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Baﬂl›yor...
Il›k gece havas› a¤›rlaﬂm›ﬂ, kasaban›n üstüne kirli, ›slak
bir bulaﬂ›k bezi gibi as›l› kalm›ﬂt›. Saat ilerlemiﬂ, gece yar›s›n› epeyce geçmiﬂti; c›rc›rböceklerinin kesintisiz c›rlamas›yla baykuﬂlar›n ara s›ra ötüﬂü duyuluyordu yaln›zca.
Nehrin aﬂa¤›s›nda, üstü kapal› bir köprünün çat›s›nda iki siluet dans ediyordu. Dik çat›n›n üstünde dengede
durabilmek için kol ve bacaklar›n› sallayarak, karanl›k gö¤ün önünde f›r›l f›r›l dönen gölgeler oluﬂturuyorlard›.
“Dikkat etsene, k›z›m! Neredeyse üstüme ç›kacakt›n!”
“El feneri almay› unutmasayd›n, ne yapt›¤›m› görebilirdim, o¤lum.”
“H›h, sen de benim kadar iyi görebilirsin. Bile bile
yap›yorsun bunu.”
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“Tüh!” dedi Ellen, f›rças›n› Edgar’›n surat›ndan geçirerek.
“Bunu yapt›¤›na piﬂman olacaks›n,” diye homurdand›
Edgar. K›rm›z› boya çenesinin ucundan daml›yordu.
“Kapa çeneni, neredeyse bitirdim.”
Ellen son harfi de tamamlad› ve hepsini do¤ru yazd›¤›ndan emin olmak için geriye do¤ru ald› kendini.
“Ünlem iﬂaretini unuttun!” dedi Edgar, boya kutusunun dibinde kalanlar› k›z kardeﬂinin baﬂ›ndan aﬂa¤› boca
ederken.
Edgar ve Ellen birbirlerine girdiler ve çat›dan yuvarlanarak aﬂa¤›daki suya düﬂtüler. ‹kizler, bele kadar gelen
nehir suyunda, sanki korkunç yaralar› kan›yormuﬂças›na
üstlerinden süzülen k›pk›rm›z› boyayla s›r›ls›klam dikilirken, baﬂard›klar› iﬂe hayran kald›lar.

1.

Nod Kasabas›’na Hoﬂ Geldin, Arkadaﬂ

“Bunu sevdim, o¤lum.”
“Kesinlikle önceki halinden daha iyi oldu, k›z›m.”
K›k›rdamalar› c›rc›rböce¤i ve baykuﬂ seslerini bast›r›rken, gölgeler aras›ndan eve do¤ru süzüldüler.

Genelde, Nod Kasabas› yaﬂamak için sevimli bir yerdi. Büyük bir kasaba de¤ildi gerçi ama, küçük de de¤ildi. K›sacas›,
tarihi yap›lar› ve cazip al›ﬂveriﬂ alanlar›yla dikkat çekici
bir yerleﬂmeydi. Giderek h›z›n› da, geniﬂli¤ini de yitirdi¤ine
göre, ad› Yürüyen Dere ya da Emekleyen Damlama olmas›
gereken Koﬂan Nehir, kasaba merkezini ikiye bölüyordu.
‹nsanlar›n ve arabalar›n nehri geçmesini, üstü kapal› yedi
köprü sa¤l›yordu ve kasaba halk› bu kapal› köprüleriyle
pek övünüyordu. Art›k bir kasabada üstü kapal› tek bir köprü bile görmek zorken, Nod Kasabas›’nda bunlardan tam

yedi tane vard›. Nehrin iki yakas›n› birleﬂtiren ve çat›lar›na
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boyanm›ﬂ yaz›lar d›ﬂ›nda birbirinin ayn›s› olan, k›rm›z› bü-

AHBAP, HAYVANLARI BESLEME” ve “ASLA ASLA ASLA B‹R

yük ambarlara benziyorlard›.

DAHA BURAYA GELME” gibi kabal›klarla de¤iﬂtirenler gibi,

Çat›lar›n her birine, her yüze bir tane gelecek ﬂekilde,

kamu mal›na zarar veren, ad› kötüye ç›km›ﬂ insanlar›n ya-

beyaz boyayla kocaman iki sözcük yaz›lm›ﬂt›. Floransa Bul-

ﬂad›¤› yerdir. Sokaklar› çöp ve pislik içindedir; evler izbe,

var› boyunca ilerlerseniz, her köprü mesaja baﬂka bir söz-

y›k›k dökük ve fena halde sevimsizdir.

cük ekliyor ve yürüdü¤ünüz yöne göre mesaj de¤iﬂiyordu.

Nod Kasabas›, hem “do¤ru” hem “yanl›ﬂ” tarafa sahip

Do¤udan bat›ya do¤ru, “NOD KASABASI’NA HOﬁ GELD‹N,

olabilecek kadar geniﬂlemiﬂti. Bu durumda, her iki “taraf›-

ARKADAﬁ, KONU⁄UMUZ OL,” yaz›yordu. Bat›dan do¤uya

n›n” da aﬂa¤› yukar› ayn› büyüklükte olaca¤›n› düﬂünebi-

do¤ruysa, “NOD KASABASI’NA Y‹NE BEKLER‹Z, ARKADAﬁ,

lirsiniz. Ancak, Nod’da böyle de¤ildi.

