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Bin dokuz yüz otuz üç yılında bir şubat sabahı And-
reas Egger, ölmek üzere olan keçi çobanı Johannes 
Kalischka’yı, vadi sakinleri ona Boynuz Hannes 
diyorlardı, kalın bir kar tabakasına gömülmüş üç 
kilometrelik dağ yolundan köye götürmek için ekşi 
ekşi kokan sırılsıklam saman çuvalından kaldırdı.

Boynuz Hannes’i tuhaf bir sezgiyle onun kulübesinde 
aramıştı ve çoktan sönmüş bir sobanın arkasında keçi 
kürkleri yığınının altında kıvrılmış yatarken bulmuş-
tu. Bir deri bir kemik kalmıştı, hayalet gibi soluk, 
karanlığın içinden ona doğru bakıyordu. Egger onun 
ölümü çoktandır kafasına koyduğunu anladı. Bir 
çocuk gibi onu kollarına aldı ve Boynuz Hannes’in 
hayatı boyunca yamaçtan yakacak odunları, yaralı 
keçileri taşıdığı kuru yosun serili tahta taşıyıcıya 
dikkatlice yatırdı. Gövdesine sicim dolayıp kenarlara 
bağladı ve düğümü, tahtayı çatırdatacak kadar sıktı. 
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Ağrısı olup olmadığını sorduğunda Boynuz Hannes 
kafasını salladı ve ağzını alaycı bir gülüşle çarpıttı, 
ama Egger onun yalan söylediğini biliyordu.

Yılın ilk haftası fazlasıyla sıcak oldu. Vadilerde karlar 
eridi; kar suyunun aralıksız damlaması ve şırıltısı 
köyden işitilebiliyordu. Ama birkaç gündür hava 
yeniden buz gibi soğudu; öyle ki her yeri kaplayan 
yumuşak varlığıyla bu doğa parçasını yutacak, tüm 
yaşamı ve sesleri boğacak şekilde durup dinlenme-
den, aralıksız ve sık bir şekilde yağdı kar. İlk birkaç 
yüz metre boyunca Egger arkasında titreyen adamla 
konuşmadı. Önünde kıvrılarak inen dik yola dikkat 
kesilmek ona yetiyordu, çünkü bu kar fırtınasında 
etrafı kollamaktan başka bir şey yapamazdı. Ara sıra 
Boynuz Hannes’in biraz kıpırdadığını hissediyordu. 
Kendi kendine yüksek sesle, bir yanıt beklemeden, 
“Şimdi ölüp beni bırakma,” dedi. Ancak aradan ya-
rım saat kadar geçtikten sonra, kulaklarındaki tek 
ses kendi hırıltılı soluğuyken arkadan yanıt geldi: 
“Ölmek çok kötü olmazdı.”

“Sırtımda değil,” dedi Egger ve omuzlarındaki deri 
kayışları düzeltmek için durdu. Bir an sessizce yağan 
kara kulak verdi. Mutlak bir sükûnet vardı. Bu çok 
iyi tanıdığı dağların sessizliğiydi ve hâlâ yüreğini 
korkuyla doldurabiliyordu. “Sırtımda değil,” diye 



7

tekrarladı ve yoluna devam etti. Yolun her döne-
mecinde kar daha da yoğun, fasılasız, yumuşak ve 
mutlak bir sessizlikle yağıyordu. Boynuz Hannes 
arkada gittikçe daha seyrek hareket ediyordu, hatta 
sonunda hiç kıpırdamadı ve Egger artık en kötü 
durumu hesaba kattı.

“Öldün mü şimdi?” diye sordu.

“Hayır, seni topal şeytan!” diye şaşırtıcı bir netlikte 
yanıt geldi.

“Ben de onu diyorum zaten, köye kadar dayanacak-
sın. Sonra ne istersen yapabilirsin.”

“Peki köye kadar dayanmak istemezsem?”

