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Evie Decker müzikten anlamazdı. Sadece görünüşünden 
bile bunu anlayabilirdiniz; kısa, geniş ve ağır çekimde ha-
reket eden bir kızdı. Marşları tempo tutmadan dinler, The 
Star-Spangled Banner’ın* melodisini unutur ve lise spor sa-
lonunda beceriksizce attığı iki adımla oyalanarak gezinirdi. 
Öğle vakitlerinde Evie, iştahla bir sandviç yerken kafeteryanın 
bir köşesinde, müzik grubundan çocuklar Dixieland** çalar-
dı. Keskin üflemeli saz ezgileri,*** sarı kırmızı dart oklarının 
havada izlediği yol gibi masaların üstünden herkese dağılırdı. 
Dirsekleri aşınmış kahverengi bir kazak giyen, tıknaz ve sıkıcı 
bir kız olan Evie de yemeye devam ederdi. 

Violet Hayes’i (tek arkadaşı) Stardust Sinema Salonu’nda 
bir rock konserine davet ettiğinde, bu yüzden Violet anlaya-
madı. “Böyle bir şeye niye gidesin ki?” dedi. “Ciddi misin? Bir 
rock konserinin ne olduğunu bildiğinden bile emin değilim.”

* The Star Spangled Banner, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal marşı-
dır.
** Dixieland, jazz müziğinin 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiş bir jazz 
tarzıdır. Geleneksel jazz olarak da bilinir.
*** Yazar burada “brass notes” terimini kullanıyor ve doğrudan çevirisi pirinç 
notalardır. Ancak bir müzik orkestrasından bahsediliyor ve orkestradaki pirinç 
metalinden yapılma müzik aletleri, trompet ve korno gibi üflemeli çalgılardır.
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 Evie, “Ama radyo dinliyorum.” dedi.
Evet, dinlerdi. Sürekli dinlerdi. Babası ve temizlikçi kız 

dışında ona eşlik eden kimse yokken (Aslında ikisi de başka 
şeylerle meşgul olur, hiç eşlik etmezlerdi.) saatlerce doldura-
bileceği bir sessizlik vardı. Sabah erken saatlerde radyoyu açar 
ve radyo çalarken, sendeleyerek kıyafetlerini giyer, saçını çö-
zerdi. Öğleden sonraları da radyodan yükselen reklam sesleri 
arasında ev ödevlerini yapar; Herbert adlı bir DJ’in, bir liste-
den çiftlerin isimlerini okuyarak şarkı ithaf ettiği Sevgili Saati 
programında uyuyakalırdı. “Buddy ve Jane için, Sally ve Carl 
için, George ve Sandra için, George onu çok seviyor…” Her-
bert, çatallı sesi olan, yaşlı bir adamdı. Sanki isimler onu şa-
şırtıyormuş gibi ithafları duraksayarak okurdu: “Paula ve Sam 
için. Paula’nın, dün geceden dolayı onu affetmesini diliyor…” 
Ardından kâğıt hışırtısıyla beraber onun duraksaması için bir 
boşluk olurdu. Bir şarkının sonunda “The Rolling Stones’dan 
Rowing’i dinlediniz.” dedi. Bocalaması, sesini üzgün ve şaşkın 
bir hâle getirdi ancak Evie’den daha şaşkın değildi. 

Evie dikkatlice dinledi. Gofre kumaşlı, fazlaca uzun gece-
liğiyle karanlıkta sırtüstü uzandı ve radyonun ızgarasından sı-
zan küçük ışıklara somurtarak baktı. Bazen isimler ona tanıdık 
gelirdi: Aynı tişörtlerle, el ele okul koridorlarında süzülürler-
ken izlediği çiftler ya da fark edilmeden geçilemeyecek isimle-
ri olan kızlar, Zelda-Nell ve Shallamoor gibi. Bildiği isimlerin 
ardından çalan şarkılara dikkat kesilir, sözleri bir çeşit sahip 
olma duygusuyla keşfeder ama melodiyi umursamazdı. Kı-
rık, kahverengi radyoda gürültülü şekilde pop, hard rock* ve 
soul** şarkıları çalardı ama aralarında duyduğu tek fark, pop 
şarkı sözlerinin daha kolay anlaşılır olmasıydı.

