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BONIFACE BABA CİNAYETİ

Boniface Baba postaneden çıkarken o günkü işinin her 
zamankinden çabuk biteceğini fark ederek büyük bir 
sevinç duydu. Vireville kasabasının çevre köyleri onun 
sorumluluğundaydı ve akşamları yorgun adımlarla evine 
dönerken, bacaklarında kırk kilometrenin ağırlığını taşı-
dığı oluyordu.

Bu kez dağıtım çabuk bitecekti. Hatta yollarda aylak 
aylak dolaşabilecek, öğleden sonra üç sularında da eve 
dönebilecekti. Çok şanslıydı!

Sennemarre Yolu’nu izleyerek kasabadan çıktı ve işe 
koyuldu. Yeşilin ve çiçeklerin gözdesi Haziran ayıydı. 
Kırların en güzel zamanı sayılırdı.

Sırtında mavi gömleği, başında siyah kepiyle Boniface 
Baba dar patikalardan, kolza, yulaf ve buğday tarlaların-

dan geçiyor, zaman zaman omuzlarına kadar ekinlere 
gömülüyordu. Başakların üzerinde görülen başı, dingin ve 
hafif bir esintinin ağır ağır dalgalandırdığı yeşil bir deniz 
üzerinde yüzüyor gibi görünüyordu. 

İki gürgen sırasının gölgelediği bayıra tırmanıp çiftlik-

lerin önündeki tahta çitlerden giriyor ve çiftçiyi, “İyi 
günler Chicot Usta!” diye adıyla selamlayarak günlük 
gazetesi Le Petit Normand’ı uzatıyordu. Çiftçi elini pan-

tolonunun arkasına siliyor, gazeteyi alıyor ve öğle yeme-

ğinden sonra dinlenirken okumak üzere cebine yerleştiri-
yordu. Bir salkımsöğüdün altındaki fıçının içine sinmiş 
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uyuyan köpek, zincirini kopartırcasına yerinden fırlıyor, 
çılgınca havlamaya başlıyordu. Bunun üzerine postacı, 
bacaklarını alabildiğince açıyor, sol koluyla çantasını 
tutup sağ koluyla dengesini sağlıyor ve aceleci hareket-
lerle salınan bastonunu sallayarak hızlı asker adımlarıyla 
ardına bile bakmadan yoluna devam ediyordu.

Boniface Baba o gün, Sennemare Köyü’nün gazete ve 
mektuplarını dağıttıktan sonra, köyün bir kilometre uza-

ğında, küçük bir inziva evinde oturan vergi memurunun 
postasını götürmek için tarlalara saptı.

Bu yeni bir vergi memuruydu. Köye bir hafta kadar 
önce gelen Bay Chapatis yeni evliydi.

Bir Paris gazetesi okuyordu. Postacı Boniface, zamanı 
olduğu zamanlarda teslim etmeden önce gazeteye şöyle 
bir göz atıyordu.

Bugün de öyle yaptı. Çantasını açtı, gazeteyi aldı, üze-

rindeki bandı kaydırarak çıkarıp açtı ve yürürken bir 
yandan da okumaya koyuldu. İlk sayfa ilgisini çekmedi. 
Siyasetten hoşlanmıyordu. Hemen ekonomi haberlerine 
geçti. Gündelik olaylar da heyecanlandırırdı onu.

O gün haber çoktu. Bir kır bekçisinin evinde işlenen 
cinayet haberiyle o kadar heyecanlandı ki, daha rahat 
okuyabilmek için bir yonca tarlasının ortasında durdu. 
Bir oduncu, sabah erken saatte ormandaki bir kulübenin 
yanından geçerken eşikte birinin burnu kanıyormuş hissi 
verecek kadar kan görmüştü. “Bekçi birkaç tavşan avla-

mış olmalı” diye düşünmüş ama kulübeye yaklaşınca 
kapının aralık, kilidin de kırık olduğunu fark etmişti.

Bunun üzerine korkuya kapılarak Belediye Başkanı’na 
haber vermek için kasabaya koşmuş ve yedek kuvvet 
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olarak Belediye Başkanı, bekçi ve öğretmeni de yanına 
alarak dönmüştü. Ormancıyı şöminenin önünde boğazı 
kesilmiş, karısını yatağın altında boğazlanmış, altı yaşın-

daki küçük kızı ise iki şiltenin arasında ezilmiş durumda 
bulmuşlardı.

Postacı Boniface, her bir ayrıntısı onda darbe etkisi 
yapan bu cinayetin korkunçluğu karşısında o kadar heye-

cana kapıldı ki bacaklarının boşaldığını hissederek yük-

sek sesle söylendi, “Vay canına! Gerçekten cani insanlar 
var!”

Sonra g0azetenin kâğıt bandını geçirdi ve cinayeti 
kafasında canlandırarak tekrar yürümeye koyuldu. Çok 
geçmeden Bay Chapatis’in evine vardı. Küçük bahçenin 
kapısını açıp eve yaklaştı. Ev, tek kat üzerinde bir çatı 
katıyla alçak bir yapıydı. En yakın evden beş yüz metre 
uzaktaydı.

Postacı eşikteki iki basamağı çıktı, elini kapıya uzatıp 
açmaya yeltendiği sırada kapının kilitli ve panjurların da 
açılmamış olduğunu gördü, o gün kimsenin dışarı çıkma-

dığını fark etti.
İçine bir şüphe düştü, çünkü Bay Chapatis, geldiğin-

den beri oldukça erken kalkıyordu. Boniface saatine 
baktı. Henüz yediyi on geçiyordu. Yani bir saat kadar 
erken gelmiş sayılırdı. Ama yine de vergi memurunun bu 
saatte kalkmış olması gerekirdi.

Bunun üzerine tehlikeli bir durum olduğu endişesiy-

le, ihtiyatlı adımlarla evin çevresinde bir tur attı. Çilek 
tarhlarının arasındaki ayak izleri dışında şüpheli bir şeye 
rastlamadı.

Ama pencerelerden birinin önünden geçerken kor- 
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ku içinde olduğu yere çakılıp kaldı. Evden inlemeler ge- 
liyordu.

Yaklaştı. Eşik taşının üzerinde yükseldi ve daha iyi 
işitebilmek için kulağını kapı sundurmasına dayadı. 
İnleme sesi işittiğine şüphesi yoktu. Derin, acılı iç geçi-
rişleri gayet açık işitebiliyordu. Bir tür hırıltı, mücadele 
sesine benziyordu. Sonra inlemeler daha güçlü, daha sık 
hâle gelerek iyice belirginleşti ve çığlıklara dönüştü.

