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Uyanmadan önce bile odadaki varlıklarının farkındaydı.
Tanya’nın göz kapaklarında uğursuz bir seğirme başladı ki bu kesinlikle bir şeylerin yolunda gitmeyeceğinin
göstergesiydi. Gözleri yavaşça açıldı. Her zaman olduğu
gibi, çocuk alışkanlığıyla örtü başının üstüne kadar çekiliydi. Rahatsız olmasına rağmen pozisyonunu değiştirmek
istemiyordu. Eğer bunu yaparsa onları uyanık olduğu gerçeğinden haberdar etmiş olacaktı.
Boğucu örtülerin altındaki Tanya, üstündeki pikeyi
tekmeleyerek camdan içeri giren yaz rüzgârının üstünden
geçmesini çok istiyordu. Kendisine rüya gördüğünü söylemeye çalıştı, belki de onlar gerçekten yoktu. Yine de kımıldamadan durdu –derinlerde bir yerde, onları tek görenin kendisi olduğunu bildiği gibi onların orada olduğunu
da biliyordu.
Örtülerin arasından onları ve odanın havasının tuhaf
bir enerjiyle dolduğunu hissedebiliyordu. Yaprakların,
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mantarların ve olgunlaşmamış çileklerin o toprağımsı, rutubetli kokusunu alabiliyordu. Bu onların kokusuydu.
Karanlığın içinden sakin bir ses duyuldu.
“Uyuyor. Uyandırmalı mıyım?”
Tanya sığınağı olan örtünün altında kasıldı. Hâlâ geçen
seferden kalma çürükleri vardı. Onu morarana kadar çimdiklemişlerdi. Kaburgalarında hissettiği sert bir dokunuşla
soluğu kesildi.
“Uyumuyor.” İkinci ses soğuk ve kontrollüydü. “Numara yapıyor. Önemli değil. Ben bu küçük... oyunlarla çok
eğleniyorum.”
Son uyuşukluk izleri de onu terk etti. Bu kelimelerin
altında yatanın tehdit olduğu doğruydu. Tanya örtüleri üstünden atmaya hazırlandı –ama aniden tuhaf bir biçimde
ağırlaşıp kızı ezmeye başlamışlardı- gittikçe de ağırlaşıyorlardı.
“Ne oluyor... ne yapıyorsunuz?”
Pikeye yapışmış, deli gibi üstünden atmaya çabalıyordu. Pikeyse koza misali etrafını sarıyor gibiydi. Korkunç
birkaç saniye boyunca kafasını örtülerin altından çıkarıp
serin gece havasını ciğerlerine çekmek için mücadele etti.
Yatak odasındaki ampulü çevreleyen yıldız şeklindeki cam
abajurun tam yüzünün önünde olduğunu anlaması birkaç
saniyesini aldı.
Tanya aniden yatak örtüsünün neden bu kadar ağırlaştığını anladı. Yatağından bir buçuk metre yüksekte havada
duruyordu- onların tüm ağırlığını da bizzat taşıyordu.
“Beni aşağı indir!”
Kendi kontrolü olmaksızın, yavaş yavaş havada dönmeye başladı. Yatak örtüsü üstünden kayıp halının üstüne
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düştü, Tanya’yı üstündeki pijamalarıyla yatağının üstünde
yüzükoyun bir biçimde havada bıraktı. Örtünün koruması olmadan Tanya kendini ürpertici biçimde savunmasız
hissetti. Saçlarını yüzünün önünden çekip gözleriyle odayı taradı. Karanlığın içinde gördüğü tek canlı kediydi: gri
tüyleri komik derecede kabarık olan İran kedisi pencerenin kenarına top gibi kıvrılmıştı.
Kedi ayağa kalktı, arkasını dönüp tekrar oturmadan
önce kalkıp kıza kendini beğenmiş bir bakış attı.
“Neredesiniz?” dedi Tanya titrek bir sesle. “Kendinizi
gösterin!”
Yatağın yakınlarında bir yerden sevimsiz bir kahkaha
yükseldi. Tanya ileri doğru itildiğini hissetti ve daha ne olduğunu anlayamadan havada tam bir takla attı, bunu bir
diğeri ve bir diğeri takip etti.
“Kesin şunu!”
Sesindeki çaresizliği duyduğu an bundan nefret etti.
