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Yakışıklı,zengin ve başarılı iş adamı William Justice her kadının evlilik hayallerini süsleyecek
nitelikte bir adamdı.Calla Quinn onu hem mükemmel bir kısmet olarak görüyor,hem de deli
gibi seviyordu.
Ne var ki,William ona sadece metresi olmayı teklif edecekti.Calla ona hayatın gerçeklerini
öğretmeye kararlıydı.Hem de en kesin yollarla.......
BİRİNCİ BÖLÜM
William Justice evlenme teklif etmek üzereydi.
Bu düşünce Calla Quinin mutlulukla titremesine neden oldu.Ne kadar ilginçti.Aşk insanı
titretebiliyordu.
Bazen bu yaşadıklarının gerçek olmayacak kadar güzel olduğunu düşünüyordu.William
gibi,Denverin zengin ve güçlü kemsine mensup bir adama aşık olacağı hiç aklına
gelmezdi.Üstelik onun karısı olarak onun çevresine uyum sağlayabileceğinden de emin
değildi.Daima birlikte olduğu uçuk ressamlar ve beş parasız ressamlar onda daha önce böyle

hisler uyandırmamıştı.Ama onların hiç birine gerçekten aşık olmamıştı ki.Bunu ancak
şimdi,gerçek aşkı bulduğunda anlıyordu.
William Justice şimdi evlenme teklif etmek üzereydi.
Calla titriyordu.Lacivert dik yakalı elbisesinin içinde tüyleri diken dikendi.Calla arkasına
yaslanıp yakında nişanlısı olacak adama baktı.Eh artık hazırdı.Artık William ın konuşmaya
başlamasının zamanı gelmemiş miydi?
Birbirimizi ne zamandır tanıyoruz?İki ay oldu mu? William ona doğru eğildiğinde
gölgelerden görünmeyen yüzü aydınlandı.
Calla sakin bir cevap verebilmek için biraz bekledi.Kesin olarak tam yedi hafta ve üç gün ldu
hayatım.
William onun cümlesini bitiriş şekline gülümsedi.Gerçek Calla Quinin dışarıdan göründüğü
gibi sakin olmadığına emindi.Aslında o gece Callanın içine her anlamda girmeyi
hedefliyordu. Elli ikinci gecemizi unutulmaz yapmaya ne dersin?
Demek Kİ beklenen gece gelmişti.Calla kanının damarlarını zorlamaya başladığını
hissetti.Gelenekçi bir erkek olan William teklifi yaptıktan sonra Don Perignon şarabı
ısmarlayacağından emindi.
Hülyalı bakışlarını William'a çevirirken söylediklerini onayladığını söyleyen bir şeyler
mırıldandı.Elli iki gün önce şık ve küçük bir kokteyl de tanışmışlardı.Justin Bank and Trust
kampanyasını yürüten ekibin metin yazarı olan Vivian ,Williamı kalabalık arasından ilk
bakışta seçmiş ve Callayı ona doğru itmişti.
William ona doğru yaklaşırken gözlerinde ki ifade Callanın olduğu yerde çakılıp kalmasına
neden olmuştu.
Williamın üzerinde klasik kesimli ve çok pahalı olduğu belli bir takım vardı.Kendini
tanıttıktan sonra Jutice bankası için yaptığı çizimler konusunda kibarca tebrik etti.İltifatlar
karşısında şaşıran ve gururu okşanan Calla onun kendisini tanımasını beklemediğini anlatan
sözler mırıldandı.Beş parasız ressamlar genelde banka genel müdürlerinin dikkatini çekmezdi.
Ertesi gün Callaya bir demet leylakla birlikte akşam yemeği davetiyesi geldi.O günden sonra
da düzenli bir şekilde buluşmaya başladılar.
Justice bankasının bir çok yerde şubesi olduğundan dolayı William bir çok yolculuk yapmak
zorunda kalıyordu.İşlerinin en yoğun olduğu zamanlarda bile Calla için zaman yaratıyordu.
İlişkileri Callanın beklediğinden daha hoş bir şekilde ilerliyordu.
Ve bu zaman diliminde birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk diye devam etti
William. Öyle değil mi? Calla mutluluktan neredeyse nefes alamayacak hale gelmişti.
Haklısın
Seninle ilgili öğrendiklerimden çok hoşlandım,Calla.
Calla endişeyle dişlerini ısırdı ama cevap veremedi.Birbirleri hakkında çok şey öğrenmiş
olmalarına rağmen kendisiyle ve geçmişiyle ilgili söylemediği şeyler vardı.Williamın geçmişi
ile ilgili her ayrıntıyı bilmesine gerek yoktu.Bu yüzden içini biraz suçluluk duygusu
kaplıyordu.
Sen de benim hakkımda da aynı şeyi söyleyebilir misin? diye sordu William.
Ah evet William,elbette.Oldukça uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Sesi çok mu hevesli
çıkmıştı.

Gerçekten de arkadaşlık etmeyi başarmışlardı.Birbirlerine çocukluk hikayelerini
anlatmışlardı.İlk buluşma fiyaskolarını,ilk heyecanlarını ve cinsellikle ilk tanışmalarını
anlatmışlardı.
Calla ona hayatında yaptığı en büyük hatayı sormuş William bir an duraksadıktan sonra
önemsiz bir şeyden bahsedermiş gibi kısa süren evliliğinden bahsetmişti.
Calla onun dergilerde yayınlanan ilanlar aracılığıyla iki Guatemalalı çocuğa yardım ettiğini de
öğrenmişti.
Uyumlu mu?Entellektüel olarak mı,damak tadı açısından mı,ruhsal olarak mı...Başka
unuttuğum bir şey var mı? Finansal olarak diye ekledi Calla.
Demek para peşinde koşan bir kadın değilsin.Aslına bakarsan bunun hiç önemi yok ama
işinden iyi para alıyorsun değil mi?
Elbette.Kendi hayatımı sürdürebiliyorum.
İyi o zaman.Nerede kalmıştık?Hımmm.evet.Fiziksel uyumumuzu da göz önünde
bulundurmayı unutmuşum. Fiziksel uyumumuzu mu? Demek nihayet konuya girmeye
başlıyordu.
Garson tabakları almak üzere masaya gelmişti. Hanımefendi yemeği beğendi mi? diye sordu
endişeyle.
Calla hızla gözünün önünden geçen yarısı dolu tabağa baktı. Evet,çok lezzetliydi.
Mösyö tatlı menüsünü görmek ister mi?
William tatlılarla öyle ilgilendi ki Calla onun gerçekten fiziksel uyum konusu hakkında
konuşmak istemediğini düşündü.
Garson çikolatalı kremayı Callanın önüne koyunca temkinli bir şekilde kaşığını eline
aldı.Garson Williamın tatlısını da koyduktan sonra Mösyö başka bir şey ister mi? diye sordu.
William Callanın pembe dolgun dudaklarına bulaşmış kremayı izlemekle meşguldü.Sinirlerini
bozan garsonu el işaretiyle uzaklaştırdı.Yedi hafta boyunca bir sonuca varamayan bir adamın
patlayıp patlamayacağını merak ediyordu.Ve William'ın daha fazla bekleyecek tahammülü
kalmamıştı.Callanın vücudunun tadına bakmak ve onun kollarında zevkten çıldırdığını
görmek istiyordu.Bu teklifi yapmak için mükemmel bir geceydi.Daha sonrada meseleyi
mükemmel bir şekilde kapatabilecekti.Garson gelmeden önce neden bahsediyorduk? diye
sordu.
Ah sanırım uyumdan bahsediyorduk dedi dikkatlice.
Evet haklısın,fiziksel uyumdan bahsediyorduk.Sanırım bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
Hey bir dakika diye bağırdı içinden bir ses.İtiraz etmek istiyordu.Düğün gecelerine kadar
beklemeleri gerekmiyor muydu?
Ama ben her zaman kalplerin ve düşüncelerin uyumlu olması halinde gövdelerinde buna
uyum sağlayacağına inanıyorum diyerek oyununa devam etti William.
Ben de katılıyorum diye mırıldandı Calla nihayet evlenme teklif edecek bir erkek gibi
konuşmaya başlamıştı. Bizim kalplerimiz uyumlu mu Calla?
Sanırım
Aramızda fiziksel anlaşmadan fazlasının olacağını umuyorum.
Ha dedi Calla hiç de kibar olmayan bir şekilde.
Ancak işin bu yanının ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerek.Özellikle de böyle bir
zamanda ve böyle bir yaşta. Sanırım dedi Calla kafası karışmış bir şekilde. Tabii daha
romantik eğilimler de olabilir.

Elbette.Senin için derin duygular besliyorum.
Üstelik diye devam etti William. Bu teklifi herhangi birine de yapabilirdim.Fark ettiysen ben
çok dikkatli bir adamım.Seninle gerçekten uyumlu olup olamayacağımıza karar vermem biraz
zamanımı aldı.Senin uygun olduğuna...
William neden bu konuyu daha özel bir yerde konuşmuyoruz?
Elbette diye kabul etti William. Bu harika bir fikir.
William Justice ona evlenme teklifi etmek üzereydi ve bunu bir manevrayla romantik bir
teklife dönüştürmeliydi.
İKİNCİ BÖLÜM
Calla sen kendini Central Parkta mı zannediyorsun.Sandal gezisi de nerden çıktı?
Hayatım lütfen,hatırım için.
William gözlerini devirerek omzunu silkti.Daha özel bir yere gitmemizi teklif
ettiğinde,evinden bahsettiğini sanmıştım.Şehir parkının ortasında ki gölde sandala binmekte
nereden çıktı?Hem de Mayısın ilk haftasında.
Ama burası çok romantik bir yer.
Şöminenin karşısında oturmak ta çok romantik olabilirdi.Bence bu gece ateş yakılacak kadar
serin.
Calla çenesini kaşmir pelerininin kıvrımlarına gömdü ve alt dudağını sarkıttı.Sana ateş
karşısında brendi içme sözü veriyorum William.Ama daha sonra.
William itiraz edemedi.Zaten ne zamandır bu anı bekliyordu,bir kerecik sandal gezisine çıksa
ne olurdu.Yapmak zorunda olduğu ellibir tane duştan daha kötü olamazdı ya.
Hadi kadına parayı öde yanağına bir öpücük kondurduktan sonra kayığa atladı.Oturma yerine
oturup pelerinini dizlerine örterken William dengede durması için kayığı tuttu.William
kayıkçının parasını ödedikten sonra yerine oturdu.Küreklere asılınca kıyıdan iyice
uzaklaştılar.
Evet şimdi daha iyi oldu dedi Calla.
Bir şey mi dedin? William kürekleri toplayıp kayığı kendi akışına bıraktı.
Harika bir ekip oluşturuyoruz,öyle değil mi?
Ah!Küreklerden birini mi çekmek istiyordun?
Calla onun bu önerisine karşın ne pahasına olursa olsun güneyli güzel rolünü bırakması
gerektiğine karar verdi.Her zaman Pamuk Prenses olmanın hayallerini kurmuştu.Evlenme
teklifi için ideal bir dekordu.
Saçmalama William.Benim parlak fikrinden ve bunu senin uygulamandan bahsediyordum.
Birbirimizi ne güzel tamamlıyoruz.
William Zaten yemekte karar vermemiş miydik.Uyumlu olduğumuza
Gün batımı harika görünüyor değil mi?Şu renklerin uyumuna bak.İstesek bu kadar güzel
manzara ayarlayamazdık.
Şahsen sıcaklığın şöyle 10 derece yükseldiğini yeğlerdim. Diye homurdandı William.
Calla elini kayığın yanından aşağı sarkıttı. Huysuz ihtiyarlar gibi davranıyorsun.Senin gibi
sıcakkanlı bir erkeğin havanın serinliğinden şikayet etmesi olacak şey değil.
Calla bileğinin hızlı hareketiyle ona su sıçrattı.
Yapma,Calla.
Calla kahkahalarla onu yeniden ıslattı.
Pekala William kürekleri bıraktı ve elini bir kürek gibi suya daldırdı. Cesaret edemezsin.

