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1.

Sonbaharın gelişini haber veren ilk işaretler Adelmo 
Farandola’yı erzak almak için köye inmeye mecbur 
bırakmıştı. Sabah kulübeden dışarı çıkıp etrafa bakınca 
üzeri kırağıyla kaplı çimenlerin güçlükle çözülmeye 
başladığını gördü. Derin vadide aralıksız esen dondu-
rucu rüzgâr kulübenin duvarlarının arasında yayılıyor, 
sanki gece gündüz kapıya vuruyordu. Gitgide geniş-
leyerek yükselen bulutlar artık kayalıkların üzerinden 
hiç ayrılmıyordu.  

Bu yüzden çok geç olmadan ve yağacak kar yürümeyi 
iyice zorlaştırmadan köye inmek gerekiyordu. 

Adelmo Farandola çantası sırtında yürüyordu. Biraz 
kuru ete, sosise, şaraba ve tereyağına ihtiyacı vardı. 
Önceden kenara ayırdığı patatesler tüm kış boyunca 
ona yeterdi. Patatesler şimdi ahırın karanlığında, dağ-
da kullandığı eski eşyaların, bidonların, dizginlerin, 
yayıkların, zincirlerin, fırçaların yanında dinleniyor; 
gıdıklanıyormuş gibi tomurcuklanarak soluk renkli 
filizlerini dışarı çıkarıyordu. Patatesler oradaydı. So-
ğuktan buruşmuş olsalar da hâlâ yenebilir haldeki ka-
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salar dolusu elma da oradaydı. Adelmo Farandola, tadı 
insanın dişini kamaştırıp burun kıllarına kadar uzanan 
ve bereketli bir avın sonrasında dinlenmeye bırakılmış 
et gibi kokan bu bozuk elmaları severdi. Elmalar da 
oradaydı ve kış boyunca yeterli olacaklardı. Sosis gere-
kiyordu ve de şarap. Şarap ve tereyağı. Tereyağı ve tuz.

Köye inerken rüzgâr yaşlı adamı yana eğiyordu. Aşağı 
inerken bu kadar çaba sarf etmek zorunda kalmak onu 
şaşırtmıştı. Köyden geri dönüş yolunda, bu rüzgârda 
yukarı çıkarken ne kadar zorlanacağını düşününce az 
daha gülecekti. Patika, dar geçitlerin ve düzlüklerin 
arasından aşağı doğru uzanıyor, bazen etrafa dağınık 
halde yayılmış kütüklerin, uzun çimenlerin ya da dur-
madan hareket eden taş yığınlarının arasında gözden 
kayboluyordu; yine de adam yolunu kaybetmiyordu.

Burada, yamacın ortasında sonbahar, melez çamları 
soluk sarı bir renge boyamıştı. Vadi tabanının üzüm 
bağlarıyla, kızılağaç ve kestane ağacı ormanlarıyla coşan 
renk paletine, neşeli ve arsız sonbaharına hiç benze-
miyordu. Burada yapraklar çabucak soluyor, daha yere 
bile düşmeden dallarda hızla kuruyordu.

Eskiden Adelmo Farandola dinî bayramlarda fanfarı 
dinlemek için sıkça köye inerdi. Evlerin duvarlarının 
arkasına gizlenir, müziğin sesinin uzaktan kendisine 
ulaşmasını beklerdi. Ama bir süre sonra bunu yap-
maya son verdi; çünkü biri onu görmüş, tokalaşmak 
için elini uzatmış ve biraz sohbet etmek istemişti. Ar-
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tık yalnızca kayın ağaçlarının bulunduğu yere kadar 
iniyor, yapraklarla ve ağaç gövdeleriyle korunan bu 
noktadan dinliyordu fanfarı. Müziğin sesi uzaktan belli 
belirsiz yükseliyordu. Davulun gümlemesi, tuba ve 
klarnetlerin tiz sesleri rüzgârda titreşen anlaşılmaz bir 
gürültüye dönüşmüştü, ama bu kadarı ona yetiyordu. 
Hatta bir keresinde birkaç melodi ona tanıdık gelmiş, 
yaşlı adam müziğe eşlik etmeyi bile istemişti. Sonra 
şarkıyı mırıldanmaya başlamıştı; ama bunu çok yavaş 
bir şekilde yapıyordu, çünkü oralardan gelip geçen, 
onunla tanışmaya, elini sıkıp gitmesine engel olarak 
ona bilmediği, hatırlamadığı, bilmek ya da söylemek 
istemediği şeyleri sormaya meraklı birileri tarafından 
fark edilmek istemiyordu. 

