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“Bak,” dedim, “flark› söyleyemem, rol yapamam ve zaten
müzikalleri de sevmem. Hele bunu hiç. Çok ahmakça.” Ona
gerçekte bu okula gitmedi¤imi an›msatma gere¤ini duyma-
d›m. Herkes gitti¤imi san›yordu; ama o yaln›zca fiziksel varl›-
¤›m, ben de¤il. Brian bunu anlayamazd›.

“Nefleli Günler’i ahmakça m› buluyorsun? Üçüncü Reich’›n
yükseliflini iflliyor! ‹nsan›n inançlar›n›n arkas›nda durmas›n› an-
lat›yor...”

Ben duygulara ba¤›fl›¤›m. Kendimi bildim bileli böyleyim. Ben-
den sempati beklendi¤inde iflime yar›yor bu. Galiba bende hiç
his yok. 

“Haydi, John! Benimle seçmelere gelirsen ölmezsin,” diye
yalvard› Brian. “Tek bafl›ma bir fleyler yapmaktan nefret ediyo-
rum.” Köpe¤ini ça¤›r›r gibi bana gel gel yaparak, Darlington
Lisesi Küçük Tiyatrosu’nun kap›s›na do¤ru geri geri yürüyordu. 

Birinci 
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“Tepelerin yaflam dolu oldu¤unu ve flark› söyleyen rahi-
beleri anlat›yor.” Sanki Brian, inançlar›n›n arkas›nda durman›n
ne demek oldu¤unu bilirmifl gibi. Brian’›n en güçlü inanc›, ha-
yatta kalabilmesinin bir k›z arkadafl› olmas›na ba¤l› oldu¤udur;
ama koridorda bir k›z ona selam vermeye görsün, dizlerinin
ba¤› çözülüverir.

“Sen niye birdenbire tiyatroyla ilgilenmeye bafllad›n?”
diye sordum, hiç umurumda olmad›¤› halde. “Daha önce bir
oyunun seçmelerine hiç kat›lmam›flt›n.”

Brian’›n akneleri flarap k›rm›z›s›na döndü –yüzü k›zar›nca
böyle çekici bir görünümü oluyordu. Çabucak koridorun iki ucu-
na göz att›. “O kat›l›yor. Müzikallerde her zaman önemli bir
rol al›r ve bu kez de herkes onun baflrolü alaca¤›n› söylüyor.”

Tanr›m! “Kim?” diye sordum, s›rf onu k›zd›rmak için.
Brian gözlerini devirip, iyice yaklaflt›. “Violet Neville,” diye

f›s›ldad›. O kadar burnumun dibine girmiflti ki, k›z›n o mide
buland›r›c› tatl›l›ktaki ad›n› a¤z›m›n içine solumufl oldu. 

“Kaç yafl›ndas›n?” diye sordum, kendimi geri çekerek.
“Ne demek istiyorsun?”
“Demek istedi¤im, alt›nc› s›n›ftan beri bofl yere bu k›z›n

düflünü görüyorsun. Alt› y›l, Brian. Uyan art›k! Daha bir kerecik
olsun onunla konuflmad›n bile!”

“Konufltum iflte!”
“Konuflmad›n. S›rf bu oyunda minicik bir rol alaca¤›n için

birdenbire senin fark›na varaca¤›n› m› san›yorsun? Fräulein Ma-
ria’n›n Alt› Numaral› Asker’e âfl›k olaca¤›n› m› zannediyorsun?”

Brian köfleye k›st›r›lm›fl gibi bakt›; itiraf etmeliyim ki, ben
de bunu amaçl›yordum. Gerçekten de çok berbat bir arka-
daflt›m ben. “Öyle demedim. En az›ndan yak›n›nda olabilece-
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¤im. Önümüzdeki iki ay boyunca her gün okuldan sonra prova
yapacaklar.” 

Sorun flu ki, Brian’›n böyle davranmas› beni hasta ediyor.
Tam bir korkak köpek iflte. Kuyru¤unu bile do¤rultamayan,
inleye s›zlaya sokakta peflinizde dolanan flu s›ska itler var ya,
hani hangi cins köpeklerin kar›fl›m› oldu¤u anlafl›lamayan flu
zavall› mahluklar, onlar gibi. 

Ondan kurtulmal›yd›m. “Bak, gitmem gerek. Ö¤leden son-
ra bir iflim var.”