Öyle mi? Gözleri pırıldıyordu.
Calla titrediğini hissetti.İşler artık gerektiği gibi ilerlemeye başlamıştı.Ah William Teklifini
şimdi yap diye bağırıyordu içinden bir ses.Ama yaptığı sadece Callayı öpmek oldu.
Dudakları ilk gerçek öpücükle birleştiği zaman Calla aralarında ki bağlantının sandığından
çok daha güçlü ve derin olduğunu anladı.
Calla nihayet kendini toparlayıp ondan uzaklaştığında hayatını ona adamaya hazır olduğunu
anladı.
Ulu Tanrım.Yedi hafta önce beni böyle öpmediğin için kendimi şanslı saymalıyım.Yoksa şu
anda yedi haftalık hamile olabilirdim.
Kulağa çok umut verici geliyor.
Mmmm belki
Ama neyseki bunun için bir öpücükten fazlası gerekiyor.
Böyle bir yeteneğin olduğunu bilseydim.Neden bunu benden gizledin? diye sordu Calla.
Öpüşme olompiyatları olsa kesin ödül alırdın.
Şşşş.Öpüşme iki kişiyle olur biliyorsun herhalde.
Calla bu sözler karşısında şaşırıp sustu ve onun yüzüne baktı.Yani sen ve ben mi demek
istiyorsun?
Sen William onun dudaklarına bir öpücük kondurdu.Ve ben.Çok iyi bir ekip oluşturuyoruz.
Mükemmel bir çift oluşturuyoruz dedi Calla.Ve sanırım sen bunu en başından beri biliyordun.
William huzursuzca genzini temizledi.
Şimdi tam zamanı öyle değil mi William?
William kendi düşüncelerine dalmıştı. Neyin zamanı?
Biliyorsun? Hadi sor?
Korkarım ne soracağımı unuttum.
Soruyu gerçekten unutmuş olamazsın?
Şeyy
İnanamıyorum William.Hani şu yemekte bana soracağın soru varya.Hadi sor artık.
Ah benim civa gibi değişken Callam.Bir an son derece tatlı ve yumuşakken bir an sonra
ateşler saçıyorsun.Bir erkeğin senin gibi bir kadınla yapabileceği tek şey var.
Nedir o?
William onu omuzlarından tutup pırıltılarla gözlerine baktı.Calla,Calla güzel Calla.Sana
bayılıyorum.Benim.... Callanın vücudundaki bütün hücreler daha soruyu duymadan evet
cevabını veriyordu metresim olur musun?
Calla son anda ağzından çıkacak olan evet kelimesini güçlükle bastırdı.Metresin mi? diye
sordu sesi titrerken.Ayağa fırlarken öfkesi lavlar gibi yükseliyordu.
Metres ha! Diye haykırdı ciğerlerinin tüm gücüyle.
Senin metresin olmamı istiyorsun öyle mi? Ne cüretle.
Sözü Williamın o anda yapacağı en mantıklı hareketle kesildi.William kürekleri bırakıp
Callanın bacaklarından tutup var gücüyle onu çekti.
Calla bir çığlık atarak poposunun üstüne düştü.Küçük kayık sallanırken sıçrayan sularla
ıslandılar.İkisi de küreklerden birinin göle düştüğünü fark etmediler.
Bırak beni ilkel herif!diye bağırdı Calla.
William elinden geleni yapıyordu ama Callanın geniş pelerini bir ahtapot gibi boununa
dolanmıştı.Callanın üzerine düşerken bir eli onun poposunun altında kalmış ve yüzü dolgun

göğüslerinin yumuşaklığına gömülmüştü. Boynumu şu korkunç şeyden kurtarmama yardım
edersen istediğini yerine getirebilirim dedi inanılmaz derecede sakin,ama boğuk bir
sesle.Kendini daha kötü posizyonlarda da bulabilirdi.Örneğin soğuk suyun içinde.
Sadece bir elimi kullanabiliyorum.
Calla onun diğer elinin ve yüzünün nerede olduğunu fark edince bir çığlık attı. Üzerimden
hemen kalk William
Justice.Ben senin cariyen değilim.
Üzeinde ki bir doksanlık adamdan kurtulmaya çalışırken sallanmakta olan kayık soğuk gölün
suyuyla tekrar ıslandı. William Sus artık Calla diye bağırdı. Sana yardım edeyim diyerek
Callayı dirseklerinden tutarak kaldırdı ve tahta sıranın üzerine oturttu. Eh biraz ıslandık,ama
hiç değilse alabora olmadık.
Seni ellerimle suya atmak isterdim,rezil herif.
Sırılsıklam olmasına rağmen Williamın kendine güveni geri gelmişti.Gülümsedi. Sanırım
birbirimize olan duygularımızı ortaya koyduk.
Sana duyguları ortaya koymayı gösteririm. Calla büyük bir hırsla yanında ki ıslak minderi
Williama fırlattı.Bununla yetinmeyen Calla boncuklu gece çantasını kaptı.
Ancak bu kez hazırlıklı olan William Callanın bileğini o kadar sıkı tuttu ki ellerinden kurtulan
çanta gölün suyunu boyladı.
Bak ne yaptın diye bağıran Calla yakasına yapıştı.Dibe batmadan al onu William.İçinde kredi
kartım ve ehliyetim var.
Bunu onu silah olarak kullanmadan önce düşünseydin dedi William. Kıpırdamadan dur
şimdi.Senin lanet olası çantanı kurtarmaya çalışırken arkadan saldırıya uğramak istemem.
Calla dudaklarını kemirerek arkadan saldırı lafına vereceği lafı yuttu.William hala yerinde
duran küreği suya daldırarak çantanın sapının arasından başarıyla geçirdi.Üzerinden sular
damlayan çantayı tekrar sıranın üstüne bıraktı.Bu gece iki kere çantanı suların arasından
çıkarıp bir kere de seni suya düşmekten kurtardım.Biraz olsun minnet gösterebilirsin.
Callanın öfkesi yatışmamıştı. Neden minnettar olacakmışım? Aslında senin gibi şerefsiz bir
adamla aynı kayığı paylaşmaktansa kıyıya kadar yüzmeyi tercih ederim.Senden ne kadar
çabuk uzaklaşırsam o kadar iyi olur.
Biraz abartmıyor musun? O kadar da kötü değilim.
Calla onun duygularını tartmaya çalışıyordu,ama Williamın yüzü sert ve ifadesizdi.Ancak bir
kaya ile bir kuş kadar birbirlerine uyumlu olduklarını daha önce niye fark edememişti. Bana
nasıl davranmam gerektiğini söylemeyin Mr. Justice dedi buz gibi bir sesle.
Anlaştığımızı düşünmüştüm yada anlaşmak üzere olduğumuzu sanmıştım.
Calla titreyerek ıslak pelerinine sarıldı.Neden söz ettiğini anlamıyorum.Üstelik üşüyorum ve
ıslağım ve öfkeden kuduruyorum.Lütfen şu aptal kayığı karaya götür de evime gideyim.Tek
başıma.
Zavallı küçüğüm.Akvaryumla yaptığı savaşı kaybeden sokak kedileri gibisin. William onu
biraz olsun ısıtabilmek için uzandığında Calla kendini geri attı.
Sakın bana dokunma.Oyun oynayacak havamda değilim. Williamın başından beri tek
istediğinin bu olduğunu anlamıştı artık.
Islak kedi hala tıslayıp pençelerini gösteriyor demek.Dudak profösörü olarak seni nasıl
ısıtacağımı bildiğimi sanıyordum
Bu konuda fikrimi değiştirdim.Sen iğrenç bir adamsın.

Bakıyorum benim tatlı Calla' m çok kızgın dedi.Küreklerden birini eline alıp diğerini arandı.O
anda bir ateşin karşısında olmak ne hoş olurdu.Daha sonrada Callayı görüşmelerine devam
etmeye ikna yöntemlerini uygulardı.Geceyi hala kurtarabilirlerdi.
Ben senin Callan değilim.
Olacaksın.
William ne tehdit ediyor nede söz veriyor,sadece inkar edilemez gerçeği
söylüyordu.Karşısında ki adam onun evlenme teklifi beklediğini anlamayacak kadar
ilgisizdi.Kendine acımaya başlayarak burnunu çekti.Williamın niyetini,metresi olmasını
isteyecek kadar katı olduğunu nasıl bu kadar yanlış anlayabilmişti?Oyasa ki ona böyle bir
izlenim vermiş değildi.
Yeniden kabaran öfkesiyle,küreğin diğerini arayan Williama baktı.
Harika diye mırıldandı William.Callaya kayıp küreğin yerini göstermek için kıpırdandığında
pahalı deri ayakkabılarının sırılsıklam olduğunu fark etti.Kürek birkaç metre ilerdeydi.
Ne var? diye homurdandı Calla.
Sen benden daha ıslaksın.Neden suya atlayıp küreğe kadar yüzmüyorsun?
Beyefendilikten hiç payınızı almamışsınız.
William tek kürekle hedefine ulaşmaya çalışıyordu.Suda ki küreğin yakınına gelince
uzandı,ama dalgalar kayığı hedefinden uzaklaştırıyordu.Çok başarılı bir gece olmadığı için
üzgünüm,Calla,ama bir an düşmalığı bırakıp bana yardım et,yoksa geceyi burada geçireceğiz.
Suya girmeye hiç niyetim yok.
Güzel poponu buraya getirip ben uzanırken dengeyi sağlamanı rica etsem.
William önerdiği posizyonu alırken Callanın incinen duyguları intikam ateşiyle
yanıyordu.Genç adam birden Callanın ellerini belinde hissedince dengesini sağlaması için
yardım ettiğini sandı.Sonra da balıklama suya düştü.Nefes alabilmek için suyun yüzüne
çıktığında her tarafı soğuktan buz tutmuştu.Hemen suda ki küreğe tutundu.
Calla düşünmeden davrandığı için pişman oldu.Suyun yüzüne çıkan Williamın soğuktan
bembeyaz olmuş yüzüne bakınca öfkeden parlayan gözlerini görünce bir hata yaptığını
anladı.Orada kalıp Williamın ne yapacağını beklemeye
niyeti yoktu.Kayıkta kalan küreğe sarılıp çılgınlar gibi kıyıya ulaşmaya çabaladı.
Beni burada bırakma Calla.
Williamın sesi alçaktı ama Callanın itaat etmesini sağlayan bir gücü vardı.Belki soğuk su iyi
gelir William diye seslandi omzunun üstünden.Bir kadına böyle aşağılayıcı bir teklif
yapmadan önce iki kere düşünmeni sağlar.
Call
Ben senin metresin değilim,William.Senin emirlerini yerine getirmek zorunda değilim. Calla
bütün gücüyle küreğe sarıldı.Williamdan bir an önce uzaklaşmalıydı.
Williamın vücuduna ani bir adrenelin dalgası yayılarak bacaklarına güç verdi.Kalbi yeniden
atmaya başlamıştı.Calla öyle bir hırsla kürek çekiyordu ki daireler çizdiğinin farkında
değildi.William sessizce ilerledi.
Calla kayığın yanında Williamın başını görünce bir çığlık attı.William uzanıp küreğin ucunu
tutunca Küreği bırak.Evime gitmek istiyorum diye bağırdı.
Tek kürekle hiçbir yere gidemesin küçük aptal.