Bunun üzerine vergi memurunun evinde bir cinayet 
işlendiğinden emin olan Boniface, bütün gücüyle koşma-

ya başladı. Küçük bahçeyi aşıp ovaya daldı ve çantası 
kalçalarını döverken, ekinlerin arasından nefes nefese 
koşarak bitkin, soluk soluğa, neredeyse kendinden geçe-

cek bir hâlde jandarma karakolunun kapısına ulaştı.
Jandarma birliği şefi Malautour, bir elinde çekiç, diğe-

rinde çiviler kırık bacaklı bir sandalyeyi tamir etmeye 
çalışıyordu. Jandarma Rautier kırık bacağından çiviler 
fırlamış sandalyeyi bacakları arasında tutuyor, bıyıkları-
nı kemirmekte olan jandarma şefi, gözleri dikkatten yus-

yuvarlak kesilmiş, dışarı fırlamış hâlde astının parmakla-

rına darbeler indiriyordu.
Postacı onları görür görmez haykırdı, “Çabuk ko- 

şun! Vergi memurunu öldürüyorlar! Çabuk, çabuk!”
İki adam işlerini bırakıp kafalarını kaldırdılar. Su- 

ratlarında ansızın yakalanan ve bundan rahatsız olan 
insanlara özgü o şaşkın ifade vardı.

Adamların acele etmek yerine, şaşkınlıktan öylece 
donup kaldıklarını gören Boniface tekrar etti, “Çabuk, 
çabuk! Hırsızlar hâlâ evde. Çığlıklar işittim. Zamanımız 
yok!”
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Şef çekici yere bırakırken sordu, “Olayı size kim haber 
verdi?”

Postacı sözünü kesti, “Gazeteyle birlikte iki de mek-

tup götürüyordum ki kapının kapalı ve vergi memurunun 
da henüz kalkmamış olduğunu fark ettim. Evin çevresin-

de bir tur attım ve birinin gırtlağını sıkıyorlar, boğazını 
kesiyorlar diye düşünmeme neden olan inlemeler işittim. 
Bunun üzerine hemen sizi aramaya koştum. Kaybedecek 
zaman yok.”

Şef doğrularak sordu, “Peki, yardım etmeye çalışma-

dınız mı?”
Dehşet içindeki postacı cevap verdi, “Tek başıma başa 

çıkamamaktan korktum.”
Bunun üzerine ikna olan jandarma seslendi, “Giyinip 

geliyorum.”
Sonra da sandalyeyi taşıyan askerle birlikte karakola 

girdi.
Girdikleri gibi dışarı çıktılar ve sonunda üç adam 

koşar adım suç mahalline doğru yola koyuldular.
Eve yaklaştıklarında, ihtiyaten adımlarını yavaşlattı-

lar. Şef silahını çekti. Yavaşça bahçeye süzüldüler ve eve 
sokuldular. Haydutların gittiğine dair herhangi bir belirti 
yoktu. Kapı da pencereler de hâlâ kapalıydı.

“Onları yakaladık” diye fısıldadı şef.
Heyecandan titreyen Boniface Baba, şefi öne geçirerek 

sundurmayı gösterdi. “Şuradan” dedi.
Şef tek başına ilerledi ve kulağını tahtaya dayadı. 

Diğer ikisi gözleri şefin üzerinde, olabilecek her şeye 
hazır bekliyorlardı.

Şef uzun süre hareketsiz kalıp dinledi. Başını tahta 
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panjurlara daha iyi yaklaştırabilmek için üç köşeli şapka-

sını çıkarmış, sağ elinde tutuyordu.
Ne işitiyordu? İfadesiz yüzünden hiçbir şey anlaşılmı-

yordu. Birden bıyıkları kıvrıldı, gülüşünü boğmak iste-

yen yanakları kasıldı ve şimşir ağacından çiti aşıp şaşkın 
şaşkın bakan iki adamın yanına geldi.

Ayak ucunda yürüyerek uzaklaşırken onu takip et- 
melerini işaret etti. Evin arka tarafına geldiklerinde 
Boniface’a gazete ve mektupları kapının altından atma- 
sını söyledi.

Postacı durumdan memnun değildi ama yine de söy-

leneni yaptı.
“Hadi gidelim” dedi jandarma şefi.
Bahçe kapısını geçer geçmez postacıya döndü. Alaycı 

bir ifadesi vardı. Dudakları müstehzi bir gülümsemeyle 
kıvrılmış, gözleri çizgi olmuş, neşeyle ışıldıyordu.

“Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.
İhtiyar atıldı, “Ne demek istiyorsunuz? İşittim, size 

yemin ederim ki işittim.”
Ama jandarma kahkahayı basmıştı. Elleri karnında, 

iki büklüm olmuş, gözlerinden yaşlar boşanarak gülüyor-
du. Gülmekten boğulacaktı sanki. Diğer ikisi şaşkınlıktan 
donmuş, ona bakıyorlardı.

Ama jandarma şefi gülmesine ara verip konuşamadı-
ğından neler olduğunu bir türlü anlatamıyordu. Bunun 
üzerine halk arasında kullanılan, biraz açık saçık bir işa-

ret yaptı.
Adamlar hâlâ anlamadığından, arka arkaya birçok kez 

tekrar ederken başıyla da kapısı penceresi kapalı evi gös-

termeye başladı.



15

Sonunda olup bitenleri anlayan asker de olağanüstü 
bir neşeyle kahkahayı bastı.

İhtiyar, iki büklüm olan bu iki adamın arasında şaşkın 
şaşkın dikiliyordu.

Sonunda jandarma şefi sakinleşti ve ihtiyarın karnına 
dalgacı bir edayla bir şaplak indirerek bağırdı, “Ah! Seni 
gidi soytarı seni! Bu olayı Boniface Baba Cinayeti olarak 

rapor edeceğim!” 
Postacının gözleri fal taşı gibi açıldı ve bir kez daha 

tekrarladı, “Size yemin ederim ki işittim!”
Jandarma şefi tekrar gülmeye başladı. Jandarma da 

rahat rahat gülebilmek için kendini otların üzerine bı- 
rakmıştı.

“İşittin mi? Karını da böyle mi gırtlaklıyorsun ihtiyar 
soytarı?”

“Karımı mı?”
Sonra uzun uzun düşündü ve cevap verdi, “Karımı... 

