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Yıldızları Yeniden Yakmanın
Vakti Geldi

Virginie Grimaldi

Çeviren: Gülşah Ercenk



V!rg!n!e Gr!mald! 1977 yılında, hâlen ya"amakta oldu#u Fransa’nın 
Bordeaux "ehr&nde do#du. K&taplara olan &lg&s& okuma yazmayı ö#-
renmes&yle b&rl&kte ba"ladı. Konusu sevg&, den&z ve güne" olan &lk 
k&tabını sek&z ya"ında, arkasında çarpım tablosu bulunan defter&ne 
yazdı. Çocuklu#unda ve gençl&#&nde zamanının büyük b&r bölümünü 
okuyarak geç&rd&. L&sedeyken b&r öykü yarı"masına katıldı ve kazandı. 
2009 yılında olu"turdu#u blo#unda yazmaya devam ett&. Amatör blog 
yazıları zamanla yer&n& romanlara bıraktı. Le Prem!er Jour Du Reste De 
Ma V!e, Quand Nos Souven!rs V!endront Danser ve Türkçeye çevr&len 
Büyüdü"ün Zaman Anlayacaksın, Mutlulu"un Parfümü Ya"mur Altında 
Daha Güzel Kokar &s&ml& romanlarıyla m&lyonlarca okura ula"tı. 

Gül"ah Ercenk 1991 yılında Hacettepe Ün&vers&tes& Fransız D&l& 
Edeb&yatı Bölümünden mezun oldu. Cezay&r Büyükelç&l&#&nde çev&r-
men, Par&s Türk Büyükelç&l&#&nde büyükelç& sekreter& olarak çalı"tı. 
Farklı yayınevler&ne Fransızcadan Türkçeye k&taplar çev&rd&. Hâlen 
Kanada’da ya"ayan Ercenk, anaokulu ö#retmenl&#&yle b&rl&kte çev&r& 
yapmaya devam etmekted&r.



“Gözler&n&n &ç&nde hayat o kadar tatlıydı k& 
b&r daha asla h&çb&r yere g&demed&m.”
–Roma&n Gary, #afakta Ver!lm!$ Sözüm Vardı

“S&ze seslen&yorum, anneler& hâlâ hayatta 
olan o#ullara. Anneler&n&z&n ölümlü olduk-
larını asla unutmamanızı &st&yorum. $ayet 
tek b&r o#ul ben&m a#ıdımı okuduktan sonra 
annes&ne daha &y& davranacak olursa, bunla-
rı bo"una yazmamı" olaca#ım. Ben annem& 
layık oldu#u g&b& sevemed&m ancak s&zler 
anneler&n&z& sevmey& b&l&n. Bugün ya"adı#ım 
der&n p&"manlık ve sonsuz matem& göz önüne 
alınca s&ze, annen&z&n ya"adı#ı her günü se-
v&nçle doldurmanızı öner&r&m.”
–Albert Cohen, Annem!n K!tabı



Anneme,



Anna

“Anna, serv&s b&t&nce yanıma gel! Sana söylemem gereken b&r 
"ey var.”

Önlü#ümü bel&me ba#layıp &lk mü"ter&ler gelmeye ba"la-
madan önce son b&r kez salonu gözden geç&rd&m. Tony’n&n 
bana ne söyleyece#&n& b&l&yordum, z&ra dün &stemeden b&r&yle 
yaptı#ı konu"maya "ah&t olmu"tum. Zamanı gelm&" de geç&-
yordu do#rusu. 

Auberge Blanche, üç ay önce Toulouse’dak& en &y& resto-
ranlar l&stes&n&n &lk sırasına yükselm&"t&. Zaten mü"ter&s& bol 
olan b&r restoranken son üç ayda resmen dolup ta"maya ba"-
lamı"tı. G&den b&r mü"ter&n&n ardından masayı tem&zlemeye 
fırsat bulamadan yen&s& gel&yordu. Restorandak& tek serv&s 
elemanı bend&m. Tony de yapacak ba"ka b&r &"& olmadı#ında 
bana yardımcı oluyordu. 

Geçen pazartes& günü 6 numaralı masaya krem brüle ser-
v&s ederken b&rden kulaklarım u#uldamaya ba"ladı, gözüm 
karardı, bacaklarım beden&m& ta"ımaz oldu ve el&mdek& tatlı, 
mü"ter&n&n kafasına dü"üverd&. Tab&& ben de kend&m& patro-
nun bürosunda buldum. 