Taklalar kesildi ve sonunda ayaklarının üzerinde durdu
–tavanda baş aşağı. Esintiyle birlikte perdeler tuhaf biçimde uçuştu. Tanya gözlerini çevirip sakin kalmaya çalıştı.
Sanki yer çekimi onun için tersine dönmüştü. Kan beynine hücum etmiyor, pijamaları aşağı düşmüyor ve saçları
omuzlarından aşağı dökülüyordu.
Yenilgiyi kabul edip tavana oturdu. Gecenin yarısında
buraya gelmelerinin nedeni buydu. Bunu uzun zaman
önce anlamıştı. Geceleri tamamen onların insafına kalıyordu, gündüzleri ise kendini tuhaf bir durumun içinde
bulursa bunları bir çeşit oyun ya da şaka diye geçiştirebiliyordu. Yıllar boyunca birçok “oyun” ve “şakaya” maruz
kalmıştı.
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Onları tam olarak ilk kez gördüğü anı hatırlayamıyordu. Her daim oradaydılar. Ebeveynlerinin başta eğlenerek
sonra da endişeli bakışları altında kendi kendine konuşarak büyümüştü.
Yıllar geçtikçe inandırıcı yalanlar söylemeyi öğrenmişti.
Belirli bir yaşa geldikten sonra yetişkinlerle periler hakkında konuşmak pek de iyi bir fikir olmuyor, bebeklik
çağındaki anlayışlı bakışlar ve pervasız tebessümler kayboluyordu. Tanya bunları çok kişisel almıyordu. İnsanlar
göremedikleri şeylere inanmıyorlardı.
Olaylar son zamanlarda daha kötü bir hal almıştı. Büyülü bir saç fırçasına saçların dolanması ya da ev ödevine
verilen cevapların gece içinde gizemli bir biçimde değiştirilmesi çok önemli değildi. Ama bu durum ciddiydi. Aylardan beri Tanya her an kötü bir şeyler, çıkış yolu olmayan bir şeyler olabileceği endişesiyle yaşıyordu. En büyük
korkusu giderek garipleşen davranışlarının onu psikiyatr
koltuğuna oturtma ihtimali olmasıydı.
Havada uçmaksa bambaşka bir vaziyetti. Annesi uyanıp
onu tavanda yürürken bulursa, çağıracağı kişi doktor olmazdı –bir papaz olurdu.
Başı fena halde beladaydı.
Yüzüne serin bir esinti geldi ve Tanya yanaklarına sürtünen tüylü kanatları hissetti. Kocaman, siyah bir kuş omzuna doğru uçtu ve parıltılı gözlerini bir kez kırpıştırdı,
sonra da bir gölge güneşte ne kadar hızlı kaybolabilirse o
hızda şekil değiştirdi. O kavisli, hain gaga gitti ve yerine
ipeksi siyah saçlarla pembemsi uçları olan iki sivri kulak
geldi. Kuş, kuştan çok da büyük olmayan bir kadına dönüştü. Siyah tüylerden yapılmış, fildişi teninin üstünde
çok sade duran bir elbise giyiyordu bu kadın.
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“Raven,” diye fısıldadı Tanya ve perinin elbisesinden
bir tüyün kopup yavaşça halının üzerine düşmesini izledi.
“Neden buradasınız?”
Raven cevap vermedi. Biri tombul ve kırmızı burunlu,
diğeri koyu tenli, titrek ve ürkek görünüşlü iki küçük şeklin yanına, yatağın ayağına kondu. Her ikisi de onu dikkatle izliyordu. İlk konuşan ufak olanı oldu.
“Yine bizim hakkımızda yazıyorsun.”
Tanya’nın yüzü yanmaya başladı. “Yazmıyorum, Gredin... yazmadım.”
Gredin’in kahverengi yüzüyle şaşırtıcı biçimde tezat
olan sarı gözleri parladı. “Ama geçen sefer de söylediğin
buydu. Ve ondan önceki sefer.”
Dışarıda, dörtgen şekilli, koyu bir cisim, sanki onu
esinti sürüklüyormuş gibi açık pencereye doğru yaklaşıyordu. Cisim perdelerin arasından odanın içine doğru zarifçe uçtu ve Tanya’nın dehşet dolu yüzünün önünde durdu. Bu bir günlüktü, oldukça yeni ve iyi durumdaydı ama
toprakla kaplanmıştı. Tanya bunu o akşamüstü bahçedeki
elma ağacının dibine gömmüştü. Ne kadar da aptaldı.
