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1

Dün deniz pırıl pırıl uzanıp gidiyordu; bugün de ayna gibi önü-
müze serili. Adada pastırma yazı ve sıcaklık... Ah, hava öyle ılık, 
öyle hoş ki! Fakat güneş yok. 

Yıllar var, çevremde böylesine bir sessizlikten yoksunum; belki 
yirmi, belki otuz sene evveldi o, belki de daha önceki bir hayatta 
kaldı. Ama ben bir zamanlar bu sükûneti hissettim herhalde; 
değil mi ki burada dolaşıp duruyor, şarkı mırıldanıyor, hayran 
oluyor, her taşla, her otla ilgileniyorum, onlar da benimle ilgilenir 
gibiler. Birbirimizi tanıyoruz. 

Yaban otları bürümüş yolda ormana doğru yürüyünce kalbim 
bambaşka bir sevinçle ürperiyor. Hazan denizinin doğu kıyısında 
bir yer hatırlıyorum, ben oraya gitmiştim bir zamanlar. Orası 
da buraya benziyordu; o deniz de sessiz, ağır, açık boz renkti, 
şimdi şu deniz gibi. Ormanı geçtim, gözlerim yaşardı, heyecan-
lanmıştım. “Tanrım!” diyordum boyuna. “Demek buraya tekrar 
kavuşacakmışım!”

Sanki evvelce gelmişliğim varmış gibi. 

Fakat bir başka zamandan, ormanı ve yolları aynı bir başka di-
yardan, ben buraya eskiden de geldim belki. Belki ormanda bir 
çiçektim, ya da akasyanın birinde yuva kurmuş bir böcek. 

Ve ben işte buraya geldim. Uzun yolu belki bir kuş olarak geç-
tim. Yahut İranlı bir tacirin yolladığı bir meyvenin içinde bir 
çekirdektim... 

İşte şimdi şehrin gürültü ve kalabalığından, gazetelerden, insan-
lardan kurtuldum, hepsinden kaçtım; evvelce bırakıp gittiğim 
kırlar ve yalnızlık, beni geri çağırdı çünkü. “Göreceksin, her şey 
yoluna girer!” diye düşünüyor, çok iyi şeyler umuyorum. Ah, 
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önceleri de bırakıp kaçmış, ama sonra yine şehre dönmüştüm. 
İşte yine kaçtım. 

Ama bu sefer, ne pahasına olursa olsun, huzura kavuşmayı iyice 
koydum aklıma. Burada şimdilik bir kulübe kiraladım; evimin 
işlerine Gunhild Nine bakıyor. 

Yemişleri olgun mercan taneleri gibi üvez ağaçları ormanı kapla-
mıştır; ağır salkımlar tok bir sesle toprağa düşüyor. Devşirilme-
leri kendiliğinden, ekilmeleri kendiliğinden; her yıl inanılmaz 
bir bolluk ziyan olup gidiyor; bir ağaçta üç yüzden çok salkım 
saydım. Yamaçlarda turfandaya kaçmış oldukları halde ölmek 
istemeyen inatçı çiçekler var hâlâ. 

Gunhild Nine’nin de çağı geçmiş çoktan, ama ölmüyor! Gunhild 
Nine ölüme aldırmıyor âdeta. Aşağıda deniz kıyısında balıkçılar 
çalışır, sepetlerini katranlayıp kayıklarını boyarlarken Gunhild 
Nine, fersiz gözleri, fakat en kurnaz bir pazarcı zekâsıyla balık-
çılara yaklaşır, “Bugün uskumru kaça?” diye sorar. 

“Dünkü gibi!” cevabını alır. 

“Öyleyse sizin olsun!” 

Balıkçılar çok iyi bilirler, Gunhild Nine mahsus gidiyor gibi 
yapanlardan değildir, çokluk ardına bakmadan çekip gitmiştir 
kulübesine. Bu yüzden, “Hey!” diye seslenirler. “Yarım düzineye 
bugün yedi uskumru giriyor, çünkü sen eski müşterimizsin!” 

Gunhild Nine, o zaman balık alır...

Çamaşır iplerinde kırmızı eteklikler, mavi gömlekler ve çok 
kalın iç çamaşırları asılı; hepsini de adanın henüz sağ ve eski 
toprak yaşlı kadınları dokumuş, örmüştür. Ama iplerde insanı 
güzelce üşütüp mosmor eden kolsuz, ince gömleklerin ve ip gibi 
uzayabilen leylak rengi yün kazakların da kurutulduğu görülür. 
Bu uydurma şeyler nereden gelmiş buraya? Evet, onları kız ev-
latlar, zamane kızları şehirde çalışıp kazançlarıyla almışlardır, 
kollayarak, seyrek yıkanırlarsa güç bela bir ay dayanırlar. Bunları 
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giydiniz mi gitgide çoğalan delikleriyle kendinizi harikulade 
çıplak hissedersiniz. 