Evet, dövdüğümde böyle bağırır... Ama ancak dövdüğüm-

de bağırır. O zaman, Bay Chapatis karısını dövüyordu mu 
diyorsunuz?”

Jandarma şefi keyiften deliye dönerek adamı kukla 
oynatıyormuşçasına omuzlarından tutup çevirdi ve kula-

ğına, karşısında duran askerin, adamın suratındaki şaş-

kın ifadeden ne olduğunu anlayabildiği bir şey fısıldadı.
Bunun üzerine düşüncelere dalan ihtiyar kendi ken-

dine söylenmeye başladı, “Hayır... Öyle değil... Öyle 
olmaz... Olamaz... Sanmam... Benimki... Asla inanmam... 
Olamaz... Birinin acı çektiğine eminim...”

Boniface Baba kafası karışmış, şaşkına dönmüş ve 
utanmış bir hâlde tarlalardan yoluna devam ederken, 
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jandarma ve jandarma şefi, birbirlerine yakası açılma-

dık asker şakaları yaparak kahkahalar ve çığlıklar için- 
de siyah kepin durgun ekinler denizinde ilerleyişini iz- 
liyorlardı.
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İki genç kadın bir çiçek tabakasıyla kaplanmış gibi görü-

nüyordu. Dev bir sepet niyetine, ağzına kadar çiçek 
buketleriyle dolu koskoca kupa arabasında yalnızdılar. 
Ön bankın üzerindeki iki beyaz saten sepet, Nice menek-

şeleriyle doluydu. Dizlerin üzerine örtülen ayı kürkünün 
üzeri güller, mimozalar, karanfiller, papatyalar, sümbül-
teberler ve portakal çiçeklerinden oluşan bir yığınla kap-

lıydı. Bu yığın, ipeksi zarafetleri birbirine karışmış iki 
zarif bedeni eziyor, bu parıltılı ve güzel kokulu yataktan 
omuzları, kolları ve biri mavi diğeri eflatun korsajları- 
nın bir bölümünden başka yerlerini çıkarmalarına izin 
vermiyordu. 

Arabacının kamçı darbesi dağlalesi kokusunu içeri 
taşıdı. Atların koşumları sarı şebboylarla süslenmiş, 
tekerlek araları rezeda çiçekleriyle bezenmişti. Fenerle- 
rin yerindeki iki koca yuvarlak çiçek buketi, bu çiçek 
açmış hareketli yaratık üzerinde iki tuhaf göz görüntüsü 
veriyordu.

Kupa arabası Antibes Sokağı’nı, önünde ardında, 
yanında menekşe yığınları içinde kaybolmuş kadınlarla 
dolu diğer süslenmiş arabalar olduğu hâlde dörtnala 
geçti. Cannes’da çiçek bayramı kutlanıyordu.

Savaşın sürdüğü Foncière Bulvarı’na varıldı. Göz ala-

bildiğine uzanan cadde boyunca tepeden tırnağa çiçek-

lerle süslenmiş at arabalarından oluşan iki sıra durmadan 
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gidip geliyor, ucu bucağı olmayan bir kurdele görünümü 
sunuyordu. Her yerde insanlar birbirlerine çiçekler atı-
yordu. Körpe yüzlere çarpmaya giden çiçekler havayı 
mermi gibi deliyor, uçuyor ve bir çocuk güruhu tarafın-

dan toplanacakları toz toprak içine düşüyorlardı.
Büyük bir kalabalık doldurmuştu kaldırımları. Atlı 

jandarmalar kaba davranışlarla önlerinden geçiyor, alt 
tabakadan insanların zenginler arasına karışmasını en- 
gellemek istermişçesine öne çıkanları geri itiyordu. Gü- 
rültücü ama sakin bir kalabalık çevreyi izliyordu.

Arabalardan insanlar birbirlerine sesleniyor, selam 
veriyor, demet demet güller atıyordu. Şeytansı bir kırmı-
zılığa bürünmüş güzel kadınlarla dolu bir at arabası her-
kesin dikkatini çekti ve büyüledi. IV. Henri’nin portre- 
lerine benzeyen bir beyefendi neşe ve heyecan içinde, 
lastikle tutturulmuş koca bir buket savurdu kadınlara. 
Buketin yüzlerine çarpmasından korkan kadınlar gözleri-
ni saklarken, erkekler başlarını eğdi. Buket hızlı ama 
uysal, zarif bir mermi gibi bir eğri çizdi ve efendisine geri 
döndü. Az sonra yeni bir yüze doğru savrulmuştu. 

İki genç kadın cephanelerini avuç avuç saçarak tüke- 
tiyor ama çok geçmeden yeni buketlere kavuşuyorlardı. 
Bir saat süren çiçek savaşının sonunda biraz olsun yo- 
rulup arabacıya denize çıkan Juan Körfezi Yolu’na girme-

sini emrettiler.
Güneş, Esterel’in ardında gözden kaybolurken, ateşe 

buladığı günbatımıyla uzun sıradağların dantelsi silue-

tini kapkara ortaya çıkardı. Dingin deniz, bütün maviliği 
ve ışıltısıyla gökyüzüne karıştığı ufka kadar uzanıyor-
du. Körfezin ortasına demir atan filo, gece karanlığında 
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yanan gözleri, tüylere benzeyen zarif yelkenleriyle suyun 
ortasında hareketsiz duran, zırhlı, kambur, kıyameti çağ-

rıştıran bir canavarlar sürüsüne benziyordu. 
Ağır kürkün altına uzanan genç kadınlar bitkin görü-

nüyorlardı. Sonunda biri, “Bazı geceler her şey güzel 
görünüyor insana, değil mi Margot?” diye sordu.

Diğeri cevap verdi, “Evet, çok güzel. Ama hep bir şey-

ler eksik kalıyor.”
“Ne peki? Ben kendimi gayet mutlu hissediyorum. 

Hiçbir şeye ihtiyacım yok.”
“Var ama farkında değilsin. Bedenimiz kendini ne 

kadar iyi hissederse hissetsin, her zaman daha fazlasını 
ister kalbimiz.”

Öteki gülümsedi, “Aşktan mı söz ediyorsun?”
“Evet.”
Sustular. Önlerine bakıyorlardı. Sonunda adı Mar- 

guerite olan mırıldandı, “Aşk olmayınca hayat bana 
dayanılmaz geliyor. Bir köpek tarafından bile olsa, sevil-
meye ihtiyacım var. Ne dersen de Simone, bence hepimiz 
aynıyız.”