Önce öfkeyle söylenmeye ba"ladı ama buna alı"kındım, 
böyle ba#ırıp ça#ırması aslında end&"elend&#& anlamına gel&-
yordu. B&r gün bana s!tus !nversus oldu#unu söylem&"t&; yan& 
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kalb& sa#da, karac&#er& &se soldaymı". Görünü"e bakılırsa &le-
t&"&m tarzı da böyle terst&.

“Ne halt ett&n Anna?”
“Ne halt etm&"&m? Sadece fenalık geç&rd&m.”
“Neden yaptın bunu?”
“Ortamı canlandırmak &ç&n. Ne soru ama! Sence de bu ak-

"am b&raz fazla sak&n de#&l m&yd&?”
Der&n b&r &ç çekt&kten sonra öfkes& yer&n& empat&ye bıraktı. 
“Neyse, sen &y& m&s&n?”
“Daha &y&y&m, serv&se ger& dönüyorum.”
“Hayır, bu ak"am serv&se ben devam edece#&m. Ama yarın 

&"&n&n ba"ında olacaksın, tamam mı?”
“$&md&ye kadar b&r gün olsun &"e gelmed&#&m oldu mu?”
Gülümsed&. Bunu fırsat b&ld&m.
“Yorgunum Tony. Kırkıma yakla"tım ve artık bu tempoya 

dayanamıyorum. Yanıma b&r&n& alsan gerçekten çok &y& olurdu.”
“B&l&yorum, b&l&yorum; bunu daha önce de söyled&n. 

Bakaca#ım.”
El&ne telefonu alıp Estelle adındak& metres&n& aradı ve ona 

"u an külotunun &ç&nde olab&lmey& çok &sted&#&n& söyled&. An-
ladı#ım kadarıyla konu"mamız sona erm&"t&. 

Kom"um Paul, &"&m& de#&"t&rmem gerekt&#&n& söyley&p duru-
yordu. Kend&s& babasının s&gara bay&&n& devralmı" oldu#un-
dan &"ler&n, bebek p&yasası lahanalar ve güller tarafından el-
ler&nden alındıktan sonra saha de#&"t&ren leylekler tarafından 
da#ıtıldı#ını dü"ünüyor olmalıydı*.

Do#ruyu söylemem gerek&rse, ba"ka b&r becer&m yoktu. 
Halbuk& okumu"tum, muhasebe ve &" &dares& d&plomam var-
dı. Sınavların son günü ham&le oldu#umu ö#renm&"t&m ve 
*  B#r Ant#k Ça$ #nanı%ına göre; bebekler# leylekler#n get#rd#$# #nanı%ından farklı 
olarak o$lan bebekler lahana #ç#nde, kız bebekler gül #ç#nde olu%ur. (e.n.)
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Math&as’ın gel&r& &y& oldu#undan ben&m evde kalıp Chloé’ye 
bakmamın daha &y& olaca#ına karar verm&"t&k. Chloé üç ya-
"ına gel&p de anaokuluna ba"ladı#ında muhasebe ve yönet&m 
dalında onlarca &"e ba"vurmu"tum. Ça#rıldı#ım &lk ve son &" 
görü"mes& pek çok kusurum oldu#unu anlamama yetm&"t&: 
H&ç tecrübem yoktu, b&r bebekle evc&l&k oynamak &ç&n evde 
üç yıl geç&rm&"t&m ve “Ac&l b&r durumda çocu#unuza bakacak 
b&r& var mı?” sorusuna “Hayır,” d&ye cevap verme küstahlı#ını 
gösterm&"t&m. Kısacası, öncel&kler&n& rah&mler&nde büyüttük-
ler&ne vermeyen, tecrübel& ve fazla n&tel&kl& pek çok adayla re-
kabet etmem &mkânsız görünüyordu.

Sonunda Math&as’ın arkada"ı, b&r restoran sah&b& olan 
Tony’n&n &" tekl&f&n& kabul etm&"t&m. !lk yed& yıl boyunca sadece 
ö#len serv&s&nde çalı"mı"tım. Böylece ak"amları kızlarımla va-
k&t geç&reb&l&yordum. Ak"am serv&s&n& de &lave etmekten ba"ka 
çarem&n kalmadı#ı güne kadar da bu böyle devam etm&"t&. 