“Mecbursun,” dedi Egger. Artık yeteri kadar ko-
nuştuklarını düşünüyordu, ardından yarım saat hiç 
konuşmadan yol aldılar. Egger, yaklaşık üç yüz metre 
kuş uçuşu uzaklıkta Geierkante yüksekliğinde, ilk 
bodur çamların karın altında başlarını iki büklüm 
cüceler gibi eğdiği yoldan çıktı, sendeledi, insan bü-
yüklüğündeki kaya tarafından durduruluncaya kadar 
son bir gayretle yamaçtan aşağı yirmi metre kaydı. 
Falezlerin altı rüzgârsızdı ve kar burata daha ağır, 
daha sessiz iniyordu. Egger kıçının üstüne oturdu, 
sırtını hafifçe taşıyıcıya yasladı. Sol dizinde bir ağrı 
hissetti, ama katlanılabilirdi, bacağı kırılmamıştı. 
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Boynuz Hannes bir süre kıpırdamadı, sonra aniden 
öksürmeye ve sonunda güç bela anlaşılacak boğuk 
bir sesle konuşmaya başladı. 

“Nerede yatmak isterdin Andreas Egger?”

“Ne?”

“Hangi toprağa gömülmek isterdin?”

“Bilmiyorum,” dedi Egger. Şimdiye kadar bu konuyu 
hiç düşünmemişti ve doğrusu ona göre böyle şey-
leri düşünmeye ve zaman harcamaya da değmezdi. 
“Toprak topraktır, nerede yatsan aynı.”

“Belki aynıdır, sonunda her şeyin aynı olması gibi,” 
diye Boynuz Hannes’in fısıldadığını duydu. “Ama 
bir soğuk olacak. İnsanın kemiklerini kemiren bir 
soğuk. Ve de ruhunu.”

“Ruhu da mı?” diye sordu Egger, birden omurga-
sından bir titreme geçti.

“Özellikle de ruhu,” diye yanıtladı Boynuz Hannes. 
Kafasını şimdi olabildiğince taşıyıcının kenarından 
dışarı uzatmış, sisin ve düşen karların içinden sarp 
kayalıklara bakıyordu. “Ruhunu, kemiklerini ve özü-
nü, insanın ömür boyu bağlandığı ve inandığı her 
şeyi. Her şeyi sonsuz bir soğuk kemirir. Öyle yazılmış 
duyduğuma göre. Ölüm yeni yaşam doğurur, diyor 
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insanlar. Ama insanlar aptal bir hayaletten bile daha 
aptaldır. Ben söyleyeyim: Ölüm hiçbir şey doğurmaz! 
Ölüm Soğuk Kadın’dır.”

“Soğuk… Ne?”

“Soğuk Kadın,” diye tekrarladı Boynuz Hannes. 
“Dağda yürür, gizlice vadilerden geçer. Ne zaman 
isterse o zaman gelir ve neye ihtiyacı varsa kapar. Yüzü 
yoktur, sesi yoktur. Soğuk Kadın gelir, alır ve gider. 
Hepsi bu. Yanından geçerken seni yakalar, götürür 
rastgele bir deliğe tıkar. Ve sonunda üzerine toprak 
atılmadan önce gördüğün son gökyüzü parçasında 
tekrar peyda olup sana hohlar. Geriye sana kalan 
karanlıktır. Ve soğuk.”

Egger yukarı, karlı gökyüzüne baktı ve bir an kork-
tu; bir şey peyda olup onun yüzüne hohlayabilirdi. 
“Tanrım!” diye dişlerinin arasından inledi. “Kötü.”

“Evet, kötü,” dedi Boynuz Hannes, sesi boğuk çıkı-
yordu korkudan. İki adam bir süre kıpırdamadılar. 
Şimdi sessizliğe, kayalara sürtünerek ince küçük kar 
tanelerini savuran rüzgârın yavaş mırıltısı yayılıyordu. 
Egger aniden bir hareket hissetti ve hemen ardından 
geriye düştü, sırtüstü kara uzandı. Boynuz Hannes 
nasılsa düğümleri çözmeyi başarmış ve ışık hızıyla 
taşıyıcıdan çıkmıştı. Şimdi üstündeki paçavraların 
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içinde, çelimsiz ve hafif sarsak duruyordu rüzgârda. 
Egger tekrar ürperdi. “Hemen sırtıma geri bin!” dedi. 
“Sonra başına bir şey gelecek.”

