1
Yutulmuﬂ Harvey

Büyük gri canavar ﬁubat, Harvey Swick’i canl› canl›
yutmuﬂtu. Bu bo¤ucu ay›n midesine gömülmüﬂ olan Harvey, so¤uk k›vr›mlar aras›ndan Paskalya’ya ç›k›ﬂ yolunu
bulup bulamayaca¤› konusunda endiﬂeliydi.
Pek umutlu say›lmazd›. Saatler a¤›r a¤›r ilerlerken o
denli s›k›lm›ﬂ olacakt› ki, büyük olas›l›kla bir gün nefes
almay› bile unutacakt›. Belki o zaman insanlar, böyle iyi
bir çocu¤un, yaﬂam›n›n bahar›nda neden yitip gitti¤ini
merak etmeye baﬂlarlard›. Büyük bir dedektif, Harvey’
nin yaﬂam›ndan bir günü deneyimlemeye karar verene
dek de ayd›nlanamayacak bir s›r olurdu bu.
‹ﬂte ancak o zaman, korkunç gerçek ortaya ç›kard›.
Dedektif, önce kasvetli sokaklardan geçerek Harvey’nin
her sabah okula gitti¤i yolu izleyecekti. Sonra, Harvey’
nin s›ras›na oturup, tarih ve fen ö¤retmenlerinin ac›nas›
tekdüzelikteki derslerini dinleyecek ve kahraman çocu¤un gözlerini nas›l aç›k tutabildi¤ine ﬂaﬂacakt›. Sonunda,
boﬂ geçen günün ard›ndan dedektif bu kez eve dönüﬂ
yolunu kat edecekti. Sabah yola ç›kt›¤› noktaya vard›¤›n-
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da, insanlar –t›pk› sabah yapt›klar› gibi– Harvey gibi tatl›
bir çocu¤un neden öldü¤ünü soracaklard›. Dedektif baﬂ›n› iki yana sallay›p, “Çok basit,” diyecekti.
“Yaaa?” diye soracakt› merakl› kalabal›k. “Anlat›n
öyleyse.”
Dedektif, gözyaﬂlar›n› silerken, “Harvey Swick’i, büyük gri canavar ﬁubat yutmuﬂ,” diye yan›tlayacakt›.

Gerçekten de canavar bir ayd› bu: Bo¤ucu ve s›k›c› bir
ay. Noel’in ac› tatl› an›lar› Harvey’nin belle¤inde unutulmaya yüz tutmuﬂtu; yaz›n güzellikleriyse henüz masal
kadar uzakt›. Bir bahar molas› vard› kuﬂkusuz; ama ne
kadar ilerideydi? Beﬂ hafta m›? Alt› m›? Harvey’nin matematikle aras› pek iyi olmad›¤›ndan günleri hesaplamaya çal›ﬂmaktan –ve baﬂaramamaktan– vazgeçti. Tek bildi¤i, güneﬂ onu kurtarmaya gelene kadar canavar›n midesinde çoktan eriyip gitmiﬂ olaca¤›yd›.

Odaya girip de, onu, penceredeki ya¤mur damlalar›n›n
art arda süzülüﬂünü izlerken bulunca, “Orada oturup zaman›n› boﬂa harcamamal›s›n,” dedi annesi.
“Yapacak daha iyi bir iﬂim yok ki,” dedi Harvey,
baﬂ›n› bile çevirmeden.
“Pekâlâ yararl› bir ﬂeyler yapabilirsin.”
Yararl› m›? Harvey irkildi. Bu, a¤›r iﬂin bir baﬂka
ifadesiydi. Mazeretler s›ralayarak yerinden f›rlad›. Daha
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bunu yapmam›ﬂt›, ﬂunu yapmam›ﬂt›. Ama, çok geçti.
“Bu oday› toplamakla baﬂlayabilirsin,” dedi annesi.
“Ama...”
“Oturup günlerin geçmesini bekleme, tatl›m. Yaﬂam
çok k›sad›r.”
“Ama...”
“Aferin sana.”