Tam restoranın perdeler&n& kapatırken Tony bürosundan 
seslend&. Yanına g&d&p kar"ısındak& sandalyeye oturdum. 

“Anna, sen& ne kadar sevd&#&m& b&l&rs&n.”
S!tus !nversus. Bu h&ç &y&ye alamet de#&ld&. 
“Kaç yıldır burada çalı"ıyorsun? On yıl olmu" mudur?”
“On dört.”
“On dört yıl ha! Zaman nasıl da geç&yor. Görü"meye gel-

d&#&n günü dün g&b& hatırlıyorum, nasıl da…”
“Sadede gel, Tony.”
Parmaklarıyla "akaklarını ovu"turup der&n b&r &ç çekt&. 
“Estelle’& &"ten çıkardılar, onu &"e almak &st&yorum.”
“Ah! !ç&m rahatladı, ben de kötü b&r haber verece#&n& zan-

netm&"t&m! Karını dü"ününce bunun yüzyılın f&kr& oldu#u-
nu söyleyemem ama sonuçta bu sen&n sorunun. Ne zaman 
ba"lıyor?”

Kafasını salladı.
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“Anna, onu sen!n yer!ne &"e almayı dü"ünüyorum.”
Bu b&lg&n&n beyn&me ula"ması b&rkaç san&ye sürdü. 
“Nasıl yan&, ben&m yer&me m&? Ama bunu yapamazsın!”
“B&l&yorum, sen& &"ten çıkarmak &ç&n h&çb&r sebeb&m yok, 

aslında &stersem b&r sebep bulurum tab&&. Ama sana bunu 
yapmam çünkü h&ç hak etm&yorsun. Sana anla"arak ayrıl-
mayı tekl&f ed&yorum. Aramızda b&r anla"ma yapalım, ben de 
bunun kar"ılı#ında sana te"ekkür etmek &ç&n küçük b&r zarf 
hazırlayayım.” 

Oldu#um yerde, öylece, h&çb&r tepk& vermeden ne kadar 
zaman kaldı#ımı b&lm&yorum. Zaten ödeyemed&#&m b&r&km&" 
faturaları, her geçen gün daha da bo" hâle gelen buzdolabını, 
&cra memurlarının daha da sıkla"acak telefonlarını, anneler&-
n&n &"s&z kaldı#ını ö#rend&kler&nde kızlarımın yüzünde bel&-
recek &fadey& dü"ünmeye yetecek kadar kaldım.

“Ee, ne d&yorsun?”
Sandalyem& ger&ye &t&p aya#a fırladım.
“Canın cehenneme Tony!”



Chloé’nin Günlüğü

Her "eyden önce, yorumlarınız &ç&n hep&n&ze çok te"ekkür ed&yorum.
B&r yıl önce bu blo#u açtı#ımda on yed& ya"ındak& mutsuz b&r 

ergen&n f&k&rler&n&n bu kadar çok k&"& tarafından okunaca#ını asla 
dü"ünemezd&m. Te"ekkürler. 

Chloé 

$apkamı düzelt&p aynaya son b&r defa göz attım. Har&ka. 
Fondöten&m ve rujumun ardına saklanmı" hâlde günü kar"ı-
lamaya hazırdım. 

Kulaklıklarımı takıp üç kat merd&ven& ko"arak &nd&m. B&-
nanın g&r&" kapısı y&ne kırık oldu#undan so#uk rüzgâr &çer&-
ye g&r&yordu. Hazır g&rm&"ken ç&" kokusunu da götürseym&" 
ke"ke. 

L&ly durakta otobüs bekl&yordu. Ben& görünce el salladı, gör-
mem&" g&b& yapıp yoluma devam ett&m. Bu sabah da onunla 
otobüse b&nmed&m. 

Gelece#&m "&md&den bell& oldu#una göre okula g&tmek 
ne &"&me yarayacak k&? Üç ay sonra dereceyle bakaloryamı* 
* Uluslararası düzeyde ün#vers#teye g#r#% sa$layan b#r d#plomadır. (e.n.)
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alaca#ım, sonra edeb&yat fakültes&ne yazılaca#ım ve fakülteye 
adımımı dah& atmayaca#ım. 