Boynuz Hannes başını öne uzatmışken durdu. Eg-
ger kısa bir süre karın yuttuğu sözcükleri duymaya 
çalıştı. Sonra arkasını döndü ve büyük hamlelerle 
tepeyi çıkmaya başladı. Egger gücünü toplamaya 
çabalıyordu, ama nafile; kayıyor, küfrederek geriye 
doğru düşüyor, iki eliyle yere tutunup tekrar aya-
ğa kalkıyordu. Şaşılacak bir hızda firar eden keçi 
çobanın arkasından, “Geri gel!” diye bağırdı. Ama 
Boynuz Hannes duymuyordu artık. Egger kayışla-
rı omuzlarından çıkardı, taşıyıcıyı bıraktı ve onun 
arkasından koştu. Ama birkaç metre sonra soluğu 
kesilmiş bir halde durmak zorunda kaldı; bulunduğu 
noktada yamaç çok dikti ve her adımda beline kadar 
kara batıyordu. Önündeki sıska figür hızla küçülerek 
geçit vermeyen kar fırtınası beyazında kayboldu. 
Egger ellerini huni gibi ağzına koydu ve avazı çıktığı 
kadar bağırdı: 

“Dur, sersem köpek! Ölümden şimdiye kadar kimse 
kaçamadı!” 

Ancak nafile, Boynuz Hannes yok olmuştu. 
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Egger artık aşağıdaki köye doğru son birkaç yüz 
metreyi, ruhunun derinliklerine işleyen dehşeti 
Goldenen Gamser lokantasında yağda kızartılmış 
bir tabak burmalı hamur tatlısı ve evde damıtılmış 
otlu brendiyle ısıtmak için yürüdü. Hemen eski çinili 
sobanın yanında bir yer aradı, ellerini masanın üs-
tüne koydu ve ılık kanın parmaklarına yürüdüğünü 
hissetti. Sobanın kapağı açıktı, içinde ateş çıtırdı-
yordu. Kısa bir süre alevlerin içinde keçi çobanının 
yüzünü gördüğünü sandı, hareketsiz ona bakıyordu 
sanki. Hızla soba ağzını kapattı ve gözlerini yumarak 
içkisini bir dikişte bitirdi. Gözlerini tekrar açtığında 
önünde genç bir kadın duruyordu. Ellerini beline 
dayamış, öylece duruyor ve ona bakıyordu. Saçları 
kısa ve buğday sarısıydı, cildi soba sıcağında pembe 
pembe parlıyordu. Egger’e, küçük bir çocukken sa-
manların üstünden alıp toprak, süt ve domuz dışkısı 
kokan yumuşak karınlarını yüzüne bastırdığı yeni 
doğmuş domuz yavrularını hatırlattı. Aşağı doğru 
ellerine baktı. Ona garip gözüktüler; öyle ağır, işe 
yaramaz ve aptal gibi duruyorlardı.

“Bir tane daha?” diye sordu genç kadın ve Egger 
başını sallayarak onayladı. Kadın yeni bir bardak ge-
tirip masaya koymak için öne eğildiğinde, bluzunun 
bir kıvrımıyla kolunun üstüne dokundu. Neredeyse 
hissedilmeyecek kadar hafif bir dokunuştu bu; ama 
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her saniye artarak etinin derinlerine inen ince bir 
acı bıraktı. Kadına baktı Egger ve kadın gülümsedi.

Andreas Egger hayatı boyunca bu anı hiç unutma-
yacaktı: O öğleden sonra hafif çıtırdayan lokanta 
sobasının önündeki bu kısa gülüşü.

 

Daha sonra dışarı çıktığında kar durmuştu. Hava 
soğuk, gökyüzü berraktı. Sis parçaları, tepeleri güneş 
ışığıyla parlayan dağların yukarılarına tırmanmıştı. 
Egger köyden çıkıp derin karda bata çıka eve doğru 
yürüdü. Altından eriyen karla kabaran akarsuyun 
geçtiği eski tahta köprünün birkaç metre aşağısında 
çocuklar hoplaya zıplaya oynuyorlardı. Okul çanta-
larını kara atmış, dere yatağından yukarı tırmanıyor-
lardı. İçlerinden bazıları donmuş akarsudan aşağı 
kayarken ötekiler dört ayak üzerinde buza tırmanı-
yor ve alttaki hafif guruldamaya kulak veriyorlardı. 
Egger’i fark ettiklerinde çeteleştiler ve bağırmaya 
başladılar: “Topal! Topal!” Sesleri camlaşmış hava-
da vadinin üstünde yükseklerde dolaşan, uçuruma 
düşen dağ keçilerini ve çayırdaki keçi yavrularını 
yakalayan genç kaya kartallarının çığlıkları gibi açık 
ve net çınlıyordu. “Topal! Topal ayak!” Egger taşı-
yıcıyı bıraktı, akarsu kenarında asılı duran buzdan 
yumruk büyüklüğünde bir parça kırdı, iyice gerindi 
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ve çocukların olduğu yöne doğru attı. Çok yükse-
ği hedeflemişti, buz parçası çocukların başının çok 
yukarısında, uçuş rotasının en yüksek noktasında, 
güneş ışığında parıldayan küçük bir gök cismi gibi 
kaldı. Sonra yere düştü ve kara batmış çam ağaçla-
rının gölgesinde sessizce kayboldu.