“Hayır, değiliz canım. Ben herhangi biri tarafından 
sevileceğime, hiç sevilmemeyi tercih ederim. Örneğin, 
şey tarafından sevilmek hoşuma gider miydi sanıyorsun? 
Şey... Şey...”

Gözleriyle çevrelerindeki uçsuz bucaksız manzarayı 
tarayarak kendisini sevdiğinden söz edebileceği birini 
arıyordu. Gözleri ufukta bir tur attıktan sonra arabacının 
sırtında ışıldayan iki metal düğmeye takıldı ve gülerek, 
“Arabacım tarafından” diye ekledi.

Bayan Margot belli belirsiz gülümseyerek fısıldadı, 
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“Hizmetindeki biri tarafından sevilmenin çok eğlenceli 
olduğuna temin ederim seni. İki üç kez başıma geldi. 
Öyle bir göz süzüyorlar ki gülmekten ölürsün. Tabii ne 
kadar sert davranırsan, aşkları da o kadar artıyor. Sonra 
ilk uygun bahanede kapının önüne koyuyorsun, çünkü 
durum ortaya çıkarsa komik duruma düşersin.”

Bayan Simone gözlerini önüne dikmiş dinliyordu. 
Sonunda, “Yoo, uşağımın sevgisinin benim için yeterli 
olmadığından emin olabilirsin” dedi. “Söylesene, seni 
sevdiklerini nasıl fark ediyorsun?”

“Diğer erkeklerdeki gibi. İyice aptallaştıklarında anla-

şılıyor.”
“İyi ama beni seven erkekler bana aptal görün- 

müyor.”
“Sohbet edemeyecek, sorulara cevap veremeyecek, 

neler olup bittiğini anlayamayacak kadar alıklaşıyorlar 
şekerim.”

“Peki, bir hizmetli tarafından sevilmek sende nasıl bir 
etki yapıyor? Heyecanlanıyor musun? Gururun mu okşa-

nıyor?”
“Heyecan mı? Tabii ki hayır. Gururumun okşanması, 

evet, belki biraz. Kim olursa olsun, her erkek gururunu 
okşar insanın.”

“Yapma Margot!”
“Evet şekerim. Bak sana başıma gelen garip bir mace-

rayı anlatayım. Böyle durumlarda ne kadar karışık ve 
çekici olaylar yaşanabileceğini anlarsın belki.”

Dört yıl kadar önce, sonbaharda oda hizmetçim yoktu. 
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Beş ya da altı beceriksizden sonra bir tane daha dene-

miş ve sonunda iyi bir hizmetçi bulmaktan umudumu 
kesmiştim. Bu sırada gazetenin küçük ilanlar sayfasın-

da dikiş dikmeyi, nakış işlemeyi, saç yapmayı bilen genç 
bir kızın iş aradığını ve çok iyi referanslar sunabileceğini 
okudum. Ayrıca İngilizce de konuşuyordu.

Belirtilen adrese yazdım. Ertesi gün sözü geçen kişi 
ziyaretime geldi. Uzun boylu, zayıf, biraz solgun, oldukça 
çekingen görünümlü bir kızdı. Çok güzel kocaman siyah 
gözleri, hoş bir teni vardı. İlk görüşte hoşuma gitti. Ona 
referans mektuplarını sordum: İngilizce yazılmış bir mek-

tup uzattı ve yeni ayrıldığı Leydi Rymwell’in evinde on 
yıldır çalışmakta olduğunu söyledi.

Mektup, genç kızın Fransa’ya dönmek istediği için 
işten kendi isteğiyle ayrıldığını ve uzun süren hizmeti 
sırasında bir parça koketlik dışında hiçbir özelliğinden 
şikâyet edemeyeceklerini yazıyordu.

İngilizce metindeki ince eleyip sık dokunarak seçilen 
sözcükler hoşuma gitti ve kızı hemen işe aldım.

Aynı gün işe başladı. Adı Rose’du.
Bir ayın sonunda ona tapmaya başlamıştım.
O bir hazine, bir inci, bir olaydı.
Olağanüstü bir zevkle saç yapıyor, en iyi modacı- 

lardan daha güzel dantel şapkalar, hatta elbiseler diki- 
yordu.

Yetenekleri karşısında şaşırıp kalmıştım. Hiç bu kadar 
iyi hizmet görmemiştim.

Şaşırtıcı hafiflikteki elleriyle hızla giydiriyordu beni. 
Parmaklarını asla tenimde hissetmiyordum, çünkü bir hiz-

metçinin elinin temasından daha fazla nefret ettiğim bir 
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şey olamazdı. Çok geçmeden aşırı tembelleştim. Bu çekin-

gen, her zaman utangaç ve hiç konuşmayan iriyarı genç kız 
tarafından baştan aşağı, faniladan eldivenlerle giydirilmek 
hoşuma gidiyordu. Banyodan çıktığımda her yanımı ova-

lıyor, divanımın üzerinde uyuklarken masaj yapıyordu. 
Onu hizmetçiden çok alt sınıftan bir arkadaş olarak görü-

yordum kendimce.
Ama bir sabah kapıcım gizemli bir edayla benimle 

görüşmek istediğini söyledi. Şaşırmıştım. İçeri aldım. 
Çok güvenilir bir adamdı. Kocamın emrinde çalışmış, 
eski bir askerdi.

Söylemek zorunda olduklarından tedirgin görünü- 
yordu. Sonunda kekeleyerek, “Hanımefendi, semt polis 
komiseri aşağıda bekliyor” dedi.

Hemen sordum, “Ne istiyor?”
“Evde arama yapmak istiyor.”
Polisin gerekli olduğunu kabul ediyorum ama ben hiç 

hoşlanmam. Polisliğin soylu bir meslek olmadığını düşü-

nüyorum. Rahatsız olmuş, bir o kadar da yaralanmış 
hâlde cevap verdim, “Neden arama yapacakmış? Neyle 
ilgili? İçeri girmesin.”

Kapıcım devam etti, “Bir suçluyu sakladığımızı iddia 
ediyor.”