“Do¤ru,” dedi Brian alay ederek. “Senin hayat›n o kadar
dolu ki. Düflledi¤in bir k›z bile olam›yor.”

Gülesim geldi, ama herhalde Brian’›n bekledi¤i tepki bu
de¤ildi. Oysa, onun böyle bana geri tepmesine ald›rmam. Arka-
dafll›¤›m›z›n tek nedeni de bu asl›nda. Daha ilk karfl›laflt›¤›m›z
gün birbirimizin ne mal oldu¤unu anlam›flt›k: Normalim diye
geçinen, içi bofl iki ruh. ‹kimiz bir arada hâlâ bir s›f›r ediyoruz;
ama hiç olmazsa umutsuzluklar›m›z›n birer ikizi var. Pekâlâ ifl
görüyor. Benim iyi kalpli bir aptalla, Brian’›n da zeki bir insan
düflman›yla tak›lmaktan flikâyeti yok. Ve d›fltan bak›ld›¤›nda,
her ikimizin de en az›ndan bir arkadafl› var gibi gözüküyor. 

Tabii, Brian’a son zamanlarda hayat›m›n eskisi kadar iç
bay›c› bir tamtak›rl›kta olmad›¤›n› söyleme zahmetine katlan-
mam›flt›m. Birinin bir dergide yazd›klar›n› okuman›n insan› de-
¤ifltirebilece¤ini anlayamazd› o.

“Sonra beni ara istersen,” dedim. Daha fazlas›n› yapamaz-
d›m. “Olanlar› anlat.”

“S...r ol!” dedi ve bafl› önüne düflmüfl, kuyru¤u ayaklar›-
n›n aras›nda, tiyatroya girmek üzere döndü. En az›ndan hâlâ
bana küfrediyordu. Bu iyiye iflaretti. 
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Ne anlama geldi¤ini bilmiyorum asl›nda –Annemin bula-
fl›k suyu art›¤› erkek arkadafl› Al’le asla böyle bir konuflma yap-
mam– ama kula¤a hofl geliyor. Hiç gerçekleflmedi, ama do¤ru.
Yaz› yazmay› bunun için seviyorum. Sözcükleri kâ¤›da döktü-
¤ünüz anda anlam kazanmaya bafll›yorlar. Sanki, bir fleyler
beyninizden afla¤›, kolunuzdan elinize ak›p parmaklar›n›zdan
ç›karak bilgisayar ekran›nda belirinceye kadar ne düflündü¤ü-
nüzü bilmiyorsunuz. Okuyor ve fark›na var›yorsunuz: Bu do¤ru
gerçekten; buna inan›yorum, diyorsunuz. 

Dizilmifl Görüflme, fanzinimin üç sayfas›n› doldurdu ki,
böylece toplam sayfa say›s› on iki oldu. Gördü¤üm fanzinler
kadar uzun de¤il, ama bir ilk say› için yeterli uzunlukta. Hele bir
de, yar›n akflam, hafta sonu için babam beni almaya gelmeden
önce, fotokopilerini al›p z›mbalamam gerekti¤i düflünülürse.

Sanatç› yönüm çok güçlü de¤il, dolay›s›yla kapak biraz
ucuz görünüyor. Üstünde yaln›zca, gösteriflli haflerle üç saatte
çizebildi¤im Muzbal›¤› bafll›¤› ile üç yafl›ndayken bir do¤um
günü pastas›n›n ard›nda oturmufl avaz›m ç›kt›¤› kadar ba¤›r›rken
çekilmifl eski bir foto¤raf›m›n fotokopisi var. Fanzini ço¤alt›nca
foto¤raf kumlanacak, ama zarar› yok. Fanzinlerin tarz› bu zaten,
ev yap›m› ve tuhaf olmalar› gerekiyor. 

Elimdeki Kurtulufl H›z› kopyas›n›n sayfalar›n› bir daha göz-
den geçirip, unuttu¤um bir fley var m›, diye bakt›m. Son birkaç
ayd›r Tower Records’tan toplad›¤›m fanzinler içinde en inan›l-
maz› buydu. Kapa¤›, genellikle bütün fanzinlerde görüldü¤ü
türden, küpür kesi¤i kolajlar›, gazete bafll›klar› ve ç›lg›n desen-
leriyle benimkinden daha gösteriflliydi, ama içinde daha çok
yaz› vard›; her tür konuda zirzop, komik yaz›lar. Marisol ad›n-
daki yazar›n›n, her biri bir öncekinden daha tuhaf bir konudan
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