Bir şubat akşamı programda bir konuk vardı. Haber saa-
tinin hemen sonrasıydı. Herbert, “Bertram Casey burada!” 

* 1960’ların ortalarında geliştirilen rock müzik alt türü.
** Blues ve kilise müziğinden esintiler taşıyan, Amerika’da siyahiler tarafın-
dan 1950-1960 yıllarında popüler hâle getirilen müzik türü.
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dedi. “Daha çok bilinen lakabıyla Drumstrings!” Öksürdü ve 
kâğıtlarını toparladı. “Bay Drumstrings, sizi burada ağırlamak 
bir onur.” 

Cevap veren yoktu. 
Evie, kaşındıran bigudilere saçını sararken yatakta oturu-

yordu. Sessizlik, fark edilecek kadar uzadığında, ağzından bir 
toka çıkardı ve radyoya baktı. Sadece cızırtı geliyordu. Herbert 
sonunda, “Pekâlâ, bu, Sevgili Saati programında yeni bir içe-
riğin başlangıcı: Söyleşiler. Bay Drumstrings sorabilir miyim; 
doğuştan North Carolina’lı mısınız?” dedi.

 “Kısa süre sonra olmayacağım.” dedi. 
Havuza düşen bir taş gibi sesi havalı ve donuktu. Herbert 

yine öksürdü. 
“North Carolina’nın neresi?” diye sordu.
“Farinia.”
“Farinia, evet. Otoyolun dışında.”
“Ama oradan ayrılıyorum.” dedi Drumstrings Casey.
“Peki, nereye gidiyorsun?”
“Bir şehre, herhangi bir şehre. Henüz tam belli değil. Kayıt 

anlaşmaları yapmayı, gece kulüplerinde çalmayı planlıyorum 
ve eğer buradan kurtulursam asla geri gelmeyeceğim; Noel 
için bile. Eğer ailem beni özlerse ben neredeysem oraya gele-
bilirler; onlara havuzu ve beyaz telefonları olan bir ev alırım.”

“Bu çok hoş.” dedi Herbert. “Şu ana kadar hiç kayıt yaptın 
mı?”

“Hayır.”
“Albümlerinin isimleri ne?”
“Albümüm yok.”
“Peki, ya tarzın? Bize tarif edebilir misin?”
“Tarz?”
“Evet, tarzın.”
“Tarzım mı? Bir tarzım yok ki.”
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“Öyleyse, tam olarak ne yapıyorsun?”
Bu duraksama ilkinden daha uzundu, saniyelerce sürdü ve 

sonunda, “Ne yaptığımı bilmiyorsan, beni programına neden 
çağırdın?” dedi Drumstrings.

Herbert bir şeyler geveledi.
“Anlamadım?”
“Çünkü bana öyle söylediler. Of, Tanrım! Sadece sorulara 

cevap ver. Bitirelim şunu.”
“Tamam.” dedi Drumstrings.
“Bana sadece üzerinde isminin yazdığı küçük bir kâğıt par-

çası verdiler.”
“O hâlde beni suçlama. Ben yalnızca çağrıldığım yere gel-

dim.”
“Tamam tamam. Nerede kalmıştık?”
“Ne yaptığımı öğrenmek istiyordun. Gitar çalarak rock şar-

kıları söylerim.”
“Şu rock grupları gibi bir grubun mu var yani?” dedi Her-

bert.
“Ben yalnız söylerim. Sadece bir davulcum var ama onu 

pek bilmem.”
“Nasıl yani?”
“O sadece ritim tutuyor.”
“Hımm, evet.” dedi Herbert.
Arka arkaya küçük çıtırtılar duyuldu; biri parmaklarını çıt-

latıyordu.
“Şarkı sözlerimi nereden bulduğumu sorabilirsin.”
“Şarkı sözlerini nereden buluyorsun?”
“Uyduruyorum.”
“Çok ilginç.”
“Bazıları başka insanların ama çoğu bana ait. Odamda uy-

