
Bizden ayrılsa da  

hep yanımızda olan babama.

Ve bataklıkların kralı kardeşime.

                                            – Jo H.
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bir

Islak toprakların üzerinde, toprakla suyun arasın-
da başlayan bir hikâye bu.

Cambaz ayaklıklarının tepesine tünemiş genç 
bir çoban, sürüsünü koyunların otlayabileceği ye-
şil çayırlara doğru güdüyordu. Adı Louis’ydi ve ba-
taklıkları arşınlayan o sıska kuşlardan birine ben-
ziyordu. Evet, çok küçük yaşlardan beri Louis bir 
devdi ! Babası Martin ona bu şekilde dengede yü-
rümeyi öğretmişti; asla düşmezdi.

“Hazır mısın ?” diye sorardı babası.
“Hazırım !” diye yanıtlardı Louis.
Her sabah işte böyle, elde değnek, karanlığa 

karışırlardı. Birbirleriyle konuşmazlardı. Dinlerler-
di. Sevdikleri bu toprakları paylaştıkları ağaçların, 
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suyun, hayvanların söylediklerini dinlerlerdi.
Krallar kadar gururlu, büyük adımlarla ilerler-

ler, sürüleri de uzun bir sıra halinde onları izlerdi. 
Louis koyunlarının her birini tanırdı, her koyun 
da onu. Onları korur, onlarla konuşurdu. Koyun-
lar onundu, ama o da onlara aitti. Aralarından bi-
ri yaralandığında ya da yavruladığında, babasıyla 
birlikte sakat hayvanı ya da yeni doğmuş kuzuyu 
omuzlayıp, iyileştirmek için geri götürürlerdi.

Louis bataklığı severdi, onun o yeşilli morlu 
renklerini, lepiska saçlar gibi dalgalanan uzun ot-
larını, kaval yapmakta kullandığı uzun sazlarını. 
Bataklık sakinlerini incelemeyi de severdi: Yabani 
ördekler, yeşil kurbağalar ve altın sarısı karakur-
bağaları, turnalar, balıkçıllar, kuyruksallayanlar.

Bir de o büyük beyaz kuş; sık sık Louis’yi 
bekleyip, genç çoban ona dokunabilecek kadar 
yaklaşana dek kanatlanmayan o akbalıkçıl.

Bataklıkta müzik yoktu; yine de kimi zaman bir 
şey şarkı söylerdi. Yalnızca babası ve o duyardı. 
Neydi o ? Nereden geliyordu o ses ? Bütün sesleri 
tek bir ezgide toplayan yeryüzünün şarkısıydı bel-
ki de bu.

Yüksek ayaklıkların tepesine tünemiş küçük 
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çoban Louis, bu dünyanın zirvesine konmuş gibi 
hissederdi kendini. Duman grisi uzun atkısına sa-
rınmış babası, ona sık sık şöyle derdi:

“Biz yeryüzündeki son devleriz, Louis ! Gök-
yüzüne yerden daha yakınız ! Başkalarından daha 
yükseği, daha uzağı görürüz.”

Sonra da eklerdi: “Bu bizi üstün varlıklar yap-
maz evlat ! Ama daha iyi ve mutlu yapmalı !”

“Mutlu mu !” Ah, hem de nasıl ! Mutluydular. 
Louis bundan emindi.

Devin oğluydu. Bir gün babasına yetişeceğini, 
hatta belki de onu geçeceğini düşünürdü... Gerçi, 
Martin’in biraz gizemli bir havayla eklediği gibi: 
“Gerçek devler bacaklarının değil, kalplerinin bo-
yuyla ölçülür !”

O zamanlar, Louis hayatının hep böyle geçe-
ceğini sanıyordu: Her sabah, cambaz ayaklıkları 
üstünde babasına eşlik edip, sürüyü ıslak toprak-
larda güderek.

Ama kimi zaman kader, çocuklara karşı çok 
zalimdir. Masallar, anne ya da babanın ölümüyle 
damgalanan yazgılarla doludur. Louis o masalları 
okumuyordu ama onlar gelip Louis’yi buldu.

Babası öldü; bir anda. Ansızın yıldırım çarpan 
bir ağaç gibi, ayaklıklarından yere düştü.

Louis haykırdı: “Baba !” Belki de sadece mı-
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rıldandı. Ona doğru atıldı, onu kurtarmaya çalıştı, 
kendi yaşam nefesini babasının ağzına üfledi. Ama 
hiçbir işe yaramadı. Martin’in gözleri, sonu olma-
yan bir uyku için kapanmıştı.

Gökyüzüne bu denli yakın yaşamış olan çoban 
Martin, toprağın derinlerine gömüldü. Louis bu-
nun haksızlık olduğunu düşünüyordu: Babasının 
bir bulutun üstünde, ayın beşiğinde yatmasını is-
terdi. Yeryüzünün gördüğü son devlerden birine 
hiç de yakışmayan bu daracık kutuda değil.

“Şimdi ne yapacağız ?”
Çok sevdiği birini kaybeden herkesin kendi-

ne sorduğu sorudur bu.
Oysa Louis bunu sormadı. Onu içine gömdü; 

kalbi, o sorunun üzerine koca bir taş gibi çöktü. 
Hiçbir şey söylemezse, ağzından tek bir kederli 
söz çıkmazsa, belki de her şey az çok eskisi gibi 
görünürdü. En azından, Louis öyleymiş gibi yapa-
bilirdi. Babasının izinde ve gölgesinde yürümeye 
devam ederek...

Böylece, yapabildiği andan itibaren, kendine 
cesurca sordu:
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“Hazır mısın ?”
Ve eskiden olduğu gibi yanıtladı:
“Hazırım !”
Boynuna babasının duman grisi atkısını do-

ladı ve alacakaranlıkta, koyun sürüsüyle birlikte 
bataklığa doğru yola düştü. Yolda giderken, son-
suza dek ıslak topraklarda uyuyacak olan baba-
sını düşünüyordu durmadan. Titriyordu. Yün hır-
kasına sarılsa da, soğuk içine işliyordu; soğuğun, 
kalbinin en derinlerine kadar sızdığını hissediyor-
du Louis.

Akbalıkçıl yoktu.
Louis, kuşun Martin’in kaybından gizemli bir 

şekilde haberdar olup, gizli bir buluşmaya gelir 
gibi gelmesini ummuştu. Ama hayır, yoktu. Hiç 
kimse.

Sessizlik. Ezici. Keder. Öfke.
Louis kavalını suya attı. Uzağa. Atabildiği ka-

dar uzağa. Su, kavalı aldı ve sakladı.
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iki

Hayat, uçsuz bucaksız ormanlarda kaybolmuş 
çocukların –bir yuva, anne baba ya da yitip giden 
mutluluklarının arayışında– kaderden kaçarak do-
lanıp durdukları o masallardaki kadar acımasız 
olabiliyor kimi zaman.

Louis’nin annesi de, işte öyle zamanlardan birin-
de, haberi verdi:

“Louis, burdan gitmek zorunda kalacağız...”
Genç çoban kaskatı kesildi.
“Gitmek mi ? Nasıl yani ?”
Annesi açıklamaya girişti:
“Burdaki hiçbir şey bize ait değil; ne ev, ne 

koyunlar, ne de ağıl.”


