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BU KITABI YAZMAMI SAGLAYAN
ABBY McADEN'A,

Astronotlar›n uzayda sal›n›p yeryüzüne döndükten sonra,
buras› onlara çürüyen bir et gibi koktu€u için midelerinin
kötü oldu€unu okumufltum bir yerlerde. Biz di€er insanlar, her gün soludu€umuz için bu i€renç kokuyu fark etmiyoruz; hava bize normal geliyor, ama asl›nda içine sald›€›m›z bir sürü çöp, kimyasal ve kirletici maddeyle dolu.
Sonra, dünya birinin eski arabas›ym›fl da, dikiz aynas›na büyük boy bir çam kokusu as›yormufluz gibi etrafa baflka saçmal›klar s›k›p havan›n daha iyi kokmas›n› sa€lamaya çal›fl›yoruz.
fiimdi t›pk› o astronotlar gibi hissediyorum. Bir süre
uzayda sal›n›p tertemiz oksijeni soludum ve Aydaki Yüz’le*
konufltum. Sonra aniden her fley de€iflti ve y›ld›zlardan afla€› düfltüm. Hep bir meteor olsam nas›l olurdu, diye düflünmüflümdür. Art›k biliyorum. Düflüyor, düflüyor, düflüyor-
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KITABIN DAHA IYI OLMASINI SAGLAYAN
LEXA HILLYER'E,
)

VE BASARMAMI
SAGLAYAN
,
SARAH SEVIER'E.

* Dolunay›n yüzeyinde oluflan, insan yüzüne benzeyen flekil. (ç.n.)
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sun; sonra bulutlar taraf›ndan sarmalan›yorsun ve atmosfere girince de yanmaya bafllayan vücudun kar›ncalan›yor.
Ama o kadar h›zl› düflüyorsun ki, yanma yaln›zca bir saniye
sürüyor; okyanus sana do€ru h›zla yaklafl›yor ve sonra gülüyor, gülüyor, gülüyorsun, ta ki bafl›n da suyun içinde kalana, tamamen batana kadar. O zaman güvende oldu€unu
anl›yorsun; düflüflü atlatt›n ve yüzeye ç›karken mavi-yeflil
suya milyonlarca kabarc›k üflüyorsun.
Sonra bafl›n dalgalar› yar›yor ve i€renç kokan havay› derin nefeslerle içine çekiyorsun. Annelerinin içinden ç›kt›klar›nda içeride, güvende olduklar› yerde kalm›fl olmalar›
gerekti€ini anlayan bebekler gibi ölmek istiyorsun. Ben flu
anda oraday›m. Bir uzay çöpü gibi okyanusta yüzüyor ve her
nefes al›fl›mda kusmamaya çal›fl›yorum.
Asl›nda gerçekten okyanusta de€ilim. Hastanedeyim.
Beni buraya dün akflam getirdiklerini söylüyorlar, ama hiçbir fley hat›rlam›yorum; kafam yerinde de€ildi. Asl›nda birinin, neredeyse ölü oldu€umu söyledi€ini duydum. Ölümün efli€inde, iflte.
Bense gerçekten uzayda sa€a sola uçtu€umu san›yordum. En az›ndan k›sa bir süre için. Sonunda Mars’ta birilerinin yaflay›p yaflamad›€›n› keflfediyor oldu€umu düflündü€ümü hat›rl›yorum. Sonra sanki biri aya€›mdan yakalay›p
beni afla€›, yeniden dünyaya çekti. Dönmek istemedi€imi
hayk›rd›€›m› hat›rl›yorum, ama uzayda sesiniz ç›kmad›€›ndan, benim de sesim yutulmufl oldu.
Nerede bulundu€umu art›k bildi€ime göre, ölmemifl
olmam›n daha iyi oldu€undan pek emin de€ilim.

