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2012 yılının mayıs ayında High Strung olarak  
¿Posible ó Imposible? isimli albümümüzün lansmanında 

çalmıştık. Mikrofonu yerine takmış ve Derek (davulcumuz) 
ile birlikte sallana sallana bardan tam çıkıyorduk ki barın 

gölgelerinin arasından küçük bir şeytan çıkageldi. Baş 
döndürücü yemyeşil gözleri, upuzun bacakları vardı. O denli 

uzunlardı ki bodruma kadar uzanıyor olmalıydılar. Bir de 
gelip benimle konuştu. “Şu yüzüne sürdüğün boyadan başka 
var mı?” Sahneye çıkmadan önce suratıma Sharpie’yle bir 

şeyler çizmiştim. Basit tasarımlar. “Evet,” dedim, ceketimin 
cebine uzanırken. Ama küçük şeytanın kendi elleri vardı ve 
yüzümü iki avucunun arasına alıp kendisininkine sürttü.

Voilà. Boyalı bir yüz. Ve bambaşka bir şeyin başlangıcı.

Bu kitap, gün boyunca heyecan içinde yazdıklarımı her gece 
onunla paylaştığımdan Kırmızı Piyano’yu lokma lokma oku-
yan Allison Laakko için. Sırf bu yüzden daima ondan bana, 

benden kitaba, kitaptan yine bize doğru uzanan ve muhteme-
len bir tekerlek tarafından bırakılmış bir iz, bir patika olacak.

Bu hoşuma gidiyor.

Sonsuza dek tekerleklerin hangi yöne döndüğünü bileceğiz.

Seni seviyorum, Allison.





KISIM 1

F

      1, 2, 3, 4...
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Hasta uyandı. Yazdığı şarkılardan birinin sesi zayıflıyordu; 
o uyurken inanılmaz pineklemesine eşlik eden bir film mü-
ziği gibi tekrar tekrar çalmıştı. 

Çölü en ufak ayrıntısına dek hatırlıyordu.
İlk gördüğü bir insan oldu. Bu bir doktordu. Üzerindeki 

haki renkli pantolona ve Hawaii gömleğine bakınca doktor 
gibi giyindiğini söylemek mümkün olmasa da gözlerindeki 
bilim parıltısı onu ele veriyordu.

“Ağır yaralanmıştın.” Sesi güvendi. Sesi kontroldü. “Bu 
eşi benzeri bulunmayan türden bir yaralanma, Er Tonka. 
Böylesine...” Düşen bir kelimeyi tutmak istercesine ellerini 
göğüs hizasında yumruk yaptı. “...talihsiz bir olaydan sağ 
salim çıkabilmiş olmak.”

Philip, karyolasının ayakucundan elli santim kadar öte-
de dikilen adamın tıp bilgisinden daha fazlasına sahip oldu-
ğunu görebiliyordu. Güçlü, sırım gibi fiziği. Doğal olama-
yacak kadar kusursuz saçları, çöl kumulları kadar kırışıksız 
teni.

Bu doktor bir askerdi.
“Şimdi,” dedi doktor, “hayatta kalmanın neden inanı-

lamayacak derecede zor olduğunu sana açıklamama izin 
ver.” Philip içinde bulunduğu odayı tepeden tırnağa ince-
leme fırsatını henüz bulamamıştı. Görüş alanının çeperleri 
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hâlâ bulanıktı. Ne zamandır buradaydı? Burası neresiydi? 
Ama doktorun sorulmamış soruları yanıtlayacağı yoktu. 
“Yalnızca bileklerini ve dirseklerini kırmış olsaydın düşüp 
yere o şekilde çarptığını varsayabilirdik. Fakat humerusla-
rını, radyuslarını ve ulnalarını da kırmışsın; ayrıca radyal 
tüberozitelerini, korakoidlerini, troklealarını ve ellerindeki 
yirmi yedişer kemiğin her birini.” Gülümsedi. Gülümse-
mesi Philip’e, onun da şaşkınlığını paylaşması gerektiğini 
söylüyordu. “İnsan vücudundaki bütün kemiklerin adlarını 
bilmeni beklemiyorum, Philip ama söylemeye çalıştığım şu 
ki yalnızca bileklerini ve dirseklerini kırmamışsın. Resmen 
ne var ne yoksa hepsini kırmışsın.”

