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Hikâye

BÖLÜM 1

Green Greenwalker

Yüksek yüksek tepelerden iniş ve patika yolun altındaki eve 
giriş sahnesine kadar

Bu kitabın takdimi tamamen özgündür, ve aynı zamanda 
deneyseldir.

Dil kuralları veya yazım kuralları veya noktalama işaretleri 
vs. kuralları gözetilmeden yazılmıştır.

Öyle de okunur.

Şimdi Bölüm 1’den devam ediyoruz.
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Uğur Müldür

YÜKSEK YÜKSEK TEPELERDEN İNİŞ

Green Greenwalker kimselerin varmadığı yüksek yüksek 
tepelere içten bir istenç, huzur iklimi, asayiş ve güven, 
gerçekten düşünülecek bir düşünce ve söylenecek bir söz 
bulma ümidiyle gitmişti.

Yokuşları çıkarken yanakları allanmıştı.

Yeter ki bir sevgi ile, istiyordu.

Orada onu ihtiyar bir adam karşıladı.

Seni çok sevimli ve istekli gördüm. Şimdi aşağıya in, aradığını 
bulacaksın.

Greenwalker yoldan aşağıya inerken kederli halde bir sigara 
yaktı.

Düşündükçe düşündü, yandıkça yandı.

Bir takım adamların yanından geçerken tedirgindi.
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Hikâye

Sonrasında aşağıya iniş yolunda

Birden kalbinde bir şifalanma, bir kurtuluş reçetesi, bir geçiş 
izni, bir cesaret ve hoşnutluk, hal ve hareketlere bir nizam ve 
çok daha sayacağımız, insanı bir anda vuran, vurduğunda da 
inandıran şey gerçekleşti.

Green Greenwalker işte böyle anları seviyordu.

O zaman evet kesinlikle bu gerçek diyordu ve bunun 
şevkleriyle, zevkleriyle, muhabbetleriyle, alemleri ile coşup 
taşıyordu.

O zamanlar gerçekten sevimli bir adam gibiydi.

Bunu daimi hayatına taşımaya çalışıyordu, fakat

İnsanların arasında öyle olmuyordu.

Çünkü kimsede gerçeği arayış, onu buluş ve yaşayışa dair 
herhangi bir emareye rastlanmıyordu.
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Akıl sahibi için:
- Bu nasıl bir işleyiş?

Duygu sahibi için:
- Böyle bir şey, nasıl olabilir?

Sorusunu akla getirirdi.

Green Greenwalker bunun şiddetli elemleri ile, hiddetli 
kederleri ile yaşıyordu.

Sanki kömürün içinde yana yana

Ona bazı şeyler gösterilmişti.

Buna istemeyerek de olsa, alışkındı.

Not:

Daha sonraları da bunu istemedi.
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Hikâye

Sonra neden istemediğine dair kendine cevap verdi:

- Çünkü akıl sahibi bir insan kötü şeyleri istemez.

 

WALKER OTOYOLA İNİYOR

Köşeyi döner gibi yokuş aşağı yoldan otoyola bağlanınca sert 
ve serin bir rüzgar esti.

Walker bundan memnun oldu.

Sıcakta yanalı epey zaman olmuştu, şimdi bu rüzgar, iyiydi.

Herhalde kendinden emin bir adam gibi yürürken arkadan 
vuran farları farketti. 

Dolmuş geliyordu.

İşaret etti, bindi ve gayet sosyal, gayet herşeye saygılı, gayet 
makbul, gayet makul, bir adam gibi seyahat etti
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İndiğinde yokuşbaşındaydı.

Yani patikanın.

Oradan dikkatli inmek gerekiyordu çünkü başını gözünü, 
kafanı gözünü yarabilirdin.

Adımların dikkatli olmalıydı, yoksa uzun süre kah kayarak kah 
düşmemeye gayret edip, kalkmaya çalışarak uzun ve zorlu bir 
süreç yaşayabilirdin.

YOKUŞ

Çok güzel olan ve ayağını attığın her yerin her an kayma 
tehlikesi içerdiği o yokuş, Greenwalker’ın favorisiydi.

O yokuştan inerken kendini değerli hissediyordu.

Yokuş dediğim patika