Calla durup uzakta olan kıyıya hayretle baktı.Bir santim bile ilerlememişti.Sessizce yenilgiyi
kabul ederken Williamın kayığa çıkışını seyretti.Feci görünüyordu.Calla uzanıp onun ipek
kravatını düzeltti.
Sağ ol dedi William.Bunu yaptığına inanamıyorum.
Ben de diye cevap verdi Calla.Özür dilerim bana yaptıklarına rağmen seni suya
itmemeliydim.
William başını öne eğerek elleriyle saçlarında ki suyu akıttı.Callanın üzgün küçük kız sesi
içini parçalıyordu. Galiba benim de özür dilemem gerekir. Kürekleri kavrayarak alçak sesle
ekledi. Gerçi,nedenini bende bilmiyorum ya Calla aniden onun layığını bulduğuna karar
verdi.Böyle kaba bir adam için pişmalık duymasına gerek yoktu. Öyleyse boşuna zahmet
etme.Özür dilemenin benim için zerre kadar önemi yok.
Callanın meydan okuyan bakışlarına William aynı şekilde karşılık verdi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kapıyı Sessizce açıp içeri girdi.Buhar banyoyu bulutlandırmıştı ama yinede Calla banyo
perdesinin arkasından seksi erkek vücudunu seçebiliyordu.Gözlerini güçlükle ayırarak yerde
ki ıslak giysileri alıp mutfağa götürdü.
Calla'nın dublex evine yaptıkları yolculuk oldukça sessiz geçmişti.Williamın onu kapının
önünde bırakıp bir daha dönmeyeceğini sanmıştı,ama William tek kelime bile etmeden
peşinden eve girmiş ve doğruca banyoya girip kapıyı kapatmıştı.
Calla onun ıslanmış ve buruşmuş giysilerine baktı.Giyilecek hali kalmamıştı.Elbiseyi
kurutucunun içine attı.William sıkıntı çekmeden yenisini alabilirdi ama Calla'nın pahalı
kaşmir pelerini ile çantasını yenilemesi çok zordu.
Kahve hazırlarken William havlulara sarılmış bir şekilde mutfağa girip Callanın daha önceden
hazırlamış olduğu brendi ve yuvarlak bardaklara uzandı.
Kahve hazırlanmak üzere dedi Calla sakin bir sesle.Oysa içi çalkalanıyordu.
Şu anda sert bir içkiye ihtiyacım var. William bardaktan büyük bir yudum aldı. Bana katılır
mısın?
Hayır ben kahve içeceğim.William gidene kadar ayık olmalıydı.
O zaman ben gidip ateş yakatım.
William çıkınca Calla elini hızla çarpan kalbinin üstüne koydu.İçinde bulundukları durum
kontrolden çıkmıştı.William ortada yarı çıplak dolaşmak yerine çoktan evine doğru yola
çıkmış olmalıydı.Durumu kontrol altına alıp ona gitmesini söylemesi gerekiyordu.
William kanepeye oturmuş çıplak ayaklarını sehpanın üzerine yerleştirmişti.Dalgın bir şekilde
çıtırdayan ateşi seyrediyordu.Sanki masum kurbanını bekler gibi bir hali vardı.O kadar da
masum sayılmam diye geçirdi içinden Calla.Saçlarını arkaya atıp olmayan bir özgüvenle içeri
girdi.
Giysilerin az sonra kurumuş olur.Daha sonra gidebilirsin.
William ona bakmaya bile tenezzül etmeden omzunu silkti ve içkisinden bir yudum aldı.
Bir an önce gitsen iyi olur,William.Bu fiyaskoyu biraz daha uzatmanın anlamı yok.Yorgunum
ve yatmak istiyorum. Ben de
İmkansız Calla dizlerinin titremesine engel olamadığı için kanepenin kenarına ilişti.
İkimiz de aynı şeyi istiyoruz.
Hala aynı şeyi düşünüyor olamazsın.Soğuk suya düşmenin aklını başına getirdiğini
düşünmüştüm

Belki ben de senin niyetini yanlış anlamışımdır.Tıpkı senin benim düşüncelerimi yanlış
yorumladığın gibi.
Benim niyetimi mi? diye sordu Calla.
Evet senin niyetini.Sakın hiçbir şeye niyetin yokmuş yada benimkilerden farklıymış gibi
davranmaya kalkma. Ama sen metresin olmamı istedin diye tısladı Calla.
Ve sen de eşim posizyonunu önermemi bekliyordun.
Calla Hiçbir şey beklemiyordum diye yalan söyledi.
Calla çok inatçı ve kibirlisin ama beni kandıramazsın.
Evlilik fikri neden sana bu kadar korkunç geliyor.Tanınmış ve saygın bir ailen var,ama sen
bana toplumda onaylanmayan bir kadın rolü oynamamı teklif ediyorsun,parayla tutulan bir
metres...Annen böyle şeyleri onaylar mıydı?
Williamın gözleri parladı. Kimsenin onayı gerekmez.
Benim ki hariç.
William sırıttı. Öpüşüme karşılık veren ve daha fazlası için yalvaran bir kadını ikna etmek o
kadar zor olmamalı. Sen bir beyefendi değilsin,lütfen biraz daha kibar davran.
Yatak odasında son derece kibar davranabilirim.Bazı beyefendiler gizli ilişki yürütürken ne
kadar dikkatli davrandıklarını bilsen şaşarsın.
Elbette.Ne kadar da safım.Benden sadece cariyelerin ve fahişelerin oluşturdukları uzun listeye
girmemi istedin. Calla öfkeyle ayağa fırladı. Beş parasız ve sıradan bir kız daha fazla ne
istemeye cesaret edebilir ki?Senin gibi biri böyle bir teklif yaptığı için gurur duymalıyım.
Ne muhteşem diye düşündü William.Bir kraliçe kadar asil ve bir fahişe kadar
tutkuluydu.Onun er geç mantığı göreceğinden emindi.
Ortaya çıkmadığı sürece William Justice her kadınla birlikte olabilir.Ayrıntılara geçelim
mi?Teklifin tam olarak neleri kapsıyor?Kürkler,elmeslar ve güzel bir aşk yuvasına sahip
olacak mıyım?Senin gözünde değerim nedir William? Teklifimi yanlış anlamışsın.Metresim
olmanı teklif ettiğimde sevgilim olmanı düşünmüştüm.Müşteri ve işveren olmak aklıma
gelmemişti.
Sevgili ha.Mümkün değil.
William uzanıp onu belinden yakaladı.İtiraz etmeye fırsat bulamadan Calla kendini
William'ın altında sırt üstü yatar vaziyette buldu. İlişkimizin nasıl olacağını tahmin
edebilseydin bunları düşünmezdin,tatlım.Sana nasıl olacağını göstermeme izin ver.Bırak
seninle sevişeyim Calla.
Bırak beni William,yoksa bağırırım.
Seni gevşetebilir ve zevkten bağırmanı sağlayabilirim.
Her şeyin zevkten ibaret olduğunu mu sanıyorsun*William lütfen ben bundan fazlasını.
William'ın sıcak nefesi brendiyle tatlanmıştı.Calla dudaklarını araladı ve William'ın küçük
öpücüklerini içerek sarhoş oldu.William'ın avucu onun göğüslerine kapandı. Artık dilin eskisi
kadar keskin değil.
Calla tırnaklarını onun tenine gömdü.Ama tırnakların hala keskin diye homurdandı
William.Başını kaldırıp onu inceledi. Bu kadar kinci bir metresle birlikte olunca daha dikkatli
davranmam gerektiğini görüyorum.
Metres mi? diye sertçe tekrarladı Calla.
William inledi. Bu sahneyi daha önce oynamamamış mıydık?
Gerçekten metresini yatağa attığını mı düşünüyorsun?

Öyle olacağını umuyordum
Ne aptalım.Bende seviştiğimizi sanıyordum. Calla büyük bir güçle onu itip altından kalkmaya
çalıştı.William aniden ayağa kalkınca kanepenin ucuna kadar gelmiş olan Calla yere düştü.
İşaret parmağını Williamın göğsüne dayayarak.Şimdi ne kadar büyük hata yaptığımı
anlıyorum.
William elin yakalayarak gösüne bastırdı. Sevişmemiz bir hata olmayacak
Keşke bu kadar basit olsaydı siye fısıldadı Calla.
Öyle olabilir.Willaim onu öpmek için başını kaldırdı.
Öpüşü bir tatlık taşıyordu.Calla bunun son öpüşmeleri olduğunu düşündü.William'ın yüzüne
kapadığı elleri titriyordu.Sonra isteksizce geri çekildi. Sevişiyor olsaydık cevabın evet
olacaktı.
Yaptığımızın sevgiyle bir ilgisi olmadığı için cevabım hayır
William hazırlıklı olduğundan yüzü daha fazla bir hüzünle kaplandı.Birlikte geçirdikleri iki
aydan sonra Callaya aşık olması çok kolay olabilirdi.Ama aşk ilan etmenin hiç yetmeyeceğini
biliyordu.Calla evlilik cüzdanının güvenine sığınmak isteyecekti ve bu da William'ın tekrar
vermeyi asla düşünmeyeceği bir güvenceydi.
Seni hiçbir zaman kandırmadım dedi William.Sana ilk evliliğimin ne kadar korkunç olduğunu
anlatmıştım.Benden evlenme teklifi beklemen için bir neden yoktu.
Haklıydı.Calla baştan beri kendini gerçekleşmesine imkan olmayan bir hayale kaptırmıştı.
Boşanan pek çok insan yeniden evleniyor.Bana karşı cinsellikten daha fazlasını hissettiğini
düşünmekle yanılmış mıyım?
Hayır.Ben senden hoşlanıyorum.Birlikte geçirdiğimiz zamanın ana amacı birbirimizi
tanımaktı.Senin akıllı,yetenekli bir kadın olduğunu öğrendim.Bazan fazla terbiyeli
davranmaya çalışsan da aslında cesur ve atak olduğunu da biliyorum.Üstelik tutkulu bir
kadınsın,hemde çok.Benim gerçekten..istediğim kadınsın.
Calla inledi.Daha yumuşak ve terbiyeli davranmayı hiç denememeliydi.Kendisi her ne kadar
buna kendini geliştirmek adını verse de,William gibi zeki bir adam bunun numara olduğunu
anlamıştı.Onun tarif ettiği gibi bir kadın yani,Callanın gerçek kişiliği..onun konumunda ki bir
erkeğin ancak metresi olabilirdi,eşi değil.Üstelik,William tüm gerçeği daha bilmiyordu.
Ben de kendime şaşırıyorum.Çok aptalca davrandım.
Hayır,Calla.Suç benim.Niyetimi daha açık ortaya koymalıydım.Beni anlamaya çalış.Hiç bir
sahte beklenti olmadan birlikte bu ilişkiyi yaşayabileceğimizi umuyordum.
Belki bir doktordan randevu almak da istersin.Metresin olarak istediğin kadının hiçbir hastalık
taşımadığına emin olmak için.
Bak Calla.Bu düzenleme ikimiz için de faydalı.
Düzenlemek istediğim tek şey senin beynin.Çünkü kalbinin olması gerektiği yerde duruyor.
Senin için neler yapabileceğim konusunda uzun süre kafa yordum.
Gerçekten mi? Calla geri çekildi.
İşini bırakabilirsin.Senin için çalışabileceğim bir stüdyo kurabilirim,faturaları ödeme derdin
olmadan yeteneğini geliştirebilirsin.
Ne kadar cömertsin.Her halde bu planlarını uygulaya bilmen için taşınmam da gerekecek.
Neden olmasın.Bu evin küçüklüğünden yakınırdın.Sana şehirde rahatça yer buluruz.İkimizde
rahat ederiz.

