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“İki yaşamımız vardır ve ikincisi sadece tek yaşamımız 
olduğunu fark ettiğimizde başlar.”

     Konfüçyüs



ve şimdi de sevgili dinleyiciler, 
güne güzel bir merhaba demek 

için rollıng stones'dan 
paınt ıt black!

tak!
taka!

tak!

tak!
tak

a!
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b. dutıl

avukat

dum! dum!

dum!

tıs!

GÜN

hey! baude! şu makineye 
bakmayı bırak, düne kıyasla 
emekliliğine bir gün daha 
az kaldı biliyorsun ki.

git
başımdan 
jean-marc!

amanın! 
hukukçumuz 

bugün 
pek aksi...
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tık!

tık!

tık!

tık!

tık!

tık!

selam luc! fransa'da mısın?

bütün gün senin 
mahallendeyim. öğlen 
beraber bir şeyler

yer miyiz?

bilmem ki, bitirmem 
gereken çok acil 

bir dosya var. yemek 
molası vereceğimi 
düşünmemiştim.

hadi ama baudouın, 
nazlanma, 

kafan dağılır. 
saat yarımda 
“l'arrosoır'da 
buluşuruz.
uyar mı?

eeh... tamam, 
anlaştık.

hadi görüşürüz! 
heyecanını
hissetmek
güzel!

görüşürüz!
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baudouın!

selam kardeşim! seni gördüğüme 
sevindim! kaç zaman oldu!

vay, çok zayıflamışsın!

dışarıda yediğim yemeklerden midem çok kötüydü. 
yeni yeni toparlanıyorum.

ne alırsınız 
beyefendi? 

bir şey içmek ister misin?

naneli soda alayım.

eee, burada ne yapıyorsun?

kotonu'ya gitmeden önce biraz alışveriş
yapmam gerekiyordu.
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neyse, yine de biraz zamanımız var sayılır. 
gitmeme üç hafta var, önümüzdeki günlerde 

görüşebiliriz. 

ee, sende ne var ne yok? 

sevgili buldun mu kendine?

püf... yok, hâlâ bulamadım.

ah!

ah!
ah!

ah oğlum, biraz dışarı çıkman lazım. 
evden işe, işten eve gidip gelirken biriyle 

tanışamazsın.

sizin şirkette şöyle biraz alımlı bir 
sekreter falan yok mu?

aman diyeyim, işten biri 
dünyada olmaz!

zaten işte yeterince zaman 
geçiriyorum, bir de kalan 
zamanda iş konuşmayayım.

iki tane de günün 
yemeği lütfen!

ama dur, ben daha seç...

teşek-
kürler!

hemen gidiyor musun? mali'den
daha yeni geldin.

en kısa zamanda dönmem lazım. stk'nın 
benin'in kuzeyinde bir sahra hastanesi 

kurmasına yardım etmeliyim.
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görünen o ki işin hâlâ seni çok bayıyor.

yani... her günüm harika geçmiyor,
diyelim.

neden iş değiştirmiyorsun? neden 
gerçekten hoşuna gidecek bir 

şey yapmıyorsun?

ergenliğinde bir müzik grubunda
çalmak istiyordun, hatırlar mısın?

hadi, giriş şu işe artık!

ucuz budist havaları 
takınmak istemiyorum 
ama kendi hikâyenin 
peşine düşmelisin.

evet, biliyorum. “hepimizin bu dünyada yapacak 
tek bir şeyi var ve mutluluğu ancak bunu 

gerçekleştirerek elde edebiliriz,  falan filan...

prensipte çok hoş ama neyle geçineceğim?
senede 60 bin euro kazanan sözleşmeli

hiçbir şarkıcı tanımıyorum. 

o kadar parayı ne yapacaksın ki? kendine 
ihtiyaçlar icat etmişsin, şimdi de onları 

karşılamak için çalışmak zorunda kalıyorsun.

“icat etmediğim  temel 
gereksinimler var yine de, 
barınma ve yemek gibi...

eh, müziğe zaman 
ayırabileceğin küçük işlerle 

başla sen de.

alay etmeyi bırak luc.
beni mcdonald's kasketiyle  
hayal edebiliyor musun? 

işin doğrusu, denemekten 
korkuyorsun.

üzgünüm luc ama bu
saçmalıkların yaşını geçtim. 

kocaman bir şirkette hukukçuyum, 
pozisyonum gereği sorumluluğum 
çok, iyi bir maaşım var. benim 
yerimde olmak isteyen bir dolu 

insan var.

esas soru şu:
hâlinden memnun 

musun?

8



mesela ben kesinlikle 
senin yerinde olmak 

istemezdim.

ama sen özel bir tipsin abi! baksana,
doktorsun ama aile hekiminden çok

ındıana jones'a benziyorsun.