Dün sabah annem y&ne &adel& taahhütlü b&r mektup aldı. 
Onu da d&#er mektupların yanına, pantolonlarının altına 
sakladı, ama ben aptal de#&l&m. Restorandak& &"&n&n dı"ında 
kom"uların ütüler&n& de yapıyor. Ona daha fazla yük olmak 
&stem&yorum. Seneye ben de b&r &"e g&r&p çalı"aca#ım. 

Yava" yava" canlanmakta olan s&ten&n &ç&nden geçt&m. Sabah 
umut kokuyordu. Belk& de bugün her "ey&n de#&"ece#& gündü: 
B&r tesadüf. B&r f&k&r. B&r çözüm. B&r g&d&".

Her sabah hayaller&m& b&r kur"un kalemle z&hn&me yazıyo-
rum. Her ak"am da s&l&yorum. 

Kar"ıla"tı#ım &nsanlara uzaktan el sallayarak selam ver-
d&m. Be" yıldır burada oturdu#umuzdan herkes& tanıyorum. 
Leïla, Ass&a &le El&as’ı okula götürüyordu. Bayan Lopez pen-
ceres&n&n önünde kahves&n& yudumluyordu. Ahmed arabasına 
do#ru yürüyordu. Marcel &k& ch&huahua köpe#&n& gez&nt&ye 
çıkarmı"tı. N&na otobüse yet&"mek &ç&n ko"uyordu. Jordan 
mob&let&n& çalı"tıramıyordu. Ludm&la D Blok’un önünde s&-
gara &ç&yordu. 

“Ben de sen& bekl&yordum,” ded& b&nanın kapısını açarken.
Yed&nc& katta b&r stüdyoda ya"ıyordu. Buraya &lk gel&"&md&. 

Oturmam &ç&n koltu#u &"aret ett&. 
“Mal&k, güven&l&r b&r& oldu#unu söyled&,” ded& sehpanın al-

tından paket& çıkarırken. “Do#ru mu?”
“Evet, bana güveneb&l&rs&n.”
“Genell&kle k&mden alıyorsun?”
“Daha önce h&ç almadım. Bu &lk. Genell&kle arkada"lardan 

otlanıyorum.”
“OK. Yüzü#ünü göster.”
Altın yüzü#ümü uzattım, altından anlarmı" g&b& &nceled&. 
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“On eder, OK m&?”
“On”un ne anlama geld&#&n& b&lmed&#&m& bell& etmemek 

&ç&n ba"ımı salladım. Küçük kahvereng& b&r küp gösterd&, 
küpü alüm&nyum folyoya sarıp el&me verd&. 

“Soran olursa Jo’dan aldı#ını söyle.” 
Paket& sırt çantama, defterler&n ve k&tapların arasına sakla-

dıktan sonra kapıya yöneld&m. Tam kapıyı kapataca#ım sıra-
da Ludm&la arkamdan seslend&:

“Geçen senek& kompoz&syon yarı"masını kazanan hatun 
de#&l m&s&n sen?”

Duymazdan gel&p kapıyı ardımdan kapattım. 



Lily

3 Mart

Sevg&l& Marcel,
Cumartes& vaft&z annem, on &k&nc& ya"ım &ç&n b&r günlük 

hed&ye ett&: sen&. Çok naz&kt&r, tab&& k& o kunduz d&"ler&n& tela-
f& etmek &ç&n, ama bu defa fena abarttı. B&r kere b&r günlü#ün 
ne &"e yaradı#ını h&ç anlamamı"ımdır, üstel&k yeter&nce öde-
v&m var. Yetmezm&" g&b& b&r de üzer&nde küçük kalpler olan 
pembe kapa#ınla sen& seçm&". B&r pulların eks&k yan&! 

Aslında sana el&m& dah& sürmey& dü"ünmüyordum, hatta 
annem veya Chloé bro"ürlerle b&rl&kte çöpe atar umuduy-
la sen& mutfakta bırakmı"tım ama az önce ba"ıma öyle b&r 
"ey geld& k& mutlaka b&r&ne anlatmam lazım ancak k&mse-
ye anlatamam. Sonuçta kapa#ını kırmızı kalemle boyadım, 
k&l&t taktım (Eşeğini sağlam kazığa bağla, semerini ye, 
dem&"ler.) ve sen& saklamak &ç&n har&ka b&r yer de buldum 
ama neres& oldu#unu söylemeyece#&m (Chloé, e#er bunları 
okuyorsan derhâl okumayı bırak yoksa anneme onun sütyen-
ler&n& çaldı#ını söyler&m.).