Her şeyi kendi rahatın için planlamışsın.Yatağımdan kürdanıma kadar sana bağımlı olmamı
bekliyorsun,ne kadar kibirli bir düşünce olduğunun farkında değil misin?
Kısa sürede çalışmalarını satarak günlük ihtiyaçlarını karşılayacağından eminim.Her kuaföre
gitmek yada giysi almak istediğinde bana gelmen gerekmeyecek.
Yeteneğime bu kadar güvendiğini bilmek ne kadar hoş
Calla sadece seninle ilgilenmek istiyorum.Senin istediğinin de bu olduğunu sanmıştım.
Calla şaşkınlıkla ona baktı.Onun para değil de onu istediğini göremiyor muydu? Orta çağda
yaşamıyoruz.Bütün seçenekler herkese açık.Kadınlar artık eş,rahibe ve fahişe rollerinden
birini kabul etmek zorunda kalmıyorlar. Derin bir nefes aldıktan sonra odadan çıktı.Az sonra
dönüp kucağındaki giysilerini onun suratına attı. Benim seçimimse seni küçük,uygunsuz
evimden dışarı atmak.Pis giysilerini giy ve çık git.
William pantolununu giyerken konuşmaya devam ediyordu. Birlikte seyehat
edebiliriz.Avrupa'ya gidebiliriz.Paris'i görmek istemez misin?Şimdiki işinden aldığın maaşla
pek mümkün olmasa gerek.Sana her şeyin en iyisini.. Asla!Neden bana böyle kaba bir şey
teklif ediyorsun?Kapatılmış bir kadın durumuna düşmem.
Ama elbiselerimi parçalayarak öcünü alabilirsin.
Calla ona döndü.William yamulmuş elbisesi içinde kollarını iki yana açmış üzerindekilere
hayretle bakıyordu. Sanırım elbiselerin kuru temizlemeye uygunmuş.Kurutucuyu en son
programa ayarlamamalıydım.
Seninle evlenecek erkek ne kadar şanslı olacak.
Haklısın çok şanslı olacak.
Onun bir başka erkeğin karısı olması düşüncesi William'ın hiç hoşuna gitmedi.William onu
öpmek için saçını tutup çenesini yukarı kaldırdı.Calla Zorba diye bağırdı.
Cadı diye cevap verdi William ve onu hoyratça öpmeye başladı.Calla gevşeyerek vücudunu
ona yasladı.
William kibirli bir tatminle gevşedi.Callanın ona karşı fiziksel çekim duyduğunu
düşünmesinde yanılmadığını görmek ona bir üstünlük sağlamıştı.Calla onun parasını
reddedebilirdi ama,kendi arzulu doğasını inkar edemezdi.
William ani bir hareketle onu serbest bıraktı.Teklifim hala geçerli dedi William kapıya doğru
giderken.Ömrün boyunca pişman olacağın bir karar verme.
Callanın Kibirli piç diye bağırmasıyla kapı sertçe kapandı.Calla sırtını kapıya yaslayarak
karışık duygularını yatıştırmaya çalıştı.William haklıydı.Ama asla onun metresi olmayacaktı.
Vücudu gerçekten pişman olacağı şeye b u kadar yaklaşmanın sızısıyla titriyordu ama,
William ile asla sevişmeyecekti.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hayatımın en utanç verici gecesiydi diye inledi Calla. Hayatımda daha önce hiç böyle
aşağılandığımı hatırlamıyorum.
Vivian ona bir adet yeşil biber ve bıçak uzatarak Kessene dedi. Onu nasıl bu kadar yanlış
yorumlayabildik? Kibarlık edip ikimizin adına konuşmana hiç gerek yok.Yüzüne çürük
yumurta yiyen benim.
İyi ki omlet yapmıyorum dedi Vivian neşeli bir sesle.
İki arkadaş Cuma geceleri buluştukları erkekleri yorumlayabilmek için cumartesi öğlene
doğru buluşmayı gelenek haline getirmişlerdi.Tabi bu Vivianın evlenip cumartesi günlerini

evlilikle ilgili söylevlere dönüştürmeden önceydi.En son çalışması Callaya bir koca bulmak
üzerineydi.
Calla arkadaşının yemek yapışını seyrediyordu.Vivianın kocası Alexander i sevmesine
rağmen bu gün dışarıda olmasından dolayı memnundu.Özellikle bu cumartesi günü kadın
kadına konuşmaya ihtiyacı vardı.
William gibi erkekleri işaretlemek lazım ki masum kadınlar uzak dursun.Öyle olsaydı ondan
uzak dururdun.Önümüzde ki üç yıl ki giysi bütçeni harcamandan bahsetmiyorum bile.
O konuyu hiç açma.Belki sizin mutluluğunuz beni etkilediği için düşüncelerim dumura
uğramıştır.
Hımmm ama William gerçekten mükemmel birine benziyordu.
Mükemmellik bir hayaldir.Boşanma hikayesini anlattığında bir uyarı sinyali olduğunu şimdi
anlıyorum.
Bana Williamın boşanma hikayesini anlatsana.
Calla bildiği bütün hikayeyi Viviana anlattı.Vivian Callayı dikkatle dinliyordu. Sütten ağzı
yanmış demek ki
Evet ama bana servet avcısı muamelesi yapması gerekmez.
Olaya bir de onun açısından bak Calla.Erkekler kadınlar kadar mantıklı değillerdir.Erkekleri
hizada tutmak biz kadınlara düşüyor.
Ben de öyle düşünüyordum.Ta ki onu reddettiğim için pişmanlık duyacağım konusunda
saçmalayana kadar.Erkekleri anlamıyorum.Neden sevişmekle yatmak arasında ki farkı
bilmiyorlar.
Biliyorlar.Sadece bilgileri kadınların ki gibi yüzeye yakın değil.
William'ın derinlerde bir yerde benim için sevgi beslediğine eminim.Öyle olmalı.Çünkü
metres saçmalığı çıkmadan çok iyi anlaşıyorduk.
Son duyduğumda seni kapı eşiğinde ölü bir balık kadar ateşli bir şekilde öpüyordu.
Calla gülümsedi. Son gelişmeler ışığında sağlıklı bir aygır gibi olduğunu düşünüyorum ve
kapı eşiğinde değil.
Aha konu derinleşiyor.
Kafam çok karışık dedi Calla.
Aşıksın
Annemin hatalarını tekrar etmeye hiç niyetim yok.Bu işi yaparsam kendi şartlarımla
yaparım.Üstelik sevgili olmanın metres olmaktan çok daha farklı olduğuna karar verdim.
Yine de kalbini tehlikeye atıyorsun.
Tehlike olmazsa kazançta olmaz.William beni sevdiğinin farkında değil.Ona hatasını
göstereceğim.Bundan basit ne olabilir??
A-ha gözlerin parlıyor.
Artık dürüst oynayacağım.Tatlı ve yumuşak davranışlara paydos.Cüzdanımı,topuklu
ayakkabılarımı ve cesaretimi ortaya koyacağım.William beni olduğum gibi kabul edecek ve
bundan çok hoşlanacak.Hatta,bayılacak. Eminmisin?Bazen kaybettiğini kabullenmek daha
iyidir.
William kadınların bir kilo unutabileceği cinsten değil.
Sence gerçekten tehlikeye girmeye değer mi?
Kalın kafalı,bencil,aşağılayıcı,emredici ve mantıksız bir erkek
Diğerleri gibi

Aynı zamanda cömert,başarılı,çekici,zeki ve inanılmaz derecede seksi.
Pek az erkek gibi
Erkekler..
Her kadın bir adet bulundurmalı
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çarşamba günü saat üçte William yeterince uzun beklediğine karar verdi.Telefonun iç hat
düğmesine bastı ve sekreterine Calla Quini bağlamasını söyledi.
Otuz iki saniye geçti.
Miss Quin birinci hatta Mr. Justice
Selam Calla
Selam
William onun bu kadar neşeli konuşacağını sanmamıştı. Nasılsın?
İyiyim.Faturalarımı ödeyebilmek için çok çalışıyorum.
Eeeee.Benimle ne hakkında konuşmak istemiştin?
Telefonu açan sensin,William.
Aradığını bildiren bir not buldum
Ben aramadım.Belki başka Calla aramıştır.
Belki de eski bir mesajdır.Benim hatam.
Neyse seni hazır bulmuşkan. dedi Calla.
Evet William çok heyecanlanmıştı.
Akşam yemeğine gelsene.Konuşmamız gereken şeyler var.
William içinden zafer çığlıkları attı. Tabii.İyi fikir.
Cuma gecesi uygun mu?
Tamam gelirim.
Oldu.Ha William? Belki aklı havada yeni bir sekreter bulmalısın.Böylece uydurduğun
bahanen daha inandırıcı olur.Tekrar kullanman gerekirse diye söylüyorum.
Hayatında gördüğü en muhteşem kadın.Yoksa iki haftadır onu görmediği için mi böyle
düşünüyordu yoksa Calla her zaman kinden daha mı muhteşemdi.Kızıl saçlarını açıp, çıplak
omuzlarına bırakmıştı.Daha önce nefis vücudunu gizleyen klasik giysileri ve tayyörleri tercih
ederken,o gece renk,hareket ve çıplak teniyle pırıltılar saçıyordu.Kapıyı kapatmak istediğinde
mineli bilezikleri şıngırdadı.Dolgun dudaklarında sıcak bir gülümseme vardı.
William elindeki çiçekleri uzattı. Belki zambak daha uygun olurdu ama nergis seni daha çok
hatırlatıyor.
Ne kadar düşüncelisin.Nergis en sevdiğim çiçektir.
Calla'nın zarif rahatlığı karşısında William ilk randevusuna giden utangaç çocuklar
gibiydi.Çok güzel kokular geliyor dedi sessizli bölmek için.
Ah Viv'in talimatına göre kestim,parçaladım.Vivian mutfakların Michelangelo'sudur.
Ben senin güzel koktuğunu söylemek istemiştim.
Calla gülerek ondan uzaklaştı.Büyük buluşmalardan önce kulaklarımın arkasına biftek sosu
sürerim.Ben çiçekleri vazoya yerleştirirken sen de rahatına bak.Alex içkilerle ilgileniyor.
William kapıda durdu.İçeride koltuklara rahatça yerleşmiş iki kişi vardı.Kadın içerideki
kanepelerden birini seçerken başını kaldırıp baktı. Merhaba William.Kadın gülümseyince
William onun Calla'nın işyerinden bir arkadaşı olduğunu hatırladı.

Calla geri geldi. Daha önce tanışmıştınız.Vivian William.Bu da Alex.Vivian'ın eşi diye onları
tanıştırdı.Serbest yazar,iflah olmaz bir sporcu ve serüvenci.
Kelime seçmekte çok başarılısın,Calla dedi Alex.
İki erkek el sıkıştıktan sonra içkileri hazırlamaya başlayınca Vivian,William'ı
inceledi.William biz görünce şaşkınlıktan donakaldı diye fısıldadı.Seninle yalnız kalmak
istediğine eminim.Aynı şeyi sen de istemiyorsan delirmiş olmalısın.
Biraz daha kalın dedi Calla.Aramızda ki buzlar eriyene kadar kalacağına söz vermiştin.
Alex bir bardağa buz atarken Vivian da yeni gelen misafire iltifat etmek için Çiçekler
muhteşem dedi.
Calla meze tabağına uzanırken herkesi yiyeceklerin tadına bakması için zorladı.
Calla Ben gidip mezeleri hazırlayayım dedi.
William konuşmasını yarıda bırakıp bardağını masaya bıraktı.İzninizle dedi ve Calla'nın
peşinden gitti.
Calla gümüş servis kaşığını kullanarak saçlarını düzeltiyordu.William içeri girince kaşık
elinden kayıp yere düştü.Burada neler oluyor diye fısıldadı William.Bu akşam yalnız
olacağımızı sanmıştım.
Alex ve Vivian'ı sevmedin mi? diye sordu Calla.
Çok tatlı insanlara benziyorlar.Ama beklediğim bu değildi.Konuşmamız gereken şeyler
olduğunu söylemiştin.Yanından geçmek de olan Calla'nın elinden tabağı aldı. Özel bir
konuşma olacağını sanmıştım.
Asla önceden fikirlere kapılma William.Ben anlaşılabilir olmaktan hoşlanmam.Senin daha
önce Kokteyl partilerde dostça vakit geçirmediğini sanacaklar.Alex ile sohbet edemez misin?
Bu partinin dostluğu yüzeysel ve ben de terbiyeli bir çocuk değilim.Mesele bu değil
mi?Yabancıların yanında gerçek bir beyefendi gibi davranacağıma güvendiğin için Alex ve
Vivian'ı çağırdın.Haberin olsun tatlım.Bu akşam beyefendi gibi davranmaya hiç niyetim yok.
Calla buz kestiğini hissetti.
Vivian mutfak kapısından başını uzattı.Geç oldu.Biz artık gitsek..
Calla aniden elinde ki tesiyi bırakınca mantarlar yere döküldü. Daha erken diye atıldı.Hem
henüz yemek yemedik ve içkilerinizi bitirmediniz.Üstelik beyzbol hakkında konuşulacak
konular bile tükenmedi.Vivian'ın arkasından mutfaktan çıkarken William'a döndü.Tepsiyi
Burak da gel artık William.
William tepsiyi bıraktı,Calla'nın arkasına geçti.Calla'nın korkudan sıçramasına aldırmadan
kollarını beline sımsıkı dolayıp hareket etmesini engelledi.Dudağını kulağına götürürken
metalik küpeler şangırdadı.
CallA onun kollarından arkaya dönerek William dedi uyarırcasına.
William başını kaldırıp gözlerinin içine baktı.Aralarında sessiz bir iletişim kuruldu.Diğer
oyuncular sahada beklerken vuruş yapacak oyuncu her zaman sopasının başındadır dedi
William.Vivian keyifli bir şekilde kıkırdadı. Tamam,yeteri kadar beyzbol konuşuldu dedi
Calla.
Tabii bir de dış saha oyuncusu var.O da sahanın tam ortasında tek başına mücadele eder.
Vivian kahkaha basarken Alex de başıyla onaylayarak ağzına bir mantar attı.
Hakeme gelince dedi William kollarından kurtulmaya çalışan Calla'ya daha sıkı sarılırken
Hakem her zaman yalnızdır.Oyuncunun güvenliği onun ellerindedir.