***

Üç ay sonra Egger tam bu noktada bir kütüğün üs-
tüne oturdu ve iki yüz altmış işçi, on iki makinist, 
dört mühendis, yedi İtalyan aşçının yanı sıra ayrıntısı 
belirtilmeyen az sayıda yardımcılardan oluşan şirket 
Bittermann & Oğulları inşaat ekibinin kopardığı 
sarımsı toz bulutunun vadi girişini karartarak kö-
yün yakınlarına gelişini seyretti. Topluluk uzaktan 
dev bir sürü gibi gözüküyordu, orada burada yukarı 
kaldırılmış bir kol ya da omuza dayanmış bir kazma, 
ancak kısılmış gözlerle ayırt edilebiliyordu. Ekip 
ağır inşaat malzemeleriyle, makineler, araçlar, çelik 
taşıyıcılar, çimento ve toprak yolda yürüme hızında 
ilerleyen öteki yapı malzemeleri yüklenmiş at ara-
baları ve kamyonlarla öncü birlik oluşturmuştu. Bu 
vadide ilk kez dizel motoru takırtısının boğuk sesi 
yankılanıyordu. Yaşlı seyis Joseph Malitzer aniden 
fötr şapkasını çıkarıp sevinç nidaları atarak havaya 
fırlatıncaya kadar, yerli halk sessizce yol kenarında 
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duruyordu. Şimdi ötekiler de sevinç nidaları atmaya 
ve bağırmaya başladılar. Haftalarca bahar başlangıcını 
ve onunla birlikte inşaat ekibini beklemişlerdi. Bir 
teleferik yapılacaktı. Işık mavisi tahta vagonlarında 
insanların dağdan aşağı süzülüp tüm vadinin panora-
mik manzarasının keyfini çıkacakları, doğru akımla 
çalışan bir hava teleferiği. Dev bir projeydi. Yaklaşık 
iki bin metre uzunluğunda ve yirmi beş milimetre ka-
lınlığında kablolar, çiftleşen engerekler gibi dolanarak 
gökyüzünü keseceklerdi. Neredeyse bin üç yüz metre-
ye yakın bir yükseklik farkının üstesinden gelinmesi, 
kanyonlara köprü inşa edilmesi ve kaya sarkıtlarının 
havaya uçurulması gerekiyordu. Teleferikle birlikte 
vadiye elektrik de getirilecekti. Vızıldayan kablolarla 
buraya elektrik akacak, yollar, odalar ve ahırlar ge-
celeri de sıcak ışıkla aydınlatılacaktı. İnsanlar açık 
havada şapkalarını ve sevinç nidalarını atarken tüm 
bunları ve daha da fazlasını düşünüyorlardı. Egger 
onlarla birlikte tezahürat yapmak isterdi, ama ne-
dense bir kütüğün üstünde oturup kaldı. Nedenini 
bilmeden canının sıkıldığını hissediyordu. Belki şu 
aniden vadiyi dolduran motor sesiyle ilgisi vardı, 
gürültüyle, ne zaman biteceği bilinmiyordu. Daha 
doğrusu hepten yok olacak mıydı bakalım. Egger bir 
süre oturdu, ama sonra artık dayanamadı. Yerinden 
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fırladı, aşağı koştu, yol kenarında duranların yanına 
gitti, avazı çıktığı kadar bağırdı ve tezahürat yaptı.

