
İlginç ve Tuhaf Bir Olay

Bayan Bettina Berti, polis soruşturmasında, “Tuhaf bir 

modern müzik yayıldı havaya ve hemen sonrasında 

çantam ve kocamın cüzdanı yok olmuştu,” dedi.

“Pop müziğiydi !” diye belirtti genç bir tanık. O da, 

dün öğle saatlerinde büyük Magnum Mağazaları’nda 

meydana gelen hırsızlıkların kurbanıydı.

Bizden bir muhabirle görüşen Bayan Berti, “Onla-

rı kaçarken gördüm; cüceydiler !” diye bilgi verdi, ama 

kocasına bakılırsa, küçük çocuklardı.

Pippo Merlo iç çekti ve büyük harflerle Müzik Grubu Yi-

ne Çarptı manşetinin atılmış olduğu gazeteyi aşağıya 

indirdi. 

Evet, o tuhaf olayı çözmek gerçekten hoşuna gi-

derdi. Hoşuna giderdi ve işine gelirdi. Polis karanlıkta el 

yordamıyla ilerliyordu. Bir özel dedektif o gizemi çöz-
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meyi ve suçluları ortaya çıkarmayı başarırsa, dedektiflik 

bürosu bundan saygınlık ve reklam sağlardı. Pippo Mer-

lo, bir özel dedektifti ve dedektiflik bürosu Raimundo 

Splendor’ un, reklama her zamankinden çok ihtiyacı ol-

duğuna kuşku yoktu. 

Ve o sıralar, ne yazık ki birçok dedektiflik bürosun-

daki gibi, işten eser olmadığından Pippo Merlo, Müzik 

Grubu olarak tanınan olayı araştırmak için istediği ka-

dar zamana sahipti. Bu, özellikle otobüslerde, metroda 

ve büyük mağazalarda milleti olağanüstü bir yetenek-

le çarpan tuhaf bir yankesici gruptu.

Hırsızlığın gerçekleştiği mekânda uzun süre de-

vam eden ve sağır edici, güçlü notalarıyla herkesi biraz 

serseme çeviren garip bir pop müziği havada yayılırken, 

çantalar, saatler ve cüzdanlar kimse fark etmeden yok 

oluyordu. Kurbanlar kendine geldiğinde, gençleri gör-

dükleri anla ilgili en çok bahsettikleri şey, müziğin baş-

lamasıydı. Gençlerse, soygunun sonrasında ortadan 

kayboluveriyordu.

Pippo Merlo, gazeteyi katlarken, “Amma tuhaf... 

Tuhaf ve ilginç bir olay,” diye mırıldandı. Derin düşünce-

lere daldığında alışkanlığı olduğu üzere, masaya uzat-

tığı ayaklarıyla iskemlesinde hafif hafif sallanıyordu. 

Bir sigara yaktı, çünkü derin düşüncelere dalan bir 

dedektifte havalı duruyordu; ama hemen ardından, içi 

izmarit dolu küllüğe bastırarak söndürdü sigarayı.
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Pippo Merlo aslında sigara içmiyordu, onları sade-

ce yakıyordu. Dumanı içine çekerse öksürüyor ve mide-

si bulanıyordu.

Ama elinde sigara tutmanın onu “daha dedektif” 

gösterdiğini biliyordu ve Pippo Merlo da mesleğinin 

bütün statü simgelerini kullanırdı: Buruşuk pardösü, 

klasik Borsalino model fötr şapka, güneş varsa da, yok-

sa da koyu renk gözlükler, ceketinin altında bir silah, 

ayak bileğine takılı küçük bir tane daha ve doğal olarak 

cebinde, her zaman nemli ve hafif buruşuk bir sigara 

paketi.

Bu içilmeyen sigaralar, ona şans getiriyordu ve 

Pippo Merlo bazen sadece onları satın alabilmek için 

çalıştığını düşünüyordu.

“Bazen hayat böyledir !” diyordu kendine acı acı ve 

artık sigarayı yakıp söndürme alışkanlığından kurtul-

ması mümkün değildi. 