Bunu işitince korktum ve konuyu açıklaması için 
komiseri yanıma göndermelerini emrettim. Oldukça iyi 
eğitimli, Legion d’Honneur almış bir adamdı. Özür dile-

yip, affıma sığındıktan sonra, hizmetimdeki insanlar ara-

sında bir forsa olduğunu söyledi!
Çileden çıkmıştım. Evimde çalışan herkese kefil oldu-

ğumu, birlikte gözden geçirebileceğimizi söyledim.
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“Kapıcım Pierre Courtin, eski bir askerdir.”
“O değil.”
“Arabacı François Pingau, babamın çiftliğini idare 

edenlerden birinin oğlu. Champagne Bölgesi’nden bir 
köylüdür.”

“O değil.”
“Yine Champagne Bölgesi’nden gelen seyis, tanıdı- 

ğım bir köylü kadınla az önce gördüğünüz uşağımın oğ- 
ludur.”

“O da değil.”
“O hâlde beyefendi, yanıldığınızı siz de anlamışsınız-

dır.”
“Affedersiniz hanımefendi ama yanılmadığıma emi-

nim. Önemli bir suçlu söz konusu olduğundan, bütün 
çalışanlarınızı buraya çağırmanızı rica ediyorum.”

Önce direndim ama sonunda komiserin dediği- 
ni yaptım. Kadın erkek, bütün çalışanlarımı yukarı ça- 
ğırttım.

Polis herkese şöyle bir baktıktan sonra, “Hepsi bu 
kadar değil” dedi.

“Affedersiniz beyefendi, yalnızca bir forsayla karıştı-
rılamayacak kadar güzel bir genç kız olan oda hizmetçim 
aralarında değil.”

Sordu: “Onu da görebilir miyim?”
“Tabii.”
Zile bastım. Kısa bir süre sonra Rose göründü. İçeri 

girer girmez komiser bir işaret yaptı ve kapının arkasına 
saklandıkları için daha önce fark etmediğim iki adam 
üzerine atlayarak kızın ellerini yakaladılar ve iplerle bağ-

ladılar.



24

Öfke dolu bir çığlık atarak onu savunmak için bir 
hamle yapacak oldum ama komiser durdurdu beni, 
“Sizin bu genç kız, 1879 yılında tecavüz ve cinayetten 
yargılanarak ölüme mahkûm edilen Jean-Nicolas Lecapet 
adında bir adamdır. Cezası müebbet hapse çevrildi. Dört 
ay kadar önce de hapisten kaçtı. O zamandan beri onu 
arıyoruz.”

Çılgına dönmüş, yıkılmıştım. İnanamıyordum. Komi- 
ser gülerek devam etti, “Size bir delil sunabilirim. Sağ 
kolunda bir dövmesi olacak.” 

Adamın kolunu açtı. Doğruydu. Polislerden biri bi- 
raz kaba bir tavırla ekledi, “Diğer delilleri bize bırakın 
isterseniz.” 

Sonra da oda hizmetçimi götürdüler!

“Ama inanır mısın, o günden geriye kalan, böyle oynan-

dığım, aldatıldığım ve komik duruma düşürüldüğüm için 
öfke, bu adam tarafından böyle soyulup giydirildiğim, 
dokunulduğum için utançtan çok... derin bir küçük düşü-

rülme duygusu oldu... Bir kadın olarak küçük düşürülme 
duygusu. Anlıyor musun?”

“Hayır, pek sayılmaz.”
“Bak... Düşün... Mahkûm olmuştu... Bu adam tecavüz-

den mahkûm olmuştu... İşte! Ben de tecavüz ettiği kadını 
düşünüyordum... Bu durumda... Kendimi aşağılanmış 
hissediyordum... Yani... Anlıyor musun?”

Madam Simone cevap vermedi. Sabit, anlamlı bakış-

lar ve bazen kadınlarda görülen sfenks gülümsemesiyle 
önündeki iki parlak düğmeye bakıyordu.
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Batignolles’de oturup Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalıştı-
ğından, her sabah bürosuna gitmek için posta arabasına 
biniyordu. Her sabah Paris’in merkezine kadar, zaman 
içinde âşık olduğu genç bir kızın tam karşısında seyahat 
ediyordu.

Genç kız her gün aynı saatte dükkânına gidiyordu. 
Minyon bir esmerdi. Gözleri o kadar karaydı ki, kömüre 
benziyordu. Teni fildişi yansımalar taşıyordu. Her gün 
aynı sokağın köşesinden çıkıyor, arabayı yakalamak için 
koşmaya başlıyordu. Hızlı adımlarla, esnek ve zarif bir 
koşu tutturuyordu. Araç tam durmadan basamağa sıçrı-
yor, soluk soluğa içeri giriyor ve oturur oturmaz çevresini 
süzüyordu. 

François Tessier onu görür görmez yüzüne vurul- 
muştu. İnsan bazen daha tanımadan, görür görmez, çıl-
gınca kollarına almak istediği kadınlarla karşılaşır. Bu 
genç kız, onun derinlerde kalmış isteklerine, farkında 
olmasak da kalbimizin derinliklerinde taşıdığımız bek-

lentilere, François Tessier’in o gizli beklentilerine cevap 
veriyordu.

Bir gün bakmamaya çalışsa da onu izlemekten kendi-
ni alamaz oldu. Hayranlık dolu bu bakışlardan rahatsız 
olan kız kıpkırmızı kesildi. François durumu fark etti ve 
gözlerini kaçırmak istedi ama başka yöne bakmaya çalış-

tığı her seferinde istemeden geri dönüyordu bakışları.
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Birkaç günün sonunda konuşmadan tanışır hâle gel-
mişlerdi. Oturacak yer olmadığında yerini kıza veriyor, 
pek hoşuna gitmese de üst kata çıkıyordu. Genç kız da 
belli belirsiz bir gülümsemeyle selam verir olmuştu. 
Ancak karşısındakinin bakışları fazla ısrarlı olduğunda 
gözlerini yere dikiyor, bu biçimde seyredilmekten hoş-

lanmadığını hissettiriyordu.
Sonunda sohbet etmeye başladılar. Aralarında kısa 

zamanda bir tür yakınlaşma, günde yarım saatlik bir dost-
luk kuruldu. François’nın hayatındaki en güzel yarım 
saat buydu şüphesiz. Günün kalan kısmında da genç kızı 
düşünüyor, bürodaki uzun mesai saatleri boyunca görün-

tüsü gözünün önünden gitmiyor, sevdiği kadının yüzü-

nün dalgalanan görüntüsüyle kıvranıyor, bu görüntü tara-

fından istila edildiğini hissediyordu. Bu küçük varlık 
tarafından tamamen ele geçirilmiş olmak, onun için her 
türlü insani gerçekliğin üzerinde çılgın bir mutluluğa 
dönüşüyordu.

