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“Buradan çıkmak için hangi yoldan gitmem gerektiğini söyler misin lütfen?”
“Bu, nereye gitmek istediğine bağlı,” yanıtını verdi Kedi.
“Neresi olduğu pek önemli değil,” dedi Alice.
“O zaman hangi yolu seçeceğinin de pek bir önemi yok,” dedi Kedi.
Lewis Carroll, Alice Harikalar Diyarında

Raquel’e...
Yardımı ve sınırsız sabrı için

“Bir randevuya geç kaldıysan gideceğin yere yetişmek
için hangi yolu seçeceğin çok önemlidir, zira ufacık bir
hata bile ölümcül olabilir. Genç bir adamın sıradan görünmekle birlikte meçhul yerlere; şaşırtıcı, yine de tanıdık bir gerçekliğe yaptığı tuhaf bir yolculuk bu. Kafka ve
Dostoyevski, Melville ve Poe arasında baş döndürücü
ve rahatsız edici bir ikilem, uykuları kaçıran bir hikâye.
Büyük bir yazarla karşı karşıya olduğumuzun kanıtı.”
Vittorio Giardino
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Alo?

Umarım bugün ne olduğunu
unutmadın.

B-bugün
mü?

Bugün...
bizim…

Tabii ki...
nasıl unuturum?

bizim...
yıldönümümüz
mü?

Öyle sayılır.
Bugün bankayla
görüşmemiz vardı.

Bankayla mı?

Daire için
ipotek
sözleşmesi
imzalamamız
gerek,
unuttun mu?

Ah, evet tabii...
Ama bana bir şey söylemediğin
için şu önemli toplantımı
bugüne koydum, ayrıca…
şeye de yardım edecektim.

Sana bir şey
söylemedim mi?!
Bütün hafta boyunca
bunu hatırlattım!
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Bugün izin alabilmek için
patronumla münakaşa
bile ettim, haberin var mı!

Peki,
tamam,
tamam...
Bir saat sonra
bankada
görüşürüz.

Ne demek bir saat sonra!
Tam on ikide orada olacaktık.
Saat on ikiyi on geçiyor,
neredesin sen? Banka saat
birde kapanacak!

Ben şeydeyim...
metrodayım,
bankaya
geliyorum.

Biraz geciktim çünkü
gelecekteki evimiz için sana
bir şey aldım.

Ben mi?..

Göreceksin,
çok hoşuna
gidecek.

Bu çocukça hâllerinden bıktım.
Arkadaşlarımız arasında
hâlâ daire sahibi olmayan
bir biz kaldık.

Umarım işe yarar bir şeydir,
sadece senin hoşuna giden şu
ürkütücü bebeklerden olmasın da.

Bu sana verdiğim son şans,
Ay’da falan yaşamak
istiyorsan ben yokum,
anladın mı?

Sana kalsa
arabamız
bile olmayacaktı!
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Pekâlâ,
acele edersem
yetişebilirim.

Alo Javi?
Dinle, başka
zaman...

Maria’yla bankada
buluşacağımı unuttum.

Bir bira
içecek zamanın
da mı yok?

Başka zaman mı?
Ama seni
bekliyorum.

Ne yapmamı
istiyorsun? Yetişemezsem Maria
beni öldürecek!

Bankanın
kapanmasına
yirmi dakika
var.

İsterdim ama
gerçekten olmaz,
başka bir güne
bırakamaz mıyız?

Hep aynısın!
Aylardır buluşmaya
çalışıyoruz!

İpotek konusunda
iyi şanslar ve
bira için de teşekkür
ederim.

Asla yeterince
zamanın yok!
Haydi gel, acele
ederiz.

Zaman nasıl
bu kadar hızlı
geçebilir?

Yetişemezsem
beni
affetmeyecek.
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Eski mahalle...

Burası
bankaya gitmek
için en kestirme
yol.

Neyse...
zamanında yetişmenin
tek yolu bu.

Ama burada hep
kayboluyorum.
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İyi de hangi
taraf düz?
Hiçbir yere
sapmadan dümdüz
yürürsem
on dakikada
varabilirim.

Buradan.

Peki şimdi
ne tarafa
gideceğim?
Allah kahretsin!
Düz giden tek
bir sokak bile
yok ki!

Herkes yemeğe
oturmuş olmalı.

Neredeyim
ben?

Soracak
kimse de
yok.
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Maria’yı arayıp
işe yaramazın biri olduğumu
ve zamanında yetişemeyeceğimi
söyleme vakti geldi.