“Sanırım bu senin!” dedi Gredin.
“Daha önce hiç görmedim.”
Gredin’in yanında duran tombul ufaklık homurdandı.
“Aa... Hadi ama,” dedi. “Tüm gece orada durmak istemezsin, değil mi?” Yukarı uzandı, şapkasındaki tavus kuşu
tüyünü hafifçe okşadı ve ardından faremsi bıyıklarını işaret parmağının etrafında titreştirdi. Tüy onun sihir dolu
dokunuşuyla parladı. Küçük tombul adam tüyden kalemi
şapkanın içinden çıkardı ve hafifçe, ama ustalıkla günlüğe
vurdu.
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Günlük, üstündeki toprak parçalarının bir kısmını
yere, bir kısmını Tanya’nın terliklerinden birinin üzerine
dökerek açıldı. Terliğin içinden boğuk bir hapşırık sesi geldi ve domuz gibi çirkin olan dördüncü ve sonuncu peri de
terliğin içinden dışarı çıktı. Yaratık, kırpık kırpık kahverengi tüylerini biraz çaba ile çırparak beceriksiz bir yığın
gibi yatağın üstüne kondu. Dengesini kazandıktan sonra
pirelerini ve ölü derilerini yatak örtüsüne dökerek çılgınca
kaşınmaya başladı, ardından minik kahverengi pençeleriyle burnunu ovalarken ağzını da koca koca açıp esnedi.
Bir keresinde, daha küçükken, anne babası boşanmadan önce, Tanya işittiği bir azarın ardından keyifsizce somurtmuştu. Birkaç dakika sonra annesi onu terslemişti,
“Bu kadar Somuz olma.”
“Somuz nedir?” diye sormuştu elinde olmadan meraklanan Tanya.
“Her daim somurtan, domuzumsu korkunç bir yaratık,” diye cevap vermişti annesi. “Yüzün bu haldeyken sen
de tıpkı onlara benziyorsun.”
Bu Tanya’nın, pire yenikleriyle dolu kahverengi periyi
ne zaman görse hatırladığı bir şeydi. Onun kılıksız ifadesi
annesinin icat ettiği yaratıklara mükemmel uyuyordu ve
kendi zihninde Tanya onu sonsuza değin bir Somuz olarak düşünebilirdi. Diğer perilerin aksine bir yaratık olarak
kendisi için bir isim ortaya koymamış, Tanya’nın seçtiği
isim üzerine yapışmıştı.
Ona ıslak köpekleri hatırlatan kokusu ve pireleri bir
yana, Somuz oldukça mütevazı biriydi. Hiç konuşmamıştı
–en azından Tanya’nın anlayabileceği herhangi bir dildeher zaman açtı ve göbeğini kaşımak gibi bir alışkanlığı var14

dı. Bunların dışında kahverengi gözleriyle –ki güzel olarak
tarif edilebilecek tek şeyi buydu- etrafı incelemekten keyif alıyor gibi görünüyordu. Şu anda, iri açılmış gözlerini
kırpmadan boğazından garip homurtular çıkartarak ona
bakıyordu.
Günlük, Tanya’nın yüzünün önünde kımıldadı. Tanya
dikkatini hemen ona çevirdi.
“Oku,” dedi Gredin.
“Okuyamam,” dedi Tanya. “Çok karanlık.”
Gredin’in gözleri taş gibi sertti. Günlüğün sayfaları
sanki duracak bir bölüm arıyormuşçasına çılgınca dönmeye başladı. Nihayetinde sonlara doğru aceleyle yazılmış bir
paragrafın olduğu sayfada durdu.
Tanya tarihi hemen hatırladı –iki haftadan az bir süre
önceydi. Yazı çok okunaklı değildi; gözlerine dolan yaşlardan görüşü bulanıklaşmıştı ve elini bile zorlukla görebiliyordu. Sonra sayfaların üstünde hafifçe yankılanan sesini
duyunca ensesindeki tüyler diken diken oldu, sesi kimseyi
uyandırmayacak kadar kısık ama kendi duyacak kadar yüksekti. Sanki zaman içindeki yolculuğuyla kuvveti azalmış
gibi, sesi çok cılız geliyordu.