Belki de ölüyüm. Yani, buras› cehenneme de benziyor biraz. ‹nsanlar›n befl saniyede bir gelip beni kontrol etti€i bir
odaday›m. ‹nsanlardan kast›m, hemflireler; özellikle de Hemflire Goody. ‹nanabiliyor musunuz? Ad› “iyilik timsali” anlam›na geliyor. Kendi de öyle. ‹yi biri yani. Sürekli gülümsüyor ve bir fleyler isteyip istemedi€imi soruyor. Bu durum
gerçekten s›k›c›, çünkü tek iste¤im beni yaln›z b›rakmalar›,
ancak görünen flu ki, burada yapmad›klar› tek fley de o.
Odaya o kadar çok insan girip ç›k›yor ki, kendimi turistik
an›t gibi hissediyorum. Bahse girerim Hemflire Goody kap› önünde dikilmifl, karnavallardaki ucube gösterisini izlemeye girsinler diye insanlara para verdirmeye u€raflan o
adamlar gibi bilet kesiyordur. O adamlara ç›€›rtkan deniyor san›r›m. Hemflire Goody de bir ç›€›rtkan. Kap›m›n önünde dikilmifl, ç›€›r›yor.
‹çeride ilginç bir fley oldu€undan de€il. Ne televizyon
var ne oda arkadafl› (flimdi düflünüyorum da, bu asl›nda iyi
bir fleymifl sanki). Dergi ya da kitap bile yok. Sadece yata€›nda yatan, k›r›p d›flar› atlayamayas›n diye tellerle örülmüfl bir pencereden d›flar› bakan ben var›m. Sanki benden
önce biri cam› k›rmaya çal›flm›fl, ama sonra vazgeçip t›rnaklar›yla kaz›yarak ç›kmaya karar vermifl gibi, pervaz›n boyas› yer yer dökülmüfl.
Dikkat edince, odan›n görünümünün eski oldu€unu
fark ettim. Duvarlar kirli beyaz, boyada yer yer çatlaklar ve
tavanda insan yüzüne benzeyen kahverengi bir leke var.
fieytan›n yüzü belki. Dedi€im gibi, belki de buras› cehennemdir. Bu durumda fleytan›n beni izliyor olmas› mant›k-
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l› olur. O ve Hemflire Goody beni izliyorlar. ‹yi ve Kötü.
Komik. ‹yi ve Kötü. Belki de cehennemde de€ilim. Belki de o aradaki yerdeyim. Ne derler ona? Araf. “Do€ru cennete ya da cehenneme git” kart› olmayan insanlar›n gitti€i
yer. San›r›m, ölü bebekler de oraya gidiyor. Ölü bebekler ve
ne yap›lmas› gerekti€i bilinmeyen insanlar. Benim gibiler.
Belki de araftay›m ve ‹yilik Timsali ile Kötü benim için
savafl›yor. Ya da nereye gidece€ime karar vermemi bekliyorlar. Nereyi seçece€im? Cenneti mi, cehennemi mi? ‹yi bir
soru bu. Gerçekten. San›r›m cehennemi seçerim. Oradaki
insanlar muhtemelen daha ilginç olur.
Düflündüm de, buras› gerçekten cehennem kadar s›cak.
Pencerenin alt›nda, içinden ne zaman su geçse titreyen, büyük, eski, metal bir radyatör var. San›r›m, bir süredir gere€inden fazla çal›fl›yor. Buras› zilyon y›ld›r vard›r herhalde.
Bina her an göçebilir. Hiç de€ilse o zaman yok olurum
iflte.
Ya€mur ya€›yor ve pencereden görebildi€im tek fley
bir orman parças›. Mevsim k›fl oldu€u için ormandan çok,
ellerini havaya dikmifl bir grup iskelete benziyor. Ya€mur
damlalar› camdan afla€› inerken iskeletler su alt›ndaym›fl
gibi görünüyor. Bo€uluyorlarm›fl gibi. Ama iskelet olduklar›na göre, çoktan ölmüfl olmal›lar, de€il mi? Belki de yüzüyorlar yaln›zca. Her neyse, bu iskelet a€açlardan t›rs›yorum. Buras› gittikçe cehenneme benzemeye bafll›yor. Belki
de Goody’ye yanl›fl yerde oldu€unu söylemeliyim.
Gerçekten yorgunum. Radyatör zang›rd›yor, içerisi s›cak ve bafl›m a€r›yor. fieytan›n yüzüne bakmaya devam edi-