Bu arada adını Marcel koydum, umarım be#en&rs&n. Bu 
adı b&r&nc& katta oturan kel kafalı Marcel Musson g&b& kıpkır-
mızı oldu#un &ç&n koydum. 
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Sana sık sık yazacak mıyım, yoksa s&v&lce losyonu g&b& üç 
günde b&r m& hatırlayaca#ım, b&lm&yorum ama deneyece#&m.

Neyse, dur da anlatayım…
Bu sabah otobüste karnım a#rıyordu, hatta kahvaltıda mı-

sır gevre#&m& b&le b&t&remem&"t&m. Çok tuhaftı ama !ng&l&zce 
sınavı yüzünden oldu#unu zanned&yordum çünkü düzens&z 
f&&ller& &y& ezberlemed&#&m &ç&n stres yapıyordum. Ama sınav-
dan sonra da karnım a#rımaya devam et&. O zaman, dün ak-
"am yed&#&m yemek yüzünden oldu#unu dü"ündüm. Chloé 
&le annem&n restorandan get&rd&#& yahn&y& ısıtıp yem&"t&k, bo-
"una “ucuz et&n yahn&s&” demem&"ler… 

Beden ders&nde basketbol oynadık. On dak&ka boyunca 
Théo’ya bana pas atması &ç&n ba#ırdım ve her&f tam ben saçla-
rımı ba#larken pas attı. Sonuçta top burnuma geld&, burnum 
kanadı ve hoca da ben& oyundan çıkardı. 

Sahanın kenarında burun del&kler&mde tuvalet ka#ıdıyla 
(Pamuk yoktu.) ba"ımı arkaya yaslamı" dururken arkamdan 
b&r&ler&n&n kıkırdadı#ını duydum. Tr&bünde 4C sınıfından &k& 
o#lan &le b&r kız oturuyordu. Heps& bana bakıyordu. Kısa boy-
lu, koca kafalı esmer o#lan kıçıma top çarpıp çarpmadı#ını 
sordu. Topun kıçıma de#&l burnuma çarptı#ını söyled&m. Kı-
çıma bakıp gülmeye ba"ladıklarında jetonum dü"tü. Sabah-
tan ber& karnımın neden a#rıdı#ı bell& oldu, annem nasıl regl 
olundu#undan defalarca bahsetm&"t&. Tam da beyaz e"ofma-
nımı g&yd&#&m gün ba"ıma gelmes& "arttı tab&&! 

Kapıya kadar ger& ger& g&d&p kor&dor boyu sırtımı duvara 
dayayarak soyunma odasına ula"tım. Her tarafım kan &ç&nde 
kalmı"tı. Bu kadar kan kaybed&ld&#&n& b&lm&yordum. Külotum 
âdeta olay yer&yd&. Kanı el&mden geld&#&nce tem&zled&kten 
sonra b&rkaç kat tuvalet kâ#ıdı koydum ama yetmeyece#&n& 
anlayınca bütün ruloyu düzle"t&r&p oldu#u g&b& külotumun 
&ç&ne koydum. 
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Mantomu bel&me ba#layıp bütün gün yengeç g&b& yürü-
düm, görünü"e bakılırsa k&mse b&r "ey anlamadı. Anneme ped 
almasını söylemem lazım. 

Öpüyorum Marcel,
L&ly

Not: Belk& de regl olmadım, belk& de kafama yed&#&m top yü-
zünden bey&n kanaması geç&r&yorum ve kan a"a#ıdan akıyor, 
belk& de yarın ölmü" olaca#ım.



Anna

Her kahvaltıda aynı "ey oluyordu: Telev&zyon açmayı yasaklıyor-
dum, sohbet etme çabalarım kocaman b&r sess&zl&k duvarına çar-
pıyordu ve sonunda kend&m&, hep b&rl&kte aynı ekrana bakmanın 
b&r anlamda aynı yöne bakmak sayılaca#ına &kna ed&yordum.

L&ly gözünü ekrandak& ç&zg& f&lmden ayırmadan kâses&ne 
süt koydu. 

“Anne, gelecek sefer gerçek mısır gevre#& alır mısın?”
“Telev&zyonun ses&n& b&raz kıs lütfen. Bu mısır gevre#& 

gerçek de#&l m&?”
B&r an b&lye g&b& ye"&l gözler&n& ekrandan ayırıp gözler&me 

d&kt&. 
“Sen&n de b&ld&#&n g&b& b&r markası b&le yok, pol&st&ren* g&b&! 