Kesinlikle evet diye onayladı Alx gülerek.Karısının elini kavradı. Viv biletlerimizi unuttun
mu,yoksa?
Vivian kocasına şaşkınlıkla baktı. Bilet mi?
Bale biletleri.Yoksa senfoni miydi?William'a özür dilercesine baktı.Kadınları
bilirsin.Erkeklerin hayatına hep kültür sokmaya çalışırlar.Ama sevgilimin kalbini kıramam
değil mi?Kolunu Vivian'a dolayıp onu kapıya doğru çekti.Hemen çıkmazsak yetişemeyeceğiz.
Ah evet senfoni bilerleri dedi Vivian kolunu Alexin beline dolarken Kusura bakma Calla
gitmek zorundayız.Ama William ile yalnız kalmayı dert etmeyeceğine eminim.
Tanıştığımıza çok sevindim dedi William. Yakında bayanları alıp bir maça gidelim.
Ben beysbol u çok severim dedi Vivian. Özellikle de oyun içinde oyun oynanan oyunlara
bayılırım.Benze beysbol entrikası bol bir oyun öyle değil mi?
Sus artık,Viv dedi Alex gülümseyerek.William onlara el sallayarak kapıyı arkalarından
kapadı.Sonunda yalnız kalabildik.
Calla midesinin heyecandan kasıldığını hissetti.
ALTINCI BÖLÜM
William peçetesini masaya bıraktı. Yemek harikaydı Calla.
Calla pilavıyla oynamayı bırakıp başını kaldırdı. İstersen Vivian'ı geri çağırayım da aşçının
kendisine teşekkür et. Onların konser biletleri vardı.
Konser biletleri falan olmadığını sende biliyorsun.Onları kapı dışarı ettin nerdeyse.
Savaşta ve aşkta her şey mübahtır,tatlım.
Calla mutfağa kaçtı.Bir hafta önce cumartesi sabahı Vivianın evinde aldığı kararı uygulamak
şimdi ona çok zor geliyordu.Hayalini kurduğu evliliğin önünde William çok güçlü bir şekilde
duruyordu.Çok hızlı bir şekilde mutfaktan çıkıp masaya giti.
William onu izliyordu. Bir şey mi oldu?
Calla konuşamayacağını hissederek kollarını salladı.Evi daha önce gözüne hiç bu kadar küçük
gelmemişti.Hele yatak odası aklına gelince...Nefes alamıyordu.
William ellerini onun çıplak omzuna yerleştirip ona dikkatlice baktı.Calla ne oldu? Sana bir
şey vermemi ister misin?İçki falan*
Hava diye inledi Calla.
Hava mı?Peki hadi yürüyüşe çıkalım.William yine kontrolü eline aldı ve Callyı kolundan
tutup dışarı çıkardı ve sadece anahtarı almasına izin verdi.
Serin akşam havası Calla'ya iyi gelmişti. Ev birden üstüme üstüme geldi.
William onun elini tuttu ve yürümeye başladılar.Calla derin derin nefes aldı.William'ın elleri
hem sakinleştirici hem de heyecanlandırıcıydı.
Güzel bir gece dedi William.
Evet dedi Calla.
Ay ışığında çingene büyücülerine benziyorsun.
Calla şaşkınlıkla başını çevirirken rüzgar saçlarının arasına dalıp küpelerini şangırdattı.
William kollarını ona doladı. Ne yaptığımı biliyorsun sanıyordum dedi Calla bir açıklama
yapmadan.
Belki tartışmazsak her şey daha kolay ilerler.Konuşmaya başladığımız zaman her şey sarpa
sarıyor.Calla elini onun göğsüne koydu. Senin anlamanı istiy.
William onun kalçalarını kavrayıp hafifçe sıktı. İnan bana Calla anlıyorum.Hiç bir şey
açıklamana gerek yok.

Calla vücudunun ona doğru çekildiğini hissediyordu.Yüzünü onu giydiği süvetere yaslayıp
onun kokusunu içine çekti.Mantıklı düşünmeyi bırakıp kendini duygu denizine bırakmak çok
kolay olurdu.Ama önemli bir açıklama yapması gerekiyordu.
William diye fısıldadı.William onun dudaklarına doğru eğiliyordu.William senin metresin
olamam,yapamam. Calla'nın nemli dudakları titriyordu.William onu öpmek istedi.Ah lütfen
bunu söyleme Calla.Haftalar süren bekleyişten sonra bu akşam da beni reddetmene
dayanamam.Seni o kadar çok istiyorum ki.Lütfen beni reddetme. Calla'nın son dakika
huzursuzlukları yok oldu.William'ın henüz duygularının farkında olup olmaması önemli
değildi.Kendilerini yaşadıkları muhteşem ana bırakıp en temel düzeyde anlaşmalarına izin
verecekti.
Senin metresin olmak istemiyorum William.Senin sevgilin olmak istiyorum.
William onun duyarlı öpüşünü ruhunun derin noktalarında hissetti.Kollarını onun vücuduna o
kadar sıkı doladı ki Calla bir an nefes alamadığını hissetti.
Benim sevgilim olacak mısın? diye sordu Calla.
William'ın sesi rüzgarın uğultusunda zor duyuluyordu.
Evet elbette.Bunu zaten bilmiyor musun?
Evet biliyordu.Sokakta daha fazla kalırlarsa bütün komşular da öğrenecekti.Sık sık molalar
vererek eve doğru ilerlediler.
William içeri girerken Calla ona sahip olmasını sağlayacak her türlü değişikliğe
hazırdı.William için riske girmeye değerdi.Derin bir nefes alarak işaret parmaklarını
William'ın kemer iliklerine geçirdi.Kapıyı ayağıyla kapatan William ona doğru gönüllü olarak
çekildi.Calla kahkahalar atarak onun ceketini çıkarırken William onun her yerini öpücüklere
boğuyordu.Süveterini yukarı çekerken Üzerinde çok fazla giysi var diye suçladı William'ı
nefes nefese. William onun vücudunu kendine bastırarak Senin için de benim için olduğu
kadar güzel mi* diye sordu William sırtını okşarken.
Tarifi mümkün değil. Kollarını onun boynuna doladı.Yatak odası diye mırıldandı
William.Sanırım yatak odasına gitmemiz gerek.
Tavan aniden garip bir açıyla yer değiştirdi.William'ın onu kucağına aldığını fark etti.Başını
William'ın göğsüne dayayarak kendini onun idaresine bıraktı.William!ın doğru yolu
bulacağına emindi.William onu yatağa yatırıp üstündekileri çıkardı.Yanına
çömeldi.Vücudunu Calla'nın üzerine bıraktı.Sıkı tutun Calla dedi.
Calla kendini tutkuyla bırakırken içi rahattı.Yalnış bir şey olsa kendini bu kadar iyi
hissetmezdi.William ne yapacağını çok iyi biliyordu.Call dedi William sabırsızlıkla. Beni
içine al.Daha fazla bekleyemem.
Calla dediğini yaptı ve kendilerini duygularına bırakarak birbirlerine ait oldular.
Oh evet dedi Calla.
Böyle olacağını biliyordum.Çok sıcaksın harika.dedi William.
William diye bağırdı Call.Kapıldığı girdabın William'ı kendisinden uzaklaştıracağını
sanıyordu. Burada,yanındayım.Sonuna kadar.
Doğruydu kesinlikle doğruydu.
Calla uzun bir süre tatlı rehavetten başka hiçbir şeyin farkına varmadı.William'ın sevgilisi
olmak akıllıca bir seçimdi. Düşünceleri başka yöne kaydı.Erkekleri tarafından zevkin
doruğuna çıkarılan kadınlar da böyle mutlu mu olurlardı.Calla birden gözlerini açtı.Annesi de

böyle mi hissetmişti.O kadar yıkıcı bir ilişkiye yıllarca dayanmasının nedeni bu muydu?Calla
bu ilişkinin annesinin erken ölümüne neden olduğunu düşünüyordu.
William da kendine gelerek başını kaldırdı.Calla nın dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu.
Mımmm.Kalkayım mı?
Calla ona sarıldı. Böyle iyi
Bu kedi gözlerinin arkasında neler döndüğünü merak ediyorum.Umarım pişman değilsindir.
Calla gözlerini kapayarak Seninle seviştiğime asla pişman olmayacağım.
William sırtını yastıklara dayadı.Bu sevgililerin kulaklarına tatlı sözler fısıldadıkları
andı.Ancak böyle anlarda verilen sözler asla yerine getirilmezdi.
Annem zengin bir adamın metresiydi.
Ne William aniden uyanmıştı.
Calla bu gerçeği aniden ortaya atışına şaşırdı.
Annen zengin bir adamın metresi miydi?
Calla başını salladı. Gerçek beni tanımanın zamanı geldi.Sana daha önce de söylemek
istedim.Ama ...biz...şeyden önce...Çaresizlik içinde eliyle karmakarışık olan yatağı
gösterdi.Görünmeye çalıştığım gibi iyi yetiştirilmiş soylu bir kadın değilim.Dantel iç
çamaşırları ve lame giysileri yün tayyörlere tercih ederim.Zaman zaman aptal yada saldırgan
olabilirim ve konserve makarnayı ısıtmadan kutu içinde yememle tanınırım.
William bu itirafı ellerini sallayarak susturdu.Bütün bunları zaten biliyor,bilmediklerini de
tahmin ediyordu.Kendime yumuşak huylu ve iyi yetiştirilmiş birini arasaydım,cins bir köpek
alırdım.Annenle ilgili konuya dönelim mi?
Lily Boston'da saygın bir hukuk firmasında çalışırken benim...sevgilisiyle tanışmış.Calla
gözlerini kapadı.Dil sürçmesini William'ın fark etmemiş olmasını umuyordu.
Devam et
Adam şirketin kurucularından birinin avukat torunuymuş ve soylu bir aileden geliyormuş.O
tipleri bilirsin.
Şimdi anlamaya başlıyorum.
Aynı zamanda nişanlıymış dedi Calla gergin bir sesle.Anneme bu konudan bahsetmeye hiç
gerek görmemiş,çünkü ilişkileri zaten başlamış.Edward asaleti kendine denk bir kadınla
yaptığı evlilikten sonra da onu bir şekilde ilişkilerini devam ettirmeye ikna etmiş.Şirkettekiler
öğrenmesin diye de annemi bir eve yerleştirip masraflarını karşılamaya başlamış.Böylece Lily
de kaçınılmaz olarak onun metresi haline gelmiş.
William Ah Calla dedi üzüntü içinde. Ben ne kadar salağım.
Nereden bilebilirdin ki.Sana söylemeye niyetim yoktu.Tırnaklarımı pembeye boyarsam
gerçek bir hanımefendiye dönüşeceğimi düşünmekle meşguldüm.
Özür dilerim.William kolunu ona dolayıp kendine çekti. Yine de bu kadar duyarsız bir teklif
yapmamalıydım.Geri zekalı bir maço gibi davrandığım için beni affedebilecek misin?
Calla başını sallayarak Eğer sende benim aptalca kadınsı görünme maskaralıklarımı
affedersen.Tabi ki kayıktan atmamı da affedersen.
William kahkaha attı. Böyle bir davranışı hak ettiğimi düşünüyorum.Öpüştükleri zaman Calla
en zor bölümü atlattıklarını düşündü.İlişkileri nasıl bitti.
Calla sır üstü uzandı ve gözlerini tavana dikti.İlişkileri sekiz yıl sürdü.Sekiz yıl.Buna
inanabiliyor musun?Çalıntı birkaç saat geçirmek için geçen uzun sekiz yıl.Annem Edward'ın

