
  Yaklaşık yarım saat önce uyanmasına rağmen tavanla bakışmaya devam ediyordu belki 

hafta içi olsaydı şimdiye kalkıp işe gitmesi gerekiyordu. Ancak şu cumartesinde kalkmasının 

tek nedeni açlıktan ölmek istememesiydi. Biraz telefonuna baktıktan sonra kalkacaktı. Tam 

sayfayı yenileyecekken gözüne bir haber başlığı takıldı, parlak ve kırmızı harfleri gözünü 

acıtmıştı. “HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRMENİN ON YOLU!” Bu başlıkların böyle yazılması onu 

inanılmaz sinir ederdi, zaten hayatını güzelleştirmek isteyen birisi çoktan işe koyulmuş 

olurdu. Muhtemelen kendisi de koyulmalıydı. Yatağının dibine atılmış çoraplarını giydi ve 

panjurları açtı. Güneş ışığı bir anda gözüne hücum edince gözleri kamaştı ve hemen perdeleri 

kapattı. Perdelere çok yüklenmiş olmalıydı ki bir anda perde ortasından yırtıldı. Eğer perde 

takmayı bilseydi bir problem olmazdı ancak bilmiyordu. Şu an umurunda da değildi. Daha 

uyanalı bir saat olmuştu ve oda üstüne yıkılmaya başlamıştı.  

 Mutfağa gidip bir yandan telefonuna bakıp bir yandan da yumurta pişirmeye çalışıyordu. 

Elbette ki yapamadı ve aç karnı ve yanık yumurtasıyla kaldı. Yakmadan yapabildiği tek yiyecek 

olan peynir ekmek yemesi lazımdı. Bu hafta 6. kere. Sonunda kahvaltısını yapıp oturana 

kadar öğle olmuştu. Kucağına yanında duran bilgisayarı aldı, biraz da ona bakacaktı. Yapacak 

başka bir şeyi yoktu ki. Kitaplığındaki kitaplar onu artık eğlendirmiyordu, tanıdıklarıyla 

konuşmak da istemiyordu. Böyle şeylerle zaman kaybederse bilgisayara zaman kalmayacaktı. 

Birkaç saat başında oturduktan sonra tam bir bardak su içerken çayı bilgisayarın üstüne 

döktü. Ne yapacağını bilmiyordu, yeni bilgisayar alacak parası da yoktu. Bilgisayarsız 

yapamazdı ki. Eline telefonunu alıp biraz da onunla uğraştı. Saatin o kadar geçtiğini fark 

etmeden akşam olmuştu. Günün yarısını yatakta, öbür yarısını da koltukta geçirmişti. Bir 

yürüyüş yapmaya karar verdi. 

  Kulaklığını kulağına geçirip yürümeye başladı. Yanından geçen küçük kaplumbağayı fark 

etmedi. Tıpkı yanında oyun oynayan çocukları görmediği gibi. Yürürken telefonuna o kadar 

odaklanmıştı ki telefonun şarjı bitip kafasını kaldırdığında bilmediği bir yerde olduğunu yeni 

fark etmişti. Geri yürümeyi düşündü ancak arkasındaki yol çok uzundu. Haritaya bakacak 

telefonu da yoktu. Yapacak başka bir şeyi olmadığı için geri yürümeye başladı.  Yanından 

geçtiği hiçbir binayı hatırlamıyordu, endişelenmeye başladı. Yürüdü, yürüdü ve yürüdü… Ta ki 

bir taşa ayağı takılıncaya kadar. Başından vücudunun geri kalanına yayılan o ince sızı işte o 

gününü mahvetmişti. Zaten yıkılmak üzere olan moralini tamamen paramparça etmek için 

küçük bir hata yeterliydi ve o da oldu. Elinde sıkı sıkı tuttuğu telefonu, öbür eli göğsünde 

usulca ağlamaya başlamıştı. Kafasını sağa çevirdiğinde ise bulutların ardında belli belirsiz ayı 

gördü. O parlaklığın aydan değil de telefonundan geldiğini fark etti.  

  Telefonu aldı ve yere çarptı, bundan böyle hayatındaki tek ışığı kendi geleceği olacaktı.  


