekmeceye 'koydu.  O atalardan bi·rkaçı yap
mıştı bu anti ka. hurda dolaıbı, sonra denizleri , vad i leri geç
m işlerdi ve o uzun yolculuk sırasında, little Meadow'da 
Kızı lderi l i lere karşı yapılan savaşta, bir ·kurşun rastlayıp 
delmişti dolab ı .  Saxonne, çekmecelerinde değerli eşyala
rını ve ai lenin çamaşırların ı  saklıyan kadınları düşlerinde 
canlandı rabi leceğini  düşündü. O göçebe kuşakların kadın
ları,  öz anasının ninelerinin ni neleri . Içini çe·kti , ıböyle bir 
ı rkta, sıkı  çalışan ve yaman dövüşen insanlardan gelmekle 
övünmeye hak kazandığını  düşünd ü .  Acaba ıbir Çinl i  ya 
da italyan anadan doğmuş olsaydı ne olurdu yaşantıs ı ?  Bu. 
nu sordu ·kendi kend ine. Bu tip kad ınları çok görürdü:  Han. 
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tal, ağır. esmer kadınlar, başları açık ya da örtülü;  deniz
den topladıkları tahtaları eve taşırlardı. Kendisi de o bl. 
çim bir kadın o lmuş olurdu herhalde. Bu saçma düşünce 
Qnu güldürdü. Yeniden Bi l ly ve Pine Street'teki küçüt< evin 
dört odası geldi aklına. Alacakları moıbi lya·ları en küçüi<: &y
rıntısına dek düşüne düşüne yattı uyudu. 

XIII 

Saxonne anlatmaya başlad ı :  
- Hayvanlarımızda güç kalmamıştı , kış d a  yaıklaşıyor

<lu. bu yüzden büy'ük Ameri ka çölünü geçmeye cesaret 
edemedik.  Salt Lake City'de yerleşUk. 

- Sanki ordaymışsınız g ibi konuşuyorsunuz, dedi Bert. 
Saxonne övünçle: 
- Annem ordaydı,  diye cevap verdi. O •kış dokuz ya-

-şını  bitirmişti. 
Pine Street'teki •küçiik evde masanın çevresinde top

lanmışlar, sandviçl i  biral ı  soğuk bir yemek yiyorlardı .  
Günlerden cumartesiydi .  Hiç biri çalışmıyordu. Oıwarlarla 
pencereleri yı kamak, yerleri s i l ip ovmak, hal ı ları, muşam
baları temizlemek,  perdeleri asmak, sobayı 'kurmak, mut
fağı düzeltmek ve bütün eşyaları yerleştırrnek için çok er
kenden gelmişlerd i .  Hafta aras ı ,  paydostan sonra, ÇO'k Iş 

çıt<aramıyorlardı çünkü. 
Mary: 
- Anlatsana, Saxonne, diye Osteledl . Sonunu çok me

rak ediyorum. Siz de ·susun, Bert, kQnuşmayın, dinleyin. 
- •Işte o kış ortaya çıkmış Del Hancook. Kentucky' 

l iymiş, ama uzun yıl lar Batı 'da yaşamışmış. Çok yakın
dan tanıdığı Kit Carson gibi o da orduda izci �i1c yapmış. 
Çoğu ıkez aynı battaniyanin altında yatmışlarmış l•kisl .  Bir
l i kte Cal ifornia  ve Oregon seferlerine katı lmışlar general 
Fremont'un kuwetlerinde. Aslında yerleşmek için gelme
miş, geçerken uğramışmış Salt Laıke'e. Nereye gıitmet< is. 
tediğill'i de !bi lmiyorum. B i ldiğim şu ·ki,  Kayalık  Dağlarda 
ancak kendisinin bildiği gizli bir yerde tuzakla kunduz 
avına çı kmak için küçü:k bir ekip kurmak istiyormuş. Se. 
vimli  ıbir adammış. Portrelerinde hala görüldüğü gibi, uzun 
saçları varmış. Callfomialı  lspanyollar giıbl her zaman bir 
ipek kuşak dolarmış beline, kemerine de i ki tane tabanca 
takamı ış. Hangi kadına baksa o kadın aşı k olurmuş kendi
sine. Annemi n  abiası Sadie'ye de bakmış. Ve onu beğen
miş galiba, çün:k'ü kes'In olarak Salt Lake'de yerleşmiş ve 
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bi r daha çıkmamış ordan. Kızı lderi l i leri acımadan öldürür
müş. Emily Vil la teyzem çok anlatırdı :  Del Hanecek'tan da
ha kara, daha parlak gözlü bir ıkimse yokmuş. bakışlarıysa 
bir  kartalınkinden daha kesıkinmiş. O zamanın görenekle
rince. düello da yaparmış ve hiç bir şeyden ·koı<kma:rnıış.  
Sadie tam anlamıyla güzel kadınmış.  Akl ını  öyle bir çelmiş 
ki, adam çılgın g ibi aşıık olmuş ona. Ama teyzem, belki  
de kendine güveni e'ksik olduğundan. benim gilbi kolay ko
lay evet dememiş.  Del Hancook a rtrk dayanamamış, bi;r ak
şam at sırtında fırtına g'ilbi teyzeme gitmiş:  

• - Sadie,  demiş, yarın benle evleneceğine söz ver
mezsiniz, bu gece ahırda canıma kıyarım. 

· Dediğini yaparmış da. Ve Sadie bi l· irmiş yapabi lece
ğini . Bu yüzden , tıemen razı ol muş evlenmeye. O devird":! 
işler hızla yürüyormuş, deği l  m i ?  

M a ry  burnunu çekti . 
- Sanmam, ded�. Sen de Bi l ly l l e  tanıştıktan ancak 

bir hafta sonra nişanlandın. Oysa BiHy, karısı olmaya ya
naşmazsan çamaşırhaneye gidip kendini öldüreceğinl  söy
lemiş değildi  sana. 

- Ben buna meydan vermedi m  ıki. Her neyse, DP.I 
Hanoock'la Sadie ertesi günü evlenmişler ve teyzem ölün
ceye dek mutlu yaşamışlar. Karısının ölümünden sonra 
Del Hancock yeniden orduda görev almış ve general Cus
ter'le birNkte Kızı lderi l i·ler tarafı ndan öldürülmüş. O do
nemde yaşl ı  bir adamd ı ,  ama can vermeden önce bol bol 
Kızı lderHi öldürdüğüne eminim. O yaradıl ıştaıki adamlar 
dövüşe dövüşe ölürler ve ölümlerinin sırrını kendlleriyl.a 
birlikte mezara götürürler. Ben küçücüktüm Al Stanley · :  
tanıdığım zaman. Ender görülen şanslı ıkumaı1bazlardan bi
riydi . Bk akşam, bir demi ryolu memuru, oyun masasınd!l 
onu sı rtından vurup öldürdü. !Iki saniye içinde öldü, ama 
cızıamı çekmeden öoce 'kendi kati l ini  üç kurşunla yere ser
mesini de becerdi .  

- Ben kavga dövüşten. tiksinirim, dedıi Mary. Sin!r
lerim bozulur. Bert ne zaman nır  çı karmaya heveslenirse 
y'Üre!)im oynar. 'Dövüşmenin ne anlamı var canım? 

Saxonne : 
- Ben, dövüşrnekten hoşlanmayan bir erıkeği ıhiç adam 

yerine koyamam , karşı l ığını ver.di . Eğer <bizden öncekil�r 
dövüşrnekten hoştanmış olmasalardı, ıbugün ıbiz var olmal
dık. 

Bert Saxonne'dan yana çıktı : 
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- Bütün savaşç ı l ı k  yeteneklerini  bulursun Bi l ly'de. 
Tam rblr Mohrkan. Kızdığı zaman, hiç üstüne varmayacaıksın.  

- Doğru, dedi Mary. 
Konuşmaya hiç katı lmayan B i l ly birden ayağa fırladı, 

mutfağa bir göz attı , koridora geçti,  odaya döndü, oradan 
mutfağa gitti, sonunda mutfaığa bitişik obür odaya girdi.  

B ert: 
- Canınız ne yemek istiyor, bakalım? d iye sordu. Ka

sap bıçağı görmüş bir tavuğa ibenziyorsunuz. Sizi tedirgin 
eden ne, söylesenize? 

- Arkadaki odaya •konacaık yatağı düşünüyordum da. 
- Yok ki , ısmarlamadık,  dedi Saxonne. 
- Pekiyi , yarından tezi yok ben ligi lenirim onunla. 
B ert: 
- •Iki karyolaya ne gerek var? diye sordu. l'kinize 

bi-r •karyola yetmez mi?  
M ary söze karıştı : 
- Sen sussana, Sert. I nsanı kızdırma. 
Bert gülümsedi :  
- Sakin ol,  Mary. Her zaman yaptığın gfbi , yi.ne gö

revi n olmayan şeylere karışıyorsun. 
- O odayı döşememize gerek yok, dedi Saxonne 

Bil ly'ye. Bu yüzden böyle bir şey düşünmedim. Parayı daha 
güzel bir halı ve lbir  soba almak içi-n harcamayı yeğ tuttum. 

Bi l ly Saxonne'a yaklaştı , onu sandalyeden kaldı rdı,  
d izleri·ne al ıp oturdu. 

- Çok iyi yapmışsı-n güzel im ve böyle yapmana çok 
sevindim. Her zaman her şeyin en iyisine sahip olacağız. 
Ama yarı n akşam Sal inger'e gelmeni· istiyorum. Bu oda 
için güzel ıbir yatak takımı ve iki tane halı alacağız. En 
iyisi nden hem. Öyle aşağı l ık mal istemem. 

Saxonne uyardı : 
- En az ell i  dolara patlayacak bize. 
Bi l ly !başını salladı : 
- Ne olursa olsun. Evet, el l i  dolara patlayacak, bir 

'kuruş aşağı olmaz. Ama hiç değilse en iyi·Sii:nden olacak. 
Boş bir oda neye ya·rar ki ? Tüm evin görünüşünü bozar. 
Kurmakta olduğumuz şu •küçük yuva günden güne, gitti-kçe, 
Içinde yaşanması insana zevk veren bir yer olma:k yolunda. 
Atları siirerıken tıazı rlad ığı mız evin rahatını d üşünüyorum 
hep. Eviandikten sonra 'her şeyi olduğu yerde bırakmak ·ni
yetinde deği l im.  Tersine, başladığımız işi tamamlayıncaya 
dek sürdürmek isterim. Eğer ıbu oda boş kalsa, çtplak dö-

95 



şernesinden başka bi-r şey göremeyeceğlm, bu bakımdan 
yanılmış olacağım, evtmiz yalan olacak takmış olduğun şu 
perdelere bir ba.k, Saxonne. Komşular perdeleri görünce 
evin döşel i  olduğu izlenimini taşıyorlar. Bu odada perde
ler yalen söylüyor, çünkü dışardan bakanlara bu odada 
eşya bulunduğu kanısını veriyor. Oysa doğru deği l .  Şu per
delerin doğruyu söylemesi Için ne gereki rse yapacağım. 

Bert bir önerlde bulundu: 
- O odayı kiraya verebil l rsln.  Çünkü ev Istasyon ala

nından uzak değ i l .  l·kl sokak ötede de lokanta var. 
- Sen deti misin? K•i racı larla uğraşmak için evlen

mlyorum ben Saxonne'la.  Eğer g iderlerimizıı karşı layamaz
sam, bi l iyor musun ne yaparım? Long Wharf'a giderim, 
boynuma bir taş •bağ larım,  · Bu iş burda biter• d iye bağı
rarak •kendimi nehre atanm. Haklıyım , deği l  mıi Saxonne? 

Saxonne'un bütün i lkelerine aykırıydı bu. Ama ilenl·i 
!)�ni okşuyordu. Bu yüzden, sevgi l isinin boynuna sarı ld ı ,  
öpmeden önce: 

- Buyruk sen in, Bi l ly, sen ne dersen doğrudur, ve 
her zaman da doğru olacaıktır,  dedi. 

Bert alaycı bir şeki lde: 
- Dinle, bak, duyuyor musun? dedi Mary'ye. Sa

xonne'u karı rolünde gör de ders a l l  
Bi l ly d e  Saxonne'a: 
- Sanırım, dedi , ben bir karar vemıeden önce so

runları seninle •b'i rl i kte inceleyeceğiz. 
Mary zafer kazanmış bir davranışla Bert'e döndü : 
- Sen bunu dinle hele. Benimle evlenecek olan adam 

bir 11ş yapmadan önce bana danışmal ıdır l  
Bert ateşe 4<örükle g itmek Içi n :  
- B i l ly söz olsun diye söylüyor işte, dedi. Onlar ev

lenmeden önce de böyle davranıyorlar. 
Mary küçümsemeyle burnun.u çekti . 
- Ben Saxonne'un Bil ly'ntn burrıtma kancayı taktığı

na eminim. lnan bana, baok, herkes duysun diye haykırarak 
söylüyorum, i nan ki ben de evleneceğim adamı n  burrıuna 
kancayı tBikmak niyetindeyim. 

- Eğer seviyorsan bunu yapmazsın,  dedi Saxonne. 
Mary: 
- Tam tersine, daha iyi yal diye sözlerine ekled i .  
Bert yazgısına boyun eğer gibr bir tavır takındı. Üzün-

toro bir görünüşü vardı , ve bu üzüntü yapmacık değild i .  
- Ş i md i  anl ıyor musun Mary ile niye evlenmed iğl-



mlzi? dedi. Ben bir çeşit Kızıklerl l iyim; eğer karımın efen
disi olamazsam kendimi gülünç dıryarım. 

Mary: 
- Ben bir Kızılderl i·i kadını değUim, !karşıl ığını  verdi. 

Insanl ık  tümden yokolmuş olsa ve tek bir pls Kızılderiii 
kalmış olsa dürryada, yine de evlenmem onunla. 

- Ama o pls Kızılderl l l  sana hiç evlenme önerisi yap· 
madı ·�ı daha. 

- Yaparsa eğer ne ce.vap vereceğtmi ıbl l l r  de ondan. 
Konuşmayı daha hoş konulara kaydıf'mak isteyen Sa

xonne birdeilibire aklına bir şey gelmiş gibi el lerini çırptı. 
- Ayi ben büsbütün unuttum, size gösterecektim . . .  
Para çantasından yirmidört ayar küçük bir altın yü

zük çıkarıp elden ele geçi rtti .  
- Annemin alyansı bu. Bir madalyon Içinde boynurrı

da taşıdım hep. Öksüzler yurdunda onu almak tçln öyle
sine ağiadım :ki, müdlre onu bana armağan etti . Gelecek 
salı günü onu parmağımda taşryacağımı düşün\iyorum da ! . .  
Bsk n e  yazıyor I çinde, Bl l ly. 

- C'den O'ye, 1 879. 

- Yani Cariton'dan Daisy'ye . . .  Carlton, babarrıı n  kü-
çük adıyd ı .  Bu yüzüğe b'izıim ed l arımızın da başharflerini 
yazdırman gerek. 

Mary hem sabırsız, hem de mutluydu. 
- Çok güzel olur: W'den S'ye, 1 907. 

B i l ly bl•r an düşündü. 
- Hayır, o lmaz, çüllkü ben vermiyorum bu halkııyı 

Saxonne'a. 
- Ben söyllyeyim ne yazdıracağını,  dedi Saxonne. W 

ve S harflerini kazıtırsın.  
Bllly kafasını  salladı . 

- O da olmadı, dedi S ve W olmal ı ,  çünkü sen benim 
için her zaman başta gel lrsln. 

- Belki doğry, ama benim lçıin de sen başta geUrsin. 
sevgll im.  Bu yüzden, W ve S olması Için d i renlyorum. 

Mary Bert'e döndü: 
- Görtıyor mus.un? dedi. Datıa şimdiden canının Is-

tediğini  yapmaya, bumuna kanca takmaya başlad ı r  
Saxonne gücendi bu söze. dl renmedl artık. 
- Sen nası l 'istersen öyle olsun, Bll ly ,  dedi. 
B l l ly nişanlısını  kucakladı . 
- Bu konıryu birlikte tartışırız daha, sanırım. 
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XIV 

Sarah'nın dürrya görüşü tutucuydu. Daha kötüsü, ha
layında ve i Jik çocuğunun doğumunda bil lurlaşmış ve o gün
den bu yana davranışlarında •katı laşmıştı, bir kal ıpta don
muş alçı gilbi Sarah'nın kalrbı ,  çocukken öğrendiği  peşin 
yarg ı lardan, •kavramlardan ve yaşadığı evde egemen olan 
anlayıştan oluşmuştu. A l ışkan lı·klara öylesine bağlıydı I d ,  
gündeJ i:k uğraşlarında e n  küçük bir değişikHk olsa devrim 
boyutları kazanırdı göZ'ünde. Tom birçok •kez yaşamıştı bu 
bunal ımları , özel l i·kle evden taşınmalarda. Üç kez ev de
ğiştirmlşlerd i .  Üçüncüsünde öylesine yı lmıştı ık i ,  artık b i r  
daha evden taşınmayı göze almadı.  

Saxonne bu yüzden son daki kaya dek erteledi yakın
da evleneceğini  bi ld'i'nneyi . Çıngar çııkacağını bi l iyordu. 
Ç ı ktı da. Sarah, Saxonne'un her hafta eve verdiği dört do
lar kesi l i nce kendisinin ve çocukların ın  durumunun yıltı!7 
olacağını yürekler acısı bir tablo halinde gösterdikten ,  en 
kötümser olası l ı'kları tükettiıkten sonra, alaycı a laycı gül
meye başlad ı :  

- Demek profesyonel boksör ha ! Bir sokak serser:si 
yan i ,  bi r şamar oğ l an ı !  Anan sağ olsaydı da Bi l ly Roberts 
gibi bir tıayta •ile düşüp htktığını görseyd i he derdi bi l
mem. Heritin adı bi le aynasız! Anan öyle ·krbar bir  kad ındı 
ki,  B i l ly adını taşıyan bir adamla hısımlığa dünyada katlö
n amazdı. Sana yalnızca şunu söyleyeyim ki onunla evle
nirsen ipek çarapiara ve üstüste üç çift ayakkabıya artık 
son vermiş olursun. Çok geçmez, i•ki Çi·fti yi rmilbeş sent e 
pamuklu çorapiar ve eski pabuçlarla gezersin. Ve buna bile 
şükredersin.  

Saxonne •kurumlu bi r davranışla başını  di'kti .  
- Bu konuda hiç ıkarkum yok, karşıl ığını verdi. B i ! !y 

bana her çeşit ayakkabıyı a LtıbiJ:ir. 
� A•kl ın hiç bir  şeye enniyor, atıp tutuyorsun. 
Serah acı, uyumsuz bir 'kahkaha attı . 
- Dur bakalım, çocuklar dünyaya gelsin hele, goru

rüz. Bugü�kü günde bir aile ·hızla kalabal ıklaş;r, ama üc
retler aynı hızla artmaz. 

- Ama biz çocuk yapmaya<:ağız  •ki . . .  yani hemen yap. 
may::ı,..�ız. E lbette eşayiMın borcunun bitmes ini  bekleye
ceğiz. 

- Sizin kuşak bu işlel1i iyi b i l iyrır JP.m�k ! Birim :ı:a
manımızda genç kızlar ço1c namusluydu, 'bu gibi iğre�ç 
konuları bi lmezierdl. 
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- Iğrenç mi ? Kim? Bebekler mi ? 
- Bebekler elbet. 
- Bebeklerin iğrenç olduklarını i·l•k kez senden du-

yuyorum. Öyleyse, Sarah, sen ·ki beş çocuk doğurdun. epey 
iğrenç oldun demeki Bi l ly i le ben, seni n yarın •kadar da 
iğrenç olmamaya kararl ıyız. Yalnızca ·i'ki çocuğumuz o la
cak biz im,  •bi r  oğlan, •bir kız. 

Tom gülmesini tutamad ı , ama evde :barışı •korumatc 
için yüzünü kahve fincan ı n ı n  ardı nda gizledi. Sarah bu 
yönden bir saldırı karşısında sarsı lmaıkla birl'ikte, kend ini  
çabuk toparladı ,  çünkü •kendisi  de ustaydı bu gilbi takti'k
lerde. Hemen yeni bir doğrultuda sald ı rıya geçti : 

- Ya böyle •birdenbire acele evlenmeye ne lbuyuru
lur? Kuşku uyandıran bir durum. Gözüme baksana sen 
benim!  Şimdi•ki genç •kad ınlar hayasız. Pazarları dansa git
meNin,  fi lan falanın sonu bu Işte. Ş imdi·kl 9enç ·kadınlar 
hayvan sürüleri gibi yaşıyorlar. Hiç böyle ı�hHiks ızl ıık gör
medim ömriimde. 

Saxonne'un yüzü öfkeden hembeyaz olmuştu. Ama S3-
rah suçlamaları nı  sürdürürken, Tom, ustaca yaptığı bş göz 
işaretl eriyle, barışı korumakta :kendisine yardımcı olması 
için kızokardeşlne yalvarıyordu. Jk'isl odada yal nız •kal ınca: 

- Bunu da atlattı·k Saxonne'cuğum, dedi onu avut
maık Için. Sarah i le tartışmak yararsız. B i l ly floberts •iyi bir 
çocuk. Onun hakkında çok '}ey bil ir im. Onunla evlenmek
ten övünç duyabil i rsin . Mutlu olacağından emini ın . . .  

Sesıi kısı ld ı ,  yüzünde deri n bir  yorgunilik ve anı bir 
yaş l ı l ı k  anlatımı bel irdi.  Sonra kayg ı l ı  •!>ir tavı rla devam 
etti: 

- Saratı'nın örneği senin için uyarı olsun. Hornurden
ma sakın.  Ne istersen yap, ama homurdanma. Çenen hiç 
d\Jrmada:ı iş lemesin .  B ırak &rada bir o da bi·r iki söz söy
lesin. Bu t<adının •beni sevdiğint düşünebi l iyor musun? Ona 
sorarsan evet der. Serrio için önemli  olan nckta •kocaııı 
sevmektir, ama al lahaşıkına. sevdiğini duyur, bell i  et ona. 
Böyle davranırsan aşağı yukarı her Istediğini ppt: r,.bl l i r
sıı·n. Bllr kez serbest ·b ırak onu canının istediğini  y•·1.-rnaktA, 
o da bütün geçici ·hevesleri ne katlanır. Ancıt<k, onu !>eV
·meye devam et, düşüncelerine değP.r ver. O a9tal değiL 
O zaman anlas ı rsınız. Sarah yüzünden her an yanl ış bir 
şey yapmak korkusuyla yaşarım lb(,n. Ama sevgisiyle beni 
dpğru iş görmeye itmesini bin kez ycğ tutardı m .  

Saxonne'un gözleri saYgi yaşlarıyl9 d o l u  dolu o ldu. 
Gülümsayerek: 



- O!lOdOnu tutaca!lım, Tom, ded i .  Üstelik Bllly'nin 
beni sevmesi ve bu sevgiyi sıürdünnesl Için ne gerekiyor
sa yapacağım. Böylece, Istediğim şeyi yaptırmak Için onu 
tavlamana gerek kalmayacak. Beni sevdiği Için sözümü 
dlnleyecek, anlatabiliyor muyum? 

- Çok doğru düşünce, Saxonne. UygulayabiHrsen, da
vayı ıkazanırsın. 

Az sonra Saxonne şapkasını giyip çamaşımaneye doğ
ru yola çı1<tı . Sokağın ıköşeslnde Tom :kendisini bekliyordu. 
TereddütiLI ıblr telaşla: 

- Bak, Saxonne, dedi Sarah hakkında söyledi;kleriml 
ona 4carşı dürüst olmadığım anlamına alma. Iyi ıblr ıkadın
dır o, sadrktı·r da. Yaşantısı •Ise rahat olmaktan uzaktıi. 
One dil uzatmakt&nSa dil imi ıkesmeyi yeğlerim. Bu dün
yada herkesin bir derdi olduğunu bil iyorum. Ama yoksul
luk ma9karalı·ktır, öyle değil ml?  Cehennem hayatı ya
şarsın yoksulsan. 

- Sen bana karşı öyle iyi davrandın Jci, Tom. Sunu 
hi� bir zaman unutamam. Sarah'nın da Iyi niyetli olduğu
nu bilirim. El inden geleni yapıyor. 

Ağabeyi çelcingen bir tavırla: 
- Sana bir düğün hadiyesi alamayacağım, dedi. Sarah 

�eslnHkle •razı olmuyor. Biz evienirken ötekti'lerin hiç bir ar
mağan vennedHc:lerinl öne sürüyor. Ama ben sana bir şey 
vereceğim. Bir sürpriz bu. Ne ıkadar düşünsen bulamazsın.  

Saxonne sessizce ıbekltyordu. 
- Evleneceğinı tbana bildirdiğin zaman, raslantıyla ak

l ıma geldi, kardeşim George'a yazdım, senin için Istedim. 
O da hemen yolladı , neme gerek doğrusu. Sana önceden 
söyiEtmedlm, çünkü satıp satmadığını bilmiyordum. Gümüş 
mahmuzları satmıştı, herhalde paraya gereksinimi vardı da 
ondan. 

Söziinü ettiğim şeyi doğru atelyeye gönderttim. Sa
rah'yı •kış:kırtmak I-stemiyordum çünkü. Oün &kşam da giz
Uce eva getirip odunlukta sakladım. 

- B�amdan ıtcalma bir şey ml? Nedl·r, söyle, hadi 
söyle ne olursuni 

- Beyl•k •kı lıcı. 
- At sırtında savaşa giderken kı.tşandığı ıkılıç mı? 

Aıtı l Tom, hiç ·bir annağan beni böylesine sevlndiremezdl. 
Hemen eve dönelim.  Görmek ı-stiyorum onu. Ar<ka 'kapıdan 
ıçeri siizülürüz. Sarah mutfakta çamaşır yı•kıyor. Çamaşır
ları sermeye başlaması en az bir saat Ister daha. 
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kc:l ev arasında4cl dar yoldan dlrkkatle 'ilerlemeye b�
ladı lar. Tom: 

- Annenin eski dolabını sana bırakmasını Sarah'ya 
söylemiştim. Buna pe'k kızdı. Ayrı babalardan doğmuş ol. 
mamıza karşın Daisy'nin senin olduğu gibi benim de an
nem olduğunu söyledi .  Dolap sürekli Daisy'nin ailesinde 
kalmışmış, yüzıbaşı Kit'ln ailesinde değil; bana altmiş; be
nim olan tıer şey hakkında kendiS'i de söz sah�iymiş. 

Saxonne: 
- Üzme tatlı e&nını, diye ıkarşı lrk verdi . Dün akşam 

bana sattı dolabı.  �şden döndüğUrnde yolomu be1c�iyordu. 
Gözlerı çakmak çakmaıktı . 

- Evet, bu rkonuda t<endl·slyle görüşmemefen sonra 
dün lbütün gün savaş hazırl�kları Içindeydi .  Kaç para verdin? 

- Altı dolar. 
Tom homurdandı :  
- Hırsızlık 'bu. B u  kadar para etmez rk l .  Dünya �kadar 

eski, hem lbir ucu da baştan başa çatlak. 
- On dolar da istese verirdim. Kaç para istese verir

dim, Tom. Annemin eşyasıydı , bil iyorsun. Annem daha ya
şarken bu dolabı odasında gördüğiimü anımsarım. 

Odunlukta, Tom gizli deflneyl buldu, kağıdı açtı, s i lahı 
ortaya çrkardı .  Kın paslıydı. Iç savaş sırasında süvari su
baylarının ta.şıdrkları tipte ağır bir lkıl ıçtı. Güveler tarafırı
dan kemiııilmiş, iri siyah püskül lerle süslii, ıkoyu :kırmızı, 
kalın biT ipekli asiJ<ıya takı l ıydı .  Sabırsızlıkten bynayan Sa
xonne ağabeyinin el:inden kı l ıcı çekip aldı, ·kınmdan sryırdı, 
öptü. 

Çamaşırhaneete geçirdiği son gündü. O akşam, ıt:ııir da
ha dönmernek üzere ayrı l ıyordu işden. Ertesi günü akşam 
üzeri saat beşde Bil ly ile 'bi rli'kte bir sulh ya:1'9ıcına gidip 
nilkahlarını tuydıracaklardı . Bert'le Mary tanı:k olarak bulu
nacaklardı .  Sonra dördü bi·rden Barnum lokantasına giderek 
özel bir salonda düğ'ün yemeğini yiyeceklerdi. Yemekten 
sonra Bert'le Mary Myrtle Hal le'e dansetmeye gidece4der, 
Bi l ly lle Saxonne ise Pine Street'e dönmek için tramvaya 
bineceklerdi. Işçi sınıfında balayına ç�kanların sayısı bir 
hayli az olur. Bi l ly ertesi sabah belli  saatte ahıra qidecek, 
a-raba sürecekN. 

Kala atelyesinde çalışan •bütün ıkadın i�çi ler o gün 
Saxonne'un orada son •kez çalıştığını biliyorlardı. Çokları, 
onun payına sevin iyorlardı . Bir böliimfı ise, koca bulduğu 
ve bu bağucu kölelikten lrurtulacağı ·için onu kıskanı
yorlardı .  Birçok şakaya ıkatlanmak zorunda kaldı .  Ate1ye. 
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de çal ışan bütün kızlar evlendiıkieri zaman bu gibi 1imal ı ,  
bazen kaba. ama h e r  zaman i yi niyetli  şakalara hedef olur
lardı .  Ama Saxonne öylesine mutluydu ki ,  hiç bi r söze 
aldırdığı  yoktu . Ütüsünden yükselen buhara, el inde uçu
şan ince patiskaya ve musline b.ı;karken kendini  Pine 
Street'teki evinde düşlüyor, tatlı düşünü sürdürüyordu. Hiç 
d u rma<fan son moda bi r halk şarkısını  m ı rı ldan ıyor. sözle
rini  de ıkendine uydurup deği şti riyordu: 

Aşığım Bl l ly için, 
Sevdiğim erkek uğruna 

Sonuna dek çalışmaya hazırım. 

Öğleden sonra, sıcak ve nem l i  atelyede işçilerin yor
gunluğu dayanı lmaz bir duruma geldi .  Yaşl ı  ıkadınlar sık sık 
soluyor, iç  geç·i riyorlard ı .  Gençlerin Ise yüzü solgun, çiz
g i leri geri l m işti . Gözleri halka halkaydı .  Ama hepsi de her 
zamanki çal ışma hızını sürdürüyorlard ı .  Kadın ustabaşı hiç 
yorulmazdı .  Sürekli uyanı ktı , s in ir  bunal ımı  ki mde patlak 
verecek diye teti'kteydi .  Olduğu yerde yığı lmak üzere olan 
dar göğiislü, kambur omuzlu,  yeni yetme bir kızı tam za
manınd a  d ı şar.ı çııkard ı .  

Ansızı n Saxonne şimdiye <:tek hiç rluymad ığı bir vahşi 
çığl ı'kla irki ld i .  O anda, işçi lerin sonuna kadar g e ri lmiş si
nirleri hoşal<lı . Irade, sinir, her şey yok oldu. Yüz kadar 
Işç i ,  ütülerini  durdurdular ya da el lerinden düşürdüler. 
Mary idi· o ·korku çığlığını atan. Saxonne 'koyu renk tuhaf 
bir  ·hayvanın pençe biçiminde uzun kanatları nı  çı rparak ar
ıkadaşın ın  omuzuna yapıştığını gördü. Mary bağırı rken eğil
d i ,  tuhaf yaratı·k havaya fı rlad ı ,  yandaki masada çalışan bir 
kadının şaşkın yütüne doğru dald ı .  Kadın acı bir çığlık ko
pararak hemen ıbayı ldı .  Uçan yaratı•k yeniden havaland ı ,  zi•k
zaklar çizerek sağa sola sal<lırmaya başladı . Kad ınl�r kı. 
yameti ·koparıyor, kollarını kaldı rıyor, geçitlerden •kaçmaya 
çal ışıyor ya da ütü tahtalarının alt ına sığınıyorlc;rd ı .  

Ustalbaşı kızgınl ıkla: 
- Olup o lacağı bir  yarasa! diye batırdı .  Siz hiç ya

rasa görmedi niz m i ?  Merak etmeyin ,  sizi yemez. 
Ama bu kadı nları yatıştırmak kolay deği ldi. Kargaşa

nın nedenini göremeyen ıbi r  işçi öylesine ıkorkmuştu ki ,  
yangın var diye bağı rmaya başladı .  Bu çığirk kapılara doğ
ru yönelen saldı rıyı hızland ı rdı .  

Akılsızca paniğe kapı lan kadınların ıhepsi ıbiır ağızdan 
avaz avaz bağırıyor, ustabaşın ın  sesini bastı rıyorlardı .  Sa-
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xonne önce tıoplamtştı, o kadar. Ama korku çığ l ıklan onun 
soğııkkanl ı l ığ ın ı  da yoketti.  Bağırmadı ama ötekilerle bir
likte ·kaçtı . 

·isterıi:k ıkadınlar sürüsü yandaki atelyeye doluşunca, 
orada çal ışanlar da, ne olduğunu anlamadan, ıbu ıkaçışa ka
tıldılar. On dakika içinde, çamaşı·rhanede kimse kalmamıştı 
Ancak birkaç adam, el bombalarıyla, kargaşanın nedenini  
arıyorlardı ıköşe 'bucak. 

Ustaıbaşı iriyarı ıbir kad ı nd ı, ama akl ına koyduğunu mut
laka yapard ı .  Bir süre sürük lendikten sonra ıkendini topar
lad ı ,  çı lgına dönmüş kadınlardan oluşan insan sel·ine karşı 
durdu, biraz sonra bir çamaşır  sepeti alt ında, ışı1<tan kör 
olan konuğu yakalayıj) çı'kard ı .  

Mary gülsün mü? ağlasın m ı ?  bi lemiyor, kara rsız bir 
coşku içinde sağa sola koşuşup çırpınıyordu:  

- Tanrı'n ın  neye benzediğini ıbilmem, ama, az önce 
şeytanın resmini ;ıördüm ! 

Saxonne kendi davranışından hiç de hoşnut deği ldi, 
çünk'ü şaŞ'kı n l ı k  içinde dışarı fı rlarken ötekiler kadar kork
muştu. 

- Içeri g · ��lim de çal ışal ım,  diye önerdi .  Yarım saat 
yitirdi k. 

- A yoo ! .. Bu denli  korku geçirdikten sonra, dünya
da girmem artık �eni kovacakların ı  bilsem, eve dönece
ğim .  Dünyanın tüm altınını  verseler çalışamam. 

Kadı nlardan biri bacağı nı, bir diğeri de kolunu kırmış
tı. Birçoğunda ezikler, çürükler vardı .  Ustabaş ının ne 
gözdağı vermesi, ne yalvar ıp yakarıması para etti: Kimse 
işi sürdürmek istemiyordu. Ancak birkaç kişi içeri girip 
arkadaşlarının sepetler•ni, şapkalarını geti•rmek yürekliligi
ni gösterdiler. Birkaçı da saat altıya kadar sürdUrdü ça
lışmasını ; Saxonne bu sonunculardand ı .  

xv 

Mary k ı rgın ıbir sesle: 
- Anlaşılan, senin kafan dumanl ı ,  Bert, diye bağırdı .  
Barnum lokantasının özel salonunda, sofrada dört ki-

şiydiler. Saxonne'a çok pahalı  gelmesine ·karşın oldukça 
yal ın  olan düğün şöleni son bulmuştu. Bert elinde şarap 
bardağı ,  ayağa kal·kmıştı nutuk çeıkmek ·için;  ıbu şarabı , 
lakanta, şişesi e l li sent'ten satrnaktaydı. Bert'ln yüzü kıp
•kırmızryd ı ,  siyaıh gözleri nöbeti varmış g�bi parıktryordu. 

Mary: 
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- Beni almaya gelmeden önce de içmişsin sen, diye 
sözlerine ekledi. Her hal inden görülüyor. 

Bert: 
- Sen bir göz doktoruna görünsene, şekerim, diye 

karşı l ı k  verdi .  Merak etme, Bertran kendine egemend i r  
bu aıkşam . Işte bak, ayağa kalkıyor neşeyle arkadaşının  
el'iıni srkmak Için.  B i l l ,  a�iz dostum, şerefe l Sağlığına içi
yorum. Artık evli adamsın, B i l l ,  bel i rl i  saatte eve dönme
lisi n. Aslan bekarlarla hdeh tokuştunnı.ya paydos. Ken
dine Iyi b�malısın, yaşam sigortası yaptırmal ısın, ıkendinl 
4c:azal.ara ·karşı da sigorta ettirmelisin, bir yapı kooperati
fine ve ipotek uzerine ödünç veren bir kuruluşa üye, ce
naze kaldıran ıbir ıkuruluşa da ortak olmalısın. 

Mary sert bir sesle onun sözünü kesti :  
- Yeter, Bert! Düğünde ölü kaldı rmaktan sözed i l i r  

m i  tTiç? Kendinden utan. 
- Kafa şişirme, Mary! Ben ne dediğimi lbl·l iyorum. 

Bunu söylemek istiyordum, söyledim 1şte. Benim düşün
düğüm, Mary·n�n düşündüğü değ i l .  Ben im düşündüğüm . . 
Izin verin de söyleyeyim ne düşündüğümü. Cenaze kaldı
ran bi r kuruluştan sözetti m,  deği l  mi? Ama ben bunu, bu 
neşeli toplantıya göl9c düşürmek niyetiyle söylemedim ki .  
Ben ıkesin  olarak . . .  

Zor durumdan l.tJrtulmak •için bir yol aradığı öylesine 
bel l iydi ki  Mary bir zafer kazanmış gibi başını  d ikti. Onun 
bu durlJ111lu Bert'in puslu ıbeyninde bir uyarı etıkisi yaptı . 

- Bırakın da nedeni ni söyleyeyim, diye •konuşmasını  
sürdürdü. Benim demek istediğim şuydu ki , pek ş·i rin bir 
karın var, BHiy. Işte bu, nedeni .  Cenaze hidırmaktan sö:>:
etmemln nedeni .  Bütün er'kekler 1karına aşık olacaklar. Pe
şinden koşmaya başlad�kları zaman sen ne yapacaksın? 
Hoş geldin demiyeceksin ya? ılşte o zaman sana iş ç ı kA
caık. Sarkıntı l ı k  edenlerin ölüsünü ıkaldı rmak iç·in  cenaze 
işleriyle uğraşan bir kuruluşa gerek olmaz mı? Elbette ki  
olur. Kadın ·konusunda ıbeğeni satııiıbl olduğunu söylemek, 
sana i ltifat yapmaktı niyetim , ama Mary !bırakmadı ·ki , he 
men araya 9ird'i . 

ışı ldayan gözlerini Mary'ye çevird i .  Galiıbiyeti kazan
dığı için onunla alay ediyor gibiyd i .  

- Kim dem iş katarn tütsülü? Ben mi sarhoşmuşum? 
Hiç de deği l .  Her şeyi açı'k seçik görüyorum .  Karşımda 
Bi l ly, eski dostum Bil ly var, onu görüyorum. Çift gördü
ğüm de yok lbir tek Bi l ly 9ör'iiyorum. Bi l ly yaşamında iki 
yüz taşıyan bir yaratı-k olmamıştır. Bi l ly,  aziz dostum, bu-

1 04 



rada seni evl iHile boyunduruğu altında görünce Içim sızlı
yor . . .  

Birdenbire susup Mary'ye doğru döndü. 
- Dur, •köpürme kızım. Dedem Eyafet Senatöruymüş, 

Sanatoda akşamiara >kadar ipe sapa gelmez sözler eder du
IUI"'muş . . . B i l ly, sana baılrtııkça, üzülüyorum (gözleriyle 
Mary'ye meydan okudu .. .) ikendi payıma üzülüyorum, çfın
kü tüm mutluluğu ki l it  alt ında tutup tekeline aldın. lnan 
bana, akı l l ı  adamsın.  Tanrı •kadınlar• okutlu ıkı ls ın!  1lyi baş
ladın.  Böyle sürdür. Topunu n�kahla da rahata, mutluluğa 
kavuşsunlar! Sağl ığı na, B i l ly.  Sen ıbir Mohikansın, derisi 
yüzülesi icafasında bir tutarn saç bulunan bir Mohi'kan. Al
dığın okadın da gerçek bir •Kızı lderi l i  ikadın, ıkalıbımı basa
rım. Mlnnehoha, sağl ığınıza içiyorum, ıilkimizin sağ l ığına, ve 
de, şeytan isterse, gelecekteki papoose'ları n  sağl ığına! 

Bardağını  bir  d ikişte boşaltıp sandalyesine yığı ldı ,  
gözlerim kırpıştıraraık yeni evi i lere baktı . B ir  yandan da 
yaşlar süzülüyordu yanaklarından aşağı ,  ama ora l ı  olmadı .  

Mary onu yatıştırmak iÇiin el ini  uzatıp okşadı . B u  do
�unuş Bert'i ıbüS'bütün yrktı. 

- Canım,  benim de ağlamaya hakıkım yok mu? diye 
hıçkırdt. En iyi dostumu yitiorlyorum. Artık hiç bir şey asla 
es;kisi gibi olmayacak. ES4ki günleri ,  şenl iklerimizl , matrak 
geçmelerimizi düşündi.ikçe, Bi l l ' le i·kimizin yani nerdeyse 
size 'kin beslemek geliyor 1iıçirnden, Saxonne. Sizse , f<oca. 
mzla el  ele •karşımda oturuyorsunuz. 

Saxonne seviml i  bk gülüşle: 
- Avunursunuz, Bert, dedi . Gözünüzü çevirip ,  sizin 

de el ifl'i tutmakta olduğunuz ıkıza baıkırı biraz da. 
- Aldı rmayın ona, dedi Mary. Böyle duygu bunalım

ları geçirir arada bir. 
Sertçe söylemişti bu sözleri, ama ıboştaki el iyle ya

vaşça onun saçlartnı akşamaktan da geri ·kalmıyordu. 
- Neşelen biraz, Bert. Her şey yolunda. Şimdi de 

s ıra B i l ly'de. Senin nazik sözlerine cevap verecek. 
Bert hemen bir ıbardak şarap daha yuvarladı güç al

mak için.  
Bi l ly :  
- Ben s ıcak l imonluıkta yetişti rifmiş bi•r sanatçı de

ğıi J i.m, diye •homurdandı .  Onlara ne söylememi ·istiyorsu
nuz, Saxonne? Ne denli  mutlu olduğumuzu anlatma1< ge
reksiz. B'i l iyorlar mutlu olduğumuzu. 

Saxonne: 
- Her zaman da mutlu o lacağ ımızı söyleyin onlara, 
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diye cevap verdi .  Iyi d i lekleri Için onlara teşek'k'ür edin, 
aynı d i lekleri kendi lerine i lettiğimizi,  eskisi g ibi dördümü
zün hep bi rl i kte olacağımızı söyleyin.  Gelecek pazar g'ünü 
Pine S1!reefteki 507 no.lu evde yemeğe çağrı l ı  oldukların ı  
da sözlerinize ekleyin.  Sen, Mary, eğer cumartesi akşamı 
gelmek ·istersen, konuk odasında yatabi l i rs in .  

B i l ly e l  ç ı rptı .  
- S i z  söylediniz y a  işte ! Hem benden çok daha güzel 

söyledin iz .  Öyle ·ki ,  sözlerinize ekieyecek fazla b ir  şey yok
tur sanırım. Bununla birl i kte, onlara gönli.imden kopan bir 
çift sözüm var. 

E l inde ıbardaik, ayağa ıkal·ktı .  Siyah kaşları ve ki rpik
l eri altında, açık mavi gözleri daha koyu görünüyor, sarı 
saçlarını ve beyaz tenin i  daha bel iırg1n duruma getiriyor
du. Tüysüz yanakları pembe pembe idi ;  şaraptan değ i l  
( i'kinci bardağı içmekteydi daha) ,  sağ l ı k  ve  sevinçten , Sa
xonne kocasını öylesine iyi g iyinmiş, güçlü ,  yakışıkl ı , ter
temiz görünce dört köşe oldu,  bir koca bebeği varmış gibi  
sevindi .  Kendi kendisiyle de övünüyordu, çünkü ·kad ın o la
rak böyle b ir  erkeği kendine bağ layacak denl i  çeıkici l iğ i  
vardı demek. 

- Işte sonunda, düğün sof·ras ında bi raraya gelmiş bu. 
l unuyoruz. Bana ve Saxonne'a sunduğunuz iyi d i lekler bizi 
duygulandı rd ı .  Size de aynı mutluluğu d i leriz Bert ve Mary. 
Bunu söylerken, yal ın  b ir  d i lekte <bulunduğumuzu sanma
yın. Saxonne'la ben her şeyin karşı l ık l ı  olmasını isteriz. 
Bu nedenle, rol lerin değişeceği ,  s iz in düğününüzde çağ
rı l ı  olara'k sofraya oturacağımız günij bekl iyoruz. O zaman, 
ertesi pazara bize yemeğe geleceğ iniz zaman, ik in iz de 
cumartesinden geleb-i l ir  ve bir l ikte geceyi konuk odasında 
geçirebi l i rs in iz. Nas ı l ,  o oday. da döşetmekle iyi etmedim 
m i ?  

Mary: 
- Sizden hiç böyle şey beklemezdim, B i l iy i  d iye hay

kırdı .  Siz de Bert g i bi patavatsızca :konuşuyorsun uz. Ama . . .  
Gözleri nemlendi , sesi titredi ,  k ıs ı ld ı .  Gözyaşları ara

sından dostlarına gü lümsedi ,  sonra bakış ın ı  Bert'e çev i rd i .  
Del ikan l ı  ·kolunu Mary'nin bel ine dolayıp onu d iz lerinP. 
oturttu. 

Lokantadan çıkınca dördü b irl i kte Se'kiZ'inci Sokak'la 
Broodway'ın IJ<avşağında bulunan elektri•kl i  tramvay durcı
ğına gitti l er yürüyerek.  Bert'le B i l ly çekingon ve suskun
du lar. Sanki bir sıkıntı ları vard ı .  Mary 'lurygı l ı  bir sevecer
Ji:kle Saxonne'u öptü. 

1 06 



- Her şey yolunda, şekerim,  diye mırıldandı .  Kork
ma. B i r  şey değ i l .  Düşün ki dünyadaki bütün kadınlar bu 
yoldan geçmişlerdir. 

Vatman çanı çaldı .  •ki çift apar topar birtürleriyle el 
sıkışıp ayrıldı lar. Tramvay g iderken Bert bağırdı : 

- Hey, Mohikan!  Hey, M innehaha! 
Mary'nin E xonne'a son sözü de şu oldu: 
- Unutma oadiklerimi .  
Tramvay Yedinci Sokak'la Pine Street köşesinde dur

du. Orası son duraktı .  Evleri iki sokak i lerdeyd i .  
G iriş >kapısının basamaklarından çı:karken B i l ly cebin

den anahtarları çıkarıp kapıyı açtı. 
- Tuhaf, deği l  mi?  Tek !başımıza siz ve ben ,  lkimiz, 

başka kimseci·kler yok. 
Salondaki larnbayı yakarken Saxonne da şapkasını çı

karıyordu. B i l ly yatakodasına g i rdi ,  oradaki lambayı da 
yaktı, sonra geri dönerek kapının eşiğinde durdu. Saxonne' 
da olağanüsfü bir ıbeceri-ksizl ik vardı .  Şapkasını tutan toplu 
iğnelerle 'henüz başa çı'kamamıştı. Kocas ına kaçamak bir 
bakış fırlattı. B i l ly kol ların ı  açtı . 

- Gel i d ed i .  
Saxonne i lerled i .  B i l ly ,  göğsü üzerinde, genç kızın tit

rediğini hissetti . 

1 07 



IKINCI BÖLOM 

Gerdeğe girdikleri gecenin ertesi �şamı Saxonne pe
ronun basama·klarını tırmanan kocasını 1carşı lamak için ka
pıya çıktı . Kucaklaşıp öpüştüler. el ele ·salondan geçerek 
mutfağa g ittiler. B i l ly beı•ırgln bir mutlulukla derin derin 
burnundan soludu. 

- Oootı ! Ne güzel ko4<Uyor bu ev, Saxonne! Yalnız 
kahve deği l .  tüm ev güzel kokuyor. Şey kokuyor . . .  Doğrusu 
bence güzel kdkuyar işte. 

Musluktan yııkandı , ıkurundu. Saxonne tavayı ocağın 
üzerine koymuş ·kızd ırıyordu. Bi l ly ellerini 'kuruturken d i k
katle karısına bakıyordu. Saxonne bifteği tavaya koyunca 
haykırdı :  

- Tamam, yaşa! Kızgın  tavada yağsız et kızartmayr 
nerede öğrend'n sen? En iyi yöntem bu, ama bunu yapma
sını bi len ıkadın az bulunur. 

Saxonne ıbaŞ'ka 'bir tavanın kapağmı açtı , içinde<kıi ııe
fis kokulu yemeği bir mutfaık bıça�ıyla karıştırd ı .  Bi l ly ar
kadan yanaştı, kol larını <koltuk altlarından geçtrip sıktı , el
lertni memeleri üzerine sarkıttı, başını omuzunun üzerin
den uzaterak yanak yanağa geldi .  

- Oh ! Oh!  Soğanl ı 'kızarmış patates. Annem de böyle 
yapardı. Bayı l ırım buna. Ne de güzel 1cokıryor, değil mi? 
Oh! Oh ! 

'Ellerini gevşettf. Geri çeki l irken, yanağı yanağını ok
şadı. Bunun üzerine yeniden sı·ktı el lerini ,  karısının saç
larını öptü, hoşnutlukla soludu. 

- Oh! Oh ! Sen de güzel kokuyorsun. Bir kadın için 
ne tatlı dendiği zaman bunun ne demeye geldiğini  hiç an
lamazdım. Ama şimdi artı·k bil iyorum. Ve sen, tanıdığım 
en tatlı kadınsın.  
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Sevinci sonsuzdu. Yatakodasında saçlarını taradıktan 
:sonra geldi sofraya oturdu, bıçağı çatalı  e l ine aldı, bir an 
-öylece durdu . 

- Evl i l i k, çoklarının anlatt�klanndan daha hoş bir şey, 
öyle deği l  m i ?  Içtenli kle söylüyorum, Saxonne, -herkese 

.:meydan okuyabi l�r. nasıl mutlu olooduğunu gösterebil i riz. 
Yalnız, canımı s ı:kan bir şey var. 

Saxonne'un gözlerinde beUren kaygıyı görünce 1<aıh1<a
hayı •bastı.  

- Daha erken evlenmedlğlmi'ze döv'iinüyorum. Düşün 
ilir okez, bir hafta yltlrdik.  

Gözleri m innettarlı:k ve mutluhJkla parladı. Saxonne, 
yaşantılarının ıhep böyle süreceğine yemin etti Içinden. 

Yemek son bulunca, sofrayı :kaldırdı,  bulaşııkları yıka
-maya başladı .  Billy bulaşığı kurutmaya davranır gibi yeptı. 
Saxonne kocasının kolundan çekip yerine oturttu . 

- Mutluluğunun tam olmasını 1ilstiyorsan kıpırdama 
yerinden. Ne olursun, sözümü dinle. Bir sigara iç. . .  Haıyır, 
beni seyretme. �şte sana günün gazetesi .  Eğer okumakta 
"tez davranmazsan, sen daha başlamadan ben bulaşı!)ımı 
-bitlıımlş o lurum. 

B i l ly  sigarasını tellendlrlp g azete okurıken, Saxonne 
srk srk ona bakıyordu. 

Birkaç dakika sonra, Bmy Içini çekerek gazeteyl bı-
'f'ıtktı. 

- Ne yapsam yararsız, diye sızlandı.  Okuyamıyorum. 
Sa.xonne taıkı ldı :  
- N e  n var? Gözlerin zayıf mı  7 
- Hayır, gözlerim ağrıyor. Onları lyileşti rımenkı tek 

yolu, seni Izlemek. 
- Öyleyse mesele yok, koca bebe•c. Bir saniye sonra 

·bitiyor lşlm.  
Bulaşrk bezini  temizleyip bulaşııle taştnı sıcak suyla 

yıkadtktan sonra önliiğürtü çrkardı,  yaklaştı, gözlerını öptü. 
- Nasıl  şimdi? Iyileşti ml gözlerin? 
- En, daha Iyice. 
Opücüğü yineledi. 
- Ş:mdi? 
- Biraz daha Iyi. 
- Ya şimdi?. 

=- Hemen hemen tylleştl. 
Tümüyle iylteştiğlnl onayladtktan sonra, ollayap put

tamaya başladı, sağ gözünıürı yine ağndığını söyledi.  
Saxonne onu lylleştlrmeye uğraşıl"ken, bir  yeri ağrı-
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yormuş g ibi hafif bi r çığitık attı. B i l ly hemen korkuya ka
pıldı .  

- Nen var? Neren ağrıyor? 
- Gözlerim. Korkunç ağrıyer gözlerim. 
Bu kez roller değ işti , bir süre Saxonne hasta, B i l ly 

hekim oldu. Tümüyle iyi leşince Saxonne kocasını açık pen. 
cererrin önüne götürdü. Sallanır b i r  koltuğa sığışmayı ba
şardı lar. Bu koltuk, evdeki eşyaların en şatafatl rs ıydı . . .  
Yediıbuçuk dolara patlamıştı. Saxonne bundan daha gör
ıkemli bir  şeye sahip o lmayı akl ı ndan geçiremezdi .  Böyle 
olmasına karşın  'bu den l i  eli açık davrandığı için bütün bir 
gün Içi  sızlamıştı .  

Güneş battıktan sonra körfezin bütün kentlerini  bü
rüyen serin ve tuzlu hava yavaş yavaş ev in  içine doldu. 
Demiryolu şantiyesinin altında ma·kineler soluık soluğa ça
lışıyor, dalgakırandan çıkıp West Oakland istasyonunda 
durmak için yavaşlayan Yedinci Sokak yerel treninin gök 
gürültüsünü andıran sesi duyuluyordu. O yaz akşamında 
sokakta oynayan çocukların sesleri yüksel iyor, komşu evin 
eşiğinde gevezeli-k eden kadınların hafif sesleri gel iyordu. 

- Bundan güzeli  o lmaz !  diye mrrr ldandı B i l ly.  O pan
siyon odas ına altı dolar kira ödediğimi düşündükçe, bunca 
zaman nelerden yoksun kaldığımı anl ıyorum, içim cız edi
yor. Ama bir avuntum da var. Daha önce ev değiştirmiş 
olsaydım, seni bulamazdım. Daha 'i·ki hafta önce, senin var
I rğından bi le haberim yoktu. 

Eli Saxonne'un çıplak kolunu okşayaraık dirsekten yu-
karı tırmandı .  

- Tenin n e  kadar da serin !  dedi . Soğuk değ i l ,  serin.  
Dokunması tad veriyor Insana. 

Saxonne güldü: 
- Nerde}·se beni so!)utucu bebeğin sayacaksın. 
- Ses in  de serin,  diye sürdürdü Bi l ly.  Elini alnıma 

koyduğunda ne duyuyorsam, sesirtl Iş itince de aynı şeyi 
duyuyorum.  Tuhaf bi r şey. Anlatamam. Sesin ta içime Iş l i
yor, eaşturucu ve etkil i  bliır şey gibi ,  serin bir yel . . .  evet, 
tamam, serin ıblr yel g ibi,  çok sıcak bir sabahın peşinden 
öğleden sonra ç ıkan i l'k deniz nıeltemi gibi. Bazen, alçak 
sesle konuştuğum zaman, Macdonough tiyatrosunun or
kestrasındaki 'keman gibi dolu ve ezgi l i  ses ler çıkarryor.
Slin. E!azı bayağı ya da kızgın 'k.:dınlar g:ıbi ,  külüstür fo
nografları andıran ıkeskin, tiz, r.:ırtlak sesler çıka rmıyorstJn. 
Senin sesin beni tltretlyor. Sanki onun serinliğinden et-
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ki leniyormuşum gibi .  Nefis bir şey bu. Gökte eğer me
lekler varsa, onların sesi de böyledir sanırım. 

Birkaç dakika geçti . Saxonne eniatı l amayacak g ibi de
rin 'bir mutluluğa dalmış,  ancak el iyle kocasının saçlarını 
okşay�bl l iyordu. 

B i l ly konuşmasını sürdürdü .  
- Bana neyi an ımsattığını söyleyeyim sana. Hiç saf. 

kan b ir  kısrak gördün mü sen? Güneşte ıkı l ları atlas gibi 
parlar. Derisi o kadar Incedir  ki kamçının en haf.if do
kunuşu bi le iz b ırakır. Sinirleri ince, kendisi nazik, du
yarl ı .  Dayanıklı o lmasına dayanıık l ı :  En .sağlam yapı l ı  mi
d i l l iyi bi le çatlata'bi l iır. Ama kaşla göz arasında bir ekie
mini de burkaıb i l i r, veya geceleyin üzerini örtmeyl unu
tursan öldüriicü 'bir soğu'k algınhğına da l<urtıan gidebi l i r. 
Dünyada bundan daha güzel bir şey olmadığını söyleye
bi �iırim sana. Bu hayvanların o kadar ince bir yapısı vardır  
k i ,  onlara karşı nas ı l  davranı lacağını bi lmek, çok sakınmak 
gerek. Işte böyle -bir kısrağı anımsatıyorsun bana. Üzerine 
titreyecek. sana değerli ve ·Ince 'bir eşya gibi bakacağım. 
Sözünü ettiğim 1kısrak zaval l ı  yükbeygirlerinden ne denli 
üstünse, sen de öteki kadınlardan o denl i  üstünsün. Bir 
safkansın sen. Yapıhşın güzel ,  çirzgi lerin güze l ,  ateşl is ln .  
Dolgun çizgi lerin olduğunu bi l iyor musun? Hep  Annette 
Kellerman'dan söz ederler. Sen ondan aşağı 1ka lmazsın. O 
Avusturalyal ıdır.  sen Ameri•kah. Ama Amerikahya benze
mezsin .Yapıhşın başka. Sende değişik bir öze l l ik  var. Na
sı l  diyeceğimi b i lemiyorum .  Diğer kadınların yapıhşı se
nnnkine benzemez. Sen başka bir ülkeden gelmesin. Fran
se'dan, yahut bunun g�bi b ir  şey. Viicudun bir Fransız ka
dınının vücuduna benziyor. Yalnız vücudun da deqi l ,  her 
şeyin;  yürüyüşün ,  kıpırdanışı-n,  oturup kalkman, yahut hiç 
bir şey yapmadan durman, her şeyin başka. 

Bil ly, Cal ifornia'dan dışarı ç ıkmadığı ·halde, hatta doğ. 
duğu kent olan Oakland'dan baŞ'ka yerde bir tek gece bile 
geçirmemiş olmasına 'karşın düşünceleri yerindeydi . Ka
rısı Anqlosakson kökentiydl ,  ama her şeyiyle ender bir çi
çekti . E l leri ve ayakları minimini ,  kemi·kleri ve kasları in
cecik. duruşu zaritti . Kanlarını Sakson ı rkına aşı layan Fran
sız - Narman istilacı lardan almıştı bütün bu özel l ikleri . 

- Ya giylniş ln!  Sesini-n ya da teninin serinl lği �ib i ,  
e �biseleriın d e  senden bir parça. On ları her  zaman öyle 
iyi yakıştırırsın ki daha Iyi yakıştı rmak olanaksız. Hem 
bi l ivor musun, bi·r erkek senin �ibi iyi giyinen bir kadınla 
çıezerse .biraz göğsü bbarır. Hele arkadaşlarının yorum-
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ları kulağına çalınırsa: ·K immlş Bi l l 'In  yeni dostu? Ne
fls lbir parça, değil mi? !Insanın canı onun yerinde olmak 
Istiyor doğru91..1 ! • 

Saxonne yanağmı onun yanağına yapıştırdı. Bu söz
ler: bütün gün çal ıştıktan ·sonra yorgun arıgın, uyku .ser
semliğiyle gece geç saatiere dek oturup rkendlsl için dikiş 
dikmek Jşkencesill'ln ıkarşı l ığını bol lbol ödüyordu. 

- Bi l iyor musun, Saxonne, sana yeni bir ad buldum: 
Sen berrim büyüleyici 'küçük ıkarımsm. Evet, böyle. Benim 
Jcuwet şurıibumsun. 

- Benden hiç bııkmay&(:ak mısın? sordu Saxonne. 
- Senden lbıkayım mı? Ama •biz bi•rbPr4Nl'llz lçJ.n yara-

tılmışız ya ! 
- Bizim birbirimize rastlamamız ne güzel şey, değil 

ml  BHiy? H em rastlantıdan !başka bir şey deği l .  
- Biz şanslı doğmuşuz. 

- Be�kl şanstan da öte bir şey. 
- Elıbette. Olacıtktı , oldu. Yazgımız buymu.ş. Hiç bir 

şey bli�i ıbirbirtmizden ayrı tutamazdı. 
Dışa vurulmayan sevgiyle yiiklü bir sessizltk içinde 

bir süre oti.H"dular. Sonra Bi l ly'nin kol ları onu usulca ken
d�ne doğru çekti. Saxonne 'kulağı drblnde onun mı'f'ıldandı
ğını duydu: 

- Gidip yatalım mı? Ha? Ne dersin? 
Çoğu &lcşamlarını böyle geçirdiler. Ara sıra dans sa

lonlarrna, Orpheum 'a · ve�a . Beli ttyatrosuna, stiınemaya, ya
hut ıbelediye parkrndaki cul'n8"'81kşamı ıkanserierine gidiyor
lardı. Pazarları, sı!J< sık ptknlğe çıkıyorlardı .  Saxonne ·kuru 
yemekler 'hazırlıyor, Bi lly de onu Prens'le Kral'ın çektiği 
bir araıbayla dağa götürüyordu. Hayvanlar Idrnan yapmış ol
sun diye patronu seve seve veriyordu onları Bl lly'ye. 

Sabahları Saxonne saatin zl l lyle uyanırdı .  Birinci gürrü 
Bll ly ıkarısıyla birlikte kalkıp mutfakta ateşi yBkmak Için 
üstelemlştl. O sabatı Saxonne baş eğmişti . Ama o ·günden 
sonra ateşi akşamdan hazırlardı ve öyle yapardı 1cl .sabaha 
bir ıkibrlt çakmaktan başka iş kalmasın. Bu durumda, BfHy, 
bhvaltıya çağrıl ineaya kadar bir uyku daha çekiyordu. önce, 
heftalarca, Saxonne öğle yemeği hazırlayıp kocasına veri,.. -. 
yordu işe giderken. Sollf'a sek·lz g'ün Bllly öğleleri eve gel- ?. 
di yemeğe. B i r  süre sonra yeniden yiyecek çıkınını sabah
ları birl ikte götürmek zorunda tcaldı.  Hayvanları götürdüğü 
.,erin uzak ya da yarkın olmasına bağlıydı bu. 

Mary bir uysrıda ıbulundu: 
- Daha evlenir evlenmez Hk günden böyle davranıl-
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maz bi·r erkeğe, doğru yapmıyorsun. Çok düşüyorsun üs
tüne. D ikkat etmezsen ş ımartacaksın onu. O sana kul luk 
etme l i .  

- Ekmeği kazanan o, d iye karş ı l ık  verdi Saxonne. O 
benden çok çal ış ıyor. Benim boş zamanım çok. Sonra , onu 
sevdiğim için hizmet etmek istiyorum. Çünkü. . .  Canım. 
işte öyle istiyorum.  

l l  

Ev iş iTTi" tekdüzel iğine ıkarşın ,  Saxonne, iş in i  düzene 
soktukten sonra boş zaman da buldu .  Hele kocası öğle ye
meğini  b i rl i kte götürdüğü dönemlerde yemek hazırlama 
derdi olmayınca . günde saatlerce boş kal ır, bu saatleri key
fince değerlendirebi l i rdi . Yı l larca atelye düzenine al ışmış 
olduğundan, bu fazladan boş zamanlarda ne yapacağını  b i
lemiyordu. H iç bir iş yapmaks ızın oturup kalmaya katlana
mıyordu. Hala çamaşırhanede çalışan eski arkııdaşiarını 
görmeye gidemezdi .  Komşularını da tanımıyordu. Yalnızca. 
bitişi•k evde oturan tuhaf bir yaş l ı  kadını b i l iyordu.  Arka 
tı:ıraftak i avlunun tehtaperdesi 'üstünden tek tük ·konuş
muştu onunla . 

Boş zamanlarını bol ·bol banyo yapmakla öldürüyordu. 
Yet'imhanede ve Sarah'nın evinde haftada anc:ak bir kez 
banyo yapardı .  Kadın olmaya başladığı çağda ciaha sık yı
kanmayı denemiş ,  ama bu gir iş im tam bir 'başarısızl ık ol
muştu. Sarah önce alay etmiş,  sonra da kızmıştı . O, cu
martesiden cumartesiye haftada bir kez banyo geleneğini 
dünyada değiştirmezdi .  Fazlas ı ,  onca, bir özenti, bir zev. 
zeki iık ve kend isin in pek temizl iğe merak l ı  olmadığını 
ıınımsatan bir davranıştı . Sonra, s ık s ık  banyo yapmak 
demek, boşa harcanan yakıt ve daha çok sayıda kir l i  havlu 
demekti çamaşır sepetinde. Şimdi ,  B i l ly'nin  evinde, oca·k 
kendisin-in ,  leğen ıkend isinin, sabun kendis:ınind i ,  ve yı. 
kanma diyen yoktu. O da Tanrının günü yıkanıyordu. Gerçi 
banyo dedikleri s ırf bir fıçıydı .  Onu mutfağın ortasına çe
ker ve elcağızıyla doldururdu. Ama ne de olsa bu öyle bir 
şatafattı k i ,  ona kavuşm�k için yi rmidört yaşına varması 
gerekmişti. Sonra, 'banyo yapmanın tadını son kertesi-ne 
vıırdı ran bir  de sı r öğrendi komşu ·kadından. Çok yal ın  bir 
şey: Suyun içerisine bi·rkaç damla alkol i damlatı laca:ktı , o 
kadar. Saxonne daha önce bundan sözed i ldiğini hiç dııy
mamıştı . 

Bu tuhaf kadından öğreneceğl çok şey vardı daha. 
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B:ir gün ev·in arka tarafında çamaşır sererken tanışmışlardı . 
Kendi kişisel çamaşırlarıydı ,  en güzellerinden , ve bir çift 
de kaşkorse. Kadın, sundurmarıı n  korkuluğuna yaslanmış 
duruyordu. Genç kadınla göz göze gelince başıyla selam
lamıştı . Sa�onne'un tahmin i ne göre bu selam hem kendi
sine, hem de ipe serilmiş iç çamaşıriara veri l mişti. 

- Yeni evl'ils iniz, deği l  mi? diye sordu 1kadın.  Ben Ba--
yan H iggins'im. Ama küçük adımı yeğ tutarım : Mercedes. 

- Ben de Bayan Roberts 'ım. Ad ım Saxonne. 
Yeni soyadın ı  söylemekten taci duydu. Kad ı n :  
- Bir yanki için "'tUha f  bir a d ,  dedi. 
- Oh, hayır. 'ben yanki değHim ki. Cal ifornialıyı m .  
Mercedes Higgins güld ü :  
- P�ki,  pek'i·! Amerika'da ıbulunduğumu unutuyordum. 

Başka ülkelerde bütün Ameri•kal ı lara yanki derler. Doğru, 
deği l  mi ,  yen i  evlendiniz? 

Saxonne derin bir hoşnutlukla iç geçirip başryla onay
ladı .  M ercedes de iç çekti. 

- Eee! mutl u, güzel ve tatlı kadı n !  Sizi , sizden tik
siınecek 'kadar kısi<anabi l i·rim.  Bütün erkekleri aıvucunuza 
alaıbilecek güzel el leriniz var da, ne denl i  şanslı olduğu
nuzun farkında deği lsiniz. Öyle olur zaten, insan iş işten 
geçtikten sonra kafası na dank eder. 

Kadının  bu sözleri Saxonne'u sı·kmış ve coşıkulandır
mıştı. Ama hemen cevap verd i :  

- Yok can ı m !  Şanslı olduğumu elbette bi liyorum. 
Dünyanın en güzel erkeği ne sahibim. 

Mercedes yine :içini çekip konuyu değiştirdi .  Başıyla 
lççemaşırlannı gösterdi .  

- Güzel şeyleri seviyorsunuz görüyorum. Bir  genç 
kadında sağduyu Ibei irtisi bu. Güzel çamaşırlar erkekler 
I-çin bir yemdir, bizim savaş donatımımızın yarısını oluş
turur, erkekleri çel er ve . . .  

Sözünü yarıda ·kesti , kaba b i r  sesle sord u :  
- Ya siz, kocanızı elde tutmak . . .  Sonuna :kadar ikıim

seye· kaptırmamak istemez miydin iz?. .  El inizden gelirse 
tabii .  

- N iyeti m var. Beni her  zaman sevmesi iç in  ne ge. 
rekirse ya�cıcağım. 

Saxonr.e duygulanmıştı. Bir yabancı ;kadı nla bu gHııi 
konularda içl i  dışlı konuşma·sına 'kendisi de şaşryordu. 

Mercedes sözünü sürdürdü: 
- Erkeklerin sevgisi tuhaf bir şey. Ve bütün kadın

lar aym yani ışı yaparlar: erke'kleri çok Iyi tanıdı'kiarını sa-
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nırlar. Oysa hiç tanımazlar, ve bu yüzden çoğunun kalbi k ı
rı l ı r, ondan ölür g ider. Ahi Ah! Çı lgın kız lari  Demek siz 
de, •küçük yeni gel in ,  Si�z de kocanıza •kendinizi, süre'ldl  sev
direceğin izi söylüyorsunuz, öyle mi? Bütün 'kadınlar aynı 
masal ı  tekrarlar. Çünkü erkekleri ve sevgi lerinin tuhafl ı
ğını  b i ldiklerin i  sanırlar. Oysa Küçük Louisiana yarışını  ka
zanmak daha kolay. Ne yazı'k ki küçücük ıkörpe gel inler bu 
gerçeği; anladıkları zaman iş  işten geçmiş olur. Bununl a  
birl iıkte, siz •iyi tbaş lamışsınız.  Güzel iççamaşırlarınızı sak
layın, seviml i  yüzünüzü ;koruyun .  Erkeği nizi bunlarla ele ge
çirdiniz, bunlarla e lde tutacafcsı,nız. Ama bu yeterli değ i l .  
B ir  gün  s·iz inle uzun uzun sohıbet ederiz, çok az  kadmın 
merak ettiğ i ,  çok az kadın ın öğrenmeyi ıbecerdiği  şeyleri 
aniatı rım size. Demek adınız Saxonne! Bir ıkadın içi n  güçlü 
ve güzel bir ad . Ama size pe·k uymuyor. Sizi gözledim ben. 
Siz Fransızsınız. Hem su kald ırmaz Fransız. I nce zevk sa
hObi olduğu ·için •kendisini  kutladığımı söyleyin Say Ho
berts'a. 

Eli mutfa>k kapısının tokmağında, bir an sessiz durdu.  
- Bazı 'bazı ıbana gelseni�e. H iç pi�man olmazsınız. 

Ben size çok şey öğreteb i l i rim.  Öğleden sonra gel in .  Er
keğim şantiyelerde gece bekç i l iği yapar, o yüzden sabah
ları uyur. Şimdi uykuda. 

Saxonne eve girdli. Oüşüncel iydi .  Komşusunu merak 
ediyordu . Bu kara kuru kadın sır,adan bi·r yaratık değ i ld i .  
Yüzü bozuk, fazla sıcaktan boynuz gibi sertleşmişti sanki .  
ir i  siyah gözlerinin saçtığı alev ve ş imşekler Için için ya
nan bi'" çeşit ateşin varl ığına işaretti . Yaşlıydı .  Saxonne 
e l l i  i le  altmış  yaş arasında kararsız kaldı . Esıkiden sim
siyah o!ması gereken güzel saçları alabi ldiğine ·kırlaşmıştı . 
Saxon-ne'un en çok i lgisini çeken tarafı, ·konuşmasıydı. Cü
zel ,ingi l izce ıkonuşuyordu. Saxonne tbu �kadar temiz Ingi
l izeeye al ışmamıştı. Ama buna karşın ,  bu kachn Amerikal ı  
deği ld i .  Sesinde hiçbi r şive yoıktu.  Ancak, sözlerinde bel l i  
bel irsiz hir yabancı l ık  sezi l iyordu. Öyle hafif lbi•r şey k i .  
Saxonne bunun n e  olduğunu belir leyemiyordu. 

O akşam, günün olayın ı  anlatınca, 'B�IIy : 
- Ya! dedi . Demek Bayan H iggins dedi•kleri bu. Hig

gins baba gece ·bekçi l iğ i  yapıyor. B ir  kol u  yok. Garip .bi r  
karrkoca. Mi l let çekıiniyor bunlardan. Herkes deği lse de, 
b2zı ları . Yabancılarla 'birkaç Iriandatı yaşl ı  tkadın ona bü
yücü diyorlar, ne olursa olsun onunla i ı l işki kurmak istemi
yorlar. Bunu Bert an lattı ibana. Bazı ları , onu :kızdırırlarsa ya 
da sözleri hoşuna gitmezse, bir bakışta onların ayak par-
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maklarını ıbüzeceğine, öldürebi leceğine inanıyorlarmış. Tav
lada çalışanlardan biır i ,  tanı�sın onu, Henderson, Beşinci 
Sokak'ta oturur, ıbu kadının kaçık olduğunu öne sürüyor. 

Saxonne yeni tanıştığı komşusunu savundu: 
- Vallaha, onu bi lmem. Kontak olmasına kontak bel

ki, ama senin sı•k s ık  tekrarladığın bir  şeyi söylüyor. Ben
de Amerikal ı  tipi olmadığını ,  Fransız olduğumu söylüyor. 

- Öyleyse onu saygı ile selamlarım,  diye cevapladı 
B i l ly. Eğer ·bunu söylüyorsa, demek •ki kafası iş l iyor. Şe
refsizim, bu g ibi iışlerin erbabı demek! 

- lng i l izceyi ete çok iyi konuşuyor, B i l ly .  Okul öğret
mem gib i .  Annem de ıböyle konuşurdu sanıyorum. iyi öğ· 
renim görmüş. 

- Budala bir ıkadın olsaydı sen in  değerin; bilemezdi 
sanırım. 

Szxonre güldi L  
- Benimle evlenmakle ince zevk sahibi olduğunu ka· 

n ıtladığını ,  bu yüzden seni •kutlamamı söyledi .  
- Öy le m i?  O halde benden selam söyle. Onun sö

züne 'körUköriine inanıyorum, çünkü iyi bir  şeyi görür gör
mez anlıyor. Ama benimle evlend iğin •iıçı�n senin de zevk 
sahiıbi olduğunu söylemel i ,  kutlamalıydı .  

B i rkaç g ü n  soora Mercedes Higgins Saxonne'u b ir  baş 
hareketiyle selamlarkan yine gözden kaçımıadı ipe serdiği  
zarif kadın çamaşırlarını .  Hoş geldin yerine şöyle dedi : 

- Küçük gel :n, çamaşır yıkamakta usta olduğunu pek 
sanmıyorum. 

Saxonne hemen karşı çıktı : 
- Ne diyorsunuz? Ama 'ben yı l larca bir  çamaşırha

nede çalıştım. 
M ercedes küçümseyen lbi·r gülüşle :  
- Buharla temizleyen bir çamaşırhane tabi i i  diye ·kar. 

ş ı l ı•k verdi .  Bu usul bi r endüstri iş i ,  şekerim . Saçma bir 
yöntem. Ancak bayağı şeyler rbuharla temizlerneye yolla
mr, böylece bayağı şeyler  almanın cezasını çekerler. Ama 
•ince, nazi•k parçalar, olmaz şekerim öyle şey ! Onları yıka
mak b ir  sa:nattır, ctı:ıkkat isteyen, b i lgi  isteyen, o ıbiçim ça
maşırlar kadar ince görüş isteyen ibir  sanat. Ben size ıbi r  
yöntem anlatayım, salbununuzu kendiniz yapın. Kumaşı sert
leştirmeden aklandıran, yınnuşak l ık, can l ı i rk veren hir sa
bun. Ya ! Çamaşırları iyi yıkamak, başlıbaşına •ince 'bi·r sa
nattır. Hir  sanatçı nasıl çizerse ıbior tabloyu, ya da nasıl 
� i i r  yazarsa, öyle yıkamak gerek çamaşırı, sevgiyle tapın ır  
gi•bi, bi•r güze l l iğ i  ·kutlarcasına. Ben s ize daha iy i  yöntem-
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ler, sizin Yarrkee'lerin bi l mediği yollar, ve yeni model ler 
öğreti ri m. 

l. :•r baş lşareti·yle Saxonne'un lpe seri l i  gömleklerini  
gösterd i .  

- Görüyorum k i  küçük danteller dikiıyorsunuz, Bl)l
çika dantel leri,  Malta dantel leri,  Malines dantelleri,  pek 
şeker şeyler. Size pel< :kolay başka dantel l er yapmasını 
öğreteyim de sizi sonuna dek sevmesi ni istediğiniz koca
nızın hoşuna gitmek içio elcağızınızla örün . 

Mercedes'e I lik glttiği·nde Saxonne özel sabunun yön
tem ini  öğrendi kadından. Ince çamaşırları aklaman ı n  yol
ları hakkıoda bi r sürü öneri d i n l edi .  Bu solmuş yaşl ı  •ka
dın ı·n garipl iği  onu büyü l emişti . O zamana dek böyle bir 
tipe rastlamış deği ldir. Ufkun ötesindeki -karalardan ve de
n lzlerden gelen bir yeldl san·l<i onun çevreye yaydığı ha. 
va. Saxonne kadının ağzını şöyle ıb�r yokladı:  

- Siz lspanyol musunuz? 
- Hem evet, hem hayır. Daha doğrusu, ne evet ne 

hayır. Babam lrlandal ı ,  annem Perulu lspanıyoldıı. Ten ve 
y'üz bakımından ben annerne benzerim. Ama ıbaşi<a ba
kıml2rdan babama çekm işimdir. O, mavi gözlü bir Kelt'ti. 
Bir masal kahramanı gibi ıkonuşurdu. Uslanmaık bilmez 
ayakları onu uzak yol lara sürliklerdi hep. Bana verdiği bu 
aıyaklar ben i de onun okadar uzaklara götü rmüştür. 

Saxonne okulda öğrendiği coğrafyayı aklına getird i .  
Kıyıları paralel çizgi lerle gösteri lmiş bir yer bel i rdi  göz
leri önünde. 

- Oh ! diye haykı rd ı ,  öyleyse siz ·bir  Güney-Amerika
lısınız! 

Mercedes omuzları nı  si l'kti . 
- Nası l  biır yerde dünyaya gelecekti m.  Annerne ait 

büyük ıbir çiftl ikte doğdum. Tüm Oaıkland ıkenti , çiftl iğin 
en iküçük atiağına sığard ı .  

Mercedes neşeyle i ç  geçirdi, b i r  süre anılarına dalıp 
gitti. Saxonne eski Cal'ifornia' l ı  lspanıyollar g ibi yaşamı ş  
olan b u  kadın hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. 

- Iyi bir eğitim görmüşsünüz, dedi,  l ncil izceyl çok iyi 
konuşuyorsunuz. 

- lngl l izceyi okulda değ i l ,  sonra öğrendim.  Ama doğ
ru. iyi öğretim gördüm. Her ba1cımdan. Ya lnız erkekler 
hakkında tf:ııiır şey öğretmedl ler, ki bu en öneml isi .  Onu 
da sonradan öğrend im. Annem lbir hanımefendiydi. Davar
lar 'kral içesi dediikieri tipten .  Okumuşluğuma karşın, so-
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nunda bi·r gece bekçisifl in  karısı olacağımı tılç aklından 
geçirmezdi .  

B u  saçma düşüneeye kahkahalarla güldü. 
- Bekçiler, gl;ndel ikç i ler, yüz:leree!Q, binlereesi ça

l ışırdı  bize. Peon'lar (*) -aşağı yuiulrı sizin köleleriniz 
�iıbi bir şey- ve atl ı sığırtmaçlar ç iftl iğin bi·r ucundan 
·öbür ucuna gitmek için lk'iıyüz m i l  aşmak zorundalardı .  
Büyük evin içinde ise öylesine çok uşak vardı :k i ,  onları 
ayrı ayrı tanımak veya saymak olanaksızdı . 

Mercedes bir  Yunanl ı  kadın g iıbi kolay ve çok konu
şuyor, ·konuştukça yeni an ı lar canlanıyordu :kafasında . 

- Ama tembel ve pisti ler. H izmetkarların en iyi� 
Çinl i lerdi .  Japonlar da iyidir ,  ıbulursan iyisini ,  ama Çinl i
ler ayarında değ i l .  Japon hizmetÇ!i ler seviml i  ve şen olur
lar, ama en beklemediğiniz anda sizi yüzüstü bırakıp gi
derler. H intl i ler dayanı·k l ı  deği l ler, ama çok söz din lerler. 
Sı-r1lp'lerle rr.emsahip' lere tanrı gözüyle bakarlar. Ben bir 
rnerrıuhip'tim, yani  bir  hanım.  B·::rara Rus aşçı 'kul land ım.  
Her  zaman çorbanın içine tükürürdü. Tükürmel< şans geti
rirmiş l Çok tuhaf. Fakat ses ç ı'karmazdık. Töre böyleymiş.  

- Çeşit çeşit tU'haf hizmetkarlarınız olduğuna göre, 
kim b i l i r  ne çok yer gezdiniz l dedi Saxonne. 

Yaşl ı  kadın gü lerek doğrulad ı .  
- E n  tuhafları d a  Güney denizlerinde rastlad ık larımdı .  

Zenci köleler. Saçları örü rü, lburun larına ıkemi·k geç i ri lmiş 
yemyamlar. Kend i lerine söylenen bi-r şeye diıki<at etmedik
leri ya da bir şey çaldıkları zaman, onları bir h indistance
vizi ağacına lbağ larlar ve gergedan köselesiilden yapı l ı  bir  
k ırbaçla döverlerdi . Yamyamların ve kel le avci larının yaşa
di'kiarı bir adadan geldikleri iç in ,  ağızlarından :bi r  in i lti bi le 
ç ıkmaz, dayanmayı 'bir  ö lüm-kal ım sorunu yaparlard ı .  Vibi  
adında ani'ki yaşlarında küçük bi·r çocuk vard ı ,  tbana h iz
met ederd i .  'Bir gün dayak yedr, sırtı kanlar iç inde kaldı. 
O denl i  acıdım ki ,  ağlamaya başlad ım.  O ise yalnızca gül
dü. Dedi ıki bana : · Bi raz daha beklemek, ben almak şişko 
'beyaz sahibin ·kafasını . •  Onu kırbaçlayan ılrıçi l iz i ,  Bruce 
Anstey' i  amaçlıyordu . Ama küçük Vibi hiç bir zaman on-un 
kafasını keS'ip alamadı .  Çünkü 'kendis i  kaçtı. ve çal ı l ı klarda 
yaşayan vahşi ler onu parçal ayıp son lokmasına 'kadar ye
di ler. 

Saxonne titreeli ve ciddileşti . Mercedes gevezel iğ i  
sürdürüyordu. 

( • l GUnor Amerika'da tarım itç lli61 ra pan ka,ıoıoro worllon ad. 
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- Ya ·l·şte böyle l  Hareketl i ,  neşel i ,  vahşi bir yaşan
tıydı. Inanır mısınız, güzel im? O büyük tarım işletmesin
deki lngilıi�ler üç yılda okyanuslar ıkadar şampanya ve 
Scotch-Whisıky içti ler ve bu serüvende otuzbin l i ra batır
dı lar. Dolar deği l ,  l i ra. Yani yüzel l i  bin dolar. Prensl er 
giıbi yaşarlardı .  Görkemi i ,  göz kamaştırıcı ,  ç ı l.gınca rb+r ya
şantıydı . Güzel mücevherlerimin yarısını sattım da öyle 
yola çıkabi ldim.  Bruce Anstey beynine bir kurşun sı4<tı 
sonunda. Roger, tayfaları zenci olan bir şi lepte ·i•kinci kap
tan olara·k e-yda sekiz l i ra ücretle iş buldu . Jack G i l'braith'e 
gel ince . . .  hepsinden datıa olağanüstü bir yaşantı sürdür
dü. Anası babası zengin ve soylu idi ler.  Ingi ltere'ye dön
dü. babasının konağı çevresiında ked i ler için oiğer satma
ya başladı .  Sonunda ona para verd i ler, git bi r tarım iş
letmesi kur dedi ler. Doğu H indistan'da bir yerde, Sumat
ra'da galiba, yahut be�ki de Yeni Gine'de. 

Saxonne mutfı:ığına dönünce, B i l ly için  yemeık hazır
larken •komşu kaC:ını düşünüyordu hep. Hangi doyma•k bi l
meyen istekler 'bu kösele suratlı dişi papağanı Peru'da·ki 
büyüık çiftl i•kten kaldırıp tüm dünyayı dolaştırdıktan son
ra Dakiand'ın batı mahal lesine, hem de Barry Higgins' in 
ko! ları arasına ;:ıtmıştı acaba? Ihtiyar Barry yüzel l l  bin do
larl ık bir düny�l ıktan payına düşen parayı har vurup har
man savuracak tipte bir adam deği ld i .  Hele öyle bir zen
ginl iği  kendis i  hir e ide edemezdi .  Sonra, Mercedes başka 
2damların adlarını saymıştı , ama kocasının adı yoktu onlar 
aras: nda . 

Mercedes daha bir sürü şey de anlatmıştı , birbiriyle 
i l intisi o lmayan şeyler. Eskr Dünya'nın.  Yeni Dünya'n ın  hiç 
bir büyük ülkesi ya da kenti yoktu ki g itmiş olmasın.  Hatta. 
on yı l  önce, Klondike'ıı b i le gitmişti. B inlerce dolarlık altın 
tozunu meyhanelerin döşemesine saçan kül'kl'ü, mokasenli 
madenci leri beş on sözcükle anlatıyordu. Saxonne'un edin
diği izlenime göre, Bayan Higgins sürekli e l lerinden su 
gibi para akan adamlarla i l işki kurmuştu. 

l l l  

Saxonne hep Bi l ly'nin sevgi•s in i  yit: rmeme :;orunu i le 
yormaktaydı kafasın ı .  Karş ı l ıkl ı  duygularının tazel iğin i  yitir
memek bu balayı döneminde uçtukları yükseklerden yer
tüzüne dönmernek isttyordu . Bu sorun •kendisini  Bayan H ig
g ins'e doğru :tmekteydi .  Bunun sırrını b i l irdi o. Evet, mut-
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laka bi l mesi gerekird i .  Yal ın  kad ınlardan çok daha b i lg i l i  
olduğunu söylememiş ı'l"'iyd i ?  

Haftalar geçti. Saxonne çok zamanını  onunla birl ikte 
değerlendiriyordu. Ama Bayan H iggins bambaşka konular· 
dan söz açıyordu. Kolay danteller yapmasını ,  temizleme 
yöntemlerini , a l ışveriş yapmanın inceliklerini öğretiyordu. 
Sonunda bi r gün öğleden sonra Saxonne komşusunu her 
zamankinden daha konuşkan ıbuldu. Sanki sözcükler b ir  an 
önce ağzından ç ıkmak iç.i n  tez davranıyorlar da o telii� 
içersinde itişip kakışıyorlarmrş gib i .  Gözleri de. yüzü de 
kızarmıştı . Konuşması da ateşl iyd i .  Bi r sert iç•ki kokusu 
sarmıştı ortal ığ ı .  Saxonne, yaşl ı  kadının içki l i  olduğunu 
<!'nlad ı .  S in ir l i  ve ürkek, büyülenmiş sandı kend i n i .  Bi ryan
dan B i l ly'ye b:•r mendi l  diıkerken, Mercedes ' in  ağzından sel 
g iıbi dökülen sözleri din l iyordu. 

- Ba�k şekerim. Erkeklerle i lg i l i  her şeyi anlatay ım 
size. Benim iç in  del i diyen , k':ime bakarsam nazar değdi
ren bir büyücü sa!ıan herkes g ibi akı lsız l ık  etmeyin .  Dü
şünün hele! O sala1k Malaggy Donahue var ya, s<J•kakta 
karşı laştığımız zaman bebesin in  yüzünü şalıyla örter he
menceci'!<! Ben bir ıbüyücüydüm, doğru . Ama ben im büyüm 
erkeklere sökerd i .  Evet, ben bi lgeyim, çok şey bi l i r im, şe
kerim.  Kad ınların erkeklere, erke'klerin de kadınlara nasıl 
davranmaları gerektiğ in i ,  en iyi ve en kötü davranışların 
hangi leri olduğunu söyleyeceğ im size. Bütün erkeklerde 
gizl i  olan hayrat hayvanı ,  onları anlamaktan aciz ·kuşbeyin l-i 
kedınların kalbini 'kıran garip da'll'ranış ları anlatacağ ım.  Bü
t·ün ıkadınlar kuşıbeyinl·id ir .  Ben deği l im.  Ya! Din leyin !  Ben 
b!r yaşl ı  kadın ım.  Gerçek bir ·kadın olarak da yaşımı söy
lemem size. Bununla birl i kte erkekleri avcumda tutarım. 
Yüz yaşıonda da olsam, bütün dişleri-m dökülse d e, ıburnum 
çeneme değse de. ben gene erkekleri kaçırmam el imden. 
Gençleri değ i l .  Ben im de genç olduğum zamandı onlar. 
Şimdi , yaşıma uygun kiş i ler üzerinde sürdürürüm etkimi .  
Böylesi ya·kışrk a l ı r. Böyle bir etk:iye sahip olmam iy i  b i r  
şey. Şu yeryüzünde ne bir  akrabam, ne metel iğ im var. Bü
tün dünyal ığı-m sağduyumdur; bir de anı larım.  Kül olmuş 
snılar, ama şahane anı lar, pırıl pırıl yıldızlı  anı lar. Beni m  
giıbi yeş l ı  kadınlar a ç  ıkal ı rlar. soğuktan titrerler. yahut d a  
sadaka l l e  geçini rler. Ben el imde tutarım erkeğ imi .  Evet, 
tamam, olup olacağı Barry 'bi r  öküz gib� ağır. Ama ne -:lo 
olsa erkekti r ya, güzel im. Ve her erkek gibi garip b i r  ya
ratık Tek kol ludur, doğru. Ama bunun da b ir  üstünlüğü 
var: Dövemez ben i .  Yuvarla·k ·kaslar iplik gtbi i nce l ince 

1 20 



yaşl ı  kemikler gevrekleşir, dayağa gelmez. Ama bir de. 
genç aşı'kiarını düşünürüm, gençl iğ in tüm çı lgınl ığına ken
dini b ı rakmış o şehzadeleri , düşünürüm de derim ki ken
di kendime: Yaşad ım bu hayat ı !  iyi  yaşadım. Bu kadarı da 
yeter bana, derim.  Yaptığım hiç bir şeye üzülmed im.  Koca 
Barry sayesinde de, b i r  lokma ekmekle sıcak b:ır odam 
olacak yaşamımın sonuna dek. Peki neden? !Erke·kleri ta
nırı m  da ondan. Ve çürtikü onları avucumda tutmam için 
gerekl i  kurnazlığı h iç ;bir zaman yitirecek değ i l im .  Erkek
leri bu biçim tanımak 'buruk 'bi·r t�t l ı lık.  Buruk o•maktan 
çok tatlı bir şey. 'Erkekler, erkekler, blir sürü er1<ek. Odun 
kafa l ı lardan , burjıNa •kodamanlardan ya da işten baş-ka şey 
düşünmeyen domuz g i'bi tüccarlardan sözetmiyorum. Erkek 
dediğim, karakterl i ,  ateş l i ,  c in gibi ·kimseler. Belki  çı lgın 
adamlar, ema zaptedi lmez, şahane çı lgınlar soyundan. 

· Ya !  Küçük gel in,  öğrenmel is in  sırrımı .  Değişi1k l i ktir 
bu sır!  Büyü, değiş ik l !ıktedir .  Budur altın anahtar, eğlend i
rici oyuncak. Kadın erkeği avucunun içine a l ırsa. o zaman 
erkek, sad ı k  tku1u 'kölesi olur. B ir  kad ın  birçok 'kad ın ı  kendi 
içinde toplamal ı ,  özetlemel i .  Eğer kocasının sevg is in i  ele 
geçirmek istiyorsa. Çiy altında ışı l  ışı l  yanan, tümüyle  açı
l ıp  sonra da solmayan bir çiçek g ib i ,  hep konca gibi dur
mal ı .  Sürekl i  o larak yenilenen, sonsuza dek taze, her za
man değiş ik çiçekleri barındıran bir  bahçe almalısınız.  Ve 
erke" ıdP.digin, bu bahçeden hiç bir zaman son çi:;:ekleri 
toplamamal ı .  son bukeNn i  bağlayıp gitmemel-L 

• Dinleyin.  küçüık gelin. Aşık 'bahçesinde bir yı ları ya
tar. Bu yı lan, bayağ ı l ı ktı•r. Ezin onun ıkafasın ı .  yo'ksa o yı
kıp geçer bahçenizi . Sürekl i  anımsayın bu sözcüğü: baya
ğ ı l ık  . . .  H iç bir zaman çok iç l i  d ış l ı  olmayın. Erkeklerin ka
balığı görünüştedir. Kadın iar onlardan daha kabadırlar. Ha
yır. tartışmaya kalkmayın ,  küçük gel·in .  Siz bir çocuk-1ka
dınsınız. Kad ınlar erkekler ıkıtdar incel i·k l i  deği l ler. Ben bi
l i rim ne söylediğim i .  Giderler, yatak öykülerini başka ka
dın lara anlatı rlar. Erkeıkler hiç yapmazler böyle şey. Ne 
Pe açı klarsınız bunu? B:r tek açıklama yolu :  3ütün sevgi 
işlerin<le >kad ınlarda daha az incel ik  var da ondan. Ve ıbur
da yan ı l ı rlar. Bayağı l ı·k böyle doğar işte, ve bu sümüklü 
böce1< sevgiy·i ıkirletir, berbat eder, yokeder. lncel iqi  el
den bıra•kmayın, küçük gelin. Kend inizi çırı lçıplak göster
meyin sakın. Sürekl i  tü lunüze, hatta ıb;ırkaç tüle bürünün. 
Hepsi de  en iyisinden ve değerli taşlarla işlenmiş olsun. 
Sizi son zarfınızdan saymalarına hiç izin vermeyin. Ertesi 
günler Için yedek tül ler, tbaş·ka tü l ler, sonsuz tü l ler ıbuluş-
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turun. Ama s'iızi örten tül lerden her biri, s ize sahip ol
mak' için yan ıp tutuşan sevg i l�nizle aranızdaki engel lerin 
tek ve sonuncusu gibi görünmel i .  Her seferinde. artık her 
şeyi e lde ettiğin i ,  son savunmanızı da 'kırdığını  sanmal ı  o .  
Böytece, h i ç  b i r  zaman doyup bıkmayaca'ktir, çünkü ertesi  
günü,  gözüilden kaçmış olan başka b�r son savunma daha 
bulacaktır •karşısında. 

Unutmayın:  Herbir tü l tek ve son örtü olma l ı .  Her şeyi 
onun 'ko l ları arasında ·bırakıyormuşsunuz gibi yapın sü
rekl i .  Ama ertesi gün ve bütün ertesi günler için mutlaka 
bir şey saklayın ona verecek. Değiş ikl ik, şaşırtmaca, böy
le sürer, erkeğin iz sizi durmadan kovalar, yenHilği başıka 
kadınlarda d eğ l i ,  s izde arar. Kocanızı size tut'kun kı lan şey 
taze l iğinizdi ,  özgün güzel l iğ inizdi , s izdeki gizemdi .  B ir  er
kek b ir  çiçeği koparı r da tüm kokusunu içine çe'kerse. 
başka çiçekler arar. Budur onun özel l iği . Sjq hemen kopa
rı lmış b ir  çiçek olarak kalmal ısınız, ama hiç bir zaman tü
m üyle •koparı lmamal ısınız: sevgil iniz sizdeki balı emmeli , 
ama bu bal asla tükenmemel i .  Kafasız kadınlar ---<bütün 
kadınlar kafasızdır- bir •koca bu ldular mı, 'kesin zaferi ka
zand ıklarını sanırlar. Sonra kend i lerini bırakırlar, yağ bağ
!arlar, tıanta l laşırlar, bozulan etki lerinde duyarl ı l ıık kalmaz. 
kırgın,  'buruk olurlar. Ne budala yaratıklar tanrım ! Ama 
sizin durumunuz ·başka. Siz ıbi r  çocuk-kadınsınız, i lık ba
şarınızı elde etmlşsiniz: ş imdi sizin için  söz konusu olan. 
aşk yaşantınızı kesintisiz bir zaferler z inciri durumuna ge
tirmek. Erkeğinizi  her gün baştan kazanmal ısınız. Son zafe
rini�i elde ettiğiniz gün, artık hiç bir şeyi elde ederne
yecek duruma geldiğinizde, S'iiz·in  içio sevgi de bitmiş olur. 
O zaman son sözcüğü yazmış, yanına da noktasını koy
muş olursunuz ve erıkeğiniz yabancı bahçelerde dolaşmaya 
çıkar. Şunu katanızdan çıkarmayın k i ,  doyma;k ıbi lmeyen 
bir sevg iyi her zaman açık ama hiç doymayan bir iştahla 
beslemek gerek. Elbette ıki sevg i l in izi  besleyeceksini'Z; 
bunu el inizden geldiğince en iyi biçimde yapın. Ona çok 
şey verin, yine verin ,  verin ,  amma onu öyle b:ır durumda 
uğurlayın ki  sürekl i  açlrk duysun, size geri dönüp tekrar 
tekrar istesin.  

Bayan Higgins ıbirdenl>ire ayağa kalktı , kaprya doğru 
yürüyüp odadan çııktı .  Zayıf, pörsümüş vücudunun ne denl i  
çevi'k v e  zarif olduğu Saxonne'un gözünden kaçmamıştı. 
Bayan H iggins az sonra odaya döndüğünde onu gözledi ve 
onun bu nitel ikler:in in  hiç de düş ürünü olmadığını saptadı .  

Mercedes yerine oturdu v e  dedi ki : 
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- Ben s ize sevgi a lfabesinin daha ancak birinci har
f ini öğrettim .  

•El inde güzel kahverengi ağaçtan minnacı-1< bi r çalgı 
vard ı .  Gttara benziyordu, ancak dört tel l iydi. Başpamıağını 
hafifçe telfer üzerinde gezdirerek inee, ezgi l i  bir sesle 
garip riltim l i  'bir şark ı tutturdu. Yabancı d i ldeydi şarkı. Sev
giye ç ağıran sıcak sesl i harfler egemendi ıbu di lde. Kadı
nın ve gitarın sesleri şehvetli dalgalar g iıbi yü'kseliyor, 
okşayıcı mırı ltı lar olarak i·n iyor, sevg in in  doğuşuyla batı
şını canlandıran uzamalarla sürüyor, sonra yeniden gü-�le
r.iyor, :kimi zaman •buyurucu çağrı lar yakarışlarla, kimi za
man sızlanışlarla, ç ı lg ın çağrı lar ve umutlandınnalarla bir
birine ıkarışıyordu. Bütün bu tutkulu ezgi ler Saxonne'u cos
turuyor, çalgının kendisi grbi titreş imler ·yaratıyordu ben l i
ğ inde. Düş görüyor g i'biydi .  Handiyse sersemlem:şti. Mer
cedes şarkıyı bitirince Saxonne'a baktı .  

- Erkeğiniz sizi son kez olarak kucaklamış olsa, vü
cudunuzu e.ski bir öyk'"ı.i gibi bütün ayrıntılarıyla bi lse bi le,  
sıiız bu şarkıyı ben im gibi  o1<uyun, kol ları yeniden saracak
tır s iz i .  ve gözlerinde geçmiş günlerin  ç ı lgın ateşi tutusa
caktır yeniden. Anl ıyor musunuz. küçük gel:in? 

Saxonne'un dudakları öylesine •kurumuştu k i ,  ancak 
başını  sal !aya!b i ld i .  

Mercedes çalgısını gözden geçirerek mırı ldand ı :  
- B u ,  altın renkl·i 'koa'dır. Ormanların kra l ı .  Sandwich 

edalarının yerl i leri ukule�e derler buna. · Sıçrayan pire •  
demektir gaHba. Havai yerl i lerinin derisi  d e  altın rengin
dedir. Sevdalı bir ırk.  Tropikal  gecelerin tatlı serin l iğinde 
al izeler okşar onların vücutların ı .  

Mercedes yerı':den çalmaya başladı .  B u  seferki şarkı 
basıka d i ldendi .  Saxonne'a Fransucaymış giıbi �eldi .  Ne
şeli ,  hareketl i ,  çekingen ve hafif b i r  şarkıydı .  Yaşl ı  kadı
r:ın I ri qözleri zaman zaman daha da büyüyor. sonra kar
sısındPkini  ıbüyülemek istercesine şeytanca yumuluyordu.  
Sarkı bitilnce, yine Saxonne'a ba·l<tı . Beğenmesinl  bekl iyor
du galrba. 

- Bu şarkıyı öbüründen daha az sevdim. dedi Sa
xonne. 

Mercedes omuzlarını s i lkti . 
- Heps inin  kendine göre :bir  değeri vardı . Ya l Öğre

nece'k çoık şeyiniz var, •küçük gelin !  Gün olur, erkekleri 
şarapla bOyüleyebi l i rs in ;  gün de o lur, onları şarkıy la  sar
tıoş edebiHrsin .  O den l i  tuhaf yaratıklar •ki l Çeşit çeşit 
yol ları var bu Işin. Örneğin 'ince çamaşırları alal ım. Her 
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biri büyülü bir ağ. H iç  bir bal ıkçı ,  b izim o nazıik iç çama... 
ş ıriarımızia başardığımız av gibi bal ık  tutamaz. Doğru yol-ı  
dasınız. Ben öyle erkekler görd'üm � i  sizin şu  •:ıpe serdiğ i
niz ıkaşkorselerden daha güze l ,  daha ince o lmayan bir kaş
korsenin tuzağ ına düşmüşlerdi .  Ince çamaşırların paklan
ması bir sanattır; ama onları pa!klamak bir amaç deği ld ir  
asl ında. En büyük sanat, erkekleri e lde etmektir. Sevgi, 
bütün sanatların toplamıdır ,  varl l'k nedenidir. Bakın, ·her za
man her çağda çok zek·i kad.ınlar bulunmuştur, büyük t<a
dın lar. Bunların güzel olmaları gerekl•l deği ld i .  Akı l l arı tüm 
ka'Ciın güzel l iğ inden daha büyük, daha etk i l i  o lmuştur. Prens
ler, kral lar eğ i lmiştir onların önünde. Onlar için mi l letler 
savaşmıştır. Onlar yüzünden •im�ratorluklar yıkı lmıştır. 
Onlar üzerine d in ler kurulmuştur. Erkeklerin dünya�ını e le 
geçiren o büyük kadınların adlarını akl ı nızda tutun, çocuk 
kadın:  Afrod it g ib i ,  Astarte g i b i .  

Ve baş ladı abuk sabuk konuşmaya. Karmaıkarışı·k söz
ler ediyordu. Ama Perulu kadının anlaşı lmaz sözleri bel i r
siz ve gizemli  b ir  anlam yüklüyordu. Saxonne şaşkın l ıkla 
dinl iyordu. Bu söz kalabal ığı  alt ında akı lalmaz, sözle anla
tı lması olanaksız derin l ik ler sezin l iyordu. Ara s ı ra ,  4<ut
sa l l ı klara saygısız korkunç imalar ve içerikler şimşek g ibi 
çakıyordu o karan l ı k  uçurumlarda. Yaşl ı  kadının di l i  ya
kıcı ,  yok edici bir lav sel iydi sanki . Saxonne'un yanak
lan alnı ve boynu alev alev yan ıyor, g itgilde kızarıyordu. 
Korkudan titriyor, yüreği bu lanıyor, a'kl ı  başından gidiyor
du. Baygın lrk geçireceğ im dive •korktu . Ama her şeye 
·karş ın  yerinden kalkamıyordu. El iş in i  d izleri üzerinde unut
muş, her türlü düş gücünü yeters iz bırakan bir  karabasan 
i�l iyordu •benl iğin in  derin l·i k lerinde. Bundan çoğuna daya
namayacaktı artı'k. Karşı •koyabi lmek için, kurumuş dudak
larını ıs lattı . Konuşmaya hazırlandığı sırada, Mercedes 
sustu. Sonra çok sakin olara'k: 

- Birinci ders burda bitti , dedi . 

Ve ıkarşıs ındıfkinin canını srkmaktan tad alan alaycı 
bir davranışla kahkahayı ıbastı : 

- Hayrola,  neniz var? Al ındınız mı yoksa? 

Güçlükle soluyan Saxonne sin ir l i  bir hıçkırığı durdur
maya uğraşara·k soluk soluğa sertçe: 

- Dehşete kapıldım, diye karşı l ıık verdi . Beni 4<orku
tuyorsunuz. Çok akı lsız kadınım ben. O ıkadar bi lgis izim 
ki .  . .  bunu akl ımdan bi le geçirmemiştim. 
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Mercedes başını anlayışlı  b iç·imde sal ladı .  
- Kori<makta hakl ısınız, dedi.  Ciddi bir şey. Korkunç 

bir şey. Harika bir şey. 

IV 

Görüş alanı oldukça sın ırl ı  olmasına karşın,  Saxonne 
yaşemı boyunca açık seçi k görmüştü gerçekleri . Bir koca 
seçme sorununu işçi sınıfından gelme çoğu genç kızdan 
daha iyi bi ldiği  gibi ,  evlendi kten sonra ıkocas ı n ı n  sevgisini  
yitirmeme sorununu da b i l i rd i .  Kendi kendine akı lcı  bir fel
sefe gel iştirmişti sevgi konusunda. Hem içgüdüsüyle ,  hem 
de bi l inçl i  o larak, ince davranışlara yöneJıi'r, a l ışkanl ı ktan .  
bayağı l ıktan kaçınırd ı .  Kendisi bayağı b ir  kad ın olursa sev
ginin değeri de düşecekti , bi l iyordu bunu. Evlendi kten son
ra geçen haftalar içinde, Bi l ly hiç biır zaman onu pasakl ı ,  
üst ıbaş perişan,  uyuşuk ya da s in ir l i  görmüş değ i ld i .  Ki
şisel tıavasını ,  serinkanl ı l ığ ın ı , değişmez huyunu bi lerek, 
isteyerek ev-ine s ind1•rmlşti . Şaşırtıc ı l ıik ve çekicW k  kozla
rını da savsa'ldamamıştı . Doğuştan sağduyulu olması bir 
yana, düşleme gücü de sürekl i  can l ı  o lmuştu. B i l ly'yi el
de etmekle bir gömüye sahip o lduğunu kendisi  de bi l i
yordu. Del ikanlı ateşl·i bir sevgi l iydi, ve Saxonne övünç 
<!uyuyordu bundan. Ortanın çok üstünde görüyordu koca
sın ı .  Cömertliğ•. her zaman her şeyin en iyisini  seçmesi ,  
temizl iğ i ,  kendine iyi bakması,  özeni ,  her şeyi i le  başka, 
her şeyi ile yüksekti .  Hiç 'kabalık etmez, i nce davranışa 
ince davranışlarla karşı l ık  veri rd i .  Tabi i Saxonne da, in
celi·k göstermekte dizg:n ler.in  kendisinde olduğunu ve bu 
konuda her zaman kendisin in örnek olması gerektiğini iyi 
bi liyordu. Çoğu zaman B l l ly yaptığının farkında olamazdı ,  
şu veya bu şekilde davranmasının nedenini ibi lmezdl . Oysa 
Saxonne şaşmaz b:Or yarıgı i le  onun davranışların ı  beğenir ,  
eJ'kekler arasında en değerl isini  seçtiğine inanırdı .  

Evet, kocasının sevgis in i  sürekl·i can l ı  tutmanın g e
Tekl i l iğ in i  açık seçi·k görüyordu, ve bunu başarmak için 
yeteri ·kadar akıl ve görgü yedeğı:ıne de sahipti. Ama yine 
de Mercedes'in açıklamaları kendisine çok yararl ı oluyor, 
görüş alanı gertiş boyutlar kazanıyordu. Yaşl ı  kadın, Sa
xonne'un kendi ·kendine varmış olduğu sonuçları doğru
luyor, onun eski düşüncelerini bir yana atıp yen i lerin i  
aşı l ıyor ve ılıatta tüm sorunun içler acısı önemini ikaba bir 
çizgiyle  belirtiyordu. Onun bu coşkun anlatılarından bir
çok bölüm kaldı Saxonne'un kafasında. Bazı ıbölümlerin 
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a.nlam1n1 ancak sezebi ld i .  Baz1 bölümleri ,j:se .  görgüsünün: 
ve ıkavrayışının ço·k üstünde o lduğu için, h iç kestiremed i .  
Ancaık, tül v e  ç içek benzetmelerini v e  sürekl i  verecek bir 
şeyi yedek olarak saklama kural ın ı  çok iyi anlamıştı . Böy
lel i kle daha engin ve daha güçlü bir sevgi felsefesi ben�m
semeyi becerebi ldL Tanımış olduğu ıbütün evl i lerin yaşan
tıs ın ı  gözönüne getird i ,  bütün bu evl i l joklerin niçin,  neden 
tükendiğin i  ortaya ç ıkardı . 

Yeni bir hevesle koyuldu ev işlerine, •kendine güzel 
iç çamaşırları d i kt i ,  çekici l iğ in i  gel iştirmeye •koyuldu.  Al ış. 
verişte en iyisini  almaya çal ışır, tutumlu davranmayı da 
boşlamazdı hiç. Gazetelerin pazar eklerinde, evin yarkın.. 
larıneta bulunan bir okuma odasında pa·rasız gözden geçir
diği  kadın der9 i lerinde, güzel l iğ in i  korumaya yarayan bir  
sürü bi lg i  edindi .  Vücudunun çeşitl i kısımlarını ıbel·i·rl i  yön
temlerle çalıştırıyor, her gün ıbir  süre yüzüne masaj ya
oıyor, tazel iğ in i  ve rell'klerini korumak için kaslarını iş le
tiyordu. 

B i ! ly'nin bunlardan haber-i yoktu . Bu gibi tuva let ay. 
rıntı ları onu i lgi lendimıezdi .  Sadece sonuçları öneml iydi . 
Koca açıs ından. Saxonne doğa ve saği� bi l imin i  incele
mek iç in Carnegie kitapl ığından ödünç kitap aldı ve ken. 
d i si tıa�kkında, <kadın sağl ığının gereıkieri hakkında bii'r yı
ğın bi lg i  edindi.  Bunları ne Sarah. ne yetimtıanedekl ka
dınlar. ne de Bayan Cady öğretebilmişlerdi ona. 

Uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra, model leri ve 
öğütleri kendi beğenisine ve ·kesesine en uygun 9elen tiı•r 
kadın dergisine abone oldu. Okuma odasında başka dergi
ler de 'karıştı rabi l iyordu. Böylece birçok dantel ve ·işleme 
modelin in ·kopyasını ç ıkarmayı başard ı .  Çoğu kez :kentin 
yukarısındaki tLJhatiyecHerin vitrinierini incelerdi. Ufaık te
fek al ışverişler yaparken el iş i  bölümlerindeki pahal ı  mal
lerı inceleme fırsatını  ·kaçırmazdı .  Hatta •bir seferinde,  e l le  
çizi lmiş yağl ıboya re&imlerle süslü Ç in  ipekl i lel"i almayı 
düşünmüş, ama ateş pahası o lduğunu görürn:e caymıştı. 

Yavaş yavaş, yal ın  genç kızl ı k  çamaşırların ı  bir yana 
atıp yine yal ın  ,ama güzel danteller, :kırmalar, a jurlarla 
süslü yeni parçalar •koymuştu yerine. Kışın giydiği  ucuz 
fani lalara örgü i le  süsler yaptı. Pek pahalı olmayan ince 
patiskadan pündüz giyilecek gömlekler ve •küçük 'kaşıkor
seıer d ikti . Üzerine çiçekler işledi ve bakımına özen gös
terdiği 9ecel ikler tazeliğin i ,  seviml i l iq in i  fıiiç yitil"medi .  
Fransız kadınlarının öğle yemeği nde ş ifon başl ık lar g iyd ik
l erini bir dergide okuyunca, hemen rbir metre benekl i  lsviç-
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re musl in i  aldı ,  akl ından modeller denedi ,  dantel parçala
rıyla süsled i .  Öyle hoş b•r yapıt çıktı ki ortaya, Mercedes 
coştu, kutladı onu. 

Bu mutluluk ayları boyunca h iç ıboş kalmad ı .  B i l ly'yi 
de unutmuyordu .  Kışın başında yarım yün eldivenler ördü. 
Bll ly evden çıkarken bunları takıyor, sokakta biraz uzak
laşınca hemen çıkarıp ceobine sokuyordu. Kocasına ördüğü 
iki yün okazak daha çok beğeni ldL Evde oturduğu akşamlar 
zorla qiyd i rdiği  pantuflalar da işe yaradı. 

Mercedes ' in sağlam ve pratik aklı çoık yararlı oldu, 
çünıkü Saxonne her zaman en iyisini a lmaya, aynı zaman
da da tutumlu olmaya çabal ıyordu. Fiatların ücretlerden 
daha hızl ı  yükseldiği b ir toplumda evi çekip çevil'me so
rununu böyle ·karşı l ıyordu. Yaş l ı  •komşusu pazardan a l ış. 
veriş yapma hünerin i  o denl i  iyi öğretti ki, B i l ly'nin ver. 
diği b ir  dolarla 'komşu kadın lardan yarı yarıya daha çok 
şey a labi l iyordu. 

Her cumartesi akşamı B i l ly aldığı haftal ığ ı  karısının 
dizlerine bırakırd ı .  Bu parayı ne yaptığını hiç somıazdı ,  
ama yaşamında bunca iyi  bes l enmediğini  yineleyip du
rurdu. Saxonne da, d izleri üzerine seri l i  paralara el do
kundurm2dan, önce gelece1< hafta kocasına gerekl i  oldu
ğunu düşündüğü harçl ığı  veri·rdi .  Hem de çok para a lması 
için üstelerd i .  Ayrıca, hafta arasında gerekirse datıa çok 
para i stemesi iç in de üstelerd i .  Aldığı paraları nereye har
cadığını  söylemesini de istemezdi . Şöyle d iyordu ona: 

- Es·kiden sürekl i  para bulunurdu cebinde. Şimdi  ev
Jendin d iye bu durum değişmemel i .  Yoksa hiç evlenmez
dim senle. Erkekler yanyana geldi ler mi ,  ne yaptıklarını 
bi l i rim ben , merak etme. B iri bir  ıkadeh ısmarlar. Sonra 
öbürü i kram eder. Bunun i çin  parası olmak gerek. Eğer öte
kiler kadar cömert davranamayacaksan, hiç gitmezsin on
larla meyhaneye, ben seni b i lmez miyim? Ve 'hiç gitme
men iyi  olmaz . . .  Yani sen in için iyi olmaz demeık istiyo
rum. Başka erkeklerle arkadaşlık etmeni isterim.  Iy i  b ir  
şey bu. 

B i l ly  karısını kolları arasına a l ıp  dünyanın en yaman 
küçük kadın ı  olduğuna yemin  ediyordu. 

- Ama bu harika bir şey, diyordu neşeyle. Hem da
ha iyi besleniyorum, hem daha •rahat bir evde oturuyorum, 
flrkadeşıarıma içki de ısmarlıyorum, üsteJi.k para da artırı
yorum. yahut sen artırıyorsun benim payıma. Şu duruma 
bak: Her ay düzenli biçimde eşyaların ıborçları ödeniyor, 
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çılgın gibi sevdiğim bir küçük karım var, üstel iık artırım 
sandığında param da yatıyor. Kaç paramız var şimdi? 

- Altmışiıki dolar, cevabını  vel"di Saxonne. H iç de kö
tü sayılmaz. zor günler için. Zor günler olabil ir,  hiç bil in
mez. Bakarsın hasta olursun, yahut bir kaza geçirirsin .  ya 
da herhangi bir başka şey olur . . .  

Kışın ortasındaydı,  B i l ly çekine çekine Saxonne'a para 
sözü açmak zorunda kaldı . Eski dostu B i l ly Murphy gripe 
yakalanmış, hasta yatıyordu. Çocuklarından biri de sokak
ta aynarken araba çarpması sonucu yaralanmıştı ve du
rumu cidd iyd i .  I ki haftayı yatakta geçiren Murphy güçsüz 
düşmüştü. E l l i  dolar ödünç istiyordu B i l ly'den. 

- Korkulaca'k bi r şey yok, dedi B i l ly .  Çocuklukta� 
beri tan ırım onu. Bir l ikte g iderdik Durant oku luna. Dürüst
lük örneği-dir.  

- Sorun o deği l , dedi Saxonne. Bekar olsaydın he-
men verirdin bu parayı ,  öyle değli mi? 

B i l ly bir baş sal lama i le evetledi. 

- iyi ya, evli olman bir şey değ iştirmez. Para senin. 

B i l ly:  

- Ne diyorsun sen ! d iye haykırd ı .  Para ben im de
ği l , bizim!  Sana sormadan kimseye ödünç vermem. 

Saxonne'un pek canı s ıl< ı ld ı .  

- inşal lah bu sözleri arkadaşına da söylemedin,  diye 
sitem etti . 

B i l ly güldü: 

- Yok can ım!  Söyler mıyım hiç? B i l i rim sonra ıkı
zars ın .  Bir şeyler yapacağımı söyledim sadece. Paran var
sa sen de benim gibi verel im dersin ,  bi l iyorum. 

Saxonne sevgi dolu ·hafif 'bir sesle:  

- Oh! B i l ly! diye fısı ldad ı .  Belki  sen farkında değil
sin, ama evlendikten beri bana söylemiş olduHun en tatlı 
sözlerden biri bu . 

Saxonne Mercedes' le ne den l i  çok goruşse, onu o 
denl i  2nlaşı lmaz buluyordu. Bir  şeyi anlamıştı hemen : 
Yaşlı  1kadın korkunç cimriyd i ,  ama iş kendisine harcamaya 
geldi mi ,  şaşılacak bir savrukluqa dalıyordu. Kendi çama
şırları -el le d ik i lmiş tabii, aşağı kurtarmazl- çok pahal ı  

1 28 



şeylerciL Sofrada, Barry'ye verdiği  yemek Iyiydi ,  ama kendi 
yedikleri çok daha nefls şeylerdl . Oysa Ik is i  de aynı sof
rada yerlerdl .  Barry bir biftekle. yetin irken, Mercedes bon
flleye değer görürdü kendin i .  Be rry'nin tabağında kocaman 
sert lbl r  koyun pirzelası yatar, hanımın tabağında Ise Fran
sız usulü mlnnacık pirzelalar sıralanırdı. Çayla katrve ayrı 
ayrı kaplarda demlenlr ya da pişerd i .  Barıry yirmibeş sent' 
l i1k çayı kocaman ağır b ir  tasdan Içerken , Mercedes yu
murta kabuğu g ibi lncec ik, hafif pembe renkte bir bar
daktan yudumlarıdı üç dolarlık çayını .  Onun ylrmilbeş sent
l lk  ·kahvesine süt katar, kendisi kaymak eritirdi moka
sında. 

- Moruğa çok bi le, derdi Saxonne'a. Ağzının tadını  
bi lmez k i .  Anlamadığı Iyi  şeyleri onun uğruna boşuna har
camak pek yazık olur. 

Iki <kadın arasında ufak tefek değiş tokuşlar başladı .  
Mercedes, şarkı söylerken ukulele'yl tıngırdatmayı öğretti 
Saxonne'a. Oldukça kolaydı bu, yeter ıki lbile·kler çevik 
olsun. Verdiği  ders Için para almadı gerçi ,  ama bir 'kar
�ı lık önerdi .  Artı·k benden geçti böyle şeyler, diyordu. 
Uzun sözün ·kısas ı ,  Saxonne'un pek güzel diktlği  sabah 
başlığına karşı çelgıyı ona vereceğini söyled i .  

- Birkaç dolar eder, ded i .  Bana yirmi  dolara patla
mıştı , ama yı l lar önceydi .  Ne de olsa, başlığa de�er. 

Saxorme de sevinçliydl bu pazarl ıktan. Buna karşın 
sordu: 

- Ama yaptığım baş lığı biraz hoppaca bulmuyor mu
sunuz? 

Mercedes açık konuştu : 

- Kır saçiarım Için almıyorum onu. Mal iyet flatına 
satacaı:lım. Romatizmelarım azmadığı zaman ben de ufak 
tefek şeyler yapıp satıyorum. Ya ! şei<erlm, Barry babanın 
e l l i  dolar ayl ığı  yeter ml yoksa ben�m 1harcamalarıma? 
Açı�ı ben kapatıyorum. Yaşlı ların ,  gençlerden çok Ihtiyacı 
var paraya. B ir  gün s·lz de ö�reneceksiniz bunu. 

- Bu değiştokuşa çok sevindim, dedi Saxonne. Mus
!ln almak için gere-k l i  parayı bir yana kor komaz kendime 
başka bir başl ık yaparım. 

Mercedes şu ö�üdü verdi :  

- Birkaç tane yapın. Ben s iz in payınıza satarım on
ları. Taıflli, aracı o larak da bir yüzde a! ırım.  Tane�lne p ltı 
dolar ödeyebl l l rim size. Bu konuyu konuşuruz daha. Bu 
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satıştan elde edeceğiniz kazanç kendi başlığınızın kumaş 
parasını rahat karşı lar. 

V 

O kış çeşitl i  olaylar geçt i .  Öneml i  olaylar. Sert' le 
Mary evlend i ler ve o civarda ·küçük bir ev kiraladı lar. Oak
land'daki bütün arabacı larınki gibi B i l ly'nin  gündel iğ i  de 
indir i ld i .  Ve sonunda, Saxonne'un düşündükleri yanlış, Sa
rah'nınki ler ise doğru çı;ktı .  

Konuyu B i l ly'ye açmadan önce, Saxonne emin o lmak 
istemişti. Kuşkuda olduğu sürece, "korkudan ödü kopuyor. 
du,  çünkü hiç bir şey bilmiyordu, görgüsü yoktu. Sonra, 
g iderler artacaktı , para sıkıntısı başgösterece:kti .  Ama du
rumundan tümüyle emin olunca, bütün kaygıları coşkun b ir  
sevinç dalga� altında eridi gitti . Çocukları olac�tı , kendi 
çocuğu, B i l ly'nin çocuğu!  Bu sözler boyuna akl ına gel iyor. 
her seferinde de hoşnutluıkla ürperiyordu.  

Haberi verdiği  akşam, B i l ly gündel iğ in in düştüğünden 
h iç sözetmedi, kendisi  de katı ldı karısının sevincine.  

- Ne yapıyoruz şimd i?  d iye sordu.  Olayı kutlamak 
Için tiyatroya gidel im mi? Yahut ister misin evde kalal ım, 
sen ve ben, ve . . .  üçümüz birarada? 

- Kalal ım. Yalnız ıbeni s ıkı sı:kı kucakla, yanyana i<a
lalım öylece. 

- Benim de istediğim bu. Bütün gün evde durduktan 
sonra belki  çı'kmak istersin diye düşüımıüştUm de. 

Zeh i r  gibi bir ayaz vardı .  B i l ly koltuğu mutfaktaki oca
ğın yanına taşıdı .  Saxonne onun •kol ları arasında büzüldü, 
başını omuzuna yasladı . 

B i l ly yiiksek sesle düşündü : 
- Tanıştıktan bir hafta sonra tezelden evleomekle ne 

iyi ettik! Görüyorsun, Saxonne. hala sevişiyoruz işte. Şim
di de . . .  Aman Tanrım ! Hart.ka b ir  şev! Doğru olab i l i r  mi?  
Düşün bir :kere! Çocuğumuz olacak! Üçümüz birarada ! Vay 
küç'ük yaramaz vay! Oğlan olacağına batıse gi rerim. Yum
ruklarını kullanmayı ,  kendini  savunmayı nası l  öğreteceğim,  
b ir  bi lsen ! Yüzmeyi de öğreteceğim !  Altı yaşına kadar yüz
meyl lbeceremezse eğer . . .  
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B i l ly 'hemen cevabı yapıştırd ı :  
- O zaman, oğlan yaparız. 
Başlad ı lar gü lmeye ve öpüşmeye. 
B i lly epey düşünüp taşınd�ktan sonra: 



- Bundan sonra cimri o lacağım, ded i .  Arkadaşlara 
içk ı  ısmarlamak yok artık. içmeye paydos! Sigarayı da �al
tacağım. Sah i ,  s igara larımı kendim saramaz mıyım sanki ? 
Fabrikada hazırlanan sigara lardan on katı daha ucuza ge
l i r. Daha, daha . . .  Ha! Saka l ımı da uzatabi l ir im. Bir erkeği n  
bir yı l  içinde berbere harcadığı parayla bi r çocuk büyü
tülür doğrusu. 

Saxonne kesin konuştu : 
- Bay Roberts, eğer saka! ıbırakırsanız, ıboşanırım. 

Tıraşl ı  hal in le o den l i  güzelsin ·ki , yüzünü sakal la  örtme
ne razı olamam. Perdah l ı  yüzünü çok seviyorum çünkü. 
Ahi sevg i l im !  Sen inle birl i kte yaşamaya başlamadan mut
lu luğun ne olduğunu b i lm iyormuşum meğer. 

- Ben de b i lmiyordum. 
- Hep böyle mi olacağız? 
- Bundan emin olab i l i rs in .  
- Evlenince mutlu olacağımı  düşünürdüm, ama evl i-

l tk hayatının bunca güzel olacağını  hiç akl ımdan geçi rme
miştim. 

Yanağından öpmek için başın ı  çevird i .  
- Bi l ly, mutluluk deği l  bu,  mutluluktan da öte, cen

net, cennet ! 
B i l ly günde l iğ in in düştüğünü bir  süre giz led i .  Ancak, 

iki hafta sonra, yeni uygulama başlayıp da eve eksik para 
getirdiğinde, her şeyi söylemek zorunda .kaldı .  

Ertesi gün pazardı. Bert' le Mary evlene l i  b i r  ay ol
muştu. Yemeğe geldi ler ve sorun tartışı ldı .  Özel l ik le Bert 
çdk karamsardı .  Demiryolu ataiyelerinde patlak verecek 
grevi örnek gösteriyordu . 

- Siz hiç ağzınızı açmazsanız bir şey olmaz, dedi 
Mary. Bütün o sendika kışkırtıcı ları a l i  ·kı ran baş kesen ol
muşlar demiryolu  atelyelerinde ,  I l let olııyorum doğrusu l 
Işleri güçleri mi l leti ayaklanmaya kışkırtmak. Durumu büs
b'ütün berıbat ediyo rlar. Ben patran o lsaydım. onları dinle
yenlerin gündel i'k lerini  düşiirürdüm. 

Saxonne alaycı bir davranış la:  
- Ama sen de çamaşırcı lar sendikasına üyesln, ded i .  
- Zorunlııyum, yoksa iş bulamam. Ama sendikal ı  ol-

mak hiç bir yarar sağlamadı bana şirndiye dek 
Bert başını sal lad ı :  
- Peki .  B i l ly'ye olan lara ıbaksana. Her  şey yolunday

dı , her şey durgundu, 'kimsen in  kıpırdadığı yoktu, ama ne 
o ldu? Tepeden inme. bir  vuruşta, birden yüzde on düşü
rüldü g ündeJ iokler. Söylesene, ne kazandık? H iç  bir şey. Yi-
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tirdik.  E l lerimizle oluşturduğumuz, bizden önce babalarımı
zın, analarımızın çal ışıp didindikleri bu ül·kede başarıya 
u laşma umudumuz kalmadı artık.  Canımıza okudular. So
numuz geldi .  �ngi ltere'den gelen Beyazların çocuk ları olan 
bizlerin sonu. Atalarımız bir şeyler yapmak, bir şey or
taya çıkarmak için çal ı ştı lar,  d id indi ler, köleleri sertbest 
bıraktı lar, Kızı lderi l i lerle dövüştü ler, Batı'yı Batı yaptı l ar. 
ama biz, onların çocukları , yıkı ldık!  Körler ıbi le  görür so· 
numuzun geldiğin i .  

Sexonne •kaygı l ı  bir sesle :  
- Ama e lden ne gelir? d iye sordu. 
- Hiç,  dövüşrnek gerek. Vurdumuz bir hırsız çetesi-

nin e l ine düşmüş. Bakın şu · Southern Pacific •e. Cal ifor
nia'yı bu ortakl ı k  yönetiyor. 

B i l ly gü!dü.  
- Hadi can ım.  Bert. nasıl i leri sürersin bunu? B i l

meden konuşuyorsun. Cal iforn ia'yı hiç bir demiryolu or
takl ığı yönetemez. 

Bert acı acı güldü: 
- Amma da kal ın  kafal ıs ın.  B ir  gün gelecek, sen ve 

düşünmek b i lmeyen arkadaşların durumu anlayacaksınız 
-fakat çok geç olacak: Bozul muş diyemeyeceği m :  çürü
müş artık, kokuşmuş, leş kokuyor. Bu ülkeyi yönetenlerle 
görüşmek isteyen bir kimse önce San Francisco'ya g ide
cek, da irelere uğrayacak, şapkasını çı·karıp uslu uslu izin 
isteyecek yönetici leri görmek için. Cal if<ırnia 'n ın bütün 
val i leri 'biz daha doğmadan demiryolu ortakl ığında patran
luk yapmışlardır. Hapı yuttuk d iyorum sana, işimiz bitik
tir. Ama ölmeden önce, ci pis h ırsızlardan hirkaçının as ı l
malarına yardım etmek için var gücümle çal ışacağım. Bü
tün savaşlarda si lah elde dövüşen, bu ü lkeyi oluşturan, her 
şeyi yapan bizler, son Mohikan'larız. 

Mary öfkeyle: 
- Doğrusu korkutuyar ben i ,  öylesine sert ki! diye 

söylend i .  D i l in i  tutmamayı sürdürürse atelyeden ·kapı dı
şarı edecekler ,o zaman ne olacak ıbizim durumumuz? Beni 
tıiç düşündüğü yok. Sana yalnız şunu söyleyim ·ki ,  kendi 
payıma, çamaşırthaneye dönmeyi hiç d üşünmüyorum. 

Ant içer g ibi havaya kaldınnıştı el ini .  
- Ben çal ış ıp seni  beslerneyi hiç düşünmüyorum. bu

nu katana koy. Kendin de göreceksin zaten. 
Bert sert b ir  sesle :  
- Akl ından geçenleri bi l iyorum, dedi .  Ama sen de 

şunu katana sok:  Ölmüşüm, sağ 'kalmışım; çalışmışım ça-



l ışmamışı m :  benim bileceğim iş.  Istediğini  yapmakta ser
bestsin.  umurumda bile deği l .  Bu i<adar. 

Mary kafasını sal iayarak yeniden saldı rıya geçti : 
- Seninle  tanışmadan önce de ıbeceriyordum iş lmi .  

Şimd i  de becerebi l iyorum. !bundan emin olabi l i rs in .  
Sert' in d i l i  ucunda bin b i r  küfür kaynaştı . Fakat Sa

xonne zamanında işe okarışarak yeniden barışı kurdu. Wan
hope a i lesinin geleceğinden ·kaygı dııyuyordu, çünkü i·kisi  
de içtepileri n etkisi altında hareket ediyorlard ı :  h ırslı ,  ko
lay öfkelenen tiplerd i .  Boyuna kavga ediyorlard ı .  Yarınları 
hak'kında iyi şeyler düşünmek zordu. 

Ji let makinası öyküsü Saxonne için bir çeşit başarı 
oldu. Pierce züccaciye mağazasında satıcı l ı•k yapan bir ta
nıdığı vard ı .  Onu görmeye gitmiş, bir J i let makinası al
mıştı.  B i r  pazar sabah ı ,  kahvaltıdan hemen sonra, Bi l ly  her
bere gitmeye hazırlanıri<en, Saxonne onu odaya götürdü, 
havluyu açtı, içinden J i let makinasını su kabını ,  sabunu ve 
traş kremini  çıkard ı .  B i l ly önce geri çeki ldi  ,sonra traş ta
kımına i lgiyle baktı . J i let makinasını sayrederken gözlerin
de bir küçümseme bel i rd i .  

- Sen buna ustura mı  d iyorsun? 
- O işi görür, dedi Saxonne. Tanrının günü binlerce 

kişi •kul lanıyor 'bunu. 
B i l ly kafasını sal lad ı ,  g idecek gibi ya::ıtı. 
Saxonne onu kandırma•k Için sözlerine ekled i :  
- Sen haftada üç ·kez traş olursun. Kı rld>eş sent eder. 

E l l i  diye l im ,yuvarlak tıesap olsun. B i r  yılda el l i i·ki hafta 
var. Demek ki yaln ızca traş için yirmialtı dolar harcı
yorsun. Hadi sevgi l im,  inat etme de gel dene. B i rsürü 
adam çok memnun bundan. 

B i l ly başını  sal iayarak d udak büktü, gözleri daha da 
buland ı .  Onun bu sornurtma biçimi pek hoşuna giderdi 
Saxonne'un. O haliyle :bi r  ·küçük çocuğa benzerd i .  Saxonne 
gülmeye baş ladı ve öptü onu. Zorla bir sandalyeye oturt
tu, ceketini  ç ı kard ı .  gömleğinin ve ten tani lasının düğme
lerini çözd'ü, gömleğin yakas ım içe doğru kıvırd ı .  

Sonra, traş ·kremi sürdü yüzüne, ağzı nı açarsan ka
famı ağzına sakarım ha ! diye 'bi r  de kuru-sı·kı savurdu. 

B i l ly yazgısına ·küsüp traş makinasını aramaya baş. 
layınca da : 

- Dur, dedi ,  Ibekle hele. Ben barberierin nas ı l  yap
tıklarını izleyip öğrendim.  Deriye krem sürüldükten sonra 
ne yapılacağını  b i l iyorum.  
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Derhal parmakl arıyla masaj yaparak yedi rmeye baş
lcıdı .  Sonra b i r  taba'ka daha icrem sürdü.  

- Oldu, dedi .  Ama şunu bi l  ki her traşta yapmam sa
na bunları . Bugün i l k  kez olduğu için  yardım ed iyorum. 
Ama ya ln ız bugünlük. 

B i l ly yarı  şaka yarı  ciddi isyancı tavırlar takındı ,  traş 
makinasını  bi rkaç 'kez dened i ,  duyduğu acıdan yüzünü ek
şiterek çığl ığı  bast ı :  

- Tuh .  kahrolas ı l  
Yüzünü aynada inceledi:  Kar gibi beyaz traş kremi

nin altı nda hafiften kan sızıyordu. 
- Yiizümü kestim, hem de üstel ik  bir traş maki na

sıyl a !  Elıbette ·ki ıbu dalavereyi pek beğenenler vardır ,  ha·k
l ı d ı rlar da belki .  Ama ben, bu kahrolası maki nayla yüzümü 
kesiyorum, YÜZÜ M Ü KESIYOR UM ! ! !  

Saxonne araya girdi : 
- Dur biraz. Bir  ayar hatası olsa gerek.  Öyle de

mişti satıcı .  Şu küçük vidaları görüyor musun, şurda, yan 
tarafte . . .  tamam. Onları çevireceksin.  

B i l ly bıçağı b ir  daha gezdi•rdi yüzünde, d i·kkatle ay
raya baktı , gülümsedi ve traşı sürdürdü. Beceri k l i  hare
ketlerle yüzündeki kremi s i ld i .  Saxonne alkışladı .  

- Iyidir ,  dedi Bi l ly .  Çok iyidir. Bana ver el ini .  ne 
•kadar iyi  traş o lduğumu göstereyim. 

Saxonne'un el ini  yanaklarında gezdi rmeye başlad ı .  Fa
kat Saxonne çabuk çekti e l in i ,  düş ·kırıkl ığı  anlatan b i r  
ses çı·kardı ,  d ikkatle inceledi •kocasının yüzünü. 

- Ama senin sakal ın  yerinde duruyor, kesmemiş, 
dedi.  

- Dolandırıc ı l ık  bu, düpedüz dolandırıcı l ık.  Cildi ke
siyor, sakal ı  kesmiyor. Ben herbere gidiyorum. 

Saxonne inatçıydı : 
- Doğru dürüst denemedin daha. Vidaları çok sı

•kıştı rdı n .  B ı rak ben yapayım ayarını .  Haaa. işte, tamam. 
Şimdi b ir2z daha krem sür, bir  daha dene. 

Bu defa, traş edi len sakal ın  çıkardığı özgün ses ko-
l ayca duyuldu. 
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Saxonne oldukça ·kayg ı l ı  ıbir tavırla sordu : 
-- Nas ı l  gidiyor? 
- Bu •kez. -ay?- kesiyor, diye homurdandı  Bi l ly. 
Kaşlarını çatıp suratını ekşitiyordu.  

- Ama gene acıtıyorl 
Saxonne kocasını yüreklendird i :  
- Sen Işine bak, Kızı lderi l i ! Iyi yoldasın durma. Bert' 



in dediğini aklına getir ve Mohi kanların sonuncusuymuşun 
gibi davran. 

Onbeş dakika sonra B i l ly yüzünü yıkadı, kuruttu, iç i
ni ç�kti .  Rahatlamıştı . 

- Bir  bakıma, traş ediyor etmesine. Ama ben im pek 
hoşuma g itmedi , Saxonne. Sinirlerimi öylesine bozdu ki ,  
paçavra g ibiyim. 

B i rdenbire yen i  bir tersHk görüp hornurdanmaya baş
ladı. Saxonne : 

- Gene ne oldu? d iye sordu. 
- Ensem . . .  Ben nasıl traş edebi l irim ensem i ?  Ister 

istemez berbere kestirip para ödeyeceğim. 
Saxonne önce çok üzüldü. Ama bir  an sürdü bu. He-

men topariadı kendin i ,  traş fırçasını  aldı .  
- Otur, B i l ly,  dedi . 
- Ne? Sen mi?  .. 
Bi l ly'nin onuruna dokunmuştu. 
- Evet. ben. Rastgele b i r  berber enseni traş edebi

l iyorsa. ben niye edemiyecekmi şim? Otur. 
Bi l ly  utançla homurdandı y ine, ama ensesini  karısına 

tesl i m  etti . Saxonne işini bitiri nce m üjdeyi verd i :  
- Tamam, oldu işte, hem d e  iyi oldu.  Çok kolay bir 

şey. Üste l i k, yılda otuzaltı dolarl ı·k artırım sağlar. Bu pa
rayla çocuğun ·karyolası n ı ,  bir puset, kundak bezi ve daha 
bir sürü şey alabi l irs in .  Dur, kalkma, bir dakkacık  daha 
sabret. 

Enseyi yı•kadı ,  kuruttu, �mdra sürdü. 
- Bi l ly, oğlum, banyodan yeni çı�mış bir  bebek gibi  

temizsin.  
Ensesinde Saxonne'un dudaklarını duyan B l l ly hoşnut

lukla ürperdi .  Bu beklemediği öpücük uzadıkça uzad ı ,  kı
zışan istekler uyandırdı kafasında. 

B i r  daha o şeytan maki nasını  e l ine almayacağına ant 
içmiş olmasına •karşın,  iki gün sonra,  B i l ly i:kincl b ir de
neme daha yapmaya ve Saxonne'un yardım etmesine razı 
old u .  

- B i l iyor musun ? H iç de •kötü değil .  Ş i md i  anladım 
nasıl yapılacağ ını .  Bütün hüner ayarı iyi yapmakta. fste
diğin kadar ya!<ınd a n  traş olabi l iyorsun bununla. Ayarın 
neyse o •kadar. Ondan çok kesmiyor. Berberler bunu ya
pamaz işte. Her seferinde berberden ç ı•karken yüzümün 
alev alev yandığını  duyardım. 

Üçüncü deneme tertışılmaz ıbir  başarı oldu.  Hele S� 
xonne damarları büzen lbir  traş losyonu sununca, tam bir 
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mutluluk duyd u ,  traş makinasının inançlı bir sevunucusu 
o lup çı.ktı. Ne zaman Bert'e uğrarsa bütün takım taJdavatı 
birl i kte götürür, nası l traş olunduğunu arkadaşına da gös
terird i .  

- Yı l la·rca avuç dolusu para verdik berberlere, ci l
d imizi t ırmalas ınler d iye. Sen şuna bak, şuna!  Görüyor 
musun ha? Korkunç bir  şey, deği l  m i ?  Yağ gibi ·kayıyor. 
Sen altı d akikadan daha çabuk yapamazsın bu iş i .  Oysa 
ben üç daki:kada biti riyorum. Bununla gözü <kapalı  traş 
olsbi l i rs in .  Her yerde olabi l i rs in .  Denizin dibinde bi le  işler 
bu meret. Istersen bi le kesemezsin yüzünü bununla.  Üs
te!i·k d e  yılda otuzaltı dolar cebinde kalır. Saxonne yaptı 
hesabı .  Onun hesabı :kuwetl i ,  ı nan bana. 

VI 

Saxonne'la  Mercedes arası ndaki al ışveriş gellşiyordu.  
Mercedes genç komşusunun hazırlad ığ ı  bütün güzel  şey
lere hemen al ıcı  buluyordu.  Saxonne da heves ve neşe 
ile çal ışıyordu. Bir çocuk beklernesi ve B i l ly'nln kaza"'" 
cının azalmas ı ,  hayatın ekonomik yönüne d8'ha ciddiyetle 
bakmasına neden o lmuştu. Artı•k pek çok para yatıramıyor
lardı artırım sandığına. Eve ve kendisine güzel şeyler al
mak için harcadığı parayı düşündükçe içi sızl ıyordu. Son
ra, hayatında i l k  kez olarak baş•kasının parasını  harcıyordu. 
Küçuk yaştan beri hep .kendi 'kazancıyla yetinmeye a l ış
m ıştı . Şimdi ,  Mercei:Jes sayesinde, yine aynı ,kurala uy
maya başlamıştı : Satışlardan elde etti ği 'kazançdan çı ka
rıyordu daha güzel ,  daha paha l ı  çamaşırların masrafı nı .  

Mercedes birtakım modeller sal ı k  veriyor, Saxonne 
onları d aha da gel işti rere!k hari·kalar yaratıyordu. Kendi bu
luşu olan qüzel •kenar süsleriyle bezenmiş, göğüs ve omuz 
kısımları Fransız işi iş leme l i .  fırfır l ı  gömle'lder; elde dik iL 
miş •kombinezon lar:  olağanüstü güzel l iokte, örümcek ağı gibi 
ince, işlemeli ve I rianda dantel leriyle süslü gecel ik ler  ha
zı·rlad ı .  Mercedes'in özend i rmesiyle harika b ir  sabah bas
l ığı  di·kti. Yaşl ı  kadın bu başl ığa -kendi payını  ç ıkardık
tan sonra- oniki  dolar verdi .  