hayatının aşkı olduğunu düşünüyordu.Edward onu sürekli karısından boşanacağı yalanlarıyla
oyalıyordu.
Sonra ne oldu?
Gelecek için ne derler bilirsin.Hiç bir zaman gelmez.Calla gözlerini kırpıştırarak
gözyaşlarının akmasını engellemeye çalıştı. Edward hakimlik yapmaya karar verdi ve metresi
olması çok riskliydi.Bir gün çiçeklerle gelip ilişkinin bittiğini söylediğinde Lily şoka
girdi.Onu bürosunda görmeye gittiğinde Büyük miktarda para verip başından savmış.Sanki
para kırılan kalbi onarabilirmiş gibi..Anlaşmada Colarado'ya sadece gidiş bileti varmış.Lily
burada doğmuştu.Ofisinden biri bize hava alanına kadar eşlik etti.Sadece bizim gittiğimizden
emin olmak için adam göndermişti.
Sende onunla birlikte miydin? O zaman kaç yaşındaydın?
Calla bütün gerçekleri açıklamak istemiyordu.Buna henüz hazır değildi.Aynı şeyin başıma
gelmesine izin vermeyeceğimi bilecek kadar büyüktüm.
Sana o teklifi yapmakla neden olduğum acıları geri alabilmek isterdim.Söyleyebileceğim tek
şey eğer bunları bilseydim seni daha iyi tanıyabilecek oluşumdur.Belki o zaman kendi
önyargılarımın gözlerimi kör etmesine izin vermezim.
Galiba sorunlu ilişkiler yaşamış olan herkes yeni ilişkilerine yaralarını ve güvensizliklerini de
birlikte götürüyorlar.Ama başından beri içimden bir ses bir iş anlaşmasından daha fazlasının
olduğunu söylüyordu. Teklifimi geri almış bulunuyorum.Çok acele ve aptalca bir karar
olduğu konusunda hiç şüphem yok.Sen o tipte bir kadın değilsin.
Hayır değilim.William Edward gibi soğuk,bencil ve hesapçı değildi.Acaba annesi gibi
evlenemeyeceği bir adama mı aşık olmuştu.William Justice e aşık olmak gibi olumlu bir
duygu olumsuz sonuçlara mı mal olacaktı.
YEDİNCİ BÖLÜM
Şuanda içinde bulunduğun durum diye fikir yürüttü Vivian bir gece önce olanları ana
hatlarıyla dinledikten sonra.Tam anlamıyla ertesi sabah huzursuzlukları.Er yada geç başlar.
Ama benim geçerli nedenlerim var.
Rahatlamış olman gerek Vivian cumartesi sabah kahvaltısını hazırlıyordu.William'a annenin
bir erkeğin metresi olduğunu anlattın oda senin teklifine neden bu kadar tepki verdiğini
öğrendi.Sana çok iyi davrandı ve daha önce düşündüğün gibi sana bir pislik muamelesi
yapmadı.Pek çok insanın sınıf ayrımına senin gibi kafayı takmamış olduğunu
söylemiştim.Senin eski bir ilişkinin gayrı meşru çocuğu olduğunu öğrenmek onu neden
etkilesin ki.
Asıl sorun orada.Ona söylemedim.
Hangi bölümünü
Gayrı meşru bölümünü
Ah Call.Kafanın içinde neler dönüyor.
Bütün ilişkiler senin ki gibi sorunsuz ilerlemiyor.
Sakın bana Alex ile kafayı nasıl bozduğumu unuttuğunu söyleme.Aşkın insanın düşünme
sistemini nasıl bozduğunu çok iyi biliyorum.Demek ki sizin ki gerçek bir ilişki.
Evet sadece William'ın bunu ne zaman anlayacağını bilmiyorum.
Ona bütün gerçeği anlatsan iyi olur.
Evet anlatacağım ama daha sonra.

Çok beklersen pişman olabilirsin.Bu tür şeyler insanın başına hiç olmadık zamanda
çıkar.Üstelik William'a gerçekleri göstereceğini ve bunun çok kolay olacağını söyleyen
sendin.Ne oldu?William çetin ceviz mi çıktı? Ayaklarımı yerden kestiği için önceliklerimi
birbirine karıştırmış olmam pes ettiğim anlamına gelmez.O adamla evleneceğim.
Viv kıkırdadı O halde sırada ne var?
Bu ilişkinin gerçeklerine alışması için William'a bir hafta vereceğim.Sonra benin tatlı
arkadaşlığıma alışınca onu uçurup kibirli davranışlarından kurtaracağım.
Onu uçuracak mısın?
Evet
William'ı neden çağırmadın.Bir orduyu doyuracak kadar yiyecek var.
Bu da planımın bir parçası.William hayatıma girdi ama o kadar uzun boylu değil.Neden
henüz itiraf etmemişken evliliğin rahatlığına ve küçük mutluluklarına sahip olsun.İkinci
sevişmelerinden sonra William'ı acımasızca yataktan atışını hatırladı.William rahatlamış
olarak sevgilisinin yatağında başını yastığa tam koyar koymaz ,Calla onun daha fazla
rahatlamasına izin veremezdi.Denver'e kadar araba kullanmak onun aklını başına
getirirdi.Ama o gittikten sonra Yatak Calla'ya çok boş gelmişti.
Dokuz gün sonra Calla Mrs. Penywourt'a göz kırparak William'ın ofisine piknik sepetiyle
girdi.Şakşın bir ifadeyle bakan William'a gülümsedikten sonra masanın yanındaki koltuğa
oturdu.
Branford'a parasına dikkat etmesini söyle dedi William telefona ama gözlerini Calla'dan
ayıramıyordu.Calla pembe Chanel taklidi tayyörüyle birlikte kullandığı beyaz eldivenlerini
baştan çıkarıcı bir şekilde çıkarırken William'ın gözleri kocaman bir şekilde açılmıştı.
Ah..bu ortak fon çok önemli bir.William ne söyleyeceğini unuttu çünkü Calla tayyör ceketini
çıkarmaktaydı.Ceketin altında beyaz saten sütyeninden başka hiçbir şey olmadığı için,zarif
danteller arasından göğsü görünüyordu.Sonra konuşuruzdedi William ahizeyi çoktan yerine
koyduğunu unutarak Ne yapmaya çalışıyorsun diye Calla'ya.
Bu senin ne yapmak istediğine bağlı dedi Calla ve masanın etrafında dönerek William'ın
kucağına oturdu.Mımmm yakında yaramazlık yapacağını düşünüyorum.
Sana bunu söylemekten nefret ediyorum ama az sonra Honnowel diye biriyle randevum var.
Acaba randevuyu iptal mi etsem diye düşünüyordu.
Honnowel benim.Mal varlığımı Justice bankasına yatırmayı düşünüyordum.
Bunu sen istedin dedi William.
Kesinlikle.
Kapıyı kitlemiş miydin?
Belki kilitledim diye fısıldadı Calla Belki de kilitlemedim.Tehlikeli yaşa.
Hareketli geçen yirmi dakikanın sonunda kırmızı kanepenin üzerinde yatarlarken kendilerine
gelmeye çalışıyorlardı.Çok ilginç diye yorum yaptı William Calla sütyeninin kopçasını
takarken.Yani bu kadar küçük bir kumaş parçasının dolgun göğüsleri kapayabilmesi.
Calla gülümseyerek ceketini giydikten sonra perdeleri açtı.Güneş ışığı odayı
doldurmuştu.William da toparlanmaya başladı.Pntolonunu giydikten sonra Gömleğim nerede
diye sordu.
Calla masanın altında bulduğu gömlek ve kıravatın kırışıklıklarını düzeltmeye çalıştı.Beni
buruşuk giysiler içine sokmakta eşsizsin dedi William.Yanıma gel de sana bu konuda ne
kadar minnettar olduğumu göstereyim.

Calla şapkasını taktıktan sonra işaret parmağını William'a salladı. Korkarım Honnawel'in
randevu süresi doldu. William inledi.Fiziksel olarak kendini bu kadar çabuk toplaması
mümkün olmadığı halde,Calla onu tekrar çıldırtmaya başlamıştı.Honnawel'in bir sonra ki
randevusu ne zaman?Ve bu kadar hoş bir isim kullanmak nereden aklına geldi?
Honnawel lisede ki kimya öğretmenimin adıydı.
Calla Quin ben seninle ne yapacağım?
Bu konuda hiç endişen olmasın.Bana ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun?
Bu açlığımızı giderdiğimize göre piknik sepetinde neler olduğuna neden bakmıyoruz.
Calla sepeti ters çevirerek salladı.Bu bir aldatmacaydı.Sekreterini utandırmak istemedim.
Calla ona el salladıktan sonra sırıtarak odadan çıktı.William2ı tam anlamıyla uçurmuştu.
Calla tekrar odaya girdiğinde William başını şaşkınlıkla kaldırdı.Bu arada dedi Calla Seni
seviyorum,William Justice.Sadece bilmen gerektiğini düşündüm.
Calla o kadar hızlı bir şekilde dışarı çıktı ki William cevfap vermek bir kenara gözlerini
kırpmaya bile vakit bulamadı.Onun cevap vermesini beklememesine memnundu
aslında.Çünkü vereceği bir cevap yoktu.En az Calla'nın onu göle ittiği anki kadar şaşkındı.
William'ın yüzüne yavaşça bir gülümseme yayıldı.Calla onu seviyordu.Banka hesabını değil
onu seviyordu.
Ballı çörek mi?
Calla onu yine yatağından atmıştı.
William bundan hiç hoşlanmıyordu.Tahminleri gecenin gayet başarılı geçtüğü yönündeydi.Bir
galerinin açılışına davetliydiler.İki bardak konyak içmişlerdi ve Calla hesabı ödemek
konusunda ısrarlıydı.Kısa bir yürüyüş yapmışlardı.Callanın yatak odasına döndüklerinde
William'ın istediği her şeyi yapmasına izin vermişti,sabaha kadar orada kalması hariç..
Calla yaptığı açıklamaya halka cevap vermediği için mi onu cezalandırıyordu.
Beyefendi ballı çöreklerden mi istemiştiniz?
William daldığı düşüncelerden sıyrıldı.Ah evet.Bir düzine istiyorum.
Callanın Vivian ve Alexle yaptığı samimi cumartesi kahvaltısına gidecekti.
Calla'nın onu günlük hayatından uzak tatmasına izin vermeyecekti.Resmi ve halka açık bir
çift olmalarının zamanı gelmişti.
William kasiyere parayı uzattıktan sonra çörekleri aldı.Her ne kadar gelecekte onu nelerin
beklediğini bilmiyorsa da artık kontrolü eline almasının zamanı gelmişti.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Calla otelin balo salonunu sıkkın bir şekilde inceledi.Başka zaman olsa otelin duvarlarında ki
işlemeleri beğenirdi.Başka zaman olsa ama o gece değil.Çok kötü bir gün
geçirmişti.Toplantıya geç kalmış,içeri girip oturduğunda kahveyi üzerine dökmüştü.
William bir hafta önce Cumartesi sabahı elinde ballı çöreklerle Vivian'ın evine baskın
yapmış,artık Callanın hayatının değişmez parçası olduğunu açıklamış ve bu partiye davet
etmişti.Calla o an kalbini bir sıcaklığın kapladığını hissetmişti.William umduğu şeyimi
söylemekteydi.Ama William onu Hakim Herman Brok'un sıkıcı emeklilik partisine
götürerek intikamını alacağını söylemişti.Hatta öğleyin arayıp geceki partiyi hatırlatmış ve
konukların tutucu ve donuk insanlar olduğunu ona göre giyinmesini söylemişti.
Calla,geçem pazartesi giydiğin ağırbaşlı kıyafetlere ne oldu? diye sordu William.
Calla kırmızıya boyadığı dudaklarını yaladı. O bir kıyafetti.Bu ise benim.