Beri yanda Gunhild Nine’nin ayakkabıları, öyle çocuk oyuncağı 
değildir asla. Nine ara sıra yaşıtı ve kafadarı bir balıkçıya gider, 
kunduralarının üstünü altını kalın bir yağ tabakasıyla kaplatır; 
su geçsin geçebilirse! Bu macunu kıyıda nasıl kaynattıklarını 
görüyorum: Don yağı, katran ve reçine koyuyorlar. 

Dün, deniz çekildikten sonra boşalmış kıyıda geziniyor, suyun 
bıraktığı odunları, midye kabuklarını ve taşları seyrediyordum; 
ufak bir ayna parçası buldum. Buraya nereden gelmiş anlamam 
ki; ama tıpkı bir yanlışa, bir yalana benziyordu. Balıkçının biri, 
kayığında onu oraya getirip bıraktı, sonra yine çekip gitti diye 
düşünsek hiç olacak iş mi! Ayna parçasını aldığım yere bıraktım; 
kalınca bir şeydi, adi ve basit; bir tramvay camından kopmuştu 
belki de. Camın az bulunur ve camgöbeği renginde olduğu bir 
çağ vardı eskiden, nadir şeyler çağı olan eski zamanlar kutlu olsun!

Şimdi adanın güney ucundaki balıkçı kulübelerinden duman-
lar tütmektedir. Akşam oldu, bulgur pişiriyorlar. Yemeklerini 
yiyince bu dürüst insanlar yataklarına çekilecek, gün doğarken 
tekrar kalkacaklar. Yalnız delifi şek gençler kulübeden kulübeye 
sokularak uyku vaktini geciktirir, kendilerine asıl faydalı şeyin 
ne olduğunu bilmezler.

2
Bu sabah kayıktan karaya bir adam çıktı, evi boyamaya geliyor-
du. Ama Gunhild Nine öyle yaşlı, kulunç ağrılarından başı öyle 
dertte ki, adama ilk önce birkaç gün ocak odunu kırdırdı. Ona 
çok defa, bu odunu ben kırayım demiştim; ama elbiselerimin 
pek kibar şeyler olduğunu öne sürüp baltayı bir türlü elime 
tutuşturmak istememişti.

Yabancı boyacı; kısa boylu, tıknaz, kızıl saçlı ve sakalsız bir adam. 
O uğraşırken ben nasıl çalıştığını görmek için pencereden onu 
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seyrediyorum. Kendi kendine konuştuğunu görüyor, evden 
usulca çıkıp neler dediğine kulak kabartıyorum. Baltayı boşa 
vurdukça çok sabırlı ve sakin; ama odun aşık kemiğine çarpacak 
oldu mu kızıyor, söyleniyor: “Yere batasıca! Lanet olsun!” Sonra 
birden çevresine bakınıyor, sözlerini örtbas etmek için hafi ften 
bir türkü tutturuyor.

Ama canım, ben bu boyacıyı tanıyorum. İlahi, bak hele, boyacı 
falan değil bu! Skreia’da yol yapımında birlikte çalışırdık, oradaki 
arkadaşlardan biri, Grindhusen!

Yanına gidip kendimi tanıtıyor, yarenliğe başlıyorum.

Grindhusen’le yol işçisi olduğumuz tarihten bu yana yıllar, yıllar 
geçti, o günler bizim toy gençliğimizde kaldı; ayaklarımızda 
külüstür pabuçlar, yollar boyunca oynayıp zıplar, paramız oldu 
mu ne bulursak gövdeye indirirdik! Geriye az buçuk bir para 
kalsa, gelsin kızlarla dans, cumartesi bütün gece! Cümbür cemaat 
işçi arkadaşlar peşimize takılır, gittiğimiz evin sahibi kadıncağız 
bize sattığı kahvelerle zengin olurdu. Sonra yine bütün hafta 
güle oynaya çalışır, cumartesiyi iple çekerdik.

“Skreia günlerini hatırlıyor musun?”

Grindhusen yüzüme bakıyor, uzun uzun süzüyor beni, çekingen 
bir hali var, az sonra o günlerimizi hatırlıyor benim gibi.

“Nasıl hatırlamam!”

“Ander’in Fila’sı vardı hani? Yay vardı. Petra’yı hatırlıyor musun?”

“Hangisiydi o?”

“Petra, hani senin sevgilin!”

“Evet, hatırlıyorum. Sonunda ona kaldım.”

Grindhusen yine odun kırmaya başlıyor.

“Anlamadım, nasıl yani?”

“Ne yaparsın, kısmet. Şey... Ne diyecektim. Bakıyorum işlerin 
tıkırında senin.”
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“Ne gibi? Elbiseyi mi diyorsun? Senin de bayramlığın yok mu 
sanki?”

“Kaça aldın bunları?”