Orta raftak&lerden alman lazım, alt raftak&ler çok &#renç.”
Tam a#zımı açıp b&r "ey söyleyecekken Chloé kapının 

aralı#ından ba"ını uzatıp “Bay bay!” ded&kten sonra gözden 
kayboldu. Onu merd&venler&n ba"ında yakaladım. 

“Chloé, b&rkaç dak&kalı#ına kahvaltı masasına gel&r m&s&n?”
Der&n b&r &ç çek&p arkasına döndü. Görünü"e bakılırsa bu 

sabah fondöten&n& boya tabancasıyla sıkmı"tı.
“Aç de#&l&m.”

* Petrolden üret#len b#r pol#merd#r. Plast#k sektöründe kullanılır. (e.n.)
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“B&l&yorum, her sabah oldu#u g&b&. Ancak aç olmasan da 
b&rkaç dak&ka b&z&mle kahvaltı masasında oturab&l&rs&n, de#&l 
m&? B&rb&r&m&z& gördü#ümüz tek an bu.”

Öfkeyle yüzüme bakıp “Pek& bu k&m&n suçu?” ded&kten 
sonra ko"ar adımlarla merd&venlerden &nmeye ba"ladı. 

Ben kapının önünde kalakalmı"ken a"a#ıdan z&le basıldı. 
Sabah sabah k&msey& beklemed&#&m &ç&n cevap vermed&m, 
zaten ço#u zaman kapıyı ya elektr&kl& panjur satmaya ya da 
Yehova &le randevu ayarlamaya çalı"anlar çalıyordu. 

!k& dak&ka sonra da&ren&n kapısı çalındı. Ayak parmakları-
mın ucunda yüksel&p gözetleme del&#&nden baktım. Kapının 
ardında, ancak b&r kolonoskop& kadar çek&c& b&r adam duru-
yordu. Sahnen&n devamını çok &y& b&ld&#&m hâlde açmaktan 
ba"ka çarem yoktu. Kapıyı açtım. 

“Bayan Moul&neau? Günaydın, ben &cra memuru, $ef Re-
nard. G&reb&l&r m&y&m?”

Bu öyles&ne sorulmu" b&r soruydu, z&ra daha sorusunu ta-
mamlamadan &çer& g&rm&"t& b&le. El&ndek& dosyayı karı"tırdık-
tan sonra b&r kâ#ıt çıkardı. L&ly’n&n konu"tuklarımızı duyma-
ması &ç&n salonun kapısını kapattım. 

“S&z& gördü#üme memnun oldum, bırakmı" oldu#um sa-
yısız mesajı almadınız mı?”

“Aldım. Üzgünüm, ben…”
Sözümü b&t&rmememe fırsat vermeden, “Öyleyse burada 

bulunu"umun sebeb&n& b&l&yorsunuz,” ded&. “Cef&t&s’e olan 5.225 
avroluk kred& borcunuzun ödeme emr&n& s&ze elden ver&yorum.”

El&nden kâ#ıdı ve kalem& alıp çabucak b&r göz gezd&rd&k-
ten sonra duvara dayayıp &mzaladım. 

“S&ze b&r soru sorab&l&r m&y&m $ef Renard?” ded&m &mzala-
dı#ım kâ#ıdı uzatırken. 

“Tab&&.”
“B&r süred&r aylık kred& borcumu ödemey& beceremed&#&m 
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hâlde, 5.225 avroyu b&r kerede ödeyeb&lece#&m& dü"ünüyor 
musunuz gerçekten?” 

Vatkalarını yukarı kaldırıp yüzüne anlayı" dolu b&r gülüm-
seme oturttu.

“Üzgünüm, alacaklınız yeter&nce sabır gösterd&, ancak s&z 
taahhütler&n&z& yer&ne get&rmed&n&z.”

“El&mden gelen& yaptı#ımdan em&n olab&l&rs&n&z! Kred& 
borcumu kapatmak &ç&n yıllarca her ay düzenl& olarak 110 avro 
öded&m, sadece üç kere ödeyemed&m. Gerçekten ödeyemed&m. 
Bunun &ç&n borcun tamamını kapatmamı &steyemezler!”

