
     bir

Çok da uzak olmayan bir geçmişte öyle bir kış yaşandı 
ki, böylesi hiç görülmemişti. Gayet normal bir şekilde 
başlamış, bahar aylarına doğru sinsice ilerlemiş, yaz 
boyunca esip kavurduktan sonra sonbaharı kalın bir 
kar örtüsüyle kaplayıp, inanılmaz uzunlukta bir kışa 
dönüşmüştü. Öyle ki, insanlar bir zamanlar başka 
mevsimler de olduğunu unutmuşlardı. 
 Sabahtan akşama kadar durmaksızın kar yağıyor, 
ortalığı buz kesiyor, sıcaklıklar bıkıp usanmadan hep 
eksi dereceleri gösteriyordu. Gündüzleri güneş, çok 
uzaklardaki bir yirmilik ampul gibi görünürken; geceleri 
de ay, bir vanilyalı dondurma dilimini andırıyordu.
 Koca bir yıl geçti.
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 İnsanlar soğuğa alıştı. Artık kimse bikini falan 
satın almıyordu; güneş yağı ve saç bonesi arayan da 
kalmamıştı. Islıkla neşeli bir ezgi çalmaya kalkışanın 
kafasına bir şaplak indiriyorlardı. Neşelenmek için bir 
neden yoktu. Sevinilecek hiçbir şey yoktu. 
 Artık Bahamalar’da ya da Tahiti’de havanın nasıl 
olduğunu merak eden kalmamıştı, çünkü dünyanın her 
yanında hava aynıydı. Artık hiç kimse seyahate çıkmıyor, 
birilerine posta kartı atmıyor; herkes evinde oturup bir 
şeyler olmasını bekliyordu. 
 Gelmiş geçmiş en uzun kıştı bu.

Bu günlerden birinde Riki, sabahın erken bir saatinde 
yatağında uyandı; canına tak etmişti. Kardan bıkmış, 
buzdan bıkmış, özellikle de beklemekten bıkmıştı. Kalın 
kışlık giysiler giymeden yine kırlarda koşmak istiyordu 
artık. Bir de, denizde sırtüstü yatıp mavi gökyüzüne 
bakmak istiyordu fena halde. 
 Riki bir şeyler yapmaya karar verdi.
 Sıkı sıkı giyinip, anne babasının odasına gitti. 
Riki’nin anne ve babası, başlarında kulaklı yün başlıkları, 
yataklarında uyuyorlardı. Nicedir başka bir şey yaptıkları 
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 Riki, “Çünkü sabrım tükendi,” diye yineledi ve 
annesiyle babasının yatak odasından çıktı gitti. Sonradan 
kimse onlarla vedalaşmadığını iddia etmemeliydi.
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yoktu zaten. Günde bir kere kalkıyor, ısıtıcıların hepsi iyi 
ısıtıyor mu diye kontrol edip, bitkin bir şekilde kendilerini 
yine yatağa atıyorlardı. 
 Neredeyse bütün yetişkinler böyle yapıyor, yalnızca 
çocuklar kapı önlerine çıkmaya devam ediyorlardı. Ama 
artık bu bile sıkıcı gelmeye başlamıştı. İnsan kendini 
aptal gibi hissetmeden kaç tane kardan adam yapabilir 
ki? Riki o güne kadar otuz sekiz tane yapmış ve artık 
yetti demişti.
 Riki, “Anne?” diyerek, buz gibi elini yorganın altına 
soktu.
 Annesi, “Ahhh!” diye bağırarak Riki’nin babasına 
yapıştı.
 Riki, “Baba?” diyerek, babasının ayağını buldu. 
 Riki’nin babası buz gibi ele, annesinden farklı bir 
tepki gösterdi. Deli gibi tekmeler atmaya başladı; 
neredeyse yataktan aşağı düşecekti. 
 “İmdat!” diye bağırdı.
 “Aaa, oğlum!” dedi Riki’nin annesi.
 “Sabrım tükendi,” dedi Riki yavaşça.
 Babası, tekmelemeyi bırakıp, “Saat kaç?” diye sordu.
 “Niye giyindin sen?” diye sordu annesi de.
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     iki

Riki, ellerinde ikişer eldiven, tek başına kışı aramak üzere 
yola çıktı. Onu bulmasının biraz zaman alacağını tahmin 
ediyordu. Çünkü onu nerede arayacağını bilmiyordu. Bu 
yüzden, önce bir turizm bürosuna gitti. Kışın anayurdunu 
bilen birileri varsa, bunlar ancak turizm bürosundaki 
adamlar olabilirdi. Eskiden Riki’nin annesiyle babası, yazı 
nerede geçireceklerini bilemediklerinde hep oraya 
giderlerdi.
 Dışarıda buz gibi bir rüzgâr esiyor, kar sanki Riki’yi 
durdurmak istercesine, yatay olarak üfürüyordu. Riki 
omuzlarını kaldırıp, buna karşı koydu. Turizm bürosu yolu 
boyunca neredeyse dört kez devrilecek gibi oldu. Arada 
sırada, karlara bata çıka yürüyen, kalın giysili siluetler 
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