“Unuttum, ama pek öyle pahalı değildi, ne verdim çıkmış ak-
lımdan.”

Grindhusen şaşırmış, yüzüme bakıyor, gülüyor:

“Elbiseye ne verdiğini unuttun, öyle mi?” Sonra ciddileşiyor, 
başını sallıyor, diyor ki, “Aaa, tabii, nereden hatırlayacaksın! 
İnsanın parası çok oldu mu böyledir.”

Gunhild Nine odadan dışarı çıkıyor, odun kütüğü başında çene 
çalarak vakit geçirdiğimizi görünce Grindhusen’e boyaya baş-
lamasını emrediyor.

“Şimdi işi boyacılığa döktün demek?” diyorum.

Grindhusen cevap vermiyor ve ben, başkalarının yanında hoş 
kaçmayan bir söz söylediğimi anlıyorum.

3
Bir iki saat boyunca Grindhusen çatlakları macunlayıp duvarı 
boyuyor; çok geçmeden de ufak kulübenin denize bakan kuzey 
yüzü, tertemiz ve kırmızı boyanmış oluyor. Öğlen paydosunda 
bir içimlik konyak alıp Grindhusen’in yanına gidiyorum. Çayıra 
uzanıyor, lafl ıyor, sigara tüttürüyoruz.

“Boyacı mı dedin? Yok canım, boyacı falan değilim ben. Duvar 
boyayabilir misin, diye sorarlarsa ‘Eh boyarım!’ cevabını veri-
yorum. Şu veya bu işi yapabilir misin, diye sorarlarsa onları da 
yaparım diyorum. Senin konyak da nefi smiş doğrusu!”

Karısıyla iki çocuğu bir mil ötede oturuyorlarmış, her cumartesi 
yanlarına gidiyormuş, iki de yetişkin kızı varmış; birini evlendir-
miş Grindhusen, artık dede olmuş. Gunhild Nine’nin kulübe-
sini iki kat boyadıktan sonra rahip çiftliğine gidecek, bir kuyu 
açacakmış; köylerde orada burada her zaman iş bulunuyormuş. 
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Soğuklar başlayıp kış gelinceye kadar ağaç kesmeye ormanlara 
gidiyor, yahut bir iş çıkana kadar evde sırt üstü yan geliyormuş. 
Şimdi başında öyle kalabalık bir aile yokmuş; bugüne de, yarına 
da Tanrı büyüktür elbet.

“Param olsa bir duvarcı takımı alırdım.”

“Duvarcılığın da mı var?”

“Yok canım, duvarcı falan değilim ben. Ama kuyuyu kazınca 
duvarını da örmek lazım, malum ya...”

Her zamanki gibi adada geziniyor, türlü şeyler düşünüyorum. 
Ormandaki ağaçlardan huzur, tanrısal bir huzur sessizce yüzüme 
çarpıyor. Hemen hiç küçük kuş kalmamış, yalnız birkaç kuzgun 
sessizce oradan oraya uçuyor. Salkım salkım üvezler ağır yavaş 
yere düşüyor, yosunların içine gömülüyor.

Grindhusen belki haklı; bugüne de, yarına da Tanrı büyüktür 
herhalde. On beş gündür gazete okumuyor, yine de yaşıyorum; 
yaşıyor ve gönül rahatlığı bakımından büyük ilerlemeler göste-
riyorum; şarkı söylüyor, geriniyor, geceleri başım açık yıldızlı 
gökleri seyrediyorum.

Şu son on sekiz yıl içinde gazinolarda oturdum, tertemiz değilse 
çatalı garsona geri verdim; burada Gunhild Nine’nin kulübesinde 
çatalı geri çevirdiğim yok hiç! Gördün mü, diyorum içimden, 
Grindhusen çubuğunu ateşlerken kibrit sonuna kadar yandı da 
alev sert parmaklarını yaktı mı? Dikkat ettim, bir sinek geziyordu 
elinde, adam aldırmadı, farkına bile varmadı. Sineklere karşı 
insan işte böyle olmalı...

Akşamüstü Grindhusen kayığına biniyor, küreklere asılıyor, 
gidiyor. Kıyı boyunca yürüyor, hafi ften bir türkü söylüyorum; 
denize taşlar atıyor, suda yüzen odunları çekip çıkarıyorum. 
Gökte yıldızlar ve ay var. Birkaç saat sonra Grindhusen dönüp 
geliyor, kayığında bir duvarcı takımı. Bir yerden çaldı bunu, 
diye düşünüyorum. Yükü bölüşüp sırtlıyor, aletlerini ormana 
saklıyoruz.
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Gece, bugünlük ayrılıyoruz.