Philip’in göremediği bir yerden aniden fısıltılar geldi. 
Belki de koridordan gelen seslerdi. Philip bakmak için başı-
nı çevirmeyi denedi.

Yapamadı. Boynunu kımıldatamadı bile.
Bir şeyler demek, hareket edemediğini söylemek için 

dudaklarını araladı ama boğazı yaz mevsimindeki kumlar 
kadar kuraktı.

Gözlerini yumdu. O kumlardaki toynak izlerini gördü.
“Şayet yalnızca ellerini ve kollarını kırmış olsaydın bu-

nun gerçekleşecebileceği bir kaza hayal edebilirdim; aklı 
başında biri, pres makinesinin ya da bir tür mengenenin 
kurbanı olduğunu söyleyebilirdi; iki kolunu masaya uzat-
tığın sırada üzerlerine ağır bir şey düşmüş olabilirdi. Ama 
elbette, kırılan yalnızca ellerin ve kolların değil. İki bacağın-
daki femurlar, tibialar ve fibulalar da kırılmış. Patellaların, 
medyal epikondillerin, transvers eksenlerin de (ki yalnızca 
bunlar bile seni komaya sokmaya yeterli olmalıydı). Ayak-
larının her birindeki yirmi altışar kemiğin büyük bölümü-
nü de göz ardı etmeyelim.” Doktor öyle özgürce konuşuyor, 
öyle sağlıklı hareket ediyordu ki Philip aralarındaki farktan 
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ötürü kendisiyle dalga geçiliyormuş gibi hissetti. “Eğer biri 
başından geçenleri canlandırmak isterse, sanırım seni kol-
larınla ve bacaklarınla yarığın iki yanına tutunur halde bir 
kanyonun kenarına koyar. Derken gökyüzünden gaddarca 
şekil verilmiş, az önce bahsettiğim kemiklerin her birine te-
mas edecek kadar yanlış bir şey düşer ve seni şimdiye dek 
şahit olduğum en şiddetli kırıklar silsilesiyle baş başa bıra-
kır. Ama hayır. Dertlerin bunlarla bitmiyor.”

Doktorun arkasında, bej rengi duvarın toz mavisi tavan-
la buluştuğu yerde Philip Afrika çölünün gün ortasındaki 
halini gördü.

Danes’i düşündü.
“Pubis, ilium, sakrum... ezilmiş. Pubik simfizis, anterior 

eksen... yırtılmış. Kaburgaların, Philip, kaburgalarının her 
biri kırılmış... intervertebral diskin, sternumun, manubri-
umun, klavikülaların, boynundan yukarıda mandibulan, 
elmacık kemiklerin, şakak kemiklerin, alın kemiklerin ve 
hatta birkaç dişin de öyle.” Doktor gülümseyerek kendi-
ninkileri gözler önüne serdi. “Şimdi, insan sonuca bakınca 
sen kalın bir taş tabakasının üzerinde yatarken ikinci bir 
kalın taş tabakasının epey yüksekten üzerine düştüğünü ve 
seni dümdüz ettiğini iddia edebilir. Şayet kırıklarının her 
biri vücudunun yüzeyinden az çok aynı mesafede olsaydı 
bu teoriyi ciddiye alabilirdim. Ama tabii ki durum böyle de-
ğil. Anterior eksenindeki kırık, mandibulandakinden tam 
iki buçuk santim daha derin. Aslına bakılırsa vücudundaki 
kırıklardan hiçbiri bir diğerine benzemiyor; seni bu hale ge-
tiren nesnenin, olayın, sahnenin ne olduğunu anlamamıza 
yardımcı olacak en ufak bir örüntü yok. Diğer bir deyişle, 
Philip... tüm bunlara tek bir nesne sebep olmamış ama yine 
de... hepsi aynı anda oluşmuş.”

Doktor kenara çekilerek Philip’in parlak beyaz boyayla 
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aydınlanmış siyah tuvallere benzettiği şeyleri gözler önüne 
serdi. Yarım şekiller. Çatlak desenler.