Genç kız her sabah elini sıkmaya başladığından, akşa-

ma kadar bu temasın yarattığı hissi, bu küçük parmakla-

rın sıkışının etinde bıraktığı etkiyi tekrar tekrar yaşıyor, 
teninde iz bıraktığını hissediyordu.

Posta arabasındaki bu kısa yolculuğun kalan kısmın- 
da iç sıkıntısıyla bekliyordu. Pazar günleri acı içinde 
geçiyordu.

Genç kızın da onu sevdiğine şüphe yoktu, çünkü ilk-

baharda bir Cumartesi günü, ertesi gün Maisons-Laffitte’te 
öğle yemeği teklifini kabul etti.
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İstasyona ilk o gelmişti. Beklemeye başladı. François 
şaşırdı ama genç kız, “Yemeğe gitmeden önce konuşma-

mız gerek” dedi. “Yirmi dakikamız var ama benim daha 
çok zamana ihtiyacım var” dedi.

Koluna yaslanmış titriyordu. Gözleri yerde, yanakları 
solgundu. Devam etti, “Benim hakkımda yanılmamalısı-
nız. Ben namuslu bir kızım. Bana hiçbir şey... hiçbir şey... 
Ne olursa olsun... Uygunsuz hiçbir şey yapmayacağınıza 
söz vermezseniz sizinle gelemem.”

Birden bir gelincikten daha kırmızı olmuştu. Sustu. 
François ne cevap vereceğini bilemiyordu. Aynı anda 
hem mutluluk hem hayal kırıklığı hissediyordu. Kalbinin 
derinliklerinde bunun böyle olmasını tercih ediyor-
du ama yine de... Yine de o gece damarlarını ateşleyen 
rüyalar görmeden edememişti. Hafif davranışlar sergilese 
tabii ki onu daha az sevecekti ama oldukça çekici, keyif-
li bir durum olacaktı onun için! Erkeklerin aşk üzerine 
bütün bu egoist hesapları birbiri ardına geçti aklından.

Hiçbir şey söylemediğinden, genç kız gözlerinin 
ucunda yaşlarla, heyecanlı bir sesle ekledi, “Bana sonu- 
na kadar saygı duyacağınıza söz vermezseniz eve dö- 
nüyorum.”

François şefkatle kolunu sıktı ve cevap verdi, “Söz 
veriyorum. Size istemediğiniz hiçbir şey yapmaya- 
cağım.”

Genç kız rahatlamış göründü ve gülümseyerek sordu, 
“Söz mü?”

François kızın gözlerinin içine baktı. “Yemin ede- 
rim!”

“Hadi bilet alalım” dedi genç kız.
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Araba hıncahınç dolu olduğundan, yol boyunca konu-

şamadılar.
Maisons-Laffitte’e geldiklerinde, Seine’e yöneldiler.
Ilık hava hem ruhlarını hem bedenlerini gevşetiyordu. 

Nehir, yapraklar ve çimenlikler üzerinde batan güneş 
bütün canlılara, bütün ruhlara bin bir neşeli yansıma 
gönderiyordu. Kıyı boyunca el ele ilerliyor, iki yaka ara-

sında gruplar hâlinde gidip gelen küçük balıkları seyredi-
yorlardı. Sonsuz bir mutlulukla ayakları yerden kesilmiş, 
uçuşuyorlardı.

Sonunda genç kız, “Deli olduğumu düşünüyor olmalı-
sınız” dedi.

François sordu, “Neden?”
Genç kız devam etti, “Sizinle başbaşa buraya gelmem 

delilik değil mi?”
“Hiç de değil! Gayet doğal.”
“Hayır! Hayır! Bence hiç de doğal değil. Ben hata yap-

mak istemiyorum, oysa hatalar böyle başlar. Bilseniz, her 
günüm, ayın her günü, yılın her günü birbirinin aynı! 
Annemle yapayalnızım. Onun da çok acısı olduğundan, 
pek neşeli biri sayılmaz. Ben elimden geleni yapıyorum. 
Ne olursa olsun onu güldürmeye çalışıyorum ama her 
zaman başarılı olamıyorum. Sonuçta, buraya gelmem hoş 
değil. En azından beni istemezdiniz değil mi?”

François cevap vermek yerine onu heyecanla kucakla-

dı. Ama genç kız sert bir hareketle onu itti ve aniden kıza-

rak, “Ah! Bay François!” dedi. “Bana söz vermiştiniz!”
Bunun üzerine Maisons-Laffitte’e döndüler.
Petit-Havre’da, suyun kıyısındaki dört dev kavağın 

altına gizlenmiş küçük bir lokantada yemek yediler.
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Açık hava, sıcak, küçük bir şişe beyaz şarap ve birlikte 
olmalarının yarattığı heyecan kıpkırmızı kesilmelerine, 
tedirgin ve sessiz olmalarına yol açmıştı.

Ama kahvelerini içtikten sonra içleri aniden neşeyle 
doldu. Seine’i geçip nehir boyunca La Frette Köyü’ne 
kadar ilerlediler.

François birden sordu, “Adınız ne?”
“Louise.”
Tekrar etti, “Louise.” Bir daha bir şey sormadı.
Nehir uzun bir kavis çizdikten sonra uzaklarda, başla-

rı önde nehre doğru eğilmiş görünen beyaz evler sırasına 
ulaşıyordu. Genç kız papatya toplayıp koca bir kır çiçeği 
demeti oluştururken, François kırlara salınmış genç bir at 
gibi yarı sarhoş şarkılar mırıldanıyordu.

Sol taraflarında, asmalarla kaplı küçük bir yamaç 
nehir boyunca uzanıyordu. François birden durdu, şaş-

kın donakaldı. “Ah! Şuraya bakar mısınız!” 
Bağlar sona ermişti. Bütün kıyı çiçek açmış leylaklarla 

kaplıydı. Eflatun rengi bir koru, toprağın üzerine yayıl-
mış, dev bir halı gibi iki ya da üç kilometre uzaklıktaki 
köye kadar uzanıyordu.

Genç kız da heyecanlanmıştı. 
“Ah! Ne kadar güzel!” diye mırıldandı.
Koşarak kırlık alanı aştılar, her yıl seyyar satıcıların 

küçük arabalarında Paris’e doğru yola çıkan bütün o ley-

lakların yetiştiği bu tuhaf tepeye doğru ilerlediler.
Dar bir patika küçük ağaçların ardında gözden kaybo-

luyordu. Patikayı takip ettiler ve küçük bir açık alan bul-
duklarında yere oturdular.