Ertesi gün ikindiüstü evin boyanması bitti; ama Grindhusen, iş 
zamanını tam doldurmak için, vaktin geri kalan kısmında saat 
altıya kadar odun yarmaya razı oluyor. Grindhusen giderken 
ortalıkta görünmeyeyim diye Gunhild Nine’nin kayığına biniyor, 
küreklere yapışıp balığa çıkıyorum. Balık falan tuttuğum yok, 
ama üşüyor, sık sık saate bakıyorum! Artık gitmiş olmalı, diye 
düşünüyor, saat yediye doğru dönüyorum. Grindhusen karşıda, 
karada, “Hoşça kal!” diye sesleniyor bana.

İçimden sıcak bir ürperme geçiyor; sanki gençlik yıllarından, 
Skreia’dan bir şeyler, bir ömrün gerisinden bana seslenmiş gibi.

Ondan yana kürek çekiyor soruyorum:

“Kuyuyu tek başına açabilir misin?”

“Hayır, yanıma birini ister.”

“Beni al! Bekle, gidip hesabımı keseyim!”

Kıstağın ortasına gelmiştim ki, arkamdan bağırıyor Grindhusen:

“Olmaz. Geceye kalırım. Hem sen bakalım ciddi mi söylüyor-
sun?” 

“Bekle birkaç dakika. Hemen şimdi gelirim.”

Grindhusen kıyıya çöküyor. Bende ufak bir şişe ekstra konyak 
olduğunu hatırlıyor.

4
Bir cumartesiydi, rahip çiftliğine geldik. Grindhusen uzun za-
man karar verememiş, sonunda beni yardımcı olarak yanı sıra 
götürmeye razı olmuştu. Kendime yedek yiyecek ve iş elbisesi 
almıştım; işçi ceketim, konçlu çizmelerimle tam teçhizatlı idim 
şimdi. Başıma buyruktum, tanınmıyordum, uzun ağır adımlarla 
yürümeye çabalıyordum. Yüzümde, ellerimde daha önceden bir 
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işçi hali vardı. Çiftlikte yatıp kalkacak, yemeğimizi bira kulübe-
sinde pişirebilecektik. Toprağı kazmaya başladık.

Verilen işi yapıyordum, Grindhusen memnundu benden; “İş 
var daha sende, yamansın!” diyordu.

Bir süre sonra Rahip dışarı çıktı, yanımıza geldi, selam verdik. 
Yaşlıca, sessiz sakin bir adamdı; düşünerek, ağır ağır konuşuyor-
du; gözlerinin ucunda şefkat gülümseyişlerinden olmuş bir kırışık 
yelpazesi açılmıştı. Özür diledi, tavukların haşarılığından, her 
yıl bahçeye doluştuklarından bahsetti; “Önce şu bahçe duvarına 
bir bakıverseniz!” dedi.

“Aa, tabii, kolay iş!” diye cevap verdi Grindhusen.

Gittik, yıkık bahçe duvarını onardık.

Biz bu işle uğraşırken genç bir bayan evden dışarı çıktı, bizi 
seyre başladı. Tekrar selam verdik; güzeldi, çok güzeldi bence. 
Ergenlik çağında bir oğlan çocuk da geldi yanımıza, baktı, bir 
sürü sorular sordu bize. İkisi kardeşti anlaşılan. Gençler durmuş, 
bizi seyrederlerken işimiz kolay ilerliyordu.

Derken akşam oldu. Grindhusen evine gitti, ben orada kaldım. 
Geceleyin samanlıkta otların üstünde yattım. 

Ertesi gün pazardı. Durumuma göre fazla kibar kaçar düşüncesiy-
le şehir elbisemi giymeyi göze alamadım, dün giydiklerimi iyice 
silip süpürdüm, ılık pazar sabahında Rahip çiftliğinde dolaşmaya 
başladım. Uşaklarla görüştüm, onlar gibi hizmetçi kızlardan 
birkaçıyla şakalaştım; kilise çanları çalmaya başlayınca bir dua 
kitabı rica ettim. Rahibin oğlu bir kitap getirdi. Uşakların en 
uzun boylusundan, ödünç bir ceket edindim; biraz dardı, ama 
mintanımla yeleğimi çıkarınca uydu pekâlâ. Sonra kiliseye gittim. 

Adada kaldığım süre içinde kazandığım gönül rahatlığının henüz 
yetmediğini gördüm: Bulduğumu sandığım dengeyi, org çalmaya 
başlayınca yitirdim, hıçkırmaya başlıyordum neredeyse. “Tut 
kendini, seninkisi nevrasteni!” dedim içimden. Kenarca bir yere 
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oturmuştum, heyecanımı gizledim az çok. İbadet sona erdiğinde 
çok sevinçliydi içim.

Etimi pişirip öğle yemeğimi yedikten sonra kahve içmeye mut-
fağa çağrıldım. Orada oturuyordum. Dünkü genç kız geldi, 
ayağa kalkıp selam verdim, teşekkür etti. Çok genç olduğu için 
öyle sevimliydi, elleri öyle güzeldi ki! Kalkıp gideceğim sırada 
bulunduğum seviyeyi unuttum, “Nezaketinize çok teşekkür 
ederim, güzel bayan!” dedim.

