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Harry Miller’ı ziyarete gitmek istemiyorum. Cumartesi 
sabahı. Az önce Büyük Kuzey Gençler Koşusu’na kayıt 
belgem çıktı postadan. Koşu tişörtünü giydim bile. İki 
hafta sonra, rıhtım boyunca ilerleyerek, köprüleri aşarak 
nasıl fırtına gibi koşacağımın düşünü kuruyorum. Koşan 
çocuklar, tezahürat yapan kalabalıklar geliyor gözümün 
önüne. Bitiş çizgisine doğru atağa geçtiğimi hayal 
ediyorum.

Jacksie’yi arıyorum, karşılıklı sevinç kahkahaları 
atıp duruyoruz. Onun malzemeleri de gelmiş. Jacksie’nin 
numarası 2594. Benimki 2593. İnanamıyoruz. Ama, kader 
işte, diyoruz. Kendimizi bildik bileli yakın arkadaşız. 
Sahilyolu’nda buluşup antrenman yapmaya karar 
veriyoruz hemen.
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Harry çok yaşlı. Onu yıllardır tanıyoruz. Bizim 
sokağın sonunda oturuyor; kalp krizi geçirdiği güne 
kadar turp gibi sağlamdı. Sonu gelmiş gibi olduysa da, 
çok geçmeden kendini toparlamaya başladı. Birkaç gün 
yoğun bakım, bir iki hafta hastane derken, göz açıp 
kapayana kadar evine dönüverdi. Yürüteciyle yalpalaya 
yalpalaya küçük ön bahçesinde dolanmaya, penceremizin 
önünden geçip kulübüne gitmeye başladı. Köşe başlarında 
soluk soluğa durup komşulara gülümsüyor, çocuklara 
el sallıyordu. Beni koşarken gördüğünde, “Devam et, 
delikanlı! Çalıştır bacaklarını!” diye bağırırdı. Ben de 
gülüp el sallayarak hızımı artırırdım. “İşte böyle oğlum! 
Koş! Kurtlar var peşinde! Koş, kurtar canını!”
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Ancak, telefonu kapattığım anda annem arkamda 
beliriyor.

“Gitme Liam,” diyor.
“Ne?”
“Harry’ye gel benimle. Evindeki son günü bugün. 

Dost yüzler görmek ister yanında.”
“Ama anne!”
“Haydi, yalnızca bir iki saatliğine. Benim hatırım 

için.”
“Ama vaktim yok anne.”
Gülüyor.
“Daha on bir yaşındasın. Dünya kadar vaktin var.”
Sonunda, of çekerek Jacksie’yi arıyor, randevumuzu 

öğleden sonraya erteliyorum, sonra da omuzlarım 
düşmüş bir halde, annemin yanı sıra sokaktan aşağı 
yürüyorum.
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Annem, evini boşaltması için ona yardım etme işini 
üstlendi. “Zavallı adam,” diyordu, “nasıl katlanacak 
buna?” Ama Harry’ye hiç zor gelmemiş gibiydi. Bütün 
eşyası yardım kuruluşlarına, kermeslere ve çöpe gitti: 
Tencereler, tavalar, tabak çanaklar, giysiler, bir radyo,  
eski model bir televizyon.

“Ne ki bunlar?” dedi Harry. “Ivır zıvırdan başka  
şey değiller. Def edin gitsin!”

Yalnızca gülüp geçti hepsine.

Harry’yi herkes tanır. Herkes sever. Sokağındaki 
komşu kadınlar ona termosla çay, sandviç ve tabakla 
yemek götürür. Kulüpteki arkadaşları biralarını alıp 
kâğıt ya da domino oynamak için evine giderler. Her 
gün onu evinde yoklayan görevli hemşire, kapısından 
hep gülerek çıkar. Ancak bir gün, onu düşüp başından 
yaralanmış bir halde buldu. Başka bir günse, çizgili 
pijamalarıyla sokakta geziyordu Harry. Böyle devam 
edemezdi. Evde ona bakacak kimsesi yoktu. Evini terk 
edip, tonlarca eşyasından da kurtulup, ilerideki yeni 
bakımevine yerleşmesinin zamanı gelmişti.
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Kilometrelerce uzaktan bakarmışçasına beni 
süzüyor.

“Küçük koşucu bu,” diyor sonunda.
“Evet Bay Miller.”
Elini uzatıp tişörtüme dokunuyor. Eli çok güçsüz  

ve titrek.
“Büyük Kuzey Koşusu!” diyor.
“Evet Bay Miller.”
“Ben koştum onu.”
“Gerçekten mi, Harry?” diyor annem. “Ne zaman?”
Harry yine bana doğru uzanıyor.
“Kaç yaşındasın oğlum?”
“On bir.”
“Ben de o zaman koştum. On bir yaşındayken.”
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“Gideceğim yerde fazla bir şeye ihtiyacım olmayacak. 
Ondan sonraki mekânım için de hiçbir şeye ihtiyacım  
yok zaten.”

Sokaktan aşağıya, Harry’nin evine doğru 
yürüyoruz. Annem kapıyı anahtarla açıyor. Artık ev 
neredeyse tamamen boşalmış. Yerler çıplak. Pencereler 
perdesiz. Harry salonda, kucağında kâğıt dolu bir kutu, 
yürüteci önünde, büyük bir koltukta oturuyor. Üstünde 
plaket kutuları olan küçük bir sehpa var. Harry dalgın 
görünüyor, ama hafifçe gülümsemeye çalışıyor.

“Merhaba güzelim,” diyor.
“Merhaba Harry.”
Annem eğilip onu öpüyor ve alnına düşmüş birkaç 

tel saçı geri itiyor. O sabah elini yüzünü yıkadı mı, 
dişlerini fırçaladı mı, kahvaltı etti mi, şunu bunu yaptı  
mı diye soruyor.

“Evet,” diyor. “Evet tatlım, evet.”