Egger çocukken hiç bağırmamış ya da tezahürat 
yapmamıştı. İlkokul yıllarına kadar doğru dürüst 
konuşmamıştı bile. Nadiren gelişi güzel ezbere 
konuştuğu bir avuç sözcüğü güçlükle bir araya ge-
tirmişti. Konuşmak ilgi çekmek demekti ve bu da 
iyiye işaret değildi. Küçük bir çocukken bin dokuz 
yüz iki yılı yazında şehirden dağların ötesine gö-
türecek bir at arabasına bindirilmiş, sonra orada 
öyle hiç sesini çıkarmadan, kocaman gözlerle beyaz 
ışıltılı dağların zirvesine şaşkınca bakakalmıştı. O 
zamanlar dört yaşında olmalıydı, belki biraz daha 
küçük ya da büyük. Kimse tam olarak bilmiyordu 
ve kimse bunu umursamıyordu. Büyük çiftçi Hubert 
Kranzstocker’in umurundaydı en azından, arabacıya 
iki groşen bahşiş ve sert ekmeğin kenarından bir 
parça verip Egger’i isteksizce karşılamıştı. Oğlan, 
düzensiz hayatı nedeniyle kısa bir süre önce Tanrı 
tarafından ince hastalıkla cezalandırılarak eve geti-
rilen baldızlarından birinin tek oğluydu. Boynunda, 
içinde biraz kâğıt para bulunan deri bir para kesesi 
asılıydı daima. Kranzstocker için bu, onu hemen 
cehennemin dibine göndermemek ya da kilisenin 
kapısı önünde papaza bırakmamak için yeterli neden 
sayılırdı, aşağı yukarı böyle düşünüyordu. Egger ne-
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deni ne olursa olsun oradaydı ve hayranlıkla dağlara 
bakıyordu. Bu resim ona erken çocukluk yıllarından 
kalan tek şeydi; onu bir ömür boyu yanında taşıdı. 
O zamandan önceki anıları yoktu ve sonraki yıllar 
da, Kranzstocker çiftliğindeki ilk yılları da günün 
birinde geçmişin sisleri içinde dağılıp kayboldu. 

Bir sonraki anısında kendini yaklaşık sekiz yaşında 
çıplak ve zayıf bir çocuk olarak öküz sabanı üstünde 
asılmış olarak görüyor. Kafası ve ayakları neredeyse at 
gübresi kokan toprağa değecekmişçesine sarkaç gibi 
sallanırken, daha yüksekteki beyaz poposu kış hava-
sında Kranzstocker’in fındık kamçılı dayağına icabet 
ediyordu. Çiftçi her zaman olduğu gibi yumuşaması 
için kamçıyı suya sokmuştu. Şimdi ahlayan bir çığıl-
tıyla Egger’in poposuna inmeden önce havada kısa ve 
tiz tıslama sesleri çıkarıyordu. Egger, çiftçiyi daha sert 
silleler atmaya tahrik edeceği için asla bağırmıyordu. 
Adam, yeryüzünü ve etrafında sıçrayıp oynayan her 
şeyi tebaa yapabilmek için Tanrı’nın eliyle şekillen-
dirilmiş ve sertleştirilmişti. Adam, Tanrı’nın isteğini 
uyguluyor ve Tanrı’nın kelamını ediyordu. Belinin 
gücüyle yaratıyor, can veriyor ve bileğinin gücüyle 
can alıyordu. Adam etti, topraktı, o bir çiftçiydi ve 
adı Hubert Kranzstocker’di. Hoşuna giderse tarlasını 
sürer, bir pasaklı kadını kapıp götürür, bir çocuk 
yaptırır ya da kelam ve ifa adamı olduğu için bir 



17

başkasını da sabanın üstüne asardı. “Tanrı affetsin,” 
diyordu Kranzstocker ve kamçıyı bırakıyordu. “Tanrı 
affetsin.”

