
Tara Howard için.

Kesinlik

Güneşli bir bahar sabahıydı, ama bir kıyımın nağ

meleri duyuluyordu. Jordan Johnston mezuniyet 

marşını katletmekteydi. Aslında, bütün ilkokul or

kestrası işin içindeydi. Müzikal bir katliamdı bu.

Jordan’ın kemanıysa en beteriydi. Ürkmüş bir 

baykuş gibi cırlıyordu. Bay Graisha ona kötü bir 

bakış fırlattı. Batonunu aşağı yukarı, sağa sola sa

vuruyor, yirmi üç öğrencinin hep birlikte uyum 

içinde çalması için ter döküyordu. Umutsuz bir 

çabaydı. Saate göz attı ve sanki bir yük trenini 

durdurmak istermiş gibi kollarını havaya kaldırıp 

salladı.

“Tamam, tamam, çalmayı bırakın... Hepiniz, 

durun. Durun!” Mendiliyle alnını silerek gülümse
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meye çalıştı. “Şimdilik bu kadar yeter bence. Unut

mayın bugün perşembe ve ders bitiminde burada 

özel provamız var, geç kalmayın. Ve gün içinde 

boş zamanınız olursa, lütfen çalışın. Eğer tek ba-

şınıza iyi çalamazsanız, birlikte de iyi çalamayız, 

öyle değil mi? Çalışın!”

Jordan, kemanını özenle yerine koydu. Bu çal

gıyı seviyor ve düzgün biçimde yerine yerleştirme

yi ihmal etmiyordu. Onun gösterişli kahverengi 

ahşabını parlatmak, akordunu yapmak ve arşesine 

iyi bakmakta da üstüne yoktu. Ona zor gelen, ale

ti çalmaktı.

Ama pes etmeyecekti.

Sekiz aydan beri o kadar çok 

şeyden vazgeçmişti ki. Keman onun 

son kalesi, son şansıydı. Korkak de

ğil, usta bir kemancı olmaya zorun

lu ve kararlıydı.

Hâlâ altıncı sınıf korosundaydı, ama bunu 

önemli bir başarı olarak görmüyordu. Altıncı sı

nıftakilerin hepsi korodaydı zaten.

Jordan, şarkı söylerken çekingen değildi. Var 

gücüyle söylüyordu. Öylesine bağırıyordu ki, Bay 

Graisha bir gün onu kenara çekmişti. Baird İlköğ

retim Okulu’nda müzikle ilgili her şeyden o so

rumluydu: Bando, orkestra, koro, ne varsa.

Arşe
Kemanın yayına denir.

editör notu
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“Jordan çok... heveslisin. Ama etrafındaki ço

cukların hepsinden daha yüksek sesle söylemesen 

iyi olacak. Dinleyicilerin onları da duyması lazım, 

öyle değil mi?”

Jordan mesajı almıştı: Senin sesin o kadar iyi 

değil.

Neredeyse her zaman notaları doğru seslen

dirirdi, bundan emindi. Sesi berbat sayılmazdı, 

yalnızca en yüksek perdeden söyleyecek kadar 

iyi değildi. Orta karardı.

Arkadaşı Kylie muhteşem bir sese sahipti: Tiz, 

tatlı ve berrak; ama Kylie o kadar çekingendi ki... 

Koro çalışmalarında sesini azıcık duyuruyor, kon

serlerdeyse fısıldar gibi söylüyordu. Jordan’ı deli 

ediyordu bu.

Onu omuzlarından tutup sarsarak, “Kylie, se

nin gibi sesim olsa, ben şimdi Hollywood’a gitmiş

tim. Abartmıyorum, çoktan yıldız olmuştum! Ne-

yin var senin?” diye bağırmak geliyordu içinden.

Jordan okulundaki yetenekli çocukları dik

katle izliyordu: Madalya ve ödül alanları, yerel ga

zetede adlarından söz ettirenleri, yaşamları boyun

ca ilginç ve harika şeyler yapacakları belli olanları. 

Yetenekli, becerikli, özel olan onlardı.

Jordan’sa onlardan biri değildi.

Kemanını kurşungeçirmez kutusuna yerleşti
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rip sağlama aldıktan sonra, nota sehpalarını top

lamaya başladı. Onları teker teker taşıyarak sahne

nin karanlık bir köşesine, kırmızı kadife perdenin 

ağır kıvrımlarının yanı başına istifledi. Yirmi üç 

sehpanın hepsi güzelce yerine yerleşince de, me

tal sandalyeleri katlayıp tekerlekli bir çekçeğin üs

tüne yığdı. Hatta, Bay Graisha’nın ağır podyumu

nu tekerleri üstüne oturtup, kuyruklu piyanonun 

yanındaki yerine ittirdi.