Üzerlerinde bir sinek ordusu vızıldıyor, havaya kesin-

tisiz, ahenkli bir uğultu yayıyordu. Bu esintisiz günün 
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yakıcı güneşi de çiçeğe bezenmiş uzun yamaç üzerinde 
parıldıyor, bu buketler ormanından çiçeklerin terinden 
doğan güçlü bir aroma, inanılmaz bir parfüm yayılmasını 
sağlıyordu.

Uzaklarda bir kilise çanı çalıyordu.
Yumuşacık öptüler birbirlerini. Sonra otların üzerine 

uzanıp öpücüklerden başka bir şey düşünmeden kenet-
lendiler. Genç kız gözlerini kapamış, kollarını açmış, hiç-

bir şey düşünmeden, tepeden tırnağa tutkulu bir beklen-

tiye gömülmüş, sarıyordu onu. Ne yaptığını bilmeden, 
farkında bile olmadan her şeyiyle teslim etti kendini. 

Büyük bir acı hissiyle kendine geldi ve yüzünü elleri-
ne saklayıp acıyla inleyerek ağlamaya başladı.

François onu sakinleştirmeye çabalıyordu. Ama genç 
kız hemen orayı terk etmek, geri dönmek, eve gitmek iste-

di. Büyük adımlarla yürürken sürekli olarak, “Tanrım! 
Tanrım!” diye söyleniyordu.

François ise, “Louise! Louise! Rica ederim, kalalım” 
diye yalvarıyordu.

Genç kızın şakakları kızarmış, gözleri içine çökmüştü. 
Paris İstasyonu’na gelir gelmez, veda bile etmeden bıra-

kıp gitti onu.

Ertesi gün posta arabasında karşılaştıklarında, değişmiş, 
çökmüş görünüyordu. 

“Sizinle konuşmam gerekiyor. Bulvarda inelim”  
dedi.

Kaldırımda yalnız kaldıklarında, “Birbirimize veda 
etmemiz gerekiyor. Olan bitenden sonra sizi bir daha gör-
mek istemiyorum” dedi.
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François kekeledi, “Ama neden?”
“Çünkü yapamam. Suç işledim. Ama bir daha işleme-

yeceğim.” 
Bunun üzerine François ona, aşk gecelerinin mutlak 

teslimiyetinde her şeyiyle sahip olma isteğiyle deliye 
dönmüş, istek içinde kıvranarak yalvarmaya başladı.

Genç kız inatla, “Hayır, istemiyorum. Hayır, yapa-

mam” diyordu.
François yalvarmaya, ısrar etmeye devam ediyordu. 

Onunla evlenmeyi vadediyordu. Genç kız yine, “Hayır” 
dedi.

Sonra da onu bırakıp gitti.
François sekiz gün boyunca göremedi kızı. Hiç karşı-

laşmadılar ve adresini de bilmediğinden onu sonsuza 
kadar kaybettiğini sandı.

Dokuzuncu günün akşamı kapısı çalındı. Gidip açtı. 
Gelen oydu. Kollarına atıldı ve hiç direnmedi.

Üç ay boyunca metresi oldu. François ondan sıkılma-

ya başlamıştı ki, hamile olduğunu öğrendi. Bunun üzeri-
ne aklına tek bir şey geldi: Ne pahasına olursa olsun 
ondan kurtulacaktı.

Ayrılmayı başaramıyor, ne yapacağını ne diyeceğini 
bilemiyordu. Endişeden ve gitgide büyüyen çocuğun kor-
kusundan deliye dönmüş bir durumda olmadık bir plan 
yaptı. Bir gece aniden taşındı ve ortadan kayboldu.

Bu darbe o kadar ağır geldi ki, Louise onu bu biçim-

de terk eden adamın peşine düşmedi. Bahtsızlığını itiraf 
ederek annesinin dizlerine kapandı, birkaç ay sonra da 
bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi.
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Yıllar akıp geçiyordu. François Tessier hayatında en ufak 
bir değişiklik olmadan yaşlanıyordu. Bürokratlara özgü 
o umutsuz ve beklentisiz, tekdüze ve boğucu varoluşu 
sürdürüp gidiyordu. Her gün aynı saatte kalkıyor, aynı 
sokaklardan geçiyor, aynı kapıdan, hatta aynı kapıcının 
önünden geçiyor, aynı büroya giriyor, aynı koltuğa oturu-

yor ve aynı işi yapıyordu. Dünyada yalnızdı, gündüzleri 
vurdumduymaz iş arkadaşları arasında, geceleri ise bekâr 
odasında yapayalnızdı. İhtiyarlık günleri için ayda yüz 
frank biriktiriyordu.

Her Pazar şık giyimli insanları, at arabalarını ve gü- 
zel kadınları seyretmek için Champs-Elysées’de bir tur 
atıyordu.

Ertesi gün birlikte çalıştığı arkadaşına, “Dün Bois 
dönüşü çok hareketliydi” diyordu.

Bir Pazar, şans eseri bilmediği sokaklara sapıp 
Monceau Parkı’na girdi. Aydınlık bir yaz sabahıydı.

Çocuk bakıcıları ve anneler yürüyüş yolu boyunca 
oturmuş, önlerinde oynayan çocuklarını izliyorlardı.

François Tessier aniden ürperdi. Önünden iki çocu-

ğun elinden tutmuş bir kadın geçiyordu: Yaklaşık on yaş-

larında bir oğlanla, dört yaşlarında bir kız. Bu, oydu.
Birkaç adım daha attıktan sonra heyecandan soluğu 

kesilerek bir banka çöktü. Onu tanımamıştı. Bunun üze- 
rine tekrar görebilmek umuduyla geri döndü. Kadın otur-
muştu. Oğlan yanında uslu uslu dururken, kız yerde 
kumdan evler yapıyordu. Bu, oydu, kesinlikle oydu. Sade 
bir elbise giymiş, kendine güvenli, vakur edasıyla ciddi 
bir hanımefendiye dönüşmüştü.

Yaklaşmaya cesaret edemeden uzaktan bakmaya de- 
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vam etti. Oğlan başını kaldırdı. François Tessier titreme-

ye başladığını hissetti. Bunun kendi oğlu olduğuna hiç 
şüphe yoktu. Dikkatle baktı ve eski fotoğraflardan birin-

deki hâlini gördüğünü sandı.
Gitmelerini beklemek üzere bir ağacın arkasına giz-

lendi. Peşlerine takılacaktı.
O gece hiç uyumadı. Özellikle de çocuğu aklından 

çıkaramıyordu. Onun oğluydu! Ah bir emin olabilseydi! 
İyi ama emin olsa ne yapacaktı?