duruyorum. Yatağıma uzanıp gitar telleriyle tartışıyorum ve er 
ya da geç bir şeyler çıkıyor. Sonra parmaklarım telleri dövmeye 
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başlıyor; bana Drumstrings demelerinin sebebi bu. Eski, kü-
çük bir elektro gitarla tek başına davul seti taşıyabilecek kaç 
kişi tanıyorsun? Birçoğu yapamazsın diyecektir ama yapabili-
rim. Diğer herkesten farklıyım. Peki, şarkılarım nasıl başlar? 
Kelimeler ortaya çıkar ve duyduklarım, ‘Oh, Tanrım! Neden 
asla, diğer insanların yaptığı gibi eve zamanında gelmiyorsun?’ 
şeklinde birleşirdi.”

Artık şarkı söylüyordu ve parmaklarıyla sert bir yüzeyde 
ritim tuttu. Şarkı söylemeye başlamasının aniliği, Herbert’ı 
şaşkınlıkla boğazını temizlemeye itti; Evie ise boş bir şekilde 
tokanın plastik ucunu kemirirken ifadesini değiştirmeden din-
ledi. Drumstrings, “İşte bu kadar.” dedi. “Dükkânlarda uçuşan 
sözlere sıkı bir ritim ekliyorum ve kelimelerimi kuyrukların-
dan tutup sürüklüyorum. Dahası yok.”

“Öyle mi?” dedi Herbert.
Drumstrings Casey yine sessizdi.
“Sence şey… Peki, sanırım hemen hemen her şeyi konuş-

tuk. Millet, Drumstrings’e veda ediyoruz.”
“Güle güle!” dedi havalı ses.
“Ve ona destek olun.”
Fakat tabii ki ona destek olacak kimse yoktu. Yol gösteren 

herhangi bir isim listesi olmadan, aceleci ve kesik kesik çalarak 
şarkılara ortasından başlayan Casey için; yalnızca Beatles.

Evie, cebir dersinde arkasında oturan çocuğa “Drumstrings 
Casey diye bir şarkıcı biliyor musun?” diye sordu. Çocuk bon-
go çalardı. Bazen onu boynunun arkasında, sessizce ıslık çalıp 
sırasında ritim tutarken ve omuzlarını ritimle beraber oynatır-
ken duyardı. Ama çocuk, “Hiç duymadım.” dedi.

“Rock’n roll* şarkıcısı.”
“Artık rock’n roll müziğinin modası geçti.”
“Anladım.” dedi Evie.

* Jazz, blues ve gospel türlerinden etkilenerek 1950’lerde Amerika’da orta-
ya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan popüler müzik türü.
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 Çoğu yere yalnız yürürdü. Kitaplarını göğsüne bastırarak 
taşır, omuzlarını düşürürdü. Böylece tombul ve biçimsiz olan 
suratı daha öne çıkardı ve birçok şişman gibi kıyafetlerinden 
bir şey beklemeyi çok önce bırakmıştı. Paltosu eski moda, ge-
niş omuzlu ve etekleri kırış kırıştı. Görünüşünü canlandırmak 
için taktığı beyaz fular, yanlarından kıvrılıp boynundan yuka-
rı, paltosunun yakasının üstünden tenini ortaya çıkarırdı. Sı-
nıf arkadaşları onunla karşılaştıklarında zar zor onu fark eder 
ve hızla uzaklaşırlardı. Evie asla onlarla konuşmazdı. Ya sıyrı-
lan çorabını çekiştirir ya da eğilip ayakkabılarının bağcıklarını 
bağlardı. Sonra da yürümeye devam ederdi.

Bir gün, okuldan eve dönerken bir çamaşırhane pencere-
sinde asılı posteri gördü. Posterde, “Rock müzik gecesi! Pulqu-
a’nın yerel ilk rock konseri!” yazıyordu. Onun altında da daha 
önce hiç duymadığı bir dizi isim vardı: The Huddlers, Spoony 
ve James, Daphne Liggett ve en aşağıda, Drumstrings Casey. 
“Bertram ‘Drumstrings’ Casey.” İsim de aşina olduğu bir şeyin 
yıpranmış bir görünümü vardı. Aşınmış ajandasından bir par-
ça kâğıt çıkardı; konserin yerini ve zamanını not etti. Sonra, 
kâğıdı katladı ve tarih kitabının arasına koydu.