Şaşırmıştı, yüzüme baktı, kaşlarını çattı, kızardı gitgide. Sonra 
ani bir hareketle mutfaktan çıkıp gitti. O kadar gençti.

Yaptığını beğendin mi? Keyfi m kaçmış, usulca ormana sıvıştım, 
gizlendim orada. Küstah çılgın, çeneni tutamaz mıysın? Rezil 
geveze!

Rahip çiftliğinin evleri küçük bayırdaydı: Bu bayırın yukarıların-
da ormanlarla, tarlalarla kaplı yüksek bir ova, yurdun içerilerine 
uzanıyordu. Kuyunun aslında burada, bu tepede açılması, bu-
radan aşağıya evlere suyolu yapılması gerektiği geçti aklımdan. 
Yüksekliği hesap edip yeterince meyil olduğuna kanaat getirdim; 
dönüşte yaklaşık uzaklığı ölçtüm adımlarımla: Üç yüz elli ayak.

Fakat bana ne kuyudan! Ben yine ansızın aynı hatayı işlemeye-
yim; bilgiçlik taslamayı, başkalarını incitecek şeyler söylemeyi 
bir yana bırakayım, haddimi bileyim yeter ki!

5
Grindhusen pazartesi günü döndü geldi, toprağı kazmaya başla-
dık. İhtiyar Rahip evden çıkıp yine yanımıza geldi, kilise yoluna 
bir direk dikip dikemeyeceğimizi sordu. Bir direk varmış, ama 
rüzgârdan devrilmiş; bildiri, duyuru falan için gerekliymiş böyle 
bir direk.

Yeni bir direk diktik, özendik de hani, mum gibi oturdu; tepesine 
de saçak yerine çinko bir külah geçirdik. 
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Ben çinko başlıkla uğraşırken Grindhusen’e, “Rahibe söyle de 
şunu kırmızıya boyayalım!” dedim; Gunhild Nine’nin kulü-
besinden artan kırmızı boya duruyordu onda. Rahip beyaza 
boyanmasını isteyip de Grindhusen ona göre ağız değiştirince 
itiraz ettim: 

“Kırmızı üzerinde beyaz kâğıtlar, daha güzel görünür!” 

Gözlerinin çevresinde sayısız kırışıklarla Rahip gülümsedi, “Evet 
haklısın!” dedi.

Fazlasına ne hacet; bu gülümseyiş, bu küçük takdir, gönlümü 
sevinçle, gururla doldurmaya yetti de arttı bile.

Genç kız da geldi yanımıza, Grindhusen’e birkaç söz söyledi, 
hatta şakalaştı onunla; “Bu diktiğin kırmızı kardinal de ne?” 
diye sordu. Ama bana tek kelime söylemedi, ben selam verince 
de yüzüme bakmadı.

Öğlen yemeği çetin bir imtihan oldu. Yemek fena falandı da 
ondan mı, hayır; fakat Grindhusen çorbayı pek biçimsiz içiyor, 
sonra ağzının etrafı yağdan ışıl ışıl parlıyordu. Sinirli sinirli ge-
çirdim içimden: Kim bilir bulguru nasıl yer?

Sıranın arkalığına yaslanıp da eli yüzü yağ içinde öğlen uykusu 
kestirmeye hazırlanır gibi olunca, “Yahu!” dedim açıkça, “Bari 
şu ağzını sil!” 

Yüzüme baktı, sonra elini dudaklarında gezdirdi, “Ne varmış 
ağzımda?” diye sordu.

Yarattığım fena havayı gidermeliydim, “Ha ha, seninle bir güzel 
alay ettim, Grindhusen!” dedim. Fakat tedirgindim, sıkılmıştım; 
bira kulübesinden hemen çıkıp gittim.

Ne yapsam da genç kızı o hale getirsem, selam verdiğim vakit 
bana teşekkür etse, diye düşünüyordum; kısa zaman da benim 
bilgili bir adam olduğumu anlamalı bu kız! İşte mesela açılacak 
kuyu, yapılacak su yolu, bir fırsattı benim için. Mükemmel 
bir plan yapıp ortaya bir çıksam! Tepenin doruğundaki meyli 
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ölçecek aletim yoktu yalnız; böyle bir alet yapmaya başladım. 
Oyuk bir tahta parçasına bildiğimiz iki lamba şişesini macunlayıp 
yerleştirdikten sonra şişeleri suyla doldurarak bu işi yapabilirdim.