“Bu gece yine geldiler. Neden ben? Onlardan nefret
ediyorum. NEFRET ediyorum...”
Acı dolu paragraf böylece devam ediyordu. Sayfalara
dökülmüş öfke, umutsuzluk ve hayal kırıklıkları kendi sesiyle okunurken Tanya sadece dehşet içinde dinliyordu.
Tüm bu süre boyunca periler onu dinledi –Raven
kontrollü, Tüykafa ve Gredin taş gibi bir ifadeyle, Somuz
ise pire dolu göbeğini kaşıyarak ilgisizce dinlemişlerdi.
“Yeter,” dedi Gredin yüzyıllar geçmiş gibi görünen bir
sürenin ardından.
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Tanya’nın sesi hemen kesilirken sanki görünmez bir el
çevirmeye devam ediyormuş gibi geride sadece sayfaların
hışırtısı kaldı. Yazdığı her kelime gözlerin önünden geçiyor ve ardından kurutma kâğıdı ile mürekkebi emiliyormuş gibi kayboluyordu.
Günlük yatağın üzerine düşüp parçalandı.
“Bununla kazanacağın hiçbir şey yok,” dedi Raven
günlükten geriye kalanları işaret ederek. “Sadece kendine
acı getirirsin.”
“Belki günün birinde biri okuyabilir ama,” dedi Tanya
acıyla. “Ve bana inanabilir.”
“Kurallar basit,” dedi Tüykafa. “Kimseye bizden bahsedemezsin. Denemeye devam edersen o zaman biz de seni
cezalandırmaya devam ederiz.”
Örtülerin üstüne kum misali karışan günlükten geriye
kalanlar açık pencereden gecenin karanlığına doğru uçtu.
“Gitti. Sanki hiç var olmamış gibi,” dedi Gredin. “Yanında biberiyeler yetişen, yukarı doğru akan bir nehrin
oraya gitti. Bitperilerin etki alanına.”
“Herhangi bir nehrin yukarı doğru akacağına inanmıyorum,” dedi Tanya, en derin düşüncelerini duyabildikleri
için hâlâ canı yanıyordu.
“Bitperiler vicdansız yaratıklardır,” diye devam etti
Gredin. “Tahmin edilemezler. Bazıları tehlikeli olduklarını söylüyor. Her neye dokunurlarsa o şey bükülüp çarpılıyor. Ve biberiyeler –aslında hafızaya yardımcı olmakla ünlülerdir- kusurlu büyüyorlar. Özellikleri tersine dönüyor.”
Etkiyi arttırmak için duraksadı. Tanya bunu anlayıp bir
daha sözünü kesmedi.
“Şimdi, bazı halklar, periler tarafından kurnaz olarak
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bilinen halklar, biberiye gibi bitkilerin ve otların özelliklerine aşinadırlar. Bitperiler tarafından büyülenmiş, kusurları olan biberiyelerin bile faydaları vardır. Doğru miktarda
kullanıldığında bir ölümlünün zihninde, eski sevgiliye ait
olanlar gibi anıları çıkarma gücü vardır. Bazı durumlarda
çok yardımcıdır.
“Ama bu sihirli bitkiyi kullanmak perilerin de işine yarıyor –her ne kadar pis küçük Bitperilerle anlaşmaya varma acısına katlanıyor olsalar da. Bunlar, özellikle de insanlar beklenmedik bir şekilde periler âlemine takıldıkları
ve görmemeleri gereken şeyleri gördükleri anda yararlı
oluyorlar. Genellikle küçük bir doz kontrolü sağlar, insan
da bir zarar görmez. Sanki hoş bir rüyadan uyanırmış gibi
olur, gerçi rüyasında ne gördüğünü de hatırlamaz. Ancak
yanlış miktarda da kullanıldığı olmuştur. Bu durumda
tüm hafıza yok olur, bir anda,” diyen Gredin cümlenin sonunda parmaklarını şıklattı ve Tanya’yı ürküttü.
“Elbette ki bunlar kazara ve çok nadir oluyor ama bazen... sadece bazen sessiz kalmayı reddedenleri susturmak
için başka çare kalmadığında da son çare olabiliyor. Kabul
ediyorum ki kötü bir kader. Zavallıcıklar kendi isimlerini bile hatırlayamıyorlar. Tatsız bir durum olsa da bazen
gerekiyor. Sonuçta... birisi hatırlamadığı bir şey hakkında
konuşamaz.”