Röntgen filmleri.
Birden fazlası, kumdaki toynak izlerini andırıyordu.
“Sanırım,” dedi doktor hayret içinde, “seninki şimdiye 

dek karşılaştığım en nefes kesici yaralanma. Bazıları buna 
şey bile diyebilir... tekinsiz. Kendi gözlerinle gör, Philip.”

Philip’in göremediği bir yerden birkaç fısıltı daha yük-
seldi.

“Şimdi,” dedi doktor röntgen filmlerine sırtını dönüp 
Philip’e bakarak. “Daha yeni uyandın... henüz kendine 
geldin ve tüm bunların senin için çok büyük bir şok oldu-
ğunun farkındayım. Altı aydır komada ve bizim gözetimi-
mizdesin.” Bu rakam imkânsızdı. Bu rakam acımasızdı. Bu 
rakam onunla Danes arasına mesafe koyuyordu. “Bu asla 
hatırlayamayacağın altı ay anlamına geliyor ve artık iyileş-
me süreci başlamalı. Hem fiziksel hem de duygusal olarak.” 
İşaret parmağıyla başparmağını çenesine götürdü. “Ama so-
rulması gereken bazı sorular var.”

“Danes nerede?” diye çatallaşmış sesiyle sordu Philip. 
Sesi gıcırdayan ahşap basamaklardı. Sesi ağırlık altında ezi-
len eski bir piyano oturağıydı.

Philip’in görüş alanının dışından fısıltılı bir şaşkınlık ni-
dası yükseldi. Bir kadın sesi. 

Ses, “Konuştu!” dedi.
Doktor, Philip’in sorusunu duymazdan gelerek “Sorula-

cak ilk bariz soru şu ki…” diyerek konuşmayı sürdürdü, 
“insan böyle bir şeyden nasıl sağ çıkar?”

Bir esinti adamın düzgün kesilmiş kahverengi saçlarını 
uçuşturdu.

Philip kollarından birini kaldırmaya çalıştı, başaramadı.
Doktor açtığı avucunu zahmetsizce havada savurdu, 
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sanki şu an aralarındaki farkı Philip’e göstermek istiyormuş 
gibiydi. 

“Ama yine de... işte buradasın... hayatta kaldın. Ve ikinci 
ama daha ivedi soru da şu ki... orada neler oldu, Er Tonka?” 
Ellerini dizlerine koydu ve mavi gözleri Philip’inkilerle aynı 
hizaya gelene dek öne doğru eğildi. “Sen ve Danes çölde ne 
buldunuz? Ya da daha ziyade...” Doktor aklından geçenleri 
silmek istercesine oyuncu bir edayla ellerini havada savur-
du. Bu tavrı öylesine abesti ki Philip’e saygısızca göründü. 
“Hadi müzisyen dostlarını, grubunu, Danes’i unutalım.” 
Gözlerindeki soğuk ifade adamın çoktan unuttuğunu gös-
teriyordu. Philip bir kez daha toynak izlerini, uzayıp giden 
izleri gördü.

Kendine ait bir iz bırakarak kıvrıla kıvrıla hafızasının 
ufkunda yükselen mide bulandırıcı ve duygu yüklü bir ses 
duydu. Kendi şarkısıyla ona karşı koymaya çalıştı. Kendinin 
ve Danes’in şarkısıyla. Uykusunda ona eşlik eden şarkıyla.

Ama doktorun sesi bir kez daha şarkıyı bastırdı.
“Asıl soru sizin ne bulduğunuz değil... sizi bulanın ne 

olduğu?”
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Philip Yol’daydı. Ona hep böyle derdi. Yol. Doğru Yol ya 

da Yanlış Yol değil. Niteliği hakkında kesin konuşmamaya 

özen gösterirdi. Dolayısıyla arkadaşları ya da ailesi çok içip 

içmediğini sorduklarında ya da barlarda çok sık takıldığını 

yüksek sesle dile getirdiklerinde hep aynı cevabı verirdi.

Hey, düşün yakamdan. Yol’dayım.