Rahip çiftliğinde hiç işsiz kalmıyorduk. Bir merdiven basama-
ğını düzeltmek, bir duvar temeline bakmak, buğdaylar içeri 
çekilecekse samanlık rampasını onarmak gerekiyordu. Rahip her 
şeyin düzgün, muntazam olmasında titizlik gösteriyor, biz de 
gündelik çalıştığımız için işlerin uzamasına aldırmıyorduk. Ama 
arkadaşımın yanında kendimi daha çok tedirgin hissediyordum. 
Onun mesela ekmeği, çıplak göğsüne dayayarak, ikide bir yaladığı 
yağlı bir çakı ile kesmesi, bana büyük azap veriyor; Grindhusen 
üstelik elini yüzünü bütün bir hafta yalnız pazarları yıkıyordu. 
Sabahları daha gün doğmadan burnundan sarkan parlak bir 
damla, akşam güneşi batıncaya kadar olduğu yerde duruyordu. 
Ya o tırnakları! Kulakları da öyle berbattı ki!

Ah ah, gazinolarda kibarlık öğrenmiş, sonradan görmenin bi-
riydim ben! Arkadaşımın pasaklı oluşunu başına kakmaktan 
kendimi alamadığım için, aramızda gittikçe büyüyen bir tatsızlık 
yaratıyor, günün birinde ayrılmamızdan korkuyordum. Birbiri-
mizle sadece en lüzumlu şeyleri konuşuyorduk.

Kuyu olduğu gibi duruyordu. Pazar oldu, Grindhusen evine gitti.

Su tesviyesini yapıp bitirmiştim; öğleden sonra asıl binanın da-
mına çıkıp aletimi yerleştirdim, doğrultunun tepe doruğundan 
birkaç metre aşağılarını gösterdiğini gördüm. İyi! Kuyudaki su 
seviyesine kadar, bir metre daha düşsem yine bol bol basınç 
olacaktı şu halde. 

Ben orada yatmış uzanmış ölçüp biçiyordum ki rahibin oğlu 
gördü. Harald Meltzer’di adı. “Yukarıda ne yapıyorsun?” diye 
sordu. “Bayırı mı ölçüyorsun, niçin? Ne yapacaksın yüksekliğini 
bilip? Ben de ölçeyim, olur mu?”
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Daha sonra on metre uzunluğunda bir ip aldım, yukarıdan aşağı 
bayırı ölçtüm. Harald da yardım etti bana. Tekrar aşağıya, çiftliğe 
indiğimiz vakit rahibe gittim, planımı kendisine anlattım.

6
Rahip sabırla dinledi, hemen başından savmadı beni. 

“Sahi!” dedi, gülümsedi. “Evet, olabilir. Fakat çok para ister. 
Hem ne faydası var bunun?”

“Şimdi kazmakta olduğumuz kuyu tam yetmiş adım uzakta. 
Yaz kış, yağmurda yağışta hizmetçilerin yürüyecekleri yol, tam 
yetmiş adım.” 

“Evet, doğru. Ama buna çok para ister.”

“Kuyu nasıl olsa yapılacak, onu hesaba katmayalım; dönüşecek 
borularla işçilik iki yüz kronu geçmez!” dedim. 

Rahip, iskemlesini yaklaştırdı.

“Geçmez mi dersin?” 

“Hayır.”

Cevap vermeden önce sanki huyum buymuş, doğuştan yavaş-
mışım gibi, bir süre durup bekliyordum; ama aslında her şeyi 
önceden uzun uzadıya düşünmüştüm. 

Rahip düşüncelere daldı, “Büyük bir kolaylık olurdu.” dedi. 
“Mutfaktaki bulaşık fıçısı, sahiden çok pislik yapıyor.”

“Sonra yatak odalarına çıkarılan suları düşünün.”

“Fakat yatak odalarına faydası yok ki bunun! Onlar üst katta.”

“Üst kata da tesisat yaparız.” 

“Nasıl? Üst kata mı? Basınç yetişir mi bakalım?”

Bu sefer cevap vermekte biraz daha yavaş davrandım, kendime 
güvendiğim için ağırdan aldım.
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“Su damdan yukarılara bile fışkırır, bunu garanti edebilirim!” 
cevabını verdim.

Rahip heyecanlandı, “Ne diyorsun!” dedi. “Gel de göster bana, 
kuyuyu nereye açacaksın?” 

Küçük tepeye tırmandık: Rahip, Harald ve ben. Aletimi yer-
leştirip rahibe, buyurun bakın dedim, anlattım. Bol bol basınç 
bulunduğuna aklı yattı rahibin.

“Arkadaşına bir danışayım hele!” dedi.

Cevap verdim, cevabımla Grindhusen’in itibarını da sarsmış 
oldum:

“O bu işten hiç anlamaz.”

Rahip yüzüme baktı, “Doğru mu?” diye sordu.

Tekrar aşağı indik. Rahip kendi kendine konuşur gibi söyleni-
yordu: 

“Haklısın, kışın su taşımak dert ki dert! Hoş yazın da öyle ya! 
Bu işi evdekilerle görüşeceğim.” deyip eve girdi.

