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B A Ş L A R K E N
Ét a ine ’ i n  G id i ş i

Sırtını soğuk taş duvara yaslamış Léna, bulutların gelişigüzel 
şekillerini seyretmek için başını kaldırınca, kıvır kıvır saç lü-
leleri omuzlarında toplandı. Gözlerinin önünden akıp giden, 
hayal gücünün farklı şeylere dönüştürdüğü değişken görün-
tülerden başka bir şey düşünmüyordu. Doğruya doğru, dü-
şünecek başka neyi vardı ki? Belleğinde hiçbir şey tutamı-
yordu... ya da neredeyse hiçbir şey. Neden bir saat önce gelip 
bahçenin ucundaki bu banka oturduğunu bile unutuyordu 
bazen. Öyle zamanlarda yolunu kaybetmişçesine panikliyor, 
Mary de onu kolundan tutup mis gibi yağlıboya ve fırından 
yeni çıkmış ekmek kokan eve kadar götürüyordu.

Léna, kokuları kaybetmemişti. Kokuları anımsamaktan, 
onları belli bir anıyla bağdaştırmaya geçmekse...

İçine şarkılarını kaydettiği minik cihazı elinde sıkı sıkı 
tutuyordu –Sahi, ne deniyordu ona? Cihazı çalıştırdı. Koro-
nun sesi, tıpkı köpükleriyle ıslak kumları okşamaya gelme-
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Eğilip bükülerek omuzlarını sırt çantasından kurtardı ve 
çantayı dizlerinin üstüne koydu.

“Şehirden uzakta olmayı seviyorum,” dedi Léna aniden. 
“Bu kasaba o kadar huzurlu ki.”

Étaine kaşlarını çatarak onu süzdü. Zaman zaman Léna’ 
nın zihninin açıldığı oluyordu, ama bu anların ne kadar sü-
receğini ve Léna’nın sonradan tam olarak ne hatırlayacağını 
kim bilebilirdi ki?

Léna’ysa her pazar ziyaretine gelen bu kadın hakkında 
yarım yamalak belleğinde onu aydınlatacak bir iz, herhangi 
bir olay arıyordu. Sahi, bu kadın ne zamandır geliyordu? Ay-
rıca, kimdi ki o? Bu değişmez ziyaretlerin nedeni neydi?

Sonra zihni andan koptu ve bakışları boşluğa düştü.
Mary, mutfak penceresinden kaybolmuştu.
“Sana itiraf etmem gereken bir şey var,” diye söze başla-

dı Étaine. “Uzun süreliğine gidiyorum.”
Léna dikkatini yeniden o tatlı yüze verdi.
“Lütfen beni iyi dinle. Bu, çok önemli,” dedi Étaine, üs-

tüne basa basa.
Léna’nın ellerini yakalayıp sıkı sıkı tuttu. Léna odaklan-

maya çalışarak kendini ona bıraktı.
“Artık her hafta seni görmeye gelemeyeceğim, en azın-

dan birkaç ay boyunca. Bu içimi acıtıyor ama başka çarem 
yok.”

“Yalnız mı yaşayacağım?”
“Hayır, Mary yanından ayrılmayacak. Kimse seni terk et-

miyor tatlım. Çabucak döneceğime söz veriyorum. Hem son-
ra, Andrew da var. Onu seviyorsun, değil mi?”

Étaine, sessizliğe karşı sözlerine devam etme cesaretini 
bulabilmek için boğazını temizledi. Ardından sırt çantasının 
büyük gözünü açtı.

den önce kabaran bir dalga gibi yükselene kadar, birkaç sa-
niyeliğine gözlerini kapadı.

Agnus Dei.
Léna bu parçayı her gün, çoğunlukla da üst üste zevkle 

dinliyordu. Bunu günlük programına not etmişti.
Bulut kümeleri dağılıp da saf ve duru gökyüzünü ortaya 

çıkarır çıkarmaz, gün ışığı Léna’nın pürüzsüz yüzünü ısıttı. 
Keyifle iç çekti. Günlerden pazardı. Étaine’le buluşma günü. 
Étaine’in gelip gelmeyeceğini her sorduğunda, “Her pazar ol-
duğu gibi,” diye onaylardı Mary. Léna’nın günlüğünde Étaine’ 
in bir fotoğrafı vardı ama onun tam olarak kim olduğunu ha-
tırlamıyordu.