Günün her saatinde doluydu ve mutluydu .  Gelecek 
olan çocuk için hazırlıkları da savsaoklamıyord u .  Hazır g i
yecek olara k  yalnızca üç tane güzel gömlek aldı .  Geri 
kalan her şeyi kendi e l leriyle yaptı . Bebeği n  çayizinde 
neler  yoktu neler: P;ke kundak •bezl eri . el  örgüsü bir min
tanla b i r başl ı·k ve parmaksız eldivenler, işlemeli başl ık-
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lar, gereğince uzun dar iç göm l ekleri, 1küçücük bir  kuşağa 
cJiıki l i  etekl i kler, I pek i şleme l i  beyaz tani la  etekli•kler, el 
örgüsü çoraplar, patikler ve yeterince çok yumuşak kun
dak bezi .  Patikieri örerken pembe ıryak parmaklarının ve 
tombul baldı rların oynaştığını  görür gibi oluyordu. Bütün 
minik gi,ysi lerde, her bir dikişte, sevgisini  de birlrkte di ki
yordu. Bununla birl iıkte, üstünde düşününce, eşyalara dök
tüğü 'bu sevginin d aha çcrk Bi l ly'ye yöneldiğini anl ıyordu. 
Gelecek olan yeni yaratığın ne Ibiçim şey olacağı belir
sizdi, ve tüm düşleme gücünü coşkuyla işlettiği halde onun 
neye benzeyeceğini  bir türlü ıkestiremiyordu.  

B i l ly minik  çeyizi inceledikten sonra d i kkatini  küçük 
göm leklere çevird i .  

- Bence, dedi, bunlar kundak takımının !bütün diğer 
parç&larından daha iyi simgel iyor çocuğu. Onu erke:k göm
leğiyle görür giıbi oluyorum. 

M utluluk gözyaşlarını tutan Saxonne içten gelme bir  
davranışla küçüık gömleklerden birisini  kocasının duda·k. 
!arına doğru uzattı. B i l ly  gözlerini karı sından ayırmaksızın 
büyük bir  ciddiyetle öptü gömleği. 

- Bu öpücükte biraz yumurcağın payı var, ama en 
çoğu sana, ded i .  

Bir gün Saxonne'un g e l i r  kaynağı beklenmedi,k biçim
de kuruyuverdi .  O gün, • tasfiye dolayısıyle• indirimli  sa
tış yapan bir büyük mağazaya u ğ ramak için ,körfezi geçip 
San Francisco'ya gitti . Sutter Street'ten g eçerken gözü 
k�ük bir dükkanın vitrinine i l işti . Önce gözlerine inana. 
mad ı :  Vitrinin en göze çarpac�k yeri nde, Mercedes' in on
iki dolar verdiği  o hariıka başl ık  kurulmuştu. Üzerinde yirmi
sekiz dolar fiyat vard ı .  Saxonne dükkana gird i .  Patron 
orta yaş l ı .  kurnaz bakış l ı ,  zayıf 'bir kadındı .  Yabancı 'kö
kenli olduğu bell iydi . 

- Oh! Hayır, bir  şey alacak deği l im,  dedi Saxonne. 
Ben de, burdakiler gilbi güzel şeyler dikerim de. bunlara 
kaç para verdiğinizi öğrenmek istedim. Örneğ in şu sabah 
başlığı na, vitrindeki . . .  

Satıcı kadın hemen Saxonne'un sol el ine baktı , par
maklarının ucuna lbatan sayısız iğne izlerini  gördü, sonra 
giyimini  ve yüzünü inceledi .  

.- Bunun gibisini  yapabi l i r  misiniz? 
Saxonne başıyla evet dedi .  
- Bunu :bana getiren ·kadına yirmi dolar vermiştim . 
Saxonne sinirlerine hakim oldu, bir an soğukkanl ı l ıkla 

düşündü. Mercedes kendi sine oni'ki dolar vermişti , demek 
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ki sekiz dolarını  cebine atmıştı . Oysa işi  Saxonne yapmış,  
tüm giderlerini de kendi cebinden ödemişti üstel ik .  

- Lütfen 'bana başka el işleri göstereb i l i r  mısınız ,  
gecel ik,  gömlek ve benzeri şeyler, ve fiyatların ı  d a  söy
l eyeb i l i r  misiniz? 

- Böyle iş ler  yapar mıs ınız? 
- Vepa rım. 
- Bana satar m ısınız? 
- Tabii. Bunun için geldim size. 
Dükkancı :kad ı n  şöyle konuştu : 
- Satışta k'üçük bi r a rtış ekleriz al ış fiyatına, aydın

latma, k ira ve .benzeri giderleri karşı lamak için , sonra da 
bir kazanç bindiririz,  yoksa çı>kamayız altından. 

- Bu sizin hakkınız, dedi Saxonne. 
Kadının gösterdiği güzel eşyalar arasında kendi d i k

tiği bir geeel ik le  bir karnıbinezun buldu . Mercedes gecel ik  
Iç in sekiz dolar  ödemiş, ondört dolar almıştı,  dükkanda on
sekiz daıara sat ı l ıyord u ;  kombinezon için altı dolar ver
mişti , dü kkancı onbi r dolara almıştı ,  onbeş dolar etiıketi 
vardı .  

Saxonne eld ivenleri takaroken : 
- Teşekkür ederi m, ded i .  Diktiğiım çamaşı rları aynı 

fiyata verabi i ir im size. 
Kadı n  d i k  d i k  'bakt ı .  
- Bunlar ayarında temiz mal getirirseniz sevinerek 

2 l ırım.  Sık sık özel istekl er gelir bana, onlardan size de 
iş çıkarırım. 

Mercedes, Saxonne'un sitemlerine karşı saf l ı·k numa
rası yaptı . Saxonne: 

- Siz bana, yaln ızca bir yüzde payı aldığ ın ızı söyle
miştiniz, diye suçladı onu. 

- Evet. öyle yaptım asl ı nda. 
- Ama bütün işi ben yaptım ,  araç-gereçleri de ce-

bi mclen ödedim,  oysa siz benden çok kazand ınız.  Aslan 
payını a ldınız.  

- Niye almayayım, şekerim ?  Ben aracıydım.  B u  iş-
ler böyle olur. Aslan payını a racı lar  a l ı r dünyada. 

Saxonne k ızmaktan çok üzülmüştü. 
- Çok haksız bi r şey, ded i .  
Mercedes sert bir  sesle:  
- Sitemi ı  . .  zin muhatabı ben deği l im, d ü nyadı r, d iye 

karş ı l ı k  verdi.  
Birden yumuşayıverd i :  
- Kavga edecek d eğ i l iz,  canım . Sizi çok severim. 
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Hadi ,  hadi ,  s izi n için far-ketmez. Genç, güçlü l<uwetli b i r  
erkeğiniz var. Bakın, ben yaşl ı  b ir  kadınım, Barry baba ar
tık çok b i r  şey yapamaz benim için.  Bacakları tutmuyor, 
böbrekleri hemen hemen işlemiyor. Unutmayın ki ben gö
meceğim onu.  Sonsuz uykusuna yanıbaşımda yatacak, bu 
onuru esirgernem ondan. Tats ız, hantal ,  ak ı ls ız ıbi r  adam: 
doğru . Öküz gibi  adam: doğru. Ama içinde hiç kötü lük ol
mayan saf bir  koca bebek. Mezar satın a l ınmış ,  parası 
ödenm işti r. Son borcunu, s izden aldığım yüzdelerden ta
mam layıp verdim.  Cenaze harcamaları var datıa. Her şeyin 
tamem yapı lmasını  isteri m.  Daha çok para ibir iktirmem 
gerek. Oysa Barry her an öleb i l ir .  

Saxonne havayı kokladı , yaş l ı  kadının yine içık i l i  oldu
ğunu anladı .  

- Gel şekeri m, s ize bir şey göstereyim. 
Saxonne·u yatakodasına götürdü, i ri b i r  sandığın  ka

pağın ı  kald ırd ı .  Gül gibi  i nce bir  koku yayı ldı  odanın 
içinde. 

- Bak ı n :  Bu benim ölüm çeyizim. Bunların içinde 
toprak olacağım . 

Yaşl ı  kadın  sandıktaki eşyaları teker teker boşaltıp 
açtıkça, Saxonne 'un şaşkınl ığı  gi derek arttı. Orada dünya
nın en zarif, en şık,  en güzel ve eksi·ksiz gel in l ik  çeyizi 
yatıyordu. Mercedes bi r ti ldişi yelpaze çıkard ı .  

- Bunu bana Venedi·k'te vermi şlerd i ,  cicim . . .  Ş u  ta
rağı görüyor musunuz? Kaplumbağa kabuğundan yapılm ış
tır. Bruce Anstey benim iç in  yapmıştı ıbunu. Ve bir  hafta 
sonra son içkisini  içti, colt 44 tabancasını  o güze l im bey
nine sı ktı . . .  Ya bu eşarp? Bu bir  liberty eşarbı .  

- Bütün bunlar s iz in le  birJ iokte mezara mı gidecek? 
Ama çok yazık ! 

Mercedes b i r  kahkaha attı .  
- Niye yaz ı k  olsun? Nas ı l  yaşadımsa öyle öleceğim . 

Keyfim öyle istiyor. B i r  gel in gibi  toprak ol mak istiyorum. 
Daracık,  buz giıbi yatakta yatrnak i stemem. Ölüm döşeğim 
en yumuşak doğu kumaşlarıyla örtülü olmal ı ,  çok çok yas
tık bulunma l ı ,  sayısız yastık. 

Ölümle yapı lan bu an laşma küfür gibi geldi  Saxonne'a. 
Karşı çıktı : 

- Bu parayla yirmi cenaze :kaldır ı l ır ,  yirmi mezar sa
tın a l ı n ı r. Anormal ,  kötü bir  şey bu yaptığ ın ız. 

- Nasıl  yaşadımsa öyle öleceğim,  dedi Mercedes. 
Barry 'bcıbanın yanında güzel bir gel in yatacak. 

Sandığın ıkapağını  kapattı , iç geçi·rd i :  
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- Bununla b ir l ikte, sonsuz gecede yanıbaşımda yata
cak olan Bruce Anstey ya da yeğled iğim genç aşıklarımdan 
biri olmas ı n ı ,  onunla bir l ikte toz olmamızı isterd i m .  

Saxonne'a baktı .  Alkolün pariattığı gözlerinde soğuk 
bir doygunluk okunuyordu. 

- Eski lerde, yeryüzünün kodamanları kend i leriyle b i r
l i l<te kölelerini  de d i ri d iri gömerle�miş.  Ben yalnızca 
süs eşyalarımı b i rl i:kte götürüyorum, şekerim. 

- Siz h iç öl ümden korkmuyor musunuz? . .  En :küçük 
bi r korku b i le  duymuyor musunuz? 

Mercedes 'kafasını sal lad ı .  
- Ölüm iyi bir  şey. Ölümden korkmuyorum ben. Ben 

öldükten sonra i nsanlardan korkuyorum. Bunun için de 
tedbi rleri a l ıyorum. Ben öldükten sonra beni ele geçire
meyeceklerd i r. 

Saxonne mera4< etmişti.  
-Siz öldükten sonra s ize ihtiyaçları kalmaz ki.  
Mercedes şu karşı l ığ ı  verd i :  
- Çok ölüye ihtiyaçları vardır. Ölülerini Jkaldırtmak 

için parası olmayan i htiyarların sonu ne olur, bi l ir  misi
niz? Gömmezler onları .  Anlatayım bunu size : Büyü·k bir  
kapının önündeydi<k. Yanımdaki , tuhaf ıbi r  adamd ı .  Profe
sördü, ama korsanl ık  datıa yakışırdı  ona. Iyi korunan kent
leri kuşataeağ ına yahut banka soyacağına, sı nıflarda !<On
ferans ver i rd i .  Don Juan gibi çevikti . Elleri  demir gibiyd i .  
Yaman akı l l ıyd ı .  Bütün gençler g ibi  o d a  çı lgındı bi raz. 
Benim!e gel in ,  Mercedes, dedi bana, kardeşlerimize ko
n u k  gideceğ iz, karşı larında alçak gönü l l ü  olacağız, henüz 
onların durumunda olmadığı mıza şükredeceğiz. Ondan son
ra, bu akşam tı•ka-basa yemek yiyip onların onuruna içe
ceğiz. Onları gördükten sonra içtiğimiz şarap daha güzel 
bir altın sarısı gi bi gelecek. Gel in iz, Mercedes. 

• Kapı n ı n  büyük kanatlarını açtı , e l irnden tutup içeri 
soktu ben i .  Içerde acı l ı  b i r  ·kalaba l ı k  toplenmıştı .  Yirmidört 
kişiyd i ler. Mermer taşlar üzerinde kimisi  yatıyor, k imisi  
oturuyordu.  kim i s i  de dayanaklara yaslanmış yarı yatmıştı.  
El lerinde otopsi bıçağı bulunan bir sürü genç çal ışmaktay
CL Biz içeri g i rince işleri n i  bırakıp canlı  gözlerini  merakla 
bana çevirdi ler. 

s�xorne soluk soluğa: 
- Ölüler miyd i ?  diye sözünü kesti . 
- Ölüler. yoksul ölüler, şekeri m.  Arkadaşım, gel in iz 

Mercedes, dedi bana. Fıçı ları göstermek için aşağıya in
d i rdi beni. Tuzlu su dolu fıçı lar. şekerim.  Korku duymu-
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yardımı. Ama onlara bakarken, ben öldükten sonra başıma 
neler geleceğini  görür gibi oluyordum. Mezbahadan çıkan 
domuz parçaları g i bi yüz'üyorlardı suda. Ve buyruk geld i :  
B i r  ıkadın i steniyordu, yaşl ı  b i r  kadı n .  Orada çal ışan adam 
işe koyuldu. ıFıçı lardan çıkardığı i l k  ceset b i r  erkeği nkiydi .  
Kolunu b i r  daha soktu fıçıya, suyu çalkalad ı .  B i r  daha erkek 
çıktı . Adam sabırsızlanıyor, homurdanıyor, şanssız l ığına kı
zıyordu. Sonunda b ir kadın  yaıkalayıp tuzlu sudan ç ıhrd ı .  
Yaşl ı  olduğu yüzünden bel l iydi .  Adam hoşnut kald ı .  

Saxonne: 
- Fakat olamaz böyle şey ! diye bağ ı rd ı .  
- Gözlerimle gördüm , şekerim ,  nasıl o lduğunu b i l i-

yorum. Bi lerek söy!üyorum size: Öl eceği niz zaman Tan
rının öfkesi nden korkmayı n.  Yalnızca salarnura fıçı la.rı n
dan korkun. Orada durmuş, olanları izl iyordum. Beni gö
türen arkadaşım bana göz kı r.pıyor, gülümsüyor, sorı.tlar  
soruyor, şakalar yapıyordu . Değerli vücudumun bu işlem
lere değer olmadığını  orada anlad ı m .  Ben severim vücu
dumu; başkaları da sevm işlerd i r. Inanın,  şekerim, tuzlu 
su teknesi onca çok öpü len bu dudaklar. aşka doymuş 
bu vücut için uygun bir  ortam deği l .  Işte .ben de bu yüz
den yatağımı hazırladım. Ve demek ki hazırladım, o ya
takta yatacağım. Eski b i r  fi lozof şöyle der: · Öieceği m izl 
bi l i riz de, i nanmayız. • Ama yaş l ı lar inanırlar. Ben ina
nırım. 

Mercedes sandığın kapağını kaldırdı ,  cenaze kı l ığına 
tutkuyla  ·baktı . 

- Tatlı m ,  tuzlu su fıçı l arını aklınıza getirin ve biraz 
yüklü yüzdeler kestiğimden ötürü darı lmayın bana. Tekne
lerden ku rtu lmak için yapmayacağım şey yoktur: Dul bir 
kadını  da soyab i l i rim, yeti min hakkını da iç edebi l i rim,  bir  
ölünün cebindei<i paraları da çalabi l l rim.  

Saxonne yı lgı  içindeyd i .  Ama kendini  tutuyordu.  B ir-
denbire: 

- Tanrıya inan ı r  mısınız? diye sordu. 
Mercedes sandığın kapağını I nd i rdi ,  omuzlarını s i l kti. 
- Kim'b i Hr? Içim rahat dalacağım sonsuz uykuma. 
Bu kadının yaşantısının inanı lmaz bir roman olduğunu 

anımsayan Saxonne sordu:  
- Peki , ya ceza? Cezalandırı lmaktan kol'kmuyor mu

sunuz? 
- Olanaksız, şekerim.  Eski b ir azanın dediği  giıb l ,  

• Tanrı i y i  çocuktur.• Bugünlerde size Tanrıdan sözedece
ği m. Hiç korkmayın Tanrıdan. Yalnız salarnura fıçı larından 
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ve öldükten sonra o güzel etin izde insanların yapabi l eceği 
yıkımdan korkun .  

VII 

Rahatl ık batıyordu B i l ly 'ye. Kazancına karş ı l ı k  refah 
içinde yaşadıklarından kuşkulanıyordu. Hesabı nı kitabını  
yapıyor, içi nden çıkamıyordu . Bir iktird i kleri para artıyor
du, her ay eşyaların borcunu ve k irayı ödüyorlard ı ,  cep 
harçlığını  al ıyordu. nefis yemekler pişiyordu evde, üstelik 
bir de Saxonne süslü d ik iş  nakışa para yeti ştirebi l iyordu. 
Nasıl başarıyordu 1:- mu? Bi l ly akıl erdiremiyordu bu işe. 
Birkaç kez şöyle bir  dokundurmuştu. Her seferinde de ka
rısının esrarlı gül üşüyle karş ı laşmıştı. 

Bir akşam: 
- Bu parayla bunca harcamanın altından nası l çıktı

ğın ı  anlayamıyorum, dedi . 
Daha söyleyecekti , ama ağzını  kapadı,  ıkaşların ı  çatıp 

'beş daki ka düşündü. Sonund a :  
- Baksana, ded i ,  üzerinde o kadar çal ıştığ ın  o lüle 

IGie baş l ı k  ne oldu kuzum? Hiç giydiğin i  görmedi m .  Ço
cuğun kundak takımına da koymuş olamazsın,  çünkü çok 
büy'lik. 

Saxonne duraksadı .  Dudaklarını s ı kmıştı. Alaycı l>ir 
'bakışı vardı.  Hiç bir zaman b i r  şeyi g izlemekte başarı l ı  
olmamıştı. Bl l ly'nin b i r  şey gizlemesi Ise tümüyle olanak
sızd ı .  Saxonne kocasının gözlerinde gölgeler oluştuğunu, 
yüzünün sertleştiğini gördü. S i n i rlendiği  zaman öyle olurdu 
hep. 

- Saxonne, bak bakayım bana. d i kti·kleri n i  şey . . .  sat
mıyorsun ya? 

Bunun üzerine Saxonne her şeyi anlattı ·kocasına.  Mer
cedes'in aracı l ı9ını  d a  anlattı. Komşusunun cenaze çeyi
zini de anlatt ı .  Bu garip öykü B i l ly'nin d i kkati ni  başka yö
ne çevi remed; , Karısının para için çalışmasını istemedi-ğ i ni 
açık açık söyledi .  Saxonne kendin i  savundu : 

- Ama Bi l ly'ciğim, o 'kadar boş zamanım var ki . 
B i l lv başını Inatla sallad ı .  
- I ş  yok. Aklım el'mez beni m .  Seninle evlendiğlme 

göre, seni  geçindi rmek bana düşer. Hiç ·ki mse, B l l ly Ro
berts'i n  karısı çal ışmak zorunda kalmış d iyememe l i .  Böyle 
bir şeyi düşünmek bile istemem. Kaldı ki , gerek l i  de
değ i l .  

Saxonne üsteled i :  
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- Ama Bi lly . . .  
- Hayı r, hayı r d iyorum ! Bu konudaki düşüncemi de-

ğiştirmem. Senin süslü işlerin hoşuma gitmiyor değ i l .  Be
ğeniyorum onları .  lşlediğin en küçük parçayı b i le  del ice
s i ne seviyorum. Ama senin üstünde seviyorum.  Kendin Içi n  
isted iğin kadar dik,  sürdür b u  i ş i ,  'ben araç gereç para
sını  veri r im.  Bütün gün keyfimden ıs l ık  çal ıyor, yumurcağı 
düşünüyor, bütün bu güzel şeyleri d i,kmeni izl iyor, kendi
mi  mutlu hissediyorum, çünkü b i l iyorum sen de mutlusun 
bunlm yaptığın için. Fakat, içtenl ikle söylüyorum Saxonne, 
bun ları satmak için yaptığını  bi lsem bütün mutluluğum bo
zulur. Bi l ly Roberts' in karı sı  çal ışmak zorunda deği ldir .  
Bunu kendime yediremem . Benim için bir onur sorunu bu, 
anlıyor musun? Kaldı k i  çalışman asl ında hoş bir  şey deği l .  

Saxonne, canı sıkı lmasına karşın:  
- Çok şekersin, diye mırı ldand ı .  
B i l l v  konuşmasını  sün:lürdü :  
- Istediğin her şeye sahi p  olmanı isterim. I k i  e l im 

iş lediği  sürece hiç b i r  şeyin eks ik olmayacak. Giydiğin 
her şeyin bana ne den l i  güzel göründüğünü 'b i l emezsin .  
Benim ağzım süt kokmuyor, seninle tanışmadan önce ben 
de bazı şeyler öğrenmiştim.  Ne söylediğimi b i l iyorum. 
Söylemek isted iğim şu ıki ,  elbise giymişsin veya giyme
mişsin, Ibence aynı şey. Hatta iç çamaşırın olmasa bile, 
gene de hiç senin gibi bir -kadın görmedim yaşamımda 
derim. Val l aha . . .  

Ne düşündüğünü, ne duyduğunu di le getirmeyi bece
remiyormuş gibi el lerini  kaldı rdı ,  sonra 'bi·r daha denedi 
anlatmay ı :  

- Temizl iğin çok büyük rolü var elbet, ama yalnızca 
temizl iıkten I l eri gelm iyor bu. B i r  sürü kadın var ki  temiz
dir. Benim dediğim bu değ i l .  Temizl iğin de ötesinde, ayrı 
b ir  şey. . .  Nasıl diyeyim? Bütün bu giyim eşyaları öyle 
qüzel duruyor, öyle hoş görünüyor ki, bembeyaz. çekici . . .  
Insanın düş gücü etki leniyor. Seni düşününce hep ıbu g e
l i r  akl ıma.  Şunu 'bi l  ki erkeklerin b i rçoğu soyunduğu za
man çok şey kaybeder. Kadınlar da öyle.  Ama sen . . .  Na
sı l  d iyeyim, sen bir hari'kasın .  işte o kadar. Bana sorarsan, 
ne den l i  çok böyle güzel elbiseler!n olsa. gene de azıdır 
sana. ve hiç bir şey ona layı,k olamayaca�ın kadar güzel 
ol�maz. Bu konuda i stediğ in  kadar i leri gideb i l i rsin,  Sa
xonne. Para kazanmanın yolu mu yok? Tam formundayım. 
Bi l ly Murphy geçen hafta North Berch şampiyonunu ye
nince yetmişbeş dolar kazand ı .  Ödünç verdiğ imiz e l l i  do-
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ları bu paradan ödedi .  Cari Hansen adında biri var. Tü
redi spor yazarları ikinci Shazkey diyorlar ona. O da ken
dini  ABD deniz kuvvetleri şampiyonu diye tanıtıyor. Ne 
kı ratta bir boksör olduğunu saptad ım.  Hantal heriti n biri.  
Dövüşmasini  izledim. Ona temiz b ir  dayak atabi l i r im.  Spor
ting Life Club' ın sekreteri onunla dövüı;memi önerdi bana. 
Kazanana yüz dolar var.  Bu para senin  o lacak, Istediğin 
gibi harcarsın .  Ne dersi n ?  

A m a  b u  kez isyan etme s ı rası Saxonne'a gelmişti .  Ü l 
timatomu dayadı :  

- Eğer ·ben para için çal ışmayacaksam, sen de para 
için dövüşmeyeceksin. 

Ama hemen geri kaldı ü ltimatomu :  
- Hadi, can ım, birbi rimizle pazarhk edecek deği l iz .  

Sen para için çal ışmama izin versen bi le,  ben dövüş
mene izin vermem. Profesyonel •boksörlerin sağirkiarını na
s ı l  yit ird i kleri hakkında bana anlattı klarını hiç 'bir  zaman 
unutmad ım.  Sağl ığını harcamana razı olmayacağım.  Bi l i 
yorsun ki  senin sağl ığ ın  yarı yarıya benim de sağ l ığını 
demektir. Eğer sen dövüşmezsen, ben de çal ışmam . . .  Işte 
bu. Öy le olmasa bi le, asl ında senin hoşuna gitmeyecek 
bir şey yapmam hiç Bi l ly. 

- Ben de yapmam. Gerçi o Hansen denen mankatay
la hiç değilse ·bir •kez dövüşrnekten b'üylik bir tad duyacak
tım, ama . . .  Hadi ,  bütün bunları unutal ım şimdi , unutal ım 
da o adı  tuhaf çalgınla Hasat Zamanı şarkısını  oku bana. 

Saxonne ukulele eşliğinde okudu şarkıyı , sonra koca
s ı na KOYboyun sızlanmaları 'nı  okumasını önerd i .  Insan a�k 
yüzünden sapıt ır  ya, işte Saxonne de 'kocasının bi ldiği  bu 
tek şarkıyı sever o lmuştu. Okuyan B i l ly o�duğu içi n  hoş
lanryo rdu o yavan ezg!den. Dahası, baştan •başa falsolu 
okuduğu için hoşlanıyordu öze l l ik le.  Kendisi de ona uyarak 
telsolu sesler çıkarıyor, kocasına eşl i k  ediyordu. Ve hiç 
bozuntuya vermemek için el inden geleni yapıyordu. B i l ly :  

- Batıse g i re rim •ki ,  d iyordu , Bert d e ,  öteki ler d e ,  bu 
şarkıyı iyi Oikuyamad ığımı bana yutturmaya çalıştı lar hep. 
Bal gibi de okuyorum işte. 

Saxonne böyle bi r durumda yalan söylemekte bir kö
tülüık bulunmadığını düşünüp çifte anlamlı  b i r  cevapla ye
tinlyord u :  

- Senle b e n  ç o k  i y i  aniaşıyoruz b i rl ikte. 
Demiryolu ataiyelerinde grev patlak vel"dl�l  zaman 

ilkbahar gelmişti. G rev duyurusundan önceki pazar günü 
Saxonne'la B i l ly, Bert'e yemeğe gitti ler. Saxonne'un ağa-
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beysl de çağrı l ıydı,  ama Sarah'yı birl ikte getirmeyi bir  
türlü başaramamıştı. Sarah ev Işlerini  bırakıp çıkmak is
tememlştl.  Bert derin bir  -icaramsarlrk içindeyd i .  Acı bir 
neşeyle şarkı söylüyordu konuklar geldiği zaman: 

Kimse sevntlyor mllyonerlerl, 
Zavallılara acıyan kim? 
Herkes tlkslnlyor onlardan, 
Hırsızlar uasında onların yeri. 
Tutumluluk suç ":)lmu,, 
Dü,ünme yarını, harca paranı. 
Sat cakanı, 
Gün bugün, vurguna bak, 
Para elini yakacak. 

Mary'de isyan ·bel i rtileri vardı ,  ama yemeği hazırla· 
mayı savsaklamadı .  Saxonne da işe koyuldu:  bir öniUk 
taktı, kol larını sıvadı ,  'kahvaltı bulaşrklarını yıkamaya baş
ladı. Bert •köşedeki meyhaneden bir testi basınç l ı  b i ra al ıp 
geldi. Üç eric:ek sigaralarını tel lendirdiler, başlamak iizere 
olan grev hakkında konuşmaya daldı lar. 

- Bu grev yıl lar önce yapı lmal ıydı, dedi Bert. Bana 
sorarsanız artık çok geç. Baştan grevi yitirmeye hükümlü
yüz. Nasılsa yelkenleri suya indireceğiz sonunda. Ş imdi 
hapı yutaca:klar son Mohikanlar. Son yumruğu yiyeceğiz. 

Ciddi ciddi piposunu tüttüren Tom: 
- Doğrusu bi lmem ki, diye karşı i rk verdi .  Çal ı şma 

hayatı günden güne ÖI"Qiitleniyor, ve güçleniyor bu örgüt
lenme. Ben Cal ifornia'da tek sendika bulunmadığı günleri 
anrmsanm. B i r  de ıbugünkü duruma 'bakın: Gündeliklerimiz, 
çalışma saatlerimlz, her şey başka. 

Bert acı acı güldü : 
- Aptalların  gözünü boyamak için palavra sıkan ör

gütçüler gibi konuşuyorsl.inuz. Ama biz işin içyüzünü bi
l iyoruz. Bugün sözleşmeyle ödenen gündeliklerle, eskiden 
serbest ücretle satın aldığınızdan daha az mal alabi l iyor
sunuz. Boş sözlerle t<afamızı ütülüyorlar. Baıksanıza, San 
Franclsco'da işçi l iderleri eski partilerden daha pis bir  si
yaset sürdürüyorlar, birbi rlerine karşı ayak oyunları ,  rüş
vet kavgası yapıyor, San-Ouentin hapishanesi nde • hava 
değişimine• gidiyorlar, öte yanda ise. . .  Bu sırada San 
Francisco dülgerleri ne yapıyor? Ba·kın size 'bi r  şey söy
leyeyim, Tom B rown : Eğer her söylenene kulak asarsanız, 
San Francisco'daki 'bütün dülgerierin sendikalı olduklarını 
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ve sendikanın saptadığı ücretlerle çal ıştı klarını sanırsınız. 
Siz buna inanıyor musunuz? Kocaman bir yalan bu. Cu
martesi akşamı ücretinden bir bölümü patrona bırakmayan 
tek dülger yoktur. Alalım San Francisco'dakt yapı işçileri
ni. •Işçi l iderleri enayi lerin parasıyla Avrupa gezileri ya
parlar, yahut o paraları 'kendil erini hapisten ç ıkaracak avu
katlara öderler, işçl lerse . . .  

- Doğru, dedi Tom. Ki mse i nkar etmez ıbu dedikle
rini.  Işin kötüsü şu ki işçi lerin gözü açılmadı daha. Pol iti
ka oyununa karışmaları gerekird i ,  ama pol itikaların temiz 
cinsinden olması şart. 

Bert küçümser bir tavırla :  
- Yani sosyal izmi kastediyorsun,  değ i l  m i ?  Fuef'le

rin, Sctunidt' lerin yaptığı  gibi topumuzu satmayacaklarını 
ne biliyorsun ? 

- Namuslu adamlar  bulun, dedi Bi l ly.  Bütün güçlük 
de burda ya! Sosyalizme yakı n l ık  d uyduğum için söylemi
yorum bunu : ben sosyalist değ i l im .  Atalarımız çok eski
den gelmişler Ameriıka'ya. B ir  S'Ürü şişko Almanın ve yağl ı  
R u s  Yahudisinin,  daha Ingi l izce ıkonuşmasını bi l e  bi lme
den, gel ip de bana öz ülkemi nas ı l  yönetmem gerektiğini  
öğretmeye :kal kmalarına hiç dayanamam. 

- Öz ülkeniz mi ? d iye bağırdı Bert. Siz ne d iyorsu
nuz, :kal ın  ıkafal ı ?  Ül keniz mülkeniz yok sizin. Satı lmışlar 
sizi bir parça daha soymaya geldiklerinde bu martavaliarı 
uydururlar işte. 

B i l ly şu karşı l ığı  verd i :  
- Iyi ya, siz d e  satılmışlara oy vermeyin. Eğer na

muslu insanları ı;eçersek onlar da bize namuslu davra
nırlar. 

Tom heyecanla:  
- Toplantı larımıza katılmanızı Isterdim, B i l ly, dedi.  O 

zaman gözleriniz açı l ı r, gelecek seçimlerde sosyal istlerin 
l istesine oy v�rlrdiniz. 

- Asl a !  dedi B l l ly. Bir gün sosyalistlerin toplantıla. 
rından birinde görürseniz beni , bilin k i  sizin sosyal istler 
uygar i nsanlar g ib i  konuşmayı �ğrenmişlerdlir. 

Bert aynı şarkıyı mınidanmaya başlamıştı : 

Sat cakam, 
Gün bugün, vurguna bak, 
Para elini yakacak. 

Bu g rev tehdidi  ve ·kocasının kışkırtıcı demeçleri 



Mary'yi öylesine sinirlend i rmiştl k i ,  Saxonne'la doğru dü
rüst konuşabi lecek durumda değildi.  Saxonne da sıkı lmıŞ
tı : erkeklerin karşıt düşüncelerini d i n l iyordu. Içindeki kay
gı ları g izlemek için neşeyle sordu:  

- Işin neresindeyiz? 
Bert �'ıomurdand ı :  
- H iç b i r  yeriooe değil iz.  Dışındayız. 
- Ama et de, yağ da yeniden zam gördü. B i l ly'nin 

gündel iğ i  de düştü. Geçen yıl  da demiryolu işçi leri n in  üc
retleri düşürül müştü. Yapı lacak b i r  şey vard ı r  elbet. 

- Yapı lacak tek şey, :kıyasıya dövüşmek, d iye cevap 
verdi Bert. Dövüşrnek ve dövüşe dövüşe ö lmek. Işte bu 
kadar. Nası lsa yenik düştük. Hiç deği lse son bir  müca
deleyle düşeriz. 

Tom :  
- Böyle konuşmak erkekl iğe yakışır m ı ?  d iye yakındı. 
- Konuşmanın zamanı geçti ,  koca horoz! Vuruşma-

nın sırası geldi .  
B i l ly şu 1karşı l ığı verd i :  
- He y a !  Güveni iık kuwetleri v e  mitralyözler karşı

sında kazanma şansınız öyl e  büyük ·k i !  
- Y o l  O biçim değ i l !  Büyük bir  gürültüyle yükselen 

ve del i kler açan füzeler vardı r. Zımpara tozu vardır.  
Mary yumruklarını kalçalarına dayayıp i le rledi.  
- Yaa a t  diye gürledi .  Demek buymuş ! Şimdi  anlaşıl

dı. Ceketin in  cebinde zımpara tozu bulunmasının nedeni 
buymuş. 

Kocası duymamış g ibi yaptı. Tom kaygı l ı  bir arılatımla 
piposunu içiyordu. B i l ly'n in  keyfi kaçmıştı. Tedirgin l ik  yü
zünden okunuyordu. 

- Böyle şeyler yapmıyorsun ya! diye sordu. 
Yok canım yapmıyorum falan gibi  bi r cevap beklerken, 

şu karşı l ığ ı  a ld ı :  
- Öğrenmek istersen, yapıyorum elbet. E l imden gel

se, ben g itmeden önce onların topunu cehenneme gön
deririm. 

Mary: 
- Kana susamış bir  anarşist bu! diye sızlandı .  Mac 

Kinley'i , Garfield'l  öldÔrenler bunun gibiler. Asacaklar onu. 
Göreceksiniz.  Hatırlayın bu dediğimi. ·Neyse •ki çocuk bek
lemiyoruz. Büton mutluluğum bu. 

Bi l ly onu avutmak içi n :  
- Yok canım, bütün bunlara boşver, ded i .  
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- Size takı lmak 'için böyle konuşuyor, dedi Saxonne 
tatl ı l ı kla. Her zaman şakacı o. 

!Mary başını sallad ı .  
- B e n  ne dediğimi b i l iyorum. Uykusunda •konuşuyor. 

Sövup sayıyor, dişlerini de gıcırdatıyor. Korkunç bir şey. 
Bert'in k ırmızı, parlak yüzünde karanl ı k  bir anlam 

bell rmlşti ansızın. Kinci bir  anlam. Sandalyesini  duvarın 
d i bine Iterek şarkıya başlad ı :  

Kimse sevmiyar milyonerleri. 
Sevllecek neleri var ki? 
Dertlerinden kime ne? 
Hepsi dolandırıcının tekil 

Tom hoş.görüden ve adaletten sözediyordu. Bert şar. 
kıyı ıkesip Tom'a cevap verdi .  

- Adalet m i  dedin? Al sana kaba bir  kurnazl ı k  daha. 
I şç i  sı nıfına hangi adaleti uyguladıklarını anlatayım sana. 
Fo11bes'u anımsar mısın - J. A l l ison Forbes'u? Hani Altta 
Cal ifornia Trust Company ile birl iikte iflas etmiş de ik i  
milyon dolar borçla ortadan ıkayıbolmuştu. Dün yolda ona 
rastladım. Şahane bir  otomob i l i n  di reksiyonu başında ku
rulmuş gidiyordu. Ne ceza vermişlerdi ona? Sekiz yı l .  Kaç 
y ı l  kaldı hapiste? Ancak iki yı l .  Sağlık nedeniyle serbest 
bırakılmış.  Sağlık nedeniyle imiş!  Dalga geçiyorlar! He
pimiz ölür. g i deriz de o hala kazıık kakar yeryüzünde. Şimdi 
de şu pencereden dışarıya bak. Görüyor musun şu kapısı 
kırık evin arka tarafını? Orada Bayan Danaker yaşar. Ev
lere gündel iğe g ider. Demiryollarında çal ışan kocası Iş ka
zasında öldü. Kadıncağız mete l i k  tazminat alamadı, çünkü 
sözde i-lıtiyatsızl ı'k ya da tedbirsizl i:k yapmış adam, suç 
ondaymış. Bunu mahkeme önünde bnıtlam ışlar. Kad ının 
onaltı yaşında bir  oğlu vard ı .  Adı Archie. Evden kaçmış.  
serseri o lmuş. B i r  gun Fresno"da körkütük sarhoş b ir  adam
dan para çalmış. Ne kadar para, bi lmek ister misin? Iki 
dolar seksen sent, anl ıyor musun? l·ki dolar seksen sent! 
Peki. yargıç ne ceza vermiş, bi l iyor musun? Ne kadar 
dersin? El l i  yı l hapi s !  San-Ouentin'de sekiz y ı l ın ı  doldur
muş, geberinceye ıkadar da orda 'kalacak. Bayan Danaker, 
oğlunun içerde zatürrieye yakalandığını söylüyor. Ama ne 
yapsın, kolu  uzun deği l  ki çı-karsın oğlanı dışarı . Bu ço
cuk bir  ayyaştan iki  dolar seksen sent çalmış. e l l i  y ı l  
yemiş.  J .  Al l ison Forbes i se Alta Trust'Lı ik i  mi lyon dolar 
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dolandırdı, ik i  y ı l  bi le yemedi.  Ne biçim ü l ke bu? B i l iyor 
musun, bana öyle gel iyor ki sen Archie' lerden yanasın.  

Kimse sevmiyOr milyonerlerl. 
Sevilecek neleri var ki 
Dertlerinden kime ne? 
Hepsi dolandırıcının teki. 

Mary, musluğun önünde, bulaşı,kları bitiren Saxonne' 
un ön lüğünü çözdü ve b i r  gebe kadına karşı bütün kadın
ların duyduğu yakın i lgiyle onu öptü. 

- Şimd i ,  otur şekeri m. Kendin i  yormamal ısın.  Oysa 
daha katlanseağın güçlükler var. Şimdi d i kiş in i  e l i ne vere
ceğim,  uslu uslu oturup erkeklerin konuşmalarını d in leye
ceksin .  Yalnız, Sert' i n  dediklerine kulak asma. Del i o. 

Saxonne çal ışmaya rkoyuldu ve dinledi.  Bert, genç ka
dının d izleri üzerinde duran bebek takımlarına bakarken 
soğuk ve buruk bir tavır  takındı.  

- Tamam, ded i ,  s iz  de dünyaya çocuk getirmek telaşı 
Içindesiniz,  oysa onu doyurabi l eceğinizden hiç de em_i n 
deği ls i niz. 

- Dün akşam siz adamakı l l ı  kafayı çekmiş olsanız 
gerek, d iy e  güldü Tom . 

Bert kafasını  �al ladı.  B i l ly ortal ığı yatıştırmaya çalıştı : 
- Canım, birbirimizi  k ı rmayal ım.  Oldukça iyi b i r  ü l

kedi r  sonuçta. 
- Hepimiz Mohi kan olduğumuz zamanlar o ldukça iyi 

bir ü l keydi, diye karşı l ık verdi Bert. Ama şimdi  artık de
ğil.  Hepimiz yanmışızdır. Rez i l  olduk. Köşeye s ı'kıştırı ldık. 
Boğazımıza kadar 'batm ış d u rumdayız. 

Atalarım bu ülke için dövüştüler. Sizinkiler de öyle. 
Saxonne'un anlattıklarını d i nleyin, bakın, ataları ovaları na
s ı l  geçm işler buraya gel·iP çiftl i-k •kurmak, at ve davar edi
nebi lmek içi n .  Ve edinmişler de. H epim izin ataları da aynı 
şeyi yapm ışlar, aynı şeylere sahip olmuşlar, Mary . . .  

Mary kocasının söz'ünü kesti :  
- Kurnaz olsalardı ,  hzand rklarını kaçı rnıazlardı el le

rinden. 
Bert konuşmasını sürdürdü:  
- Elbette ! Işin 

"
püf noktası bu asl ında, yitiren bizleriz. 

Zaman değişti ,aramızda I ki çeşit yaratı!k türedi :  aslantarla 
sinekçi t kuşla r. Sinekçi t kuş lar ıboyuna çalışır dmur, as
lanlar da boyuna yutardı .  Çiftl i kleri yuttular, madenleri, 
fabrikaları yuttular, şimdi de hükümeti yuttular. B izler, oyu-
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nu yitiren Beyaz' larız. Derisi yüzülenleriz. Anlatabiliyor 
muyum? 

- Güzel bi r sokak hatibi  olurdunuz, dedi  Tom. Bir 
de düşünme yeteneğinizi  geliştirebi lseniz! 

- Sözleriniz akla yakın gel iyor kulağa, Sert. d ed i  B i l ly .  
Ama doğru değ i l .  Bugün herhangi bir  kimse zengin ola
bi l ir. 

Bert alay etti : 
- Birleşik Devletler Başkanı da olabi l i r  ona bakarsan. 

yeter ki yeteneği o l sun.  Örneği n  sende ne milyoner ka
fası var, ne d e  başkan kafası .  Sen b i r  s inekçi l  kuşsun, o 
kadar! Yallah, d ışarı ! Hepimiz dışarı ! 

Sofrada, yemek yerken, Tom çocukluğunda ve genç
l iğinde sürdüğü kır hayatının tadın ı  anlattı, ·kafasındaki dü
şü açı klad ı :  Bir yerlerde tıazine toprakları almayı kuru
yordu, eskiden atalarının yaptığı gibi. Ne yazı•k ki Sarah 
ayek d i riyordu .  Düş'ü düş olarak kalacaktı bu yüzden. 

Bi l ly iç geç i rd i :  
- Her şey oyunun içinde, ve oyunun kural ları vard ır. 

B i rinden biri yeni lmeli  sonunda, değ i l  m i ?  
A z  sonra Bert yeni bir taşlamaya g i rişti v e  Bi l ly  far

k ında olmadan karşılaştırmalara kaptırdı ·kendini .  Bu ev 
kendi evine benzemiyordu. Burada esen hava hoş deği ld i .  
Her şev iyi  yürümüyordu. Gıcırtılar duyuluyor giibiydi. Ye
n i  geldi kleri zaman ikahvaltının bulaşı.kları hi le yıkanma
mıştı daha. Erkeklerin çoğu g ibi B i l ly ev işleriyl e  i lgi len
mediğinden, ayrıntı ları görememişti . Bununla 'birl i kte, öğ le
ye dek binbir küçük gözlem onda şu izlenimi  yarattı ki 
Mary, Saxonne ayarında bir ev kadını deği ld i .  Masanın öbür 
tarafında oturmakta olan karısına övünerek baktı. Kalkıp 
masanın çevresi nden dolanmak ve onu öpmek geldi için
den. Kadın d iye böylesine derlerdi işte ! Seviml i  iç çama
şırlarını akl ına getirdi ve o a nda soyunuk görüntüsü can
Iandı gözleri önünde. Ama Sert'in sesi bu görüntüyü ydk
etti. 

- B i l ly, sen galiba ·hınç beslediğimi düşünüyorsun. 
Elbette ki  hınçl ıyımdır. Sen 'benim geçirdiğim deneylerden 
geçmedin. Sen arahacı olarak her zaman iş buldun, bok
sör olan�k da kolay galrbiyetler elde ettin. Zor günler gör
medin, grevierden geçmedi n .  G eçindirecek b i r  yaşl ı  anan 
yoktu, onun yüzünden aşağı larnalara katlanmadın.  Ben an
cak anamın öl ümünden sonra özgürlüğe kavuştum da key
fimce yaşayabildlm.  Elektri:k l i  tramvay ortakl ığında işe gir
meye u�raştığım dönemi alal ım. Gör bak, neler gel i rmiş 
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bir s inekçit işçinin başına! Oranın şefi olacak herif baştan 
ayağa kadar süzdü beni ,  bir  sürü soru sordu, boş bir baş
vurma kağıdı uzattı bana. Hemen yazıp doldurdum, sağl ık  
belgesi için gönderd i kl eri bir doktora bir dolar ödedim,  
sonra ortakl ığın antropometrik servisi iç in  resim çektir· 
meye gittim. Bir dolar da fotoğrafçıya bayıldtk.  Şef baş
vurma kağıdını ,  belgeyi ve resimleri aldı,  yine soru üstüne 
soru sordu. Daha önce bir sendi kaya üye olmuş muydum? 
Ben m i ?  Elbette ki gerçeği söyledim, yalın gerçeği, anlar
sın ya ! Deli  miyim ben? Iş bulmak zorundaydım. Bakkal 
krediyi kesmişti. Anam vardı sırtımda. Eh ! d iyordum kendi 
kendime, biletçi olduk çıktık. Arka sahanlıkta durur, süslü, 
etekli ıkadınlar binerken göz banyosu yaparım.  Hava! Uç. 
lan bakal ım iki  dolar. Ne için? Kimi l i k  için: tenekeden bir 
plaka. Sonra sıra geldi üniformaya: fiyatı : ondokuz buçuk 
dolar. ·Başka yerde, her yerde, onbeş dolara a l ırsın.  Bü
tün bu paraları i l k  aylığırndan ödeyecektim. Ha! Sonra, bir  
de cebimde beş dolar ufakl ı k  bulunmalıymış, 'kendi param. 
dan ! Yönetmel i k  öyle d iyomıuş. Bu beş doları pol is  me
muru Tom Donavan'dan ödünç aldım.  Beni onbeş gün d e  
bedava çalıştırdı lar, sözde i ş i  öğretmek için. 

Saxonne takıldı :  
- Bari süslü etekil  -kadınlarla göz banyosu yapabi ldi

niz m i ?  
B e rt  tersl ikle kafasını sal lad ı .  
- Yaln ızca bir a y  çalıştım.  Sonra örgütlenmek iste

dik Onlar da sendiıkamızı balon gibi söndürdüler. 
- Sizler, demiryol u  atelyelerinde çal ışan dangalaklar 

da 'balon gi,bi patlatı lacaksınız greve giderseniz eğer, d iye 
uyardı Mary. 

- Baştan beri ben de bunu söylüyorum ya size, dedi 
Bert. En küçük kazanma şansımız yok. 

Saxonne sordu: 
- Öyleyse niye bırakıyorsunuz Işi? 
Bert bir an donuk gözlerle Saxonne'a baktı. 
- Iki arncam niye Gettysburg'e gidip öldüler? diye 

sordu. 

VIII 

Saxonne derin b ir  ted irginl ik  Içinde koyuldu yine ev 
işlerine. Artık şık çamaşı rlar di kmiyordu,  .çünkü gereç
ler pahalıya geliy{)rdu. Cesaret edemiyordu para harca
maya. Sert'in iğnelerneleri genç kadını et!kilemlş, rahatsız 
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vicdanında acı l ı  yaralar açmıştı. Bi l ly i le  birlikte sorumiuy
dular oluşmakta olan o yen i  hayattan. Ama onu besleye
bi leceklerinden, giydirebi leceklerinden, bu dünyada ona bir 
yol açabi leceklerinden emin miydl ler? Haniydi bunun gü
vencesi ?  Bazı zor dönemleri anımsıyorrlu ıbel l l  belirsiz, ba
baları n anaların sızianmaiarı aklına gel iyor, yeni bir anlam 
teşıyordu. Sarah 'nın sonu gelmez sızlanmalarını şimdi anlı
yor gibiyd i .  

Grevci lerin ai lelerintn yaşadı kları çevrede hayat zor
laşmıştı bi le.  Saxonne sabah al ışverişini yaparken küçük 
esnafta yı lgınl ık belirtl leri görüyordu. Her yerde kapanık
l ık .  uzüntü vardı .  Aydınl ı k  ve neşe yitiri lmişti . Çocukları 
sokakta oynayan anaların yuzlerinde açı:k seçik görulUyor
du ıbu gölge. Akşamları sokak kapısının eşiği nde geveze
l iğe daldıklarında sesleri daha alçak çıkıyordu, daha az gü. 
lüşüyorlard ı .  

Eskiden bi rbuçll'l< l itre süt alan Mary Donahue şimdi 
yerı m l itreyle yetiniyordu. Artı k ai lece s inemaya gidi lmi
yordu. Kasapta etin ucuz yerlerini bulmak güçleşmişti. Oç 
ev yukarda oturan Nora Delaney artık taze balık almıyordu 
cuma günleri (*) .  Sofraya ancak niteliği kuşkulu tuzlu mo
rina geti r i l iyordu. Eskiden tereyağı sürülmüş, üstüne de 
hem şeker eki lmiş kalın ekmek d i l imleriyle sokağa fırla
yan gürbüz çocuklar şimd i  I kindi ikahvaltısında hafif yağlı ,  
şekersiz. daha ince di l imlerle doyuruyarlardı brınlarını .  
Hatta çokları ik i  yemek arasında bir  şeyler atıştırma al ış
kanlığını  yiti rmeye başlıyorlard ı .  

Herkes darlık içindeydi ,  herkes ıkemerleri s ı kıyor, kö
şe bucok saklanmış paraları ortaya çı karıyordu.  Insan
lar buluttan nem kapıyorlar, birbirleriyle ·kavga ediyorlar, 
bi i hiç yüzünden çocuklarına sinirleniyorlardı .  Saxonne, 
Bert'le Mary'nin hiç durmadan çatıştı klarını bi l iyordu. Bert 
şöyle d iyordlJ Saxonne'a : 

- Benim de bin'bir derdim olduğunu aniayabilse ya! 
Saxonne Bert'in yüzüne bakınca nitel iğini  pek kesti

ramediği bir kaygı ve korku i l e  l rkl l lyordu. Siyah gözle
rinde bir cinnet ateşi yanıyordu sanki .  Esmer yüz'ü suzül
muş, elmacı k  kemikleri üzerindeki deri geri lm işti . Acı bir 
anlatımla donup kalmış gibi duran a�zının ıköşesinde hafif 
b i r  çizgi bel iriyordu. Şapkasını giyiş şekl i ,  duruşu, tavır-

( * )  H ır lstlran dininde cuma perhi1 günü olduAundan. o gün har..,onaal besi 

pertmeıdi. oMalr bal ık )'em•• aerbeanl. 
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ları , her zamankinden dırha çok bir  :korkusuz ataklığı  vur
guluyordu. 

Ara sıra. geçmek bHmeyen öğleden sonraları , Saxonne, 
a i lesin in ,  ovaları, dağları ve çöl leri aşarak güneşin denizde 
battığı bu ülkeye nası l göç ettiklerini  düşünürdü. Ve sık 
s ık  kafasında canlandırırdı o yeryüzü cennetinin kırsal ya
şantıs ın ı ;  o dönemde allesi kentlerde yaşamazd ı ,  ne işçi 
sendikaları vardı, ne Işveren :kuruluşları. Yoktu böyle dert. 
ler. Saxonne yaşl ı ların anlattı klarını ammsıyordu. Eski In
sanlar her şeyi kendi leri yapmakla övünürlerd i .  Kendi da. 
varlarını kendi leri yetiştirir, kendileri �keser, kendi sebze
lerini kendi leri d iker, gerektiği zaman demirci l ik  ve doğ
ramacı l ı·k yapar, kunduralarını kendi leri hazı rlar, giysi le
rinin kumaşını bile kendileri dokurlarmış. Tom da hAlA ha
zineye ait toprak satın alma düşlerini kurarken yüzü ışı l  
ışı l  o luyordu. 

Bir çiftl i k  sahiıb in in  yaşantısı güzel ıbir  şey olsa ge
rek, diye düşünüyordu Saxonne. Insanlar n iye kentlerde 
yaşamak zorundalar? Zaman niye değişti ? Demek J<i eski
den her şeyden gereği kadar varmış, şlrndl niye yok? In
sanlar yalnızca Iş bulmak için n iye çatışmak, dövüşmek, 
grev yapmak zorunda olsunlar? N iye herkes Için Iş yok? 
Daha o sabah tüylerlni ürperten bir olaya tanık olmuştu. 
•ki • Sarı • işçi Işe giderken grevci lerin saldırısına uğra
mıştı. Saxonne saldırganları daha önce görmüştü, tanı
yordu, o civarda otururlard ı .  Olay tam ıkarşısında, sokağın 
karşı tarafında geçmişti .  Acımasız ve korkunç bir  şeydi :  
ik iye karşı oni-ki kişi ı Saldırıyı çocuklar başlatm ışlard ı .  
Yaşiarına yakışmayan sözlerle lanet okuyarak • sarı • ları 
taşlam ışlardı .  Pol i·s memurları tabanca elde koşup gelmiş
ler, grevciler geri çeki l ip evlere veya evler arasında·ki  dar 
geçitiere sığınmışlardı .  • Sarı • lardan biri baygın d urumda 
cankurtaranla götürü lmüştü. Demi ryolu ortakl ığının özel po
l is i  öteki işçiyi koruma•k Için atelyeye kadar birl i kte git
mişti . Onlar geçerlerken, kucağ ındaki çocuğuyla :birl i kte i<ar
şı•ki evin sundurması a l tında durmakta olan Mary Donahue 
öyle ağza a l ınmaz küfürler savurmuştu ki, Saxonne'un yüzü 
utancı ndan kızarmıştı . Sokağın berisindeki başka bir sun
durmanın altında, Saxonne o kargaşal ı k  arasında Merce
des' i görmüştü. Yaşlı  kadın garip bir gülümseyişle olan. 
ları seyrediyordu. Belli ıki bu sahne i lgi lendiriyordu onu. 
Burun deli kleri , nabzının atışlarıyla birJ iıkte açı l ıp kapanı
yordu. Hiç d e  korkmuşa benzemiyordu. Q!up bitenleri ka-
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çı rmamak için merakla bakıyordu yalnızca. Onun bu du
rumu Saxonne'da şaşkın l ık  yarattı.  

Aşk konusunda bi lge geçinen Mercedes'e gidip bu 
olanlar hakkında açı klama yapmasını istedi .  Ama yaşl ı  ka
dın ın  endüstri ve sosyal ekonomi •konusundaki felsefesi 
anlaşı lması güç ıbir bi lmeceye benziyordu. 

- Çok kolay şekerim. ılnsanların çoğu aptal doğar. 
Bunlar köleleri oluşturur. Bi rkaçı da kurnaz doğar; bunlar 
da efendileri oluştururlar. 1lnsanları Tanrı böyle yaratıyor 
sanırım. 

- Öyleyse Tanrı ne der bu sabahki korkunç kav
gaya? 

Mercedes gülümsed i :  
- Galiba o n u  i lgi lendi rmez bu olay. Hatta böyle bir 

olay geçtiğini  bi ldiğinden ıbi le  emin deği l im.  
- Çok korktum, dedi  Saxonne. Gördüklerim hasta 

etti ben i .  Oysa siz, gördüm sizi , bir oyun seyrediyormuş
sunuz giıbi ç,ok sakindiniz. 

- Aslında oyundu, şekerim. 
- Bunu nasıl söyleyeb i l i rsiniz? 
- Had i ,  hadi, ben çoğu •kez adam öldürüldüğOnü gör-

düm. Olağanüstü bir şey değ i l .  Bütün insanlar ölürler. 
Aptal olanlar öküzler gibi ölürler, niçin ölduklerini b i lme
den. Insan ın tuhafına g ider seyretmesi.  Yumrukla ya da 
cop!arla dövüşürler, b i llbirlerinin kafasını kırarlar. Kabal ık  
bu.  B i r  hayvan sürüsüne, b i rb i ri ağzından kemi k  kapmaya 
uğraşan itlere benzerler. Insanların kemiği de iş'dir.  Ha l 
bak, eğer kadın için,  ya da düş'iince için, ya da altın kül
çeleri için, yahut da di l lere destan elmaslar için dövüş
selerdi ,  harika b i r  şey olurdu .  Ama öylesi değ i l .  Basbayağı 
karınları aç, kursaklarını doldurmak amacıyla et kırıntı ları 
için dövüş'üyorlar. 

Saxonne bilgisizl iğ in i  anl ıyor, gerçekleri öğrenmek 
kaygısıyla kıvranıyordu. 

- A·h ! B i r  akl ım erse ! Anlayabi lsem ! 
- Aniayacak bir  şey yok. B i r  kitap giıbi açr.k. B i r  yan-

da aptal lar, köleler, köylüler; öbür yanda kurnazlar, efendi
ler, prensler o lmuştur sürekl i ! .. Ve her zaman da böyle 
olacak. 

- Ama niçin? 
- Şekerim, bir köylü niçin 'köylüdür? Çünkü •köylüdür 

de ondan. Bir s inek niçin s inektir? 
Saxonne sabırsızlıkla başını :ıalladı.  
- Ama şekerim, lben size karşıl ığını  verdim işte. 
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Dünyanın bütün felsefeleri bundan daha Iyi ıbir  cevap ve
remez. Niye kocanızı başka erkeklere yeğ tutarsınız? Çün
kü onu olduğu g ibi  severslniz,  işte bu. N için seversiniz? 
Çünkü seviyorsunuz. Ateş niye yakar, don niye ısırır? 
Neden becerikli lerle hödükler, efendilerle köleler, pat
rcnlarla işçi ler  var? Kara niçin :karadır? Bunun karşı l ığını  
bulursanız,  her şeyin cevabını  bul muş olursunuz. 

Saxonne karşı çıktı : 
- Ama insan ların işsiz kalıp açlı ktan ölmeleri iyi b i r  

şey değ i l  k i .  Onlar çal ışmaktan başka şey istemiyorlar. 
yeter ki adaletli davranışla karşı laşsınlar. 

- Yooo! Açlı ktan ölmeleri de iyi ıbi r şey. Taşın tahta 
gtbi yanmaması , denizin şurup olmaması, d ikenierin bat
ması ,  suyun ıslatması , duman ın yükselmesi ve eşyaların  
göğe çıkacağına yere düşmesi nası l  k i  iy i  bir  şeyse, o da 
iyidir. 

Bu gerçe;kçi öğreti h iç etki lemiyordu Saxonne'u. Açık
ças ı ,  anl ıyamıyordu. Saçma gözüküyordu. Şiddetle hay
kırd ı :  

- Demek ki n e  özgürlüğümüz var, n e  d e  bağımsız
l ığımız. Öyleyse, ıbenim çocuğum zengin bir kadının ço
cuğuyla eşit hayat hakkına sahip deği ldir, öyle mi?  

Mercedes:  
- Elbette değildi r ,diye cevapladı. 
Saxonne okulda öğrenmiş olduğu tarihi anımsıyara-k 

üsteled i :  
- Ama, decf.i benim atalarım b u  gibi hakları e lde et

mek ve :korumak için çarpışmışlard ı r. 
- Demokrasi ha? A•kı lsız halkların düşlerinde yaşa

yan dehlokrasl l Hadi canım sen d e !  Şekerlm, demokrasi bir 
yalandır, ·hayvan gibi insanlara doygunluk verecek ıbir  bü
yü. Eskiden din i  de 'bu amaçla kullanı rlardı .  Insan lar yok
sulluk ve yorgunluktan homurdanınca, buna katlanmalarını .  
o durumda kalmalarını s a l ı k  verirlerdi ,  ve güzel öyküler 
anlatı rlardı .  Derlerdi •ki, göklerin ötesinde bir ü l ke var, yok
sul lar orada :bol luk ve mutluluk Içerisinde yaşayacaklar, 
•kurnazlar, dalavereci ler i·se sonsuz ateşte yanacaklar. Böy
le d e rlerd i .  Ay i H inoğluhinler,  k im bi l ir nası l kat ı l i ri a rd ı  
gülmekte n !  Sonra, •bu öykü etkinl iğini  yltir ip I nsanlar de
mokrasiyi düşlerneye baş layınca, kurnaz ti lki ler bunun ger
çekten � olmasına ve yalnızca düş olarak •kalmasına 
özenle çal ıştı lar. Bu dünya büyüklerin, kurnazların dünyası ,  
şekeri m .  
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- Ama siz de emekçi halka yakın deği l  m is i niz? dedi 
Saxonne. 

Yaşl ı  :kadı n  doğruldu. Az ıkalsın kızacaktı . 
- Ben m l  emekçi halka yakın ım? Parasal yatırımia

rım c ı l k  çı.ktı ,  ondan mı şekerim? Artık yaşlandım,  genç. 
ve yürekl i  erkekleri baştan çı karamam , ondan m ı ?  Genç
l iğirnde tanıdığım e�keklerden daha uzun yaşadım, artık 
başvuracak kimsem kalmadı, onun için ml öyle diyorsu
nuz? Burada Barry Higgins'le yoksul yaşamı sürdüğümden 
mi halktan sayı l ıyormuşum? Yoksa ölüme hazırlandığım 
için mi?  Ama şekeri m, ben efendi l er Içinde doğdum, ve 
yaşamım boyunca budalaları ayaklarım altında çiğnedim. 
Şarabın en Iyisini  içtim ve öyle şölen sofralarında bulun
dum ki,  bir yemeğ in gideri tüm bu mahal leyi ıbl r  nes i l  bo
yu geçindirmeye yeterdi .  niok Golden'le ben (para Dick' 
indi ,  ama ben im de olmuş olabi l i rdi)  Monte-Cario'da b i r  
hafta içerisinde dörtyüzbin frank yltirdik.  D i c k  Yahudiydi ,  
ama e l i  aç,ktı. Hindistan 'da, gözlerim önünde açl ıktan öl
mekte olan onbin ai lenin hayatı nı  kurtarabi lecek değerde 
mücevherler taktım. 

Saxonne derin bir üzüntüyle:  
- Demek öldükleri ni gördünüz d e  bir  şey yapmadı

nız, öyle m i ?  d iye sordu. 
- M ücevherl erimi e lden Çı·karmadım. Ama o yıl için

de hayvan giıbi bir  Rus subayı onları çaldı benden.  
- Demek o insanları ölüme terkettiniz!  diye yine sor

du Saxonne. 
- Onlar ayaktakımıdır.  Bal ıık kurdu gibi kaynaşır, ürer. 

Değersiz, şekerim. Olmuş, olmamış,  hiç bir anlamı yok.  
Buradaki sizin emekçi fıalkınız d a  bir önem taşımaz. Ve 
)laptı<kları en büyük budalalı·k ,  kend i lerinden daha budala 
çurçurlar dünyaya fjetirmeyi sürdürmeleridi r. Böylece efen
d i leri yeni kölelerle beslerler. 

Başkalarından daha çok bir bilgi alamamış olan Sa
xonne, bu korkunç yaşl ı  kadının sözlerinde hiç bir  sağdu
yu göremedi. Aslında onun ·bu yaşam romanına inanası 
gelm iyordu.  Mercedes' in,  anlattıklarını  uydurduğunu sanı
yordu. 

Haftalar geçtikçe demiryolu atelyelerinde patlak veren 
grev hareketi şiddetleniyordu. B i l ly başını sal l ıyor, ufukta 
biriken kara bulutlardan hiç bir  şey anlamadığım sakla
mayıp ��öylüyordu. 

- Aklım ermiyor d iyordu Saxonne'a. Karmakarış ık  bir 
iş.  Karanl ıkta dövüşmeye benziyor. Örneğin biz, arabacı lar. 
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dokumacılarla bir dayanışma grevi yapacakmışız, öyle di
yorlar. Dokumacılar işi bı raikal ı bir hafta oldu. Onların ye
rine başka işçi alındı. Eğer biz mal ları taşımayı sürdürür
sek. yaptıkları g reıv bir işe yaramaz. 

Saxonne kaşlarını çattı . 
- Oysa gündeliklerinizt ind irdlklerl zaman grev yap

mayı düşünmedinizdl siz. 
- Biz grev yapacak durumda değl ldfk de ondan. Ama 

-şimdi, San Francisco arabaca ları ve tüm kıyı bölgesi tean-
federasyonu bizleri destekleyecek güçdedirler. Sanırım, 
böyle bir şey düşünülüyor. Işi bı rakmasak bile, en azın
dan yüzde onlarımızı geri almayı deneyeceğiz. 

Bi l ly başka bir gün de şöyle diyordu: 
- Onların çürümüş politikası bu! Herıkes çurumuş. 

Namuslu kimseleri seçmek Için aramızda bir anlaşabiiseki 
- Ama demek 'ki sen, Bert ve Tom bile anlaşamıyor

sunuz, herkesin anlaşmasını nasıl tbeklersin? diye sordu 
Saxonne. 

- Bu işler beni aşıyor, dedi Bl l ly. Düşünmek bile 
aklımı bulandırıyor. Oysa durum gün gibi açık.  Namuslu 
pollti<kacılar buldun mu, 'her şey yoluna g irer. Namuslu In
sanlar namuslu kanunlar yaparlar ve namuslu Işçiler hak
larına J<avuşurlar. Ama Bert her şeyi ıkı rıp dökmek ister, 
Tom piposunu tuttürerek düş kurar. Herkesin uygun gör
düğü adamı seçebileceğl bir geleceğin düşü. Oysa söz 
konusu olan o gün deği l ,  bugündür. Şimdi bir şeyler yap
malıyız. Tom şimdi hiç bir şey elde edemeyeceğimizl söy
lüyor, Bert ise ıJılç bir zaman bir şey elde edemeyeceği
mize Inanmış. Herkes başka başka düşünürse yapı lacak ne 
kalır? Bak sosyalistlere, onlar 'bile sürekli anlaşmazlı1< için
deler, boyuna bölünerek birbirlerini atarlar partiden. Bütün 
bunlar del l l ik. Ben bile. olanları düşündükçe, ıkeçllerr ka
çırmaktan korkuyorum. Akl ımdan çıkmayan bir tek şey var. 
o da şu k i :  hemen bir şeyler yapmak gerek. 

Birdenbire sözünü kesti, dFkkatle Saxonne'a baktı, 
kaygı l le :  

- Ne oluyorsun? diye sordu. Hasta mısın? Yoksa . . .  
bir şey . . .  

Saxonne bir eliyle yüreğini bastırıyordu. Gözterklde 
belirmiş olan şıı.-,kııılık ve korku kayboldu. Di:kkatle, zevk
le dinledi , dudakları hafif, gizemli  bir gülümsemeyle açıl
dı. Kocasını unutmuş qiblvdl .  Sanki ıkocasını  i lqi lendirme
yen bir haber dinl ivordu. Sonra yüzü sevinç ve hayranlıkla 
-aydınlandı, Bi l ly'ye döndü, elini uzattı . 
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Hnyatl diye mırıldand ı .  Yaşadığını  duydum. Mut
l ı ıy ı ı ı ı ı l  A h i  öyle mutluyum ki ! 

ı rtnal okşum B l l ly işten dönünce, Saxonne ona yeni 
•ıırı ımhıluklarını anı msattı : 

B ir  şey düşündüm, B i l ly.  Ben sağl ı1k l ı  ve sağlam 
bünyellylm.  Para harcamaya gerek yok. Martha Skelton'u 
b i l i rsin,  Iyi ebedir. 

B l l l y  başını sal iayarak karşı koydu: 
- Iş yok, o dediğin olmaz. Doktor Hentley gelecek. 

B i l l  Murphy'yi tedavi eden o. B i l l  Murphy Doktor Hentley 
der başka şey demez. Haydudun teki. Ama işinin usta
sıdır. 

Saxonne üsteledi : 
- Maggie Donahue'nun çocuğunu Martha aldı .  Mag-

gie'nin de, bebeğin de, sağ l ı ğ ı  yeri nde. 
- Oolabil ir, ama o doğurtmayacak seni .  Son sözüm bu_ 
Saxonne sürdürdü sözü: 
- Ama doktor yirmi dolar isteyecek. Benimle kala

cak ölr akra'bam olmadığından, yanıma bir de hastabakıcı 
koydurtacall:. Oysa bütün bu işleri Martha tek başına ya-. 
pabi l l r, daha az para harcanmış o lur. 

Bi  !Iy karısını  usulca kucaklayıp kesin kararın ı  b i ld i rd i :  
- Bana bak, güzel lm, dinle.  Robert ai l esi ucuz me

rakl ısı o l maz. Bunu h iç akl ından çı karma. Bebeği dünyaya 
getlnnek senin Işin,  ve bu kadarı yeter sana. Benim işim 
de para ilmlmak ve sana :bakmak. En iyi şeyler b i l e  çok 
deği l sana. Başına en küçük bir kaza gelmesine dayana
mam. On mi lyon dolar kazanacağımı bi lsem girmem böyle 
bir riske. Onem l i  o lan sensin.  Dolarlar, ç i rkef. Doğacak 
olan çocu�umuzu çok seviyorum, ınan bana. Hiç ald ımdan 
çıkmıyor. Bütün gün onu düşünüyorum. Bir gün beni işim
den kovacak olurlarsa onun yüzünden kovacaklar. Akl ımı  
bu çocukla bozdum düpedüz. Ama,  bak açrk ·konuşuyorum, 
Saxonne, sana bi r şey olduğunu görmektense, çocuğun öl
mesini yeğlerim. Serçe parmaqını bi le  değistirmem onun
la. Var a:nla benim için ne değer taşıdığını .  Inan, Saxonne, 
önceleri düşünürdüm ki bir erkekle bir kadın  evlenlrlerse 
yavaş yavaş durgunlaşı rlar, ve bir süre sonra, yanyana 
yaşayabilmek Için  birbirlerine katlanmaya al ışırlar. Belki 
:başkaları Icin durum böyle ı:ıerçekten. Ama bizim i cin böy
le de� l l .  Seni her geçen da'kika Cincekine göre daha çok 
sevmekteyim. Şu anda bile beş dakika öncesine ı:ıöre daha 
çok seviyorum. Kaldı k i .  hastabakıcı tutmana gerek kalm&
yacak. Doktor Hentley, hergün uğrayacak. Mary de ev işle-
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rini yapacak, sana bakacak. Sen aynı şeyi yapmayacak 
mıydın ona? 

Günler hattalar geçtikçe Saxonne i ri leşen memelerin
den daha çok övünç duyuyordu. Tam anlamıyla normal bir  
kadm olduğundan, gebel i k  onu son derece mutlu ediyordu. 
Arada sırada korkulara kapıldığı  da oluyordu. Ama o den l i  
bel i rsiz v e  geçici •kor·kulardı ·ki bunlar, mutluluğuna çeşni 
katmaktan başka bir sonuç vermiyordu. 

Onu kayg r iandıran bir tek şey vard ı :  çalışma haya
tında başgösteren sıkı ntı l ı  ve teh l ikeli  durum. Kimse far
kında görünmüyordu bu durumun. Hele Saxonne, hiç anla
mıyordu olanları.  Şöyle diyordu ağabeyi Tom 'a : 

- Modern makineler sayesinde elde edi len üretim 
fazlal ığı ndan sözediyor hep. Peki ,  şimdi böyle makine le
rimiz var da, neden bolluk Içinde yüzmüyoruz? 

- Ha! Konuşmak diye buna derler Işte ! Çok geçme
den okavrarsın sosyalizmi.  

. - Tom, sen ne zamandan beri  sosyal istsin? 
- Sekiz yı ldan beri . 
- Ve henüz bi r ustünlük elde edemedln,  öyle ml ? 
- Hayır. Ama o da o l acak. 
- Bu hesapla, sosyal izmden yararlanmana yaşamın 

yetmez, dedi Saxonne. O günü görmeden ölür  gldersin .  
Tom iç in i  çekti. 
- Korkarım öyle olacak. Bu Işler o denli a!)ır yürü

yor ki ! 
B ir  daha çekti Için i .  Yorgun ve sabırlı bir  görünüşü 

vardı . Omuzları çö·kmüş, e l leri çal ışmaktan yıpranmıştı. Ve 
bu görünüşü, sosyal Inarıcının boş bir şey olduğunu sim
gel iyor gibi geldi  Saxonne'a. 

IX 

Kaçını lmaz ve beklernnedik olayların çoğunda olduğu 
g ibi ,  durup dururken, sakin bir hava içi nde başladı her 
şey. Her yaştan Ir i l i  ufakl ı  çocuklar sokakta oynuyordu. 
Saxonne açı·k pencerenin önünde oturmuş, beklediği ço.. 
cuğu düş'Ünerek onları Izl iyordu. l l ı k  bir güneş vard ı .  Kör
tezden esen meltem havayı serin letiyor, hafif bir  tuz tadı 
veriyordu. Çocllklardan biri parmağını  uzatıp Yedinci Cad
de yönündeki Plne Street' in yukarısını  gösterdi .  Oteki ÇO
cukların hepsi oyunlarını keserek i lgiyle baktı lar ve aynı 
şeyi yaptı lar. Toplaştılar. On-onlıkl yaşındakller, yani oğlan
ların en biiyüklerl, biraraya geldi ler. Büyük kızlar kayg ı l ı  
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davranışlarla kiiçüklerl ellerinden tuttular ya da kucakla
rına aldılar. 

Saxonne o lup bitenlerin nedenini göremiyordu. Ama 
büyük oğlanların dereye koştuklarını ,  taş topladıklarını ve 
evlerin arasındaki dar geçitlerde sakJanetıklarını görünce 
kestirdi. Küçük çoc11klar da ağabeyleri gibi davranmaya 
çalışıyorlard ı .  Kızlar küçük kardeşlerini kollarından çekip 
götürüyor, bahçe kapılarını çarparak Içeri giriyor, gürü l-· 
tüyle basamakları tırmanıyor, evlerine sığınıyorlardı. Kapı
lar hızla kapanıyordu. Çok geçmeden sokek boşaldı.  Sağda 
solda perdeler aralanıyor, bygı l ı  ve meraklı kadın yüzleri 
cama yapışıp sokağı diklzl lyordu. Saxonne, Center Street 
istasyonundan kente doğru yola çıkan trenin homurtusunu 
duydu. Sonra, Yedinci Cadde yönünden boğuk bağrışma
lar yükseldi . Saxonne bir şey göremiyordu daha. Ama 
Mercedes 'in sözlerini anımsadı:  · Bir kemik kapmak Için 
dalaşan ltler. Onların 1cemiğl de, iş'dir.• 

Gürültü yaklaşıyordu. Saxonne pencereden sarkınca 
bir düzine • sarı • Işçi gördü. Bir  o kadar da özel polis 
memuru i le özel detektif onları korumaktaydı.  Hep bir ara
da sokağın Saxonne tarafındaki kaldırırnından l lerl iyorlar
dı. Topluca, belirli bir disiplin içinde yürüyorlardı. Yetmiş 
beş, yüz kişi l ik  bir grevci kalabal ığı peşlerine takı lmış, an
laşı lmaz naralar atıyor, taş toplamak için yere eğil iyor
lardı. 

Saxonne tir tir titremeye başladı. Ama korku geçirme
sinin zararlı olabi leceğini anımsayınca kendini tutmaya ça
l ıştı. Mercedes Higgins'in davranışı da ona bu yönde yar
d ımcı oldu. Yaşlı kadın, ardından bir sandalye sürükleye
rek kapısının eşiğine ç ıktı : sandalyeyi, sakin sakin ,  pero. 
nun küçük sahanl ığına yerleştird i .  

Özel polis memurları cop taşıyorlardı. Özel detektif
ler si lahsızdı görünüşe bakıl ı rsa. Onları izleyen greveller 
öfke ve tehditlerini bağırmakla yetinecekleri izlenimini ve
riyorlardı. Çatışmayı çabuklaştırmak da çocuklara düştü. 
Sokağın öb'ür yanından, Olsen'in ve lsham'ın evleri ara
sındaki açıklıktan, dolu g ibi taş yağmaya başladı .  Taşlar
dan çoğu yeteri kadar hızlı atı lmadığı için hedefe varmı
yordu. Bununla birl ikte, sarı işçi lerden biri başına bir taş 
yedi. Saxonne'dan altı metre kadar uzaktaydı.  Ger.ç io.adın 
adamın sendaleyerek yaklaştığını ve tabancasını çekt iğini 
gördü. Adam bir el iyle gözlerinin Içine akan kanı si lerken, 
öbür e1iyle tabancasını lsham'ın evine doğru ateşledi. Özel 
detektiflerden biri yaralının koluna yapLŞarak yeniden ateş 
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etmesine engel oldu, çekip götürdO. Aynı anda greve ller 
daha vahşi bir çığl ık  kopardı lar.  Saxonne'un ve Maggie 
Oonahue'nun evleri arasından taşlar uçuştu • Sarı • Işçi ler 
ve koruyucuları durdular, tabancalarını çekti ler. Bu sert ve 
kararlı profesyonel s l lahşör suratlarını gören Saxonne kan 
dökülece!}l n l ,  kıyım olaca�ını  sezlyordu. 

Görünüşe göre şefleri olan orta yaşl ı  bir adam yu· 
muşak fötr şapkasını  çıkarıp dazlak kafasındaki teri s i ld i .  
Öylesine iriyarı idi k i ,  yerinden güçlükle kıpırdıyord u .  Sa
tcattı sanki . Kır sakal ı  tütün suyu l le ·k irlenmi şti . Puro lçi
yordu. Başı omuzları arasına gömülmüştü. Saxonne adamın 
paltosunun yakasında saç kepekleri gördü. 

Adaml a rdan biri  e l iyle sokağı gösterd i .  Arkadaşların
dan bitçoğu kahkahayla gülmeye başlad ı lar.  Bu neşenin 
nedeni dört yaşındaki küçük Olsen'd i .  Her nası lsa anası
nın el inden kaçmış, ekonom i k  düşmanlarının 'üstüne gidi
yordu do�ru . Sa� el i nde bir  taş vard ı ,  o kadar i ri bir taş 
�ı götürmekte güçlük çekiyordu. Ama adamları tehdit et
mekten de geri kalmıyordu. Küçük pembe yüzü öfkeyle 
1c:ası lmıştı .  · Pis  sarı'l ar, p is  sarı' lar !•  diye avaz avaz bağı
rıyordu. Adamların kahkahası biisbütün arttırdı öfkesini ,  
var gücüyle kaya parçasını fırlattı . Taı:ı I ki metre bi le git
meden yere düştü. 

Saxonne, Bayan Olsen'in sokağa fı rlayıp çocuğunu 
tçeri aldığını  gördü. Grevel lerin açtı�ı tabanca ateşi I lgi
sini penceresinin altında duran adamlara çekti . Onlardan 
biri  ağız dol usu küfürlor savuruyor ve hareketsiz sarkan 
sol kolunun pazusunu yokluyordu. Saxonne adamın e l in
den aşağı kan aktığını  gördü. Pencereden bakmaya son 
vermesi gerektiğini b i l iyordu . Ama mi.icadeleci atalarının 
anısı  canl rydı kafasında. Asl ında kendisi  de çoğu kad ın
l ardan daha az ·korkaktı . Kendi sokağında patlak veren sa
vaş ona çocuğunu unutturdu. Grevcilerl ,  her şeyi unuttu;  
az önce purosunu Içen göbekl l  şefe ne olduğunu merak 
ediyordu. Adamın kafası.  boynundan. tahtaperden i n  I k i  ka
zığı arasında sıkışmıştı. Saxonne anlayamadı bu tuhaf du
tumun nasıl  olup blttl� l n l .  Adamın bedeni ,  tahtape r -' �n ın  
-dış  yüzOnde ası l ı  kalmıştı : d izleri tümüyle yere de 
du. Şapkası düşmüştü. Tepesi güneşin altında o l  
bir  ışıkla yanıyordu. Purosu da düşmüştü. Adarr. 
s ine baktı�ını  gördü. Kazıklar arasından sarkan b i r 
xonne'u ça!:jırır g ibi  sal lanıyordu. Çapkınca göz kırp ı 1  

Ay Vadlal F:  11  . .  



sanki . Oysa onun bu kıvranışlarında öldürücü bi r  acı nın 
etkisi olduğu be l l iyd l .  

Belki bir  saniye, belki I k i ,  Saxonne b u  sahneyl Izled i .  
Bert'in sesini alınca kendine geldi.  B e rt  Saxonne'un evi 
önündek i ka ldı rırnda koşuyor, ardından bir  sürü grevci sal
d ı rıya geçiyordu. Bert, • H ücum, Mohlkanlarl Kaçamazlar 
e l i mizden!  Çarmıha gereceğiz onları ! • d iye bağırarak yü
reklen<li rlyordu. 

Sol e l inde bir kazma sapı, sağında tabanca vardı.  
Hem koşuyor, hem de tabancanın topunu çeviriyordu, ama 
boşuna : s i lah dolu değildi .  B i rden duruverd l ,  kazma sapını 
e l i nden düşürdü,  bir yarım daire çizip yüzünü Saxonne'un 
kapısına doğru çevi rdi .  Düşmeden önce doğruldu, s i lahını  
üs tüne atı lan bir · Sarı •nın yüzüne doğru savurdu. Sonra 
sendelerneye başladı, beli  ve dizleri büküldü. Sonsuz b i r  
çabayla, ağı r a ğ ı r ,  s a ğ  e l iyle tahtaperdenin kazık ları ndan 
birisini  yakaladı ,  kaydı , toprağın Içine gömülürceslne ya
vaş yavaş yere yığ ı ld ı .  Önderl iğlni  yaptığı g revci ler, l le
riye atı ld ı lar. 

Amansız bir savaş, k ırım oldu. Sarı larla koruyucu ları 
kuşatı lmış lar, Saxonne'un tahtaperdesine sıkıştırı lmışlard ı .  
Kaçacak yolu ol mayan fareler g i b i  karşı koydular, ama yüz 
�işinin saldırısına dayanamazlard ı .  Coplar, kazma sapları 
Iş l iyor. silahlar patlıyor, çok yak ından atı lan taşlar  ortal ığı  
k ı rı p  gP.ç i r iyordu . B i rkaç ayl ı k  baba olan Frank Davis ,  Bert'ln 
arkadaş ı ,  s i lahının namlusunu bir • sarı •n ın  göğsüne da. 
yayıp ateş etti .  Öfkel i  küfürler, vahşi bağrışlar, korku ve 
acı çığl ı kl arı duyuldu. 

Mercedes haklıydı .  Bu yaratıkların I nsana benzer yanı 
·kalmamıştı . Bir parça kem�k kapmak Için birb i rini parala
yan hayvanlard ı .  

Kemik, iş  demek: Hep ıbu üç sözcük gel iyordu Sa. 
xonne'un akl ına. Pencereden Içeri girmeyi çok I stemesine 
karşın .  bir türlü g i remlyordu. Kötürüm ol muştu sank i .  Bey
ni çal ışmıyordu artık Oturduğu yerde uyuşup kalmıştı . Bü
yüyen gözleri önünde norma lden hızl ı  dönen b i r  fi lm gibi 
geçen korkunç sahneyl Izlemekten başka bir şey yapamı
yordu. Özel detekt iflerln, özel polis memurları nın ve grev
ci lerin vurulup düştük lerini gördü. • Sarı • n ı ıı biri dehşet 
verici bir  yara almış, dizleri üzerinde sür'iikleniyor, aman 
d i l ' ,  ordu ; sural ına bir tekme yed i ,  s ırtüstü yere seri ldi .  
Tam o sırada yetişen bir grevcl tabancas ın ın  bütün kur
şunlarını soğukkanl ı l ı kla arka arkayo adamın göğsüne bo-
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şalttı. Adam ın biri  başh bir • sarı •nın g ı rtla�ına yapışmış, 
tahtaperdenin üzerine yatı rmış, s i lAhının kabzasıyla sura
tını çarşambapazarına çeviriyordu. Saxonne kabıanın dü
zen l i  biçimde 'kalkıp Indiğini  görüyordu .  Si lahı  tutanı ta
nırdı  Chester Johnson'du ad ı .  Daha evl i  değilken balolarda 
rastlamıştı ona, 'bir l i kte dansetmlştl . Hoş çocuktu .  Iyi huy
lu i d i .  B ir  çarşamba akşamı,  belediye bandasunun konse
ri ni dinledikten sonra Saxonne'u ve iki başka genç kızı  
ünüçü ncü Sokak'ta Tony'nin işlettiği yere götürmüştü, ora
dan da Pabst kahvesine g id ip, eve dönmeden,  birer bardak 
tıira içmlşlerdi . O Chester Johnson'la şu greveinin aynı 
adam olduğuna inanam ıyordu Saxonne. O sırada, boynu 
hiilıl kazıklar arasında sıkışmış duran göbekl i  şefin, ser. 
best e l iy le tabancasını çektiğin i ,  namlusunu Chester'ln böğ
rüne dayadığını gördü. Uyarmak Için seslenmek Istedi .  
Seslendi de.  Chester başını  'kaldırıp gördü genç kadını .  
Tam o anda tabanca patlad ı .  Chester • sarı •nın üzerıne yı.  
kı ldı .  Üç adam takı l ı  kaldılar tahtaperdeye. 

Saxonne artık her şeyi bekl iyordu. Grevel leri n tahta
perdeyi aştı k ları nı görOnca hiç şaşalamadı.  Bahçeye gir
di ler.  yetiştirebi ldiği tek tük ç içekleri. sardunyaları,  her
cal menekşeleri çl�nedi ler, Mercedes'In eviyle kendi evi 
arasındaki geçitten kaçmayı denecii ler. Pine Street' I n  yu
•karısından. b ir  sürü özel pol is memuruyle özel detektlf ye
tlşmekteydi .  Hem koşuyor, hem de tabancalarına ateşl lyo,... 
larda Soka�ın aşağısından ise Içi tıkl ım tıklım pol i s  dolu 
üç devriye arabası geliyordu;  ç&n sesleri ve atl arın nal 
takı rtı sı ortal ığı  gürültüye bo!'ıuyordu. Grevel ler tuzağa kıs
tırı lmıştı : Ancak evlerin arasından geçip arka taraftaki tah
taperdeleri aşarak hçabl l lrlerd l .  Dar geçitte meydana ge
len sıkışık l ık  hepsinin kaçıp kurtu lmalarına engel oldu. 
Oni,kl kişi kadar, evin ön yüzü l le gi riş besarnakları ara
s ı ndaki köşede sı kıştı lar. Ve düşmanları. onların kendi le
rine davrandıkları biçimde davrandılar. Tutuklamaya giriş
medller bi le .  Arkadaş larının başına gelenlerden C<uduran 
güvenl ik 1cuwetler• son grevclslne kadar hepsini coplarla 
ya da tıJbancayla yere serdi ler. 

Her şey bitmişti. Saxonne düş görüyormuş gibi dav. 
ranıyordu. Korkulu{ja tutunarak ön taraftaki basamakları 
lnd l .  Göbekl l şef halil göz ucuyla ·kendisine bCl'kıyc ' iy le 
Işaret yapıyordll sanki .  Iki I riyarı pol i s  onu knzı·klardıın kur
tarmak Için üstüne eOilml şlerd l .  Bahça ıkapısı yerinden sö-
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külmüştü . Saxonne şaştı bu Işe, çünkü süre1<11  olarak dı
şarıya bakmış, böyle bir şeyin oldu!)unu görmemlştl . 

Bart'in gözlerı kapalıydı .  Dudaklarında kan vardı .  Gırt
iaOından bir  gurultu çrkıyordu. Bir şey söylemek Istiyordu 
sanki . Saxonne üstüne e!)ildl , yanağına do!)ru süzülen kanı 
mendil iyle s i ldi.  Sirisi onun yüzünü çl!)neyip geçmişti.  
Bart'In gözlerı açı ldı. Hiila o tıer zamanki meydan okuyan 
bakışı vardı .  Tarıımadı Saxonne'u. Dudakları oynadı .  Bir şey 
anımsar gl'bl ,  zayıf bir sesle: • Mohi<kan'ların sonu, Mohi-
4<an'ların sonu(•  diye mırıldandı .  Sonra Iniedi ve gözleri ye
niden kapandı.  Ölmüş değildi .  Bunu Saxonne da b i l iyordu. 
Gö!)s{ı tıiilii kalkıp kalkıp lniyor, boğazı guruldayıp duru
yordu. 

Saxonne başını ıkaldırdı . Mercedes yanıbaşında ayakta 
duruyordu. Yaşlı kadının gözleri aon derece parl&kt ı .  Pör
sürnfış yanaldarı al aldı . 

- Bana yardım eder misiniz onu Içeriye taşıyalım? 
diye Saxonne sordu. 

Mercedes başıyle olur Işareti yııı.ptı , bir polis şefine 
dönüp ona l lettı di leği. Polis şefi Bert1 yokladı .  Gözlerinde 
yırtıcı bir tlkslntl bel irdi .  

- Canı cehenneme! diye cevap verdi .  Bizlmkllerle u!)
ra,tıOımız yeter. 

- Sizinle birlllete ikimiz başar.amaz mıyız acaba bu 
ı,ı? d iye Saxonne sordu Mercedes'e. 

Mercedes: 
- Çılgınl ık olur, diye cevap verdi .  
Eliyle Bayan Olsen'i ça!)ırdı .  
- Hadi b&1c:ayım, müstakbel anneclk ,  s iz  evinize dö

nün. Bütün bu olanlar size yarar şeyler de!)l l .  Biz onu 
Içeri taşırız. Bayan Olsen gel iyor, Maggie Donahue'yu da 
çağırı rız. 

Saxonne onları Bt l ly'nl n  mutlaka döşemek Istedi�! ar
•ka odaya soktu. Odanın kapısını açar açmaz halıya takı ldı 
göz'O: Onu Bart sermlştl yere. Kadınlar yaral ıyı yatağa ya
tırıl'ken, o karyolayı bir pazar sa1lahı Sert'le beraber kur
duklarını hatı rladı. 

Bunun üzerine, bir tuhaf hissetti kendini .  Mercedes 
d lk1<at ve kaygı l le bakıyordu. Şaşaladı. Sıkıntısı hızla 
erttı ve ancak 'kadınların bildiği o şiddetli ağrıları duydu. 
Koliarına girdi ler, öndeki odaya taşıdılar. Çevresinde bir 
sürü ınean yüzü görüyordu: Mercedes, Bayan Olsen, Mag. 
gle Donahue. Bayan Olsen'e küçük Emll 'l sokaktaki teh ll-
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keden 'kurtarıp kurtarmadı!]ını sormak gerektl(jl ln düşOnü
yordu, fakat Mercedes Bayan Olsen'l Bert'le meşgul ol
maya gönderdi,  Maggie Donatıue de ön kapıyı açmaya gitti. 
Sokaktan sesler, bağınna'lar, buyruklar duyuluyordu; arada 
sırada cankurtaran ve devriye arabalarının çan sesleri de 
hrışıyordu gQrultüye. Ebe Martha Skelton'un şlşman ve 
şen yüzü göründO. Datıa sonra Dr.  Hentley de geldi .  Aklı 
başında olduğu anlardan birinde Saxonne bölmenin öbQr 
tarafından Mary'nin tlz çığl ıklarını duydu: Mary bunalım 
geçirme4< Ozereydl. Bir ar&, Saxonne, arkadaşının • H içıblr 
zaman çamaşı rhaneye dönmem, hayır, asla dönmem o Jşe l •  
diye Ostüste bağırdığını duydu. 

X 

Bll ly tılç unutmadı o dönemde1d Saxonne'un görilnü
şünü. Her sabah, ve her akşam Iş dönüşü, yettığı  odaya 
girer, keyifl i va neşeli görünmek, gerçek duygularını glz
lemek Için var gücünü •harcard ı .  Saxonne yatağın Içinde 
öylesine küçülmüş zayıflamış, yorgun görünürdO ki, santel 
küçük bir çocuktu yatan-. Başucunda oturur, bembeyaz elini  
sevecanlikle tutar, cı l ızlaşmış saydam kolunu okşar, ke
mi:klerln bu denl i  Ince olmasına şaşard ı .  

l �k sorduğu şeylarden biri ş u  oldu: 
- Küçük Emll Olsen'l kurtardılar mı? 
Bl l ly da,  Mary de bir  şey anlamadılar. Saxonne on

lara. çocuğun tek başına yirmidört kişiye nası l  saldırdığını 
anlattı. Bu yiğitl ik  öyküsO Bll ly'yl coşturdu. 

- Vay yumurcek vayJ diye haykırdı. Gel da övünme 
böyle bir çocukla! 

Durdu. Sıkı ldı .  Karısını Incitmekten !korktuğu besbel-
l iydl. Saxonne duygulandı onun ·bu Jncell(j lnden. El ini uzattı . 

- Biliy i dedi.  
Ve Mary'nin odadan çıkmasını beoldedl.  
- Şimdiye dek hiç sormarlım sana . . .  Şimdi artık öne

ml de yok ya. Ama bana söylemeni bekllyordum . Şey 
miydi?  . .  

B l l ly başını salladı. 
- Hayır, küçük bir ·kızd ı .  Her şeyi ekslkslzdl. Yalnız . . .  

daha çok erkendi. 
Saxonne kocas ının el ini  s ıktı. Sanki �endisi kocasına 

acıyordu. 
- Seninle hiç bu ıleonuda tconuşmamıştım, B l l ly, çün-
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kü oalan olacağından pek emind i n .  Bununla birl i kte ben 
bfama koymuştum, eğer kız olsaydı adını Dalsy koyacak
tım. B i l iyorsun, annemin adıydı Dalsy. 

B l l ly  başıyla evet ded i .  
- B a k .  Ssxonne, lb l r  erkek çocu�m olmasına can atı· 

yordum, 'bi l iyorsun. Ama şimdi have hoş. Kız da olsa razı
yım. Inşallah i kincisinin adı . . .  senin Için farl<etmez, değ i l  
m l ?  

- N e  farketmel? 
- l kincıs ın ın  adını Oalsy koysak, ne ders i n ?  
- A h !  B l l ly ,  tıen de bunu düşünüyordum asl ı nda. 
B i l ly 'nin yüzü birdenbire değişti .  
- Ancak, diye devam ett i ,  bir l kincisi olmsyacak er

t ık .  Bundan önce çocuk doğurmanın ne olduğunu bl l mez
dim. B i r  daha böyle b i r  r lsıke g i rmen! istemem. 

Saxonne sönük bir gül ümsemeyle takı l d ı :  
- B a k  h e l e  ş u  koca korkağa!  Elbette ne olduğunu 

'bi lemezsi n  sen, kad ın mısın ki ? Ben normal ve sağl ık l ı  bir 
kadınım.  O çarpışma olmamış ol saydı . . .  her şey yolunda 
gidecekti . Bert nereye gömü ldü? 

- Demek haberin var.  
- Hemen haberlm oldu. Ye Mercedes, o nerde? Iki  

gündür görünmed i .  
- Kocası Barry hasta. Onun yanında. 
Yaşl ı  gece bekçisinin dört metre ötede ,bir çift ince 

duvar arkasında ö lmek üzere o lduğunu söylemek iste
medi.  

Sexanne'un dud&k ları t l tredl .  B l l ly'nin el ini  avuçların
da s�ka rak ysvaşça ağlamsya başladı .  

- Kendimi . . .  kendimi  tutamıyorum, ne yapayım i  Şim
di geçer . . .  Zaval l ı  •küçük ·kızım ız. Dilşün bir kez, onu tılç 
görmed im.  B i l ly !  

Daha ayağa kalkmış deği ld i .  B i r  akşam , Mary Içini 
döktü, Saxonne'un çektiği acıları kendisinin de hiç çekme. 
yeceğlnl  burllk bir di l le  anlatara k  teşekkür etti .  

- A! Bu ne biçim söz? dedi B l l ly .  Yskında yeniden 
evlen i rsiniz,  bunda hiç kuşku yok. 

Mary kesin konuştu : 
- Dünyanın en Iyi erkeği bi le olsa Istemem, eks i k  ol

sun ! Gereği de yok aslında. Çün kü yeterinden çok I nsan 
var yeryüzünde. Öyle olmasaydı her bir Işe tki üç kişi b ir
den koşup aday olur muydu? Ayrıca, çocuk doğurmak kor
ikunç bir  şey. 

166 



Saxonne, yüzünü aydınlatan ttkı l l ı  bir sabırlı l ıkla kar
�u l ık verd i :  

- Bunun ne olduğunu blldli:jlml sanıyorum. Ben de 
geçtim o yoldan. Daha paçayı kurtaramadımsa da şunu ke
sinlikle söyleyebilirim: BütQn acılara, okorkulara karşın, dün. 
yan ın en güzel, en harika şeyi bu. 

Saxonne yavıtŞ yavaş güçlendi ve Dr. Hentley Bll ly'ye 
karısının çok iyi oldui:junu bildirdi. O zaman Saxonne l ik 
olarak kendisi söz açtı kapısı önünde olup biten korkunç 
olaylardan. B l l ly de bildiklerini anlattı. Hemen çaOrılan ml. 
l ls kuwetlerl Plne Street'In aşağısında, demiryolu atelye. 
lerinin yakınındaki yıkıntılarda üs ıkurmuşlardı. Greveller
den onbeş kişi haplsteydl. Pol is mahallenin tıütün evle
rini teker teker aramış, hepsi de yaralı olan onbeş kişiyi 
öyle ele geçirmişti . Bllly tutuklular& çok sert davranıla
cağını söylüyordu. Gazeteler kana kan Istiyordu. Oakland' 
ın din adamları grevei lere karşı korkunç vaazlar veriyor
lard ı :  Demiryolu yönetimi onların yerine yeni Işçiler al� 
mıştı . Greveller bir daha eski Işlerine dönemezlerdi artı-k, 
bunu herkes bil iyordu. Hatta tOm Birleşik Devletlerde de
mlryollarına kara l isteler gönderi lecekti. Işs iz kalan lar da
\1ıhyorlardı. 'Birçoi:ju Panama'ya gltmlştl. Dört kişi Ekva
tor'a gitmeyi düşüntlyordu; And'ları geçerek Oulto'ya va
�ında kocasının gözOnü açmaya çalışıyordu. 

Saxonne kaygısını ustaca g izl iyor, olup bitenler hak· 
tcında kocasının gözünü açmaya çalışryordu. 

- Bert'ln şiddet yöntemlerinin sonu budur Işte, di
yordu. 

Bl l ly ciddi bir tavırla başını sal ladı, dolaylı bir kar
şı l ık verdi :  

- Herhalde ararlar Chester Johnson'ı. Tanınıın. Es. 
klden onunla dansettiğini söylemiştin bana. SuçüstQ ya. 
t<alanmış. Tabanca kırbzasıyla vura vura bir •sarı •yı öl
dürmüş, kendisi de kurbanının cesedi üzerinde yıi:jı l ıp kal
mış. El leri kana bulanmışmış. Moruk Jelly Belly'nln vO
cudunda üç kurşun varmış, ama yaşayacakmış;  o tanıyor
muş Chester'l. Ona karşı tanrkl ık yapınca Chester hapı yu. 
tar. Bütün gazeteler böyle diyor. Jelly Bel ly 'nln boynu sı· 
kışmış, bizim tahteperdeye takılıp kalmış, buna karşın 
Chester·e ateş etm�. 

Saxonne Orperdl. JeUy Belly daılık klffalj , btyrkları 
ıkanlı adam olsa gerekti. 
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- Tamam, dedi, bOtCın o sahneyl izledlm. Saatlerce 
ası l ı  kaldı g ibi geldi bana. 

- Hepsi beş dakika sürdü. 
- Benim Için, yüzyıl·lar geçti . 
B l lly kötU bir gülümsemeyle: 
- Kazıkiara takılan Jelly Belly de aynı lzlenlml ta

şımıştır sanırım. dedi.  Ama gözünü budaktan sekınmayan 
bir tip. B i r  düzine tabanca ve bıçek yarası almıştır. Yalnız, 
dediklerine göre, bu ıkez yaşam boyu sakat kalacakmış. ya 
4<oltukdeğneklerlyle yOrüyecek, ya da üç tekerlekli  arabada 
geçirecekmiş günlerin i .  Demiryolu ortaklığındaki pls Işini 
sürdürarneyecek yani .  Tabaneal ı  Işlerde onların en Iyi sJ
Iahşörlerlnden biriydi. Kavga nerede ıkızışırsa oraya ko
şardı .  •kı ayakl ı  b ir  yaratık karşısında hiç bir zaman kortc
muş deği ldi r. Yalnızca bunlar Işte. 

- Nerede oturur? diye sordu Saxonne. 
- Adellne'e do�ru giderken. Onuncu Sokağın yakının· 

da. temiz bir  semtte, Iki katlı güzel lblr evde oturur. Ayl ık  
kirası otuz dolardan aşağı değil  sanırım. Demiryolu or
taklığı ona Iyi para verird i .  

- Öyleyse evli olsa gerek. 
- Evet. Hiç görmedim karısını, ama Jack adında bk' 

oğlu var. Yolcu trenlerinde maklnlsttlr. Eskiden tanırdım 
onu. Usta bir boksördü, ama halkın :karşısında hiç dövüş
memlştl. Başka bir oğlu daha var; o da bir ortaokulda . 
öğretmendir. Paul derler. Aşağı yukarı aynı yaştayız. Çok 
Iyi beyzbol oyuncusuydu. Çocukken tanışmıştık. B i r  gün, 
Duran okuluyle Cole takımı arasındaki maçta, beni üstüste 
Oç kez oyun dışı bıraktı. 

Saxonne koltuğa yaslandı, hem dinlendi ,  hem düşünce. 
lere daldı. Sorun gitt ikçe daha karmaşık bir durum alı. 
yordu. Yaşını başını almış bir adam olan o göbekl l ,  dazlak 
'kafalı s l liihşörün de bir karısı , bir a l lesi vardı. Saxonne 
Frank Davis ' i  de anımsadı :  Evlenell ancak bir yıl olmuştu 
ve b i r  çocuk babasıydı .  Tabancasını göğsüne dayayıp ateş 
ettiq i  • sarı •nın da karıs ı ,  çoluk çocuğu vardı belk i .  Çok 
·kalabalık bir ailenin çocuklarıymış gib i ,  hepsi b irbirini  tanı
yordu. Ama buna karşın dövüşüyorlar, vuruşuyorlardı , her 
biri kendi a i lesinin payı Için. Chester Johnson'ın bir •sarı •
yı öldürdüğünü görmüştü : şimdi Chester Johnson'ı asacak
lardı .  Chester, Klttle B rady l le evllyd l .  Klttle, Saxonne'Ja 
birl ikte yıl larca karton fabrikasında çalışmıştı, Jc:onserve 
fabrikasında da a�kadaştı lar. 
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Saxonne Bl l ly'nln sarı Işçilerin öldOri.ilmeslne 4<arşr 
çıkmasını boşuna bekleyip durdu. Sonunda kendisi açtı 
sözü: 

- Do�ru de�lldl yaptıkları. 
- Bert'l öldOrdOier. karşı l ı�ını verdi Bl l ly. Daha bir-

çoklarını vurdular. Frank Davls'l de wrdular. Onun öldü
ğünden haberin var mıydı? Bir tabanca kurşunu alt çene
sini dağıtmıştı. Hastahaneye yetlşemedl, cankurtaranda öl
dü. Oakland'da bir seterde bu denl i  çok adam öldürOlmesi 
görülmüş şey de�ll .  

- Ama suç onlarda. Kendller• başladılar. Düpedüz cl
nayettl yaptıkları. 

ıBI I Iy cevap vermedi .  Ancak, boğo1c bir sesle: •Al lah 
kahretsln ! •  diye mırı ldandı . Saxonne: •Kimi ? •  diye sor
du. CeVflp alamadı .  Kocasının gözleri bulanıktı .  Ağzı sert
leşmlş, yüzü buz gibiydi. 

Saxonne'un yüreğine bir bıçak sapiandı sanki. Bert 
giM, Fraok Davis gibi ,  ve de Chester Johnson gibi, Bi l ly 
de gerektiği zaman öldürür müydü başka ai le babalarını? 
O da mı bir yırtıcı hayvandı ,  bir -kemik Için hırlayan lt
lerden? 

Içini çekti. HByat tuhaf bir bllmeceydl. Be�kl de Mer
cedes haklıydı hayatı kaba bir şey olarak anlatmakta. 

B l l ly acı acı gOidO. 
- Ne o lacak yani? ltler gibi birbirlerini paralayacak

tar Işte. Hep böyle olagelmlş. Evimizin önünde birbirlerini 
Q.ldürdüler; Iç savaşta da Kuzeyle Güney aynı şeyi yapma. 
dı lar mı? 

- Ama emekçiler bu biçimde zafere ulaşamazlar k i .  
Bl l ly. Bu davranışlarıyle bütün başarı şanslarını yitirdik
lerini sen kendin söylüyorsun. 

Bl l ly Istemeye Istemeye onByladı : 
- Öyle düşünüyorum. Ama tıaşka kazanma f&nsları 

olduğunu da sanmıyorum. Bak bize. Gelecek safere srra 
bizde. 

Saxonne: 
- Nası l ?  ıArabacılar mı? diye haykırdı. 
Bl l ly karıtmsar bir tavırla başını salladı. 
- Petron lar geniş çapta bir darbe düzenlemek Için 

çırpınıyorlar. B izi dize getlreceklerlnl ,  yerde sOrOne sürü
ne gidip Iş dilenineeye dek bizi hırpalayacaklarını duyuru
yorlar. Bu son olay Ozerlne yaman öfkelenmlşler. Güven
l ik  �kuvvetlerlnl yardıma çağırablldrlderlne göre, savaşı yarr 
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yarıya kazanmışlar demekti r. Ayrıca, papazlar, gazeteler ve 
halk da onlardan yana. Daha şi mdiden atıp tutuyorlar, ne
ler yapaca klarını bağıra :bağ ı ra söylüyorları Kuşkusuz kö
tü işler düzenl i yorlard r r. Önce Chester Johnson 'u ve öte
ki onbeş ıki şiden el lerinden geldiğince çok adamı asa
caklardrr.  Bunu açıkça söylüyorlar. Trlbune. Engulrer ve 
Times her gün aynı tekerlerneyi yaz ıp duruyor. Hepsi aynı 
şeyi bağı rryor: Sendi kaları d ize getirmel i .  Greve son ! Iş
gücünün örgütlenmesine paydos ! En büyüğünden en küçü
ğüne kadar bütün ·I şveren çömezler! bunu söylüyorlar. Bü
tün sendikacı lar ın  Oakland'dan sürülmelerl ya da lpe çe
k i l ıne!erl  gerekt iğini  savunan lar bi le  var. Çok I leri gitmi
yorlar mr? Bizler örneğ in ,  dokumacılarla dayanışma ama
cıyla sempati grevi yapmamız söz konusu değ i l  artık. BI
zim başı m ı z  da dertte. En iyi arkadaşlarım rzdan dördünü 
işten att ı la r. Dördü de sürekli olarak propaganda ko m ites i 
üyes iyd i ler . H i ç  b ir gerekçe göstermeden kovdu lar on
lıırr . Kavga arıyorlar d iyorum sana. Ve kavga kopacak, göz
ler in i  açmaziarsa eğer. San Francisco kıyı bölgesi Konfe
derasyonundan haber ge ld i . Onlar arkamrzda olunca, yü
rüyebi l ir iz. 

Saxonne : 

- Yani demek Istiyorsun k i .  . g reve ml gl decekslnlz? 
d i ye sordu. 

B l l ly  başryla evetled l .  
- Davranışiarına bakı l ırsıı, bize yaptırmak Istedikleri 

de bu deği l m l  aslı nda? Işten kovulacağrmrza, grev y8palım 
daha Iyi .  On lardan önce davranmış oluruz ve onlar hazır  
olmadan gafl l avlarrz. Ne dolaplar çevlrlyorlar. t:ı l l lyor mu
sun ? Bu Eyaletln her bucağından arabacı ,  katırcı ve kazı 
rençber:i geti riyorlar. K ı rk kişi o lmuş gelenler. Şu anda on
ları  Stockton 'dakl bir  otelde barındı rıyorlar. Gerektiği za
man daha yüzlerceslyle birl ikte üstümüze sürecekler. Bu 
nedenle . gelecek cumartesi eve getireceğim hattairk belki 
de son haftal ığım olacak, yanı bir süre para alamayacağım. 

Saxonne gözleri n i  yumdu, b irkaç dakika seslzce düşün-
dü. Olayları kötümser yönden almak huyu değildi. En kötü 
durum ları bi le ,  B i l ly'yl hayran bı rakan b i r  soğukkanl ı l ı k  ve 
sars ı l maz bir tutari ı i ıkie karşı lard ı .  Kend isin in  de bir  sa
man çöpünden ayrımı olmadı�ını .  bu karmakarışrk, anlaşıl
mal çatışma Içinde sayısız tanecl klerle birl i kte sOruklen
d iğ in i anladı .  Neşeli  bir şeklide: 
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- Bu ayın k irasını  ödemek Için blrlktlrtHklerlmlzln bir 
bölümünü çekmemiz gerekecek. dedi. 

Bl l ly 'nln suratı as ı ld ı .  
- Artırım sandığındaki paramız d\:işündü�ün gibi çok 

deği l , diye açıklad ı .  Bert'i gömmek gerekiyordu. Başkaları
nın veremedi�lni ben tamamladım. 

- Kaç para gitti ? 
- Kırk dolar. Kasaba ve diğer esnafa olan borcumu· 

zu bekletmek istiyordum bir süre. Borcuma sağlam oldu
ğumu bil irler. Ama kendi durumlarını açıkça anlattılar ba
na. Işçi leri boyuna desteklediler. Tümüyle bizden yana Jdl-
1er. Ama şimdi, grev ·kır ı l ınca, onların da bel ı kırı ldı .  Bu
nun üzerine. bütün ıbu g iderleri sandıktan çektiğ im para
Jarla karşı ladım. Kızmayaca�ı n ı  bil iyordum, öyle de�ll ml? 

Saxonne yüreğini s ıkan derin kaygıyı susturmayı ba
şardı .  y lç'jitçe : 

- Başka yapılacak bir şey yoktu ki ,  B l l ly, karşı l ığını 
verd i .  Sen hasta olsaydın ben de aynı şeyi yapardım.  Rol
ler değişik olsaydı Bert de aynı biçimde davrı:ınırdı sana 
ve bana karşı.  

B l l ly'nln yürü ışıl  ış ı ldı .  
- Ah ! Saxonne'cuğum, bir erkek her zaman güvene

bi l ir  sana. Sen benim sağ kolum giblsln. Onun Için artık 
çocuk yapmak yok diyorum sana. €�er seni yltlrlrsem, ya
şam boyu tek kollu kal ırı m .  

Saxonne bu J ltlfata başryla teşekkOr ettli<ten sonra 
dalg ın  dalgın :  

- Tutumlu davranmak gerekecek, dedi .  Bankada kaç 
paramız -kaldı ? 

- Ancak otuz dolar. Martha Skelton'un ücretini öde
mem gerekiyordu. Şeye de . . .  bazı ıvı r zıvır şeylere . . .  Sen
d ika tam zamanını  buldu bütOn Üye'lerden dört dolaritok bir  
ek ödenek kesmenin.  Grev patlak verirse ·ka rşı lamak Için.  
Ama Dr Hentley bekleyecek. Söyledi bana . Bence çok Iyi 
bir adam . Sen ne dersin? 

- - ·  Benim de hoşuma gitti . Ama doktorlardan aniamam 
ben. Gördüğüm I l k  daktor o. Yalnız. çok eskiden, dektorun 
biri bana aşı yapmıştı, o -kadar. Aşının parasını da bele
diye ödüyordu ya. 

- Galiba tramvay ve dolmuş arabasında çal ışanlar 
da Işi  b ı rakacak Don Fal lon bu şehre gelm iş.  New York' 
tan ·kalkıp ta buralara gelmiş.  Kimseye görünmemeye ça
l ışmış, ama arkadaşlar New York'tan ayrı ldı�ını tıaber al-
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mı�lar, ülkenin bl.r yanından öbür yanına Izlemişler onu. 
Izlemek zorundalar. Ü lkenin emekçilerine bir ders vermek 
söz konusu oldu mu ona başvurulur. B ir  süru grevden ga
lip çıkmıştır. Patranlar hesabına. El in in a ltında grev kırıcı 
bir ordu çal ışır.  Gerek oldu mu, ordusunu özel trenlerle 
ül·kenin herha1191 bir •köşesine gönderir. Oakl and kenti kent _ 
ola l ı  böyle bir I şçi  tıarei<etl görmüş deği ldir.  Bu çal kantı 
uzun sürecek. Görünfişe b&kıl ırsa.  burası a l l�k bul lak olacak. 

- Öyleyse kendini  kol la,  B i l ly. Ben de seni yitirmek 
Istemem . 

- Sen meraldanma. ben kendlml ikol lamasını bi l i rim. 
Kalc1ı ki ,  daha bir şey yiti rmiş de�l l iz .  Kazanma şansımız 
kuwetl i .  

- Ama kıyım olursa yltl rlrs ln lz .  
- Övle.  Bu yönde gözumüzü açık tutmal ıyız. 
- Sir:ldet hareketlerinden kaçın ın .  
B i l ly bu düşünceyi paylaştı : 

Tabanca yok. dinarnit yo1c. Ama epey • sarı •nın 
kafası k ı rı lacak. Bu kaçını lmaz b ir  şey. 

- Ama sen böyle şey yapmazsın ,  deql l  ml  B l l ly? 
- O sekilde yaparım ki h iç bir  multblr mahkemede 

yaptıı'jını  qördüm diye tan ık l ık  edemes ln bana karş ı .  
Ansızın konuyu değiştird i .  
- Yaşl ı  Barry H lgglns öldu. Sen yataktan ka lkmadan 

söylemek I stemedim. Bir hafta oluyor topraqa verl le l l .  Ka
rısı SAn Francl sco'ya gidiyor. Sana veda etmeye �elece. 
q ln l  sövlerll . I l k  Iki Ciç gunfr hep yanında kaldı . Marthe 
Skelton'a bir I ki şey öğretmiş, kadıncaqı zın saçl arı d iken 
diken ol muş. l ik günden, ebe kadını  avucu Içine almış.  

Xl 

Grev duyurusu yapıldı·ktan sonra.  B i l ly s ı k  s ıt< eve 
dönmez oldu Grev gözcus'ü olarak nöbet tutuyordu. Barry· 
nin ö li" ımiinden sonra Mercedes ayrı l ıp gltmlştl . Bu ne. 
denle S::ıxonne çoğu kez tek başına kalıyordu evde. Bu 
ycı lnız l ı k  c1ençıel l  bir kad ında bi le o lumsuz etki ler yapardı 
el bet. MRry de Pledmont'da bir ev Işi bulduğundan söz 
etm l s .  sonrA ortal tktan yok olmuştu. 

B i l l y  SAxonne'un sıkıntıs ın ı  g iderebi lecek durumda de
u i l d l .  Acı çektl�ln l  <bel l i  bel irsiz qörüyor, ama ne kapsamını  
::!n l ıyordu. ne şiddet derecesi n i .  Özünde pratik b ir  adamdı 
A i l ly, ve erkek olduğu Için karıs ını  allak bullak eden Iç yı. 
kıntısını sezme yetene�lnden yoksundu. Olsa o lsa, bu Iş-
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l erden anlamayan dost bir konuk sayılabl l lrdl .  Olanları Iyi 
göremeyen bir dost. Saxonne Için çocuk, canlı  bir gerçek 
olmuştu. hala da öyleydl.  Üziintüsü bundan Ileri geliyordu. 
Ne kadar da ıradesini kul lansa, çocu�un ölümüyle oluşan 
yıkıcı boşlu�u dolduramryordu. Zaman ol�.�yordu, bu gerçe1c 
bir sanrı halini  al ıyordu. Çocuğum halA buralarda bir yerde 
olma l ı ,  onu bulmalıyım, d iye düşünüyordu. Ara sıra solu
ğunu tutarak dinl iyor, gerçekte hiç lş ltmedl�l .  ama yıkım
dan önceki mutluluk günlerinde düşlerinde bin kez duydu
ğu çocuk sesini beknyordu. Iki kez bir uyurgezerlik nöbeti 
geçirdi ,  yata�ından kalkıp araştırmaya koyuldu. iki seferin
de de çocuğun kundak takımlarının bulundu�u dolebın 
önünde �.�yandı . Bu gibi anlarda • Benim bir bebe�lm vard ı ·  
derdi Içinden. Sokakta oynıryan çocukları Izlerken yüksel< 
sesle yineierdJ bu sözleri . 

Bir gün, Seklzlnol Sokak'ta, genç bir anne gel ip yanına 
oturdu. Kol larında cıvı ldayan bir  bebe vardı. Saxonne t<en
dinl  tutamad ı .  

- Benim d e  b i r  çocu�um oldu, ama öldü, dedi. 
Genç anne önce korkuyla baktı, bebe�inl 'kıakançlı4<1ıı 

sıktı kol ları arasında. Sonra duygulandt. 
- Vah zaval l ı !  dedi .  
Saxonne başını salladı. 
- Yal dedi. C>ldO. 
Gözleri yaşlari& doldu. Derdini bir bıışkaaryla paylaş

mak Iyi gelmişti . Bütün gün dertlerini tOm dünyaya ba�ır
mamak Için zor tuttu kendini .  Herkese anlatmak Istiyordu: 
bankadaki saymana, sal i nger ma�azaaının yaşlı bölüm şe
flne, akerdeon çalan ıküçük bir o!11anın el inden tutarak yü
rüyen kör kadına, ıkısacası herkese - polisler dışında. On
ların, greveileri bi le bile öldürdüklerini görmüştü. Grev
eller döneklik eden arkadaşlarını nasıl Oldürdülerse, pol is
ler de aynı hırs4a öldürmüşlerdl g revcllerl. O ı:ıünden beri 
Saxonne başka gözle bakıyordu onlara. Grevellerden ey
Tımları şuydu ki, profesyoneldller. Işlerin i  'korumak Için 
dO'IIOşmOvorlardı,  Işleri adam vurmaktı. O ı:ıün. evinin önün
de, tutuklayablllrlerdl : oysa öldürmeyi ye"'lemlslerd l :  Sa
xonne polislerden birinin yaklaştı!1ını gOrse, farkında ol
madan karşı kaldırıma geçiyor, ondan el inden ı:ıeldlqlnce 
1c:açıvorcfu. Niçin böyle davrandı�ını  ıleendisi  de bllmlvordu. 
Ancak. kendisine, dost ve akrabalıırınıı düşman olduklarını 
tılssedlyordu. 

Sekizinci Sokak'la Broadway'ın kealotiOI oköşede, eve 
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dönmek Için a raba bek lerken, polis şefi kendisini  tanıyıp 
güiCımsedl .  Saxonne'un yüzü bembeyaz oldu, yOre(ll tıızl t 
hızl ı  çarprnaya başladı. Adamın adı Ned Hermannmann'd ı .  
H e r  zamanki gibi şlşman, neşel i ,  kırmızı yOzlü.  Okulda 
bütün bir yıl d i rsek aşındırmışlardı aynı sıralar üzerinde. 
Ikisi de sınıf defterinin koruyuculu�unu yapmışlardı.  Pine
hele cephanellğl  tıavaya uçtuğu gün okulun bütün cam
ları kırı lmıştı.  Yalnız Saxonne'la Ned korkuya kapıimamış
lar ,pencerelerden kendi lerini dışarı atan ödleklerln peşin
den gltmemlş lerd l .  Sınıtta kalmışlardı .  öteki öj)rencl lere 
kızan mudür de onları sınıf sınıf gezdlrmlş. cesaret ör
ne�! o lara-k göstermiş ve ödü l  olarak bir ay ·Izin vermişti. 
Sonra, Ned Hermannmann pol i s  örgütüne girmiş ve lena 
Hlgtıland'la evlenmlştl .  Saxonne, beş çocutdarı oldu�unu 
duymuştu. 

Ama ne olursa o lsun, o şimdi pol lst l ,  B l l ly Ise greve!. 
Günün birinde B l l ly'yl coplamak, öldürmek zorunda kal
mayacağın ı  kim bl lebl l lrdl? öteki pol i sler de grevei leri ôl· 
dürmemlşler m iydi evinin önünde ? 

Ned : 
- Nen var, Saxonne? diye aordu. Iyi değil misin? 
Saxonne kafasını ·bir şey yok• gibisine sal l ad ı .  bo-

ğulur gibi  oldu, ağzından tei< söz çıkmadı, durmak üzere 
olan arabasına do�ru yürümeye başladı. Ned: 

- Sana yardım edeyim, önerisinde buluntlu . 
Saxonne birden fırlayıverdl. 

- Hayır, yo rulma. d iye ba�ırdı.  Bu arabaya blnmeye
ce�lm. eır  şey unuttum da.  

Hızl ı  hız l ı  yürüyerek Broadway'den Dokuzuncu Sokağa 
gitti . Coşkusu hlila yatı şmamıştı . Dokuzuncu Soka(lın Iki 
adasını geçti. sonra dönOp Sekizinci Sokağa geldi , başka 
bir araba bekledl .  

Uzun yaz ayları boyunca Oakland'ın sanayi durumu hep 
kötüye doğru gitti.  Ü lkedeki bütün kapita l istler I şçi lerin 
örgütlenmes ine karşı sAvaşmak Için bu •kenti savaş alanı 
o larak seçmişferdi sanki. O kadar greve! Işçi , petronlar 
tarafından kapatılan o kadar atelye vardı k i ,  ufak tefek dü. 
şeş Işler tıulmak bile zordu. Işsiz kalanların birçoğu da, 
greve giden Iş dal iarına ba�h oldukları Için çal ı şmayı dur. 
durmak zorunda blmışlardı .  B l l ly arada sırada birkaç gün
l ü!'füne tılr I ş  buluyordu. Ama başlangıçta sendi kanın grev 
ödenaği ola�ak verdiği tılrkaç kuruşa ve son derece tu-
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tumlu ya�amalarına karşın, yine de Iki ucunu biraraya ge
tiremlyorlardı .  Kazancı yetm!yordu. 

Saxonne'un pişlrdl�l yemekler evl i l i klerinin l ik  y ı l i ın
da yaptığı yemekiere benzemiyordu artık. Bütün yemek
ler ucuz şeylerden olu�uyordu şimdi,  üsteJ ik  çeşit de azal
mıştı . Et ender olarak gel iyordu sofraya.  o da kötüsünden 
olmak şartıyla .  Taze sütün yerini süttozu almıştı.  Pintice 
kullanıp biti rd ikten sonra ondan da caymışlardı.  Terayağ
ları olduğu zaman, eskisinden altı katı fazla  dayandırıyor
lardı .  Eskiden kahvaltıda üç fincan kahve Içen Bl l ly artık 
bir tek flncan la yetinlyordu. Saxonne uzun zaman aynı ıkah
veyl tekrar tekrar kaynatıp kul lanıyordu , hem de yirmi 
sentlik kötü kahveden. 

Zor yaşam koşul ları tıütOn çevreyi et1<1sl alt ına almış
tı. Ağızları b ıçak açmıyordu. Doı:irudan doğruya grevde o l
mayan al leler ya başka bir  grevln etkisinden zarar çıörO
yor, ya da bir yan Iş dal ında çal ışmanın durması sonucu 
Işsiz ka lıyordu. Ai leler yanında oda kira layan birçok genç, 
odalarını b ırakıp çıkmış lard ı .  Bunun sonucu olarak a l le lere 
daha aqır b ir  kira yükü blnlyordu. 

Kasao şövle diyordu Saxonne'a: 
- Biz emekçi ler hep birli kte s ıkıntı çeklyoruz. Ka

rım şimdi dls lerl n l  çekti rem lyor. Bu böyle sOrerse yand ı. 
ğımın resmidi r! 

Bir qün B i l ly saatini rehlne koymaya hazırl an ırken s� 
xonne Bl l ly  Murphy'den bi rkaç dolar ödünç Istemesini  öğüt
redi . 

- Ben onu düşünmedim deği l ,  l<arş ı l ı�ını  verdi B l l ly.  
Ama şu anda olanaksız. Salı  akşamı spor kulübünde olup 
bitenleri an iatmadım sana. ABD denlı: l<wvetlerlnden o 
dörtköse ·kafalı şampiyonu Rnımsar mısın? Bi l ly onun la 
boy ölçüşmak Için anlaşmıştı. Kolay kazanı lacak bir pa. 
raydı gerçekten. Altıncı raundun sonunda B i l l  ona I stedi
ğin i  yapryordu . yedinc i raı..ındda Ise işini b lt·l rmeye n lyet
l iydi . Ama. şanssızlığa bak sen -bu arada B i l l  de Işsiz 
ı:ıezivor- sao önkolu kırı ld ı .  TB'bii dörtkôse kafıtlı . hunu 
1<açırmadı , yiiklend i ,  ve B i l l  maçı verd i .  Al l�h kahrets in i  
Şu anda her  şey ters gidiyor b i z  Mohlkanlar Için. 

Saxonne el inde olmayarak tltredl. 
- Sus! diye bağırdı. 

B l l lv şaskına dönciO. 
- Ne oldu ki ? 
- O sözü söyleme bir daha. Bert sOrel d i  öyle derd i .  
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- Hal  MohW<anlar sözüne ml bozuldun? Peklyl ,  bir 
dlfha d emem. Boş Inançların mı var yoksa? 

- Hayır, ama yine de sevmlyorum o sôzlerl ,  çl.ınku 
gerçek var onda. Bazen düşOnüyorum da, hakkı vardı di
yorum.  Zaman de�lştl. HattA eviandikten beri bı le de-
9iştl . B iz ovaları aştık, bu d iyarı bulduk, ama şımdı bu 
d iyarda yaşayıtbi lmek Içi n  çalışma şansımızı bile yıtlrme1< 
üzereylz. Ve suç ne bende, ne sende. GaHba bundan son
ra ne bulursak bereket versin d lyece!llz, Iyi kötü geçınlp 
gldece�lz, Işte o ıkadar. Bunun başka yolu yok. 

- Bu olanlar beni aşryor, do!lrusu. Geçen sene na
sıl çalış ırdım? Aklına getir hele. B ir tek gün bi le ışe git
rnemezl lık etmedim. Şimdi Ise, haftalardır Işe g ıttlglm yok. 
Söylesene bana, kimler yönetiyor bu Ulkeyi ? 

Saxonne artık sabahları gazete almryordu. Fakat Trl
bune'u dağ ıtan küçük Donahue s ık  s ı-k fazladan b ır  tane 
atardı kapısının eşl� lne. Saxonne'un okuduğu başyazılar
dan anladı�ına göre, ülkeyi yönetmeye nıyetlenen ve ka
rış ık l ık ç ıkaran,  Işçi örıgütlerlydl .  Işçilerde zorbal ık  hırsı 
vard ı .  Gazetedeki yazı lar her Tanrının günü slitun sütun 
bu görüşü ylneleylp duruyordu. Ve Saxonne, bu yazılan
lara hem Inanıyor, hem lnanmıyordu. Geçlm yol ları öyle
s ine karmaşı,k b i r  sosyal bl lmeceydl k i l  

San Francisco sürücüleri ve San Francisco rıhtım Iş
çi leri Konfederasyonu birleş ik  sendikaları tarafından pa
raca desteklenen arabacılar grevi, başarıya u iaşsın ya da 
ulaşmasın, sürece!le benziyordu. Saraçler ve seylsler de, 
birkaç kiş inin dışında, sürücülerle birl ık o lmuşlard ı .  Taşı
ma ş irketleri artık üzerlerine aldıkları Işlerin yarısını bı le 
verine getlremlyorlardı .  Ama işveren dernekleri onlara yar
d ım ediyordu. Gerçekte, Pasifik kıyıları işveren dernekle
rin in yarısı Oakland Işveren derne�in l  destekl ıyordu. 

Saxonne bir ayd ı r  k irasını ödeyememlştl . Kira peşin 
oldu�undan, Hcl ayl ık  borcu vardı demek. Mobi lyaların tak
sitini de Ik i  aydı r  verememlştl . Buna karşın, Salınger met
ruşat mağazası onu pek s ıkıştırmıyordu. Tahsıldar şoyle 
diyordu: 

- Işi e l imizden geldiği 'kadar gevşek tutuyoruz. Ve
rebl leceğinlz kadarını almak ve acımasız davranmak buy
ruğunu verd i ler bana. Salinger ma!]azasının mud'Orlerl ada
letil davranmaya çalışıyorlar. ama on ların I sı de zor. S l
zlnkl gtb l  ne kadar çok açık hesap var bil lyar musunuz ,' 
Er geç stop etmelerı gerek, yoksa batarlar. Neyse, bakın 
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Işte, haftaya beş dolar vereb i l l rsenlz iyi o l ur. Ma4c:sat on
ları yüreklendirmek. 

Greve •katılmayan seyislerden 'biri olan Henderson, 
B i l ly l l e  aynı tavlada çal ı ş ı rdı .  Patronlar, ötekiler gibi tav
lada yiyip yatmasını öğütlemişlerdi .  Faokat Henderson her 
sabah küçük evine dönmekte i nat ediyordu. Evi Saxonne' 
unkine yakındı,  Beşinci Sokağın köşesini  döner dönmez 
hemen orada.  Saxonne birçok kez el inde sefertasıyla mey. 
dan okuressına sal lana sallana sokaktan geçtiğ i n i  görmüş
tü. Komşu çocukları onu adım adım izlerler, ama çok ya-k
laşmazlar, •Sarr• , pis herif diye hep bir l ikte bağı miardı 
uzakten. B i r  akşam işe g iderken Henderson, kabaday ı l ı k  
olsun diye, • Kazık Cakanların Köşesi • adıyla a n ı l a n  b i r  
meyhaneye g i rdi.  Meytıane, Yedi n ci Sokak'la Pine Street'in 
kavşağındayd ı .  Şansı ters g itti :  Aynı tavianın sürücülerin
den grevci Otto Frank'la karşı laştı orada. Bi rkaç dakika 
sonra bir  cankurtaran geldi , kafatası çatiayan Henderı$Gn't: 
acele hastaneye kald ırd ı .  Öte yandan bir devriye kamyonu 
aynı h ızla Otto Frank'ı şehir hapishanesine götürüyordu. 

Olayı  Maggie Donahue gözleri sevinçten pariayarak 
anlattı Saxonne'a. Ve şu sözlerle bağladı : 

- Oh olsun pis • sarı •ya! 
- Ama ya zava l l ı  karı s ı ?  O ne olacB'k? diye çığlığı  

ıbastı Saxonne. Sağlam bir kad ın değ i l .  Sonra, çocuklar 
var. Kocası öl ürse onları  yetiştiremez. 

- Ona da oh olsu n !  Pis karı ! 
I rianda l ı  kad ının kabal ığ ı ,  acımasızlığı Saxonne'u hem 

incittl, hem isyan ett ird i .  Ama Maggie amansızdı. 
- Bunu kendi istedi ,  d iyordu. Bir • sarı •ya katlanabl

len, bir l ikte yaşayan ·her kadın dayanmak zorundadır ba
şına gelenle re.  Çocuklara gel ince, gebersinler, demek ki  
babaları başkalarının çocuklarını aç !bırakıyor . . .  

Bayan Olsen'i n  tutumu değişi:kti bu olayda. Hender
son'un karısı ve çocuklarına acıyordu, ama onları pek dü
şündüğü de yoktu. Duygusal ve edilgen bir acımayd ı .  O 
daha çok Otto Frank'a ve ai lesine acıyordu, çünkü ken
disi Bayen Frank'ın kızkardeş iydi .  

- Henderson öl"ürse Otto'yu asarlar, dedi .  O zaman 
nice olur  zaval l ı  H i lda'nın durumu? Bacakları varls•i. bü
tün gün ayakta duramaz ki b i r  yere giri p  çalışsın. Ona 
ben de yardım edemem k i :  Cari da işsiz. 

B i l ly'n in görüşü de bambaşkayd ı .  Eve dönünce üzün
tüsünü şu sözlerle açı kladı : 
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- Özell ikle eğer Henderson ölürse, grevde kötü bir 
gelişme olac:ak. Hemen asarlar Frtmk'ı. Sonra, savunma
sını OstümOze almalıyız. Oysa avukat ücretlerı öyle kazık 
ki, yedek paramııda kocaman ıblr gedik açılacak, Frank'ın 
kafası dumanlı  olmasaydı ıböyle bir şeyi hiç bir zaman 
yepmazdı.  Ayılcken dünyanın en yumuşak, en iyi huylu ada
mıdır o. 

O akşam Bil ly iki ıJcez evden ayrı ldı, Henderson'un 
ölüp ölmedi�lne bakmaya gitti . Ertesi sabetı gazeteler pek 
Omltll değildi .  Akşam gazeteleri Henderson'un ölüm ha
berini verdi. Otto Frank hücreye kapatı lmış, her türlü ke
falet geri çevrllmlştl. Tribune gazetesi suçlunun acele yar
gılanıp hemen asılmasını istiyordu. Kurulacak olan jürlyi 
görevini yüre1<11 1 11de yapmaya çağırıyor, i-şi ıkısa kesmenin 
yasalara baş kaldıran işçi çevrelerinde yapacağı etki üze
iliide özel l lkle duruyordu. Hatta daha da I len g idiyor, gü
zel Oakland keiitinl boğmaya ıJc:alkışan aya-ktakımı üzerinde 
birkaç mitralyö�n bırakacağı lzlenlml sawnuyordLi. 

Bütün bu olasılıklar Saxonne'u canevinden vuruyordu. 
Bl l ly olmasa, yeryüzünde tel<'başına 'kal ı r�ı .  Bu bakımdan 
B l l ly'nin yaşamı tehl ikeye girdi mi kendlsinln1<1 de. sevgi
leri de tehl ikeye girmiş olurdu. Bllly evden ayrıldığı an
dan, eve döndüğü zamana dek, d irl ik  nedir bllmezdl .  Kötü 
bir Iş düzenllyordu, ama Billy bu konuda hiç bir şey söy
lemiyordu. Ama Sexanne bil iyordu bu isde onun da bir 
rol oynadıt'jınr. Kaç kez taze sıyrıklar görmüştü ellerinin 
eklemlerlnde. Bu gibi durumlarda Bl l ly son derece suskun 
olurdu. Konuşmaz, dalgın dal9ın oturur, ya da hemen gl
der yatardı .  

Saxonne kocasının s ı r  saklamaya alışmasından 1cork
tu, onu konuşmaya zorlamak yürekl i l iğini gösterdi . Dizle
rinin üzerine çıkıp !kol ları arasına yerleşti, bir kolunu onun 
boynuna doladı,  öbür eliyle alnına dökülen saçlarını 1cal
dırdı,  çatık teaşlarını okşadı. Serbest bir tavırla: 

- Şimdi beni dinle, Bl l ly'cii<, diye söze başladı. Ba
ne karşı lçten�i·kle davranmıyorsun, ve benim hoşuma git
miyor bu. Hayır!. .  

Parmaklarıyla ağzını kapattı : 
- Hayır, sen sus! Şimd i  ben konuşmak Istiyorum. 

COnkO tblr süredir her şeyi anlatmıyorsun ıbana. Ne de
mlştlk Hk günden? Anımsa bakayım. Her şevl sürekli  blr
l fkte tartışmaya karar vermemiş mlydi1<? Yaptıttım 'Işleri 
senden habersiz Bayan Hlgglns'e sattığ ım zaman bu ku-
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ral ı  i l k  ben bozdum. Hala da pişmanım bu yaptığıma. Ve 
b ir  daha yapmadım. Ama şimd i  sıra sende. Benimle tar
tışmıyorsun artık. Yaptı klarını hiç anlatmıyorsun. Bi l ly ,  
dünyada her şeyden ç o k  sevd iğim tek insansın .  Bunu sen 
de iyi b i l i rs in .  B irbirimizin yaşantısını paylaşıyoruz. Ama 
şu s ırada 'benden sakladığın bir şey var. Eğer bana gü
venmiyorsan. başka hiç kimseye güvenemezsin .  Ama ŞU
nu iyi b i l :  Seni öylesine seviyorum .ki ,  ne yaparsan yap, 
gene de seni sevmeye d evam edeceğim. 

Bil ly :kuşku dolu gözlerle tapınırcasına baktı Saxonne'a. 
- Dök içini,  cömertçe dök. Unutma Id ne yaparsan 

yap, senden yanayım. 
- Beni azarlamayacak mısın? 
- Nası l azariayabi i i ri m  sen i ?  Ben senin patronun de-

ği l im ıki, B i l ly.  Ne olursa olsun seni azarlamam. Hem eğer 
seni azarlamama ses çıkarmazsan, şimdikinin yarısı kadar 
bi le sevrnem seni , bi lmiş ol .  

Bi l ly ıbu sözleri yavaş yavaş sindird i ,  sonra kafasını 
salladı. 

- Kızmayacak mısın? 
- Sana mı? Şimdiye dek hiç gördün mü ben im kız-

dığımı? Had i ,  dök Için i ,  anlat bakayım,  nası l  yaralad ın ek
lemlerin i?  Daha bugün olmuş bu sıyrıklar, besıbe l l i .  

- Pekiyi. Nası l  olduğunu aniatacağım sana. 
Bir  an sustu, kötü bir oyunu anımsıyan bir  çocuk gibi  

neşel i  neşeli güldü. 
- Efendim, olan şu. Kızmayacaksın ama. Böyle şey

ler yapmak zorundayız, yoksa altta kal ı rız. Tam bir gül
dür"ü oldu, tam bir si nema oyunu, üstel i·k de sözlü.  Önce 
andavali ının •biri ç ıktı ortaya. Çam yarması gi'bi bir şey. 
Benim birbuçuk katım .  Hem de genç. El leri jambon ka
dar iri. ayakları M issisipi'deki topçekerler boyunda. Üstü 
başı saman çöpleri içinde. Ama kimseyle kavga aramıyor. 
Böylesine saf • sarı • görülmüş deği l .  G erçek bir g rev kı
rıcısı d eği l .  Patronların duyurularını okuyup yüklü para a l
mak için kente inen bir  şişko hödük yaln ızca. 

• Sınırı aşınca, grev gözcü lüğü yapan Bud Stroti·ı<ırs'le 
bana rastladı .  Biz hep böyle çifter çifter nöbet tutarız. 
Arada bir daha kalabal ık  da oluruz. Ben gördüm hödüğü. 
Ahbap, dedim iş mi arıyorsun? 'Etbette! diye karşı l ık  ver
di .  Araba sürme&ini bi l ir  misin? Hee ! Dört atl ı araba? Gö
rel im, dedi ,  oyun olmasın sakın.  Oyunun sırası d eği l ,  de
dim.  Ciddi konuş, g erçekten istiyor musun aralba sürmeyi ? 
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Kente bunun için geldim , karşı l ığını  verd i .  Tam aradığımız 
adamsın,  ibizimle gel şipşak işe koyal ım sen i .  Anlarsın ya, 
Saxonne, işi  orada bitiremezdi'k, çünkü i kinci dönemeçte 
Tom Seanlan'un geldiğini gördük, bi l irsin kızıl saçl ı  pol is i .  
B iz i  d ikizl iyordu, ama tanımadı. Geçip gittik. Bud'la ben, 
işimizi el i.mizıden almaya gelen dangalağı götürd'ük,  bakkal 
Campwell ' i n  arkasındaki çı kmaza soktuk. Görünürde kim
secikler yoktu. Bud b i rderibire d urdu; hödükle ben de dur
duk. Bud düşünür gibi yaptı. Araba sürmek isted iğini san
mıyorum, dedi. Dangala:k hemen şu ·karşılığı verd i :  Bunun 
için tıahse tutuşabi l irsiniz. Bu işe g i rmeyi istediğine emin 
olduğunu bir kez daha yineled i .  Bu ·işe girımekten hiç bir  
şey abkoyamazmış onu.  Bu amaçla gelmişmiş kente, hemen 
işe başlamak istiyormuş. Öyleyse dostum, dedim, yanı ld ı
ğını üzülerek b i ldirmek zorundayım. Nasıl yan i ?  Baksana, 
dedim, ayağını denk almıyorsun. Vallahi, Saxonne, i nan ba
na, herif görmek için aya'kiarına :baktı ! Anlamadım, dedi.  An
latacağız, dedim . . .  Ve !başladı şen H k: pat, küt, çat, çat, do
nan ma, bayram fişeği ,  ulusal ba:yram, rengarellk füzeler, 
çatapat, cehennem alevi , 'kıyamet! -Bir g iriştik ıki ! Uzun da 
sürmedi hani.  Yöntemini bi l irsen çabuk bitirirsin işi .  Ama 
tabii ellerinin eklemleri için hoş deği l .  Ah! Saxonne, lapa
cının dayaktan önceki ve sonraki durumunu görmeili çok 
isterdim. Bir  anda şekil değişti ren bir  sanatçı sanırd ın .  
Katı ldık gülmekten. 

Bi lly neşesini  boşaltmak için sözünü .kesti. Saxonne 
'kocasıyla birl i kte gülrnek için kendini  zorladı ,  ama yüreği 
dehşetle, tiksintiyle doluydu. Mercedes doğru söylemişti. 
Aptal işçiler bir iş ·koparmak için !birbirlerini yiyorlard ı .  
Kurnaz efendiler i s e  rahat rahat otomobille geziyorlard ı .  Bu 
üzücü işi •kendileri yapacaklarına, para ile başkasına, akıl
sızlara yaptı rıyorlard ı .  Bert ve Frank Davis g ib i .  Chester 
Johnson ve Otto Frank gib i ,  Jelly B i l ly ve Pinkartonlar 
gibi,  Henderson ve bütün d iğer sarılar g;bi  lbudalalara. 
Bunlardı dayak yiyenler, vurulanlar, kafatası parçalananlar 
ya da ipe çekilenler. Ne hinoğluhindiler efendi ler! Onlara 
bir şey olmazdı.  Arabaya kurulup keyif çatarlardı .  

Bi l ly an iatmayı sürdürdü : 
- Bizim dangalak ayağa ·kalkmayı becerince. • Kaba 

'herifler! •  d iye sızlanmaya haşlad ı .  Bu işe gi rmeyi hala 
istiyor musun? diye sordum. Hayır diye sal ladı başın ı .  O 
zaman 'kendisini uyard ım:  Dostum, yapacağın tek şey, cız
l amı çekm�k. Anl ıyor musun? Yal lah ! Çek araban ı !  Çift-
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l lğe dön. B:i r daha kente i ni p  soytarı l ık  yapmaya kalkarsan, 
adamakı l l ı  kızarız ha l Bugünkü yaptığımız şakaydı, yalnızca 
şaka. Ama 1bir  daha seni görmeyelim !buralarda. Yine ya
kalarsak, 'bu sefer öyle benzetiriz ki, öz anan b i le  tanıya
maz sen i .  Nasıl kaçtığını bir görseydin,  Saxonne. HAlil ko
şuyordur herhalde. M i lpitas'a, ya da Sleepy Hollow'a, ya
hut işte nerdeyse yeri, oraya dönüp de Oakland'lı ların na
sıl iş gördüklerini anlatırsa, neye istersen bahse girerim 
�i hiç 'b i r  hödiik, saatine on dolar bile verseler, ara1ba sür
mek n iyetiyle 'kente inmez. 