On dakika geçti geçmedi, beni merdiven başına çağırdılar: Ra-
hibin ailesi oraya toplanmıştı.

Karısı güler yüzle, “Demek bize su tesisatı yapacaksın, öyle mi?” 
dedi.

Kasketimle yavaş ve ağırdan selam verdim, benim yerime Rahip 
cevapladı soruyu: 

“Evet, o yapacak!”  Genç kız merakla şöyle bir süzdü beni, son-
ra Harald’la fısıldaşmaya başladı. Rahibin karısı bana sorular 
sormaya devam ediyordu: “Sahiden şehirdeki gibi olacak mı, 
hani musluğu çevirdin mi su akar? Üst kata da çıkacak öyle mi? 
İki yüz kron, öyle mi?” Sonra kocasına döndü, “Bana kalırsa 
yaptırmalısın!” dedi.

“Evet, doğru! Gelin, gidip bir de beraber ölçelim, bakalım şu işe!”
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Tepeye tırmandık, aleti yerleştirdim, “Buyrun, bakın!” dedim.

Hanım, “Ne tuhaf!” dedi.

Kızı ağzını açmadı.

Rahip sordu:

“Peki ama, burada su var mı bakalım!”

İhtiyatı elden bırakmadan, “Bunu kesin olarak söylemek zor!” 
dedim. “Ama belirtilere bakılırsa var herhalde.”

“Ne gibi belirtiler?” diye sordu karısı.

“Toprağın görünüşü falan... Sonra burada hem söğüt yetişiyor, 
hem de akçaağaç. Söğüt sulak yer ister.”

Rahip başıyla onayladı, “Delikanlı bu işten anlıyor, Marie!” dedi.

Dönüşte bayanın aklına, pek üstünde durulmayacak bir fi kir 
geldi; evde su tesisatı olunca hizmetçilerden birine lüzum kal-
mayacağını söyledi. Ondan yana çıktım: “Belki en çok yazın.” 
dedim. “Hem sonra bodrum penceresinden bir hortum uzatır, 
bahçeyi de sulayabilirsiniz!”

Hanım sevindi, “Aa, ne güzel!” dedi.

Ahıra da su verilebilirdi, ama bundan bahsetmeyi göze alamadım. 
Kuyu iki kat büyük açılır, borular ahıra da uzatılırsa, aşçı kadın 
gibi, ahıra bakan beslemenin de rahata kavuşacağını düşün-
müştüm hep. Fakat masraf iki kat olurdu. Planı bu kadar geniş 
tutmak, akıllıca bir iş değildi hiç.

Bu durumda Grindhusen’i beklemem gerekiyordu. Rahip, “Hele 
bir yarın olsun bakalım!” dedi.

7
Şimdi arkadaşımı, kuyunun yukarıda, tepede kazılması fi krine 
hazırlamam gerekiyordu. Onu huylandırmamak için bütün 
suçu rahibe yükleyip bunu önce rahibin akıl ettiğini, fakat bu 
tasavvurda onu desteklediğimi söyledim. Grindhusen memnun 
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oldu; suyolu için de hendek açılacak olduktan sonra, bunun, 
işimizin artacağı anlamına geldiğini hemen kavradı.

İşler yolunda gitti; pazartesi sabaha Rahip, Grindhusen’e şakayla 
karışık şöyle dedi: 

“Arkadaşınla ben, kuyunun tepe de açılmasına, bir suyolu yapıl-
masına karar verdik. Bu çılgınca fi kre sen ne diyorsun?”

Grindhusen, bu fi kri mükemmel buldu.

Ama bu konu da etrafl ıca konuşup da kuyunun açılacağı yeri 
gözden geçirince, gizlemek istesem bile daha çok benim mari-
fetim olduğundan pirelendi. “Suyolu için açılacak hendeği don 
tehlikesine karşı, çok derin kazmalı.” dedi.

“Olsa olsa bir metre otuz santim!” diye sözünü kestim.

“Hem bu iş pahalıya çıkar.”

Rahip cevap verdi:

“Arkadaşın her şey dahil, iki yüz kronu geçmez diyor.” 

Grindhusen hesaptan zerre kadar anlamıyordu, bunun için sade-
ce, “Evet öyle, ama iki yüz kron da az para değil hani!” diyebildi.

“Şayet Rahip efendi buradan ayrılacak olursa az bir para öder.” 
dedim.

“Para mı ödeyeceğim? Buradan gidecek değilim ki!” dedi Rahip.

“O halde umarım uzun ömrünüz boyunca tesisattan memnun 
kalacaksınız.” cevabını verdim.

Yüzüme baktı Rahip ve sordu:

“Adın ne senin?”

“Knut Pedersen.”

“Nerelisin?”

“Nordlandlı.”
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Bunların bana niçin sorulduğunu anlamıştım; bundan sonra 
böyle romanlardaki gibi konuşmamaya karar verdim.