“Merhaba canım... Bugün nasılsın?”
Léna kulaklıklarını çıkarıp karşısındaki kadını süzdü. 

İnce uzun bir beden, ışıl ışıl gür saçlar, gri güzel gözler, ka-
lınca dudaklı bir ağzın çevresinde birkaç kırışık.

Étaine önce Léna’nın alnına bir öpücük kondurmak için 
eğildi, sonra da onun yanına yerleşti. Her ziyaretinde çev-
relerindeki şeylerle ilgili konuşurlardı, çünkü Léna’ya geri-
de kalan haftayla ilgili soru sormak imkânsızdı. Ama Étaine 
bundan rahatsızlık duymuyordu, onunla böyle zaman geçir-
meye bayılıyordu. Sessizliklerin, bakışların, ufak dokunuşla-
rın tadını çıkarmaya da.

Bugünse farklıydı.
Étaine gergindi.
Oysa, Léna’nın uzun süre haberin etkisi altında kalma-

yacağını biliyordu. Eve doğru kaçamak bir bakış attı: Mary 
mutfak penceresinden onları izliyordu. Midesini düğümle-
yen içindeki o yoğun kaynamaya rağmen sakin bir yüz ifa-
desi takındı. Elini çabuk tutmalıydı. Léna’nın tepkisinin her 
şeyi yerle bir etmemesini umuyordu.
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ğumu söyledin?” diye sordu aniden. “Ben hafızamı kaybet-
medim ki.”

Étaine, zorlama bir gülümsemeyle, “E iyi o zaman,” diye 
yanıtladı. “Yine de bu romanın ilgini çekebileceğini düşünü-
yorum. Ablam orda kendini anlatıyor... son on yılını. Bitmiş 
değil; sağlığı bozulunca devamını ben getirdim. Artık gerçek-
ten gitmem gerek.”

Léna’yı yanağından öpmek için eğildi.
“Kendine iyi bak.”
“Pazar günü görüşürüz.”
Étaine başını iki yana salladı ama aksini söylemedi. Ne-

ye yarardı ki? Özenle bakılmış kusursuz çimlere basarak eve 
kadar yürüdü.

“Bu arada, ablanın adı ne?” diye arkasından bağırdı Léna.
“Shanel!” diye yanıtladı Étaine.
Belli belirsiz el salladıktan sonra adamı gömleğinin ko-

lundan çekerek verandadan uzaklaştı.
“Neden kendini gösterdin ki?” diye sitem etti.
Adam, birkaç günlük seyrek sakalın kapladığı çenesini 

sıvazladı.
“Onunla konuşmayı o kadar isterdim ki...”
Arkasından yükselen otoriter bir ses, “Bunu hiç tavsiye 

etmem,” diye atıldı.
Mary adamı tepeden tırnağa süzüyordu.
“Sizi buraya kabul etmemeliydim.”
Adam onu duymadı. Gözleri, bankta oturan ve dikdört-

gen paketi saklamak için ceketinin iki yakasını önünde sıkı 
sıkıya birleştirmeye çalışan Léna’nın genç yüzüne kilitlen-
mişti.

Étaine adamı omuzundan dürttü.
“Gitmemiz lazım. Uçak iki saat sonra kalkıyor.”

“Bu senin için,” diyerek Léna’nın dizlerine dikdörtgen 
bir paket bıraktı.