Bu cezalandırmalar için yeteri kadar neden vardı: 
Dökülen süt, küflenen ekmek, kaybolan bir sığır ya 
da kekeleyerek okunan akşam duası. Bir keresinde ya 
sırık fazla kalındı ya yumuşatmayı unutmuştu, ya da 
diğerlerinden daha kızgın vurmuştu, tam ne olduğu 
pek söylenemez, her neyse vurdu ve küçük bedende 
bir yer ses çıkararak kırıldı, ama çocuk kıpırdamadı. 
“Tanrı affetsin,” dedi Kranzstocker ve kollarını in-
dirdi. Küçük Egger eve getirildi, samanların üzerine 
yatırıldı ve çiftçinin karısı bir kova su ve bir bardak 
ılık sütle onu hayata döndürdü. Sağ bacakta bir ak-
saklık vardı, ancak bir hastanede muayene ettirmek 
pahalı olacaktı, komşu beldeden kırık çıkıkçı Alois 
Klammerer getirildi. Nazik bir adamdı Alois Klam-
merer, olağandışı küçük, fazlasıyla becerikli, güçlü, 
pembe elleriyle oduncular ve demirciler arasında 
efsaneydi. Yıllar önce bir keresinde büyük çiftlik 
sahibi Hirz’in çiftliğine getirilmişti; çiftlik sahibinin 
ayı gibi güçlü bir yaratık olan yetişkin oğlu, kütük 
gibi sarhoş olup ahır damından düşmüştü. Oğlan 
saatlerce tavuk pisliğine bulanmış halde, acı içinde 
anlaşılmaz sesler çıkararak, elinde yabayla her yak-
laşana karşı kendini başarıyla savunmuştu. Alois 
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Klammerer umursamaz bir gülüşle ona yanaşmış, 
yaba darbelerinden ustalıkla kaçınıp iki parmağını 
tam hedefe, burun deliklerine sokmuş, önce inatçı 
kafasını, hemen ardından çıkık kemiği çekip düzelt-
mek için basit bir hareketle ona diz çöktürmüştü. 

Alois Klammerer küçük Egger’in kırılan uyluk kemi-
ğini de çekip birleştirdi. Sonunda bacağı birkaç dar 
tahta parçasıyla bağladı, şifalı otlardan bir merhem 
sürdü ve kalın bir sargı beziyle sardı. Egger altı haf-
tayı tavan arasında ot minderin üstünde geçirmek ve 
tuvalet işini yattığı yerden, eski bir kaymak kabında 
görmek zorundaydı. Yıllar sonra artık yetişkin bir 
erkek olarak sırtında ölmekte olan bir keçi çobanını 
dağdan aşağı taşıyacak kadar güçlü olduğunda Egger, 
ot, fare pisliği ve kendi dışkısı kokan tavan arasın-
daki geceleri hatırlıyordu. Alttaki odadan yükselen 
ısıyı, döşemelerin arasından hissediyordu. Çiftçinin 
çocuklarının hafifçe inlediğini, Kranzstocker’in gök 
gürlemesi gibi horlamasını, çiftçinin karısının an-
laşılmaz seslerini duyuyordu. Ahırdaki hayvanların 
gürültüleri, hışırtıları, nefes alışları, çiğnerken çı-
kardıkları şapır şupur sesleri, soluk soluğa kalışları 
buraya kadar geliyordu. Bazen, aydınlık gecelerde 
uyuyamadığı zaman, ay çatı katının penceresinde 
gözüktüğünde ona yaklaşabilmek için olabildiğince 
dik oturmaya çalışıyordu. Sevecen ve yumuşak ay 
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ışığında seyrettiği ayak parmakları, ufak yuvarlak 
peynir dilimleri gibi gözüküyordu. 

Altı hafta sonra sargıyı çözmek için çıkıkçı tekrar 
çağrıldığında ayak bir tavuk ayağı kadar inceydi. 
Ayrıca kalçadan çıkık, genelde biraz eğri ve bükülmüş 
gözüküyordu. “Zamanla kaybolur, hayattaki her şey 
gibi,” dedi Klammerer, yeni sağılmış sütle çanakta 
ellerini yıkarken. Küçük Egger dişini sıkıp yataktan 
kalktı, kendini sürükleyerek evden çıktı, çuha ve 
kaplanotu çiçeklerinin açtığı, tavukların otladığı 
çayırda biraz yürüdü. Geceliğini sıyırıp çıkardı ve 
kollarını uzatarak çimenlerin üstüne sırtüstü bıraktı 
kendini. Yüzüne güneş vuruyordu ve hatırlayabildiği 
kadarıyla, çoktandır hayalini yitirdiği annesini ilk kez 
düşünüyordu. Nasıldı biriydi? Sonlara doğru neler 
hissetmişti orada öylece yatarken? Küçücük, ince ve 
beyaz? Alnına düşen titrek, küçük bir güneş ışığıyla?