yorum ve bana güldü€ünü düflünüyorum. Goody’nin içeri girip fleytan› susturmas›n› diliyorum. Belki de benden
vazgeçmifltir.
Neden bunu yapt›€›m› söyleyece€imi umuyorlar, biliyorum. Bilginiz olsun: Yaln›zca içimden geldi.

8

Michael Thomas Ford

‹ntihar Notlar›m

9
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Beterin beteri var.
Görünüfle göre gerçekten hastanedeyim. Arafta falan de€il. Buras›n›n cehennem oldu¤una eminim. Çünkü yaln›zca
hastanede de€il, deliler ko€uflunday›m. Bilirsiniz, kafas›nda on alt› hayali arkadafl›yla yaflayan ve devaml› üstlerindeki var olmayan böcekleri toplayan insanlar› tuttuklar› yer.
Kaç›klar. Manyaklar. En büyük ezikler.
Ben deli de€ilim. Olan bitende büyütülecek bir fley görmüyorum. Ama anlafl›lan, biri bunun gerçekten büyütülecek bir fley oldu€unu düflünüyor ki, buraday›m iflte. Eminim annemdir. Her zaman afl›r› tepki verir.
Benden gizleyeceklerdi –deliler ko€uflunda oldu€umu–
ama Goody, hemflire bankosundan bir fley almaya giderken, hasta çizelgemi yata€›n yan›nda b›rak›nca durumu çözdüm. Biri ona, kimsenin görmesini istemedi€i fleyleri ortal›kta b›rakmamas› gerekti€ini söylemeli.
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Her neyse, birileri ortal›kta bir fleyler b›rakt›€›nda ve
onun ne oldu€unu ö€renmek istedi€imde hep yapt›€›m
gibi çizelgeyi al›verdim. Ve çizelgenin en tepesinde, PS‹K‹YATR‹ KO⁄UfiU yaz›yordu iflte. Önce baflka birinin dosyas› zannettim, ama sonra kendi ad›m› gördüm. Kendi ad›n›
ve PS‹K‹YATR‹ KO⁄UfiU sözcüklerini ayn› kâ€›d›n üstünde görmenin, güne en iyi bafllang›ç biçimi oldu€unu söyleyemeyece€im.
Goody geri döndü€ünde, beni dosyaya bakarken buldu ve yüzüne yap›flm›fl gülümsemesi sonunda yok oldu.
“Ona bakmaman gerek,” dedi; sanki bu kural› bilmiyor ve
özür dilemem gerekiyormufl gibi.
‹ki saniye içinde dosyay› çekip almadan önce elimden
geldi€ince fazla okumaya çal›flarak, “Buras› deliler ko€uflu
mu?” diye sordum.
“‹laçlar›n› alma vakti,” dedi.
“I-›h,” dedim. “Biri bana neden burada oldu€umu aç›klamadan önce almam.”
“Bence neden burada oldu€unu biliyorsun,” dedi, yüzünde ne dedi€ini anlad›¤›n›z› bilen insanlar›n ifadesiyle.
“Ben deli de€ilim.”
“Kimse deli oldu€unu söylemedi,” dedi Goody ve gülümsemesi geri döndü. Aniden yine mutluydu. Sanki sinyalinde k›sa süre bir kopukluk olmufl da, art›k ola€an yay›n
program›na geri dönmüfl gibiydi.
“O dosya deli oldu€umu söylüyor ama,” dedim hemen.
“Hem de büyük harflerle.”
“‹lac›n› al,” dedi umursamadan. “‹yi gelecek sana.”
Michael Thomas Ford
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