“Hediye mi?”
“Bir çeşit hediye, evet. Umarım özenle saklarsın. Ama 

onu Mary’ye göstermemelisin. Buna hakkım... hakkım...”
Étaine sustu. Kızıl buklelerini sallayarak kovalamaya ça-

lıştığı güçlü bir duygunun pençesindeydi.
İfadesiz bir sesle, “Bu, ablamın son romanı,” dedi.
“Onu hatırlamıyorum.”
“Senin gibiydi.”
“Benim gibi mi?”
“O da hafızasını kaybetti.”
“Aa...”
“Bu anlatının sana gerçekten yardım edebileceğini dü-

şünüyorum.”
Léna artık ona bakmıyordu.
“Şu adam kim?”
Étaine hemen başını kaldırdı. Bir adam verandanın ba-

samağında durmuştu. Kumaş pantolonun üzerinde döküm-
lü bir gömlek, keskin yüz hatları, başını karanlık bir maske 
gibi yutan kısacık kesilmiş saçlar...

“Bir arkadaş.”
“Onu tanıyorum, değil mi?”
Léna’nın gözleri iki çizgiye dönüşmüştü.
“Yüzü tanıdık geliyor.”
Étaine, bir alaycılık belirtisi bulmak için kuşkuyla Léna’ 

nın yüz ifadesini inceledi. Ama hayır. Léna’nın yüzünde yal-
nızca yoğun bir dikkat vardı, gözbebekleri de alışılmadık bir 
ışıkla parıldıyordu.

“Gitmem gerek.”
Étaine tam kalkacakken Léna, “Neden ablan gibi oldu-
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Mary, ayağı ilk basamağın üstünde, “Yukarda ne yapıyor-
sun, tatlım?” diye sordu.

“Hatırlamıyorum...”
“Aşağı in lütfen. Yemeği birlikte hazırlayabiliriz, ne der-

sin?”
“Tamam.”
Ama Léna, içinde buyurgan bir ihtiyaç hissetti. Hatırla-

maya uğraşırken gösterdiği çabayla kaşları çatıldı. Bir gıdım 
bile hareket etmedi. Bacakları zangır zangır titremeye, başı 
sallanmaya, gözkapakları kırpışmaya başladı. Hafif bir tik, ağ-
zının sağ köşesini üç kere gerdi.

Merdiveni yarılayan Mary, “Bi’ tanem...” diye fısıldadı. 
“Sakin ol. Étaine ve o adamı düşünme artık, tamam mı? Ken-
dini daha iyi hissedeceksin.”

Odaya git!
“Geri geleceğim!” diye seslendi yaşlı kadına.
İki büyük adımla, üstünde renkli tahtalardan koca koca 

harflerle adının yazılı olduğu kapıya ulaştı. Kapı kolu elin-
den kaydı. İki başarısız denemenin ardından odaya girmeyi 
başardı. Kapı, arkasından şakladı.

Hareketsiz kalakaldı. Evet, burası gerçekten de sığına-
ğıydı. Bazı nesneleri ve bir duvarı baştan başa kaplayan bü-
tün o yapışkanlı sarı not kâğıtlarını tanıyordu.

Dağınık yatağının karşısındaki duvara yaklaştı, çiçekli 
duvar kağıdının üstüne gelişigüzel yapıştırılmış küçük ka-
relere göz gezdirdi. Siyah bir defterde her sözcüğün ayrıntılı 
açıklaması yazıyordu.

Adım Léna.
On altı yaşındayım.
Her sabah dişlerini fırçalamadan önce bütün not kâğıtla-

rını oku.

“Evet, gidin artık burdan,” dedi Mary, kaskatı bir sesle. 
“Bu şekilde onu yeterince sarstınız.”

“Birkaç saniye daha,” diye yalvardı Voltàn.
“Bakın, onun iyiliği için sizi kovuyorum, anlıyor musu-

nuz? Hiçbir şoka maruz kalmamalı. Benimle yaşamaya baş-
ladığından beri, hastalığının ‘dengesizliği’ içinde az da olsa 
istikrar bulmayı başardı. Bir daha ne kaçtı ne de şiddete baş-
vurdu ve böylesi çok iyi.”

“Haklısın,” diye mırıldandı Étaine. “Gidiyoruz. Seni ge-
lişmelerden haberdar ederim. Sen de bana ondan haber ver-
meye çalış.”