“Ciddi misin?” dedi Violet telefonda. “Bir rock konserinin 
ne olduğunu bildiğinden bile emin değilim.”

“Ama radyo dinliyorum.”
“Onunla bunun ne alakası var? Odanda oturup radyo din-

liyorsun. Rock konserlerine ne tür insanların gittiğini biliyor 
musun?”

Evie, “Umurumda değil.” dedi. 
Temizlikçi kız Clotelia duymasın diye kendisini dolabı-

na kapatmıştı. Kıyafetler, botlar ve bavullar sesini bastırmıştı; 
kaygısızca söylemeye çalıştığı şey, gizemli ve acil bir şey diyor-
muş gibi çıktı ağzından. “Konser sinema salonunda. Orada ne 
olabilir ki? Bence gitmeliyiz Violet.”

“Peki, bak,” dedi Violet. “Amcam evlenmeden önce, Ra-
leigh’de bu konserlerden birine gitmiş. Koridorlarda kirli bop 
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dansı yapıp durmuşlar. O kadar utanmış ki sandalyeye çakıl-
mış kalmış; daha önce hiç böyle bir şey görmemiş.”

“Kirli bop nedir?” diye sordu Evie.
“Bilmiyorum.”
“Artık modası kesin geçmiştir, yapmıyorlardır.”
“Hayır ama başka bir şey bulmuşlardır.” dedi Violet.
“Sorun değil. Sadece özel birini dinlemek istiyorum. Sonra 

gidebiliriz.”
“Gerçekten mi? Kimi?”
“Pek ünlü biri değil.”
“Adı ne?”
“Bertram Drumstrings Casey.”
“Drumstrings?”
“Biliyor musun?” diye sordu Evie.
“Hayır. Sen nereden tanıyorsun?”
“Tanımıyorum. Radyoda dinlemiştim.”
“Ne tarz şeyler yapıyor?”
“Sadece konuşmasını duydum.”
“Ah, Tanrı aşkına!” dedi Violet. Ancak gitmeyi düşünüyor-

du çünkü bir dakika sonra, “Babana sordun mu?” dedi.
Evie, “Hayır.” dedi. Babası, Evie nerede olursa olsun, onun 

gayet iyi olacağını varsayan, dalgın, kibar bir lise matematik 
öğretmeniydi. Ancak Violet ile konuşurken Evie, onu despot 
bir adammış gibi anlatırdı. 

“Onu, bununla sıkmayacağım.” dedi Evie.
“Peki.”
“Gelecek misin?”
“Ah, evet, tabii.” dedi Violet. “Artık sebebini bildiğime göre 

gelebilirim.”
Telefonu kapattıktan sonra Evie bir saniye bekleyip dola-

bının kapağını aniden açtı. Ama Clotelia ortalarda yoktu. Alt 
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katta, bir pembe dizi yıldızı, “Bunu sana söylemek çok zor ola-
cak Bertha.” dedi. 

“Ah Bertha, dikkat et!” diye bağırdı Clotelia.
Evie ayağa kalktı ve kırışmış eteğini düzeltti. 
Violet, onunla girişte buluştu; üzerinde mor, ince bir mont 

vardı. Krepeli siyah saçları ve güzel bir suratı olan, aşırı şişman 
bir kızdı; sanki hiç şişmanlara verilen tavsiyeleri okumamış 
gibi hep parlak renkli kıyafetler giyerdi. Cansız, gri tenli ve 
mat saçlı Evie, onun yanında neredeyse zayıf görünürdü. Okul 
ayakkabıları ve paltosuylaydı. Violet, “Bunlarla mı dans ede-
ceksin?” dedi.