SA⁄LICAKLA KAL,” deniyordu. Ancak, Nod Kasabas›’na do-

Ço¤u kasabal›n›n yaﬂam ilkesi, “Ekme¤ini aln›n›n te-

¤udan oldu¤u kadar bat›dan da kolayca girebilece¤iniz ve

riyle kazan”d› ve bu nedenle de, Nod’›n hemen hemen ta-

ayn› ﬂekilde, di¤er yönden de ç›k›p gidebilece¤iniz için, bu

mam› “do¤ru taraf” say›labilirdi.

mesajlar bazen anlaml›, bazen anlams›z oluyordu. Ayr›l›rken, “HOﬁ GELD‹N” dilekleriyle u¤urland›¤›n›z ve kasaba-

Kasaban›n en ucundaki küçük bir alan d›ﬂ›nda tamam›
yani.

ya girerken, “Y‹NE BEKLER‹Z” diye selamland›¤›n›z halde,
Nod Kasabas› sakinleri bunun haval› göründü¤ünü düﬂünüp umursam›yorlard›.
Gel gör ki, bir kasaba ne kadar sayg›de¤er olursa olsun, belli bir büyüklü¤e eriﬂti¤inde, sakinlerinin genellikle
“kasaban›n do¤ru taraf›” ve “kasaban›n yanl›ﬂ taraf›” ola-

2.

Yanl›ﬂ Taraf

rak adland›rd›¤› bir hal al›r.
“Kasaban›n do¤ru taraf›”, dürüst ve çal›ﬂkan vatandaﬂ-

Nod Kasabas›’n›n içinden güneye do¤ru boydan boya yü-

lar›n yaﬂad›¤› yerdir. Sokaklar temizdir, çimler biçilmiﬂtir,

rüyüp, park›, a¤açlar›, bak›ml› dizi dizi evleri, hayvanat bah-

insanlar yüzlerinde gülümsemeyle dolaﬂ›r ve komﬂular›n›

çesini, liseyi ve hastaneyi, en sonunda da Nod Kasabas›

selamlarlar.

Mezarl›¤›’n›n a¤›rbaﬂl› yeﬂil tepelerini geride b›rakt›¤›n›zda,

Buna karﬂ›l›k, “kasaban›n yanl›ﬂ taraf›”ndakiler so-

Ricketts Soka¤›’na ulaﬂ›rd›n›z.

kakta birbirlerinin yüzüne bile bakmazlar. Buras›, kasaba-

Ricketts Soka¤›, Kara A¤aç Orman› Ulusal Park›’n›n

lar›n›n kibar selam›n›, “KOKUﬁMUﬁ NOD’A BOﬁ GELD‹N,

k›y›s› boyunca, kasaban›n do¤u ucundan bat›s›na kadar de-
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vam ediyordu. ‹ki ﬂeritli sevimli bir yoldu bu. Nod Kasabas›
Koruma Kurulu, yolun bak›m› ve kenardaki bitkilerin budanmas› konusunda takdir edilecek bir iﬂ gerçekleﬂtirmiﬂti.
Ancak, mezarl›¤›n Ricketts Soka¤›’na bakan arka duvar›n› geçer geçmez, Koruma Kurulu’nun hiçbir zaman dokunmad›¤› dar bir yolun giriﬂine var›l›yordu. Bunun ad› da
yoktu, tabelas› da; yenilenmeye de fena halde ihtiyac› vard›. Yabani ot bürümüﬂ bozuk yol döﬂemesi, yürümek için
öyle tehlikeli, araba sürmek için öyle korkutucuydu ki,
pek geçen olmazd› buradan.
Yol, gökyüzüne do¤ru, tepesini görmeye çal›ﬂ›rken arkaüstü düﬂebilece¤iniz kadar fazla yükselen, çok dar uzun
bir evin önünde sona eriyordu. Üstü kemerli iki pencere,
heybetli yap›n›n sizi izledi¤i hissini uyand›r›yor; en tepede
de, sivri uçlu demir parmakl›klar› gö¤e uzanan karanl›k
bir çat› yap›y› sonland›r›yordu. Çat›n›n ortas›ndaki küçük
yuvarlak pencereyse, gizemli bir üçüncü göze benziyordu.
Ya o renk!
Daha do¤rusu, o renk yoksunlu¤u! Bu ev için söylenebilecek tek bir sözcük vard›: Gri. En dipteki taﬂlardan
çat›dan yukar› uzanan parmakl›klar›n ucuna kadar, evin
her ﬂeyi grinin bir tonuydu. Kap› ve pencerelerin aﬂ›nm›ﬂ
ahﬂap pervazlar›, neredeyse siyah denebilecek kadar koyu ve iç karart›c› bir griydi. Çat›n›n arduvaz kaplamalar›
yak›lmaz olmuﬂ bir oca¤›n iç yüzeyine benziyordu. Menteﬂelerinden aﬂa¤› sarkm›ﬂ, k›r›k birkaç kepenk, yüksek
yap›n›n çevresinde hiç eksik olmayan rüzgârda ileri geri
sallan›p duruyordu.

Acayip Yarat›klar
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