Annesi odadan ç›k›nca, Harvey çevresine bak›p homurdand›. Da¤›n›k bile de¤ildi oda. Bir iki oyun çevreye
yay›lm›ﬂ, birkaç çekmece aç›k kalm›ﬂ, birkaç giysi sarkm›ﬂ. Her ﬂey çok iyi görünüyordu.
“On yaﬂ›nday›m,” dedi kendi kendine (Kardeﬂi olmad›¤› için s›k s›k kendi kendine konuﬂurdu). “Yani,
çocuk say›lmam. S›rf o söylüyor diye odam› toplamak zorunda de¤ilim. Çok s›k›c› bir iﬂ.”
Art›k m›r›ldanm›yor, yüksek sesle konuﬂuyordu.
“Benim istedi¤im... Benim istedi¤im...” Aynan›n
karﬂ›s›na geçip sordu. “Ne istiyorum ben?” Karﬂ›s›ndaki
düz sar› saçl›, kalk›k burunlu, ela gözlü o¤lan baﬂ›n› sallad›. “Ne istedi¤imi bilmiyorum,” dedi. “Tek bildi¤im,
bir an önce e¤lenceli bir ﬂeyler yapmazsam, ölece¤im.
Evet, kesinlikle ölece¤im!”
Henüz sözünü bitirmemiﬂti ki, pencereden bir gürültü geldi. Ani bir rüzgâr dalgas› cama ﬂiddetle vurdu;
sonra bir daha, bir daha vurdu ve Harvey’nin aral›k kald›¤›n› fark etmedi¤i pencere, birden aç›l›verdi. So¤uk
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ya¤mur damlalar› Harvey’nin yüzüne çarpt›. Gözlerini
k›sarak zorlukla ilerledi ve bu kez mandal›n yerine oturdu¤undan emin olarak pencereyi kapamaya çal›ﬂt›.
Rüzgâr lambay› sallam›ﬂt›. Harvey arkas›na döndü¤ünde, tüm oda çevresinde sallan›yor gibiydi. Iﬂ›k, bir
Harvey’nin gözlerini kamaﬂt›r›yor, bir karﬂ› duvara vuruyordu. Ama, göz kamaﬂt›rmayla duvara vurma aras›nda,
odan›n tam ortas›n› ayd›nlat›yordu ve orada, ﬂapkas›ndaki ya¤mur damlalar›n› silkeleyen bir yabanc› duruyordu.
Zarars›z birine benziyordu. Harvey’den olsa olsa on
beﬂ santim uzundu. Bedeni s›ska, teni dikkati çekecek
kadar sar›yd›. Komik bir k›l›¤› vard›. Gözlüklüydü ve s›r›t›yordu.
“Kimsiniz siz?” diye sordu Harvey, bu davetsiz konu¤u d›ﬂar›ya nas›l ç›karaca¤›n› düﬂünürken.
“Öfkelenme,” dedi adam. Süet eldivenlerinden birini ç›kard› ve Harvey’nin elini s›kt›. “Ad›m Rictus. Sen de
Harvey Swick’sin, de¤il mi?”
“Evet...”
“Bir an için yanl›ﬂ eve geldi¤imi sand›m.”
Harvey’nin gözleri, Rictus’un s›r›t›ﬂ›na tak›lm›ﬂt›. Eksiksiz iki s›ra parlak diﬂle dolu a¤z›, bir köpekbal›¤›n›nki
kadar kocamand›.
Rictus gözlü¤ünü ç›kard›, ya¤murdan s›r›ls›klam olmuﬂ ceketinin cebinden buldu¤u mendille gözlük camlar›ndaki ya¤mur damlalar›n› silmeye baﬂlad›. Ya adam-
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dan ya da mendilden, hiç de hoﬂ olmayan bir koku yay›l›yordu. Do¤rusu, i¤renç bir kokuydu bu.
“Kafandan sorular geçiyor, fark›nday›m,” dedi Rictus.
“Evet.”
“Sor bakal›m. Saklayacak bir ﬂeyim yok benim.”
“Pekâlâ. Her ﬂeyden önce, içeriye nas›l girdin?”
“Tabii ki, pencereden.”
“Sokaktan çok yüksektir buras›.”
“Uçabilen biri için de¤il.”