Saxonne yapmacı:k bir hayranJ ıikJa gülerek :  
- Anlattığın gerçekten korkunçtu, ded i .  
- Daha b u  bir  ş e y  deği l .  Arkadaşlardan bir  bölümü 

bu saıba·h bir  'başkasını yakalamışlar. Bi r şey yapmamışlar, 
yani yapmamışlar gibi bir  şeyi Anlarsın ya? lki dakika bile 
sürmed i .  Hastaneye taşıdıkları zaman tam bir yı:t<ıntıydı. 
Akşam gazeteleri ayrı ntı ları verd i :  Bu�nu kırı lmış,  kafata
sı nda üç tane derin yara açılmışmış, ön dişleri dökülmüş, 
köpr'ücük 'kemiği kırı lmış,  ik i  ka'burgası çökmüş. Hesabı ta
mam. Ama bu da bir şey deği l  daha. Depremden önceki 
büyük grev sırasında San Francisco arabacı ları ne yapmış
lar b i l iyor musun? Ellerine geçi rdi kleri her • sarı •nın kol
larını dem i r  çubuklarla kırıyorlarmış. Bir daha araba sü
remesin d iye, anl ıyorsun ya? Hastaneler bkl ım tıklım dol
muş. Böylece ara'bacılar o grevi kazanmışlar. 

- Ama Bi l ly ,  bu okadar korkunç şeyler yapmak gerekli 
m i ?  Bi l iyorum, bunlar • sarı • işçi,  greve-i lerin çocuklarının 
ağzından fokmaları ıkapıp kendi çocuklarına yed i riyorlar, 
doğru bir şey deği l  'bu yaptı·kları, tamam. Ama ne olursa 
olsun, bu denli  korkunç şeyler yapmak gerekli  m i ?  

Bi l ly h i ç  duraksamadan :  
- Elbette, karşıl ığını  verdi .  Gözleri ni :korkutmamız ge

rek . . .  yakayı ele vermemek koşulu i le. 
- Ya yakayı ele verirsen iz? 
- O zaman sendika bizi savunmak ir.in avukat tutar. 

Hoş ! şimdi avukat mavukat da pek para �tmiyor ya .
. 
Ya,_ 

gıçlar tümüyle düşman bize. Gazeteler de, gittikçe daha 
ağır cezalar vermeleri için onları sıkıştırıyor. Ama ·sanı
rım bu grev bitineeye dek bir sürü soytarı sarılığa yaka
landıklarına pişman olacaklar. 

Saxonne çoft dikkatl i  davranarak �rım saat ·kocasının 
tutumunu an lamaya uğraştı . Arkadaşlarıyla birl ikte başvur
dukları şıdciet hareketlerini haklı sayıyor muyEiu? Yoksa 
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emin deği l  m iydi haid ı l ığından? Ne var ki ,  Bi l ly'de ceza 
duyıgusu çok temel l i  ve güçlüydü. Tümüyle haksız olduğunu 
kafasına sokmak olanaksızd ı .  Oyunun kural ı  tıuydu. Oyunu 
herkesin oynadığı biçimde oynamaktan başka yol göremi
yordu. Bununla �rlikte ne dinamiti doğru buluyordu, ne 
adam öldürmeyi .  Asl ında sendiıkalar da onaylamıyordu bu 
g ibi şeyleri . B i l ly ,  büyük bir  safl ıkla,  bu aşırı davranışların 
hiç bir sonuç vermediğini ,  kamuoyu tarafından kınandığını ,  
grevierin başarısızl ığa uğramasına neden olduğunu anlatı· 
yordu. Ama kol1ku sal mak için 'bir  • Sarı ·yı pataklamak. 
haklı ve uygun •bi r  davranıştı . Sonunda: 

- Dedelerimiz hiç bu g ibi  şeyler yapmak zorunda kal
mamışlar, dedi Saxonne. O zamanlar ne grev varmış, ne 
sarı. 

Bi l ly doğruladı : 
- Evet. B ir  zamanlarmış o. Çok isterdim o dönemde 

yaşamayı. Ama o günler geri g elmez bir daha. 
Derin derin içini çekti . 
Saxonne sordu : 
- Kırda yaşamak ister miydin? 
- Elbette. 

Ağzı nı arad ı .  
- Şimdi de kırda yaşayan bir  sürü insan vardır .  
Billy'nin •karşı l ığı  şu oldu: 
- Var, var olmasına ya, işimizi el imizden alma-k Için 

kente taşındıklarını görüyorum. 

XII 

O arada yapılmakta olan büyük N i les köprüsü mü
teahh itleri yanında işe girince, Bil ly sol uk aldı. Arabasıyla 
kazılardan çıkan toprağı çekecekti . Gökteki kara bulutların 
aral ığından damlayan bir güneş ışını gibi geldi bu ona. 
Işe başlamadan, müteahhit şi rketin sendi kayla uyuşup 
uyuşmadığını  araştı rdı .  Uyuşmuşlardı ,  ama ik i  gün sürdü, 
üçüncü günü beton işçileri işi  !bı raktı lar. Bu olayı herhalde 
öngören müteahhitler greve giden işçilerin yerine hemen 
sendi'kal ı  olmayan ltalyanları işe aldı lar. Bunun üzerine dül
gerler, ma:.Jeni yapı ustaları ve arahacılar da işi bıraktılar. 
Trene ıbinecck parası bile olmayan Bi l ly, g ün'ün ıkalan k�s
mını eve dönmek için yürümekle geçirdi . Olanları anlat
tı ktan sonra : 

- • Sarı • i şçi  olarak çalışamazdım,  dedi .  
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Saxonne şu karşı l ı�ı verdi :  
- Elbette çıalışamazdın, olur mu öyle şey? 
Ama Içinden şöyle d iyordu: Insanlar iş arayacaklar, 

bulacaklar işi, ama sendikaları karşı çıktı�ı Için çal ışama
yacakları Ne biçim Iş tıu? Niçin sendikalar var? Eğer sen
dikalar gerekliyse, niçin bütün işçi ler sendikal ı  değildi?  
Her:kes sendikal ı  olsa •sarı • Işçi olmazdı, Bl l ly de hergün 
çahşırdı. 

-

Saxonne nereden bir çuval un bulabl leceğloi de dü
şünüyordu. Çoktandır unutmuştu fırından ekmek almayı. 
Aykırı bir liikstü fırından ekmek almak. Komşulardan çoğu 
da aynı şeyi yapıyordu. Öylesine ki, Gal'li ekmekçi , tırını 
kapatmış, karısı ve Iki 'kızıyla !birl ikte çekip gitmişti. Sa
xonne ne yana baksa, sanayide patlak veren LIYıuşmazlığın 
herkesi etkilediğini görüyordu. 

Bir gün öğleden sonra bir ıkonuk çaldı kapıyı. Aynı ak
şam Bi l ly tuhaf bir haber getird i :  işe çağırmışlardı. Evet 
dedi mi .  ayda yüz dolar ücretle tavisiarda ustabaşı olarak 
çalışmaya başlayacaktı . 

Bu yüklü para ve ,kısa zamanda onu elde etme ola
nağı, Saxonne'u 'biraz sersemletti . Oturdukları sofrada haş
lenmış patates, dünden ·kalma fasulye ve çiğ yedikleri kü
çük bir soğandan başka 'bir şey yoktu. Ne ekmek vardı ne 
kahve, ne tereyağı. Billy cebinden çıkardığı soğanı da so
kakta bulmuştu. Ayda yüz dolari Saxonne dudaklarını ya
ladı, kendini tutmaya çal ıştı. 

- Bu öneriyi niçin yaptı lar sana? diye sordu. 
- Nedeni ıbasit. Daha doğrusu bir sürü nedeni var. 

Prens"e ve Kral 'a Idrnan yaptırmak Için patronun seçti�l 
adam kabağın teki. Kral topal lamaya başlamış. Sonra •sa
rı • Işçi lerden birçoğunu 'benim saf dışı ettiğimden kuş
kulanıyorlar. Mac'klin yı l lardan beri ustabaşıdır orada; Işe 
gi rdiği- zaman ben 'kısa pantalonlu bir çocuktum. Şimdi Ise 
Macklin hasta. Tükenmiş. Onun yerine başka birini almak 
zorundalar. Sonra, çoktandır onların yanında çal ışıyorum. 
Her şeyden önce de, tam istedikleri adamım. Atları çok Iyi 
tanıdığımı bil irler. Zaten eJ I.mden başka bir Iş gelmez yal 

- Düşün bir kez, Bi l ly!  diye Iç geçirdi Saxonne. Ayda 
yüz dolar bu ! 

- Ve arkadaşlara sırt çevirmek, dedi Bi l ly. 
Bunu soru sorar gibi söylemedi . Öyle yapacağı anla

mını da taşımıyordu. Saxonne istediği anlamda alabilecek
tl bu sözü. Bakıştı lar. Saxonne, konuşmasını bekledl ;  BJ I Iy 

1 83 



yalnızca �arısının yüzüne bakmayı sürdürdü. Saxonne kesin 
bir dönemeçte karşı karşıya bulunduğunu anladı ,  e l inden 
geldiğince soğul<'kanl ı l ıkla ıkarşı lamak Için  kası ldı .  B i l ly ken
disine yardı m  etmek, işin:i kolaylaştırmak için hiç bir şey 
yapmıyordu. Kişisel düşüncesi ne olursa olsun, onu renk 
vermeyen bir maske gerisinde gizl iyordu. Gözlerinden de 
bir şey anlamanın olanağı yoktu. Karısına bakıyor, bekli
yordu öylece. 

Sonunda Saxonne kekeledi : 
- Sen . . .  sen . . .  yapmamalısın bunu, Bi l ly .  Arkadaşla-

rın ı  yüzüstü bırakamazsın.  
B i l ly el l"i uzatt ı ,  yüziil birdenbire ışı ldadı . 
- Sı•k el im i !  d iye bağı rdı .  
Candan yürekten el sıkıştılar. 
- Sen dünyanın gelmiş geçmiş en mert ve en soylu 

kadınısın. Eğer bütün ark-adaşların ·karıları -senin gibi ol
salardı ,  g irişi len bütün wevler başarıya ulaşırd ı .  

- Evl i  olmasaydın ne yapardın,  Bi l ly? 
- Herifleri de, öneri lerini de cehennemin dibine yol-

lardım. 
- Iyi öyleyse, evli  olman hiç bir şey değiştirmez. 

Bütün yaptıkları nda senin yanında olmalıyım. Yoksa iyi b ir  
eş sayılmış olmam. 

O gün öğleden sonra gelen konuğu anımsadı .  Tam sı
rasıydı :  bunu :kaçırma.k istemedi .  

- Az önce bir ooam geldi,  B i l ly. Oda arıyordu. Ko
camla �konuşayım dedim. Arka odaya ayda aitı dolar ver
meyi önerdi .  Bu parayla mobi lyalarımızın i'ki hafta l ık  tak
sitini öder, •bir çuval da un al ırız: hiç unumuz :kalmadı .  

Her  zaman olduğu gibi, Bi l ly hemen bu işe karşı ç ıktı . 
Saxonne ıkaygı i le  lbaktı kocasına. 

- Ataiyelerde çalışan bir • sarı • mutlaka. 
- Deği l .  San Jose marşandizlerinde ateşci'ymiş. Adı-

nın Harmon olduğunu söyledi ,  James Harmon. Açık yük 
vagonları servisinden buraya veri lmiş. Gündüzleri uyuya
cakmış, onun Için  sessiz ve çocuksuz bir ev arıyormuş. 

Saxonne bunun ·kendisine ıbüyük bir yük olmayacağını 
bi r kez daha beli rtti .  Sonunda, B i l ly ,  büyük bir sıkıntı için
de, razı oldu, ama homurdanmaktan geri kalmadı ve ard 
düşüncesini  şu sözlerle belli  ett i :  

- Yalnız. başka bi r erkeğ in yatağını yapmanı istemi
yorum. Uygun düşmez. Saxonne. 1lhtiyaçlarını beni m  kar
şı lamarn gerekirdi. 
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Saxonne hemen karşı l ığını  yapıştırdı :  
- Ustabaşı l ığı ıkalbul etseydin karşı lardın.  Eğer seni 

desteklernem gerekiyorsa, e l imden geleni yapmama razı ol
mal ısın. 

James Harmon Saxonne'un düşündüğünden de az sı
kıntı verdi. Bir ateşçi için çok titizdi temizl ik 'konusunda. 
Eve dönmeden mutlaka yıkanırdı ldkomotiflerln su depo
sundan .  Mutfak ıkapısının anahtarı nı almıştı . Arka mardi
venden girer ç ık!ardı .  Saxonne'la hiç konuşmaz, yalnızca 
•günaydın•  ya da • nası lsınız?• demek için ağız açardı .  
Gündüz liYUr, gece çalı-şırdı .  Bu nedenle Billy ancak b ir  
hafta sonra şöyle bir görebi ldi  kiracısını.  

Bi l ly gitttkçe daha geç eve dönüyor ve akşam ye
meğinden sonra yalnız başına dışarı çıkıyordu. Nereye g it
tiğini  söylemiyordu karısına. Alttarafı . anlaşılması zor de
ği ldi .  Dışarı çıktığı g ünler, ağzı viski kokar, hareketleri 
her zamankinden daha yavaş, daha ağır olurdu.  •lç1<i, ba
ceklarını etki lemezdi .  Dümdüz yürürdü. Kaslarının hareke
tinde ne duraksama, ne sendeleme görülürdü. Viski onun 
başına vurur, gö7!kapa·kları nı  ağı rlaştırır, gözlerini bulandı
rırdı. Kavga etmez, kızmaz, sinirlenmezdi .  Aks•ine, içki l i  ol
du mu, kafası daha derinlemesine işler, daha ciddi olur. 
du. Az konuşur, kesin konuşurdu. Ağzından çı·kan söz, ola
cakları önceden bildiren uğursuz bir yargıydı sanki. Bu 
gi'bi anlarda onunla tartışma·k mantı k yürütmek, başka bir 
düşünceyi onayiatmak olanaksızdı .  Dediği dedikti . Ve her 
dediğini doğru san ırdı .  Tanrıym ış gi:b i .  Düşüncelerinde öy
l esine derine dalardı ,  sözcükler ·kafasında o kadar geç olu
şur ve onları öylesine güçlükle anlatırdı ki, acımasız bir  
düşünce öne sürdüğü zaman bu düşünce katmerli acıma
sız olurdu. 

Bütün bunlar •huyların ın hoş yanını  oluşturmuyordu el
bet. Saxonne nerdeyse bir  ya'bancıyla yaşadığ ına lnanacak
tı. Ondan uzaklaşmak gel iyordu içi·nden .  Geçmiştek·i se
viml i ,  tat l ı .  naz·ik  Bi l ly'yi anı msayınca yok canım,  kocamın 
ası l  huyu bu deği l  diye düşünüyordu. Düş-ünüyordu ya,  bu 
da sevindirmiyordu genç kadını .  Eskiden, Bi l ly sorun çı. 
karmaktan, hırlaşmaktan, kavga dövüşten sürekli kaçınırdı ,  
ş imdi  ·ise aranıyordu, 'hoşlan ryordu çı ngar çıkarmaktan. Yü
zünden bel l iydi .  Bir zamanların sevimli , neşel i  del ikaniısı 
değildi  artık. Çok seyrek gülümsüyordu. Dudakları, gözleri , 
çizgi leri de düşünceleri gibi sertti. 

Saxonne'u pek 'kı rdrğr  yoktuysa da. gön lünü almaya 
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da pek bakmıyordu. Karısına karşı olumsuz ve kayıtsız dav
ranıyordu gitttkçe. Kocasıyla :birl ik olmak, onu omuz omuza 
desteklemek Için umutsuz çabalar harcamasına karşın,  Sa
xonne onun düşüncelerinde pek bir yer bplamadığını gö
rüyordu. Kendisine karşı Iç okşayıcı davranışlarda bulun
duğu zaman da. bunun sıradan bir şey olduğunu, tatlı söz
lerinin ya da okşayışlarının sırf bir  alışkanlık olduğunu 
anlıyordu. lçtenlik,  sıcakl ı•k uçup gitmlşti. Arada bir içkl l i  
o l madığı zaman, esk·i Bi l ly'den kalan bir I z  görülüyordu.  
Ama bu Iz b i le  günden güne s i l in iyordu.  Hep düşüncel l ,  
keyifsizd i .  Geçim sıkıntısı ,  işçi-işveren çatışmasının ya
rattığı gerginl ilk, s ini rlerin i  bozuyordu. Özell ikle uykuday
ken bel l i  oluyordu bu durum. Karmakarışı·k düşleri gerçek 
bunalımlar olup çıkıyordu. Inl iyor. mırıldanıyor. yumrukla
rını sıkıp dişlerini gıcı rdatıyordu.  Kasları geril iyor, yüzü 
hırs ve şiddet izleriyle tanınmaz oluyor, boğazından çıkan 
korkunç :küfürler dudaklarında anlaşılmaz hırı ltı larla son 
bullıyordu. Yanında yatan Saxonne yatağı nda yabancı b ir  
konuk bulmuş gi'bi o luyor, dehşete kapıl ıyor, Mary'nin 
Bert hakkında anlattı klarını hatırl ıyordu. O da uykusunda 
sövüp saym ış, yumruklarını stkmış. gündüz yaptığı -kav
gaları gece de sürdürmüştü yatağında. 

Ama Saxonne başka bi r şeyin de değiştiğini  görüyor
du:  B i l ly iste-Yer�k başkalaşmryordu. Eğer grev ol masayd ı,  
iş için çekişme çatışma ol masaydı ,  sevişip evlendtklerl 
zaman ne ise o 'ka lacaktı . Kişi l iğ inin o ç irkin yanları o r
taya ç ı kmayacaktı. Olaylar onda bi r şeyler uyandırıyordu. 
Dış koşul ların şekil lendirdiği ve o 'koşul lar denli kıyıcı , çir
·kin, ·kötülük ,saçan 'bir  görüntü. Ne var ·ki ,  eğer grev sürer
se, Bi l ly'nin bu :kötü huyu gelişip güçlenebi l ir, korkunç :bo
yutlar kazana'bUi rdi ,  ki Saxonne'un korktuğu da buydu. So
nunda aşk yaşantı ları da karaya oturacaktı bu g idişle.  Böy
le olacağını seziyordu. Sevme yeteneğinden yoksun ve se
vilecek yanı ıkalmamış bir Bl l ly'yi sevemezdl. Ya 'bir de ço
cukları olsa ne yapard ı ?  Bunu düşündükçe titriyordu kor
kusundan. Bu yokedici ·kaygılara kapı l ınca, çıkmaza saplan
dığı·nı gören hiç bir insanın tutamayacağı ini ltiyi bırakıve
riyordu: Ama niçin, niçin, niçin? 

Bi l ly'nin de anlayamadığı çözüm aradığı bir Süi"ü can 
sı•kıcı sorunu vardı .  Bu dünyada yaşama yollarını tıkayan 
bi lgislzl i·k onu çığırından ç�karıyord u .  Sinirleri kopaeak de
recede geri lmişti.  

- Sendikalar nerede, niye bir  şey yapmıyorlar? diye 
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sordu. Elbette, O'Brien'un umurunda mı grev? Oysa yapı 
sanayi i  konseyi onun bir dediğill'ı i ki etmez. N iye onun 
sözünden dışarı çı.kmıyorlar pek i ?  Ve niçin sokağa dökül
müyoruz? Dökülemeyiz elbet. O'Brien boğazlarından tut
muş sı kıyor. Bütün siyasi dalaverelere rkMışmtŞ. bütün -rüş
vet olay iarına g ı rtlağına kadar batmış durumda. Ya işçi 
federasyonu? Ne rezaleti Bütün demiryolu işçi leri diş gös
termiş olsalardı  çocuklar böylesine yeni lmez ler, kazanır
lardı .  Al lah katıretsini  •iyi nite l ik l i  tütünü, lbir fi ncan saf 
kahveyi bi le  unuttum; güzel b i r yemek nasıl  olur, anım
samııyorum. Daha dün tartı lr:lı m :  Grevin başladığı g'ünden 
>bu yana yedi 1k i lo vermişim.  Böyle giderse çok geçmez, 
orta sı:klette dövüşeıbi l i r im!  Düzenl i  ıbiçimde yı l larca öden
timi  verdim sendi-kaya, ne oldu? Karnımı doyuracak kadar 
param yok, ·karım el in  ev işlerini yapmak zorunda. Bütün 
bunlar beni hasta ediyor. Günün birinde kafam ıkızacak, ıki
racıyı kapı dışarı edeceğim,  o olacak l 

Saxonne: 
- Ama onun suçu yok k i !  diye karşı koydu.  
BHiy vahşi g ibi  bağırd ı :  

- Onu suçlayan yıok. Canım istediği zaman birisin in  
ya•kasına yapışmaya hakkım yok mu? Bütün bunlar hasta 
ediyor ben i .  Emekçi ler örg ütlenmiş, örgütlenmemiş, neye 
yarar, a ralarında dayanışma olmadıktan sonra . Şeytan di
yor, s . . .  ti r et her şeyi, patronların yanına geç. Ama ne var 
ki  ıben istemiyorum bunu. Ne yapayım ıben patronları ? Bi� 
yeneceklerini sanıyariarsa denesinler, işte bu kadar. Bu 
da beni sinirlendiriyor yal M i l let çı ldırmış.  Akı l ermiyor 
artı·k. Bir grev ·kazanacak gücü ıbi le olmayan bir sendikaya 
üye olacaksın da ne olacak? Ve eğer eskisinden daha güç
lü ç ı:kacaklarsa kavgadan, neye yarar dönekierin canını  ce
henneme göndermen? Tüm ctünya büyük bir  tımarha:ne. 
Herhalde >ben de deliyim. 

B i l ly'nin bu >biçim konuşmasını i lık kez görüyordu Sa
xonne. Gerç i  ·her zamanki g ibi asık suratl ı ,  içine kapanık  
ve i natçıydı ,  ama içtiği viski beyninde ıkıpır kıpır kaynaşan 
düşünce kurtları nı uyandırıp işbaşı yaptırıyordu. 

Bir akşam geceyarısından sonra dnndü eve. Saxonne 
pek kuruntuya kapı lmıştı, çünkü yayı lan jıöy!enti�e göre 
pol isle çatışma olmuş, •kafalar 1<ırı lmıştı.  8 i l !y  dönünce, 
söylentin in doğru olduğu ortaya çıktı .  Paltosunun yenleri 
yırtı lm ış, gömleğinin önündeki düğmelerln hepsi kopmuş. 
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kravatı ç ıkıp g itmişt>i . Şapkasını çı.J<arınca Saxonne elma 
Iril lllinde bir  ş iş  gördü tepesinde ve dehşete ıkapıldı.  

- Bunu kim y aptı , b i l iyor musun? O Hollandal ı  pis 
aynasız, Hermannmann yaptı. Copla.  Birgün ödeşeceğlm, 
hem de faiziyle birHkte. Başka birisi daha vardı ki, mim 
koydum ona. Hele şu grev bits in  bir, yiyeceğim onu. Adı 
Blanchard, Roy Blanchard. 

Saxonne Bi l ly'nin yarasını yı·kıyor, tıer zaman yaptığı 
gibi tüm gücüyle soğukkanl ı  kalmaya çalışıyordu. 

- BlanC'herd, Perkins ve Ortakları firması ndan o lma
sın? 

- Tamam, o.  Yalnız, onun oğlu bu.  Ömründe çalış
mamış, s ırf babasının parasını  saçıp savurmuş. şimdi kalk
mış grev kırıcılığı yapmaya. Ne karışıyor? Gösteriş derim 
ben ıbuna. Adı gazetelere geçer, b i rl ikte gezdiği  p i l içler 
de coşup gıdaklarlar: · A !  kardeş, şu Roy Blanchard yok 
mu. yaman adam, tam bir kapla n ! •  Ne kapla .ıı be? O ba
şıbozuk mu kaplan? Bir gün çiğ çiğ yiyeceğim onu. Ca
nım 'hiç böylesine pataklamak istememiştir kimseyi. Ama 
o Hallandalı aynasızla uğraşmama gerek kalmayaca:k sa
nırım. Hakettiğini  buldu o. B irisi  su ıkovası ir i l iğinde bir 
kömür parçasıyla ağzını burnunu ·kırdı herifin. O s ırada 
patronun arabaları Sekizinci Sokağın ıköşesini dönüp eski 
Gal lndo Otel in in  yakınında Frankl in  sakağına sapmak üze
reydi . O noktada kavga kızışmıştı. Adamın biri otelin i kinci 
'katının bir penceresinden attı kömür parçasını .  Her sokak 
köşesi nde çarpışma vardı . Tuğ lalar. kaldırım taşları uçu
şuyor. pol is copları kalkıp •kal·kıp i niyordu. Asker çağırma
ya cesaret edemiyorlardı. Sih3h çekmeye de 'korkuyorlard ı .  
Pol is kuwetlerinde gözle görünür gedikler açtı k .  Cankur
taran ve devriye arabalarına çok iş  düştü. Düşün bir  kez, 
Ondördüncü Sokak'la Broodway'ın kavşağında, belediyeni n  
burnu dibinde, yolu kesNk. Arkadan saldırdı·k, beş atl ı ara
banın •koşum kayışiarını kestik.  içine doluşmuş çoluk ço
cuğu da dostça biraz okşadık. Onları hastaneli·k olmaktan 
'kurmaık iç in yedek polis gücü saldırıya geçti. Ama yine de 
onları bir  saat orada tuttuk. Gör.meliydln kalabalığı  Broad
way'de. Ondördüncü soka-kta, San Pa!blo'da, göz alab i ldi
ğine! 

Saxonne •konuyu yeniden açtı : 
- Peki o Blanchard dediqin ne yaptı ? 
- Sürünün başını o çekiyordu. Hem 'ben im atlarımı 

sürüyordu. Bütün atlar benim tavianın hayvanlarıydı . •  Kar-
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deşl ik  kuklaları • adıyla anı lan züppelerden bir sürü tak
mış peşine.  Hepsi de babal ı  fırından yiyen muhallebi ço
cukları. Büyük gtızi arabasryle geldi ler tavlalara. Oakland 
pol is in in yarısının yardımıyla arabaları d ışarı çıkardılar. 
Gerçekten ror bir gün geçird i k, inan bana. Kaldı rım taşı 
yağryordu. Coplar nasıl ıküt küt iniyordu kafamıza, bi bil
sen! Pol is şefi de tanrıymış g ibi kurulmuştu otomobil ine. 
Peralta Sokağı 'na vardığımızda, orada greveller toplanmıştı 
ve polis  üzerleri ne saldırıyordu. Bir de ne görel imi  Yaşlı  
bir kadın evıin in  ıkapısından polis şefinin suratına bir  . . .  
kedi ! eşi  fı rlatmaz mı?  Adam hemen cebinden mendi l ini 
çıkardı ,  • Yakalayın şu kadını ! • diye çığlığı bastı. Ama ar
kadaşlar pol i sleri geri püskürttüler, kadını  kaçırdılar. Bir  
gün geçirdi-k ki ,  sorma! Kaşla göz arasında, mahallenin 
hastanesi dolup taşmıştı. Artanını Sainte-Marie hastane
sine, Fabiola yurduna, daha b i l mem nereye taşımak gerek
ti. Adamlarımızdan sekizi tutu'kland ı .  San francisco'dan bi
ze yardıma gelen bir düzine aratıacıyı da yakaladı lar. Bu 
San Francisoo araıbacı ları pe·k kolikunç şeyler. Oa1<1and iş
çilerin in  yarıs ı  tıize yardıma gelmişler derdin .  B i rçoğu ha
piste olsa gerek. Avukatlarımızın onların savunmasını da 
üstlenmeleri gerekecek. Ama inan bana, Roy Blanchard ve 
diğer fi no köpekleri ibir daha bizim işierimize karışmaya 
yeltenemezler. Onlara biraz futbol öğrettiğimizi  sanıyorum. 
Bay Street'te yeni yapılmakta olan tuğlalı  binayı bi l-ir  mi
sin? Oradaki tuğlaları ıkul land ı k  önce. Ahırlardan çıktı'kiarı 
sırada öyle bir tuğla yağmuruna tuttuk Iki , arabaların otu
racak yerleri görünmez oldu. Biri nci arabayı Blanchard sü
rüyordu.  Oturduğu yerden devri ldi , ama tuttu ıkerıdlnl .  

- Yürekli olsa gerek, dedi Saxonne. 
Bi l ly kızdı : 

- Yüre'kl i  ml dedin !  Arkasında polis var, ordu var, 
deniz 'kuvvetleri var, yürek l iymiş!  Korkarım onların savun
masını yapacaksın az daha. Yürekl iymişler! Kad ı nların ,  ço
cukların ağzından lokmalarını kapanlar yürekl iymiş! 

Saxonne satbah gazetesinde arahacı lar grevini 'kırmak 
•için •başvurulan başarısız girişimin yankılarının ayrıntıla
rı nı okudu. Yazıda Blanchard bir  kahraman gibi göklere 
çıokarıl ıyor, varl ık l ı  yurttaşiara örnek olarak 9österil iyordu. 
Ne olursa olsun, Saxonne onun cesaretine hayran l ı k  duy
mamazlık edem�yordu. U l uyan bir sürüye böylesine kar�ı 
çıkmasında göz kamaştı rıcı bir  yiğitl i k  görüyordu. Gazete
de, !bi r  tuğgeneral in demeci de vardı .  General ,  ayaktakı-
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mına kanun ve .güvenl iği  saydırmak iQin orduya başvurui
mamasma hayıflanıyordu. Pol is in  yumuşak davranışı ndan 
ya kınıyor, şöyle ıbağl ıyordu sözünü:  • Küçük •bir  operasyo
nun tam zamanı.  Çünkü ayakt&kımı tümüyle yen i J ip  ezil
mediği · sürece, sanayinin durumu. hiç bir  zaman dirl iğe. 
düzene kavuşamaz.•  

O .akşam Saxonne'la B i l ly ·kente çı·ktı lar. eve dönüp 
de yiyecek bir şey bulamayınca, karısını  bi r koluna, par
desüsünü öbür koluna taikan B i l ly pardesüyü teyzesine re
hin b ırakm ıştı. On sent'e yemek gibi b i r  şey vermek mu
cizesin i  gösteren bir Japon lokantasında keyifsiz bir ak
şam yemeği yemlşlerdl .  Sonra da 'hova rdal ı k  yapıp adam 
başına beş sent harcayara-k sinemaya gitmişlerd i .  

Merkez Banıkasının önünde grevde olan· i·ki arahacı 
B i l ly'yi a l ıp  götürdüler. Saxonne köşede bekled i .  Üç çeyrek 
saat sonra kocası dönünce. içki l i  olduğunu anlad ı .  

B iraz ötede, Forum kahvehanesinin önünden geçerler
ken. Bl l ly b irdenbire durdu. Dönemeçte :bir kupa arabası 
vardı. Genç ıbıi r adam, şı'k tuvaJetler giymiş b irkaç kadını 
arabaya blnd i riyordu. Şoför önde oturmaktaydı .  B i l ly e l iyle 
del ikanlının koluna dokundu . Omuzları Bi l ly'ninki kadar ge
nişti .  Boyu ise b i raz daha uzundu. Gözleri mavi,  yüzünün 
çiz9ıi leri derindi .  Yaıkışıklı  adamdı kuşkusuz. Saxonne da 
onu yakışıidr buldu. 

B i l ly hafif, ağır bir sesle:  
- Size ıbir çift sözüm var, izin verirseniz, dedi .  
Del i kan l ı  adama ve yan ındaki kadına baktı , sabırsız-

l ı kla sordu: 
- Ne var, ne istiyorsunuz? 
- Siz Blanchard'sınız. diye B i l ly söze başladı. Dün 

araıbaları ah ı rdan çıkardığınızı gördüm. 
Blanchard parlaik ve hızlı  bir bakış fırlattı Saxonne'a, 

neşel i  neşel i :  
- Becerebi ld im.  değ i l  m i ?  d iye sordu. 
- Elbette. Ama benim söylemek i sted iğim bu deği l .  
Delikanlı b i rdeılbire kuşkuya •kapıldı. 

- Siz ·kimsiniz?· dedi . 
- Bir  greve i. Sürdüğ'ünüz atlar benim atiard ı . . .  Yo ! 

Yo! Tabaneanızı rahat bırakın (Bianohard el in i  arkasına ata
cakmış gibi bir  dırvranışta buiWlmuştu.) Burada sizinle 
k2vga arayac&9ım yok. Yalnızca b ir  diyeceğim var size. 

- Çebu1< söyleyin öyleyse. 
Blanchard bir ayağını arabanın basamağına attı. 
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- Taıbli, tabii! dedi Bi l ly ,  ama insanı çi leden çıkaran 
yavaşlığı h iç değişmedi ,  aynı ağırl ıkla konuşmasını sür
dürdü : - Size söyleyeceğim şu ki izin izdeyim. Şimdi ,  grev 
sırasında değ i l ,  daha sonra sizi bulacağım ve hayatın ızda 
yemediğiniz dayağı atacağım size. 

Blanchard B i l ly 'y i  baştan aşağı yeni bir  i lg iyle süzdü. 
Gözleri parl ıyordu. Hasmının değerini anl ıyor gibiyd i .  

- Siz de güçlü kuvvetlisiniz, dedi .  Ama dediğinizi ya. 
pabi leceğinize inanıyor musunuz. 

- Erbette Inanıyorum. Size bu dersi vermeyi üstüme 
al ıyorum. 

- Pekiyi öyleyse, dostum. G rev bittikten sonra gel i r  
beni bulursunuz ve size bir şans tanırım. 

Bi l ly :  
- Unutmayın ,  diye ekled i .  Size m i m  koydum. Artık 

koyver.mem. 
Sisnchard başıyla tıir işaret yaptı , i kisine de seviml i  

b ir  şekilde gülümsedi ,  Saxonne'un önünde şapkasını kal
d ı rdı ve otomobi l ine bindıi . 

XIII 

Ondan sonra yaşam anlamsız göründü Saxonne'a. Saç
ma bir karabasan. Olaylatın yıkıma sürükleyen anarş ik  akı
mında güveni li r  hiç bir şey yoktu. Eğer B l l ly'ye g'üvenebi l
seydi ,  her şey eskiısi gibi sii�il irdi. Ona tutunarak, kor
kusuz 'kerşılayabl l i rdi daha beterini.  Ama bu yaygın çı l
gınl ık g i rdabı kocasını e l inden •kapıp, uzak lara sürüklemiş. 
t!i. Onda öylesine temel�! bir değişme olmuştu �ki, hemen 
hemen bir yabancı gibiydi evin içinde. Manevi bakımdan 
gerçekten bir yabancıydı aslında. Başka bir adamdı onun 
gözleriyiG bakan. Tüm düşüncesi şiddet fıareketlerinde, 
beyni ıt<inle yuğrulmuş olan bir adam. Öyle b ir  adam k i ,  
onun içtn hiç  b ir  yerde iyi l i k  yoktu. Evrenin her yanında 
gizli ıbulunan ıkötülüklerin habercisiydi. Bu yeni insan ar
tı'k Bert'i •kınamıyordu; onun ağzından da dinamit, sabotaj 
ve devrim sözleri çı·kryordu. 

Saxonne bedeniyle ruhunun tatl ı l ığını ve tazel iğ in i  ko
rumaya çal ışıyordu. Yalnız bir 'kez kendini tutamadı. O gün 
B i l ly'ntn öfke.sf üstündeydi .  Söylediği sözlerden biri pek 
kaba ve h8'ksız düştü. Saxonne'u canevinden vurdu. Tüm 
kızgınl ığıyla bağırdı : 

- Kime söylüyorsun? 
Bil ly'nin di l i  tutuldu, ·sus pus oldu utancından ,  krrı-
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sının öfkeden bembeyaz o lan yüzüne tekı l ıp kaldı gözleri . 
Saxonne buyurucu bir  sertlikle:  

- Bi r daha bana bu şeklide seslenme sakın,  Bi l ly, 
dedi. 

- Canım, keyfim yerinde deği l  Işte, bir anl ık  ters
l iğimi kaldıramryor musun? Öy lesine çok dert var ki ba
şımda, ç ı ld ı rmak işden değ i l .  

Bunu özür o larak söyl'üyordu, ama meydan okumaktan 
da caymış deği ldi .  

B i l ly evden çı ktıktan sonra Saxonne kendini  yatağın 
üzerine attı ,  trüngür hüngür ağladı .  Çünkü aşkta son kerte 
alçak gönül lü  olan bu ıkadın gururluydu. Nasıl  ·ki anca•k 
güçlüler tam anlamtyla yumuşa·k davranabi l i rlerse, ancak 
gururlu •kişi ler gerçekten alçakgönüllü olurlar. Ama neye 
yarıyordu gururlu ve yürekli olmak? DOnyada önem ver
diğ i  tek i nsan onurunu, cesaretini ,  mertl iğini  yitiriyor, or. 
tak dertlerinin en ağır bölümünü rkendi omuzlarına yüklü
yordu işte ! 

Çocuğunu yitirdiği  zaman, bu yıkımın açtığı büyü·k ya
rayı tek rtlaşına göğüslemiştl ; ş imd i ,  bir  bakıma çok daha 
kişisel nitel ik  taşıyan tbi r  başka acıya da tek başına karşı 
koymak zorundayd ı .  Billy'ye olan aşkı zayıflamam ıştı belki,  
ama bu aşk eskisi  ıkadar gururlu, eskisi ·kadar güvenl i  de
ğ i ldi  artık .  Küçümsemeden doğan bir acıma duygusu sarı
yordu onu. 

Duruma göğüs germek için kendini  sıkmaya çalıştı. 
Içinde bir bağışlama eği l i m i  gördü.  Bu içaçıcı oldu onun 
için. Ama çok sürmedi .  G erçekten soylu bir sevgide ba
ğışlama d iye bi r şey o lmadığını , olamayacağını  düşündü. 
Bunun üzerine yeniden ağlamaya ve kendi kendis iyle cenk
leşmeye başladı .  Ne olursa o lsun ,  su götürmez bir gerçek 
vardı : Ş imdiki  Bi l ly, deği ldi artık. Başka bir adamdı ,  bir  
hastaydı ,  yüksek ateşle sayıkiayan ıbir hasta gibi  sorum
suzdu. Bentiğ in i ,  küçümsernemesini  bir yana itip ona has
tabakıcı l ı·k etmel i .  bağışlamayı falan unutmalıydı. Kaldı •k i ,  
savaşın tüm ş iddetine göğüs geren oydu , çatışmanın en 
yoğun noktasındaydı ,  i nd irdiği  ve yediği  vuruşlardan ser
semlemişti .  Sorumluluğu baş'ka yerde aramak gerekird i :  it
ler gibi i nsanları da bir kuru kemi k  iç in,  yani iş iç in hır
laştı ran koşul ların karışık ç i lesinde. 

Bu sonuca dayanınca Saxonne doğruldu, dünya çapın. 
da süren mücade!elerin en zorlusuna, kadının mücade lesi
ne atı lmak için zırhını  kuşandı . Bütün kuşkuları ,  bütün gü-
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vensizl ikleri kafasından söküp attı. Hiç b i r  şey bağışlamadı,  
çünkü bağışlayacak bir  şey yoıkttı. Sevg i leri n in  her türl'ii 
k irden, karışık l ıktan uzak kalacağına kesi n  olarak i nanma
ya yem i n  ett i .  Bu sevgi duru ve sessiz •bi r  ortamda yeşer
miş,  boy atmıştı : akı l  ve sağduyu galip gelse de ortal ık 
yatış ırsa, yi ne aynı ortamda bulmalıydılar onu. 

O akşam Bi l ly eve dönünce, Saxonne tez bir önlem 
olarak dikiş ve elişi çalışmaları na yeniden başlamayı öner
di .  Böylece grevin sonuna dek tencerenin kaynamasına 
katkıda bulunmuş olacaktı. Ama Bi l ly söz anlamak iste
medi .  Birkaç kez. • Her şey yolunda • diye söy lend i .  

- Yeniden çalışmaya başlaman gerekli deği l .  Hafta 
sona ermeden para bulacak, sana vereceğim .  Cumartesi 
akşamı da seninle tiyatroya g ideceğiz. Gerçek bir gös
teriye, s inemaya deği l .  Harvey ' in  zenci saz ozanları kente 
gel iyorlar. Cumartesi akşamı g ideceğiz. O zamana değin 
para geçecek el ime. Iki iki daha dört ettiğine nas ı l  i nanı
yorsan buna da öyle inan. 

Cuma akşamı yemeğe gel medi . Saxonne üzüldü gel
mediğine . çünkü Maggie Donahue bir hafta önce ödünç 
aldığı b ir  lenger dolusu patatesle bir ki lo unu geri ver
mişti o gün .  Doyurucu b i r  yemek vardı sotrada. Saxonne 
saat dokuza değin açıık bı raktı ocağı,  sonra istemeye is
temeye yatağa g i rdi .  Onu beklemeyi pek •isterd i ,  ama ce
saret edemedi ,  çünkü içki l l  döndüğü zaman onu bekle
m esin in  ne tepki yaratacağını çok iyi b i l i rd i .  

Saat b i r i  yeni çalm ıştı , tahta perdenin kapısı şakladı.  
Basamaklarda yavaş, ağır adımlar duyuldu. Bu adımlar iyi
l iğine yerulacak gibi değildi . B i l ly anahtar dellğini  aradı .  
sonunda buldu kapıyı açtı , yatak odasına g i rd i ,  b ir  sandal
yeye çöküp derin bir sol uk ald ı .  Saxonne hiç ses çıkar
madı . B i l i rd i  çünkü içkin in  doğurduğu aşırı duyarl ı l ığ ı .  Onu 
i ncitmeme:k için.  uyumadığını , beklediğini bel l i  etmemeye 
çok özenirdi .  Kolay iş deği ld i  bu. Yumruklarını s ıkar, tır
naklarını etine :batırır, kendini  tutabi irnek Için kası l ıp ka
l ırdı .  

B i l ly h iç  b u  derece pişman dönmemişti eve. Peltek 
b ir  di l le:  

- Saxonne, Saxonne! diye seslendi. 
Saxonne ·kımı ldad ı ,  yüksek sesle esnedi .  
- N e  var? diye sordu. 
- B i r  k ibrit çakamaz mısın? Benim parmaklarım uyuş-

muş da.  
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Hıııwnıın koı:ııaına bakmaksızın onun istediğini  yaptı . 
A n ı •  . ı ı ı ı r l ı nllnr l Oyl& t ltrlyordu ıkf ,  lambanın şişesi kar
ı ı ıuıı ı ı ı ı  l l ı ı  çnrp ıyordu,  V& fiti l i  yakamadan kibrit söndü. 

1• nı nı ı l ı k ı ıı .  l l l l ly'ı ı ln kal ın  ses� duyuldu: 
!lıı r l ı c ı' du(l l l l m ,  Saxonne. Yalnızca b i raz h ırpalan

ı l ı ı ı ı .  lınııaı  hıı . . .  

l'ıı l l o k  konuşmasında eğlencel i bir hava vard ı .  
Ik inci klbrlti çakınca Saxonne lam'bayı yakmayı başar

d ı .  dönüp kocasına baktı , korkusundan lbir ç ığl ık attı . Se
sinden, gelenin Bi l ly olduğunu anlamıştı , ama şimdi ba
kınca tanıyamıyordu onu. H�ç böylesini gönnemiştt Yüzü 
yara, ıbere, ezi•klerle tanınmaz hale gelmişti . B ir  gözü tü
müyle kapa l ıyd ı ;  öbürü, çürü1<1er ve kan l ı  etler ortasında 
ince bir  çizgi gibi duruyordu. Kulaklarından birin in  bütün 
derisi yüzülmüş gibiydi .  Suratı ş işmiş, kabuğu soyulmuş 
b i r  meyveye benzemişti . ÖzeiHkle çenesinin sağ yanı sol
dakinin iki katıydı. Saxonne hala kanayan şiş dudaklarına 
ba'kıp, elbette ki böyle peltek konuşacak, d iye düşündü. 

Bu görün'üm karşısında gücünü yitirdiğini duydu, yü
reği derin ıbir acınmayla çırpındı. Onu •lrolları arasına al
mak, acısını hafifletmek için okşamak istiyordu, ama pra
tik düşüncesi başka türlü davranmasını salı'k veriyordu. 

- Vah yavrum !  Vah yavrucuğum ! d iye bağırd ı .  Önce, 
ne yapmamı istiyorsan onu söyle, çünkü ıbu gibi iş lere 
a:�l ım ermez ben im. 

- Soyunmama yardım edebil i r  misin? Güçlükle ve de 
alçakgönüHülükle 'konuşuyordu. Uzuvlarım kasılmadan ön
ce giyinmiştim.  

Saxonne yavaşça paltasunun yenini  çekmeye başlad ı .  
Bi l ly'nin el i  de ş işmişti . Kullanamıyordu el in i .  

- Sıcak su da gere'k. Sonra iyi gel i r. 
•Bi l ly yüzünü ekş.iterek el in i  kaldırdı, yarı :kapalı tek 

gözü gördüğü kadar parma'klarını inceledi .  
- Uyuşmuş olduğunu söylemedim  mi  ben? 
- Otur, azc ık ıbekle. Ateşi yakayım da su ısıtayım. 

Bir da:ki·kalık iştir. Sonra da soyunmana yardım ederim .  
Mutfaktan, kendi kendine ıbi r  şeyler mırı ldandığ ın ı  

duydu. Odaya döndüğ'ü zaman, Bil ly boyuna şu cümleyi 
söyleyip duruyordu: 

- Para gerekiyordu Saxonne, para gere'kti bize. 
Sarhoş olmadığın ı  elbette görüyordu Saxonne. Konuş

ma biçiminden, beyninde sarsıntı olduğunu anladı .  
- Bir şaşırtmaca oldu bu çocuk . . .  
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Saçma sapan konuşuyordu. Saxonne onu soyarken 
duyduğu sözlerden anladığı kadarıyla yavaş yavaş olayı 
kavramaya başlad ı .  

- Tanımıyorduk onu. Chicago'luydu. Üzerime saldılar 
herifi . Kulübün sekreteri beni uyarmış, kolay kolay başa çı
kamayacağımı iöylemişti . ılyi g ünümde olsaydı m  kazanır
dım.  Ama i nsan hiç çal ışmadan yedi kilo yiti rirse formun
da sayı lmaz. Sonra, son zamanlarda sık sık içki içmiştim, 
soluğum kesi l iyordu. 

Saxonne ter tan i lasını çıkarmı ş, artı k dedikleri n i  d in· 
lemiyordu. Az önce yüzünü nasıl tanımamışsa . şimdi de 
s ırtı n ın  nefis kas yapısını tanıyamıyordu. Kasları örten o 
beyaz, i nce deri yırtı lmış, kan revan içinde kalmıştı.  Yır
tıklar genel l ikle yatayd ı ,  ama d i key izler de vard ı .  

- Bunlar nası l  oldu böyle? diye sordu. 
- lplerden . O kadar sıkıştırıldım ki iplere, anımsa-

mak bi le i stemiyorum. Doğrusu, hakettiğim dersi verdi 
bana. Ama gene de dayandım.  Beni safdışı  edemedi .  Yir
mi raund dayandım. Hem, inan bana, beni unutmaması 
iç in yeteri kadar iz 'bıraktım bedeni nde. Eğer sol el in in 
iki  parmağı kırı lmadıysa ben de B i l ly değil i m . . .  Başımı 
yoklasana b i r, ha, şurası .  Şişmiş, değ i l  rr. i ?  Elbette şişe
cek. O den lıi çok vurdu ki ,  şimdi kendisi de tızgündür sa
nırım . . .  Ama ne dayak attı, kardeşim,  ne dayak! Ya.;>am 
boyu böyle şey görmüş değildim.  Chicago'nun Dehşeti di
yorlar ona. Va l la ,  önünde saygıyla eği l ir im. Ayı eti herif
teki .  Ama öyle bi le olsa, gene de başa çıkard ım,  eğer iyi 
günümde ve soluğum yerinde olsaydı .  . .  Ah! Ay ! Di kkat 
et, b i r  çıban gibi duyarl ı  oras ı .  

Kemerini çözmek I ç i n  el lerken Saxonne'un parmak
ları bir çorba tabağı ndan daha geniş bir düzeyde alev alev 
kızaran bir yere değmişt i .  

- Böbreklerime indirdiği  yumruklardan oldu bu ,  dedi 
B i l ly. Böbrekleri hı rpalamakta usta mı usta şeytan .  He. 
men bütün yakın döv'üşlerde 'böğrüme vuruyordu.  Saat gibi  
işl iyordu yumruğu. Öyle acıtı yordu ki gözlerimi 'kı rpıyor
dum. Sonra sarhoş g il>i oluy�r. acı macı duymuyordum 
artı k.  Bu vuruş yere yı kmaz adam ı .  ama uzun sürel i  bir 
karşı laşmada '<orkunç yıpratır, paçavraya çevirir. 

Panta ronunu çıkarınca, dizkapaklarında derin in  sıvr ı l 
mış olduğunu gördü Saxonne. B i l ly şu açıklamayı 

- Elu deri . dizüstü düşen benim c._ " "n e  



kaldıracak :ka l ın l ıkta değ i l .  Üste l ik  mindere sürülen reçine 
bıça:k g ibi ·keser. 

Saxonne'un gözleri nemlenm işti . Güzel hasta çocuğu
nun iş'kence görmüş bedeni üstüne ağlayacak duruma gel
mişti. 

Pantolonu asmak için odanın öteki ucuna götürürken 
şıngırtılar duyuldu. B i l ly  karısını çağı rd ı ,  cebinden bir avuç 
madeni para ç ıkardı .  

· 

- Para gere·kiyordu bize ! Paraya gerek vardı ! diye 
söylen iyordu. 

Parayı saymak isted i ,  beceremedi .  Yeniden abuk sa
buk konuşmaya başladı . 

Saxonne'un yüreği parçaland ı .  Çünkü geçen hafta onun 
hakkırıda kötü duşüncelere kapı ldığını , bağlı l ığından kuş
ku duyduğunu anımsıyordu. Alttarafı Bi l ly,  görkem l i  b ir  
bedeni o lan bu erkek, bir çocuktan başka şey deği ld i ,  ken
di çocuğu . Bu korkunç dayağa hangisi  için .  katlanmıştı . 
· Bize para gerekti ! ·  diyordu. Demek. düşiindüğü g ibi , onun 
huyu değişmiş deği ld i .  Yatakta ç ırı lçıplak uzanmış, yarı 
baygın durumda , hala •karısını düşünüyordu. Kafasına ege
men olan düşünce karısıydı .  B ize para gerek! Bize! di
yordu. 

Kocasının üstüne eği l i rken yanaklarından yaşlar sü-
zülüyordu. Onu o andaki denli 'hiç sevmemiş gibi  geld i .  

B i l ly saymaktan caydı , parayı karısına uzatarak: 
- Al, say! d edi .  Kaç para var? 
- Ondokuz dolar otuZ'beş sent. 
- Tamam . . .  Yeni lenin payı . . .  y irm i  dolar. B i rkaç ka-

deh içki içtim,  :bi r  çift dosta içki ısmarladım, arabaya 
verdim:  hesap tamam. ·Kazanmış olsaydım yüz dolar ala
caktım. Ben yüz dolar için dövüştüm. Bir  süre iç in topar
Iard ı  bu para ·bizi .  Al bunları , sakla. H iç  yoktan iy idir. 

Yatağa g i ri nce, acısı uyumasına engel oldu. Saxonne 
sürekli  olarak ordan oraya koşturuyor, berelerine çürlik
lerine ı l ı k  su 'kompresi koyuyor, sıynklarının acısını ha. 
mamelis suyu ve deri okremiyle dindirmeye uğraşıyordu. 
Parmakları hafif b i r  okşayışla geziniyorrlu hasta bedende. 
Bi l ly ise, iki in i lti arasında, durmadan d i nlenmeden 'konu
ş uyor, acısını •hafifletmek için anlatıyor, anlatıyordu. Yap
tığı  dövüşü yeni baştan yaşıyor gibiyd i .  Büyük para ödü
lünü kazanamadığından yakınıyor, benl iğ in in kırı idığını du
yuy-ordu. Bu görünmez yara bedeninin bütün ağrı larından 
daha acı vericiydi .  
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- Ama beni saf dışı  bırakarnadı ya ! Kolumu kaldı· 
racak güc'üm kalmadığı anlarda e l inden geleni ardına ko
mad ı ,  gene de yapamadı .  Sonlara doğru öyle anlar oldu k i ,  
ringde aynı  zamanda üç  yerde birden görüyordum onu. 
hangis ine vuracağımı ,  hangis inden sıyrı lacağımı  şaşırıyor
dum . . .  Ama atiattım onu. Artık hiç bir şey göremediğim, 
duyamadığım zaman, dizlerim t itremeye, başım dönmeye 
baş layınca, kurtuluşu ona sarı lmakta buluyordum. Hakemin 
kol ları yoru ldu bizi ayırmaktan. Ama ne dayak yedim,  ne 
dayak yedim !  . .  Neredesin,  Saxonne? Buradas ın, değ i l  m i ?  
Düş gördüğümü sandım.  Ama bu ders olsun sana. Sözümü 
tutmadım, dövüştüm, bak gör i şte durumu. Bana bak da 
yeniden el iş i  yapıp satmaya heveslenme. Işte böyle, hep
sin i  aldattı m.  Başlang ıçta, bahisler eşitti . Altıncı raunddan 
sonra, batak oynayanlar b i re karş ı iki bahse tutuşuyorlard ı .  
Aleyh i mde tab i i .  l l·k kez yere y ıkı ldığımda, gal ibiyeti kaçı r
dığım bel l iyd i .  . .  bunu herkes görüyordu. Ama hakemin ona 
kadar saymasını  beklernedim kal kmak için. Onuncu raund
da, maçın sonuna değin  dayanamayacağ ıma bahse tutuşu
yorlard ı ,  b i re bir.  Onb irinci raundda, onbeşinci raunda de
gin dayanamayacağıma bahse g i rd i ler. Ve ben, yirminci 
raundun sonuna değin <layandım işte. Ama bana pahal ıya 
patlad ı ,  evet, pahal ıya patladı !  Inanır mısın? dört raund 
boyunca düşdeymiş gi'bi davrandım . . .  Yaln ızca ayakta duru
yor, dövü lmeyi sürdürüyordum. Yahut da yerde yatıyor, se
kize değin saymalarını bekl iyordum. Sonra ayağa kallc:yor, 
rastgele saldı rıyor, •kör döğüşü yapıyordum. Kaçıyor, ya 
da vuruyordum sözde, ama kime? haberim yok. Beni baş. 
'üstü yere y ıktığı onüçüncü raunddan onsekizinci raunda 
değin  ne yaptığımı b i lmiyorum . . .  Ne diyordum? Ha !  evet, 
gözlerimi açtı m,  daha doğrusu bi r gözümü açtım, çünkü 
ancak bir tanesi açı latb i l iyordu. Kendimi ·köşemde buldum.  
Surnurnun altında, pis p is amonyak kokan havlular vardı .  
B i l ly  Murphy b i r  ·buz parças ı gezdiriyordu boynumda. Tam 
karşımda, r ingin öbür kösesinde Chicago Dehşeti 'ni bel l i  
bel i rsiz gördüm. Kend isiyle dövüşmekte olduğumu anımsa
yabi lmek için epeyce bir çaba harcamak zorunda kaldım. 
Şöyle 'bir dolaşmaya çıkmış,  yeni dönmüşüm gibi geliyordu 
bana. • Kaçıncı raunddayız?•  d iye sordum Bi l ly'ye . ·Onse
kizinc i •  ·karşı l ı ğ ın ı  verd i .  • Aman Tanrım ! Ne oldu peki?  En 
son bi !d iğ im,  onüçüncü ı aunddu . • - ·Yama:ı adamsın ,  dedi 
B i l ly. Dört raund b i l inçsiz dövüştün de benden başka kim
se farkına varmadı .  Bu süre içinde boyı.: rıa seni oyun dışı 
ettirmeye uğraştı m . •  
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• Gong çaldı ve Dehşet'in üstü me geld iğini gördüm. 
Bi l l  havlu atmak için hareketler yaparak · Bıra1< maçı • dedi 
bana. · Iş yok, dedim, sıkma ıbeni B i l l . •  Ama o, maçı bı rak
mam için beni sıkıştırmaya sürdürdü. O a rada, Dehşet be
n im köşeme gelmiş, e l lerinı sarıkıtarak karşımda duruyor
du.  Hakem ne olacağını görmek için bekl iyordu. Salonda 
herkes soluğunu tutuyordu. Yavaş yavaş akl ım başıma ge
l iyor, düşüncelerim aydınlanıyordu .  

• - Kazanamayacağını sen de b i l iyorsun, d iye yineledi 
B i l l .  

· - Külahıma anlat sen onu,  dedim ve var gücümle 
Dehşet'in üstüne saldırdım. Hiç beklemiyordu bunu. Ben 
öylesine . groggy• idim ki ,  zor ay�kta duruyordum. Buna 
karşın hasmıma üstüste yumruk yağd ı rdım. Adam köşes·i
ne kadar geriledi, geri ledi,  külçe gibi yere yığ ı ld ı .  Fı rsat· 
tan yararlanıp üzerine atı ld ım,  seyirciler çı lgına döndü
ler. Ne diyordum? Ha !  evet, başım dönüyor daha biraz, 
içinde arı kovanı varmış gibi uğulduyor. 

Saxonne: 
- Köşesinde yere düştü, sen de üzerine atı ld ın,  d iye 

fısıldadı .  
- Ha!  evet. Ayağa kalkar kalkmaz - ben asl ında 

zor duruyordum ayakta - bir yumruk, bir yumruk daha, 
bir daha, bir daha, kendi köşeme sürdüm onu ve yeniden 
üzerine düştüm. Şans işiydi bu! Yeniden kalktı·k, bir daha 
düştük, yumruklarımı sıktım, çı•kıp üzerine oturdum. So
nuna canına okudum işte, şimdi seni yiyeceğim,  ded im.  
Gerçekte, canına okumuş deği ldim daha, ancak onu sinir
lendirmeye çalışıyordum. Hakem ıbizi ayırdı mı ,  durmadan 
yumruk lndi riyordum. Midesine güzel ıbi r  yumruk i ndirdim,  
dengesini  hemen yitird i .  Bunun üzerine d ikkatli d avranmak 
zorunda kald ı .  Üstel ik  o denli oldu i<i, yakın dövüsten kaç
maya baş ladı.  Gerçek gücümü göründüğünden çok sanı
yordu. Oysa hiç de öyle deği ld i .  Bununla birlikte, görüyor
sun ki sonunda hemen hemen onun can ına okudurn. O na
kavt edemedi beni .  Yapamadı .  Yirminci raundaa ringin or
tasında durmuş yumruklaşıyorduk. Sonuç berabereydi .  Ma
çı kaybetmiş bir adam için güzel bir d i �t;ııme göstermiştim 
elbet, ama karar onun leh ine çı·ktı .  '.. e ıbu, adil bir karardı .  
Ama ben hepsini alciattım.  O beni yiyemedi .  Beni şipşak 
indi receğine bahse tutuşan başıbozukları oyuna geti rdim.  

Tanyeri ağarırken, Bi l ly  sonunda uykuya d a.dı .  Uyku· 
sunda inl iyordu.  homurdanıyordu, yüzü acıdan kası l ıyordu. 
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Yatakta daha az acı veren lblr yatış biçimi bulabilmek için 
vücudu boşuna •kıvranıyordu. 

Profesyonel boksörllik budtJr demek, diye düşündü Sa
xonne. Düşünebileceğimden daha berbat bir şey. Içine 
pamıık doldurulmuş eldivenle bunca işler yapılabi leceğinl 
hiç aklından geçirmemişti . Bir daha dövüşme'k yoktu. So
kaktaki ayaklanmalar bundan daha iyiydi. Canl ı l ığından ne 
kadarını harcamıştı acaba lbu &kşam? Saxonne kendi ken
dine bunu sorarken, B i l ly mırı ldandı ve gözlerini açtı. Sa
xonne, gözlerinin görmediğini ve sayıkladığını düŞünme
den sordu: 

- Ne var? 
Bi l ly :  
- Saxonne! . .  Saxonne! .. d iye çağırdı. 
Her zaman yattığı yerde el·iyle karısını arıyordu. 
Yeniden çağırdı. Saxonne, orada olduğunu kulağının 

dibinde bağıraraktan bildirmek zorunda kaldı. Bi l ly içi ra
hatlamış grbi derin bir soluk aldı, kesi'k kesik ŞtJ sözler 
döküldü ağzından : 

- Bu rı u yapma1< zorundaydı m . . .  Bize para gerekliydi. 
Gözleri yeniden kapandı, daha derin bir uykuya daldı. 

Buna karşın mırı ldanmayı, söylenmeyi sürdürüyordu. Sa
xorıne beyin kanamasından sözedildiğini duymuştu. Bunun 
için korku içindeydi .  Birden, Bi l l  Murphy'nin, ensesini buz
la ovduğunu hatırladı .  

Başına bir ş al aldı, Yedinci Sokağa, • Kazı k Cakanla
rın Köşesi •r1e:ı koştu. Sahibi dükkanı yeni açmış, yer'leri sü
pürüyordu. Saxonne'un taşıyabileceği kadar buz çıkardı 
buzlııktan , kullanışlı boyda parçalara böldü. Genç kadın 
eve dönünce :buzu B i l ly'nin enseköküne, ayaklarına da sı
cak ütü koydu, sonra başını soğuk harnamel ls stJyu i le 
ısi attı . 

B i l ly karan l :k  odada bütün gün uyudu. Akşama doğru 
birdenbire kalkmak istedi .  Saxonne'un el i  ayağına dol�tı. 

- Herkese görünmel iyim, diyordu Bi l ly. Benimle alay 
etmelerini istemem. 

Diretti . Giyinmesi bir işkence o ldu, ama karısının yar
dımıyla başardı ve evden çıktı . Derdi , ;kendisini tanıyan
lara, yediği dayaktan ötürü yatağa düşmüş olmadığını gös
termekti. 

Bu da başka türlü bir övünme idi, kadın gururundan 
farklıydı. Bu da hayranl ığa değer 'bir davranış değil mi? 
diye düşündü Saxonne. 
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XIV 

Bi l ly'nin şişleri gürn:len güne hafifledi , çürükler şaşı
lası bir hızla yokoldu. Sıyrıkların çabui< iyileşmesi kanı
nın temizl iğini  gösteriyordu. Kala kala morarmış gözleri 
•ka l ıyordu.  O sarışın yüzde bu morartı lar daha bir bel i rg in 
duruyordu. Bu tuhaf renk on beş gün sürdü. O süre içinde 
oldukça öneml i  o laylar geçti. 

Otto Frank'ın duruşması hız la sonuçlanmıştı . Iş adam
larından ve serbest me'llek sahiplerinden kurulu b-ir JÜri 
onu suçlu bulmuştu. Ölüme mah4<üm edi ld i  ve hükmün uy
gulanması için San Ol!entin hapishanesine gönderi ld i .  

Chester Johnson 'la diğer on-dört kişinin duruşması bi
raz daha zaman aldı ,  ama o da aynı hafta içinde sonuca 
bağlandı .  Chester Johnson ası larak idama mahküm edildi ,  
�ki g revci ömür boyuncoı hapse, ü ç  grevci d e  yirmi yı la 
hüküm giydi ler. Sadece iki kişi  heraat etti .  Kalan yedi 
kişi de iki ila on yıl arası hapis cezasına çarptı r ı ldı lar. 

Bu haberler Saxonne'da derin bir ruh çöküntüsü ya
r�tt ı .  B i l ly'nin mücadeiPci rchu karardı ,  ama gemlenmed i .  

-· Yumurtayı ·kırmadan omlet yapamazsın ,  ded i .  Bun
ları göze almal :s ın.  Yalnız, verdikleri cezalar beni şaşkına 
çeviriyor. Suçlu görülen herkes katl iamdan sorumlu.  Ma
demki hepsi sorumlu, heps i de aynı cezaya çarptı r ı lmal ı ,  
Ohester Johnson g ibi as ı lmal ı .  Yahut. Johnson d a  ası lma
mal ı .  Yargıç nas ı l  veriyo:- kararları ? çok isterdim bunu b i l
meyi . Totoda kazanmak için numara seçer gibi yapar her
halde bunu. Esinleni r mi ne! Heritin yüzüne bakar, akl ına 
bi r şey gelmesini  mi  'bekler? Öyle olmasa, ne diye Johnny 
Black'e dört y ı l ,  Hutchins'a y i rmi  y ı l  versin? Aklına es
tiği g ib i ,  rastgele karar veriyor demek. Bunun tersi de 
olab i l i rd i :  Cal Hutchins dört yıla, ohnny Black yirmi y ı la 
hüküm giyebi l ird i .  Ben ikisinı de tanır ım. Kirklanri'daki 0-
nuncu Sokağın  tayfasındandır ikisi de, ama arada bir  bi
zimle de gezerler. Eskiden. o kuldan çıktıktan sonra, çoğu 
'kez bataklı kların yakınındaki Sandy plaj ından ve transit şan
tiyesirn:len denize girmeye giderdik hep !bir l ikte. Şantiye
nin orada suyun derinl iği y·i rmi  metreyi bulur derler, ama 
kule·k asma, doğru d eği l .  Birgün, günlerden sal ıyd ı ,  bir yı
ğın kavkı attık suya, sonra da cuma günü okuldan kaçıp 
onları denizin d i•binden çtkarmaya gittik. Rock Wal l 'e de gi
derdik, kaya morina!�ı avlamak için.  Birgün, güneş.in tutul
duğu gündü, Cal bir hani yakaladı .  O güne dek hiç öyle 
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büyli'k bal ık  görmüş deği ld im.  Nerdeyse insan boyunda. Ve 
şimd i  Cal yirmi yıl  pranga taşıyacak! iyi ki :'!vii de:ğ i l .  Çün
kü. eğer cezası ind i ri lmezse, yaşl ı  bir adam olarak çıka. 
cak hapisten. Cal 'un anası ,  oğlunun bizlerle yüzmeye gel
mesinden hoşlanmazd ı .  Her seferinde, kuşkulandı mı, saç
larını yala;d ı ;  eğer tuz tadı  varsa, temiz bir dayak çekerdi 
cğlana. Ama Cal da ·kurnazdı ha !  Eve dönerken 'bi r  :kom
şunun bahçesine atlar, baş ını  musluğun altında tutardı .  

Saxonne : 
- Ben çok defa Chester Johnson'la dansetmişimdir ,  

diye ekled i .  Karısını ,  Kitty Brady'yi cok eskiden tanırd ım.  
Karton fabrrkasında tezgiihlarımız yanyanaydı .  San Francis
co'ya kızkaraeşimin yan ına g itt i .  Yakında bir bebeği ola
cak. Çok güzel bir kızd ı ,  her zaman bi r sürü oğlan dola
şırd ı  ardında. 

Hiikümlerin ağırlığı olumsuz etki yaptı sendikal ı  işçi
ler üzerinde. Onların cesaretini k ıracağına, ;k ı rg ın l ıklarını 
bi led i .  Bi lly'nin sözün'ü tutmayıp ringe çı·ktığı için çektiği 
iç acıs ı .  Saxonne'un sevecen davranışının yeniden canlan
d ırdığı sevgis i ,  yo'koldu. Evde h ırç ınlaşıyor, somurtuyor, 
ağzını açtığı zaman da Bert'in son günlerde konuştuğu gibi 
konuşuyordu. Ve gGndan güne daha çok :kal ıyordu d ışarda. 
Yeniden bnş lamıştı içkiye. 

Saxonne umuciunu ·kesm�k üzereydi .  Aklından kötü 
şeyler geçiyordu. Kaçını lma7 kötü sona hemen hemen al ış
tırmı:;;t ı  kendini .  Kafasında çeşitl i  biçimlerde caniandırıyor
du bu kötü sonu. En çok, Bi l ly'nin sedye i le  eve get i ri ldi
qini qörüyordu. Arada bir  de köşedeki bak-kala telefon ge
leceğin i ,  ya-bancı b ir  sesin kocasının hastanede ya da morg
da "bulunduğunu ıbi ld ireceğini d üşünüyordu. 

O s ıralardayd ı ,  atlar  !J i l inmeyen bi r biçimde zehirlen
di, sonra kamyonla taşımacı l ığ ın ·kodamanlarından birinin 
evi dinamitle havaya ucuruldu. Saxonne Bi l ly'nin ·hapse gi
recei'ji ni ya da San Ouentin'de darağacına çıkacağ .n ı  san
d ı .  Gazeteci lerle fotoğrafçı lar Pine Street'teki küçük eve 
akın edece·klerdi o zaman. 

Oysa hiç de öyle olmadı, ve o engin düş gücü gerçek 
yıkımı önceden seçmeyi beceremedi. 

Kiracı ları ateşçi Harmon, işine gitmek için mutfaktan 
geçerken :bi r  daki·ka durmuş, bir  gün önce Alviso'daki ba
takl ıkta raydan ç ı kan bir trenin yaptığı ·kazayı anlatıyordu. 
Lokomotifin makinistine bir şey olmamıştı , ama devri len 
lokomotifin altında hapis kalmıştı . Kabarmakta olan gelgit 
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suları unu bo{lmoık üzereydi .  Adam yalvarmıştı ıberıi ta
bancayla vurun diye. 

Öykünün sonunda B i l ly çıkageldi .  Kapa:kları ağı rlaşan 
karanlık  gözlerinden anladı Saxonne lç�i l i  olduğunu. Bi l ly 
Harmon'a kızgın  bir bakış fırlatt ı ,  ikisine de mertıaba de
medi, omuzuyla duvara yaslandı. 

Harmon durumun hoş olmadığın ı ,  anladı ,  doğal görün-
mek için elinden geleni yapt ı .  

- Karınıza d iyordum :kı .  . .  diye söze başladı .  
Ama B i l ly  •kabaca kesti sözünü:  
- Ne dediğiniz·i salladığım yolc, ahbap. Ama benim 

bir d iyeceğim var size. Karım çoğu kez düzeltti sizin ya
tağınızı. Bu kadarı hoşuma gitmiyor. 

Saxonne'ıın yüzü öfkeden, acıdan ve utançtan kıp1<ır-
mızı oldu. 

- Bll ly! d iye haykırdı. 
- Anlamıyorum . . .  
- Yani ,  çir1<in suratınızdan tıo�lanmıyo:um artık.  Bize 

karşı saygısız davranıyorsunuz. Ya!hıh! Çıkın d ı şarı ! Çekin 
ara'bayı ! Şimdi anladınız m ı?  

Saxonne derin derin soluyordu. 
- Akl ından ne geçtiğini bi lmiyorum, dedi ateşçiye. 

Kendinde deği l .  Öyle utanıyorum, öyle utanıyorum ki ! 
B i l ly •karısına doğru döndü. 
-- Sen sus! Karışma bu işe. 
- Ama Bi l ly . . .  
- Çık buradan. Öbür odaya g it.  
- Ne oluyor? diye hay1<ırdı Harmon. Bu ne biçim 

davranış? 
- Yularınızı çok gevşek tuttum, karş ı l ığını  verdi Bi l ly. 
- Kirarnı düzenli  o larak ödemiyor muyum? 
- Ağzınızı burnunuzu kırmam gerekirdi .  Hem bunu 

yapmamarn için bir neden de yok. 
Saxonne araya g irdi .  
- Bi l ly, hele öyle bir şey yap . 
- Daha burda mısın sen? Gitrnek istemiyorsan ben 

seni zorla götürürüm. 
Bir  eliyle :koluna yapıştı. Saxonne bir an karşı koy

mayı denedi. B i l ly'nin parmakları etini ezd i .  Saxonne onun 
ne denl i  güçlü olduğunu o zaman tam olarak hissetti. Ön
deki odada ağiaya ağiaya koltuğa attı kendini .  Mutfaktan 
gelen sesiere ıkulak vermekten başka bir şey gelmezdi 
ei inden. 
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- Hafta sonuna kadar kalırım, diyordu ateşçi .  Pa
rasını peşin ödedim.  

- H iç niyetlenmeyin, dedi  B i l ly.  
O kadar yavaş komışuyordu ki kekeledi'ğlni san ırchn. 

Ancak, sesi ötkeden titriyordu. 
- Pıl ı  pırtınızia gitmeye kalkarsanız bu evden sağ

lam çı•kmaya zamanınız kalmayacak korkarım. Çünkü ka
tam kızıyor artık. 

Ateşç i :  
- Sizin b i r  kabadayı taslağı olduğunuzu bi l iyorum . . .  

diye söze başlad ı .  
Saxonne işittiği gür'ültüden neler olduğunu çok iyi 

anladı . Önce bir yumruk sesi , sonra kırılan bir cam şan
gırtısı ,  arka 'kapıda süren kavga, ve basamaklardan yuvar
Ianan bir bedenin öteye heriye çarpmasından çıkan yumu
şak sesler. B l l ly'nin murtfağa g irdiğini ,  kırı lan kapı camının 
parçalarını süpürdüğünü anladı. Sonra Bil ly musluktan yı
kandı, el lerini yüzünü kuruturkan ısl ı·k çalmaya başlad ı ,  ön
deki odaya gird i .  Saxonne öyle kırgın,  öyle üzgündü ki ,  
yüzüne bi le ba1c:madı .  Bi l ly kararsız durdu, sonra bir so
nuca varmış gibi : 

- Ben kente çıkıyorum, dedi. Sendi•ka toplantısı var. 
Eğer dönmezsem, o salağın beni ş ikayet ettiğini  ve yaka
lattığını anla. 

Ön kapıyı açtı , durdu. Kendisine baktığını b i l iyordu 
Saxonne. Kapıyı örttüğüllü, basamaklardan irıdiğini duydu. 

Saxonne sersemlemişti. H iç bir şey düşünmüyordu. 
Ne düşüneceğini bi lemiyordu. Anlaşılmaz, inanı lmaz bir 
olaydı bu. Koltu�a uzanmış,  gözlerini yummuş .  öylece ka
lakalmıştı. Kafası boşalmış g ibiydi .  Her şey bitti d iye dü
şünüyor, �u duygu onu eziyordu. 

Sokakta oynayan çocukların sesi uyandırdı Saxonne'u. 
Karan l ık  basmışt ı .  E l  yordamıyla bir lam•ba aradı , yaktı. 
Mutfağa gitti , hazırlanması yarıda kalan sö<.de yemeği sey
retti. Dudakları titriyordu. Ateş sönmüştü. Haşlanmış pa
tatesin suyu çekmiş, ıbuharlaşmıştı. Tencerenln kapağını 
kaldırınca bir yanı-k kokusu yayı ldı .  Robot gibi , çömle�in 
d rbini  'kazıdı temizledi, her şeyi yerli yerine yer!�ştirdi, pa
tatesleri soydu ,  ertesi günü •kızartmak için doğradı .  Hep 
robot gibi gitti yattı . Sinirl i  olmaması ,  durgunluğu tuhaf 
bir şeydi . Öylesine 'ki, gözlerin·i yumar yummaz i.ıykuya 
da'dı. Uyandığı zaman, güneş odaya dolmuştu. 

Birbirinden ayrı geçirdikleri i l k  geceydi ıbu.  Uyanl'k kal-
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mamış, acaba ne oldu diye kaygı lanmamıştı , ve buna ken
disi de şaştı .  Gözleri açı:ktı .  Pek bi r şey düşündüğü de 
yoktu. Kolunda bir ağrı duydu. B i l ly'nin yakaladığı yerdi 
ağrıyan. Daha yakından baktı . Eti simsiyah, mosmor ol
muştu. Şaşaladı .  Dünyada en çok sevdiği insanın kendi
sine bu biç!m davrandığına deği l ,  bir anl ık s ıkmanın  ko
lunu böylesine çürüttüğ'üne şaşıyordu.  Erkekteki güç kor
kunç bir  şeydi .  

Ancak giyindikten ve ateş yaktıktan sonra daha önem
l i  şeyler düşünebild·i .  B i l ly eve dönmemişti. Demek ki tu
tu'klanmıştı . Şimdi ne yapmalıyd ı ?  Onu hapiste bırakıp git
mel i ,  yaşama yeni baştan mı başlamalıydı? Bu biçim dav
ranan 'bi r  adamla yaşanmazdı elbet. Ama gerçekten mi ya
şanamazd ı ?  Kocasıydı eninde sonunda. ulyi günlerde, kötü 
günlerde" kocasına baği b i r  eş olacağ ına yemin etmişti 
evlen irken. Bu sözler içinin derin l iklerinde yinelenip duru
yor, düşüncelerine eşl i'k ediyordu. Onu yüzüstü b ı rakmak, 
savaştan 'kaçmaktı .  Annesini  andı ,  sorunu ona aktard ı ,  ve 
şu yargıya vard ı :  Hay ı r, Daisy asla · firar• etmezdi .  Daisy 
mücadeleci b ir  kadındı .  Saxonne da mücadele etmeliyd i .  
Ayrıca, B i l ly koca ların çoğundan daha iy i  b i r  kocaydı . Baş
kaların ın kocaları hakkında neler duymuştu neler? Oysa 
Bi l ly çok seviml iydi eskiden. Ve hep şu tekerlerneyi söy
ler dururdu:  · H iç b i r  şey çok deği l  bize. Roberts ai lesi 
ucuza bakmaz. • 

Saat onbirde bir •konuk çı'kageld i .  Gelen Bud Strot
hers'dı ,  grev gözcülüğünde B i l ly 'n in  yoldaşı. Bud dedi 1< i ,  
B i l ly kefal etle serbest bırakı lmayı ve avukat tutmayı geri 
çevlrmişti . Yargı lanmak isterr. iş .  suçlu olduğunda d l ren
miş,  altmış dolar ödemeye yahut otuz gün hapis yatmaya 
hüküm giymişti . Cezayı arkadaşların ödemesini de isteme
mişti . Bud şöyle biti rd i  sözünü:  

- B.ı:ı·l g ibi del i  bu çocuk. Söz anlamıyor. Hapis ceza
sın ı  çekeceğ in i  söylüyor. Bana öyle gel iyor ki çok içti 
son zamanlarda. kafasında b ir  bozukluk var. Sizin için �u 
mektubu verdi bana. Herhangi b i r  şeye gerek olursa beni 
çağırtın.  Bütün arkadaşlar B i l ly 'nin •karıs ın ı  desteklemeye 
hazırdırlar. Siz bizdensiniz. Parasal durumunuz nas ı l?  

Gurur'lu Saxcnne paraya gerek olmadığını söyledi ve 
Bi l ly'n in mektubunu okumak iç in  konuğun g i tmesin i  :bek
ledi. Mektupta şöyle yazıyordu :  

Sevgili Saxonne, Bud Srothers bu mektubumu sana 
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verecek. Sen beni merak etme. Cezama katlanacağım. Hak. 
ettim bunu, biliyorsun. Galiba kaçığım ben. Ne olursa ol. 
sun, yaptığıma çok üzgünüm. Beni görmeye gelme. Gel. 
meni Istemiyorum. Eğer paraya gerek olursa sendika ve. 
rir. Sek!'eter iyi adamdır. Bir ayda çıkarım. Şimdi Saxonne 
seni sevdiğimi biliyorsun. Yalnız bu seferlik beni bağış. 
ladığını söyle, bir daha beni bağışiiyacak dun.ımda kalmaz· 
sın artık. 

B. 

Bud Strothers 'den sonra Maggie Donahue ile Bayan 
Olsen de komşu olarak Saxonne'u yüreklendi rmeye geldi
ler. Ikisi de büyük bi r istekle yardım önerisinde bulundu. 
lar ve Bi l ly'nin durumu hakkında gereğinden çok söz sar
fetmekten di kkatle kaçı ndı lar. 

Öğleden sonra da James Harmon geldi yoklamaya. 
Hafif topallıyordu. Yediği  dayağın bu kanıtını .gizlemek için 
el inden geleni yaptığı bell iydi . Saxonne kendisinden özür 
di lemek istedi ,  ama ateşçi d inlemedi .  

- Sizi ·kınamıyorum, Bayan Roberts, dedi .  S izin yüzü
nüzden olmadığını bi l iyorum. Kocanıza gel ince, pek kendin
de deği :di sanırım. Onu mert düşünceler itlyordu :kaV9aya. 
ve yolunun üzerinde bulunmam kötü bir şans oldu benim 
için.  Olan bu.  

- Ama ne olursa o lsun . . .  
Ateşçi başını sallad ı .  
- Bunun nasıl olduğunu b i l i rim.  Eskiden ıben d e  lçer

dim. ve içki olmadık şeyler yaptırmıştır bana . Kocanızdan 
yakınmış olduğuma çok 1üzgünüm. Ama kafam kızışmıştı. 
Şimdi sakinleştim de bunu yaptığıma üzülüyorum. 

- Çok iyisi niz. dedi Saxonne. 
Kafasını kurcalayan konuya değinmekten çekiniyordu . 
- Siz şimdi .  . .  o evde yokken . . .  burada kalamazsınız . . .  

anlarsınız!  
- Elbette. Kötü etki yapar, değil  mi? Şimdi hemen 

eşyalarımı toplar giderim. Sonra saat altı olmadan ·bir 
·kamyon yollar hepsini aldırırım. Buyurun mutfa'k kapısının 
anahtarını.  

B i rkaç kez geri çevirmesine karşın odayı kullarıma
dığı �ünleri·n peşin ödenmiş parasını geri almaya zor
ladı. Saxonne, Harmon ondan ayrı l ı rken dostça el in i  s ıktı 
ve ödünç paraya ihtiyacı olduğu zaman hiç çekinmeden 
istemes in i  bi ldirdi .  

- Ben evl iyim, iki  oğlum var, ded i .  Bir tanesi ciğer-
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lerinden hasta . Karım çocuklarla birl ikte Arizona'da 1<ampta 
kal ıyor. Demiryolu bu konuda bize yard ım etti . 

Basamakları inerken, Saxonne arkasından bakıyor, böy
lesine acımasız bi r dünyada bu den l i  iyi b ir  adamın  bu
lunabileceğine akl ı  ermiyordu.  

Küçük Donahue, fazlasından bir  akşam gazetesi f ır
lattı. Saxonne Bi l ly hakkında yarım sütunluk bir yazı gör
dü gazetede. Yazı b ir  övgü deği ld i .  Mahkeme önüne mo
rarmış gözlerle Çfktığı , yüzündeki çürüklerin herhalde baş-
ka bir kavgadan kalma olduğu anlat ı l ıyor, bir  yalancı peh
l ivan. b ir  hayta, gözüpek bi r palavracı ,  profesyonel b ir  ka
badayı olarak tanıtıl ıyordu. Böyle bir adamın saflarda bu
l unması işçi örgütleri iç in bir ayıpt ı .  Üzerine gidi lmemesi ,  
k ı�kırt ı lmamasına karşın b ir  adama saldırması iğrenç bir 
davranıştı . Eğer b'ütün grev yapan arahacılar bunun g ibiyse, 
Oakland için d üşünülecek tek önlem sendikayı kapatmak 
ve bütün üyelerini kentten ç ıkarmaktı .  Yazın ın sonunda, 
gazete cezanın çok hafif olduğundan yakınıyor, bunun ne
denini de hapishenelerin tı·k l ım tıkl ı m  dolu olduğuna bağ
lıyordu, çünkü grevler s ı rasında birçok saldı rı o lmuştu. 

O akşam Saxonne yatağa g i rince i lk  !kez olarak yal
nızl ı:k duygusunu tattı .  Kafası kaynııyordu sanki. Ansızın 
uyanıyor, yanıbaşında Bi l ly'yl arıyordu. Sonunda, lambayı 
yaktı ,  i ri iri açılan gözlerin i  tavana d ikt i ,  başına gelen yı
'kımı sürekli  düşünmeye koyuldu. Bağışlayabi l irdi, ama ya
pamıyordu işte. Aşk yaşantısına indiri len darbe çok acı
masız, çok 'kabaydı .  Öylesine derin ıb i r  yara a lmıştı  f<i.  
öbür Bi l ly'nin, sevmiş olduğu Bi l ly'nin anısına dönemiyor
du tümüyle. Arada b ir  • Şarabın g i rdiğ i  yerde akı l  durmaz • 
diye mırı ldanıyordu. Ama bu sözler, yatağ ın ı  paylaşmış. 
olan, 'kendini  tümüyle verd iğ i  erkeğ.i temize ç ıkaramazdı . 
Bir  kişiye çok büyük gelen yatağın yalnızl ığında ağlamaya 
baş lad ı ,  Bi llıy'nin akı l  ermez 1kıyıcı l ığ ın ı  unutmaya çal ıştı, 
üstel i·k yanağını :ko lundaki çürüğe dayayıp okşadı .  Ama ne 
yapsa ne etse, içinde bir h ınç yan ıyordu Bi l ly'ye ve yap
tıklarına 'karş ı .  I syan ediyordu. Boğazı kurumuştu. Yüreği 
acıyordu için için.  Çok şeyin artı'k geçmişe ;karıştığını  an
l ıyor, içi eziliyordu. Niçin? Niçin? diye ·soruyor, çözemi
-yordu bu dünyanın gizlerin i .  

Ertesi sabah Sarah · ç ıkageldi .  Evlendi9il'lden beri ikiQ
ci geHşi·ydi bu. Yengesini •bir leş kargası gibi orava ceken 
şevin ne o lduğunu hemen anladı Saxonne. Onurunun ka
barması için ıbu da yetti . Kendini savunmaya hiç yanaş-
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madı.  Dert anlatmak zorunda değildi .  Her şey yolundaydı ,  
ve herhalde kimseyi i lg i lendirmezdi olanlar. 

Saxonne'un bu tutumu Sarah'yı gocundurmaktan başka 
bir işe yaramadı. Açtı ağzını ,  yumdu gözünü : 

- Ben sana önceden söylemiştim. Haber vermedin di
yemezsin .  Ciğeri beş para etmez, ipten :kazıktan kurtulmuş 
bir  hayta, bir  k'"ı.ilhanbeyi olduğunu bi l iyordum ben. . .  Bir  
profesyonel boksörle gezd·iğ in i  duyunca yuregım ağzıma 
geldi. Ve seni hemen uyardım.  Ama sen söz dinlemek is
temedin .  Büyüklük budalası olmuştun.  Aya'kkabı delisiy
din. O kadar çok aya'k'kabıya sahip olmanın namuslu bir  
kadına yakışmadığını  düşünemiyordun. Ben bunu Tom'a da 
söyledim o gün. Saxonne şimdi hapı  yuttu dedim. Aynen 
böyle söyledim.  Kömür tutanın el leri de ıkara olur. Char
ley Long 'la evlenseydin ya ! Hiç  deği lse ai lemiz lekelen
mezdi .  Hem dur bakal ım, işin başındayız daha. Nasıl  bite
ceğin i  de Tanrı bi l ir .  B irgün bir isini  ölc;lürecek, asacaklar 
onu. Bekle görürsün. Yaptığın yatakta yatmak zorundasın 
artık . . .  

Saxonne: 
- Bugüne dek hiç bu 'kadar iyi bir yatağım olmamış-

tı ! ·karşı l ığ ın ı  verdi . 
- Öyle!  Öv'ünebi l irs in !  d iye homurdandı Sarah. 
- Bir kral içe yatağıyla değişmem yatağımı .  
Sarah küçümser ıbir  tavırla: 
- Bir  hapishane ıkaçkın ının yatağ ı !  'karş ı l ığını verd i .  
Saxonne önemsemedi :  
- Eh! şimdi moda oldi.J. Bu zamanda herkes hapisten 

geçiyor :bir. Sosyalistlerin açıkhava toplantısında Tom da 
tutu4<1anmadı m ı?  

Bu  zehirl i  ok  Sarah'yı duyarl ı  yerinden vurdu. Sa
xonne: 

- Ve bütun b ir  gece geç ird i  hapishanede, diye söz_ 
lerine ekled i .  

Buna veri lecek cevap yoktu. Sara·h her  zamanki tak� 
tiğini uyguladı,  yandan saldı rıya geçti :  

- Kiracınla çı lg ınl ıklar yapman için mi  seni  böyle 
yetiştirdi:k, iyi görgü verdik? Doğrusu çirkefe yuvarlanmak 
diye ıbuna derler. Yazı·k eme'klerimize. 

Saxonne öfkesin i  tuttu. 
- Kim demiş onu? diye haykırd ı .  
- Insan kör b i le  olsa satırlar arasındaki gerçeği okur. 

Kişi ler ortada :  Bir kiracı , kendisini  saydırmayan bir evli  
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kadın ve profesyonel boksör olan bir  �oca . . .  Dövüş ün ne
deni ne ola? 

Saxonne gülümsedi .  
- Ne olacak, tam bir a i le  kavgası işte ! dedi . 
Sarah 'nın nutku tutuldu. Saxonne sürdürdü: 

- Beni iyi  an lamanı istiyorum . B ir  ıkadın en çok, er
keklerin :kendisini paylaşmak için dövüştüklerini görmek
ten övünç duyar. Ben de övünüyorum, anl ıyor musun? Ben 
de gurur duyuyorum. Ve bunu herkese anlatmanı, dünyaya 
duyurmanı istiyorum. Domuz deği l im ben. ErkElikler bana 
aşık oluyor, erkekler benim için dövüşüyor, erkekler hap
se gi riyorlar benim yüzümden. Erkekler eğer peşinden ·koş
mayacaklarsa . bir kadının rie işi var yeryüzünde? Şimdi ,  git 
buradan, Sarah. Git de herkese anlat sat:rlar arasında oku
yabi ldiklerin i .  Söyle onlara Bi l ly'nin ipten kazıktan kurtul
muş bir serseri olduğunu,  söyle benim de -bütün arkeıkie
rin yatmak istediği bir yosma olduğumu. Söyle, bağ ı ra ba
ğıra söyle de keyfin yerine gelsin.  Şimdi, defol evim
den, ve bir  daha ayak basma buraya. Sen öyle namuslu 
b ir kadınsın k-i buraya gelmen yakış ık  almaz. Sonra senin 
de adın :ki rlenir l Çocuklarını düşün. Had i  bitkalı m,  d ışarı ! 
V allah! 

Şaşkınl ığa ve korkuya kapılan Sarah evden ayrı l ınca 
Saxonne i<endin l  yatağın üzerine attı ve bir ağlama nöbeti 
geçirdi. Şimdiye dek yalnızca B i l ly'nin yabani l iğinden, ters
l iğinden, haksızlığından utanç d uymuştu. Ama şimdi, baş
.keılarının olayı nasıl yorumladıklarını görüyordu. Işte bunu 
düşünememişti . B i l ly için de durumun aynı olduğundan 
emind i .  Baştan karşı çıkmıştı kansının eve :kiracı alma
sına. çünkü karısını çalıştırmamayı ıbir onur sorunu olarak 
a l ıyordu. Ancak durumunun kötüye gitmesi 'kırmıştı ina. 
dını .  Bu sonucu elde etme'k için Saxonne kocasını piyaz
lamaktan bile çekinmemişti. 

Ama bütün bu gerçe�ler, komşularının ve kendisini 
tanıyan herkesin göriiş açısını  değiştiremezdl .  Bu durum, 
t:iütün olup bitenlerden daha ko�kunçtu. Ve durumunun bu
raya gelmesinden de Bi l ly sorumluydu. Saxonne •kimsenin 
yürune bakamayacaktı artık. Maggie Donatıue i le Bayan 
Olserı çok nazik davranmıslardı gerçi.  ama kendisiyle ko
nuşuf1ken acaba neler geçiriyorlardı içlerinden? Ve arala
rında ne divorlard ı ?  Ve bütün diğer kadınlar, ve de erkek� 
ler kapı eşiğinde, tahtaperdeden tahtaperdeye, yahut sokak 
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köşe lerinde ve de meyhanelerde, neler aniatıyorlardı aca
ba? 

Üzüntüden güçsüz ka l ıp  gözyaşları tükenince. Saxo'l
ne'un görüşü kişise l l ikten kurtulup genel leşti , genişle · 
Grevler başlayal ı  çok kad ın ın başına yıkımlar geldiğini  d.- 
şündü. Şimdi San Ouentin hapishanesinin çizgi l i  üniforma
sını g iyen emekçi lerin ·karı lar ı ,  Otto Frank'ın 'karıs ı ,  Hender
son'un dul karıs ı .  şirin Kittie Brady, heps i ,  hepsi kötü du
rumdaydı .  Çevres inde her şey gümbür gümbür çöküyordu .  
Kimse kurtulamıyordu. Kendi 1başı da  dertteydi .  hem her
kesi nkinden daha büyük bir dertte. Uykuda olduğunu, ka
rabasan görd üğünü düşünerek umutsuzluğunu hafifletmeye 
çal ıştı :  Biraz sonra saat çalacakt ı ,  kalkıp Bi l ly'n in yemeğini 
hazırlayacak, onu işe uğurlayacakt ı .  

O gün yataktan 'kal;kmadı .  Uyumadı da .  Beyni uğuldu
yordu. Kimi zaman uzun uzun başına gelenleri düşünüyor. 
kimi zaman kendis i  için onursuzluk saydığı olayın en akla 
sığmaz biçimde dal lanıp ıbudakland ığını  görüyor, bazen de 
çocukluk yı l larına dönüp en önemsiz ayrıntı larına dal ıyor
du. Yaşamı boyunca yaptığı iş leri tek tek yeni baştan 
yapıyordu düşünde; her bir  iş için yapması gereken me
kanik  hareketleri tekrarl ıyordu:  Karton fabrikasında kutu
ları ·kesip yapıştırıyor, çamaşırhanade ütü yapıyor, atel
yede ·kumaş dokuyor, konserve fabrikasında meyva ayıkl ı
yor, sayıs ız kutu lara haşlanmış domates dolduruyordu.  Bü
fün danslarda, p iknikierde bulunuyordu. Okula dönüp bü
tün arkadaşlarının yüzlerin i ,  adların ı ,  sınıfın içinde otur
dukları yeri anımsıyordu. Vetimhanede geçirdiği yı l ların 
tatsız tekdüzel iğinden aynı sıkınııvı duyuvordu. Anas ın ın 
her yaptığını .  bütün anlattı!'j ı  öyküleri ak l ına geti riyordu . 
Ve sonunda B i l ly ;re geçirdiği yaşamı baştan sona dek ye
niden yaşıyordu. Ama işin kötüsü, geriye doğru bu uzak 
yolculuklardan dönünce ıbugünün dertleri onu ya'kal ıvordu 
hemen. Boğazı kumyor, yüreği s ızlıyordu o zaman. Ve yi
tiri len günlerin kemiricl özlemiyle başbaşa kal ıyordu. 

xv 

O gece sabaha dek Saxonne uyanı� kaldı yatağında. 
Sovunmadı bile. Sabah olunca kalktı, yıkandı , tarand ı .  Tu
haf bir uyuşukluk duyuyordu. Kafası cenderedevdi sanki .  
Beyni üzerinde bir ağı rl ık  var gibi  geliyordu. Bu, bir hasta
l ığın başlangıcıyd ı ,  ama kendisi  farkına varmadı .  B i ldiği 
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şuydu ki ,  kendini  bir  tuhaf buluyordu. Ateşi yoktu. Soğuk
tan da deği ldi .  Sağ lığı  yerindeydi .  Düşündü, taşınd ı ,  bu du
rumunu sinirleri ne yordu. Işçi sınıfının i nançlarına bakı
l ı rsa hastal ık la  hiç bir  ·i lişkisi olmayan sini rlere. 

Kendini  yitirmiş g ibiyd i .  Kendi kendine yabancı l ık  du. 
yuyordu. Içinde bulunduğu dünya bel irsiz ve dumanlıydı ,  
her zamanki parlak l ıktan yoksundu, çizgileri net deği ldL 
Belleğinde boşluklar oluyordu . Boyuna tasariamadığı şey
ler yaptı ğını farkediyordu. Örneğin evin arkasındaki avluda 
çamaşır sererken birden şaşakaldı .  Bu çamaşırı yıkadığını 
hiç anı msamıyordu. Oysa düpedüz y ıkanmıştı işte çama
şırlar. Her hafta olduğu glbl . Çarşafları , yashk yüzlerini ve 
sofra örtü lerini kaynatm ıştı . B i l ly'nin yün lülerini ı l ı k  suyla 
temizlemişti, ve bunun için Mercedes 'in tanımı  üzerine 
kendi eliyle yaptığı bir sabun kullanmıştı . Mutfağı araştı
rırken öğle yemeğinde bir koyun pirzelası yediğini ortaya 
çıkard ı :  demek ki kasaba g i tm işti .  Oysa hiç anımsamıyor
du. Merak ett i ,  yatakodasına g i rd i :  Yatak düzeltilm işti, her 
şey yerli yerindeydi . 

Gün batarken öndeki odada kendine geldi .  Pencere
r: in  önünde oturmuş, sonsuz tıir  sevinçle ağlamaktaydı .  
Onu böylesine sevi nçli yapanın n e  olduğunu anlayamadı 
önce. Son ra, bu sevincin çocuğunu yitirmiş olması ndan 
i leri geldiğini düşündü. • Tanrının bağışı,  Tanrının bağış ı !  • 

diye şarkı söylüyordu yüksek sesle. H iç durmadan el le
ri ni kıvırıyord u ,  ama sevinçten. Ve bi l iyordu el lerini se
vinçten kıvırdığını . 

Günler birbiri ardından geçip gidiyordu. Zaman kav
ramından yoksundu artl'k. Ara sıra B i l ly'nin hapse girme
sinden beri yüzyıl lar geçtiğini  sanıyordu ; bazen de daha 
dün akşammış gibi gel iyorou. Ama bütün bunlar içinde, 
aklı ndan hiç çıkmayan iki düşünce vard ı :  Hapishaneye 
Bil ly'yi görmeye gitmeıneliyd i :  bir; çocuğunu yitirmiş ol
ması Allahın bağışıydı :  ik i .  

Bud Strottıers onu görmeye geldi bir kez. Saxonne 
öndeki odada oturdu, onunla ;kont.ıştu, ve büyülanmiş gibi 
baktı pantalonunun yırhk pırtık paçalarına. Başka bir gün 
de sendi'ka sekreteri boy gösterd i .  Ona da aynı şeyi söy
led i :  Her şey yolundaydı ,  hiç bir  şeye gere·ksinimi yoktu, 
B i l ly dönünceye dek durumu idare edebi l ird i .  

tçine 'bi r korku gird i .  Bil ly'nln dönüşü( . .  Hayır. olmama
l ıydı öyle şey . Başka çocuk yapmamaları gerekirdi. ikincisi 
yaşardı belk i .  Hayır, hayır, bin kez hayır! Yeniden çocuk 
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yapacağına kaçar giderdi daha iyi.  B ir  daha hiç görmezdi 
Bi l ly'yi . Her şeye katlanırd ı ,  yeter ki  çocuk olması n .  

B u  korku sürdü. Karabasaniaris d o l u  uykusunda b i r  
oldubitti oluyordu. Bağırarak uyanıyor, titriyor, bedenini  so
ğuk bir  ter kaplıyordu. Uyıku işkence o ldu ona. Kimi  za
man hiç uyumad ığına i nanıyordu. Uykusuzluk çektiğini bi
l iyor, annesinin de uykusuzl uktan öldüğünü anı msıyordu. 
Bir gün Dr. Hentley'n i n  muayene odasında oturmuş buldu 
kendi n i .  Hekim s ı kıntı l ı  bir bakışla süzüyordu onu. 

- Yeteri kadar y iyeceğin iz var mı? diye sordu. 
Saxonne başıyla evet ded i .  
- Ciddi bir rahatsızl ığınız y ok ya? 
Hayır diye başını salladı Saxonne. 

- Her şey yolunda, doktor. Ya lnız . . .  
- Evet, söyleyin, söyleyin. 
Saxonne o zaman an ladı niçin geldiğ in i .  Basit söz

lerle, açık seçik anlattı. Doktor başını ağır ağır sal ladı .  
- Buna olanak y ok, yavrum, dedi .  
- Nasıl yok? Var! d iye bağırdı Saxonne. Bunun ya-

pılaıb i ldiğinl  'bil iyorum. 

Doktor: 
- Demek istediğim o değ i l ,  karşıl ığını verdi .  Demek 

istiyorum ki , nasıl yapmanız gerektiğini söylemeye hak
kım yoktur. Cesaret edemem. Kanuna aykırıdır. Şu anda 
Leavenworth'da bir doktor bu yüzden hapiste yatıyor. 

Saxonne boşuna yalvardı durdu. Doktor, :karısından. 
çocuklarından sözetti, onlara karşı olan sorumluluğunun 
böyle bir riski  göze almasını yasakladığını anlattı . 

- H em üstel ik .  şimdi l ik  ciddi bel irti ler de yok. 
Saxonne di retti : 
- Ama olacak, mutlaka olacaktır. 
Doktor üzüntüyle kafasını  sal lamaktan başka bir şey 

yapamadı .  Sonunda : 
- Bunu niç in  öğrenmek istiyorsunuz? diye sordu. 
Saxonne içini  döktü. B i l ly i le  mutluluk içinde geçir

diği 'bi ri nci evl i l i'k y ı l ın ı ,  grevierin neden olduğu yoksul
luğu, Bi l ly'nin nasıl değiştiğ in i ,  aşk yaşantı larını yok ede
cek kerte i leri gittiÇj in i .  şimdi derin bi r korku duyduğunu 
birer birer anlattı . Ölmesinden deği l ,  yaşamasından kor
kuyordu. Yoksa, i1kinci çocuğunu da yiti rmeye dayanamayır 
cak güçteydi .  Bi l ly yakında çıkacaktı hapisten, ve o zaman 
gebel ik  tehl i kesi tekrar başlayacaktı. Do'ktor i·ki sözcükle 
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a nlatabi l irdi .  Asla hiç kimseye söyl emiyecekti . Deris in i  
yüzseler bi le ele vermeyeeelrtL 

Ama Dr. Hentley ıbaşını sal lamayı sürdürüyordu. 
- Söyleyemem, yavrum. Bu bir yüz karası ,  ama ken

dimi  tehl ikeye atamam. E l im kolum bağl ı .  Kanun larımız 
saçma, ne yapayım? Sevdiklerimi  düşünmek zorundayım. 

Saxonne gitmek için ayağa kalıktığı anda doktor birden 
yumuşayıverdi.  · 

- Buraya gel in,  dedi. Yanıma oturun. Soku lun bana. 
Alçak sesle •lronuşmaya hazırlanırken, çok tedbirli 

davrand ı ,  kal'ktı, kapıya gitti , açt ı .  dışarıya baktı. Sonra 
yerine döndü, otururken sandalyesini  öylesine yaklaştırd ı  
·ki , 'kol ları birbi rine değiyor, sı rrı açıklarken sakal ı  genç 
kadının kulağını g ıcıkl ıyordu. 

Saxonne borçluluğunu d i le getirmeye kalkınca da: 
- Hayır, hayır, hiç bir şey söylemedim ben size, di

ye kestirip attı . Siz bana genel sağl ık  durumunuzu denet
lernem için geldiniz. Yı'kı lmışsınız, bitkinsiniz,  işte hepsi 
bu. 

Hem konuşuyor, hem de kapıya doğru itiyordu onu. 
Bekleme odasında, bitişi kteki dişçin in  bir hastası be·kl i
yordu.  Onu görünce Dr. Hentley sesini yukseltti : 

- Size gerekl i  olan, o yazdığım ·kuwet şurubu. Unut
mıryın. Ve i·ştahınız açı l ınca ıkörletmeyin  onu. Kuwetl i ,  
'besleyici ıbes inler al ın .  Ve bittek yiyin ,  bol ıbol bittek yiyin.  
Çok pişmiş olmasın. Güle gülel 

Kimi zaman, sessiz evde oturmaktan bunal ınca, Sa
xonne başına bir şal al ıp Oakland dalgakıranında dolaş
maya g iderdi .  Yahut da demiryolu şantiyelerini ve batak
l ık!arı geçip, B i l ly'nin çocukken yüzmeye gittiğini söyle
d iği ·kumsala, Sandy Beach 'e uzanırd ı .  Kalafat yerinden sap
tığı da olurdu;  o zaman. tehl ikel i  demir  basarnaklara basa 
basa 1<öprünün ayaklarından aşağı ·i ner, 1<alaslardan yapı l ı  
bir  barajı geçerek Rock Wall ·a  u laşı rd ı .  Rock Wall körfe. 
z in  ta ötelerine uzanır ve çamurlu tümseklerle Oakland ha
l icinin geçiş yol u  arasında gelgit sularıyla yıkanan bir  en
gel oluşturur. Orada serin deniz meltemleri eser. Geri
lerde, Oakland bir duman lekesi gi·bi görünür. Körfezin i le
riııirde ise San Francisco uzanır başka bir leke gibi .  Hal i
cirı geçiş yolundan büyü'k gemiler g ider gel ir, kırmızı ba
calı  ı imorkörler kocaman yelkenl i leri çeker. 

Saxonne bu gemilerdeki denizc i lere bakar, acaba han
gi  uzak ü lkelere gidiyorlar, acaba ne gibi özg'ürlükler ta-
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dacaklar diye sorardı kendi kendine. Dakiand ' l ı lar gibi 
hapse atı l ı rlar mıydı ac9ba? Onların dünyası da mı  acıma 
nedir bi lmeyen vahşi -bir dünyaydı ? Insanlarla i l iŞ'ki lerinde 
onlar da mı •kentl i ler gibi ·kal leş,  adaletsiz ve hoyrattı? H iç 
de öyle  görünmüyordu. Ve zaman oluyordu, bir gemiye 
binmek, başın ı  alıp gitmek istiyordu, nereye o lursa olsun, 
yeter ki uzaklara olsun, içinde'ki en değerl i şeyleri ver
diği ve karşı l ığınd2· ·kendisini ayaklar altında çiğneyen bu 
çevreden çok uzağa. 

Evden ne zaman çıktığ ın ı ,  nereleri teptiğini ayırde
öemiyordu her zaman.  Bir  seferinde, Dakiand'ın kendisi
ne yabancı olan bir  mahal lesinde geldi kend ine. Yürüdüğü 
sokak genişti. Dizi dizi ağaçlar sokağı gölgel iyordu. Çi
mento kaplı patikaların kestiği kadife gibi ç i menler derc
lere kadar uzayıp g idiyordu.  B irbirinden uzak ve çok ge
niş olan evler �kendi benzetmesiyle- birer konaktı . Dö. 
nemeçte bekleyen çevresi açı·k ,  tentel i  bir arabada otu
rup meralkla kend isine ba'kan bir del ikanl ı  görünce aklı 
başına gelmişti .  Tanıdı  onu: Roy Blanchard'dı ,  B i l ly'nin 
pataklamakla tehdit ettiği genç. Araban ın yanıbaşı nda şap
·kasız bir  başka genç durma'ktaydı .  Saxonne onu da tanıdı : 
Bi l ly i le i l k  tanıştıkları o pazar günü,  pikni'kte, e l inde·ki 
ıbastonu koşucuların hacaklarına fı rlatıp görülmedi·k bir ge
nel dövüşe sebep olan delikanlıyd ı .  O da i lg iyle süzüyordu 
Saxonne'u. Genç ·kadın kend i kendine ama yUksek ses le 
t<onuştuğunu anlad ı .  Yüzünün kızardığını duydu ve adım
ların ı  sıklaştırd ı .  Blanchard arabadan atlad ı ,  şapkasın ı  kal .  
d ı rara-k Saxonne'a doğru I lerled i .  

- Bir şeyiniz mi var? d iye sordu. 
S2xonne başıyla hayır  işareti yaptı . ve yoluna gitmek 

isted iğini bel l i  etti . 
Blanchard yüzüne dikkatle baktı . 
- Sizi tanıyorum. ded i .  Benimle hesaplaşmaya söz 

veren grevciyle birl ikteyd iniz. 
- Kocamdır. 
Seviml i  ve açık yürekl i  bir bakış gezdirdi Saxonne'un 

üzerinde. 
- Va ! ded i .  Şansl ı  adammış. Ama sizden sözedelim 

hele. Size bir yardımım dakunabi l i r  mi? Bir şeyiniz var 
sizin. 

- Vo! bir şeyim yok, 'karşı l ığ ını  verdi Saxonne. Has. 
taydım cia. 

Bunu söylerken yalan ·konuştuğunu sanıyordu, çüllkü 
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tuhaf davranışlarını  bir hastalığa yormayı düşünmemişti 
tıiç. Delikanl ı üsteled i :  

- Yorgun görünüyorsunuz. Sizi arabama a l ı p  istedi
ğiniz yere götürebil irinl. Zahmet olmaz bana. Boş zamanım 
çok. 

Saxonne :başın ı  olumsuz anlamda sallad ı .  
- Eğer. . .  Sekizinci Sokağa g iden arabaya nereden 

ıbine'bi leceğimi söyleyebi l irseniz iyi olur. Kentin bu ya-nını 
iyi bi lmem de. 

Blanchard araba durağ ını gösterd i ,  nereden aktarma 
yapacağını anlatt ı .  Saxonne evinden bunca uzaidaştığına 
şaştı. 

- Teşekkür ederim, ded i ,  hoşça kal ın.  
- Emin misiniz, s ize bir yardımım dokunamaz mı  

şimdi?  
- Hayır, emin im.  
Blanchard keyifli keyifl i güldü. 
- Cüle güle öyleyse. Kocanıza da söyleyin.  formunu 

ıyı korusun. Dövüş günü gelip çattığında ona gerekli ola
cak bu. 

Saxonne: 
- Ama siz onunla dövüşmemel isiniz, diye uyard ı .  Ol

maz. Onunla boy ölçüşemezsi niz. 
Genç adam hayran kaldı bu söze. 
- Övülmeye değersiniz, dedi . Kadın  dediğin işte böy

le destek olmalı  •kocasına. Basit bir kad ın  olsaydınız ko
canızın dayak yemesinden ödünüz patlard ı .  

- Ama ben onun için kor·kmuyorum ki .  Korkum s i
zin içindir. Korkunç bir hasımdır o. Ona karşı en küçük 
bir şansınız bi le olamaz. Bu, şeye benzer . . .  şey . . .  

Blanchard sözü hütünled i :  
- Küçük bir  çocuğun el inden horoz şekerini •kapma

ya mı benzer diyecekti niz? 
- Tamam, bunu d iyecektim. Ve size · Kaldır ın aya

ğınızı ,  üzerime :basıyorsunuz • dedi m i ,  sıkı durun. Şimdi 
artı·k g itmem gerek. Al lahaısmarladık ,  ve bir kez daha 
teşekkürler. 

Kaldı rımdan yürürken del ikanl ın ın içten gelen ayrı l ış 
sözü henüz 'ku laklarındaydı . Şirin bir  çocuk olduğunu dü
rüstlükle söylüyordu.  Oysa Bi l ly'nin dediğine bakı l ı rsa iş
çilerin uğradı;kları baskıların sorumlularından, efendi ler
den. açıkgözlerden :bi riydi ,  kadınların çekti·kleri yoksul lu
ğun sorumlusu, San Ouentin hapishanesinin üniformasın ı  
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�iryip çi le dolduran ya da idamlıkların hücresinde darağa
cına ç ıkmayı bekleyenierin ıkanına girenlerd en biri .  Bunun
la birHkte sevimliydi, iyi huyluydu, temizd i ,  yardımseverd i .  
Karakteri yüzünden okunuyordu. Nas ı l  sorumlu o labi l i rd i  
bunca kötülükten? Bezginl i'kle başın ı  salladı Saxonne. A
çıklaması yoktu bu s ırrın. Bebeleri yok eden, !kad ınların 
yüreğini parçalayan bu dünyayı anlamanın olanağı yoktu . 

·Bu zenginler semtinde yolunu şaş ı rdığına şaşmadı 
Bu da başına gelen tuhafbklardan bir tanesiydi. Hiç an
lamadan öyle çok şey yapıyordu ki ! Ama kollamal ıydı 
kendin i !  Yolunu şaşıracaksa deniz tümsekieri ve Rock Wall 
yönünde şaş ı rması daha Iyi olurdu. 

Rock Wal l 'u özel l i·kle severd i .  Orada özgürlük vard ı .  
eng in 'bi r  açıkl ık  vard ı .  Bu enginl iği ,  bu  özgürlüğü kucak
lamak, içine sindirrnek isterdi .  Daha doğal ,  daha akı lcı  bir 
dünya idi 'burası ,  anlaşı lması daha kolaydı .  Sular çeki l ince 
yosun kapl ı  kayal ıklarda yiyecek arayan yeşil yengeçler 
önünden kaçışırken onları anl ıyordu. Şu kıyı dalgakıranı 
insan el inden çıkmıştı, ama onda hiç bir yapay l ı k  yoktu. 
Orada ne insan vard ı ,  ne yasa, ne de insan lar arasındaki 
çatışmalar. Gelgit suları yüksel i r  alçalır, güneş doğar ha
tar. her öğleden sonra düzenli  biçimde batı meltemi Altın 
Kapı'dan geçerek eserd i ,  suların rengi koryulaşır, küçük 
beyaz dalgalar oluşur, yel-kenli ler uçardı. Her şey düzenli  
geçer, sürtüşme olmazd ı .  Her şey bedavayd ı .  •Isteyen is
ted iğince odun toplard ı .  Kimse çuval la satmazdı odunu. 
Ufak oğlanlar konak bekçileri tarafından kovalanmadan -ka
y�lı'kların üstünden olta a tı p  Billy'nin yaptığı gibi 'ba l ık  ya
kalarlard ı .  

Orada besin parasızdı .  B i r  gün hiçbir şey yememişti .  
Çocukları gözledi, kendisi de onlar gibi yaptı : Sular çeki
lince kaya lardan midye topladı ,  dalgakıranın  tepesinde yak
tığı ateşte pişirdi .  Çok lezzetli oldu. Küçük isti ridyeleri aç. 
masını öğrend i .  Bir  seferinde ipe geçiri lmiş ıbi r dizi bal ı k  
buldu : oğlan ın  biri orada unutmuş olacakt ı .  

'Bununia 'bir l i•kte, insanların uğursuz uğraşı ların ın  be
l irtileri buralara dek uzanıyordu. Uzaklardan. •kentlerden 
gel iyordu bu bel irti ler. Bir gün, sular kabarırken, denizin 
yüzünde kavunların yüzd'üğünü gördü.  Hal içten yukarıya 
doğru i ler! iyor, binlereesi çarpışa çarpışa gidiyordu. Ka
yalar arasında .sı·kışıp kalan b ir  sürü kavun yakalad ı .  sa
bırla yirmi kadarını çı'kardı denizden, ama hepsinin de ke
si lmiş olduğunu gördü. Tuzlu  su onları bozmuştu . . .  Bunun 
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nedenini anlayamadı ,  denizde yüzen tahta parçalarını top
lay:m �·aş l ı  bir  Portekizli kadına sordu.  Kadı ncağız öyle
sine güçlükle doğruldu ki , Saxonne çal ışmaktan kamburlaş
mış sırtın ın  çatırdadığını  duyar gibi  oldu. Portekizli kadın  
şu açı klamayı yaptı : 

- Bolluk içinde yüzenierin bok yemesi bu. Fiatları 
yüksek tutmak için San Francisco'da denize dökerler hep
sini .  

Siyah gözleri öfkeyle parladı ,  d işsiz ağzı üzerinde kı
rış ık  dudakları acı bir  anlat ımla geri ldi .  

- Ama niye yoksullara vermezler? d iye sordu Sa-
xonne. 

- Fiatları kırmak Istemezler. 
Saxonne karşı okoydu: 
- Ama nası lsa yoksullar parayla satın alamazlar ki .  

Demek ki fiatları etkilemez. 
Yaşl ı  kadın omuzlarını s i lkti.  
- Doğrusu, b i lmem ki .  Her zaman böyle yaparlar. 

Yoksullar denizden toplayıp yemesinler diye, yararlar ka
vunları.  Portakal ları, elmaları da böyle yaparlar. B ir  de 
bal ıkçı lar tröstü vardır.  Çok bal ı·k yakaladılar mı, hepsini  
denize dökerler, gemiler dolusu bal ık ;  o güzel im balı·klar 
batar, hiç kimse yiyemez art ık .  Oysa ölü ba l ık  bu yemek
ten başka bir  işe yaramaz ki ! 

Saxonne bu biçim işler gören bir dünyaya akı l  erdi
remiyordu. Bazı kimselerin öylesine çok yiyecekleri vardı 
ki, besin leri yenemez dun.ıma sokup den ize atmak için işçi 
ça l ıştır ıp ücret ödüyorlard ı .  Ama yine bu dünyada öyle 
çok aç insan vardı k i !  Anaların ın sütü yetmediği için be
beler ölüyor, genç ef1kekler çal ışacak b ir  iş kapabi lmek 
için dövüşüyor, b irbirlerini öldürüyorlard ı ,  yaşl ı lar düşkün
ler yurduna g idiyorlard ı .  çünkü ağiaya ağiaya ayrı ldı·kları 
kulübelerde onlara ekme·k yoktu. Tüm dünyada böyle miydi 
acaba? Mercedes' in  an lattıklarını anımsıyord u .  Evet. tüm 
dünyada böyle id i .  Mercedes H indistan'da onbin ai lenin 
açlıktan öldüğünü görmemi·ş miyd i?  Oysa, takıp takıştırd ığı 
mücevherlerin parasıyla bütün o yoksulların bes lenebi lece
ğini ve ölümden kurtulabi leceğini kendisi söylemişti . Düş
künler evi ve tuzlu su dolu fıçı lar enayi ler içindi : mücev
herler ve otomobil ler, açıkgözler Için. 

Kend isi de enayilerden biriyd i .  Öy le görünüyordu. Ama 
buna Inanmak istemiyordu. Aptal deği ld i .  Ne annesi . ne 
de öncü göçmen soyu aptal deği l lerdi. Buna karş ın ,  gene 
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de enayi olabi l i rd i  ya ! Baksana, orada oturup kalmışt ı .  
Evde yiyecek h iç  ıbir şey yoktu. Sevdalı kocası vahşi b ir  
hayvan hal ini  almış. hapse düşmüştü. Iş için  dövüşen sa
laklar evinin bahçesini  me�bahaya çevi rmiş ol masalardı  
ş i mdi çocuğu sağ olacaktı .  Oysa ş i md i  kol ları da, gönlü 
de 'bomboştu. 

Oakland 'ın dumanına sırt ını  çevirmiş oturuyor, kör
tezin •karşı yakasında San Francisco'nun dumanını seyre
diyordu. Kafasında biribir düşünce vard ı .  Neyse ki güneş 
güzeldi , meltem güzeldi,  burun del i·klerinden giren serin, 
tuzlu hava g'üzeld i .  Ak bulutların uçuştuğu mavi gök gü
zeldi .  Doğadan gelen her şey g üzeldi ,  iyiyd i ,  yararlıydı ve 
akla uygundu. Insanların yarattığı  dünya ise kötüydü, çir
kindi , çı lg ındı .  Aptal insanlar niçin aptal olurlar? Tan rısal 
bir  yasa mı bu? Hayır. o lamazd ı .  Tanrı ,  yel i ,  havayı ve 
güneşi yaratmıştı . I nsanların dünyası ise i nsan tarafından 
oluşturulmuştu. ve kötü bir yapıtt ı .  Veti mhaned e  öğret
tiklarine göre (bunu çok iyi anımsıyordu). her şeyi yaratan 
Tanrıyd ı .  Annesi de inan ı rdı buna. inanırdı Tanrıya. Başka 
türlü olamazdı da. Her şey düzenliydi .  

Saxonne oturduğu yerde bir  süre umutsuzluğa kapı l
d ı .  Sonra içinde bir isyanın şekil lendiğini duyd u .  Tanrı
nın kendisine böyle ıbi r yazgıyı niçin yazmış olduğunu bo
şuna soru.p durdu. Rur.u haketmek için ne suç işlemişti ?  
Geçmis yaşantısını şöyle bir akl ından geçi rd i ,  işlemiş o la
bi leceÇii 2ğı r  günahlar aradı bulamad ı .  Anasının sözünü 
dinlemişti. Sarapçı eady'nin ve eady'nin karısının sözünü 
dinlem işti . Vetimhanede müdiran in ve diğer ıkad ınların sö
zünü dinlemişti . Tom 'la 1bi rHkte yaşarken onun sözünü d e  
din lemişti , v e  o istemed iği zaman lar sokağa bi le crkma
mıştı . Oku!da her zaman başarı l ı  ol muştu. hal ve gidişten 
daima yüz üzerinden tam not alm ıştı . Okuldan ayrı ldığı 
qünden evlendiqi güne dek çalışm ıstı .  Iyi b ir  isciyd i .  Kar
ton kutu fabri·kasından ayrı l ı11ken, fabrikayı iş leten Yahudi 
r.erdeyse ağlayacaktı . Konserve fabrikasında da övle ol
muştu. Dokuma atelyesi kapı larını kapattığı zaman. ilk açı
ğa cı karı lanlar arasındayd ı .  Ama doğru yoldan ayrılmam ış
t r .  Baştan çı kması için çok fı rsatla r olmuş, tehl ikelerle 
karşı laşmıştı . Oğlanlar kend isine aşık olmuşlar. oeşinde 
dolasmı şlar. onun yüzünden dövüşmüşlerdi .  Baska kız olsa 
sapıtırd ı .  O. dosdoğru yürümüstü. Sonra. B i l ly çıkmıştı 
·karşısına.  Kazand ığı ödüldü Bi l ly .  Kendini ona verm işti . 
evine vermişti .  onun sevgisini  ·kazanmak için ne gerekirse 
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yapmıştı.  Ve işte ş imd i ,  insanların o luşturduğu bu yok
sul luk ve tiksinti g irdabında Bi l ly i l e  bir l ikte bata ç ı ka yu
varlanıp g idiyorlard ı .  

Hayır. Tanrı sorumlu d eği ldi .  Saxonne kendis i  de 
daha iyi , daha adaletli ·bir dünya yaratalbi li rd i .  Mademki 
bu durumlara düşmüşlerdi ,  demek Tanrı deği ldi  bu işleri  
yapan. Yetimhane m'üd i resi yanı lm ıştı , annesi yanı lmıştı . 
Öyleyse, ö lümsüzlük yoktu.  H i ç  bir  işe yaramayan ölüm 
çığl ığını  atarai< evioin kapısı önünde düşen vahşi Bert, 
ç ı lg ın  Bert, haklıydı. 11nsan öldü mü.  her şey bitti demekti . 

Hayata bu açıdan bakınca, bağ l ı  olduğu görünmez ku
rallardan kopan Saxonne karamsarlığın bata-kl ığına gömül
dü.  Yeryüzünde doğru olmakta, iyi  davranmakta h iç  bir  
üstün luk yoktu. Ödü lü hakettiği zaman bile ada letli bir kar
ş ı l ık  alamamıştı . Daha binlerce insan için de d urum ay
nıydı. Hepsi de. hayvanlar g ibi çalıştı·ktan sonra, hayvan· 
lar g ibi ölürler ve sonuna kadar da öfü kalı rlard ı .  Kendi
si nden çok daha bi lg i l i  bir sürü düşünür gibi . Saxonne 
da aynı sonuca varıyordu: Dünya, ahlak dışı  bir varl ıktı  
ve insanların yazgısıyle hiç uğraşmazd ı .  

Tanrıyı evrensel adaletsizl ik  kavramıyla birleştiri rken 
duyduğu umutsuzluktan daha ağır bir umutsuzluk altında 
ezi l iyordu bu kez de. Tanrı var oldukça daima bir mucize 
şansı, bi r doğa üstü müdaha le derin bir mutluluk tatma 
olasıl ığı  da vardı .  Tanrı olmayınca, dünya bir tuzak hal ini  
a ' ıyordu. Hayat bir  ·kapandı . Ve kendis i ,  çocu'klar tarafın
dan yakalanıp kafese •kapatı lan bi r kuşa benziyord u .  Suç 
kuştayd ı ,  kuşun a'kı lsızl ığında. Ama Saxonne isyan ediyor
du. Kuş nası l tel parmaklı·k lara çarpıp çırpınırsa, kend isi  
de gerçeğin katı yüzeyine saldırıyor, ruhu ç ı rpın ıyordu. 
Budala deği ld i .  Tuzağın içinde rahat etmiyordu. Oradan 
çı·kmanın bir yo lu olsa gerekt i .  Madem ki s okak süpürü
cüleri ve odun yarıcı ları . yani en yo'ksul , en saf çocuklar 
bi!e, kendi le ri ne bir yol açıp Cumhurbaşkanı olab i lm işler 
ve otomob i l l i  açı•kgözlere egemen o lmuşlardı (bunu tari'h 
kitaplarından öğrenmişti ) ,  öyleyse kendisi de işin içinden 
çıkmanın ve göz dikmiş olduğu alçakgönüllü ödü lü elde 
etmenin yolunu bula'b i l i rd i .  Bu ödül B i l ly idi ve :biraz sev
g i ,  biraz da m utluluk.  Ondan sonra, d ünya ahlak dışıymış,  
Tanrı ve ölümsüzlük yokmuş : umurunda deği ldi  artık.  Öl
meden önce mutluluktan payını alsın da,  ondan sonra ne 
i sterse olsun: ister karanl ık mezarda kapalı  kals ın .  ister 
salarnura fıçı ları nda yüzsün, genç do'ktor adayları ölü etini 
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kessinler, biçsinler, doğrasınlar, her şey v-ız gel i rd i  ona. 
Bu mutluluğu elde etmek Için nelere :katlanmazd ı !  

Onu bir ele geçirse, son damla�ıına del< s+ktp suyunu ala
cak, gönlünce tadacaktı . Ama ne yapacak, nasıl edecekti? 
En uy-gun yol hangisiydi? Bunu kestiremiyordu işte. Göz
leri yalnızca San Francisco'nun ve Oakland"ın dumanlarını  
görebi l iyordu. Oralarda insanlar birbirlerinin kafasın ı  yarı
yordu, ıbebeier ya doğduktan sonra, ya da d aha doğmadan, 
ölüyorlardı  ve canevinden vurulmuş kadınlar ağl ıyorlardı .  

XVI 

Saxonne düşlerinin dünyasında gerçekdışı yaşantısını  
sürdürmekteyd i .  B i l ly bundan önceki başka bir yaşamda 
ayrı l ıp  gitmiş de, i lerde diri lecek yaşama yeni baştan baş
lamak üzere yanına dönecekmiş g ibi  geliyordu. Uykusuz
luğu sürüyor, göz ·kırpmadan sonsuz geceler geçiriyordu. 
Kimi zaman ·kurşun g ibi ağır bir uykuya dal ıyor, uyand ığı  
zaman uyuşmuş, üste l ik  sanki kötürüm olduğunu san ıyor
du. Bu durumda, gözlerini bi le zor açabi l iyor, organlarını 
ancak oynatabi l iyordu. Başını sıkan o demir çember hiç 
gevşemiyordu. Yarı aç, yarı tok yaşıyordu. Metef iği  yoktu. 
Çok zaman bütün gün ü  ıbir şey yemeden geçiriyordu. B i r  
seferinde yetmişik i  saat b ir  şey bulamadı ağzına koyacak. 
Deniz tümsekierinden tarak çıkarıyor, kayalardan küçük is
tiridyeler söküyor, midye topluyordu. 

Buna karşın,  Bud Strothers işin içinden nası l  ç ıktığını  
görmeye gel ince, her şeyin yolunda gittiğine onu inandır
mayı başard ı .  Bir akşam işten sonra ağabeyi çı'kıp geldi 
ve zorla i·ki dolar ·koydu avucuna. O da korkunç bir para 
sı·kır.tısı çekiyordu. Daha çök yard ım etmek isterd i .  isterdi 
ya, Sarah yine çocuk bekliyordu.  Sonra, diğer sanayi dal
larını da etki leyen grevler yüzünden kendi iş inde de ça
l ışma yavaşlamıştı. Üfke nereye gidiyordu? B i lmiyordu. 
Ama o kadar yal ın ki bu, diyordu , herkes kendi görüşüyle 
baksa olanlara, oyunu aynı doğrultuda kul lansa, her şey 
ç:>züme kavuşurdu. lsa sosyalistti . 

Saxonne : 
- isa öleli ibbin yı l  oldu, diyerek kesti sozunu. 
Sözü nereye getireceğin i  kestirameyen Tom : 
- Yani?  d iye sordu. 
- Bu i'kibin yıl boyunca ölenleri düşün bir .  Henüz 

gelmedi sosyal izm. Ikibin yıl daha geçse gene gelmez bel-
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ki .  Tom, senin sosyal izminin  sana hiç bir yararı olmad ı .  
B i r  düştür o .  

Tom bi raz gocundu. 
- Düş olmazdı ,  eger . . .  diye söze başladı .  
Saxonne yine ker.ti sözünü:  
- Eğer herkes senin  gibi  düşünseyd i, öyle mi?  Ama 

senin gibi düşünmüyorlar i şte, ve sen onları sen in gibi  
düşünmeye zorlayamazsın.  

- Ama sayılarımız yı ldan yıla artıyor. 
Saxonne saki n ,  sakin:  
- Ikibi n  yı l ,  çok uzun bir süre. dedi . 
Tom başı nı sal ladı .  yorgun yüzü üiüntülü bir anlatı

ma ıbüründü. Sonra iç çekti. 
- Düş b i l,e olsa. gene de güzel bir düş, Saxonne. 
- Ben düş görmek istemiyorum. Ben gerçek şeyler 

i stiyorum, ve hemen i stiyorum. 
Düşlerinde sayısız saf ve yoksul insan 'kuşa kları ge. 

çit yapıyordu, Bi l ly'ler ve Saxonne'lar, Sert'ler ve Mary'ler, 
Tom 'lar ve Sarah 'lar. Nereye gidiyorlar, hangi hedefe yö
nel iyorlardı ? Sal arnura fıçı larına ve mezara. Mercedes katı 
yürekl i , kötü bir  kad ı nd ı ,  ama dogru söylüyordu. Akıl sızlar 
sürekli  açı·kgözlerin ökçesi a ltında ezileceklerd i .  Ama ken
disi .  Saxonne, a·k ı lsız değ i ld i .  Nefis ş i i rler yazmış olan 
Daisy'nin ve ·kızı l.ıbeyaz donlu, s iyah yeleli atı üzerinde öy
l esine ya'kışı:k l ı  duran babasının ·kızıydı. Vahşi doganın ve 
Kızı lderi l i lerin el inden bir yarım dünyayı cekip alan o güç
lü  kuşakların torunuydu. Hayı r, budala deği ldi .  Haksız yere 
cezaland;rı lmış ,  b i r  adli hata sonucu hapse tık ı lmış gibi  
duyuyordu 'kendin i .  Ama bulacaktı b ir  yolunu hapi sten kaç. 
ma nın. 

El indeki i•ki dolarla bir torba un ve yarım çuval pa
tates aldı .  Böylece sabah akşam hep aynı şeyi -isti ridye 
ve midye- yemekten ·kurtuldu, sofrasında bir deqişikl ik  
oldu.  ltalyan ve Portekizli  kad ınlar gibi  denizden odun ve 
tahta parçaları topladı evine taşıdı .  Ama ·kimse görmesin 
d i ye 'karanl ık bastıktan sonra yapıyordu bu iş i .  Bi r gün, 
Rock Wall 'un batakl ık yönünde, !talyan bal ıkcılar, gem i le
rin geçit yolunu taraklarken çıkarılan kum iara çekti ler 
tekneleri n i ,  odun kömürüyle yaktı kları ateşin çevresinde 
toplandılar, 1ltalyan ekmeÇjiyle etli sebze yed i ler. bol bol 
açı·k kırmızı bir şarap içtiler. Saxonne dalgakıranın tepe
sfnden seyretti onları . iştah ları nda, gevezel i'k etmelerinde, 
gülüşlerinde; her zaman aynı yerde bağlı durmayan, on-

220 



ları i stedi kleri yere taşıyan o gemide bel i rlenen serbest
l iğ i ,  özgürlüğü kıskanıyordu. Biraz sonra sürtme ağını çek
tiler, en iri bal ıkları seçip a'ldı lar, gemileri ne binip yel
ken açtı lar. Sardalya boyunda binlerce bal ık bıra•ktı lar kum. 
ların üzerinde, hepsi canlı can l ı .  Saxonne bir torba dol. 
durdu, i ki seterde ancak taşıyabi ldi  eve, bir leğende tuza 
yatırdı. 

Bellek boşlukları sürüp gidiyordu. Sandy ·kumsal ında 
çok tuhaf b i r  şey geldi ·başına. R üzgarlı b i r  öğleden son
raydı.  B i r  de baktı ki ne görsün? B i r  çı..ıkur kazmış, içine 
g i rip yatmış,  üzerine de örtü yerine torbaları çekmiş.  Üs
tel ik çukurun tepesine denizden toplad ığı tahtalarla, ba
taklı kta biten katır tırnaklarıyla, b ir  dam yapmış,  üzerine 
kum yığmış .  

Başka 'bi r  sefer ·kendi ne geldiğinde bataklıkta bulun
duğunu gördü. Omuzunda üstüpüyle bağlı bir  odun demeti 
taşıyord u .  Charley Long yanıbaşı nda yürüyordu. Ayışığ ında 
onun yüzünü görüyordu. Acaba kaç zamandır konuşuyor. 
acaba neler söyled i ?  diye merak etti.  Charley güçlü bir 
adamdı, ıkötü huylu id i ,  bataklık i�e branl ı ktı , i n  cin top 
oynuyordu. Ama bütün bunlara karşın korkmuyordu. Char
ley, daha önce söylediği  bir şeyi yineler g ib i :  

- Sizin g i bi bir kadının b u  1<erte yoksul bir yaşantı 
sürmesi ayıptır,  diyordu. Bir söz söyleseniz yeter, Saxonne. 
hadi, söylesenize o sözü! 

Saxonne onunla yüz yüze durdu, çok sakl nd i :  
- Beni dinleyin,  Charley Long, dedi .  B i l ly'nin cezası 

ancak otuz gün. Yakında çıkar. Ç ı ktığında, bana asıldığınızı 
anlatırsam öldürür s izi .  Bakın, eğer hemen g ider, bir daha 
da gelmezseniz, h iç  söz etmem ona. Işte diyeceklerim bu 
kadar. 

Dev gibi  demirc i  suratını asmış, kararsız duruyordu. 
Vahşi isteklerle al lak bullak olan yüzünde dokunaklı bir  
anlatım vardı. Farıkında olmayarak el lerini açıp kapıyordu.  
B i r  çeşit umutsuzluk içinde homurdand ı :  

- Zaval l ı  küçilk v e  güçsüz yaratık! Sizi t e k  el imle 
ezeobi l ir im.  Sizi . . .  size istediğ imi  yapabi l i ri m .  Ama Jrnto ı rrk 
etmek istemiyo rum, Saxonne, bunu iyi b i l i rsiniz. Yalnızca 
başka b i r  cevap bekl iyorum. 

- Ben söyleyeceğimi söyledim. 
Charley el inde olmayarak hayranlığını  açığa vurdu. 
- Aman Tanrım ! diye mırı ldandı.  Korkmuyor, titre-

m iyar, oralı  olmuyor bile! 
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Uzun dakikalar boyunca sessizce bakıştı lar. Demi rci ,  
acaba yard ı mı na t<oşacak �lmseler m i  saklı  karanlığın için
de diye çevresine bakınd ı .  

- Nas ı i  olur da kol'kmazsınız? diye sordu. 
Saxonne ıkısaca: 
- Çünkü b i r erkekle evl i yi m ,  karşı l ığını verd i .  Şimdi 

·beni rahat bırakıp giderseniz iyi  o lur. 
Charley gid ince, odun demeti ni  öbür omuzuna akta

rıp yola koyu ldu. Sakindi.  Bi l ly'si  i l e  övünüyord u.  Hapis
hane parmaklı1darının ardında da olsa,  onun gücüne gü
veniyordu. Kocasının adını anması bi le Charley long g ibi  
ıbi r  vahşiyi kaçırmaya yetiyordu. 

Otto Frank' ın asıldığı gün evde kaldı . Akşam gazete
leri infazı anlattılar. Ceza ertelenmemişti . 

Ertesi gün Saxonne y i ne Rock Wal l 'e gitti . Otto Frank' 
ın hayaleti yanıbaşından yürüyordu. Onunla bir l ikte daha 
bel irsiz, daha bulanık bi r düşsel ıkiş i  daha vardı yanınd a :  
B i l ly'nin t a  kendis i . Onun da m ı  yazgısı aynı yoldan aynı 
sona ulaşmaktı ? Eğer bu kanl ı  kavga sürseyd i ,  elbette 
onun da sonu Frank'ınkine benzeyecekti. B i l ly  mücadele
ciydi ve 'kavga etmeye hakkı o lduğuna inanıyordu. Kolay 
şeydi adam öldürmek. Öldürmeye niyeti olmasa bi le,  gü
nün biri nde, bir • Sarı • işçiyi döverken ,  adamın başı kal
dırırnın köşesine ya da kald ırıma çarpabil ir ,  kafatası çat
layabi l ir, adam oleıbi l i rdi .  O zaman Bi lly de Otto Frank gibi 
aynı suçtan hüküm giyer, darağacına yol lanırd ı .  Otto Frank 
da Henderson'u öldürmek niyetiyle yapmamıştı o iş i ; Hen
derson'un kafası kaza sonucu kırı lmıştı . Ama ne değişir?  
Otto Frank'ı asmış lardı ya, sen ona bak! 

R üzgarın dövdüğü kayalarda sürçüyor, el lerini burarak 
yüksek sesle hıçkı rıyordu. Saatler geçti. Acı lar içeris inde 
yok olmuş, dalıp gltmişti . Kendine geldiğinde, dalgakıranın 
ucuna vardığın ı  gördü. O noktada dalgakıran , Oakland ve 
Alameda mendirekleri arasından körfeze sokulur. Ama Sa
xonne artık dalgakıranı görmüyordu. Dolunay vardı ve gel
gitin epeyce kabaran suları kayaları örtüyordu. Saxonne 
dizboyu sulara dalmıştı.  Dizleri çevresinde ciyak ciy2k ba
ğıran iri fare s'ürüleri çırpınıyor, sulardan kurtulmak iç in  
üzerine tırmanmaya uğraşıyordu. Korku ve t iks intiyle çığ
lıklar atarak tekmeledi hayvanları.  Farelerden bir-kaçı dal ıp 
kaçtılar. ötekiler biraz uzaklaşıp çevresınde döndüler. En 

iri ·si dişlerini ayakkabısına geçirdi .  Saxonne öbür ayağıyla 
üzerine basıp ezd i .  Hala titriyordu, ama durumu soğuk-
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kan l ı l ık la  düşünebi ldL Bi raz i lerde suda yüzen kal ın bir  
sopayı kaptığı g ibi  farelerin üstüne saldırdı ve onları ol
dukça uzağa kaçırd ı .  

Parlak renklere boyanmış yarı güvertel i  hafif b i r  san
d2lda güler yüzlü küçük bir oğlan dalgakıranın yakı nından 
geçti , yelkenini  boşaltmak için ipi gevşetti . 

- Bi nrnek ister misin iz?  d iye seslendi .  
Saxonne karş ı l ı k  verd i :  
- Istemez olur muyum h i ç ?  Burada binlerce ir i  fare 

var. Korkuyorum. 
Oğlan başıyla b i r  hareket yaptı ,  dalgakırana yaklaştı . 

yelkeni koyverdi .  Sandal ağır ağır yaklaştı . 
Oğlan : 
- Burnunu itin. komutunu verd i .  Tamam. Sökü lür ta

k ı l ı r  onıurgamı kırmak i stemem . Şimd i ,  arkadan b in i  n . . .  
çabuk olun ! . . Yanıma gel in.  

Saxonne oğlanın dedi'kierini  �aptı , çevik bir  hareketle 
sandala atladı .  Oğlan yekeyi d i rseğiyle tutarak palarnarı 
gerd i .  Yel ken doldu, tekne dalgalar üzerinde i leriye atı ldı .  
Çocuk beğendi genç kadın ı :  

- Denizci l i kten anl ıyorsunuz. 
Oni,ki-onüç yaşlarında çevik bir oğlandı .  Cıl ız dene

bi l i rd i ,  ama sağlıklrydı .  Çi l lerle kaplı yüzü güneşten yan
mıştı . Iri gri gözleri di·kka-t1 i ve aydınl ı:ktı .  Güzel b i r  teknesi 
olmesına karş ın ,  Saxonne onun b i r  halk çocuğu, yani kendi 
sı nıfı ndan olduğunu hemen anlad ı .  Gülerek: 

- i l·k 'kez ·küçük bir gemiye biniyorum, ded i .  Araba 
vapuru hariç. 

Oğ lan yüzüne baktı. 
- Val l a ,  dedi ,  ben şunu b i l i r im •ki bir ördek suda na

sı l  hareket ederse s iz de denizde öyle yapıyorsunuz. Sizi 
r.ereye çı karmamı i stersiniz? 

- Nereye olursa. 
Oğlan konuşmak için 2ğzını açtı , uzun uzun baktı ona. 

bir an düşündü, sonra birdenbire sordu : 
- Zaman ınız bol mu? 
Saxonne 'başıyla evet ded i .  
- Bütün g ü n  boş musunuz? 
Saxonne aynı şeyi yineledi .  
- Öyleyse s ize ıbir önerim var. Ben suların çeki lme. 

s irden yararlanarak Goat lsland'a gid iyorum, oradan mo
rina alacağım, akşama döneceği m  gelgit sularıyla bir l i'kte. 
B i r  sürü oltam ve yemim var. Benimle birl ikte gel ir  mi-
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siniz? üste l i k  avianabi l i riz de. Tuttuğunuz bal ık lar sizin 
olur. 

Saxonne duraksad ı .  Küçük gem inin özgürlüğü, sallan· 
ması pek hoşuna gidiyordu. Kıskandığı gemiler g ibi  o da 
b i r  yerlere g idiyordu serbestçe. 

- Ya boğulursam l 
Oğlan övi.inerek dikti başını .  

- Uzun zamandır tek başıma den ize açı l ı rı m ,  deha hiç 
boğulmac! ı m .  

- Pekiyi öyleyse,  anlaştı k,  dedi Saxonne. A m a  unut
mayın, ben gemicil ikten h iç anlamam. 

- Olsun, değişmez ! . .  Şimdi öbür yana döneceğim .  
· Rüzgar altı • d iye bağırdım m ı ,  başınızı eğersiniz ki  seren 
çarpm2sın.  ve karşıki bordaya yaslanırsınız. 

Manevrayı gerçekleştirdi .  Saxonne onun söylediğini  
aynen yerine getirdi ve kendini  öbür tarafta, oğlanın ya
nında buldu. Küçük ye lkenli ·kömür depolarının bulunduğu 
long Wharf'a doğru h ızla yol al maya başladı .  Saxonne hay. 
ran hayran bakıyordu. Bi r geminin  yöneti mi öyle karmaşık,  
ve g izem l i  b i r  şeydi ki  kendisi iç in ! 