Egger tekrar gücünü kazandı. Ancak bacağı eğri 
kaldı, artık hayat boyu topallayarak hareket etmek 
zorundaydı. Sanki sağ bacağın vücudun geri kalan 
kısmından hep biraz daha fazla bir süreye ihtiyacı 
varmış, sanki her bir adımı ölçmek zorundaymış, 
sanki böyle bir zahmete değermiş gibi.

Andreas Egger’in bundan sonraki çocukluk yıllarına 
ait hatıraları lime lime ve parça parçaydı. Bir kere 
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bir dağın nasıl hareket etmeye başladığını gördü. 
Dağ yamacının gölgeli tarafı boyunca ilerleyen bir 
sarsıntı göründü ve bütün yamaç kasvetli bir inil-
tiyle kaymaya başladı. Toprak kitleleri, orman şape-
lini ve birkaç samanlığı sürükledi, yıllar önce terk 
edilmiş kireç taşı sarayının sallantılı duvarlarını da 
altına gömdü. Arka bacaklarından birindeki ülser 
yüzünden sürüden ayrılan bir buzağı, taş yığınlarıyla 
sürüklenip yutulmadan önce, bağlı olduğu kiraz 
ağacıyla birlikte vadiye tepeden bön bön baktığı bir 
yüksekliğe kadar çıktı bir an için. Egger insanların 
evlerinin önünde ağzı açık durup vadinin öteki ya-
nındaki felaketi seyrettiklerini hatırlıyordu. Çocuklar 
ellere sarılıyor, erkekler susuyor, kadınlar ağlıyordu 
ve bütün bunların üstüne tövbe duası eden yaşlıların 
mırıltıları ekleniyordu. Bir iki gün geçtikten sonra 
buzağı, birkaç yüz metre aşağıda, hâlâ kiraz ağacına 
bağlı olarak, şişmiş karnı ve göğe bakan katılaşmış 
bacaklarıyla su kenarında kıyıya vurmuş bir şekilde 
akarsu dönemecinde bulundu.

Egger yatak odasındaki büyük yatağı çiftçinin ço-
cuklarıyla birlikte paylaşıyordu, ama bu onlardan 
biri olduğu anlamına gelmiyordu. Çiftlikte geçirdi-
ği hayatı boyunca yabancı, lanet olası bir baldızın 
gayrimeşru dölü, katlanılan ve köylü merhametini 
sadece ve sadece boyundaki deri kesesindekilere borç-
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lu olan kişi olarak kaldı. Aslında bir çocuk olarak 
görülmüyordu. Çalışacak, ibadet edecek, poposunu 
fındık kamçısına uzatacak bir yaratıktı. Bir tek çiftçi 
eşinin yaşlı annesi, nine, ara sıra sıcak bir bakış ya 
da cana yakın bir sözle sempati gösteriyordu. Bazen 
elini başına koyuyor ve kısa bir Tanrı’ya emanet ol 
duası mırıldanıyordu. Egger ot biçerken onun ani 
ölümünü öğrendiğinde -ekmek pişirirken bilincini 
kaybetmiş, öne doğru devrilmiş ve yüzü hamura girip 
boğulmuştu- elindeki orağı bıraktı, gıkı çıkmadan 
Adlerkante’nin üstüne kadar tırmanıp ağlamak için 
gölgeli bir yer aradı. 

Ninenin cansız bedeni üç gün boyunca evle ahır 
arasındaki küçük odada, bir tabutta sergilendi. Oda 
zifiri karanlıktı, pencereler karartılmıştı ve duvar-
lar siyah bezlerle örtülüydü. Ninenin elleri tahta 
bir tespihin üstüne kavuşturuldu ve yüzü, iki titrek 
mumla aydınlatıldı. Cesedin çürüme kokusu hızla 
bütün eve yayıldı; dışarıdaki boğucu yaz sıcağı, tüm 
aralıklardan ölü odasına giriyordu. Sonunda iki dev 
Haflinger atının çektiği cenaze arabası gelince çift-
çiler vedalaşmak için son kez cenazenin etrafında 
toplandı. Kranzstocker naaşın üstüne kutsal su serpti. 
Hafifçe öksürerek birkaç lafı bir araya getirdi. “Nine 
artık gitti,” dedi. “Nereye olduğu bilinemez, ama 
doğru olan olacak. Yaşlının öldüğü yerde yenilere 
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