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Ola¤anüstü güzelli¤im yüzünden bin geminin suya
indirildi¤ini, elli bin insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini ve
dünyan›n en büyük kentinin yerle bir oldu¤unu anlat›rlar. Yüce Zeus’un babam oldu¤unu ve tanr›lar›n
ﬂimdiye dek benimkinden daha kusursuz bir yüz
yaratmad›¤›n› da söylerler. Oysa o yüzün ard›nda,
atlar› seven, flüt çalan ve t›rnaklar›n› kemiren Helena ad›nda bir k›z çocu¤u vard›. ‹ﬂte bu onun, yani
benim öyküm.
Çocuklu¤um sona erdi¤inde on iki yaﬂ›ndayd›m. Kuzenim Penelope’yle birlikte, kepenkleri ö¤leden sonran›n
yak›c› s›ca¤›na kapat›lm›ﬂ kad›nlar bölümünde aﬂ›k oynuyorduk. D›ﬂar›da çekirgeler ﬂark›lar›yla sessizli¤i bozuyordu. Keyfime diyecek yoktu; çünkü bir geyi¤in eklem
yerlerinden oyulmuﬂ küçük kemikleri atar atmaz, dördünü birden elimin tersiyle tutmuﬂtum.
Penelope baﬂ›n› sallad›. “Yine hile yap›yorsun, Helena,” dedi b›kk›n bir sesle. “Taﬂlar› göz seviyesinde sallay›p atman gerekti¤ini biliyorsun.” Penelope on beﬂ ya-
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ﬂ›ndayd› ve son zamanlarda evlili¤e haz›rlanma gibi ciddi
bir u¤raﬂ yüzünden oyun oynamaz olmuﬂtu. Aﬂ›k oyununu da yaln›zca beni hoﬂnut etmek için oynamas›na çok
içerliyordum.
“Öyle yapt›m! Bakm›yordun. Her neyse, ben oynam›yorum,” diyerek kemikleri kuca¤›na att›m.
“Nereye gidiyorsun?”
“Yeni do¤an taya bakmaya, ah›ra gidiyorum. San›r›m
ona Gök Gürültüsü ad›n› koyaca¤›m...” dedim.
“Peçesiz ç›kma. Ya da bir gölgelik tutmas› için kölelerden birini yan›na al. Atlar›n peﬂinde böyle sa¤a sola
koﬂturmay› sürdürürsen, bir köylü gibi kararacaks›n.”
Oysa kuzenim de yak›n zamana kadar, ten rengini
umursamadan benimle birlikte ortal›kta dolaﬂ›rd›. “Daha
on beﬂ yaﬂ›ndas›n, ama yaﬂl› bir evli kad›n gibi konuﬂuyorsun. Hem seni baﬂ›ma kim koydu ki?” diye söylendim.
Penelope yine de k›zmad›. Yeni edinmiﬂ oldu¤u yetiﬂkin tavr›yla içini çekti. “Güneﬂte yanm›ﬂ bir burunla
tüm Yunan ülkesinin en güzel k›z› olamazs›n.”
“Burnum umurumda de¤il! Ayr›ca bir kölenin arkamda dolaﬂmas›n› istemiyorum.”
“O halde, dad›n› ça¤›r›yorum. O senin nas›l davranman–”
Ancak, ça¤›rmas›na gerek kalmad›. Tam o anda kap›
ﬂiddetle aç›l›p, duvara çarpt› ve dad›m›z Hessia, “Korsanlar!” diye ba¤›rarak odaya dald›. “Kaleye girmiﬂler!”
Tombul bedeni korkudan titriyordu. “Atinal› Theseus’un
geldi¤i söyleniyor!”
Penelope aya¤a f›rlad›, kuca¤›ndaki aﬂ›k taﬂlar› mer-
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mer zemine saç›ld›. “Koyunlar› ve s›¤›rlar› m› çal›yorlar?”
“Hay›r, buraya do¤ru geldikleri görülmüﬂ. Kap› nöbetçilerini öldürmüﬂler!”
“Öyleyse, Helena’n›n peﬂinde olmal›lar. Anlat›lan
öyküleri duymuﬂlard›r.” Kuzenim oday› gözden geçirirken yüzü bembeyaz kesilmiﬂti. Çekirgelerin kesintisiz
c›rlamalar› aras›nda belli belirsiz ba¤›r›ﬂmalar duyduk.
Hessia, a¤arm›ﬂ seyrek saçlar›n› yolup duruyordu.
Ölümsüz Tanr›lar! Bütün erkekler avda ve bizi evdeki
kölelerden baﬂka koruyacak kimse yok.”
“Sürgüleri çek, kuzum Hessia! Onu bu odada bir
yere saklamam›z gerek,” dedi Penelope. “Haydi Helena,
yata¤›n alt›na! Seni ﬂu postlardan birine sar›p, di¤erlerini
de çevrene y›¤aca¤›z. Haydi! Cesur ol!”
Oysa ben korkudan donakalm›ﬂt›m. Büyük avluya
aç›lan giriﬂ kap›lar›n›n çat›rdad›¤›n› duydu¤um an, Penelope’nin beni kollar›mdan tuttu¤u gibi kald›rd›¤›n›
hissettim.