- Siz manevra yapmasını  nerede öğrend iniz? diye 
sordu. 

- Kendi kendi me öğrendim, öyle işte. Severdi m  bu 
iş i .  Insan bi r şeyi sevdi mi , onu yapmayı başarab i l ir .  Bu 
·benim i ki nci  gemim. B i ri ncisinin salma omurgası yoktu. 
l·ki dolara almıştım onu. Çok şey örendi m  onda. Ama hep 
su al ırd ı .  

B i l in  bakalım kaç para verdi m  buna? Şu anda y i rm i
beş dolar eder? Kaça aldım dersin iz?  

- Bilemiyeceği m ,  dedi Saxonne. Kaça aldınız? 
- Altı dolara.  Düşünün bir kez! Böyle bir  gem i !  El-

bette. hastan basa onardım.  Yelkeni i ki dolara çıktı: kürek
Iere b i r  dolar k ı rk sent, bovasına b i r  dolar yetmişbes sent 
hıırcadım.  onca parayı bi ri,kti rmem epey zaman ald ı .  Sa
bah aksam qazete satarım .  B i r  arkadasım var, öğleden 
sonraları benim adıma gazete dağıtır :  kendisine on sent 
verir im. cabadan sattıklarının kazancı da kendis ine kalır. 
Eöer steno dP.rslerimin ücretini  ödemek zorunda olmasay
dım c!aha cabLtk alab i l i rdim bu qemivi .  Anneni adl ive mu
h�hiri olmarnı i stivor. Bu isi vananlar bazen çıünde virmi 
dolara kadar para kazanırlar. iyi para ! Ama ben istemiyo
rum. nerslere ödenen parRva vazı k. Sokaöa atmaktır hence . 

Saxonne. kendinden böylesine em in,  aynı zamanda cid-
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di gorunen bu kısa pantalonlu oğlana karşı I lg i  duyuyor
du . Hem gerçekten merak ettiğinden, hem de başka ya
pacak bir şey olmad ığı içi n :  

- Peki s i z i n  i stediğiniz ne? diye sordu. 
- Istediğim m i ?  
Başını a ğ ı r  ağı r çevird i ,  gözlerini  ufuk çizgis i  üzerin

de gezdirdi ,  kara yönünde Contra Costa dağları n ı ,  deniz 
yönünde Alkatraz' ın ötesindeki Altın Kapı 'yı seyretti .  Ba
kışları öylesine ciddiydi ·k i  Saxonne duyguland ı .  Oğlan tüm 
dünyayı kucaklar gibi bir hareket yaptı. 

- Bütün bunları i stiyorum, dedi .  
- Bütün bunlar dediğiniz ne yani ?  

Oğlan. genç kadının.  n e  demek istediğini  anlamadığı
na şaştı .  Yüzüne baktı .  Kendi düşlerini ona da sevdirrnek 
için çırpındı : 

- Siz hiç böyle şeyler duymaz mısınız? diye sordu. 
Şu dağların ardında, sonra daha uzaktakl dağların ardında 
neler bulunduğunu bil mek öğrenmek iste!]iyle yanıp tu
tuşmaz mısınız? V� Altın Kapının ötesi ? Ötesinde, Pasl
ti-k Okyanusu var, 'çin var, Japonya var. H i nd i stan va-r . . .  
sonra. bütün mercan adaları var. Altın Kapı 'dan Istediği
niz yere g ideb i l i rsiniz . . .  Avustralya'ya, Afrika'ya, fok ada
larına. Kuzey Kutbuna. Horn b u rnuna. Bütün •buraları  gör
mek i sterdim.  Hep Oa·kland'da yaşadım. ama kalan yaşa
mımı burada geçirmeye hiç niyetli deği l im.  Çekip g idece
ğ i m ,  uzaklara, ta uzaklara! .. 

Isteğinin ş iddetini anlatacak sözcükleri bulamayınca. 
yine engin leri kucaklar gibi  b i r  hareket yaptı. 

Oğlanın tutkusu Saxonne'u da sarmıştı . O da ·kendini  
b i ld i  hi lel i .  hemen tüm yaşamını  Oaıkland'da geçirmişti . 
Bugüne dek, arasını  yaşanacak yer olarak görmüştü. Ama 
şimdi ,  korkunç bir  karabasan geçi rd iği  şu günlerde, ora
dan kaçmayı düşünüyordu. Atalarının Doğu'dan ·kaçtı kları 
gibi. N iye olmasındı ? Dünya çekiyordu onu. Oğlan ın tut
kusu kendi içine de lşl iyordu. Düşünüyordu da, soyunun 
yaşamı hep yollarda geçmişti. H iç bir yerde demir atma
m ı şlar, uzun süre aynı yerde kalmamışlardı .  Saxonne anası
nın öykülerini anımsıyor, yarı çıplak atalarının -kı l ıç elde 
ince uzun 'kavıklardan l nqi ltere kumsa l iarına atlayıp kanl ı  
savaşlar verdi•klerini gösteren o gravürü görür g ibi olu
yordu. 

· - Şimdiye dek hiç Anglosaksonlardan söz edildiğini  
duydunuz m u ?  d iye sordu . 
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Oğ lanın gözleri ış ı ldad ı ,  daha bir i lg iyle baktı Sa
xonne'un yüzüne. 

- Hem de nas ı l !  Ben de bir Anglosakson ·um, baştan 
ayağa gerçek bir  Anglosakso n !  Gözlerimin rengi ne, deri� 
m i n  rengine baksanıza. Güneşten bronzlaş,madığım zaman
lar korkunç derecede :beyazım.  Küçül<ken saçiarım sapsa
rıyd ı ,  ama annem dedi 'ki ben büyüyünce koyu esmer o l a
cakmış. Ne şans, deği l  m i ?  Ben Anglosakson'um, savaş
çılar soyundan gelmeyim. Biz hiç :bir şeyden korkmayız. 
Bu körfezden ·korktuğumu mu san ıyorsunuz yoksa? 

Küçümser bakışlarını suda gezd ird i .  Gözleri çakmak 
çakmaktı. 

- En şiddetli tırtınada geçtim ben ıbu koyu. Gemi
ci ler hana yalancı dediler, geçmemişsindir dediler. On
lar ne anlar? Hepsi aptal.  Onlar gibi leri n i  b inlerce yıl  önce 
yendi'k biz. Yolumuza engel olan herkesi yendik.  Dünyanın 
çevresinde dolandıi<, ıJıer yerde yengiler hzandık, karada. 
denizde, her yerde. işte lord Nelson, işte Davy Crockett 
ve işte Paul Jones, Cl ive, Kitchener, Fremont. Kit Carson 
ve daha başkaları . . .  

Saxonne başını sallad ı ,  gözleri parlamaya başlad ı .  Bu
nun g�bi b i r  oğlanın anası olmak b i r  mutluluktu. Içinde 
yen i b ir canl ının 'kıpı rdadığını  duyar g ibi oldu .  Bir sancı 
yokladı. Güzel ırk, sağlam ırk, d iye geçirdi içinden. Ken
dini  düşündü. B i l ly'yi düşündü. Sağl ıkla dolup taşan be
denleri . Ne yazı·k ıki  insanlar tarafından kurulan bu dünya 
bir tuzaktı .  Bu tuzak yüzünden, en akı lsız insanlarla kay
naşmaları yüzünden, o şahane ı rk k ıs ır  btmaya hüküm 
giymişti. 

Oğlanın an lattııkiarını  dinlemeye devam etti : 
- Iç savaşta babam askerd l .  Hem öncüydü, hem ca

sus. Asiler iki  ·kez az kalsın asıyorlarmış onu casus d iye. 
Wi lson's Creek muharebesinde, yaralı yüzbaşısını  taşımış .  
Sol bacağında, dizkapağının hemen üstünde, bir kurşun 
vardır. Bir gün elledim kurşunu. O günden beri orada ·kal
mış.  Savaştan önce manda avcı l ığı , tuzakla avcı l ık  yapar
mış.  Yinni yaşındayken, köyünde şerif olmuş. Savaştan 
sonra Si lver City'de komiser olmuş, kenti bütün serseri
lerden, eline ;hızlı kabadayılardan temizlemiş. Gençliğinde 
Birleşik Devletlerin hemen bütün eyaJetlerinde bulunmuş, 
önüne gelenle dövüşmüş. Susguhanna nehri üzerinden tom· 
ruk yüzdürdüğü zaman çocukmuş daha. Babamın babası 
da altmış yaşı ndayken bir yumrukta adam öldürmüş, yet-
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mişbeşine vardığında karısı ik iz doğurmuş, doksandokuz 
yaşında tarlasını sürerken ölmüş: Yalnızca ök'üzlerini  çöz
müş, b i r ağaca yaslanı p  oturmuş, ölümü beklemi ş .  Ba
bam da tıpkı onun gibidir.  Yaşiandı artık, ama h iç b i r  şey
den korkusu yok; gerçek b i r  Anglosakson ! Özel polis kuv
vetlerindend i r, ama ayaklanma olursa grevei lere dokunmaz. 
Atılan bir taşla  suratı tuzla buz olmuştur. Ama o da cobunu 
bir haytanın kafasında kırm ıştır. 

Soluğu kesi ldi , Saxonne'un yüzüne bakarak : 
- Aman Tanrım! diye haykı rdı ,  o coptan b i r  tane ye-

mek istemezdim doğrusu! 
B i r  an sessizl i kten, sonra : 
- Adım Saxonne'dur, dedi genç kadın. 
- Soyadınız m ı ?  
- Küçük adım .  
- Ne güzel adınız var! 
- Sizin adınız ne? 
- Hiç, sadece John !  d iye içiendi üzgün bir tavırla.  

Ama beni hu adla çağ ı rmalarını i stemem. Herkesin bana 
Jack demesini  isteri m .  Beni John ya da Johnnie d iye ça
ğıran bir  düzine •kimseyle kapışmışımdır . . .  Çı Id ırmak I şten 
bi le  deği l .  . .  John n i e imiş!  Hı h !  

Long Wharf'daki kömür depolarının önlerine varmış
lardı. Genç oğlan yön değişti r ip San Francisco'ya doğru 
yol al maya başlad ı .  Körfezin açıklarındaydı lar. Batıdan se
rin b i r  yel esiyordu. Katıaran suların tepeleri köpükten 
ağamıaktaydı .  Yelkenl i  neşeyle kayıyordu dalgalar üze
rinde. Serp i nti'ter tekneyi aşarak içindeki leri ısiatırken 
Saxonne gül üyor, oğlan da onun bu kayıtsızl ığını  beğen
diğini  belli ediyordu. Buharla işleyen bir araba vapuruyla 
rkarşı laştı lar. Üst giivertedeki yolcular onları izlemek için 
vapurun b i r  yanında hi ri·kti ler.  Buharlı geminin  ç ıkardığı 
dalgalar yelkenl i n in içine epey su doldurdular. Saxonne boş 
teneke kutuyu aldı ,  genç arkad2şına baktı. 

- Tamam, dedi oğlan. hayd i ,  boşaltın suyu 
Bu iş bitince, sözlerini sürdürdü : 
- l ik ulaşacağımız yer Goat lsland'dır .  Torpidobotla

rın bekleme yerin in  açığı nda sekiz kulaç derin l ikte avla
nırız, hem de sular yüksel irken. Sırı lsıklam olmuşsunuz . 
Doğrusu çok hoşuma gidiyor adınız. Yakışıyar size. Mut
laka Saksonyal ı sı nız. Evl i  misiniz? 

Saxonne başıyla evet dedi .  
- Ne zorunuz vardı Al lahaşkına? Artık dünyayı do-
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laşamazsınız ıbenim giıb i .  Kolay kolay kıpırdayamazsınız ye
rinizden. 

Saxonne gürümsedi .  
- Ama evli olmak hoş bir şey. 
- Elbette, herkes evlenir. Ama tez davranmak için 

bir sebep değ i l  bu. Benim gibi Ibekleyemez miydiniz biraz? 
Ben de evleneceği m ,  ama her yeri gezip gördükten sonra. 

Goat Isiand'ın rüzgarında, Saxonne'a uslu durmasını 
söyledi ,  yelkeni i ndird i ,  tekne uygun hir dur't.ıma gil"ince 
:küçü k  bir çapa attı denize. Gitaları ç ı kard ı ,  tuzlu sazan 
balığından yem yapmasını  gösterdi .  Sonra denize attı lar ol
taları, hızlı  akıntının içine. Bal ı kların zokayı yutmasını 
t:ıek!ediler. Oğlan umutland ırıcı bir  sesle :  

- Çok sürmez, dedi. Buradan ıben yalnızca i k i  kez 
e l im boş dönmüşümdür. Bu arada bir  lokma ıbir şey yerse1< 
nasıl o lur? Ne dersiniz. 

Saxonne n e  ıkadar ·karşı koyduysa da para etmedi .  
Oğlan, o yaşta.ki lerde ç o k  güçlü olan eşit l ik  i<ural ın ı  uy_ 
guladı, yemeği ni onunla paylaştı. Haşlanmış yumurtayı ve 
iri,  kı l"mızı bir  e lmayı bile yarı yarıya pay etmeyi savsa.1<
lamadı. 

Ne var ki , balı•klar hala yeme gelmiyordu. Oğlan, tek
nenin .J<ıç tarafını örten ıbranda bezinin altından ciltil bir 
kitap çrkardı. Saxonne •kitabın adını okudu: A float In the 
forest. 

- Kitapl ıktan parasız al ırım ıbunları, dedi oğlan. 
Bir eliyle sayfayı .  öbür eliyle altayı tuttu , balığın çarp

masını bekleyerek okumaya daldı.  B i rkaç dakika sonra : 
- Bakın ne yazıyor, dedi .  
Ve :kitaptan sayfalar okudu.  Sel sularına i<apılan �ki 

genç oğlanın  bi r sal üzerinde bir  tropikal ormandan ge
ç i şleri anlatıl ıyordu. 

- Ne dersiniz ıbu serüvene? diye haykırd ı .  Güney 
Amerika'da, Amazan üzerinde geçiyor olay. Netırin taş
tığı mevsimde. Ve düşünün ki bu gibi yerler dolu dünya
da . . .  yalnız Oa1darıd'da yok! Oa'kland iyi Ib ir ç ı k ı ş  nokta
sıdır  sanırım,  ama o kadar işte. B ir  de o çocukları düşü
nün, ne şansları varmış,  değil m i ?  Işte serüven diye buna 
derler! Bir gün ben de And'ları geçecek. Amazan'un kay
nağına kadar uzanacağ ım, ıkauçu'k ül·kesini  bir uçtan bir  
t.ıca geçeceği m ,  nehrin ağzına :kadar sandalla i neceğim.  
Nehrin ağzı öyle geniş .J<i ,  bir  ·kıyıdan öbürünü görmek 
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olanaksız. Karadan yüz m i l  uzakta kaıbınızı okyanusa dal
d ırdınız mı, haiii tatlı su i le doldurabi l irsiniz.  

Saxonne diniemiyorrlu artık. Büyiik bir anlam taşıyan 
b i r  söze takı lmıştı kafası .  Oakland iyi bir çıkış noktasıdır, 
demişti oğlan. Hiç bu açıdan almamı ştı kenti. Orasını  hep 
yaşanacak bir  yer olarak düşünmüştü. Çıkış noktası olarak 
deği l .  N iye olmasındı? Evet ama, nereye gitmek için? .. 

Tam o s ırada oltası geri ld i ,  düşünceleri n in  tel i  koptll . 
Hızl ı  hızl ı , ama sakınarak çekmeye başlad ı .  Oğlan yürek
lendirici sözler söylüyordu. Biraz sonra iğneler, kurşun ve 
çırpınan i ri b ir  morina tekneni n  içine düştüler. Balığı  i ğne
den kurtardıktan sonra, Saxonne oltaya yeniden yem ta
kıp denize fırlattı. Oğlan okuduğu sayfayı katiayıp kitabı 
kapadı .  

- Şimd i ,  ded i ,  öyle hızlı  yutacaklar ki zokayı ,  oltayı 
çekece·k zaman !bulamayacağız. 

Ama bu müjde hemen gerçeıkleşmedi .  
Oğlan sordu: 
-YüZ'başı Mayne Reid' i ,  yahut Kaptan Marryat'ı ,  ya-

hut da Bal lantyne'ı dkudunuz mu? 
Saxonne başıyla yok d ed i .  
Oğlan alaycı bir sesle:  
- Bir  ıde Angiasakson olacaksınız! diye haykırd ı .  

Bunlar giıbi b i r  sürü kitap var hal'k ;kütüphanes inde. Bende 
i'ki a'bonman kartı var: 'biri annemin ,  b iri benim.  Her gün 
okuldan çı kınca gazeteleri dağıtmadan önce gider yeni ki
tap a l ı rı m ,  gömleğimin içine sokarım,  askılarımın arasına. 
Bir gün Ikinci Sokak'la Market Street kavşağında gazete 
dağıtıyordum . . .  Orada ıbir ÇOCLI'k çetesi vardı, berıbat şey
ler, hepsi haydut . . .  Çeten in elebaşısı i le  dövüştüm. Ne
fes imi kesrnek için göğsüme vurdu, ama yumruğu ·kitap.. 
lardan birine geldi. Suratı nı görmeliydiniz!  Ona öyle bir  
dayak çektim k i !  Bütün çete üstüme çul lanmaya kalktı . 
Ama iki  dök'ümcü araya g irdiler, dövüşün ıkural lara uygun, 
erkekçe yapı lmasını  istedi ler. Kitaplarımı onlara tutturdl.l'm . 

Saxonne: 
- Kim kazandı ?  diye sordu. 
Istemeye istemeye açı·k lad ı :  
- H iç 'kimse. Galiba patakl ıyordum elebaşları n ı .  Ama 

dökümcüler berabere ilan etti ler bizi, çünkü ancak yarım 
saat dövüşmüştük 'ki ,  devriye gezen polisler bizi ayırdı lar. 
Görmel iydiniz  ·kalabal ığı .  Sahse girerim ki  beşyüz kişi  
vardı .  
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Birdenbire konuşmayı kesip oltayı çekmeye başlad ı .  
Saxonne da aynı şeyi yapmak zorunda bldı .  'iki saat içe
risinde y irmi tane balrk yakaladı lar. 

O akşam hava karard ıktan epey sonra küçük yeH<em� 
Oakland hal icine g i rd i .  Rüzgar vardı ,  ama zayıftı. Tekne ya
vaş i lerl iyordu, çünkü bir y ığ ın  odun çekiyordu ard ından. 
Genç oğlan bu odunların su içinde üç dolar edeceğini  söy
l eyerek den izden toplamıştı . Dolunay ışığı altında, Saxonne 
g eçtikleri yerleri teker teker tanıyordu:  Kalafat yeri ,  Sandy 
Beach. inşaat şantiyeleri , çivi imalathanes i ,  Market Street 
r ıhtımı .  Oğlan, Castro Street' i n  dibi ndeki yıkrk ıbi r  yük 
iskelesine yanaştı . Kum ve çakı l  yüklü mavnalar s ı ra s ı ra 
rıhtıma bağl ı  duruyordu. Bal ıkları eşit biçimde paylaşmak 
için dirett i ,  çünkü Saxonne avianmasına yardım etm işti. 
Odun yığınının tümüyle ·kend isinin olduğunu göstermek 
için de denizdeki enkazlar hakkındaki yönetmelikleri uzun 
uzun anlattı .  

Yed inci Sokağın ve Popu lar Street'in 'köşesinde ay
rıldı lar. Saxonne avladığı balı'kiarı taşıyarak te,k başına 
yürüye yürüye ıpine Street'e vard ı .  Bu uzun g ü n  boyunca 
yoru lmuş olmasına karşın,  tuhaf b i r  rahatl ık  duyuyordu.  
Bal ı kları temizledikten sonra yattı ,  mutlu günler geri gel
dikten sonra acaba B i l ly'yi kand ırıp b ir  l<ayı;k aldırtabi l ir  
miyim. pazarları böyle gezinti ler yapar mıyız? diye düşü
ne düşüne uykuya daldı .  

XVII 

Saxorıne sabaha dek ç ı rpı nmadan, düş görmeden, de
l i:ksiz rbir uyku çekti.  Kend i l iğinden uyandı. Ve haftalardan 
beri ilk kez d i nlenmiş olduğunu anladı.  Yeniden eski Sa
xonne olmuştu. Göğsü üzerinden b üyük bir ağ ır l ık  •kalkmış
tı sanki, ya da kendisiyle güneş arasına girmiş bir  gölge 
yok olmuştu . Başını cendere gibi sı•kan o çel i k  halkadan 
kurtulmuştu. Keyfi yerindeydi .  Balı kları nı Bayan Olsen ve 
Maggie Donahue ile payiaşırken şarkı söyled iğini farke
d i nce şaştı buna. Onlarla gevezel ik  etti ,  bundan hoşland ı ,  
eve dönünce d e  yüzüstü kalmış iş leri düzeltmeye ·koyuldu 
neşeyle. Çal ış ırken şarkı söylüyordu. Ve genç oğlanın bü
yülü sözleri çınl ıyordu kulaklarında: Oakland ancak iyi bir 
çıkış noktasıdır. 

Her şey açık,  ·her şey yal ı n  görünüyordu şimd i .  Kolay 
anlaşı l ır  bir ıkitap gib i .  Kendisiyle B i l ly'nin veri lerini oluş-
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turdukları b i lmece, bir aritmetik problemi gibi yal ın  geli
yordu. Başından r�hatsızlanmış, tıafıza boşlukları duymuş
tu. Çektiği srkıntı ların sonucuydu bu, ve kend isi sorumlu 
deği ldi .  B,i l ly 'nin durumu da aynıyd ı .  Başlarına gelen bü
tün yıkımlar kıskıvrak yakalanmış oldukları tuza:ktan i leri 
geliyordu. Bu tuzak, Oakland'dı . Oakland, çekip gitmek için 
iyi bir  çllkış noktasından ıbaşka bir  şey deği ldi .  

Evl i l i k  yaşamının o laylarını gözden geçird i .  Her şey 
grevlec ve geçim zorluğu yüzünden gelm işti başlarına. De
miryolu atelyeleri ndeki grev ve evinin önündeki çatışma 
olmasaydı bebeğin!  yiti rmeyecekti .  B i l ly işsizl ikten ve ara
hacıların sonuçsuz mücadelesinden bunalmış olmasaydı lç
'klye başlamazdı .  Sı kıntıya düşmüş ol masalardı kiracı koy
mazlar ve Bi lly de kodesi boylamazdı .  

Artı:k kararını v�rmişti . Kent kendisi ve Bil ly ıçın,  
sevişmek ve çocuk yapmak için uygun bir  yer deği ldi .  
Orada ·kalmak ve yazgı larına boyun eğmek için buda la ol
mak gerekti . Kendisiyle Bi l ly çemberi kıraca•klar, yazgıya 
karşı çıkacaklardı. Nereye gideceklerini bi lmiyordu. Ama 
bir şey yapacaklardı elbet. Dünya büyüktür. Çevredeki 
dağların yahut Altın Kapı'nın ötesinde, bi r yerlerde, iste
diklerini 1bulacaklardı. Genç oğlan bir noktada yanıl ıyordu:  
Saxonne evli olmasına •karşın Oakland'a bağl ı  dllymuyor
du ıkendini.  Onlardan önce gelerı göçebe kuşaklar önünde 
olduğu gibi kendisinin ve Bi l ly'nin önünde de açı l ıyordu 
dünya. Soyunun gerçekleştirdiği göçlerde yalnızca a'kı lsız
lar geride kalmışlardı .  Güç lüler l leriye doğru yürümüşler
di .  ılyi ya, kendisiyle B i l ly de güç l üydüler. Esmer Contra 
Costa dağlarını aşaı"ak ya da Altın Kapı'dan çı karak i leriye 
doğru gideceklerd i .  

B i l ly'nin hapisten çıkmasından bir gün önce, Saxonne 
kocasını karşı lamak Için hazı rl ı k  yaptı. Ama el inden pek 
bir şey gelmiyo rdu.  Meteliği  'kal mamı ştı . Bi r daha Bi l ly'ye 
bu hakareti yapmamaya karar vermiş olmasaydı ,  M aggie 
Donahue'den yol parasını  ödünç al ır ,  araba vapuruna atla
yıp San Francisco'ya g ider, güzel tuvalet eşyalarından bi
rini satard ı .  Evde ekme•kten .  patatesten ve tuzlu sardalye
den başka bir  şey yoktu. Öğleden sonra, sular çekil ince, 
bal ık  çorbası pişirmek için tarak toplamaya gitti . Denizde 
yüzen 'bir  odun demetini de aldı ,  saat dokuzda ordan ay
rıldı.  Odunları ve kısa saplı b ir  ·küreği omuzuna vurmuş
tu, öbür el iyle de tarakları doldurduğu kovayı taşıyordu. 
Sokakların en karanl ı•k yönünden yürüdü. Köşeye varınca, 
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komşulara görünmemek için elektriık ı şığıyla aydı n lanmış 
bölgeden hızla geçti .  Ama bir  kadın yaklaştı, I lgiyle baktı .  
karşısında durdu, Mary idi .  

- Aman Tanrım !  diye haykırdı. Bu duruma mı düş
tün sen, Saxonne ? 

Saxonne eski arkadaşını merakla süzdü. Bütün her 
şeyi kavrad ı .  Mary zayıflamıştı. Gerçi yanakları daha kır
mızıydı ,  ama öylesine kırmızı ki  Saxonne'u ku�kulandırd ı .  
Parlak gözleri eskisinden daha güzel , daha iri , -kaygı l ı , çak
m2k çakmaktı. Şık g iyinmişti . . .  hem de çok şık. Sinirl iydi ,  
ted irgindi. Ürkek bir •hareketle başını çevirip arkasına bak
tı, .karanlığın içine. 

- Aman Tanrı m !  diye iç geçird i .  Saxonne. Ya sen . . .  
Sözünü kesti ,  sonra : 
- Eve kadar gelsene, diye ekled i :  
Mary o ani  öfkelerinden b i ri ne kapıld ı :  
- Benimle b i rl i kte görünmekten utanıyorsan eğer . . .  
Saxonne karşı çıktı : 
- Yok canım, hayır. Odunlar ve taraklar için söylü

yorum. Komşuların 'bi l mesini istemiyorum da. Hadi gel .  
çabuk ! 

- Çok isterdim, Saxonne, ama olanaksız. San Fran
cisco'ya kalkacak i l k  trene yetişmem gerek. Burada bek
ledim. Arka kapını  çaldım.  Ama ışı·k yoktu. B i l ly hala 
içerde, öyle değil  m i ?  

- Evet. yarın çı·kıyor. 
Mary a rkasına baktı , apar-topar: 
- Gazetelerde okudum, dedi .  Bu işler olurken ben 

Stockton'daydım. 
Meydan okurcasıng Saxonne'a döndü. Beni kınamı

yorsun, değ i l  mi? Evlendikten sonra yeniden işe dönemez
dim artık. Çal ışmaktan bıkmıştım. Gücüm kalmam ıştı sa
nırım. Hem nasıl  olsa hapı yutmuştum .  Daha evlenmeden 
de çamaşırhaneden nasıl tiksindiğimi bir bilsen! Bu dünya 
pis dünya, Saxonne. Pisl iğinin yüzde birini  bile gö:ünün 
önüne getiremezsi n .  Keşke ölmüş olsayd ım da rtıulaşmasay
dım bu pisl iğe!  Bak, dinle . . .  Hayır, şimdi gelemem . Trenin 
sesini duyuyor musun? Adeline'e vardı .  Koşmam gereke
cek. Gel ip sen i .  . .  şey yapabi l ir  miyi m ?  .. 

Bir erkek sesi girdi  araya: 
- Baksana. biraz çabuk olamaz mısın? 
Konuşan adam yarı karanlıktan sıyrılmıştı. Saxonne, 

onun işçi olmadığını gördü. Ama iyi giyinmiş olmuına 
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karşın,  sosyal basamaklarda en basit işçiden daha aşağı 
olduğunu anladı.  

- Geliyorum , 'karş ı l ığ ın ı  verdi Mary. B i r  saniye bekle. 
Saxonne, Mary'nin sesinden, aydınl ığın sınırları üze

ri nde dolaşan o adamdan korktuğunu anlad ı .  
- Ben kaçayım, dedi Mary. Hoşça kal ! 
Eld iveninin içini araştırd ı ,  Saxonne'un serbest el ini  

tuttu . küçük,  ı l ık bir madeni para sı kıştı rdı .  Saxonne 'kar
şı ·koymak, geri vermek isted i .  Mary yalvard ı :  

- Hayır, hayır, a l !  Eski dostluğumuz adına al ıver. 
Günün birinde belki sen de aynı şeyi yaparsın bana. Yine 
bulurum seni. Hoşça kal ! 

B i rden hıçkırdı ,  arkadaşının belini elleriyle kavrayıp 
kucaklad ı ,  şapkasının tüylerini odun demetine, yüzünü de 
Saxonne'un göğsüne bastı rdı. Sonra gerileyip sevg iyle, 
tutkuyla baktı ona. 

Gölgede saklanan adamın buyurgan sesi çınlad ı :  
- Haydi, çabuk olal ım. 
Mary: 
- Ah! Saxonne'cuğum ! d iye inledi.  
Ve ortadan yokoldu. 
Saxonne evine girip ışığı  yakınca, avucundaki sada

kaya baktı . Beş dolarlık b i r  madend i .  Kendisi için b i r  ser
vetti bu. Mary'y i  düşündü, korktuğu adamı düşündü ,  Oak
land'a yen iden bir kötü not verd i .  B ir  kadın daha çirkefe 
bulanmıştı ! Bu biçim kad ınların ortalama beş yı ldan çok 
yaşemad ıkları söylen ird i .  Paraya baktı , kaldı rıp bulaşıklığa 
att ı .  Tarakları temizlerken, paran ın çın layarak borunun içine 
düştüğünü duydu. 

Ertesi sabah, B i l ly'yi düşününce, bulaşık taşının altına 
çömeldi ,  boşaltma deliğinin 'kapağını açtı , beş dolarlığı çı
kardı .  Tutukluların yarı aç yarı tok yaşadı·klarını duymuş
tu. Otuz gün hapiste kaldıktan sonra ona kuru ekmekle 
�arak yedirmenin pek kötü •bir  şey olacağını  düşündü. B i l ly' 
.ıin ,  e:kmeğine bol tereyağı sürmeyi ,  yağsız tavada ·kızar
m ı ş  -ka l ın b i r  biftek yemeyi ,  bol bol Iyi cins kahve içmeyl 
sevdiğini  'bi l i rd i . . 

B i l ly saat dokuzdan sonra vardı eve. Saxonne onu 
karşı lamak için en güzel beyaz elbisesini giymişti . Koca
sının basamaklardan ağır ağır çrktığını görd'ii. Sokağ ın  karşı 
kıyısında gözlerin i  iri i ri açarak bakan komşu çocukları ol
:nasaydı, fırlayıp çıkard ı .  Ç ı kmad ı ,  içerde bekled i .  Bi l ly  tam 
kapının tokmağını tutacalcken kapı açıldı önünde. Içeri gir-
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di ve kapıyı s ırtıyla iterek kapatmak zorunda kaldı,  çünkü 
kollarını Saxonne'un vücuduna dolamıştı . .. Hayır, kahvaltı 
etmemlşti,  ama şimdi ona kavuşmuştu ya, başka hiç b i r  
şey istemiyordu. Yal nız traş olmak i ç i n  berıbere uğramıştı , 
o kadar. Berberin ödünç para verme öneris in i  geri çe
virmiş,  helediye dai resinden eve kadar yürümüştü, çünkü 
arabaya b inecek bi rkaç kuruşu bi le yoktu. Bütün isted i ğ i ,  
yıkanıp çamaş ır  değişti rmekti . Temizlenmeden, Saxonne' 
un kendisine yaklaşmasını  istemiyordu. 

Işini  bitirdikten sonra mutfakta oturdu, karısının ye
mek hazırlamasını seyretti .  Yaktığı odunu nereden buldu
ğunu sordu. Saxonne bir yandan iş görürken öbür yandan 
odunu nereden topladığını ,  sendikadan yardım istemeden 
yaşamak iç in ne gibi çarelere başvurduğunu anlattı. Sof
raya oturd uktan sonra bir  gün önce Mary'ye rastlad ığını 
söyledi,  ama beş dolardan hiç sözetmedi. 

Bi l ly çiğnemekte olduğu bi rinci lokmasını tabağına 
tükürdü. 

- Demek et alman için o verdi sana paray ı ,  dedi 
ağır ağır. Sende meteliık yoktu, kasap veresiyeyi de kes
mişti, ve sen bittek geti riyorsun sofraya. Şimdi anlaş ı ld ı .  
Dediğim doğru m u ?  

Saxonne sessizce başını  eğdi .  
B i l ly'nin yüzünde korkunç b i r  anlam bel irmişti . Gözle

rinde buz gibi b i r  parı ltı vardı. Saxonne bu parıltıyı i l k  
defa Weasel Park'ta ü ç  lrlandalıyla dövüştüğü zaman gör
müştü onun gözlerinde. 

- Daha ne aldın o parayla,  diye sordu. 
Ses i  sert deği ld i ,  öfkel ı  deği ld i .  Ama için için kudur

duğu belliyd l .  Duygularını sözcüklere dökemiyor. korkunç 
b i r  soğukkan lı l ıkla konuşuyordu. 

Saxonne sakinleşti .  Kendis i  de şaştı buna. Bütün bun
ların önemi yoktu. Insan Dakiand'da yaşadı mı . başına :böy· 
le şeyler gelmesi olağandı . Dakiand'dan ayrı l ınca bunlar 
da kentle bir l i kte geride kalacaktı. 

- Kahveyi ve tereyağını , d iye cevap verd i .  
B i l ly iki  tabağı tavan ın içine boşalttı, tereyağını ve 

üzerine yağ sürülmüş bir d i l im ekmeği de ekledi ,  süzgeç
tekl kaynam ış  çekirdekleri aynı yere attı , sonra hepsini  
birden arka bahçeye göt'ürüp çöp tenekasine fırlattı. Cez
veye gelince, onu da bulaşıkl ığın içine döktü. Sonra sordu:  

- O paradan ne •kaldı sana? 
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Saxonne hemen gidip geltirmiştl para cüzdanını .  Pa
·raları saya saya B i l ly'nin avucuna koydu. 

- Üç dolar seksen sent, dedi. Ete kırkbeş sent ver
dim.  

Bnty parayı gözleriyle hesaplad ı ,  ön  kapıya g itti, açtı,  
parayı sokağa attıktan sonra yeniden kapattı, mlltfağa 
döndü. Saxonne temiz b i r  tabakla kızarm ı ş  patates geti
riyordu sofraya. 

- Roberts ai lesine hiç b i r  şey çok değ i l ,  dedi B i l ly. 
Ama bunların tadı öylesi ne keskin k i ,  m idem okaldırmaz. 
Çok çürümüş, leş kokuyor. 

Patateslere, kuru ekmek d i l imine,  bardaktaki duru su
ya 'baktı .  Kuşkulu ıbir hal i  vardı. Saxonne gülümsed i .  

- Tamam, ded i ,  kirlenmiş hiç bir  şey kalmadı sof
rada. 

B i lly ters .bi r  bakış fırlattı karısının yüzüne. Alay edip 
etmediğini anlamak i·stiyordu sanki .  Içini çekerek oturdu, 
oturur oturmaz yeniden kalkıp kol larını açtı , karısını  s ı1<ı 
sıkı  kucakladı , sonra oturdu. 

- Biraz sonra yerim, ded i .  Önce senle konuşmak is
tiyorum .  Nasılsa bu su kahveye benzemez, soğusa da içi
l i r. Dinle,  bu dünyada senden başka kimsem yok. Benden 
ve yaptığım işden korkmadın, buna sevindim. Mary l le 
I lgi l i  her şeyi unutal ım. Ben oldukça yufka yürekl i  adamı m
dır. Onun bu duruma düşmüş ol masına senin kadar üzgü
nüm. Ona ya·rdım etmek için her şeyi yaparım. lsa'nın yap
tığı g ib i ,  ayaklarını bi le yrkarım. Soframda yedi rlr,  damım 
altında yatı rırı m .  Ama kazandığı paraya dokunmam için ye
terli bir neden değil bu. Artık unut onu. Sen ve •ben, Sa
xonne, yaln ızca sen ve ben varız; geri •kalanın cehenneme 
kadar yolu var !  Başka hiç bir şeyin önemi yoktur. B i r  daha 
hiç benden ·korkmana meydan vermeyeceği m .  Viski ile 'bi r
: l ikte iyi  geçi nem iyoruz. Bu yüzden ondan ayrı l ıyorum. A•k
l ım başımdan gitti ve sana karşı kötü davrandım.  Ama bü
tün bunlar geçmişte kaldı şimdi .  B i r  daha da •hiç olmaya. 
cak. Baştan baş:ayacağım ,  akl ı m  başımda olarak. Şimdi,  
şunu iyice katana koy. Öyle tez davranmamam, durumu se
ninle tartışmam gerekirdi .  Pis huyum beni sürükledi .  Pis 
huyum olduğunu sen de b i l i rs in .  B ir  kimse eğer boksta 
soğukkanl ı l ığını  koruyabi l iyorsa, evl i l i kte de bunu yapabil
m el i .  Şu var ki  çok çabuk oldu, kendimi yitirdim.  Öyle 
-şeyler var ki yutamam, hiç b i r  zaman yutamayacağı m .  Sa
n ı rım yutamayacağım bir  şeyi yutmam için beni zorlamaz-
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sın.  Ben de tiksindiğin bir şeyi yutman için seni zorla
mam. 

Saxonne kocasının dizleri üzerinde doğruldu. yüzüne 
baktı . Ani b i r  d'":.işünce doğdu kafasında. 

- Doğru mu söylüyorsun, B i l ly?  
- Doğru da söz mü!  Doğrunun doğrusu! 
- Öyleyse. artık yutamayacağım bir şeyi gösterece-

ğim sana. Çünkü yutmaktansa, ö lmeyi yeğlerim. 
Bil ly bir  an durduktan sonra: 

- Söyle bakal ım.  ded i .  
- Karar seni n .  dedi Saxonne. 
- Iyi ya! Hadi anlat. 
- Ama konunun ne olduğunu b i l miyorsun. Baştan ra-

zı ol man doğru m u ?  Sonra pişman ol mayasın. Iş Işten geç
meden sözünü geri al istersen. 

Bi l ly inatla başını salladı.  
- Yutamayacağın şeyi yutmamalısın.  Hadi söyle!  
- Önce, diye söze başladı Saxonne, önce, •Sarı • lara 

dayak atmak yok bundan sonra. 
Bi l ly el inde olmayarak ağzı nı açtı karşı çı kmak için, 

ama kendini  tuttu. 
- Sonra, Oakland'a paydos. 
- Bu i kincisini pek anlamadım.  
- Artık Oakland yok. Burada yaşamımı sürdürmek-

tense, öl ürüm daha Iyi. Çekip gidel im.  
Bi l ly ıbu cevap üzerinde uzun uzun düşündü. 
- Nereye gideceğiz? diye sordu sonunda. 
- Nereye o lursa. Her yere. E! i r  sigara yaık, üzerinde 

düşün. 
B i l ly baş ını  sal lad ı ,  karısını  �özledi .  B i raz sonra : 
- Doğru mu söylüyorsun ?  diye sordu. 
- Hem de çok doqru. Oakland'ı  fırlatıp atmak Istiyor 

canım. Senin, yemeği , kahveyi , tereyağını  attığın g ib i .  
Saxonne kocasının •karar vermek için kası ldığını  gör

dü. •Kendi :bedeninin de gerildiği duydu.  
- Iyi  ya,  dedi B i l ly, istediğin buysa, oldu. Oakland' 

dan gideriz. H i ç  üzülmeden ayrı l ıp  gideriz. Şeytan görsün 
bu kentin yüzünü. Alt tarafı hiç b ir  şey vermedi bana bu 
kent. Nerede ol ursak olalım ikimizin ekmek parasını cıkar
maya gücüm yeter sanırım. Şimdi , demek ki bu iş b itti,  
Dakiand'den niye tiksıindiğini söyle bana. 

Saxonne ıbütün düşüncelerini anlattı ona. Oakland'a 
kar:;:ı i leri sürdüğü 'bütün suçlamaları s ı raladı . Hiç 'b ir  ola-
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yı saklamadı , ne Dr. Hentley'e son gidişini,  ne de Bi l ly' 
nin ayyaşlığını .  Bi l ly onu gittikçe daha sıkı kucaklıyor ve 
ıkarariarını bi ldiriyordu. Zaman geçiyordu. Kızarmış pata
tesler soğudu, ocak söndü. 

B ir ura sessizlik çöktü. Billy karısını bırakmadan kalk
tı .  Patates iere 'baktı. 

- Taş 1kesi lmlşler, dedi. En güzel giysi lerini ıkuşan, 
bu günü �kutlamak için kente gidelim yemek yemeye. Bu 
gün önemli ıbir gün sanırım. Mademki pı l ımızı pırtımızı 
toplayıp gideceğiz. Ben berberden biııkaç kuruş ödünç ala
bi l irim .  Sonra, daha 1bi r sürü şeyim var rehine ·koyacak. 
Güzel bir şölen çekebil iriz ıkendimize. 

Bi r sürü şey dediği, eskiden amatör olarak katı ldığı  
çeş;tli boks maçlarında kazanmış olduğu altın madalya
Jardı. Kente varınca, rehine karşıl ık  borç para veren bir 
dük!kana girdi ler. Adam, madalyaların değerini bi l iyor ol
mal ı  k i ,  düklkandan çıkarken B i l ly'nin cebinde bir avuç pa. 
ra şıngırdıyordu. Bir l ise öğrenci·si gibi neşeliyd i .  Saxonne 
da onun havasına uydu.  B i l ly köşedeki tütüneüye uğrayıp 
bir paket Bull Durham istedi ,  sonra fikrini değiştird i ,  lm
perial 'lerden aldı .  Gülerek: 

- Bugün her çı lgınl ığı  yapabi l i rim, dedi. Hiç bir şey 
çok değl l  bana, özel olarak kıyı lmış tütün bi le.  Kötü aşçı 
dlikkanları , Japon ıbalozları yaramaz bize. Bize Barnum ya
kışır, Bamum! 

Broadway'ın Yedinci Sokak'la t<esiştlği yerde, düğün 
şöleni verd ikleri lokantaya gitti ler. Saxonne bir fi:kir verd i :  

- Karı koca gibi davranmayalım, evli o lmadığımızı 
sansın lar. 

- Tamam, dedi B i l ly.  Hem de bir özel oda açtıral ım, 
garson her Içeri girişinde kapıyı vurmak zorunda kalsın. 

Bu öneri ürküttü Saxonne'u. 
- Çok pahalıya patlar, Bi l ly.  Kapıya her vuruşu Için 

bir  bahşiş vermen gerekecek. Büyük salona gidel im.  
Sofraya oturduktan sonra Bi l ly:  Birbuçuk dolara a l le 

bonfilesi var. Ne dersin? 
- Ve de kıyma, ve de en üstün niteHkte saf kahve, 

ve de önce istiridye. Bunların istil'idyesini kaya lstirldye
siyle karşı l aştırmak istiyorum. 

B i l ly başıyla onayladı, .  gözlerini yemek l istesinden kal
dırd ı .  

- Bak, dedi, Bordo midyesl varmış.  lsmarla da ba
kal ı m  senin Rook Wall 'deki midyelerden daha mı lezzetl l ?  
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Saxonne'un gözleri fır dönüyordu. 
- ıEibettel diye haykırdı . N iye ısmarlamayacak mı

ş ı m ?  Dünyalar bizi m .  B iz ,  geçerıken bu kente uğrayan yor
cularız. 

B i l ly dalgın dalg ın :  
- Tamam, ded i ,  böyle o lmal ı  i şte. 
Gazetenin tiyatro sütununa göz gezdiriyordu. 
- Beli 'de matine varmı ş.  Çeyrek dolara numaralr 

koltuk alabi l iyoruz . . .  Tuh ulan!  Ne şanssızlık be ! 
Canı öyle s ık ı lmış göründü k i ,  Saxonne telaşland ı .  
- Önceden a k ı l  eclebilseydim.  Forum'a giderdik bir 

şeyler atıştırmaya. Roy Slanc+ıard gibi leri al ınterimiıle ka
zandırdığımız paraları o kahvehanede saçıp savururlar. 

Beli Tiyatrosu için bi let aldı lar. Ama daha oyun saa
tine çok olduğundan Broadway'den i nip zaman öldürmek 
için sinemaya gird i ler. Önce bir kovboy gösteris i ,  sonra 
b i r  kom i k  Fransız f i lmi ,  arıkasından da 'kırsal lbir dram iz
ledi ler. Olay Orta Ameri ka'nın batısında b i r  yerde geçi
yordu. Bir inci sahnede bir ç iftl i k  avlusu göründü. G üneş 
b i r  tahtaperdeye ve bir samanl ığ ın  ·köşesine düşüyor, ulu 
ağaçlar altında ışrk ve gölge oyunları çiziyordu toprakta. 
Tavuklar, ·kazlar, h i ndiler yeri eşeliyor, kabara kabara orıdarr 
oraya dolaşıp duruyordu. Dev b i r  d iş i  domuz b i r  dizi  yav
rusunu peşine takmış, kümes hayvaniarına çalım satıyor, 
onları yararak bucak bucak kaçırıyord u .  Tavuklar da 1h ınç
larını domuz yavrularından al ıyor, analarından biraz uzak
laştılar mı,  hemen üşüşüp gagal ıyorlard ı .  B ir  at, başını tah
taperden in üstünden uzatmış,  uykulu gözlerle o lup bitene 
bakıyor, güneşte parı l dayan kuyruğunu belirl i  aralarla sağa 
sola savuruyordu. 

Saxonne : 
- S ıcak b i r  gün, çok da sinek var,  görüyor musun ?  

diye fısıldad ı .  
- Elbette. Ş u  atın kuyruğuna bak, ne kadar doğa l .  

E m i n i m  ki bu hayvan kuyruğunu d izginlere geçirmekte u s
tadır. Mutlaka Demirkuyruk o lsa gerek adı.  

Bi r köpek geldi ikoşa koşa, d işi  domuzu kovalamaya 
başlad ı .  Domuz yolunu değiştird i ,  kom i·k biçimde hoplayıp 
zıplavarak perde d ışına ç ı ktı ; yavruları da peşinden ka
çıştı lar. Gene bir kız g i rdi  sahneye. Sırtında bir  hasır şao
ka asıl ıyd ı .  Ön rüğüoe dBidtırduğu ta11eleri kanat çıır,»an 4cü
mes hayvaniarına serpti. Güvercinler de yemeği kaçırma
mak için yere i ndiler.  Yemleri kapışmaya koyuldular. Kö-
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pek geri geldi , kanatlı lar topluluğunu yara yara satıibesi
nin yanına yaklaştı .  dişlerini gösterd i ,  ıkuyruğunu ullaya
rak yaltaklandı. Kanatl ı lar köpeğe d i l<'kat bi le etmedi ler. 
Arkalarda at. tahtaperdenin üstünden 'başını sall ıyor, kuy
ruğuyla si nekleri kovmayı sürdürüyordu. 

B i r  del iıkanlı  g irdi sahneye. Sinema hevesl i leri he. 
men sezdi ler  onun niyetini .  Ama Saxonne aşk sahnesiyle 
pek i lg i lenmed i .  Oğlan kıza yalvarı r ,  kız da nazlanırken. 
Saxonne'un �özleri boyuna kümes hayvanlarına, ağaçla
rın yere seri len gölgesine,  arnbarın altın g ibi  parlayan du
varına, kuyruğuyla si nekleri kovan, uyuklayan ata takı l ı
yordu. 

B i l ly'ye sokuldu, kocasının koluna girip elini tuttu. 
içini  çekti :  

- Ah! Bi l ly, bana öyle gel iyor ki böyle bir  yerde ya
şasaydım mutlu luktan çı lgına dönerdi m . . .  

Film bitince: 
- Tiyatroya daha çok var, ded i .  Burada ıkalal ım da 

gelecek seansta bir daha seyredel im o sahneyi .  
Gelecek seansı bekledi ler. Çiftnk sahnesi başlayınca, 

Saxonne i l k  seterinden daha çok i lg i lendi fi lmle. Yen i  yeni 
ayrıntı lar buldu. Arkadaki tarlaları , ufukta dalgalanan te
peleri, gökte uçuşan bulutları gördü.  Tavuklardan birkaçını ,  
özel l i·k le bir kart horozu tanıdı .  Horoz, domuzun somak 
darbelerinin acısını çı'karmak iç in yavruları bütün tavuklar. 
dan ço1< gagal ıyor, yere serpi len yeme saldı rıyordu. Sa
xonne b i r  daha izledi tarlaları , tepeleri,  göğü . Enginlerin. 
özgürlüğün, doygunluğun özlemini duydu. Gözleri yaşla dol
du. Mutluluktan ağladı sessizce. 

- Bu sütçü beygir i  benim olsaydı :kuyruğunu dizgin
lerir.e dolamaktan caydırmasını b i l i rdim, diye mırı ldandı 
B i l ly. 

- Dakiand'dan ayrı l ınca nereye gideceği m izi b i l iyo-
rum artık,  dedi Saxonne. 

- Nereye g ideceğiz? 
- Oraya ! 
B i l ly karısının ·baktığı yere, perdeye baktı . · Hı m ! •  de-

di ,  başladı düşünmeve. Sonra ekledi : 
- Neden olm�sı n ?  
- Bi l ly ,  gerçekten ister miydin? 
Saxonne öyle kaygı lıydı k i ,  dudakları titriyordu. Sesi 

boğuldukca boğuldu, sözleri anlaşıl maz oldu. 
Elbette isterd i m ,  dedi B i l ly. Istediğin her şeye sa-

239 



hip olabilmel i sin.  ılstediklerini sana verebilmek iç in par
maklarımın derisini  soymaya bi le hazırım. Kır yaşantısına 
her zaman eğil im duymuşumdur. Sen ne d iyorsun! Ben 
bunun gibi  atlar gördüm ki , yarı fi ata satı l ıyordu. Ve ben 
bu hayvanların kusurlarını g idermeni n  yolunu iyi b i l i r im .  

XVIII 

Tiyatro dönüşü, Yedinci Sokak'la Pine Street' in kesi ş
tiği köşede arabadan i ndikleri zaman, daha yeni akşam olu. 
yordu. Bir l ikte yiyecek al ışverişi yaptı lar, sonra köşede ay. 
rıldı lar: Saxonne akşam yemeği n i  hazırlamak için eve dön
dü, B i l ly de arkadaşlarını,  hapiste yattığı o b i r  ay içeri· 
sinde grevi destekleyen arahacı ları görmeye gitti . 

Saxonne: 
- Kend ine di kkat et, B i l ly, diye bağı rdı arkasından. 
Billy başın ı  çevirdi. 
- Sen merak etme, karş ı l ığını  verd i .  
Saxonne'un yüreği p ı rp ı r  etti kocasının gülümseme

sini  görünce. lekesiz bir sevgi gülümseyişiydl bu, esıki 
günlerin armağanı .  Onu hep böyle g ülümser görmek için 
neler vermezdi k i !  Kendi b i 19 isiyle Mercedes 'in b i lgisini  
b i rbirine ·katarak bütün •kadınl ık  olanakların ı  kullanmaya ka
rarlıydı onu yiti rmemek için.  

Bu düşünce ·kafasını  aydınlattı. Övünerek anımsadı 
dolabın çekmecelerinde sakladığı  cici çamaş ı rları.  

Üç çeyrek saat sonra yemek sofrada hazırdı ve ko. 
casını bekliyordu. Geldiğini  duyar duymaz kuzu pirzolala
rını  da sofraya getirecekti, ve her şey tamam olacaktı .  

Bahçe kapısının mandalı  açı ld ı ,  ardından bir  sürü ayal< 
sesi duyuldu. Saxonne ·koşup kapıyı açtı . B i l ly eşikte du
ruyordu. Ama az önce ayrı ldığı B i l ly 'ye benzemiyordu. 
Yanıbaşında küçük bir çocuk, şapkasını  taşıyordu. Yüzü yı
kanmıştı , daha doğrusu su dökülmüştü başından aşağı , 
çünkü gömleği, omuzları ıs laktı. Sarışın  saçları alnına ya
pışmış, sızan •kana bulaşıp esmerleşmişti. Iki  yanından 
kolları sarıkıyordu. Ama yüzü dupduruydu, üstel i k  gülüm
siiyordu. Saxonne'un kaygısını  g idermek Için:  

- B i r şey yok,  ded i .  B ir  tersl ik  oldu.  B i raz h ı rpalan
dım, ama ayaktayım. 

Di kkatle g i rd i  kapıdan. 
- Siz de g i rin ,  diye sözlerine e :i iedi .  Hepimiz arka

daşız. 
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Şapkasını taşıyan çocuk, Bud Strothers. tanıdığı baş
ka bir arabacı ve en sonra da ;kı yabancı Içeri gird i ler 
peşinden. Bu ikisi sert yüzlü, dev gibi adamlardı .  Şaşkına 
dönmüşler, ürkek gözlerle Saxonne'a bakıyorlardı .  

Bl l ly: 
- Bir şey yok, Saxonne, diye söze başladı .  
Ama Bud onun sözünü kesti : 
- Yapılacak i lk iş yatağa yatırmak ve g iysi lerin i  çı. 

karmak için onları kesmektir. ·l·ki kolu da kınk. Bu Işi ya
panlar da, işte ı 

Iki yabancıyL gösteriyordu. Adamlar ayaklarını yere 
sürtüyorlardı .  Şaşkınlıkları daha da artmış görünüyordu. 

Bl l ly karyolanın üzerine oturdu. Saxonne lambayı tuttu. 
Bud'la yaıbancılar Bl l ly 'nln paltosunu, gömleğlnl ve tani
lasını kesmeye başladılar. 

- Hastaneye gitmek Istemedi ,  dedi  Bud, Saxonne'a. 
Bl l ly doğruladı :  
- Tanrı göstermesini Dr.  Hentley'l çağırttım. Biraz

dan gelir. Topu topu Iki kolum var. Bana Iyi hizmet ettiler. 
Ben de onlara Iyi davranmalıyım. Tıbbiyeli lere deney tah
tası mı olacağım? Öyle yağma yokl 

- Pekiyi ama, nasıl oldu bu iş? diye sordu Saxonne. 
Sırayla Bl l ly'ye ve Iki yabancıya bakryordu. Aklı er

mlyordu, çünkü hepsi birbiriyle dost görünüyorlard ı .  
- Bunlar Iyi insanlar, dedi BPIIy. San Francisco'Ju 

arabacılar. Bize yardıma geldiler. Daha bir sürü var yar. 
dıma gelen. 

lkl arırbacı başlarını salladı lar. Bl l ly'nln sözlerı onları 
bi raz rahatlatmıştı. Bi r tanesi :  

- Evet hamfendl, diye homurdandı ,  bir 'ranl ış l ık ol-
du. . .  Bizim adımıza tatsız bir şaka. 

Bi l ly gülümsedl. 
- Birbirimize Içki ısmarlarız, olur bı �9f', dedi. 
Saxonne eaşkulanmış deği ldi. Üsteltk pek öyle tellşlı 

bile değildi. Böyle bir şey beldenirdi  asl ında. Oakland 
kendisine ve yakınianna öylesine pahalıya patiarnıştı ki, 
bu da cabasıydı, ne çıkar sanki? Alt yanı Bl l ly ağır yaralı 
değildi. Kırıık •kollar yapışır, başdaki yara kapanır. Sandal
ye taşıdı Içerden, herkesi oturttu. 

- Şimdi söyleyin bana, ne olduğunu? Şaşkına dön
düm: Bu l·ki arkadaş kocamın kolunu kırıyorlar, sonra onu 
evine r- fırlar ve dostça konuşuyorlar onunla . . .  
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- Hakıkınız da var sormaya, dedi Bud Strotflers. Efen-
dim, şöyle oldu . . .  

B l l ly sözünü kesti : 
- Sen sus, Bud. Gözlerlnle görmedin ki sen. 
Saxonne San Franclsco'lu arabaeriarın yüzüne baktı. 

Bir tanesi söz ald ı :  
- Dakiand'daki arkadaşların durumu pek par1ak ol

madığından, onlara yardım etmeye gelmlşUk. Hiç deği lse 
birkaç •sarı • ya, araba sürmekten daha kolay Işler de 
bulunduğunu öğrettlk. Benle Jackson gözümüzü dört açmış, 
devriye gezlyorduk. Bir de baktık. �ruz .gelJyor dalgın 
dalgın. Daha . . .  

Jackson :  
- Dur hele, d iye sözünu kesti. Sırayla anlat. Biz bü

tün arıkedaşları tanıdığımızı sanıyorduk. Ama sizin koca
nızı hiç görmemlştJık buralarda, çünkü o . . .  şeydeymlş . . .  

Blı"!ncisi sözü yeniden &'ld ı :  
- Bir süre Için kodesteymlş, söz:üm meclisten dışarı. 

Kendisini görünce, • sarı •lardan biri sandık. Kestirmeden 
çıkmaza dal ınca . . .  

Bl l ly bl r açıklama yaptı : 
- Campbel l  bakkaliyesinin arkasındaki çııkmazdan söz

ediyor. 
B'l rlncl arabacı konuşmasını sürdürdü: 
- Evet, bakkalın arkasında. Işte, oraya saptığını gö. 

rünce, bunun Murray ve Ready tarafından parayla tutu lan 
yabancılardan biri olduğuna kesinl ikle lnandık, oradan do
laşıp ahıra gireceğini sandık. 

- Aynı yerde Bllly lle ben de bir • sarı • yakalamış
tık, dedi Bud. 

- Bunun üzerine, zaman yltl rmedik. Daha önce bu 
gibi Işler yaptığımız Için nasıl berızeteceğlmlzl bi l lyorduk. 
Ve çı,kmazın Içinde kocanızı yakaladrk. 

- Bud'ı arryordum, dedi Bl l ly .  Çocuklar, onu çıkma
zın öbür ucunda bulacağımı söylemişlerdi .  En son anım
sadığım şey, Jackson'un benden kibrit Istemesi .  

- Işte tam o sırada kol larımı sıvadım, diye konuş-
masını sürdürdü arabacı. 

Saxonne sordu: 
- Ne yeptınız ona? 
Adam, Bll ly'nirı başındaki yarayı gösterdi :  
- Bunu yaptım. Yere serdim onu. Kafasına tokmak 

yiyen öküz düşfü. Ayaklarına basan birisi hak,kında bir şey-
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ler m ı rı ldanıyordu. Anlarsınız i şte, aklı  başında deği ld i ,  ne 
olduğunu bilmiyordu. O zaman iş in i  biti rd i k. 

Adam anlatmasını bitirip sustu. Bud sözü ald ı :  
- Demi r çubukla i k i  kolunu birden kırmışlar. 
Bil ly doğrulad ı :  
- Kem ikler kırı l ınca kendime geldim. Benimle dalga 

geçiyor1ard ı :  · Bi r  süre dinlenirsin ,•  diyordu Jackson. An
son da ekl iyordu: · Bu kollarla araba sürmeni görmek is
terdim doğrusu.•  Jacokson:  • Ayrı lmadan önce son bir kez 
daha okşaya lım onu • d iye önerd i  ve çeneme b i r  yumruk 
indird i .  

Anson: 
- H ayır, diye düzeltti . O yumruğu ben atmıştım. 
B i l ly içini  çekt i :  

- Her neyse. Beni yine uykuya yol ladı y a ,  ona bak 
sen. Kend ime geldiğim zaman ....... .  Anson ve Jackson mus
luğun altında başımı yüzümü yııkıyorlard ı .  Yolda rastladığı
mız b i r  gazete muhabirinden kaçıp hep b i rden eve döndüık. 

Bud Strothers yumruğunu kaldırıp yeni sıyrı lmış de
risini  gösterdi .  

- M llhabir olup bitenleri öğrenmek i ç i n  o kadar ayak 
diredi k i !  

Sonra Bi l ly'ye dönerek açı.ıdad ı :  
- B e n  bu yüzden saptım Dokuzuncu Sokağa, Altıncı 

Solcak'ta da size yetiştim. 
B i rkaç dakika sonra Dr. Hentley geld i ,  erkekleri oda

dan çııkarttı .  Dışarda bekled! ler, muayenenin sonucunu 
al ınca içieri rahatladı ve evden ayrı ldı lar. Dr. Hentley el
lerini mutfakta yıkad ı ,  son tal imatın ı  verdi Saxonne'a. cl
lerini kuruturkan havayı kokladı , ateşin üzeri ndeki tence. 
reye baktı .  

.- Tarak, dedi.  Nereden satın aldınız bu tarakları. 
- Sa�ın almadım, diye karş ı l ı.k verd i Saxnrıne. Ben 

kendi m  çıkardım. 
Doktor kaygıland ı :  
- Sanırım bataklı ktan çı,karmadınız l diye sordu. 
- Ordan çı·kardım.  
- Öyteyse atın onları .  Atın çabuk. Hastal ık  ve ölüm 

geti rir. Tifo yapar. Şu anda üç tifolu hastam var, iyi leş
tirmeye uğraşıyorum. H e psinin de batakl ıktaki taraklardan 
bulaştı·klarını sanıyorum. 

Doktor gittikten sonra Saxonne yemeği döktü. Oaklan� 
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Için bir kötü not daha! diye düşündü. Insan tuzağı Oaklandl 
Açl ıktan öldüremedlklerini zehirleyen kenti 

·Kocasının yanına dönünce Bil ly homurdandı: 
- Gel de içkiye dadanma işte şimdi l  Böyle şanssız

hk görülmüş şey midir? Kaç kez ·ringde dövüştüm, tek ke
miğim kırı lmadı .  Şimdiyse, çat, çut, Iki daJ1bede iki kolum 
da kırık. 

Saxonne neşeli bir gülümsemeyle: 
- Bunun •beteri de olabilirdi, dedi. 
- Beteri nasıl olurdu acaba, mera« ettim doğrusu . .  
- Boynun kırı labi l irdi .  
- Daha iy i  olurdu. Yok 'kızım. şunu öne sürüyorum: 

Bundan beteri olamaz. 
Saxonne kendine güvenliydi :  
- Bal gibi de olur. 
- Ne olur? 
- Eğer Oaıkland'da kalmaya niyetli olsaydın, beterln 

beteri olurdu, çünkü aynı şey 'bir daha gelebil ird i  başına. 
- Doğrusu ben bu •ko l larla çiftçi olacağımı, toprağı 

sürebileceğimi kestiremiyorum. 
- Dr. Hentley diyor tc:i kemi·kler okaynadrktan sonra kırık 

yerleri eskisinden daha sağlam olurmuş. Kemik1er eOer 
ortadan i-ki parça olmuşsa, daktorun dediği doğru, bunu 
sen de bil irsin. Haydi, şimdi gözlerini yum da uyu baka
l ım. Bitkin durumdasın. Düşünmeyi bırak da başın d lnlen
sln. 

Bi l ly gözlerini kuzu kuzu yumdu. Saxonne serin elini 
ıkocasının ensesl altına soktu. 

- Ohl 'iyi geld i ,  dedi Bil ly. Öyle serinsin ·ki, Saxonnel 
Senin yanında dlmak, sıcaık bir salonda dansettikten son
ra gecenin serlni iOine çıkmaya benzer. 

Bi rkaç daki·ka dinlendi, sonra başladı çırpınmaya. 
Saxonne: 
- Ne oldu? diye sordu. 
- Hi l lç l  Beni bu duruma sokan iki arkadaşı düşün-

düm de. Düşün bir kez, ben ki akl ımda tutamayacağım 
sayıda • sarı •nın işini bitirmişimdlr . . .  

Ertesi sabah uyanınca kara düşüncelerden sıyrılmıştı. 
Saxonne, mutfaktan, tuhaf şarkılar okumaya uğraştığını 
duydu. Bir fincan ıkahve götürdü. 

- Hiç duymadığın yeni bir şarkım var sana, dedi 
Bil ly. Ama yal�ız tekerierne aklımda kaldı .  Söyleyen, mo
ruktur. Kızıyla evlenmek isteyen gündeltkçi bir haytaya 
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söyler. Billy Murphy evlenmeden önce Mamie adında bi r 
kızla düşüp kalkardı  ya, Işte o söylermiş hep bu şarkıyı. 
Ağlamakl ı ,  ağıt gibi bir şey. Her söyleyişinde de ağlarmış 
Mamle. Tekerierne şu: unutma ama, söyleyen kızın babası. 

Bil ly çok ağırbaşlı bir tavır takındı, korkunç falsolu 
bir sesle başladı o4<umaya: 

Ahi iyi bak yavruma, 
Llson'um mutluysa eğer 

Ecellm gelip çatınca 
Senin olsun çlftllğlm, evim, 
Sabanım, öküzlerlm, 
Domuz, at ve civclvler, 
Senin olsun çayııda 
Maleyan kuzularım. 

- Beni duygulandıran bu civcivler, dedi Bi l1y. Dün 
sinemada civcivleri görünce anı msadım bu şarkıyı .  B ir  gün 
çlftl it<te bizim de clvcivlerlmlz o'lacak, öyle deği l  mi kü- · 
çOk? 

- Bir i<ızımız da olacak. 
- Ben de moruk olacağım, yanımda çalışan günde-

likçlye aynı şeyi söyleyeceğim. tnsan tez davranmazsa 
uzun sürmez bir kız çocuğunun yetişmesi. 

Saxonne uzun zamandan beri el sürmediği ukulele'yl 
kutusundan çıkarıp akord etti. 

- Benim de bllmedlğln bir  şarkım var, Bi l ly.  Tom 
her zaman söylerdJ bunu. Beyl ik topraklardan satın al mak 
ve çiftl ik  kurmayı düşlerdi ,  ama Sarah bunun sözünü bile 
duymak lstemezdl.  Tom'un şaıic:ısı aşağı yukarı şöyleydi :  

Bir çlftllğlm olacak 
Içinde domuz, at, lnek 
Hayvanlar dolaşacak, 
Ben tarlayı süreceğim, 
Arabayı sen. 

- Bizim çiftl l kte, tarlayı ben süreceğim. Had i .  Sa
xonne, Hasat zamanı 'nı söyle bana. O da bir çiftçi şa;_ 

kısı. 
Saxonne şarkıyı bitirdikten sonra kahvenin soğuduı:iu

nu anımsadı, zorla içirdi Bi l ly'ye. Iki kolu da bir işe ya-
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ramadığından, onu bebek gibi beslemek gere«iyordu zo
runlu olarak. iki  yudum arasında, B i lly şöyle ded i :  

- Sana bir  ş e y  söyleyeceği m ;  Kırda yerleşirsek, ya
şamın boyunca istediğin bir atın da olacak. Yalnızca se
nin olacak:  Ister tt;nersin,  ister arabaya koşarsın, ister sa. 
tarsın,  keyfin ne isterse onu yaparsın.  

Biraz d üşündü, sonra ekled i :  
- Atlardan aniaman çok işimize yarayacak kırda. Baş

langıç için çok önemli bu. Send ikanın saptadığı ücret üze
rinden olmasa b i le .  daha i lk  g ü nden yapacak b i r  iş im olur 
çiftlikte. Bütün diğer çiftl ik  işlerine gel ince, çabucak öğ
renirim becermesini .  Anımsar mıs ın .  i l k  g'ünü, rbi r  atın ol
ması n ı ,  hep at sırtında gezmek istediğini  söylemiştin ba
na. Saxonne anımsıyordu. Gözyaş larını tutmak için çok sı
:kıyordu kendin i .  Mutl uluk duyuyordu. Daha başka şeyler 
de hatı r i ıyordu. Yoksu l lu·k döneminden önce Bi l ly i le sür
düğü yaşantı nın sıcak umutları yeniden yeşeriyordu gön
lünde. Madem ki  bu umutlar gerçekleşmemişti , g idip 
rbaşka yerde arayacak'lar, s i nemada gördüklerin i  gerçek 
yapmaya ça l ışacaklardı .  

Açıkça inandığı bir kaygıya kapı lan Saxonne yavaşça 
arkadaki odaya süzüldü, •kendini izledi aynada. Yok canım!  
gerçekten pek değişmemişti . Kendi ni  bir güzel l i·k kraliçesi 
saydığı  yoktu, ama aşk için savaşmada silii hsız da değil
di. Tarihte ünlü kadınların , erkeklerin gönlünü çelen ka
d ı nların güze'l olmadı·klarını Mercedes söy lemem iş miyd i ?  
H e m  kendini •bütün ayrı ntı larla incelerken, hiç de ç i rkin 
olmadığını onayl ıyordu. Her zaman aydınl ıık ve canl ı  olan 
ir i  gri gözlerinin derinl iklerinde dışa vurulmııdık ı:l�şünce
ler kıpırdaşı rdı 'hep. Nefis kaşları vardı , ince bi r çizgi ha
l inde, ·kumral saç'larından biraz daha koyu. Burnu düzgün 
deği ldi ,  ama s i l ik  olmama1<1a birl i kte kadın::ı yakışır bir bu
rundu ve o kaşlarla iyi gidiyordu. Buna küstah bir burun 
dene'bi l i rd i .  Aynada, yüzünün biraz süzüldüğünü kendisi  de 
görüyordu;  dudakları eskisi gibi kı rmızı deği ldi ,  yanakları 
b i raz solgundu.  Ama bütün bunlar yerine gel i rdi yine.  
Ağzı .  resiml i  dergi lerde görülen •9ül :koncas ı •  tipi nde de. 
ğ i ld i .  Güzel bir  ağızdı ,  sevi lecek bir  ağız,  öyle b i r  ağız ki 
gülme·k ve başkalarını da güldürrnek için yaratı lmış .  Si ldi 
ağzın ı ,  dudak uçlarını kıvırarak gü lümsemesini vurgu lad ı .  
B u  gülümseyişin başka gülücükler yarattığını bi l ird i .  Yal
nızca gözleriyle gülümserneye koyuldu: Bunu yapmaya al ı
ş ı ktı .  Sonra ba� ını arkaya doğru atıp hem ağzı , hem göz-
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• 
leri i le  gülmeye başlad ı .  Dudakları arasından bir dizi sağ-
lam ve eksiksiz d i ş  göründü. Bu ona Bl l ly'nin,  Germanla 
salonunda dişlerine i ltifat ettiği akşamı anımsattı . • Cok Iri 
değil dişleriniz, ama bir  süt çocuğununklnl de andırmıyor: 
tam karar. demiş ve baktııkça iştahının açıld ığın ı ,  Içinden 
kıtır kıtır yemek geldiğini  sözlerine eklemlştl . 

Onun kend is i ne yaptığı bütün i ltifatları, sevgi ve tıay· 
ranl ık  sözlerini teker teker anımsıyor, en değerl i hazine
leri sayıyor, üzerine tltriyordu. Taze, kadife gibi  yumuşak, 
ipek gibi ince bir teni olduğunu söylemişti B i l ly .  Kol larını 
omuzlarına kadar sıvadı .  bembeyaz tenine yanağını  sürdü,  
okşadı .  Bi l l y, sevimli  olduğunu onu tanımadan bu sözcü
ğün ne demek olduğunu b i lmediğini  söylemişti . Sesinin 
serin olduğunu, el in i  a lnına koymuş gibi bir  izienim bırak
tığını,  sabah meltemi gibi ta içine I şlediğini  de söylemiŞ
ti B i l ly.  Sesi 'kalın çıktığı zamanlar ise, Macdonough tiyat
rosunun kemanı gibi kulağa tatlı ve hoş geld iğin i  öne sür
müştü. 

Küçük ·kısrağım benim, demişti . Canl ı ,  saydam, Ince, 
nazik ve duyarl ı ,  baştan ayağa sinirlerle dokulu,  küçük saf
kanım demişti . Bayıl ırd ı  giysilerini giyiş biçimine. O giyl
nlrken, kendini  düşde sanırdı.  Sesinin ve ten inin serlnl iğ i  
gibi, saçlarının kokusu gibi,  g iysi leri de bedeni nin bir par
çasıydı Saxonne'un. 

Ya haval ı  duruşu? Saxonne bir sandalyenin üzerine 
çıktı ,  belden aşağısını görece·k biçi mde eğdi aynayı .  Etek
lerini kaldırıp baktı : Ayak bi lekleri yine eskisi gibi  incey
di .  Baldırının dolgun luğu yokolmamıştı. Kalça larını,  göv
desini ,  göğsünü, boynunu. başını dik tutma biçimini  ince
ledi . hoşnutlukla g ü l ümsedi . B i l ly ,  Fransız yapıl ı  olduğunu, 
şekil ve çizgi ler bakımından Annette Kelleman'a taş çı
kartabl leceğ lni  söylerken hakl ıydı herhalde. 

Daha 'bi r sürü şey söylemişti kendisine.  Ve hepsi aynı 
zamanda geliyordu aklına. Evlenmeyi önerdiği  o pazar gü
nü rludakları hakkında da şöyle demişti : • Konuşmanızı iz
lemekte n ·hoşlan ıyorum, çünk'ü duda•klarınızın •her hareketi 
küçük bir öpücüğe benziyor.• B i raz sonra, aynı gün, şu 
sözleri söy lemişti : · S ize i l k  baktığımda, benim olmak için 
yaratıldığınızı düşünmüştüm.• Sonra., evin i  çekip çevirme
sini  de beğenm lşti : daha iyi beslendiğ in l ,  daha rahat ya
şadığını ,  arkadaşlarıyla daha az buluştuğunu ve daha az 
para harcadığını söylerdi hep. Bir  gün kolları arasında s ı
kara'k, · Sen tanıdığım en yaman kadınsı n l •  demişti yekten. 
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Baştan aşağı seyrettl Saxonne kendini aynada. Hiç de 
kötü değildi ,  üstelik seyretmesl hoştu, bunu bil iyordu. Bll ly 
ne denli görkemli bir e11kek olsa, ona uygundu� Bll ly'ye 
tc:arşı rolünü pekala yerine getirmişti. Ondan çok ş/Jy a,lma
ya, verebildiği kadarını, verebildiklerlnin en Iyisini almaya 
değerdl. Ama bencil l iğin saçmalı:klarından sakınmasını da 
bi l lrdl . Kendine Içtenlikle değer biçerken, kocasını da ay
nı lçteniM<Ie değerlendlrlyordu. Çocuk-erkeği ,  sevgil isi ,  
Bllly'l dertlerle bunalmış, ıkapana kıstırılmış, Içkiden çıl
gına dönmüş olmadığı zaman, eski durumu lle, Saxonne'un 
ona verdiği ona verabiieceği tıer şeyi fazlasıyla hat<ederdl .  

Saxonne son bir  bBkış fırlattı aynadaki görüntüsüne. 
Hayır, ölmemlştl d aha. Aşkı da ölmemlştl, Bl l ly'nln icen
disine olan sevgisi de canlıydr. Karşılıklı  sevgilerinin ge
l işip yeşermesl Için uygun bir toprakb gereJcJi olan . Sırt
larını 02kland'a dörtüp gitmeye kalkmaları, bu verimli top
ra!)ı aramak Içindi. 

Sandalyenin üzerinde, bir eliyle aynayı I leri geri oy
natıyor, topuklarından yüaine dek gözden geçiriyordu. Ya
nakları al al olmuştu. Afacan,  canlı  bir görünüşü vardı.  
Bölmenin arkasından: 

- Hey l Bl l ly! diye seslendi. 
- Ne var? diye sordu Bllly. 
- Kendime aşık olmak üzereylm. 
Bllly merakland ı :  
- Oyun m u  oynuyorsun? Niçin tutuluyormuşsun ken

dine? 
- Çünkü beni seviyorsun da ondan. Vücudumun en 

küçük parçasına varı ncaya dek seviyorum kendimi,  Bllly . . .  
çünkü . . .  çünkü . . .  canım Işte sen de beni vücudumun en 
1<üçük parçasına dek seviyorsun da ondan. 

XIX 

Günler hızla geçip gidiyordu. Saxonne mutluydu. Bll ly '  
ye bakıyor, yedirlp lçi rlyor, ev Işlerini yapıyor, gelecek 
Için tasarılar ·kuruyor, güzel el lş'lerloi satıyordu.  Kendisi 
Için dikmiş olduğu süslü şeyleri satma Iznini zor kopar
mıştı Bil ly'den, ama koparmıştı sonunda. 

- Yalnızca hiç glymedl klerlml satacağım, demişti. 
Bir yerde yerleşlrsek yenllerini yaparım. 

Satmadıklarını, çarşaf marşaf gibi şeyleri ve yedek 
çamaşırları da Tom'a bıraktı . 
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- Öyle olsun, dedi Brlly. Her şeyi sen düzenle. Söy
lediği n  akla yakındl1'". Sen Robinson Crusoe'sun, ben de 
senin Cuma'nım. Hangi yolu tutacağımızı kararlaştırdın mı? 

Saxonne başını salladı .  
- Ya bineceğimiz aracı hiç düşündün mO? 
Saxonne ayaklarını  arka arkaya kaldırıp sağlam yürO

yüş ıkunduralarını gösterdi .  O sabah i lk  kez olarak giy
mişti onları , evde alıştırmak Için. 

- Demek tabanvay, ha? 
Saxonne gururlu bir tavırla: 
- Bizimkller de böyle gelmi�ler Batı'ya, karşıl ığını 

verdi.  
Bll ly bu fikri paylaşmadı. 
- Açık yollarda sürüneceğ lz, dedi .  Kadınların göçe

be bir  yaşam sürdüğünü hiç duymamıştım. 
- Iyi ya , şimdi göreceksin Işte. Göçebel i k  ayıp de-

ğil alttarafı, Bi l ly .  Annem de böyle geçti ovaları. Hemen 
bütün analar eskiden aynı şeyi yapmışlardır.  Her.kesin ne 
düşüneceği umurumda bile deği l .  Sanırım bizim soyumuz 
dOnya yaratılalı  hep yollarda sürünmüş. bizim yapacağımız 
gibi yerleşecek bir toprak parçası aramıştır. 

Birkaç gün geçtikten sonra, başındaki yara yeterince 
kapanıp kemiklerin kaynaması yola g i rince, Bl l ly yataktan 
kalktı , 'biraz yürüdü. Ama tahtalar arasında bağlı  1c:ollarını 
kullanamıyordu daha. 

Dr. Hentley ücretinin ödenmesini daha uygun bir za
mana ertelemeyi kendisi  önerdi .  Saxonne doktordan Ha
zine topraıleları hakkında bilgi almak istedi .  Ama Hentley 
bu konuda bir şey söyleyemedi .  Geçmişte hükümetin Iste
yene toprak sattığını duymuştu, hepsi tıu. 

Oysa Tom, satıhk Hazine toprakları bulunduğundan 
emindl .  Honey Lake'ten, Shasta County'den ve Humboldt' 
tan sözediyordu. 

- Ama bu mevsimde deneyemezsinlz bunu, dedi. Kış 
geliyor. Yapacağınız tek şey, daha ı l ıman bir i·kl ime ka
vuşmak Için Güney'e gitmeıktir, örneğin kıyı kesimine. Ora
larda hiç kar yağmaz. Ba·kın size an'latayım: San Jose'den 
ve Salinas'dan Inin,  Monterrey'de kıyıya varın. Bu kentin 
güneyinde Hazine toprakları bulursunuz. Orada ormanlıklar 
ve Meksikall ların çiftlikleri vardır. Oldukça vahşi yerlerdlr. 
Doğru dürüst bir yolu tılle yok. Orada yalnızca hayvan ye
tişt�rll ir. Ama sakoya 'lı  güze1 'kanyon'lar da vardır. Üretime 
elverişli güzel topraklar hemen Okyanusa kadar uzanır. 

249 



Geçen yı l ,  o yöreleri gezmiş olan birisiyle konuşmuştum . 
Sizler gib i  ben de oralara gitmek isterdim, ama Sar�'ya 
söz anlatmanın olanağı yok .  O yörelerde altın da  var: bir 
sürü irisan altın arar. Işletmeye açı lan i kFüç maden ol
dukça ver�ml id ir. Ama altın dalgası daha uzaklardadır, kı
yıya da pek yakın değ i l .  O;aya kadar uzanıp görebi l i rsiniz 
madenleri. 

Saxonne kafasını sal lad ı :  
- Biz altın aramıyoruz. ·Istediğimiz, kümes hayvan

ları beslemek ve sebze yetiştirmektir. Bizimkilerin, baŞ
langıçta, altın bulma şans'ları vardı .  Ne oldu sanki? Ne 
kaldı avuçlarında? 

Tom doğrulad ı :  

- Hakkın var gal iba. Gözleri hep yükseklerde oldu
ğundan, burunları d�binden ·kaçan binbir küçük fırsatı ya
kalayamadı lar. Bir tanesi de baban. Kendisinden duymu
şumdur: San Francisco'da Market Street'te üç madenden 
pay satmış, her biri e l l i  ddlara. Bu paylar beşyüz bin do
lar eder ş imdi .  Işte Wi l l  amca: Uçsuz bucaksız bir ç iftl iği 
vardı, ama gözü doymadı .  Büyük ıbi r  sürü almak, kral ol
mak istiyordu M i l ler ve lux gibi . los Angeles'de ö ldüğü 
zaman ayda ·kı rk dolar ücretle gece bekçi l iği yapmaktaydı . 
Her zam6nın bir eği l im i  vardır. Zaman değişti ş imdi .  Bü
yük :iş ler 9eçerl i .  Biz ise, •küçük insanlarız. Batıda ,  şim
diki  Ohio'nun çevresinde sürdürülen yaşantıyı çok d inle
mişimdir bizimkilerin ağzından. Herkesin bir çiftl iğ i  olabi
l i rmiş o devirde. Öküzlerini arabaya koştu mu, doğru bir 
çiftl iğe konmaya gidermiş. P:ısifi·k, Batı'dan binlerce mi l  
uzaktaymış. Bu binlerce mi l l i k  uzaıkl ı•k ve mi lyonlarca çift
l ik  sahiplerini :beklermiş. Sen seksen hektardan sözediyor
sun. Sözü mü olur? 1l lk zamanlar, Or�on'da, üçyüzyirmi 
hektardan söz açarlarmış. O zamanlar böyleymiş i şte . Her
kese toprak varmış, istediğin kadar toprak. Amaaa, Pasi
fik Okyanusuna varır varmaz iş değişmiş. Büyük g i rişimler 
ortaya çııkmış. Büyük iş  dedin mi, büyük iş  adamı demek
t ir. 'Büyük iş adamı demek de, büyüklerin 'hesabına çal ış
maktan başka bi r şey yapamayan binlerce küçük adam de
mektir. En çok yiti renler bunlard ı r  işte. Bu durumdan ıhoş
nut değ il lerse kendilerı bi l irler. B ir  şey deği şmez. Öküz
lerini arabaya koşup çekip g itme olanakları bi le yoktur, 
çünkü gidebi lecekleri !hiç ıbi r  yer yok. Ç in'e gitmek istese
ler bile, Ç in  ta öbür tarafta, ve arada öyle b ir  tuzlu su 
kitlesi var ki, o kitlede çift sürü lmez, öy1e değ i l  � 1?  
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Saxonne: 
- Sanırım, ded i .  
Ağabeyi konuşmasını sürdürdü. 
- Evet. Insan bütün bun ları olduktan sonra görüyor. 

Ama ne çare !  Artık çok geç. 
- Kodamanlar daha açıkgöz çıktılar, dedi Saxonne. 
Tom düzeltti : 
- Ua'ha şanslı  da. B irkaçı kazandı ,ama çoğu da yi

t ird i .  Hem yiti renler de kazananlar gibi yetenekliyd i .  So
kakta b i r  avuç bozuk para için itişip •kakışan çocuklara 
'benziyorlardı . Oysa kimi leri dar görüşlü de deği ld i .  Örne
ğin babanı a l .  Doğu 'nun iyi bir soyundan geliyordu. Tica
ret içgüdüsü vardı onda.  Varl ığını  büyütmek için bütün ko
şullar 'hazırd ı .  Tut ki katbi zayıftı , yahut böbreklerinden ra
hatsızd ı ,  yahut da romatizması vard ı .  ne olacaktı?  Elbette 
ki serüven peşinde koşan b i r  Ortaçağ şövalyesi gibi diyar 
diyar gezemeyecek, dövüşemeyecek, Batı'yı bir  uçdan bir 
uca a rşınlayamayacaktı .  Büyük bir  olasıl ıkla San Francisco' 
da yerleşmek zoruııda 'kalacaktı ,  ve Market Street'te sat
mış olduğu üç madenin paylarını kendisine saklayacaktı. 
Ve elbet daha başka paylar da satın almış olacaktı, vapur 
işletmelerine g i rerek. borsada oynayacak, demiryol ları dö
şeyecek, tünel l er açacaktı . Sözün kısası ,  kendi s i  de büyük 
bir  iş adamı olacaktı . Tanır ım ben onu. Ondan daha kıçı 
yer görmez i nsan tanı mış değ i l i m .  Şimşek hızıyla düşünür
dü, b i r  buz parçası gibi  soğuktu, bir  Komançi gibi zapte
d i lmezdi .  Zamanın büyük istifç i leri ve umursamaz piyasa 
•karaborsacı ları arasından kendisine 'bi r  yol açmış olacaktı . 
Tıpkı kadınların gönlüne götüren yolu açtığı gibi. K ı l ıç ve 
mahmuz şakırtı ları arasında at s ırtında dört nala g iderken 
uzun saçları rüzgarda dalgalanırmış.  Bir Kızı lderi l i  gibi dim
dik  dururmuş at koşturul"ken. Güzel adamdı ,  yaman adamdı,  
mavi gözlü bir masal  prensi gibi zarif, aynı  zamanda Mek
sika' l ı  b i r  caballero gibi ateşl i .  Yol u  kadın ların gönlünden 
geçmez de ne olur? Iç savaşta da öy'le dalarmış düşman 
s�larına, sonra askerlerinin başında, savaşa doymak bi l
meyen bir  Kızılderi l i  g i bi uluyarak geri  dönerm i ş .  Senin 
yetişmende 'katkısı  bulunan Cady anlatmıştır bütün bun-
1arı bana. Cady babamla birl ikte saldı rıya katı lmış.  Işte 
böyle b i r  adam olan baban eğer San Francisco'da yatağa 
çakı lmış  olsaydı ,  Batının �odamanları ndan biri olmuş olur
du. O zaman, sen de zengin b i r  genç kadın olurdun şu sı
rada. Avmpa'yı dolaşı rdın,  Floods'ların Crockers'ların ya-
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nında Nob Hi l l 'de bir köşkün olurdu, Fairmount Otel i 'n in 
pay senetlel"lnln büyük bölümü senin olurdu,  daha başka 
kuruluşların senetleri de. N iye böyle olmadı? Baban açı� 
göz deği leti de ondan mı?  Kesinl i1<1e ıhayır. Kafası çelikten 
bir tuzağa benzerdi ,  patlayacak gibi ,  taşacak gibi doluydu 
çağının düşünceleriyle. Ateş gibi adamdı. Zaptedi lmezdi .  
Yerinde duramazdı .  Senle Flood ve Craeker allelerinin genç 
kadınları arasında başka ayrım yoktur. Baban şanslı çık
madı, uygun zamanda romatizmaya yakalanm&dı :  Olan bu! 

Saxonne iç geçird i ,  gülümsedl .  
- Ama ne de olsa ben onları yendim, dedi .  Flood ve 

Crookers'l erln küçükhanımları boksörlerle evlenemezler, 
oysa ben bir  boksörle evlendim. 

Tom önce anlamadı, kızıkardeşinin yüzüne baktı . Son
ra yavaş yavaş bir hayranl ık yayıldı yüzünde. 

- Doğrusu, söy'leyeceğim bir tek şey var, dedi ağır
başl ı l ı kla: B i l ly öyle şanslı bir çocuk ki ,  ne denli şanslı 
olduğunu kendisi de bilmiyor. 

Dr. Hentley izin verdikten sonra çözüldü Bi l ly'nln sar
gı ları . Saxonne yola çıkmadan iki hafta daha bel<leme4<te 
ayak diredi : En küçük bir riske girmek istffmiyordu çünkü. 
Asl ında bu onbeş günle, bir ayl ı:k kira tamamlanmış olu
yordu. Evsahibl S<ln iki ayın kirasını almak için B i l ly ayağa 
kalkıncaya dek sabretmeye razı olmuştu. 

Sal inger firması eşyeları geri almak için Saxonne'un 
saptadığı günü bekliyordu. B i l ly'ye yetmişbeş dolar geri 
vermişti .  Tahsildar şöyle dedi Saxonne'a : 

- Şimdiye dek ödediğiniz borçlar eşyaların kira be
delini karşılayacak. Artık kullanılmış eşya sayı l ı r  bunlar. 
Patranlar Için hiç de kazançl ı  bir Iş deği l  bu. Hem Işi bu 
biçimde çözümlerneye zorun1u da deği l lerd i ,  bi l i rsiniz. Öyle 
ki, size 'karşı çok Iyi davrandıklarını unutmayın. Yeniden 
ev bark döşemeye karar verirseniz firmamızı unutmayın. 

Bu paraya, Saxonne'un süs eşyalarının satışından el
de ettikleri paraları da katara·k bütün küç:ük borçlarını öde
yebildi ler, bif1kaç dolar da cep tıarçlığı kaldı kendilerine. 

B i l ly :  
- Borçtan trkslnirim, dedi Saxonne'a. Ş·imdl evsahlbf 

ve Dr. Hentley dışında kimseye metel ik borcumuz yoktur. 
- Ikisi de uzun süre bekleyebilecek g i'bl zengin de

ği l ler. 
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Billy yavaş bir sesle: 
- Uzun süre beklemeyecekler, dedi .  
Saxonne gülümsedl .  O da tiksinirdl ?orçtan. Bu or

tak çizgi,  Batı'ya I lk gelip yerleşen çok sert huylu öncü
ler dalgasından kalıtımdı onlara. 

Saxonne, Okyanusu gemiyle, çayırları ovaları da öküz 
arabalarıyle geçmiş olan antlka dolaıbı sarıp sarmalamat< 
Için nice zamanı olacağını hesapl ıyordu. little Meadow sa
vaşında bir kurşunun açtığı küçük deliğl öptü. Babasının 
at sırtında kullandığı kıl ıcı da öptü. Elini kutsal bir şeye 
değdiriyormuş g ibi çekine çekine bir daha okudu anası
nın şi irlerinl .  Yine anasının kırmızı atlastan küçük korse
sini kucaklayıp veda etti . Albümün kurdelelerinl çözdü,  son 
bir 1<ez daha baktı Vi'king'lerl gösteren gravüre. Kı l ıç elde 
fngi ltere ıkumsallarına atiayan akıncılardan bi rini yeniden 
Bil ly'ye 'benzetti. Soyunun nerelerden kalkıp nerelere gel
diğini,  ne şaşırtıcı serüvenler geçirdiğini düşündü b i r  sü
re. Irkının gözü hiç toprağa doymamıştı. Kendisi de öy
leydi. Yaşamının kentte geçen bölümü dışında, bu toprak 
açlığını kendi Içinde de duymuştu. Ataları g lbt,  anası ba., 
bası gibi ,  kendisi de bu özlemin peşinden uzaklara gidi
yordu şimdi. Annesinden çok dlnlemişti o eski günlerin 
öyküsünü. Kırı1< dökük göçmen arabaları ve is1<eletl çık
mış öküzler Sierra'ların erken bastıran kışında karlar için
den Californla'nın güneşli ,  çiçeklerle kaplı uçsuz bucak
sız topraklarına doğru ilerlerken, o adanmış yeryüzünü 
düşlerinde ne şekl ide canlandırdıklarını anlatıp dururdu 
Daisy. Saxonne da ·karlı tepelerden aşağısını görür gibi 
'Olurdu. Annesinin bir  şi irini anımsıyordu: 

Çalqnl!n tatlı n&Qmelarl gibi 
Sflrln söylüyor Itharn perlnlz, 
Seslar .,.,ıcılanıyor uçsuz bucaksız 
Callfomla ova'annda. 

Saxonne bu şi iri yüksek sesle bir kez "daha söyledi, 
mutlulukla lclnl çekti, gözlerini sildi .  Kötü günlerin so
nu �elmisti be�kl de. Bu ıkötü �ünler, eskilerin aşmak zo
runda kaldıkları zor geçil ir  ovalar, vavlalardı kendisi icin. 
Billv ile birlikte bütün güçlükleri atlatmışlardı .  $Imdi Sler
ra'lam brmanıvorlardı , oradan cennet ovalara Jnecek'lerdi .  

Yola çıkacakları günün sabahı, Salinger'1R kamvonu 
"kapıya dayandı. Eşyaları kaldı rdı lar. Tahtaperdenin önünde 
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bekleyen evsahibi anal'ıtarları geri aldı ,  el lerini  sıktı,  iyi 
şanslar di le di .  

- Bu zamanda bundan daha iyisini  yapamazdınız, de
di .  Ben dürül müş yor.ganımı s ırtıma vurup yaya geldim 
Oakland'a. K ı rk yıl oluyor. Ucuz buldunuz mu, toprak a l ı n ;  
b e n  d e  öyle yaptım. Böylece, yaşlandığınızda düşkünler 
yurduna gitmekten !kurtulursunuz. Yeni kurulmakta olan 
kent çok. Zem i n  katından başlayın.  'El emeğiniz geçiminizi  
ve konutunuzu sağlar, toprak da sizi zengin eder. Adre
simi bi l iyorsunuz. Ne zaman gücünüz yeterse o zaman yo1-
larsınız kira ıborcunuzu. iyi şansları Başkasının ne düşü
neceğini  dert etmeyin .  Arayan, aradığını  bulur. 

B i l ly i le  Saxonne sokaktan geçerlerken meraklı  kom
şular perdeler ardından onları dikizl iyorlardı.  Soka:ktaki ço
cuklar, ağızları bir  !karış aç•k. arkalarından baktı lar. Si l ly  
battaniyeleri dürmüş, renkl i  çadır bezine sarmış, omuzuna 
vurmuştu. Dengin içinde temiz çamaşır ve gerekli eşya 
vard ı ,  dışında ise bir tava ile bi r tencere ası l ıydı  l<ayış
lara. Kahve cezvesini el inde tutuyordu. Sexanne üstü mu
şamba ile örtülü minici'k bir sepet. s ı rtında da ukulele ku
tusunu taşıyordu. 

B i l ly ,  yabancı bakışlar altı nda ezi l ip büzülerek homur-
dand ı :  

- Tam serserilere benziyoruz sanırım. 
Saxonne onu avundurmak için:  
- 'Kamp yapmaya gitseydi'k serseriye mi  benzem i ş  

alacaktık? ded i .  
- Evet ama biz kamp yapmaya gitmiyoruz k i .  
- Ne çıkar? Nasıl  olsa bilm iyorlar. Yalnız sen bil i-

yorsun .  Hiç senin sarı<lığın gibi düşünmüyorlard ı r  belki  
de. Herhalde ;Jcamp yapmaya gittiğimizi sanıyorlar. Işin 
tuhafı, bunun doğru olması .  Gerçekten kamp kuracağız ya. 

Bu sözler B i l ly 'yi yüreklendird i .  Ama gene de ken
disine yan bakanın ağzını burnunu kı racağını söylemek
ten geri kalmadı .  Göz ucuyla Saxonne'a baktı . Genç -ka
dının yanakları pembe, gözleri parlaktı. 

- B i l iyor musun, dedi B i l ly ansızın, bir kez opera 
görmüştüm. Oyuncular sırtları nda gitarla geziyorlardı k ır
larda. tıpkı senin gibi . Onu anı msatıyorsım bana. Hep şar
kı söylüyo rlard ı .  

- B e n  d e  şarkı söylemek i ç i n  birl i kte a l d ı m  y a  çal
gımı .  Kırlara varınca, yürürken şa11kı söy leriz. Kamp ate
şinin karşısında da şarkı söyleyeceğiz. Kemp kuracağız. 
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hepsi bu. Tatildeyiz, ü lkeyi gezip göreceğiz. N iye hoş gün
ler geçirip eğlenmeyel•lm? Bu gece nerede uyuyacağımızı 
bilmiyoruz. Öbür geceleri nerede geçireceğimizi de bilmi
yoruz. Eğlencel i  değil mi? 

Bi l ly ağırbaşhl ıkla: 
. - Spor olması bakımından hoş bir tasarı, diye ce

vap verdi. Ama gene de biz •i l k  sokağa sapal ım, şu ada
nın çevresinden dolanalım. l lerde, köşede, tanıdığım kim
seler görüyorum, suratlarını çarşamba pazarına çevirmek 
için hiç keyfim yok. 
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0ÇÜNCÜ BÖLOM 

Tramvay Haywards'a dek gid iyordu. Ama Saxonne'un 
önerisi uzerine San Leandro'da Indi ler. 

- Sonunda bir yerden başlayaca!:jız yurumeye, dedi 
Saxonne. Arsa aradığımıza göre, bu konuda bi lgi alacağız 
sağdan soldan, öyleyse bunu bir an önce yapmamız Iyi 
olur. Hem biz tıer çeşit arsayı görmek Istiyoruz. Buyük 
kentler yöresinde de olur, da!:jlar arasında da olur. 

San Leandro'nun içinden geçerlerken Bi l ly, b irkaç •kez. 
hor gören bir sesle: 

- Pöf! dedi,  burası Porçugezlerin genel karargahı ol-
sa gerek. 

Saxonne doğruladı: 
- Bizim ıl'kı buradan 4<ovmuşlar gibi görünüyor. 
- Gerçek şu ki kaynaşıyorlar burada, diye homur-

dandı Bl l ly .  Hepsi buraya üşuşmuşler. Özbeöz Amerlkalıya 
kendi ülkesinde yer yok artık. 

- Suç onda, karşıl ığını verdi Saxonne. 
Sertçe söylemişti bu sözu, çünkü durumu kavramaya 

başlıyordu, ve buna canıo sı1<ıl ıyordu. 
- Do!:jrusu bi lmiyorum. Bana öyle gel iyor ki Ameri

kal ı  da, e!:jer Istese, Porçugezlerin yaptı!:jını yapabilir. Ama 
istemiyor, Tanrıya şlıkur l Domuzlar gibi elin artıklarıyla 
geçlnmeye niyetli de!:jl l .  

Saxonne: 
- Kırsal bölgelerde belki deği l ,  dedi .  Ama ben kent

lerde domuz gibi yaşayan QOk Amerikalı gördüm. 
Bi l ly Istemeye Istemeye karısının haklı olduğunu onay

ladı. 
- Bence, daha •yisini bulmak Için çiftilkleri bırakıp 

kente in iyorlar, diye homurdandı.  Ve Işte o zaman bas
larını taşa çarpıyorlar. 
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- Bak şu lt sürüsü gibi çocuklaral Okuldan çıkıyor
lar. Hemen hepsi de Porte1<1zll, Bi l ly, senin Ingi l izce te
laffuzla söylediğin g ibi Porçugez de!'jl l ,  Mercedes bana doO
ru telaffuzu öğretti . 

B l l ly  alaycı alaycı güldO: 
- Kendi ülkelerinde böyle m l  g lyl nlrlerdl? Buraya 

geldiler de adam oldular, s ırtları doğru dürüst glr.ıl gör
dü, karınları doydu . Hepsi de ya!) tulumu gib i .  

Saxonne başıyla doğrulad ı .  Ve birdenbire b ir  düşünce 
geldi akl ına: 

- Işın önemli yanı da bu. Bl l ly .  Onlar başarıyorlar, 
çiftlik Işlerinde ulaşıyorlar başarıya. Grevierden tasalan
d ı kları yok. 

O s ırada , en çok beş dekar'l ık bir arazinin çitleri 
önünden geçmekteyd l ler . Bll ly  parmağıyla arasını gösterd i .  

- Eğer, ded i ,  senin çiftl ik Işi dediğin şey ş u  sözüm 
ona bahçede ıvır zıvır Işlerle zaman geçirmekseL 

Saxonne güldü. 
- Seni n  büyüklük merakın yine teptl . Sen de Wlll 

amca glblsln.  Binlerce hektar toprağı vard ı .  ama t.ılr mil
yon hektara ulaşmak peşlndeydl, sonunda gece bekçisi  o l
du. Biz Amerl'kalı ların hastal ığı bu. Her şey büyük çapta 
olacak. Ve lik basamakta, seksen hektardan aşağı olma. 
yacak! 

Bllly d l rettl :  
- Ne olursa olsun. Sanırım büyü1c boyutlar şu sözüm 

1lna bahçelerden daha Iyidir. 
Saxonne Içini çekti .  
- Iki şıktan hangisi daha Iyi, bi lmem kil  ded i .  Bir

kaç dön'ümlük küçük bir toprağa ve bir  arabaya sahip olup 
icendi atiarını kendisi sürm�k ml. yoksa gündellkçl olarak 
başkalarının arabasını sürmek m l ?  

Taş Qedlğlne oturmuştu. B l l ly  kaşlarını kaldırdı, ke
yifli keyifli  tıomurdandı: 

- Söylen bakal ım,  ıK\vlen Robi nson Crusoe. Başıma 
bak. Işin kötüsü, haklısın. Özgür Amerlkal ıydım sözde. Tu
tııııf bir özgürlük. Yaşamak Için başi<asının atiarını sürmek, 
grev yapıp • sarı • ları dövmek zorundaydım.  gene de bir
taç ıvır zrvır eşyanın borcunu bile ôdeyemlyorrtuml  Nev
se. Her şeye karşın, OzüldO�üm bir şey var: Senin o r 
aevdl!tln koltu!'lu alıp gôtOrdüklerl zaman yüre�lm cız 
tl.  O koltukta tıalavımızın onca mutlu anlarını cıeçlrm i ş t , .< .  

San leandro'dan çıkmışlardı. M ın•mlnl çlftllklerle l:aplı 
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bir bölgeden geçiyorlard ı .  Saxonne ukulele'sini  çıkarıp b i r  
tıııı k ı  okudu kocasına . Önce A h i  I y i  bak kızına'yı söyledi .  
Hunru zurıcl kamplarında söylenen eski  türkülere geçti. 

l,ltln kıyamet gününde 
Göklerin gürlemesini, 
ltitin borazanların 
Yürekleri titreten eeelnl. 

B i r  gezi otobüsü tam hızla yanlarından geçerek tür
kiiyü yarıda kesti. Saxonne bu aradan yararlandı ,  akıl  ver
d i :  

- Dinle, B i l ly, karşımıza çı kacak i l k  arsayı alacak de-
ği l iz .  Gözümüzü dört açmam ız gerek . . .  

B l l ly  kusurunu açıkça söyledi :  
- Oysa bizim gözümüz h i ç  d e  aç ı k  değ i l .  
- Iyi y a ,  ·ben de açal ım diyorum işte. Arayan bulur, 

derler. Bir sürü şey öğrenmek için zamanımız bol . Isterse 
aylar sürsün, ne çıkar? Istediğimiz yere g itmekte özgürüz. 
Sonra, bir düzine yanlış adım atmaktansa . b ir  seterde 
doğru adım atmak daha i yidir.  B i lg i  almal ıyız, karşı laştığı
mız herkesle konuşmal r ,  herkese sorular sormal ıyız. Ara
dığımızı bulmanın tek yolu budur. 

- Ben başkasını sorguya çekmeye h iç al ışık deği l im� 
dedi B i l ly. 

- Öyleyse ben sorguya çekerim. Bu oyunda kazan
malıyız, bunun için de oyunu b i lmemiz gerek. Baksana şu 
Portekizl i lere. Ya Ameri kalı lar? Onlar nerde? Meksikal ı
ların ardından toprağa l i k  sah ip çıkanlar onlar oldular. Po
ki, Amerikal ı lar neden ortadan s i l indiler de Portekizl i ler 
başardı lar? Görüyorsun ki ,  binlerce sorumuz var soracak. 

Ukuleleyi tıngırdattı, berrak ve tatlı sesi neşeyle yü4!.
seld l :  
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Toprağa dönüyorum, 
Meyve bahçelerime. 
Portakallar çiçek açar 
Ya�yacağım ülkede, 
Beni çağırır çocuklar 
Yaşlı gözlerle. 

Tutkunum meyve bahçelerlrıe. 

Birdenbire durdu. 



- Ay i şuraya bak, ne güze l i  d iye bağırdı .  Şu asma 
çardağına baki Şu sa�kımlara baki 

Geçtik leri yerlerde sık sık böyle hayranlığını haykı
rıyordu:  Ç içeklere bak ! . .  Ayi şu sebzelere bsk l .. Görüyor 
musun l neklerl de varmış!  

Arabayla yoldan geçen Ameri kal ı lar merakla bakıyor
lardı yüzlerine. Saxonne bunu daha hoş karşı l ıyo rdu. Oysa 
Bl l ly  ya homurdanıyor, ya da dişleri arasından söyleni
yordu. 

Yolun 'kıyısında, karnını  dayuran bir  ele�trlk Işçisına 
rastladılar. Saxonne: 

- Onunla bir konuşsana, diye fısı ldadı .  
- N 'olacak? Hat çeken bir  I şçi bu,  ne anlar çlftçl l l k-

ten? 
- O bel l i  olmaz. Bizimkilerden bu. Haydi, B l l ly, ko

nuş onunla. Nasılsa şu anda çalıştığı yok, sanırım mem
nun kalı r gevezel i k  etmekten. Bak çltin ötesindeki şu a(Ja
ca, bak dal ları nasıl  üstüste sürmüş. Çok tuhaf bir şey. 
Sorsana nedir  bul Iyi bir başlangıç olur bizim Için .  

B i l l y  adamın karşısında durdu. Keyifsiz bir  şekilde: 
- Ne var ne yok? diye sordu. 
Genç e lektrlkçi haşlanm ış yumurtasını  kırmaktan ca

yıp karşısı ndaki çifte I lgiyle baktı. 
- �yi l ik ,  dedi, s izde ne var ne yok? 
Bl l ly  omuzundakl eşyayı yere attı. Saxonne da sepe-

tini yere koydu. 
Genç elektri kçl : 
- Gezgin satıcı mısınız? d iye sordu. 
Do(Jrudan dogruya Saxonne'a değ i l ,  I kisine b i rden so

ruyor gibiyd i .  Hertıalde çekinlyordu. Gözü sepetteydl .  Sa
xonne teUişl a :  

- Hayır, d iye karşı l ık  verdi. Toprak arryoruz. Bura-
larda satı l ı·k toprak var m ı ?  • 

Elektrlkçl y ine bıraktı yumurtasını,  herh2lde maddi 
durumlarını anlamak Için keskin bir blıkış fırlattı yaban
cılara. 

- Burada toprağın kaça satı ldığını bilir misiniz? d iye 
sordu.  

Saxonne karşı l ık  verd i :  
- Hayır, ya siz? 
- B i lmem k;ln 'ok nedenler var. Be:ı burada di'' 

Çevrenizde gördüğünüz bütün bu tor ..., değerı , ,..,_� , 

yüz dolarla dört-beş yüz dolar arasınd&. .ırım hektarı. 
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Bll ly bir ıal ı k  sesi çıkardı :  
- Sanırım bize yaramaz buraları. 
Saxonne merak ett i :  
- Ama niçin böyle pahal ı? Yapı arsası mı .  
- Yoo. Fiyatları yükseltenler, ıporçugez'ler sanırım. 
- En Iyi toprağın yarım tıektarı yüz dolar eder bi l i r-

dim ben, dedi Bl l ly. 
- Ohoooı O devirler geçti . Eskiden, toprak bedavay

dı .  Ve eğer yetenekliysen, o arazide otlayan bütün hay
vanları da sana bırakırlardı cabadan. 

- Buralarda beylik topraklar var mı? diye sordu Bllly. 
- Yoktur, tıiç bir zaman da olmamıştır. Buraları tıep 

Meksika'ya ait • imtlyazlı topraklar•dı. Benim büyükbabam 
çevresının en Iyi topraklarından sekizyüz hektar satın al
mıştı billbeşyüz dolara: beşyüzü peşin, kalanı beş yı lda 
ödenmek üzere borç, hem de faizsiz. Ama bu, başlangıç
taydı .  O, 48'de gelmişti Batı'ya. Kışı, ao�uğu, aıtması ol
mayan bir ülke arıyordu. 

- Jy1 bulmuş burasını,  dedi Bll ly. 
- Öyle. Ve eğer dedemle babam, altın madeni ara-

yacaklarına. toprakla uğraşsalardı,  çok daha Iyi etmiş olur
lardı, ben de yaşamak Için çalışmak zorunda 4<almazdım. 
Sizin mesleğlnlz ne? 

- Araıbacıyım. 
- Grev yapıldı�ında Oakland'da mıydınız? 
- Elbette. Hemen tüm yaşamım boyunca Oakland'da 

arahacıl ık yaptım. 
Iki erkek, sendikalar ve grevler üzerine tartışmaya 

daldılar. Ama Saxonne amacından saptırılmaya baş e�me
dl ,  sözü yine toprak konusuna getirdi. 

- Nasıl oluyor da Portekiziller toprağın fiatını yük
seltlyorlar? diye sordu. 

Genç Işçi akl ını sendika sorunlarından ayırmak Için 
çaba tıarcamat zorunda kaldı. Sorusunu Iyice sindirince
ye dek anlamsız gözlerle Saxonna'ını yüzOne baktı, sonra 
cevap verdi :  

- ÇtlnkO aşırı derecede Işlediler toprağı. ÇOnkO ka
dın, çoluk, çocuk, hep birden, sabah, O�le, akşam, dup
madan çal ıştılar. ÇOnkü onlar on hektardan, bizim seksen 
hektardan elde edeceğimiz verimden daha ço�unu almayı 
becerdiler. Örnef'ıln, ltıtlyar Sl lva'yı alal ım. Antonla Sl lva. 
BryıCjım tarladikten beri tanırım onu. Karnını doyuracak pa-
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rası yoktu. B ir  de efendim, bu bölgeye düştü, benim a l le
me alt olan toprakları kiralamaya başladı. Şimdiki  duru
muna bakın .  Ikiyüzel l ib in dolarl ık adamdır. Bir mi lyonluk 
kredisi  olduğuna da bahse g l reri m .  A i lesinin d iğer bi·  
raylerin in  serveti de bell i  değ i l  daha. 

- Ve bu parayı dedenlzln toprağından mı  yaptı? 
Genç adam baş ıyla evet Işareti yaptı , ve bell i  ki Iste-

meye Istemeye yaptı .  Saxonne yine sordu: 
- Öyleyse sizinki ler n iye yapmadılar onun yaptığını?  
Elektrikçi omuzlarını sl lktl . 
- Bunu Incelemeye değer. 
Saxonne konunun üstünde durdu. 
- Ama bu para toprağın altındaymış i şte. 
Elektrlkçi hafifçe kızard ı .  
- Ancak şeytan bi l i r  onu ! Sanırım b i z  onun, i lg l m lzl 

çekecek kadar ç i m lendiğiol hiç görmed ik.  Bence. para, Por
çugez'lerln �atasının içlnde.ydi .  Onlar bizden daha çok şey 
bi l iyorlardı ,  hepsi bu Işte. 

Yaptığ; açl'klamaların Saxonne'u hiç de i nandırmadığını 
görünce, öfke l i  b ir  hareketle ayağa kalktı .  

- Gelin, ded i,  göstereyi m ,  göstereyim size, m i lyo
ner olacağıma niçin I şçi  olduğumu. Büyüklerim odun ka
falrydı da ondan .  Evet. biz eski Amerlblı lar odun kafalıyız, 
büyük tıarfle ODUN KAFALI. 

Onları ç l tin öbür yanına geçird i ,  Saxonne'un I lg is in i  
çekmiş olan meyve ağacının yanına götürdü. Ağacın göv
deslnde aynı yerden başlıca dört dal ayrılıyordu. Çatal ın 
yarım metre yukarısında, dallardan her rbi r  yanındaki ik i  
dal la sarmalanmıştı. 

- Bunun f<endi l iğ inden böyle olduğunu sanıyorsunuz, 
öyle değil  m l ?  Eh, b i r  bakıma öyle. Ama yine de bu d u
ruma getiren. Ihtiyar Si lva'dır. Ağaç daha gençken, yeni 
süren li<l ye�l l dalı tutup b i rbiriyle sarmalamış.  Kolay, de
ği l  m l ?  Ama bu ağacı hiç bir rüzgar deviremez artık.  DO: 
ğal ve lastik gibi  bir bağdır bu. Bunun yanında demir bağ
lar solda sıfır kalır. Bir uçdan öbür uca bakın :  Bütün ağaç
lar aynı durumda. Bakıni Ve bu, Porçugez'lerln buluşların
dan yalnızca b i r  tanesi .  Daha mi lyonlarca buluş ları var b u  
biçim.  Bunun yararını kendi niz hesaplayın.  Ağaç meyve
lerle yüklü olduğu zaman desteğe gerek kalmaz. B-iz, bol 
ürün olduğu yı l larda, her b i r  ağaca beş payanda koymak 
zorunda ka l ırdık.  Beş hektarlık b i r  meyve bahçesi nde bin
lerce payanda eder. Paradır b u .  Hem de, her yı l  koy kal-
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dır koy kaldır, kol emeği gider. Oysa bu doğal ba{Jiar hep 
yerli yerinde kalır, hiç bir zahmete gerek kalmaz. Bt.ı Por
çugez'ler bizden tersah fersah l lerde diyorum size. Gelin, 
göstereyim . 

Her kentli gl:bl mülkiyete karşı saygı l ı olan B l l ly ıkü
çük çlfti iQin sını rlarına pervasızca tecavüz etmekten biraz 
k&Nı duydu. Elektrlkçl ona güvence verd i :  

- Herhangi eki l i  b i r  şeyi çiğnemedikçe b i r  sakınca 
yok. Sonra kaldı ki bu arazi eskiden ıtıüyükbwbamınd ı , ve 
ben im kim olduğumu bi l i rler. Ihtiyar S i lva kırık yı l  önce 
gelmiş Azor'lardan. Iki yıl dağ larda davar gütmüş, sonra 
San leandro'ya gelmiş. lık o larak bu Ik ibuçuk hektar ara
ziyi idralamış. Sonra başlamış el l i  hektarı , seıksen hektarı 
birden klralamaya. Çok geçmeden kızkardeşleri, amcaları ,  
halaları çıkıp gelmişler Azor'lardan. Bi l i rsiniz ya , bunlar 
hep hısım akraba olurlar orda. Böylece San leandro, ger
çek bir Porçugez kolonısı olmakta geclkmedl .  Sonunda, Ih
tiyar Sl lva büyükbabamın Ikibuçuk hektarını da satın ald ı .  
Sonra da başladı babamın topraklarını satın almaya. Bir 
seferinde seksen hektarını birden al ıyordu. Bütün hısım 
akrabaları da aynı şeyi yapıyorlardı .  Babam artık boğazına 
kadar bata�a saplanmışt ı .  O her zaman çııbt.ık zeng inleşmiş
tir, ama sonunda borç Içinde öldü. lıtıtlyar Sl lva en ıJ<üçük 
bir fırsatı bi le kaçırmazdı .  Öteki ler de kendisine benzer
ler. Çltln dışında, yolun üzerindeki tekerlek Izlerine değin 
uzanan şu gördüğümüz b itki ler, acı bakladır. Biz olsaydık 
bu gltıl miskin şeyler yetlştlrmeye tenezzül etmezdlk. Sil
va hiç bir şeyi küçümsemez. Bu yüzden, şimdi San lean
dro'da, kentin içinde, b ir  evi vard ır ve dörtbin dolarl ı k  bir 
otomobil le yapar gezl lerlnl .  Ve tıuna karşın, evin in önün
deki bahçede kaldırıma dek asma yetişti rir. 

Saxonne: 
- Ama nası l ,  nasıl kazandı bunca parayı?  diye ba

ğırdı. 
- Çiftl ik Işletmedeki ustal ığ ı  sayesinde kazandı .  Dü

şünün ki,  bütün aile çalışıyor. Oğullar, kızlar. gellnler, yaş
lı lar ve çocuklar, hepsi .  Kollarını sıvayıp toprağı Ibellernek
ten utanç duymuyorlar. Çal ışmak ayıp deği l onlarca . On
larda bir 'halk �özü var, der ki : Eğer bir çocl)k dört yaşına 
varmış da henüz bir Ineği otlatmaya götürüp semirtmeyl 
beceremiyorsa, yediği ekmeği haketmiyor demektir .  Işte 
böylece tfim Sllva aşlretl e l l i  hektar fasulye, kırk hektar 
domates, yirmi hektar hıyar. onbeş hektar ·kuşkonmaz. beş 
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hektar çeşi tl i  bitki ler eker, ve bir yığın da başka şey ye
tlştl·r lr. 

Saxonne i natla yeniden soruyordu: 

- Ama nası l, nas ı l  yapıyorlar? Biz de hiç bir zaman 
çal ışmayı ayıp saymadı k .  Hepimiz yaşam boyunca s�kı ça
l ıştı k .  Ben herhangi b i r  Portekizl i  kad ı ndan çok çal ı şatıl
l i r im.  Çal ıştım da .  Dokumada. Çevremde bir  sürü genç 
Portekizl l  kad ı n  vardı tezgahlarda çal ışan . Ben onlardan 
çok daha fazla iş çı·karabi l iyordum. Her g ü n  öyle.  Demek 
k i  çalışmakla olmuyor. Peki nas ı l  oluyor öyleyse? 

flektrikçl dalgı n  dalgın Saxonne'un yüzüne baktı. 

- Ben de bu soruyu sık sıık sormuşumdur kendime.  
Biz bu sefi l  göçmen lerden üstünüz demişimdir.  Daha on
lar gelmeden buradaydık,  ve toprak sahi'biyd ik.  Azor' lardan 
gelen herhangi bi r yabancıyı pataklayabi l i rim. Onlardan da
tıa Iyi eğitim gördüm. Öyleyse, nası l oluyor da bizi yen l 
yorlar, topraklarımızı ele geçirlyorlar v e  bankaya para ya
tırıyorlar? Ben bu soruya bir  tek cevap bulabl l iyorum. Biz
de akı l  yok d a  ondan . Ya kafamızı kullanamıyoruz. ya da 
kafamızda 'bi r  bozukluk var. Herhalde, çift l i k  yönetmeyi be. 
ceremed;k, apaçı k  ortada bu . Biz çiftç i l i:k oynadık, o kadar. 
Kan ıt  mı istiyorsunuz? Asl ında ben de bunun Için buraya 
getirdim sizi,  Ihtiyar Silva ile tüm aşiretin i n  bir ç ift i l iğ l  
nası l  iş lettiklerini  g östermek için.  Bak ın  şu araziye Azor'
lardan yeni gelen bir kuzeylı  a ld ı  bunu, Işe baş lamak için.  
Ve iyi  k ira ödüyor Si lva·ya. Çok geçmez başarıya ulaşır .  
ve lflasın  eşiğ inde olan bir  takım Ameri kal ı  çiftçinin top
raklarını  satın a l ı r. Şuraya bakı n ,  boşa harcanan b i r  karış 
toprak bulamazsınız.  Daha s iz  bu toprağı  yazı n  görme l i
Riniz.  Biz im zar zor azbuçuk ürün kopardıöımız bir  yerden 
onlar bol bol dört ürün elde ediyorlar. Dikkat ed i n ,  bak ın  
nası l  s�k  d i kmlşler:  Ağaç dizı :�rl arasında frenküzümü, 
l renküzümlerl arasında fasulye. ağaç dizi ler inin sonunda 
y i ne fasulye. Sanırım Si lva şu ik i buvuk hektar yer i ,  hek
ı arı bin dolardan satmaya yanaşmaz. trlnk peşin verseniz 
hi le.  Oysa burasını  a lmak için dedeme hektar başına yüz 
ılnlar verd i ,  hem de uzun vadeyle. Bense, Işte g örüyorsu
ı ı ıız, Kumpanya 'ya çal ışıyorum. ve Azor' lardan venl çıelen. 
ı lııha Ameri kanca konuşmasını  bi le b i lmeyen kuzenl Için 
ınieton hattı çekmekteylm. Domuzların ı sem i rtmek Için yol 
boyunca acı bakla d i'ktirmekle -yaln ızca bunu akı l  et
ıııokle- Si lva. büyükbabamı n  tum çifti l i kten elde etti�l 
kArdan çok daha fazlasını  kazanmıştır. Büyükbabam acı 
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bakla dit<meyl hor görür, burun kıvırırdı ;  kıvrık burunla öl
dü gitt i ,  lpoteklerle yüklü bir sürü toprıtk bıraktı ardında. 
Ambalaj kağıdı Içerisinde domates diki ldiğini duymuş muy
dunuz hiç? Porçugez'lerln bu yöntemi uyguladıklarını l ik 
gördüğümde, babam gülrnekten katıldıydı .  Ve katılmaya da 
devam etti .  Ama ne oldu? Onlar bol domates ürünü elde 
ettiler, babamın küçük bir alanda diktlği domatesleri ha
mamböceklerl yedi ler. Bizde kata lşlemlyor, buluş yok, ya 
da bunun gibi b ir  şey. Yalnızca şu küçücük tarlaya bakın :  
Yı lda dört kez ürün veriyor. Her karışı veriml i .  Durmadan 
veriyor. Örneğin şurada, kentte, öyle bostanlar var ki , ya
rım hektarı bizim eski toprakların Ikibuçuk hektarından 
datıa çok ürün verir. Ne derseniz deyin, PorçLJ9ezler do
ğuştan çiftçi ,  sorun bu. Bizler hiç bir şey çakmıyoruz, hiç 
bir zaman da çakmış deği l iz. 

Saxonne elektrlkçinln peşini bırakmadı. onu adım adım 
fzleyerek sotıbetinl sürdürdü. Genç Işçi öi:jleden sonra saat 
birde onlardan ayrı ldı .  Aıor'lardan gelen son göçmenln 
evine telefon çekmeye gitti .  

Bir kentten geçerlerken Saxonne üstü muşambayla 
örtülü sepetini el inde tutardı .  Ama Ipleri o biçim düzen
l emişti ki, açık yola çıkar çıkmaz kollarını halkalardan ge
çirir, sepetl sırtında taşıyabi l l rdl .  O zaman, tJirulele'nin 
küçük kutusu sol kolunun altına g i rerdi .  

ıflektrlkçlye rastladıkları yerin bir mil uzağında, kı
yı lar ı  çalılarla kaplı küçük bir derenin yolu kestiği bir nok. 
tada mala verdi ler. B i l ly soğuk yemeklerle karınlarını do
yurmaya razıydı .  Saxonne'un Plne Street'teki küçü4< evle
rinde hazırlanmış olduğu son yemekti bu. Ne var ki Sa
xonne ateş yakıp kahve plşirmeyl kafasına koymuştu bir 
kez. Bunu kendisi Iç in istemiyordu. Yalnızca şöyle düşü
nüyordu: Bu tuhaf yolculuğa daha yeni baş lamışken, elden 
geldiğince her bakımdan Bi l ly'nln rahatını sağlamalıydı .  O 
da kendisi g ibi tutkun ve coşkunluk duymalıydı bu serü. 
venden. Ona soğuk bi r yemek yedirerı�k ıkeyfini kaçı rmak, 
bu coşkunun lik kıvılcımlarını söndOrmek n iyetinde de
OIIdl. 

- Acelemiz olduğu düşüncesini hemen kafamızdan 
söküp almalıyız Bll ly. Zaman bol. Biz gezip tozmak eğlen
mek, ·kitaplarda okuduğumuz gibi gerçek bir serüven ya
şamak Için yola çıkmış bulunuyoruz. Atı, bir bi lsen nasıl 
Isterdim beni Coat lsland'a balıf< avına götüren o çocuğun 
şu durumu görmeslnl . Oakland'ın olsa olsa bir çıtc:ış nolc:-
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tası olabi leceğin i ,  başka b i r  işe yaramadığını söylüyordu. 
Iy i  ya işte, biz de yola çıktık, tamam mı? Ve kahve kay
natmak için burada mola verd ik .  Ateş yaksana, B i l ly, ben 
de suyu hazırlayıp sofrayı kurayım. 

Suyun kaynamasını beklerlerkan B l l ly sordu : 
- Bu bana neyi anımsatıyor, bi l iyor musun? 
Elbette bi l iyordu Saxonne, ama kocasına söyletmek 

için başıyla hayır işareti yaptı .  
- Tanıştığımızın ertesi pazar gününü anımsatıyor. Ha

ni Prens ' le Kral ' ın çektiği arabayla Moraga vadisine git
miştik. O gün sofrayı sen ıkurmuştun. 

Saxonne mutlu bir gülümsemeyle :  
- Yalnız. o günkü yemek bugünkünden daha Iyiyd i ,  

dedi. 
B i l ly :  

- O gün başka bi r şey daha olmuştu, hiç bl lemiyece-
ğim b i r  şey. diye konuştu. 

Saxonne'un gözlerinden bel l iydi bi ldiği ,  ama: 
- Acaba nedir? diye mırı ldand ı .  
B i l ly de gözleriyle karş ı l ık  verd i ,  Içten gelen bir ha

reketle karısının el in i  tuttu, yanağını okşattı. Sonra, avu. 
ounda hapsettiği ele doğru seslenerek: 

- Küçücüksün . dedi ,  ama çok severim sen i .  Şimdi  
baştan başl ıyoruz birbirimizle flört etmeye, tamam mı?  

Iştahla yed iler. B i l ly üç fincan da kahve içti . Dişlerini 
beşinci etll sandöviçine geçi rerek mırı ldand ı :  

- Görüyor musun k ı r  tıavası nas ı l  iştahını açıyor in
sanın ! Bana öyle gel iyor ki tüm bir at ı  mideye indirebi
l l rim. bir 1<azan da kahve Içebi l i rim üstüne . 

Saxonne'un akl ı  genç elektri·kçinin sözlerine takılm ış
tı yen iden . Aldığı bi lgi lerin bi r genel özetini yaptı .  

- Amma da çok şey öğrendik adamdan! diye hay
kırdı. 

- Sanırım şunu öğrend ik ki, dedi B i l ly, burası bize 
göre yer deği l .  Arsa ların ikibuçuk hektarı bin dolar ediyor. 
muş bak sana . . .  Cepte var yirmi doları 

Saxonne telaşla: 
- Yok canım, burada kalacak deği l iz !  dedi . Ama şu 

bir gerçek ki, tıu fiyatı Portekizil ler saptamışlar. Iş leri 
çeviren onlar . . .  Çocuklarını okula gönderen onlar . . .  Ço
cukları olan da onlar . . .  hem, sen de söyledin ya, yağ tu
lumu gibi çocuklar. 

- Ben de beğeniyorum onları. Bununla birl i kte, hek-
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tarı yüz dolardan yirmi hektar topra('ja sahip olmayı, bin 
dolardan iki hektara yeğ tutardım. Nasıl söyleyeyim sana? 
Öylesine küçük bir yerde yaşamaktan ödüm patlayacakmış 
gibi geliyor. Sanki dışarıya düşecekmişim gibi . 

Saxonne da payiaşıyordu onun bu duygusunu. Yirmi 
hektarın sah ibi Glmaok daha çeklclyd l .  Aradaki bir 'kuşak 
farkı hesaba katıl ırsa, Wll l  amca gibi hırsla duyuyordu ge
niş toprak tutkusunu. 

- Iyi ya, dedi Bll ly'ye, biz de burada kalmayız. Yir
mi hektar deği l .  Beyl ik topraklarından seksen hektar bul
mak peşinde koşarız. 

- Bana sorarsan, babalarımızın, dedelerlmlzln yap
tıklarına karşılık olarak tıökümet bize Istediğimiz toprak
ları vermelidir .  Baık ne diyorum, Saxonne: Mademki an
nen boydan boya Amerika'yı katetmiş;  mademki büyükba
bamla büyükannem Kızılderi l i ler tarafından öldürülmüş
ler; elbette ki hükümet de bir şeyler borçlu olmalı onlara. 

- Iyi ya Işte, bu kalıtıma biz konmal ıyız. 
- Konacağız elbette, mutlaka ·konacağız: Monterrey' 

nin güneyinde, set<oyaların bittiği dağlarda, bir yerlerde . . .  

ll 

Haywards kenti yoluyla yiirüyerek Ni les'a det< g itmek, 
rahat yarım gün al ırdı .  Y·lne de Saxonne'la Sl l ly anayol� 
dan ayrı l ıp paralel yol lara g irmeye ve tarlalardan geçme
ye zaman buldular. Bütün tarlalar karış karış Işlenmiş, ta 
yollara taşmıştı. Saxonne şaşkınlıkla bakıyordu esmer de
ril i göçmenlere: Metel i ksiT gel iyorlar, toprağa sahip çı
kıyorlar, tıe'ktar başına de�arlnl dörtyüz, bin, Ikibin dolara 
yiikseltlyorlardı .  

Her yerde çalışma gırla gidiyordu. Kadınlar, çocuklar 
da erkeklerle birlikte tarlada çalışıyorlardı .  Hiç durmadan 
toprağı alt'üst ediyorlar, ona rahat yiizü göstermlyorlard ı .  
Toprak da onların zahmetine karşı l ık veriyor, bedelini ödü
yordu. Yoksa çocuklarını okula gönderemezhırd l ,  ve ketı
dileri de çeşit çeşit arabalaris gezemezlerdl yollarda. 

- Yüzlerine bak hele, diyordu Saxonne. Hepsi bol
luk mutluluğu taşıyor. Bir de bizim mahal ledek l lerin grev
den sonraki yiizlerlnl geti r gözlerinin önüne: Ne biiyüf< ay
rım, deği l  ml? 

Bll ly: 
- Orası öyle, diye onayladı. Kuşku yok ki Işleri tıkı-
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rında. Her şeylerinden bel l i .  Yalnız. sana şunu söyleyeyim, 
karşıma geçip kurum satmasınlar bana, topraklarımızı ve 
her şeyimizi el imizden aldı lar d iye. 

- Yok canım, hiç de öyle kurumlu tavırları yot< adam
ların. 

- Olsun, sen dediğime bak. Bununla bir l ikte, pek o 
kadar da açıkgöz deği l ler hani .  Atlarla l ig i l i  konularda on
lara bazı şeyler öğretebi l i rim. 

Kuçük Ni les kentine vardıklarında, güneş batmak üze. 
reyd l .  Son yarım mi l  boyı.ınca sessiz duran Bi l ly çekine çe
klne bi r önerlde bulundu: 

- Ne d iyorum bi l iyor musun? Bir otel odasında kal
sak tılç de kötü olmayacak. Sen ne dersin? 

Saxonne •kesinl ikle başını salladı . 

- Bu biçim ıH;ıl ı rsak. ce'blmizdeki yirmi  dolar eriyip 
g ider. Bir şeye başlamanın tek yolu, baştan başlamaktı r . 
Biz otellerde gecelerneyi tasarlamış deği l iz  k i .  

- Pekiyl ,  ben oyunbozanl ık etmiyorum. Yalnızca , seni 
düşünüyordum da. 

- Öyleyse benim de oyunbozanl ık  etmeyeceğiml dü
şünmenl isterim. Hadi baka l ım, şimdi, akşam yeme�ini  
bulmak iç in Işe koyulalım. 

Güzel bir d i l im sığır eti, patates, soğan ve bir düzine 
elma satın aldı lar, kentten çı·kıp yakınlarda bir dere bu. 
lunduğunu gösteren çalı larla kapl ı  ağaçl ık  bir yere ulaş
tılar. Ağaçların yakınında, •kumluk I:Ji r yerde kamp kurdu
lar. Çevrede bol kuru odun vard ı .  B l l ly odun keser dal 
toplarken neşeyle ıs l ık çal ıyordu. Kocasının keyfini he
men sezmekte usta olan Saxonne. onun dudaklarından 
çıkan falso lu  sesleri duyunca sevindi , başladı kendi ken
dine gülümsemeye. Kumiara karışmış tahta parçalarını 
ayıkladı ,  yemek masası işini görecek olan muşambayı ve 
örtüleri serdi .  B ir  kamp ateşinde yemek pişirme sanat; 
hak'kında öğreneceğl çok şey vardı . Önce şunu �ördü : B i r  
ateşin yoğunluğu, büyüklüqünden çok daha önemliyd i .  Kah
ve kaynayınca, telven in ditıe çökmesi için birkaç damla 
soguk su -kattı, kahve kabını soqumasın diye korların yanı
başına koydu. Patatesleri soğanları yuvarlak doğradı, hep
sini aynı tavada kızarttı , Bl l ly 'nln önüne kovacağı tavayı da 
üstüne örttü. Bi l ly'nln pek sevdiği yöntemle, yanı yaqsız 
k ızdırı lmış tavada plş ird l  eti. Bu haz ırl ıklar bitince, Bl l ly 
kahveleri doldururken, SaX'Onne eti böldu, sonra yeniden 
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tavaya koyup ateşte Iyice ısıttı(iı patateslerle so(ianları da 
da pay ederek dağıtım yaptı ,  

B i l ly 'nin keyfine diyecek yoktu. Son kahvesini de Içip 
bir sigara sarmaya başlayınca: 

- Daha ne Isteriz? diye tıaykırdı .  Bundan Iyisi can 
sağl ığı .  

Dirıseği üzerine yaslanıp boylu boyunca uzanmıştı. 
Ateş alev alev yanıyor, Saxonne'un yanaklarının rengine 
renk katıyordu. 

- Düşün bir kere: Analarımız babalarımız yolda Iken 
Kızılderi l i lerden, yırtıcı hayvanlardan ve bir sürü şeyden 
korkmak durumundaydı lar. B ir  de bize bak. Döşekte sak
lanmış ,  tahta bltl gibi güveni rk lçindeyiz. Bak şu kuma. 
Bundan daha iyi yatak mı olur? Kuştüyü gibi yumuşacık. 
Ve sen öyle ş irin görünüyorsun ki gözüme. Şimdi seni gö
ren onaltı yaşından fazla yok der. Bahse glrerim ki böyle 
der. Ya! Ormanda uyuyan güzel kızı 

Saxonne ateşli gözlerle kocasına baktı , başını çapkın 
bir hareketle eğdi .  bembeyaz d işlerini göstererek güldü. 

- Öyle ml, küçük bey? dedi. Eğer sigara Içmekle uğ
raşmasaydınız, size bir şey sorardım, lrumsalda uyuyan 
güzel oğlan: Acaba anneniz daha eve dönmedlğlnlzl bi l i
yor mo..? 

B l l ly yapmacı·kl ı  bir ağırbaşlı l ıkla söze başladı: 
- Bak, sana bir sorum var, Izin verlrsen. Seni In

citmek Istemem, ama çok önemli  bir şey var bi lmek Is
tediğim. 

Saxonne bir süre bekledl. Boşuna 'bekledi .  Bi l ly'den 
ses çtkmadı .  

-- Eee? Hadi, söylesene? dedi . Neydi söyleyeceğln? 
- Sana söyleyeceğim şuydu ki, sırı lsıklam aşığım SB-

na. Saxonne. Ama bak, gece o lmak uzere, blzse her yer
den uzağız . . .  Yani .  gerçekten 'biz evli miyiz, değil miyiz? 
bunu bilmek isterdim. 

- Gerçekten evl iyiz. N iye sQrdun? 
- Hl l içl Unutmuş g lblydlm de. Biraz da sıkı lmıştım. 

Anlarsın ya? Çünkü eğer evli o lmaaaydık, görmüş oldu
ğum terbiye gereği ,  böyle bir yerde . . .  Şey . . .  

Saxonne sert b ir  görünüşle: 
- Pekiy i ,  peklyl, yeter, dedi .  Şimdi hem zamanı .  hem 

yeri , yarın sabah için yakacak odun toplamanın. Bu arada 
ben de bulaşıkları yıkar, mutfağı düzene korum. 

Bl l lv sözünü dinlemek için ayağa kalktı , ama gldece-
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ğlne, onu kucaklayıp göğsünün üzerinde s ı kt ı .  Tek sözcük 

söylemed i ler. Yal nız, B l l ly yola koyu lunca, Saxonne'un yü
reği heyecanla pı r pı r ediyor. derin b i r  mutlu luk çiçek açı
yordu dudaklarında. 

Karanl ı'k basmıştı. Önceleri bel l i  bel i rsiz yı ldızlar göz 
kırpıyordu. Sonra onlar da yokoldu. Cal ifornla'nın past ırma 
yazı başlıyordu .  H ava ı l ıktı .  Rüzgar yoktu.  Ancak hafif b i r  
seri n i l k  duyuluyordu. 

Bl l ly Işini biti rip ateşin karşısınd a  batfaniyenin üze
rine oturdu.  

- Sartl<i yeni yaşamaya baş lıyorum gibi  bir duyqu var 
Içimde, dedi Saxonne. Dakiand'da on yılda öğrend i klerim
den daha ço�unu öğrendim bU<lün .  Çiftel l i k  sandığımdan 
daha ı:ıenlş bir  konuymuş da tıaberlm yok .  

B l l ly karş ı l ık vermedi .  Gözlerini  ateşe d ikmiş.  öyle du
ruyordu .  Saxonne kafasını bi r şeyin kurcaladığını  bi l iyo rd u .  
B ir sonuca ulaştıqın ı  görünce, e l in i  tutup sord u :  

- N e  var Bl l ly ?  
- Ciftllğlmizl diişünüyordum .  Bütün bu klıcUk ranch' 

lar da kötü sayı lmaz. Yabancılar iç in Iyi . Ama t:ıiz Ameri
kal ı lar englne merakl ıyızd ı r. Karşıdaki tepeye bakarken 
bütün bu topraıkiarın ben i m  olduqunu düşünebllmel iylm. 
Tepenin gerisindeki toprakların Ik inci  tepeye karlar beni m  
olduqunu, onun a rd ı ndaki arazin in  d e  göz a labi ldiğine be
nim mal ım olduğunu düşıünebl lmeliylm. Bana ait  olan krs
ra'klarla tavların bir derenin kıyısında otladık ları n ı ,  koş. 
tukları n ı .  clfte attı'kiarını  bi lmel iy im.  At yeti stirm�kte cok 
para VAr. bil iyorsun. Özel l ikle Ir i  yük hayvanları , b irbirine 
uvqun l?)diş atlar,  çifti  blnsei<izvüz dolara <ı Ider. Söyle bir ·  
Ikl imde geniş, zengin  otlaklar, bir  de kôti"ı havalar Ic in  b i r  
tıerr nakları oldu mu,  başka bi r şeye qerek vok. Dı:ıha ön
ceden bunu hiç düşünmemlştlm .  Ama şimdi bu çiftl ik ta
sarısı beni sarmaya başlıyor. 

Saxonne coşmuştu. Kendisini  I lg i lend i ren konuda yeni 
sevler ö!"irenlvordu. fş i n  hoş yan ı .  B l l ly'den öqnmiyordu. 
Dahası var: B l l ly d e  J lg l lenlyordu bu konularla! Onu coş
turma·k Için :  

- Hazineden toprıri< alabl lsek, atlara d a ,  her şeye de 
bol bol ver olur. ded i .  

- Elbette. Evin çevres inde sebze ve meyve yetlsti
ririz,  kümes hayvanları beslerlz, Porçuqezlerln yaptığı gibi. 
Ama bizde atlar Iç in de yeterli yer bulunacatc . 

- Taylar pahal ı  deği l ml , B l l ly?  



- Pek pahal ıya gelmez bize. Kaldırımlar çabuk yıp
rand ı rı r  atları . Ben damızl ık kısraklarımı kentte yıpranmış 
olanlar arasından seçeceğlm.  Işın bu yanını Iyi bi l irim ben. 
Onları mezatta satarlar. Bu •hayvanlar kent sokaklarında 
Işe yaramaz artık, ama burada y ı l larca Iş görtır daha. 

Uzun bir sess izl ik oldu. Sönmek üzere olan ateşin 
Içinde geleceğin  çiftl iğini  görüyorlardı .  

Sonunda, B l l ly düşlerden sıyrı l ıp çevresine bekındı .  
- Ne kadar sessiz, değil ml?  dedi .  Sanki bir kara-

1<edl ler toplantısındaymışız gibl l  Oysa dünyanın en güzel 
Ikl imi var burada. Çocukken çok duymuşumdur babamdan 
Cal lforn la Hcl iminin övgüsiinü. Bir  kez Doğu'ya gitmiş, bir 
yaz bir de ·kış geçirmişti , bir deha oraya dönmeye tövbe 
etmişti. 

- Annem Ikl im bakımından bu böl9enln eşi olma
dı�ını söylerdl .  Çöl leri dağları aştıktan sonra buraya va
rınca kim bil ir  nasıl  güzel bir yer göründQ gözleriner Süt 
ve bal ülkesi dlyorlarmış buraya. Cady'nın dediğine göre 
toprak öylesine zenginmiş k1, onu elle kazmak yetlyormuş. 

- Her yer av hayvanı dolu, diye ekledi Bl l ly. Ba
bamı evlAtlık  edinen Bay Roberts, San Jouquln'den Ce
lumbla ı rmağına tıüyfik baş hayvan götfmnüş. Kendisine 
yardım eden kırk 1<1şl varmış.  Ama yola çıkari<en barut ve 
tuzdan ba!llk& bir şey almamışlar. Avladıkları hayvanlarla 
beslenmlşler. 

- Alageylk doluymuş dağlar. Annem Sant111 Rosa do
laylarında ren geyiQI sürüleri görm'üf. Bir gOn oralara da 
gidel im. Bl l ly. Hep Jatemlşlmdlr. 

- Batıamın del lkanlı l ığında, Sacramento'nun kuzeyin
deki bir  vadlde, dolu grlzzly ayısı varmı ş .  Ol) ları tıüfeide 
öldürmek Için o araziye glrerml�. Bu ayıtara açık havada 
rastladılar mı ,  babamla Mekslkalı lar onları at sırtında ke
valarlar ve kement l le yal<alarlarmış. Babam derdi oki ,  grlzz
l l lerden kor1c:mayao bir atın değeri on katı fazlaymış .  Va 
panterlerı Yaşl ı lar onlara yaban kedlsl de derlermlş .  Hak 
lısın. bir gOn gidelim Santa Rosa'ya. Be.kl de kıyı bölge
sindeki topraklar tıoşumuza gitmez. serserl l l�l  sOrdürürüz. 

O orada ateş aönmOş, Saxonne saçlarını tarayıp öro
mllştO. Vetmak Için pek t . .ızırlığa gerek yoktu. Birkaç da
kika sonra battaniyelerin altında yanyana uzanmış lerdı .  Sa. 
xonne gözlerini yumdu, ar ı uvkusu gelmedi . Tersine her 
zamen1clnden daha uyanıktı . Ine kez olarak vatıvordu açık 
l�we;da. Ne kadar da l radeıılnl kullansa, kendin• .. ı ,"tıramı-
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yordu bu tuhaf duruma. Ayrıca, ayakları çok yürümekten 
sertleşmıştı. Sonra, altındaki kum hiç de yumuşak deği l d i .  
ki buna ç o k  şaştı . 

B ir  saat geçti . B l l ly'nin uyuduğuna Inanmış gibi  yapı
yordu . ama uyumadığına emindl .  Yanan bir dal ın  çatı rd ıs r 

onu . hoplattı . B ı l ly de hafifçe kıpırdadı g ib i .  
- Bi l ly, uyan ık  m ıs ın? diye mırı ldand ı .  
B l l l y  yavaşça :  
- Evet, ded i ,  uyan ığım,  v e  görüyorum ki altımızdalci 

l<um çımentodan daha sert. B u  bana ders olsun . Ama kl
mın akl ından geçerı:�i?  

lkı.sl de hafifçe yatış biçim in i deği şti rdi ler, kurnun 
sı n sı ,  s ınır bozucu dokunuşundan kurtulmaya çalıştılar 
Ama boşuna. 