Her neyse... Kuyunun ve suyolunun açılması kararlaştırıldı, biz 
de işe başladık.

Şimdi çok eğlenceli günler geçiriyorduk. İlkin o dediğimiz yerden 
su çıkıp çıkmayacağından kuşkulanmış, birkaç gece doğru dürüst 
uyku uyuyamamıştım. Ama bu endişe ortadan kalkınca zevkli 
ve tıkır tıkır işleyen bir çalışma dönemi başladı. Bol su vardı, 
aradan iki gün geçince sabahları kova kova boşaltmak gerekti. 
Toprağın altı balçıklıydı; yumuşak çukurun içinde üstümüzü 
başımızı kirletiyorduk. 

Bir hafta kazdıktan sonra duvar için kayaları dinamitlemeye 
başladık. Skreia’dan bu işe alışkındık. Sonra kuyuyu bir hafta 
daha kazdık, nihayet yeter derinliğe indik. Toprak öyle yumuşaktı 
ki, üstümüze kolay yıkılabilecek balçık duvarların çökmesini 
önlemek için taş duvarı hemen örmeye başlamamız gerekiyordu.

Böylece kazmakla, kaya dinamitleyip duvar çekmekle haftalar 
birbirini izledi. Kocaman bir kuyu açılmış, başarılı bir iş ortaya 
çıkmıştı; memnundu Rahip. Grindhusen’le aramız tekrar dü-
zeldi; bu işi bütünüyle kendim yönettiğim halde iyice bir ırgat 
ücretinden fazlasında gözüm olmadığını görünce o da benim 
gönlümü yapmak istedi, yemeklerde daha kibar davranmaya 
başladı. Bugünümden daha iyisini bulamam, kimse beni tekrar 
şehre çekemez, diye düşünüyordum. 

Akşamları ormanda geziniyor, ya da mezarlığa gidip mezar taş-
larındaki yazıları okuyor, aklımdan türlü şeyler geçiriyordum. 
Bir de ölü tırnağı arıyordum. Bir ölü tırnağı lazımdı bana; bir 
merak, küçük bir eğlence işte! Bulduğum bir huş ağacı kökün-
den yumruk şeklinde bir pipo başı yapmaktı niyetim. Kapağını 
baş parmağa benzetecektim; tabii bir biçim verebilmek için, bu 
parmağa bir de tırnak koymayı, yüzük parmağına da küçük bir 
altın halka geçirmeyi tasarlıyordum.
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Bu gibi eğlencelerle beynim dinleniyor, diriliyordu. Artık telaş 
denen bir şey yoktu hayatımda; hülyalarımdan hiçbirini ihmal 
etmiyordum, akşamlar benim olmuştu. Mümkün olsa da, di-
yordum, kilisenin kutsal olduğu, ölülerden korkmak gerektiği 
duygusuna ısınabilsem! Çok uzaklarda kalmış zamanlardan beri 
bu derin ve özlü mistisizme aşina olduğumu seziyor, bu duyguya 
tekrar bağlanmak istiyordum. Ben o tırnağı bulunca, mezarlar-
dan sesleneceklerdi belki: “O benimdir!” Ben de dehşet içinde, 
tırnağı elimden atıp kaçacaktım. 

Ara sıra Grindhusen, “Yahu, çatıdaki şu fırıldak ne de acı ötü-
yor!” diyordu.

“Korkuyor musun?”

“Korkuyorum diyemem, ama geceleri ölülerin bitişiğinde yat-
tığımı düşündükçe içim ürperiyor.”

Bahtiyar Grindhusen!

Harald, günün birinde bana çam ve fi dan dikmesini öğretti. 
Bilmiyordum o güne kadar; bize okulda böyle şeyler öğretmez-
lerdi. Bu işi kavradıktan sonra, pazarları, boyuna ağaç diker 
oldum. Karşılığında ben de Harald’a henüz bilmediği yeni şeyler 
öğrettim; iyi arkadaş olduk onunla.

8
Artık her şey yolunda gidebilirdi, genç kız olmasaydı. Günden 
güne daha çok tutuluyordum ona. İsmi Elischeba idi: Elisabet. 
Öyle pek güzel denemezdi belki; fakat kırmızı kırmızı dudakları, 
ona güzellik veren mavi mavi bir genç kız bakışı vardı. Elische-
ba, Elisabet, sen henüz şafağının ilk saatlerindesin ve gözlerin 
dünyayı yeni yeni gördü. Bir gece komşu çiftlikteki genç Erik’le 
konuşurken gözlerin olgunluk ve muhabetle dolmuştu...

Grindhusen’in bir derdi yok. Gençlik günlerinde bir kurt gibi, 
kızların peşinde koşmuştu, şimdi de koşuyor: Eski alışkanlıkla 
caka satıyor, şapkasını yana yatırıyor. Yine de artık uslanmış, 
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