Bir süre sonra fanfar da midesini bulandırmıştı. Çok 
fazla gözüküyorlardı, çok kalabalıklardı, çok gürültülü 
ve çok neşelilerdi. Yere tükürdü; arkasını dönüp eve 
uzanan dik yokuşu çıkarken kendi kendine fanfarın 
berbat çaldığını, köylülerin hepsinin aptal olduğunu 
ve müziğin hiçbir işe yaramadığını söyledi.

Yine de onu, yani bu fanfarı rüyasında görmüş, mü-
zisyenlerin kusursuz bir uyumla çok güzel melodiler 
çaldığını duymuştu. Rüyasında hiç korkmadan arkala-
rına geçip onları takip etmiş –sanki gençliğine ait bü-
tün anıları zihninde saklıyormuşçasına– kızlarla ettiği 
dansları, diğer taliplerle yaptığı tartışmaları, giriştiği 
kavgaları, özellikle de kızlarla çoğu zaman susarak, 
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iç çekerek ve sarhoşluktan hıçkırarak geçirdiği uzun 
sohbetleri hatırlatan müziğe bağıra bağıra eşlik etmişti.

Köyün ilk evleri göründüğünde Adelmo Farandola’nın 
içinde tuhaf bir his belirdi. Etrafına baktı. Her şey, 
dağlarda aylar süren bir yalnızlıktan sonra ihtiyaçlarını 
almak için geri geldiği diğer zamanlarda olduğundan 
daha az yabancı gözüküyordu gözüne. Emin adımlarla 
köyün yol denilebilecek tek yoluna girerek onu şaşırtan 
bir kolaylıkla dükkân denilebilecek tek dükkâna doğru 
ilerledi. Küçük dükkân tozlu malzemelerle, uzun süre 
güneşin altında sergilenmekten neredeyse tamamen 
renklerini yitirmiş hediyelik eşyalarla dolu darmadağı-
nık vitriniyle köydeki kilisenin meydan denilebilecek 
tek meydanında gözükmüştü. Burada her şey satılırdı; 
yiyecekler, tarım aletleri, çamaşırlar, gazeteler, hatta 
kadınların ilgisini çekecek ufak tefek eşyalar bile vardı. 
Adelmo Farandola, farkına varmadan kiliseye girerken 
saygı göstermek için ya da kapının pervazına çarpma-
mak için yapıldığı gibi başını eğerek içeri girdi.

Dükkândaki kadın şaşkınlıkla ona bakarak gülümsedi.

“Günaydın,” dedi. “Lütfen kapıyı açık bırakın, teşek-
kürler.”

“Size de günaydın,” dedi Adelmo Farandola yavaşça. 
Uzun süredir konuşmadığı için cümle kurmakta zor-
lanıyor, kelimeler ona söylenmesi zor tekerlemeler gibi 
geliyordu. Fark etmeden arkasındaki kapıyı kapatmıştı.
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“Bir şey mi unuttunuz?”

“Hayır, benim... bir şeyler almam gerekiyor.”

“Tamam, ben de bunu söylüyorum. Geçen sefer almayı 
unuttuğunuz bir şey mi var?”

Yaşlı adam geçen seferi düşündü.

“Geçen hafta, evet. Ne zamandı? Salı mı, çarşamba 
mı? Siz hatırlıyor musunuz?”

“Ben... ben alışveriş yapmak için gelmiştim.”