“Kiminle dans edeceğim ki?”
Deri ceketli, saçları taranmış oğlanlar; dar kazaklı, küçük 

bir süpürge boyutundaki takma kirpikli kızlar tarafından itti-
rildiler. Görünen o ki okuldan kimse yoktu. Violet, “Burada 
medeniyetten çok uzaktayız. Umarım bunun farkındasındır.” 
dedi. “Tanrım, şu kızın küpelerine bakar mısın?” Sesi gürdü. 
Her konuştuğunda, oğlanlar kimin konuştuğunu görmek için 
dönüp baktı; sonra da gözlerini tekrar uzağa kaydırdı. Salon-
da, gruplar hâlinde koridorlarda dolanan oğlanların arasından 
yollarını bulmak zorunda kaldılar. Mavi duman, “Sigara İçil-
mez!” tabelalarının üzerinde, tavanı puslandırmaya başlamıştı 
bile. Birbirine sarılan çiftler, duvarlara, kapılara, sahneye doğ-
ru uzanan borulara yaslanıyordu; sandalyeler hariç her yere. 
Evie, “Konser sırasında ayakta mı durmalıyız?” diye sordu ve 
Violet, “Hayır, ben durmam!” dedi. Yakındaki daha büyük bir 
kasabadan alınmış, ikinci el, tahta sandalyelerden birine ken-
dini bıraktı. Onların sırasında ilerleyen bir çocuk, “Hareket et 
tatlım.” dedi.

“Esas sen hareketlen.” dedi Violet.
Violet hiçbir şeyi takmazdı. Boş sahneye doğru, güzel ve ki-

barca gülümsedi. Çocuk homurdana homurdana, önce onun 
kocaman ve soluk dizlerinden, sonra da Evie’ninkilerden ge-
çip gitti. Violet sakince, “Patlamış mısır olmasını beklerdim.” 
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dedi. Eteğini düzeltti ve gözlerini sahneden ayırmadan bakma-
ya devam etti.

Ancak patlamış mısır standı bu gece kapalıydı. Sinema baş-
ka bir şeye dönüşmüştü: Lise spor salonunun mezuniyet balo-
suna ve American Legion* salonunun da bir ziyafet salonuna 
dönüşmesi gibi. Kalın, kadife perdelere rağmen birbirine geç-
meli ahşap duvar panelleri yüzünden mağaraya benzer bir se-
rinlik vardı. Tavanı yüksek ve daha kirli gibiydi; Evie yukarı 
baktığında aydınlatma armatürlerinin baş döndürücü şekilde 
uzakta asılı olduğunu gördü. Lambaların altında toplanan bö-
cek havuzları yüzünden ışığın kararmış olduğunu daha önce 
hiç fark etmemişti. Önde, sinema perdesi toplanmıştı. Gitar 
amfileriyle birlikte ahşap sahne, buzdolaplarıyla dolu bir odaya 
benziyordu. Salaş gömlek giyen bir adam mikrofon kabloları-
nı çözüyordu. “Deneme bir, iki...” dedi. “Kimse var mı?” Ses 
yüksekti ancak kalabalıktaki sesler arasında eridi gitti.

İlk grup sahne aldığında, sadece birkaç kişi yerini almıştı. 
Enstrüman taşıyan; pembe, saten gömlekli 4 erkek yarım dai-
re şeklinde dizildiler ve içlerinden biri, duble manşetlerini dü-
zeltirken biraz oyalandı. Sonra çalmaya başladılar. Müzikleri, 
duymak için fazla gürültülüydü; öndeki seslerle karıştı. Müzi-
ğin gürültüsü öyle bir doyma noktasına ulaştı ki notaları birbi-
rinden ayırmak veya sözleri anlamak imkânsızdı. “Kulaklarım 
acıyor.” dedi Violet ancak Evie’nin kulağına bağırmak zorunda 
kalmıştı. Kimse bu durumdan rahatsız gibi görünmüyordu. 
Ya gruplar hâlinde kıpırdanıyorlardı -pek dans eder gibi de-
ğil- ya da koltuklara, koltuk kollarına yaslanıp sohbete devam 
ederken, parmak şıklatıp kafa sallıyorlardı. Müzik durduğun-
da alkışladılar. 3 şarkı sonra düzensizce alkış tuttular ve mü-
zisyenler enstrümanlarını toplayıp gitti. Onlar giderken kimse 
bakmadı.

Violet, “Kimdi bunlar?” diye sordu. Ancak ellerinde öğre-

* Savaş gazilerinin 1919’da Paris’te oluşturduğu, gazi maaşları ve hakları 
için çalışan bir kuruluş.