Ansızın burgu sesi gibi madeni bir  gıcırtı Saxonne'u 
hoplattı. Oralara saklanmış  bir c ırc ırböceğiydi herha lde. 
Genç kadın  bı rkaç dakika dayand ı .  ama B l l ly patladı :  

- Neyse n e  ama . sinirlerimi  bozmaya başlad ı .  
- . Sanırı m çır19ıraklı yı lan deği ld ir .  
Saxonne sak in  görünüyordu, ama asl ı nda hiç de öyle 

deg ı ldl .  
- Ben de aynı şeyi düşünOyordum. 
- Bowman eczanesinin vitrininde Iki  tane (Jönnüştüm 

o yılanlardan. B i l iyor musun, Bi l ly ,  ortası del ik .  bir dişi var. 
d ışini  etı ne g eç irdi  m i  zeh ir o kanaldan vücuduna akıyor. 

B f l ly. s ırf gösteriş olmayan bir ürküntüyle :  
- Bırr !  etti . Yüzde yüz ölüm va-r ucunda. Herkes öyle 

soylüyor. Anca1< bir Bosco kurtarabil ir  paçayı .  
B ir  panayırda gördüğü bir çığırtkanın sesini takl it  ede

rek Saxonne bağırdı : 
- Bosco on ları çiğ çiğ yer! Bosco onları can l ı  canl r  

yuta ri 
- Evet ama Bosco'nun bütün yılan l arının zetıl r  tor

bası çıkarı l mıştı . Yani . sanırım çıkarı l mıştı.  Her neyse, uyu
yamıyorum ya! Tuhaf! Şu sin ir  törpüsünün çenesini kapat
mayı çok isterdim. Acaba gerçekten çıng ıraklı  yı lan m ı ?'  

Saxonne: 
- Yok can ı m i  diye kesip ett ı .  Bana olanak yok BU

tun çıngırakl ı  yı lanlar çok es�lden öldürülmüş, kökleri ku
rutı.ılmuş. 

B l l lv  Insafsız bir mantıkla dlrettt : 
- Öyleyse Bosoo nereden buldu o yılanları ? Hem sen 

ne diye uyıımuyorsun? 

271 



- Sanırım bütün bunlar benim içi n  yen i l i k  de ondan 

olacak. Şimdiye dek hiç kampta yaşamış değildim. 
- Al benden de o kadar. Kamp yaşam ını hoş b i r  şey. 

tatl ı  b i r  eğ ience sanırdım.  

Tanrının cezası kum larda yeniden dönerek derin derin 
Iç geçirdi. 

- Ama eninde sonu nda al ışacağımızı sanıyorum . Baş
kaları n ı n  yaptı ğ ı n ı  biz de yapabi l iriz. Açı k  hava kampında 
yaşayan çoook. Her şey yolunda.  Burada özgür ve bağım
sızız,  k ira ödemek yok, baş ımızda patron yok . . .  

Birdenbire susuverd i .  Çal ı l ı k lar aras ı ndan zaman za
man bir h ı ş ı rtı gel iyordu. Nereden geldiğini  anlamaya ça
l ı ştı lar mı. ne sihirdlr  ne keramet kesi liyordu ses . Tam 
dalacak g ib i  oluyorlard ı ,  haydi yine başl ıyord u .  Esrarlı b i r  
Iş. 

Saxonne Bi l ly'ye sokulara k  düşüncesini  söyled i :  
- Sanki b i r  şey yerde sürüne sürüne bize doğru i ler-

l iyor gi•b l .  
- Yok canım ı 

B i l ly bir  tek avuntu buldu ona:  
- Sanırım bir  K ız ı lderi l i  olamaz. 

Uzun uzun esneylp kendin i  toparlad ı .  
- Yuf bize! Ayıp be ! Korkacak n e  var sanki? Eski

den öncü göçmen lerin neler çekti klerini b ir  düşü n .  

Bi rkaç dakika sonra omuzları sars ı lmaya baş ladı.  s._ 
xonne s i n ir l i  s i nir l i  g üldüğün\i anladı. Bl l ly:  

- Babam bana bir  öykü an latırd ı ,  onu an ımsadım , di
ye açıklad ı .  Suzanne Kl eghorn adı nda yaş l ı  b i r  hdın var
mış.  Oregon'un i l k  öncü l erinden biri . Karasulu Suzanne 
derlermiş.  Ama yaman n işanc ıym ış.  Bir seferinde, onun 
da bulunduğu göçmenler Kızı lderi l i lerl n  saldırısına uğra
mış.  Bütün arabalarını daire biçimine sokmuşlar, içine sı
ğınmışlar. Araba ların ardı nda siperlenen göcmenler epey 
Kızı lderi l i  vurmuşlar. kalanlar da kaçmış. Beyazlar çok 
güçlüymüş araba çemberi n in  içinde. Kızı lderi l i ler onları 
çemberden dışarı ç ıkarıp kolayca avlamak Içi n  ne yapsa
lar beğenirsln? Bir  gün önce başka bir  kafi leden tutsak 
a ldıkları ik i  beyaz kızı  geti rm işler, başlam ışlar,  işkence 
yapmaya. Ates menzi l in in  d ış ında. ama herkesi n  çıörebi
leceğ i gi<b l yakınmışlar.  Beyaz adamların işkence görü ntü
süne dayanamayacakları n ı ,  saklandı kları del ik lerden fırla
yacakların ı ,  d ışarı ç ık ınca da tuzağa düşeceklerini hesap-
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lıyorlarmış. Beyazların el inden bir şey gelemezmiş. Beyaz 
kızları kurtarmaya gitseler, fareler g�bi kıstırılacaklar, K ı
zı lderi l i ler onları ele geçlrecekler, hepsini öldürecekler
miş. O zaman koca Suzanne ne yapmış bi l iyor musun? 
Uzun namlulu bir ·Kentucky tüfeği kapmış, namlusuna nor
mal in üç katı barut doldurmuş, kızlara işkence eden i ri 
yarı savaşçıya nişan almış, tetiği çekmiş. Si lah öyle bir 
geri tepmiş ki, ·kendisini i<ıçüsfü yerde bulmuş. Düşerken 
de omuzu çıkmış ve Oregon'a varıncaya dek omuzunun 
ağrıdığından yakınmış. Ama i riyarı Kızılderi l iyl de ataları
nın yanına göndermiş yat Herif nası l  öldürüldüğünü an
layamamış bile. Ama sana anlatmak istediğim ·bu öykü 
değildi . Koca Suzanne John Barleycorn'u severmiş. Fırsat 
ıbuldukça gırtiağına dek içine gömüliirmüş. Oğul ları, kız
ları , morlik kocası çok dikkat ederlermiş ortalıkta John 
Barleycom bırakmamak için, yoksa hemen ele geçirirmiş. 

- Ne ele geçirirmiş,  diye sordu Sa>C!onne. 

- John Barleycorn 'u - ha sahl ! sen bunun ne ol-
duğunu b ilmezsin - Çok eskiden viskiye veri len bir ad
dır  ıbu. B ir  gün, hep birlikte ıbir gezinti yapmaya karar ver
mişler. (Oregon'a varmadan Bedega adında küçük bir kent
te kalmışlar; o lay orada geçiyor.) Koca Suzanne, roma
tizma ağrılarının çok azdığını I leri sürerek geziye katıl
mayı kesinl i'kle geri çevirmiş. Ailesi hemen çakmış du
rumu: Evde on l itrel ik  kocaman bir vlski damacanası var
mış. Pekiyi, demişler, istemiyorsan gelme sen, otur evde.  
Ama evden ayrılmadan, torunlardan birini bahçenin en bü
yük ağacının tepesine ç ıkarmışlar, viski damacanas ını yer
den yirmi metre yüksekl ikte bir dala astı rmışlar. Akşam 
eve dönünce bir de bakmışlar. Suzanne mutfağın taşları 
üzerinde sızıp kalmış. Körkütük sarhoş. 

B i l ly  aniatmasına 'bir süre ara verince Saxonne çe-
kine çekine bir  düşünce i leri sürdü: 

- Bel'ki de ağaca tırmanmıştır. 
B i l ly kahkahayı bastı. 
- Bi lemedin,  dedi. Banyo yapmak ıçın kullanı lan bü

yuk bir  le.ğeni götürüp ağacın dibine yerleşti rmiş, sonra 
gitmiş ·hurda ıbir si lah indirmlş duvardan, damacana param
parça oluncaya dek ateş etmiş. Sonra da oturmuş, leğenln 
Içine dolan viskiyl bir güzel içmiş. 

Saxonne bir kez daha tam dalmak üzereydi ki, aynı 
hışrrtı yine duyuldu. Daha yakından bu sefer. Sinirleri öy-
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tesine gergindi ki ,  bir yırtıcı hayvanın gürültü etmemeye 
uğraşarak sürüne sürüne 'üzerlerine geldiğini seziyordu. 

- Billy! diye fısı ldadı .  
Bi l ly uyanık bir sesle :  

- Evet, duyuyorum, diye karş ı l ık  verd i .  
- Acaba bir panter m i ?  Yahut belki d e  b i r  yaban 

kedisl. 
Bi l ly rahat bir solu'k aldı.  
- Hadi canım, diye mırı ldandı.  Sanki ben bi lmez mi

yim ne olduğunu? Tavşan bu. Ehli  tavşanların arka ayak
larıyla tıpkı bu sesi çı'kardtğını duynıtrŞumdtır. 

Saxonne uyumayı denedi, başaramadı .  Zaman geç
Ukçe kum daha sertleşiyor, etlerin i ,  kemiklerini ağrıtıyor
du.  Mantığı bi r vahşi hayvanın varl ığını kabul etmiyordu 
gerçi ,  ama düşünde ıbir yığın vahşi hayvan beli riyordu. 

Yeni bir ses duyuldu. Bir sürtünme, ya da tı rmalama 
deği ldi bu. Çal ı l ı klardan iri bir gövde geçiyonnuş gibi b ir  
gürültü. B irkaç dal çatırdayıp kırı ldı . Dallar aralandı, sonra 
yeniden kapandı sanki. 

B i l ly işi oluruna bıraktı. Gülerek: 
- Eğer, dedi ilk duyduğumuz hayvan bir panterse, 

bu seferki fil olsa gerek. Iri bir hayvana benziyor. Bak. 
dinle. Yaklaşıyor galiba. 

Ses sı·k s ık  'kesil iyor, sonra yeniden başlıyordu. Ve 
her seferinde daha kuvvetl i ,  daha yakından çıkıyordu. B i l ly 
yine kalktı, örtü terin üzerinde Saxonne'un yanına oturdu, 
koluyla sardı onu. 

- Daha gözümü yumamadım,  diye yakındı .  Işte, yine 
i lerl iyor. Ne o lduğunu anlamak için çok şey verirdim!  

- Bir grizzly ·kadar ses çıkarıyor. 
Saxonne sinirinden ve gecenin sağuğundan tltriyordu.  

Bi l ly:  
- Etbette 'ki çekirge değil  karşımızdaki, diye takıldı . 
Kalkmaya yelteniyordu.  Saxonne kolundan yakaladı .  
- Ne yapacaksın? 
- Ben de bi lmiyorum. Bi ldiğim şu ·ki sinirlerim bo-

zulmaya başlıyor. Ne olduğunu aniayamesam keçileri kaçı
racağım. Gidip bir bakayım neyin nes i .  Çok sokulmam ,  me
rak etme. 

Gece öylesine karan i ıktı 'ki el ini  çeker çekmez görün
meyen adam oiLNerdi. 

Saxonne yere oturup bekledi .  Gürültü kesi lmişti . Sa
xonne B l l ly'nin hareketlerini çıkardığı seslerden, kuru dal-
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ların. odun ların çatırdı.sından izl iyordu. Az sonra B i l ly geri 
geldi , örtü lerin altına gird i .  

- Herhalde korkuttum onu, kaçtı gitti . Kulakları çok 
keskin, yaklaştığımı duyup sıvıştı. Oysa çok ses çıkarma
mak için epey dikkat ettim. Şışşşt! Gene gel iyor. 

Yere çöktü ler. Saxonne dirseğiyle Bi l ly'yi dürttü, zor 
duyuisıbi l ir  bir sesle fısıldad ı :  

- Işte orada. Soluğunu duyuyorum. Burnundan soludu . 
Yakınlarında bir kuru dal öyle çatırdadı ki ikisi bir

den, hopladı lar. Bi l ly sinirl i  b ir sesle: 
- Bu soytanlığa artık dayanamayacağım, dedi . Ses 

çıkarmasam biraz sonra bizi çiğneyecek. 
Saxonne kay.g ı land ı :  
- Ne yapacaksın? 
- Avaz avaz bağ ıracağım. Bakalım ne olacak. 
Derin bir soluk aldı ve vaıhşi bir çığlık att ı .  
Sonuç, bütün umutlarının ıkat kat üstünde oldu. Sa

xonne'un yüreği ağzına geldi.  Aynı anda düzensiz sesler 
ve hareketler duyuldu 'karanl ı·kta. Çal ı lar çatırdadı , ağır vü
cutlar sağa sola saldırdı.  Neyse ki bütün sesler uzaklaşıp 
kayboldu, yoksa akıl larını kaçırmaları işden bile deği ldi .  

Önce B i l ly bozdu sessizl iği : 
- Ne dersin bu işe? Vay canına ! Bütün :ımatör bok

sörler benim h iç bir şeyden korkmadığımı söylerlerdi. Bu 
gece beni .görmedi·klerine sevindim. Bu larırının belası 
kumdan da gına getirdim. Kalkıp ateş yakayım ıbari . 

Ateşi yakma'k zor olmad ı .  l<üllerin altında korlar var
dı ,  ·kuru dal ları atınca •hemen tutuştu. B i rkaç yıldız süzü
lüyordu gökteki pustan. B i l ly yıldızlara baktı , düşündü, 
uzaıklaşmaya başladı .  Saxonne: 

- Yine nereye .gidiyorsun ?  diye bağırdı .  
Kaçamak ıbir ticarşı l ık verdi B i l ly: 
- Bir yere gittiğim yok. Bir tasarı var kafamda. 
Alevlerin aydınlattığı çevreden cesaretle çıkıp yok-

oldu. 
Saxonne oturduğu yerde kaldı . Çenesine kadar örtün

müştü. Kocasının yürekl i l iğine hayraniiık duyuyordu. Bi l ly 
'küçük baltayı bi le almamış, seslerin yokolduğu yöne doğ· 
ru yürüyordu. 

On dak ika sonra bıyık altınden gülerekten döndü. 
- Hay şeytan çocuklar! Rezil etti ler beni .  Yakında 

gölgemden 'bi le  korkar dun.ıma düşeceğim . . .  Neymiş bi l i
yor musun? Bi lemezsin ki ! Bin yıl  geçse gene bu lamaz-
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sın.  Daha doğru dürüst gel işmemiş danalardan oluşan kü
çük bir sürü. Onlar bizden daha çok korktular, ödlerl pat
lad ı .  

Ateşin karşısına geçip b ir  sigara tel lendird l ,  sonra 
örtülerin altına g i rip Saxonne'un yanına uzandı. 

- Birkaç tosun beni bu durumlara düşürecekse, ya
man bir çiftçi olacağım demek i diye alay etti . Baban o l
saydı ,  yahut benim babam olsaydı ,  'k ı l ı  bi le kıpırdamazdı 
mutlaka. Biz neyiz bi l iyor musun? Soyumuzun tohuma kaç
mış kal ıntı ları. 

- Hiç de deği l ,  dedi Saxonne. Soyumuz mükemmel. 
Eskiler grbi becerikl i ,  yetene·kJ iyiz. Üstelik,  bizim sağlığı
mız daha iyi . Ama başka biçimde yetiştik, çocukluğumuz
dan beri :kentlerde yaşadık,  oraların gürültüsünü, yaşan
tısını, her şeyini bi l iriz de, ·kırları bilmeyiz. Biz doğanın 
içinde yaşaya yaşaya alışmadık  bu hayata, bütün sorun 
bu. Şimdi doğa i le haşır neşir olup antrenmana başl ıyo
ruz. Sabret biraz, bak göreceksin,  çok geçmeden baban 
grbi ,  babam g ibi derin uykulara dalabileceğiz gökyüzünün 
altında. 

B i l ly homurdandı :  
- Ama hertıalde kum üzerinde deği l .  
- Bunu bir daha denemeyiz. Gör işte. daha iş in ba-

şındayız, ama bir  şey öğrendik Haydi ,  sus artıık da uyu. 
Korku larından sıyrı lmışlard ı .  Ama altlarındaki kum git

tikçe sertleşiyordu. Önce Bi l ly  daldı. Saxonne'un gözleri 
kapandığı zaman uzakta bir yerlerde horozlar ötmeye baş
lıyordu. Uyıkuda bi le kurtulamadılar kurnun etkisinden. Te. 
dirgin bir tıy"ku çe1<tiler. 

Tanyeri henüz ağarırken Bllly örtünün altından usulca 
çıktı , ıbüyük bir ateş yaktı.  Saxonne tltreye titreye ateşe 
yaklaştı . Gözleri çukura kaçmıştı. Yorgundu bakışları. Sa
xonne gülmeye başladı. B i l ly de güldü. Oysa hiç de keyfi 
yoktu gülmeye. Gözleri cezveye takı l ınca canlandı.  Hemen 
ateşe koydu ıkahveyi .  

lll 

Dakiand'la San Jose arası kırk mi l 'dir. Saxonne'la 
Bi l ly bu uzakl ığı rahat üç günde aştılar. Başka ·bir 'ko
nuşkan elektrikçiye daha rastlamadılar. Rastgele yolcular
la konuşma fırsatı da ıbulamıyorlardı pek. Epey berduş 
çıktı karşı larına. Hepsi de hattaniyelerini dürüp sırtiarına 
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vurmuşlar, ana yoldan kuzeye ya da güneye gidiyorlardı .  
Saxonne t:ıl rkaçıyla ıkonuştuktan sonra. bu yersiz yurtsuz 
takımının çiftçi l ikten hiç bir şey an lamadığına inandı .  Ço. 
ğu yaşl ıyd ı ,  kol ya da kafa gücünü yitirmişti . Çalışmaktan, 
iyi bir iş bulunacak yerlerden başka konu bi lmiyorlardı .  
Sözünü ettikleri yerlerin 'hepsi de uzak yerlerdi .  Bununla 
birl ikte Saxonne onların anıattıklarından şu sonuca vardı : 
O sı rada toprakları iizerinden geçtikleri bölgede küçük 
çiftl i kler vardı ,  işçi çal ıştırmazlard ı ,  çalıştırsalar bi le ge
neli  i kle Portekizli işçi al ırlard ı .  

Oranın çiftç i leri bi le cana yakın değil lerdi .  Kaç çiftçi 
gelip geçti yanlarından. Birçoğunun arabası boştu. Ama 
hiç biri atiayın da götüreyim demedi onlara. Saxonne bir
kaç soru sormak fırsatını 'bulsa bile, merak ve kuşku i le  
bakıp ya anlamsız bir cevap mırı ldanıyorlar ya da bir şa
kayla karşı l ık  veriyorlard ı .  

B i l ly sövüp sıryıyordt.ı : 
- Tanrı cezalarını versin, bunlar Amerikalı değil k i .  

Eskiden herkes biriliriyle dosttu. 
Saxonne ağabeyiyle son konuşmasını anımsad ı .  
- Zaman değişti , B i l ly, dedi .  Sonra, bu kimseler kent

lerin çok yakınında yaşıyorlar. Bekle hele, ıbi raz dana uzak
laşalım, daha cana yakın kimselere de rastlarız. 

- Öküz gibi insanlar. 
Saxonne güldü. 
- Sanırım öküz gibi olmalarının nedenleri vardır.  B i l

miyoruz, belki de dayak attığın gençlerden birkaçı bunların 
oğul larıydı. 

- Öyle olsa keşke! Ben kendi payıma, beşbin hek
tarl ı k  adam bile o lsam, yorganını sırtına vurup yol lara dü
şen bir adamı kendim gib i ,  hatta kendimden çok sayg ıde
ğer bulurum. Sanırım ona bu duyguyu aşılarım.  

B i l ly önceleri , rastgele, daha sonra da yalnızca bü
yük çiftl iklerde iş aradı . Her yerden aynı karşıl ığı aldı :  Iş 
yoktu . B i rkaç köylü yağmurlar başladı,ktan sonra çift sürü
leceğini bi ldirdi ler. Küçük tarlalarda kuru toprağı işleyen
ler de vardı tek tük. Ama genel l i'kle çiftçi ler t:ıekliyorlardı. 

Saxonne:  
- Peki ama, sen çift sürmeslni bi l ir  misin? d iye 

sordu. ... 
- Hayır, ama kolayca öğreni len bir şey olduğunu sa

nıyor.um. Rastlayacağım i lk  çiftçiden ders alacağım. 
Ikinci gün öğleden sonra fırsat düştü. K'üçük bir tar-
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lanın yöres ını  çeviren tahtaperdenin üstüne oturdu, çift 
süren ıbir yaşl ı  adamı gözledi. Küçümser bir tavırla: 

- Peh !  dedi ,  öyle kolay ki. Şu zaval l ı  adam sabanı 
yönete'bi l iyorsa, ben iki saban yönetirim. 

- Hadi, deneseı.e• dedi Sa;ıconne. 
- Niye deneyeyim? 
Saxonne 9üleç bir yüzle alay etti : 
- Korkak! Yapacağın tek şey, ondan bunu istemek. 

Onun da söyleyebileceği en ağır söz, • hayır! ·dır Ama çe
kiniyorsun, sen ki Chicago Dehşeti 'ne yirmi raund dayan
dın da gık demedin . . .  

B i l ly tahtaperdenin öbür yönünde yere bıraktı ken
dini .  

- Yooo! O başka bu başka l diye karşı koydu. Bire 
karşı ik i ,  b�hse girerim ki bu moruk 1beni sepetler. 

- Hayır, niye sepetlesin?  Yalnız, sen öğrenmek ıste
diğini söyle, bir süre onun yerine sabanı yönetmeyi öner. 
Para istemeyeceğini de söyle. 

- Canım, alttarafı, açıkgözlük yapmaya kalkarsa sa
banını zorla al ırım el inden. 

Saxonne tahtaperdenin üstünden izledi görüşmeyi ,  ema 
uzak olduğundan konuşmayı duymadı .  Bi rkaç dakika sonra 
d izginler B i l ly'nin boynuna aktarı lmış,  sahanın sapları da 
el lerine geçmişti . Ve başladı toprağı sürmeye. Yaşl ı  1<öylü 
yanı·başından yürüyor, hiç durmadan öğüt veriyordu. Tar
layı birkaç kez döndükten sonra çiftçi Saxonne'un yanına 
geldi . 

- Bundan önce de çift sürmüştür değil  mi azıcık? 
Saxonne :başıyla hayır işareti yaptı. 
- Hiç yapmamıştır bu iş i .  Ama at sürmesini bil ir.  
- Beceriksiz olmad ığı görülüyor. Hem de çok çabuk 

öğreniyor. 
Bir parça tütün attı ağzına. baş ladı çiğnemeye. 
- Galiba bana yapacak iş bırakmayacak, diye güldü. 
Sürülecek toprak gitgide ·küçülüyordu. Bi l ly sabanı ıbı· 

rakmaya istekli  görünmüyordu. Tahtaperdenin üstünde tü
neyenler ise ağırbaşl ı  bir 'konuşmaya dalmışlardı . Saxonne 
bir1biri arkasından, soluk almaksızın soru soruyordu. Çok 
geçmeden, ihtiyarın. elektrikçinin anlattığı babasına şaşı la
cak ·kerte benzediğini anladı .  

Tarla tümüyle sürülüp bitineeye dek Bi l ly sabanı bı
rakmadı. Yaşlı adam da onlara geceyi orada geçirmelerini 
önerdi . Kullanı lmayan 'bir yapı vardı çiftlikte, içinde de kü-
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çük bir soba. Taze süt de verecekti. Saxonne ineği el iyle 
sağı p  bu gibi işlere alışmayı da  deneyebil i rdi . 

Süt sağma Işi Bi l ly'nin çift sürmesi gi1bi başar ı l ı  ol
mad ı .  Bi l ly bol bol matrak geçince, Saxonne kocasına mey. 
dan okudu, al bir de sen dene bakal ım dedi. Ve Bl l ly de 
beceremedi .  

Saxonne her şeyi merak ediyor, sorup soruşturuyordu.  
Çok geçmeden anladı gördüklerinin gerçeğin ters yüzü ol
duğunu. Çift l ik  de, çiftlik satıibl de, eski ve yıpranmıştı. 
Ekim yoğun deği ldi .  Toprak boldu, ama çok az bölümü iş
lenmişti . Her şey yüzüstüydü. Ev, ambar ve öbür küçük 
yapılar bakımsızdı .  Öndeki bahçeyi yabancı otlar bürümüş
tü. Sebze bahçesi yoktu. Küçüık meyve bahçesi yıl lanmış, 
hastalrklı ve 1bakımsızdı .  Ağaçlar eği l ip  bükülmüş, çarpıl
m ış, yamru yumru o lmuş, kurşuni ıbir yosunla kaplanmıştı. 
Saıronne'un öğrendiğine göre, i'htiyarın oğul larıyla .kızları 
kente göç etmişlerdi .  Kızlardan biri bir doktorla evlen
mişti, obürü bir öğretmen okulunda ders veriyordu. Oğlan
lardan biri demiryolu şirketinde makinlstti , öbürü mimardı ,  
üçüncüsü San Francisco'da yayınlanan bir gazetenin adiiye 
röportajlarını yazıyordu. Arada sırada yaşlı babalarına yar
dıma geli rlerdi .  

Yemekten sonra Bi l ly  sigarasını tüttürürken, Saxonne 
sordu : 

- Ne dersin bu işe? 
Bi l ly acımalı bir tavırla: 

· - Durum anlaşıl ıyor. Adamcağız tirit, meyve ağaç
lan gibi yosun bağ lamış. Işinin ustası deği l .  Hiç bir şey 
anlamıyor çiftçi l lkten . Açıkça görülüyor bu. Hele San 
Leandro'yu gördükten sonra, aradaki ayrım büsbütün gö
ze batıyor. Atları hiç sormal l'kisini de vurup öldürsen 
iyil ik etmiş olursun moruğa, boşuna masraftan kurtulur. 
Bu biçim hayvan kullanan hiç bir Portekizli gösteremez. 
sin bana. Şunu da söyleyeyim ki övünmek için, gösteriş 
için almaz insan atın iyisini . At, kazançlı bir iştir. Para 
kazandırı r. Yaşlı beygirler gençlerden daha çok yer gü
cünü korumak için, ama gençler ,kadar iş ç ıkaramaz. Nal
lanması da pahalıya patlar. Üsteli·k, tımarını da kendisi ya
pıyordur. Bu hayvanlar her an para kaybettiriyor sahiple. 
rine. Kentte atlardan nasıl yararlanı ldığını ,  formlarının na
sıl  korunduğunu görmenl isterdim. 

Dinlendirici bir uykudan ve sabah t<ahvaltısından son
ra yol hazırlıklarını yaptılar. Ayrı l ırlarken: 
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- Size bir-iki günlük iş vermeyi çok isterdim. dedi 
yaşl ı  çiftçi .  Ama buna olanak göremiyorum. Çocuklar git
tikten sonra, çiftl i'k, kocakarıyla ikimlzl oyalamaktan baş
ka bir işe yaramıyor artık. O bile sürekli deği l .  Uzun za
mandan !beri yaşamak zorlaştı g i!bi gel iyor bana. Grover 
Cleveland'den beri Işler eskisi gibi yürümüyor. 

Öğleden sonra erken saatlerde San Jose'ye yaklaşır
larken Saxonne bir mola vermeyi önerdi. 

- Ben şuraya girip konuşacağım.  ded i .  Eğer üzerime 
köpekleri salmazlarsa. Şimdiye dek gördüğümüz en güzel 
ev bu, öyle deği l  m l ?  

Tepeler v e  alabildiğine e119lnler Bi l ly'nin gözünde tü
tüyordu. Bu nedenle karısının önerisini  coşkunlukla karşı
lamadı .  

- Şu se�bzelere, çiçeklere bak! Kağıt içinde yetiştiri
len domateslerden daha sağlam. 

- Neye yaradığını anlamam, karşı l ığını  verdi B i l ly. Bu 
çiçekler para getirir mi? Onların yerine güzel sebzeler ye
tişti rilebi l i rdi . 

- Ben de işte bu konuda bilgi  isteyeceğim. 
Küçük evin önünde bir  kadın yere doqru eği lmiş,  el in

deki küçük kürekle toprağı eşel iyordu.  Saxonne kocasına 
gösterdi kadını .  

- Ne karakterde bir kimse olduğunu bilmiyorum. ama 
en kötüsü pintinin teki olabi l i r. Işte o da bize ba'kıyor. Yü
kün'ü ben imkinin yanına bırak da benimle gel. 

B i l ly dengi omuzundan indird i ,  ama orada beklemeyi 
yeğ buldu. Saxonne. i•ki yanı çiçeklerle süslü dar patika
dan i lerlerken sebzelerle uğraşan iki adam gördü. Birisi 
yaşl ı  bir Çinliydi.  Öbür adam da yaşlıyd ı .  Siyah qözleri 
vardı. Yabancı •kökenli olduğu tipinden bel l iydi . Burada 
her şey temiz ve düzenliyd i ,  tı•k ırında yürüyordu. Her ka
rış toprak değerlendiri lmişt i .  

Kadın doğruldu. Orta- yaşlı ,  bel i  ince idi .  Yal ın ama 
iyi giyinmişti . Gözlük takmıştı Yüzü cana ya·kındı . ama 
keyfi kaçtığı !bel l iydi .  

Saxonne içinden küfür etti muşam'bayla örtülü seoe
te. Kadın herhalde görmüştü sepeti yere koyduğunu. Ça
bucak: 

- Biz gezgin satıcı deği l iz ,  dedi .  
- Ah! Hatarnı bağışlayın. 
Bu kez kadın daha bir hoş gülümsedi .  Saxonne'un ge

l iş nedenini açıklamasını bekledi. 



Saxonne cesaretle, yekten konuya gird i :  
- B i z  arazi arıyoruz. Çiftçi olmak istiyoruz da. Ama 

satın almadan önce bize ne gibi :bir toprak gerektiğini öğ
renmek istiyoruz. Bu güzel mülkünüzü görür görmez türlü 
türlü sorular geldi akl ıma . Tarımdan hiç bir şey anladığı
mız yok. Hep kentte yaşadık.  Şimdi artık kırda yaşama!k, 
mutlu olmak istiyoruz. 

Biraz durakladı .  Kadının yüzü alaycı bir anlatıma bü
ründü, ama candanl ığını yitirmedi .  

- Peki ama n e  bi l iyorsunuz k ırda mutlu olacağınızı? 
diye sordu. 

- Doğrusu. bi lmiyorum. Bütün b i ldiğim şu ki , işçi ke
siminde sürekli  olarak yinelenen buna lımlar yüzünden yok
sul insanlar mutlu olamazlar kentte. Eğer kı rsal kesimde 
de mutlu olamazlarsa. hiç 'bi r  yerde mutluluk yoktur de
mek. Ama bu doğru olmasa gerek, öyle değil mi? 

- Ilke bakımından iyi mantık yürütüyorsunuz, güze
l im. Ancak, unutmamak gerekir ki kırda da çok yoksul ve 
mutsuz insan vardır. 

- Ama siz ne yoksul ,  ne de mutsuz görünüyorsunuz. 
- Çok cici bir kadınsınız. 
Bu söz Saxonne'u pek hoşnut etti . Yanakları kızard ı .  

Kadın ekledi :  
- Belki k ırda yaşamak ve mutlu olmak için gerekli 

niteli•kler var bende, kim b i l ir? Siz bütün yaşamınızı kent
te geçirdiğinizi , kırsal yaşantıyı hiç tanımadığınızı söylü
yorsunuz. Bu yaşantının da size mutsuzluk getirmeyeceğini  
ne b i l iyorsunuz? 

Saxonne Pine Street'teki küçük evde geçirdiği korkunç 
ayları akl ına getirdi . 

- Kentin beni mutsuz kı lacağın ı  bil iyorum :bir !<ez. 
Belki •k ırda da mutlu olamayacağım, ama bu benim tek 
şansımı Ya hep ya hiç. Sonra, analarımız, babalarımız. 
bizden önce herkes. soy sop kırda yaşamış!ar. En doğal 
yaşayış şekli budur. Dahası var :  Kalkıp buralara dek gel
dim işte. Bu da gösteriyor ·ki içimde açık 'havada yaşama 
ihtiyacı var. Dediğiniz gibi . belki bende de kırda yaşa
mak Için gerekli özel nitel ikler vardır, yoksa 'burada bulun
mazdım şu sırada. 

Kadın bu sözleri başıyla doğruladı, gitgide ertan bir 
i lgiyle baktı Saxonne'ı:ı. 

- Ya bu delikanl ı?  . .  diye söze başladı. 
- Kocamdır. Büyük greve dek arahacı l ık  yapardı .  A-
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dım Roberts, Saxonne Roberts, kocamın adı Wil l iam Ro
berts. 

Kadın ineel ikle eğil ip ·kendisini  tanıttı : 
- Benim adım da Bayan Mortimer. Dulum. Eğer ko

canızı da içeri çağırı rsanız, soruiarınızı cevaplamaya çal ı
şırım. Söyleyin kend isine, eşyaları tahtaperdenin bu yanına 
koysun . . .  Ey ! Aniatın bakal ım şimdi , katanızı kurcalayan so
rular ne? 

- Doğrusu. çeşit çeşit sorular. Bu iş kazançl ı  mı?  
Nasıl  başladınız? Toprak kaça alındı? Bu güzel evi s iz  mi  
yaptırd ın ız? Tarım Işç i lerine ne ücret öders lniz? Çeşitli 
ürünleri , en iyi  büyüyenleri , en çok para getirenlerı nasıl 
öğrendiniz? Onları satmanın en Iyi yolu ned ir? Nası l  sa
tıyorsunuz? 

Saxonne durdu , gülmeye başlad ı .  
- Durun ıbBkal ım, daha yeni başladım sorularıma. Her 

yere, •kıyılara niye çiçek diktiniz? San leandro dolayların
da Portekizi i ierin çiftl iklerine di'kkat ettim de, hiç çiçek 
görmedim sebzeler arasında. 

Bayan Mortimer elini kaldırd ı .  
- Izin verin d e  önce son sorunuzu cevaplayayım.  

Geriye kalan her şeyin anahtarı bunda. 
O sırada B i l ly geldi ve tanıştırmalar yapı l ineaya dek 

konuşma kesi ld i .  Sonra, Bayan Mortimer ekled i :  
- Çiçekler i lg in izi çekti ,  deği l  mi  şekerim? Çiçekleri 

görünce tahtaperdeyi aştınız, yanıma ·kadar geldiniz. Işte 
bunun için di•k i lmişti r onlar sebzelerle bir arada, bakışları 
çekmek için. Kaç ·kişinin gözü takı lmıştır çiçeklerime. kaç 
kişi büyülenip kapımdan içeri girmiştir, 'bir bilseniz. inan. 
mazsınız. Güzel bir yol bu, çok işler. Çok uzun sürme
yen b ir  araba gezintisi yapmak Isteyen •kentli ler hep bu
radan geçerler. Hayır, otolardan yana şansım açık değ i l :  
öyle b i r  toz çıkarırlar ki ,  içindekiler h iç  b i r  şey göremez
ler. Ben hemen herkesin at arabas ıyla gezdiği dönemde 
başladım işe .  Kentl i ler evimin önünden geçerlerd i .  Çiçek. 
lerim, sonra da evim, onların i lgisini çekerdi .  Arabacıya 
durmasını söylerlerdi .  Elbet ben de sokağa yakın bir yer
de. seslerini duyacak bir noktada bulunmayı savsaklamaz
dım. Onları çlçeklerimi .  . .  ve elbette sebzelerimi  de gör
meye çağırırdı-m. Genell ikle üsteletmezlerdi .  Burada her 
şey hoştu, temizd i ,  seviml i  ve çekiciydi .  ( Bayan Mortimer 
omuzlarını  si lkti.) Eh! B i l iyorsunuz, göz gördüğünü ister 
derler. Çiçekler arasında yetişen sebzeler . . . bu öyle deği-
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ş ik  b i r  şeydi ki .  heveslendirlyordu onları. Benim sebze
lerimi istiyorlard ı .  ıi i Je de benim sebzelerim olacak. Piyasa 
fiyatın ın ik i  katını ödüyorlardı ,  hem de seve seve. Işte böy
lece moda oldum. Bir çeşit züppeHk hatine getdi .  Kimse
nin bir kaybı olmedı. Sebzelerim neflstl, en azından plya· 
sadaki en iyi mal g ib i .  Hem çoğu zaman daha tazeydi .  Ay
rıca, al ıc ı larım bir taşla Ik i  kuş vuruyorlard ı ,  hem ziyaret 
tıem ticaret. fn güzel ,  eıı taze sebzeleri almakla kalmıyor. 
lar, aynı zamanda dul b i r  ıkadına gerekli yardımı da yap
mış oluyorlard ı .  Bu insanseverlik görevini yapmakla ken· 
di leri de hoşnut oluyolrard ı .  Sattığ ı  sebzelerin Bayan Mor
tirnar'in bahçesinden geldiğ in i  söyleyebi lmek, bi r kurum 
Için övünç nedeni oluyordu. Neyse, sorunun ıbu yönünü de. 
rinleştirmek gereksiz. Özet olarak, evim bir çeşit sergiye, 
buluşma yerine benzerdi .  Gazintiye gider gibi , zaman öl
dürmek için gel iyorlardı buraya. Kim olduğumu. kocamın 
kim o lduğunu. geçmişteki durumumu öğrendi ler. Kentl i ler
den ıbirkaçıyla aramızda eskiden kişisel dostluk olmuştu. 
Başarıya u la�mam için eyleme g i rişti ler. Ve ben başla
dım çay da sunmaya. Alıcı larım bir an Için konuklarım 
-oluyorlard ı .  Beni dostlarıyla tanıştı rmak için arabayla gel
di�lerinde yine de çay sunarım. Görüyorsunuz ya, çiçek
ler benim Için 'b:r başarı aracı olmuştur. 

Saxonne coşmuştu. Ama Bayan Mortimer Bi l ly'nin 
yüzünde bi r çekimserl i·k sezdi .  Mavi gözleri donuktu. 

- Haydi ! diye y'üreklendirdi, içinizi açın, bütün dü
şüncfüğünüzü söyleyin. 

B i l ly cevabını hemen verdi .  Saxonne için bir şaşırt. 
maca oldu bu. Kocasının yaptığı eleşti riyi duyunca daha 
da şaşaladı , çünkü kendi akl ına böyle bir şey gelemezd i .  

- Bu b i r  becerik l i l ik, dedi B i l ly. Ben de  asl ında oraya 
gelecektim. 

Bayan Mortimer'in can l ı  gözleri camların arkasında 
fıldır fıld ı r  dönmekteydi .  

- Ama kazançlı b i r  becerik l i l ik, diye Bi l ly'nln sözünü 
kesti. 

B i l ly her zamanki g ibi düşüne düşüne, ağı r  ağır ko
nuşuyordu. inatla savundu: 

- Hem evet. hem, hayır . Eğer bütün çiftçi ler çiçek
lerle sebzeleri .J<arıştırsaydı, hepsi de piyasa fiatının iki 
katı pahalı satacaktı ,  o zaman da i·ki katı pahalı olmaktan 
çıkacaktı. Her şey eski d uruma dönecektl. 

- Siz bir olgunun karş ısına bir kuramla çrkıyorsunuz, 
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dedi Bayan Mortimer. Olgu şu: bütün çiftçiler bunu yap
mıyorlar. Ve ben piyasa fiyatının iki 'katını al ıyorum: bu 
da başka bir olgu. Bunun tersi öne sürülemez. 

B i l ly buna veri lecek karş ı lı k  bulamadı .  Ama i·kna ol.  
mamıştı. Başını ağır ağır sallayarak: 

- Her şeye karşın, dolambaçl ı  yoldan gitmenin ya
rarını kavrıyamıyorum. dedi .  Bunda hoşuma g itmeyen bir  
şey var. Yani karım ve benim iç in demek istiyorum. Biraz 
zaman geçerse bunun ne olduğunu bulurum belk i .  

- Biz hele gidip şöyle bir dolaşalım da ! diye önerdi 
Bayan Mortimer. Size her şeyi göstereyim, işi nası l  yü
rüttüğümü söyleyeyim. Sonra da otururuz, işe nası l  baş
ladığıını aniatırım size. 

Gözlerini  Saxonne'a çevirdi .  
- Gere�ini yaparsanız, kırda başarıya ulaşabileceği

nizi iyice kafanıza sokmak isterdim.  Ben işe başlad ığım
da hiç bir şeyden haberim yoktu, ama tıiç bir şeyden ! 
Hem sizin gibi güzel bir  erkeğim de yoktu . Vapayalnızdım. 
Anlat;rım size. 

Tüm bir saat sebzeler, frenk üzümleri ve meyve ağaç
ları arasında gezip incelemeler yaptı lar. Saxonne kafasını 
bi lq i lerle tıka basa doldurdu. Duyduklarını ,  öğrendiklerini 
datıa sonra rahat rahat düşünüp sindireceğinl hesaolıyor
du. Bl lly de l lgi lenmlşti , ama tek tük sorular sormakla ye
tiniyordu .  Konuşan, Saxonne'du.  Evin arkası da önü g ibi 
temiz ve düzenl lyd i .  Kümesten geçtiler. Geniş bir avlu.  
Ayrı bölümlerde, kar gib i  bembeyaz yüzlerce küçük tavuk 
barın ryordu. 

- Bunlar beyaz livorno tavukları , dedi Bayan Morti
mer. Bu vıl bana ne çok para kazandırdıklarını bi lemez. 
siniz. Turfanda yumurta verme dönemini aşan tavukları 
sa'klamam ben. 

Bi l ly bu sözü beğendi .  
- Ben de bunu söylüyordum sana atlar için, Saxonne. 
- Uvqun zamanda kuluçkaya yatırmam sayesinde -ki 

onbin ç iftçiden biri bile düşünmez bunu yapmayı- kışın 
ort2sında yumurtlamalarını sağlayabi ldim. Oysa o mevsim
de tavukların çoğu yumurtadan kesi l ir  ve yumurta fiyatları 
doruğuna ulaşır. Başka bir şey daha: Bellim özel a l ıcılarım 
vardır. Düzine 'basına pivasa fiyatından on ·sent fazla öder· 
ler bana. Çünkü ·ben qünlük yumurta veririm. O günün yu
murtasını . Benim özel l iğim bu. 
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Bunu söylerken bakışları Bi l ly'ye takı ldı ve onun tıAia 
kendi sorunuyla uğraştığ ın ı  anladı. 

- Hep aynı sorun mu? dedi :  
B i l ly başıyla •evet• işareti yaptı .  Aynı şeydi :  Eğer 

bütün çiftçiler günlük yumurta verseler, fiyat on sent art
mazdı. ıEski tas eski hamam olurdu. 

Bayan Mortimer bir nokta üzerine dikkatini çekti : 
- Ama unutmayın ki o zaman da yumurtalar, bütün 

yumurtalar günlük olurdu. 
Bi l ly omuzlarını kaldırdı. 
- Bu bizim ekmeğimize yağ sürmez ki . Bunu söyle

mek istiyordum işte. Şimdi yakalad ım ipin ucunu. Siz ku
ramlardan ve olgulardan söz ediyorsunuz. Piyasa fiyatın
dan on sent fazlaya satmak bir  kurarndır Saxonne'la be
nim Için. Olgu ise şu: Bi�im ne yumurtamız var, ne ta
vuğumuz, ne de tavukların gezip tozacağı ve yumurtlaya
eağı toprağımız. 

Eıvsahibesi sempatiyle salladı başını . Bllly konuşma
sını sürdürdü: 

- Sonra, sizin girişiminizde kavrayamadığım bir şey 
daha var. Üzerine parmak basamıyorLHn, ama bu şeyin var 
olduğuna Inanıyorum. 

Bayan Mortlmer onlara kedi lerin barındıkları yeri , kö
pek damını ,  domuz ve inek ahırlarını gezdirdl .  Bu binalar
dan hiç biri çok büyük değildi , ama hepsi de para kazan
dırıyordu ·kendisine. Bayan Mortimer çok para kazandığını 
göstermekten tad duyuyordu. Soy belgesi olan bazı hay
vanların a l ış  ve satı·ş fiyatlarını duyunca Saxonne' la Bl l ly 
şaşıp 'kaldı lar. Bunlar Ankara kedl leri, lskoç çoban ıköpek
lerl, ıslah edilmiş Ohio chester'leri ve Jersey lnekleriyd l .  
Bu i neklerin yalnız sütü iç in  özel al ıcı lar vardı ,  l itresine 
en naml ı  süt'Çülerdeki fiattan beş sent fazla para öderlerdi. 

Kadının meyve bahçesiyle bir gün önce gördükleri 
meyve bahçesi arasında'ki ayrım hemen gözüne çarptı Bi lly' 
nin. Bayan Mortimer •kendi ürettiği malların daha baş-ka 
üstünlüklerini de anlattı. Bi l ly ıbu işlerden pek anlamadığı 
Için, onun söylediklerini tartışmasız onaylamak zorunda 
kaldı. 

Sonra Bayan Mortimer reçel ve jöle üretiminden sözet
tL Tatlı larını daha önceden sözleşmeyle satmaktaydı .  Fiyat
ları piyasa fiatlarının çok üsfündeydi. Gürültülü bir reklam 
1c:ampanyasına g irişmiş, reçellerini yalnızca San J�e'nin 
en Iyi lokantasına ve en iyi kulübüne satmıştı . Orneklerini 
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al ıp lokanta sahi'tıine ve kulübün yönetmenine gitmiş,  uzun 
tartışmalardan sonra onların isteksizliğini yenmiş, karşı çı
kışlarını çürütmüştü . Özel l ikle lokanta sahibini kandırmış, 
reçellerlnl •Özel olarak salık veri len • yiyecekler olara'k me
nü'ye geçirtmiş, övdürmüş ve çok yüksek bir ücret koy
durtmuştu. 

Bunları anlatırken, verandada tıu""a dallarından örülü 
raıhat koltuklarda oturmuşlardı .  B i l ly 'nin gözlerinde bir hoş
nutsuzlllk vardı.  Bayan Mortimer tıunu görüyor ve ne söy
leyeceğini bekl iyordu. 

- Şimdi ,  bu işe nasıl baş ladığınızı aniatın bize, dedi 
Saxonne. 

Bayan Mortimer akşam yemeğine kalmaları için üs
teledi .  Saxonne kaşlarını çatarak kocasının isteksizliğini 
yendi ve ona danışmadan razı oldu. Bayan Mortimer de 
yeniden başladı anlatmaya : 

- Söyledim ya işte, başlangıçta, kentte doğmuş bü
yümüş akılsız bir kadındım. Kırları tatil geçirilecek bir 
yer olarak görürdüm. Aslında kır dediğim ne ki ? Ya kap
l ıcalara giderdim, ya dağa, ya da deniz ıkıyı·sına. Hemen 
hemen tüm yaşamımı kitaplar arasında geçirmiştim. Yıl
larca Doneastar'de kitaplık  memurluğu yapmıştım.  Sonra 
Bay Mortimer'la evlendim. O da bir okumuş kişiyd i .  San 
Miguel üniversitesinde profesördü. Uzun bir hastalıktan 
sonra ölünce, elde avuçta hiç bir şey kalmamıştı . Daha 
borçlulardan yakarnı kurtaramadan, yaşam sigortasından 
alacağım paranın büyük bir  bölümünü bile harcamış bu
lunuyordum. Bana gel ince, yıpranmıştım, sinir hastası ol
mak tehl ikesiyle karşı karşıya bulunuyordum, ve hiç bir 
işe yaramazdım. Kala kala beşbin dolar kalmıştı el imde. 
Ayrıntı larla zaman geçirmeden hemen tarıma koyuldum. 
San Jose yakınlarında, çok tatlı bir ikl imde, bu toprağı 
buldum. Son tramvay durağı buradan çeyrek saat uzakl ık
ta. Toprağı satın aldım. Ikibin dolarını peşin öded im,  Iki
bin dolara da ipote'k ettlrdim.  Yani beş dekarı ikiyüz do
lara geldi . 

Saxonne: 
- On hektar ha! diye haykırdı. 
- Biraz küçük değil  ml? dedi Bi l ly. 
- Benim Için çok büyüktu bile. Işe başlarken beş 

tıektarını 1<i raya verdim, yine de kirada. Üstel ik  kendime 
sakladığım beş hektar uzun zaman fazla geldi bana. Daha 
yeni başl ıyorum kendimi  sıkışık hissetmeye. 
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Bil ly şaşmıştı. 
- Demek beş hektar toprakla hem siz yaşayabi ld!niz, 

hem de iki  kişi çal ıştırdınız, öyle mi?  
Bayan Mortimer neşeyle el  çırptı. 
- Kitaplık memurluğu yapmıştım, içinden çıkabi l ir

dim. Önce, konuyla i l9 i l i  bütün yayınları okudum, en iyi 
tarım dergi lerine abone oldum . Beş hektar toprağın beni 
ve iki  yardımcımı nası l geçindirdiğini soruyorsunuz! Size 
şunu söyleyeyim ki, dört kişi çalıştırıyorum, ve benim beş 
hektarım onları besl iyor bir kez. Hannah da geçiniyar 
-Hannah lsveçl i  b i r  dul :kadın, evi çekip çevirir, reçel 
mevsiminde eşi benzeri bulunmaz.- Daha bitmedi :  Han
nah'nın bir de 'kızı var, oku la gider, ev işlerine yardım 
eder; benim de 'bir yeğenim var, ben büyütürüm, öğreni
miyle i lgi lenirim. Ve sonunda, bu beş hektarın sağladığı 
kazançla, satın aldığım on hektarın, bu evin bütün ek ya
pılarının ve bütün cins hayvanlarımın parasını ç ıkardım. 

Saxonne genç elektrikçinin Portekizl i ler hakkında söy
lediklerini anımsadı. 

- Bütün bunları sağlayan toprağınız deği l ,  d edi .  Bu 
başarıyı akl ınıza borç lusunuz. Sanırım siz de bi l i rsiniz böy
le olduğunu. 

- Şekerim, işin püf noktası da bu ya işte . Bu da 
gösteriyor ki hamuru iyi olanlar kırsal yaşantıda başarıya 
ulaşabil ir ler. Unutmayın :ki toprak cömerttir, ama kend isine 
karşı cömert devranılması gerekir. Eski tip Ameri'kan çift
çisinin kafasına girmiyor 'bu. Toprağın gübre yokluğundan 
öldüğünü aniasa bile, ucuz gübre ile iyi bir gü'bre arasın
dakl ayrımı göremiyor. 

- Bilgi  edinmek istediğim konulardan biri de bu, dedi 
Saxonne. 

- Bu konuda bütün bi ldiklerimi aniatacağım size. 
Ama çok yorgun almalısınız. Topal ladığınızı gördüm. Ön
ce içeri girel im.  Eşyalarınızı merak etmeyin. Çang'ı gön
derip aldırtırım. 

Kendisinin olan her şeyde güzele ve çekicil iğe do
ğuştan meraklı olan Saxonne evin içini görünce küçük d i
l in i  yuttu. Orta sınıfın evlerine ayak basmış değildi hiç. 
Burada gördükleri , düşlerini kat kat aşıyordu, bambaşkay
dı.  Bayan Mortimer, konuğunun gözlerinin parıldadığını ve 
hiç -bir şey kaçırmadığını anlayınca bütün evi gezdirmck 
zahmetine katlandı .  Neşeli bir övünçle çeşitli eşyaların 
fiatlarını açıkladı ,  parkalerin ve ·kitap raflarının renginden 
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tutun da inip kalkan arkal ıki l  dev koltuğun montaj ına va
rıncaya dek her şeyi kendi e l iyle nasıl yaptığını anlattı . 
Bi l ly onların ardından ihtiyatla yürüyordu. Terbiye edilmiş 
kimselerin tavır ve davranışlarını taklit etmek akl ından geç
mezdi gerçi ama, göze batacak beceriksizl iklerden sakın� 
mayı da başarabildL Özel bir evde sofrada �endisine i lk 
kez olarak uşaklar tarafından servis yapı lmasına karşın,  
tıiç bir gaf yapmadı .  

Bayan Mortimer hayıfland ı :  
- Gelecek sene gelseydinlz, yapmayı tasarladığım 

yedek odayı size ayırırd ım.  
- Aman efendim, ne önemi var! dedi Bi l ly .  Yine 

de teşek-kür ederiz. Tramvaya biner, San Jose·ye gidip 
bir oda buluruz. 

Bayan Mortimer'in o gece konuklarını evinde al ıko
yamadığına hayıflandığını gören Saxonne yeni sorular sor
mak bahanesiyle konuyu değişti rd i :  Bayan Mortimer ye
niden anlatmaya koyuldu : 

- Toprağı satın alırken yaln ızca ikibin dolar ödedi-
-ğimi söylemiştim. Deneyiere gi rişm�k için üçbin dolar 
kalıyordu ıbana. Bütün akraba ve dostlarım başarısızlığa 
uğrayacağımı önceden söyleyip duruyorlardı .  Ben de ha
talar işledim, çok yanlış yaptım. Ama konuyu derinleme
sine incelemeye koyulmuş olduğum için daha çok yanlış
tan kurtuldum. 

Duvarları süsleyen kitap raflarını, ci itieri ve tarım der
gilerini gösterdi .  

- Ve ben incelemelerimi sürdürdüm. Her şeyi öğren
mek, yen i likleri izlemek kararındaydım. Bundan ötürü, ör
nek çiftliklerde girişilen deneyler hakkındaki bütün rapor
ları edindim. Ben şu görüş açısından bakıyordum soruna: 
Eski moda çiftçi lerin her yaptı�ı kötüydü. Tümüyle haksız 
da değildim bu görüşümde. Köhne tarımcıların kafasıziiğı 
inanı lmaz bir şey. Onlııra danıştım, göl'üştüm, kal ıplaşmış 
�öriişlerimi tartıştım,  iddialarını ,  saçma inançlarını ha-klı 
gösterecek kanıtlar istedim,  ve sonunda hepsini inandır
mayı başardım: ama inandık ları beoi:m en ağır başarısız
I ıkiara hükümlü bir deli olduğumdu. 

- Ama başarısızl ığa uğramamışsınız ki !  
Bayan Mortimer gönül borcu dolu bir gülümsemeyle: 
- Bazı bazı hala şaşarım daha fazla basarısızlıqa uğ-

ramadığıma. Şu var k i , inatçı bir ırktan geliyordum. So
yum, uzun bir süre topraktan kopmuş, yeni göriişler edin-
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mişti. Mantığım bir şeyi doğru buldu mu, ne denl i  de alı
şı lagelenin dışında olsa, onu hemen yapardım. Örneğin, 
eski meyve bahçesi neye yarardı ?  Hiç bir şeye! Crasını 
nasıl altüst ettiğimi görünce yaşl ı  Calkins'in az kalsın 
yüreğine iniyordu. Bir de  şimdiki durumuna bakın bah
çenin!  Bu evin yerinde yıkık bir kulübe vardı eskiden. Işi
mi görüyordu, daha doğrusu onunla yetindim.  Ama za
man geçirmeden inek ahırını da, domuz S'hırını da, kü
mesleri de, hepsini hemen yerle bir ettim. Yaşamını  ka
zanmaya çalışan bir dul  kadının yaptığı bu yl'kımı gören
ler kafalarını sal ladıler ve homurdandılar. Ama daha beteri 
gerideydi .  Üç güzel O.I.C. domuzuna -Chester domuzla
rına- ödediğlm fiatı aç:klayınca . ne diyeceklerini bi leme
diler. Daha sütten yeni kesilmiş o üç domuz yavrusuna 
altmış dolar vermiştim.  Bütün tavukları tuttuğum gibi pa
zara gönderip sattırdım, yerine beyaz Livorno tavukları al
dım. Toprakla birl ikte bana geçen iki  ineği -Tanrı inek 
etsin !- çifti altmış dolardan kasaba sattım, ikiyüzel l i  do
lara Jersey ı rkından iki genç inek aldım. Bu değiş tokuş 
bar.a para kazandırd ı .  Calk ins'ler ve diğerleri ise. kazan
mak ne söz? Parıı yiti rmeyi sürdürüyorlardı ,  çünkü c ı l ız  
hayvanları bakım harcamalarını karşılayacak süt bi le ver
miyorlardı .  

B i l ly aynı düşüncede olduğunı,ı. gösteren bir işaret 
yaptı. 

- Atlar hakkında ne söyledi ğimi anımsa, dedi Sa
xonne'a.  

Ve evsahibesinden aldığı cesaretle, ayrı bir konuda, 
ticari bakımdan atlardan yararlanmanın püf noktaları ha-k
·kında bir nutuk çekti. Hem hiç de kötü konuşmadı. Sonra, 
s igara içmek için dışarı çı·ktı . Bayan Mortimer fırsattan 
yararlanara:ıc Saxonne'u ·kendinden ve kocasından _ sözet
meve itti. B i l ly'nln iyi bir boksör olması ,  • sarı • işçileri 
pataklamaya merakı, onu olumsuz yönde etkilamedi hiç. 

- Pek yakışıkl ı  bir delikan l ı ,  dedi. Hem de iyi huylu. 
Yüzünden ıhel l l .  En iyi huyu da, sizi sevmesi �e siztnte 
övünmesi. Özel l ikle konuştuqunuz zaman sizarbir bakması 
var ki beni 'hayran bıraktı . Düşüncelerinize saygı duyuyor. 
Bundan emin olabil irsiniz, çünkü tümüyle sizin düşünceniz 
olan bu seriivene atı lmış . . .  

Için i  çekti : 
- Mutlusunuz güzel im, çok mutlu. Siz daha bilmez

siniz erkek akl ın ın ne olduğunu. Bekleyin, tasarınız onu 
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coştursun hele, göreceksiniz nasıl g irişecek Işe. O zaman 
kocanıza yetişrnek Için epey çaba harcamanız gerekecek. 
Şimdi l ik  Işi yürütmek size düşüyor. Unutmayın ki kentte 
yetişmiş. Onu tanıdığı tek yaşantıdan koparmak Için mü
cadele edeceksiniz. 

- Yok canım! O da tiksinmiştir kentten. 
- Sizin gibi deği l .  Bir erkeğin yaşamında aşk her 

şey de�lldir. Sizin için, durum de�lşlk. Kent, sizi daha 
derinden yaralamış. O tatl ı yavrucağı yitiren sizsiniz. SI
zin acınızın derinliği karşısında, onun gösterdiği y8'kınl ı k  
ve acınw payl�ası ,  'beklenmedik blr olay sayılabilir . 

.qayan Mortlmer, o sırada içeri girmekte olan Bil ly'ye 
çev1rdl başını.  

- Size sıkıntı veren şeyin ne olduğunu bulabildiniz 
ml? diye sordu. 

rek: 
Bl lly, evsahlbesinin gösterdiği buyük koltuğa yerleşe-

- Bulmak üzereylm, efendim, diye cevap verd i .  
Bayan Mortim e r  sözünü kesti : 
- Bir dakl'ka. Oturdı.ığunuz yer güzel bir koltuk, sizin 

gibi büyük ve güçlu, küçük icarınız ise çok yorgun . . .  hayır, 
siz kalkmayın, oturun, karınızın gücünuze Ihtiyacı var. Evet, 
üsteliyorum. Açın kol larınızi. 

Saxonne'u kocasının yanına götürdu, sıkıştırıp oturttu.  
- Şimdi, beyefendl . . .  Doğrusu pek şirin bir çift oluş

turuyorsunuz! .. Evet, şimdi ,  yaşamımı kazanma yöntemimi 
eleştlrln bakalım. 

Bllly telaşla: 
- Oh t hayır, sızın yönteminizi eleştlrmlyorum, diye 

karşıl ık verdi .  Yönteminiz pek guzel, eksiksiz. Ben yal
nızca şunu söylemek rstlyorum: Sizin yönteminiz bize uy. 
maz. Sizin gibi davranırsak, Işi yürutemeylz. Sizin plsto
nunuz vardı . . .  zengin dostlar. Siz 1<itaplık memuru, koca
nız da profesörkan sizi tanı mışlar. Sonra, sizin . . .  

Bir an nasıl diyeceğinl bilemedi ,  bel l i  belirsiz sezdiği 
bir düşünceyi dile getirmenin yolunu aradı . 

- Demek istiyorum ki ,  sizin bir yönteminiz vardı ,  
biz bunu uygulayamayız . . .  eğitimden geçmlştinlz, sonra . . .  
ne rblleyim ben . . .  toplum Içinde, lşde, öyle davranışlarınız 
vardır ki , biz bllemeyiz. 
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Billy başını salladı. 



- Hayır, iyi anlayamadınız beni .  Durumu şu biçim
de ortaya koyalım. Tutun k i  reçellerle jöleleri ben a l ıp 
götürdüm o lüks lokantaya, ben konuştum patronla.  Yazı
hanesine g i rdiğim anda, oraya yakışmayacağım. Ve en kö
tüsü, kendim de bunun farkına varacağım. Bu, ıkeyfimi l<a
çıracak, aksi leşeceğlm,  başımın derde gireceğinden kor
kacağım.  Böyle ticaret yapı lmaz. Dahası böyle ay8'k üstü 
reçel satmaya kalkışmak amma da cüret ha! diye düşün
düğünü sanacağım. Sonu ne olacak bi l iyor musunuz? He
men canım hır çakarma·k Isteyecek. Saygısızhk ettiğimi 
düşündüğünü düşuneceğim. Saygısız davrananın kendisi ol
duğunu söyleyeceğim. Görüyorsunuz ya, neler olacak! Çün
kü ben böyle yetiştim.  Benim yöntemim bu: Ya evet, ya 
hayır. Sonuç: Reçeliml satamayacaktım.  

Bayan Mortimer hemen cevabını yetişti rdi :  
- Dediğiniz doğru ama karınız var. Herhangi bir iş 

adamını etkileyecek lbir kadın, baksanıza ona. Kim olursa 
onu dinlemeye hayır demez. 

Bi l ly kası ldı ,  bakışı sertleşti. 
Bayan Mortimer gülerek: 
- Kötü bir şey mi söyledim? diye haykırdı .  
B i l ly kabal ıkıa 'homurdandı : 
- Karımın güzel l iğini yı:ım olarak kul lanmaya al ışma

dım daha. 
- Tümüyle ha'kl ısınız. Işin tek !<ötü yanı,  ikin izin de 

el l i  yıl gerlde olmanız. Eski Amerlkalı larsınız siz. Modern 
koşul lar Içinde kalkıp buralara 9elmeniz bir mucize. Siz 
Rip Van Winkles ( " ) lersiniz. Bu yozlaşmış çağımızda kentli 
bir genç erkekle bi r genç kadınırı yorganlarını dürüp omuz
larına vurarak toprak aramaya çıktı'kiarı görülmüş duyulmuş 
şey mi?  Eski Arıgonot'ların rutıu yeniden yaşıyor sizde. 
Ök'üzlerinl arabaya koşup batan güneş ü l kelerine doğru 
yol almayı sürdüreniere benziyorsunuz tıpatıp. Bahse gi
rerim ki  analarınız babalarınız, ya da atalarınız, o ı rktandı .  

Saxonne'un gözleri ı ş ı l  ışı ldı.  Bi l ly'ninkiler ise yeni
den yumuşamıştı. �kisi de başlarıyla doğruladı lar. Bayan 
Mortimer kurumlu bir tavırla: 

- Ben de eski tohumdanım, dedi .  Büyükannem Don
ner'in  kafilesinden sağ kalanlardan b iriydi .  Dedem, Jason 
Whitney, Horn Burnu'ndan gelmiş ve Sonoma'da Ayı san
cağı ayaklsnmasına katı lmıştı . John MarS'hal l ,  Sutter' ln su-

( • )  Waslıinglon lrving'in yaımıa alduğu bir lyltünun kahraman ı .  
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larında alt;n bulduğu zaman dedem Monterrey'deymiş. San 
Freneiseo'nun bir sokağına onun adı veri lmiştir. 

- Bil ir im,  dedi Bi l ly. Whitney Street derler. Russian 
Hi l l 'in  yakınındadır. Saxonne'un annesi de ovaları geç
miştir. 

- Bi l ly'nin dedesiyle ninesi de Kızılderi l i ler tarafın
dan öldürülmüşlerd ir, diye atı ldı  Saxonne. Babası daha 
bebekmiş. Beyazlar tarafından geri alınıncaya dek Kızıl
deri l i ler arasında yaşamış. Adını bile bi lmiyormuş. Bay 
ROberts adında biri tarafından evliitlık ed ini lmiş.  

- Ah! şeker çocuklarım.  desenize aşağı yukarı akra
ba oluyoruz! diye haykırdı Bayan Mortimer ağzı kulakla
rına vararak. G ünümüzün gürültülü, çırpıntı lı yaşantısında 
ne yazık -ki hemen hemen unutulmuş olan eski günlerden 
bir soluk getiriyorsunuz. Beni özel l ikle .i lgi lendirir bu, çün
l<ü o dönemle i lg i l i  her şeyi sıraya koyup olrumuşumdur. 

B i l ly 'yi göstererek :  
- Siz, d edi, yahut hiç deği lse babanız, tarihi bir  ki

ş l l i ksiniz. Babanızın serüvenini bi l iyorum. Bancrof'un Ta
rihinde enine boyuna yazı l ıdır. Kaçıran Kızılderi li ler Mo
dok'larmış.  Onsekiz göçmen arabası varmış.  Babanız ka
fileden sağ kalan tek insan olmuş. O zaman küçük bir be
bekmiş, ne o lduğunu anlamamış elbette. Beyazların baş
kanı tarafından evlat edini lmiş. 

- Tamam, dedi Bl l ly,  Modok'lar. Kafi le Oregon'a gi
diyormuş sanırım.  Hepsi yok o lmuşlar. Acaba Saxonne'un 
annesi hakkında da bir şeyler bi l i r  misiniz? Eskiden şi ir  
yazarmış. 

- Basılmış mı hiç? 
Saxonne: 
- Evet, diye cevapladı .  San Jose'deki eski gazeteler

de çıkmış. 
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- Sizde de var mı?  
- Var. Bir tanesi şöyle başlar: 

Ilham perisi ezgiler düzmüş 
Eolia harpından çıkarıp size, 
Tııth yankıları kaybolup gider 
Callfornla göklerlnde. 

Bayan Mortimer düşüneeye daldı. 
- Bunu okudum gibi geliyor bana. 
- Anımsadığım başka bir şi irin baş tarafı da şöyle : 



Kenti bırakıp uzaklara kaçtım, 
Sırt çevirdim kalabalıklara, 
Yaşeyan korunun içlerine daldı m . . .  

Ve böyle sürüp gider. Hepsini anlamıyorum. Babamil 
sunulmuştur . . .  

Bayan Mortimer Saxcnne'un sözünü kesti : 
- Bir  aşk şi iri !  Hatırl ıyorum. Durun bakayım . . .  ta, 

ta, ta-ta . ta-ta . . .  

Hawzun serplntlsi bir mev; inci kor�durur 
Tanrıçanın boyrwns, 
Bu inciden ay doğar. 

Bir mavi inciden ay doğduğunu hiç unutmad ım.  Ama an
nenizin adı aklımda deği l .  

- Daisy id i .  . .  
Bayan Mortimer bi rdenbire anımsayıp düzeltti : 

- Hayır. Daisy deği l :  Dayelle. 
- H iç kimse Dayelle diye çağırmazdı .ki  onu. 
- Ama o Dayel le diye imzalardı yazdıklarını . Tam adı 

neydi?  
- Daisy Wil ley Brown. 
Bayan Mortimer gitti , raflardan basit ciltl i  kalın bir 

kitap al ıp döndü. 
- Koleksiyonlar Tarihi bu, diye açıkladı .  Uzun ömürlü 

olmayan bütün güzel ş i irler, 1başka yazılarla birl ikte, eski 
gazetelerden çıkarı l ıp bu kitapta biraraya geti ri lmişti r . 

Gözlerini fihristte gezdiriyordu. Birdellbire durdu. 
- Haklıymışım. Dayel le Wil ley Brown diye yazıyor. 

On tane de şiri var :  Vikirıg'i Alrarken, Altın Günler, Costan
ce, Cab2llero, Little Meadow Mezarları . . .  

Saxonne can lanmıştı. Evsahibesinin sözünü kesti : 
- Kız ı lderi l i ler!e orada çarpışmıştık. Annem küçük bir 

çocukmuş o zaman. Yaral ı lar için su almaya çıkmış da 
Kızılderi l i ler ona ateş etmek istememişler. Herkes bunun 
bir mucize olduğunu söylermiş. 

B i l ly'nin kucağından indi, el lerini kitaba doğru uzatıp 
'bağı rd ı :  

· - Verin bakayım. ne olur! Benim için bir yeni l ik  bu.  
Hiç bi lmiyordum bu ş i i rleri. Kopya edebi l ir  miyim? Ez:iber
leyeceğim onları . Düşünün bir kez, annemin yazdıkları ! 

Bu söz üzerine Bayan Mortimer gözlüklerini si lmek 
gereğini duydu. Bi l ly ile birl ikte yarım saat sessizce otur-
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dular. Saxonne şi irleri yuttu, sonunda kitabı kapadı ,  ama 
bakışlarını ondan ayıramadı. Boyuna aynı şeyi söyleyip du
ruyordu : 

- Ve ben bi lmiyordum bu ş i lrleri , düş.ünün bir kez. 
bi lmiyordum daha l 

Sessizl ik içinde geçen bu yarım saat süresince Ba
yan Mortimer'in kafası çal ışm�ktan geri kalmamıştı ama. 
Bi raz sonra tasarısını  açıkladı . Süthanade olsun, çiftl iğin 
tarımsal bölümünde olsun, yoğun b ir  üretim sisteminin iş
letmecilik ıbakımından çok veriml i  olacağına kesinl ikle 
inanmaktaydı. N iyeti , kira sözleşmesi Ibiter bitmez, boşalan 
lbeş hektar üzerinde Jersey inekleriyle bir süthane kur
maktı . Giriştiği her işde olduğu g ib i ,  bu da örnek bir  ku
ruluş olacaktı . Dolayısıyla kendis ine daha çok yardımcı  
gerekecekti . B i l ly i le  Saxonne düşlerinde yaşattığı çlftti . 
Gelecek yaz onları, yaptırtmayı tasarladığı küçük eve yer
leştirebi lecekti.  O zamana dek ,  kış boyunca B i l ly'ye şu ve
ya bu biçimde çalışma olanağı sağlayacaktı . Ona iş bul
mayı kendi üzerine alıyordu. Son tramvay durağının yakı
nında küçük bir . �v b i l iyordu; orasını kiralayabil i rlerdi .  In
şaat başlar başlamaz, kendi yönetimi altında B i l ly işe f<o
yulabi l i rdi .  Böylece, bi r yandan para kazanırlar, bir  yandan 
da bağımsız çiftçi yaşantısına hazırlanırlardı .  Istedikleri 
toprağı aramak için zamanları da olurdu. 

Ama ne yaptı , ne ettiyse onları kandıramadı .  Saxonne 
kendi görüşlerini şöyle özetled i :  

- Sizin burası çok güzel ve  iç  açıcı bir yer. Ama 
ne den li  ş irin olsa, i l k  gördüğümüz yerde yerleşemeyiz. 
Istediğimiz şeyin ne o lduğunu ıbi le bi lmiyoruz daha . Ara
dığımızı bulmak için daha uzaklara gitmel i ,  her çeşit yeri 
görmeli , türlü türlü yöntemleri öğrenmeliyiz. Karar ver
mek için acelemiz yok; vereceğimiz kararın mutlaka isa
betli olmasını istiyoruz yalnızca. Sonra . . .  sonra dümdüz 
topraklar işimize gelmiyor. Bil ly, toprağında tepeler bu
lunmasını istiyor; ben de öyle. 

Ayrı lmak zamanı geldiğinde, Bayan Mortimer Kolek. 
siyonlar Tarihi'ni Saxonne'a sunmak istedi. Ama genç ka
dın geri çevirdi ve para istedi Bi l ly'den. 

- Fiatının iki dolar olduğunu söylüyorsunuz, dedi .  
Bana 'bir tane al ıp saklayabi l i r  misiniz? Bir yere yerleşir 
yerleşmez size yazarım, siz de kitabı 'bana yollarsınız.  

Bayan Mortimer parayı ald ı .  
- Işte tam Amerikalı kafası !  diye azarladı. Pekiyi , 
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yalnız söz verin ki bir yere yerleşmeden de bana arada sı
rada yazacaksınız. 

Anayola onlarla birlikte gitti. Ayril ı rken : 
- Çok Iyi gençlersinlz, dedi.  Ben de ç ı kınımı sırtia

yıp sizinle birl ikte yollara düşmeyi çok isterdim. Siz Iki
niz de düpedüz harlkasınız. Size herhangi bir yararım do
kunabl l irse, bana bildirin. Başarmak zorundasınız, ve ben 
başarınıza katkıda 'bulunmak i·sterdlm. Şu Beyli k  araziler 
konusunda da bilgi verin bana. Ama, açıkça söyllyeylm, 
bu Iş olacak gibi değil  bana sorarsanız. Böyle bir toprak 
bulsanız bi le,  sanırım çarşı p.azardan çok uzak bir yerde 
olur. 

Bi l ly'nin ellerini sıktıktan sonra Saxonne'u kucaklayıp 
öptü. Ağırbaşlı bir sesle kulağına fısı ldad ı :  

- Yürekli  o lun l Başarırsınız. Doğru düşüncelerle yo
la çıkıyorsunuz. Önerimi  geri çevirmekle iyi yaptınız. An
cak, unutmayın :ki önerim her zaman geçerlidir. Üstel ik 
el imden gel i rse datıa iyi  bir öneri de yaparım size.  Ikiniz 
de gençslniz .  Acele etmeyin. B ir  süre Için b i r  yerlerde ka
l ır kalmaz bana bi ldirin, size bir yığın tarım raporları ve 
yayınları yollarım. Güle güle l  Size bol bol şansler di lerim, 
ve daha başka şeyler de!  

IV 

San Jose'de geceyi geçirecekleri küçük odada, Bi lly 
karyolanın kıyısına oturdu, öylece kaldı .  Gözleri dalgındı. 
Sonunda, derin derin içini çekti. 

- Kısacası , yeryüzünde sevimli  Insanlar da bulundu
ğunu onaylamak zorundayım her şeye karşın.  Örneğin, Ba
yan Mortirnar gerçekten ço1< Iyi bir kadın.  Insanın karşı
laşmaktan hoşlanacağı Amerikal ı lar soyundan. 

- Çok incel ikl l ,  çok görgülü bir hanımefendi ,  dedi 
Saxonne. Üstel ik, çiftl ikte çalışmayı ayıp saymıyor. Hem 
pek de güzel beceriyar bu işi l 

- On hektar üzerinde - 'hayır, beş hektar! Beş hak
tarla bütün giderleri karşı l ıyor, dört işçiyi besllyor, lsveçli 
bayanla kızını ve de kendi yağenini geçlndlriyor. Şaşıyo
rum. Bütün bu işler topu topu beş haktarla oluyor! Ba
bam otuz hektardan eksi'k çiftJI.klerin sözünü etmezdi .  Ağa
beyin de bugüne dek el l i  hektardan söz eder hep J Ve dü
şün ki bu sonucu elde eden kimse kadın !  Ona rastlamış 
olmakla şanslıyız. 
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- Hem de tümliyle rastlantı oldu, diye haykırdı Sa
xonne. insan yolculuğa ç ıktı mı hep böyle sürprizlerle kar
�ıı laşır Işte. Nelerle karşı laşı lacağı ·h iç bi l inmez. Beklen
medik anda beklenmedik  şeyler olur. Yorgun argın, acaba 
San Jose'ye daha kaç k i lometre var diye düşünürken, bir 
de bakarsın karşma neler ç ıkar. Bizi böyle karşı layacağı 
kimin aklından geçerdi? Hem bize serserı gözüyle de bak
madı .  Evi de ne denli temiz ve güzeldi !  Yere süt dök yala. 
O evin içinden daha sıcak, daha rahat bi r yeri düşlerimde 
bile görmüş deği l im.  

- Evin iç i  güzel kokuyordu, dedi Bi l ly. 
- Çok doğru söyledin. Kadın dergi lerinde buna hava 

d iyorlar. O evin içine girmeden önce bunun ne demek ol
duğunu anlayamıyordum. O evde gerçekten tatlı ve sıcak 
bir  hava var . . .  

- Güzel i ç  çamaşırların gibi,  dedi Bi lty. 
- Vucudunu yıkayıp temizledikten, yumuşattıktan, gü-

zel leştirdikten sonra başta gelen en öneml i  şey bu. Evin 
içi tatl ı ,  güzel ve temiz olmal ı .  

- Evet ama kirada oturmamalıyız. Ev ıbizim olmalı ,  
Saxonne. Malsahipleri, ki raya vermek için böyle ev yap
mazlar. Aklıma şi.>xJe bir şey geliyor: Bu ev herhangi ıbaş
ka bir evden daha pahalı  değildir ,  ama iyi düşünülüp ta
sarl2nmıştır. Tahtası sıradan bir tahta, herhangi bir şanti
yeden alınabilecek cinsten. Bizim Pine Street'teki ev da 
aynı tahtadan yapı lıyd ı ,  ama onun iş leme biçimi değ lşikti . 
Bu gibi şeyleri iyi anlatamam 'bir türlü, ancak ne demek 
istediğimi aniadın san ırım. 

Ertesı sabah erkenden ayaktaydı lar. Kentin varoşla
rında San Juan 'a ve Monterrey'ye giden yolu arıyorlardı .  
Saxonne bir gün öncekinden daha çok topall ıyordu. To
puğundakl içi su dolu kabarcıklardan biri patlamış, derisi 
sıyrılmıştı. B i l ly ayak bakımı hakkında babasının sözlerini 
anımsadı ,  bir kasap dükkanına girip beş sentl ik içyağı 
aldı . Saxonne'a: 

- Sana gerekli  olan bu, dedi :  temiz çoraplar ve iyi
ce yağla ovalanmış ayaklar. Kentten çıkar çıkmaz ayak
larımızı yağlarız. B ir- iki gün de y'ürümeyiz, dinleniriz, öyle 
pek acelemiz yok nası lsa. Ben biraz iş rbulsam, sen de 
birkaç gün dinlensen, hiç de kötü olmaz. Ben gözümü dört 
açayım hele. 

BanliyönOn sınırına varınca Saxonne'u yoltın kıyısın-
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da bırakıp uzun bir araba yolunu tuttu. Görünüşe göre, 
bu ara yol büyilk lbir çiftliğe çıkıyordu. 

Geri döndüğünde, gözleri parlıyordu. H ızla yaklaşarak :  
- H er şey yolunda, d iye seslendi .  Ş u  derenin kıyı

sındaki ağaç kümesine dek gittik mi,  orada kamp kurarız. 
Yarın sabatı işe başlıyorum. Günde iki dolar, yemeksiz. 
Yemek ve yatacak yer de verse, o zaman birbuçuk dolar. 
Ben yatacak yer ve yemek istemediğimi,  kamp .Jc:urduğumu 
söyledim. Hava güzel . Ayağın iyileşinceye de1< burada bir
kaç gün geçirebi l iriz. Gel,  dörtbaşı bayındır ıbir kamp ku
ral ım seninle. 

Uyqun bir  yer ararlarken Saxonne sordu:  
- Işi nası l  buldun? 
- Bekle hele, yerleşel im önce, anlatırım. Maden bul-

muş gibiyim. 
Yataklarını serd i ler, ateş yaktı lar, üzerine fasulye ten

ceresini oturttular, Bi l ly bir kucak odun daha getirip yığ
dı ,  sonra başladı anlatmaya: 

- Önce şunu söyleyeyim ki Benson, eski moda köh
ne tiplerden deği l .  Görsen çiftçi demezsin. Her şeyi bi l i
yor, keskin zekal ı ,  bir !ş adamı gibi konuşup davranıyor. 
Daha kendisini görmeden, çiftl iği  görür görmez anladım. 
Değerimi ölçmesi Için onbeş saniye yetti ona. · Cift sür
mesini b i l ir misiniz?• diye sordu. · Elbette • .  dedim. ·At
lardan anlar mısınız?• dedi. · Ben ahırda doğdum •. dedim. 
Tam o s ı rada dört at koşulu o araba gel iyordu, arkam
daydı hani ,  gördün sanırım. içi de makinalarla doluydu. 
Sanki söz olsun diye: • Dört beygirl i  araba sürmesini b i l i r  
misiniz?•  diye sordu. ·Tam benim işim. Dört beygirli b i r  
sabanı da  sürerim, pulluğu da . •  

- ·Öyleyse atiayın bakal ım,  yakalayın d izqinleri, sa
niye yitirmeden. Şu hangarı görüyor musunuz? Sağdan sa
manl ığın ç evresini dolaşın, sonra geri geri gidip şuraya 
ıboşaltın yükünüzü. • Şunu da söyleyeyim ki istediği ma. 
revra az buz iş deği ldi .  Tekerlek izlerinden görüyordum 
ki arabalar genel l ikle soldan dolaşıyorlardı samanlığın çev
resini .  Tutmamı isted iği yol hiç de  rahat bir yol deği ldi ,  
çok sıkışı·ktı . Bir tahtaperdenin 'köşesiyle samanlığın lro
şesi arasında l'ki kez S şeklinde bir  dolambaç çizmem ge
rekiyordu. O dar yeri büsbütün daraltan gubre yığınları da 
samanlıktan taşmış, daha kaldırı lmamıştı. Ben hiç bir şe
yin farkında değilmişim gibi yapıyordum. Arabanın sürü
cüsü dizginlerl bana gecird i .  Her şeyi berbat edeceğimi 

297 



sanıyor, bıyık altından gülüyordtJ. Sanırım ki o olsaydı için
den ç ıkamazdı. Ben hiç aldırmadım, tanımadığım atlarla 
yola ç ıktım. Onları doğru gübrenin ustüne bir sürdüm ki, 
görmeliydin. Sol baştaki hayvan samanlığın dwarına ha
fifçe sürtünürken, sağ baştaki at az kalsın tahtaperdenin 
köşe kazığını sıyırıyordu. Oradan geçmenin başka yolu 
yoktu. Şu da var k i ,  çok Iyi atlardı .  Arkadaki atlar geri geri 
gitti ler; nerdeyse falaksların üzerine oturaca·klardı .  O za
man öndeki atları da geri lettim ve arabayı bana gösterilen 
yerde durdurmak için freni işlettim. • Bana yararsınız. gü
zel sürmek buna derler•. dedi Benson. Küçümser bir tavır 
takındım:  · Pöh!  Bu bir şey mi ? Bana gerçekten zor bir iş 
versenize. • Anlayışl ı  bir gülümsemeyle:  .iyi başardınız . •  
dedi .  ·Atlarımı emanet ettiğim kimseleri seçmekte çok ti
tizim. Siz yol larda araba sürmek için yaratılmış değilsiniz. 
Iyi bi r gençsiniz. Sanırım kötü duruma düştünüz. Her ney
se: atlarımla çift sürebll irsiniz. Yarın sabah hemen başla
yın .•  Alttarafı pek öylesine kurnaz da olmadığı bundan 
bel l i  oluyor, çünkü iyi çift sürüp sürmed iğimi göstermiş 
değildim ki. 

Saxonne fasulyeleri • sofra•ya getirdi .  B i l ly de kah
veleri doldurdu. Genç kadın bir an durup örtünün üzerinde 
sıralanmış yiyeceklere, şeker ve süttozu kutularına, kon
serve sığır eti ·söğüşüne, marul salatasına, domates di l im
lerine, üzerine tereyağı sürülmüş taze ekmeğe, dumanı tü
ten fasulyeye, kalwe maşrapalarına baktı , baktı. e l lerini 
ç ı rptı. haykırd ı :  

- Dün akşamkinden çok değişik!  Kitaplardaki se
rüvenler gi'bi. Birl ikte t:ıal ık  aıvına çıktığım o delikanl ı !  
Sonra, o güzel evde dün akşamkl yemek. Bir de bu�ünkü 
soframıza bak. Dakiand'da bin yı l yaşasaydık ne Bayan 
Mortimer gibi ıbl r  kadına rastlardık ne de onunki gibi bir 
evin varlığını aklımızdan geçirelbl l i rd i k. D'üşüo bir kez, 
B i l ly, düşün ki yolculuğun başındayız daha. 

Bi l ly üç gün çalıştı. Işin içinden yüzünün akıyla çık
tığını söylemekle birl ikte, çift sürmenin sandığından daha 
zor bir iş olduğunu içten likle onayl ıyordu. Ama bu işi sev
diğini söyleyince Saxonne Için için sevindi .  

- Çift sürmekten hoşlanacağımı h iç  akl ımdan geçir
me2dim, dedi Bi l ly .  Hoş bir iş,  tıem de bacak kasları için 
çok yararl ı .  Araba sürerken bu kaslar yeteri kadar iş le-
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mez. Yenı bir karşı laşma için entrenmana başlarsam i lk  
iş lm sabana yapışmak olacak. Sonra, toprağı altüst ettiğin 
zaman öyle güzel kokuyor k i .  Ve rbütün gün kal ıyor o kokt.ı. 
Atlara gelince, h-arika! Insan gibi bi l iyorlar yapacakları işi .  
Benson'un da hakkı yenmez: Bütt.in atları güzel hayvanlar, 
bir tek sütçü beygiri bulamazsın bu çiftlikte. 

B i l ly'nin çalıştığı son gün bulutlar kapladı göğü, ha
va serinledl, güneydoğudan sert bir rüzgar esmeye başladı .  
Bütün bunlar, kışın i l k  yağmurunun habercileriydi .  O ak
şam Bi l ly yanında bir  parça yelken bezi getirip ayakları
nın üstüne gerdl .  Yağmurdan korunmak için ödünç almıştı. 
Sol el inin serçe parmağındaki bir ağrıdan yakındı birkaç 
kez. Bütün gün ağrı çekmişt i .  Kaç gündür sürüyordu bu 
�urum. Serçe parmağım rbir kan çıbanı grbi duyarl ı ,  dedi 
Saxonne'a. Bir şey rbatmış olmal ıydı ,  ama yerini hlr türlü 
bulamıyordu. 

Fı rtınaya karşı hazırırkiarını sürdürdü. Derenin karşı 
kıyısında 'bulunan yıkık bir ambardan kopardığı eski tah
talarla yatağı yerden yükseltti, üzerine kuru yapraklar 
yığdı ,  çadır  bezinden barınağı ipler ve tel lerle destekledi. 

l ık sağanak boşalınca Saxonne çocuk gibi sevind i ,  ama 
Bi l ly i lg i  duymadı .  Parmağı çok ağrıyordu. Ikisi de ne ol
duğunu anlamıyorlardı .  Saxonne bir düşünce I leri sürdü :  

- Belki de dolamadır. 
- Nası l  olur o ?  
- Bi lmiyorum. Bayan Cady'ye olmuştu da, ondan a-

nımsıyorum. Ama çok küçüktüm o zaman. Onunkl de ser
çe parmağındaydı. Sanıyorum ki lapa koymuştu. Bir  çe
şit merhem sürüyordu . Azdıkça azdı ,  sonunda tırnak düş
tü. düştükten sonra çabuk iyi leşti . Yeni tırnak çıktı .  Ek
me•k içiyle lapa yapayım mı sana? 

B i l ly, belki sabaha kadar geçer diyerek istemedi .  Sa
xonne tedirgin bir durumda kaldı .  Uyuyamadığını ,  çırpınıp 
durduğunu anl ıyordu. Bi rkaç dakika sonra, bora onu uyan
dırdı .  B i l ly hafif hafif inl iyordu yanında. Saxonne dirseği
ne dayanıp doğruldu, her zamanki grbi alnını ve gözlerini 
okşayarak uyutmaya çal ıştı . 

Yeniden uykuya daldı ve sonra yeniden uyandı .  Bu 
kez fırtına deği l ,  B i l ly uyandırd ı .  Onu göremiyordu, ama 
el yordamıyla buldu ve tuhaf bi·r durumda bulunduğunu an
ladı .  B i l ly örtünün altından çıkmış, diz çökmüş, alnını tah
talara dayamıştı . Omuzları sarsı l ıyordu. Işkence çekiyordu. 
Karısının sorusuna: 
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- Korkunç sancıyor, diye karşı l ı k  verdi .  Bin tane d i
şin ağrımaaından daha beter. Ama tıu bir şey deği l .  . .  in
şal lah yel götürmez çadır bezin i .  . .  Düşün ,anal arı m ız ba
balarımız neler çekmişler. Babam bir arkadaşıyla dağ baş. 
larında kalmış. Arkadaşının bütün vücudu kemiklerine dek 
bir grizzly tarafından parçalanmışmış. Hiç yiyecekleri kal
madığından, yolle rını sürdürmek zorundaymışlar. Babam ya
ral ıyı atın sırtına oturtuyormuş. Ama adam bayı l ıyormuş. 
Onu eyere bağlamak zorunda kalmış.  Bu böyle beş hafta 
sürmüş. Ve paçayı kurtarmış. Jack Ouigley'nin öyküsü d e  
var. Onun d a  tüfeği patlamış, sağ el ini  koparıp götürmüş. 
Yanındaki genç av köpeği de parmaklarından üçünü ye
miş. Üstel ik  bataklıklardaymış, ve de tekbaşına. ve . . .  

Saxonne Jack Ouigley'nin başına daha daha neler gel
diğini öğrenemedi. Korkunç bir rüzgar çad ırbezinin iplerin i ,  
tahta çerçevesini kopardı ,  yıktı . B ir  an bezin altında kal
dı lar. Sonra rüz{Jar hepsini aldı götürdü, uçurdu. Saxonne' 
la B i l ly karanl ıkta sırı lsıklam oldular. Bi l ly Saxonne'un ku
lağına: 

- Yapı lacak bir te·k şey var, diye bağı rdı .  Pı l ımızı 
pırtımızı toplayıp o yıkık ambara sığınmal ıyız. 

Bu tasarıyı tutana benzeyen bir sağanak altında ik i  
seterde gerçekleştirdi ler. Taştan taşa atlayarak dereyi ge
çerken diz boyu suya battılar. Neyse ki dere çdk derin 
değildi.  Buna karş;n i l iklerine dek ıslandılar. 

Yıkık arnbarın damı kevgir  gibi del ik  deşikti . Ama 
ıslak örtülerini yayacak kuru bir yer bulabi ldi ler. B i l ly' 
nin çektiği acı Saxonne'un yüreğini sızlatıyordu. Onu ya
tıştı rıp uyutması bir saat sürdü.  Uyanmaması için de sü� 
rekli o larak alnını  akşaması gerekti .  Tir tir titriyordu. pe
rişandı ,  ama geceyi uykusuz geçirmeye seve seve kat
landı , çünkü kocasının daha çok acı duymasını engelledi
ğini bil iyordu. 

Geceyarısını geçtik herhalde d iye düşünürken, bir 
olay oldu. Kapı boşluğunda bir cep feneri yandı, arnbarın 
içerisini taradı , Saxonne'la Bi l ly 'nin üzerinde durdu. Işığın 
geldiği yerden sert bir ses: 

- Hatı !  yakaladım s izi ! dedi . Çıkın bakayım ordan. 
Bi l ly kalkıp oturdu, ışıktan gözleri kamaştı. Işığın ar

kasından gelen ses yaklaşıyor, emri tekrarl ıyordu. Bi l ly :  
- Ne var, ne oluyor? diye sordu. 

- Hiç, n'olacak, ben varım Işte. Hem de uyanığım 
ha, b i lmiş olun.  
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Ses yanıbaşlarından gel iyordu şimdi , en çok bir-i1<i 
metre uzaktan. Ama ışık yüzünden hiç bir şey göremiyor
lard ı .  Adam kısa aralarla cep fenerini yakıp yakıp söndü
rüyordu. 

- Hadi bakal ım,  sal lanmayın,  diye ekledi . Battaniy&-
lerinlzl dürün, çabuk. Size Ihtiyacım var. 

- Yahu, siz kimsiniz? diye sordu B i l ly. 
- Ben pol is memuruyum. Düşün önüme. 
- Peki, ne istiyorsunuz? 
- Sizi istiyorum, ikinizi.  
- Niçin? 
- Serseri l ik ettiğiniz için. Hadi , acele edin,  bütün ge-

ceyi burda geçirecek değil im. 
- Öyleyse siz kendinizi kovalayın. Ben serseri de

ği l ,  işçiyim. 
- Belki evet, belki hayır. Öykünüzü yarın sabah sa

yın yargıç Neusbaumer'e anlatırsınız. 
- Ne? diye söze başladı B l l ly. Kokmuş herif, bana 

istediğinizi yaptıracağınızı mı sanıyorsunuz? Şu ışığı biraz 
kendinize çevirin de çirkin suratınızı göreyim. Beni ml 
korkutacaksınız? Ayağa bir kalkarsam pesti l inizi ç ıkarırım, 
seni gidi .  . .  

Saxonne: 
- Hayır, yapma Bi l ly! diye yalvardı .  Olay çıkarma, 

ucu kodese g ider. 
Pol is  görevl isi doğrulad ı :  
- Yalan değiL Yanınızdaki pil icin sözünü d inleyin. 
B i l ly :  
- O benim karım, ona göre konuşun, diye uyardı.  

Şimdi ,  çıkın dışarı. Sizin iyi l iğiniz için ç ıkmanızı salık ve
ririm. 

- Hadi hadi, ben sizin gibi kabadayı çok gördüm. Söz 
geçirmesini bi l i rim.  Hele bir göz atın şuna. 

Işık yer değiştird i :  karanlığın içinden, tabanca tutan 
bir el çıktı ortaya . Tek başına bağımsız bir varlık gibi gö
rünüyordu bu e l .  Sanki hiç bir bedene bağl ı  deği ldi .  lşıkla 
birl ikte. hayalet giıb i ,  bir bel l rip bir yokoluyordu. 

Pol is görevl is i : . 
- Şimdi benimle geleceğinize kalibımı basarım ı  diye 

alay etti . 
Başka bir şey üzerine ıbahse tutuşmanız gereke-

cek . . .  
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Ama o sırada ışık söndü. Cep fenerinin yere düşer
ken ç ıkardığı ses duyuldu. B i l ly i le  pol is  memuru el yor
damıyla feneri aradılar. Onu B i l ly buldu ve ışığı adamın 
üzerine tuttu . Karşısında kır sakal l ı ,  başl ıkl ı  bi r adam du
ruyordu. Yaşl ı  bir adam. Saxonne'a, geçit resimlerinde gör
düğü Büyük Ordu'nun eski savaşçı larını anımsattı . 

Adam, gözdağı veren bir sesle: 
- Verin o feneri banaı diye bağ ırdı. 
Billy alaycı alaycı güld'ü . 

- Verin, yoksa yersiniz kurşunu. 
Si latıını doğru B i l ly'nin üzerine çevird i .  Ama paTmağr 

hareketsiz kaldı .  Saxonne' la B i i ly,  topun fişek yataklarında 
kurşun uelarının parı ldadığını gördüler. B i l ly :  

- Git  be ,  koca bıyıklı kokarca sen de! karşı l ığını ver-
di .  Ham elmalara bi le ateş edecek yürek yok sizde ! Ta� 
nırım lben sizin giıbi leri . Fakir  fukaraya, şanssızlıktan kolu  
kanadı kırı lmış, yıkı lmış zaval l ı lara karşı aslan kesi l i rsiniz 
maşal lah ! Ama karşınızda erkek gördünüz mü, uyuz kö
pekler gi!bi sürünüp yaltaklanırsınız. Hadi, lbassanıza te
tiğe! Zavall ı  korkak yaratık !  Şimdi size höt! diye bağır
sam, kuyruğunuzu bacaklarınız arasına al ıp tabanları ya?j
larsınız. 

Dediği g rbi de yaptı. hüt ! d iye bağırdı .  Saxonne, po. 
l is  memurunun nasıl korktuğunu görünce gülrnekten ka
tıldı.  

Adam dişlerini sıktı . 
- Size son bir şans veriyorum, dedi .  O cep lamba

sını verin bana ve uslu uslu peşimden gelin, yoksa vu
rurum sizi .  

Saxorıne Bil ly için kaygıland ı .  Ama pek fazla de?jll.  
Adamın ateş etmeye cesaret edemeyeceğlne güveniyordu. 
Bununla birl ikte, kocasının gösterdiği  yürekl i l i k  karşısında 
her zamanki hayranlığı duydu. Bl l ly'nin yüzünü göremiyor
du, ama 'üç Iriandal ı  i le  dövüştüğü günkü g ibi soğuk. te
laşsız olduğundan emindi .  

Yaşlı adam tehdit ediyordu: 
- l ik  öldüreceql m  adam siz değilsiniz.  Ben bir eski 

askerim, kan görmekten korkmam . . .  
Saxonne sözünü kesti : 
- Öyleyse, kötü bir Iş yapmamış olan zararsız insan

ların onurlarıyle oynamaktan utaMlanız gerekir. 
- Bu ambarda yatmakla kınanaca'k bir davranışta bu

lunmuş oldunuz. Burası sizin deği l .  Bu yaptığınız yasalara 
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aykırı .  Yasaları çiğneyenler ise hapse girerler. Ikiniz d e  
hapse g ireceksiniz. B i r  aydır  b i r  surü serseriyi aynı suçtan 
hapse gönderd im. Bu yıkıntı yersiz yurtsuz takımı için tam 
bir  kapan . Suratınıza bakar bakmaz anladım sabıkalı ol
duğunuzu . Sizinle epey zaman ylti rdlm.  Uslu uslu benimle 
gelecek misiniz, gelmeyece1< misiniz? 

- Size bir çift söz söyleyeceğim: B i rincisi,  bu pa-
lavralar bize sökmez; ikincisi, bu gece burada uyuyacağız. 

Pol is  memuru kesin bir sesle: 
- Verin bana o cep fenerlni ,  dedi. 
- Bana bakın,  asker bozuntusu. damarıma basıyor-

sunuz. Pı l ı  pırtınızı toplayın da çeicin arabanızı .  Cep fe
nerine gelince, dışarda, çamurun içinde arayın,  bulursu
nuz. 

B i l ly  kapıyı aydınlatıncaya dek ışığı gezd ird i ,  sonra 
elektrik fenerini futbol topu gibi  dışarı attı . lçerisi zifiri 
karanlığa boğuldu. Adamın, dişlerini gıcırdattığını duydu
lar. B i l ly onu uyardı :  

- Şimdi ,  hele ateş açın, görürsünüz başınıza gele
cekleri. 

Saxonne kocasının el ini  tuttu, övür:çle sıktı . Pol is 
memuru homurdandı, bir küfür savurdu.  •Bi l ly :  

- Ne o luyor? d ed i  tıemen. Daha burda mısınız? Din
leyin beni ,  bunak herif, uzun süredir  katlanıyorum safsa
talarınıza. Hemen çı'kın burdan, yoksa d ışarı atarım sizi . . .  
Hem b ir  daha 'buraya gelip soytarı l ık  yaparsanız ,1<arışmam 
ha! 

Dışarda fırtına öyle bir gürültü çıkarıyordu ki, başka 
hiç bir şey duyulmuyordu artık. B l l ly bir sigara sardı .  Kib
riti ça·k ınca, arnbarın boş olduğunu gördüler. Bi l ly gülmeye 
başladı. 

- Düşün bir kez, öyle kızmışım k i ,  çıbanımı bile unut
tum. Şimdi yeniden duyuyorum sancısını. 

Saxonne kocasını yatırdı, yeniden okşamaya başladı 
alnı n ı .  

- Sabah o lmadan kal·kmak yok, dedi .  Gün doğar doğ
maz tramvaya ıbinip San Jose'ye döner, bir oda kiralar. 
sıcak bir lkahvaltı yaparız, sonra bir eczaneye girip lapa 
yapma'k için gerekenleri ya da rherhangi bir i lacı al ırız. 

B i l ly karşı koydu : 
- Ya Benson? O ne olacak? 
- Ben kentten telefon ederlım ona. Beş sent'le olur. 

Evinde telefon tıattı bulunduğunu gördüm. Nasılsa, parrna-
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ğın sağlam olsa ıbl le, çift sıüremezdin bu yağmurda. ·li<imiz 
birden lylleşirlz. Hava açıldığı zaman topuğurndaki yara da 
geçmiş olur, yolculuğumuzu siirdürürüz. 

V 

Üç gün sonra, pazartesi sabahı erkenden Saxonne'la 
Bi l ly yeniden tramvaya atlayıp son durakta indi ler. Ikinci 
kez olarak San Juan'a doğru yürümeye başladı lar. Yol boy
dan boya su bi ri·klnti lerlyle kaplıydı ,  ama masmavı gökte 
güneş parlıyordu. Toprağın yeniden yeşereceği besbel l lydl .  
Benson'un çiftl iğinin yakınına varınca Saxonne bekledi, 
Bi l ly üç günlü1< çal ışmasının karşı l ığı  olan altı doları al
maya gitti . Dönüşünde : 

- fşden ayrı ldığım Için çok kızdı ,  ded i .  Önce beni bı
rakmak istemedi .  Birkaç gün sonra 'beni taşıma işine ve
receğini ,  dört beygirll  arabayı Iyi kul Uanabilen sürücü bul
manın 1colay olmadığını,  bu yüzden gitmeme boyun eğe
meyeceğlnl  söylüyordu. 

- Sen ne dedin ona? 
- Doğrusu, yoluma gitmek zorunda o lduğumu söy-

�edim. O, tartışmayı sürdürüyordu. O zaman dedim ki ,  ka
rım da yanımda dedim, hemen yola çıkmayı ·karım Istiyor 
dedim. 

- Ama sen de Istiyorsun. 
- Elbette karıcığım. Ama senin gibi acele ettiğim 

yok. Erkekçe, çift sürmekten hoşlanmaya başl ıyordum. 
Artık hiç 1korkmadan talip olabi l i rim bu işe. Işi  kavradım, 
nasıl derler? havasını aldım. Bahse girerim ki birçokların
dan daha Iyi çift sürebi l irim şimdi.  

B ir  saat içinde üç mil  yürüdüler. Arkadan bir otomo
bil homurtusu duyunca yolun kıyısına çekildi ler. Ama araba 
geçip gitmedi .  Benson arabada yalnızdı. Yanlarına varınca 
durdu. 

- Nereye gitmeye niyetl islnlz? d iye sordu Bl l ly'ye. 
Bakışından ıbelliydi Saxonne'u 'beğendiğl .  
B i lly güldü : 
- Biz Monterrey'ye gidiyoruz. Eğer oraya kadar uza

nac&ksanız . . .  
- Sizi Watsonville'e bırakırım. Oraya kadar yayan git

mek birkaç gün sürer bu çıkınlarla. Atlayın. 
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Saxonne Bl l ly'nln yurune baktı. 
- Bin, dedi Bl l ly. Önü Iyi olur . . .  Karımdır: Bay Ben

son, Bayan Roberts. 
Benson Saxonne'u örtOyla sari'QIIIadı,  neşeli neşel i  kı

nadı. 
- Demek sizsiniz kocanızı benden tc:açıran. 
Saxonne zorunluluğu üzerine aldı.  Sonra, otomobi l i  

yola çıkarmasını Ilgiyle Izledi. 
Benson başını arkaya çevirip göz kırptı B l l ly'ye. 
- Eğer, dedi, bütün arazlm bundan önce sürdüğünüz 

toprakların toplamından daha çok olmasaydı,  yoksul bir 
çiftçi o lmuş olurdum. 

Bi l ly gerçeği glzlemedl : 
- Size gelmeden önce ancak bir kez değmiştl elim 

sabana. Ama ne olur sanki? Herkes bir şeyi yapacak 1<1 
öğrensin. 

- Gunde lkl dolara mı? 
Bi l ly Benson'un gönlunü almak Için şu karşıl ığı  verd i :  

- Neden olmasın? Demek k i  o Iki doları ödeyen bir 
amatör bulunabll lyor . . .  

Benson yürekten gulmeye başladı. 

- Çırbuk öğrenlyorsunuz. Saban kullanmaya pek alıŞ
kın olmadığınızı gördum. Ama siz acemlce davranmadınız. 
Yolda rastlanan lşçller!n onda biri bile Işe başladığının 
üçuncü günü sizin gibi başarı l ı  olamazdı. Sizin en büyük 
kozunuz, atları tanımanız. O sabah, eğlenmek Için yakala 
dlzglnlerl dedim size. Atları surmekte ustasınız. Belki do
ğal yetenekleriniz de vardır. 

- Atlara çok yumuşak davranır, dedi Saxonne. 
Benson konuşmasını sürdürdu: 
- Başka bir şey daha var. Kocanız yöntem sahibi .  Na

sı l  söyleyeyim? Açıldaması güç. lçgüdü gibi ıb i r  şey. 
Yumuşaklık,  tatl ı l ık, gerekli .  Ama b l lek gücü daha öneml i .  
Kocanız gucunu, Iradesini  atlara teabul ettlrmeslnl bil iyor. 
Kendisinden yapmasını Istediğim şey çok 'karmaşık, çok 
zor bir deneyd l .  Dört atlı arabayla tatl ı l ıkla başarılamazdı 
bu Iş . Bile k gucü gerekti. Atları sürer sürmez gördum bu
nu. Kafasında en kliçük kuşku yoktu; atların kafasında 
da yoktu. Başlarında birisi var diye bil iyorlardı.  Bir Iş ya
IJIIacağını ,  bunu kendi lerinin yapacağını bil iyorlardı. Koı1c:
muyorlardı, ama sürucu yerinde tıır •yönetici • bulundu
ğunu anlıyorlardı.  Dlzglnlerl el ine aldığı anda atları da eli-
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ne almış oldu. Onlara egemen oldu, bilmem anlatabi l iyor 
muyum? Onları topluyor, istediği yere götürüyordu. Yuka
rıya aşağıya, sağa, sola yön veriyordu. Atlar arabayı çe. 
kip atılıyor, yavaşlıyor, geri g idiyordu. Sonun Iyi olacağını 
bi l iyorlardı.  Yooo! atlar hayvan ama akılsız deği l ler. Diz
glnlerl usta bir Biirücünün el ine geçti ml,  hemen anlarlar. 
Yalnız beni şaşırtan şu 1<i , çok çabuk gevşerler. 

Benson sustu. Çok konuştuğundan biraz utanmıştı . 
Acaba dinl iyor muydu diye Saxonne'a baktı. Din led iğine 
Inanmış olmalı ki güldü ve konuşmasını sürdürdü: 

- Atlar, tutkularımdan biri. lnamn dediğime. & pis 
kokulu makineyi k\.ıllaooığıma bakmayın. Şu anda bir  çift 
güzel atın arkasında 'kurulmuş olmayı yeğ tutardım. Ama 
atlarla zaman yitlri rim, daha kötüsü, hep merak ederim 
onları, çO'k kaygı lanırım atlarımın sağl ığı Için. Oysa bu 
meklnenln ne sini ri var, ne nazik eklemleri , ne de kasları . 
Va yül'ür ya yürümez, o kadar. 

Ki lometreleri yutuyorlardı .  Kısa b i r  süre sonra Sa
xonne çiftl i k  saıhJıbiyle ciddi konuşmalara dalmıştı. Bu kez 
de derhal anladı modern kafalı bir çiftçiyle ·karşı -karşıya 
bulunduğunu. O zamana dek edindiği bilgiler sayesinde 
sahbetl başarıyla sürdürebildL Benson'u d inlerken öylesi
ne çok şey aniayabil iyordu ki,  ·kendisi de şaşıyordu bu 
işe. Doğrudan bir soru üzerine, niyetlerini açıkladı, Oak
land'daki geçmiş yaşantı larına şöyle bir  değinip geçti, ge
lecek üzerindelti tasarı larını ısrarla 'bel irtti . 

Morgan Hi l l  fidanlıkları önünden geçerken y irmi mil  
yol aldıklarını duyunca o gün akşama dek yür'ümeyl tasar
ladıkları yoldan çok daha fazlasını geride bıraktıklarını dü
şündü. Ve makine hala homurdanmayı, uzakl ıkları yutmayı 
sürdürüyordu. 

- Kocanız gibi bir adamın yol larda ne Işi var diye 
düşünüyorum, dedi Benson. 

Saxonne qülümsedi.  
- Evet, onu Işi ters g itmiş Iyi  bir genç sandığınızı 

söyledi bana. 
- Çün'kü sızı tanımıyordum daha. Ama yine de bu 

zamanda, sizin g ibi genç bir çiftin yatağını yorganını sırt
layıp arsa bulmak amacıyla yollara düşmesi olağanüstü bir 
olay. Ha! akl ımdayken söyleyeyim. 

Bl l ly'ye doğru döndü: 
- Eşinize şunu söylemek Istiyorum: Istediğiniz za

man, ç iftliğimda çalışmak üzere bir yı l l ı k  sözleşme yap-
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maya hazırım sizinle. Size üç odal ı  küçük bir de ev veri
rim. Unutmayın. 

Saxonne bu arada başka şeyler de öğrendi. Benson, 
California üniversitesinin tarım kolejinde okumuştu. Böyle 
bir öğretim dal ı  bulunduğundan habersizdi Saxonne. Ben
son, Beyl ik  topraklar hakkında pek ümit vermezdl genç 
kadına. 

- Sahipsiz bulunan Beyl ik  topraklar, şu veya bu ne
denle gidl'p konmak zahmetine değmeyen topraklardır .  
Gitme·k istediğiniz yerin toprağı iyi  topraksa eğer, zaten 
yanına ya·klaşı lmaz, öyle pahal ı .  B i ldiğim kadarıyla, oralar
da demiryolu yoktur. 

Grbroy'u geçtikten sonra tam gaz Sargent'e yönel
di ler. 

- Hele bir Pajaro vadisine inelim, dedi Benson, ta
rım kolejlerinden diplomalı çiftçi lerin değil,  eğitimsiz ya
bancıların topraktan neler elde etti'kierini göstereyim size. 
Gururlu ve işini bi len Amerikalı onları hep küçümsemiş, 
alay etmiştir. Bu eyaletin i lg inç yanlarından birini göre
ceksi niz. 

Sargent'de yapacak işleri vardı .  Onları arabada yalnız 
bıra-kıp gitti . 

- Elbette •ki yürümekten iyi , dedi Bi l ly. Datıa erken. 
Bizi  indirdlğl zaman tı iç yorulmamış olacağız. ·Birkaç m i l  
d e  yürüyeıb·i l l riz. Ama n e  isterse olsun, ıbir yere yerleştitc
ten sonra •ben yine atlarla yetinirim. 

Saxonne aynı düş.ünceydi .  
- B i r  yere gitmekte acelen varsa, işte o zaman iyi 

otomoıbil .  Ama eğer çok, çok zengin olursak bir gün . . . 
B i l ly birdenbire aklına bir düşünce gelmiş gilbi karısı

nın sözünü kesti : 
- Bana bak, Saxonne, ben bir şey öğrendim.  Artfk 

kırsal bölgede iş bulamamaktan korkmuyorum. Başlangıç
ta ·korkuyordum, ama sana söylemedim.  San Leandro yo
lunda yayan i lerlerken hiç de •kendime güvenim yoktu . 
Şimdiyse i·k i  iş önerisi var karşımda, biri  Bayan Morti
mer"den, öbürü Benson'dan. Hem de sürekl i ,  düzenli Işler. 
Evet, kırsal bölgede de insan iş  lbula'bi l i rmiş. 

Saxonne gururlu bir g ülümsemeyle düzeltti : 
- Sözlerinde eksik bir şey var. Kırda iş bulabilme]< 

için Iyi nitelikli olmak gerek. Büyük çlftli·k sahipleri baş
kasına iyi l i k  etmiş olmak için iş vermezler insana. 

Bl l ly güldü: 
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- Elbette ki sağl ıklarını 1<orısmak için yerleşmiş de
ğillerdir  kırda. 

- Ve seni dener denemez yakanı bırakmafc istemi
yorlar. Çünkü iyi cins bir lşçisln. Kapalı gözle bile göre
lbil iyorlar böyle olduğunu. Yolda rastlad ığımız o yersiz 
yurtsuz serserileri gördün işte. Hangisini  kıyaslayabi l irs in 
f<endinle? Hepsini d ikkatle gözden geçlrdim. Hepsr de gtiç
süzdü. Vucutça da, kafaca da güçsüz. 

B i l ly alçak göniil lülukle: 
- Orası öyle, dedi .  Hepsi hastalıkl ı ,  kötii dunmıda. 
•Benson Saxonne'un yanındaki yerine geçti, Sargent'ten 

çıktılar. 
- Pajaro vadisini görmenin uygun zamam deği l .  Ama 

yine de, herhangi bir mevsimde, orasını obi r  gezmeye de
ğer. Düşunün bir kez : altıbin 'hektar elma! Bu vadiye ne 
ad takmışlar ıbl l lyor musunuz? Yeni Dalmaçya diyorlar şim
d i .  Biz Yankee'lerl dışarı suruyorlar. Kendimizi kurnaz bi
l i riz. Dalmaçyalılar bizden daha kurnaz olduklarını kan ıt
lıyorlar. Eyyubun hindisinden daha yoksul ,  sefil gOçmen
lerdl .  Önce meyve ürününü devşirmekte gündel ikçi ola
rak çalıştılar. Sonra yavaş yavaş elmaları ağaçta satınal
maya başladılar. Para kazandıkça da'ha çok satınal ıyorlardr. 
Çok geçmeden, meyve bahçelerini uzun vadeyle klraladı
lar. Şimdi de toprağı satınalmaya koyuluyorlar. Yakında 
tüm vadi onların eline geçecek ve son Arnerikah da ora
dan ayrı lmış olacaktır. Ah bizim açı�göz Yankee'ler! O 
dilenci k ı l tkl ı  Slavlar bizimle daha yeni işe başladıkları sı
rada en az yüzde ikiıbin,  yüzde üçbln kar etmişlerdir. Şimdi 
yüzde yuzle yetlniyorlar. Kazançları yüzde yirmibeşe ya da 
yüzde el i iye ·lndl mi, bunu yıkım sayarlar. 

- San leandro'da da durum aynı, dedi Saxonne. He
men büt'ün eski toprak sahipleri çekip gitmişlerdir. Önemli 
olan yoğun tarım yapmakta. Önemli olan, çok ·geniş top
ra�ı olmak deği l ,  küçük ıblr toprak parçasından en çdk 
verim almanın yolunu bi lmektir. 

Benson başını salladı .  
- Evet, dedi ,  ama bil inmesi gereken başka şeyler 

de var. luke Skuriç gibi geniş çapta Oretim yapanlar d a  
az deği l .  Onlardan çoğu daha şimdiden çeyrei< mi lyon luk 
adam o ldular. On kişi b i l irim,  ortalama yuzel l i  bin dolara 
sahiptiler. Elma Işinde lblr yöntemleri var bunların. Evet, 
lbu yoğun Cıretimden de öteye bir şey. Bu Adriyatik Slav
ları ticarette uza!:jı görüyorlar. Elmayı üretmekle kalmıyor-
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lar, satmasını da bi l iyorlar. Pazar mı yok? Ne önemi var: 
Pazar yaratırlar. Onların yöntemi bu. Oysaki biz ne ya
parız? Kopup düşen elmaları öyle bırakırız, ağaçlar altında 
diz boyu yığı l ı p  !((a l ır, çürür. Bu da bizim yöntemimlz. Ba
kın Peter Mengo!'a. Her yı l  Ingi ltere'ye gider, yanında da 
yüz araba yükG sarı Newton elması götürür. Şu sıra bi le, 
biz burada konuşurken, Pajaro elmalarını sergi leyip avuç 
dolusu para kazanıyorlardır.  

Saxonne : 
- Peki ,  neye kul lanırlar kazandıkları paraları ? diye 

sordu. 
- Şimdiye dek yaptıkları gibi,  Pajaro vadisindeki 

Amerikalı ların topraklarını satın almayı sürdüreceklerdir 
elbet. 

- Peki sonra? 
Benson kes·kin bir bakış fırlattı Saxonne'a. 
- Sonra, başka tı lr vadideki Amerikal ı ların toprak. 

larını satınalacaklar. Amerikalı lar, el lerine geçen parayı 
harcayacaklar, Ikinci kuşaktan sonra başlayacaklar çürü
meye kentlerde. Kentten kaçmış olmasaydınız siz de öyle 
çürüyecektin lz. 

Saxonne ürpermekten ikendini alamadı. Evet. diye dü
şünüyordu. çürüyecekti!k, Mary gibi , Bert gibi , daha nice
leri gibi .  Şu anda çürümekte olan Tom gibi,  ve daha baş
kaları gibi.  

Benson konuşmasını sürdürüyordu:  
- Inanın ki ,  Amerika büyük bir ü l'ke, ama biz büyük 

bi r 'halk degi l iz .  Kipi ing hak l ı .  Bizi dışarı ltlyorlar, blzse 
eşikte oturuyoruz. Işin kötüsü, işleri daha iyi yürütmekten 
!bizi a l ıkoyan hiç bir neden yok. Bütün tarım 'kolejlerinde, 
deneme istasyonlarımııda ve gezgln sergi lerlmlzde en uy
gun üretim yöntemlerini öğretiriz, ögretiriz ama bizimki
lerin bir kulağından girer, öbür 'kulagından ç ıkar. Oysa göç
men, zor yaşamın egitti�i göçmen. bizden üstün çıkar. Ba
bam daha ölmemişti ben sınavlarımı geçlrdi�imde. Eski 
ademdı o. gülerdi · kuramlarıma • .  ıl·ki yıl yol culuk ettim. 
Eski ü 'kelerin topragı nası l  iş lettiklerini görmek Istiyor
dum. Bir 'bi Iseniz neler gördüm . . .  -Biraz sonra vadiye g i
riyoruz-. . .  Evet, inanın gördüm. Önce, Japonya'daki set 
set tepeleri gördüm. Bir dag düşünün ki ,  bir atın çıka. 
mayacağı gibi sarp. Ama yılmamış lar. Yukardan aşa�ı set 
yapmışlar: Iki metre yüksekl ikte sağlam bir taş duvar, 
sonra iki metre eninde düz bir set. Bütün dağ böyle: Bir 
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dwar, bir set, !bir duvar, bir set. Başınızı kaldırıp bakar
sınız, duvar duvar üstüne, set set üstüne. Öylesine ki ,  
bir nıetre eninde bir seti tutmak için üç metre yüksek
l ikte duvarlar, bir-birbuçuk metrelik bir toprak parçasını  
taşımak için altı metrel ik duvarlar gördüm. Bütün sorun,  
o bir avuç toprakta bir şeyler yetiştirmek. Oraya serptik
leri humusu da dağlardan sepetler içerisinde sırtta taşı
yorlardı .  Nereye gittimse durum aynı .  Yunanistan'da, lr
landa'da, Oalmaçya'da. Dalmaçya'dan da geçtim.  Nereden 
olursa olsun, buldukları !bir avuç toprağı :bi le al ıp götürü
yorlar, gereğinde çalıyorlar, ·kürekle alıyorlar, hatta avuç
larıyle al ıyorlar, sırtlarında taşıyorlar dağlarına, orada çift
l ikler kuruyorlar; :kuruyorlar demeyeyim, yaratıyorlar, çıp
lak kayalar üzerinde tarlalar yaratıyorlar. Fransa'da, top
rak bulmak Için köylülerin dere yatakların ı  kazdıklarını gör
düm. Babalarımızın, altın bulmak Için Cal iforn ia'nın ırmak
larını mayınladıkları gibi .  Şu faı"kla ki, bizim altınlar yokol
du, oysa köylülerin toprağı duruyor, bin kez sürülüyor, sü. 
re kil veriml i , · hiç durmadan bir şeyler üretiyor. Hadi, şim
di l ik yeter, ço1< anlattım.  

Bi l ly 'n in  ağzı açık kalmıştı. 
- Vay canınal diye mırı ldandı . B izim ana babaları

mız 'hiç böyle şey yapmış deği l lerd ir. Oyunu yitird iklarine 
şaşmamak gerek. 

- Işte vadi ,  dedi Benson. Şu ağaçlara bakın!  Şu te
pelerin yamaçlarına !bakı n !  Yeni Dalmaçya burası .  Elma 
cenneti . Bakın şu toprağa, bakın nası l lşlemlşler. 

Saxonne'un gördüğ'ü vadi büyük değildi .  Ama ovalarda, 
hafif engebelerde, her yerde, Dalmaçyal ı ların ustalığı göze 
çerpıyordu. B l l ly sordu: 

- Peki , Cinl i ler ne yapıyorlar vadide? Onlar da mı 
elma yetiştiriyorlar? 

Benson lbaşıyla • hayır• işareti yaptı. 
- Biz Amerikalı lar o işde de yen�k düştük.  Bu vadi. 

de hiç !bir şey yokolmaz, meyvesinin ne çekirdekleri atı l ır ,  
ne de kabuğu. Amerikalı değ i l  bütün bunlardan yararla
nanlar. El l iyedi damıtma evi vardır. Konserve fabrikaları, 
elma şarabı ve sirke yapımavleri de caba. Hepsi de Çin
l i lerin. Yılda onbeşbin varil elma şarabı ve sirke satarlar. 

- Bu ülkeyi bizimki ler kurdular, onu ele geçirmek 
için dövüştüler, •her şey onların eseri . . . 

Benson sözünü kesti: 
- Olabi l ir.  Amo gel lştirmedller. Bu ülbyl yıkmak Için 
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elimizden geleni ardımıza komadık New England'ın top
raklarını da biz yoketmedik ml? 

Elini salladı ,  tepelerlıı ötesini gösterdi .  
- Sallnas bu yana düşer. Oradan geçeraenlz kendi

nizi Japonya'da sanırsınız. Cal lfornla'nın birçok meyve 
bahçesi de Japonların el inde. Onların yöntemi Dalmaç
yalı ların:klnden biraz değişik. Önce meyve devşlrmei< Için 
gündel lkçl olarak Işe girerler. Amerikalı lardan daha Iyi Iş 
çıkardıkları Için, Yankee çiftçi onları çalıştırır. Sonra, güç
lendlkçe, Japon sendikaları kurup Amer�kal ı  Işçilerin aya
ğını kaydırmaya bakarlar. Çlftli•k sahiplerı yine hoşnutlar. 
Japonlar yeni bir adım atarlar: devşlrmezler meyveyl .  
Amer•kal ı  Işçi d e  yok artık. Çiftçi umutsuz durumda. Ürün 
yokolup gidecek. O zaman Japon Işçilerinin elebaşıları çı
kıp gelirler. Söz sahl'bl onlardır artık. Bir sözleşmeyle ürü
nü satınal ı rlar. Üreticller onların elinde.  Kısa bir süre son
ra Japonlar vadlyl yönetmeye tıaşlarlar. Üreticl ler tatli ya. 
pan malsahipleridir artı k. Kentlerde keyif sürer, sosyete 
I nceliklerini öğrenirler, Avrupa'ya gezlye g iderler. Bir adım 
kalır atacak: Japonlar onların topraklarını satınalırlar. A
merfkalılar satmak zorundalar, çünkü çal ışma piyasasım 
Japonlar yönetiyorlar ve keyifleri Isterse plantasyon sa
hlplerlne top attırırlar. 

Saxonne sordu: 
- Değil ml ki böyle yürüyor bu Işler, bizim sonumuz 

ne olacak peki ? 
- Şimdi ne oluyorsa o olacak. Toprağı olanlarımız, 

satıp ·keote gidiyorlar. ·Birkaçı büyük kapitalist oluyor ya 
da serbest mesleğe giriyor. Geri kalanı parasını tıarcıyor. 
parası bitince de başlıyor çürümeye. Eğer yaşamlarının 
sonuna dek yetecek paraları varsa, onların yerine çocuk
ları çürüyor. 

Uzun gezinti leri az sonra bitti. Benson ayrı l ıriken Bl l ly' 
ye I stediği zaman yanında Işe girebileceğini söyledi. 

- lik önce şu Beylik topraklara bir göz atmak Isti
yorum,  dedi Bi l ly. Ne sonuca varacağımızı bi lmiyorum. 
Ama bir şey var ki,  onu kesinl ikle yapmam. 

- Neymiş o? 
- Beş dekarı üçbln dolar eden bir tarlada elma ye-

tiştirmek. 
B l l ly l le Saxonne'un neşesl kaçmıştı . Yüz metre ka

dar yürüdüler. Önce Bl l ly bozdu sesslzl lğl :  
- Sana bir şey daha söyleyeyim,  Saxonne. Asla top. 
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rağı eşeleyip, supurup dağlara taşımayacağız sırtım ızda. 
Daha Amerika Blrleşi:k Devletlerinde yer var. Benson ve 
diğerleri ne demiş, ne dememiş, vız gelir lbana. Birleşik 
Devletler tukenmedi henüz. El değmemiş mi lyonlarca dö
nüm duruyor. Onlan ortaya çıkarmak bize düşer. 

Saxonne: 
- Ben de sana bir şey söyleyeceğim, diye karşı l ık 

verdi .  Biz şimdi kendi kendimizi  eğitiyoruz. Tom ki büyük 
bir çlftl l kte büyüdü, şu anda tarım koşulları üzerine biz
den az şey b i l i r. Bi r şey daha var: Düşündükçe, Beyl ik  
topraklar 'konusunda düş kı rıklığına uğrayacağımıza daha 
QOk Inanıyorum. 

Bl l ly: 
- Bize söylenen her şeye Inanmak doğru d eği l ,  diye 

karşı koydu. 
- Yok canım, ben ba$kasının ne söylediğine bak

mıyorum. Kendim ne duşünüyorum? beni i lgilendiren bu. 
DOşündOğümü söyleyeyim sana, doğru mu, yan l ış m ı ,  

kararı sen ver. Burada toprağın hektarı altı b i n  dolarsa, 
nasıl olur da az ötede Beyl ik  topraklar -eğer Işe yarar 
şeylerse- boş durur, rastgele birisinin konmasını bekler? 

Bl l ly çeyrek mil boyunca bu sorunu 1cafasında evi rdi ,  
çevirdi, bir sonuca varamadı .  Sonunda, g ırtlağını temizle
yip duşOneesini  söyled i :  

- N e  olursa olsun, önce Beyl ik toprakları b i r  görelim 
hele, sonra IJcarar veririz. O kadar zamanımız var, değ i l  ml? 

Saxonne !başını sallad ı :  

- Peklyl. Bekleyelim, görel im. 

VI 

Monterrey'den yola çı karken kıyıya paralel uzanan 
onyedl mii ' I IIJc gezl yolunu lzleyeceklerine, doğrudan doğ
ruya tepelerden geçen ana trafik yolunu tutmuşlardı.  Bu 
nedenle, kar�u laşacakları görünümün güzell iğlnl  önceden 
haber veren hiç bir beli rtiye rastlamadılar, ve ansızın 
Carmel koyu çıktı karşı larına. Çam kokuları Içinde yokuş
tan Inerken yeşi l l ikler arasında 'kaybolmuş, sanatçı lar& ya 
da yazariara alt .J<üçük, orij inal kır  evleri önünden geçtiler. 
Kumul ler rlızgAra açıktı, ama güçlü acı baklalar koruyordu 
1c:umu. Solgun Callfornla ha$haşları uzaktan kendilerine 
Işaret yapıyordu sanki.  

Saxonne birdenbire bir çığlık çıktı . Görduklerlnden 
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büyülanmiş gibi, sevinç ve hayranl ık  içinde donakalmıştı : 
Yüksek bir dalga bir mi l  uzunluğunda bir bvis çizerek 
kıyıya saldırıyordu.  GOneş ışınları dalgayı del ip geçiyor, 
olağanüstü b i r  gök mırvlslni  yansıtıyordu. Dalga, bOyOk bir 
gürültOyle, bi r köpük tufanı olarak kumun üzerine seri l i
yer, her yeri beyaza lboyuyor, eriyip gidiyordu. Aı1<asından 
başka bir dalga, sonra bir yenisi daha, ve homurtular, mı
rı ltılar, hışırtılar Içinde enginlerden gelen, peşpeşe saldı
ran görkemli su dağları , ayakları dibinde kırı l ıyor, arkadan 
yetişmalere yer açıyordu. 

Saxonne bu görünümü kaç dakika izlediğinin farkında 
deği ldi .  B i l ly gülerek -karısının omuzuna asılı sepetl almaya 
kalkınca, kendine geld i .  

- Sen gal iba burada biraz zaman geçirmek istiyorsun, 
dedi -Bi l ly. Öyleyse yüklerlmlzi lndirebil iriz. 

Saxonne el lerini tbükıüyor, coşkuyla parmakları oynu. 
yor, boyuna : 

- Hiç böyle şey düşünememiştim, diye yinel iyordu. 
Düşlerimi  aşan bir şey bu . Cliff House'da dalgaların kırı
hp �eri çekilmesini pek severd im. Ama orada gördOqüm 
buradaki hakkında en küçük bir düşünce bi le  verecek ni
tel ikte deqi ld i .  . .  Bak . . .  B i l ly ,  bak . . .  Oh! Böyle anlatılmaz 
renkler görmüş müydün hiç? Ya suyun arasından r,Jarılda
yan şu güneş! .. Aman ne güze l !  

Sonunda, gözlerini denizden ayırıp,  Carmel vadisini  
tıl'manırken a!çak teoeciklerin ardında bell i  bel i rsiz qör
düklerl koyu mavi dağlara, bulut yığınları altında ezi len 
denizötesi ufuklara çevird i .  

- Öyleyse otural ım. Kayflmize bakal ım,  dedi Bi l ly. 
Acelemiz yok nasılsa.  Öylesine güzel bir yer �ki ,  I nsan he
men bırakıp g itmek Istemiyor. 

Saxonne kocasının dediğini yaptı. ama oturur oturmaz 
ayakkapların ın  bağlarını çözmeye koyuldu. 

B l l ly hem şaştı, hem sevindi. 
- Yoksa sen . . .  diye söze başladı.  
Sözünü bitirmedi ,  kendisi de hemen çıkardı ayakkap

ların ı .  Üzerinde kara l le  Okyanus'un karşılaştıqı ve her 
seferinde rastgele bir sınır çizdiği köpüren kumlarda çıp
lak avakla koşmaya hazırlanırlarken, yeni lblr sürprlzle kar
şı laştılar. Camların ·koyu gö!<ıeslnden fı rlayan bir adam 
kumullar arasından kıyıya doqru koşuyordu. Çıplaktı .  Yal
nızca hafif bir don glymişti . Nazik, pembe bir teni ,  bebek 
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gibi bir yüzü,  çalı  gibi kıvırcık sarı uçları ve Herkül gibi 
adalell  beden i vardı .  

Bil ly, Saxonne'un kulağına:  
- Bu,  sandow'un ta kend isi olsa gerek, diye fısı ldad ı .  
Ama Saxonne annesinin albümündeki gravürü ve ln-

gl ltere kumsallarında karaya çıkan Vlking'lerl düşünüyordu 
o sıra. 

Koşucu üç dört metre uzaktan, ıslak kumlar üzerin
den hiç duraklamadan geçti, •köpüren sular dizlerine va
rıncaya dek koştu. Başının  üstünde en az üç metre yük
sekli kte duvar gibi bir  dalga yürüyordu. Okyanusun bu 
dev şamarı •karşısında o Herkül 'e benzeyen adam küçü
cük, dayanıksız, beyaz bir tanecik gibi  kaldı. Yüreği ağzına 
varan Saxonne'da ses yoktu. Kocasına bir göz att ı .  B i l ly 
de put kesilmiş,  şaşkın bir bekleyiş içindeyd i .  

Ama yabancı ,  dalganın önüne atı ldı ,  ve tam ezi l ip par
çalanacak g i b i  göründüğü sırada dalganın Içine dalıp göz
den yokoldu. Dağ gibi su kütlesi gök gürülrusünü andıran 
bir sesle •kumsal ı n  üzerine yıkı ldı .  Ama i lerde sarışın bir 
baş bel i rdi ,  sonra bir kol ,  ardından da bir omuz çıktı su
dan. Ancak bi rkaç ·kulaç atabi tmişti ki yeni bir dalganın 
içine dalmak zorunda kaldı. Denize, saıbırsız dalgalara karşı 
gerçek bir savaştı bu. Suya her dalış ında. Saxonne solu
ğunu tutup yumruklarını sı kıyordu. Arada bir onun sudan 
çıktığını görmüyor, biraz sonra çok uzaklarda farkediyordu 
başını .  Sular onu ıbir saman çöpü gibi açıklara atıyordu. 
Çoğu kez tıa yeni ldi ,  ha yeni lecek, deniz onu kumsala 
atacak diye bekledi. Ama yarım saat geçttkten sonra teh
l i kel i  bölgeyi aşmış, büyük kulaçlar atarak yüzmeye baş
lamıştı. Artık dalmı�ordu, dalgaların tepesinde görünüp gö
rünüp yokoluyordu. Çok geçmeden, zaman zaman ortaya 
çıkan bir nokta olup çı kmıştı. Sonra o nokta da yoko ldu. 
Saxonne'la Bi l ly ıbakıştılar. Saxonne, yüzücünün bu hüne
rine hayran kal mıştı .  1Bi l ly'nin  gözlerinin mavisi daha ko
yulaşmış g ;biydl.  

- Yüzücü diye :buna derler Işte! diye haykı rd ı .  Ve 
böyle bir şeyi başarmak Için yürek gerekl i ,  yürek ! Bana 
bak Saxonne, ben ancak havuzlarda veya koyda yüzmesini 
bi t irdim;  şiımdl Okyanus'da yüzmeyl öğreneceğim. Onun 
yaptığını ben de yapaıbilsem, öylesine övünürüm ki .  yanı
ma yaklaşamazsın .  Bütün lçtenl iğimle söylüyorum, Saxon
ne, böyle bir  işi ıbaşarmayı bin tane çiftl iğin sahibi ol
maya ye� lerim. Ben de balık gibi yüzebi l iri m  hal B ir  pa-
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zar günü Narrow Gauge mendireğinden Ses·sion havza
sına dek yüzdüm ; birkaç mi l  demektir bu.  Ama yüzmede 
bu adamla karşılaştırılabilecek kimseyi görmüş deği l im şim
diye dek. Onu bekleyeceğlm. O geri demrıeden adım at
mam bu kumsa4dan. Düşün bir kez, düşün ki •bu-dalgalı de
nizde tek ıbaşına yüzıüyordur şu anda! Yaman sinirleri var 
bu adamın!  

Saxonne'la Bi l ly bir saat çocuklar gibi eğlendi ler kum
salda; yalınayak koştular, yosundan kı maçlarla birbirini ko
valadı lar. Ancak ayakkapları nı  giyerierken gördüler kıyıya 
yaklaşan adamın 'baş ı n ı .  B i l ly onu karşı lamak için dalgaların 
eriştiği çizgiye dek I lerled i .  Yabancı sudan ç ı karken, de
nize atladığı  zamaNki gibi bembeyaz deği ldi .  Dalgaların w
ruşları altında derisi ;kızarmıştı. 

B l l ly candan yürekten hayranl ıkla: 

- Harikasınız, dedi .  Bunu size söylemek istiyordum. 
Genç adam ha·fifçe eğilerek teşek·kür etti .  

- 'Bugün dalgalar biraz sertti ,  diye karş ı l ı k  verd i .  
Bu yaman adam ın kimliği hakkında ıbi lgi  edinmek Için :  
- H iç adın ı  duymadığım lbir boksör olmayasınız sa-

lcın? ded i .  

Delikanlı  gülerek başını sal ladı.  B i l l y  onun Üniversite 
futbol takımının kaptanı,  evli ve çocuk babası ,  ve de b i r
çok kitabın yazarı olduğunu nereden bilebl l lrd l ?  

Genç yüzücü takıma girmek Isteyen acemi leri tart
maya al ışkın bir bakışla ıbaştan ayağa süzdü Bl l ly'yl .  

- Sizin vücudunuz da hiç kimseninkinden geri kal
maz, diye düşüncesini  söyledi .  Sanırım rlnglere al ışık ol
duğunuzu düşünürsem yanı lmam. 

Bi l ly olumlu bir Işaret yaptı . 
- Adım Roberts. 
Yüzücü kaşlarını çatıp bel leğlnl zorladı .  B l l ly ekledi : 
- B l l ly, B l l ly Rdberts. 

- Yaaa ! Büyük Bi l ly Roıberts olmayasınız sakın? Öy-
le ya ! Ellbette. Depremden önce maklnistler Pavyon 'unda 
dövüşmenizi lzlemlştlm.  Bir 'hazırl ık  maçıydı. Anımsıyorum, 
Iki el inizi de •kul lanmasını  ıbl l l yorsunuz. Hareketleriniz bi
raz yavaş, ama korkunç yumruıkları nız var. Evet, anımsı
yorum, bi raz ağırdınız o akşam ,ama yine de yendi niz rakl
lblnlzl .  Benim adım Hazard . . .  Jim Hazard. 

Islak el ini Bi l ly'ye uzatt ı .  

- O halde siz  l·ki y ı l  önceki futbol takımının kaptanı-
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sınız. Adınızı gazetelerde okumuştum. Iyi anımsıyor mu
yum? 

Dostça el sı kıştılar. Bi l ly karısını tanıştırdı .  Saxonne 
bu iki devin yanında kendini küçük hissediyordu. Ama on
ların ı l'kından olduğu Için de övünüyordu . Iki gencin ko
nuşmalarını di nlemekle yetind i .  

Hazard şöyle diyordu: 
- Her gün yarım saatçi k  sizinle küçük bir boks kar

şı laşması yapmayı çok isterdim. Sizden öğreneceğim bir 
sürü şey vardır. Buralarda mı kalacaksınız? 

- Hayır, kıyıdan güneye doğru iniyorum. Toprak arı
yoruz. Bununla birl i kte, size bi rkaç ders verebi l irim belki .  
Ama sizin de ıbana öğretebl leceğlniz bi r şey vardır:  yüz
rnek. 

- Ne zaman isterseniz. Sizinle ders değiş tokuşu 
yapmak bana tad verir. Neden bir süre CarmEıl'de kalmı-
yorsunuz? 

Saxonne'a dönüp sözlerine ekled i :  
- Hiç d e  kötü b i r  yer değ i l .  
Saxonne acı baklaların kıyısına bırakmış oldukları yük

lerini gösterdi .  
- Yersiz yurtsuz dolaşıyor, Beylik toprakları arıyo

ruz. Burası pek güzel bir yer, ama . . .  
Hazard güld'ü :  
- Eğer aradığınız topraklar Sur'ın ötesinde ise, bek

leyeıbil ir. Neyse, hemen koşup giyinmem gere·k. Buradan 
yine geçerseniz beni görmeye �el in.  K�me sorarsanız söy
ler nerede oturduqumu. Hoşça kalın,  yine görüşürüz! 

Ve geldiği  gibi gitt i .  Kumu llarda koşarak. 
Bi l ly tıayran gözlerle ardından ıbaktı . 
Kumsala sırtlarını dönüo küçük köye g ittiler, dükkan

Iardan et, sebze ve yarım düzine yumurta aldı lar. Saxonne 
bir vitrinde serql lenmiş inci küpelerin.  büyülenmiş gibi,  
seyrine dald ı .  B l l ly onu zor ayırdı vitrinin önünden . 

- Bu kabuklardan çok var kıyıda. ben sana istediqln
ce bu!urum. dedi .  Sular alçal ınca ortaya çıkarlar. Bunlara 
denizkulağı derler. 

Güneye yöneldi ler. Her yerde çarnlar arasında şirin 
ve özgün sanatçı konutla�ı qörülüvordu. Yolun Carmel ır
maqına indiği yerde karsılarına dikilen gösterişli yapıyı 
hiç beklemiyorlardı .  Saxonne alçırk sesle: 

- Bunun ne olduğunu bil iyorum.  ded i .  Burada eski
den bir lspanyol misyonu vard ı .  Adı Carmel misyonu Idi.  
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Meksika'dan gelen lspanyollar I l k  önce misyoner yapı ları 
d i kerler, Kızılderi l i leri H ıristiyan yapmakla işe başlarlar. 
m ı  ş. 

Bi l ly 'kendini beğenmiş bir tavırla: 
- Ta ki lspanyolları da, Kızı lderi l i leri de,  pı l ı  pırtıla

rıyla bir l ikte f<ovduk. 

- Ne olursa olsun, yine de görkemli bi r yapı .  
Saxonne tuğladan yapı l ı  büyü'k, yıkık yapıya bakarak 

düşlere daldı. Eskiden binlerce l nanmışı barındı ran yıkın
tılar ortasında, :ki l ise, sessiz ve hareketsiz duruyordu. Kı
tıkl ı kilden 'kerplç ve tebeşlr taşı kul lanarak yapı lmıştı. 
Denize karşı alçak tepelerle kor-unmuştu. Insanlarla ve Için
de yaşadıkları evlerle bağlantısı yoktu. Oranın havası Sa
xonne'la Bi l ly'ye ağır geliyordu. Yavaşça yürüyorlar, ses
lerini alçaltarak konuşuyorlardı.  Açık duran büyük giriş 
kapısından ürkek adı mlarla, çekine çeJc.ine g i rdi ler. Içerde 
ne papaz vardı, ne tapınan �kimse. Bununla b i rl ikte, bazı 
izlere bakı l ırsa, ·ki l iseye gelen oluyordu.  Ancak, bu ki l ise
ye bağlı olan katalikler pek kalabalık olmasa gerekti, çün
kü çok az oturacak s ı ra vardı. Büyük depremde çatlamış 
olan çan kulesine çıktı lar. El le yonturmuş kalasları gör
düler. Galeride seslerin daha berrak ç ıktığını farkeden Sa
xonne, kendi cesaretinden kendisi de ıkorkarak, usulca bir  
I lahi tutturdu. Ses bakımından öyle güzel sonuç aldı  k i ,  
korkuluğa yasland ı ,  yavaş yavaş sesini bıraktı, son per
deye dek ç ı ktı : 

Ey lsa, ruhumun sevgilisi, 
Sana doğru uçmak Ister katblml 
Azgın ummanlarlara karşı 
Koru beni, 
Ben ki zayıf bir alevi m 
Söndürme ateşlmi, 
Bl!lrtnak ol, liman ol bana, 
Ölüm saati çalınca 
Ruhum Sllna teslim olsun 
Şı:d olsun. 

Bil ly s ırtını dwara dayamış, sevgi dolu gözlerle Sa. 
xonne'a bakıyordu. i lahi b itince, ancak duyuiabi len b i r  

-sesle mırı ldandı :  

- Düpedüz harikaydın.  Kendi yüzünü gilrmeni ister-
dim i lahiyi söylerken: Yüzün de sesin gibi güzeldl. Tuıhaf 
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değil  mi?  Ben dini ,  ancak seni düşündüğüm zaman düşü
nüyorum. 