Tanya korkunun tadını aniden damağında hissetti.
“Bir daha sizin hakkınızda yazmayacağım.”
“Güzel,” dedi Tüykafa. “Aksine teşebbüs etmek senin
için aptallık olur.”
“Sadece bir soruma cevap verin,” dedi Tanya cesaret
edebildiği kadar pişkin davranarak. “Sadece ben olamam.
Sadece ben olmadığımı biliyorum...”
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Gredin bir bakışıyla onu susturdu.
Tanya’nın düşüşü ani ve beklenmedik bir anda oldu.
Düşmeye başladığını hissedince içgüdüsel olarak eline
gelen ilk şeyi yakaladı –ampulü çevreleyen yıldız abajur.
Kızın ağırlığıyla gerilen tel koparken korkunç bir ses çıkardı. Tavandaki alçıdan tabak büyüklüğünde parçalar yere
düşmeye başladı ve çarpmanın etkisiyle de iyice ufalandı.
Abajur Tanya’nın elinden düştü. Tanya yere temas ederken
ampul de parçalandı. Abajur da dolaba çarpıp tuzla buz
oldu.
Tanya soluksuz halde yatarken, endişeli ayak seslerinin
zemindeki gürültüsünü duydu. Perilerin her daim yaptıkları gibi rüzgârla birlikte uçuşan yapraklar misali gözden
kaybolduklarını bilmek için bakmasına gerek yoktu. Sonra
annesi odaya girdi, onu omuzlarından tutup çekerek kızın
çığlık atmasına neden oldu. Annesi tiksintiyle etrafındaki
karışıklığa bakarken bağırdı.
“Anne...” dedi boğuk bir sesle. “Ben- kötü bir rüyaydı...
üzgünüm...”
Ay ışığında bile, Tanya annesinin yüzündeki bıkkın ifadeyi görebiliyordu. Kadın, Tanya’nın kolunu tutan elini
gevşetti ve yatağın kenarına çöktü, ellerini yumruk yapıp
gözlerine bastırdı.
“Anne?” diye fısıldadı Tanya. Uzanıp annesinin koluna
dokundu.
“Artık ne yapacağımı bilmiyorum,” dedi annesi sessizce. “Bununla... Dikkat çekme arayışlarınla başa çıkamıyorum. Seninle başa çıkamıyorum.”
“Böyle söyleme. Daha iyi olacağım, söz veriyorum ki
deneyeceğim.”
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Annesi yorgunlukla gülümsedi. “Hep böyle diyorsun.
Ve ben de sana inanmak istiyorum, sana yardım etmek istiyorum ama edemiyorum. Sen benimle ya da bir doktorla
konuşmazsan da edemem.”
“Bir doktora ihtiyacım yok. Ve sen de beni anlamazsın!”
“Hayır. Haklısın canım, anlamam. Anladığım tek şey
sabrımın sonuna geldiğim.” Durup etraftaki dağınıklığa
baktı. “Pekâlâ, tüm bunları yarın sabah sen toplayacaksın.
Her bir tanesini. Ve zarar harçlığından karşılanacak, ne kadar sürerse sürsün. Artık bunlarla uğraşmayacağım.”
Tanya yere baktı. Bir cam kırığı annesinin çıplak ayağına batmıştı. Kız eğilip parçayı nazikçe çıkardı ve parçanın
yerini boncuk şeklinde koyu renkli kanın dolduruşunu
izledi. Annesi hiç tepki vermedi. Onun yerine ayağa kalkıp kapıya doğru ilerledi, omuzlarını düşürdü ayaklarını
yerdeki cam parçalarının üzerinde umursamazca gezdirdi.
“Anne?”
Odanın kapısı Tanya’yı karanlıkta bırakarak kapandı.
Tanya yeniden yatağına uzandı, ağlayamayacak kadar şaşkındı. Annesinin yüzü ona her şeyi anlatmıştı. Kaç defa
uyarmıştı, kaç defa sözde bardağı taşıran son damla demişti? Ancak şimdi, annesinin koridor boyunca yayılan boğuk
ağlayışlarını dinlerken annesi için bardağın taştığı bir gerçekti.
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