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Yeni basA mdanGecen bir olayA da sizlerle Bu katabA m da
paylasmak istedim. su an corumda oturmakta olan25 yasA nda bekar
ve isim geregi yalnA z kalan biriyim.ama simdidenSoyleyim yazdA
klarA mA n hepsi gercektir.dedigim gibi yalnA z kalA yordum

veKaldA gA m yerede yeni tasA nmA stA m. ustkatA mda yalnA z
yasayan ve benimYaslarA mda kA s boylu dolgun goguslu bir bayan
vardA . ismi yelda. neyseTasA nma bahnesiyle tanA stA k. hos

geldin falan muhabbetinden sonra ben yeniMekanA ma alA smaya
calA sA rken aksamlarA bekarlA gA n verdigi abazalA klaHayaller
kurmaya baslamA stA m. aklA ma komsumu becermek geliyordu

fakatNasA l yapacagA mA bilmiyordum. gunlerden pazar ve yazA n
ortasA dogal olarakBir sort ve atletle evde dolasA yordum. kapA

caldA . aotA gA mda komsumMerdivenleri yA kamak icin yardA m
istedigini soyledi. bende tabi diyerekKova ve fA rcayA alarak

merdiven yA kamaya cA ktA m. fakat merdiven yA kamaEsnasA
nda bu her egildiginde o buyuk gogusleri gorunuyo arkasA nA
don!Se kalcalarA kabak gibi onumde duruyordu. tabi ben bu

goruntulere karsA DayanamadA m ve alet dikildi. sortun ustunden
tamamen belli oluyordu.Arada kacamak olarak baktA gA nA

goruyordum ama diyecek laf bulamadA m.Neyse yA kama isleri



bittikten sonra evlerimize donecektik. tam ben iceriGecerken
isterseniz bende bir yorgunluk kahvesi iclim dedi. ben de tamamAma

bir ustumu degiseyim dedim. bir sey olmaz bende bekar kalA
yorumCekinmene gerek yok dedi. buna dunden razA olan ben cA
ktA k yukarA ya. zatenEvlerimizin sekli aynA oldugu icin ben direk
salona gectim. bu esyalarA Yerine koyduktan sonra kahveleri yaptA
ve yanA ma oturdu. ben halaCekingenim ama aklA mdan turlu

planlar yapA yorum. konusma uzadA kcaBekarlA ktan ve yalnA zlA
ktan acA ldA . bende bekar ve abazanA m dedigi anda

dondumKaldA m. bu lafa devam ettiKartal K.
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