Pekala dedi William.Calla zümrüt rengi pullu dar elbisesinin içinde çok seksi
görünüyordu.Kızıl saçı ve altın zinciriyle parlayan noel süsü gibiydi.Erkekler ona şaşkınlıkla
bakıyordu.Be gece düşündüğü gibi sakin bir tanıştırma olmayacaktı.
Kravatın çok mu sıkı?Yutkunmakta zorluk çekiyor gibisin dedi Calla.
Elbisen kadar sıkı değil dedi William boğuk bir sesle.Bu gece dans etmek yok dedi içinden.
JusticelNe kadar zamandır görüşmüyorduk
William gözlerini Calla'nın yanında aniden beliren yapılı adama çevirdi. Pyle dedi isteksiz bir
şekilde. Hapishanelerden uzak durmayı becerebildin demek.
Elinin altında birkaç hakim bulundurmak ve bir iki politikacı tanımak işe yarıyor.Yoksa
kampanya bağışları ne işe yarar ki? Pyle viskisinden bir yudum aldı. Tatlı bayan kim?
Arkadaşın mı?
William kenetli dişleri arasından tanıştırma işini yerine getirdi.Ben sizi tanıyorum Mr.Pyle
dedi Calla. Vergi yükümlülerine milyonlarca yük bindiren tasarruf fonu faciasının arkasındaki
kişilerdensiniz. Calla adamdan bir adım uzaklaştı.
Pyle kolunu onun omzunda dolayıp sıktı.İsteğinin sadece Calla'nın göğüslerine bakmak
olduğunu gizlemeye bile gerek duymuyordu. Bu olayın bana getirdiği yükleri bilmiyorsunuz
tabii dedi heyecanla. Senin gibi tatlı bir kız neden işten bahseder ki?Sen daha zevkli işler için
yaratılmışsın?
William Pyl'ın bileğini sertçe tuttu ve Calla2nın kendini kurtarabilmesi için kolunu havaya
kaldırdı.Ha-haha diye sinir bozucu gülüşüne devam etti Pyle. Sakın bana ne demek istediğimi
bilmediğini söyleme,Justice.Benim annem aptal çocuk yetiştirmez.
William karşısındaki yağlı adama annesinin neler yetiştirdiğini söylemek üzereydi ki,Calla
elini tutup onu kalabalığın arasına çekti. Olay çıkarmaya değecek biri değil dedi. Umarım
diğer tanıdıklarında bu iğrenç adam gibi değillerdir.Yoksa ağırbaşlı bir kıyafet giymemi
istemenin nedeni bumuydu?
Pyle pisliğin tekidir,ama belki elbisen bu kadar çarpıcı olmasaydı,böyle cesur davranmazdı.
Moda dersi için sağ ol.
William onu sakin bir yere çekip sırtını duvara yasladı.O akşam Calla'nın üzerinde garip bir
asabilik vardı.Bir şey içmek istemisin? diye sordu garsonlara bakınırken.Görünüşe bakılırsa
bütün içkiler kalabalık tarafından tüketilmişti. Bir dakika yalnız kalabilir misin? diye sordu
William.Calla'nın gözündeki şeytani pırıltılar endişelenmesine neden oluyordu.
Elbette Ama Calla çok uzun süre yalnız kalamayacağına emindi.O ana kadar epey meraklı
bakışı üzerine çekmişti bile.William etrafında yığınla insanın dolduğu bara doğru gitti.
Calla elbisesinin gerçekten çok aşırı olup olmadığını anlamak için etrafı taradı.Kadınların
çoğu kendilerini tepeden tırnağa dantel,tafta ve organze içine gömmüşlerdi.Görüş alanının
içine giren garsonu çağırıp bir kadeh şampanya aldı.İçkiyi birkaç yudumda bitirdikten sonra
bir başka garsondan bir kadeh daha aldı.
Merhaba dedi tiz bir ses kulağının dibinde.Maviler içinde uzun boylu zayıf bir kadın ince
dudaklarında donuk bir gülümsemeyle yanında belirmişti.Suzanne....Manikürlü tırnaklar
yanındaki bayanı gösteriyordu.Sizi Wily Justice ile birlikte gördüm ve gelip kendimi
tanıştırma isteğine engel olamadım.Adım Mavis Tallayhope.
Calla isteksizce adını söyledi ve şampanyasından büyük bir yudum aldı.
Quin? Mavis dudaklarını büküp Suzanne ye baktı.Biz hiç Quin tanıyormuyuz Suzy.
Sanmıyorum Suzanne Calla'yı dostça ama merakla süzüyordu.

Artık tanıyorsunuz dedi Calla ifadesiz bir sesle.
Haklısınız.Bu gerçekten hoş bir elbise Calla.
Teşekkür ederim Mavis diye cevap verdi Calla.Aynı elbisenin parlak pembesinin senin
üzerinde harika duracağına eminim.Nerden aldığımı söylememi ister misin?Mavis pembe bir
elbisenin içine girmeye karar verecek kadar çılgınlaşırsa flamingoya benzerdi.
Mavisin çenesi o kadar kasıldı ki dudakları kayboldu.Hiç bir şeyi anlamayan Suzanne Benim
üzerimde de böyle güzel durur mu acaba diye sordu.
Daha cesur renkler sana daha çok yakışır diye cevap verdi Calla içtenlikle. Uçuk mavi
gözlerinle çok uyumlu olur.Yada parlak kırmızı iyi gidebilir.
Tezgahtar mısın? diye atıldı Mavis.Korkarım biz ünlü mağazalardan alış veriş
yapıyoruz.Eminim ne demek istediğimi anlıyorsundur.
Evet,elbette.Eminim büyükannenizin alışveriş yaptığı mağazalardan şaşmıyorsunuzdur.Belli
oluyor,zaten. Calla kenetli dişlerinin arasınsan gülümsedi.
Kindar Mavis de gülümsedi. William'ın ailesi bir tezgahtarla çıktığını biliyorlar mı?
Calla'nın dudaklarında ki gülümseme aniden kayboldu. Ortalığa yalan yanlış dedikodu
yaymadan önce ben size iki konuda da yanıldığınızı söylemeliyim.
Öyle mi?Wily'nin neden böyle bir partiye ilk karısına hiç benzemeyen biriyle geldiğini hiç
anlamadım doğrusu.Çok ciddi bir şey olamaz.
Onlar boşandılar diye mırıldandı sert bir sesle Suzanna. Neden başka biri ile gelemeyesin?
Calla gururla çenesini kaldırdı. Her şeyden önce ben tezgahtar değilim.Ama öyle olsam bile
William'ın bunu umursayacağına eminim.İkincisi ben onun kız arkadaşı değilim.
Öyle mi dedi Mavis neşeyle Evet.Metresiyim
Mavis sanki dişlerini yutmuş gibi baktı.Suzanna şaşkınlıktan donakaldı.Calla Mavisin
arkasında William'ı görünce bütün hücrelerinin buz kestiğini hissetti.William'ın gözleri iki
kadın arasında gidip geliyordu.
Selam Suzanna dedi William.İyi geceler MavisMavis yutkununca boğazındaki kemik
kıpırdadı. Calla? Calla elinde ki boşalmış kadehi tutmaya devam ederken William'ın elinde ki
kadehi aldı. Tanıştınız mı?
Mavis kendini toparladı.Gözleri heyecanla parıldıyordu.Bunu hemen herkese anlatmalıydı.
Öyle de denebilir dedi Calla.Bütün vücuduna yayılan titremenin içtiği şampanyalardan
kaynaklanmadığını biliyordu.Gözlerdini kısarak Mavis ve Suzanna'nın William ile
vedelaşarak kalabalığın arasına karışmalarını seyretti.Ah hayır.Ben ne yaptım.
Her ne yaptıysan artık kendini toplasan iyi olur hayatım.Barda annemlerle karşılaştım ve
buraya geliyorlar.Ayrıca meraktan öldüklerini de eklemem gerek.William onu dirseğinden
tuut.
Annenler mi?Calla parıltılı giysisine bakınca kırmızı ojeli tırnaklarını iyice kadehe geçirdi.
Cesaret Calla.O kadar da kötü olamaz.
Calla başını kaldırdı.Bordo renkli jarse elbise giymiş yapılı bir kadın kalabalığı
yarmaktaydı.Kırlaşmış saçları kısa kesilmişti ve gösterişsiz elmas küpeleri haricinde hiçbir
mücevher takmamıştı.
William,Hakim Brook'un partisine katılmak konusunda fikrini değiştirdiğini bana
söyleyebilirdin.Ve sen de Calla olmalısın.William'ın müthiş haberini duyduktan sonra seninle
tanışmak ne güzel.