“Onu anladım. Ama geçen hafta da yüzünüzde aynı 
ifadeyle gelip kış için alışveriş yapmıştınız. Ben de ge-
çen sefer geldiğinizde buralara kadar inip tekrar geri 
dönmenizi gerektirecek kadar önemli bir şeyi almayı 
mı unuttunuz diye soruyorum. Gerçi, döndüğünüz 
yerin neresi olduğunu da tam olarak bilmiyorum ya...”

Kadının ağzı iyi laf yapıyordu. Aylardır sessizliğe alış-
mış Adelmo Farandola ise kendini ifade etmek şöyle 
dursun, dinlemeyi bile beceremiyordu.

“Geçen defa, yani geçen hafta salı ya da çarşamba günü 
bir yığın şey satın aldığınıza göre tam olarak ne unut-
muş olabileceğinizi merak ediyorum. Yoksa sadece 
geçerken uğrayıp selam vermek mi istediniz?” dedi 
kadın gülerek. Kahkahası öyle uzun sürdü ki tüyleri 
ürperen zavallı Adelmo Farandola hiçbir şey satın al-
madan dükkândan kaçmak istedi; ama bunu yapmak 
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yerine kekeleyerek, “Ben... geçen nisandan beri köye 
hiç inmedim ki...” dedi.

“Ama sizi burada gördüm diyorum! Salı ya da çarşamba 
günüydü! Benimle dalga mı geçiyorsunuz?”

“Hayır, ben...”

İçeri başka bir müşteri girdi. Eskiden aletleri tamir eden 
yaşlı bir köylüydü. Kapının zilinden korkan Adelmo 
Farandola karanlık bir köşeye çekildi.

Yaşlı adam içeriyi koklayarak güldü ve kadına, “Bir 
sorun mu var?” diye sordu.

“Benito!” dedi kadın içeri giren adama gülerek. “Signor 
Adelmo şaka yapıyor. Geçen hafta buraya uğrayıp kış 
için dükkânda ne var ne yok satın aldığını hatırla-
mıyormuş gibi davranıyor. Lütfen kapıyı açık bırak, 
teşekkürler.”

Yaşlı adam hâlâ gülüyordu. Parmaklarını, kırlaşmış 
bıyıklarına götürdü ve hiçbir şey söylemedi.

“Geçen nisandan beri köye hiç inmedim,” diye kekeledi 
Adelmo Farandola.

Yaşlı adam güldü ve hiç sesini çıkarmadı.

“Sen söyle, Benito, beyefendi geçen salı ya da çarşamba 
buraya gelip bir yığın malzeme almadı mı?”

“Evet, ben de seni gördüm,” dedi yaşlı adam gülerek.

“Ama nerede?”
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“İşte burada, dışarıda, sokakta. Bir eşek gibi yüklen-
miştin.”

“Ben de size bunu söylemiyor muyum zaten?” dedi 
kadın zafer kazanmış gibi bir tavır takınarak. “Ama 
Signor Adelmo hep şaka yapmak ister, hiçbir şey ha-
tırlamıyormuş gibi davranır.”

Bu sefer susan Adelmo Farandola oldu. O hiç şaka 
yapmazdı, nasıl şaka yapılacağını bilmezdi, hatta şaka 
yapmak ne demek bunu bile bilmiyordu. Aklına şaka 
yapmak gelecek olsa bile hiç kimse şaka yaptığını fark 
etmezdi, çünkü nasıl şaka yapacağını bilmiyordu. Olsa 
olsa şimdi yaptıkları gibi onu aptal yerine koyarlardı. 

“Pekâlâ, ne istiyorsunuz?” dedi kadın. Başka bir müşteri 
geldiği için şimdi biraz daha aceleci davranıyordu.

“Şey, ben... Ben...”

“Evet, siz?”

“Geçen sefer ne aldığımı tam olarak hatırlamıyorum...”

“Nasıl hatırlamıyorsunuz?”

Yaşlı adam, dağdan gelen adamın zayıf hafızasına kendi 
kendine güldü.

“Ne satın aldığımı hatırlamıyorum... çünkü biraz tuza 
ihtiyacım var...”

“Ama size üç paket vermiştim!”

“...tereyağı...”
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“Üç kilo! Hem o kadar tereyağını ne yapacaksınız ki?”

“...şarap...”