“Uçabilen mi? ”
“Elbette. Yoksa böyle berbat bir gecede d›ﬂar›da
nas›l dolaﬂabilirim? Ya uçacaks›n, ya da bir sandal›n olacak. ﬁiddetli ya¤murlarda biz k›salar çok dikkatli olmak
zorunday›z. Yanl›ﬂ bir ad›mda suyun içinde buluveririz
kendimizi.” Rictus, Harvey’yi ﬂakac› gözlerle süzdü. “Sen
yüzer misin?”
“Yazlar›, arada s›rada,” diye yan›tlad› Harvey. Uçma
konusuna geri dönmek istiyordu.
Ama Rictus, konuﬂmay› tümüyle baﬂka bir yöne çekti. “Böyle gecelerde bir daha hiç yaz olmayacakm›ﬂ gibi
gelmez mi?” dedi.
“Kesinlikle evet,” dedi Harvey.
“‹ç çekiﬂlerini kilometrelerce öteden duydum ve
kendi kendime dedim ki, iﬂte tatile gereksinimi olan bir
çocuk.” Rictus saatine göz att›. “E¤er zaman›n varsa tabii.”
“Zaman m›?”
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“Bir gezinti için, çocu¤um, bir gezinti için! Sana bir
macera gerek, genç Swick. Bu dünyan›n... Bu dünyan›n
d›ﬂ›nda bir yerde.”
“Kilometrelerce uzaktayken, iç çekiﬂimi nas›l duyabildin?” diye merak etti Harvey.
“Nene gerek can›m. Duydum iﬂte. Önemli olan bu.”
“Bir tür büyü mü bu?”
“Belki.”
“Neden anlatm›yorsun?”
Rictus gözlerini k›sarak Harvey’ye bakt›. “Bu kadar
merakl› olmak senin için pek iyi de¤il de ondan,” dedi.
Gülümsemesi azal›r gibi oldu. “E¤er yard›m istemiyorsan,
bana göre hava hoﬂ.”
Sonra pencereye yöneldi. Rüzgâr hâlâ cama vuruyor,
sanki yeniden odaya girip, yabanc›y› götürmek için can
at›yordu.
“Bekle! ” dedi Harvey.
“Niçin?”
“Özür dilerim. Art›k soru sormayaca¤›m.”
Rictus, eli pencere mandal›ndayken aniden durdu.
“Hiç mi?”
“Söz veriyorum,” dedi Harvey. “Dedim ya, özür dilerim.”
“Diledin, diledin.” Rictus d›ﬂar›daki ya¤mura bakt›.
“Gündüzlerin hep günlük güneﬂlik, gecelerin de harikalarla dolu oldu¤u bir yer biliyorum,” dedi.
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“Beni oraya götürebilir misin?”
“Soru yok demiﬂtik evlat. Anlaﬂm›ﬂt›k.”
“Ah, evet! Özür dilerim.”
“Özrünü kabul ediyorum. Konuﬂtu¤unu unutaca¤›m ve bak ne diyece¤im: E¤er istersen, yeni bir konuk
için yerleri olup olmad›¤›n› ö¤renebilirim senin için.”
“Çok sevinirim.”
“Ama, hiçbir ﬂey için garanti vermiyorum,” dedi Rictus, pencerenin mandal›n› çevirirken.
“Anlad›m.”
Rüzgâr birden ﬂiddetlendi ve pencere kanad›n› ard›na kadar açt›. Lamba delice sallanmaya baﬂlad›.
“Beni bekle,” diye ba¤›rd› Rictus, ya¤murun ve rüzgâr›n sesini bast›rmaya çal›ﬂarak.
Harvey, ona yak›nda m› dönece¤ini soracakt› ki, kendini tam zaman›nda tuttu.
“Soru yok evlat! ” dedi Rictus. Rüzgâr paltosunu ﬂiﬂirmiﬂti. Siyah bir balon gibi yükseldi ve aniden pencereden süzülüp gidiverdi.
“Sorular kafa kar›ﬂt›r›r. Dilini tut ve karﬂ›na ç›kacaklar› bekle! ” diye ba¤›rd› uzaklaﬂ›rken.
Rüzgâr adam› götürürken paltosunun balonu, ya¤murlu gökyüzünde siyah bir ay gibi yükseliyordu.