Söğütlerle dolu geniş bir çukur içinde kamp kurdu
lar. yemeklerini pişirdi ler, öğleden sonrasını  ı rma·k ağzı
nın kuzeyinde denize uzanan alçak kayal ıkların tepesinde 
geçirdiler. Orada böylesine çok kalmayı tasarlamış deği l
lerdi .  Ama kayalara çarpıp toz o lan i ri dalgalara, denizaltı 
dünyasının renk cümbüşüne doyum ol muyordu. Kayaların 
d ibinde çağanozlar, midyeler, deniz yı ldızları, deniz ısır
ganları kaynaşıyordu. Kayalar arasındaki bir su bi ri•ki nti
slnde lcüçiik bir deniz şeytanı  buldular, önüne attıkları mi
nicik çağanozları bir ağ içinde nas ı l  sarıp sarmaladığın ı  
Izlerken ürperdi ler. Sular alçald ıkça, on-onbeş santim uzun
luğunda, sakal l ı  ıbıyı kl ı  dev m idyeleri toplayıp yedek ya
pıyorlard ı .  B i l ly deniz:kulağı arıyor, ıbulamıyordu.  Saxonne 
yüzüstü kayanın üzerine yatt ı ,  ayna gibi bir su birikintisini 
çalkalayıp dibinden awç dolusu parla·k, rengarenk küçük 
taşlar, sedefler ç ıkard ı .  B i l ly geldi ,  •karısının yanına uzan
dı, tıem guneşlendi,  hem de meltemde serinledi . 

Güneş ufukta koyu lacivert bir okyanusa dal ıp kay
bolunca Saxonne el ini  B l l ly'ye uzattı , derin bir doygunluk 
ve mutlulukla içini çekti. Hiç böylesine güzel bir gün ya
şamadı ğını  düşünüyor, bütün eski düşlerinin gerçekleşti
ğini sanıyordu. Oysa en renkli düşlerinde bile dünyada 
böylesine güzel l i klerin bulunabi leceğini a'kl ından geçirmiş 
d eğildi .  

Bil ly sevgiyle sıktı karısının el ini .  Gitmek için ayağa 
kalktılar. 

- Ne düşünüyorsun? diye sordu. 
- Doğrusu ıben de bi lmiyorum ! Bunun gibi bir gün 

yaşamak Dakiand'da onbin gün geçi rmeye bedeldir diye 
düşünüyordum belki de. 

VII 

Güneş doğarken Carmel ı rmağıyla vadisini geride bı
raktı lar, dağlarla deniz arasında bulunan tepelerden güne
ye doğru yürüdüler. Yol baştanbaşa çukurlar, yarıklarla kap
l ıydı .  O yoldan hiç 9elen geçen bulunmadığı bel l iydi .  

- l lerde büsbütün berbatlaşacak, dedi Bi l ly.  Ancak 
atların geçebi�ceği patticalar var. Fazla ağaçlt-k görmüyo
rum burada, toprak da pek öyle iyi deği l .  Otlak olarak kul
lanıl ıyor. Ekim yok. 
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Tepeler yeşil otlarla örtülüydü. Yalnız boğazlar ağaç
l ıktı . Uzaktaki dağlar cılız meşelerle kapl ı görünüyordu. Bir 
koyot ( • )  kayboldu çal ı lar arasında. Biraz sonra, Iri 'bir 
yaban kedisi çı,ktı karşı larına, kötü niyetli bakışlarını ayır
madı yabancılardan. Onu kaçı rmak için Bl l ly bir sertleşmiş 
toprak kü lçesini  kulağının  dibinde şarapnel gibi patlatmak 
zorunda kaldı ,  ve tabaneası olmad ığına hayıfland ı .  

Epey zamandır Saxonne susuzluktan yakı nıyordu. Yo
lun, küçücük ıblr dereboyundan geçerken hemen hemen 
denizin düzeyine indiği bir noktada, Billy Saxonne'u din
lenmeye bırakıp bir kaynak aramaya çıktı .  Çünkü yamaç
taki dere yatağı sızıntılardan nemlenmişti. 

Birkaç dakika sonra karısına seslendi :  
- Hey! bana bak! Biraz insene buraya. Bunu görmen 

gerek. Ağz ı n  açık kalacak. 
Saxonne, yeri ancak belli  olan dimdik patikadan, ağaç

lar arasından inmeye başlad ı .  Yarı yolda, dere boyunun 
son bulduğu yerde, belirli  yükseklikte, i ri taşlarla tuttu
rulmuş bir dikenli tel geri lmişti . Küçük kumsal ı  I lk  kez 
oradan gördü. Üç yan ı  sarp kayalarla çevri lmiş,  sı·k yeşil
l ikler altında kaybolmuştu. Bu nedenle onun varl ı ğ ı  ancak 
denizden bakınca 'beıll i  oluyordu. Bı.i kumsal ,  kayalık dar 
bir koyun girişini  ol uşturuyordu. Uzunluğu çeyrek mi ld1 . 
Kavisin Içinde dalgalar kabarıp kükrüyor, sonra yatışıyor, 
düzenli  aralarta kumlalara seri J ip  yok oluyordu. Küçük ko
yun giriş inde tek başına diki lmiş ayrı ayrı kayalar dalga
ları karşılıyor, onların hızını kesiyordu. Dalgaların serpin
tisi ta yükseklere fırlıyordu havada. Den iz çeki l i rken. ka
yaları örten slmsiyeh midyeler ortaya çıkıyord u .  Tepelerde, 
ıslak, kızıl ı msı deri l i  iri foklar sere serpe güneşleniyor, ara 
sıra böğürüyordu. Başları üstünde bir sürü denız kuşu cı
yak cıyak öterek dolanıp duruyord u .  

Dikenl i  tel i n  altından üçbuçuk metreJi.k bir l n i ş i  kaya
rak varı l ıyordu kumsala. Saxonne kendini kıçüstü ince ku
mun üzerinde buldu. 

Bi l ly coşmuş, yerinde duramıyordu. 
- Hariıka! Harika ! diye haykırıyordu. Bulunmaz bir 

kamp yerl i Şurada, ağaçlar arasında, yaşamı nda görmedi
ğin küçük, sevimli  bi r pınar kaynıyor. Şu yakaca·k oduna 
bak. çıra gibi tutuşur bu. Ba·k, şuraya bak . . .  

( • )  Güner Amerika'da yalaran, kurıla sa kal ara., bir •ahli hayvan. Aıtek 
dilinden. 
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Ç evresine baktı, denize baktı : Gözleri öylesine çok 
�ey görüyordu ki,  gördüklerini  dile getirmekte sözcrtkıer 
yetersiz kalıyordu. 

- . . .  Geri kalan herşeye bak işte. Tam yaşanacak yer. 
l terrle, midyelerl görlıyor musun? Sanırım ki  bal ık  da oV

Iayabil lriz. Burada birkaç gün kalsak, ha, ne dersin? .. Na
sı lsa tatildeyiz. Hem ben Carmel'e döner, oltalar, Iğneler 
getirebi l ir im.  

Kocasının  yüzündeki sevinci görünce, Saxonne, kent
lere karşı verdiği savaşı kazandığını anladı .  Bl l ly coşku 
ve tutkuyla sürdürüyordu konuşmasını :  

- Burası riizgara karşı siperl i .  En hafif bir esinti 
bi le yok. Ne denl i  de vahşi yer! Sanki insanlardan, kent
lerden binlerce fersah uzaktayız g�bi. 

Tepeleri aşarken soğuk ve sert buldukları deniz esln
tisi, koydan içeri giremiyordu. Kumsal ı l ıktı . Ağaçların ko
kuları sinmlşti havaya. Sağda solda, çal ı l ıklar arası nda, 
•körpe meşeler ve Saxonne'un adlarını bi lmediği daha baş
ka ağaççıklar bitiyordu. Şimdi o da Bi l ly'nin coşkunluğunu 
paylaşıyordu. •El ele tutuşup çevreyi tararnaya çıktılar. 

Islak kumlarda i lerlerken 1Bi l ly bağırd ı :  
- Işte burada tam anlamıyla Robinson Crusoe olabi

l irim. Hadi RCJibinson, yok deme, burda kalal ı m .  Ben se
nin Cuma'n olayım. Sen ne istersen onu yaparız. Her de
diğine eyval lah. 

- Pekiy . . .  ya Bay Cumartesi 'yi ne yapacağız? 
Bunu söylerken, yapmacı k bir uzüntlıyle kumdaki ta

ze ayıtk Izlerini gösteriyordu. 
- Ya vahşi bir yamyamsa? 
- Böyle bir şey olamaz, çünkü ıbu bir çıplak ayak de-

ği l ,  tenis ayakkabısı.  
Saxonne şu karşı l ığı  verd i :  
- Ama o yamyam, denizde boğulmuş yatıut d a  yediği 

bir  tavtanın ayakıkaplarını giymiş olabil ir. 
B i l lv hemen karş ılığı yap ı ştı rd ı :  
- Iyi ama, tayfal a r  tenis ayakkabısı glymezler ki .  

Saxonne suratını astı . 
- Ne biçim Cuma'sın sen? dedi.  Çok şey bil iyorsun. 

Nevse, çı idip paketleri getirirsen kampı mızı kurarız. Hem 
befkl yamyamın yediği kimse tayfa değil de yolculardan 
biri .  

Bir saat sonra şirin bir kamp veri düzenlemis hulu
nuyo rlardı .  Örtüler serilmiş, suların karaya vurmuş olduğu 
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kupkuru tahtalar bir yana yığı lmıştı. Ateşte kaynayan kah
venin neşeli sesi duyulmaya başl ıyordu. ıBil ly karaya vur
muş bir  tahta l le  masa gilbi bir şey uydul'maya uğraşırken, 
Saxonne parmağıyla denizi gösterip seslendi .  Kayaların en 
uza'o< ucunda mayo giymiş bir adam durmuş, onlara bakı
yordu. Rüzgarda uçuşan uzun siyah saçları vardı .  Kayaları 
aşa aşa karaya yaklaşmaya başlad ı .  Tenis ayakkapları giy
mişti. Bi rkaç daki·ka sonra kumsala atladı,  onlara doğru i ler· 
led l .  B i lly Saxonne'un kulağına: 

- Vrry canına l d iye mırıldandı. Herif oldukça zayıf, 
ama kaslarına ıbak! Burada ·herkes kültür fizik ml yapıyor 
yoksa? 

Yabancı yaklaştıkça. öncü göçmeiiler! ve �� asker
lerde çok görülen bir tipi andırıyordu . Genç olması
na karşın (Saxonne en çok otuz yaşındadır d iye dü
şündü), yüzü dar, uzun, elmacık kemikleri çıkık,  alnı yük
sek ve kuru, burnu ince uzundu. Ince dudakları duygusal 
bir  mizacı bel l i  ediyordu. Ama en i lglnci, gözleriydi .  Hiç 
kimsede öyle göz görmemiştl. Öylesine koyu bir gri ldl 
-ki rengi ,  esmere çalıyordu.  Parlak bakışları hem cin gibi ,  
hem de dalgındı .  Sanki uzayıp derinl iklerini araştırmaya 
al ışıktı. Saxonne bu adamı daha önce bir yerde gördüğünü 
anımsar gibi olduysa da, 'bulanık bir izlenirndi bu. 

Genç adam : 
- Iyi gün ler, d edi.  Bu kuytu köşede ıkeyfiniz yerinde 

olsa gerek. Midyeden başka bir şey bulamadım. Sular da
ha yeteri kadar çekilmedi .  

Yarıya kadar midye dolu bir torba attı kurnun üzerine. 
O sırada Bi l ly haykıracak gibi oldu, ama tuttlJ ken

dini.  derin bir hayret belirdi yüzünde. 
- Size rastladığım için övünç duyuyorum, Inanın ba

na! dedi. Elinizi verin. Sizi ıbulunca elinizi sı'kacağıma ye
min etmiştim. Bakın hele! .. 

Bu noktada Bi l ly kendi duygularının egemenliği altına 
girdi .  Önce, içinden gelen ani 'bi r  neşeyle boğulacak 
gibi oldu, sonra makaraları koyverdi .  Gülmenin sonu gel
meyeceğe benziyordu. 

Bi l ly'nin el lerini henüz 'bırakmayan yabancı şaşkın şaş
kın yüzüne baktı, baktı , sonra merakla Saxonne'a döndü. 

B i l ly adamın el lerini tutup tulumba gibi yukarı aşağı 
sallayarak: 

- Beni ba!'jışlayın, dedi .  Ne yapayım? fl irn�P. dP.iı i l .  
Inanın ki , kaç kez yarıgecede uyanmış, sizi düşünüp gül-
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mü,, sonra yeniden uyumuşumdur. Tanımadın mı ,  Saxon
ne? Hani bir züppe vardı ya? Ta kendisi işte ! . .  Yüz metre 
koşuda yaman ıbir atletsiniz siz, arkadaş! 

Bu söz üzerine Saxonne birdenbire anımsadı .  Onu Roy 
Blanchard 'la görmüştü bir otomobil in yanında. Hastaydı o 
gün, akl ı  karışmıştı yine, tanımadığı bi r semtte yolunu yi
tirmişti . Ama o günden önce de görmüştü onu. 

- Duvarcıların Weasel Park'taki pikniğini anımsıyor 
musunuz? diye sordu Bil ly. Yarışı? Yarışı da anımsıyor 
musunuz? Bir mi lyon ıkişi arasında olsanız gene tanırım 
burnunuzu. Siz Timottıy Mc M anus'un hacakları ar�sma 
ı;ı:.'rn�k sokan kişisiniz, �u yiiptigınız yüzünden o görül
memiş kavgaya sebep oldunuz. 

Yabancı da g ü lmeye baş ladı .  Katıla katı la gülüyordu.  
Neşenin tadını çıkarmak için bir kütüğün üzerine oturdu.  
B iraz boşal ınca: 

- Siz orda mıydınız? diye sordu Bi l ly'ye. Demeık gör-
dünüz o sahneyi ,  gördürrüz hal 

Saxonne'a dörrüp: 
- Siz de gördünüz mü? diye ekledi .  
Saxonne başıyla • evet• dedi .  
Gülme krizi biraz hafifleyince, B i l ly :  
- Ne olursunuz, dedi ,  öğrenmek istediğim b ir  şey 

var: Niçin yaptınız o işi? Hareketinizin nedenini bilmek 
isterd im. O günden beri hep bunu sormuşumdur kendi 
kendime. 

Adam: 
- Ben de! diye karşı l ık verdi .  
- Timothy Mc Manus'u tanımaz mıydınız? 
- Yooo! Daha önce hiç görmüş deği ldim onu, o gün-

den sonra da hiç görmedim. 
Bi l ly öğrenmek için diretti : 
- 'Peki ama, niye yaptınız bunu? 
Genç adam yeni 1bi r  gülme nöbeti geçirdikten sonra 

kendini taparlayınca sözlerini sürdürdü:  
- Kafamı kesseler söyleyemem nedenini . Çünkü ben 

de bi lmiyorum. Benim bir arkadaşım var, bi l imsel , ağı rbaşl ı  
kitaplar yazar. Eleıktrikli vantilatörün içine yumurta atma·k 
arzusuyla yanıp tutuşuyor. Acaba atsarn ne olur diye me
rak eder. Belki bendeki de böyle bi r istekti. Son hızla 
önümden geçen bacakları görünce sopamı atıverdim. Baş
ka bir şey yapmadım. Inanın Timothy Mc Manus benden 
çok şa�mamıştır bu işe. 
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- Sizi yakalamadılar m ı ?  
- Yakalanmışa benziyor muyum hiç? Yaşamımda öy-

le kof'kmamıştım hiç. Timothy Mc Manus bi le  arkarndan 
yetişemezdi o gün. Sonra ne oldu acaba? Korkunç obir 
çı ngar çıktığını  duydum , ama izlemek için kalamazdım 
orada. 

Bi l ly onbeş dakika çıngarı anlattı . Allcak ıbu iş bit
tikten sonra tanışmaya geldi s ıra.  Genç adamı n  adı Mark 
H2l l 'du:  Carmel çarnları n ı n  ortasında küçük bir evde otu
ruyordu. 

- Peki ama. siz Bierce's Cove yolunu nası l  buldu
nuz? diye sordu. Yoldan geçen hiç kimse burada böyle bir 
yer bulunduğunu hiç akl ı ndan geçirmez. 

Saxonne : 
Demek buranın adı Bierce's Cove, öyle m i ?  diye 

sordu. 
Bizim arkadaşlardan biri burada kamp kurup bütün 

bir yaz geçirmişti de, onun adını  taktık bu koya. 
Mark Hal l  Saxonne'a döndü : 

- Eğer izin verirseniz bir fincan kahve içeri m,  sonra 
kocanıza burasını  gezdiririm. Biz bu koyla övünüyoruz. Biz
den başıka kimse buraya uğramaz çüllkü. 

Kahvelerini yudumlarken, Bi l ly bi r .gözlemini a�ıkladı : 
- Bütün tıu kasları . o gün gözü dönmüş sürünün 

önünden kaçarken geliştirmediniz sanırım. 

Hal l  bi l meceli bir  karş ı l ı k  verd i :  
- Geri l i ml i  masaj. 
Bi l ly  aklı başka yerdeymiş grbi dalgı n  dalgın:  
- Yok canımı  ded i .  O dediğiniz yenir m i  yenmez m i ?  
H a l l  .gülmeye başladı.  

- Göstereyim size. ıistediğiniz kası seçin,  geri n ,  sonra 
parmakların ızla masaj yapın. böyle, sonra şöyle.  

Bi l ly kuşkulu bir tavırla : 

- Siz böyle yaparak mı elde ettiniz bu sonucu? diye 
sordu. 

Genç adam küçümsedi bu sözü: 
- Bu sonucu mu <!ediniz? Bütün sonucun bu kadar 

olduğunu mu sanıyorsunuz siz? Ohoooı Sizin gördüğünüz 
bir kasa karşı l ık  görmed iğiniz daha beş kas vardır, ve ben 
hepsine kırmanda ederim. Parmağı nızı vucudumun herhan
gi bir ıkısmına koyun, göreceksiniz. 

B i l ly, dediğini yaptı, parmağını sağ memesi ne değ
d i rdi .  
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- Siz anatomiden anlıyorsunuz. dedi Hal l .  Öyle bir 
nokta seçtiniz ki ,  orada kas bulunmaz. 

B i l l y  gülümsed i .  Ama bu zafer gülümseyişi çok sür
medi . Hayretle açı lan gözleri, parmağının altından bir ka
sın fı rladığın ı  gördü. Kası yoklad ı :  Sertti .  Hall neşel i  bir 
sesle: 

- Geri l i m l i  masaj! diye bağı rd ı .  Deneyi i stediğiniz 
noktada tekrarlayın. 

Bi l ly parmağı n ı  hangi noktaya değdirdiyse iri l i  ufa·k l ı  
·bir kas fı rladı ,  titredi, kayboldu. Yani b u  adam ı n  tüm vü
cudu emir üzerine dalgalanan dizi dizi kaslardan yapı l ıydı. 
Bi l ly  hayranlıkla:  

- Hiç böyle şey görmüş değildim, dedi .  Oysa yaşa· 
m ımda güzel vücutlu çıplak adam çok gördüm. Böylesini 
h iç  görmem işti m doğrusu. Baştan aşağı adaleli  bir  vücu
dunuz var. 

- Geri l i m l i  masajın �onucu işte, dostum. Doktorlar 
benden hayır olmadığını  söylemişlerdi .  Dostlarım bana 
hasta fare. c ı l ız  ozan falan derlerd i .  Ben de kenti bırakıp 
Carmel 'e geldi m ,  açık hava eğitimine ve de geri l i m l i  ma
saja başladım. 

- Yoksa Jim Hazard da mı bu yoldan yaptı kaslar ın ı?  
- Yo 'hayır !  O namussuz şansl ı .  Onun kasları doğuş-

tan. Bense kendim yarattım kasları m ı .  Ayrı l ık  burda. Ben 
bir sanat yapıtıyı m :  o ise, bir mağa ra ayıs ı .  Ben imle gel
senize, sizi şöyle bir gezdireyim. Elbiselerinizi çıkarsanız 
Iyi edersiniz.  Yalnızca ayakkaplarınız ve pantolonunuz kal
s ın .  Yanınızda mayo varsa. pantalona da gerek yok. 

Bi l ly soyunmak için ağaçlar arasına gitti . Hal l 'ün ken
di kendisine yakıştırdığı • ozan • sıfatı Saxonne'un i lgisini  
çekmişti. 

- Benim annem de şi ir  yazardı ,  diye bir söz attı . 
Hall  h iç ora l ı  olmad ı .  Saxonne biraz daha i l eri gitti . 
- Şiirlerinden bazıları bası lmıştır. 
Hall önemsemeyen bir tavırla : 
- Adı neyd i ?  diye sordu. 

- Dayelle Wiley Brown. Vlking'i Ararken, Altın Gün-
ler, C-:-nstance, CE!bıı:llero, Little Meadow Mezarları şi irle
rini ve daha başkalarını ya�m ıştır. Koleksiyonlar Tarihi 'nde 
on tane şi i ri var. 

Hall ilk kez olarak i lgi gösterdi. 
- O kitap var bende. Öncülerle birl ikte gelmiş olsa 
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gerek, benim dönemden önce. Eve gidi nce ararım kitapta 
onun şirleri n i .  Benim ai lem de öncülerdendi .  Long lsland' 
dan Panama yoluyla gelmişler, 1 850'1erde. Babam doktor
du,  ama San Francisco'da işe atı lmış,  ben i ve kalabal ık  bir 
a i leyi besieyecek denli para kazanm ıştı . Yani başkalarını 
soymuştu. Kuzum, siz  nereye ıböyle? 

Topraık aramak için Dakiand 'dan ayrı ldı kları nı  an latın
ca, H a l l ,  Dakiand 'dan kaçmaları n ı  hoş karşı ladı ,  ama top
rak konusunu pek ben imsemed i .  Kafasını sal layara k :  

- Sur'un ötesinde güzel yerler var, ded i .  Bütün o kan
yon !arı gezdi m  ben. Sekayası ve av hayvanı bol bi r ülke. 
Beyl i k  topraklar da o yörelerde bulunur. Ama orada yer
leşmekte Iş yok. Her şeyden uzak. Sonra, oranın toprağı 
tarıma elveriş l i  deği l .  Olsa olsa boğazlarda birkaç tarla 
açab i l i rsiniz,  hepsi o. Ben bir Meksikal ı tanır ım,  �kiyüzel l i  
hektar toprağı var o yörede, hepsini  binbeşyüz dolara sat
maya can atar. Yani beş dekarı üç dolar! Demek ki bun
dan çok etmez. Üsteliık, a l ıc ı  bulamadığına göre, bu kadar 
hi le  etmez bence. Toprak dediğin,  al ış ve satış fiatıyla ö l
çülür değeri. 

B i l ly'nin görünmesi konuşmayı sona e rd i rd i .  Yalnız 
ayaokkaplarıyla pantalonu kalmıştı üzerinde. Paçalarını diz
den yukarısına dek sıvamıştı .  Saxonne, b i rbirlerine vücut
ça hiç benzemeyen iki  erkeğin küçük koyun kuzeyine doğ
ru kayalara tırmanmalarını izled i .  Önce dalg ı n  dalg ın ,  daha 
sonra i lg i  ve üstel i'k kaygı i le baktı arkalarından. Tepeye 
varabiirnek için ,  Hal l ,  hemen hemen di key gözüken duvar 
gibi bir kayaya t ırmandı rıyordu ıB i l ly'y i .  B i l ly yavaş yavaş 
i lerliyor, son kerte d iıkkatl i davranıyordu. Buna karşın iki  
kez kaydı .  Tuttuğu çürilk kaya kopmuş yere yuvarlanmıştı. 
Hall  den izden otuz metre yüksekl ikte !bulunan tepeye va
rınca dengesini  hiç yiti rmeden dik i ld i .  Kayanın tepesi lbı
çak ağzına benziyord u :  Saxonne, öbür yan ının da aynı bi
çimde sarp olduğunu kestirdi.  

B i l ly, Hal l ' in  peşi nden tepeye vardığ ında el leri ve diz
leri üzerinde çömelip kald ı .  Hal l  yoluna devam etti .  Sanki 
ayakları altında döşeme varmış gibi rahat yürüyordu. B i l ly 
dört ayak üzerinde i lerlemeyi b ı raktıysa da, doğrulamıyor, 
sık sı �k el lerini yere koyuyordu. 

Zirve, üstel ik ,  testere gibiyd i .  Iki adam derin kartik
lerden bir in in içinde gözden kayboldular. Kaygısını yene
meyen Saxonne, koyun daha az engebeli olan kuzey ya
macına tırmandı .  Oraya çı kmak daha kolay olduğu halde, 

325 



wıvrnk bi r zemi nde o den l i  yüksekte ve rü21garın karş ı sın
<.lıı bulunmaktan s i n i rlendi .  B iraz sonra , iki adamın tam kar
şısına vard ı .  Onlar, b i r  çırpıda derin bir yarığı aşmışlar, 
yeni b i r  sivriye tı rmanıyorlard ı .  Ş i md i  Bi l ly daha serbest 
yürümekteydi .  Ama yine de antrenörü s ık  s ık  durup onun 
kend isine yetişmesini  bekl iyord u .  Yol gitti kçe güçleşiyor
du. Aştıkları yarıklardan birçoğu denize dek iniyordu.  Gü
rültülü dalgalar köpüre köpüre yarıkiarın içeris i nden ge
çiyordu. Bazı yerde yarık çok dar oluyordu. O zaman ayak 
üstü aşağıya kayıyorlar, el leri karş ı ki kayaya ulaşınca taş
ları yakalayıp bi lek gücüyle kend i lerini yukarı çekiyorlard ı .  

H a l l ' l e  B i l ly kayal ıkların ucuna varınca tepenin arka. 
sında yokoldular.  Yeniden ortaya çıktıklarında, ucu dolanıp 
koya dönmeye !başladılar. Ama o noktada yol  geçit vermi
yordu. Geniş b ir  yarığın iç yüzleri düşey o larak göğe doğ. 
ru yüksel iyor, dibi ise köpüren bir  anatorun içine dal ıyor
du. Azgı n  sular b irdenbire üç-dört metre kabarıyor, sonra 
kayalar arasındaki karanlık uçuruma dökülüyordu. 

Hal l'le B i l ly yarığ ın  iç yülüne e l lerinden geld iğince tu
tunarak indi ler,  indi ler, ta ki  serpinti lerin içine gi rdi ler. O 
zaman durdular.  Hal l  el in i  ,karşı ki kayanın. altına doğru uzat
tı .  B i l ly 'ye i lgi nç bi r şey gösterd i ğ i n i  sandı Saxonne. Gör
düğü olayı beklemiyordu. Azgı n  sular çek i l i r  çeki lmez, dar 
b ir  düzl ük ortaya çıktı ve tam o anda da Hal l  yukardan 
aşağıya atladı yarığ ın  boşluğuna. Sonra çeki len sular kö
püre köpüre geri gel irken ,  saniye yiti rmeden başka bir  ka
yanı n  tepes ine tırmand ı .  B i l ly yalnız kalmıştı . Ne Hal l ' i gö
rebil iyor, ne de öğütlerini duya'b i l iyordu artık .  Saxonne 
öylesine kaygı duyuyordu ki, üzerinde oturduğu kayayı var 
gücüyle s ı kmaktan parmakları n ı n  ucunu acıtmışt ı .  

B i l l y  uygun zamanı kol l uyordu.  Ik i  kez atiarnaya ha
zırlandı. ama cayd ı .  Sonunda, suları boşalan düzlüğe ken
d i si de atladı , Hall ' in arkası ndan kayaya tırmandı .  Ama 
yeterince hızlı davranamadığ ından, yarı bele kadar ısland ı .  
Isiandı ısianmasına ya, sald ı ran dalga onu a l ı p  götüremedi 
çeki l irken. 

Saxonne onları ancak ateşin yanında görünce rahat 
bir soluk aldı .  Ve lbir bakışta, B i l ly 'n in s·üklüm büklüm ol
duğunu gördü. 

Hall Bi l ly'nin çı plak omuzuna dostça vurup: 
- Bir acemi için hiç de kötü değil , d iye haykırd ı .  Bu 

tırmanış ıben i m  bulduğum bir sınama şeklidir.  B i rç* ka
badayı genç benimle birl i kte bu tırmanışa girişmiş,  daha 
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yolun yarısına varmadan bı rakm ışlard ı r. Bunlardan yarım 
düzi nesi  'büyük atlayışı  becerememişlerdir.  Bunu ancak at
letler başarab i l i r. 

- Korktuğumu, yüzüm kızarmadan kabul ediyorum, 
diye homurdandı Bi l ly. Siz b i r  keçi gibi çeviksiniz, bir koç 
g�bi baştan ç ı karı rsınız karşınızdaki ni .  Ama ben pes eden
lerden değ i l i mdir. Bu bir çalışma işidir her şeyden önce. 
Burada kamp kurup çalışmalara başlayacağı m .  ta ki bu par. 
kurda hızl ı l ı�ta size meydan okuyalbilecek duruma gelin
ceye dek. 

Hall.  Bi l ly'nin el ini  sı karak bu kararı onayladı : 
- Tamam. oldu. Ve bir  gün San Francisco'da b irara

ya gel irsek, bu koya ·kendi adı n ı  veren Bierce 'e götürürüm 
sizi.  Çıngırakl ı  yı lan koleksiyonu yapmadığı zamanlar. en 
sevdiği  deneme şudur: Rüzgarın saatte kırk mil h ızla es. 
mesini bekler, sonra bir gökdelenin tepesine ç ı kar. baş
lar korkuluk duvarı üzerinde yürümeye. Ama dikkat edin:  
Üzerinde yürüdüğü duvar rüzgar altında. Yani eğer korku
luktan uçursa, sokağa kadar y.ol u  var. Sen bunu yapamaz
sm d iye bir de meydan okudu bana. 

Bi l ly merakla sordu : 
- Siz de yaptınız elbet! 
- Hazırlanmış olmasayd ım yapamazdı m .  Tüm bir haf-

ta gizl ice antrenman yapm ıştım. Bahse tutuştuk, yirmi do
lar sızdırdım.  

Bu arada deniz adamakı l l ı  çeki lmiş.  m idyeler ortaya 
çıkmıştı.  Saxonne duvar g ibi yükselen :kayalara erkeklerle 
:bir l ikte gitti . Hall b i r sütü torıba •getirmişti. Oğleden sonra 
bir araba gelecek, tor1baları Carmel'e taşıyacaktı .  Tor1baları 
daldurduktan sonra kayaların yarı kiarı arasından ötelere 
doğru uzandı lar. Bu zahmet boşa çıitmed i :  Üç tane den iz
kulağı bu!dular. Kayalar arasında, Saxonne pek hoşlandığı 
i nciden buldu. Hal l  denizkulağ ı n ı  pişirmeden önce etini 
dövme törenine çağı rdı  onları . 

Saxonne daha şimd i den eski b ir  dost gibi  görüyordu 
onu. Eski günleri an ıyordu. Şarkı söyleyen ya da son Mo
hikan'ın öyküsünü anlatan Bert"le gazdikleri günleri . 

Hal l  i ri b ir  taşı denizkulakların ın  eti üstünde havaya 
kald ırd ı :  

- Şimdi d inleyin. ded i ,  size bi r şey öğreteceğ i m :  Bu 
şarkıyı söylemeden denizkulağın ın  eti dövülmez. Ve bu 
şarkı ,  başb hiç bir zaman söylenmez. Yoksa kutsal l ı ğı 
bozulur. Denizkulağı tanrıların yiyeceğidir.  Bu yemeği ha-
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zırlamak dinsel b ir  işlemdir. Dinleyin, belleyin ,  ve unut
mayın ki bu bir törendlr. 

Taş ıboğuk bir sesle beyaz etin üzerine indi ve ozanın 
şi irine ritmi k  bir tamtam gibi eşl ik etti : 

Kimi kremalı, salçayla sever t8'VUğu, 
Kimi havyarla kummel'e bayılır(*). 
Bsl şerbatiyle birlikte 
Carmel'ln denizkulağı 
Kurulur baş köşeye 
Tannlarm şölenlrıde. 

Sevgilisi Corrlne'l 
Dayaktan öldüren işığı gibi, 
Biz de döver de döveriz 
Denizkulağı etini, 
Çok severiz onu çünkü, 
Yuınuşatmak Isteriz. 

Hallotls tuberculata'yı 
Amphltrlte Olympus'a götürdüğü gün 
Sedef kevkıdı: kendini gördü Iris 
Ve dişleri kırıldı 
ısırmak Isteyen Culcanus'urı. 
O gün bu gün .•• 

Sustu. Ağzı açı k. taş havada, kulak kabarttı . M idye 
torbalarını taşıdtkları yerden bir tekerlek sesi geliyor, bi
risi çağı rıyordu. 

Taş son bir  kez daha indi ve Hall  ayağa kalkt ı .  
- Bu dizeierin sonu gelmez. Yazık ki size öğretecek 

zamanım yok. Hadi çocuklar. Tanrı sizi ikutsasın. Amin.  
Işte siz de denizkulağı yiyenler tarikatına girmiş oldunuz 
artrk. Yalnız, s ize öğrettiğ i m  kutsal sözleri söylemeden 
bu eti dövmeyeceğin lze ant Için. 

Saxonne: 
- Ama, ded i ,  bir kere duymakla aklımızda tutama

yız ki .  
- Gereği düşünülecek. Gelecek pazar. denlzkuiP<iı 

yiyenler aşlretl !başınıza üşüşecektir. Burada, Bierce's 
Cove'da iki cinsten yazarları gözlerinizle görecek, tören. 
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lerinde hazır bulunacaksı nız, üstel i k  ha�k d i l inde kerten
kele kral ı  d iye bil inen kötü bakışlı • demir  adam • ı  da gö
receksi niz. 

Hall ağaçlar arasında yokoldu. B i l ly arkasından ba. 
ğ ırdı : 

- Jim Hazard da gelecek m i ?  
- Mutlaka gel i r. Ayı Inierinin tencere ve ızgara gö-

revl isi  değ i l  m i ?  Denizkulağı yemeye meraklı olanların ba
şında gel ir  - benden sonra . Törene gelmez olur mu hiçl  

Uzaklaşan arabanın gürültüsü kesi l ineeye dek Saxon
ne'la B i l ly bakışıp durdular. Sonunda: 

- Ulan ne dalga ! diye söylendi Bil ly. Keyifl i adam 
diye buna derler işte. H iç yapmacığı yok. Sen ona den4<
sin,  o sana denk. i l k  baştan ıhemen arkadaş olup çı kıyorsun 
herifle. 

- Hem o da eski tohumdan gelme. dedi Saxonne. 
Sen soyunurken anlattı bana. Onun ai lesi de Panama'dan 
gelmiş.  O zaman daha demi ryolu döşenmem işmiş. Anlat
tığına bakı l ı rsa, çok parası var gal iba. 

- Ama bir zengin gibi davranmıyor. 
-- Pek de hoş adam. 
- Tam anlamıyla matrak. Böyle ozan m ı  olur be? 
-- Doğrusu, bi lmem ki, Biliyi azanlardan çoğunun 

özgün tipler olduklarını  duymuşumdur. 
- Sanırım d ediğin doğru . Baksana Joaquin M l l ler'e. 

Fruitvale'in gerisindeki tepelerde oturuyor. Tutıaf bir adam. 
Evi nin yakınları nda i lan etmiştim sana aşkı m ı .  Ama yine 
de, ozanların sakal l ı  oldukların ı .  kelebek gözlük taşıdık
larını sanırdım ben. Piknikierde koşuculara çelme taktı k
ların ı , donla gezdikleri n i ,  mldye topladıkları n ı ,  oğlaklar gibi 
tırmandıklarını  akl ımdan geçlrmezdi m .  

O akşam örtüyü üzerine çektikten sonra Saxonne uzun 
süre uyanık kaldı . Yı ldızları izledi ,  ağaçların kokusunu içi. 
ne çekip mestoldu, uzaklarda kükreyen okyanusun boğuk 
sesini  ve bi rkaç metre i lerde kumsala serilen dalgacı kla
rın m ı rı ltısını dinledi . B i l ly kıpırdayınca onun da uyııma
dığını  anladı.  

- Dakiand'dan ayrı ldığın için mutlu musun, B l l ly ?  
diye kulağına fısı ldadı .  

- Bu senin dediğin,  bir  yumuşakçaya kabuğunun Için
de mut!u olup olmadığını sormaya benzer! •karşıl ığını  verdi 
Bl lly. 
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VIII 

Her gün, deniz kabarı rken, B i l ly , Hall ' le birl i kte koş
tuğu tehl ikel i  parkurda antrenman yapıyordu. Ve her koşır 
da :biraz daha k ısaltıyordu zamanı .  

- Bekle hele pazar gelsin bir, diyordu Saxonne 'a.  
Yarış nas ı l  yapı l ı r  göstereceğ im o ozana. Beni köstekle
yen hiç bir güçlü·k kalmadı artı k. Güven geldi bana. Önce
leri el lerim ve ayaklarım üzerinde sürüne sürüne i leriedi
ğ im yerlerden şimdi  ıkoşa koşa geçiyorum. Sorunu şöyle 
aldım:  Tutal ım ki yolun iıkl yanın ın  derinl iğ i  otuz santim ,  
üstel ik  yumuşa·k çimen. Korkar mısın düşmekten? Yooo! 
Düşmezsi n  k i .  H iç bir şey durduramaz sen i .  Şimşek hızıyla 
koşarsın.  Iş i  bu yönden aldın m ı ,  deri n l i k  bir mil bile olsa, 
değişmez artık .  Düşmeyi akl ından geçi rmeyeceksi n .  Bütün 
düşüncen tepede kalabilmek ve şi mşek hızıyla koşmak ola
cak. lnan, Saxonne, sorunu bu açıdan a l ınca, artı4< en küçük 
bir korku d uymad ı m .  Pazar günü tayfasını alıp gelsin ba
kal ım.  Onları karşı l amaya hazı rım. 

Sexanne yükse'k sesle düşündü : 
- Aca'ba ne biçim şeyler tay'fası ?  Merak ediyoru m .  
- Ne b i ç i m  olacak? Kendisi g ib i  elbet. Aynı tüyleri 

taşıyan her kuş b i ribirine benzer. Bak göreceks in ,  onlar da 
yapmacıki l  deği l lerd i r. 

Hal l ,  güneydeki çiftl iğine dönen Meksika l ı  b ir  çdban 
el iyle altalar ve deniz mayosu gönderd i .  Mektubunda da 
Beyl ik  topraıtdar ve onları ele geçirmenin yolu hakkında 
bol bol b i l·g i  veriyordu. 

Hafta geçip gidiyordu.  Saxonne'la ıBi l ly her akşam 
güneşi gönül borcuyla uğurluyor, ve her sabah geri dö
nüşünü ve başlayan mutlu luk dolu yeni günü neşeli g ü lüş
lerle karşı l ıyorlard ı .  Tasarı kurmuyorlard ı ;  balık avlıyorlar, 
m idye ve denizkulakları topluyorlar, ya da kayalara tırma
nıyorlardı , ak ı l larına nası l  eserse. Denizkulağının etin i  Sa
xonne'un o anda uydurduğu çocuksu dizelerin hızıyla dö
vüyorlardı .  Bi l ly'nin sağl ığı  yerindeyd i .  Saxonne onu hiç 
böylesine formunda görmemişti. Kendisi  de, yeni yetmel ik  
çağından 'beri ,  'hiç bu denl i  can l ı ,  yanakları böylesine k ır
m ızı olmam ıştı, ve bunu anlamak için k'üçük aynasına bak
maya gerek yoktu. 

- Yaşamı mda i l k  kezdi r  ki gerçekten eğleniyorum , 
dedi B i l ly. Senle ben ik imiz evlendiği miz günden beri hiç 
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gönlümüzce gezip tozmamış, eğleıımemiştik.  Şu yaşantı
mızı .  herhangi bi r mi lyonerin yaşantısına değişmem. 

Saxonne neşe i le  haykırd ı :  
- Saat yedide i ş e  çağ ı ran faıbrika düdüğü yok .  Yatak 

safası yapmak için sabahleyin, kalkmamayı düşünüyorum. 
ama her şey öyle güzel ıki ,  kal kmadan edemiyorum. Hadi 
bakal ım,  Bay Cuma, sen de kalk da, eğer yemek i stiyor
san. ıbana odun kır,  bir de iri 'hani bal ığ ı  yakal a .  Sana eğ
lence olur. 

B i l ly yüzüstü yatmış, çıplak ayaklarıyla kurnda del i k· 
ler kazıyo rdu . Buyruğu al ınca kalktı . küçük baltayı arad ı .  
Derin derin i ç i n i  çekerek: 

- Ne yazık ıki uzun sürmeyecek, ded i .  Her an yağmur 
geleb i l i r. Güzel havanın böylesine uzun sürmesi şaşı lacak 
şey. 

Cumartesi sabahı,  güneydeki kayal ı klarda koştuktan 
sonra kamp yerine dönünce, Saxonne'u orada bulamad ı .  Ba
ğırdı ,  çağ ı rdı : ıboşuna. Bayırı tırmandı, yol un üzerine çıktı . 
bir de ne görsün? Varım m i l  uzakta, Saxonne , eyersiz, diz
ginsiz bir ata ıbi nmiş tıng ı r  mıngır  geliyor. Hayvan isteksiz. 
ağır adım larla i lerl iyordu otlağın içinden. 

Saxonne kocasının yanına varınca durdu, onun yardı
mıyla yere atlad ı .  B i l ly homurdandı :  

- Dua e t  k i  s ırtında insan taşımaya al ışkın yaş lı  bir  
hayvan. Bak eyer izlerine. 

Saxonne mest olmuştu. 
- Oh! B i l ly !  diye haykı rdı .  Hiç ata b i nm emişti m .  Öyle 

güzel ki ! Üstel ik  h ir,  kor1<mad ı m !  
Bi lly suratını  biraz daha asıp homurdand ı :  
- Her neyse. gene d e  övünüyorum s eninle .  Böyle 

gidip de yabancı bir hayvanın s ı rtına bi nen yürekl i  lb ir  
evl i  kadın daha bulamazsın kolay kolay: hele bu,  ata i l'k 
binişiyse .  Verdiğim sözü unuttuğumu da sanma sakın:  Bir 
gün senin de :bi r  binek atın olacak, kend i atı n ,  keyfin 
için.  

Denizkulağı yiyenler tari katın ın  üyeleri cümbür cemaat 
Bierce's Cove'a üşüştüler. Sıra sıra oturacak yeri olan 
iki arabadan başka bir de atl ı lar  vardı. Onu e rkekti .  'b ir  o 
kadarı da kadın.  H epsi de genç , yi rmiıbeşle kırk yaş aras ı .  
Hepsi de birbi rleriyle candan arkadaş görünüyordu. Çoğu 
ev1iydi .  Patikadan yokuş aşağı kıçüstü kayarak indi ler, iti
şe kakışa taşkın bir neşeyle bir an içinde Saxonne'la 
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Bl l ly'yi içten gelen ve güneş gibi ısıtan bir arkadaşl ıkla 
sardı lar. Kızlar hemen Saxonne'un çevresini aldı lar (Sa
xonne onların evl i  ıkadı nlar olduklarına bir türlü inanam ı
yordu). Kendisiyle i lg i lendiler, kamp malzemesini  ve yol 
donatımını  beğendi ler. Öyküsünü anlatması için  üsteledi
ler. M idyeleri hazırlamak için getirdikleri tencereleri, ça
nakları, bez yıkama takım larını görünce, Saxonne onları n  
da kamp kurmakta deneyli olduklarını  anladı . 

O arada, B i l ly i le erkekler soyunup midye ve deniz
kulağı aramak için dörtbir yana dağı l ıyorlard ı .  Saxonne'un 
ukulele's ini  bulan kadınlar, ona çaldırıp şarkı söyletineeye 
dek rahat vermedi ler. Aralarından birçokları Honolulu'ya 
g itm işlerd i ve bu çalgı yı tanıyeriard ı ;  adı ·zıplayan p i re •  
anlamına gel iyordu: Mercedes de öyle derdi .  Havai şarkı
larını da b i l iyorlard ı .  Saxonne ·bu şark ı ları yaşl ı  komşu
sundan öğrenmişti.  Çalgısıyla onlara eşlik etti, ve hep bir
l i kte başladılar Aloha hol 'ü, Honolulu'nun dellşmen oğlanı' 
nı ve Tatlı Lel Lehua'yı söylemeye. Birkaçı ise --tıem de 
yaşça en büyükleri- kumun üzerinde hula dansetmeye kal
kınca Saxonne adamakı l l ı  yadı rgadı onları . 

Sonra erkekler, topladıkları yumuşakçaları taşıyaraktan 
döndüler. Bir başrahip gibi aQırbaşl ı  duran Mark Hal l .  aşi
retin zorunlu törenine başkanl ık etti. Havaya kalkan taşlar. 
el inin hızına uyarak hep birl ikte beyaz etin ü:ıo:erine indi 
ve :hep bir ağızdan i lahiler okudular Hal iotis' in  onuruna. 
Koro hali nde eski ş i i rler okuyorlard ı .  Şarkıcı lardan biri 
ıbazı bazı o anda yeni •bir şiir uyduruyordu,  ve koro onu 
bir kez daha söylüyordu.  Bi l ly,  Saxonne'a. uyd u rduQu yeni 
ş i iri okumasını  söyledi yavaşça. Dtkkatler Saxonne'a çev
ri ld i .  Kaçamak olanağı yoktu. Tatl ı ,  çekingen sesi yük
seld i :  

Şarkımızın h�zır.s uyalım ha uyalım, 
Yumuşekçaluımızı dövelim hfoi dövellm, 
Içimizde kötülük yok 
Kılblerimiz temizdir, 
Bu ıssız yerde bizleri yanyana getiren 
Denizkulağına karşı beslediğimiz sevgidir. 

Ozan, uyaklara yüzünü buruşturmasına karş ı n :  
- Bravo! diye bağırdı .  
- B u  d a  aşlretin di l ini  konuşuyo r !  Hadi çocuklar, hep 

bi rl ikte! 
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Ve koro, Saxonne'un dizelerini yineledi .  Sonra Jim 
Hazard hemen oracı kta yeni  b ir  dörtlük uyduruverd i .  Ar
kasından, b ir  kadın yaptı aynı şey i .  Ve sıra geldi kerten
kele gözlü demir adam'a. Saxonne onun k im o lduğunu he
men anlad ı :  Mark Hal l  iyi aniatmıştı onu. Rahip suratı 
vardı adamda. Başladı okumaya: 

Kimi yağmur suyu lçer 
Kimi şampanya, 
Kimi hemcinsini yer 
Kimi tasarya. 
Benim yemeğim denlzkulağı, 
Severim dışarda yatınayı, 
Bir lokma bir hırka 
Oldu mu sırtımda 
Kerıdiml sanırım bolluklar diyarında. 
Kimi domuz sever, klml lnek eti, 
Kimi bıldırcm, kimi yağlı hlndl; 
Ben engin deryalarda 
Tuzlanan 
Denizkulağından geçınem. 
Biz onu yedikçe çoğa!ır meret, 
Çünkü her yerde aşktır egemen, 
Gökte, yerde, sularda, 
Ama en verimli tohumunu 
Önce döker dalgaların 
Sonsuz çukurlarına. 

Siyah saçl ı ,  kara gözlü,  a laycı suratlı b i r  adam (Sa
xonne, onun, tablolarını beşyüz dolardan satan lbir  sanatçı 
olduğunu öqrendi )  bi r ş i ir  söyleyerek tıem coşkuyla al kış. 
(andı ,  hem de coşkuyla kınandı :  

Bir tl1�k mercimeöe kBr$ı 
Esav aj:iııbeylik hakkını sattı ; 
Bilsevrli eöer denizkulağını 
Belki de kızlarını satsrdı. 

lezzetl i  yumuşakçanın onuruna 'karş ı l ı kl ı  atışmalar 
uzadı g itti . Saxonne bir  hoş olmuştu. Gördüklerinin,  duv
duklarının gerçek olduÇ!una inanası gelmiyordu. Bu sah
nenin b i r peri masal ından, bir öykü kitabından. ya da ti
yatroda oynanan :bi r p iyesten al ı ndığını ,  B l l ly i le bir l ikte 
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aktörlerin aras ına daldıklarını  sanıyordu. Söylenenlerden 
birçoğunun şaka olduğunu seziyor, ama anlamını bi lemi
yordu. Bazılarını da kavrıyordu.  Akıl l ı  ve bi lgi l i  olmanın 
orada büyük ıbi r  rol  oynadığını  görüyordu, oysa o zamana 
dek kafa iş lerin in  'bu denl i  önem l i  olduğunu hiç akl ından 
geçi rmem işti . Çocukluk çağından ıberi eğitim i ne bir bağ
nazltk kokusu karıştığı için şaşalıyor, üstelik birtakım açı k  
s aç ı k  sözleri yadı rgıyordu da.  A m a  onları yarg ı lamaya ken
din i  yetk i l i  görmüyordu.  Bütün bu açık yürekl i gençler iyi 
insanlar g ibi görünüyorlardı .  Haftasonu pikniklerinde rast
ladığı kalabal ı kların büyük çoğunluğu g ib i  ne kaba, ne de 
bayağı Idi ler kuşkusuz. Termoslarda kokteyller, kocaman 
bir damacanada kırm ızı şarap ol masına karşın,  erkekler ka
fayı çekip sarhoş olmuyorlard ı .  

Saxonne'u e n  çok etki leyen, olağanüstü neşeleri . genç
l iğe ö�ü coşkunlukları ve çocukça eğlenmeleriydi .  Oysa 
hepsi de romancı , ressam .  ozan, eleştirmen. heykeltraş ve 
müzisyen takımı ndand ı .  Ince, zarif yüzlü bir adam (Saxon
ne onun San Francisco'da çıkan büyük bir gündel ilk gaze
teni n  tiyatro eleşti rmen i olduğunu öğrend i )  öyle bir hüner 
gösterdi k i ,  hiç bir arkadaşı beceremedi ve komlk durum
lar o ldu. Kumsalda düzenl i  aralarla engel şeklinde tahtalar 
drki ldi .  Sonra tiyatro eleşti rmeni el  ve ayakları üzerinde 
at gibi  dört nala koşmaya başladı kumlarda. Tahtaların ya
kınına varınca atın davranışiarına benzeterek engelleri aşa 
aşa pistin sonuna vard ı .  

Yanlarında disk g etirmişlerd i ;  b i r  süre onları fırlatıp 
durdu lar. Sonra s ıra geldi uzun ve yüksek atlamalara. Böy
lece b i r  oyundan başka bir oyuna geçti ler. B i l ly bütün 
oyunlara katı ldı .  ama bek l ediği gibi  başarı sa�layamad�. 
Bir  1lngi l iz  yazar kaydırakta üçlbuçuk metre gerlde bıraktı 
B i l ly'yi, J i m  Hazard da iri çakı l lar atmakta onu yendi.  
Ayaklar yapışık durumda uzun atiarnada Mark Hal l  Bi l l,y' 
den daha iyi bir derece yaptı . Ama B i l ly de yüksek ve geri 
atlamalarda bir inc i i M<  aldı. Ağırl ı ğı bir yük olmasına kar
şın, sırt ve karın kasları güçrü o lduğundan bu başarıyı elde 
edeıbildi .  Ama bunun hemen ardından , Mark Hall ' in kızkar
deşi onu kötü durumda bı raktı .  Külot pantalonlu genç ve 
güç l ü  bir  amazon olan kız, kızılderi l i  güreşinde üç kez 
yere yuvarladı onu. 

Gerçek adı Pierre Bideaux olan deaıir adam alay 
etti : 

- Sizde iş yok. ıBen de yere yıkabil irim siz i .  
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Bi l ly  onun meydan okumasını kabul etti ve gördü ki  
adam gerçekten hak ediyordu takma adını . Bi l ly  antren
man kamplarında J i m  Jeffries ve Jack Johnson g i bi dev
lerle kapışmıştı ,  ama bu demir adamınki gibi bir güce rast
Jamamıştı. Bütün çabalarına karşın ·hiç bir  şey yapamadı 
ona. Ac!am iki kez Bl l ly'nin sırtını yere getird i .  

Hazard Bi l ly'yi bi r yana çekti . 
- Bu adama karşı öcümüzü alabil i rsiniz,  diye fısılda

dı. Boks eldivenferi getird im.  Bbette ki  tı iç bir şansınız 
yoktu güreşte: bu, onun oyunu. Londra müzikhallerinde 
Hackensmith'Je güreş tutmuştur o. Şimdi l i k ·  rahat durun, 
biz onu çaktırmadan tongaya bastırırız.  Sizi tanımıyor daha. 

Az sonra kaydıra:kta kazanan ·Ing i l iz,  tiyatro eleştir
menine karşı yumruklarıyla gösterişe kalkıştı .  H azard'la 
Hall komik ıbir boks maçına g iriştiler. Sonra eld ivenleri 
çıkarıp daha uygun bir çift aradı lar. Elbette ki Bideaux i le 
B i l ly üzerinde karar kı l ındı.  

H azard eld ivenleri bağlarken: 
- Yumruk yiyi nce kolayca kızar, dedi B i l ly'ye. Fran

sız ası l l ı  eski hir Amerikal ı .  Öfkeli  b ir  huyu var. Siz soğ:uk
kanlı l ığınızı yitirmeyin, boyuna dövün . . .  hiç dunnayı n , bo
yuna döv'ün. 

Her köşeden öğütler yağdı demir  adem'a:  
- H afif'ten git ,  Bideaux, güzel güze l ;  kavga yok . . .  Kü

çük vuruşlar, dostça, anlıyorsun değ i l  m i ?  
Bideaux ellerini indird i .  
- B i r  dakika, dedi Bi l ly'ye. Ben yumruk yedi m  m i  

biraz kızışırım. Siz aldırmayın ! N e  yapayı m ,  el i mde değ i l .  
B i r  an sürer, geçer. Kötü sonuçlara varmaz yan i .  

Saxonne çok kayg ı lanıyordu. B i l ly'nin kanl ı  dövüşle
rinin ve tepelediği • sarı • ların anısı hiç akl ından çıkmı
yordu. Şu da var ki, kocasını hiç ringde gönnemişt l .  Onun 
dövüşmasini  birkaç saniye izledikten sonra içi rahatladı :  
Demir adamın yumrukları hiç bulamayacaıktı onu. Çünkü 
Bi l ly,  tam bir  üstünlük kurmuştu. Bütün yumrukları savuş
turuyol'du. Kend isi  ise sürekli  olarak istediği g ib i ,  karşı
sındakinin k imi  zaman yüzüne, k imi  zaman gövdesine in
diriyordu yumrukları nı.  Hızlı vurmuyordu. Küçük, hafif ve 
ani yumruklar. Ama üstüste yi nelani nce dem ir  adamın s i 
nirine dokundu sonunda . Seyirciler boşuna bağırıyorlardı 
soğukkanlı l ığını koruması için. Adamın yüzü öfkeden •kı
zarıyor. vahşice indiriyordu yum ruklarını .  Ama Bi l ly hiç is
tifini bozmuyor, sakin sakin, hafif'ten onu dövmeye devam 
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ediyordu. Dem i r  adam zıvanadan çıktı , boğa gibi  saldır
maya , bir adamı öldürecek güçte Swlng'ler ve Uppercut'ler 
savurmaya başlad ı .  B i l ly hepsini  baş ya da ayak oyunla
rıyla savuşturuyor, karşı l ıyor, etkisini  hafifletiyor, kendi
sine hiç bir zarar gelmiyord u .  Çok yakından kapıştıkları za
man demir adamı n kollarını Iş lemez duruma sokuyordu. 
Bideaux güllıyor ,özür d i l iyordu, ama birbirinden ayrı l ıp  
oyuna devam edince,  i l k  yumruğu yer yemez yine h ı rsın 
dan göl!ü kararıyordu.  

Karşı laşma son !bulunca B l l ly'nin kimliğini  açıkladı lar. 
Demir adam, kendisine oynadı'kiarı oyuna h iç kızmadı .  Bu 
boks maçı nefis bir gösteri fırsatı vermişti Bl l ly'ye . Bu 
spor dalındaki üstünlüğü, soğu�kanl ı l ığ ı ,  seyirci lerde son 
kerte olumlu izienimler yaratm ıştı . Bu başarıdan göğsü 
kabaran Saxonne sevinçle görüyordu kocasının uyandırdığı  
hayranl ığı .  

Kendisi  de topl uluk Içinde yararlı o labileceğini  gös
terdi .  'Kızışmış, yorgun atletler gelip kuru kumların üze
rine serl l ince, onların maskaraca şarkılarına ukulele'slyle 
eşl ik  etmekten kaçı nmad ı .  Çok geçmeden onların hava
sına uydu, kendisi  de eski yabancı şarkı lar söyledi .  Çocuk
l uğunda, eady'den öğrenmiştl o şari<ıları.  Içki satıcısı .  ön
c ü ,  eski süvari eri , ve dBiha demiryolu yokken Tuzlu Göl 
yolunda öküz süren Cady'den. Şarkı lardan biri hemen po
püler oldu;  şöyle başl ıyord u :  

Şarkımızia yıışatalım Bitter - Creek'in sorısuz anısınıf 
Ya dayantr ya ölürüz: Buydu bizim parolamız. 
Kumlar boğflzımızı kazırdı, 
Toz toprak dolardı gözümüze, 
Yükümüzü sırtımızda taşır 
Dayanırdık dlnglllere. 
Körük gibi solurdu göğsümüz. 
Her arabada yazılıydı parolannz: 
Ya dayanır, ya ölürüz! 

Bu yurtseverlik türküsü ar·kas ından i kinci bölüm Mark 
Hall'In pek hoşuna g itti : 
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Bir akşam Obadier kumsalda uyurken 
Pek hoş bir rilya gördü: 
Şahıma bir atı koşmuş arabaya 
Sürüyor dört nala. 
Uvandı ki zı:vellıcık ne görsün? 
Katır tepmlş sürücünün gözünü . . .  



Mark H a l l ,  koyun güneş ucundaki kaya l ı klara dei< bir  
yarış iç in meydan okuduğunu anımsattı B i l ly'ye. Ama gele
cekte, herhangi b i r  gün için d emek istiyordu.  B i l ly hemen: 
Hazırı m !  d eyince çok şaştı . Bütün aşi ret • Isteri Z ! •  diye 
!bağı rarak ayakland ı .  H a l l  kendi üzerine bahse tutuşmak Is
tedi ,  ama "kimse yanaşmad ı .  B i re karşı i k i  önerdi Hazard'a . 
Hazard baş ını  sal iaya rak geri çevi rd i ,  b ire karşı üç'ü akla 
uygun bir  öneri olarak kabul edebileceğin i  söyledi .  Bu söz
l eri duymuş olan B i l ly  dişlerini  s ı kt ı .  Kısa b i r  tartışmadan 
sonra H a l l ' le  ayrı , Hazard ' la  ayrı bahse tutuştu : birincisiy
le b i re b i r. i kinc isiyle bire karşı üç.  

Kayanın tepesindeki patika öylesine dardı k i ,  koşucu
ların b i r'b irlerini  geçmelerine olanak yoktu. Bu yüzden, ya
r ış ı  k ronometre i l e  hesaplamakta anlaştı lar:  Önce Hal l  
başlayacaktı koşuya , sonra da, yarım dakika ara  l l e .  B i l ly. 

H a l l  ayağını  ç ık ış  ç izg is in in  üzerine ·koydu. işa ret ve
ri l i r  veri lmez gerçek bir koşucu g ib i  fırladı .  Saxonne ÜZ· 
günd ü .  B i l lv 'n in  kumsal şeridi h i ç  bövle h ız l ı  geçtiö in i  pör
muş deqi l d l .  Otuz saniye sonra da B i l ly l leriye atı ld ı .  Ka
yan ı n  d ibine vardığ ı nda H a l l  kayanın yarı yüksekliğ ine u laş
mıştı .  Ik is i  de tepeye varınca demir adam bir san iye farkl a  
eş it  süre Içinde tırmandı klarını  duyurdu. 

- Daha paramı yitirmiş deği l im.  dedi Hazard . Inşal
lah I k i s i  de boyunları ·kı rı l madan dönerler. Bu koyu doldu
racak altın para verseler g i rişmem ben böyle bir  yarışa. 

Karısı 'karş ı l ığ ı  yapışt ı rd ı :  
- A m a  Carmel �oyunun kabaran dalgelarına atlayıp 

yuzersin :  o datıa tehl i kel i deq i l  m i ?  
- H iç d e  deqH bence. Insan yuzerken böylesine yük

sekten düşme teh l i kesiyle karş ı laşmaz i<l. 
H a l l 'le  B i l ly gözden yokolmuşlard ı .  Kaya l ı k  bumun ucu

nu �önuvorlardı.  Kumsa l la rdaki ler, tepedeki başdöndürücu 
z ı plavışları yüzünden ozanın i ler i  g ectlqini  QÖrur gibi  ol
muslarrlı.  Hazard da bu göruşteydi .  Sabı rs ızl ı1<tan hoplays
rak bağırıyord u :  

- Paracıkların ne oldu şimdi? 
Büv'ük atlamavı qerçeklestlren H a l l  göründu. Ama se

y i rc i lerin beklevişi b i r  an b i l e  sünnedi. B i l ly  adım adım 
lzl ivordu onu. Kıyıva inerken de d urum değişmedi .  Çizçı iye 
vıorınr.a. B i l l y  yarım da4< i ka ara i le yarışı kazanmıştı. Ne
fes nE"fese:  

- Evet ama. kronometreve 
na d P'" . , ., _. _ �akikadan çok · 

ı i \ Hal l  sonu-
jkle koştu. Sand 



ğınıdan daha az çeYik değilmişim gerçi, ama o benden da
ha tıızlı .  Yaman bir koşucu. On kez yarı�sa1c, onunda da 
yener beni.  Ama eğar bir kaza olmazsa. Büyük atiarnada 
Iri bir dalga, gecikmesine neden oldu. Ben o zaman ye
tlştlm 'kendisine. Aynı dalga çekl l l rken atiadım peşl sıra.  
Ondan sonra varış çizgisine dek önde götürdü yarış ı ,  ve 
ben onu lzleme'kten başka bir şey yapamadım. 

- Peklyl ,  öyle olsun, dedi Hal l .  Siz beni yalnız yen
mekle kalmadınız, daniskasım yaptınız: Blerce's Cove'un 
tarihinde i li< kez olar&k iti -klfl .aynı dalga çekl l lrken aynı 
zamanda bu atlayışı gerçekleşti rmiş oluyorlar. Ve riske 
giren slzdinlz,  çunku arkada bulunuyordunuz. 

B l l ly bu görüşe hiç yanaşmıyordu: 
- Şans bana yardım etti , dedi .  
Saxonne ukulele'slnl var gücüyle tıngırdatıp son verdi 

bu alça1cgönüllülü1c yarışmasına, eski bir ilahinin zenci saz 
ozanı ağzıyla parodlslnl  yaparak kırıp geçirdi oradakileri : 

Tanrı muziplik yapayım dertcan 
Nice canlar yalcar. 

Öğleden sonra Jim Hazard'la Hall Iri dalgaların Içine 
dalıp birbirinden ayrı dikilen kayalara del< yüzdüler, de
nlzaslanlarını kaçırdılar, dalgaların dövdüğü kalelerini ele 
geçirdi ler. B l l ly'nln onları kıskandığı öylesine bell lydi ki,  
Bayan Hazard şöyle dedi :  

- Bu kış n iye Carmel 'de kalmıyorsunuz? Jim yuzme 
konusunda bütün bi ldiklerini öğretirdi size. Kendisi de si
zinle bot<s karşılaşması yapmak Için yanıp tutuşuyor. Saat
lerce oturup yazı yazıyor, gerçekten Idrnan yapması gerek. 

Neşeli kalabal ık ancak guneş batarken dönmeye dav
randı. Tencere, tabek. topladı·kları m ldyeler, ne var ne yok 
yola taşıdı lar. Kimi at sırtında , kimi terklde. birinci tepe. 
nin ardında yokolup gittiler. Bl l ly i le Saxonne arkalarından 
bskakaldı lar. Sonra el ele kumsala inip kamp yerine dön
düler. Billy kumların uzerine yattı, uzun uzun esnedl .  

- Çoktandır böyle yorulmamıştım, dedi. Yalnız şunu 
bil irim ki hiç böyle bir gün yaşamış değildim şimdiye dek. 
9u tek gün yirmi yıl yaşamaya bedeldir. 

Yanıbaşına uzanan Saxonne'a uzattı el ini .  
- Ve sen, öylesine 4cabarttın ki göğsümli! dedi genç 

hdrn. Senin boks yaptığını hiç görmemlştlm. Böyle oldu
ğunu lbllmezdlm .  Demi r  adam baştan sona dek elindeydl,  
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ve karşı laşmanın çığırından çıkmasını sen onledln. Her
kese tad veren bir gösteriydl ve herkes de seve seve ız
ledi 

- Yok canım.  o kadar da deği l .  Sen de pek aşağı 
kalmadın yan i .  Herkes hayran kaldı sana. Doğrusu. Sa
xonne: ukulelenle şarkı söylediğin zaman toplantının kra
l içesi sendin.  Hem kadınların hoşuna gittın ki ,  en önem
lısı  bu 

Top!..ım içinde kazandıkları i l k  ıbaşarıydı bu. Tadı da
maklarında kalmıştı. 

- Bay Hal l Koleksiyenlar Tarihi'nde aram ış.  Anne
min gerçek b i r  ozan olduğunu söyledi ıbana. Göçmen so
yunun bu denli yetenekl i ,  hünerli olması onu ş�ı rtıyor� 
(muş. Göçler çağından, tanımadığım bır sürü ı nsandan 
sözetti bana. Kitaplığında bulunan kitaplardan birinde Lıttle 
Meadow savaşını okumuş. B i r  daha Carmel 'e  uğrarsak 
bize de okutaeağını söyledi .  

- Yen iden uğramamızı i stediğ i  kesi n .  Bana n e  dedi 
b i l iyor musun, Saxonne? Beyli k  topraklar üzerinde yerleş
miş ıbir ozan için mektup verd i  bana. Evınde 4<alabi l ırmi
slz. Yağmurlar tam o s ı ra-ya rastlarsa şansımız var de
mekti r Ha' ne diyordum. Tamam, onu diyecektim:  Bana 
ne dedi bi l iyo r  musun? Küçiik b i r  kulübesi varmış, evinin 
yapıl ışı  sürerken orada oturunnuş. Ş imdı dem i r  adam otu
ruyormuş orada. Ama o da rahiıp ol mak Için bır katollic pa
paz okuluna girecekmiş.  Ondan sonra i stedıgımız kadar 
kalabi llrmişiz o kulübede. Ha, bir şey daha söyledı:  Para 
1cazanmak için demi r  adam gibi yap&bi l i rm:şım. Bana ış 
öneris i  yapmaktan bi raz sıkı lmış gorünüyordu. ıvı r zıvır 
lsler. dedi .  Ama i-ki ucunu bi raraya getırmemıze yeterm ış .  
Patates d i kmesine yardım edebi leeeğimi &öyıüyor. Yalnız. 
odununu kesmeme izin vermiyor. Bu ışı kendısi yapacak
mış. Bu konuda öylesine titiz 1ki ,  az kalsın kızıyordu. 

- Bayan Hall de aşağı yukarı aynı yönde öneri ler  
yaptı bana. Bl l ly. Hiç d eğ lise yağmur mevsimini Carmel 'de 
ç:ıeclririz. Bu ıbl le kazançtır. Bay Hazard'la yüzersin.  

B i l ly:  
- El bette keyfimiz nerede Isterse orada konaklaya. 

b i l i riz.  diye onayladı. Carmel, bize iş önerilen üçüncü yer. 
Demek ki bir insan kırsal bölgede işsiz kalmaktan t<ork
mamalıdır. 

Saxonne: 
- Niteli·kleri olan bir insan, diye düzelttı . 
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U l l l y  bir doklka dOşündü. 
- Sanırım hakl ıs ın,  dedi. Ama yine de bir  hödüğün 

bile kırda iş bulma şansı kenttekinden fazladır.  
- Bunca iyi insanlar bul unduğunu aklından geçirir 

m iydin? Düşün bir  kez. Hari ka bir  şey. ·Bir  l rlandal ı lar pik
niğinde koşucunun ayağına çelme takabilen varlı4<1ı bir  
ozandan ne :beklenir? Böyle bir  tip ancak kendisine f<a
fadar olanlarla ıgörüşe'bi l ir ,  yahut da kafadarlar yaratır. Bu 
tayfayı eğer o yarattıysa, hiç şaşmam. Yaman ·bi r  kızkar· 
deşi var. Kızılderi l i  güreşini  iyi bi l iyor. Vücudu da uy
gun. Ya kar ıs ı?  Çok güze l ,  değ i l  m i ?  

l l rk ·kumun üzerinde b i r  süre hareketsiz kaldılar.  B i l ly 
derin d'üşüncelere dalmış görünüyordu. Sonunda, şu söz
ler çıktı ağzı ndan : 

- Bil iyor musun, Saxonne, eğer bir  daha hiç si ne
maya gitmesem bile,  gam yemem. 

IX 

Saxonne'la Bi l ly güneye indi ler. Haftalar sürdü bu 
gezi . Ama sonunda Carmel 'e döndüler. Ozan Hatler' in  evin
de kalmışlard ı .  Eliyle yaptığı mermer evde. Bu tuhaf yapı 
tek gözdü, ve hemen tümüyle beyaz mermerdendi .  H atler 
yemekleri ni kocaman mermer şöm inede pişirird i .  Her ba
kımdan mutfak işini  görürdü bu ocak. Kamp ateşi g ibi .  
Dwarlarda bir  sürü kitap rafı vard ı .  Sedi r  ağacından ma
sif molbi lyaları da, dam ın doğramalarını da, Hafler yap. 
m ıştı . Odanı n  bir  köşesine bi r perde gerdiler, orasın ı  Sa
xonne'a ayı rd ı lar. Ozan, San Francisco'ya ve New York'a 
gitmek için yola çıkmak üzereydi .  Oraları hakkında bi lgi 
vermek ve Bi l ly i le birl ii<te Beyl ik  toprakları gezmek için 
hareketi ni obi r gün erteledi . O sabah Saxonne, 'ben de si
zinle geleyim dediyse de, Hafler küçümsemeyle geri çe. 
virdi ,  senin  hacakların çok kısa ded i .  Akşamleyin ,  dönüşte, 
B l l ly yorgunl uktan yıkı l ıyordu. Daha yürüyüşün başında, bir  
saat geçmeden, bacaklarının sızladığ ın ı ,  d i l in in dışarı düş
tüğünü açıklamak zorunda kald ı .  Hafler e l l i·beş m i l  yol yü
rüdüklerini sanıyordu. B i l ly kafasını  sal lad ı :  

- M i l  ama, n e  m i l ! Yolun yarısı  :bayır çı kmak bayır 
i nmekle geçti . Hemen •hiç patioka yoktu. Kuş uçmamış, ker
van geçmemiş ki yol açılsın.  Hem ne yürüyüş! Ne s ı kı 
yürüyüş! Sacakların çok kı·sa derken hakl ıymış, Saxonne. 
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B i r  m i l  b i le dayanamazdın sen o lsaydın.  Öyle bir diyar k i l  
Eşin i  görmedik daha. 

Ertesi gün Hatler, Monterrey'den trene binrnek üzere 
ayrı ldı .  Mermer evi onlara bıraktı , canları istiyorsa tüm 
kışı  orada geçirebi leceklerini söyled i .  B i l ly o günü din
lenmekle,  hiç b ir  iş  yapmadan sağda solda gazinmekle 
geçi rmeye karar verd i .  Organları kasıkatı ve ağrı l ıydı .  Şa
şıp kalmıştı ozanı n yürüyüşçü olarak dayanrk l ı l ığ ına.  Coş· 
muştu . 

- Bu diyarda herkesin kusursuz olarak yaptığı  bir  
şeyi, b i r  hüneri var, d iyordu. Örneğin,  Hatler'i alal ı m .  Ben
den daha şişman ve daha ağırd ı r. Ağırl ı•k yürüyüşte b ir  
eks i k l i ktir .  Ama onun içi n  eksi k l i k  olmuyor. Y i rm idört sa
atte seksen m i l  yürümüş o lmakla övünüyor. B i r  seferinde, 
üç günde yüzyetmiş mil yürümüş. G'ülünç duruma düşür
dü ben i .  Küçük bir  çocuk g ib i  utandım. 

Saxonne onu yüreklendirdi : 
- Unutma ki ·herkes in bir  uğraşı var, B i l ly. Sen de 

kendi uzmanl ık dalı nda ustal ığa eriyorsun. Boks eldiven
lerini taktın m ı ,  herkesten üstünsün. 

- Sanırım haokl ıs ın .  Ama ne de olsa, bi r ozana ayak 
uyduracağım diye bacaklarımın  canı na okurnam gücüme 
gid iyor. Düşün bir kez, bir ozan karşımdak i !  

Günlerce dolaştı lar Beyl i k  topraklarda, sonunda ister 
istemez •bu iş in ucunu b ı rakmaya karar verd i ler. Santa 
Lucia dağları n ı n  selkoyalı ıkanyonları ve !büyük yal ıyarları 
büyülüyordu Saxonne'u. Ama Hatler'in anlattıkları n ı  anım
s ıyordu:  O yörede yazın b i r  i·ki 'hafta sis olur, güneş yüzü 
görü lmezmiş.  Aylarca dağı lma.ı:nıış  sis.  Sonra, pazarlara 
mal taşımak için yol yokmuş. En yakın araba yolu k i lo
metrelerce uzaktaymış:  Post'tan b��lar, Point Sur'dan ge
çerek Carmel 'e varı rmış. Yol te'kdG:o:e ve tehl i kel iymiş.  
B i l ly, tüm sürücülük d eneyine karşın,  bu koşullar altında, 
ağır yük taşımanın hiç de eğlence l i  bir iş olmad ığını  onay
lıyordu. Hatler'in aldığı  topraklarda bir  taşocağı vard ı ,  ne
fis b i r  mermer ç ıkardı .  B ir  deM i ryolunun yakını nda bulun
saydı , bu bir  servetti,  diyordu ozan, ama 'bu ·koşullar al
tında eğer canları istiyorsa parasız vermeye haıı:-dı taş
ocağı n ı .  

Bi lly alabildiğine uzanan o yemyeş i l  yaınaçları n ,  at
ları ve davarı için ne güzel bir  othrk olacağını  düşünüp 
ii:ı:ülüyordu onlara s ırt çevirmekten. Saxonne isP., Oakland 
s i neması nda gördükleri türden bir a i le çiftl iğinden yanay-
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d ı .  B i l ly'nin de aklı  yatıyordu karısının düşüncesine.  Evet, 
kendilerine gereken, öyle bir çiftl ikti , her çeşit üret imin 
yapıldığı  der l i  toplu bir çift l ik .  Sonunda bulacaklardı el bet, 
;kırk yı l dolaşıp aramak gerekse ıbile. Saxonne hemen ko
şul koydu : 

- Ancak, sekayal ı  bir  toprak isterim .  Ben tutu ldum 
o ağaçlara. Sis olmasını d a  i stemem. Bir de,  iyi araba yol
ları bulunma l ı .  Demiryolu da en çok bir mil uzakl ıkta ol
malı .  

K ı ş  yağmurları onları onbeş g ü n  mermer eve ka
patt ı .  Saxonne, Hatler'in kitaplan arasında kendi sine uy
gun b i r  şeyler arıyordu okuyacak. Ama çoğu onun bi lgi  
ve kavrayışının üstündeyd i .  B i l ly ise, evsahibinin tüfekle
riyle ava çık ıyordu. Aına atıcı l ı kta usta deği ld i .  Avcı l ıkta 
Ise, hiç işe yaramıyordu. Çı karken bir tüfekle ç ı kıyor. 
dönüşte o tüfekten ıbaşıka bir şey getirmiyordu yanı nda. 
Oysa yarım düzine al2geyi k üzerine ateş etm iş.  bir sefe
rinde de Yeni Dünya asianı olduğunu öne sürdüğü i ri b i r  
hayvanı aviarnaya uğraşmışt ı .  Hepsi hoşuna. Kendi bece
riksizl iğine yanıp homurdanmasına k::ırşın,  Saxonne bu eğ
lenceden pek hoşlandığım görüyordu. 

Geç de o l sa avcı l ık  içgüdüsü uyanmıştı . Başka bir  
adem olmuştu sar.ki . Sabah erken ç ı kıyor, çok uzun ve 
zorlu yürüyüşler yaptı ktan sonra akşam geç dönüyordu. 
Bir seferinde iki gün eve gelmed i :  Tom'un sözünü ettiği  
a lt ın madenine ·kadar gitmişti .  

Arada bir ansızın haykırıyordu: 
- Yuf be! Kentteki yaşantı mız da yaşamak mıydı 

sarYki? Kentte iş aramak da neymiş? Sinemaya gitmek, 
pazarları p i·krıiğe çı kmak, c.ğlenmeı< mi? Böyle b i r  yaşama 
nası l  dayanıyordum bi lmem! Yaşamımı  burada veya buna 
!benzer başka lbir  yerde geçirmem gerekirdi .  

Yeni yaşam biç imi  onu coşturuyordu. Akl ı na 'babasının 
eski av öykü leri gel iyor, onlım Saxonne'a da anlatıyordu 
boyuna. 

- Hey! Saxonne, bütün gün yürü ::iük·ı�r, sonra lbacak
larım kazı'k ke! i i miyor artı k,  dedi göğsümi ·kabartarak. ıld
man oldu bu . �-fafler'i göriksem ona meydan okuyacağı m .  
H em öyle uzun bir  yürüyüş için k i ,  pes ettireceği m .  

Saxonne güldü. 
- Kor.a bebek!  Bütlin derd i n  başkalar �na kendi bi ldi·k

leri dalda meydan oku• 'lak ve onları yenmek! 
- Haki ıs ın .  'B�ı t hiç ıbi r  zamiln Hafl e•  derı daha iyi 
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b i r  yürüyüşçü olamam. Bu iş için yaratı lmış o. Ama böyle 
de olsa, onu bir daha görürsem boy ölçüşmeye çağıra
cağım . . .  Ama :bana yaptığı  gibi ,  emdiği sütü burnundan 
getirmem, kendime yakıştırmam böyle bir öc almay ı .  

Post'tan ayrı l ıp Carmel 'e döndüklerinde, yolun duru
mu, Beyl ik  topraklardan caymakla akı l l ı l ık  yaptıklarını ka
nıtladı .  Geçerken, devri imiş bir çiftl ik  araıbası ,  sonra din
g i l i  kırı lmış başka bir araba gördüler. Daha l lerde, bir da
ğ ı n  yamacında, yolcuları ve atlarıyla uçurumun yüz metre 
aşağısına yuvarlanmış olan posta araıbası yatıyordu.  Yolun 
bir bölümü de uçuruma kaymıştı bu kazada. 

- Kış mevsiminde bu yolu t<ul lanmamak zorunda ka
lacaklardır. dedi Bi l ly.  Atlar için de. Insanlar Için de, bir  
ölüm tuzağı burası . Taşocağının merrnerierini nası l  taşıya
bil irler bu yoldan, anlam ıyorum. 

Carmel'e yerleşmeleri zor olmadı. Demir adam serni
nere g itmiştl . · Kiiçü!< •ku! Ube • dedi�lerl de üç adalı rahat 
lbir evdi ve her türlü eşya vardı içinde. Hal l ,  B i l ly'yi Işe 
alıp patates tarlasında çalıştı�d ı .  Bi ,buçuk hektarl ık bir yer
di burası .  Boş zamanları nda, keyfince işl iyordu toprağı. 
Ozan i ş i !  Arkadaşları için de bir eğlence oluyordu bu ama
tör çiftç i l i k. Patateslerini rastgele her mevsimde dikiyor
du. Toplulugun bir sözü vard ı :  Toprağın altında çürümeyen 
her şey yarı yarıya hırsız sineapiara ve yolunu şaşırmış 
ineklere yem olur derlerd i .  Yalan da deği ldi  han i .  

Bir sa'ban ödünç a ldı lar, bir çift a t  kiraladılar, v e  Bl l ly 
işe başlad ı .  Ara yerde. ç ltin çevresine tahta parmakl ı klar 
d i kti ve küçük evin ağaç damını boyadı .  Hall,  odun istlf lnin 
yanına yaklaşmaması gere·ktiğ in i  bir daha sı·k ı  sııkıya tem
bih etti .  

Bir  sabah Bi l ly Saxonne iç in  yakacak odun ·kırıyordu. 
Ozanın or�dan geçmesi tuttu. Durdu, kıskanç gözlerle iz
ledi.  Sonunda kendini tutamadı. Bıyık altından gü ldü. 

- Görülüyor ki ıbalta kul lanmasını bi lmiyorsunuz, de
d i .  Dur bakayım, nası l  yapı ldığını  göstereyim size. 

Bir saat odun kırdı, hiç durmadan di l ini  de işlettl, 
odun yarmanın hüneri üstüne aral ıksız ders verd i .  B i l ly 
artık dayanamadı, baltayı kaptı. 

- Hadi bakal ım,  yeter artı k. dedi. Karş ı l ı k  olarak ben 
de dört metrek'üp kadar sizin odundan kırmal ıyım şimdi .  

Hal l  istemeye istemeye bıraktı baltayı. 
- Odunlarımın yakınında dolaşayım demeyi n sakı n ,  

d iye gözdağı verd i .  Sizi :benim odunları yararken yakalar-
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sam karışmam ha! Işte bu kadar söylüyorum. Benim isti
fim şatomdur. Bunu kafanıza koyun, kalem i  ele geçirmeye 
kalkmayın.  

Para açısından iş  kazançlıydı Saxonne'la B i l ly iç in .  
Para bi rrktl riycrlard ı .  Kira öded ikleri yoktu, yemeğe de 
çok harcamıyorlardı. Bi l ly için istediği  g ibi  iş vardı. Aşi
retln bütün üyeleri onu işsiz bırakmamak için sözbirl iği  
etmişlerd i  sanki.  lıvır zıvır i şierdi gerçi ,  ama böylesi daha 
Işine geliyordu, çünkü çalışmasını Jim Hazard'ın boş za
manlarına göre ayarlıyordu. Tanrının günü boks idmanı 
yapıyorlar ve uzun uzun yüzüyorlard ı .  Sabahleyin yazma
sını bitirir bitl rmez Hazard çamlar arasından Bi l ly'yi çağı
rıyor, B l l ly de hemen işini  bırakıp koşuyordu.  Yüzdükten 
sonra Hazard 'ın evinde duş al ıyorlar, idrnan kamplarında 
yapıldığı gibi birbirin in vücudunu sıkı sıkı ovuyorlar ve 
öğle yemeğine hazırlanıyorlard ı .  Sonra Hazard masa ba
şına, B i l ly de açık havada çalışmaya gidiyordu. Çoğu kez, 
biraz sonra yeniden ıbuluşup tepelerde birkaç mil koşu
yorlardı .  Bu Iki adam için idman bı rakılmaz lbir  al ışl<an
l ıktı . Hazard b i l i rd i ,  bedenleri  baştan sona kaslarla örtülü 
atietierin idmanı birdenbire bırakınca başına neler gelece
�inl .  Bu yüzden, yedi yıl futbol aynadıktan sonra. idmanı 
sürdürmüştü. Kendis i  için  yalnızca bir gerekl i l i k  değildi  
bu ; tad da duyuyordu !Bi l ly de seviyordu idmanı ,  formunu 
korumaktan çok 'hoşlanıyo rdu. 

Çoğu kez. sabahın köründe, tüfek elde dışarı çıkardı 
Mark Hall ' le.  Hall tüfek atmayı ve avlanmayı öijretiyordu 
ona. Kısa pantalon giydlği çağdan ıberl ateşli s i lahlarla oy
namıştı hep. Öyle şaşmaz bir  görüşü vardı, ya'ban hay
vanlarının huylarını öyle iyi b i l i rd i  k i ,  B i l ly şasıp ;kalırdı.  
Ül·kenln bu ıbölümü pek kalaba l ı k  olduğundan büyük baş 
ev hayvanı pek bulunmazdı .  Ama B i l ly si ncapları, yabani 
ada tavşanlarını ,  d iğer tavşanları. bı ldırcınları , cul luk ları 
ve yaban ördeklerini hiç eksik etmezdi .  Ördeğ i Cal ifornia  
usulü. yanı onaltı daki·ka sıcak fırında tutarak kızartmayı 
öğrendiler. Avlanmada ustalı·k kazandı·kça, Billy Sur'da ala
geyikleri ve Yeni Dünya aslanını el inden kaçırdığına ha
yıflanıyordu. Tasarladı•kları örnek çiftl i k  yerinde av hay_ 
vanlarının da bol olması gerek, diye düşünüyordu artı k.  

Carmel'de yalnız oyun eğlence i le qeçm iyordu ama 
günler. Topluluğun • halk· d iye anılan 'bölümü sıkı çal ışı
yordu; Saxonne'la B i l ly 'nin tanıştıkları kimseler bu • hal k · ı  
oluşturuyarlardı işte. Kimi düzenl i  biçimde i ş e  koyulur, 
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sabah erken ya da akşamın geç saatlerinde çalışırd ı .  Kimi ,  
akl ına estiği zaman kaleme sarı l ı rd ı :  örneğin I riandal ı  pi
yes yazarı, yabaninin teki , bir de bakmışın evine kapan
mış,  ara l ıksız b ir  hafta çalışır.  sonra süzül müş, yüzü bem
beyaz dışarı çı kar, çı lg ı n lar gibi  eğlenirdi,  b ir  daha evine 
kapanıncaya d&k. stıelley'ye benzeyen .  çi lekeş suratl ı  genç 
bir  ai le babas ı ,  yaşam ını  kazanmak için Vodvi l  l ibrettoları 
ve soneler yazardı (emprezaryoları ve yayıncıları umutsuz
luğa iten şeyler! . .)  Onun huyu da bir  başkayd ı :  Çal ışacağı 
zaman kal ı n  dl.JIVarl ı beton bir  hücreye ·kapanır, herhangi 
bir  kimse onu görmeye gelip ted irgin etmeye yeltendi mi 
bir kaldıraçla her yana su p'üsokürten özel bir  tertibatı iş
letir, saygısızı sırılsı klam eder, kaçırırd ı .  Ama genel l ikle 
herkes bir d iğerinin çalışma saatlerine saygı gösterird l .  
Akıl larına estiğ i  zaman b i rbir ine giderler, evsahibini  meş
gul bulunca geçip giderlerd i .  Bu kural herkes için geçer
l iydi .  Yalnız Mark Hal l 'e uygulanmazdı . çünkü onun yaşa
mak için çalışmaya gereksinimi yoktu. O da kendis in i  se
venlerden kurtulmak ve rahat rahat şi ir  yazmak için ağaç
lara tırmanı rdı . 

Topluluğun • halk•  diye anı lan bölümü tam bir demok
rasi ve dayanışma havası içerisinde yaşıyordu. Carmel ' in  
gelenekçi,  tepeden bakan klsnıyla karısm ıyordu. Bu klanın 
üyeleri , edebiyat ve sanat aristo·krasi sini  oluşturuvordu. 
• Demokratlar• kl&nın burjuvalarıyla alay ediyorlar, burju
valar da bohemHk içgüdüsü her an uyanabilen bu ayakta
·kımına yan bakıyorlard ı .  Burjuvalar Saxonne'la B i l ly'yi de 
o • aşağı tabaka •ya mal ediverm işti . çünkü Bi l ly · halk· ın  
tutum ve davranışlarını ıbeni msemişti . Ne kendisi burjuva
lımlan iş istiyor, ne de burjuvalar ona iş öneriyorlardı. 

Hall ' in kapısı  her zaman herkese açıktı . Büyük otur
ma odası , yilksek şömineleri , divan ları . kitap ve dergi 
yüklü 'k itaplık ve masalarıyla, her şeyin merkezini  o l uştu . 
ruyordu. Saxonne'la B i l ly'nin o evde sıkı lmamaları , ken
di lerini  rahat duymaları çok doqal görülüyordu.  Gerce'kten 
de kendi evlerindeymiş giıbiydi ler. Akla gelebilece·k her 
konuda tartışmalar yapılıyordu orada. Tartışmalar arasında 
Bi l ly briç, bezik ve başka oyunlar oynuyordu. G enç kadın
ların gözdesi olan Saxonne onlarla beraber dikiş d ikiyor. 
nazik iç çamaşırlar dikmenin hOnerlerini öğretiyor, ken
disi  de onlardan epey şey öğreniyo rdu. 

Carmel'e vardıktan yaklaşıık bir hafta sonra B i l ly Sa
xonne'a çekine bir  öneride bulundu: 
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- Bil iyor musun, senin o güzel kıvı r zıvır eşyalarını 
öyle özledim ki!  Ne dersin,  Tom 'a yazal ım m ı  acele yol
lasın? Yen iden yola ç ı kacağımız zaman hepsini geri gön
deririz. 

Saxonne . mektubu yazdı .  O gün akşama dek yüreği 
şenl ik  içindeyd i .  Demek ki kocası hala aşıktı kendisine. 
Gözlerinde eski parı ltı ları görüyordu yeniden . Grev kara
basanı s ırasında sönen parı ltı ları.  

- Buralarda g üzel iç etekl iık ler var, ama anladığım 
kadarıyla sen hepsinden iyisini  yaparsın. 

Bir an durdu: 
- Herhalde, seni ölesiye seviyorum, bunu b i l !  d iye 

sözlerine ekled i .  
Hal l 'le karıs ın ın bir çift ıbinek atı vard ı .  K ira i le  b i r  

ahıra bırakmışlard ı .  B u  a h ı r  Carmel 'le  Monterrey arasında 
yolcu ve posta servisini  sağlard ı .  Gezinti arabaları , dokuz 
kişi l ik  dağ arabaları  ki raya verirdi ,  sürücii de ıbulurdu . El
bette ıB i l ly i lgi lenirdi 'bu gibi kuruluşlarla. Sözü geçen ku
ruluş sık sık sürücüsüz kalır,  o zaman hemen Bi l ly'ye baş 
vururdu, ve geçici bir iş olduğundan üç dolar gündel ik  ve
rirdi .  Kaç ·kez B i l l y  yolcuları gezmeye götürdü,  Carmel va
disinden çıkard ı ,  yeniden kıyıya indirdt, kumsal ları ve i l 
ginç yerleri gösterd i .  Akşam eve dönünce Saxonne'a an
latırdı günün olayları n ı :  

- Bunların çoğu oldukça kibi rl i .  Ray R obert'siz ağız 
açmıyorlar. Kıyak "bir nezaket. Hiç b ir  kural ı  es geçmiyor
lar. Yani biz senin üstleri niz, bizim emrimizdesin demek 
istiyorlar, anlarsın ya ? Tam anlam ıyla köleleri deÇi il im ·ger
çi ,  ama onlarla eşit düzeyde de deÇji l im,  bunu bel i rtmek 
istiyorla r boyuna. Sürücüyiim , <:ıündelikçiyle şotör arası bir 
sey. Yemek zamanında arala ına almıyorlar ben i :  ya ayrı 
bir yerde veriyorlar yemeğimi ,  ya da kendi leri yedi kten 
sonra. H a l l ' le ,  Hal l 'in benzerleriyle olduğu çıitıi ai le par
ti leri deği l anlayacağ ın.  Bugün gezd i rdiklerim ise hiç ye
mek vermed i ler bana. Bundan böyle sen haz ırlarsrn yeme
ijimi.  pis heriflerin. lokmalarını saymak durumunda kal
mam. Aralarından birisi  bı:ına bahşiş vermeye ·bi l e  yeltendl .  
Görseyd in gülerdin.  Heritin yüzüne bakmakla yeti ndim,  
sanki onu görmüyormuşum giıbi ,  sonra doğal 'bi r ·biçimde 
ark2mı döndüm. Oracı kta kalakaldı .  Kötü bozum oldu. 

Her şeye karşın Bil ly araba sürmeyi ,  özel l ik le  ik i  cift 
atlı araba sürmeyi , isteksiz yük beygirlerinin deği l .  hızl ı 
atların dizginlerini avuçlarında duymayı seviyordu.  Uçuru-
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mun kıyısında ayağıyla frene basıp arabaya tam bir egrı 
çizdi rmekten, yolcuları korkudan cıyak cıyak bağı rtmaktan 
hoşlanıyordu. Bir atın yeteneklerin i  anlamak, yahut hasta 
veya yara l ı  lbir atı iyi etme11: gerekl i  oldu mu, ahırın sahibi 
bi1e bu iş i  ona b ıra4cı.yord u .  

- Burada istediğim zaman iş bulabi l ir im.  Bu diyar
da ıbiraz beceri kl i  oldun mu, bir sü rü iş var herkese. Bah
se girerim ki ,  şu anda eğer patrendan altmış dola r ücretl i 
bir iş i stesem, hemen razı olur. Çıtlattı bana.  Hem bi l iyor 
musun? kulun kölen hizmetkarı n yeni bir  meslek öğrendi !  
Artık nerede olsa, yolcu arabası sürücüsü olarak tanı
tabi l i rim kend imi.  Lake bölgesinde bu arabalara bazen altı 
at koşuyorlarmış. O tarafiara dek uzanı rsak eğer, bir sü
rücüyle anlaşıp altı atın d izginlerini b irden ellerime ala
cağım.  Seni de sürücü yerinde yanıma oturtacağı m .  Altı 
atı b irden yönetmek az buz iş deği l .  b i l iyor musun? 

Bi l ly,  Mark Hal l ' in  salonunda sık sık sürdürülen tar
tışmalarla hiç i lgi lenmezdi .  Bunler boş gevezel ik .  derd i .  
B u  değerli zamanı pedro oynamak. yüzrnek y a  d a  kum 
üzerinde güreşmekle geçire'bi l i rlerd i .  

Saxonne ise. •konuşulanlardan p e k  b i r  şey anlamama
sına kar şın,  bu her konudaki sözlerden hoş lanırd ı .  Konuş
maları sezgi yolu J!e izler, arada sırada ufku aydınlanıve
rird i .  

A m a  bir şey vardı ki  hi� bir  zaman anlayamadı : Ko
nuşmaların içerdiği ;karamsarhk Iriandalı oyun yazarı sık 
sık umutsuzluk nöbetlerine kaptırırdı  kendi n i .  Beton hüc
rede vodvil Hbrettoları yazan Shelley onul maz bir  karam
sarl ık i l letine tutulmuştu. Genç revü yazarı Saint John, 
Nietzsche'nin öğretisini  !benimseyen bir anarşistti .  Ressam 
Masson, Insan ın aki nı durduran bir • sonsuz yenibaştan 

'başlama � öğretisine tak ı lmıştı .  Her zaman şen şakrak olan 
Hall  ıbi le,  dinlerin evrenle i lg i l i  görüşleri ve ölümden ·kor
·kanların saçma sapan sözleri üstüne nutuk çekmeye başla
dı  mı, hepsi n i  bastırırd ı .  Bu g ib i  anlarda bu yetenekl i  in
sanların hüznü Saxonne'un içi n i  karartırdı .  Bunca acı ,  sı
kıntı, güçsüzlük içinde ·kıvranan insanların üstel ik  bir de 
çares izl i k  ve perişanl ığın pençesine tesl im ol maları büs
bütün akıl  al maz bir şey gibi gel iyordu ona. 

Bir akşam Bi l ly, pek de di nlemediği tartışmadan bir 
tek sonuç çı karaıbi l iyord i.l :  Bütün bu konuşmacılar dünyada 
h-er şeyin çürümüş, her ş•.:yin bozuk olduğuna inanmışlard ı .  
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O sırada ansızın Hal l  B i l ly'ye doğru dönüp sordu:  
- Ya s iz, i l kel ,  siz ki  bes i l i  bir sığır gibi ağırs ınız. 

siz ·ki aykırı  sağlığınızla övünür, kendinizi bir şey sanırs ı
nız, ve siz ki eksi lmayen bir  neşe içinde yaşarsınız, söyle
yin tba'kal ım,  ne düşünüyorsunuz bu konuda? 

Bi l ly  her zaman olduğu gibi  ağır ağır açıkladı  düşGn
cesini : 

- Doğrusu, beni m  de başım derde girmiş,  s ı·kıntı larım 
olmuştur. Ben de zor günler geçi rmişimdir.  Bir  g reve ka
t ı ld ım,  dövüştünı, g rev başarısız l ı kla sonuçland ı .  Saatimi  
rehine koydum. Gün oldu metel iksiz kaldım,  ev kirasını 
ödeyemedim, yiyecek a lamadım.  Sarı i şçi leri pataklad ı m ,  
beni d e  patakladı lar .  Budalaca davranışımdan ötürü del iğe 
tıktı lar beni.  Sözlerinizi yan l ı ş  anlamadırnsa eğer, siz dün
yanın nası l  yapı ld ığ ın ı , bütün bun ların neye yarayabi l ece
ğini  bi l mediği iç in kendin i  yiyen bir i nsan olmaya merakl ı  
deği lsiniz .  Pazarda iyi al ıcı  bulmak için sem i rti len ve hiç 
bir  şeyi dert etmeyen güzel bir domuz o lmayı yeğ tutu
yorsunuz. 

- Bu ödül kazanan dorrıuz düşüncesi güze l d i .  dedi 
ozan gülerek. Evet, sorun bu : elden geldiğince az s in ir
lenmek, elden geldiğince az çııba harcamak. Bu! N i rvana 
ile yaşam arasında bir uzlaşma. Ü l kücü yaşam. Yahut da 
jelatin gibi tbir bal ık olmak, gelıgiti o lmayan ı l ı k  ve loş bir 
denizde su yüzünde yüzen bir denizanası . 

- Ama o zaman güzel şeylerden hiç birin i  ıbi l meye
cektiniz. 

Hall  meydan okurcasına:  
- Pekiy, neymiş o güzel şeyler, söyleyeb i l i r  m i siniz 

bana? 
Bi l ly  bir an sessiz durdu. Yaşam engin ve gönfü bol 

b ir  şey gibi  görünüyordu gözüne. Onu tümüyle kucaklaya
madığı için kolu okanadı kırık sanıyordu. Bu duy.gusunu 
sözle açı·klamaya çal ı ştı : 

- Sizin gibi güçlü bi r ıboksörü yirmi raund dövdük
ten son ra rirlQin ortasında ayakta olsaydınız, anlard ı n ız ne 
demek istediğ im i .  Geri çekilen suyun oluşturduğu burgaç
lar içindo yüzerken, kumsal ı  döven dev dalgalara gülerek 
meydan okurken, ya da ovaland ı ktan ve g iyind i kten sonra 
drış�an çıkarken, Jim Hazard'la ıben öyle bir şey duyarız 
i ste. O duruı nucı, kaslar sağlarr • .  deri lpl!i< gibi yumuşak 
olur, vücut ve beyin yaşamla dolu;.. taş2r. 

Sustu. Düşünceleri bulanıktı Datıa doğrusu düşünce 
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d eği l ,  duygu anılarıyd ı .  Ve o, bu duyguları anlatamıyordu. 
Kendisine bakan din leyicilerden sık ı ld ı .  Onları inandıra
madığını  anl ıyordu. Beceriksizce ·bağladı sözünü : 

- Vücut sağl ığ ı ndan daha iyi şey var m ı ?  
H a l l :  
- Bunları b i l iyoruz, diye karş ı l ı k  verd i .  Vücudun al

datmacaları 'bunlar. R omatizma ve şeker hastal ığı  sonra
dan çıkar. Yaşam, i nsanı sarhoş eden bir  içki.  Ama çok 
çabuk bozulur ve . . .  

- Ürik aside dönüşür, diye ekledi I riandal ı  oyun ya
zarı . 

B i l ly b i rdenbire yeniden söz aldı ve konuşmasını  hız
landırarak:  

- Daha başka bir sürü güzel şey var dünyada, dedi .  
Bir  sürü. Kanl ı  bir biftekten, lbir fincan kahveden tutun, 
Bayan Hal l 'in pişlrdiğ i  kahveden . . .  

Akl ı ndan geçeni söylemeye çekiniyordu. Sonunda söy
ledi söyleyeceğin i :  

- . . .  Seveb ileceği n i z  ve sizi  seven ıkadına varıncaya 
dek. Bakın Saxonne'un durumuna, ukulele'sinl  d izleri nin 
üzerine •koyup oturmuş. Ona baktınız mı ,  s izin denizanası 
bulaşık suyunun içine düşer, ödül kazanan besl l l  domu
zunuz da tuzlama teknesine yuvarlanır. H iç birinin değeri 
kalmaz. 

Kadı nların oturduğu köşeden, bu sözleri t:ıeğenenle
rln al·kışları yükseldi .  B i l ly çok s ı kı ldı  bu coş·kun göste
rlden. 

Hall 1<0nuşmayı sürdürdü: 
- Ama tutun ki  sizin o güzel sa�l ığınız kalleşlik etti 

de pasl ı ,  g ıc ırdayan bir el araıbası gibi sizi yarıyolda bı
raktı . Tutun ki  Saxonne başka bir erkekle kaçtı -basit 
bir varsayım bu yalnızca-; o zaman ne olur durumunuz? 

BJ i ly biraz düşundü. 
- O zaman, ben de jelatin gibi olur, bulaşık suyuna 

1;1irerim herhalde. 
Farkında o lmadan doğruldu sandalyenin üzerinde, o

muzlarını gerd i ,  pazularım yokladı , sonra Saxonne'a baktı. 
- Ama şükür Tanrıya, daha yedek gücüm var kolla

Tımda. ve bir de karım aş-kla kucaklayacak. 
Kadınlar yine al·kışladı lar. Bayan Hal l :  
- s�onne'a bakın .  çocuklar, kıpkırmızı oldu . . .  diye 

tıaykırdı .  Ey, Saxonne, sizin bir diyeceğiniz yok mu? 
Saxonne kekeled i :  
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- Ne diyebi l ir im? Şunu söyleyeyim ki hiç bir  kadın 
benden mutlu o lamaz, tıiç b ir  kraliçe benden çok övünç 
duyamaz. 

Düşüncesini  tamamlamak Için ukulelesini  tıngırdatıp 
tekerlerneyi yineled i :  

Tanrı muziplik yapayım derken 
Nice canlar yakar. 

Hall  gülümsed i .  
- Yen i lg iyi kabul ediyorum, dedi B i l ly'ye. 
B i l ly alçak gönüllülükle: 
- Doğrusu b i lmem ki ,  diye karş ı l ı k  verd i .  Siz öyle 

çok kitap okumuşsunuz ki, sanırım benden daha iyi b i l i r
siniz böyle şeyleri . 

Kadınlar her yönden bastı lar çığlığ ı : 
- Aaa! Döneğe bakın ,  sözleri ni  geri alacak nerdeyse. 
B i l ly 'bütün cesaretin i  toplad ı ,  her anlama gelen bir  

gülümsemeyle onları yatıştırdı ve beklenmedik anda taşı 
gediğine yerleştird i :  

- Ama her şeye karşın , kitap hazımsızl ığı  çekece
ğime, olduğum g ibi kalmayı yeğlerim. Saxonne'a gelince, 
onun bir tek öpücüğü dünyanın bütün kitapilkiarına be
deldir. 

X 

- Dağlar vadi ler bulunmalı,  güzel bir toprak, şa·rıl  
şarı l akan berrak dereler, Iyi durumda araba yol ları ,  de
m i ryolu da uzak olmamal ı ,  i·k l im güneşl i ,  ama yeterince 
de serin o l mal ı ki  yorgan çeki ls in ,  yalnız çam değ i l .  her 
türlü ağaç bulunmal ı ,  'BI I Iy'nin atları ve davarı için otlak
lar, kendisi avianabilsin diye a lageyilder ve tavşanlar bu
lunmal ı ,  çok çok d a  sekoya olmal ı ,  ve de . . .  s is  olmamalı . . .  

Saxonne böyle tanımlıyordu a radıkları çiftl iğ i .  
Mark Hal l  içten kahkahayı bastı .  
- Ve de bütün ağaçlarda tü n eye n bülbüller olmal ı r  

d iye haykı rdı .  Her gonca mutlaka açmal ı ,  hiç b i r  çiçek sol
mamal ı ,  arı lar iğnesiz olmamalı ,  her sabah çiy olmal ı ,  ara
da s ı rada gökten kudret helvası yağmalı ,  gençl ik  çeşme
leri gürül gürü1 akma l ı ,  ve de madenieri · altUla çevic&n taş 
ocakları bul urımalı  . . .  Tamam o ldu, tam i stediğiniz gibi bir 
yer b i l iyorum. Göstereyim size. 

Eyalet yol larını  gösteren tıaritalara daldı. Düş kırıklı-
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gına uğradı besbel l i .  Kocaman bir atlas çı kard ı ,  ama dün
yanın hiç bir ülkesinde aradığını bulamadı . 

- Zararı yok, dedi .  Siz bu akşam gelin,  çiftl iğin ye
rini göstereyim size. 

Akşam olunca Saxonne'u verandaya çıkard ı ,  teleskop
tan dolunayı seyrettird i .  

- Işte orada, yuıkarda, vad i lerden birisinde bulursu
nuz çiftl iğinizi ,  diye ta·kı ldı .  

Içeri g i rince, Bayan Hal l  merakla baktı onlara. Hal l  
g'ülerek: 

- Aydaki bir vadiyl gösterdim kendisine ,  ded i :  orada 
çiftl ik  kurup yerleşmeyl düşünüyor da. 

Saxonne: 
- Biz yola çıkarken, ne denli uzağa gitmek gere

kirse gideceğiz diye akl ımıza koyduk. Eğer aya bi le uzan
mak gerekiyorsa, aya g i tmenin çaresini de bul uruz elbet. 

Mark H al l :  
- Ama şeker 'kızı m ,  dedi , yeryüzünde tanımladığınız 

biçimde tbir cennet bulabi leceğiniz! umamazsınız ki ! Size 
bir  örnek vereyim: Sis olmayan yerde sekoya da bulun
maz. Ikisi  birarada olur. 

Saxonne bir an düşündü, taviz verdi :  
- Pekiyi , birazcık s ise boyun eğeriz artık ,  n'apalım.  

Her  şeyi göze a l ı rız, yeter k i  sekoya bulunsun. Maden
Ieri altına çevi ren taş ocakların ın  ne biçim şey olduğu
nu bilmiyorum, ama eğer Bay H atler'i n mermer ocakları 
gFbl bir şeyse, ve yaıkınlarda demiryolu varsa, işimize ya
rar. Sonra, çiy bulmak için aya gitmeye gerek yok: Ne
vada'da ç lyl yaprakların üzerinden toplarlar. Ben bunu an
nemden öğrenmişimd ir, o da babamdan duymuş. 

Daha sonra, akşamüzerl , konuşmalar hep tarım üze
rine geçerken, Hall  • kumarbazlar cenneti • diye nitelen
dirdiği -Birleşik Devletleri taşlamaya koyuldu: 

- Düşünün bi r kez, ne bulunmaz bir fırsattı ! Yepyeni 
bir  ülke. ılki s ın ır ı  birer okyanus. En iyi ik l ime. dünyanın 
başka thiç bir  ülkesi nde bulunmayan zengin topraklara, sı
nırsız kaynaklara sahip. Eski dünya i le bütün bağlarını ko
parmış ve demokratik n iyetler besleyen göçmenler bu ül
keye gelip yerleşmişler. Kurmak istedilderi o demokrasiyi 
gerçekleştirmekten bir tek şey a l ıkoyabi l ird i  onları : Accı5z
lülükleri. El leri altında bulunan 'her şeyi bir  domuz sürüsü 
gibi yutmaya, s i l ip süpürmeye 'başladı lar. Ve o arada de
mokrasiler y ı-k ı ld ı  g itti .  Yağmadan sonra kumara daldı lar 
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ve ibir  soytarı ulus olup çıktı lar. Kumarda sürdüğü parayı 
yitiren için b irkaç mi l  daha Batı'ya doğru i l erlemekten. 
yeni topraklara sahip ç ı kmaktan başka yapacak bir şey 
yoktu. Evet ıb i r  kumardı bu. Ü l·ke üzerinde, ü lkenin gele
ceği üzerinde oynanan 'bi r  kumar. Bir çekirge bulutu gibi 
üşuşüyorlardı ü lkenin üzerine. Her şeyi yokediyorlard ı ,  Kı
zı !deri l i lerden. mandalardan ve göçmen güvercinlerden tu
tun da.  orman iara ve bizzat toprağa varıncaya dek. Poli
tikada olsun, iş hayatında olsun, kumarhane töresini uygu
luyorlard ı .  Yasaları , ·kumarın ·kural larıydı. Herkes kumar 
oynuyordu. öyleyse yaşas ı n  kumar! Ki mse de karşı çıkmı
yordu. çünkü herkes bi l iyordu nas ı l  oynanacağ ı n ı .  Yitiren
ler, dedim ya, başka yerde yeni markalar aramaya g idi
yorlard ı .  Bugünün kazançl ıs ı  yarın iflas ediyor, ama öbür 
gün düşlerden geçmeyen kağıtlar tutma şansın ı  deneye
'bi l iyordu. Böylece yuttular, lüp ettiler, har vurup harman 
sav.urdular, Atianti k 'ten Pasifik'e dek, sonunda tüm ülkeyi 
yokettiler. Toprakları ormanları ve madenieri tüketti ler, 
sonra geri döndüler, bu 'kez de imtiyazlar, monopeller üze
rine oynamaya başladı lar. H i le l i  işleri n i ,  yolsuzlu•kları n ı ,  
rastgele iyi g i ·jen girişimlerini  korumak içi n  politi kadan 
yararlandılar.  Ve demokrasi y ık ı ld ı .  'işte o zaman en i lginç 
dönem ıbaş ladı.  Yit i ren ler artı·k hiç bir şey bu lamazlardı  
i leri sürecek, oysa •kazananlar aralarında oyunu sürdürü
yorlardı . - Yitirenler, ·kumar masasın ın  çevresi nde toplanıp 
oyuncuları iz lemekle yetinme.J< zorunda kald ı l ar. Aç kal ın
ca,  şapka elde. şanslı  oyunculardan iş istemeye gid iyor
lard ı .  Yitirenler kazananlara çalışmaya başladı lar.  Ve o za
mandan ıberi bu böyle süregel d i .  Ve demokrasi , Salt R iver 
boyunca küçü lerekten toz oldu gitt i .  Siz, B i l ly Roberts. hiç 
bir zaman •kat ı lmadınız yaşamınızın kumarına. Çünkü ba
banız düş:künleşmişti . 

- Ya siz? d iye sordu B i l ly. Sizin bir iş yaptığınızı  h iç 
görmedi m .  

- Benim çalışmaya gereksin imim yok k i .  B e n  adam
dan sayı lmam: 1bi r  asalağım. 

- O  ne o? 

- Bir  p ire,  'bir  tahtabiti, havadan yiyecek bulan her-
'hangi bi r yaratık Ben halkın a l ınteriyle geçinirim. Oyna
mak zorunda deği l im,  çal ı şmak zorunda deği l im.  Babam 
'kazandığı paralardan yeterince bir pay rbı raktı bana. Yo ! 
kabarmayı n, dostum, sizin babanız benimkinden üstün de-

352 



ğildi .  Ama sizinkiler yitird i ler, ben imkiler kazandı lar. Işte 
siz bu yüzden bel l iyorsunuz benim patates tarlamı.  

B i l ly kesinl i kle karşı !koydu : 
- Buna katı lmıyorum. Beceri k l i  •bir  kişi b119ün de ka-

zanab i l i r  partiyi . . .  
- Beyl i k  toprakları iş leyerek mi?  diye alay etti Hal l .  
B i l ly  yutkundu ve atı lan taşa ses çı·karmadı .  
- Yine d e  başarıya ulaşabi l ir .  dedi. 
- Elbette. Başka b irinden bir  iş elde etmeyi başara-

bi l i r  elbet. Sizin gibi sağlam kafal ı ,  güçlü kuwetl i  genç 
bir adam nerde olsa bir iş bulabi l i r. Ama yitirenlerin e l in
de ne koz var onlara karşı?  Düşünün bakalı m .  Dört bey
girl i  araba sürmek için Carmel 'deki ahırın patronuyla an
laşabilecek nitel ikte kaç serseriye rastladınız yolda gelir
ken? Oysa ıbazı ları.  gençlikle rinde. sizin giıbi sağlam adam
lard ı .  Üstel ik .  onlar için şans öyle bir  tersine dönmüş ki ! 
Eskiden bir ül ke üzerine oynarıken. şimdi he�hangi bir iş 
uzerine oynayacak dereceye düşmüşler. Bu bakımdan hiç 
değ ilse. yakınmamza 'bi r  neden yok. 

- Yine de . . .  diye yineledi B i l ly. 
Hall  sert bir tavırla kesti sözünü: 
- Bil iyorum, sizde de var bu tut>ku. Kanı nıza işlemiş. 

Doğal bi r şey lbu. çürrkü kaç 'kuşaktan berid ir  herkes ku
mar oynar bu ü l kede. Siz dünyaya geldiğinizde vardı ıbu 
tutku havada, ve siz yaşamınız boyunca onu soludunuz. 
Marka olarak ıkullanacak bir tek fişiniz bi le o l madı ·hiç, 
ama !buna karş ı n  oyunu al•kışlamayı ve kasketinizi coşku 
lle havaya fırlatmayı sürdürüyorsunuz. 

- Peki ne yapmal ıyız, bizler. yitirenler. topumuz? di
ye sordu Saxonne. 

Hal l :  
- Polis çağırıp oyunu durdurmalısını.z, karşı l ığını  ver· 

d i .  Çünkü hi lel idir.  Dalavere var. 
Saxonne kaşlarını çattı. Hall  sözlerine ekledi :  
- Babalarınızın yapmadığını  yapmalısınız. l lerlamel i  

ve demokrasiyi işler duruma sokmal ıs ınız. 
Saxonne Mercedes'in bi r düşüncesini anımsad ı .  
- Arkadaşlarımdan biri demokrasinin b i r  büyü oldu

ğunu öne sürer. 
- Bir =kumarhane, öyledi r. Okullarımııda bir mi lyon 

kişi cumhurbaşkanı olan b i r  hammalın masa l ı n ı  yutmakta. 
dır. Öte yanda. mi lyonlarca saygıdeğer yurttaş, ülke yöne-
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timinde söz sahibi oldukları inancıyla her gece rahat bir  
uykuya dalarlar. 

Saxonne pek anlamamıştı. 
- Ağabeyim Tom gilbi konuşuyorsunuz, dedi.  Eğer 

hepimiz pal lUkaya atılsak ve işleri düzeltmek Için sıkı ça
lışsa-k, bel·ki 'bin yıl  sonra ıbu işi lbaşarırız. Ama ben her 
şeyin ·hemen olup b itmesini  isterim. Bekleyemem ben. 

- Ama yavrum, az önce beni m  de s ize söylediğim 
buydu ya! Bütün yitirenlerin sorunu •bu. Bekleyemezler. 
Hepsine de aynı şey gerekl i ,  hem de hemen gerekl i :  istif 
edi lmiş bir yığın para ve oyuna girme şansı.  Ama bula
mazlar işte. Siz 1ki ayda bir  vadi arıyorsunuz, bunun için 
sıkıntıya kapı l ıyorsunuz. Şu anda pedro'da benden on sent 
tırttklamak için yanıp tutuşan Bi lly'yi s ı kan da bu. Abuk 
sa'buk 'konuştuğumuz için  dişleri arasından sövüp sayıyor. 

- Pes doğrusu! dedi B i l ly. ilyi lb ir  sokak hatibi olur
dunuz sağlama. 

- Gerçekten de, eğer babamın kazandığı haram pa
ralar olmasayd ı ,  sokak tıatilbi olurdum .  Ama sokaktan ge
len geçenlerle h iç bir alış verişim yok. Hepsinin canı ce
henneme! Onlar da eğer sosyal basamakların tepesinde 
bulunsalard ı ,  hiç de i lginç o lmazlardı .  Karmakarışık bir 
iş, kardeşim. Çevramizde 1<ör yarasalar, obur domuzlar. 
uğursuz atmacalar kaynaşıyor!  

Bayan Hall  araya g i rme zorunluluğunu duydu. 
- Hadi bakalım, yeter, Mark. Böyle konuşup durur

, san ·hata-kanlar basacak. 
Hall  •kafasını salladı, zoraki b i r  g ülüşle: 
- Korkma, ded i ,  B i l ly'den on sent kazanacağım, ken

dis i  apışıp kalacak bu işe. 
Saxonne'la B i l ly, Carmel' in bu içtenl i k  havası içi nde 

gelişiyor, kendi değerlerin i  de daha iyi ölçebil iyorlard ı .  Sa
xonne, bir  çamaşırcı 'kadın, sendi•kalı b ir  arahacının karısı 
olmaktan öteye bir varlık o l uşturduğunu duyuyordu .  P ine 
Street mahallesinin işçi ortamında böylesine rahat olma
mıştı hiç. Bollu'k içinde yaşıyordu. Beden, ruh ve •kafa sağ
l ığı bakı mından her zamankinden daha uygun •koşul lara b
vuşmuşlardı i•ki si de. Böyle olduğu yüzlerinden, hareketle
rinden, her davranışlarından 'be l l i  oluyordu. Saxonne, B i l ly" 
yi hiç bu den l i  yakıştklı ,  böylesine formunda görmemişti. 
B i l ly i se bir haremi olduğunu, Saxonne'un tki numaral ı  
karısı o lduğunu. eskiden evlenmiş o lduğu bi rinci karısın
dan Iki 'kat daha güzel olduğunu söylüyordu. Saxonne da 
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yüzü kızararaktan bir açıklama yaptı: Günlerden birinlle 
Carmel ırmağında soğuk banyo yaparken Bayan Hall 'le 
daha baş.ka •kadınlar onun vücudunun güzell iğinl izleyip 
hayranlıklarını göstermlşlerdi. Sonra çevresinde halka 
olup yere yatırmışlar, çeşitli pozlar aldırmışlar, Venüs 
demişlerdi ona. 

Bi l ly tanırdı bu tanrıçayı. Onun kolsuz bir heykellni 
görmüştü. En !kusursuz kadın güzelliğini simgelediğini duy
muştu ozandan. 

- Ben hep söylerim Annette Kellerman'ı fersah fer
sah geride bıraktığım, dedi Bi l ly. 

Ve öyle 'bir övünçle baktı karısına ki ,  yüzü 'kızaran 
Saxonne titrek adımlarla yaklaştı , yüzünü kocasının gö�
süne yasladı .  

Topluluğun erkekleri ona 'karşı aç•k bir hayran'lı� bes
liyorlardı .  Ama değişi<k anlamda yorumlanması olanaksız 
bir hayranlık. Bu durum Saxonne'un başına vurmuyordu. 
Saçmalıklar yapması tehlikesi de yoktu, çünkü her za
mankinden daha tutkundu ·Bi l ly'ye. Bununla birlikte onu ol
duğundan daha yüksek görmüyor, gerçek de�erinin üstün
de değer biçmiyordu. Onu olduğu gibi tanıyor, olduğu gibi 
seviyordu. Billy bildi'kierini •kitaplardan öğrenmiş de�ildi1 
ötekiler gitbl sanatçı değildi.  Dilbilgisi bilmezdi ve Saxonne 
onun hiQbir zaman bunu öğreneceğine inanmıyordu. Ama 
her şeye 'karşın kocasını başka hiç kimseye de�işmezdi. 
Çok sevdiği, gönlü zengin Mark Hal l 'le bile. 

Bil ly'de, bütün ıkitaplardan, bütün banka hesapların
dan daha değerli saydığı bir sağlamlı;k, bir doğruluk, bir 
dürüstlük buluyordu. O akşam Hall ' le tartışırken, bu üç er
demi yüzünden üste çıkmıştı . ıKitaplardan öğrendiği bilgi
lerle deği l ,  olduğu gibi kalarak, içindekileri söyliyerek 
yenmişti onu. Üsteliık dııhası var: Bllly kazandığını bile an
lamamıştı. Hakettiği a�kışları arkadaşlar arasında bir şaka 
saymıştı. Ama Saxonne, nitel iğini açl'klayamayacağı bu üs
tünlüğü duymuştu. Gözleri parlayan Bayan 9helley'nin, :ku
lağına fısıldadığı şu sözler hiç aklından çrkmıyordu: •Ah! 
Sexonne, k im bil ir ne kadar mutlusunuzdurl • 

Kendisi için ıBi l ly'nin ne anlama geldiğini söylemek 
zorunda kalsaydı, bunu bir tek sözcükle yapardı : ·O bir 
erlcektlr• derdi .  Onda her zaman bir erkek görmüştü. Bil ly' 
nin ona buna nası l  posta ıkoyduğunu anımsadıkça sevinç
ten gözleri ner:ılenirdi. Işte bu Billy idi sevdiği. Şimdi 
bel'ki eskisi grbi çılgın bir aşk değildi duydu�u. Ama da-
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ha tatlı ,  daha doğaldı.  Zamanın akışına, aşınmalara karşı 
dayanan da bu duygudur asl ında. Kente dönmernek ıko
şulu i le .  Çünk'Ü kentte, ruh güzel l iğ i  yok o lur, insanın 
Içindeki hayvan d işlerini gösterir. 

Baharın başında, Mark Hal l " le karısı New York'a g it
tiler, ·ik i  Japon uşağa yol veri ldi , Saxonne 'la 3 i l ly  bekçi 
o larak eve yerleşti ler. Jim Hazard d a  yı l l ık  Paris yolcu
luğuna çtktı. Onun gitmesi Bi l ly'ye koydu, ama dalgalara 
t<arşı uzun uzun yüzmeyi sürdürdü. Hal l  ik i  binek atını  
ikendisine bırakmıştı. Saxonne kahverengi çizg i l i  kadife
den güzel bir  amazon ·kıyafeti d i kti kendine: elbisesinin 
rer19i .  de saçlarının reng ine uymuş oldu.  Bi l ly artı k rast
gele küçük i ş lerle uğraşmıyordu. Ahırın geçici sürücüllı
ğünü yaparak, harcadıklarından fazlasını  kazanıyor, böylece 
ıboş zamanlarını keyfince değerlendi rmeyi yeğ buluyordu. 
Saxonne'a ata lbi nmeyi öğretiyordu, birl i kte gezintiye çı
kıyorlard ı .  En sevdiıkieri gezintilerden biri , kıyı yolundan 
Monterrey'ye dek uzanıp tur yapmaktı . Bi l ly,  karısına,  Del 
Monte'nin büyük su deposunda yüzmeyi öğretti Monter
rey'de. Aıkşam olunca tepeler arasından evlerine dönüyor
lardı. Saxonne sabahları ·kocasıyla birl ikte ava çıkmaya da 
al ıştı. Ve yaşantı ları uzun bir tati le dönüştü. 

Bir gün, yükseklerden Carmel vadisini  seyretmek iç in 
atları durdurdukları bir  sırada, Bi l ly :  

, - Sana bir  şey söyleyeyim mi? ded i .  Yaşamım bo
yunca düzenl i ,  ücretli iş yapmak istemiyorum artık baş
kası hesabına. 

- Yaşam , yalnızca çalışmak değil  bu. 
- Bbette deği l .  Düşiinsene, Saxonne: Tut tc; b i r  mil-

yon yı l  lb ir  m i lyon dolar gtjndel iikle Oekland'dıl çal ıştı m ;  
orada kalmaya, eskisi  g i b i  orada yaşamaya hükümlü ol
duktan sonra, 'bana ne yararı olurdu? Yaşam boyunca kü
rek cezası çekmekten ne ayrım ı  var? Tek eğlencen sine
maya g itmek, işte o kadar. Şimdi i se,  yaşantımız sonsuz 
bir sinema, peşpeşe gelip geçen canl ı  tablolar. Pine Street' 
te lbin m i lyon yı l  yaşamaktansa, burada, Camıel 'de. bir  yıl  
yaşayıp ölmeyi 'bin kez yeğlerim. 

Saxonne, Hall 'lere bir mektup yazmış, yaz başlarında 
ay vadisini  aramak için yola çıkmaya n iyetli olduklarını 
bi ld irm işti . Neyse •ki ibu karar ozan için hiç bir sakınca 
yaratmıyordu, çünkü Bideaux, kertenkele gözlü dem i r  adam, 
rahip olma hevesinden sıyrı l ı p  aktörlükte karar kı lmıştı.  
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Semi nerden çıkıp tam zamanında Carmel'e döndü, vi i la
nın bekçi l lğ in i  üzerine aldı .  

Topluluk çok üzüldü onların g ittiğine, Saxonne'un gön
lünü okşadı dostlarının iizüntüsü. Carmel &hırının patronu 
ayda doksan dolar ücretle mutemetl ik işini  önerdi B i l ly'ye. 
Buna benzer başka bir öneri de Pacific Grove'dan geld i .  

I riandal ı  oyun yazarı, karıkocaya Monterrey garının 
peronunda rastlayınca : 

- Nereye? d iye sesl endi .  
Saxonne neşeyle 1karş ı l ık verd i :  
- Ayda rbi r  vadi aramaya ! 
- Vay canına! Ben de varım !  Beni de götürsenizel 
Birden yüzü karard ı :  
- Tüh l Bense sözleşme i mzaladım ı Üç perde!  Ne 

mutlu size k i  gidiyorsunuz. Hele bu mevsimde . . .  Şansınız 
var ı 

Xl 

Tren yola çıkarken B i l ly rahatça yerleşti sıranın üze
rine. 

- Monterrey'ye tabanvayla gelmişUk; ama ayrı l ı rken, 
trenle yolculuk ediyoruz, nas ı l ?  diye ıhayl<ırdı .  

B ir  kez teptikleri yolu b ir  datıa tepmekten kaçınan 
B i l ly ile Saxonne, San Francisco'ya almı şlardı bi letlerin i .  
Mark Hal l ,  güneyin s in ir  ıbozucu ik l imine karşı uyarmıştı 
onları . Onlar da geceleri yorganla yatılacak bir ik l im ara
maya gidiyorlardı kuzeye. Niyetleri koyu geç i p  Sausal ito'ya 
varmak ,oradan da gel iş ig üzel yönetim bölgelerine da lmak
tı. Ası l  orada sekoyalarla kaplı bölgeyi bulabileceklerini 
haber vermişti Hal l .  Gel gör k i  Bi l ly,  tiryaki lere ayrı lmış 
özel veganda bir si gara tel lendirmeye gidince, öyle b ir  ada
mın yanına oturdu ·ki ,  tasarladı kları her şey altüst oldu. 
Adamın düşüneel i  yüzünden, s iyah gözlerinden, Yahudi 
olduğu anlaşı l ıyordu. Bi l ly Saxonne'un öğüdünü anımsad ı :  
Herkese soru sor, derdi h e r  zaman. Bi l ly d e  onun sözünü 
tuttu, i l k  f ırsatı yakalayıp adamla konuşmaya başladı .  Ve 
öğrendi ·k i  Gunston, a l ım satım komisyoncusuydu. De
mek ki  söyledi'kleri, Saxonne'u pek i lgi lend i rebil ird i .  Adam 
purasunu bitirir 'bitirmez, B i l ly onu bitiş i k  vagona g eç
meye ve karısıyla tanışmaya çağırd ı .  Carmel'de yaşama
dan önce böyle bir girişimde bulunabi l mesine o l anak yok
tu. Orada kaldığı süre içinde hiç değlise biraz g i rginl ik  
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kazanmıştı. Onları tanıştırdıtctan sonra Saxonne'a durumu 
açtı :  

- Beyefendi patates krallarından sözetti bana. Söy
lediklerini senin _de duymanı istedim. Geçen yıl 1c:ereviz 
ve kuşkonmaz yüz\inden ondokuzbin dolar kazanan o ama
tör fan-ten'cı (*) tıaldc:ında bana anlattı klarınızı bir kez da
ha söyleyin, Bayırn. 

- San-Joaquin nehri üzerinde Çini iierin bu işi nasıl 
yaptıklarını anlatıyordum kocanıza. Gidip gözlerinizle gör
meniz zahmete değer. Oranın Iyi mevsimi şimdi , sivri
sinek yok daha. Trenden Black Diamond'da veya Antioche' 
de inebili rsiniz. Orada buharl ı  sandal lar ya da gazla işle
yen büyük tekneler var, örneğin DuchE:ss gibi ,  Princ�s 
gfbi ; buharlı gemilere benzerler. Onlardan birine binip 
üzerinde tarım yapılan Iri adaları dolaşabilirsiniz. Yolcu
luk ücretleri pahalı değil .  

- Chow Lam'ın öyküsünü aniatın ona, dedi Bi l ly .  
Komisyoncu gülerek doğruldu. 
- Chow Lam ıblrkaç yıl öncesine dek, kumarda va

rını yoğunu yitirmiş bir fan-tan oyuncusuydu. Metel iğe 
kurşun atardı .  Gelmiş geçmiş altın arayıcı larının artıkla
rını toplamak için altın madenierinde yirmi yılını harca
mış,  bu yüzden de sağlığı bozulmuştu. Ne kazanabildlyse. 
onu da kumarda batırmıştı. Üstelik, Altı Şirket adını taşı
yan bir ortaklığa üçyüz dolar borçlanmıştı. Di'kkat edin: 
yedi yıl önceki durumu aniatıyorum size. Sağl ık  yok, iş 
yok, sanat yok; üçyüz dolar �orç var. Chow Lam kalkıp 
Stockton'a gelir. Middle River üstünde kereviz ve kuşkon
maz yeti�tiren bir Çin ortaklığının turba yataklarında gün
delikçi olarak işe girer. Işte o zaman aklı  başına gel ir. 
Bakar 'ki çeyrek yüzyıldan beri Birleşik Devletler'de yaşı. 
yor, ama Çln'e dönmek için on para .Jcoyamamış bir yana. 
Bunun üzerine ·kendi hesabına çalışmaya karar verir. Or
takhktaki Çiniiierin nasıl yaptıklarını görür. Iki yıl para 
biri ktirir ve otuz pay seneti l bir  ortaklığın bir payını sa
tın alır.  ıBeş yıl önce oluyor bu. Avrupa'da keyfince do
laşmayı yeğ bulan bir beyaza ait yüzel l i  hektar turbalı 
araziyi sözleşmeyle 'kiralarlar. Tek pay senedinin birinci 
yı lda getirdiği kazançla başka bir  orta4d ıkta i·ki pay senedi 
daha alır.  Dördüncü yıl ,  üç pay senedine düşen kazançla 
kendisi bir ortaklık kurar. Ama bir yıl sonunda düş kırık-

l*l lir Cin io.cımbil OJunu. 
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l ı ğına uğrar. Şimdi son üç yıla gel iyoruz: Birincisinde Iyi 
ü rün a l ır, dörtbin dolar indirir  cebe. I kinci y ı l ,  beşbin do
lar kazanır.  Geçen yıl  da ondokuz bin dolar. Nas ı l ?  Chow 
lam gibi bir enkaz için hiç de kötü sayılma.z, öyle değil 
m i ?  

Saxonne ancak: 
- Aman Tanrım! diyebildl .  
Bi l ly:  
- Bir beyaz niye ayn ı şeyi yapamazmış,  anlamıyo

rum, dedi inatla. 

- Çok doğru, karşı l ığ ın ı  verdi Gunston. Ama şu var 
ki ,  beyaz adam aynı şeyi yapmıyor. Çinli sürekli olarak 
çal ışır. toprağı n ı  da çalıştım ·kendisi gilbi. Düzenl i  bir ör
gütleme kafası var onda. Gelir gider defteri tutan beyaz 
çiftçi gördünüz mü hiç ?  Çin l i  tutar. Ortalama hesap yürü
mez. Her an.  her üründen eline ne geçtiğini kuruşu kuru
şuna lbi l ir .  Piyasayı bi l i r. Çifte olası l ık  üzerine oynar. Nası l  
yaptığı n ı .  ne yaptığını bi lmem, a m a  piyasayı bizlerden ko
m i syonculardan daha iyi tan ı r. Üstel ik  sabı rl ıdır da. Ama 
inatçı değ i l .  Diyel im ki saçma :bi r iş gördü, deği l  m i ?  Ürü
nünü satamıyor. Bu gibi bir durumda beyaz adam ayak d i
rer. ·bi r  buldog gibi yapışır .  Çinl i  öyle değil .  Yaptığı yan. 
l ışl ıktan ötürü uğradığı zararı en aza indirir. Toprak işle
mel i ,  para üretmel i .  H iç korkmadan, kaygılanmadan, yerin
meden , yanl ış ın ı  anlar anlamaz basar sSibanı , toprağı alt
üst eder, yeri n dibine batırır ürünü, :başka şey diker. Iyi 
b i l ir  işini . En küçük bir tohum, başını  topraktan d ışarı çı
karı r çı karmaz, ne olacağ ın ı ,  gelişip gelişmeyeceğin i ,  ve
rimin iyi m i ,  orta m ı ,  kötü mü olacağını söyleyebil ir. Bu, 
Işin bir yönü. Şimdi de öteki yönünü söyliyeyim :  Bir gözü 
piyasadadır, piyasa durumuna göre ürünün kaldırılmasını 
hızlandı m  ya da yavaşlatır. Piyasa tam kıvamına gelince, 
ürün hazırdır,  satışa hazır. hemen devredi tmek üzere ayar. 
lanmıştır. 

Konuşma saatler sürdü. Gunston Çinl i lerden, Çini i ie
rin tarım yöntemlerinden sözeti kçe, Saxonne'un tedirgin
l iği  artıyordu. Söz konusu olgulardan kuşku duymuyordu;  
onun can ın ı  s ı kan şey, coşku verici bir durum oluşturma
m�larıyd ı .  Herhalde, Ay Vadisinde böyle şey olamazdı .  Se
vi m l i  Yahudi trenden inince Bi l ly kafasını kurcalayan şeyi 
kesinl ikle açığa vurdu. 

- Pöh ! Biz Çinl i  değil iz,  beyazız biz. Bi r Çinl inin 
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canı hiç lbir  zaman ata binip dört nala uçmak Istemez. 
Bir Çinl inin Carmel 'de dev dalgaların içi nde yüzdüğü gö· 
rülmuş şey m i ?  Ya da zevk Için boks yaptığ ı ,  güreş yap
tığ ı ,  koştuğu, bi r av tüfeği a l ıp  altı m i l  yol teptikten sonra 
sı ska bir tavşan vurdu diye sevinçle eve dönen Cin l i  gö
rülmüş müdür? Çinl i  ne yapar? Çalışmaktan canı çıkar. 
Başka bir şeye yaramaz. Eğer olup olacağı buysa. eksik 
o!sun böyle çalışmak. Ben de makine g ibi çalışmış ada
mım, ve herkesten çok iş çı karabi l i rim.  Ama neye yarar? 
Yola çıktığımızdan bu yana katama iyice dank eden ne, 
b i l iyor musun? Çalışma, yaşamın en önemsiz bölümü. Tüm 
yaşam çal ışmak o lsaydı eğer, bu yaşamdan kurtulmak için 
bir an önce kendimi öteki dünyaya göndermeye acele eder
dim.  Bana av tüfekleri, bir de at gerek. Her zaman bir  ka
dınla sevişemeyecek den l i  yorgun düşmek istemiyorum. 
Zengin olma hırsına kapı lanlar varsın yetiştlrdikleri pata
te�lerden bir  kalemde •kiyüzkırkbin dolar kazansınlar. 
Rockotel ler'in durumuna bak bir.  Yal nızca sütle besleni. 
yor. Bana bonfi le gerek, ayakkabı köselesini  sindirebilen 
bir mide gerek. Sen de �erekl isin bana. Sen in yanında 
çok zaman geçi rmeliyim. Ikimiz de gezmel i ,  tozmal ı ,  eğ
lenmel iyiz. Eğlenmesi olmasa, bu yaşam neye yarar? 

Saxonne: 

- Ah Bi l ly !  diye haykırd ı .  Ben de işte buna bir açık
lık getirmek istiyordum kafamda. Çoktandır akl ım bu ko
nuya takı lmıştı . Acaba bende eksik bir şey mi var d iye 
soruyordum kendime.  Kırda yaşamak için yaratı lmış  olma
dığımdan kuşkulanıyordum. San-leandro'daki Portekiz i i iere 
bir  an bi le imrenmedim.  Onların yerinde olmak istemez
dim.  Pajaro vadisindeki Dalmaçyal ı lardan 'biri ,  hatta bir 
Bayan Mortimer bile olmak istemezdim. Sen de hevesli  
deÇji!din onlara ıbenzemeye. Zengin olmak bizim hedefimiz 
deği l .  Ay vadisinde saıbah erken uyandığımız zaman, kuş
l�rın cıvı ltı larını  duymak ve onlarla birl ikte şakımak ic in  
kalkacağız biz .  Yoksa, daha çok kazanmak iç in  deği l .  Za
man zaman sıkı  çal ışsak da, eğlenmeye daha cok süre avı
rabilmek için çalışacağız. Ve öylesine sıkı eğleneceğiz k i ,  
dinlemek için  çalışacağız ve mutlul ııkla yapacağ ız bunu. 
Bize gerekli  olan, ayda bir vad i ;  öyle bir vadi ki orada 
çok iş olmasın, ama ist.�diğimiz gibi d inlenme fırsat• bula
bi le l im.  Böyle bir yer buluncaya dek aramayı sürdürece
qiz. Bu1amasak •bile, iyice eğlenmeyi sürdüreceğiz, Dak
Iand'dan ayrı ldıktan beri eğlendiğimlz gib i .  Sonra, B i l ly . . .  
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hiç, ama hiç bir zaman huylarımızı bozmayacağız çalış. 
makla, değil mi  Bi l ly? 

Bi l ly  kararlı  bir  anlat ımla:  
- Sen hiç merak etme! diye homurdandı .  
Paketler s ırtta, yayan g i rdi ler Black Diamond'a. Orası 

bir köydü. Öteye beriye kül üstür evler serpiştiri lmişti . Kö
yün ana caddesi son i lkbahar yağmurlarından s iyah bir  
balçık gölü olmuştu. Değişik yüksekli kte basamaklar ve 
korkuluklar yüzünden kaldırım larda her an insanın ayağı 
takılabi l i r, çamura yLNarlanabi l i rd i .  hmerika havasını  ta
şıyan hiç bir  şey yoktu. Acayip dükkanlar söylenmesl ola
naksız yabancı isimler taşıyordu. Tek ote l ,  bir Yunanlı ta
rafından işletilen berbat b i r  yerdi .  Her yer Yunanl ı larla. 
denizci çizme ve şapkaları giymiş yağız erkekl erle, çiğ 
renkli elbiseler giymiş şapkasız kadınlarla. tı knaz çocuk
larla dol uydu. Bütün bu kalabal ık ,  Akdeniz hal klarına öz�ü 
çenebazl ıkla makine gibi  konuşuyor, iki söz arasında tiz 
ses ler çı karıyordu. 

B i l ly :  
- Pöh! Burası Birleşik Devletler deği l  ki ! d iye mı

rı !dandı. 
I rmağın kıyısında iki  konserve fabrikası vard ı :  b ir i  

kuşkonmaz. öbürü bal ı k  iç in.  Tam mevsimi olduğundan, 
ikisi de harıl harıl iş l iyordu . Ama işçiler arasında Ame
rikal ıya benzeyen bir surat göremed iler. B i l ly  yalnızca say
manlara ve ustabaşı iara yakıştı rdı Amerika l ı l ığ ı .  Perso
nel in kalan bölümü Yunanl ı ,  !talyan ve Çinl i  id i .  

Buharlı geminin yük iskelesinde durup izlediler. Canl ı  
renkl ere boyanmış Yunan kayı kları yanaşıyor, nefis som 
bal ığ ı  yükünü boşaltıp gidiyordu. • New York'un kestir
mesi • diye adlandırı lan kolu batıya ve kuzeye doğru bir 
kavis çiziyor ve Sacramento i le San-Joaqu i n ' i n  birleşme
siyle oluşan geniş bir su yoluna dökülüyordu. 

Vapur iskelesinin ötesi nde bal ı kçı tekneleri nin yanaş
tığı rıhtımla;, ancak kurutulacak ağları sermeye yarayan 
derme çatma tahta iskelelerden oluşmuştu. O yabancı ken
tin gürültGsünden uzak bir  yerd i .  Saxonne'la Bi l ly  paket. 
lerini indirip  d inlendi ler. Sürekl i  titreşen dev sazlar, kıyı
sında oturdukları döküntü yük iskeles inin yakınında derin 
suya ·kök salmıştı . Köyün karşısında yassı bir  ada uzan ı
yordu. Adada bir d izi kavak göğe yasianıyormuş g i bi dur
maktaydı . . 

- Burası ,  Mark Hal l ' i n  evinde gördüğümüz, Hol lan-
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da'da bir yeldeğirmenin i  gösteren tabloya benziyor, dedi 
Saxonne. 

B l l ly, ırmak kolunun döküldüğü yerin karşısında, kü
çük beyaz ev kümelerin i  gösterdi parmağıyla. Evlerin ge· 
rlsinde Mentezuma tepeleri uzanıyordu bel i rsiz ıblr serap 
g ibi .  

- Bunlar Col l i nsvi l le' in evleri , dedi  B i l ly. Sacramento 
burada dökülür işte. ırmak yukarı çıkarsan R i o  Vista'ya, 
lsleton'a, Walnut G rove'a ve Bay Gunston ' ın sözünü ettiği 
bütün d iğer yerlere varı rsın .  Burası baştan başa Sacra
mento i le San-Joaquin' i  birbirine bağlayan adalar ve kol
larıyla dolu. 

Saxonne esnemesi n i  yarıda keserek: 
- Güneş ne g üzel ! ded i .  Ne ıkadar da sessiz burası ! 

Oysa o i lg inç yabancılardan hiç de uzak deği l iz.  Büyük 
kentlerde şu anda insanların Iş  bulmak için dövüştükler in l ,  
birb irlerini öldürdüklerini düşünüyorum da! . .  

Arada bir, uzakta, bir yolcu treni ülkenin içerlerine 
dalıyor, yeşi l  harel i  çifte doruğunu ufka geren Diablo da
ğının uzak tepelerinde gökgürültüsünü andı ran yankı lar ya
pıyordu. Sonra her şey yine sessizliğe gömülüyordu. Bazı 
bazı birbirlerine seslenen yabancı lar, ya da gazla işleyen 
bir bal ı kçı  teknesinin çuf-çuf'u ancak bozuyordu bu ses
sizl iği .  

Oturdukları yerden otuz metre uzakta, sazların yakı
nında. güzel beyaz iblr  yat demirlem işti. Sınır l ı  boyutla
rına karşın ıbi r  feraıh l ı k, b ir  rahatl ı k  izlenimi veriyordu. Ön 
tarafta bir soba borusu tütmekteydi .  Kıçta, altın yaldızlı  
harflerle, teknenin adı yazı l ıyd ı :  The Rider. Karnaranın da
m ında bir erkekle bir  kadın uzanmışlar, güneş banyos-u 
yapıyorlard ı .  Kadın, başını pembe ıbi r  eşarpla güneşten ko
rumuştu. Dikiş d ikiyordu. Erkek, yüksek sesle kitap oku
yordu. Yanıbaşlarında 'bir av köpeği yere uzanmıştı.  