“!steyeb&l&rler. Cef&t&s, ödeyemed&#&n&z borçlarınızı telaf& 
etmek amacıyla s&ze yen& b&r ödeme planı önerd& ancak s&z 
onu da aksattınız. Uzla"maya varmanıza yardımcı olab&l&rd&m 
fakat s&z mesajlarıma cevap vermed&n&z. Artık söyleyecek b&r 
"ey yok maalesef.”

Kar"ı çıkmak, yalvarmak &sted&m. Kötü n&yetl& olmadı#ıma 
da&r yem&nler etmek; kahrolası borcuma ve bütün alacaklıla-
rıma sadık oldu#umu, bütün kazancımı borçlarımı ödemek 
&ç&n harcadı#ımı, bazen b&rkaç ay boyunca her "ey yolunda 
g&derken b&rden h&ç hesapta olmayan b&r masrafın her "ey& 
altüst ett&#&n& söylemek &sted&m. Ya arabanın aksı ya da çama-
"ır mak&nes& bozuluyordu. Ya L&ly’n&n okul gez&s& çıkıyordu ya 
da Chloé’ye daha büyük b&r sütyen gerek&yordu. Bazı &nsanlar 
sürpr&zlere bayılır, ben &se asla b&r sürpr&z çıkmaması &ç&n dua 
ed&yorum. Ona, bu kred&y& den&z kenarında b&r hafta geç&r-
mek veya kend&me mücevherler almak &ç&n harcamadı#ımı 
söylemek &sted&m. Gerçekten kö"eye sıkı"mı" olmasam asla 
o kadar uçuk fa&zl& b&r kred& almazdım. Bütün bunları söyle-
yeb&lmek &sterd&m, ancak dudaklarımdan dökülen tek "ey b&r 
hıçkırık oldu ve b&rden a#lamaya ba"ladım. 

!cra memuru ted&rg&n oldu, ben de onu ted&rg&n ett&#&m 
&ç&n ted&rg&n oldum. Kend&m& toparlamaya çalı"tım, o da 



&&

öksürür g&b& yapıp el&n& omzuma attı ama sonra b&rden arka-
da"ım olmadı#ını hatırlamı" g&b& ger& çek&l&p el&ndek& kâ#ıt-
ları karı"tırmaya ba"ladı. 

“Üzgünüm,” ded&.
“E#er ödeyemezsem ne olacak?” 
!ç çekt&.
“Borcun yasal yollarla tahs&l& &ç&n el&m&zdek& tüm &mkânla-

rı kullanmamız gerekecek. Tecrübeme dayanarak söyleyeb&l&-
r&m k& mahkeme ba"vurumuzu kabul edecekt&r.”

“Hac&z m&?” 
“Mesela...”
“Har&ka, çözümü bulduk &"te! Arabam neredeyse y&rm& 

yıllık, camları ve üçüncü v&tes& çalı"mıyor, 30 avro eder, ger&-
ye kalıyor 5.195 avro. Da&rem& de devren k&raya vereb&l&r&m, 
asansörü b&r çalı"ıp b&r çalı"mayan sosyal konutlarda üç oda 
b&r salon, &y& para get&r&r, ne ders&…”

Cümlem& tamamlamama fırsat kalmadan salonun kapısı 
açıldı ve a#zının çevres&ndek& süt lekes&yle L&ly bel&rd&. Göz-
ya"larımı görünce ka"ları çatıldı.

“Ney&n var?” d&ye sordu.
“Yok b&r "ey,” ded&m el&m&n ters&yle gözya"larımı s&lerken.
Çenes&yle &cra memurunu &"aret ett&.
“Neden a#lıyorsun? Yoksa bu $ef Karga* yüzünden m&?”
!cra memuru “$ef Renard,” d&ye düzeltt&. “Müsaaden&zle, 

&y& günler d&ler&m.”
Kapıyı açtı, son b&r kez yüzüme bakıp merd&venlere yö-

neld&. Tam ben kapıyı kapatırken L&ly ba"ını aralıktan uzatıp 
adamın arkasından ba#ırdı:

“Tüyler&n&z pırıl pırıl ama gaganızı açınca le" g&b& peyn&r 
kokuyorsunuz!”

Sonra mantosunu ve sırt çantasını alıp evden çıktı.
* Renard: (Fr.) t#lk#.  L#ly “Karga !le T!lk!” masalını kullanarak +ef Renard’la alay 
ed#yor. (e.n.)