Philip’e göre Yol’un sembolü kolye olarak taktığı bir 

F, yani tek bir piyano tuşuydu. Tuşu savaştan, II. Dünya 

Savaşı’ndan döndükten sonra gördüğü ilk piyanodan kopa-

rıp almıştı: piyanoyu Detroit, Michigan’daki havalimanın-

dan yaklaşık yüz seksen metre uzaklıkta, kaldırımın kena-

rına dikey vaziyette terk edilmiş halde bulmuştu. Piyano 

eksik bacağına, çatlak ahşabına ve yer yer dökülmüş sarı 

boyasına rağmen Philip için bir işaretti; bir hoş geldin ko-

mitesi ona daha sıcak bir karşılama sunamazdı. Annesiyle 

babasını kucakladıktan ve çantasını ailesinin 1945 model 

yeni Chrysler’ına tıkıştırdıktan sonra onlardan biraz bekle-

melerini rica etmişti. Böylece piyanonun küçük bir parçası-

nı yanına alıp beraberinde eve götürebilecekti.

Kendisiyle birlikte geleceğe. Savaş sonrasına.

Yol’a.

Tuşu seçmek kolaydı. F. Çünkü F, piyano çalmayı yeni 
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öğrenenlerin kullandığı nimoniklerin her birinde de geçen 
tek notaydı.

EGBDF (En Güzel Beyin Doludur Fikirle)*

FACE
Bir nimonik bitiyor, diğeri başlıyordu.
Tıpkı savaşın bitip hayatın başlaması gibi... evde.
Yol’daki hayat.
On iki yıl sonra, otuz bir yaşındaki Philip, o ve Danes’in 

İngiltere’deki askerler için sahne aldığı zamanki fiziğe sahip 
olmayabilirdi fakat hâlâ o zamanki felsefeye sahipti. Detro-
it’teki tanıdıkları (ki epey tanıdığı vardı çünkü Danes grubu 
üyeleri birer bar kuşuydu) Yol’un dindar, dinsiz, sağlıksız, 
sanrılı ya da çılgınca olduğunu düşünebilirlerdi. Fark et-
mezdi. Bir dünya savaşından, üstüne bir de hit şarkı yaptık-
tan sonra takip edebileceği tek yol özgürce yaşamaktı. 

Bugün Yol onu iyi bir yere götürmüştü. Detroit şehir 
merkezinde, Elizabeth ile Woodward’ın köşesindeki bir ka-
yıt stüdyosuna; 1957 yılındaydılar. Mekânın sahibi Danes 
(Free Press’in onlara verdiği isimle “Detroit’in Sevgilileri”) 
idi. Dört kişilik bir ortaklık. Mekânı bulan Danes’in eğlen-
ce düşkünü basçısı, uzun saçlı ucube Larry olmuştu. Cüruf 
briketlerinden inşa edilmiş ve eskiden tavukların tüylerini 
yolmak için kullanılan boş avlunun akustiği boşverilemeye-
cek kadar kusursuzdu.

İşte bu, demişti Larry aylar önce. Televizyondaki Who Do 
You Trust? isimli programın budala sunucusu gibi avuçlarını 
açmış, kollarını öne uzatmıştı. Burası Harikalar Diyarı.

Ama Danes’in diğer elemanlarının ikna olduğu söylene-
mezdi. Eskiden tavuk kümesi olarak kullanılan mekân hit 
kayıtlar yapmaya hiç de uygun görünmüyordu.

* Bazı batılı ülkelerde notalar için kullanılan simgeler. C: Do, D: Re, E: 
Mi, F: Fa, G: Sol, A: La ve B: Si’ye tekabül eder. –yhn
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Sen zaten her şeyi seversin, demişti Duane, hem de daha 

ilk görüşte.

Sen de, demişti Larry, Danes’in meşhur ritim bölümünün 

öteki yarısını işaret ederek, rock’n roll çalamayacak kadar 

muhafazakârsın. Asansörü gördünüz mü?

Duane kaşlarını çatmıştı.

Tavuk tüyleriyle dolu ahşap kutuyu mu kastediyorsun?

Benim hoşuma gitti, demişti Philip; kontrol odasını kayıt 

odasından ayıracak duvarı şimdiden gözünün önüne geti-

rebiliyordu.