- Işte, dedi B i l ly, bunlar da mutluluklarını kentler
de aramıyorlar. 

Bir Japon kamaradan güverteye çııktı, ön tarafta otur
du, bir  tavuğun tüylerini yolmaya koyuldu. Biraz sonra bir 
sürü yumuşak tüy peşpeşe uçuşmaya başlad ı .  

Saxonne parmağıyla yattaki  adamı göstererek: 
- Aaa ! Şuna bak! diye bağ ı rdı .  Bal ık avlıyormuş!  

Olta ayak parmağına bağl ı !  
Adam, kitabı okuduğu sayfanın üzerinde yere yatırd ı ,  

oltayı çekmeye başlad ı .  Kadın başı nı  kaldırd ı .  Köpek baş· 
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ledı havlamaya. Oltanın ucunda i ri b ir  denizkedlsi  gorun
dü. Adam balığı iğneden kurtardı ,  yeni yem taktı, oltayı 
yeniden suya fırlattı, ucunu ayak parmağına sardı, okumayı 
sürdürdü. 

O sırada başka bir Japon, 51ııxonne'ta Bi11y'ni n  bulun
dut:ları iskeleye Indi ve yattakllere seslendi .  Paket paket 
et ve sebze taşıyordu. Paltesunun b i r  cebi mektuplarla 
kabarmıştı. Öbür cebi sabatı gazeteleriyle doluydu.  Yat
takl Japon onun sesini duyunca ayağa kalktı . Efendisi b i r  
şeyler söyledi ona, kitabı b i r  yana koydu, yatın a rkasına 
bağlı  küçük servis teknesine atladı , palarnarı çözdü, yük 
Iskelesine doğru kürek çekti . K ıyıya yaklaşınca kürekleri 
Içeri aldı ,  bir kazık yakaladı .  Saxonne'la 'Bil ly'ye neşeli bir  
merhaba çekti .  

Saxonne, Billy'yi şaşırtan bir atı lganlıkla : 
- Al Ben sizi tanıyorum! ded i .  Siz . . .  
Utandı yaptığına, sılcı ldı ,  sustu. Adam cesaret veren 

bir gülümsemeyle:  
- Evet, söyleyin, dedi .  

- Siz Jaok Hastings'siniz, emınım. Rus - Japon sa-
vaşı boyunca sık s ık  fotoğrafınızı görürdüm gazetelerde. 
Siz savaş muhabiriydinlz. Bir sürü kitap yazmıştınız, ama 
ben hiç okumadım bonları. 

Adam: 
- Yanı lmıyorsunuz, diye doğruladı. Ya siz? Sizin adı

nız ne? 

Saxonne kendini de, 'kocasını da tanıştırdı .  Adamın 
keskin gözlerini paketlerine di,ktiğini  görünce de yolcu. 
luklarının amacını bi rkaç sözcükle anlattı . Ay vadisinde 
bir ç iftl i k  kurma düşüncesi bel l i  'ki çekici geldi adama. 
Japon'un yüküyle <kiiçük tekneye yerleşmesine karşın.  Has
tings yola çıkmadı ,  sohbete daldı. Saxonne Carmel'den 
söz açtı, ve gördü ki aşiretin bütün üyelerini tanıyordu. 
Hastings karı-kocanın Rio lsta'ya gitmek niyetinde olduk
larını duyar duymaz onları yata çağırdı. 

- Biz de o tarafa gidiyoruz, dedi .  En geç bir saat 
Içinde, sular durgunlaşır  durgunlaşmaz yola çıkıyoruz. Az 
çok esinti olursa öğleden sonra saat dörtte varmış olu
ruz. Iyi oldu bize rastlamanız. B izimle bi rlikte gel in.  Ka
rım burada. Bayan IHall ' le çok Iyi arkadaştırlar. Güney 
Amerii<a'ya gitmiştik. B irkaç gün oldu dönel i .  Yoksa Car
mel'de karşı laşmış olacaktık Hall  mektuplarından bi rinde 
sizden sözetmlştl. 
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Saxonne'un, bu, i kinci binişiydi b i r tekneye, ve i l k  
kez olarak ayak basıyotdu b i r  yata. Yazarın karıs ı  -adı 
Clara id i- onları candan karşı ladı ve çok geçmeden iki  
l<adın b irbirlerine dostluk duygularıyla bağlandılar. Öylesi
ne ıbenziyorlardı b i rbi rlerine ki, beş dakika sonra Hastings 
onların d i k·katini  bu benzerl !ğe çekt i ;  ik is ini  yanyana dur
durdu, gözlerin i ,  kulakları nı  ve ağızları n ı  i nceledi ,  el lerini ,  
b i lekleri n i ,  saçlarını  karşı laştırdı ,  sonunda, en tatlı düşü
nün yokolduğunu bi ldird i .  Çünkü Clara'nın dünyada tek 
olduğunu, Clara'yı şekil lendiren kahbın kırı ldığını  sanmıştı 
hep. 

Saxonne bir düşünce i leri sürdü:  Belki de kalı plar aşa
ğı yukarı aynı kökenden gelmeydi .  Bunun iizeri ne,  geç
mişleri n i  karşı laştırdı lar. Bundan şu sonuç çıktı : Clara'nın 
annesi de,  Saxonne'unki gi'b i ,  manda aralbasıyla büyük göç 
yolunu aşmış, 'kışı Salt Lake City'de geçirmişti .  Mormon' 
ların kalesi olan ıbu kE'!ntte kızkardeşleriyle birli kte dins iz
leri aydın latmak için i l k  okulu açm ıştı . Saxonne'un babası 
Sonoma'daki Bear Flı:g ayaklanmasına katı lm ıştı : Clara' 
nın babası da aynı yerde askere a l ınm ıştı iç savaşta, ve 
birl iği  lle b i rl i kte at sırtında Salt Lake City'ye gitm i şti . 
Mormen'ların ayaklanması başladığı s ıralarda jandarma ça
vuşu i d i .  

B u  benzerl i kler yetmezmiş gi'b i ,  Clara kamarasına i n i p  
Saxonne'unkinin e ş i  olan •bir  ukulele getird i ,  b ir l ikte ça
l ı p  söyledi ler.  

Hastings yelkenleri açmadan yemek yemeve karar 
verd i .  Saxonne karnaraya in ip  o küçücük yerde her türlü 
konforu bulunca şaşakaldı .  Karnaranın  tavanı ancak B i l ly' 
nin ayakta dur�bi leği yüksekl ikteydi .  Salma omurgan ı n  
kasası karnarayı ortası ndan yarı yüksE'!kliğe de·k uzunlama
s ına ayı rıyor, menteşeli  masaya destek görevini  yapıyor
du. Bir ucdan bir uca s ı ralanmış alçak sıralar yeşi l  dö
şemf" ıeriyle kabineye neşeli bir hava veriyor, sandalve 
iş in i  de görüyordu. Salmanın kasası i le tavan arası nda bir 
perele ası l ıyd ı ;  Bayan Hastings perdeyi çekti mi,  kendini 
yatakodası nda 'bulurdu. Iki  Japon öte yanda uyurlard ı .  
Kumanya ki leri qem inin önünde, güvertanin altındaydı ,  ve 
övlesine küçüktü ki aşçı ancak emeklayerek sokulabi l irdi 
qüvertenin altına. Öbür Japon. gem iye yiyecek getireni .  
sofrada hizmet ederd i .  

Hasti ngs, yapı lan aç�klamaları ş u  sözlerle özetiedi ka
rısına: 
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- Ay vadisinde bir çiftl ik aramaya gid iyorlar. 
Clara haykırd ı :  
- Pekiyi ama, bi l iyorsun k i .  . .  
Kocası kesti sözünü: 
- Sus! ded i .  
Sonra konuklarına dönerek: 
- Bakın,  ayda bir vadi bulma düşüncesinde bi r şey 

var, ama ne var? söylemiyeceği m  size. Bu bir s ı rdır.  So
noma vadisi nde, aynı adı taşıyan kentten ya'klaşıok sekiz m i l  
uzakta b i r  çiftliğimiz var !bizim. i'kimizin d e  babaları o 
kentte askere yazı lmışlar hani.  Eğer bir  gün bizim çiftl iğe 
uğrarsanız, s ı rrı açıklarım size. Doğru söylüyorum, sizin ay 
vadisiyle i lg i l i  bir şey bu. Değ i l  m i ,  arkadaş? 

Karı koca birbirlerine bu sözcükle sesleniyorlardı .  
Clara başını saliayarak gülümsedi .  
- Bel·ki bizim vad i n i n  aradığınız vadi olduğunu gö

rürsünüz, dedi .  
Hastlngs bu konuda daha fazla ·bi r şey söylememesi 

içi n  bir işaret yaptı karıs ına.  Clara dişi av köpeği ne bir 
parça et gösterd i ,  tıavlatıncaya dek vermedi . 

- Adı Peggy'd i r, dedi .  Eskiden Güney denizlerinde 
bir çift Irianda köpeğimiz vard ı ,  iık isi  de öldü. Bir inin adı 
Peggy, öbürünün adı Possum'du. Bunun adını da Peggy 
·koydu k.  

The Rlder'in manevra yeteneği öyle yllksekti ki ,  9 i l ly 
şaşakaldı .  Kendi leri sofra keyfini  uzatırlarken, Hastings 'in 
buyruğu üzerine iki  Japon güverteye çıktılar. B i l ly yelken
Ierin i plerini gevşettioklerin i ,  palamarları çözdükleri n i .  kü
çük bucurgatı işletip tekneyi çapanın üstiıne getirdi klerin i  
duydu. B i rkaç dakika sonra Japonlardan biri her şeyin ha
zır olduğunu bağırdı.  8ütün yolcular güverteye çıktılar. 
'Büyük yelkeni ve bebafingcıyu açm-'c bi ricaç dakika aldı.  
'Sonra aşçı i le  muço demir Mdı lar. Biri demiri a l ı rken öhii
rü floku çekti . Dümene geçen Hastings yel keniere yön 
verdi .  The Rw. yoia çıktı, yelkenleri şişti , tıafifçe bir 
yana yattı,  durgun suyun yüzünde kayarak kestirmeden 
ilerlemeye başladı. 

Hastirqs, su yolunun kıyısında akı ntıya ıkarşı hafif 
hafif yalpalayan çizg!l i  bir ,amandırayı gösterdi .  

- Gelqitin başladtğı ıWl a  yeni beJJ i oluvor. dedi. 
Col l i nsvi l le'e ya1daşıyorlard ı .  Kiiçük beyaz evler yassı 

bir adanı n  ı:ıeris inde qözcfP.n yoko!rlu. arnı:ı 1ıfukta Monte
zuma'nın tepeleri dalga dalga görün\ıyorlardı. 
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The Rider Montezuma'nın ağzından çı'kıp Sacramen
to'ya girince, Col l inS'Ville'in evlerini çok yakından gördü
ler. Saxonne el çırptı. 

- Ah ne güzel !  diye haykırdı. Tıpkı oyuncak gibi .  Kar
tondan yapılmış evler sanki.  Şu yemyeşil tepeler de sanki 
el le çizilmiş. 

Sazlar arasında demirlemiş birçok sandal ve yüzen 
bal ıkçı  evlerini gerlde bıraktılar. Kadınlar, çocuklar ve ge
miciler yağız benizli,  kara gözlü Idiler; hepsi yabancıydı .  
ırmak yukarı i lerlerken kapçelere rastladılar: suyun d illin
den yığınla kum çıkarıp kocaman bentlerin üzerine boşal
tıyorlardı .  Söğüt liflerinden örülü, yüzlerce metre uzun
luğunda hasırları setierin bayırına sermişler, çelik kablolar 
ve binlerce beton küple tespit etmişlerdi .  Hastings'ln açık
lamasına göre, söğüt lifleri ,kısa sürede toprak altında ye
şerirmiş; tıasırlar çürüdükten sonra, söğüt ağaçlarının kök
leri kumları tutarmış. 

- Ama bu kaça patlar? dedi B i l ly. 
- Öyle. Pahalrya patlar. Ama toprak, bu harcamaya 

değer. Bu adaların toprağı dünyanın en veriml i  toprağı
dır. Cal ifornia'nın bu bölümü Hollanda'ya benzer. Inan
mazsınız betk i :  Şu anda üzerinden I leriediğimiz şu ada
ların düzeyinden daha yüksektir. Adalar, su alan tekneler 
gibidir. Boyuna kalafatlamak, gece g-ündüz pompalamak 
gerek. Buna ıkarşın, kazançlı iş. Sorun burada. 

Kepçelerden, kum tümseklerinden, sık söğütlerden ve 
güneyde diki len Diablo dağından başka hiç bir şey görün
müyordu. Arasıra bir nehir vapuru geçiyor, mavi bal ı kçı! 
kuşları uçuşup ağaçların içine sığınıyordu. 

- Burası ıssız bir Cılke olsa gerek, dedi Saxonne. 
Hastings başladı gütmeye, i lerde bu düşüncesini de

ğiştireceğlni söyledi. Nehir kıyılarındaki arsalar ·hakkında 
birçok şey öğretti onlara. Saxonne Anglosaksonların aÇ
gözlülüğünden söz edince de, sıözti 'kiralık çiftl i klere ge
tirdi. 

- Anglosaksonlar toprağı yutan domuzları diye kük
redi. Bu ü lkede rekor bizde. Çiftçilerden birinin bir de
neysel tarım merkezi profesörüne verdiği karşı l ık  şu ol
muş: · Bana tarımı öğretmeye 'kalkmanız saçma. Ben çok 
iyi bi l irim bu konuyu. Üç çiftl ik batırdım.• Işte bu tür in
sanlardır New-England'! yok edenler. Bur!Mia da. lçerlerde, 
geniş araziler yabanlaşmakta yeniden. Bir eyalette, alage
yikier öylesine çoğalmış ki beli tcesilmioşler. Onbinlerce 
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terkedi lmiş çiftl i k  var. Listesini  gördüm. New York'ta öyle. 
New Jersey'de öyle, Massactıusetts'de öyle, Connecticut' 
te öyle. Satı l ığa çıkarıyorlar. Veresiye. Uzun vadel i .  Hem 
öyle bir fiata ki ,  satanın ettiği giderleri bi le karşı layamaz. 
Yani ,  toprak bedavaya gelir satınalana. Bu toprak yazması 
ülkenin her yerinde şu veya bu biçimde sürmekte. Texas· 
da, Kansas'da, Missouri'de. Burada da, California'da. Ala
lım kiral ık çiftl i kleri. Bizim yönetim bölgesinde bir çiftl i k  
var, beş dekarı yüzyirmibeş dolar ederd i ,  ve o fiatla da 
kazanç getirird i .  Yaşlı  sahibi ölünce oğlu çiftliği bir Porte
kizl iye kiraladı, kendisi kentte yaşamaya gitti . Portekiz l i ,  
beş yı l  içinde çiftl iğin •kaymağını a ld ı ,  toprağı tüketti . lkin
ci bir Portekizli üç yıl  için kiraladı çiftl iği , ama eski ka
zancın ancak dörtte birini elde edebildi .  Bir üçüncü kiracı 
çıkmadı artık Çünkü bir şey 'kalmamıştı sağı lacak. Ihtiyar 
ö!düğünde. çiftl i·k el l ibindolar ediyordu; sonunda, oğlu on
birıbin dolara sattı orasını. Ben öyle arazi ler gördOm ki za
manında yüzde oniki getirmişti , ama beş yıl kiradan sonra 
art ık yüzde bir vi11gül yirmibeş getirebil iyordu ancak. TCı
müyle tükenmişti de ondan. 

Sözü aldı Bayan Hastings: 
- Bizim vadide de durum aynı .  Bütün es'ki çiftlikler 

sapır sapır dökülüyor Örneğin Ebel l  Place'i alal ım, arka
daş. Orasını  i l k  görclüğümüzde, gerçekten bir cennetti . 
GöUeri , zengin  çayırları, geniş otlakları, bağlarla kaplı te
peleri , çaını ve meşe ormanları, Ibeton bir şaraphanesi ve 
ambarları , ve de toprakları vardı . . .  Ooo! saatlerce sürdü
rebil irim anlatmayı. Bayan Beli ölünce, ai le dağıldı ,  çiftlik 
kiraya veri ldi .  Bugün yıkıntı oldu çıktı. Ağaçlar ·kesi l ip ya. 
kacak odun diye satı lmış. Yüzüstü bırakılmadık bir bağ 
parçası kalmış ancak. Şimdi içinde bulunan 'ki racı ların 
kendi şaraplarını ç ıkarmasına yetecek kadar. Kiracılar !tal
yan. Toprağın verdiği kadarıyla sefil bir süthane işletiyor
lar. Geçen yıl atla geçtim oradan, az ·kalsın ağlayaca1<tım. 
O güzelim meyve 'bahçesi korkunç çirkin bir yer o lmuştu. 
Toprak yen iden yabanlaşmıştı. Damlar, oluklar temizlen
mediği için yağmur suları büyük arnbarın içine sızmış. 
Ağaç bölümleri çürümüş, hem öylesine çürümüş i<i çatısı 
çökmüş. Aynı şekilde şaraphanenin damının da yarısı yı
kılmış, öbür yarısı da lnek ahırı olarak kullanı lıyor. Eve 
gelince ! .. O yıkıntıyı anlatmaya sözcükler yetmez. 

Hastings konuşmasını sürdürdü: 
- Bu bir meslek haline gelmiştir, gezgin çiftçilerin 
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mesleği .  B i r  çiftl iği  kira l ıyorlar. bi rkaç y ı l  içeris inde ne 
var ne yok temizl iyorlar, yağma ediyorlar, sonra başka ye
re gidip baştan başlıyorlar. Genel l ik le tembeller, serseriler 
bunu yapanlar. Beyaz ı �kın tortusu. Toprağı tüketiyor, son
ra çekip gidiyorlar. Bunlar yabancılar g i'bi ,  Ç in l i ler, Japon
lar ve diğerleri gibi deği l ler. Bizdeki Portekizi i iere ve ital
yanlara d i kkat edin:  Onlar bambaşka. Buraya metel i ksiz 
gel i rler, ü lkenin d i l i n i ,  gelenekleri n i  öğreninceye dek yurt
taşları yan ında çalışı rlar. Gezg in değ i l l er. Onların istediği  
toprak sahibi  olmak.  O toprağı sevmek, korumak. Toprağa 
özenle bakmak. Ama nası l  sahi p  olacaklar toprağa? Gün
del iık ierinden biriktirerek ulaşamazlar ıbu amaca. Daha hızlı  
bir yol vardır :  K iracı olurlar. Başkasın ın  toprağ ı n ı  öyle. 
sine sağarlar ki, ömürleri boyunca yerleşecekleri öz top
raklarına sahip olurlar. Bu bir  ci nayettir, toprağa karşı ya
pılan gerçek bir saldırı . Ama kimin umurunda? Birleşik 
devletlerde modadır bu yöntem .  

Birden Bi l ly'ye döndü. 
- Beni d inleyin, B i l ly.  Siz ve karınız bir parça toprak 

arıyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Öyleyse vereceğim öğüdü 
tutun : bir  çift l ik  kiralayı n.  Yaşl ı lar ölmüş olsun, kızlar oğ. 
lanlar da k ırdan hoşlanmas ı n lar. Böyle bir çift l ik .  Sonra 
temizleyin onu. Son dolarına dek sömürün toprağı .  Hiç bir  
onarım yapmayın.  Üç yı l  sonra kendin ize •bir  çiftlik alacak 
paranız olur. O zaman taktik değişti rirsiniz,  kendi topra
ğınızın üzerine titrersin iz. Onu 1beslersiniz. Ona harcaya
cağınız her 'bi r  dolara karşı l ık iki dolar verir size. Öz çift
l iğinizde değersiz hiç 'bi r  şey a l ı koymayın. At, i n ek, do
muz, tavuk, böğürtlen, alacağınız ne olursa olsun, her za
man en iyi ırktan, en iyi ci nsten seçin .  

Saxonne karşı çıktı : 
- Ama dürüst bir davranış olmaz bu. Bize kötü b ir  

öğüt veriyorsunuz. 
Hastings acı bir gülümsemeyle: 
- Içinde yaşadığımız çağdır kötü olan, karşı l ığ ın ı  ver

d i .  Toprağı geniş çapta tüketme al ışkaniiğı bugünkü B i r
l eşik Devletlerin ulusal cinayetidir.  Kocanızın sömürmek 
istemediği toprağın herhangi b ir  Portekizli  ya da ltalyan ta
rafından da sömürülmeyeceğine inanmasayd ı m  böyle bir  
öğüt vermezdim ona. Onlar bu ül keye gel ip yerleşi r  yer
leşmez kızkardeşlerin i ,  kuzinleri n i ,  teyzelerini de van larına 
çağırı rlar. Yangın çı:kan bir depoda ayaklarınız dibinde en 
iyi Ren şarabının aktığını  görseniz, ve siz de susamış ol-
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sanız, seri niemek Için avuç avuç a l ıp  içmez mis iniz? Işte, 
ulusal depoda ateş bacayı sarmış. Birçok iyi şey çamura 
bulanıp yokoluyor. Siz de yapın öyleyse, yararlanın. SIZ' 
s ık ı l ıp çeki n i rseniz, göçmen ler alacaklar gönül lerince. 

- Ah ah!  siz sonları tanımazsınız, dedi Bayan Has
tings.  Bizim çiftl iokte, kocam bütün zamanını  toprağa bak
makla geçirir.  Bizde beşyüz hektardan çok orman vardır. 
Kocam Iyi bir cerrah gvbi gerektiği zaman, gerektiği 'ka
dar ağaç kesrnekten çe'kinmez. Ama ·kendi izni olmadan 
tek ağaç kesi l mesine göz yummaz. Kendisi  de yüzbin tane 
yeni ağaç dikmi,tir. Durup dinlenmeden su kanalları açar, 
erozyonun önünü almak için hendekler kazdı rır, yeni yem
lik bitıki ler dener. Çevrede tükenmiş bir çiftl i k  satışa çı
karı ldı m ı ,  onu satın a l ı r, başlar toprağı yeniden canlan
dırmaya. 

Hastings sözü karısından a l ıp  sürdürdü: 
- Bunun için ne söylediğ imi  bi lerek konuşuyorum. 

Ve size verdiğim öğütte direnlyorum. Ben severim toprağı. 
Böyle olmasına karşın. eğer bugünkü koşullar içerisinde 
yarın yoksul laşsaydım oniki  hektarlık bir  toprak almak uğ
runa ikiyüze l l i  hektar toprağı sömürürdüm. Sonoma vadi
s ine vardığınız zaman beni görmeye gel in, oyunu bütün 
ayrıntılarıyla ve iki yüzüyle açl'klayayım size. Yapmanın 
da, yıkmanın da şeklini  gösterey i m .  Yutulmaya hazır bir 
çiftl i k  bulur bulmaz üzerine atı l ın ,  siz kapın. 

Bayan Hastings güldü. 
- Ama kendisi de g ı rtlağına dek ipotekte, ded i .  l•ki

yüzel l i  hektarlık ormanı kömürcülerln pençesinden kurtar
mak Için başb yol bulamad ı .  

Karşıda, Sacramento'nun s o l  kıyısı nda, Mentezuma te
pelerinin eriyip yokolduğu yerde, R i o  Vista bel ird i .  The 
Rlder durgun suyun üzerinden kayarak rıhtımların depola
rın, iskeleterin önünden süzüldü. Ik i  Japon başa geçti ler. 
Hastlngs'in buyruğu üzerine floku indirdi ler. Hastinqs, hı
zını  yitiren yatı rüzgara karşı çevi rdi ve • Atın demiri ! • di
ye baQırdı .  Capa suya dald ı .  V atın burnu demire doğru dön
dü. OurdLtkları yer' •kıyıya öyles ine yakındı ki  küçük servis 
sandal ı  söğüt dallarının altında görünmez oldu. 

- I rmağın daha yukarı ianna çıktıpımız zaman kıyıya 
ôaQiıyoruz yatı , dedi Bayan Hastings. Övle ·ki sabah leyin 
gözlerimizi açı nca ağaç dallarının lombozlardan karnaraya 
sokulmuş olduqunu görürüz. 

�ilsterd i .  



- A! Sivrisinek sokmuş ! dedi .  
- S�vrisinel< mevsimi deği l  daha. Ama yakında kıya. 

met gibi üşüşürler. Öyle yoğun biçimde saldırırlar ki yel
kenleri açmama engel olurlar. 

Saxonne bu denizci abartmasını anlıyamayacak denli 
acem iydl , ama Bi l ly tıafifçe gü lumsedi. 

- Ay vadisinde sivrisinek yok, dedi Saxonne. 
Bayan Hastlngs doğruladı : 
- Hayır. yak. 
Kocası ,  konuklara, geceyi yatta geçirmelerini önere

mediğinden ötürü üzüntülertni bih:fuı:li, çüı:H<ü okamara çok 
dardı. 

Dalgakı ran ın üzerinden bir otomO'bil geçti hoplaya zıp
laya. �çindeki genç kız ve oğlanlar, Saxonne'a, Bi l ly'ye ve 
küçük sandalla onları kıyıya götüren Hastings'e neşeli  bir 
• Merhaba çocuklar! . patiattı Iar. Hastings bir yandan kürek 
çekerken aynı neşel i  sesle • Merhaba çocuklar! • d iye kar. 
şı l ıt< verdi .  8ronzlaşmış yüzünün genç anlatımı Mark Hi l l ' in 
ve tüm Carmel tayfasının çocuksu sevim�i l iğini anımsattı 
Saxonne'a. 

XII 

Rio Vista'nın yukarısından eski tip bir araba vapu. 
ruyla Sacramento'yu geçen Saxonne'la B l l ly ı rmaktaki ta
kımadalara çıktı lar. Saxonne bentlere ayak basar basmaz 
gördü manzarayı : I rmağın aşağısına doğru göz alabildiğine 
dümdüz araziler uzanmaktaydı .  Yollar ayrı lıyordu dörttlir ya. 
na . Sayısız çiftl ikler vardı o topraklar üzerinde. Söğüt per
desinin biraz gerisinde akıp duran ıssız ı rmağı geçerken 
bu çifti ikierin varlığını hiç akl ı ndan geçirmemişti . 

Yoğun bir tarımın uygulandığı o adalarda birkaç hafta 
geçirdiler. Bentler üstüste yığıl ıyor, adaları su yüzünde tut
mak için pompalar gece gündüz lşl iyorıju. Tekdüze bir yer
d i ;  her yanı verimli  topraklada kapl ıydı .  Yalnız Dieblo dağı 
görünüyordu her yandan. Gün doğarken, gün batarken, ya 
da öğle sıcağında, nereden bakı l ı rsa bakılsın, hep oydu 
göze çarpan bir düş görüntüsü g ibi . 

Kimi zaman yayan, kimi zaman sandalla; her yönde 
mekik dokudular ı rmak bölgesinde. M iddle R iver'in turba 
yataklarına uzandı lar, San Joaquln' i  Antioche 'ye dek Indi
ler, Georgiana ırmağından Sacrameoto "üzerindeki Walnut 
Grove·a dek çıktılar. Nereye gitti lerse yabancı ülkede ., , ., _  
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dı lar kendilerini .  Tarımda çalışan karınca gibi insan gördü
ler. Ama gün boyu, 4ng i l izce konuşan kimseye rastlarna
dılar. Çinl i ler, Japonlar, ıtalyanlar, Portekizliler, lsviçrel i
ler, H intliler, Kore l i ler, Norveçl i ler, Dani markal ı lar,  Fran
sızlar. Ermeni ler,  Slavlar, tıer ulustan insanlar ç ı kıyordu 
karşı larına; bazı ları ayrı ayrı köyler kurmuşlardı  araların
da. Evet, her çeşit insan vardı da, Ameri kalı yoktu. Geor
giana'nın aşağısınd?. :bi r tek Amerikal ı  buldular. O da ka. 
nunsuz yol lardan para kazanıyordu.  Tuzakla balık avlıyordu. 
Başka b i r  Amerikalı daha gördüler:  Gezgin bir arıcı :  adam, 
pol itik alanda kır ımdan, yı kımdan başka şey düşünmüyor
du. Canl ı l ı iı.  toşan bir yerleşme bölgesi olan Wal nut Gro
ve'a Amerikal ı  olarak, dükkanın ve meyhanenin patronla
rın ı ,  kasabı ,  döner köprünün bekçisin i  ve arabavapurunu 
çal ıştıran adamı gördüler topu topu. Oysa Walnut G rove, 
biri Çinl i ,  öbürü Japon olmak üzere bol l uğa kavuşmuş iki  
kentten oluşuyordu. Toprakların büyük •bölümü, uzaklarda 
yaşayan ve çiftl i klerini boyuna yabancılara satan Ameri
kalı larınd ı .  

Saxonne'la B i l ly Apache'ye b i n i p  San Franci sco'ya doğ
ru yola çıkarlarken, Japonların oturdukları kentte bir  uğul
tu vard ı .  B ir  ayaklanma m ı ,  yoksa bayram günü müydü? 
Anlayamadı lar. 

B i l ly alay etti :  
- Şimdi biz ev i n  eşiğinde oturmaktayız ;  yakında ora· 

dan bi le kovulacağız. 
Saxonne onu yüreklend i rdi : 
- Ay vadis inde eşik olmayacak k i .  
Ama Bi l ly avunmuyordu.  Acı  acı  yakınd ı :  
- Oysa ş u  yabancılardan hiç biri dört beygir l i  b ir  

arabayı ben i m  gibi  kullanamaz!. .  Ama onlar gece gündüz 
tarı mla uğraşmasını 'bi l iyorlar. 

Saxonne kocasının asık suratma bakarken, ıbirdenbire 
çocukluğunda görmüş olduğu taş basması bir resim geldi 
akl ına.  R esimde, yüzü gözü !boyal ı ,  'başı tüylerl� süslü b i r  
Kızılderi l i ,  atının üzeri nde, haynın hayran, karşıdan gelen 
treni izlemekteyd i .  Kızı lderi l i  geçmişi  s imgel iyordu; demir
yolu ise, treni getiren yeni yaşamı .  Acaba B i l ly ve ·ben
zerleri de Asya ve Avrupa'dan gelen bu olaganü.· tü çal ış
kan. hamarat insan dalgaları karşısında s i l in ip  'i :::ı l rnaya 
tıüküml ü  müydü? Sunu sordu Saxonne ·kendi kendine� 

Sacramento'da ik i  hafta kaldılar. B i l ly araba sürdü. 
yolculuğu sürdürmeleri için gerekl i  parayı kazan d ı .  An-

371 



cak, Oakland ve Carmel'de, deniz kıyısının tuzlu esintisi 
a ltında sürmüş oldukları yaşantı, ü l kenin Içerlerinde ya
şamalarını kolaylaştı racak nitelikte değildi .  Sacramento'da 
çok sıcak var dediler, demiryolunu batıya doğru izleyerek 
Oavisvil le'e vardılar. Sonra kuzeye yöneldiler, Woodland 
kentine uğradılar. Orada Bil ly lbir meyve çiftliğinde arabac:ı 
olarak çalıştı, Saxonne'un da birkaç gün meyve devşirme
sine istemeye istemeye boyun eğdi. Saxonne kazandığı pa
rayı neye harcayacağım önemli bir s ır  grbi sakladı .  B i l ly 
epey takıldı karısına. Ama çabuk unuttu lbu konuyu. Sa
xonne Bud Strotıhers'e mektup gönderdiğini ,  mektubuna da 
bir 'havale eklediğini h iç söylemedi kocasına. 

Sıcaktan bunalmaya başlamışlardı .  Bi l ly, geceleri yor
ganla yatı labi len ik l im kuşağından fazla uzaklaştı'ldarını 
söylüyordu. 

Saxonne : 
- Buralarda sekoya yok, diye ekledi .  Batıya doğru, 

kıyı kesimi ne i lerlemek gerek. Ay vadisini  orada bula
cağız. 

Woodland'den, yemiş cenneti Vacavil le'e ç ıkan yol
ları izleyerek güney�batıya araba sürdü. Saxonne, Bud 
Strothers 'ln acele yolladığı küçük bir paketle bir mek
tup aldı.  B i l ly iş in i  bitirip kamp yerine dönünce, Saxonne 
gözlerin i  kapatıp durmasını söyled i .  Bir ara Bi l ly pamU'klu 
gömleğinin önünün kurcalandığını  duydu ; göğsüne iğne gibi 
bir şey battı . 'Bi l ly  homurdanırken Saxonne gülüyor, göz
lerini açmamasını  sıkı  sıkıya üstel lyordu. 

- Gözlerin i  yum, bir öpücük ver, göstereyim sana ne 
olduğunu, diye 'bir şarkı tutturdu. 

Öpücüğü al ıp gözlerini açtığında, B i l ly, sinemaya git
tikleri, ;bir çiftl i k  kurmaya heveslendi·kleri gün rehine koy
duğu altın madalyaların göğsünde sıralanmış olduğunu gör
dü. Karıs ın ı  göğsüne !bastı rıp : 

- Şeker çocuk! diye haykırdı. Demek meyve devşi
rere'k kazand ığın paraları buna harcadın i  Elbette 1<i akl ımın 
ucundan •bi le geçmed i l  Gel buraya, temiz •bir dayak haket
t in !  

Saxonne. kocasının tatlı okşamalarına bıraktı kendini ,  
ta ki ateşin içine taşan kallve �briğinin sesi akl ın ı  başına 
getirdi .  Fı rlayıp koştu ateşe. 

Yemekten sonra Bi l ly sigarasını sararken içini döktü: 
ı:ıu ıvır zıvırdan her zaman övünç duymuşumdur 

· · · "  yı l larını anımsatır bana . O zamanlar en se\1. 



dlğim şey amatörce dövüşmekti . Sıradan bir  çocuk değil
dim ben. inan . . .  Ama bi l iyor musun? büsbütün unutmuş
tum ben bu madalyaları . Oa1dand şimdi bizden o denl i  
uzak ki .  

- Öyleyse ıbu seni  Oak!and'a götürür şimdi. 
Saxonne Bud 'un mektubunu açıp yüksek sesle okudu. 
Bud, grevln nası l  bittiğinden Bi l ly'nin haberi oldu-

ğunu sanmal ı  ki, işlerine dönen Işçilerle kara l isteye alı
nan işçilerin adlarını s ıralamakla yetinmişti . Kendisini de 
yeniden işe aimışlardı .  Çok şaşmıştı bu işe. B i l ly'nin at
larını  yönetiyordu şimdi. Dahası vard ı :  Batı Dakiand tav
laların ın eski ustabaşısı ö lmüştü. Iki yeni ustabaşı gel
miş,  ikisi de işleri berbat etmişti. Sonunda patron Bud'la 
konuşmuş. Bi l ly'nin ortadan yokolmasından ötürü üzüntü
s-ünü bildi rmişti .  Bud şöyle yazıyordu:  

· Düşlere kapı lma sa'kın. Yaptığın blltün çılgın l ıklardan 
haberi var. Tepeledlğ in  bütün • Sarı o ları tanıdığına bahse 
girerim k i :  Strothers, eğer onun adresini bana vermenizi 
yasakladıysa , hiç değilse siz yazın benim tarafımdan, te
zelden geri dönsün:  Ahırla i lgi lenmesi için ayda yüzyirmi 
beş dolar veririm kendisine.• 

MektıJbu okuyup bitirdikten sonra Saxonne bekledi .  
ic:aygısını h i ç  bell i  etmedi .  B i l ly dirseğine yaslanıp uzan
mış, düşüneel i  bir tavırla sigarasının dumanını üfürüyordu. 
Ucuz pamukludan iş gömleğinin önü açılmış, kabarık göğ
sünün ir.ce teni görünüyordu. Gömleğin üzerinde altın ma
dalyalar ateşin ışığında panltılar saçıyordu. Bakışlarını ye. 
şi i  dalların siperinde seri lmiş örtülerin ,  kamp ateşinin,  
yumru yumru olmuş kahve ibriğinin işieye iş ieye ışı lda
yan baltanın üzerinde gezdird i ,  sonra karısına baktı , soru 
sorar gFbi baktı ,  ba'ktı.  Saxonne hiç oralı olmuyordu. 

- Iyi ya, dedi Bi l ly, yapacağım şey şu: Va;ı: Bud Strot
hers'e, patronu savsın  başından. Ve demek ki gücümüz 
yetiyor, para yollayal ım,  saatimi  de kurtarsın rehinden. 
Pardesüme boş ver, kaldığı yercie çürüse de olur. 

Sıcak yaramıyordu onlara .  Kilo veriyorlar, kafa ve vü
cut esnekliği ni yitiriyordu. Bi l ly 'n in  deyimiyle • ipekleri ıbu
ruşuyordu •. Pı l ı  pırtılarını sırtiayıp Batı 'nın vahşi dağlarına 
doğru yola ç ıktılar. Berryessa vadis inin külhan sıcağı. göz 
ve başağrı ları ve-rdi.  Öyles ine k i ,  sabah erken ve akşam 
geç saatlerde yürümek zorunda kaldı lar. Hep batıya doğru 
yol <"� larak, yeni dağlar aşa aşa güzel Napa vadisine var-
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dılar .  Ondan ·sonra Sonoma vadisi  geliyo rdu. Hastings' in  
ranch'ı orada bulunuyordu. Hemen gideceklerd i ,  ama Bi lly' 
nin göz u ıb i r  gazete bi ldir isine i l işti : Yazar, Me'ksika'da 
patlak veren 'bi r  devrimin aşamalarını izlemeye gitmişti. 

- Daha sonra gideriz oraya, dedi 'Bi l ly. Bert'in en sev
diği  şarkıda sözü geçen m i lyonere benziyoruz. Şu farkla 
ki zaman ımız •bol .  Hangi yöne gidersek gidel im,  hepsi aynı 
yola çıkar. Yeter ki  'batıya doğru yol alal ım.  

Napa vadis in in  'bağları ve meyve bahçeleri arasından 
kuzeybatıya yöneldi ler.  Orada, B i l ly üç kez iş -"r..::risi aldı,  
üçUnü de geri çev i rd i .  Sainte-Helena'yı geçtikten son
ra, vadinin batıs ı na sokulan küçük kanyanlarında Saxonne 
sekoyalar gördü ve sevı nçle karşı ladı onları . Oemiryoiu
nun son noktası olan Cal l istoya 'da, altı beygirl i  yolcu ara
balarının M i ddlestown ve lower lake'e doğru yola koyul
duğunu gördüler. •Izleyecekleri yolu tartıştılar. Bu yol kıyı
ya deği l ,  yönetim bölgesi lake'e götürüyordu.  Bu yüzden 
Saxonne'la Bi lly dağlar aras ından Russian R iver 'Vadisine 
vurdular ve Healdsburg 'e ulaştı lar. Yeşi l l iklerle dolup ta
şan çukur yerlerde şerbetçiotu tarlaları arasında rastgele 
dolaştı lar. Ama Bi l ly, Kızılderi l i ler, Japonlar ve Çinl i lerle 
yanyana tarlalarda çal ışmayı i stemed i .  

- Ağızları nı  burunlarını k ırmadan ·b ir  saat •bi l e  çal ış
mam ben o heriflerle, ded i .  Kaldı ki bu Rus ı rmağı bayağı 
güzel .  Burada kamp kural ım, bir de banyo yaparız. 

Bu geniş, verim l i  havzayı geçip kuzeye doğru çıktı lar. 
Tasasız, kaygı sız, gezine gezine gidiyorlardı .  Öylesine mut
luydular k i ,  çal ışmak gerektiğini  unutuyorlard ı .  Ay vadisi  
b i le artık yaldızl ı  'bir  düş gibi  gözüküyordu. Bu düş mut
laka gerçekleşecekti günün b i rinde. Ama daha uzaktı o gün.  

Cloverdale'de Bi l ly'ye bir şans çıktı . Hastal ık  ve bir 
ters l ik  sonucu , yolcu arabasının bir ı:ürücüsü eksi kti . Tan
rının günü sürüyle turist gel iyordu tren le, gidip geyser
leri görmek içi n .  Sanki yaşamboyu bu iş i  ya!Jmış gibı , 
B i l ly altı beygir in dizginlarini e l i ne al ıp resmi tarifeye 
uygun olarak araba dolusu yolcu taşıdı dağa. i·kinci sefe
rinde Saxonne'u da yanına aldı yüksek sürücü mahal l i noe. 
iki hafta sonra ahırın sürücüsü işine döndü. B i l ly kend i
sine yapı lan iş öneri sinı  geri çevirdi, Üt;retini al ri · ,  ku
zeye doğru yola düştüler. 

Saxonne küçük bir av köpeği almış,  Bayan Hastings' 
in sözettiği köpekten esi nlenerek adını  Possum koymuştu. 
Hayvan daha öyle körpeydi ki, çabucak ayakları zedelend i .  
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Saxonne önce kucağında taşıdı onu. Sonra B l l ly s ı rtındaki 
yükün tepesinde oturttu ve çok geçmeden onu azarlama
ya başladı,  çünkü küçük köpek saçlarını yoluyordu nere
deyse. Bağbozumu sona ermekte olan güzel Asti bağların
dan geçip Ukiah'a ayak bastılar, ve kışın i l k  yağmurundan 
kemiklerine dek ıslandılar. 

- Dinle, dedi Bi l ly, anımsıyor musun, The Rlder na
sı l  kayıyordu su yüzünde? Bu yaz da işte öyle geçti ,  te
kerlekler üzerinde yürür gibi . Şimdi kışlamak Için bir kO
nak yeri aramamız gerek. Bu Ukiatı denen yer oldukça bü
yük bir kasaba gibi gel iyor bana. Orada geceyi geçirmek 
için bir oda arayal ım;  kurunuruz da. Yazın ahırlara doğru 
uzanırım. E"ğer bir  iş bulursam, bir yer kiralarız. Seneye 
nereye gideceğimizi kararlaştırmak Için bütün kış düşüne
cek zamanımız olur. 

XIII 

O kışı bir öncekinden daha az I lginç buldular. Saxonne 
CarmP.I'dekl özgün • aş irct• i  sürekli beğenip durmuştu, ama 
şimdi onları daha çok beğeniyordu. Ukiah'da ancak üstün
körü dostluklar kurdu. Bu yörenin insanları Oakland'da ta
nımış olduğu işç i  halka daha çok benziyorlardı .  En zen
gin leri ise, aralarında toplaşıp otomobil le geziyorlard ı .  Her 
çeşı t s ın ıf  veya servet ayrı l ığ ın ı  bir yana bırakıp demokra
tik 'bir arkadaş duygusu l le  davranan sanatçı topluluğu 
yoktu 'l..ıurada. 

Buna karşın.  o kış da Oakland'da geçirmiş olduğu bü
tün kışlardan daha hoş geçti . Bil ly düzenli  'bir iş ıbulama
mıştı . 3u yüzden zamanlarını sık sık birli kte geçiriyorlar
d ı .  KüçUk evlerinde günü gününe yaşıyorlardı ,  ama mutlu 
ve rahattı lar. Araba 'kiralayan en büyük ahırın yedek sü
rücüsü oiarak, Bi l ly'n ln  boş zamanı çoktu. Başladı at a l ım 
satımı i le i lgi lenmeye. Bu işde rastlantı lar çok rol oy
nar. Kaç kez meteliksiz kaldı, ama en iyi nitel ikl i  et ve 
kah\·e sofradan eksik olmadı .  G iyecekte de kısıntı yap
mak zorunda kalmadı lar. 

Bir gün bir satış içinde adamakı l l ı  kazık yiyen Bi l ly 
gülerek şöyle diyordu: 

- Bu çiftçilerin önünde sayg ıyla eğilrnek zorunda. 
yım. Bu herifler şeytana küliihı ters g iydiren türden . Ya
zın kiracı koyuyorlar, kışın da at alım satımında birıbir
lerin i  soyarak rahat rahat geçiniyorlar. Açıklamak zorun-
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dayım ki bana da bir iki dalavere öğretti ler, Saxonne. 
Öyle ki ben de düzenbaz olmaya başl ıyorum. Bu gidişle 
ben de kaz ık  yemekten kurtulacağım yavaş yavaş. Sonuç 
o larak, yeni bir meslek öğrenmiş olacağım: Arac ı l ık  ya
parak nerede olsa para kazanırım artık. 

Bu al ışverişler için s ı k  sık çevredeki bölgeleri dolaş
mak gerekiyordu. Bi l ly çoğu kez Saxonne'u ahırın yedek 
atiarına bind irip birl ikte götürüyordu.  Bir yüzde karşı l ığın
da hayvan satmaya gittiğinde de karısı eşl ik ediyordu. 
Aynı şeyi düşündüklerinden haberleri olmaksızın, yollara 
düşmelerine yeni bir görüş açısından 'bakmaya başlamış
lardı böylece. Ve ilk kez Bi l ly açı kladı bu görüş açısını .  

- Geçen gün, dedi, kentte kıyıya çekilmis bir araba
ya rastlad ım.  O andan 'beri akl ım hep orada. Ne olduğu
nu dOnyada bulamazsın .  Ben söyleyeyim sana: Dünyanın 
en güzel göçebe arabası .  Sipariş üzerine Puget Sound'da 
yapılmış, buraya dek getiri lmiş. Yani Iyice denenmiş. Her 
turiii yüke ve yola tiimüyle dayanmış. Yaptıran kişi  verem
l lymlş. Bir doktorla rbir aşçı yolculuğu birl i•kte yapmışlar. 
Hasta, Iki  yı l  önce burada. Ukiaih'da ölmüş. Ah 'bi r gör
sen ! .. Her şey iyi düzenlenmiş . . .  Her şeyin yeri var . . .  
Gerçek b ir  gezgin ev. Bizim olsayd ı ,  •bir çift de beyglr. 
tamam : Prensler gibi yolculuk ederdlk. Havanın  bozması 
vız gelirdi bize. 

- Ah Bi l ly!  Ben de bütün ·kış bunu düşledlm. Çok 
iyi bi r şey olurdu. Sonra . . .  yollardayken. . .  seviml i  küçük 
bir karın olduğunu Ister istemez unutuyorsun . . .  Böyle bir 
arabamız olsaydı ,  her çeşit güzel eşya da alabi l irdim ya
nıma. 

Bil ly'n in mavi gözleri sevgiyle buğulandı .  Sakin sa. 
kin: 

- Bunu da düşündüm, karş ı l ığını  verdi. 
- Sen de tüfeğlni ,  ördek avı için özel tüfeği ,  balık 

oltaların ı ,  bütün takım taklavatı götürebil irdin, d iye çabu
cak ekledi Saxonne. Sonra, büyük bir baltan olurdu , •hep 
yakındığın şu çocuk oyuncağını atar, yerine doqru dürüst 
bir erkek baltası al ırdın.  Possum da ,ayaklarını havaya di
kip dinlenebi l ird l .  Sonra . . .  Ama alabil ir misin? Kaç para 
Istiyorlar? 

- Yüzel l i  dolar. Ne diyorsun, çok ucuz! Bu arabanı n  
yapımı e n  az dörtyüz dolara çı'kmıştır. ınan bana . Ben ka. 
palı  gözle aniarım karoserinden. Ah! Caswell 'e şu altı 
beyglri bir satabi lsem! Bi l irsin Caswell' l ,  at tüccarı, bu-
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gün rastladım tıanl .  Atları a l ıp  da kime gönderecek der
sin? Eski patronuma, doğru Batı Oa·kland ahırlarına. Sana 
bir mektup yazdırırım, patrona yol larsın.  O araba bizim 
olsa ve ben yolculuklarımı onunla yapsam, güzel fırsatlar 
bulaıbi l ir im. Üstel ik,  eğer patron razı olursa, sürekl i  olarak 
bu mesleği ,  yüzde karşı l ığında al ıcı l ı k  işini yaparım. An
cak bana çok para emanet etmesi gerek Sanırım ki ya
naşmaz buna, çünkü kaç • Sarı • patakladığımı bi l iyor. 

- Mademki ahırının yönetimini sana bırakmak isti
yordu, gereken parayı sana göndermekten pek çekinmez 
gibi gel iyor bana, dedi Saxonne. 

B l l ly kararsızl ıkla omuzlarını kaldırd ı .  
- Ne olursa olsun, eğer altı beygiri Caswell 'e satar

sam, bu ayın ödemelerini erteler ve arabayı satın alabl
l i riz. 

Saxonne kaygı i le sordu:  
- Peki ,  ya atlar? 
- Atlar sonra. Olmasa Iki üç ay düzenl i  bir iş tutar 

çalışırım. Işin bir tek kötülüğü var: Biz yola çıkıncaya det< 
yazın sonuna yaklaşacağız . . .  Kente birl ikte gidelim de o 
erabayı hemen göstereyim sana. 

Saxonne arabayı gördü ve öylesine coştu ki, sabaha 
dek gözünü yummadı, düş kurdu. Sonra, Caswell o altı 
beyglrl satın aldı ,  ayın faturaları askıda kaldı ve araba 
a l ındı .  

Iki hafta sonra yağmurlu bir günün sabahında, B i l ly 
çevreyi kolaçan etmek için evden ç ıktı , ç ı kar çıkmaz da 
ansızın geri geldi . sokaktan: 

- Giyin ve benimle gel , sana <bir şey göstereceğim, 
diye seslendi .  

Birl ikte kentin aşağısında araba kiralayan b ir  ahıra 
gitti ler, geniş bir hangara girdi ler, kır yele ve kuyruklu bir 
çift kula at önünde durdular. 

- Ah! Ne güzel hayvanlar! diye haykırdı Saxonne. 
Yanağın ı  atlardan birinin yüzüne yaslad ı .  Ötekisi de 

baş ını uzattı bu akşamadan payını almak için. B i l ly sevinç 
içindeydi .  

- Deği l  mi? dedi .  
Ve yukarı aşağı gezdirdi hayvanları . 
- Her biri altı y'üz kilo gel i r. Öyle güzel yapı l ı  hay

vanlar k i ,  uzaktan bakan biri h iç sanmaz böylesine ağır 
oldukların ı .  Iki  gün önce dened im onları. Çok uyanık, çe
vik atlar. Kusurları yok. lyı çekiyorlar. Otomobi l iere al ış-
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kın ;  her şeye al ışkın.  Aynı a!:jırl ı kta herhangi bir atı ge
çebileceklerine batıse gireri m .  Ne dersin ,  bizim arabaya 
yakışacaklar. değil  m l ?  

Saxonne atlarla arabayı gözünün önüne getird i .  Son
ra Oa.şKu üzüntüyle, ağır ağır saltadı . B i l ly konuşmasını  sür
dürüyordu : 

- Peşin  para üçyüz dolara alabil i rdik ik is in i .  Sahibi
nin öyle gereksi n imi  var ki paraya. onları satmak, hem de 
hemen satmak zorunda. Sana yemin ederim, Saxonne, bu 
Iki at kentte mezat pazarında beşyüz dolara gidebi l l r .  Bu 
iki kısrak, kardeş. Bir i  beş yaşında,  Obürü altı . Babaları , 
sici l l i  b ir  damızl ı k  aygır ;  anaları , sağlam ve soylu bir kıs
rak :  tan ı rım onu. ıik isl  de üçyüz dolara bizim olabi l i r. Bana 
üç günfük de süre verdi ler. 

Saxonne'un üzGntüsü kızg ı n l ığa dönüştü. 
- N iye gösterdin sanki bunları bana? Üçyüz doları

mız olmadığını  bi l miyor muydun? Bende yalnızca altı do
lar var evde, sende o hi le yok. 

- Yalnız atları göstermek için ml  seni kente getir
diğimi  sanıyorsun? dedi B i l ly g izeml i  'bi r  tavı rla . Yanı l ı
yorsun. 

Di l ini dudaklarında gezd i rd l ,  becerikslz bir sa!) , bir 
sol ayağı üzerinde salındı . 

- Once, dedi . söyleyecekleri mi dinleyeceksin, sonra 
sen konuşacaksın.  Tamam m ı ?  An laştık m ı ?  

Saxonne başıyla evet ded i .  
- V e  ağız açmayaca'ksın.  
Saxonne uslu uslu başını eğd i .  
Bl l ly kesik  kes i k  anlatmaya başlad ı :  
- Dinle:  B i r  çocuk gelm i ş  Frisco'dan. Genç San

dow diyorlar. Telegraph H i l l 'in  • medarı ifti·harı • imiş .  Agır 
sıklet olarak çok iyi .  Cumartesi akşam Mentana ' l ı  R ed'le 
dövüşecekmlş.  Ama Red, ça l ış ırken kolunu kırmış dün.  Me
nacerler k imseye bir şey söylememişler. Öneri şu : 31r 
sürü bi let satı lmış ,  cumartesi akşamı çok ka labal ık  ola
cakmış.  Seyirc i leri düş kırıklığına uğratmamak içi n  Mon· 
tanal ın ın karşısına 'beni çıkaracaklar. Yedek at gibi bir şey 
oluyorum yan i .  Beni kimse tanımıyor. Genç Sandow bile 
t2nımıyor. Ben çeki ldikten sonra ün yapmış .  Sıradan bir 
şampiyon yerine geçeceği m .  Ve Roberts the Horse adı  
altında dövüş�bileceğ im . . .  B ir  dakka dinle!  Maçı kazanan 
üçyüz dolar a lacak . .  Bir dak ka sabret diyorum sana! Ço
cuk oyunu bu. � ir  ö lünün ceıbir.den keses ini çalmaktan da-
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ha zor deği l .  Sanaow çok cesur, yumrukları sert, ken
disi de dayan ıkl ı .  Gazetelerden 'bilgi topladım hakkında. 
Ama usta deği l .  Ben ağırım, doğru. ama ustayım,  koliarım 
da yaşamımı kazanacak denli güçW. Sandow'un ölçüsünü 
almış bulunuyorum. karşımdakinl tanıyorum. Şimdi, karar 
senin. Evet dersen, atlar bizim .  Hayır dersen, bütün ba. 
h isler yırt ı l ıp atı l ır. Ölüm deği l  ya! Koşum yıkayıcısı ola
rak iş  bulurum ahırda, sonra bir çift külüstür at al ırız. 
Unutma külüstür beygirler diyorum. Iyisini  alamayız. Ca
nım, bir karar verdiğin zaman bakma bana öyle .  Gözlerini 
kısraklara çevir. 

Saxonne insana acı veren bir ik ircikle bakıyordu gü. 
zel hayvanlara. Bil ly bir açıklama yaptı : 

- Birine Hazel diyorlar, obürüne Hattie. Onları satın 
alsaydı k, arabamıza •Çift H • markasını korduk. 

Ama artık araba, tıeygir, falan di.işiind'üğü yoktu Sa
xonne'un. Chicago Dehşeti ile dövüştüğü geeeki gibi Bi l ly' 
nin yara bere Içinde eve döneceğini getiriyordu akl ına. 
Bir şey diyecekti. ıAma ne söyleyeceğini merakla bekleyen 
Bi l ly, konuşmasına fırsat vermedi .  

- Kafanın içinde bizim arabaya koş bunları , seyret 
saltanatı. Daha güzel ini  bulmak zor olur. 

- Ama idmansızsın.  B i l ly! 
Içten gelme bir çığl ıktı bu, yoksa böyle bir şey söy

lemeye niyeti yoktu. Bi l ly homurdanrlı : 
- Geçen yı l yarı idrnan 9iıbi bir şey yaptım. Sacak

larım demir g�bi .  Kollarımda bir yumruk indirecek 9üç 
kaldıkça, taşırlar beni .  Ve o güç hfıliiı vardır bende. Ay
rıca, işi çok uzatmalarına meydan vermeyeceğim. Benim 
için bir lokmadır o. Başa çıkamayacağım kimseler usta 
kimselerdir. Dayan ıkl ı ,  yetenekli rakipler. Genç Sandow'ı.ı 
çiğ çiğ yerim hen. Belki üçüncü, 'belki dördüncü rauntta 
bitiririm onun işini .  Çocuk oyuncağı bu, diyorum sana . 
Namusum üzerine yemin ederim.  Saxonne. ibu parayı 'bun
ca kolay kazandığım için nerdeyse utanç duyacağım.  

- Ama seni o berbat durumda görmeye dayanamam. 
Seni böylesine sevmeseydim. başka olurdu belki . Sonra, 
ya ciddi biçimde yaralan ırsan? .. 

B i l ly küçümser gibi bi r gülüşle kendi gücüne olan gü
venini belirtti. 

- Dövüşmüş olduğumu bi le an lamayac:aksın. Yalnız
ca. Haze! ' la Hattie bizim olacak, hepsi bu . Başka bir şey 
daha var, Saxonne. Arada sırada birisinin suratına bir 
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yı ınıruk patiatmarn gerek mutlaka. Aylarca kuzu gibi sakin 
v11 uslu kalabll i rim, ama parmaklarım kaşınmaya başlar o 
zoman. Bir  şeye sldırmal ıyım. Bir  andavali rya düşüp mah
kemede ceza ödeyeceğime, genç Sandow'u pataklayıp üs
tel ik  üçyüz dolar da para kazanmayı daha akı l l ıca bir iş 
sayarım.  Şimdi bir göz daha at Hazel'la Hattie'ye. Tam 
anlamıyla model çi·ftl i k  hayvanı !bunlar. Ay vadisinde yer
leştiğirniz zaman at üretmek için kullanırız bunları , damız
l ı k  olur. Ayrıca, çift sünneyi başaracak kadar ağırd ırlar da. 

Maç akşamı saat sekizi çeyrek gece Saxonne Bl l ly' 
den ayrı ldı .  Ookuzu çeyrek geçe sıcak su, !buz ve gerekl i  
her şeyi hazırlamıştı . O sırada baıhçe kapısının sesini ve 
verandanın basamaklarında 1Bi l ly'nin adımlarını Işitti. Iste
meye Istemeye bırakmıştı onu, ve geçen bir sa�tin her 
dakikasında onu bıraktığına lbirlbir kez pişman olmuştu. 
Öyle ki, ön kapıyı açtığında, kocasını kötü durumda gör
meye hazırlanıyordu. Oysa B i l ly avden çıkarken nası lsa 
dönüşte de öyleydi .  

- Karşılaşma olmadı m ı ?  diye bağırıverdi. 
Sesinde düş kırıkl ığı öylesine bel irgindl k i ,  B i l ly gül

meye başladı. 
- Ringden ayrı ldığımı görünce hep birden: • Bu şi

kedir! Paramızı çaldı lar! • diye bağırıyorlar, paralarını geri 
istiyorlardı .  

Saxonne g'ülerek: 
- Sen bana geri geldin ya, o yeter, dedi .  
Kocasını odaya soktu ve gizlice içini çekti : Hazel'la· 

Hattie'ye veda ediyordu. 
Bi l ly kayıtsız ve bir tavırla: 
- Yolda gelirken. bir  süredir  beklediğin bir şeyi al. 

mak için oyalandım biraz, dedi . 
Sonra sözlerini  şarkı şekl ine sokup ekledi: 
- Aç avucunu, yum gözlerini, yeniden açtığı n  zaman 

daha iyi duyacaksın kendini .  
Eline ağır  ve soğuk bir şey koydu. Saxonne gözlerini 

açınca bunun onbeş adet yirmi dolarl ık  altın olduğunu 
gördü. 

Bi l ly karısının ç ı l<gınca öpücüklerinden sıyrı l ınca za
fer kazanmanın övüncüyle: 

- Sana dememiş miydim bir ölüyü soymaktan daha 
kolay olacağını ? diye ıböbürlend i .  Hiç dövüşmedi'k ki. Ne ka
dar sürdü t· i l iyor musun? Tam yirmiyedi saniye. Yarım daki-
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kadan az. Ve kaç yumruk vurdllk b irbirimlze, bil iyor mu
sun? Bir tek. O tek yumruğu da ben attım çeyrek metre 
uzaklıktan. 

B i l ly gevşemiş, odanın ortasında yere çömelmiş,  çe
nesini  sol omuzunun çukuruna dayamıştı. Yumruklarını sı
�ıyordu. Dirsekleriyle solunu koruyor, kol larını gövdesine 
çok yakın tutuyordu. Olayı yeniden yaşıyormuş gibi anlat
maya başladı :  

- Birinci raund. Gong çaldı. Daha önceden e l  sıkış
mıştık. Etbet ikimiz de rakibin nası l  tepki göstereceğini  
bilmiyoruz. Dövüşmenin uzun süreceğini düşünüyor ve ace
te etmiyoruz. Karşı l ıkl ı  birbirimizi yoklısyoruz. Eğlen iyoruz 
sanki. Onyedi saniye geçiyor ıböyle, hep böyle: �ki  taraf
tan da tek yumruk yok, hiç bir şey yok !  Sonra, koca lsveçli 
hapı yutuyor. Bunu anlatmak zaman alacak, ama gerçekte 
�öz açıp kapatıncaya dek ollJP bitti , saniyenin onda biri 
gibi bir süre içinde. Ben de beklemiyordum bunu. Ikimiz 
de çok sokulmuştuk birbirimize. Sol e ldiveni yanağıma de
ğiyordu. Benim sol eldivenim de onun yanağına değiyordu. 
:Bana sağ gösterdi ,  ama ben hemen çaktım numara yaptı
ğını. Sol omuzumu kaldırıp sağ omuzumu gösterdim. Bu 
manevramın sonucunda gardı on santim kadar düştü. Bu 
da bana yeterdi dalmak için .  Sol yumruğum ancak bir
kaç santimetre uzaktı yüzünden, ve ben geri lmedim bile. 
O uzakl ıktan lndirdim yumruğumu. Sağ gardı üzerinden 
ıburgu gibi dönerek indim. Ama inerken omuzumun tüm 
ağırl ığ ını  koydum bu vuruşa. Yumruğum kusursuz Indi ,  
tam çenesinin ucuna rastladı ve boylu boyunca yere serdi 
adamı .  Köşeme döndüm. O zaman Saxonne ,beni bir gülme 
tuttu, sinirden, tutamadım kendimi.  Öyle kolay olmuştu 
ki ! Hakem ra1<it:ıimin yanında duruyor, ona kadar sayıyor. 
Çocuk hiç kıpırdamıyor . .  Seyirci ler taş kesi lmişler, baka
l ım ne olacak diye bekl iyorlar Yardımcıları onu köşesine 
dek sürüklüyorlar, taburesine oturtuyorlar. B ir yandan da 
tutuyorlar onu ç'ünkü dik duramıyor tek başına. Beş dakika 
geçtikten sonra donuk gözlerini açıyor, bir şey göremiyor. 
Beş da'kika daha geçiyor. Artık ayağa kaJ.kabil iyor, ama 
gene de onu tutmak gerekiyor, çünkü sürekli sallanıyor. 
Onu ipierin arasından geçirerek soyunma odasına doğru 
sürüklüyorlar. Seyirci ler ş ike, ş ike diye bağırmaya başlı
yorlar, paralarını geri istiyorlar. Yirmiyedi saniye, bir tek 
yumruk, ve işte Bil ly Robert'in yaşamında görmüş olduğu 
en iyi küçük kad ın bir çift şahane atın sahibi olup çıktı . 
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Saxonne'un, kocasına karşı duyduğu eski bedensel 
tutku yeniden ve daha coşkulu biçimde uyand ı.  Gerçektel'l 
rbir  kahramandı o. •ingi ltere kıyı larında sivri rburunlu gemi ler
den kana bulanmış kumiara atlayan, m iğferleri kanatlı sa
vaşçıların dengi yd i .  

Ertesi sabah, Saxonne kocasının s o l  el ini  öperek uyan
d ı rdı  onu. 

- Hayrola, ne yapıyorsun? diye sordu Bi l ly. 
-- Hazel' la Hattie'ye sabah öpücüğünü veriyorum.  Şim-

di de seninkini vereceğim . . .  Ama önce, yumruğunu tam 
nereye vurduğunu göster bana. 

B i l ly, karısının gönlünü hoş etmek ıçın yumruğunu 
onun çenes inin ucuna değdird i .  Saxonne kocasının kolunu 
iki el iyle kavradı ,  geriye itti, sonra var gücüyle bir yumruk 
darbesi g i·bi kendi çenesine doğru çekti . Ama Bi l ly tıırak
.nadı.  

- Dur b i raz, dedi .  Çeneni dağıtmaya gerek yok. Gös
tereyim sana. Bir iki santim uzakl ık yeter. 

Ve fiske giıbi hafif bir  yumruk indird i .  
O anda Saxonne beyninin patladığını sandı .  Bembe

yaz bir  ışık parladı gözleri önünde. Her yanı gevşedi ,  
uyuştu, tüm g ücünü yitird i .  Eşyalar sal land ı .  Her şeyi bu
lanık gördü.  Bir an sonra duyuları eski duruma döndü. An
lamıştı ne olduğunu, ve korkuya kapılm ıştı . Titrek bir  sesle:  

- Üstel ik  çeyrek metre uzakl ıktan vurmuşsu n !  diye 
mırıldandı. 

Billy gülerek: 
- Evet, 'hem de omuzlarımın tüm ağırl ığını  kattım 

yumruğuma, karşıl ığını  verdi .  Ama bu bir  şey değ i l  daha. 
Gel  sana •başka bir şey dana göstereyim. 

Göğsürtün üzerinde bir nokta aradı,  orta parmağıyla 
şöyle lbir vurdu o noktaya. Bu kez Saxonne basit bir felç 
geçirdi  ve soluğu kesild i .  Ama beyni kusursuz işl iyordu 
ve görüşü netti . Bi rkaç saniye sonra 'bütün o tuhaf duyu
lar yokolmuştu. 

Bi l ly:  
- Sempati'k sinir örgüsü, diye açıklad ı .  Rakibin diz 

hizasından :başlayan bir  yumruk attı mı , düşün bir kez ne 
olur. 1Bob Fitzsimmons'a dünya şampiyonluğuruı kazandıran 
bu vuruş olmuştur işte. 

Saxonne titredi ,  sonra kendi n i  bu deneyiere bırakt ı .  
O n a  insan anatomisinin zayıf noJrtalarını göstermek, B i l ly' 
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nin hoşuna g idiyordu. Parmağının ucunu Saxonne"un ön·ko
lunun ortas ı na bastı rı nca genç kad ı n  dayanı lmaz bir iş
kence çekt i .  B i l ly başparmaklarıyla boynunun iki  yanındall 
hafifçe s ıkt ı ;  Saxonne bayı lacağı n ı  sandı .  B i l ly çeşi tli nu
maraları yorumlayarak sürdürd ü :  

- Jiu-j itsu"nun öldürücü oyunlarından b i r i  bu.  Işte 
bu da ayak parmağı oyunu:  Goth bu oyunla yenmiştir 
Hackenschmidt"ti . Farmer Burns öğretmişti bunu bana . . .  
buna da yarı-Ne lson derler . . .  Şimdi,  diyel im ki şamata çı.  
kardın baloda, ben de oranı n patronuyum, ve seni zarar 
veremez duruma koymak istiyorum . . .  

Bir  el iyle bi leğini yakaladı , öbür el ini  önkolun altından 
geçirip bel ine sardı ve kendi bi leğini  yakalad ı .  başladı s ık
maya. Saxonne kolunun çat d iye kırı lacağın ı  anladı  hemen. 

- Bu oyuna · beni izl e •  oyunu derler. . .  Işte bunun 
adı da dem i r  bi lek:  bu oyunla bir çocuk bi le  bir adamı 
pes ettirir. Diyel im ki kavga ç ıktı , karşıs ındaki burnunu 
ısı rıyor . . .  'Herhalde burnunu yiti rmek istemezsin, deği l m i ?  . .  
Öyleyse şimşek hızıyla şöyle yapman gerek. 

B i l ly'nin başparmakları arası nda istemeyerek gözlerini 
kapadı,  şiddetl i bir ağrın ın  ilk belirti lerini duydu. 

- Eğer 'burnunu bırakmazsa iyice s ıkarsın parmak
ların ı ,  gözleri yuvalarından fırlar, yaşamboyu kör kal ı r. O 
zaman ıburnunu bırakacağından emin olabi l i rsin.  

Saxonne'u bıraktı ,  gülerek yatağın üzerine s ırtüstü 
uzandı. 

- Kendini nası l  duyuyorsun ?  diye sordu. Bütün bun
lar boksta kul lanı lacak oyunlar değ i l .  Ama kavgada ge
çerlidir.  

- Senden rövanşımı  alaca{jım,  dedi Saxonne ve ·be
ni  izle• oyununu yapmaya yeltendi .  Ama basar basmaz 
bir ç ığ l ık  att ı :  yaptığı oyunla ancak kendi canını acıtmışt ı .  
B i l ly beceri ksizliğine güldü.  Saxonne başparmaklarını Ja
pon usulü boynuna sapladı. ama parmak uçların ı  kıvı rmak
tan başka bir  şey yapamadı. Bu sefer yumruğunu çene ucu
na vurdu, ve yine bağı rd ı ,  çünkü el inin parmaıkları acı
m ıştı. 

Saxonne kızmıştı . 
- Herhalde bu acıtmaz el lerimi ,  d iyerek sempatik 

sinir  örgüsünü yumruklamaya başladı .  Ama gelişmiş ka
rın ve mide kasları o önem l i  noktayı öyle iyi koruyordu 
ki , yumruklardan hiç biri hedefine ulaşamadı. 
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- Devam et. vur daha, diye üsteledl Bi l ly. fyl gel iyor, 
beni bir tüyle gıdıkl ıyorsun sanki . 

Saxonne soluk soluğa durd u .  
- I y i  y a ,  Bay erkek ,öldürücü oyunlarınızdan söze

din siz. N 'olacak sanki? Bunlar erkek oyunu. Ben erkek 
deği l im.  Ama ben de öyle bir oyun bi l irim ki, tıepsini  bas
tırır, en güçlü erkeği ·bi le bir  küçük çocuk gibi güçsüz bı
rakır. Bekle bir dakka. Tamam, buldum. Kapat gözlerin i .  
Hazır  mısın? Bir  saniye sürmez. 

B i l ly gözlerini yumdu, bekledi.  Ve gül yaprakları gibi  
yumuşak dudakların ağzına konduğunu duydu. 

Hoşnut olan Bi l ly: 
- Sen kazandı n, dedi .  
Ve Saxonne'u kol ları arasına a ldı .  

XIV 

Ertesi sabah Bi l ly Hazel 'la Hattie'nin parasın ı  öde
mek için .kente indi .  Saxonne öyle sabı rsızdı k i ,  bu denli 
basit bir işlemin böylesine uzamasma akı l erdi remiyor, 
kocasının çok geci'ktiğinl düşünüyordu. Ama Bi l ly  arabaya 
koşulu atlarla ç ıkagelince, onu bağışladı .  

- Koşum takımlarını ödunç aldım, dedi B i l ly. Pos
sum'u bana ver, bin. Sana çift H' l ı  görkemli  arabayı gös
tereyim. lnan ki görmeye değer. 

Saxonne öylesine sevinçl iydi ki, k ır  yelel i ,  kır kuy
ruklu kula atların çektiği arabayla kentten ç ı karlarken he
men hemen ağzını  açıp da lbir  çift söz edemedi .  Araba 
sürücüs\inün oturduğu yer yumuşa'<. arkal ığı  yüksekti , ra
hattı. B i l ly hayran hayran fren tertibatının etki nl iğini  an
latJP duruyordu. Beygirleri önce kentin sert yoluna sürüp 
normal gidişi gösterdi ,  sonra dik 'bi r  toprak patikaya saptı. 
Araba poyraya kadar çamura hattı. Belçikalı aygırın kanını 
taşıdıklarından emin olmak istiyordu. 

Saxonne tam bir sessizliğe gömülmüştü. Bl l ly  onu bi
raz kaygı i le  gözlüyor, yan yan bakıyordu. Sonunda, Sa
xonne derin bir  iç çekişle sord u :  

- Ne zaman yola ç rkabileceğiz, sence? . 
B l l ly derin düşüncelere dalmış görünüyordu. 

- Belki iki hafta sonra . . .  belki  de iki üç ay. Bir ba
wtu olan, ama içine koyacak bir şeyi 'bulunmayan ( rlan
dal ıya benziyoruz. Işte sana araba, işte atlar, ama içi boş. 
Güzel bir av tüfeği bi l iyorum. on sekiz dolara alabll ir im. 
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Kelepir. Ama nasıl al ırs ı n ?  Hadi bakalım! Ödememiz ge
reken faturalar ne olacak? 22'1 i k  yeni b ir  otomatik tüfek 
de var, onu sana armağan etmek isterdim. Sonra, gözüm 
bir 30-30'da, alageyik avı Için.  Sen de •benim gibi güzel 
bir olta kamışı  istiyorsun, sökülür  takı l ır  türden. Ama bü
tün bu takım taklavat kaça patlari ılsted iğim koşum takı
m ı na su içinde elli dolar g ider. Araba da bir taze boya 
ister. Ayrıca, hayvanları otlağa salmak için ip Ister. arpa 
iç in yem tortıası ister, koşum için zırnba ister, ve bunun 
gibi daha bi r sürü şey. Biz lburada beklediğimiz sürece 
Hazel'la Hattie para yiyeeekler ve •hiç bir iş görmeyecek
ler. Ben de yanı p  tutuşuyorum yola çıkmak Için. 

Susuverdi .  Utanmış gibiydi. 
Saxonne kesin bi r sesle :  
- Bana bak, Bi l ly ,  benden sakladığın •bi r  şey var. 

gözlerin öyle d iyor bana. 
- Pekiyi,  Saxonne, dinle öyleyse. Sandow hoşnut de

ğilmiş.  Deli  g i bi saçma sapan konuşuyormuş. Bana bir  tek 
yumruk bi le vuramad ı .  Kendini ,  göstermek Için f ırsat bu
lamadı. Bu yüzden rövanşını istiyormuş. 'Kentte, sa�da 
solda hep aynı sözleri ediyormuş arkamdan. Beni tek el le 
yenebileceğ ini öne sürüyormuş. Ama bütün bunlar önemli  
deği l .  Önemli o lan şu:  Boks merakl ı ları mutlaka bir  rövanş 
maçı istiyorlar. Geçen sefer ödedikleri paranın karş ı l ığın ı  
alamadı lar. Salon t ık l ım t ık l ım olacak. Menacarler öyle de
diler bana. Bu sabah o yüzden geciktim. Onbeş gün sonra 
armut g ibi el ime düşecek üçyüz dolar daha var beni bek
leyen. Geçen sefer anlattığım durumun ayn ı .  Onu yere !.�
receğimden eminim. Hala benim s ıradan bir boksör oldu
ğumu, rastgele  bir  yumruğa kurban g itti�ini  sanıyor o. 

- Ama Bil ly,  boks karşı laşmalarının sa!:jl ı�ını  bozdu
ğunu söylemiştin sen bana eskiden. Bu işi  o yüzden ıbıra
kıp arahacı l ığa dönmüştün. 

- Benim sözüm bu gibi maçlar Için değildi .  Bu kar
şı laşmayı baştan kazanı lmış sayarım. Yedinci raunda ıkadar 
sürdüreceğim.  Gerekli olduğu için değil . ödedikleri parava 
karşılık seyirci lere bir şey vermiş olmak için .  Ellbet bir  iki 
yerim şişecek, sıyrı lacak. Sonra sırça çenesine vurup ge. 
reCii kadar onu yerde tutmanın fırsatını ayarlayacağ ım. 
Heosi bu Işte. Ondan sonra, dengimlzi bağlar, ertesi sa
bah yola çıkarız. Ne dersin? Haydi ,  söyle . . .  

Cumartesi aksam Saxonne bahçe kapısının mandal se. 
sini  duyunca fırlad ı .  B i l ly yorgun görOnüyordu. Saçları ıs-
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laktı , burnu ezi lmişti, bir yanağı ş işmiş, kulakları sıyrıl
mış, gözlerinin altı biraz çürümüştü. Altın dolarları karısı
nın avucuna koydu, onu dizlerinin üzerine oturttu. 

- Bu çocuk hakkında düşüncelerimda yanı lmış ım,  de
di .  Bir  açıldı mı ,  bayağı iyi dövüşüyor. Ondördüncü raunda 
kadar adamakı l l ı  uğraştırdı ben i .  Sonra, sana söylediğim 
gibi  lndird i m  onu. Çenesinin zayıf olması tıir  şanssızl ı k  
onun için .  Sandığımdan daha çevik. e l i  d e  ağır. Daha ik inci 
raundda kendini  saydırdı bana. Arka arkaya bir  yumruk 
atışı var k i ,  nefis. Ama o s ırça çene yok mu l Ondördüncü 
raunda kadar onu pamuklar içinde korumayı becerdi .  Ama 
para etmedi ,  onu devirdim sonunda. Hem, bana bak, ben 
çok sevindim maç ondört raund sürdüğü için. Tüm gücü
mü korudum .  Kolayca yendim onu. Hiç soluk soluğa kal
madım. Oysa !bütün raundlar hızlı geçti . Bacaklarım demir 
g ibi .  Kırk raund dövüşebi l i rd im.  Bak, sana hiç bundan söz
etmemiştim,  ama Chicago Dehşeti'nden dayak yiyeli gü
cümden kuşkulanmaya başlamıştım. 

Saxonne: 
- Şaka ediyorsun i  diye bağırd ı .  Formunda olduğunu 

çoktand ı r  bi lmiş olmal ıs ın.  Carmel 'de öylesine boks, gü
reş ve koşu yaptın k i .  

B i l ly ne yaptığını  i y i  'bi len bir  k i ş i  g i b i  başını  olumsuz 
anlamda sal lad ı .  

- Hay ı rl ded i .  O büsbütün ayrı. Carmel'de yaptık
Iarım insanı n  gücünü tüketmez. Ası l  gerçekle, yaşam ıkav
gasıyla karşı karşıya gelmel is in .  Raund raund üstüne. Kar
şında güçlü bir  rakip, tam formunda. Ancak o zaman -eğer 
birdenbire felç olmadınsa, eğer bacakların titremlyorsa, yü
reğin kopacak g ibi çarpmıyorsa, duraksamıyorsan, başı n
dan sersemlema bel irtisi yoksa-, i şte o zaman demir gi
biyim diyelbi l irs in .  Ben tam sağlıkl ıyım, anlıyor musun? Ve 
bir daha ringe çıkarak hiç teh l ikeye atmarn bu sağl ığımı.  
Durum açık .  Kolay kazanı lan bu para asl ında en zor ka
zan ı lanı. Bugünden ·başlayarak, art ık  yüzde i le geçinen bir  
arabacıyım ben . Seninle ikimiz yollara düşecek, ay vadi
siyle karşılaşıncaya dek gideceğiz. 

Ertesi saıbah erkenden arabalarına binip Ukiah'dan ay
rı ldı lar. Sürücü yerinde ikisinin arasında tüneyen Possum 
öyle sevinçl iydi ki pembe d i l i  bir karış d ışarıya sarkmışt ı .  

Önce, kestirmeden kıyıya inmeyi tasarlamışlardı .  Ama 
mevsim daha erken olduğundan, kış yağmurları ndan gev
şeyen yol lar arabaya geçit vermiyordu. Bu yüzden doğuya 
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döndüler, lake'e yöneldi ler. Niyetleri, kuzeye çıkıp Sacra
mento'nun yukarı vadisine doğru yol larını sürdürmek ve 
dağlar arası ndan Oregon'a ulaşmaktı .  Sonra bir çember 
ç izip kıyıya yöneleceklerd i .  O zaman yol lar trafiğe elve
rişli  olacaktı .  Onlar da o yoldan Golden G ate'e kadar ine
ceklerdi .  

Her yer yeşermiş, toprak çiçeklerle !bezenmişt i .  Dağ
lara vard ı klarında, en küçük vadi kocaman bir bahçeye 
benziyordu. 

- Pöh ! dedi Bi l ly. Yuvarlanan taş yosun tutmaz der
ler. Oysa biz çift atlı bir araba tuttuk. Yaşam boyu aynı 
zamanda ıbunca çok şeyim olmuş deği ld i .  Üstel ik ,  o za-
man lar aralba i le yersiz yurtsuz dolaştığım da yoktu. Öyle 
olmasına karşın . . .  Yuf be! Düşün ki  eşyalarımız bile bi
zim deği ld i .  Sahip olduğumuz tek şey, sırtımızdaki giysi
lerdi ,  b irkaç çift de eski çorap. 

Saxonne kocasının e l ini tutup sevg iyle okşad ı .  
- Üzüldüğüm b i r  tek şey var, ded i :  Her şeyi sen 

kazandın .  Benim h iç b ir  katkım olmadı. 
- Hadi canı m !  Her şeyi sen kazand ın sayı l ı r. M aç. 

larda yardımcımın rol'ü ne ise, senin rolün de o oldu. Se
nin yüzünden keyfim yeri ndedir, formundayım.  B i r  adam 
dövüşemez, eğer kendisine bakacak iyi bir yardımcısı  yok. 
sa. Sen ol masayd ın,  lben burada ıbul unmazdım.  Senin yü
zünden, kumar masasında neyim var neyim yok toplad ım,  
kapıyı açıp g ittim. Sensiz ne olurdum, düşündün mü tıiç? 
Şu anda onmaz bir  ayyaş olurdum. Belki de, bir • sarı •ya 
fazla vurdum d iye, ya da herhangi başka bir nedenle, San 
Ouentin'de beni asmış olurlard ı .  Bir  de şimdi bak bana. 

Göğsüne vurdu el iyle : 
- Bir tomar banknot var burada . . .  patrona at satın 

almak için.  Tuhaf değ i l  m i ?  Hem sonsuz bi r tat i l  yapıyo
ruz. hem de iş çeviriyoruz. Üstel ik  de kazançl ı  işler. Hem 
ziyaret, hem ticaret diye buna derler işte. Yeni b ir  mes
leğ im daha oldu : Oakland için at al ıyorum.  Becerikl i rtav
ranırsam eğer -ve beceri kl iyimdir-, Frisco'nun bütün 
firmaları beni aracı olarak kullanırlar. Bütün bunlar senin 
yüzünden oluyor. Sen benim küçük maskotumsun. Eğer 
Possum b izi gözlemeseydi . . .  Ama onun bakması um urumda 

bi le değ i l .  
Eği l i p  öptü Saxonne'u. 
Yokuş yukarı çıktıkça yol daha sarp, daha zorlu olu

yordu. Neyse ki tepe fazla y\jksek deği ld i .  Ço'k geçmeden 
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taşl ı  yolun inişine geçtiler, rengarenk çiçekli çayırlar ara
s ı ndan geçerek Maıvi Göller kanyonuna vardı lar. Vadinin  
d ibinde koyu lacivert bir  göl yatıyordu .  Karşıda, tepeların 
kıvrımları giderek kesişiyordu. Ta uzaklarda, mavı bir  dağ 
tablonun merkezini  oluşturuyordu. 

B ir  yerde arallayı durdurdular, kara gözlü, kıvırc ı k  kır 
saçl ı , yüz çizgi leri d üzgün bir adama sorular sordular. 
Adam Alman şivesiyle •karşı l ı k  verd i .  Yokuşun üzerine ku
rulmuş bir dağ evinin çardaklı balkonunda sevimli  bir ka
d ı n  gülümsüyordu.  Az i lerde, ıBi l ly atları şirin bir lokantalı 
otele su içirmeye götürdü. Otel in  sahibi d ışarı ç ıkt ı .  Sotı
bet ettiler. Kara gözlü,  kıvırcık k ır  saçlı adamı n  San Fran
cisco'lu bir  m i mar olduğunu, onun çizd iği planlara göre 
evini kendi e l iyle yaptığını anlattı otelci.  

Tepeler arasındaki yılankavi yol lardan i lerlerken, S i l ly 
usulca kıkır kıkır  güldü: 

- Sosyal kademelerde yüksel iyoruz. Sırtımızda çıkın
tarla yürüyeceğ imize araba i le yolculuk yapal ı , bize başka 
türlü davranıyorlar, görüyor musun? Hazel ' la Hattie'yi, 
Saxonne'la Possum'u,  ve de kulunuz bendeniz i ,  ve de b u  
lüks arabayı gören herkes lbizi gezip tozmaya ç ı kmış mi l
yonerler sanıyar olmalı .  

Koyu lacivert renkte i kinci bir  gölü geride bıraktılar. 
Yol geni·şl iyordu. Sağda ve solda, yemyeşi l çayırlar uza
nıyordu alabi ldiğine; üzerinde meşe ağaçları ve otlayan 
hayvanlar görülüyordu.  Bi-r n oktada, Clear gölü b i r  iç deniz 
glıtıi gözleri önüne seri ld i .  Yamaçlarında hala kar kal ıntı ları 
parıldayan yüksek dağlardan zaman zaman bir bora iniyor, 
suyun yüzeyini  kı rıştırıyordu. Saxonne görünümü seyrett i .  

- Bayan Hazard Cenevre gölünden coşkunlııkla sö
zederdi hep. dedi. Bundan daha güzel mi bi lmem l 

Bi l ly doğruladı :  
- Az önce tanıştığımız m imar b u  dağlara California 

Alpleri diyordu, farkında mıs ın? Eğer yanılmıyorsam, şu 
i lerde gördüğümüz yer Lakeport. Vahşi bir  yer. Demi ryol u  
b i l e  yok. 

- Buralarda ay vadisi de bulunmaz. Ama ne güzel 
görünüm ! Ne g'üzel l  

- Ba'hse girerlm k i  yazın burası cehennem gibi s ıcak 
olur, dedi B i l ly.  Hayır, bizim aradığımız yer daha yakın 
olmalı  kıyıya. Bununla birl ikte güzel olduğuna kuşkum yok. 
Elbette ki g üzel.  . .  duvara ası l ı  bir tablo g ilbi .  Ne dersin,  
burada mola verip banyo yapal ım mı? 
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On gün sonra Coluso yönetim bölgesi nde bulunan 
Wi l l iams'a vardı lar. Orada, uzun zamandan beri lik kez ola
rak demiryolu görooler. Bi l ly'n in  de beklediği buydu .  Çün
kü yolda Oakland'a göndermek üzere iki  nefls at almış,  
arabanın peşine takmıştı. 

Saxonne bakışlarını engin, göz kamaştıran Sacramento 
vadis i  üzeri nde gezdirdi ve : 

- Burası çok sıcak! yarg ı s ı na vard ı .  Dem iryolu yok, 
tepe yok, orman yok, manzanitas yok, madronyos. yok. 
ıssız ve hüzün verici bi r yer. 

Bi l ly karısının sözlerine ekledi :  
- Irmağı n  takımadalarına benziyor. Korkunç veriml i  

toprak, ama kürek mahkümları g ibi  çal ışma·k ister. Ağır 
Iş yapmaya meraklı  kimselere yarar burası .  Üstel ik,  i nsanı 
biraz eğlenmeye, ·hoş zaman geçi rmeye iten hiç bir şey 
yok burada. Bal ı k  tutmak yok, avianmak yok. Çal ış 'baıbam 
çal ış .  Burada yaşasaydım, işde yıpranı r giderdim.  

Kuzeye doğru çıktı lar. Sıcakta, tozda, Cal ifornia ova
larını geçti ler araba l le.  · Yeni tarım• yöntemin in  i lk  uygu
lamaları göze çarpıyordu 1her yerde. B itmiş durumda yahut 
bitmek üzere bulunan büyük sulama 'kanalları ,  dağlarda üre
tilen enerjiyi avaya taşıyan elektrik hatlan s ın ırları ç itler 
ya da tahtaperdelerle yeri bel irlenmiş küçük arazi ler fize
rinde yen i yapılan bir sürü çiftl i k  gördüler. Büyük, zengin 
ışletmeler böiünmüş, küçük parsellere dönüştürü lmüştü. 
Bununla birl i kte, ikibinibeşyüz ila beş'bin hektarl ık  geniş 
topraklar da vardı ·hala. Sacramento kıyı larından ufka dek 
uzanan bu toprakların ötesi nde beris inde meşe ormanla
rıyla kaplı vad i ler serpişti ri lmişti.  

Atları sulamak için yaklaştı kları küçük bir  arazi i l e  
m i n i m i n i  b i r  arnbarın sa'hibi : 

- Burada böyle ağaçlar bittiğine bakı l ı rsa, yaman bir 
toprak olmalı ,  d iyordu. 

Beş hektarl ık  arazinin büyük bölümünü genç ve s ı k  
meyve ağaçları kaplıyordu. Kalan bölümde, beyaz bada
nal ı kümesler ve tel lerle kapatı lmış g eçitler yapıl mıştı . 
Buraya yüzlerce kümes hayvanı kapatı lmıştı . Adam küçük 
ahşap bir evin yapı mına başlamıştı. Aniatmayı sürdürdü:  

- Toprağı satın aldıktan sonra ağaç dikmek için iş i
m i  bırakı p buraya geldim ;  bitirdikten sonra, tasfiyeye ka
dar. yeniden eski işime döndüm. Şimdi kesi n  olarak bu
rııya yerleştim artık. Ev biter bitmez karımı da get irece
ğim.  Sağl ığ ı  pek yerinde değ i l .  K ı r  havası onu iyi leşti rir. 
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Kentten kurtu lmak için planlar kurduk, yı l larca çal ıştık ça
balad ık.  Şimdi özgürüz artık. 

Zevkle için i  çekti . 
Yalağın suyu güneşten ı l ınmıştı. 
- Bekleyin, dedi adam. Onu iç irmeyin. Ben soğuk su 

veririm hayvanlara. 
Küçük b i r  hangara g i rd i ,  elektrik düğmesini çevirdi.  

Konserve kutusu büyüklüğ'ünde bir  motor çalışmaya baş. 
ladı.  Berrak bir su aktı sulama sisteminin merkez kana
lma, ve i ki nci su yol ları i le meyve bahçesine dağı l d ı .  

Adam sevinci nden yeri nde duramıyordu. Hayran hay. 
ran baktı .  

- Nası l ,  güzel su deği l  m i ?  Nefis, harika!  diye hay
kırd ı .  Bu su, tomurcuk demek, yemiş demek. kan ve ya
şam demek. Şuna bakın. Altın madeninin,  meyhanen in ne 
değeri var bunun yanında? Bunu söylüyorsam, bi lerek söy
lüyorum . . .  Yaşam ımın büyük bölümünü meyhane işletmek
le geç i rdlm.  Bu toprağı da meyhaneden kazand ığ ım para
larla aldım asl ı nda. Ama hep tiksindim o meslekten.  Ço
cukluğumda bir çiftl ikte çal ışm ıştı m .  Bu yüzden yaşam bo
yu kı rlarda gezmeye can atardım.  Sonunda oldu işte l 

O canı m  suyu datıa iyi görmek için gözlüklerini s i ld i ,  
sonra el ine b i r  çapa a l ıp  yan kanallar açmak üzere ana 
kanaldan aşağıya doğru indi.  

- Yaşam ımda görmüş olduğum en tuhaf meyhanecl 
bu, dedi Bi l ly .  Basit bir iş adamı sanacaktım onu. 

Saxonne: 
- Hemen gitmeyeJ im buradan, diye yalvard ı .  Onunla 

biraz tartışmak isterdim. 
Adam gözlüklerini s i le s i le  geri  döndü. Yüzü ış ı l  ış ı ldı .  

Büyülanmiş g i·bi bakıyordu suya. Saxonne için onu konuş
turmak, motoru işletmek kadar kolay oldu. 

- Bütün bu gördükleriniz 1 850'1erden. öncülerden 
kalmadır, dedi adam. Meksikal ı lar hiç bir zaman buralara 
dek gelmedi ler. Bu topraklar hukümetindi .  Herkesin pa
yına seksen hektar duştü. Seksen he�tar güzel ,  verim l i  
toprak. H ektar başına al ınan lbuğday ürünü hakkı nda ina
nı lmaz rakamlar veri ldi .  En çal ışkan, en akı l l ı  öncüler •ken
di lerine verilen toprağı de] cr lendi rdi ler, başka öncülerle 
ortaklık kurdular. Iyi bir çitt l i'k kurmak için çok toprağa 
gerek olduğuna gere, iyi çiftiikierin sayısı bu bölgede h ızla 
çoğaldı .  

Saxonne Mark'ın sözünü anımsayıp: 
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- Şanslı ç ıkan onlar oldu, dedi.  
Adam kafasını sal iayarak onayladı, sonra konuşmasını 

sürdürdü : 

- Öncüler toprakları kesi p  biçti ler, düzenledi ler, bir
leşti rdi ler ,büyük ç iftl ikler yaptılar, büyük ahı rlar, şahane 
evler yaptı lar, meyve ağaçları d i kti ler, süs bahçeleri aç
tılar. Bunca zeng i n l i k  genç lerin gözünü kamaştırdı .  Para 
harcamak için kente indi ler. Yaşl ı larla gençler lbir  noktada 
birleşti ler: Toprağı yoksul laştı rd ı lar. Yıl larca toprağı zor
layıp şaşı lacak miktarda ürün aldı lar. Ama bu toprağın 
zeng i n l iğini  o luşturan unsurlardan hiç birini  yeri ne getir
medikleri için,  çok geçmeden toprak ıbitti tükendi .  Bazı 
yerler bugün öylesine verimsizleşm işt ir  ki, 9()1 gibidir .  Ş im
di büyük arazi sahipleri !bırakıp gitmişlerd i r. Biz küçükler 
bu yüzden ufak tefek bi r şeylere sahip olabi l iyoruz. Kısa 
bir süre sonra tüm vadi benimkinin çapında küçük küçük 
parçalara bölünecek. Bakın biz ne duruma getird ik  bura
sını :  Üzerinde buğday bi le bitmeyen kısı rlaşmış toprağa 
yen iden can verdik. Bunun için de toprağı sulamak, ge
rekl i özeni göstermek yett i .  Yen iden taşamaya başlııdı bu 
toprak. Güzel meyve bahçelerimize bakın ,  görürsünüz de
diğimin doğru o lduğunu. Suyumuz var. Dağdan da akıyor, 
ayakları mız altında da. Önceki akşam bir yazı okuyordum. 
Yaşamın her çeşidi  besine bağ l ı ,  lbütün besinler de suya, 
diyordu o yazıda. Bir kilo besin  maddesi üretmek Için 
beşyüz l itre su gerek, bir kilo et almak için beşbin l itre 
su gerek. Yı lda ne kadar su içersi niz? Beşyüz l i tre, diye
l i m  beşyüz ki lo. Iyi amma, yı lda yüz ki lodan çok sebze 
ve yüz ki lodan çok et yersiniz, öyle deği l  m i ?  Bu demektir 
k i  bir yıl içinde sebze ve meyve olarak el l i  ton, et olaratc 
da beşyüz ton su tüketiyorsunuz. Özetle: sizin gibi sevi ml i ,  
ince bir  hanımcığı yaşatmak iç in  beşyüzel l i  buçuk ton su 
gerekl i .  

B i l ly  şaşkınl ıktan söyleyecek söz bulamadı ,  ancak: 
- Vay canına l diyebildi .  
Eski meyhaneci ekled i :  
- Nüfusun n e  kerte suya bağl ı  olduğunu görüyorsu

nuz. Iyi ya, bizde su var işte. Toprağın altı üstü su dolu. 
Sonsuz yedekleri miz vardır .  Ve bi rkaç yı l  sonra bu vadi
nin nüfusu Belçika'nın nüfusuna eşit olacak. 

Motorun durup d inlenmeden yer altı ndan çektiği ve 
yeniden toprağa geri verdiği bi lek kalınl ığındaki suyun 
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büyüsüne kapılan adam sözünün gerisini  getirmeyi unuttu 
ve konukların gitti klerini bi le görmedi. 

Bil ly hayran hayran: 
- Düşün ki bu adam eski bir meyhaneclymiş!  d iye 

söylendi .  
- Gürül gürül akan suları, yaşamak için buraya ge-

lecek olan bütün o i nsanları düşünmek çekici bir  şey. 
B i l ly  güldü:  
- Evet ama, burası ay vadisi deği l ,  ded i .  
- Hayır, değ i l .  A y  vad isinde toprağı  sulamaya gerek 

yok. Halfa ve ona benzer birtakım ürünler dışında. Bize. 
yerden doğal olarak fışkıran, küçOk derelere bölünerek 
çiftlikten geçip sonunda güzel 'bir  çay oluşturan su ge
rekl i .  

- Içinde de alabalıklar yüzmel i ,  dedi B i l ly .  Kıyı la
rında söğütler, çeşit çeşit ağaçlar bulunmal ı .  Şurada b i r  
yüksek burun o l malı  ki oltaya takılan alaıbal ığı  yukarı çe
ke'bilsin.  Ötede de derin bir gölcük ister, içinde yüzmek, 
yüksekten atlamak için. Sonra. su Içmeye gelen derekuş
ları , arada sırada bir alageyik belki . . .  

Saxonne sözü alıp sürdürdü:  
- Tarlalarda çayırkuşları , ağaçlarda kumrular,  göğsü 

siyah tüylü cinsinden: sonra, k ır  ağaç sincapları . . .  
B i l ly Hattie'nln sağrıs ına yapışan 'bir sineqi kamçısı

n ın  ucuyla kovdu, düşüncesini  yüksek sesle açı klad ı :  
� Bu a y  vadisi  yaman b i r  vadi olacak doğrusu ! Aca

ba bulabi lecek miyiz onu? 
Saxonne kesin inançla başını sal lad ı :  
- Yahudiler nasıl ·Adanmış Topraklar • •  buldularsa, 

Mormen'lar nasıl  Utah'ı buldularsa, ve öncü ler nasıl  Cal i
fornia'yı buldularsa, biz de öyle ıbul�,r.ağız. Oakland'dan çı
karken bize veri len son öğüdü aklına getir :  ·Arayan bulur• 
demişlerdi .  

xv 

Güzel araba. yen iden canlanmış,  çiçeklerle bezenmiş 
yemyeşi l  topraklar arasından kuzeye doğru yol almayı sür
dürdü. Wll lows, Red Bluff ve Redding kentlerinde mola 
verdi ler, Colusa, Glen, Tehama ve Shasta yönetim böl
gelerinden geçti ler. B i l ly bir sürü çiftliğe uğradı ,  ama an
cak üç at buldu satın al ınacak!  Hayvanları  incele rken , 
Saxonne da kadınlarla konuşuyor, aradıkları vadin in  o yö
relerde bulunmadığına gltglde daha çok inanıyordu.  
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Reddlng'de Sacramento'yu bir araba vapuruyla aştı lar, 
cehennem gibi sıcak bir günde bir dizi yüksek ova ve 
tepeyi geçtiler. Sıcak her an b i raz daha artıyor, dayanı l
maz oluyordu.  Ağaçlar yanmış,  çal ı lar ölüydü. Yeniden Sac
ramento ı rmağıyla karşı laştı lar ve Kennett'teki yüksek fı
rınları gördüler. O zaman anladılar Ibitki örtüsünün neden 
yok olduğunu . . .  

Endüstri kentinden ç ı k ı p  yükseklere tırmanmaya baş
ladı lar. Görünüm değişti. Evler, yırtıcı kuşlar g ib i ,  dipsiz 
uçurumlar üstünde ası l ı  durmaktaydı sanki . Iyi durumda 
geniş bir yoldan. m l l lerce uzanan dik bir  bayı rı t ı rmandı
lar, Sacramento kanyon'una daldı lar. Burada yol hafif me
yi l l iydi ,  ama kayaların içine oyu lmuştu, ve öyle daral ıyor
du ki ,  karşıdan gelen başka bir  arabaya rastlarım d iye ödü 
·kopuyordu Bi l ly'ni n .  Aşağıda, ta uzakta, ı rmak çakı l l ar üze
rinde köpürüyor, çağlayanlar halinde aııkada bı raktıkları bü
yük vadiye doğru koşuyordu. 

K i m i  zaman, yol en geniş olduğu yerlerde, atları Sa
xonne sürüyor, Bi l ly  de arabanı n  yükünü hafifletmek için 
yürüyordu .  Saxonne da s ı rayla yürümek için ayak d iredi .  
Zaman zaman Bi l ly,  güzel im atiarına soluk aldırmak için 
ara'bayı durduruyor, Saxonne 'hayvanları okşuyordu. Sarıya 
çalan kahverengi ,  yollu  kadifeden bi r elbise içi nde çok 
şıkt ı ,  yüzü pembe pembe id i .  Kısa eteği altında aynı ku
maştan tozlıık takmıştı baldı rlarına. Sözcüklerle aniatılma
yacak gibi  sevinçl iyd i .  B i r  an, kocasına aşkla dolu bakış
Iaris karş ı l ı k  verince, B i l ly 'bir  şey söylemeden duramaya
cağını  anlad ı .  

- H ey ! Çocuk !  diye haykırd ı .  
Saxonne'un yüzü aydın land ı .  
- Hey! Çocuk !  diye karş ı l ı k  verdi .  
Denize doğru uzanan yüksek kayal ıkların derin bir  

yarığında kamp . kurtıp bi r gece geçirdi ler. Orada bir  •kutu 
atelyes inin çevresi nde bir köy vardı. Dişleri dökülmüş ıbir  
ihtiyar sönük gözleriyle yabancı yolcuları izled i ,  gezgin 
satıcı olup olmadıklarını sordu. 

Parlak mavi göğe dek yükselen Castle Crangs' ın ya
nından geçti ler. i l k  kez olarak görüyorlardı Shasta dağını . 
Çok uzaklarda. sık ağaçlı vadi lerin gerisinde, pembeye ça
lan karl ı  ıb i r  tepe eriyordu nefis bir  alaca karanlrkta .  O 
•.epeyi her yandan günlerce gördüler. Dik  bir  bayırı  tır
mand ı ktan sonra , beklenmedik b i r  dönemeçte, Shasta dağı 
karşı larına dik i l iveriyordu . Şimdi ·bi r  deği l ,  iki doruk ayır-
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dediyariard ı :  dorukların arası nda buzullar parıldıyordu.  Gün
l erce, ki lometrelerce tırmandı lar, ama nereye vard ı larsa o 
dağı ,  o dağı n  karlara bürünmüş yeni şeki l lerini ,  yeni gö· 
rünüşlerini  buldular ufukta. 

- Gökte s inema oynuyor sanki , dedi Bi l ly  sonunda. 
Saxonne içini çekti .  
- B'ütün bunlar öylesine güzel,  öylesine güzel ki ! 

Ama burada ay vadisi  yok. 
B ir  kelebek ordusu i le  karşı laştı lar. Bu hareketli tıay· 

·,ancıklardan mi lyonlarcası tekdüzen esmer bir  tıalı gibi  
kapiarnıştı yol u.  Araba, günlerce onların a rası ndan bir  yol 
aça aça i lerled i .  Atlar soludukça kelebekler sessizce uçu
şuyor ve sanki yol yukarıya doğru yüksel iyordu.  Kar tane
leri gibi  �umuşak ve hafif. kahverengi-sarı bulutlar dalga 
dalga yayı l ıyor, tahtaperdelere çarpıp yığı l ıyor, ya da yol 
kıyısı ndaki sulama kanal larına dökülüp akıntıya kapıl ıyor
du. Hazel ve Hattie kelebeklere a l ışmakta gecikmedi ler, 
Possum'u yatıştı rmanın bir yolu bu lunamad ı .  

Bi l ly  gülerek: 
- Kelebeklere al ıştır ı lmış atlar, görülmüş şey m i ?  

diyordu. Bizi mki lerin değeri e l l i  dolar arttı şimd i .  
Yolda rastladıkları b i r  yolcu : 
- Hele O regon'un çizgisini  Rogue River vadisine dek 

geçin, o zaman görürsünüz, dedi.  Ik l im,  görünüm ve mey
ve ürünü bakımından 9erçek b i r  cennet orası ,  Tanrının cen
neti derler ya, öyle. Dekar başı na beşyüz dolar hesabıyla 
yüzde ikiyüz getiren meyve çiftl ikleri çıöreceksin iz orada. 

Yolcuyu geride b ı raktıktan sonra Bi l ly :  
- Adam sen de ! ded i .  Öyle zenginl iği  sindiremeyiz 

biz. 
Saxonne: 
- Ay vadisinde elma yetiş i r  mi  bilmem. diye karş ı l ı k  

verdi .  A m a  bir  Bi l ly, b ir  Saxonne, bir  Hazel,  b i r  Hattie. b ir  
de Possum'un değerini hesaplayarak, ay vadisinin yüzde 
onbin mutluluk getirdiğini  bi l iyorum. 

Siskiyou yönetim bölgesini  geçtikten, yüce dağlar aş
tıktan sonra Ashland ve Medford'a ulaştı lar, Rogue R lver'in 
vahşi kıyılarında kamp kurdular. 

- Burası harika, nefis.  dedi Saxonne. Ama ay vadisi  
değil .  

Bi l ly  doğrulad ı :  
Hayır, a y  vadisi deği l  burası .  
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O gün B i l ly dev bir  alaba l ı k  yakalamış, onu kıyıya çıka
rabilmek için boynuna dek ırmağın buz g ib i  sularına dalmış 
kırk dakika uğraşmış, ama sonunda Kızılderil i ler gibi nara 
atarak pu l l u  avını solungaçlarından yakalayıp karaya çıkar
mayı başarmıştı. 

Grant boğazını  geçtikten sonra, Oregon dağları ve 
meyve yüklü vadilerin arası ndan kuzeye doğru yollarını 
sürdürdü ler. 

- Bulmak için aramak gerek, dedi Saxonne. 
U mpqua üzerinde kamp kurdukları akşam, Bi l ly yaşa

mında avlamış olduğu i lk  a lageyiği parçalamaya uğraşır
ken, başını kaldır ıp şöyle dedi Saxonne'a: 

- Eğer California 'yı tanı masaydım, O regon tıer ba
kımdan beni doyururdu diye düşünüyorum. 

Alageyiğin etin i  t ıka basa yedikten sonra d i rseği üze
rine yaslanıp uzandı ,  s igarasını  tel lendirdl .  

- Belk i  de ay vadisi  diye bir yer yoktur, ded i .  Ama 
ne önemi var? Yaşamımızı sonuna dek böyle yollarda ge
çire'b i l i rdik.  Başka bir şey istemezdim 'ben. 

Saxonne, sakin sakin, ama inançla:  
- Bir  ay vadisi  vardır, diye karş ı l ı k  verd i .  Ve biz 

bulacağız onu. Bulmamız g erek. Bana bak B i l ly, bir yerde 
yerleşmemiz gerek, yoksa ne küçük Hazei 'I 1Jr, ne küçük 
Hattie'ler, ne de küçük Bi l ly'ler olur. 

'Bi l ly :  
- Ne de küçük Saxonne'lar, diye ekled i .  
- N e  de küçük Possum'lar. 
Saxonne Bi l ly'nin son sözüne karşı ç ı kar gibi başını  

sal iayarak el ini  uzatı p köpeği okşamak istedi .  Alageyiğin 
kB'burgalarından birini oburca kem iren 'hayvan öfkeyle 'hı r
ladı .  Saxonne parmakları nı  dar kurtardı köpeğin dlşlerin
den. Kızgınl ı kla e l ini yeniden uzatıp:  

- Possu m !  diye 'haykırdı .  
B i l ly uyard ı :  
- B ı rak b u  sevdayı.  El inde değ i l .  V e  bu kez kaçıra

mazsın parmakları nı .  

Possum'un hırlayışı  datıa sert çıktı .  Kemiği iyice çe
neleri aras ı na yerleştirmişt i .  Gözleri çakmak çakmak, tüy
leri d iken diken ol muştu öfkeden. B i l ly -beğendi onun bu 
durumunu: 
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- Iyi bir köpek kem iğini  savunur! Başka biçimde dav
ranmış olsaydı,  beğenmezdim onu. 

Saxonne karşı koydu : 
- Ama o benim Possum'um ! Ve beni sever. B i r  kuru 

kemiği bana yeğ tutmamalıyd ı .  Sonra, beni sayması ge
rekir. . .  Hadi Possum, ver o kemiği bana. Hemen verin 
bana o kemiği ,  beyefendi ! 

El ini  usulca uzattı. Hayvanın hırlaması arttı , sesi yük
seldi,  bir daha kalkıştı ıs ırmaya. B i l ly: 

- Bunu yaptıran içgüdüsü, diye yineled i .  Seni çok 
sever ama böyle davranmaktan a l ıkoyamaz kendini .  El inde 
de�i l  k i .  

Saxonne dlrett i :  
- Kem iğini  yabancı lara karşı savunmakta hakl ıdır ;  

anası na karş ı ,  hayır!  Bu kemiği verdirteceğim ona.  
- Bu cins av köpekleri kötü huylu o lurlar, Saxonne. 

Azdıracaksın onu. 
Saxonne n iyetinden caymıyordu. Vakacak odunlar ara

sından 'küçük bir sopa aldı .  
- Şimdi beyefend i ,  verin bana tbakayım o kem i ği . 
Sopayla korkuttu. Köpek yırtıcı bir  tıayvan g ibi  fı ı rl ı

yordu. ısırmak için yeni bir  atı l ı m  yaptı , sonra kemiğin 
üzerine abandı .  Saxonne sopasın ı  vuracakmış g ibi  g ibi  kal
d ı rdı .  Ve işte o zaman, hayvancağız 1birden'bire kem iği  bı
raktı, s8'h ibesinin ayakları dibinde sırtüstü yere yuvarlandı, 
ayakları nı  havaya d i kti .  Kulakları nı  arkaya doğru i ndirmiş,  
tesl i m  olmuştu. Gözleri nemliyd i .  Baş eğdiğ i ,  yarvaran göz
lerinden okunuyordu. 

B i l ly çok duygulanmıştı.  
- Vay canına l Olur şey d eği l !  ded i .  $una bak hele! 

Savunmadan caydı .  Karın boşluğunu, bütün .nem l i  organ
larını ,  tüm yaşamını sana tes l im ediyor. Sanki ,  al işte, 
çiğne beni ,  canı m ı  al, demek istiyor sana. Seni seviyo
rum. senin kölenim 'ben. d iyor. Ancak, ıkemiğimi savun
maktan a l ıkoyamam kendi m i .  Jçgüdüm benden daha güçlü .  
Öldürsen de çaresi yok, d iyor. 

Saxonne da duygulanmıştı. Gözlerinde yaşlar parl ıyor
du. Eği ld i ,  küçük ıJıayvanı kol ları arasına a ld ı .  Possum b i r  
çırpınma nöbeti g eç iriyor, sars ı ra sars ı ra in l iyor, titriyor. 
sahrbesinin yüzünü yalamak içi n  kıvramyordu. Ve bütün 
bunları bağışlanmak için yapıyordu. 
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üzgündür. Bir daha tıiç bu biçimde canını sıkmayacak. Hadi 
elci köpeğim benim. . .  Bak görüyor musun? ı l şte kemlğln. 
Al onu. 

Köpeğl yere bıraktı .  Ama hayvan, kemlkle sahlbesi 
arasında bir seçim yapamıyordu. Izin verdiğinden emin ol
mak Için yüzüne bakıyor, sabırla bekl iyor, kendisini iki zıt 
yöne doğru çekiştiren görevle istek arasındaki 'korkunç 
mücadele içinde titreyip duruyordu. Saxonne her şeyin 
yolunda olduğunu bir daha söyledi, iznini bir baş işaretiy
le vurguladı ve .Possum ancak o zaman geri aldı hazine
sini. Aldıktan bir dakika sonra ani bir korkuyla �burnunu 
kaldırıp kaygı i le baktı sahibesine. Saxonne gül'ümsedi ,  
başıyla giiven vericı bir Işaret yaptı .  Possum'un Içi rahat
lad ı .  Derin bir Iç çekişle başını değerli alageyik kaburga
sına eğdi. 

B l l ly ağır ağır düşüncesini söyl edi : 
- Mercedes'in hakkı varmış:  Köpekler nası l  ki bir ke

mik için dövüşürlerse, Insanlar da iş bulmak için dövü�j
yorlar. lcxıüdüdür işte bu. Possum'un seni ısırmak iste
mesi gibi, ben de yumruğumu bir • sarı •nın çenesine In
dirmekten al ıkoyamıyordum kendimi. Bunun açıklamasını 
aramaya gerek yok: Bir insan neyi yapmak zorundaysa 
onu yapar. Hal l 'ü anımsarsın.  Yarış sırasında elindeki değ
neği niçin Timothy Mc Manus'un hacakları arasına fırlat
tığını açıklayamıyordu. Ben de tııpkı onun gi'bi davrandım:  
ıf<lracımıza. Jimmy Harmon'a vurmam Için h iç  b ir  neden 
yoktu. ıJyi bir adamdı ,  son 'kerte açık yür�kl i  ve sade Idi .  
Ama ona vurmak zorundaydım, çünkü ı::ırev basarısızlı'kla 
sonuçlanacaktı, ve yüreğimde öylesine bir burukluk vardı 
ki, a�zımda bile duyuyordum o acı tadı .  Şimdiye dek sana 
söylemedim: Sonradan onu gördüm bir kez. Yolunu bek
ledim,  özür di led im kendisinden . Bunu niçin yaptıqımı da 
bilmiyorum. Onu niçin dövdümse, aynı nedenle öiür di
ledlm sanırım . . .  , yani bunu yaomak zorunda oldui'iı ım icin. 

Umpgua ırmağının kıyısındaki kamp yerinde, Bi l ly olay. 
ların nedenini gerçekçi sözlerle açı•klarken, Possum da ya
şamın gerçeklerini alageyik kaburgasını kemire kemlre be
l irtlyordu. 

XVI 

Roseburg kentine girerken Saxonne tutuyordu dizoin-
1eri. Possum yanında oturmuştu. Araba ağır ağır i lerle-
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mekteydi .  Arkasına, iki  genç beygir  ba�lıyd ı .  Bağlı olma
yan yarım düzine at da geriden izl iyordu arabayı .  B i lly. 
dokuzuncu atın sırtında, en arkadan gel iyordu . Topladığr  
atlardan yedisini  Aoseburg'dan West Oakland'a yol ladı .  

Beyaz serçe öyküsünü Umpqua vad isinde duydular. 
Yaşı biraz i lerlem iş,  bolluk içi nde yaşayan bir çiftçiydi an
latan. Dört başı mamur, düzenli  çiftl iği  örnek olara1c gös
terile'b i l i rd i .  Komşuları çeyrek mi lyon dolar değer biçiyor
lard ı .  

Akşam yemeğini yerken, adam Bi l ly'ye sordu:  
- Çiftçi i l e  Ibeyaz serçenin öyküsünü bi l iyor musu

nuz? 
B i l ly: 
- Beyaz serçenin varl ığ ından b i le haberim yok, kar

şı l ığ ını  verd i .  
- Doğrusunu Isterseniz, beyaz serçeye rastlamak pek 

de kolay değil. Neyse, ben öyküyü anlatayım. Bir varmış 
bir yokmuş, eskiden bir çiftçi varmış.  Neye el uzatsa ba
şarısızlığa uğrarmış.  Durumu gün geçtikçe kötüye g idiyor
muş. Ta ki birisi g ünün birinde beyaz serçeden sözetmiş 
ona. Demi ş  k i ,  b u  serçe ancak sabahın köründe ortaya 
çıkar demiş, daha adamakı l l ı  gün doğmadan. ve onu ele 
geçiren çiftçiye her türlü bolluk ve mutluluk getirir de
miş. Ertesi günden tezi yok, b izim çiftçi başlamış şafakta 
kalkmaya. Beyaz serçeye rastlamak için aylarca her sabatı 
oralarda dolaşmış,  ama öyle bir kuş i l işmemiş bile gö
züne. 

Adam başını  sallayıp sürdürdü. 
- Evet. o harika beyaz serçeyl görememiş , ama bu

na karşıl ık öyle çok şey görüp öğrenmiş ki kahvaltıdan 
önce, ve öylesine çok çalışmış ki ,  kısa zamanda çiftl iği 
gel işmeye başlamış, borçlarını ödemiş, para bile artırmış.  

Ertesi gün öğleden sonra, yolda g iderken, B i lty derin 
düşüncelere dalmıştı .  Sonunda, kafasını  kaldırıp sessizl i ğ i  
bozdu :  

- Çok iyi anlıyorum, dedi .  Ama tıoşuma g itmiyor. 
Beyaz serçe diye bir şey yoktur elbet. Ama sabah erken 
kalkıp o zamana dek boş verdiği  şeyleri görünce . . .  Evet 
çok iyi anl ıyoru m .  Bununla birl i kte, eğer bir �iftçinin ya
şantısı buysa, ay vadisini  bul maktan vaz geçiyorum Sa
xonne. Yaşam b i r  d izi  ağır işlerden okışmamal ı .  Eğer k ı r
da da sabahtan akşama dek çalışmak ve pratik olarıık 
kentteki g ibi  zor işler yapmak gerekecekse, bunun farkı 
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ne? Kendine ayı raıbi leceğin bütün boş zaman ı n  da uykuya 
gidecek. Oysa uyuduğun zaman, ölmüş gibisin,  yaşamdan 
yararlanamazsın .  Kentte uyumuşun, ya da kırda, aynı şey : 
ölü gibi olduıktan sonra. Ben yolda yürümeyi, 'bir  a lagey i k  
vurmayı ,  yahut arada s ı rada bir  a labal ı k  yakalamayı , canı m  
isted iği zaman gölgede sı rtüstü uzanıp yatmayı , gülmeyi, 
sen le !birl ikte yaşamı n  tadın ı  çıkarmayı ,  ve . . .  yüzmeyi yeğ 
tutarım. Ama gerektiği zaman iyi bir işçi olmasını da bi
l i rim.  Görüyorsun ya yeterince çalışmakla ç ı ld ı racak g ibi 
çalışmak aras ındaki ayrımı ! 

Saxonne tümüyle payiaşıyordu kocası n ın  düşünces i n i .  
Ağı r işler yaptığı yıl ları düşünüyordu. O yı l larla, yola çık
tı ktan beri sürdükleri mutl u yaşantı arasında hiç b i r  ben
zerl i k  yoktu. 

- Zengin ol mamıza hiç gerek yok, ded i .  B ı rak kovala
sınlar beyaz serçeyi .  Sacramento adalarında ya da vadiler
de. Biz ay vad isinde sabah erken 'kalkarsak serçe aviaya
cak deği l iz :  kuşların ötüşünü duymak ve onlarla birl ikte 
şakın1�k için kalkacağız. Sıkı  çalıştığımız günler o l u rsa, 
onun acısını  eğlenceye daha çok zaman ayı rarak çı-kara
cağız. Canın yüzrnek isterse ben de senle !bir l i kte g ide
ceğim, ve öyle çok eğleneceğiz ki dinlenmek için çalış
mak isteyeceğiz. 

B irkaç gün sonra Bi l ly, güneşten yanan terl i  alnını ku
rulayarak: 

- içim dışım kavru ldu ! ded i .  K ıyıya doğru i nsek m i ?  
N e  dersin? 

Batıya çevi rdi ler rotayı,  yüksek vadilerden dümdüz 
aşağı indi ler. Deri n,  vahşi boğazlardan geçen yol öyle 
köfü durumdaydı ki, yolun yedi m i l l i k  ıbir bölümünde, kı
r ı l ıp dökülmüş on tane motorlu 'kamyona rastladılar. 

B i l ly atiarını çok hırpalamamak için gürül gürül akan 
bir  derenin kıyısında erkenden kamp kurdu ve üstüste iki 
al�b!ll ık  yakalad ı .  Saxonne da o derede yaşam ının i lk bü
yük alabal ığını  tuttu . O güne dek yirmiıbeş santimden bü
yüğünü avlamış deği ld i .  Ama bu :kez kamışın makarası öy
le g ıc ırd ıyordu ki, Saxonne çığlığı  bastı. Bi l ly yanına koş
tu, nasıl  yapacağın ı  gösterdi .  Uzun dakikalar geçtikten son
ra Saxonne, alı al moru mor, coşkudan gözleri parı l  parı l ,  
d i kkat ve özenle canavarı sudan çekip kuru kurnun üze
rine yatırd ı .  Bal ı k  iğneden kurtuldu,  korkunç hareketlerle 
çırpınmaya başladı . Saxonne avının üzerine saldırd ı ,  iki  
eliyle ya'kalayıp yukarı kaldırd ı .  
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- Kırk santim var, dedi Bi l ly.  Ey! söyle lbakalım, ne 
yapacaksı n  bunu? 

- Elbette ki önce yı kayıp kumlardan temizleyeceğim. 
- Onu olduğu gibi sepete sokarsan daha Iyi  edersin ,  

diye öğüt verdi B i l ly. 
Sonra sustu, alaycı bir gülümsemeyle yaptıklarını iz

ledi.  
Saxonne derenin kıyısından şahane bal ığı suya daldır

d ı .  Balık çırpındı , Saxonne kası ldı ,  bal ı k  yokoldu gitti .  Sa
xonne büyük bir  üzüntüyle:  

- Aaa ! diye bağırdı .  
B i l ly, b i r  yargıç gib i :  
- B i r  şeyi bulan, bulduğunu korumasını b i lmel i ,  ded i .  
- Boşver, karşılığını Jlerdi Saxonne. Senin tuttu�un 

balıkların hepsinden daha büyuktü ya. 
Bil ly mırı ldandı: 
- inkar etmiyorum. bal ı k  avlamakta ustasın .  Beni na

sı l  yakaladı n !  
- Doğrusu bi lmem. Adamın biri,  fiV m evsimi dışında 

alabal ık  avladığı Için yakalanınca, • meşru müdafaa• ge
rekçesini i leri sürmüş; belki sen de o adam gibi yapı
yorsun. 

B i l ly düşündü, sözü nereye vardıracağını  kestireme-
d l .  Saxonne durumu açık ladı : 

- Adam ,  alabalığın kendisine saldırdığını öne sürmüş. 
B i l ly s ı rıttı . Bir çeyrek saat geçtikten sonra: 
- Beni mat ettin, ha! dedi.  

Hava kapal ıydı .  Shell  River'ln kıyısından i lerlerken 'bi r
denbire sis Ind i .  B l l ly  neşeyle: 

- Oooh! dedi .  Ne g üzel, değ i l  mi? Kuru bir sünger 
suyu nasıl çekerse, ben de sisi öyle çekiyorum gal iba. 
Şimdiye dek hiç  böylesine sevmemiştim sisi .  

Saxonne da sis i  kollarıyla kuca'klayarak s evincini gös
teriyor, içinde yüzer gibi yapıyordu. 

- Güneşten bezeceğim hiç akl ımdan geçmezd i ,  dedi .  
Ama şu son tıaftalar öylesine güneşte kaldık ki, bıkkı nl ı k  
geldi. 

- Sacramento vadisine ayak •bastığımız günden beri 
gCıneşln altındayız. Fazla g üneşte Iş yok. Hiç deöilse bunu 
öörenmiş oldum. Güneş alkol gibidi r. Gök bir hafta kapal ı 
kaldıktan sonra güneş çıktı m ı ,  insan nası l  hoşlanıyari 
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Bir damla viski etkisi  yapıyor. Yüzdükten sonra sudan çı
k ıp g üneşte yatınca da iyi gel iyor insana. Çünkü o zaman 
bir güneş koktey l i  içiyorsun .  Ama şurada, kumlar üzerinde 
iki saat yatıp kal ırsan, aynı tadı vermez. insan öyle tern
bel!;;ş:; ki ,  giyinmeye b i l e  üşenir. Bacaklarını sürükl( 
s·ürükleye gidersin eve. Tüm canl ı l ık  bedeninden boşaJr.·; � ;;
tır sanki. Keyfin kaçmıştır. Ağzın,  kupkuru. G ı rtlağına dek 
güneş i n  içine dalmışı ndır. içkiyi fazla kaçı rınca da öyle 
ol ur. Ö l çü süzlüğün bedel i n i  ödemek gerekir.  Apaçık bir 
gerçek bu.  Bu 'bakımdan, ik l imde bi r parça s is  bulunması 
iy idir. 

- Demek k i .  dedi Saxonne, biz aylarca sarhoş gez
mişiz, bundan böyle faz la  içmek yok. 

- Tamam ! Bana bak, Saxonne , bu i k l imde iki k işinin 
iş in i  tek başına yapabi l ir im gibi  geliyor. Kısraklara bak. 
Onlar da canlanmaya , oynaklaşmaya başladı .  

Saxonne en sevdiği  ağaç o l a n  sekoyaları görmek umu
duyla gözlerini çam ormanlarında gezdiriyordu. Ama bo
şuna. Bandon kentinde, sekoyaların Cal ifornia'da bulun
duğunu söyledi ler. 

- Demek ki  biz  çok kuzeydeyiz daha, dedi Saxonrıe 
Bizim ay vadisini i:ıulmak iç in güneye i nmemiz gerekiyor. 

Ve güneye i nd i ler. G i ttikçe daha bozuk yollardan pas. 
toral langlois bölgesini ,  sonra da gür çam orman larını  ge
çip Port Oxford'a vardı lar.  Orada, kumsalda, B i l ly dev kaya 
morinaları yakalarken, Saxonne da güzel akikler buldu.  
Bu vahşi bölgeye hiç demiryolu g i rmemişti daha. Güney 
yolunda trafik gitg ide güçleşiyordu. Gold Beach'de eski 
dostları Rogue River'la karşı laştı lar yeniden. Araba va
puruyla karşıya geçip Pasifik'e dökülen ı rmağ ı n  ağzına 
vardı lar. Toprak işlenmemiş, yol lar berbattı ; ç iftl ikler tek 
tüktü ; çok az tarla açı lmıştı. 

Orada ne Asyal ı  vard ı ,  ne Avrupal ı .  Çok seyrek olan 
nüfus yerl i l erden ve onların çocuklarından.  torunlarınıian 
'\llusuvordu. Saxonne i k i  cinsten yaş l ı larla sohbet etti. Öküz 
arabalarıyla ovaları geçt iklerini  anımsıyorlard ı .  Pasifi k'i 
karşı ları nda görüneeye dek durup dinlenmeden yürüm'üş 
de yürümüşlerdi .  Sonra tarla açm ışlar,  i lkel  evlerini yap
mışlar ve Far West' i n  s ın ırı nda yerleşmişlerd i .  O günden 
bu güne yaşama biçimlerinde h iç bir değiş ik l ik  olmamıştı . 
Dem i rvolu yoktu. ve hiç b i r  otomobi l  o teh l ikel i yol lara 
sapmavı göze almamıstı daha. Doğuda. ü lkenin iç kısım
larındaki kalabal ı k  vad ilerle okyanus arasında.  ıssız Sierra 



dağı uzanmaktayd ı .  B i l ly 'n in  duyduğuna göre. orası avcı lar  
cennctiyd i .  Ama B i l ly ,  geçtikleri  yolda da çok av hayva
nıyla ka rşı laşmı ştı . Üstel ik  b i r  sefe rinde, atları yolun üze
r inde durdurmuş, d izginleri Saxonne'a aktarm ış, üturduğu 
yerden sekiz hudaklı  boynuzlarla süslü bir geyik vurmuştu. 

Gold Beach ' i n  güneyi nde bir bakir  ormanın  içinden ge
çen dar b i r  yolu t ırmanırken. yukardan b i r  ç ıngıra k  sesi 
geld i .  Yüz metre i lerde B i l ly  a rabasın ı  durdurmak için ol
dukça geniş bir  yer buldu.  Neşe l i  çıngıraklar dağdan aşağı 
in ip  hızla yaklaşı rken, B i l ly orada bekled i .  Frenierin g ıc ırt ı ·  
s ın ı .  at na l lar ın ın  boğuk ses i n i ,  sürücünün bağır ış ın ı  duy
dular.  B i r  ara da bir kadı n  güldü. 

- Yaman b i r  sürücü bu,  kimse.  dedi Bi l ly .  Kim ol ur
sa olsun,  önünde saygı ile eği l i r i m .  Böyle bir yol üzerinde 
bu hızla a raba sürmek her babayi ğ id in  harcı deği l .  . .  D in le  
bak : sağ lam frenleri  var  . . .  Küt ı bu da b i r  sarsı ntıyd ı :  Ya 
taşa çarptı ,  ya çukura batt ı .  Demek k i  makasiarı  sağiarn ı 

Yukarda. yolun zikzak l ı  bölümünde ,ağaçlar arasından. 
tırıs g iden dört al  at gördüler.  Sonra. kahverengi boya l ı  kü
çük bir arabanın parlak tekerlekleri çarptı gözlerine. 

Yoiun dönemecinde atlar yer. iden ortaya çıktı ; önce 
öndeki ç ift göründü. sonra arkadaki  çift. en sonunda da 
i ki kanepel i  hafif araba. Kalaslardan yapı l ı  dar b i r  köprü
den geçip yaklaştı lar .  Ön kanepede b ir  erkekle b i r kadın  
oturuyorlard ı ;  arka kanapede, y ığ ın la  va l iz .  kamış,  tüfek, 
eyer arasında s ı kışıp kalan bir Japon büzülmüştü. Adam. 
üzerine k ı l ı f  geçir i lmiş  bir yazı makinesine yaslanmıştı ; 
baş ın ın  üzerinde epeyce savıda geyik ve alageyik boynuz
ları b ir  hale oluşturuyord u .  

Saxonne : 

- Bay Hastings'le Bayan Hasti ngs ! diye haykırd ı .  
Hastings atiarına bağırdı .  freni s ıktı ,  dizgin lere ası ld ı ,  

arabayı durdurdu. B i rbir ler ini  selamladı lar ;  The Ri:ier'da 
gördükleri Japon da selam a l ı p  verd i .  Hastings Saxonne'a:  

- Burası Sacramento adalarına benzemiyor, deği l  mi?  
dedi .  Bu dağlarda yalnızca eski soydan gelme Ameri kalı lar 
bulunur. Ve onlar hiç değismemiş lerdir .  John Fox oğul 'un 
ded ı ğ i  g i b i .  bunlar bizim çağdaş atalarımız.  Bizim öz ata la
r ımız da tıpatıp bunlara benzerlerd i .  

Bay v e  Bayan Hastings'ler s ı ra i l c  uzun yolculuklarını  
a n lattı lar. Ik i  ay vardı k i  araba i l e  geziyorlard ı .  N iyetleri 

" ' -ceye doğru g itmekti .  Oregon'dan ve Washinyton 'dan ge
. rek Kanada s ın ırına dayanaca klard ı .  



- Oradan atlarımızı yol layıp biz tren le döneceğiz, de
di Hasti ngs. 

B i l ly takı l d ı :  
- Atları nasıl  sürdüğünüze bakı l ı rsa, şimdiye d e k  çok 

daha fazla yol a lmış olmalıydınız. 
Bayan Hastings cevapladı B i l ly'y i :  
- Evet ama, biz hemen her yerde kal ıyoruz biraz. 
Kocası ekled i :  
- Hoopa'daki üreme alanını  inceledik, Trinity v e  Kla

math ı rmakları n ı  Okyanus'a dek sandal la indik.  Son ola
rak,  Curry yönetim bölgesini n 9erçek çöl lerinde onbeş 
gün geçirdik . . .  Eğer 'bu akşam Mountain Ranch'a varmak 
istiyorsanız yola çı kmanızı sa l ı'k veririm. O radan ça l ı l ı k  
araziye dalabil irsiniz. Yalnız, yol yok. Atları n ızı ahıra tes
l i m  etmen iz gerekecek. Ama av hayvanları kaynaşıyor. 
Beş Yen i Dünya asianı ve iki ayı vurdum ; alageyi kler de 
ayrı .  Üstel ik  küçük geyik sürül eri bi le var . . .  Hayır, on
lardan hiç vurmad ım 'ben. Yasalar koruyor onları . Bu boy
nuzları yaş l ı  avcı lar verdi ler bana. Aniatırım size. 

Erkekler geveze l ik  ederken, Saxon ne'la Bayan Has-
tings lboş durmuyorlard ı .  Yazarın karısı ayrı lacakları sırada: 

- Ay vadinizi bulabildiniz mi  bari? d iye sordu. 
Saxonne başıyla • hayır•  dedi . 
- Çok uzağa gitmekle bul ursunuz onu. Özel l ikle,  So

noma vadisine ve bizim çiftl iğe uzanmayı savsaklamayı n.  
Eğer o zamana dek bulmuş olmazsanız, size yard ı m  etmek 
için bir şeyler düşünürüz elbet. 

Üç hafta sonra, Hasti ngs'den daha çok aslan ve ayı 
vuran B i l ly Curry yönetim bölgesinden çıkıp Cal ifornia sı
nırını  geçti .  Cal ifornia'ya g i rer g irmez, Saxonne kendi ni se
koyalar arasında buldu. :Bunlar inan ı l maz iri l i kte ağaçlard ı .  
B i l ly arabayla o devlerden birinin çevresinde dolandı. 

- On beş metre. dedi. Çapı beş metre eder. Hepsi 
böyle. belki daha kal ın .  Hayır, bir tane de cüce varmış.  
Üç metre kadar. Yüksekl ikleri desen, yüz metre, yC ;:yirmi 
metre . . .  

- B i l ly ,  dedi Saxonne. ölürsem bir  sekoya ormanına 
göm 'beni .  

B i l ly :  
- Benden ewel ölmene iz in  verecek deöi l im,  karsı

l ığ ını verdi.  Vasiyetnamemizde ikimizin de dediğin gibi gö
mül memizi i steriz, olur biter. 

403 



XVII 

Kıyı yolundan güneye inmeyi sürdürdüler. Avlandı lar, 
bal ı k  tuttular, yüzdüler, at satın aldılar. B i l ly, aldığı atları 
kıyı lar arası nda iş leyen vapurlara yüklüyordu. Birtakım Doğu 
eyaJetlerinden daha g eniş olan Del Norte, Humboldt ve 
Mendocino yönetim 'bölgelerinden geçti l er. Dev ormani ara 
daldı lar. ıiçi nde alabal ı kların kaynaştığı bir akarsu ağı buldu
lar, sayısız zengin vadi ler gördüler. Saxonne tıer yerde ay 
vadisini  arıyordu. Bazen bulmak 'üzere olduğunu sanıyor
du. Ama her seferinde eksi·k bir şey vard ı :  Ya dem iryolu 
eksi kti , ya madronyos'lar, ya manzanitas' lar. Ve genel l lkle 
çok sisl iyd i .  

Saxonne: 
- Arada s ırada b ize bir güneş kokteyl i  gerek, d iyor

du B i l ly'ye. 
- Evet. Fazla sis bizi süngere çevirebi l i r. ik isi  ortası 

b i r  şey gerekl i  bize. Onu bulmak için kıyıdan uzaklaşma
l ıyız biraz. 

Sırtlarını Pasifik'e çevirdikleri zaman yı l  sona ermek 
üzereydi .  Eski Ross kalesinden, Cazadero ve Guernvevi l le '  
den geçerek Ukiah'ın aşağıs ından Rus ı rmağın ın  vadisine 
g i rdi ler. Santa-Rosa'da Bil ly atları gemiye yüklerneye uğ
raştı. Bu yüzden ancak öğleden sonra yola ç ıkabildi ler.  So
noma vadisi  doğrultusunda, güneydoğuya gidiyorlard ı .  

Bi l iy  g üneş i n  yüksekl iğine bakarak: 
- Sanırı m  kamp kurma-k için geç kal maz, tam zama

n ı nda yetişi riz, dedi.  Burasına Bennett vadisi  derler. Glen 
Ellen'e varmamız için şu karş ı ki dağın doruğunu aşmamız 
g erek. Bu vadi bayağı güzel bir yer. Bak şuraya, bu dağ 
da hiç aşağı kalmaz yani güzel llkte. 

Saxonne onayladı : 
- Evet, bu dağ güzel. Ama geri kalan yerler çok ç ıp

lak. Büyük ağaçlar da yok; bu da gösteriyor ki toprak zen
g i n  değil .  

- Burasın ın  ay vadisi  olduğunu i leri sürmüyorum. I l
gis i  yok. Ama yine de dağ dağdır .  Bak Saxonne ne çok 
ormanı var! O ormanlarda alageytkler bulunduğuna bahse 
gi reri m. 

- Kışı nerede geçi receği m izi düşünüyorum ben , dedi 
f •onne. 

- Tuhaf! Şu anda ben de aynı şeyi düşünüyordum. 



Carmel'e dönüp kışı orada geçireb i l i rdik.  Mark Hal l  dön
müştür şimdi .  J i m  Haza�d da. Ne dersin? 

Saxonne başıyla onayın ı  bi ld ird i .  
- Yalnız, b u  kez kıvı r zıvır işlerle uğraşmayacaksın. 
- Sen merak etme. Öyle bir  n i yetim yok, dedi Bil ly.  

Güzel havalarda çevreyi tararnaya çıkarız, arac ı l ı k  iş imi  de 
siirdürü rüz. Ve eğer koşucu ozan ı m ız oralarda ise, bacak
larımın canına okuduğu günlerin acısını  çıkarmak için boks 
karşı laşmaları yaparız. 

Bi l ly'nin yüzü ı ş ı ld ıyordu. Saxonne: 
- Ah!  Bi l ly,  şuraya bak, şuraya ! diye hay·kırd ı .  
Yolun dönemecinde b i r  kişi l i k  b i r  araba bel irmişti. 

Kocaman bir  al aY9ır çekiyordu arabayı. Hayvanın kır kuy
ruğu handiyse yeri süpürüyord u ;  kır yelesi ise öyle uzun
du ki, d imdik yükselip dalga dalga boynuna dökül üyordu. 
Hayvan kısrakların kokusunu a l ınca zınk dedi d u rdu,  ba
şını  d ikti . Rüzgar yel esinin beyaz k ı l larını  uçuruyordu.  Son
ra burnunu dizlerine dek ind i rd i ,  s ab ırsızl ıkla soludu. Dik 
kulakları arası ndan gijçlü boynu görünüyordu. Sürücüsü ra
hat g eçe'bi lmek için arabayı açıktan a l ınca, hayvan yulara 
isyan ederces ine yeniden geriye çekip dikti başın ı .  B i l l y  
de açıktan a l ı p  el iyle adamı selamlad ı .  Van yana yolu 
geçtikten sonra, ayg ı rı n  sürücüsü durdu.  Ikisi de başlarını  
arkaya çevirip konuşmaya başladı lar . .  

Adamın anlattığına göre, aygır ın adı Bar<berousse'du, 
kendi malıyd ı .  Adam Santa,Rosa'da oturuyordu .  

- Sor.oma vadisine gitmek iç in i k i  y o l  vardı r, ded i .  
l lerde, yol ikiye ayrı l ı r; soldaki ,  şu karşıki Bennett doru
ğundan Glen E l len'e götürür sizi .  Sağdakine sapsanız da 
ayn ı yere çıkar; ancak, yolunuz uzar, ve yokuş daıha d i ktir. 
Bununla birl ikte. kısrakları n ız ın yokuşa mo·kuşa aldırdıklarr 
yok g i'bi gel iyor bana. 

- Güzel l ik  !bakımından hangi yol daha güzel?  d iye 
sordu Saxonne. 

- Ha ! bakın, sağdaki yol çok daha güzel. Sonoma 
dağı orada bulunur. Vol dağın çevresinden dolanır ve Coo
per's Grove'dan geçer. 

Bi l ly adam ayrı ldıktan sonra hemen yola çıkmad ı .  Sa
xonne'la birl i kte birkaç kez arkaya dönüp, kızışmış olan 
h ı rçın aygırın Santa-Rosa'ya doğru koşmasın ı  izlediler. 

Vol ların ayrı ld ığ ı  noktaya vardı klarında B i l ly durak
sadı ,  Saxonne'a baktı. 

- Yol uzarsa uzasın,  ne olur sanki? dedi Saxonne. 
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BAk ne g üze l !  Her yanı yeşi l ormanlarla kapl ı .  Sanırım 
l lordo, geçitlerde, se koyalar da vardır. 

Sağa saptı lar, dalga dalga yükselen tepeler arası ndan 
yol a ldı lar. Yaz s ıcağı tepelerin yamaçl arındaki bağl arı 
kurutmuş olmasıne karşın,  dağa doğru i lerledi kçe çok su
lak 'bir bölgeye g irdiklerinin bel irt i lerine rastl ıyorlard ı .  Çift
l i kler çayırlar ortası nda, çukur yerlerde, yemyeşi l  ağaçlar 
çevresinde kümelenmişti . B i r  dere kıyısı ndan gide g i de 
bir  köprüye vard ı lar. 

- Tuhaf şey! dedi Saxonne. B u  dağı sevmeye baş
ladım. Beni öyle doyuruyor k i .  . .  her bakımdan . . .  onu rbi r  
yerden gözüm ıs ı rıyor gib i ! . .  

Köprüden geçip b ir  kavis çizdi l er. Birden. sanki se
rin ve gizeml i  b i r  gölge sardı onları.  Çevrelerinde heybetli 
sekoya gövdeleri yüksel iyordu.  O rmanın zemin i  sonbahar 
yapraklarından oluşan kızı l ı mtırak 'bir hal ı  i le kapl ıyd ı .  Ara
da sırada, s ı k  ağaç dal larının ol uşturduğu kubbeden süzü
len güneş ışınları baltal ıkları ayd ı n latıyordu.  Şirin patikalar 
ağaçlar arasında yokoluyordu. Çürüyüp toz olan bir eski 
ağacın kal ı nt ısı  çevresinde genç, kızıl dallar sürüyordu 
Ölü ağacın kesitindeki dairelerio çapı onun dev boyut
larını  gösteriyordu . 

O ormandan ç ı ktı ktan sonra, Sonoma dağının basit bir  
kolu olan dik tepeyi tırmandı lar. Yol dalgalı  yaylalardan.  
dar boğazlardan ya da çökmüş arazi lerden geçiyordu .  Her 
yer ormanl ıkt ı .  her yer bol bol sulanmıştı . Yolun kıyısın
dan kaynayan pınarların sızıntı ları toprağı yer yer çamura 
dönüştürmüştü. 

- Bu dağ gerçek bir sünger, dedi Bi l ly .  Kurak bir yaz 
geçirdik, oysa toprağın her yanından su sızıyor. 

Saxonne yüksek sesl e  düşünüyordu : 
- Daha önce ·buraya hiç gelmiş deği ld im.  Öyle olma

sına karşın burasını  tanıyormuşum gibi geliyor! Buras ını  
düşlerimde görmüş olsam gerek. işte madronyos' lar, bütün 
bir batakl ık  . . .  ve işte manzanitas' lar!  Evime yurduma dön
müş g�biyim!  Ah B i l ly ,  ne olurdu burası bizim vadi olsaydı ! 

B i l ly kuşkul u  'bir  gülüşle sord u :  
- B i z i m  vadi b ir  dağın yamacına m ı  yapışmış ola

caktı? 
- Hayır, onu demek istemiyorum. Ama belki bu yol 

bizi vadimize götürecektir. Bizim vadiye çı kan bütün yol
lar ve çevresi harika bir güzel l i kte olmalı bence . Ben bu
ralarını görmüşümdür, d iyorum sana . . .  yahut da düşle
mişimdir!  
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B i l  Iy oras ı n ı  beğendiğ in i  içten l ik le bel l i  etti : 
- Görkem l i  'bi r  yer. Böyle t i r  ülkenin b ir  m i l  ka. 

resi n i  tüm Sacramento vadis ine değişrnek istemezdim.  Ir
mak takı madaları n ı  ve M iddle R iver'i de caba dan verse
ler hi le.  Eğer 'burada alageyik yoksa, ben kel lemi  kese
rim. Sonra, kaynak olan yerde çay da olur ,  yan i alabal ık  
bulunur. 

