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HAYLİ lüks eşyalarla döşenmiş, yer aldığı gökdelendeki 
tüm dairelerden farklı şekilde dubleks olarak inşa edilmiş 
dairenin salonundaki perdeler; usta işi bir hareketle ara-
landı. Kırmızı perde, kenara doğru çekilip perdeyle aynı 
renkteki kuşakla bağlanarak şık bir şekilde sağ köşeye yas-
lanmıştı. 
Perdenin diğer köşesi de sağ tarafla aynı şekli aldığında, 
güneş camlardan içeri güzelce süzülmeye başlamıştı. Saba-
hın ilk ışıkları, camı tam karşıdan gören vitrindeki renkli 
biblolara çarptıkça ışığın renklerle dansı görülmeye değer 
bir hâl alıyordu. 

Evin sahibi, hiçbir zaman bu görsel şölene şahitlik ede-
memişti. Beş yıldır yanında çalışan ve ev işlerinden dışarı-
daki angarya koşturmacalara değin bütün işlerini gören 
Ukraynalı hizmetçisi Piata, bu manzaraya ziyadesiyle alışık-
tı. İç çekerek bir önceki gün misafir ağırlayacağını bildiği 
patronunun mutfağına geçti. Beklediği manzarayla karşıla-
şınca şaşırmamıştı. 

Patronu, iki haftada bir en az beş kişilik bir arkadaş gru-
bunu evinde ağırlar; gecenin geç saatlerine kadar süren bir 
davet verirdi. Bu davette çalışan kişiler başka olurdu ancak 
onlar sadece servise ve ortalığı derleyip toplamaya bakardı. 
Temizlik, bulaşık gibi işler gene Piata'ya kalırdı. 

Tezgâhtaki dağ gibi görünen bulaşıklara baktıktan sonra 
eve girdiğinden bu yana omzuna asılı olan çantasını mut-
faktaki sandalyelerden birine asıp suyun sıcak tarafını açtı. 
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Bulaşık deterjanını süngere dökerken, diğer eliyle de he-
men sağ taraftaki dolapta duran derin fakat dar kabı almıştı. 
Suyu ılıştırıp bu kabın içinde biriktirdikten sonra suyun 
içine bulaşık deterjanı ve klorak boca edip bulaşıkları yıka-
maya başladı. 

Güne erken başlardı, erkenden de işini bitirirdi. Evden 
çıkışı nadiren beş buçuğu bulurdu. Onunla aynı dönemde iş 
bulma umuduyla Ukrayna'dan gelen arkadaşlarının çalıştığı 
işlerin koşullarıyla kıyaslanamazdı bile!  

Bulaşıklar yirmi dakika içinde bittiğinde saatine baktı 
Piata. Kahvaltı vakti yaklaşıyordu. Günlük işleri artık iyice 
rutine bindiği için el çabukluğuyla ve tüm işleri zamandan 
kazanacak şekilde sıraya koyarak yapıyordu. İlk zamanlar 
acemiliği nedeniyle en son demlemeye başladığı çay ile işe 
girişti bu kez. 

Ukrayna'da hemşire olarak çalıştığı için ev işlerinden 
pek anladığı söylenemezdi. Yine de, kendisine sabrederek 
bazı detayları âdeta nakış işler gibi kendisine özenle akta-
ran patronu sayesinde bu işi kısa sürede kotarmaya başla-
mıştı.  

Bütün bu düşüncelerden, gözü saate takıldığında sıyrıldı. 
Kahvaltı vakti gelmişti! Çayı kontrol ettiğinde  tam kıva-
mında olduğunu fark edip derin bir nefes aldı. Hazırladığı 
kahvaltı tabağına son bir kez baktıktan sonra tepsiye ya-
nında dumanı tüten bir bardak çayla koyup, eline aldığı tep-
siyle yıllardır her sabah yürüdüğü koridoru kat ederek pat-
ronunun yatak odasına vardı. Bu saatlerde genelde uyan-
mış, sırtına dikleştirerek yasladığı yastığına gömülüp bir 
kitap okuyor olurdu. Bu sebepten ötürü, kapıyı çaldığında 
içeriden beklediği “Gel!” sesini işitmeyince bir an bocaladı. 
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Bir kez daha kapıyı tıklatıp öksürdükten sonra hâlâ içeriden 
ses gelmeyince nadiren olduğu üzere patronunun geceyi 
başka bir yerde geçirip geçirmediğini düşünmeye başladı. 
Belki davet erken bitmişti ve bir mekânda içmeye başlamış-
lardı kim bilir? 

Kapıyı bir kez daha usulca çaldıktan sonra merakına ye-
nilerek kapı kolunu çevirip içeriye doğru kafasını uzattı Pia-
ta. Patronu hâlâ uyuyordu. Bu manzaraya hiç aşina olmadığı 
için ne yapacağını düşünerek birkaç dakika boyunca kapı-
nın eşiğinde durdu öylece. 

Neden sonra, patronunun uyumuyor olduğuna dair bir 
hisse kapıldı. Vücudu biraz garip görünüyordu. Ukray-
na'daki son yıllarında bir huzurevinde çalıştığı için ayda 
birkaç kez ölümlerle karşılaşabiliyordu ve bu yüzden ölüm 
uykusuna yatanların, normal uykudaki insanlardan biraz 
daha farklı göründüğünü öğrenmişti. 

Patronu biraz garip kaykılmıştı yatakta. İki yana düşmüş 
elleri sanki yatağın örtüsünü bir umutla yaşama tutunmak 
için yakalamıştı! Genç gösterdiği herkesin mâlumu olan 
70'li yaşlardaki adam, şimdi yaşının tüm çöküntüsünü gös-
teriyor gibiydi. 

Aklına üşüşen bu düşüncelerden ürpererek, parmak uç-
larında yatağın başucuna kadar ilerledi Piata. Avucunun 
içini patronunun burnuna doğru tuttuğunda bir an, adamın 
irkilerek uyanacağını düşündüyse de düşündüğü gibi olma-
dı. Nefes almıyordu. Bunun üzerine daha da hızlı bir hare-
ketle adamcağızın bileğini tuttu ve nabzını yokladı. Nabzı da 
atmıyordu.  

Ölmüştü. 