Başka bir tuhaf alışkanlığı ise, saçını ruh haline gö-

re farklı şekillerde taramasıydı. 

Koyu renk ve düz saçlı dedektif, o gün saçlarını so-

la doğru taramıştı: Üzgün, morali bozuk ya da çok kötü 

bir ruh halinde olduğunun belirtisi. Kendini memnun 

ve mutlu hissettiğindeyse, sağa doğru tarıyordu. Ken-

dini biçimsiz, umursamaz, kısacası sudan çıkmış balık 

gibi hissettiği günlerdeyse, saçlarını ortadan ayırıyordu.

O çizgi, ruh halinin kesin bir termometresiydi ve 
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dedektifi tanıyan biri için, ona nasıl davranılması gerek-

tiğini belirten çok değerli bir ipucuydu.

Pippo Merlo sallanmayı kesip ayaklarını masadan 

indirdi. Bir çekmeceyi açıp not defterini çıkardı. Açıp 

yazmaya başladı. Müzik Grubu Olayı diye başlık attığı 

yazının ilk notlarıydı bunlar. Dedektif, memnuniyetten 

çok, acı bir ifadeyle büktüğü dudağındaki çarpık gülüm-

semeyle, ‘Ne borazan ne de klarnet çalan bir grup,’ diye 

düşündü.
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Önemli Bir Müşteri

Cam kapının üstüne şöyle yazılmıştı: 

Ama yayınlanacak reklam, haber ve programlarla do-

lu kâğıtları ve parfüm kokularını ardında bırakarak, 

mini etekler içindeki uzun bacaklarıyla aralıksız gidip 

gelen, çekici sunucu kızların olduğu televizyon stüdyo-

larıyla ilgisi yoktu. Hayır, RAI gibi bir televizyon stüdyo-

su söz konusu değildi. Burası, eski arkadaşı Raimundo 

Splendor’un ofisiydi. O kapıyı çalmak üzere olan adam 

bunu biliyordu.

Eksik harflerin önceki varlığını kanıtlayan izlerin 

üstünde parmağını dolaştırdı: Bir M, bir D ve SPLEN-

DOR’un ilk üç harfi. Bir zamanlar bu cam kapının üstün-

RAI  UN  O         ENDOR

de RAIMUNDO SPLENDOR yazılıydı ve bir zamanlar bu 

kapının arkasında eski arkadaşı vardı.

Kapıyı çalmadan önce, ‘Zaman birçok şeyi siliyor, 

yıkıyor ve yok ediyor !’ diye düşündü adam.

“Girin !” diye davet etti, kapının ardındaki ses.

Adam içeri girdi.

“Kapıdaki tabelayı düzeltmelisiniz,” dedi ilk olarak.

“Bugün yarın yapacağım.”

Hâlâ not defterine bir şeyler karalamakta olan 

Pippo Merlo’nun önüne yerleşirken, “Çok mu meşgul-

sünüz ?” diye sordu adam.

“Öyle...” dedi dedektif, bir sigara yakarak. Bu ha-

reketin ve işi başından aşkın havasının, bir karar vermek 

için orada olan adamın üzerinde iyi bir etki yapmasını 

umdu.

“Kiminle tanışma şerefine erişiyorum ?..” diye sor-

du, biraz yüksek sesle.

Adam tokalaşmak üzere eldivenli elini uzatarak, 

“Ah, özür dilerim. Tabii, henüz kendimi tanıtmadım...” 

dedi. “Aureliano Senzaterranéfissadimora.” *  

Dedektif, önündeki adamı daha iyi inceledi: Alt-

mışlarında görünüyordu; yakası kürklü, siyah, şık bir 

palto giymiş, çok ince eldivenler takmıştı; altın topuzlu 

bir bastona dayanıyordu. 

Şaşkınlığını gizlemeye çalışarak, “Şu ünlü nikel 

* Senzaterranéfissadimora : İtalyanca’da “yersizyurtsuz” anlamına gelir.