Lanet olsun, demişti Duane. Philip de seninle aynı ta-

raftaysa bu iş bitmiştir. Soğuk mekânda etrafına bakınmış 

ve Ross’un da gülümsemekte olduğunu görmüştü. Bir kez 

daha lanet olsun. Bu işi yapıyoruz, değil mi?

Larry kolunu Duane’in omzuna atmıştı.

Görebiliyor musun?

Yok. Göremiyorum.

Hemen şurada... parıldayan bir set. Larry sanki Duane’in 

Slingerland davul setini peyda edebilecekmiş gibi parmak-

larını şıklatmıştı.

Görmüyorum, Larry.

Ah, evet, görüyorsun.

Aralık ayı geldiğinde kayıt yaparken donacağımız bir yer 

görüyorum.

Larry gülmüştü. Duane’i kendine doğru çekerken deri 

ceketi kırışmıştı.

Buraya gel.

Nereye?

Pencerenin kenarına.

Pencere, cüruf briketinden inşa edilmiş beyaz duvar 

yamuk yumuk kesilerek açılmış kare şeklinde, küçük bir 
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delikten ibaretti. Dört grup üyesi birbirlerine yanaşarak aşa-

ğıdaki Detroit’e bakmışlardı.

Şu kıza bak, diye fısıldamıştı Ross usulca.

Onu tanıyorum, demişti Philip.

Tanıyor musun? diye sormuştu Ross. Nasıl oluyor da Det-

roit’teki bütün kızları tanıyabiliyorsun, Philip?

Philip omzunu silkmişti.

Kızlar piyanodan hoşlanır, Ross.

O halde lanet olsun, moruk. Bütün hayatım boyunca tek 

duyduğum kızlar ve gitar, gitar ve kızlardı. Gitarı kızlar için 

seçtim. Sense şimdi karşıma geçmiş bana...

Bakın. Larry parmağıyla işaret etmişti. Başka bir tane 

daha var. O da diğeri kadar güzel.

Danes suskunlaşmıştı. Az kalsın kulakları birbirlerinin-

kine değecekti.

Onu da tanıyor musun, Philip?

Philip vurgu yapmak için duraksamıştı.

Hayır. Onu tanımıyorum.

Ama her gün buradan geçtiğine bahse girerim, demişti Du-

ane mesafeli bir ses tonuyla.

Ah dostum, demişti Larry davulcuya dönerek. Ah DOS-

TUM, Duane!

Hele bir soluklan, öyle demek istemedim...

Bu işi yapıyoruz, Duane!

Dur bir, Larry...

Kendi stüdyomuzu satın alıyoruz!

Bugün Harikalar Diyarı doluydu. Danes, bir rock’n roll 

albümü yapmaları için tutulmuştu çünkü yaptıkları işte 

iyiydiler ve sahip oldukları mekân şehirde efsanevi “oda 

sesiyle” nam salmıştı. Caz sanatçıları bile grubun kaçık ol-

duğuna dair yayılan dedikodulara rağmen Danes’le birlikte 
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kayda giriyordu. Amcamın içki dolabı ne kadar profesyonelse 
bu oda da ancak o kadar profesyoneldir, demişti Clay Daniels 
bir keresinde, ama altın gibi tınlamıyorsa beni siksinler. Da-
nes, Harikalar Diyarı’nda biri hit olmak üzere üç popüler 
parça kaydetmişti. “Make Noise” yerel müzik listelerinde 
on yedinci sıraya kadar tırmanmıştı. “Killer Crawl” altıncı 
sıraya ulaşmayı başarmıştı. Ama onlara devam etme gücü-
nü veren, müzik listelerinin ilk sırasına oturan “Burada Ol” 
isimli parçalarıydı. Yine de asıl cezbedici olan, II. Dünya 
Savaşı’nda görev yapmış olmalarıydı. Ön saflarda yer alıp 
almamış olmaları mühim değildi. Amerikalıların çoğuna 
göre ordu bandosunda çalmak ordu mensubu olmak ka-
dar havalıydı. Ve gazi sıfatı, müzikle hiçbir ilgisi olmayan 
yerel halkın orada neler olduğunu görmek için Harikalar 
Diyarı’nı ziyarete gelmesine yol açıyordu.