Oditoryumun içi artık sıcak olmuştu; Jordan 

kısa bir süre piyanoya yaslanıp dinlendi. Ahşap 

podyumu her taşıdığında kendini halterci gibi his

sederdi; daha sabahın bu saatinde terlemeye baş

lamak istemiyordu. Hafta başından beri hava nor

malden daha sıcaktı.

Jordan, yılbaşında orkestranın sahne amirli

ğine gönüllü olmuştu. Her prova öncesinde gelip, 

sandalyelerle sehpaları yerleştiriyordu. Prova bit

tikten sonra da kalıyor, hepsini tekrar yerlerine 

kaldırıyordu.

Bunu Bay Graisha’nın gözüne girmek için yap

mıyordu. Bunu sağlamanın tek ve garantili yolu 

üstün yetenekli bir müzisyen olmaktı. Oysa Jordan 

yardım etmeyi seviyordu, hepsi o. Ayrıca, sahne

nin derli toplu olmasını istiyordu. Sandalye ve 

nota sehpalarını düzgün biçimde yerleştirebildiği 
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gibi, sonra da hepsini gerektiği biçimde tekrar 

yerlerine kaldırabiliyordu.

En iyi arkadaşı Nikki Scanlon, görevi paylaş

mak istediyse de, Jordan bu işi tek başına yap

maktan hoşnuttu. Ayrıca, haftada üç sabah ortalı

ğı topladıktan sonra, bazen büyük sahnede kendi 

kendisiyle baş başa kalıyor ve bu da hoşuna gidi

yordu.

O gün de, orada yalnız kaldığı zamanlarda 

hep yaptığı gibi, sahnenin ortasına geçip tüm o 

boş koltuklara göz gezdirdi.

Baird İlköğretim Okulu bir zamanlar kasaba

nın lisesiydi ve oditoryum, ana binanın yanındaki 

ayrı bir binada yer alıyordu. Büyük bir salondan 

oluşuyordu. Koltuklar arka duvara doğru sıra sıra 

yükselmekteydi.

Jordan, alçakgönüllü bir gülümsemeyle sah

nenin önüne doğru yürüdü. İzleyicileri şöyle bir 

süzdü ve bakışlarını yere indirip öne eğilerek, za

rif bir selam verdi.

İnsanlar artık ayağa kalkmış, ıslık çalıp teza

hürat yaparak çılgınca alkışlıyorlardı. Gülümseyip, 

bir kere daha selam verdikten sonra, hemen ora

da, ön sırada oturan annesiyle babasını başıyla se

lamladı. Hatta, ablası Allie ile erkek kardeşi Tim’e 

de tatlı birer gülücük yolladı. Tabii, Tim bunu fark 
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etmedi bile. Daha dört yaşındaydı ve parmağını 

burnuna sokmuş, gözlerini kırmızılı mavili sah

ne ışıklarına dikmişti.

Salonun arkasından gelen mavi elbiseli genç 

bir kız, orta koridordan aşağıya koşup, parmakla

rı üstünde yükselerek Jordan’a iki düzine sarı gül 

uzattı. Bu, Jordan’ın en sevdiği çiçekti. Jordan de

meti bir koluyla kucaklayarak son bir selam verip 

geri çekildi. Kırmızı kadife perde, bir anlığına ha

fifçe aralandı ve Jordan sahne arkasına geçiverdi.

İmza isteyenler, flaş patlatan gazeteciler ve 

bir an önce onu kutlayıp iyi dileklerini iletmek is

teyen mutlu arkadaşlardan oluşan bir kalabalık 

vardı. Muhteşemdi ve Jordan, daha önce birçok 

kez yaptığı gibi, bunun her saniyesinin tadını çı

kardı.

Zırrrnnnnnn!

İlk zil: Altı saniyelik, beyin sarsıcı, kulak tır

malayan bir ses. Boş oditoryumun içinde yankı

landı. Dışarıdan, ana binanın arkasında, bahçeden 

koşup kapı önlerinde sıraya giren çocukların bağ

rış çığrışı duyuluyordu.

Araya giren bu sesler Jordan’ın sevincini ve 

inancını etkilemedi. Bir gün zafer ânının gerçek

leşeceğinden, hayatının bir parçası olacağından 

kesinlikle emindi.
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Ancak tüm bu insanlar onu niçin alkışlaya

caklardı?

Hiçbir fikri yoktu.


