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 Bilmem, dedi. Karanlıkta ötüyor olmam karanlığı 
bildiğim anlamına gelmez. 
 Sen söyle, karanlık nedir?
 İnsanlar her şeyi bilmezler, dedim. İnsanlar sadece 
her şeyi yaparlar. Kuşlar hiçbir şey yapmazlar. Sadece 
öterler.
 Kuşlar sadece ötmezler, dedi baykuş. Soru da 
sorarlar. 
 Sanır mısın ki, gecenin karanlığında havada asılı 
kalan onca kuş sesi sadece öylesine bir ötüşten ibarettir? 
 Kuşlar da senin gibi etten ve kemiktenler. 
 Eti ve kemiği olan her varlığın, bil ki bir evhamı 
vardır.
 Beş yaşımda, bir baykuştan evhamı öğrendim. 

On yaşımda, bir kez daha kayboldum ormanda. 
 Kör bir tırtıl çıktı karşıma. 
 Kutsal kitapların hepsini ben yazdım, dedi kör tırtıl. 
 Ona inanmadım. 
 Toprağın altında, o karanlıkta, gökyüzüyle ilgili onca 
şeyi on santimlik incecik bir tırtıl yazamaz, dedim. 
 Zaman gibi hacim de görecedir, dedi tırtıl. 
 On santim ve incecik olduğumu sen söylüyorsun. 
 Oysa toprağın altındaki bir sürü yaratık için, 
ürkütücü derecede uzun ve kalın bir gövdem var. Ayrıca, 
toprağın altı kendi ışığıyla aydınlanır ve sandığın gibi 
gökle yer arasında aşılmaz bir mesafe yoktur. 
 Kutsal kitapların hepsini ben yazdım. Sen okudun.
 Benim anladıklarımı üç gün sonra kelebek olacak 
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ömürsüz bir tırtıl anlatmış olamaz, dedim inatla.
 Ömürsüz olan sensin, dedi, dönüşüm yerine ölüme 
inandığın için. 
 On yaşımda, bir tırtıldan dönüşmeyi öğrendim.

On beş yaşımda kaybolduğumda ormanda, bir aslan 
çıktı karşıma.
 Aslan, gel bir vahşilik yarışı yapalım, bakalım 
hangimiz daha vahşiyiz, dedi bana.
 Tabii ki sensin, dedim, kim bilir kaç insan öldürüp 
yedin. 
 Soruma doğru cevap verirsen seni öldürüp yemem, 
dedi. 
 Söyle bakalım bir asker mi daha vahşidir bir 
aslandan, yoksa bir aslan mı daha vahşidir askerden?
 Tabii ki sen daha vahşisin bir askerden, dedim. 
 En azından asker öldürdüklerini yemez senin gibi. 
 Bir daha düşün, dedi aslan bana. 
 Ben öldürdüklerimin hepsini yedim, ya asker ne 
yaptı, karınlarını deşip oracıkta bıraktı. 
 O gerçek bir vahşi, bense sadece aç bir kedi.
 On beş yaşımda, bir aslandan vahşetin asıl anlamını 
öğrendim. 

Yirmi yaşımda, bir kez daha kayboldum ormanda. 
 Bir taş çıktı karşıma. Her şeyden daha ağır ve her 
şeyden daha hafifti.
 Üstüne oturabilirdim ya da kaldırıp düşmanıma 
atabilirdim.
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 Taş, sen karar ver, dedi. Sen ne yaparsan, ben o 
olacağım. 
 Düşmanına atarsan bir silaha, üstüme oturursan bir 
desteğe dönüşeceğim. 
 Sen bana dokunana kadar olduğum gibi kalacağım.
 Yirmi yaşımda, bir taştan insanın kendi kaderini 
kendisinin yazdığını öğrendim.

Yirmi beş yaşımda kaybolduğumda, kendimle 
karşılaştım ormanda.
 Hem bana benziyordu kendim, hem başkasına. 
 O ağacın dallarıydı, ben kökleri. 
 O toprağı eşeliyordu, ben sabır otunun tepesine 
yükseliyordum.
 Ormanın suyunu içen bendim, nehrini akıtan o. 
 Ormanın havasını soluyan oydu, yaprağına nefes 
aldıran ben. 
 Yirmi beş yaşımda ormanda, kendimden kendimi 
öğrendim. 
 Hepken hiç, hiçken hep olmayı bildim. 

Otuz yaşımda nihayet başladım yaşamaya.
 Defalarca kaybolduğum o deli ormanda.
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