Bu insanlardan bazıları içki arkadaşları oldu. Diğerleri 
bastığı nota sayısından fazla tek atan piyanist Philip Tonka 
hakkında endişelerle oradan ayrıldı.

Düşün yakamdan. Ben Yol’dayım.
Ne Yol’u?
Aşağı bak. Görmüyor musun? Sen de tam üstünde duru-

yorsun.
Bazıları Danes’in mahvolmuş olduğunu düşünüyordu. I. 

Dünya Savaşı gazilerinden daha çok içiyorlardı. Hiçbir par-
tiyi kaçırmıyorlardı. Ve spontane olarak hem öfkeli, hem 
eğlenceli, hem sersemletici hem de kasten kayıtsız savaş 
sonrası şarkıları yazıyorlardı. Hayat devam ediyor derce-
sine. Bunlar geçmişte kaldı dercesine. Listelerde ilk sıraya 
oturan hit şarkılarının adı istemeyerek de olsa dünya görüş-
lerini özetliyordu.

Burada ol.
Onu içine çek.
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Ta kendisi ol.
“İçine bir battaniye koy,” dedi Larry kontrol odasındaki 

mikrofona. Bugün yapmaları gereken bir işleri vardı. Ama 
yapacaklar mıydı?

“Ciddi misin?” diye sordu Sparklers’ın çocuk yaştaki 
davulcusu. Camın öte yanından, kaybolmuş bir çocuk gibi 
görünüyordu. “Bas davulun içine battaniye mi koyayım?”

Duane kontrol odasındaki kanepeden kalktı ve mikrofo-
na konuştu. Kalın sesi en başından beri onu Danes eleman-
larının en otoriteri yapmıştı.

“Sesin plastikliğini azaltır, evlat. Ses daha tok çıkar. 
Larry’ye güven. Pes davulun içine bir battaniye koy.”

Sparklers’ın kenar mahallelerin birinde yetişmiş olan ter-
temiz kıvırcık sarı saçlı davulcusu etrafında battaniye arandı.

“Karyolaların üstünde,” dedi Philip camın diğer tara-
fından işaret ederek. Elindeki şişeden Ronrico romunu yu-
dumladı. Sparklers’ın gitaristi, arayışında davulcusuna yar-
dım ediyordu. Yanlışlıkla Fender Stratocaster’ını devirdi ve 
gitarın akort burguları duvara çarptı. Hâlihazırda amfiye de 
bağlı olduğundan kontrol odasının hoparlörlerinden sağır 
edici bir ses yükseldi.

“Arka taraftaki dört karyolayı görüyor musunuz?” dedi 
Duane onlara.

Danes elemanları genellikle stüdyoda uyurdu; çılgın ge-
celerde, sabahın kör saatlerinde ve gün ağardığında tam da 
olmaları gereken yerdeydiler. Yerler etrafa saçılmış boş beş-
lilerle darmadağın vaziyetteydi.

Davulcu eline bir uyku tulumu aldı.
“Hayır,” dedi Larry mikrofona. “Çok kalın. Daha hafif 

bir şey bul.”
Davulcunun yanakları kızarmaya başladı. Oyuna getiril-

diğini düşünüyordu. Grubun Birmingham’da doğup büyü-
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müş zengin bir çocuk olan menajeri Arthur rahatsız olmuş 
görünüyordu. Kontrol odasındaki deri kanepenin yanında 
dikiliyordu.

“Beyler, sizi kayıt yapmanız için tuttuk, Fred’in davul se-
tini dekore etmeniz için değil!”

“Şuradaki sarılı siyahlı battaniyeyi görüyor musun, Art?” 
diye sordu Larry elindeki kalemle camın öte tarafındaki du-
varlardan en uzağının dibinde duran, örtüleri düzeltilme-
miş karyolaya işaret ederek.

