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‹ntikam Tatl›d›r

“Mutlu y›llar sanaaa! Mutlu y›llar sanaaa!”

Ellen kulaklar›n› t›kad›. “Mutlu Y›llar” flark›s›ndan nef-

ret ederdi. Hele, do¤um gününü kutlayan k›zdan daha da

nefret ediyordu.

Lavanta rengi giysisi.

Leylak rengi rugan ayakkab›lar›.

Saç›ndaki mor kurdeleler.

“Kusaca¤›m, o¤lum,” diye inledi Ellen, duvar›n dibine

y›¤›l›rken.

“Havai fiflekleri kaç›rmak istemezsin, de¤il mi?” diye

sordu Edgar. K›z kardefliyle birlikte gizlendikleri perde k›v-
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r›mlar›n›n arkas›ndan partiyi gözlüyordu.

Ellen gözlerini k›sarak, sol elinin t›rna¤› düflmüfl ser-

çeparma¤›n› inceledi. T›rna¤›n›, Stephanie Knightleigh’in

en sevgili bebe¤inin kafas›yla bir çekicin de kar›flt›¤› olay-

da kaybetmiflti. Stephanie yeni bir bebek alm›flt›. Ellen’›n

t›rna¤›ysa yerine gelmemiflti. 

Ama, sa¤ elindeki buruflturulmufl bofl kutuya bak›nca

s›r›tt› Ellen.

Aflç›n›n afl›r› süslü bir pastay› odaya getirmesi, flark›

söyleyen konuklar› daha da coflturmufltu. Pastan›n en üst

kat›nda, on üç maytap k›v›lc›mlar saç›p ç›t›rd›yordu. Ma-

san›n bafl›nda duran do¤um günü k›z›, aflç› mor pastay›

önüne koyunca, be¤eniyle bafl›n› sallad›.

“Mutlu y›llar, sevgili Stephanie...”

Edgar perdeyi yakalay›p a¤z›na bast›rd›; a¤›r kumafl

k›k›rdamalar›n› yuttu. Ellen yaral› parma¤›yla saç örgü-

lerinden birini büktü.

Stephanie derin bir nefes ald› ve e¤ildi.

Güm-pofff!

Pastay› kaplayan krema her yöne do¤ru patlad›; gül

goncas› flekerler birer minik gülle gibi odan›n öte ucuna

f›rlad›. Dehflete kap›lan konuklar ellerini kald›r›p kendi-

lerini krema selinden korumaya çal›flt›larsa da, çok geçti.

Aflç› ç›¤l›k att›.

Stephanie hâlâ masan›n bafl›nda duruyordu; parti giy-

sisi yap›fl yap›fl pastaya bulanm›flt›, k›z›l lülelerinden kal›n

bir tabaka krema daml›yordu. Do¤um günü k›z›, yüzündeki

bütün renk çekilmifl bir halde, güzelim pastas›n›n bir za-
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manlar durdu¤u yere bakakalm›flt›.

Patlamay› izleyen ç›lg›nl›k s›ras›nda, Edgar ve Ellen

perdelerin arkas›ndan sessizce süzülüp, ön kap›dan d›-

flar› ç›kt›lar.
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1 
Mumlu Bir Kurulufl

Y›llar y›llar önce, mumlar›n, bugün ampullerin oldu¤u ka-

dar önem tafl›d›¤› günlerde, Nod ad›nda bir adam bir balmu-

mu fabrikas› kurmufltu. Birçok insan çal›flmak için Nod’›n

fabrikas›na baflvurmufl; buras› bölgenin en büyük balmumu

üreticisi haline gelip, Nod’›n baflar›s› duyulunca, Koflan Ne-

hir’in k›y›lar›nda bir yerleflim kurulmufltu. ‹flte, Nod Kasa-

bas› böyle do¤mufltu.

Bafllang›çta, Nod Kasabas› fabrikadan nehrin yuka-

r›lar›na do¤ru yay›lan bir grup evden ibaretti. ‹flçiler uzun

iflgününün ard›ndan, s›cak yemek bulabildikleri, birbirle-

rine palavra atabildikleri, güçlerini ve zekâlar›n› tokufltu-

rabildikleri mahalle meyhanesinde yorgunluk atarlard›.

Ancak, aileleri geniflledikçe, daha iyi yaflama arzular› da

artt›. Fabrika iflçileri; çok çal›flan vatandafllar›n hak etti¤i

her fleyi onlara sa¤layacak bir yönetime sahip, gerçek bir

kasaba ister oldular.

Ne var ki, kurucu Nod kasaba yönetmeye merakl› de-

¤ildi; fabrikas›n› yönetmek istiyordu o. ‹flçilerin yaflam›n›

küçük ve s›k›c› buluyordu. Onlara ücretlerini ödüyordu

–hem de iyi ödüyordu; ama hepsi bu kadard›. Zaten, gelifl-

mekte olan kasaban›n yönetimini üstlenmeye hevesli, daha

popüler bir baflkas› vard›. Sosyal yönü güçlü meyhaneci
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Thaddeus Knightleigh, Nod Kasabas›’n›n ilk belediye bafl-

kan› seçildi. Bu kader belirleyici bir seçim oldu; çünkü o

zamandan beri belediye baflkanl›¤›na hep bir Knightleigh

geldi.