“Ah, o hiç yeterli gelmez zaten,” dedi yaşlı adam gü-
lerek.

“Bir damacana size yetmiyor mu? Tüm o şeyleri satın 
aldığınızda onlarla asla yukarı çıkamayacağınızı san-
mıştım! Bu arada, gerçekten bunu nasıl başardınız?” 
dedikten sonra göz kırparak devam etti. “Aldığınız onca 
şeyi bitirdiğinizi söylemeyin bana sakın.”

Yaşlı adam gülüp duruyordu. “Şarap çabuk biter!” dedi 
kahkaha atarak.

Bütün bunlar nihayet bitince Adelmo Farandola 
dükkândan eli boş çıkmamak için iki büyük şişe kır-
mızı şarap ve üç çift yün çorap alarak kadının şaşkın-
lıkla eline aldığı büyük, buruşuk ve kirli banknotlarla 
ödemeyi yaptı. Sonra da soğuk kış rüzgârının estiği 
sokağa çıktı. 

“Kapıyı açık bırakın!” diye bağırdı kadın arkasından.

Zihninde zayıf da olsa bir hatıra belirmeye başladı. Bu 
evler, bu taşlar ona gerçekten de olması gerektiğinden 
daha fazla tanıdık geliyordu. Kısa bir süre önce bu kü-
çük dükkâna gelerek alışveriş yapmıştı. Kadın haklıydı. 
Damacananın ve aldığı diğer malzemelerin ağırlığıyla 
dağa çıktığını, terlediğini, kollarının ve sırtının ağrı-
dığını hatırlamaya başladı. O gün nefes nefese kalan 
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kendisiydi, ama dikkati dağınık olduğu için yanında 
başka birinin olduğunu sanarak birkaç kez durup, “Kim 
var orada?” diye sorduğunu hatırlıyordu. Yoksa daha 
önceki yıllarda aynı yolu aynı yüklerle çıktığı zaman-
ları mı hatırlıyordu? Köyün dışına doğru uzanan yola 
girdi. Yol, geriye kalan son mahsullerin ve uzayıp giden 
karalahanaların kokusunun yayıldığı sebze bahçeleriyle 
tarlaların arasında toprak bir yola dönüşüyordu. Adam, 
melez çamların olduğu yerde, dağlardaki derin vadi-
lere doğru tırmanan dar bir patikaya dönüşen bu yol 
boyunca başını uzun uzun sağa sola salladı.
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2.

Adelmo Farandola kafası karışıp morali bozularak geri 
dönmüştü. Hatırlamıyordu. Unuttuğunu da hatırla-
mıyordu. Dükkândaki ahmak yaşlı adamın ve kadının 
yaptığı bir şakanın kurbanı olduğu düşüncesi de gidip 
geliyordu. 

“İstedikleri tek şey benimle dalga geçmek. Köylüler 
işte,” dedi ve yere tükürdü. Bunu köylülerin “şehir-
liler işte,” derken takındıkları tavırla, onlar gibi yere 
tükürerek söylemişti.

“Gidip ahıra bakacağım, dağa geri geldiğimde yaptığım 
ilk şey ahıra bakmak olur. Aşağıdan satın aldıklarımı 
her zaman oraya koyarım. Ahırda her şey aylarca, bo-
zulmadan taptaze kalır. Dağa döner dönmez kontrol 
ederim. Eğer bir şey yoksa geri dönüp onlara günlerini 
gösteririm.”