Çevresi b i rçok ek yapı larla bezenmiş geniş ve kon
forlu b ir  çiftl iğ in  önünden geçti ler ,  bir  ormanın  ağaçları 
alt ından i l erleyip bir  tarlan ın  kıyısına vard ı lar.  Saxonne 
ilk bakışta hayran kaldı oras ına .  Tarla ,  yol la dağ arasında 
hafifçe bas ı k  bir araziyi kaplıyor, karşıda büyük ağaçlar 
çizgisine dek uzanıyor, batmaya giden güneşin ış ınları al
tında iş lenmemiş alt ın  gibi  parı ld ıyordu. Tarlanın  orta ye
rinde tek başına bir dev sekoya d iki lm işti : c! üşen bir y ı l 
dırım ağac ı n  tepesin i  b içmiş,  kartal yuvasına döndürmüş
tü. Tarlanın s ı n ı rı ötesinde,  orman.  dağı doruk çizgisine 
dek gür yeş i l l i k lerle örtüyordu. Ama yol da b i raz daha 
i lerleyi nce, hayran ka l d ı ğ ı  tarlayı b i r  daha görmek iç in  ba
ş ın ı  çeviren Saxonne, çok daha uzaklarda Sonoma'nın ger. 
çek doruğu nu gördü. Ta rl a n ı n  gerisi ndeki da�. o koskoca
men kitlenin  ancak küçük b ir  mahmuzunu o luşturuyordu 

Ve karşı larında, sa�da i l k  kez ol arak Sonoma vadi
sini ve vadiyi s ın ırlandıran vahşi s ıradağları gördüler.  Çev. 
redeki dağ tepeleri arası nda derin boğazlar ağaçlarla kap
lıyd ı .  Yamaçlarda meyve bahçeleri ve bağlar uzanıyordu 
alabi ldiğine.  Solda tepeler ve küçük vadi ler  a lt ın  gibi par
l ıyordu. Kuzeye doğru, büyük b i r  uzakl ıkta. vad in in  başk::ı 
b i r  bölümü görü l üyord u :  daha uzakta. karşıda dağlar doğal 
b i r  s ı n ı r  o l uşturuyordu vadiye. Saxonne'la B i l ly akşam ın 
gölgelerine bürünürken , kuzeyden kuzey-doğuya uzanan bu 
dağ s i ls i lesi hala güneş a l ıyordu. 

B i l l y  Saxonne'a bakt ı .  Onun sarhoş gibi olduğunu gö
rünce atları durdurdu. Göğün doğusunu saran pembel ik 
aşağı kayıyor, dağlara ser i l iyordu.  Çok geçmeden kırmızı
l ık  b ir  şarap tufanı gibi  yayı l d ı ,  dağların eteklerini kızı la 
boyadı .  Saxonne sessizce parmağın ı kaldırıp bu renk taş
k ı n ı n ı n  Sonoma dağ ı n ı n  gölgesinden ol uştuğunu anlatmak 
istedi .  B i l l y  bir baş işaretiyle doğrulad ı ,  sonra k ısrakları 
uyard ı .  Ve s ıcak tonlarla renklenen alacakaran l ı kta aşağı 
i nmeye başlad ı lar. 

Yolun yüksek bölüm lerinde kırk m i l  uzakta bulunan 
Pasif ik ' in  serin ve hoş esintisini  duyuyorlard ı .  Boğazlardan 
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ve çukur yerlerden ise, güz topraklarının,  kuru otları n,  
solan çiçeklerin kokularıyla yüklü ı l ı k  esinti ler geçiyordu.  

Dağın böğrüne sokulur gibi  duran derin bir  kanyonun 
kıyısına vardı lar. B i l l y  bu kez de Saxonne'a baktıktan son
ra, tek sözcük söylemeden arabayı durdurdu. Vahşi b i r  
g üzel l i k  vardı kanyonda. Boydan boya şahane sekayalar 
s ıra l anmıştı . Karşıki  kıyıda. çam ve meşe ağaçlarıyla kapl ı 
üç tepe vard ı .  Bu tepeler arasından daha küçük bir  kanyon 
geçiyor, ana kanyonu su ile besl iyordu.  Orada da sekaya
lar vardı .  

B i l ly  tepelerin d ibi nde seri len anızl ı tarlayı gösterdi 
parmağıyla. 

- Kısraklarımın  bunun gi'bi tarlalarda etiayacağını  düş
lem iştim, ded i .  

Kanyona indi ler.  Yola  parale l  b i r  akarsu, g ide gide ak
çaağaçlarla kızı lağaçlar a ltında kayboluyordu. Alev alev ya
nan :batan güneş gökte sürüklenen bulutlarda yansıyor, 
boğazı koyu kırmızıya boğuyordu. Günün son ışınları al
tında madronyos'ların koyu kızıl gövdeleri ve manzanitas' 
ların  şarap tortusu rengindeki dal ları tutuşuyordu sanki.  
Havada defne kokusu vardı .  Yaban asmaları ağaçtan aqaca 
dereyi aşıyordu.  Değişik türde meşeleri yosun kaplamıştı .  
Eğreltiotları ,  çal ı l ı klar. daha da gürdü akarsuyun kıyısında.  
Bir  kumru sesi duydular. Başlarının üstünde, yerden on 
beş metre yüksekte. b i r  sincap şimşek h ızıyla ağaçtan ağa
ca atlayarak yolun bir  yan ından öbür yanına geçti .  Tutun. 
duğu dal ların yaylanması ndan iz ledi ler onun geçişi n i .  

- Içimde bir  önsezi var . . .  dedi B i l lv. 
Saxonne hemen sözünü ağzından aldı : 
- Bırak i l k  ben konuşayım, söylerim sana önsezin in  

ne olduğunu. 
B i l ly gözlerini karı sının yüzüne dikip bekled i .  Saxonne 

dört yanına bakınıyordu. Hayran kalmıştı.  
- Vadimiz i  bulduk, diye m ı rı ldand ı .  Bunu söyleyecek

t in, deCi i l  m i ?  
B i l l y  basıyla evet işareti yaptı. Ama önünden b i r  i nek 

sürerek karşıdan gelen küçük bir çocuk görünce, konuş
maktan cayd ı .  Çocuqun bir el inde kocaman bir tüfek, öbür 
el inde de yine kocaman bir tavşan vardı .  

B i l l y  sordu çocuqa : 
- Burdan Glen El len'e ne kadar çeker? 
- Bi rbuçuk m i l .  
Saxonne: 
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- Bu akarsuyun adı  ne? d iye sordu. 
- Wild Water. Yarım mil aşağıda Sonoma Creek'e 

dökü lür. 
B i l ly  merakla:  
- Alabal ı k  var m ı ?  ded i .  
Küçük çocuk güldü: 
- Yakalamasını  b i l i rseniz var. 
- Dağ larda da alageyik var m ı ?  
Çocuk kaçamak cevap verd i :  
- Av mevsimi açılmadı daha. 
Kurnaz Bi l ly  çekingen bir tavır takındı .  
- Sanırım hiç alageyik vurmuş deği lsin sen. dedi.  
Çocuk hemen köpürd ü :  
- Boynuzlarını gösterebi l ir im. 
B i l ly  takı ldı : 
- Alageyi kler boynuz değ iştirir.  Herhang i bir k imse 

onların b ıraktığı boynuzları bulabil ir .  
- Bendeki boynuzların üzerinde daha et var.  Yeni 

kurudu .  
Çocuk birdenbire sözünü kest i .  Gözlerinde korku be

l i rd i .  Bi l ly 'nin kurduğu tuzağa düştüğünü görmüştü . 
B i l ly  güldü , dizginleri topladı . 
- Merak etme, oğlum, dedi.  Ben av bekçisi değ i l i m .  

Sata l ı k  a t  arıyorum. 
Yeniden daldan dala zıplayan s incaplar, yeniden kı

zı l ımtı rak madronyos 'lar ve görkeml i  meşeler, yeniden dan
seden peri ler gibi ·halka olmuş sekoyalar. Ve çağlayan 
derenin karşıs ında yola açılan büyük bir kap ı .  Kapıdan içe
ri g i rdi ler. Üzerinde · Edmond Hale• yazı l ı  b ir  mektup ku· 
tusu. Ve kemerin altında, tatıtaperdey� yaslanmış b i r  er· 
kekle b ir  kadın.  Görünüşleri öyle hoş , öylesine güzeldi  k i .  
Saxonne'un soluğu kesi ldi .  Yanyana duruyorlardı .  Kadının 
nazik el i  erkeğin el indeyd i .  Ve erkeği n  el i  · kutsamak • 
için yaratı l mıştı sanki. Adam ın yüzü de güçlendi riyordu 
bu izlen i m i .  Çok güzel kaşları , iyi n iyetli i ri g ri gözleri,  
cam elyafı gibi parlayan gür saçl arı vard ı .  Uzun boyluydu, 
biç im! iydi vücudu. Küçük kadı n  onun yanında pek ince ka
l ıyord u .  Yüzü biraz bronzlaşmış ,  safranı andırıyordu.  Ama 
beyaz ı rktan olduğu bell iydi.  Parlak mavi gözlerinin içi 
gülüyordu. Adaçayı yeşi l i  tuhaf bir kumaş giymişti .  Bir çi
çeğe benziyordu.  Canlı  yüzü, b ir  demet danaburnu çiçeğini 
anı msatıyordu Saxonne 'a. 

Batan güneşin altına boyadı ğ ı  o kır dekoru içinde Sa-
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xonne'la B i l ly' n i n  oluşturduğu tablo da güzel l i kte aşağı kal
mazdı herha lde. İki çift, hayran hayran birbi rleri n i  iz ledi
ler. Ufak tefek kadın sevinç iç indeyd i .  Erkeğin yüzü coş
kudan titriyordu .  Saxonne, bu iki  seviml i  yaratığı da, dağ
daki tarlayı da, dağın kendisi de öteden beri tan ı yor g i . 
biydi . Seviyordu heps i n i .  

B i l l y :  
- Nas ı ls ı n ı z ?  d iye sordu .  
- Hey g i d i  gençl ik !  Mutlusunuz ! dedi adam. Yanyana 

otururken ne de hoş görünüyorsunuz, bir b i lsen iz !  
Bütün konuşmaları bu oldu.  Araba, akçaağaç, k ız ı la

ğaç ve meşe yapraklarıyla örtü lü yolda hafif h ış ı rtı larla 
geçip gitmişti.  

Saxonne Wild Water' ı n  karşı kıyısını göstererek:  
- Ah ! ded i ,  ev yapmak iç in  ne güzel yer! Bak, B i l ly .  

şurada . . .  çayırın üst yan ı nda.  o yüksek set . 
- Bas ı k  yerde de, yüksek sette de.  to!)rak zengin .  

Saxonne. Şu güzel ağaçlara bak nası l  gelişm işler. M utlaka 
pınarlar vardır burada. 

- Bizi  oraya götür, Bi l ly.  
Ana yoldan ayrı larak dar bir köprüden Wild Water' ı n  

karşı kıyıs ı na geçti ler,  h e r  yanı tekerlek izleriyle çukurlaş
mış eski b i r  yola g i rd i ler. Yol u n  kıyısı nda sekoya tahta
larıyla yapı lmış  eski bir  çit uzanıyord u .  Çitin kapısı  açıktı : 
menteşeleri  sökülmüştü. izledikleri patika kapıdan geçiyor, 
yüksel iyordu.  

- Evet , burası işte. tan ıyorum buras ı n ı .  dedi Saxo!lne.  
Devam et ,  B i l ly.  

Ağaçlar arasından beyaz badanal ı  b ir  ev göründü.  
Camları k ırıkt ı .  

- Işte sana madranyos, dedi  Bi l l y. 
Bu ağaç türünün atalarından bir i  olsa gerekti çıöster

diğ i :  Gövden in  a lt  bölümünün çapı yaklaşık iki metre i d i .  
Sağlam , g ü r  b ir  ağaçtı .  Evi n  tam önünde duruyordu .  

Büyük meşeler altında hemen hemen görünmeyen evin 
çevres inde dolaşırken alçak sesle konuşuyorlardı .  Küçük 
bi r saman l ı ğ ı n  önünde durd u l a r, beyg i rleri çözmeye qerek 
görmeden oraya bağlayıp çevreyi gezmeye çıktı lar .  Setten 
çayıra doğru inen bayır d ikti, ama bol mese ve manzani
tas ' la kapl ıydı .  Ç a l ı l ı klar arasından geçerlerken y i rmi  tane 
bı ld ırcının hava landığını  gördüler. 

- işte sana da av hayva n ı ! dedi Saxonne. 
Bi l ly  gülümsed i ,  çayırda berrak bir dere hal in i  alan 
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bir  pınarı i ncelemeye koyu ldu. Orada toprak güneşten yan
mış,  çatlamıştı .  Bunu gören Saxonne üzgün bir tavır ta
kındı .  B i l ly yerden aldığı  toprağı parmaklarıyla ezerken: 

- Bu iyi toprak, diyordu. Onbin yı ldan beri tepeler
den sürüklenen toprağı n  en değerl is i .  Ama . . .  

Çevreye göz gezdird i .  Çayırın ne biçim yer o lduğunu 
anlamak i stiyordu. Çayı rın karşıki  s ın ırın ı  oluşturan seko
yalara dek gidip döndü. 

- Bugünkü durumuyla bir işe yaramaz, ded i .  Ama ge
reği yapı l ı rsa çok güzel bir  arazi olur. Biraz kafas ını  işl et
mek, bol bol da sulamak gerek heps i bu. Bu çayı r  daha 
ağzına dek dolmamış bir havzadır. Sekoyaların öbür tarafı 
d i k  ıbir 'hayı r o larak akarsuya doğru iniyor. Gel sana gös. 
tereyim. 

Sekoyalar arasından geçip Sonoma'ya vardı lar.  Ora
da ı rmak sessiz akıyord u .  Sakin bir gölcük oluşmuştu . Hafif 
akıntı söğüt dal larını dalgalandı rıyordu. Karşıki  kıyı ise 
sarptı .  B i l ly kıyının yüksekl iğini  ortalama hesaplad ı ,  kıyıya 
vuran bir s ır ık la suyun deri nl iğ ini  ölçtü. 

- Dörtbuçuk metre var, dedi.  Yüksekten güze l dalış
lar yapı labi l i r. Yüz metre de yüzülebi l i r. 

Gölcüğün kıyı larından yürüdül er. Sular, kayanın içine 
oyu lmuş bir yoldan başka bir  gölcüğe boşalıyordu. Gözl eri 
önünde bi r alaba l ı k  sudan dışarı fırlad ı ,  sonra dal ıp durgun 
suyun yüzünde gittikçe 'büyüyen çemberler 'bırakt ı .  

- Bana öyle gel iyor ki k ışı  Carmel'de geçirmeyece
ğiz, dedi B i l ly .  Burası tam bize göre. Yarın sabah sahibi
nin kim olduğunu öğreneceği m .  

Yarım saat sonra, atlara yem veri rken b i r  tren düdü
ğünün ses ini  duydul ar. 

- I şte istediğin dem i ryolu ,  dedi Saxonne'a. Bu tren 
Glen El len'de durur. Istasyon burdan lbir m i l uzakl ı kta. 

Saxonne örtü yü üzerine çekmiş, uyumak üzereydi ki , 
B i l ly  onu uyandı rd ı .  

- Peki amma, ya sahibi burasını  satmak istemezse? 
Saxonne sarsılmaz bir güvenle: 
- Bu açıdan hiç kaygı lanma, diye karş ı l ı k  verd i .  Ye

rimize vardı k. Buna i nanıyorum.  

XVIII 

Possum'un havramaları uyand ı rdı onları . Şir in hayvan .  
ağaçta tüneyen bir si neaba öfkelenmişti . Çünkü si ncap 
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ağaçtan in ip  kend ini  öldürtmeye b i r  türlü razı o lmuyordu. 
Gevezel iği  köpeği öylesine azdırıyordu ki , kudurmuşçasına 
ağacın üzerine atı l ıyor, gövdesine tırmanmaya uğraşıyordu .  
Saxonne'la B i l ly köpeğe bakıp katı l ıyorlardı gül me'kten. 

- Eğe� burası 'bizim alacaksa, ağaçlardaki si ncaplar 
öldürü lmeyecek, dedi Bi l ly.  

Saxonne elini  kocasına uzattı, yatağı nda doğruldu. Aşa
ğıdaki çayırdan bir kuş sesi yükseld i .  

Saxonne zevkle iç in i  çekerek: 
- lsteyeceğimiz başka bir şey kalmad ı ,  dedi. Eks i k  

bir ş e y  yok. 
B i l ly karşı koydu .  
- Nasıl yok? Hani satış sözleşmes i ?  
Acele kahvaltı edip yola ç ı ktılar.  Ç iftl iğin düzensiz 

s ın ırlarını izleyerek her yeri incelediler, araziyi tahtaper
deden akarsuya ve akarsudan tahtaperdeye bi rkaç kez gez
di ler. Bayırın dibinde ve çayırın kıyısında yedi tane kay
nak buldular. 

- Işte buranın su deposu, dedi B i l ly. Çayırı kuruta
l ı m .  toprağı altüst edel im,  gübre de döktük mü, bunca su 
i le yı l  oniki ay ürün alabil iriz. Bu arazi y i rmibeş dekar 
olmal ı .  Ama burasını  Bayan Mortimer'inıkine değişmem. 

Setin üzerindeki eski meyve bahçesinde durmuşlar. 
y i rmiyedi yemiş ağacı saymışlardı. Ağaçlar bak ımsızd ı ,  
a m a  işe yarar büy'üklükteydi .  

- Arazinin en yüksek noktasında, evin arkasına, mey
ve fidanları d ikebi l i riz. 

Saxonne sözünü yarıda kest i :  Aklına yeni b ir  düşünce 
gelmişti .  

- Bayan Mortimer gelse de bize akı l  verse, ne iyi 
olur! . .  Ne dersin,  B i l ly acaba gelmeye razı olur m u ?  

- G e l i r  sanır ım.  San Jose'den buraya en çok dört 
saat tutar. Ama önce işi 'bitlrel i m .  Burası kendi mal ımız 
olsun hele, o zaman yazarsın ona. 

Sonoma koyu küçük ç iftl iğin en uzun yanını  s ı n ı rlan
dı rıyordu. Diğer iki  yanı çitlerle kapatı lmıştı . Dördüncü 
yanı nda ise Wild Water vard ı .  

Saxonne birdenbire: 
- Aa ! d iye haykı rdı .  Gördüğümüz o sevim l i  komşula

rımız olacaklar. Wild Water onların arazisiyle bizim ara
zimiz arasındaki s ın ırı oluşturuyor. 

- Daha bizim değ i l ,  diye anımsattı B i l ly. Kalk gi
del im onları görmeye. Her türlü bi lgiyi alab i l i riz onlardan.  
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- Artık bizim sayı l ır, karş ı l ığını  verdi Saxonne. Işin 
zor yanı ,  burasını bulmaktı . Sahitıi, kimse, tıurasıyla h iç 
i lgi lenmiyor. Uzun zamandan beri ki msecikler oturmamış 

burada. Yalnız . . .  Sen hoşlandın mı, Bi l ly? 
B i l ly candan onaylad ı :  
- Her şeyi g üzel,  her şeyi tamam. Yazık k i  daha 

g eniş değ i l .  
Saxonne'un somurttuğunu görünce e s k i  düşlerini bir 

yana koydu .  
- Tamam, dedi satın a l ıyoruz. H e r  y e r  öylesine or

manl ı k  ki,  çayırdan başka otlak yok. Ancak bir çift atla bir  
i nek beslenebi l i r. Ama umurumda değ i l .  insan her istedi
ğini bulamaz. Oysa biz öyle çok şey bulduk ki .  

Saxonne kocasını avutmak için:  
- Şimdiye dek bulduğumuzu bir çıkış noktası olarak 

sayal ım.  l l erde aramizi genişletebi l iriz. . .  Belki Wild Wa
ter'ın yukarısına dün göröüğümüz üç •küçük tepeciğe dek 
uzanan toprakları da al ıp çiftl iğimize katarız . . .  

Crasını anımsayınca Bi l ly'nin gözleri parlad ı .  
- Hani atlarımın atladıklarını düşlediğim yer m i ?  de

d i .  Niçin olmasın!  Biz yola çıkalı öyle çok olay geçti ki 
-başım ızdan, o dediğin de gerçekleşebilir. 

- B u  amaç için çalışırız, B i l ly. 
B i l ly kararlı bir biçi mde: 
- Çal ışacağız etbette, dedi, lhem çı lg ınlar gibi çalı

şacağız! 
Tahta kapıdan girdi ler, bakımsız sık ağaçlar arasın

dan yı lankavi yükselen dar yolu tuttular. Ve birdenbire, 
ağaçlar arasındaki evi 'karşılarında buluverdi ler. Sekizgen 
bir konuttu. Orantı ları öyle uyumludu ki ,  iki  katlı olması 
onu yüksek göstermiyordu. Doğal yerinde bulunduğu iz
lenimini veriyordu. Sanki ağaçlar gibi yerden bitivermişti. 
Düzen l i  bir bı:rhçe yoktu. Çalı lar kapıya dek dayanmıştı .  
Giriş kapıs ın ın saçağında arkai k  harflerle mal i kanenin adı 
{)yul m uştu : •Trillium Covert•. 

Saxonne kapıya vurunca yukardan biri bağırd ı :  
- Dosdoğru yukarı çıkın, sevg i l i  çocu klarım. 
Saxonne geriledi, başını  kaldırd ı ,  üstü kapal ı  ibalkon-

da kendisine gülümseyen ufak tefek bayanı gördü. Geniş 
pembe bir sabahl ık  giymişti, ve her zamall'kinden fazla 

:benziyordu bir çiçeğe. 
- Kapıyı itin ,  yolunuzu kendiniz bulun, dedi. 
Saxonne önden yürüdü, Bil ly peşinden gitti. 
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Birçok pencereden ışık a lan b i r  odaya vardılar. Azbu
çuk yontulmuş taştan bi r şömi nede kal ın bir kütük kül ol
mak üzereyd i .  Şöm inenin üstündeki yekpare taşta , içinde 
g'üz yaprakları ve taze asma dal ları bulunan büyük b i r  
Meksika vazosu vard ı .  Duvarlar. s ıcak ton ayrımları taşı
yan ama ci lalanmamış tahta i le kaplanm ıştı . Odanın içi  
baştan başa sag l ı k l ı  ağaç koku larıyla dolmuştu.  Odanı n  
geniş açı k köşelerinden birinde ceviz ağacından b i r  org 
görülüyordu. Bu sek izgen evde bütün köşeler geniş  açı
l ıyd ı .  Başka bir köşede, çok sayıda kitapla yüklü raflar 
s ı ralanmıştı üst üste . Pencerelerden, gözleri dinlendiren 
bir sonbahar manzarası görünüyord u :  Sararan yapraklar. 
kavrulmuş otlar, küçük mal ikanenin her yanına doğru ay
r ı lan pati kalar. B ir  köşede küçük bir  merdiven döne döne 
üst kata çıkmaktaydı .  

Narin bayan konuklarını orada karşı ladı  ve b i r  odaya 
aldı .  Saxonne onun odası olduğunu hemen anlad ı .  Geniş 
bir odanı n  iki yanı boydan boya pencereyd i .  Pencere lerin 
altında. yer döşemesine dek kitaplar dizi l iydi.  M asan ı n  
üzerinde, kanapenin üzerinde, yazı masasın ın  üzerinde, her 
yerde kitaplar saçı lmıştı .  Açı k  bir pencerenin kıyısında b i r  
kabın içinde. pas rengi yapraklar, esmer tatlı kadın ın  se. 
vimli l igini  bir kat daha artırıyordu. Bayan Hale kırm ızıya 
�oyanmış Hint hurması dal ından yapı l ı  bi r sah neakl ı  kol
tuğa oturd u :  tam bir beibeğe yakışır  lbi r  sandalye. Bayan 
Hale'nin mutlu gü lümseyişinde de çocuksu bir şey vard ı .  

- Tuhaf bir  ev b u ,  ded i .  Ama b i z  seviyoruz buras ı n ı .  
Edmond baştanbaşa kendisi  yaptı bu evi . Boru, kurşun, saç 
işleri bi le onun hüneri . Ama bu işler ona kök söktürdü.  

B i l ly  şaşalad ı :  
- Nas ı l ?  A l t  kat ın sert agaçtan döşemesin i d e  m i  

ker.disi  vapt ı ?  Şömi neyi d e  m i ?  
Küçük kadı n  övünçle: 
- Her şeyi , her şeyi .  karşı l ı ğın ı  verdi .  M ob i lyaların 

yarısı da onun işi. Şu sedir  ağacından büro.  şu masa, hep. 
si  onun el inden ç ı km ıştır. 

Saxonne içten gelen bir hayranl ık la :  
- El ler i  de öylesine ince k i !  ded i .  
Bayan Hale borçl uluk dolu b i r  'bakış fırlattı genç ka

dına. Tatlı bir sesle doğruladı :  
- Gerçekten ince el leri  vardır, görmüş olduqum en 

nazi k el ler. Kocarnı ancak �bi r  kez, dün geçerkan gördünüz, 
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ama buna karşın el lerini  görebi lm işsiniz. Çok hoş b i r  şey 
bu. 

- ·  El imde ol mayarak gördüm, dedi Saxonne. 
Bakışı evsahibesinin üzerinden kaydı ,  duvardaki petek 

resmine ve a ltın yaldızl ı  ar l iarına i l işti. Çok az çerçevel i  
tablo vard ı .  

Saxonne Mark Hal l 'ün bungalow'undaki güzel yağl ıbo-
yaları an ımsayıp: 

- Bunların hepsi portre, ded i .  
Bayan H a l e  manzarayı göstererek: 
- Ben im en güze l tablolarım pencerelerimden goru

nenlerd i r, ded i .  Odamın içi nde, sevdiğim ama her zaman 
y�nımda bulunmayan dostlarımın yüzlerinden başka şey 
istemem. Içlerinden bazı ları  korkunç göçebelerdir .  

Saxonne bir  hamlede yeri nden fırlad ı ,  b ir  fotoğrafa 
baktı .  

- A !  Siz Clara Hasti ngs'i tanıyor musunuz? 
- Ben tan ı masam kim tanıyacak? Ona bir meme ver-

mediğim ka ld ı .  Evi me geldiğinde küçük bir be'bekti .  Anne
si benim k ızkardeş imdi .  Bi l iyor musunuz, şaş ı lacak dere
cede benziyorsunuz Clara'ya . Dün bunu Edmond 'a da söy
ledim. Kendisi  de anlam ıştı aslında. O güzel :ıraba ve at
larla çıkageld iğ in izi görünce kalb imin  size ısı nmasında şa· 
şı lacak bir şey yok. 

Demek Bayan Hale Clara 'n ı n  teyzesiyd i ,  yani ovaları 
kateden eski tohumdan gelmeydi .  Saxonne, onun, kendi 
öz anası n ı  n iç in  bu derece andırd ı q ı n ı  şimdi anl ıyordu . 

Aralarında sohbete daldı lar.  B i l l y  konuşmaların dışın
da kal ıyor. d i n l emekle yeti niyor. sed i r  aCıacı ndan yapı lmış  
büronun ayrıntı ları n ı  izl iyordu hayranlıkla. Saxonne Clara 
ve Jack Hastings'le yatlarında ve Oregon gezileri s ı rasın
da nas ı l  karş i iaşıp tanıştıklarını  anlatt ı .  Hastings'lerin çıit
t iklerini de Bayan Hale 'den öğrendi ler.  Clara ile Jack Van
couver'de atiarı n ı  vapura bindir ip geri yollamışlar,  kendi
leri de Ingi ltere'ye gitmek için Canadian Pacific'e bin
mişlerd i .  

Bayc:n Hale tanıvordu Saxonne'un annesini - daha 
doğrusu ş i i rleri n i .  Yalnız Koleksiy-;-nlar T�rihi ni  değ i l , ka
lın bir al bümü de gösterdi .  Saxonne annesin in  b i rcok şi i
rini  gördü o a !bümde. Hiç 'bi lmedii'ii ş i i riP.r .  Güzel vazan 
b ir  ozan.  d iyordu Bayan Hale.  O alt ın çaöda baska bi rcok 
ozan daha çıkmış, sonra unutu l m uşlard ı .  O zamanlar sürü 
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s ü rü dergi ler yoktu, yazılan ş i i rlerin çoğu yerel gazetelerde 
yitip gitmişti .  

Bayan Hale,  J ack Hastings'in Clara'ya nası l  aşık ol
duğunu an latt ı .  Hastings daha sonra, Tri l l ium Covert'e 
geldiği nde, Sonoma vadisine de tutulmuş, orada şahane bir  
ev ve bir de çi ftl ik  satın a lmışt ı .  Ama orada oturdukları 
yoktu. Hemen bütün zamanlarını  göçebeler gibi yol larda 
geçirirlerdi .  

Sonra Bayan Hale,  geçen yüzyı l ın  ortalarına doğru, 
çocuk yaşta, kendisinin de Amerika ovalarını geçmiş ol
duğunu anlatt ı .  Bayan Mortimer gibi, o da bi l iyordu Little 
Meadow savaşın ın  ayrıntı larını  ve göçmenlerin öldürülü
şünü. Saxonne o kırı mdan bir tek B i l ly'nin babasının sağ 
olarak kurtulduğunu anımsatt ı .  

- Işte 'böyle, dedi,  üç y ı l ımızı bizim a y  vadisini  ara
roakla geçirdik. Ama bulduk sonunda. 

- Ay Vadisi  mi  dediniz? d iye sordu Bayan Hale. De
mek öteden beri bi l iyordunuz? Ay Vadisini? Öyleyse ne 
diye bunca zaman süründünüz yollarda? 

- Hay ı r, ıb i lmiyorduk. Körü körüne aramak için yol
lara düştük. Mark Hall bize hacı adayları derd i ,  e l imize ucu 
kıvrık uzun hac sopaları almamızı sal ı k  verir, yerimize var
dığımız zaman sopaları mızın yeşerip çiçek açacağın ı ,  böy
lece aradığımız yerin oras ı olduÇiunu koJavl ıkla anlavaca
ğ ım ızı söyler, hep tak ı lı rd ı  bize. Bulacağım ızı umduğumuz 
bütün güzel l ikleri alayla karşı lardı. B ir  akşam beni dışarı 
ç ı kard ı ,  ayı seyrettirdi  teleskopta. Dedi ki. öyle harika bir  
vadiyi ancak ayda bulabi l i rmişiz.  Düşlerimizin b iz i  pek 
uzaklara sürü kledi9ini  anlatmak istiyordu. Biz de bu adı  
benimsedi k,  ay vadisini  aramaya ç ıktık.  

Bayan Hale:  
- Bu n e  rast lantı ! diye haykı rdı .  Çünkü burası ger-

çekten Ay Vadis i .  
Saxonne sakin  bir güvenle: 
- B i l iyorum, dedi. Burada istedi!'jimiz her şey var. 
- Ama şekerim, anlamıyorsunuz bı:mi . Rıırı:ı�• ,,.,.P.k-

ten Ay Vadisi .  Sonoma vadisi .  · Sonoma • .  Kızı lderi l i ler d i
l inden bir  sözcük: Av Vadisi  demektir. Bevazların buraya 
gel işinden yüzy ı l lar önce K ızı lderi l i ler bu adı takm ışlar bu
raya. Bizim de hoşumuza g ittiği  iç in ,  hep Av Vadisi rferiz. 

O zaman Saxonne bu konurfa Bay ve Bavan H::ısti rıns'  
lerin sözleri ni anımsad ı .  Ve sohbet uzadı da uzadı.  So-
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nunda art ık  yerinde duramayan B i l ly söze karışt ı :  
- Küçük koyun öbür yanında bul unan çiftl i kl e  i l g i l i  

her şeyi öğrenmek istiyorduk:  Sahibi  k im? Satmaya niyeti 
var m ı ?  Kendisini  nerede bulabi l i riz? Ve başka şeyler . . .  

Bayan Hale ayağa kalktı, Saxonne'un el in i  tuttu. 
- Gidip Edmond'u göre l i m ,  ded i .  
i k i  kadına tepeden bakan B i l l y :  
- Doğrusu, d iye haykırd ı ,  ben Saxonne'u kısa ooylu 

sayardım,  oysa siz in iki katınız.  
Ufak tefek kadın bu söze güldü. 
- Efend i m  siz fazla 'boylusunuz da ondarı. Ama Ed

mond s izden de uzun. Omuzları da sizinkinden daha geniş . 
Aydın l ık  b ir  vestibü lden geçti ler. Evsahibi ,  kocaman 

b i r  sal lanır  koltukta uzanmış,  okumaya dalmıştı . Yanı başın
da k ırmızı boyal ı  küçücük bir sah neaklı  koltuk daha vard ı .  
Öylesine küçük k i ,  beşikten farkı yoktu . inanı lmayacak i ri
l i kte, tüyleri çizg i l i  b i r  kedi , sahibinin hacağı uzerine boy
dan boya uzanmış, başını , dizine yaslamış , gözlerini şömi
nedeki ateşe dikmişti .  Konuklar odaya g irince o da sahibi 
gibi başını çevirip bakt ı .  Saxonne'un bakışı Bay Hale' in  
nurlu yüzünde, tatl ı  gözlerinde gezindi kten sonra el lerine 
irıd l ;  onlar;n nazikl iğine bir kez daha hayret ett i .  Bu e l ler 
sevgi anlatan el lerd i .  Bu el ler, asla varl ığını  akl ından bi le 
geçi rmediği  bir  insan t ip in in el leriydi. Carmel 'deki keyifl i  
grubun h i ç  bir üyesi bu t ipte bir  adama rastlanabileceği n i  
duyurmuş deği ld i .  Onlar sanatçıyd ı ;  bu i s e  b i lg ind i ,  f i lo
zoftu. Carmel'dekilerde genç l i k  tutkuları ve ç ı l g ı n  isyanlar 
kaynıyordu;  bunda. bi lgel iğin iy i l i kseverl iği ,  hoşgörüsü,  b ir  
huzur havası yaratıyordu. Bu yumuşak, bu h ünerli e l ler ,  bü
tün acı deneyler içinden yaşamın yalnızca tatl ı  yanlarını 
elemiş, güzel l iklerini ;, lm ıştı.  Saxonne içtenl ik le severdi 
Carmel' l i leri , ama içlerinden bazı larının.  özel l ik le  t ivatro 
eleştirmeniyle dem i r  adamın,  o yaşa gel ince, ne duruma 
düşeceklerini düşün ürken ürperdiğ in i  duydu. 

- Bu seviml i  çocukları sana getirdim Edmond. dedi 
Bayan Hale. Madranyos'lar ç iftl iğ in i  satınalmak istedikleri
ni söylersem inan ır  mıs ın? Üç yı ldır  bu çift l i!'j i  arıvorlar
m • '  Bak şu işe: B izim de on y ı l ımızı  Tri l l i um Covert'i 
1ramakla geç i rdiğimizi söylemeyi unuttum onlara. Bütün 

•ı an lat. Umarım 'Sav Naism ith satmaktan cavm m ı st ır .  
�nne" Bi l ly  � · •  kaba sandalyelere nt .re' , ,  

' ı,. .  caklı  koltuÇjun 
ucuna knvl 
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ağırbaşl ı  odanın içinde gezdiriyordu. Ağaç ve taştan oluş. 
turulan basit bir  yapının.  onu tasariayıp uygulayanın düşün
cesini nasıl yansıtabildiğinı  anlamaya başlıyordu.  Büroya, 
koltuğa, çalı şma masasına. yandaki odada karyolanın yanın
da duran büyük rahleye :bakıyor, bütün bunları, mobi lyaları 
bi le bu ince nazik el ler yapmış d iye düşünüyordu.  Yatak. 
odasında da sıra sıra kitaplar ve yeş i l  bir abajur vard ı .  

Madronyos'lar çiftl iği sorununa gel ince, kolay diyordu 
Bay Hale. Yaşl ı  Naismith onu satmak istiyordu. Beş y ı l
d ı r. vadinin aşağ ı s ından fışkıran maden sularını şişelerne
ye girişti kten beri , çiftl ikten kurtulmak istiyordu. Bu çift
l iğin sahibi ol ması mutlu bir  rastlantıydı,  çünkü o dolay
Iarda bulunan bütün diğer arazi ler bir  Fransız göçmenin ma
l ıyd ı .  Bu Fransız, köyl ülerin toprağa karşı duydukları ge
leneksel tutkuyu hasta l ı k  derecesine vardırıyordu.  Mal ı  
üzerine titreyen bir cimriydi ve bir  ka rış toprağını kimseye 
vermezdi.  Mesleki yetenekleri yoktu, üstel ik  yaşl ı  ve inat
çıydı da. Toprağı üzerinde zar zor geçinip  gid iyordu.  Her
kesin kafasın ı  şu soru kurcal ıyord u :  Acaba önce ölür mü, 
yoksa önce if las m ı  eder? 

Naismith Madronyos'lar çiftl iğinin satış fiatı nı  beş de
karı el l i  dolar olarak saptamıştı. Tümü on hektardı : Bin 
dolar ederdi yan i .  Tarım yatı r ımı olarak, eski yöntemlerle 
bir  kazanç sağlamazdı .  Ama iş olarak, denenebil irdi .  Çünkü 
vadinin üstünlükleri dış dünyaya yayılmak üzerevd i .  Yaz
l ı k  f!N yaptırmak için daha güzel bir  yer düşünülemezdi .  
Nefis b i r  ik l imde mutluluk v e  neşeden payını alma bakı
m ı ndan, istenilen paranın bin katına değerdi orası . Bay 
Hale. Naismith'in ödemede akla uygun bir süre tanıyaca
ğını bi l iyordu. Satışta kendi lerine öncel ik  tanıvan iki y ı l l ık  
bir  kira sözleşmesi yapmaları n ı  sal ı k  verd i ;  çiftlik satın a l .  
mava karar verdi kleri takdirde, o zamana dek ödedikleri ki
ra bedellerini satış tutarından düşeceklerd i .  Naismith eski
den bir isvi-;rel iye buna benzer koşul lar i leri sürmüştü . is
viçreli ayda on dolar ödüyordu,  ama karısı ölünce g itti .  

Bay Hale, çok geçmeden, B i l ly'nin kafasını b i r  şeyin 
kurcaladığın ı  sezd i .  Ne olduğunu anlamıvord u .  ama arka 
arkava sorular sorarak durumu çözdü: Bi l ly'de de eski ön
cülerin sapiantıs ı  vard ı .  O da uçsuz bucaksız araziler düş
lüyordu. Hayvanların ın  dizi d izi s ı ralanm ış tepelerde otla
maları rı ı  istiyordu. Ve en az seksen hektar arazi istiyordu. 
Edmond tatl ı l ık la :  

- Ama o(ilum, dedi ,  s izde bunca toorak yok ki .  Gö
rüyorum ki yoğun tarım sisteminden an!ıyorsunuz. Aynı 



yöntemi at yetiştirmekte de uygu lamayı düşündünüz mü? 
Bu yeni düşünce karşısı nda B i l ly'nin ağzı  bir karış açık 

kald ı .  Düşünceyi kafasında evirip çeviriyor, ama iki  yön
tem arası nda benzerl ik  görem iyordu. Gözlerinde kuşku var
d ı :  • Doğrusu bunun nasıl  yapı lacağını bana göstermenizi 
pek isterdim!  • dedi. 

Yaşl ı  adam usulca gülümsed i .  
- Ş i m d i  göreceğiz. B i r  kez, on hektar araziye gereksi

niminiz yok ki .  Kendi zevkiniz iç in  istiyorsunuz. Başka bir  
işe yaramaz. Çayır  ikibuçuk hektardır. Oysa sebze yetiştire
rek hayatı nızı kazanmak iç in size gereken toprak bir he ktar
dan çok değ i l .  Kaldı ki , karınızla i kiniz sabahtan akşama dek 
çalı şsanız bile gene de o bir  hektarı gereği nce işleyemez
siniz. Kaldı birbuçuk hektar. Bu birbuçuk hektarı sulamak 
için kaynakların suyu yeter de artar bi le.  Hayvan yemi ola
rak yı lda bir kez ot üretmekle yetinmeyin (vadin in  eski 
moda ç iftç ! leri öyle yaparlar). Çayı rınızı  da bostanı n ız gibi 
işleti n :  Yı l  boyunca yem l i k  ot yetiştirerek azami verim 
alın. Bunun için sulayın,  gübreleyi n .  sı ra ile ayrı cins otlar 
yetişti rin. O birbuçuk hektar toprak tohumlanmam ış,  ba
kımsız, Tanrıya b ırakı lmış engin otlaklardan daha çok sayı
da at doyurur. Düşünün bunun üzerinde. Bu sorunu konu 
a lan kitaplar veri rim size. Alacağınız ürünün verimini  ön
ceden kesti remem. B i r  at ne kadar ot yer? Onu bi l m iyo
rum. Siz in işiniz bu. Ama ben şuna inanıyorum k i , o bir 
hektarl ı k  sebze bahçesiyle sizin yerin ize uğraşmak ve ka
rınıza yardı m  etmek için bir adam tutsanız bile,  b irbuçuk 
hektarl ı k  otlağın ızı n ıbesleyebi leceği sayıda ata sahip ol
duğunuz zaman işiniz başı n ızdan aşkın duruma gel m i ş  ola
cakt ı r. Ve daha çok sayıda at besleyip servetinizi artırmak 
için başka araziler aramanın sırası  gelmiş olur. Tabii eğer 
mutluluğu bunda buluyorsanız. 

B i l ly  anlad ı .  Coşkunlukla: 
- Siz yaman bir çiftçisiniz!  diye haykı rd ı .  
Edmond gülümsed i ,  karısına baktı: 
- Sen ne dersin? Düşüneeni söylesene, Annette. 
Ufak tefek kadının mavi gözleri için için ış ı ldad ı .  
- O h i ç  e l i n i  suya sokmaz. Ömründe toprağı işlemiş, 

kazma sallamış adam deği ldir .  Ama biJir. 
Eliyle, dwarları süsleyen kitapları gösterd i :  
- Çağı n  l lerleyiş in i  izler. O b i r  öğrencidi r  .. Güneşin 

altında nice yararl ı  yen i l i k  varsa bi l i r ,  öğreni r. Bütün işi 
okumaktır. okumak ya da ağacı işlemek. 

- Dulcie'yi unutma, diye anı msattı 'Edmond. 



Annette güldü:  
- Evet, b i r  de O ulcie'ye bakar. Dulcie bizim inek, 

Jack Hastings'in en büyük sorunu şu : Edmond mu daha 
çok sever Dulcie'yi ,  yoksa Dulcie m i  Edmond ' ı ?  Jack bu 
konuda bir  karara varmış deği ld ir  daha. Edmond San Fran
cisco'ya gittiği  zaman Dulcie s ı rı ls ıkl am mutsuzdur;  eve 
dönünceye dek Edmond da öyl e  . . .  Inanın,  Dulcie yüzünden 
kı skançl ık nöbetleri geçirmişimdir !  Ama şunu söylemel iy im 
ki  Edmond herkesten iyi  anlar onu. 

Bay Hale doğrulad ı :  
- Kişisel  deneyi m le bi ldiğim tek pratik konu b u .  Jer

sey i nekleri konusunda 'bi r  uzmanı m  ben. Bu konuda tam 
bir güvenle danışab i l i rsiniz bana. 

Kalkı p k itapl ığına g itti .  O zaman daha iyi görebi ld i ler 
ne güzel adam olduğunu. B i r  yandan k itapları karışt ı rıyor, 
b i r  yandan da Saxonne'un sorusunu cevaplandı rıyordu :  -
Hayır, sivrisinek yoktu.  Ancak, bi r yaz on gün süreyle gü
ney rüzgarı esmiş (görülmedik şeyd i bu) ve San Pablo'dan 
bi rkaç sivrisi nek geti rmişti 'buralara dek . . .  S i se gel ince. bu 
vadinin yaratıcısı  sisti.  Sonoma dağının gerisindeki konu
mundan i leri gel iyordu sis ve hemen her zaman yüksek ta
bakalarda beli riyordu. Okyanus rüzgarı n ı n  k ı rk m i l  uzaktan 
önüne kattığı  sis gel ip dağa çarpıyor ve hava akımiarına 
kapı l ı p  çok yükseklere çıkıyordu . . .  H a !  bi r şey daha vard ı :  
Tri l l ium Govert v e  Madronyos'lar çift l i ğ i  dar b i r  sıcak böl
gen i n  s ın ırları içinde bu lunuyorlard ı .  Bu nedenle.  k ış ın 
sırbahları don yaparken, ısı  vadinin kalan bölümünden sü
rek l i  'birkaç derece yüksek olurdu. Bu bölgede don olayı 
çok ender görü l ürdü.  Kanıtı da şu ki,  orada bazı narenciye 
türleri başarıyla yetiştir i l iyordu.  

Edmond kitaplar arasında arad ı ,  taradı .  ayı rdıklarını 
bir yana yığdı .  Sonra yığının teoesindeki kitabı act ı :  Bol
ton Hall  i n  Oç Dönüm ve Özgürlük adlı  yapıtıyd ı .  Kitaptan 
Edmond bir çiftçinin öyküsünü okudu. 

Bu çiftçi on hektarl ık  bir a raziyi eski yöntemlerle iş
lerken y ı lda altıyüzel l i  mil yol tepermi ş .  ve aldıöı ürün toou 
topu üçbinyediyüzel l i  hektolitre patatesmis.  Oysa modern 
bir çiftçi aynı m i ktar ve daha kal iteli patates yetiştirmek 
için yalnızca ik ibuçuk hektar arazi is ler ve ikivüz m i l  vü
rürmüş, ve 'bu seçme ürün öbür çiftçinin elde ettiği  ka
zancın kat kat üstünde para geti rirmiş ona. 

Saxonne Edmond'ın ödünç verdiiii kitaoları aldı . B i l ly' 
n i n  koliarına yıöarken adlarını okudu:  ' ı ck�on'ın CPilfor
nia Meyveleri, Wickson'ın Callfomia Stoo�zelerl, Br"oks'u n  
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Gübreler i .  King' in Çittlikte Kümes Hayvanları, Propotkin'in 
Tarlalar, Fabrikalar ve Dükkanlar'ı, ve Çiftlik !1ayvanlarının 
beslenmesi hakkındaki dergi'nin 22. sayısı.  

- i stediğiniz zaman gelip başka yayınlar da alab i l i r
siniz, dedi Bay Hale. Çiftl ikleri çekip çevirmek, bakımını 
sağlamak konusunda yüzlerce cilt kitabım vardı r. Bütün ta
rım dergi leri de gel ir  'bana. 

Ve kapının eşiğinde, arkalarından bağ ı rd ı :  
- Zamanınız olursa g e l i n  de Dulcie l le  tanışın.  

XIX 

Bayan Mortimer tohum katalogları ve ta rım kitapla
rıyla yüklü olarak geldi, Saxonne'u Edmond'un ödünç ola
rak vermiş olduğu kitaplara dalmış buldu. Saxonne ona 
çift l iği  gezd irdi .  Bayan Mortimer her şeyi çok beğendl .  
Kira bedel in i  ve satış fiatı nı  d a  uygun 'buldu.  

- Şimdi bakalım neler var yapı lacak. Ikiniz de oturun. 
Bu bir savaş konseyidir. Ve eğer yeryüzünde size öğüt 
verecek bir isi  varsa, o da benim. Büyük b i r  kenti n kitaplı
ğını  yeniden kuran, baştan başa kataloğunu hazı rlayan bir  
kimse, sizi  hemen harekete geçirebi lecek güce sahiptir, 
gençler!  Söyleyin bakal ım şimdi .  işe nerden başl ıyoruz? 

Soluk almak ve düşünmek için durdu. 
- Önce size şunu söyleyeyi m  ki, Madranyos' lar  ç ift

l iğ ini  a lmakla iyi b ir  iş yapmış oldunuz. Topraktan.  güzel
l ikten ve ik l i mden anlarım. Madranyos çift l iğ i  'bi r  altın ma
denid ir. Bir servet saklıdır bu çayırda. Çift sürme konu
sunu sonra ele alacağım. Her şeyden önce, Işte toprak. 
Sonra, ne yetiştireceksinlz.  Geçiminiz için gerekl i  olan 
besi nleri m i ?  Tamam . Sebze m i ?  Elbette. Sebzeler yetişti : 
ne y2pacaksınız onları ? Satacaksınız. Kime? .. Bakın, benim 
gib i  yapı n, aracı ları kald ır ın ortadan. Doğrudan doğruya 
tüketiciye satın.  Al ıcı bulmak için reklam yapı n.  Vadiden 
geçerken buradan birkaç ki lometre uzakl ıkta , b i l iyor mu
sunuz ne gördüm vagonun penceres inden? Otel ler, kapl ı
calar, içmeler, yazl ı k  ve k ış l ık  tatil yerleri, k.ılaba l ı k, çarşı 
pazar. . .  Kim bes liyor bu çarşıyı? Gözlerim boşuna aradı 
sebze hostanlarını . . .  B i l ly,  koşun atlarınızı , hazırl anın,  ye
mekten sonra hemen bizi -Saxonne'la beni- şöyle b i r  
dolaşmaya çı karacaksınız.  Siz başka şeye karışmayı n :  ge
risi bekleyebi l ir. G ideceğin yerin adresini a lmadan yola çı
kı l ır  mı  hiç? Işte biz biraz sonra adresi aramaya çıkaca
ğız. O zaman. işin neresinde olduğunuzu bi lecek, ona göre 
yola koyulacaksınız. 
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Ama Saxonne onlarla birl i kte g itmedi .  Uzun süre boş 
kalmış olan evi temizlemek, Bayan Mortimer'e yatak ha
zı rlamak g ibi  b i r  sürü iş vardı yapacak. 

Konukla B i l ly eve döndükleri nde yemek saati çoktan 
geçmişti . Bayan Mortimer içeri g i rer g i rmez. 

- Amma da şansl ıs ınız, çocuklar, diye haykı rdı .  Bu 
vadi uyanmaya 'başlamış. Işte size pazar. hem de rakipsiz 
b ir  pazar. Ben anlam ıştım bu içmelerin yeni açı ld ığ ını : 
Cal iente, Boyes ı l ıcaları,  El Verano kapl ıcaları . . .  ve daha 
bir sürü var oralarda. Kapınızın d i binde, Glen El l en'de, üç 
tane de küçük otel vardır. Bütün patrenlar ve yönetici lerle 
konuştum. 

Bi l ly  hayranl ık la  övdü konuklarının beceri k l i l i ğ i n i :  
- Periden farkı yok, ded i .  Tanrının yanına varıp i ş  

önermekten bi le  çekinmez. O n u  görmel iydin b i r .  Saxonne. 
Bayan Mortimer i ltifatı kabul etti, zaman yit irmeden 

konuşmasını  sürdü rdü : 
- Peki, sebzeler nereden gel iyor? Oniki i la  onbeş 

m i l  uzaktan arabalarla taşın ıyor. San Roja'dan, hatta So
noma'dan gel iyor. Sebze üreten çiftl i kler en çok oralarda 
bulunurmuş. Ama çoğu zaman talebi karşı layamaz, mal ye
tiştiremezlermiş.  O zaman patrenlar ta San Francisco'lar
dan çok acele sebze geti rti rlermi ş !  B i l ly'yi tanıştırdım on
lara. Yerel endüstriyi desteklemeye söz verdi ler .  Onlar için 
de daha iyi  olacak. Aynı nite l ikte sebzeyi aynı  fiata sata
bi l irsiniz.  Yalnız,  daha güzel , d aha taze o lmasına d i kkat 
edin.  Ve unutmayın ki  yol yakın olduğundan taşıma daha 
ucuza mal olacakt ı r  s ize. Burada günlük yumurta datave
resi yok, reçel yok, jöle yok. Ama bu topraklar üze rinde 
sebze yetiştiremeyeceğimiz bir sürü yer de var. Yarın sa
bah tavuk kümesierinin yerini  bir l ikte seçeriz. Ayrıca se
m irti lmiş iğdiş horoz ticareti de yapı l ab i l i r  . . .  San Francis
co pazarına sürüleb i l ir.  Küçükten başlarsınız.  lkincil  bir gi
r iş im olur. l l erde konuşuruz bu konuda, s ize gerekl i  ki
tapları da yolları m .  Siz katanızı işletme l i ,  çal ışmayı baş
kalarına bı rakmal ıs ın ız .  Bunu iyi anlamanızı isterim.  Mü
dürlerin maaşı her zaman işç i l erin ücretinden daha yüksek 
olur. Defter tutmanız, durumun ne olduğunu, hangisi para 
geti r ir, hang isi  getirmez, hang isi  en kazançl ı ,  b i lmeniz ge
rekir. Bunları defterlerinizden an layacaksınız.  S ırası ge
l i nce bunları da göstereceğim s ize. 

- Bütün •bunlar bir hektarl ı k  bir toprak için m i ?  d iye 
mırı ldandı B i l ly. 

- Bir ıhektar m ı !  dedi sertçe Bayan Mortimer. Baş-

422 



kasına aniatın s iz onu. I kibuçuk hektar. O bi le  yetmez al ı
c ı larımızı doyurmaya. Size geli nce. del ikanl ı , i lk yağmurlar 
başlar başlamaz, işiniz başı nızdan aşacak. Bu çayırı ku rut
mak iç in atları n ızla bir l ikte ter dökeceksiniz,  söz değ i l .  Ya
rın bu iş in  ayrıntı larını saptayacağız. Seki de yemiş ağaç
çı kları d l l<me sorunu da var;  en güzel üzümü asmalar ve· 
rir, salkımlar en yüksek fiata ulaşır.  Dut da d i kmel is i niz, 
ama çi leğe kulak asmayın .  Çi lek yetiştirmek, başl ıbaşı na 
bir ayrı mesl ektir, bağcı l ığa benzemez. Meyve bahçesine 
baktım :  Başlangıç iç in i yidir. Budama ve aşılama konula
rını  d aha sonra ele a l ı rız . . .  

Saxonne e n  sonunda sesini duyurabi ldi :  
- Ama B i l l y  o çayırdan birbuçuk hektarl ı k  •bir bölüm 

ayırmak istiyordu kendisine.  
- Ne yapmak için? 
- At yetiştirmek iç in, ot ve yem üretmek için.  
Bayan Morti mer hemen kararını  b i ld ird i :  
- Onu o birbuçuk hektardan elde edeceğiniz kazanç

tan satın a l ı rsınız.  
Bi l ly yutkundu, yeniden erte lemeye razı oldu, neşeli 

görünmek yiğitl iğ in i  de gösterdi .  
- Peki, ded i ,  öyle olsun. Sebzeyle yeti n iriz. 
Bayaıı Mortimer ç iftl i kte bi rkaç gün kald ı .  Bu süre 

içinde Bi l ly  kadı nların iş ine karışmad ı .  Zamanı da yoktu 
asl ında.  Oakland hummalı b ir  çal ı şma dönemine g irmişti . 
Batı Oaklaııd ahırlarından gelen bir mektupta çok acele 
yeni atlar göndermesi isteniyordu.  Bu nedenle B i l l y  gün
lerini şafaktan gecelere dek d ışarda geçi riyor, genç ko
şum atları bulmak için ordan oraya koşuyor, tüm yöreyi 
tarıyordu.  Bu durum, daha i l k  günden vadisini  i yice tanıma 
fırsatın ı  verdi ona.  Aynı zamanda eski  patronu, ker.tin sert 
kaldı rı mlarmda ayakları zedelenmiş olan bir  takım kısrak
ları elden çıkarmak istediğini  b i ldir iyor, i l k  partiyi uygun 
bir fiatla B i l ly'ye vermeyi öneri yord u .  Bu atla r güzel hay
vanlardı .  B i l l y  onların değeri ni  b i l i rd i ,  çünkü eskiden ta
nırdı  onları . Nal larını söküp bir süre otlakta dinlendi rd i k
ten sonra, yumuşak toprakta eski durumlarını çabucak bu
!urlard ı .  Kald ı rıml ı  sokaklarda artı k hiç bir  işe yaramazlar
d ı ,  ama çiftl ikte daha y ı l larca iyi iş görürlerd i .  At yetiştir
mek için de . . .  Ama hayı r, şu s ırada onları satın alacak du
rumda deği ld i .  Vapmamal ıydı ·bunu. B i l ly,  kendine karşı giz
li ve yam.ın bi r mücadele verdi ,  ama Saxonne'a bi le sözet
medi bundan. 

Akşamları mutfakta oturuyor, s igarasını  tellendirerek 
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kadınların o gün neler yaptı kların ,  yarın neler yapmayı 
tasarladıklarını dinl iyordu. iyi cins at satın almak zordu. 
B i l ly 'nin deyi miyle,  çiftçi ler  sanki dişleri n i  çektiriyormuş
casına acı duyuyorlardı atiarı n ı  başkasına satmaktan. Bi l ly' 
ye fiatları e l l i  dolar yükseltme yetkisi veril mesine karşın,  
durum değişmiyordu.  Otomobil çağ ı başlamışt ı ,  ama ağı r 
koşum hayvanları n ı n  fiatı yüksel ip  duruyordu. Asl ında ken
din i  bi ldi  b i l e l i ,  iri yük hayvanlarının pahalanması sürüp 
gidiyordu. Büyük depremden sonra fiatlar birdenbire düş
mem işti art ık .  Bayan Mortimer sordu: 

- Bi l ly,  siz aracı l ı k  yaparak. basit bir çiftçiden daha 
çok para kazanırsınız ,  öyle değ i l  m i ?  Pekiyi öyle ise. Siz 
çayır ı  sulamakla. çift sürmekle, bu gibi şeylerle hiç uğ
raşmayı n .  At sat ı n  a lmaya bakın .  Katanızla  çal ış ın .  Ancak, 
elde ett iğiniz  kazançlardan : sebze üretim inde Saxonne'un 
Iş in i  yapacak bir tarım işçis in in  ücreti n i  ödeyeceksiniz.  
B u  iyi b i r  yatır ım olur ve kısa zamanda kazane çıeti rir.  

- Elbette,  dedi B i l ly. Niye adam tutulur? Para ka
zandırsın diye. Ya lnız .  benim anlamadığ ım şu :  Saxonne'la 
bir adam ikibuçuk hektarl.:ı nası l  baş ederler? Geçen gün 
Bay Hale d iyordu k i ,  b i r  hektar üzerinde ikimiz de çal ışsak 
bi le ,  gene yetişemezmişız gereken her işi yaomaya. 

- Saxonne ça l ı şmayacak. karş ı l ı ğ ı n ı  verdi Bayan Mor. 
timer. San Jose'de siz benim çal ı şt ığ ımı  gördünüz mü hiç? 
Saxonne akl ın ı  kul l anacak. Bunu anlaman ız ın  zamanı geldi 
artı k.  Akı l ları n ı  kul lanmayanlar günde b i rbucuk dolar kaza
nırl ar. iste o kadar. Ovsa Saxonne günde birbuçuk dolarla 
yetinenlerden değ i l .  Şimdi beni d inleyin.  Buaün öğleden 
sor.ra Bay Hale'le uzun uzun konuştum. Bu vadirie gerçek
ten yetenekli  tarım isçisi  bulunmadığın ı  söylüyor. 

- - Bi i iyorum.  Bütün iyi işçi ler kentlere göç edivor. 
Tortusu kalıyor k ı rsal kesimde. Iyisi  kalsa da, gündel ikçi 
olarak çal ışmıyor. 

Tümüyle doğru. Din leyi n :  Böyle olduğunu b i l iyor
dum. Bay Hale'e de an latt ım.  Sizin ic in gi riş.imler yapmaya 
rezı ett im.  Ne qibi işlemler qerektiqini  çok Iyi b i l iy-ır, ve 
San Ouentin müdürüyle i l işkisi var. Uzun sö1ün k ısası ,  hal 
ve tavırları iyi olan iki mahpusu söz üzeri ne size verecek
ler. siz de onları bahçıvan olarak kul lanacaksın ız .  Orada 
sürü ile C i n l i  ve ltalyan var: dünyanı n  en iyi tarımcı ları .  
Bir tas la iki  kuş vurac � ' -� ın ız ,  hem sizin işiniz görülecek . 
hem de o zava l l ı lara iyi l iğiniz dokunmuş olacak. 

Saı<anne biraz ü rkmuş, duraksamışt ı .  B i l ly ciddi ciddi 
düf · ni rrlu .  
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- Bay Hale' in her Işini  gören John'u tanırsınız ,  onu 
nasıl buluyorsunuz? diye sordu Bayan Morti mer. 

- Ben de bugün onu düşünüyordum! dedi Saxon
ne. D iyordum ki  kendi kendi me. eğer diyordum onun gibi  
bir isini  bulursam çok sevin i rd im.  Çok uygun bir is i .  Hem 
öylesine sad ı k  ki ! Bay Hale onu çok övdü bana. 

- Ama bir şey söylemeyi unutmuş, dedi Bayan Mor
t i mer gülümseyerek. John söz üzerine o ise konulmuş b i r  
huküm lü .  Bu!ldan yirmisekiz yı l  öne� bir  öfke sonucu. kav
gada. altmışbeş sent için adam öldürmüştür. Ben i m  yan ım
da çalışan vaşlı  Fransızı ,  louis'yi anımsar mısınız? O da b ir  
hüküm!ü .  Öyleyse sorun çözümlenmistir.  Adamlar gel ince 
onlara uygun b i r  ücret ödemek gerekir. Sonra , d i kkat ed i n ,  
i kisi  aynı u lustan olsun. ik i  Cinl i ,  y a  d a  i ki italvan. Bay 
Hale yol gösterir,  John da onlara yardım eder, kendi lerine 
b ir  kulübe yaparlar. Biz de yerini  seçeriz. Ciftl iCi imiz tam 
veri m vermeye başladıqı  zaman size daha başka yabancı 
yardımı  da gerekecek. O zamana dek çıözünüzü dört ar.ı n .  

Ertesi akşam, B i l ly  eve dönmed i .  Saat dokuzda, Glen 
E l len'den at s ı rtında qenç bir  oqlan aeldi .  b ir  telqraf qe
tird i .  B i i l y  telgrafı lake yönetim bölqesinden çekmişti ; 
orada at arıyormuş Oakland'a qöndermek icin .  

Oc gün sonra aksam üzeri dmdü eve. B i tkindi , ama 
yüzünde qurur okunuyordu. Bayan Mortimer: 

- Üç qündür ne yaptı nız al lahaşkına? diye sord u .  
B i l lv sakin sak in :  
- Kafamı işlett im,  ded i .  B ir  tasla i ki kuş vurdum. Hat

ta bir sürü kuş vurdum galiba. Isi lawnda le'de duvdum. 
Adamak ı l l ı  yorqun olan Hazel ' le  Hattie'y i  arabal ı Cia b ı rak
tım Cal i stoga'da, Santa Hel ena'ya çı iden volcu arabas ına 
bindim.  Tam zamanında vetistim ve heosini bPn tooladı m :  
Canavar qibi  sekiz at. b i r  daq arabacısının bütün havvar1 
ları .  Flı ınlar genç, saol ık l ı  atlar. En hafifi yediyüz ki lo ce
ker. Önceki gece Colistoqa'dan gemive vükled im orıları .  
Ama durun hele ,  is :burda bitmed i .  Daha önce.  lawndale'e 
vardıöım i l k  alin ,  tasocakları ndan ka ldırı m l ı k  kumtası tası
yan mütea•hhidi  qörmüstüm.  O hiç at satar mı ! Ati ar ken
disine gerekl iyd i .  Kiralamaya b i le  razıvdı övl e  derli bana. 

- Sen de satınaldığın sekiz atı ona gönderd i n !  diye 
haykırdı  Saxonne. 

- Bi lemed i n !  O sekiz atı Dakiand'ın parasıvla satın
a lmıştım ,  demek ki  Oakland'a yol ladım. Ama lawndale' 
deki tasımacıya da telqraf çektim :  adam. kendi sine ı;ı:ıq
layacağı m  her b ir  beygi r  Için bana günde yarım dolar 
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kira bedeli  ödemeyi üstlendi .  Yarım düzine kadar i stiyor
du.  Hemen bir  telgraf da patrona çektim, Bud Strothers' ın  
seçeceği hassas ayakl ı  a lt ı  kısrak yol lamasını ve bedel in i  
alacağım komisyon hesabına geçirmesini rica ett i m .  Çe
virdiğim dolaptan Bud'un 'haberi var. Atlar gelir gel mez 
nal larını sökeceği m .  Iki 'hafta otlakta geçirdi kten sonra 
lawndale'e gidecekler. O işi  yapacak güçdedirler. Yük ara
balarını  yokuş aşağı ve yumuşak yolda çekecekler, demir
yoluna kadar. At başına yarım dolar demek, haftanın altı 
günü günde üç dolar demektir. Onları 'beslemek de bana 
ait değil, nallamak da.  Iyi bakı lmalarını sağlamak için gö
zümü dört açmaktan başka yapacağım bir şey yok. Günde 
üç dolar, anl ıyor musun? B i rbuçuk dolar gündel ikle Saxon
ne'un el i  altında çal ışacak ik i  adam ın parası çıktı gibi ge
l iyor bana - eğer adamları pazar günleri de çalıştırırsa o 
başka ! Görüyor musunuz şu Ay Vadisi 'nin işi n i !  Çok geç
meden mücevherlerle gezeceğiz gal iba. Yah u !  insan bin 
y ı l  böyle bir olanağa rastlamadan yaşayabi l ir  kentte. Çin 
piyangosunda 'büyük i kramiye kazanmaktan daha çok şans 
var bu işde! 

Ayağa kalkt ı .  
- Hazel 'la Hattie'ye su v e  y e m  vereyim , a ltlarına 

kuru ot sereyim, sonra ge l i r  hemen yemeğ imi  yeri m .  Iki  
kadın ış ı l  ış ı l  gözlerle bakışıyorlar, ik is i  de konuşmaya 
hazırlan ıyorlard ı .  O sırada B i l ly geri döndü, başını  kapı
nın aral ığından uzatıp :  

- Belk i  kavrayamadığımız bir durum var, ded i .  Hem 
günde o üç doları cebime atıyorum, hem de üstel ik  o altı 
kısrak benim oluyor. Altısı da ben i m !  Çakıyor musunuz? 

XY.. 

Bayan Mortimer, g itmeden önce, kendi leriyle b i raz i L  
g i leneceğini söyled i ,  v e  gerçekten o k ı ş  bi rkaç kez ç ift
l iğe geldi,  öğüt verd i ,  Saxonne'a ürettiği malları nası l  ida
re edeceğin i ,  kış, i l kbahar ve yaz dönemlerinde piyasanın 
durumunu öğretti ,  yazın bütün mallarını e l inden ç ı karabi
leceğini ,  üste l i k  talebi karşı layamayacak duruma düşece
ğin i  anlatt ı .  Arada, Hazel ' la Hattie boş zamanlarında Glen 
E l len'ın gübrelerini taşıyordu;  çift l iğ in  kümesieri hiç böy
lesine temiz olmamıştı.  Bundan başka, Bayan Morti mer· ı n  
öÇlütleri üzerine, tren i stasyonundan çok m i ktarda gübre 
aldı lar. Söz üzerine sal ıveri len ınahpuslar Çin l i 'ydiler. 
Ikisi <ie uzun süre tarımla uğraşmışlardı  hapishanede. Yaş
l ıydılar,  ama Bayan Mortimer'e bakı l ırsa iyi çal ış ırlard ı .  
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Gow Yunn yirmi y ı l  önce Menlo eyaJetinin parkları ndan 
'bi rindeki bostanın soruml usu ol muştu, ama Redwood ken
t in in Çin mahal lesinde oynadığı  bir  fan tan partis inden 
sonra başına gelmedik yık ım kalmamıştı. Arkadaşı Chan 
Chi,  eski San Francisco'nun kanl ı kavgalara sahne oldu
ğu dönemde bıçak kul lanma uzmanlarından biri ol muştu. 
Ama çeyrek yüzyı l  hapishanelerin bostanlarında d is ip l in  
altında ça l ışmak, kaynayan kanın ı  usland ı rmışt ı .  Ş imdi  hü
nerli el leri bıçak yerine çapa kul lanıyordu. 

iki yardımcı ,  Tanrının ni meti gibi gelmişlerdi G len 
El len'e. Yörenin şerifi karş ı lamıştı onları . Şerif, hapishane 
yetki l i lerine her ay bir  rapor yoll uyordu ik i  Çin l i  hakkında. 
Saxonne da ayda bir kendisi  b ir  rapor düzenlemekle yü
kümlüydü. Başlangıçta, kend isini  boğazlarlar diye korkuya 
kapı lmıştı . Ama zaman la kurtu ldu bu korkudan. Kanunun 
pençesi başları üzerinde as ı l ı  duruyordu.  Bir tek damla al
kol yutsa lar  geris in  geriye hapishaneyi boylarlard ı .  Yerle
rinden ayrı lma hakları yoktu. Yaşlı Gow Yunn, Çin konso
losluğunun memurları önünde evrak imzalamaya gittiği za
man. çok önceden San Ouentin'den izin isternek zorunday
d ı .  ikisi  de kötü huylu insanlar deği l lerdi .  Işin başında o 
ik i  hükümlünün patronu olmaktan korkan Saxonne. zaman 
geçtikçe onlarla ça l ışmaktan hoşlanı r olmuştu. Elbette ki 
ne yapacaklarını kendisi söylüyordu onlara; ama onlar da 
o işin nas ı l  yapılacağıni bi l iyorlard ı .  Bahçıvanl ık  üzerine 
bir sürü şey öğrendi onlardan. Ve anladı k i ,  eğer yerl i  işçi 
çalıştırmış olsaydı ,  asla işin içinden çıkamıyacaktı. 

B iraz daha zaman geçince hiç ·korkusu kalmad ı ,  çün
kü ya lnız deği ldi artık.  Hem Çinl i ferin dışarda ya::ıtıkları iş i  
gözlemeye, hem de gündel ik ev işlerini  yapmaya yetişeme
yeceğini  anlayınca, Ukiah'daki komşuları Bayan Paul 'e, ça
maşı rlarıyla uğraşan o işgüzar kadına, bir mektup yazdı .  
Bayan Paul  hemen geleceği n i  b i ld ird i .  Yüz ki lo ağırl ığında, 
kısa boylu,  topuz gibi  bir kadındı .  Ama yorulmak bi lmezdi 
ve ·hiç bir şeyden korkusu yoktu. B i l ly'nin kanıs ınca, ge
rektiği nde iki Çini iyi  tek koluyla haklayabi l i rd i .  

Bayan Paul ,  onaltı yaşlarındaki oğluyla geldi .  Oğlan 
kır çocuğuydu, atlardan biraz anl ıyor, Hi lda'yı sağabi l iyor
du. H i lda güzel bir  Jersey ineÇi iydi ve Edmond'un titiz i n
celemesi nden başarıyla geçmişti . Saxonne yalnızca bir nok
tada ayak diretti : Kendi çamaşırını  kend isi  y ıkamak istiyor
d u .  Dedi ki B i l ly'ye. 

- Artık bu kadarc ı k  işe de yaramazsam, al  bel i  el ine,  
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kaz bir  çukur, beni içine at. Beni gömmenin s ırası geldi  
demektir. 

Madronyos rancil' ını  daha yeni kurarken. Bayan Mor
tirnar'in çiftl iğe ikinci  gel iş inde, B i l ly bir sürü boru getir
d i ;  eve, kümesiere su tesisatı yaptı . Suyu, evin arkası ndaki 
kaynağ ın içine döşed iği  bir  hazneden çekiyordu. 

- Yani iyi düşüncelerin olduğunu onayla,  d iyord u .  
Geçen akşam vadinin karşıs ında su taşıyan bir kadını  i z l i 
yordum. Kaynaktan evine gitmek i ç i n  ik iyuz metre yürlı
yordu. Hesaplamaya koyu ldum : g ünde üç kez g i d i p  gel
diğini  varsaydı m ;  çamaş ı r  günlerinde daha çok da olab i l i r  
b u .  Bunca su taşımak için yı lda kaç ki lometre yol teper, 
düşünsene bir!  Ik iyüz k i lometreden çok ! Evet, i-ki-Yüz ki
lometre ! Buraya yerleşel i  kaç yı l  olduğunu sordum, y i r
m i bi r  yı l  dedi.  Var kendin yap hesabın ı .  Dörtbin k i lomP-t
reden çok yol yürumüş. Topu topu ik iyüz metre borudan 
kaçınmak için.  Isyan etmPz misin böylesine sacmal ı n a ?  
B e n  dahasını  yapacağı m :  Olanaklarım elverir elvermez b i r  
duş v e  b i r  de pompa duzeni kuracaCiım.  Wi ld  Water i l e  
Sonoma'nın kesiştiqi dörtvol aı'izındaki küçük arsayı b i l iyor 
musun, Saxonne? Beş dekar bir şey. O arsa beni m ,  du
yuyor musun? Ben i m !  Çimenlerimi ç iqnemeyeceksi n.  E l i m
den geldiğince akıntının yukarısına çı kacak ve bi r pompa 
kuracağım. On dolara bir pompa buldum. b i r  Işe yaramaz, 
ama bana çıereken sudan daha coÇjunu çekeıb i l i r. Işte orada 
yetiştireceğim kabayoncaları . Öylesine çıuzel yetisece!< ki , 
sen de hayran kalacaksın .  C zaman pompaya gidip çıel mek 
için yen i bir at almam gerekecek. Günkü sen H;ızpl 'la 
Hattie'yi öyle cok kul lanıyorsun ki .  sebzelerini tesl i m  edip 
biti rmaden onların yüzünü b i le göremivorum. Kabayonca
lar da uçuncü atı mızı beslerneye yarayacak. 

Ama daha ciddi ııorunlar ç ık: nca B i l l y  bir süre için 
kabayoncasını  unuttu . Önce sıkıntı lar baslad ı .  Sonoma va
d islrıde yerleşel i ,  yüzlerce dolar çıeçmisti el ine.  eoev de 
komisyon alm ıstı. Ama bütün paralar eriyip qitmisti .  Evde 
yaoılan değişik l i klere, onarı miara harcanm ıstı . ·K irava ver
diÇj i  atlardan gelen onsekiz doların tümü Geretleri karsı l ı
yordu.  Yöreyi taramak icin çıerekl i  olan yeni  atı  a lması  b i le  
söz konusu olamazdı artık.  Ama kafasını  işleterek. b ir  tasla 
iki  kus vurarak, bu zor durumdan sıyrıl ması nı  bi ld i : Yüru
mevi öqretmek icin tavlar aldı ve onları sat ı l ı k  at bulabi le
ceqi yerlere sürdü. Bövlece hem hayvanları a l ıştı rıyor. hem 
de kend i iş ini  görüyordu . 

Durum pek öyle kötu deği ld i .  Ne var ki ,  San Francisco' 
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dan gönderi len yeni b ir  yönetim genelgesi tutumlu davra
n ı l ması buyruğunu verince, iş ler değişti .  l ik  önce sokak kal
dır ımlarının onarım işleri durduruldu.  Bunun sonucu şu ol
du ki, kaldırım taşlarının en önemli  kaynağı olan Lawndale 
ocağı kapand ı .  iş lettiği altı atı kendisine geri vereceklerd i ,  
üstel ik onları cebinden beslemek zorunda kalacaktı. B u  
durumda, Bayan Paul 'ün, Gow Yunn'un v e  Chan Chi 'nin 
ücretlerini  nası l  ödeyecekti ? Şaşır ıp kal mıştı. 

- Sanırım kemerleri adamakı l l ı  s ıkmak zorunda ka
lacağız, dedi Saxonne'a. 

Ama o akşam eve döndüğü zaman yüzü sevinçten par. 
l ıyordu. Saxonne da mutlu gözüküyordu. B i l ly avluda yorgun 
taylardan bir in in yularını çözerken kocasının yanına vard ı .  

- H e r  şey yolunda, ded i .  Üçüyle d e  konuştum .  Üc
retl erini ödemekte gecikme olmasına üçü de razı oldul ar. 
B ir hafta sonra sebze tes l i m  etmeye başlayacağı m  yine. 
E l imize para geçecek. Hesap defterierirnde giriş ç ık ış  den
gesi kurulacak yeniden. Sonra . . .  -ah !  Bi l ly, akl ından geç
mez!- Gow Yunn 'un bankada bir  hesabı varmış.  Sorunu 
tartıştıktan biraz sonra beni görmeye geldi ( konuyu kafa
sında evir ip ç evi rmiş olacak), bana dörtyüz dolar ödünç 
vermeyi önerdi .  Ne d iyorsun bu işe? 

- G erçek bi r Çinl i  olmuş olsaydı ondan ödünç para 
almayı kendime yedi remezdim pek. Ama artık tıemen he
men beyaz adam sayı l ı r  o. Vereceği para da çok işime 
yarayacak. Bugün sabahtan beri öyle iş gördüm k i ,  ağzı
ma bir lokma b i r  şey koyacak zaman bi le bulamad ı m .  

Saxonne kahkatıayla güldü. 
- Katanı çal ıştırd ı n  mı yine? dedi . 
B i l ly de güldü. 
- N e  dersen de. Gökten yağareasma para harcad ım.  
- Ama senin hiç paran yok ki l 
Bi l ly böbürlendi :  
- Doğrusunu istiyorsan, bu vadide . az çok saygınl ı

ğım var. Bundan yararlandım ·bugün. B i l  bakayı m  ne yaptım .  
- B i r  binek atı m ı  satın a ld ın?  
B i l ly ka·h kahayı bastı .  At ü rktü, gemi  azıya alacakmış 

gibi  bir  hareket yaptı .  B i l ly  hayvanı boynu i l e  burnundan 
yakalayıp havava kaldırd ı ,  son'ra yeniden yere bıraktı . Tay 
korkulu oö7.lerle bakmaya başladı sahibine. 

- Peki öyleyse iki at satınald ı m i  
- Sende d e  ·h iç düş gücü y o k  canım !  Dur tıer şeyi 

anlatavım sana. Thlercroft'u tanırsı n :  onun büv'ük vük ara
basını altmış dolara satınaldım. Kenwood demi reisi nden kırk 
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dolara ikinci bir  araba daha satınald ı m :  pek iyi değ i l ,  ama 
iş görür. Sonra da a ltm ışbeş dolara Ping'in yük arabasını 
satın aldım: harika b i r  şey! Onu kırk dolara da alabi l i rd i m ,  
a m a  ne yazık ki  gözüm kaldığını  anlad ı .  

- Ama S i l ly,  parayı nerden buldun? diye çekingen b i r  
tavırla sordu Saxonne. Cebinde yüz dolar b i l e  yoktu ! 

- Bu bölgede belirl i  bir sayg ınl ığa sah ip bul unduğu
mu az önce söyled i m  ya. Dediğim doğrudur. Bütün bunları 
beş kuruş peş in para harcamadan yapıp bitirdim.  Yalnızca 
iki komütatör, tanesi yirmi dolardan üç tane de kul lanı l m ış 
koşum aldım.  Ocaktan taş taşıyan adamlardan biri satı
yordu. Iş durunca, koşuma g e reği kalmamış. Sonra, dört 
araba i le dört at kiralad ı m :  her bir atın günlük ·kirası ya
rım dolar: arabalar da öyle. Yani günde altı dolar çı kacak 
cebimden. Satın a ld ığ ım üç koşum altı atım için.  Evet, son
ra . . .  dur bakayım . . .  Sonra, Gl en El len'c!e iki saman l ı k  ki
ra !adım, Kenwood 'daki 'bir mağazaya e l l i  ton kuru ot, bir  
araba kepek ve arpa ısmarladım . . .  -Canım, çünkü ondört 
atım ı  beslemem, nal lamam, her şeylerini tamam yapmam 
gerek . . .  - Ha! dahası var: Arabaları m ı  kul lanacak yedi sü
rücü tuttum. günde iki dolardan. Ay! N'apıyorsun Saxonne! 

Kocasını çimdikleven Saxonne ağır aöır: 
- Hayır. ded i .  düş görmüyorsun. (Nabzına baktı , elini 

alnına koydu) Ateşin de yok, ded i .  (Ağzına yaklaşıp nefesi
ni kokladı )  Içki li de değ i l sin.  Pekiyi , anlat bakal ım . . .  ister 
doğru olsun. ister olmasın . . .  

- Bu kadar anlattığım yetmez m i ?  
- Hayır. bana her şeyi aniatmanı istiyorum !  
- Pekiyi . Ama önce şunu b i l meni isterim ki Oak-

land'daki patran'un işimden ·hoşnut kalmamasma h i c  bir 
neden yok. Ben bir  uzmanı m .  ve b i r  araba sebzenin pa
zarlıöını etmekte eşim menendim vok! Sana ·her şeyi an la
tacaöım. Benden önce Glen El len' in sakinleri niye düşün
memişler bunu ? bi l miyorum.  Uvuyorlar bel k i !  Bı..i kentte 
hic ki mse düşünmemiş böyle bir  şey yapmayı . Bak ne 
oldu:  Bi l iyorsun .  bir  tuğla  harmanı tasarısı vard ı .  Dayanık l ı  
tuöla üretilecekti . Işte o tasarı qeldi  akl ıma.  Nası l  m ı  pel
di? Bana geri verecekleri altı beyg i ri düşünüvordum. Ar
t ık  hana para kazaooı rmayacaklar. üstel ik  bütün g iderleri 
bı:ın;:ı ı:ıit olacakt ı .  N e  yapsam da onları cal ıstırsam d ive 
düşünürken geldi aklıma. Tavımı bir •k ıvıva çektim .  bütün 
araştırmaları yapmış olan Jaoon kimvaqerle konusmava 
ba�l::ırlım. Ustabaşılar rla vardı, tooraöı incel iyorlardı .  !Ju 
iş yürüyecek gibi  görünüyordu. Gözlerimi çevrede gezd i r-
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dim. Düşünüyordum. Sonra, ki l  ocağın ı  açacakları yere 
doğru ç ıktı m .  B i l i rsin,  hani görmüştük, tebeş ir  gibi beyaz 
bi r şey. Bu k i J i  aşağıya taşımak gerek. Düz yoldan birbu
çuk kilometre çeker. Iki beygi r kolaylıkla yapar bu iş i .  
Iş in  zor yanı , boş arabaları k i l  ocağına çı karmaktır .  Tayımı 
bağladım,  hesaplamaya koyuldum. Japon kimyager, konuş
ma arasındı:ı bana bir  s ı r  açm ıştı : Bugün 'büyük patron ve 
şi rketin bazı :kodamanları sabah treniyle geleceklerd i .  N u
tuk çekmeye hiç  keyfim yoktu gerçi , ama onları karşı la
yacak olan komitede bu lunmamın olumlu etki yapacağını 
düşündüm .  Tren gara girerken ben de oradaydım,  köy hal. 
kı  namına herkese hoşgeldiniz d iyordum. O ·kodamanları 
selamiayan adam eskiden Dakiand'da tanınmış bir kimsey
d i ,  ya!  üçüncü sınıf bir  boksördü.  adı da . . . Vay canına! 
Adı aklıma gelmiyor . . .  Tamam! Şimdi anımsadım:  Adı Big 
Bill Roberts'd ı .  Koca B i l l .  Eskiden bu adla anarlardı onu, 
ama şimdi ondan sözederken • Bay Roberts • diyorlar. Evet. 
dediğim gibi ,  el lerini  s ıktım ve onlarla b i rl i kte tuğla har
manma gittim. Yolda ne konuştuklarını dinl iyordum. Böy
lece, ne biçim bir  çal ışma tasarladı kları:ıı öğrend i m .  Ve 
işte o zaman şansımı denedi m .  bir öneride bulundum on
lara. Taşıma sorununu belki önceden tasarlamı şlard ı r  diye 
ödüm patl ıyordu.  Ama önerimi rakamlara vurmamı i steyin
ce, boşuna korktuğumu anladım. Bütün rakamları ezbere 
bi ldiqim icin b i r  solukta ard arda s ıraladım hepsi n i .  Büyük 
patron defterine not aldı .  Keskin bakışlarını yüzüme çev i rd i .  

•- Biz hemen tam verimle çalışmaya başlamak ni ye
tindeyiz, dedi.  Sizin taşıma araçlarınız ne biç im? 

•- Benim m i ?  Benim yalnızca ik i  atım var, Hazei' Ja 
Hattie.  Böyle ağ ır  işlere gelmezl er, çok küçüktürler. Ama 
ben bu işe hemen ondört beyqirle yedi araba avırahi l i ri m .  
Size daha çoğu gerekliyse, söyl eyin ,  hemen bulurum. 

• - B ize bir çeyrek saat süre veri n,  düşünel im.  
· Kendimden pek emin bir biçimde: 
- Elbette, dedim. Ama =her şeyden önce tartışmak is

tediqim iki önemli  nokta vardır .  B i r  kez, iki y ı l l ık  b ir  söz
Jesme isterim. Sonra, size verdiğim rakamlar bir  koşulla 
geçerl idir.  Yoksa iş  yok. 

- Nedir bu koşu l ?  diye sordu.  Şantiyen in konumu de
d i m .  Ve mademki iş yeri nde bulunuyoruz. size göstereyim. 

• Hazırlad : kları olanı uyçıu ladıkları takdirde nerede zor
luk çekeceği m i  gösterdim.  Oradan i rı iş çok yokuştu, şan
tivevP. cıkıs da çok d i kti . t\ raç qerec depolarını virmi met
re daha yukarda yapmal ıs ınız,  yolu  tepenin kıyısında tıiraz 
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daha kazmal ıs ın ız ,  b i r  de on metrel ik  b i r  köprü yapmalısı
nız, dedim. Sözlerimi i lgiyle karşı lad ı .  Görüyorsun ya, Sa. 
xonne, tam söylenmesi gereken şeyi söylemiştim ona. On
lar yaln ızca tuğlalarını  düşünmüşlerd i .  Taş ıma sorununu 
benden başka ortaya atan yoktu. Gal iba yarım saatten çok 
sürdü tartışmaları . Bense orda kuzu kuzu 'bekl iyordum. Ev
lenme önerimi onaylamanı bekled iğim günkü gibi ! Verdi
ğim rakamları  yen iden gözden �eçi rd im.  Gerekirse nere
den 'bi r  şey kesebileceğimi düşünüyordum.  Ben onlara 
kentte uygulanan f iatları vermiştim,  ve indirim yapmaya 
hazırdım. Tartışmaları bitip de yanıma geldi klerinde, patron : 

•- Kırsal kesimde fiatlar daha düşük olmal ı d ı r, ded i .  
• - H iç de değ i l ,  d iye kaFş ı l ı k  verd i m .  Bu vadide yal· 

n ız  üzüm yetişi r. Atlar için kuru ot ve yem ü retmek söz 
konusu değ i l .  Bu yüzden. her şey San Joaquin vadisinden 
geti rii l i r  burda . San Francisco'dan da getirti lebi l i rd i ,  orada 
daha ucuzdur. Ama taşıma gi derleri bini nce, içinden çıkı l ·  
maz.  Kentteki f iattan daha pahal ıya g e l i r. 

• Ne diyeceklerini  bi lemedi ler. Çünkü dediğim doğruy
du. ve kendi leri de b i l iyorlardı doğru olduğunu . Eğer sürü
cülerin gündel ig in i  ya da bir atı nal lamak için gereken pa
rayı hesaplamaya kal ksalardı ,  fiatı mı  k ı rmak zorunda ka
l ı rd ım,  çünkü burda ne taşıyıcı lar  sendikası var. ne de naL 
bantlar sendikas ı ,  gündel ikler daha d üşük. Bugün öğleden 
sonra postahane meydanında nalbanta rast lad ım,  yapt ı q ı m  
hesabı ona gösterdi m .  Fiatlarda düzeltme yapt ı ,  uygulan
ması gereken bir tarife 'bulunmasına karşın her bir nal la
mada yirmi'beş sent indirdi .  Ama öteki ler  bu konuda b i lg i  
a l mayı akı l larından çıecirmediler:  Heriflerin kafasında tuğ
ladan başka şey yok k i !  

B i l ly pömle(iinin van cebinden b i r  yazı l ı  kağıt ç ı kard ı .  
Bel l i  ki resmi b i r  helgevdi .  Saxonne'a uzattı .  

- lste sözlesme. ded i .  Üzerinde anlastı(iımız bütün 
konular burrla: bütün fiatlar, kosul lara uvul maması d u ru. 
m uncfa harı=�kete geeiri lecek bütün kural lar. KP.ntte Bay 
Hale'i  (l.;;rrfiım, ona da çıösterdi m  sözleşmeyi. Çok beqendi .  
T�sor.::oıiınrlaki taşıma işinin cuma aksarnı son bulması ge
rek. BP.n oelecek carsambava baslayacaqım. Önce kereste
leri , kalaı:ıları cı karacak sonra fırınları  v31lmak icin tunla 
tasıvacaöım. Her şev bitip de s ı ra balç ı k  cıkarmava pel in
eP.. rınrr "" bP.rı verP.ceıiim onlar.� ı Arrı� iı>in P.n rıi'ı7P.I '"'" '  
silvlP.rrı�rflrrı cl aha ı KP.rıwoorf'la lawnriaiP. arasıncl � · 
m::ırf::ı hir ııvumı:ııızluk vüzünr' 
ları düşünmeye başladım.  



Bin y ı l  düşünsen 'bulamazsın. Meğer b i r  yerde bir toplama 
hatası yapmışım ,  ve heriflere yüzde on oranında bir  kazı k  
atmışım i  Ş i m d i  biraz da paradan konuşalım. Sebze topla
mak için ne zaman geçici yard ımcıya gerek olsa söyle ba
na, gereğine bakarı m .  Elbette ki daha birkaç ay kemerleri 
s ıkmamız gerekecek. Sen Gow Yunn 'dan o dörtyüz doları 
al ve de ki yüzde sekiz faiz ödeyeceğiz, parasını  da üç 
veya dört ayda geri  vereceğiz. 

Saxonne'un kol larından kurtulunca hafif b i r  manej yap
tırdı taya, ve öylesine ani du rdu k i ,  atı n burnu s ı rtına çarp
tı. At da, sahibi de, bir an ne yapacakları nı  şaş ırdı lar, ne 
i leri gidebi ldi ler, ne geri. Saxonne sabırla bekledi ,  çünkü 
bi l irdi  B i l ly'nin kafasında yeni bir düşünte doğduğunu. 
Gerçekten, Bil ly: · Baksana,•  ded i ,  • Sen banka işlerinden, 
çek dalgalarından anlar mıs ı n ? •  

XXI 

Nefis bir  haziran sabahı ,  Bi l ly Saxonne'a amazan kı l ı
ğı i l e  gelmesin i ,  bir binek atın ı  deneyeceği n i  söyledi .  

- Saat ondan önce ol maz, dedi Saxonne. I ki nci  pos
tayı o saatte yollarım.  

Işleri artmış olmasına karşın ,  çal ışkanl ığı  ve zamanı 
çok düzenl i  biçimde değerlendirmesi yüzünden. epey boş 
zamanı da oluyordu.  Hale'leri görmeye gidiyor ve onlarla 
görüşmekten her zaman zevk al ıyordu.  Şimdi Hastings'Jer 
de dönmüşferdi ve Clara s ık  s ık  teyzesini görmeye gel iyor
du ; Saxonne buna da çok sevin iyordu. Bu dostluk havası 
içinde g ittikçe gel işip serpi l iyordu. Okumaya, hem de kafa. 
sını  i şleterek okumaya başlamıştı . Okumak, Için de, güzel 
süs eşyaları hazırlamak için de zaman ayırab i l iyordu.  B i l ly' 
yi de savsakladığı yoktu. S ı k  s ı k  gezmeye ç ı karlard ı .  

B i l ly karısından daha çok çal ış ıyordu, çünkü işleri da
ha geniş, daha çeşitli  i d i .  Aynı zamanda, gözü çiftl iğin ahı
rında ve SaxonM'un kullandığı atl ardaydı . Gerçek bir i ş  
adamı olup çııkmıştı. Bayan Mortimer hesaplarını gözden 
geçi rmiş,  g ider sütun l arını titizl i kle incelemiş, b i rkaç önem
siz yanl ış  bulmuştu. Saxonne'la ik isi  bir olup B i l ly'yi muha
sebeye al ıştı rm ışlardı. Her akşam yemekten sonra Saxon-
ne'la B i l ly otururlar, günlük hesapları defterlerine ge(:irlr
lerdi. Sonra 'büyük koltuğun üzerinde Saxonne kocasının 
'kolları arasında büzülür, ukulele çalar,  ya da geemiş ve qe
lecek girişimleri üstün6 konuşurlardı uzun uzun. Bazen Bi l lv :  

- Politikaya karışmaya başl ıyorum.  Saxonne, derd i .  
Politika kazançlı i ş ,  inan bana . Eğer gelecek i l kbahara dek 



bir düzine arabam işlemezse yollarda, Oakland'a döner. 
patronumdan beni yeniden işe almasını isteri m .  

Bazen d e  Saxonne anlatırd ı :  
- Caliente i le Eldridge arası nda yeni b i r  otel açıla

cakmış. Dağda sanatoryum kurulacağından sözedi l iyor. 
Yahut: 
- Bi l ly. derd i ,  o beş dekar araziyi suladın ya, bana ver 

de sebze yetiştireyim.  Kira la bana . Orada ne üreteceksen 
sen kendin bir değer biç, g iderleri düştükten sonra en yük
sek piyasa fiatı üzerinden öderim parasın ı .  

B i l ly gülmesini tutar. 
- Pek iyi,  derdi ,  al  senin olsun. Aslı nda benim öylesi

ne çok işim var ki, onunla uğraşamam şimdi.  
Yalandı .  Çünkü hidrol ik pompayı daha yeni  kurmuş, o 

toprak parçasını  yeni sulam ıştı . Saxonne da b i l i rdi  geniş 
toprakları elde etme düşlerinden caymadığını .  Tatl ıya bağ
lamak için gönlünü okşard ı :  

- Datıa akı l l ıca b i r  iş olur. B i l ly. Bizi bekleyen yetmiş 
hektarl ık arazi varken, 'beş dekar üzerinde denemelere gi
rişmek boşuna zaman yitirmek demektir.  Yaşlı  Chavon 
ö lürse satı nal ır ız o yetm iş hektarı .  Aslına bakarsan ıMad
ronyos 'lar çiftl iğine ait oras ı .  

- Hiç k imsenin ölmesini d i lemem, diye homurdandı 
Bi l ly. Ama o adam toprağ ından bi r şey elde etmiyor k i .  
Onu tüketmekten başka bir  şey yaptığı yok. Ne kadar uyuz 
hayvan varsa orda otluyor. Ben o arazi nin her karışına pa
ha b içtim .  Sadece üç tane açı lmış tarla y i rmi  hektar eder. 
Gerideki dağda ise istediğince su var. Oradan ne çok hay
van yemi elde edilebileceğin i  söylesem. ağzın açı k  kalır.  
Sonra, damızl ık  kısraklarımın sere serpe dolaşabi ieceğ i en 
az yirmi beş hektar arazi görüyorum orda : çayı rlar, balta· 
l ı klar.  dik bayı rlar,  neler neler. Son yirmibeş tıektar ise s ık  
ormanlarlıı kapl ıd ır, orada av hayvanları bar ın ır .  Güneşte 
kurumuş tuğladan yapı l ı  samanl ık  çok iyi durumda. Damı 
değiştir i ! i rse, kötü havalarda i sted iğince hayvan barındı ra
b i l i rs in .  Böyle olmasına karşın,  düşün ki atiarım gezip toz
sun otlasın diye Ping 'in gerisindeki o verimsiz araziyi ki
ndamak zorunda ·kal ıyorum.  Oysa b u  çiftl ik ben i m  olsa. 
hayvanlarım gönüllerince dolaşırlar bu topraklar üzerinde. 
B i lmem ki, acaba yaşlı Chavon •burasını kiraya verir m i ?  

K i m i  zaman da, fazla yüksekten uçmayı 'bırakır, datıa 
pratik işlerle uğraşırd ı :  

- Yarın Petaluma'ya gitmem gerek, Saxonne . Ranch 
Atkinson'da açık artırma var. Belki karlı bir iş çeviririm. 
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- Yine mi at işi ? 
- Yeni bağ için  ağ ı r  beygire gerek var. Oysa Bar-

ney'nin  omuzu ağrıyor, oldukça ·uzun bir süre din lenmesi 
gerek. B ridget ise hiç çal ışacak durumda deği l ,  bunu gün
den güne daha iyi görüyorum. Gereği nden çok tedavi et
tirdim onu, artık baytarın d a  akl ı  ermiyor hastal ığına. Öbür 
atlardan bi rkaçı da dinlenmeli .  Şu bir  çift k ır  at ağır iş
lere gel ir .  Ama o koyu gümüş rengi i ri beyg ir  ç ı lg ına dö
nüyor. Önceleri herkes d işlerinin ağrıdığını sanıyordu. Ama 
hayır, dişlerinden değ i l .  Çı lgına dönüyor! Atlarla uğraş
mak için çok paran olacak. At dediğin , dört ayakl ı ların en 
nazi·k türü. Bazı düşünürüm de, Golusa City'den b i r  araba 
dolusu katır geti rteyi m  derim, bi l i rsin han i ,  iri ağır  ka
tırlardan. Buralarda peynir ekmek gibi sat ı lsa gerek. Ama 
benim işime yaramaz o katırlar. 

Bir gün, Bil ly pek neşel iydi ;  şakacı yanı kabard ı .  
- Baksana, dedi, Hazel ' la Hattie'ye bir  değer biçse-

ne. Namuslu bir fiat olsun. 
- Niçin istiyorsun bunu? 
- Hiç.  B i l mek için.  
- Üçyüz dolara almamış m ıydın onları? Sanır ım üç-

yüz dolar eder yine. 
B i l l y  derin derin düşünüp: 
- H ım m m !  ded i .  Çok daha fazla eder ya! Neyse, 

öyle diyel im.  M ademki hesap kitap tutuyoruz. bana üçyüz 
dolarlık b i r  çek imzala öyleyse, ha ? Ne dersin? 

- Vay h ı rsız vay ! 
- Ne�en hırsız olacakmışım? Benden tane ve kuru 

ot aldığın zaman karşı l ığında çek vermiyor musun bana ? 
Hesaplarını kuruşu kuruşuna deftere geçtiğini herkes bi l i
yor. Gerçek bir iş kadın ı  isen o iki  hayvanı senin hes� 
bına geçirmen gerekir .  Çoktandı r  ben kul lanmıyorum onları.  

- Ama taylar senin olacak. Sonra, benim yaptığ ı m  iş  
damızl ı•k kısrak kullanmayı kald ırmaz. Yakında Hazel ' la Hat
tie'yi yük arabasından çekmek gerekecek. Böyle güzel hay
varlar arabaya koşulmaz ki . Gözünü aç, onların yerine baş
ka bir çift at bul .  Onlar için b ir  çek veri rim sana. Ama ko
misyon a lmak yok, bi lmiş ol .  

B i l ly  baş eğd i :  
- Pekiyi .  Hazel ' la  Hattie'yi ben a lacağı m. Ama h i ç  de

ği lse on ları ku l landığın süre için bir para ödemen gerekir.  
- Benden böyle bi r istekte bulunursan, ben de sen

den pansiyon ücreti isterim ,  d iye gözdağı verdi Saxonne. 

435 



- Sen bana pansiyon ücreti ödetirsen, ben de bu ku
l übeye harcadığım paranın faizini ödetirim sana. 

- Hakkın yok. Ortak malı mızdır. 
- Saçma! Ben tek başıma ne yapabi l ird im? Sen de 

biliyorsun ki bu işe başlamamızı mümkün kılan tüm parayı 
sen kazandın. Yani kı sacası , tıer şeyi sen yaptın.  

El iyle kocasının geniş omuzların ı ,  i ri pazularını okşadı . 
- Bu kaslar başardJ bütün işleri,  Bi l ly! 
- Tanrı cezamı vers-in ki bütün işleri senin katan 

başardı ,  kafa n !  Yol gösterecek bir beyin ol masaydı benim 
kaslarım neye yarard ı ?  • Sarı • ları pataklamaya, kiracıları 
tepelemeye, meyhane tezgahiarına i l işmeye. Benim kafam 
b i r  tek doğru iş görmüştür, o da yaşamı m ı  seninle birleş
t irmek. lnan •bana. Saxonne. beni sen değiştirdin.  

Saxonne şirin  bir mimik yapt ı ,  kocasın ın  konuşma bi
çimini  yansıtarak: 

- Tanrı cezamı versin ki  sen kurtardın beni .  B i l ly? 
dedi. Beni çamaşırhaneden çekip ç ı karmış olmasaydın .  ş im
di nerde olurdum ben? Tek başıma hiç bir zaman ç ı kamaz
dım işin içinden. Yüzüstü kalmış yoksul kızın b iriydim .  Sen 
olmasaydın ben ·hep o atelyede yaşamımı tüketlrdim.  Ba
yan Mortimer'in beşbin doları varmış;  ama ben i m  de B i l ly'm 
vardı. sen vardın.  

Bi l ly • ahkam kesen • b i r  sesle: 
- Bi r kadının kend ini kurtarma şansı bir erkeğinkin

den azdır. dedi .  Biz ne yaptık? Söyleyeyim :  El ele verme
m i z  gerekiyordu. Ikimiz b i rden sarı ldık işe, yanyana birl ikte 
çektik yükü. Eğer her birimiz kendisine çekm iş olsavdı .  sen 
çamaşırhanede kalmış olurdun, 'ben de -şansım açık oldu
ğu takdirde- hala araba sürücülüğü yapıp pünu gününe ya
şar ve dans salonların ı n  çevresinde sürterdim.  

Saxonne tüm madronyos'ların atasın ın  gölgesine sı
ğınmış, sebze dolu arabayı çeken Hazel'la Hattie'nin ön ka
p ıdan ç ıktığın ı  Izl iyordu ki ,  B i l ly'ni n  at s ı rtı nda çıkıp gel
diğini  gördü .  Arkadan, Ipek gibi donu güneşte parlayan 
duman reno,;ıi bir kısrak i lerl iyordu .  Bi l ly Saxonne'un yanı
başında durdu ve künye okud u :  

- Dö rt  yaşında. Saf kan. Oizginleri s ı k ı  tutmak qe
rek. Ama ıhuysuz deği l .  Derisi Ipek kMıt gibi i nce. Ac'izı 
atiasa benzer. Ama en dayanıklı  tayı bi le pes ettirebil i r. 
Göğsüne, burun deliklerine bak. Adı Ramona: lspanyol adı .  

Saxonne duyduğu hayranl ıktan el lerini kavuşturmuştu. 
- Satarlar mı dersin? diye haykırdı . 

. Le. Mademki sana göstermek için getird im.  



Böyle hari ka b ir  hayvanın kend is in in  olabi leceğine ina
namayan Saxonne: ·Ama ·ki mb i l i r  ne fiat isterler, • dedi.  

- Nene gerek senin? Tuğla harmanından ç ı kacak pa
rası ,  senin bostandan değ i l .  Evet dedin mi ,  hayvan senin. 
Ne d iyorsun? 

- B i r  dakika bekle, söylerim . 
Saxonne binmeye çalışıyor, ama hayvan ürküyordu.  
- Dur 'biraz, tıele atı m ı  bağ layayım, dedi  Bi l ly.  Etek-

l i klere a l ış ık  deği l ,  ondan böyle davranıyor. 
Saxonne dizginleri kavradı , atın yelesine sık ı  sıkı  ya

pıştı ,  mahmuzlu ayaklarından birini  B i l ly'nin e l ine koyd u ,  
kend ini  eyerin üzerine att ı .  Arkas ı ndan B i l ly seslend i :  

- M ahmuza al ış ıktır .  ispanyol eğitimi görmüştür.  Çok 
ani durdurma. Yumuşak davran. Konuş. Gerçek satkandı r. 

Saxonne başını salladı, kapıdan ç ıktı ,  yolu dörtnala in
di. Tri l l ium Govert' ı n  kapısı önünden geçerken Bayan Has
tings'i selamladı, Wild Water kanyonuna yöneldi .  

Dönüşte, hafif terl i Ramona'yı evin arkasından geçir
di , kümesierin önünden, frenküzümü fidanları aras ındaki 
yoldan B i l ly'nin yanı na vard ı .  Billy atı üzerinde bayı rın bar 
şı nda bekl iyor, gölgede sigara içiyordu.  Ağaçlar arasından 
bir l ikte çayıra baktı lar. Hoş ! Çay ı r  denecek yanı da kal
mamıştı ya ! Matemati k bi r tbelginl ik le karelere, paralel ke
narlara ve dar şeritlere bölünmüştü. Her sebze bahçesi nde 
olduğu g i bi yeşi l in  bütün tonları görül üyordu o bölümler
de. Kocaman hasır Çin şapkalarıyla korunan Gow Yunn'la 
Chan Chi  soğan d i kmekteyd iler.  Yaşlı Hughie, el inde ça
pa, ana kanal boyunca i lerl iyor, bazı yan kanal lar  açıyor, 
bazı arkları da kapatıyordu. Samanl ığ ın  arkasındaki hangar
dan gelen çekiç sesleri , Carlsen' in, sebze sand ı klarına de
m i r  çember çektiğini  bel l i  ediyordu.  Ağaçlar arası ndan, şen 
soprano bayan Paul 'ün okuduğu 'bi r  i lahiyi duyuyorlardı bö
lük pörçük;  yumurta vurmak iç in kullandığı mutfak aletinin 
sesi de i lahiye karışıyordu.  Possum'un isterik bir  h ı rsla 
sineapiara savaş i lan etmekte boşuna direttiği yerden kes
kin havlamalar geliyordu.  

B i l ly sigarasından derin bir  soluk çekti , g özlerin i  ça
yırdan ayırmaksızın uzun uzun ütled i duman ı .  Saxonne, 
ko!asının bir şeye kaygı landığını  sezd i .  Baştaki el in i  onun 
dizgin leri tutan ve eyerin ön kayışına yaslanan el in in  üze
rine koydu yavaşça. Bi l ly  gözlerini ağır ağ ı r  kı srağa doğru 
çevi rd i ,  terl i olduğunu an lamadı gal iba,  sonra Saxonne'un 
yüzüne baktı .  Uykudan uyanıyormuş gib i :  

- Yoğun tarım konusunda San leandro' lu Porçugez' 
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ter bizim tırnağımız bi le olamazlar, dedi. Şu akan suya 
'bak. B i l iyor musun? Öyle güzel bir su ki, ıbazen yüzümü 
daldı rıp öyle içmek gel iyor içimden. 

- Böyle bir  ik l imde bol suya sahip olmayı insan düş
lerinden bi le  geçi rmez her zama n ı  

- V e  acaba b u  su 'bir  gün tükenir  mi  diye b i r  korku 
da yok. Az yağmur yağarsa, arazimizin yanıbaşında Sono
ma ı rmağı var: M otorlu bir pompa takarız, olur biter. 

- Buna hiç gerek kal mayacak, B i l ly. Geçen gün Red
wood Thompson'la konuşuyordum. 1 853'den beri bu vadide 
yaşıyormuş. Şimdiye dek hiç kurakl ık nedeniyle ürün yokol
mamış. Öyle dedi.  Sürekli  yağmurumuz olacak demek. 

- Gel bir at gazintisi yapa l ı m  birl ikte, dedi B i l l y  bir
denbire. Zamanın var nasılsa . 

- Gel i rim, ama bir koşutum var: Katanı kurcalayan 
şeyin ne olduğunu söyleyeceksin bana. 

B i l l y  başını  h ızla çevi rip karısına baktı , ·homurdand ı :  
- B i r  şey yok . . .  Ama hayır, hakl ıs ın var bir şey. Er 

geç sen de duyacaks ın  bunu. Görmeliydin yaş l ı  Chavon'u . 
Suratı iki karışt ı .  Altın madeni kurumak üzereym iş.  

- Hangi altın maden i ?  
- Kil  oyuğu demek isted im. O da o demek. Tuğla har-

manı metreküp baş ı na yirmi sent veriyordu kendisine. 
Saxonne :hemen kavradı yıkımın büyüklüğünü.  
- Demek senin taş ıma sözleşmesi hapı  yuttu ? Peki 

tuğ lac ı lar ne diyorlar bu işe? 
- işi gizli tutuyorlar, ama canları korkunç sı kkı n .  Bir  

haftadan beri sürü i l e  adam yollayıp dağın her yerinde 
sondaj yaptırdı lar. Japon kimyager onları n getirdi'kieri pis
l i kleri çözüm lemekle geçiriyar geceleri n i .  Onlara gerekli  
olan ki l  özel bir  madde,  her yerde 'bulunmaz. Yaş l ı  Cha
von'un ocağı hakkında uzmanların verd iği rapor çok bü
yük bir yan l ış .  Belki de üşenmişlerdir  gereken bütün araş
tırmaları yapmaya. Neyse, ne olmuşsa olmuş.  Şu bir ger
çek ki , ocaktaki tek kil damarına rastlamışlar. Sakın ca
n ın ı  s ıkma şimdi sen. Şu veya bu şekilde işin içinden 
çıkarız. Senin yapacağın bir  şey yok. 

- Benim de yapacağım bir şey var, diye diretti Sa
xonne. Ramona 'yı satın a l mayız. 

- Sen ıbu işe karışma, dedi Bi l ly. Onu ben sa-
tın a l ıyorum. G i riştiğim büyük işde onun fiatı önem l i  yer 
tutmaz. Son çare olarak, atlarımı satmak da var. Ama o 
zaman banfl para kazandı rmazlar. Oysa tuğla harman ıyla 
yaptığım sözleşme kazançlı bir  işti. 
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- Atlardan birkaçını bölge yol ları yapımında da kul
lana'bi lirsin 'belk i .  

- Onu ben de düşündüm. Gözümü dört açıyorum .  
Taşacaklarında çalışmaların yeniden başlaması mümkün. 
Kaldırım taşlarını  taşıyan adam gidip Puget Sound'da yer
leşmiş. Ama atlarının çoğunu satmak zorunda kalsam bi le .  
senin  sebze işin kal ı r  e l imizde. Altın g ib i  iş.  B ir  süre iç in,  
i lerleme hızı mız kesi lecek, hepsi o kadar. K ı rlar ben i kor
kutmuyor art ık.  Bütün yol boyunca koyup kaldırdım, bütün 
olanakları tarttı m. Geçtiğimiz kuş uçmaz kervan g eçmez 
kasaba lardan herhangi biri nde yerleşebi l ir ,  iş in  içi nden çı
karım .  Şimd i  söyle bakayım,  benle gezmeye gel iyor musun? 

XXII 

Kapıdan gır ınce hayvanları dörtna l a  kald ırd ı lar, köp
rüyü gürültü i l e  geçtiler, ancak Tri l l i u m  Covert'ı geride bı
rakıp Wi ld  Water kanyonu bayı rından inerken yavaşladı l ar. 
Gezinti yeri olarak, Saxonne kendi tarlası n ı  seçmişt i .  So· 
noma dağ ı ndan mahmuz gibi uzanan iri ç ık ınt ın ın  üzeri ndeki 
tarlay ı .  B i l ly 'bir  an için ki l  çukuru konusundaki kayg ı l ar ın ı  
kafası ndan atı p dedi  ki : 

- Bu sabah Ramona'yı almaya g iderken önemli  bir  
şey duydum. Chavon'un oğluyla karşılaştım yolda. Konuş
maya başladım. Ne konuda? doğrusu an ımsamıyorum ş i m 
di ,  ördekler hakkı ndaydı gal iba.  Babasının,  yetmiş tıektarı 
bana kiral amaya yanaş ıp yanaşmayacağ ını  sordum. inanır 
mısın? O yetm iş hektarl ık  arazi n i n  yaşlı  adam ı n  olmadığ ın ı  
bi ldirdi .  Baba Chavon da orası n ı  ·kira i le tutuyormuş.  De
mek bunun için hep kendi hayvan ları n ı  otlatt ığ ın ı  görürdük 
orada. Bu toprak, çiftl iğ in in bağrına saplanmış b i r  hançer 
gibidir,  çünkü diğer üç yanını kuşatan bütün topraklar ken
di mal ı .  Sonra Ping'e rastlad ı m .  Bana dedi ki o yetmiş hek
tar Hi lyard' ınmış, orasını  satmak da istiyormuş, ama Cha
von 'un a lacak parası yokmuş. Dönüşte. Payne'e uğradı m .  
Böğrüne yediği bir  ç ifte yüzünden dem irci l iği  b ı rakmış ,  
ş imdi  emlakç ı l ığa başl ıyormuş. Dediğine bakı l ı rsa, H i lyard 
çok istiyormuş orayı satmayı , ve Payne'den al ıcı  bulmas ı n ı  
istem iş.  Chavon otlağı t'üketti ğ i nden, Hi lyard kira sözleş. 
mesini  yeni l ernek istem iyormuş. 

Kanyon'un yamacına çıkı nca tepede durdular. Göz koy
dukl arı arsan ın  ortas ı nda bitki lerle kapl ı  üç tepecik vard ı .  

- Sonunda bunlar· 'bizim olacak, dedi Saxon ne. 
B i l ly sakin bir güvenle:  

Hiç kuşkun olmasın,  ded i .  Büyük kerpiç hangarı ye-
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n iden gözden geç i rd i m .  Bir  gemi yükü at barı ndırabi l i r. 
H em yeni bir  damın g iderleri sandığı mdan da azmış. Ne 
var ki ,  k i l  çukuru tükendiğine göre,  ne Chavon ne de ben, 
artık gözümüz kapa l ı  satınal mayız oras ı n ı .  

Saxonne'un tarlasına varınca atiarını bağlayıp yayan 
daldı lar tarlaya . Duyduklarına göre orası Redwood Thomp
son'undu. Thompson yeni biçtiği  kuru otu yığın yapmaya 
uğraşıyordu. Içten bir merhaba ile karşı l adı  onları . Bul utsuz, 
esi ntisiz bir gündü . Saxonne'la B i l l y  b i r  parça gölge bul
mak için yakındaki korulara daldılar.  Bel l i  bel irsiz bir pa
ti ka gördüler. 

- Bu, i neklerin geçtiği  bir yol , dedi B i l ly.  Bahse g i re
rim ki bu patikanın sonunda, ağaçlar arası nda gizl i  küçük 
b i r  otlak vard ı r. Gidel im bakal ım.  

Bir  çeyrek yürüdükten sonra, çıkıntının yamacında. b i r
kaç yüz metre yüksekte. yokuş aşağı b i r  çayı ra vardı lar. 
I ki mil uzakta, yetmiş hektarl ık arazi n in  hemen tümü ayak
ları altında seri l i  duruyordu. Üç tepeciğin doruklarıyla 
aynı düzeyde idi ler şimdi.  B i l l y  i le Saxonne hareketsiz 
durup o • adanmış topraklar -a bakmaya koyuldular. 

B ir  ara, Saxonne parmağını uzatıp tümsekieri gösterd i :  
- Bunlar n e  böyle? Soldaki küçük kanyonun yukarı

sı nda. en uzaktaki tepeciğin üzeri nde, boşluğa doğru uza
nan şu çam ağacı n ın  tam altında, görüyor musun? . .  

Bi-l ly kanyonun yüzünde beyaz bir sıyrık gördü. Yara 
izi gibi  duran o beyaz l ekeye di kkatle baktı .  bakt ı .  

- Içi nden ç ıkamıyorum.  ded i .  Bu arsayı karış karış b i l
diğimi  san ıyordum. Ama bunu daha önce hiç görmem işti m .  
Oysa t a  k ı ş ı n  başında kanyonun tepesindeki o noktayı da 
dolaşmıştım.  Son kerte vahşi bir  yer. Kanyonun kayaları 
duvar gibi dimdik in iyor vadiye. Yeşi l l ik lerle kaplı .  

- Ne olabi l i r  acaba? Toprak kayması m ı ?  
- San ır ım,  yağışlardan. Eğer yanı l mıyorsam . . .  
Sustu . Gözü hep kanyondaki beyaz lekedeyd i .  Sonra 

başka bir  konu üzerinde sürdürdü konuşmayı : 
- H i lyard beş dekarını otuz dolardan satıyormuş. 

Toprağı n  iy isi ,  kötüsü, üstüste, hektarı altmış dolar.  Dört
binik iyuz eder. Payne acemidir emlak ·komisyonculuğunda. 
Kendi yüzdesinden indirim yapması ve en uygun fiata bana 
sattırması için kandırabil i rim onu. Gow Yunn'dan bir daha 
borç a l ı rız c.'örtyüz doları n ı .  Ben de atlarımı arabalarımı re
hine koyup ödünç para bul urum. 

- -Bugün mü satın al ıyorsu n ?  diye takı ldı  Saxonne. 
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Bi l l y  hiç oralı  olmadı.  Din l iyormuş gibi  bakıyordu ka
rısına. ama akl ı  başka yerdeyd i .  

- Kafasını  çal ıştırmak! d iye m ı rı ldand ı .  Akl ın ı  kullan
mak! Büyük bir çaba harcamasam eğer . . .  

l nekl erin patikasından aşağı inmek için ani b i r ha
reket yaptı .  Saxonne'u unutmuştu. Sonra b irden anımsad ı ,  
başını geriye çevirerek seslend i :  

- G e l ,  çabuk olal ı m .  Yakından görmeliyim. Oraya git
mek istiyorum.  

Bayırı indi ,  çayırdan geçti . Öyles ine hızl ı  yürüyordu 
k i ,  kocasına yetişrnek çabası içi nde soluk soluğa kalan Sa
xonne soru sormaya bi le zaman bulamad ı .  Onun yardımıyla 
atına bindikten sonra : • Ne var kuzu m? • diye sordu.  

Bi l ly  onu yatıştırmak içi n :  
- Sonra anlatı rım, ded i .  Bel ki de saçma bir  şey . . .  
Düz arazide dörtnala kal kıyorlar, yolun tıafif meyi l-

lerinde biraz yavaşlıyorlard ı .  Wi l d  Water kanyonunun d i k  
i nişine varı nca tırıs g itti ler. B i l ly'nin tasası yokolmuş g i 
biyd i .  Saxonne bundan yararlanıp bi r süred ir kafasını  kur
calayan bir konuya değindi : 

- Geçen gün Clara Hastings bir kır  partisi  düzenle
yeceği n i  b i ld ird i  bana. Hazard 'lar da ge leceklermiş, Hal l ' ler 
de. Roy Blanchard da . . .  

Kay·gıyla bakıyordu B i l ly'nin y'üzüne. B lanchard adı ,  
b i r  borazan sesi g ibi etkilem işti onu.  Baş ını  di kti ,  mavi 
gözleri nde yavaş yavaş alaycı bi r anlatım bel i rd i .  

Saxonne da alaycı b i r  tavır la:  
- Çoktandır ;kimseye kald ı r  ayağı n ı  demed i n ?  ded i .  
B i l ly süklüm püklüm gülümserneye uğraştı . 
- Canım, gelsin, ded i .  Gelse ne çıkar sanki! Bana 

ne. Eski bi r öykü bu. Kaldı ki, böyle saçma şeylerle u�ra
şacak zamanım yok. 

Atını mahmuzlad ı ,  yokuş bi raz hafifleyi nce daha da hız
landırd ı .  Tri l l ium Govert' ı n  önünden dörtnala geçti ler.  M ad
ronyoslar'ın kapısına yaklaşı rken, Saxonne B i l ly'yi uyard ı :  

- Önce yemek yemel i .  
- Sen kal istersen . Ben yemek yemeyeceğim.  
- Ama ben de senle gelmek istiyorum. Ne var ki?  
- Söylemeye di l im varm ıyor. Eve dön.  yemeğini  ye . 
- Kesinl i kle i stemiyoru m !  Seninle bir l ikte gelmeme 

hiç bir şey engel olamaz artık. 
Sekizyüz metre gitti kten sonra ana yoldan ayrı l ıp  tar

lalar içi nden geçen bir yola daldı lar. Yol kal ı n  beyaz bir 
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toz tabakasıyla kapl ıyd ı ,  ve Chavon'un ki l  oyuğuna çıkı
yordu. Yetmiş hektarl ı k  arazi batıdayd ı .  

Karşıdan, tozu duma n a  katan • iki yük arabası bel i rd i .  
- Bu arabalar senin, Bi l ly, dedi Saxonne. Düşün k i  

s e n  benimie gezerken bir  yandan da para kazanıyorsuni  
Bunu akl ına borçlusun.  

- Bu arabalardan her bir in in bana günde kaç para 
getirdiğini  düşününce utanıyorum kend imden. 

Yoldan ayrı l ı p  çift l iklerine yöneliyorlardı ki , öndeki 
arabanın sürücüs'ü el ini  sal iayarak B i l ly'ye seslend i .  At
larını  durduru;:> bekledi ler. Araba yaklaşt ı ,  yanlarında durdu. 

- Büyük kır atın işi bitikt ir, dedi sürücü. Tümüyle 
azd ı .  ısı rıyor, bağı rıyor, çifte atıyor. Koşum takı mını  pa
ramparça etti .  Baldy'yi ıs ırdı ,  kocaman bir  parça kopard ı 
etinden.  Üste l i k  de arka hacaklarından birini  k ırd ı .  Yaşam 
boyu böylesine hareketli bir gün geçirmiş deği ld im.  

- Bacağın ı  k ırdığına emin misiniz? diye sordu,  B i l ly .  
- Yüzde yüz eminlrn.  
- Öyleyse, yükünüzü boşalttıktan sonra , öbür ahıra 

uğrayıp Ben'i  a l ın .  M atthews'a söyleyin ,  iyi davransın ona. 
Bir de tabanca a l ı n  yan ınıza.  Sammy'n in bir tabaneası var. 
Büyük kır  atın hesab ı n ı  görmek zorunda kalacaksınız.  Be
nim oraya gitmeye zamanım yok şimdi . . .  Matthews n iye 
Ben'i  almak için sizinle gelmed i ?  Zaman kazan ı rd ı nız .  

- Orada bekl iyor. Ben' i  ben götüreb i l i rim diye dü
şünmüş olacak. 

- Götürürsünüz. ama zamanı da boşa harcamış olur
sunuz. değil m i ?  Pek i ,  gidin baka l ı m ,  çabuk olun 'biraz. 

Yeniden yo la koyulunca B i l ly homurdand ı :  
- Bunlar böyle işte. Kafa yok. B i r  adam kol ları n ı  ka 

vuşturup boş oturacak, başka bir  adam onun işini  görmek 
için yol unu uzatıp zaman yiti recek. Günde iki dolarl ı k  adam 
ça! ıştı rmanın dertleri bunlar.  

- Bunlar günde iki  dolarl ık  kafalar !  diye hemen dü
zeltti Saxonne. Bu fiata ne beyin  bulabi l i rsi ıa.? 

- Ded iğin yalan deği l ,  diye doğru ladı Bi l ly.  Da'ha iyi 
'bi r  beyinleri ol sayd ı .  bütün üstün nitel ik l i  insanlar gibi 
kentlerde yaşarlardı .  Kentl i lerde de kafa yok ya. K ı rsal 
bölgede ne olanaklar bu lunduğundan haberleri yok. Bi lse· 
!erdi ,  'b ırakıp kente gitmezlerd i .  

B i l ly attan indi ,  b ir  tahtaperdeden üç tahta çıi<ard ı .  
geçti kten sonra yeniden yerine koydu.  
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- Parası n ı  ş ipşak çıkarı r ım.  Ufa,k tefek binbir ayrıntı 
var ki üstüste koyup toplarsan korkunç bir sayı oluşturur. 
Eskiden hiç ıbu gibi şeyleri düşünmezd im. Dakiand'dan ay
rı ldıktan sonra akl ım başıma gelmeye başladı .  I lk, San 
Leandro'daki Porçugezler gözümü açtılar. Ondan önce uyu
yormuşum meğer. 

Üç tarladan en basığının çevresinde doland ı lar.  Buğ
day olgunlaşmıştı . ama hasat yapı lmarnıştı daha. B i l l y par
mağ ı n ı  uzatt ı ,  çitte açı lmış ve acem ice onarı lmış  bir ge
dik ,  hayvanlar tarafı ndan çiğnenmiş başakları gösterdi .  

- Işte eski yöntem bu.  Şu buğdaya bak nasıl  seyrek . 
Ya toprak!  Çift sürmüşler. ama hiç de derin değ i l .  Hayvanı 
da öyle, tohumu da öyle ,  ürünü de öyle. Hepsi a l lah l ı k .  Se
kiz y ı ld ır  Chavon bu tarlayı ekip biçiyor. B ir  an bi le d i n
lendirmemiş toprağı .  Topraktan aldığ ın ın  yerine hiç b i r  şey 
katmamış.  Ü rün kal kar kalkrrıaz anıziara saldığı hayvanların 
bıraktığı gübreden başka bi r şey görmemiş bu tarla.  

l lerde, otlak iş ini  gören alanda, küçük bir sürü gördü ler. 
- Şu öküze bak, Saxonne. Acı nacak durumda. Hatta 

ondan da öte. Bu biçim hayvanların yaşatı lmasını  yasakla
yan bir kanun çıkarı lmal ıydı .  Chavon'un yoksul luğa düş
müş olmasına hiç şaşmam. Kil çukurundan kazandığı  parayı 
tümüyle vergiye ve faize vere vere anası gevremiş.  Şu 
toprak,  ona yaptıgı  gideri bile çıka rm ıyor. Oysa yetmiş hek
tar pırıl pırıl arazi yatıyor şurda. Kafası bir parça işleyen 
hertıangi bir kimse dolarları kürekle toplardı bu topraklar
dan. Bu işin nas ı l  yapı ld ığ ın ı  göstereceğim ben on lara. 

B'üyük hangarın yakın ından geçtiler. 
- Şu damı onarmak için zamanı nda bi rkaç dolar�har

canm ış olsaydı ,  şimdi bu duruma düşmezdi ,  yüzlerce dolar 
biriktirmiş olurdu, san ır ım.  burasını  satın a l ı rsam, sözde 
yaptıkları bayındırl ık  işleri için metel i k  ödemem. Ç ivi  çak
mamışlar a l lahl ı klar. Sana bir  şey daha söyleyeyim.  Bu 
arazinin içi su dolu.  Eğer Glen El len geli şirse, su al mak 
için bana başvurmaları gerekecek. 

B i l ly adamak ı l l ı  bi l iyordu çiftl iğ i .  Hayvan ların açtığı  
patikaları izleyerek kestirmeden koru luklara dal ıyordu. 

B i rdenbire dizginleri çekti . Ikisi b i rden durdular. On 
adım i lerde kız ı l  tüyl ü genç b i r  ti lki  duruyordu.  Yarım da
kika patlak gözleri n i  dikip bakt ı ,  sivri burnuyla havayı kok
lad ı .  Sonra bi r zıplayışta ağaçlar arasında yokoldu. 

- Namussuz hayvan !  dedi B i l ly. 
Wild Water'a yaklaşırken,  ortası nda durgun bir su bi

rikintisi bulunan ince uzun bir  çayırdan geçtiler.  
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- Işte sana doğal bir su kaynağı, dedi Bi l ly.  Gien 
El len para i le su al maya başladığı gün çok işe yarayacak. 
Şurada, en alçak noktada bir baraj yapmak hemen hemen 
bedavaya gelir. Her yerde kanal lar açarak tepelerden sızan 
bütün suları oraya akıtabi l ir im.  Çok sürmez, su altın pa
has ı na olur bu vadide. Ve düşün ki bütün ıbu tıödükler, bu 
dangalaklar, yabanın ayıları , aylak aylak gezerler, b i r  iş 
görel im demezler, yarın neler olacağını  bile düşünemez
ler. Onlar uyuyadursun ,  vadinin üst yanı nda bir sürü adam 
çal ışıyor, ölçüp biçiyor, Sausal ito'dan buraya hat çekiyor
lar, Napa vadisine dek akım götürüyorlar! 

Wi ld  Water kanyonunun kıyısına vard ı lar. Eyerleri üze
rinde geriye doğru kaykı larak iri çam ağaçları arasından 
dik bir bayırdan inip izi  hemen hemen si l inmiş eski bir 
patikaya vardı lar .  

- Bu patika 1 860'dan kalma, dedi Bi l ly .  Bir rastlantı 
sonucu buldum onu, ve dün Poppe'a söz3ttim.  Poppe dedi 
ki : Petaluma'dan buraya madencller akın etmişler. Onları 
düşsel umutlarla spekülatörler harekete geçirmişler ve bin 
dolar gibi bir  para kazanmışlar bu • a ltına tıücum •dan. Şu 
yüksek düzlüğü görüyor musun ? Kamp arda kurulmuşmuş, 
o ağaç gövdeleri arasında. Düzlük şimdikinden daha ge
nişmiş, ama dere onun ıbir parçasını  kem irmiş.  Iki ci nayet, 
b i r  de l inç olayı olmuş. Poppe anlattı bana. 

Hemen hemen atları n ın  boynuna abanarak sarp bir  pa
tikadan yukarı t ırmandılar, kanyondan çıkıp engebeli bir  
araziden tepelere doğru i lerled i ler. 

- Hey ! Saxonne, sen güzel görünümlü yerlere bayı
l ı rs ın .  Gel, sana öyle şirin bir köşe göstereceğim ki , hay
ranl ı ktan küçük d i l in i  yutacaksın .  

Manzanitas' ları geçtikten sonra önlerine serilen gö
rünümün benzerine hiç rastlamamışlardı uzun yolculukları  
boyunca. Dev sekoyaların, meşeterin kızı l ı mtı rak gölge leri 
patikayı bel irsiz hale getiriyordu. Bütün yöre-sel ağaç ve 
sarmaşıklar:  büyük madronyos'lar, akçaağaçlar, gösterişli  
defneler ve heybetli mantar meşeleri , el ele vermişler, 
yemyeşil bir çatı oluşturmuşlard ı .  Parlak asmalar ağaçları 
kucaklamış,  birbirine bağ lamıştı . Saxonne Bi l ly'nin i lqisini  
yosun ve eğreltiotlarıyla kaplı  bir şey üzerine çekti . Sanki 
ormanda o dev beşiği  oluşturmak için bütün bayı rlar avnı 
noktada birleşmişlerd i .  Orman ı n  neml i yumuşak zemini  
ayaklar altında çöküp çukurlaşıyordu. Görünmeyen b i r  de
recik  geniş yaprakl ı  küçük ağaçlar altında şır ı l  şırı !  akıp 
gidiyordu. Her yanda şirin alanlar vardı ,  ve her alanda dur-
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gun şahane genç sakoya'lar çürümekte olan dev atalarının 
kal ınt ı ları çevresinde kümelenmişti ; yosun tabakası altında 
yokolan çotuklar atların omuz başına geliyordu hep. 

Bir çeyrek saat sonra hayvanlarını tepeci klerin bakir 
ormaniarına dalan dar kanyonun kıyısına bağladı lar. BH!y 
parmağını  uzattı, dal lar arasından boşluğa doğru eği lmiş 
çarnın  tepesini  gösterdi .  

- Doğru ş u  ağacın altı,  ded i .  Sel yatağı ndan vurma
l ıyız. En küçük bir patika b i le yok, ama dereyi geçen ala
geyiklerin yolunu göreceksin.  Yalnız, ayakların ıslanacak. 

Saxonne tatlı tatlı gülüyor, B i l ly'nin ardısıra su biri
k inti lerine bata çıka yürüyor, suyun pariattığı kayaların 
kaygan yüzeyinden tırmanabilmek ve devri fmiş yaşl ı  ağaç
ların gövdesi altından sokulmak için dört ayak üzerinde 
l lerl lyordu. B i l ly açıklamalarını sürdürüyordu:  

- Bu dağda gerçekten kaya lar içinde oyulmuş yatak 
'/Oktur. Dere yavaş yavaş kendi yatağını oyuyor. Bu yüz
den kıyı ları sürekli olarak aşınıyor ve dimdik yüksel iyor. 
Yıkı lmayacak gibi .  Azıcık yukarısında, kanyon, toprakta 
basit bir yarık görünümünde, ama adamakıll ı  derin bir ya
rık. Bir yandan öbür yana kolayca tükürebi l irs in ;  aynı ko
layl ı kla boynunu da kırabi l i rsin.  

Tırmanış gitgide zorlaşıyordu. Sonunda dar bir çatiağa 
varıp durdular: çatiağın içi sel birikintileriyle t ıkanmıştı . 

- Sen burda bekle beni, dedi Bi l ly. 
Sonra karınüstü uzanıp, çatırdayan çalılar üzerinden 

surüne sürüne i lerlemeye başladı. 
Çok geçmeden çatırdılar duyulmaz oldu. Saxonne beş 

on dakika daha 'bekledi, sonra Bi l ly'nin izinden i lerledi .  
Kanyonun yatağının geçilmez olduğu noktada bir alageylk 
izine rastladı .  Iz, d ik  duvar gibi kayayı geçip birbirine ka
rışmış yeşi l l iklerden oluşan bir tünelde yokoluyordu.  Sa
xonne o bitki tüneline daldı ve karşıki kıyıdan başının üs
tüne uzanan çamı gördü. Tetıeşirll zeminde oyulmuş. içi 
berrak su ile dolu bir havuzun kıyısına varmıştı . Küçük bir 
göldü bu. Yeni b\r oluşum olduğu bell iydi .  Toprak ve aqaç 
kaymasından I leri gelmişti . Karşı kıyısı hemen dimdik yük
selen beyaz bir duvardı .  Hemen anladı ne olduğunu, ve 
bakışlarıyla B i l ly'yi aradı .  Tam o anda başının üstür.den bir 
ıs l ık sesi geldi. Altı metre yüksekl ikte. beyaz duvann teh
l ikeli tepesinde, boşluğa do(Jru uzanan camı n  yakınında 
Bl f ly  bir a!laç gövdesine asılmış duruvordu.  

- Senin tarlanın arkasındaki küçük cavırı burdan aö
rüyorum, diye seslendi .  'Bu beyaz duvarı hiç k imseni n  şim-
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diye dek görmemiş olmas ı  şaşı l acak bi r şey değ i l .  Ancak 
o çayırdan gözükeb i l i r. Ve onu i l•k gören sen oldun. Bekle 
hele. aşağı ineyi m ,  her şeyi aniatırım sana . Şimdiye dek 
bundan söz açmaya cesaret etmiyordum. 

Gerçeği bi lebilmek için olağanüstü keskin bir kavrayış 
yeteneği olmak gerekli  deği ld i .  Saxonne, o beyaz şeyi n .  
tuğla yapımında kullanılan değerli ki l  olduğunu hemen an
lam ıştı. B i l ly ,  ne olur ne ol maz diye göçükten oldukça 
uzaklaştıktan sonra ağaçları merdiven gibi kullanarak tu
tuna tutuna kanyonun kayalarından aşağı indi ,  karıs ın ın  ya
nı nda yere attı kendini .  Sevinçten kabına sığamıyordu. 

- Harika değil  m i ?  diye haykırd ı .  Şu hazineye bak 
sen! Birbuçuk metre yeri n dibine gömülmüş. Ve öyle bir  
yerde ki ,  insan gözü görmez onu . B iz im Ay Vadi si 'ne gel
mem izi beklermiş meğerse. Biz bu raya yerleşir  yerleşmez 
örtüsünün bi r yanını yı rtı·p attı. bize göründü! 

- Sahici k i l  mi  acaba? diye sordu Saxonne. 
- Değerli başın üzerine yemin ederim ki budur. E l im-

den öyle çok geçti k i ,  gözüm kapa l ı  tanı rı m  bu k i l i .  B i r  
parça a l ,  parmakların arasında ez, bak, şöyle. Tad ından 
bi le aniarım onu. Az mı yuttum tozunu!  Işte şimdi i lginç 
oluyor bu oyun bize.  Bi l iyorsun, bu vadiye gelel i  ne den l i  
kafam ızı yorduk. Ş i m d i  i s e  başarı yoluna g i rdik.  

- Ama arazi senin deği l  ki ! 
- Arazinin ben i m  olması için yüz yı l  bekleyecek de-

ğ i l i m  ya. Burdan çıkınca doğru Paync'e g idecek, görüşe
cek. işi biti receğ im. Yani bir süre isteyeceği m ,  bi l iyorsun 
ne olduğunu. Taousu hazı rlan ı rken, ben de para bulacağ ı m .  
Gow Yunn'un dörtyüz dolarını  geri alacağız. Atlarım, ara
balarım, Hazel 'la Hattie üzerine, neyi m  var neyi m yok 
hepsi üzerine alabi leceğim denli ödünç para alacağı m .  
Geri kalanı için Hi lyard'a ipotek edip satış sözleşmesini  
a lacağım. Ondan ötesi çocuk oyuncağı .  Metresi yirmi sent' 
ten . . .  belki de datıa fazlasına. bi r sözleşme imzaıarım 
tuq la harmanıyla.  Sevi nçlerinden havaya ucacaklar. Yeri 
delmek. kuvu açmak falan yok. Yukardan aşağı altmış met
re açı k,  ortada. Tüm tepecik kilden; üzerinde sadece bir 
toprak tabakası var. 

- Ama bu güzel kanyon'u berbat edeceksin .  
- Yooo. Yal n ızca tümseği .  Yol öb'ür yandan geçecek. 

Ohavon'un çukurundan yarım mi l  daha uzun olacak vol . 
'heosi bu. Ya ben yaparım yolu ve yokuşta tas ımak icin 
daha çok para isterim ,  ya da yolu tuqla harmanı yaoar, 
o zaman ben de eski fiata taş ır ım.  Işe başladığım and�. 
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her metre Için yirmi sent akacak cebime. Hiç  durmadan. 
Daha başlangıçta kara geçeceğ im.  Ama elbette ki  yeni 
atlar satın alacağ ım işi  yürütebii rnek iç in .  

Gölcüğün kıyısında el  ele oturmuş, ayrıntı lar üzerin-
de konuşuyorlard ı .  Bir süre sessiz ka ldı lar. Sonra Bi l ly :  

- Had i ,  Saxonne, dedi ,  Hasat Zamanı şarkıs ını oku. 
Saxonne şarkıyı okudu.  
- Anımsıyor musun bunu i l k  kez nerde söyl ediğin i ?  

Trende .  Piknik dönüşü. 
- ilk tanıştığımız gün, dedi Saxonne. O gün ne dü

şünüyordun hakkımda? 
- O çıünden beri ne düşündümse onu :  Benim için 

yarat ı l m ış olduğunu. Ta başında, i lk valsimizi  dönerken, hep 
buydu akl ı mdak i .  Ya sen? sen ne düşünüyordun? 

- Doğrusu, i l k  dans ınıızdan da önce, daha hirb i rimiz. 
le tanıştı rı l ı rken, el s ı kış ı  rken, düşünüyordu m ki . . .  kendi 
kend ime soruyordum ki . acaba, diyordum , beklediğim er
kek bu mu acaba, d iyordum. Hep buydu katarndaki soru. 

- Pekiy, beni nas ı l  buluyorsun? .. Pek . . .  kötü değ i l  mi 
diyordu n ?  Ha? .. 

- Yakış ık l ı  buluyordum. Gözlerim hep iyi görür! 
B i l ly ansızın konuyu değiştirdi, kaçamak yol aradı : 
- Ha! Baksana, Saxonne. Gelecek kış,  her şey yo

lunda olursa, t ık ır .,tı k ı r  işlerse, Carmel 'e uzana l ı m  mı bir  
boy, ne dersin? Senin seıbzelerin ölü mevsimid i r  k ış .  O 
zaman maddi durumum ustabaşı tutmaya elverir. 

Saxonne'un bu öneriyi biraz soğuk karşı laması şaş ı rttı 
B i l ly'yi . Te laşla : • Ne var. bir şey mi oldu ? •  diye sordu. 

Saxonne utangaç bir tavı rla yere baktı, çekine çekine: 
- Bi l ly, dedi ,  dün sana danışmaksızın bir  iş  gördüm. 
B i l ly sessizce bek iPd i .  Saxonne günah ç ı karı r gib i :  
- Tom 'a yazdım.  
B i l ly hala  sözün gerisini  bekl iyordu.  
- Eski  çamaş ır  dolabı n ı . . .  b i l iyorsun, annem in dola

bını . . .  Tom 'un evinde b ı rakmıştık ya. onu deniz yolu ile 
bize yolamasını  istedim.  

B i l ly  rahat bir  soluk a ld ı .  
- Eee ? ded i .  Ben bunda olağanüstü b i r  şey görmü

yorum.  Kuşkusuz, bu dalaba gerek var, taş ırncı giderini 
karşı layacak durumdayız.  daha ne? Deği l  m i ?  

- Koca bebe k !  Sen b i r  koca bebeksin .  sevg i l i m .  O 
dolapta neler var. b i lm iyor musun? 

Bi l ly başıyla · hayı r •  dedi .  Saxonne yavaşça: 
- Bebeğin takımlorı ,  dedi. 
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- Ne diyorsun? Sahi m i ?  d iye haykırdı Bi l ly.  
- Sah i ya.  
- Emin m;si n ?  
Saxonne'un yanakları kızardı .  Başını  sallayarak:  
- Tümüyle eminim, dedi. 
- Dünyada herşeyden çok istiyordum bunu . Saxonne. 
Kesik  kesik  çıkıyordu ses i .  
- S o n  zamanlarda. . .  vadiye gelel i ıberi . . .  öylesine 

çok düşündüm ki bunu . . .  
Saxonne i l k  kez olarak gerçek gözyaşları gördü koca

sının gözlerinde. 
- Ama onca nane yedikten, ortal ığı  birb i rine kattık

tan sonra . . .  şey . . .  seni ıhiç s ı kıştı rmadım . . .  ıbu konuda tek 
sözcük söylemedim sana . . .  Ama çok istiyordum . . .  b i r  bi l
sen ! . .  Ah i Saxonne, şu anda seni istediğim g�b i ,  istiyordum. 

Saxonne Bi l ly'nin kolları arasına attı kendin i .  Bogazı n  
orta yerinde sakl ı gölcüğün üstüne tatlı b i r  sessizl ik  çöktü . 

Bi l ly  parmağını karıs ın ın  dudaklarına koydu. Saxonne 
baş ını  çevirip 'baktı. Tepeciği n yamacı nda, yüksek bir yer
de, bir  maral la  benekli yavrusunun ağaçlar arasından ken
di lerini izlediğini görd ü ler. 
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JAC K  

LONDON 

AY VADİSİ 
ROMAN 

Jack London, serüvenci liğinde nasıl gözünü · 
budaktan esirgemez bir gezgi nse , 

devrimciliğinde de kavganın ortasına atılmış 
bir i nsandı . Sosyalist Parti mil itanı olarak 
türlü görevler yaptı. Ama en büyük görevi 

sosyalist hareketin Demir Ökçe romanını ; işçi 
sınıfı hareketinin Ay V adisi romanını yazmak 

oldu . Ay Vadisi ' nde Oakland grevierini 
anlatt ı .  Greveilere grev kıncılarının sokakları 

kana bulayan savaşı içerisinde işçilerin ruh 
derinliklerine girebildi . Savaşlarmın, 

amaçlarının yanı sıra sevgi lerin i ,  özlemlerini 
de sergiledi . Daha iyi bir hayat için verilen bu 

mücadelede bir kesimin,  mutluluğu ataları gibi 
kır hayatında aramalarını ele aldı . O dönemler 

çok etki n  olan adanmış topraklar eğilimini 
eleştirdi .  E stetik yetkinl iği ve şaşırtıcı 

etki leyiciliği Ay Vadisi ' ni bütün dünyada 
sürek l i  yayımlanan bir k itap yapmıştır. 

"1 7 5 - 3 8 5 - 0 5 5 ·  
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