‹lk Baflkan Knightleigh pek çok önemli binan›n yap›-

m›n› bafllatt›: Vatandafllar›n onu dinlemek için topland›¤›

büyük belediye binas›, seyircilerin günün gösterisini izle-

dikleri bir tiyatro, herkesin zaman› her an bilmesini sa¤layan

bir saat kulesi ve insanlar›n kasaban›n ortas›ndan akan

nehri geçebilmesi için yedi tane üstü kapal› köprü. Thad-

deus Knightleigh’in, flapka yap›mc›s› Frans›z bir ailenin

soyundan gelen kar›s›, taflral› halka kültür ve be¤eni in-

celi¤i kazand›rmak niyetiyle, tiyatro oyunlar› düzenledi

ve en son Paris modas›na uygun elbiseler yapan bir giysi

ma¤azas› açt›.

Ne ac› ki, Thaddeus Knightleigh halk› Nod Kasabas›’

n›n ad›n› “Knightleigh Kasabas›” olarak de¤ifltirmeye raz›

edemedi; çünkü kasabal›lar maafllar›n› ödeyen adama

biraz olsun sayg› göstermeyi borç biliyorlard›.

2 
Kasaban›n Yanl›fl Taraf›n›n Do¤uflu

Nod Kasabas›’n›n sakinleri daha ilk günlerden bafllayarak

basit ve tasas›z yaflad›lar. E¤er sizin yaflam›n›z da Nod
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Kasabal›lar’›nki kadar basit ve tasas›z olsayd›, siz de t›pk›

onlar gibi nefleli olurdunuz. Burada gülümsemeler asla ke-

silmezdi; hiç kimse küfretmez, kavga etmez, ya¤mur yüzün-

den bodrumlar› su bassa ya da kar pencerelere y›¤›lsa bile,

havadan flikâyet etmezdi.

Amma hofl.

Nüfus artt›, ailelerin refah› artt›, bebekler do¤du ve

insanlar kaç›n›lmaz olarak hastal›klardan ya da yafll›l›ktan

öldüler. Derken, Nod Kasabas›’na bir mezarl›k yapma za-

man› geldi. Ama, Thaddeus Knightleigh sevimli kasabas›-

n›n güzelli¤ini bozacak böyle kasvetli bir fleye raz› de¤ildi.

Ayn› günlerde, döküntü y›¤›nlar› dert olmaktan öteye

çirkin de olmaya bafllam›flt›. Vatandafllar kullanmad›klar›

eflyay› atabilecekleri bir hurdal›k talebiyle gürültü kopar-

d›lar. Yenisini almak dururken çöplükte kullan›lm›fl-öteberi

araman›n nedenini anlayamayan Thaddeus, mezarl›klara

karfl› ne hissediyorsa, hurdal›klara da ayn›s›n› hissediyordu.

Bu yüzden, dâhice bir manevrayla iki yeri birlefltirdi.

Belediye ve tiyatro binalar›yla saat kulesinin güneyinden

öteye, orman›n küçük bir bölümü temizlendi, Nod Kasa-

bas› Mezarl›¤› ve Hurdal›¤› haline getirildi. Y›llar geçtikçe,

Nod Kasabas› geniflledi ve kent merkezinden uzaklara

do¤ru yeni mahalleler olufltu; ama mezarl›k ve hurdal›¤›n

çevresindeki alan hep ›ss›z kald›.

Yani, afla¤› yukar› ›ss›z.

Mümkün olamayacak kadar yüksek, darac›k bir ev,

mezarl›k ve hurdal›¤a tepeden bak›yordu. Bu gri tafl sü-

tunun çat›s›ndan yukar›ya da sivri demir parmakl›klar
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uzan›yor; yap›, çevresindeki her fleyin rengini emmifl gö-

rünüyordu. Yar›m ay biçiminde iki pencere, oralardan

çok seyrek olarak gelip geçenleri dikkatle gözlüyor; he-

men üstte, çat›da yer alan yuvarlak pencere, yo¤un sisin

içinde bir görünüp bir kayboluyor, üçüncü bir göz gibi

k›rp›p duruyordu. K›r›k dökük gri kepenkler, en ufak bir

esintide bile, yamrulmufl köhne çerçevelerine çarp›yor-

lard›. Evin karanl›k giriflinin tepesine, “baflkas›n›n peri-

flanl›¤›ndan duyulan memnunluk” anlam›ndaki schaden-

freude sözcü¤ü kaz›nm›flt›. Bu dar yüksek evde yaflayan

iki kifliye çok uygun bir özdeyifl –Edgar ve Ellen adl› kü-

çük ikizlere yani.
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