Adelmo Farandola adım adım intikam planını yaptı. 
Kadının dükkânını ateşe verdiğini, yaşlı adama sal-
dırmak için pusuya yattığını, ikisine de vurduğunu 
hayal etti. Yaptığı intikam planını düşünmek onu biraz 
rahatlatarak tatmin etmişti. Bunları gerçekten yapmış 
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olmuyordu, ama yıllar süren yalnızlığın gerçekle hayali 
birbirine karıştırdığı bir durumda bu düşünceler ona 
gerçeğe yakın gibi geliyordu. İri bir kayanın üzerine 
oturan Adelmo Farandola, tüm köyü alevlerin –çok 
büyük alevlerin– sardığını ve çığlıkların her yeri kap-
ladığını düşündü. İtfaiyecilerin gölgelerinin çaresizce 
çırpındığı ve su taşıyan helikopterlerin pervanelerinin 
üzerinde dönüp durduğu bir yangını hayal ettiği bu 
gündüz düşünün sonunda sakinleşmiş, hatta gülüm-
semeyi bile başarmıştı. Elbette şimdi ahıra bakacaktı. 
İlk yaptığı iş hep bu olurdu. Kötü bir şakanın kurbanı 
olduğu düşüncesi artık onu rahatsız etmiyordu. Hiç 
bilmediği bir sebep yüzünden ahıra bakacaktı. Hayalin-
deki artık sönmüş yangının dumanları arasından kapısı 
açık ahırdaki şarap ve yiyecek yığını görünüyordu.

Melez çam ormanının ortasında, tam da dik yokuşu 
yumuşatacak birkaç dönemecin bile olmadığı tırman-
ması güç noktada, arkasından gelen soluğu duydu. 

“Kim var orada?” diye sordu güçlükle nefes alırken.

Kimse cevap vermedi, ama ağır soluğun sesi kesilme-
mişti.

“Kim var orada?” 

En sonunda bir karınca sürüsünün arkasından yaşlı, 
hiçbir cinse ait olmayan, dili dışarıda sallanan, farklı 
renkteki gözleri iyice açılmış, kulakları eğik bir köpek 
kafasını çıkardı.
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Adam eğilip yerden bir taş alarak ona fırlattı. Köpek 
yerinden kımıldamadı. Taş boynuna gelince de hafifçe 
inledi.

“Git buradan!” diye bağırdı Adelmo Farandola. Sonra 
yürümeye başladı.

Köpek başını eğerek onu takip etmeye devam etti. 
Acıkmış gibi gözüküyordu. Adelmo Farandola, bir süre 
hiçbir şey yokmuş gibi davranarak arkasından gelme-
sine izin verdi. Hatta nasıl yapıldığını hiç bilmediği 
halde ıslık çalmaya çalıştı. Dişlerinin arasından sadece 
melodisi olmayan cılız bir tıslama sesi çıkıyordu.

Farkına bile varmadan kendini dağın kayalıklarının 
önünde buldu. Zaten bildiği yol boyunca, hiç düşün-
meden, arka arkaya adım atarak yürüdü. İşte oradaydı. 
“Alpler,” diye mırıldandı kendi kendine. Şaşkınlığı 
köpeğin de hafifçe havlamasına neden olmuştu. 

Adelmo Farandola hayvana baktı. Köpek, soru soruyor-
muş gibi yeniden havladı. Adam ona bir şey söylemek 
istiyordu, ama bir köpeğe ne söyleneceğini bilmiyordu. 
Bu yüzden sessiz kaldı. Belki sonra ona ıslık çalarım, 
diye düşündü. Köpekler ıslık çalınmasından hoşlanır. 
Birazdan ona birkaç kez ıslık çalarım, bakalım ne ya-
pacak. Köpek susuzluktan ve yorgunluktan dilini dışarı 
çıkarmıştı. Yolun kenarındaki kirli su birikintisinden 
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içmeye koyuldu gürültüyle. Adelmo Farandola ona 
engel olmadı. Aslında o da susamıştı. 

Boğazındaki kuruluk hissi birdenbire ona şarabı hatır-
lattı. Ahıra doğru yöneldi. Bir zamanlar içinde –artık 
sahip olmadığı– birkaç ineğin kaldığı ahır soğuk ve 
karanlıktı. “Kim bilir nereye gittiler,” dedi. “Acaba 
öldüler mi? Belki de biri onları çalmıştır. Bir anlık 
dikkat dağınıklığında onları kaşla göz arasında alıp 
götürmüşlerdir. Bu sadece benim başıma gelmemiştir 
herhalde. Zavallı insanların hayvanları hep çalınır.”