üstelik annemle babamın tepkisini düşünsene: 
“anne, baba, rock yapmaya başlıyorum!

ta tam!

iyi de hayat senin, onların değil ki! 
15 yaşında değilsin artık! işinin sözde 
prestijini boş ver, seni mutlu etmiyor.

hâline bak, seni 
gören 60'lık bir 
ihtiyar sanır. tek

bir şeyi iple 
çekiyorsun, o da 

emeklilik.

sen kendine bak! 
kafayı yemiş 

ergenler gibisin!

eh, kafayı yemiş ergen,
göreve gitmeden önce seni 
biraz dışarı çıkaracak,
çünkü bu rahip hayatını 

daha fazla sürdüremezsin! 
biraz eğlenmen lazım! 

kahve içer misin?

vaktim yok, işe dönmem 
lazım.

bırak, ben öderim. senede altmış bin euro 
kazanmıyorum ama sana yemek ısmarlayabilirim.

görüşü-
rüz! yarın ararım! 

lık
lık
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13.30 olmuş bile. akşama kadar 
yapmam gerekenleri dünyada 

yetiştiremem...

alo, françoıse,
bana dosyayla ilgili

tüm belgeleri getirebilir
misin lütfen?

hemen mi?

evet, tabii ki 
hemen...

amma da hıyar be...

çat

çat

buyurun mösyö dutıl,
hepsi burada. 

teşekkürler 
françoıse. 

öf, şu salak hizmet
akitlerini nereye koydum ki? d

rilil i

alo? 
hayır françoıse!
seni arayan ben 
değildim. büromdan 
daha şimdi çıktın, 
dikkatini çekerim. 

evet... akşama kadar 
beni kimsenin rahatsız 
etmesini istemiyorum!

aaiii!
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dr il i l i
yine ne var yahu?

rahatsız edilmek istemiyorum 
demiştim!

ha, mösyö 
de montray, 
merhabalar...

evet, şey, affedersiniz, 
işim başımdan aşkın.

evet, jean-marc'ın attığı 
e-postayı gördüm ama ben 

ilgilenemeyeceğim, bağlantılı 
dosyaya odaklanmış durum...

ama şey...

Kimden: Jean-Marc Rivière

Kime: Baudouin Dutil

Baude, Flümchkeit dosyasının yarın 

öğlene kadar bitmesi gerektiğini 

hatırlatmak isterim. Oyalanmasan iyi 

edersin, müşteri burnundan soluyor. 

JMR

fffff!
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bakın geçip gidiyorlar! vahşi onlar,
dağları aşıp giderler arzu ettikleri yere...*

* georges brassens'ın, jean rıchepın'ın şiirinden uyarladığı le oiseaux de passase adlı şarkı.

ormanları, denizleri, rüzgârları aşıp esaretten 
uzağa kanat çırparlar. soludukları hava oysa 

ciğerlerinizi parçalar.

bakın onlara! kimera ulaşmadan önce onlara 
bakın! kırık kanatları, gözleri kanlı...

ölecekler. bu zavallı insanların da karısı,
anası var; sizin kadar onlar da sever,

belki de daha çok.
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ama her şeyden önce birer kimera yavrusu onlar, maviye susamış şairler, deliler. 

el üstünde tutmak bu kadını ve doyurmak için anasının karnını, bir gün dönüşebilir onlar da sizin gibi birer kanatlıya. 
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tüh be!
burada inmem 

lazımdı!

h i i i !

teşekkürler, 
harikaydı!

selam morrıson!

P u ff !

m iyaaav!

eh, günün güzel
geçti mi bakalım?

miyaaaaav!

bahse girerim 
benden daha az 
sıkılmıştır canın!
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evet jacquelıne, şimdi 500.000 euro için 
yarışacaksınız. işte sorumuz:

“büyük amerikalı sanatçının
'the cry of love' albümü,
mart 1971'de ölümünden
sonra yayınlanmıştır.

bu sanatçının ismi nedir, jacquelıne?

a
john lennon

a : john lennon c : jim morrıson

b : elvıs presley d : jımı hendrıx

ya da d
jımı hendrıx

b
elvıs presley

c
jım morrıson

“büyük amerikalı sanatçının 'the cry of love' albümü, mart 1971'de
ölümünden sonra yayınlanmıştır.

kim milyonler olmak
 is

te
r?

arkadaşınızı aramak ister 
misiniz?

cevap jımı hendrıx, 
jacquelıne...

amerikalı da değil!

tüh, şıklarda o yok! üstelik ölmüş de değil.

evet jacquelıne, sorunun 
yanıtını biliyor musun? 

ay şey, müzikte çok iyi değilim.
enrico macias'ı severim gerçi...
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fışşş!

fışşş!

fışşş!

ahh, 500 bin euro 
kazansam...

morrıson, ne yapardık sence o parayla? 

bence dairemi satar, yerine adalarda
bir kulübe alırdım.

elimde bir mohitoyla, 
bir ukuleleyi 

tıngırdata tıngırdata 
vedalaşırdım hayatla. 

güzel program, 
değil mi?

ama şimdilik
metro, iş ve
tumba yatak!
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