Size benden bahsetmiş miydi? Şaşıran Calla bir ipucu bulabilmek için William'ın gözlerine
baktı.
Şey sanırım ben onu birkaç meraklı soruyla bunalttım diye itiraf etti Mrs.Justice.Ama bir kez
başladıktan sonra..William,Calla2nın soran bakışlarına gülümsedi.Benim ağır kanlı kocam
nerelerde? diye devam etti William'ın annesi. Boston'dan gelen bir okul arkadaşına rastladı ve
hala eski günleri anmaya doyamadılar.Ah işte orada. Mrs.Justice kalabalığa el salladı. Hay
aksi.O sıkıcı adamı da yanında getiriyor.
Calla iki ihtiyarın yanlarına gelişini gülümseyerek izledi.Bakışları önce kale gibi güçlü ve
iri,dalgalı beyaz saçlı ve göbekli Carl Justice kaydı.William'ın ki gibi onun gözleri de
düşüncelerini ele vermeyen karanlık kuyular gibiydi. Lily dedi şaşkın bir ses.Calla'nın
bakışları hızla Mr.Justice'nin yanındaki adama döndü.Uzun bir an boyunca yanında ki adamı
tanıyamadı,ama annesinin adı aralarında asılı kaldı.Gerçek yüzüne tokat gibi inerken Calla
güç almak için farkında olmadan William'ın sıcak eline uzandı.Kendini kırılmakta olan bir
pencere gibi hissediyordu; bir an içinde milyonlarca keskin parçaya bölünmüştü.
William ona doğru eğildi.Calla ne oldu?
William2ın tok sesi Calla'nın kırık kalbine işleyerek parçalara ayrılmasını engelledi. Bu adam
o benim.. Babam diye fısıldadı.William'ın kulağına
DOKUZUNCU BÖLÜM
Calla,Edward Filbert'in hatırladığı tek yerine,yeşil gözlerinin içine baktı.Onu yirmi yıl önce
son gördüğünde kızıl gür saçları vardı.Oysa karşısında gördüğü adamın saçları seyrelmiş ve
ağarmıştı.Yıllar teninin kırıştırmış ve sarkıtmıştı.Sadece gözleri aynıydı.O an dalgın
görünmekle birlikte yine gözlerinde kibir vardı.Calla hala annesinin o gözlere bakıp nasıl
vaatlerine inandığını anlayamıyordu.
İzninizle dedi Edward.Geç de olsa yaşadıkları anın garipliğinin uzadığını fark etti.Karşısında
ki kadın Lily değildi,ona çok benzeyen başka biriydi.Onu Yargıtay'da ki işinden edebilecek
biriydi.Bakışlarını ondan kaçırıp Hakimi kutlaması gerektiğini bildiren bir şeyler mırıldandı.
Edward Filbert dedi Calla nefes nefese.Adamın sinsi bakışlarında ki korkuyu görünce önemli
konukların önünde onu utandıracak bir şey yapmasından korktuğunu anladı.Böyle bir ortamda
insanın yirmi dokuz yaşında ki gayrı meşru çocuğuyla karşılaşması çok tatsız bir durum
olmalıydı.Calla'nın aklından çeşitli hinlikler geçti.Onun kollarına atlayıp herkesin
duyabileceği bir sesle Baba seni nihayet bulabildim diye haykırabilirdi.Büfeden bir kase
havyar alıp başından aşağı dökebilirdi.Ayrıca..Hızla gözden kaybolan babasının peşinden
kalabalığı yardı.
Calla yanına gelince Edward Filbert buz gibi gözle ona baktı ve ani bir kararla sol tarafta ki
büfeye döndü.Calla bir an duraksadıktan sonra çıkışa doğru yürüdü.
William o anda hatırladı.Elbette! Edward,Lily Qin'in evli sevgilisinin adıydı.Calla'nın babası
mıydı? Lanet olsun dedi hırsla.
Neler oluyor dedi Carl Justice.
Emin değilim ama öğreneceğim.William,Calla'nın peşinden gitti.Arkasından ANNesi ve
babası onların peşinden de Mavis,Suzanna ve onların meraklı çevresinden birkaç kişi uzun
kuyruk oluşturarak yılan gibi kalabalığı yarmaya
başladılar.William,Edward Filbert'in açılmaya başlayan başını görüp,yön değiştirince
kuyrukta onun peşine takıldılar.Edward'ın omzundan sıkıca kavrayıp bir kukla gibi kolaylıkla
döndürdü.

Sen ne yaptığını sanıyorsun dedi William sert bir sesle. Kendi kızını tanımadın mı?
Adam etrafını çevreleyen meraklı gözlere baktı ve bazılarının gazeteci olabileceklerini
düşündü.William2ın elinin güçlü baskısından Kurtulmaya çalıştı.Neden bahsettiğinizi
anlayamıyorum
Seni kibirli domuz dedi William tiksintiyle.Elini hakimin omzundan çekince adam geriye
doğru birkaç adım sendeledi.
Neden bah..
Çeneni boşa yorma diye kükredi William.Edward Filbert'in üzerine doğru tehditkar birkaç
adım attıktan sonra işaret parmağını göğsüne bastırdı. Calla2ya nasıl bu kadar saygısız
davranabilirsin?
Edward'ın kalçası yiyeceklerin bulunduğu masaya değdi.Öfkeli bir kaplan gibi üzerine
gelmekte olan bu adamdan kaçabileceği bir yer kalmamıştı.Göğsünü şişirerek blöf yaptı. Bana
böyle saygısızca davranmaya nasıl cesaret edebilirsin?Benim kim olduğumu bilmiyor musun?
Seni hapse attırabilirim.
William parmağını onun göğsüne tekrar ve tekrar bastırdı.Senin kim olduğunu biliyorum.Ve
kim olmadığını da biliyorum.Calla Quin'in babası olarak çağrılmaya değmezsin
bile.Edward'ın yakasından tutup kendine çekti.Burun buruna gelmişlerdi.Senin yüzünde bir
delik açmayı isterdim.Ama senin gibi biri için daha uygun bir son var. William ellerini
üzerinden çektiğinde Edward büfenin üstüne sırt üstü düştü.Servis tabakları kırılırken soslu
mantar kasesi kucağına düştü.Masa çatırdayarak ikiye ayrıldı ve Edward ile birlikte yere
serildi.
Sana da orası yaraşırWilliam arkasında ki seyircilere bakmadan Calla'yı bulmaya gitti.
Asansörü bekleyen Calla çığlığı ve gürültüyü duyunca balo salonuna doğru ilerlemeye
başlamıştı. Neler oluyor? diye sordu William'ı görünce.
Zavallı Edward Filbert dedi William masum bir şekilde.Yiyeceklerin üstüne düştü.
Calla kalabaığın arkasından olanları görmek için parmak ucunda yükseldi. Düştü mü?Yoksa
itildi mi?
Onun gibi bir şey. William onun elini tuttu.İçlerinden birisi masum vatandaşları tutuklamaya
başlamadan önce buradan gitmeye ne dersin?
William diye bağırdı Calla. Olamaz.Bütün bu insanların önünde böyle bir şey yapmış
olamazsın?
Hak etmişti.
Ah tanrım diye inledi.Daha önce hiç kimse onurunu böyle korumamıştı.William'a baktı.Aralık
dudaklarından bir kahkaha yükseldi.
Geçekten gitmemiz gerek,Calla.
Tamam.Önce halletmem gereken küçük bir şey var.
Calla sağlam duran masaların birinin üzerinden havyar kasesini alarak,kırık tabak ve kaselerin
arasından dikkatlice yürüdü.Edward etrafına dağılan yiyeceklerin arasından doğrulmaya
çalışıyordu.Pahalı deri ayakkabıları sosların üzerinde sürekli kaydığı ve jöleli ellerini kimse
tutmak istemediği için kendi başına ayağa kalkma mücadelesi veriyordu.
Edward dedi Calla. Ona asla baba demeyecekti.Edward başını kaldırınca elindeki kaseyi
başından aşağı ters çevirdi.Gözlerinin önünden akan balık yumurtaları yüzünden Calla'nın
yüzünde ki tatmin ifadesini göremedi.Calla gülümseyerek o gece hukuka aykırı şeyler yapmış
olan William'ın yanına gitti.

Asansöre bindikten sonra Calla2nın aklına başka şeyler geldi.Bu yaptıklarına yarın pişman
olacaksın.
Hayır olmayacağım
Gazetelerde fotoğrafın çıkabilir dedi Calla.Dedikodular yangın gibi etrafa yayılacak.
Umrumda değil.William her kelimeyi kararlılıkla söylemişti.Calla2nın çenesini tutup başını
yukarı kaldırdı.Başparmağıyla yüzünü okşuyordu. Babalarımızın aynı dönemde okuması ne
tesadüf
Akıl karıştırıcıOtelin lobisine indiler. Annenler çok şaşırmış olmalılar.Kim bilir hakkımda ne
düşünecekler.
Son gördüğümde babam çılgınlar gibi gülüyordu.Her ikisinin de üzülmüş olabileceklerini
düşünmüyorum.
Calla yinede rahatlamamıştı. Benim kirli çamaşırlarımı balo salonunda öğrenmeni
istemezdim.Sana söylemek istedim ama içinde büyüdüğüm koşulları öğrendiğin zaman beni
küçümsemenden korktum.
William omzuna yumuşak bir şekilde dokunarak onu resepsiyonun önünde durdurdu. Keşke
bana bunu çok önceden söyleseydin.O zaman böyle bir şeyin beni sadece seni üzmüş olduğu
için etkileyeceğini daha çabuk öğrenmiş olurdun.Bu durumdan utanması gereken tek kişi
Filbert.
Calla saçlarını geri iterek gülümsedi. Edward'ın soy adını taşımadığım için sevinmeliyim.
Eh bazen gerçekten çılgın şeyler düşünebiliyorsun
Sen de bazen düşünemiyorsun dedi Calla ciddi bir sesle. Belki de bu kadar rahat davranmanın
nedeni budur.Hiç bir zaman Filbert'e benzemek istemedim.
Bunun için Tanrı'ya şükür. William onun elini tuttu ve kapıya doğru yürüdü.Beyni epey
zamandır onun paraya ve mevkiye düşkün karısına benzemediğini biliyordu.Bu gerçek
nihayet kalbine de yerleşmişti.
Calla şaşkınlıkla başını iki yana salladı. Bu durumu fazla sakin karşılıyorsun.Edward'ın
yemeklere bulanması ve Mavis'e söylediklerim göz önünde bulundurulursa,benim Alaska'ya
taşınmam gerekirdi.
William durdu. Mavise ne dedin?
Calla'nın eli kapı tokmağında kaldı. Umarım bunu da eğlenceli bulursun.Yani seni kayıktan
attıktan sonra falan...aslında bunu neden söylediğimi bende bilmiyorum ama.Korkarım,Mavis
Tallyhope'ye senin metresin olduğumu söyledim.
William bir an donakaldıktan sonra kahkahayı bastı.
Hiç de komik değil dedi Calla ellerini kalçasına dayayarak. Mavis bu haberi bütün şehre
yayacak.Benim ünüm zaten mahvoldu,ya senin ki ne olacak.
William gülerek kollarını iki yana açtı.Hayatında hiç bu kadar eğlendiğini hatırlamıyordu.
Beni dürüst bir erkeğe dönüştürmek zorundasın.
Benimle alay etme William Justice.
Herkes benim zampara olduğumu sanacak,rezil,sefil ve onursuz bir adammış
diyecek.Onurumu kurtarman gerek,CallaSeni uyarıyorumdiye tısladı Calla. Benimle dalga
geçme.
Hiç bu kadar ciddi olduğumu hatırlamıyorum.

Calla aniden onun gerçekten ciddi olduğunu fark etti.Ve itirazları teklifin romantizmini
öldürmekteydi.Ne söylemekte olduğunun farkındamısın.Edward Filbert'e vurmanın coşkusu
beyninde hasara mı neden oldu.Yoksa şampanya başını mı döndürdü?
William elini izci gibi kaldırdı.Bir yudum bile içmedim.Seninle evlenmek istediğimi
söylüyorum.
N-ne?Calla sendeledi. Neden bu teklifi her şeyin berbat olduğu bir gecede yapıyorsun?
Neden mi,bu gece?Ah Calla.Nedenini bende bilmiyorum.Ama bu kadar şaşırtıcı bir
aydınlanma anı karşıma çıktığında hiç tartışmayacağımı biliyorum.Belki de uzun zamandır
seni seviyordum ama bunu kabullenmem için Edward Filbert'in gerçeği kalbime çekiçle
vurması gerekiyordu.Seni takdir edemeyecek kadar kör olduğunu görünce senin değerini ne
kadar hafife almış olduğumu fark ettim,Calla.Bunu asla bir daha yapmayacağım.Eğer benimle
evlenirsen seni ömrümün sonuna kadar sevip koruyacağım. William'ın ciddi yüzü aniden
şakacı bir gülümsemeyle aydınlandı.Bu sözleri söyleyebileceğim bir HANIMEFENDİYİ en
sonunda bulabildiğim için çok şanslıyım.Ne dersin?Benimle evlenir misin?
Calla böyle bir anı yaşamak için neden muhteşem bir manzaraya ihtiyaç olduğunu
düşündüğüne şaşırdı.Aslına bakılırsa Columbine Otelinin lobisi etraflarından bavullarıyla
gelip geçen görevlilere rağmen ,evlilik teklifleri tarihindeki en romantik mekandı.Mutluluk
dalgası bütün vücuduna yayıldı.
Tabi ki seninle evlenirim dedi Calla ve kendini William'ın açık olan kollarına
bıraktı.Birbirlerine sarılarak öpüştüler,gülüştüler ve tekrar öpüştüler.Her bakış,her dokunuş
sevginin tatlı vaatlerini aktarıyordu.
Bu sefer Calla Quin,William Justice ile gerçekten ve kesinlikle evlenmek üzereydi.
Kitap Taramak Gerçekten İncelik Ve Beceri İsteyen, Zahmet Verici Bir İştir.
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