“Evet. Tabii ki görüyorum.”
“İşte o battaniye, ‘Burada Ol’da kullandığımız battaniye-

nin ta kendisi.”
Menajer çabuk adımlarla kontrol odasını aştı. Mikrofo-

nu Larry’nin elinden kaptı.
“Freddie,” dedi. “Dizinin dibindeki şiltenin üzerinde 

duran sarılı siyahlı battaniyeye ne dersin?”
Davulcu battaniyeyi almak için eğildiğinde pantolonu 

aşağı doğru kayarak oğlanın çatalını gözler önüne serdi.
Philip bir elini menajerin omzuna koydu.
“Senin oğlanların neye ihtiyacı var sence?” diye sordu.
“Neye?” Art saatini kontrol etti. Durmadan saatini kont-

rol ediyordu. Zaman konusunda endişeliydi. Zaman ve para 
konusunda.

“Dışarıda bir akşamüstü geçirmeye ihtiyaçları var.”
“Hayatta olmaz,” dedi Art açtığı avuçlarını Philip’e doğ-

ru kaldırırken. Philip bir anlığına Art’ın yaşlı halini, müzik 
gruplarının menajerliğini yapmayı geçici bir heves olarak 
geçmişin tozlu raflarına kaldırdığı zaman neye benzeyece-
ğini görür gibi oldu. “İki saattir buradayız ama daha arpa 
boyu yol kat edemedik.”

“Ne demek istiyorsun?” diye sordu Duane. “Battaniyeyi 
seçtik, öyle değil mi?”
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Philip menajeri bileğinden yakaladı.
“Saatini çıkar,” dedi.
Art diğer eliyle saatini koruyordu. Saldırıya uğruyor gi-

biydi. Hem de Philip tarafından. Danes’in niteliklerinden 
biri de buydu.

“Ne oluyor sana, Tonka?”
“Ciddiyim. Saatini çıkar.”
Menajer gönülsüzce saatini çıkardı. Onu Philip’e uzattı.
“Onunla ne yapacaksın?”
“Ezeceğim.”
“Bekle!”
Philip gülümsedi.
“Onu takacağım.”
Philip saati takıp kayışını ayarladı.
“Hey, Tonka! Mantık çerçevesinde bir fiyatta anlaşmıştık!”
“Evet,” dedi Philip. “Ama bu sorunun yalnızca yarısı.”
“Yeniden pazarlık yapmak mı istiyorsun? Lanet olsun, 

sizin gibi tiplere güvenemeyeceğimi biliyordum!”
“Yeniden pazarlık etmekten bahseden mi oldu? Rahat-

la. Fiyatta anlaştık. Mantık çerçevesinde. Zaten sorun da o 
‘çerçeve’.”

“Ne demek istiyorsun?”
Philip kontrol odasındaki mikrofonun üzerine eğildi.
“Beyler,” dedi. “Enstrümanlarınızı bırakın. Dışarı çıkı-

yoruz.”
Camın arkasındaki grup korkmuş görünüyordu.
“Ruhunda bir delik var,” dedi Duane menajere. “Yüzerek 

içinden geçilebilecek kadar büyük.”
“Ve siz de onu dolduracak mısınız?”
“Tek bir akşamüstünde olmaz,” dedi Larry. Çoktan deri 

ceketini giymeye koyulmuştu. Nasırlı parmak uçlarını uzun 
saçlarından geçirdi. “Ama deneyeceğiz.”
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Art yalvara sızlana başını iki yana sallarken Duane siyah 
deri ceketini üzerine geçirdi. Philip ise para var mı diye ko-
tunun cebini yokladı. O sırada Sparklers elemanları omuz-
ları çökmüş, akılları karışmış vaziyette kontrol odasına gir-
diler.

“Hadi çocuklar,” dedi Philip.
“Nereye?” diye sordu gitarist.
“İlham almaya gidiyoruz.”
Tam da stüdyodan çıkacakları sırada telefon çaldı. Philip 

kapıda duraksayıp telefona baktı.
Bazı zil sesleri, diye düşündü, diğerlerinden daha yüklü-

dür. Sanki insan önemli bir aramayı... daha telefonu açma-
dan duyabilecekmiş gibi.

Stüdyoyu kilitledi ve diğerlerinin peşinden dışarı çıktı.