“Gittiğiniz o yerde sana nasıl ulaşmamı bekliyorsun?” di-
ye karşılık verdi yaşlı kadın.

Étaine, arkadaşının kolunun titrediğini hissetti. Yüz hat-
ları gergin, yanakları kireç gibiydi.

“Hadi... Burda kalmamızın ona hiçbir faydası yok.”

Léna verandanın boşalmasını beklerken, yapması gerekeni 
unutmamak için, uzun bir dua okur gibi, bıkıp usanmadan 
aynı şeyi tekrar ediyordu: “Onlar gider gitmez odama çıka-
cağım, onlar gider gitmez odama çıkacağım...”

Bir hamlede kalktı, çimenlerin üstünde koşup... aniden 
durdu.

“Odam nerde?”
İçinde bir umutsuzluk dalgası kabardı. Odasına giden 

yolu düşünürse, onu oraya sığınmaya iten nedeni ve o dik-
dörtgen paketi niye göğsüne bastıra bastıra tuttuğunu unu-
tacaktı. Hafızası bulanıklaşmaya başlamıştı bile. Yeniden bir 
koşu tutturdu, kış bahçesiyle mutfaktan geçti ve hızla mer-
divenleri çıktı.

Sahanlıkta duraksadı, gözleri ufacık bir ipucu arıyordu.
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1
Romanın  Baş lang ıc ı

Yatağın karşısındaki antika duvar saati, öğlenin geride kaldığını ilan 
ediyor.

Saate göz attıktan sonra, fetüs pozisyonunda yana dönüp bat-
taniyeyi burnuma kadar çekiyor ve yeniden gözlerimi kapatıyorum. 
Tamamen uyanmam için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Gece-
nin büyük kısmı (tıpkı bundan önceki on gece olduğu gibi) müstak-
bel romanımın üzerinde çalışarak geçti ve bedenim sınırlarını sura-
tıma tükürüyor. Ama başka seçeneğim var mı? Bir ay sonra taslağı 
teslim etmem gerekiyor, gerçi belirlenen tarihi şereflendiremeye-
ceğimi kesin olarak biliyorum.

Teslim tarihine uymazsam, editörüm bir yıl önce ödenen avan-
sı geri ister, bu da felaket olur. Bundan önceki altı kitabım (bilimkur-
gu romanları) ancak sınırlı bir başarı yakaladı. Kız kardeşim Étaine’in 
dediği gibi, “dert etmeye değmez”. Zaten tencere kaynasın yeter, 
benim için bu kadarı bile hiç fena değil !

Heyecan verici bir mesleğim var, üstelik hiçbir şeye bağlı de-

Programım panoda yazıyor.
Kapı tıklanınca sıçradı ve karnının üstünde sıkı sıkı tut-

tuğu paket kayıp cilalı parkeye düştü.
“Girebilir miyim?”
“Hayır!”
Paketi yerden alıp yastığının altına sokuşturdu.
“Neler oluyor?”
“Hiçbir şey! Uyumam gerek!”
“Ama olmaz, bak, daha sabah... Hem, yemeği hazırlama-

ma yardım etmeyi kabul etmiştin!”
“Yemek mi?”
Léna çalar saatine baktı.
“Ha, tamam... Öğle yemeği. Geliyorum.”
Odadan çıkıp Mary’ye katıldı. Kadın, dudaklarında bir 

gülümsemeyle onun saçlarını okşadı, bir lüleyi parmakları-
nın arasında uzun uzun düzeltti... Basit, ama Léna’yı hızla 
sakinleştiren bir hareketti bu.

“Geçti. Artık yalnızca ikimiz varız, bir daha hiçbir şey se-
ni rahatsız edemeyecek.”

Léna, bu cümlenin anlamını kavramaksızın başını salla-
dı. Bu yumuşak yüzlü yaşlı kadına karşı gelmek istemiyordu.

Sonra aklı pişirilecek yemeğe kaydı. Étaine’in ziyaretini 
ve yastığının altındaki paketi unuttu.