Ahıra gitti, kapıyı açtı. Damacana orada, karanlıkta, 
kırık bir yayığın yanındaydı. Dinlendirilmiş et gibi ko-
kan elmaların ve soluk renkli minik ayaklara benzeyen 
filizleriyle patateslerin doldurduğu kasalar oradaydı. 
Alkol dolu bir bidon vardı. Sosisler kirişe asılmıştı. 
Tozlu bir ekmek dolabında kurumaya ve güvelenme-
ye yüz tutmuş ekmekler vardı. Yaz boyunca toplanan 
odunlar da oradaydı. Süt şişeleri vardı. Tereyağı. Her 
şey oradaydı. Ekşimiş elmaların kokusu, içeri girip 
etrafı kurcalamak isteyen köpeği hapşırtmıştı. Adelmo 
Farandola ona dönerek, “Hayır,” dedi. Hayvana söyle-
diği ilk kelime buydu. “Hayır.” Sonra iyice anlasın diye 
ona bir tekme attı. Ne demek istediğini anlayan köpek 
başını eğerek geri çekildi ve bozulan yiyeceklerin ağır 
kokusunun hayvanlara verdiği tatlı sarhoşlukla yetindi.
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Adelmo Farandola o gün, biraz üşengeçlikten biraz 
da ona acıdığı için köpeğin peşinden gelmesine, hatta 
kafasını kulübenin içine, yemek yediği, uyuduğu ve 
zaman geçirdiği odaya sokmasına izin verdi. Köpek 
kulaklarını indirip mahcup bir ifadeyle kapıda dur-
duğunda ona seslendi.

“Ne yapıyorsun orada?” dedi. “Gel. Kapıyı kapat, içeri 
soğuk giriyor,” diye ekledi sonra.

Köpek dikkatle ilerledi. Adelmo Farandola birkaç da-
kika sonra kapıyı kapatmaya gitti. Ardından sobanın 
önüne oturup kendinde onu yakacak gücü bulmaya 
çalıştı. Kulübe soğuktu. İnsanın iliklerine işleyen, göz-
lerinin etrafına acıdan halkalar çizen, rutubetli ve hiç 
yumuşamayan bir soğuktu. Gözlerini kapatan Adelmo 
Farandola iç çekip başını öne eğerek hafif bir uykuya 
daldı.

Uyandığında köpek hâlâ oradaydı. Ayaklarının dibine 
uzanmış yatıyordu. Az önce durduğu yerden daha yakı-
na gelmiş gibi gözüküyordu. Orada, kafasını patilerinin 
arasına koymuş, kulaklarını kaldırmış ona bakıyordu. 
Adam esnedi, geğirdi, yellendi, tekrar geğirdi. Köpeğin 
kulakları duyduğu her seste kıpırdadı. Artık sobayı 
yakmanın vakti geldi, dedi Adelmo Farandola kendi 
kendine. Karanlık oldu. Onu yakmanın vakti geldi.

Kararmış sobanın içinde yanması uzun süren ateş, en 
sonunda, eski ve nemli dergilerin kâğıtlarıyla, çalı çırpı 
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ve alkolle tutuşarak alevlendi. Etrafı aydınlatan bir ateş 
değildi. Bir süre sadece soğuğu yumuşatır gibi oldu. 
Yarım saat sonra, gece olup dışarıdaki soğuk dayanılmaz 
bir hal aldığında sobadan belli belirsiz bir sıcaklığın 
yayılmaya başladığı hissedildi.

“Hoşuna gitti mi?” dedi Adelmo Farandola biraz sonra. 
Kendi kendine konuşmak ona tuhaf gelmiyordu, ama 
bir köpekle konuşmak onu huzursuz etmişti. “Hoşuna 
gitti mi?” diye tekrar denedi adam. Eğer ayaklarının 
arasında duran bu hayvanla vakit geçirecekse onunla 
konuşmaya bir an önce alışması iyi olurdu. Belki de 
bir çoban köpeğidir, dedi kendi kendine. 

“Çoban köpeği misin?”

Köpek doğrularak bir şeyi bekliyormuş gibi oturdu.

“Çoban köpeği misin?”

Köpek inledi.