Evini görmüştü, araştırdı. Geleneklere fazlasıyla bağlı 
olan, kadının yaşadığı felaketten çok etkilenen, namuslu 
bir komşusuyla evlendiğini öğrendi. Adam onun günahı-
nı bilerek affetmiş, oğluna adını vermişti, onun, François 
Tessier’nin çocuğuna.

Her Pazar, Monceau Parkı’na gitmeye başladı. Her 
Pazar onu görüyor ve her seferinde oğlunu kollarına 
almak, öpücüklere boğmak, alıp götürmek, kaçırmak için 
çılgınca, karşı konması güç bir isteğe kapılıyordu.

Duygularını yitirmiş ihtiyar bekârların sefil tecrit 
hayatında korkunç acılar çekiyordu. Pişmanlıkla uyanan 
babalık sevgisi, istek, kıskançlık ve doğanın insanların 
içinde yeşerttiği çocuklarını sevme ihtiyacı ile parçalanı-
yor, dayanılmaz bir işkence yaşıyordu.

Sonunda umutsuz bir girişimde bulunmaya karar 
verdi ve park girişinde önlerine çıkarak, karşılarına diki-
lip boş gözlerle, dudakları titreyerek, “Beni tanımadınız 
mı?” diye sordu.

Kadın gözlerini kaldırdı, ona baktı. Bir korku, dehşet 
çığlığı atarak iki çocuğunun ellerine yapıştı ve ardında 
sürükleyerek kaçıp gitti.
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François ağlamak için evine döndü.
Yine aylar geçti. Onu görmüyordu. Ama babalık duy-

gusu gece gündüz içini kemiriyor, onu yiyip bitiriyor, 
acılarla kıvrandırıyordu.

Oğlunu bir kez öpebilmek için ölmeye, öldürmeye, 
her şeyi yapmaya, her türlü tehlikeye atılmaya, her türlü 
aşırılığı göze almaya hazırdı.

Ona yazdı. Kadın cevap vermedi. Yirmi mektubun 
sonunda, onu yumuşatmayı umut etmekten vazgeçme-

si gerektiğini anladı. Bunun üzerine umutsuzluk içinde 
son bir çare düşündü. Kalbine bir mermi sıkılmasına bile 
razıydı. Kocaya kısa bir mektup yazdı:

Beyefendi,
Adım sizde tiksinti yaratıyor olabilir. Ama o 
kadar sefil bir durumdayım, öylesine acılar içinde 
kıvranıyorum ki, sizden başka umudum kalmadı.

Yalnızca on dakikalık bir görüşme talep edi-
yorum.

Saygılarımla...

Ertesi gün cevap geldi.

Beyefendi,
Sizi salı günü beşte bekliyorum.

Merdivenleri tırmanırken François Tessier’nin kalbi o 

kadar hızlı çarpıyordu ki her basamakta duraklamak zo- 
runda kaldı. Göğsünün içinde bir hayvan dörtnala koşu-

yormuşçasına, boğuk ve şiddetli, aceleci kalp atışları his-
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sediyordu. Nefes alabilmek için büyük bir çaba gösteri-
yor, düşmemek için tırabzana tutunuyordu.

Üçüncü kata geldiğinde zile bastı. Bir hizmetçi kapıyı 
açtı. François sordu, “Bay Flamel’in evi mi?”

“Evet, burası beyefendi. Buyrun.”
Bir burjuva salonuna alındı. Yalnızdı. Büyük bir fela-

ketin ortasındaymışçasına bitkin bekledi.
Bir kapı açıktı. Bir adam göründü. İriyarı, ciddi gö- 

rünümlü, biraz şişmanca, siyah redingotlu bir adamdı. 
Eliyle bir koltuğu işaret etti.

François Tessier oturduktan sonra soluk soluğa, 
“Beyefendi... Beyefendi” dedi. “Adımı bilip bilmediği-
nizden emin değilim... Biliyorsanız...”

Bay Flamel sözünü kesti, “Devam etmenize gerek yok 
beyefendi, biliyorum. Karım bana sizden bahsetti.”

Ciddi olmaya çabalayan adamlara yaraşır bir ses tonu 
ve dürüst burjuvalara özgü bir azameti vardı. François 
Tessier devam etti, “O zaman sorun yok beyefendi. 
Acıdan, vicdan azabından, utançtan öldüğümü söyle- 
meliyim. Bir kez, yalnızca bir kez kucaklamak isterdim... 
Çocuğu...”

Bay Flamel ayağa kalktı, şömineye yaklaştı, zile bastı. 
Hizmetçi göründü. Ona, “Gidip Louise’i çağırın” dedi.

Hizmetçi çıktı. Başbaşa kaldılar. Birbirlerine söyleye-

cek bir şeyleri olmadığından sessiz beklediler.
Birden on yaşlarında küçük bir çocuk koşarak salona 

girdi ve babası sandığı adama doğru ilerledi. Ama bir 
yabancının varlığını fark edince şaşırarak durdu.

Bay Flamel çocuğu alnından öptükten sonra, “Şimdi 
gidip misafirimizi de öp canım” dedi.
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Çocuk gözlerini yabancıdan ayırmadan bütün nezake-

tiyle yaklaştı.
François Tessier ayağa kalkmıştı. Şapkasının yere düş-

mesine aldırmadı, yığılmak üzereydi. Oğluna hayran 
hayran baktı.

Bay Flamel kibarlığından arkasını dönmüş, pencere-

den sokağa bakıyordu.
Çocuk şaşkınlık içinde bekliyordu. Yerden şapkayı 

aldı ve yabancıya verdi. Bunun üzerine François küçüğü 
kollarına aldı, çılgın gibi yüzünü, gözlerini, yanaklarını, 
ağzını, saçlarını öpmeye koyuldu.

Bu öpücük yağmurundan şaşkına dönen çocuk kaç-

maya çalışıyor, küçük elleriyle adamın doymak bilmeyen 
dudaklarını uzaklaştırmaya çabalıyordu.

François Tessier, çocuğu birden yere bıraktı ve bağır-
dı, “Elveda! Elveda!”

Sonra da bir hırsız gibi kaçıp gitti.