Yata¤›n alt›nda, duvar›n dibine s›k›ﬂm›ﬂ bir halde,
kalbim gö¤üs kafesimde gümbürderken, kesinlikle bo¤ulaca¤›m› düﬂündüm. Yine de iﬂin en kötü yan› neler
olup bitti¤ini görememekti. Gelen gerçekten de Theseus
muydu? Gençli¤inde, Girit’in canavar bo¤as› Minotauros’u öldürmüﬂ, Atina’n›n kral› olmuﬂtu. Ancak tanr›lar
son y›llarda ﬂans›n› terse çevirince, yeniden korsanl›k
yapmaya baﬂlam›ﬂ, iki kez k›y›lar›m›z› ya¤malam›ﬂt›. Son
sald›r›da babam›n de¤erli dam›zl›k at›n› al›p götürmüﬂtü.
Bu kez ganimet bendim.
“Penelope, korkuyorum!” Postun içinde burnumu
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çektim.
“Sesini ç›karma. Dad› ölüyormuﬂ gibi yapaca¤›m. Zaten bir ölü kadar solgun görünüyor. Belki bize inan›rlar.”
Dad›n›n inand›r›c› bir iniltiyle yata¤a uzanmas›yla
birlikte, üzerimdeki ﬂilte aﬂa¤›ya çöküp, beni taﬂ zemine
yap›ﬂt›rd›.
“Penelope, soluk alam›yorum!”
Korkunç bir tahta çat›rt›s› oday› doldurdu. Hessia’
n›n ac› feryad›n›, Penelope’nin öfke dolu sesi izledi. “Sad›k hizmetkâr›m›z› son dakikalar›nda rahats›z ediyorsunuz.” Ard›ndan sessizlik ve ayak sesleri. Ba¤›rmak ve dehﬂet verici bekleyiﬂe son vermek istiyordum. Sonunda,
Kuzeyliler’e özgü bir aksanla sözcükleri yutarak konuﬂan
bir erke¤in, dolab›n boﬂ oldu¤unu bildiren sesini duydum.
“O halde yata¤›n alt›na bak!” dedi emir vermeye
al›ﬂk›n, kal›n bir ses.
“Lord Theseus, bana sizin bir centilmen oldu¤unuz
söylenmiﬂti...” Penelope’nin sesi neredeyse normal ç›km›ﬂt›.
“Centilmenim ama aptal de¤ilim, ak›ll› bayan!”
Hoyrat eller ayak bile¤imi yakalad›. Ç›¤l›¤› bast›m.
Postu yata¤›n alt›ndan çekip, beni, saç› ve sakal› k›rlaﬂm›ﬂ,
uzun boylu, yap›l› bir tanr› görünümündeki Theseus’un
ayaklar› dibine yuvarlad›lar. Gözlerinde ac›mas›z bir alay›n p›r›lt›s›yla kollar›n› kavuﬂturmuﬂ, bacaklar›n› açm›ﬂ
duruyordu.
San›r›m, birdenbire beni cesurmuﬂum gibi davranmaya zorlayan da bu alayc› duruﬂ oldu. Penelope ona
gururla karﬂ› koyabildi¤ine göre, ben de yapabilirdim.
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“Sparta’ya hoﬂ geldiniz, Kral Theseus,” diyerek aceleyle
do¤ruldum. “Siz Kral Theseus’sunuz, de¤il mi?”
Theseus baﬂ›n› arkaya atarak güldü. “Evet. Anlaﬂ›lan,
huzurunuza gelen yolcular› al›ﬂ›lmad›k bir karﬂ›lama tarz›n›z var, Lepiska Saçl› Helena. Anlat›lanlar hiç de abart›l› de¤ilmiﬂ: Ola¤anüstü bir renk bu. Dönün ﬂöyle.”
“Oldu¤un yerde kal, Helena!” dedi ikimizin aras›na
giren Penelope. “Bizi ba¤›ﬂlay›n, Lord Theseus. Amcam ve
o¤ullar› avdalar. Her an dönebilirler...”
Theseus, kuzenime, yüzünün çevresinde halka biçiminde k›vr›lm›ﬂ abanoz rengi saçlara ve yaﬂ›n›n çok ötesinde bir zekâyla dolu siyah gözlere gülümseyerek bakt›.
“Siz de, Lady Penelope olmal›s›n›z. Bir baﬂka güzel! Her
ikinizi birden götüremiyor olmam çok yaz›k. Çünkü,
birinin mesaj›m› iletmesi gerekiyor. Üstelik, bu alt›n
prensesin güvenli¤ini yaln›zca dört kap› nöbetçisine b›rakma hatas›n› yapan amcan›z Tyndareos ve ünlü o¤ullar›,
onun için bir kral fidyesi ödeyecekler.” Bunlar› söyledikten sonra beni kald›r›p, omuzuna att›.
“Ama o daha bir çocuk!”
“On iki yaﬂ›n› geçti. Yunan ülkesinde onunla ilgili
öyküleri duymayan savaﬂç› kalmad›.”
“Bunu ödeyeceksiniz!”
“Ödeyecek olan kiﬂi, babas› Tyndareos. A¤›rl›¤› kadar alt›n ödeyecek. Helena’n›n onuru ve evlenme ﬂans›
ancak böyle korunmuﬂ olacak. Hizmetçinizi de yan›m›zda
götürece¤iz.” Yata¤a do¤ru e¤ildi. “E¤er ölüm döﬂe¤inden kalkabilir ve bizi atlara kadar götürebilirse.”
Penelope, kale kap›lar›na kadar tuhaf alay›m›z›n ar-