“İnekler için işime yarayabilirsin,” dedi Adelmo Fa-
randola. Sonra yıllardır ineği olmadığını hatırladı. 
Artık kaskatı olmuş eski gübrelerle kaplı taş ahır boş 
ve soğuktu.

“Önemi yok,” dedi sonra. “Bekçilik yapmayı biliyor 
musun? Etrafta dolaşan baş belalarını ısırmayı biliyor 
musun?”

Köpek havladı. Adam hayvanın bu tepkisini olumlu 
bir yanıt olarak algıladı.
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“Çünkü buraya bir sürü baş belası gelir. Bu yüzden 
yazları hiçbirinin çıkamayacağı daha yüksek bir yerde 
kalıyorum. Mesela, bu yaz...”

Ateşe bir şeyler atmak için durdu.

“...bu yaz üç aptal, çantalarıyla birlikte buraya geldi. 
Sana şimdi anlatamayacağım bir yığın şey söylediler. 
Onlara, ‘Bende hiçbir şey yok, hiçbir şey yok!’ dedim. 
İnanmadılar. Eve girmek istediler. Peynirimi çalmak 
istediler. ‘Peynirim yok!’ dedim. Fotoğrafımı çekmek 
istediler. Eve dönünce bana gülmek için elbette. ‘Ho-
şuma gitmiyor, istemiyorum!’ dedim. Umursamadılar, 
devam ettiler. Onlara taş atmak zorunda kaldım. Neyse 
ki buralarda taş hiç eksik olmaz. Etrafta çalıdan çok 
taş vardır. Onlara bir sürü, bir sürü taş attım. Galiba 
taşları onlara isabet ettirdim ki korkak tavşanlar yolun 
aşağısına kaçtılar. Düştüklerini gördüm.”

Adam kıs kıs güldü.

“Sen,” dedi köpeğe, “sen baş belalarını ısırmayı biliyor 
musun? Eğer biliyorsan işime yarayabilirsin. Bilmi-
yorsan yine de yanımda kalabilirsin. Yo, arkadaşım ol 
diye değil, arkadaşa ihtiyacım yok. Erzaklar tahmin 
ettiğimden önce biterse diye söylüyorum.”

Köpek söylediklerinin tek bir kelimesini bile kaçır-
mamıştı.
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“Bazı ülkelerde insanlar her gün köpek yiyor. Bence 
bunda kötü bir şey yok. Siz de diğer hayvanlar gibisiniz. 
Etiniz var. Doğru şekilde pişirmek yeterli.”

Ateş artık çıtırdayarak yanıyordu.

Köpek hafifçe inleyince Adelmo Farandola, “Bunda 
kötü bir şey yok,” diye tekrarladı.

Ertesi sabah Adelmo Farandola ve köpek, hava alıp 
taşların arasına işemek için dışarı çıktı. 

Dağın bulunduğu havzanın çimenlik tabanı, çobanların 
otlağın bir kısmını temizlemek için yüzyıllardır buraya 
yığdıkları taşlarla kaplıydı. Ama yamacın yukarısından 
sürekli aşağı kayan toprak ve taş yığınları, çobanların 
temizlediği yerleri doldurup onları yeniden taşların 
altına gömüyordu. İnsanlar, nesiller boyunca sahip 
oldukları birkaç ineği besleyebilmek için bu işe yaramaz 
havzadaki otların, düğün çiçeklerinin, kar çanlarının, 
çuha ve rüzgâr çiçeklerinin, baklagillerin en azından bir 
kısmını kurtarmaya çalışmıştı. Onlar fakirlik ve kıtlığın 
dirençli kıldığı nesillerdi. Artık insanlar taşlarla kaplı bu 
derin vadiden vazgeçmenin daha iyi olacağını anlamış, 
havzayı tıpkı kurumuş bir nehir yatağı gibi döküntü-
lerle dolmaya terk ederek daha dayanıklı bölgelere göç 
etmişlerdi. Şimdi burası, bir araya toplanmış sessiz taş 
idollere, tortuların birikerek oluşturduğu konik ve küre 
şekilli toprak yığınlarına ev sahipliği yapıyordu. Git-
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