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SU RUYALARI

Bir zamanlar güzeldi: Keçinin rüyaları tıpkı bir gölün yüzeyi gibi 

duru ve pürüzsüzdü. Keçi rüyasında sık sık su görürdü. Bazen 

kayalara gürültüyle çarpan dev dalgalar, bazen sanki biri suya bir 

taş atmış gibi huzurla yayılan halkalar... Halbuki ortada ne taş 

vardı ne de o taşı atacak biri. Keçi ayda yalnızdı; okyanusun nasıl 

göründüğünü bilmiyordu ama rüyalarında onun sesini ve 

kokusunu duyabiliyor, hatta bazen tadını bile alabiliyordu. Keçi 

rüyalarında dereler ve akarsular, buzdağlarıyla dolu denizler ve 

kar da görüyordu. Oysa Ay’da sadece kraterler ve toz vardı.

Bir de her gün gökten düşen bütün o şeyler. Güzel şeyler, 

hüzünlü şeyler, gerçek şeyler ve ancak keçi onlara isim verdiği 

zaman şeye dönüşen şeyler. 
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SEYLERIN ISIMLERI

Ay’da her şeyin güzel bir ismi vardı. Rokanın adı rokaydı, hasır 

şapkanın adı hasır şapkaydı, kahve ve sahanda yumurta hâlâ 

dünyanın en güzel kahvaltısıydı. Ay’daki hiçbir şeyin adı 

“darboğaz”, “maliyet kontrolü” ya da “zaman baskısı” değildi. 

Çünkü Ay’da her şey nasıl olması gerekiyorsa öyleydi. Ay’daki tek 

keçi olmanın iyi tarafı buydu zaten: Kimseye kulak asmak, 

kimseyi dikkate almak gerekmiyordu. Ne dilesen onu 

yapabiliyordun. Canın, günün yarısını ay tozu içinde yatıp 

yıldızlara kulak kabartarak geçirmek mi istedi? Yapabilirdin. Sırf 

keçi olduğun için, işte bu kadar basit.
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SEYLERIN DUZENI

Ay’a her gün yeni şeyler düşerdi. Aralarında güzel şeyler, yararlı 

şeyler, ama tehlikeli olanlar da vardı. Roka yararlı ve güzeldi. 

Hasır şapka güzel değildi ama yararlıydı, çünkü şekerleme 

uykusuna yatmak isteyip de yıldızlar yine çok parlak olduğunda 

onu yüzüne çekebilirdin. Her yıldız bir dileğe karşılık gelir; bunu 

keçi ta düz Dünya’dan biliyordu. O zamanlar öyle çok dilek 

dilemişti ki gökyüzünün bomboş kalmadığına şaşmak gerekirdi. 

Ama tüm bu dilekler üzüntü vermekten başka işe yaramamıştı, 

bunun üzerine keçi şunu anlamıştı: Birinin dileyeceği çok fazla 

şeyi olması hiç iyi değildi. 
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EN DERIN KRATER

İşe yaramaz ama aynı zamanda güzel olan şeylerde çok dikkatli 

olmak gerekiyordu. İçinde minik çubukların olduğu o küçük kutu 

mesela. Çubuklar kutunun kenarına yukarı aşağı sürtüldüğünde 

ortalık bir anlığına aydınlanır ve ısınır ya hani. Keçi o sırada 

parlayan ışığı ve sıcaklığı seviyordu ama öte yandan burnunun 

içi gıcıklanır ve çıkan koku ona, karnında garip bir his yaratan bir 

şey hatırlatırdı. Bu tehlikeliydi; çünkü birden o sırada olduğun 

yerden başka bir yerde olmayı istemene yol açıyordu ki bu da hiç 

iyi değildi. Olduğun yerden başka bir yerde olmayı ve yaptığın 

şeyden başka bir şey yapmayı istemek, dosdoğru mutsuzluğa 

giden yolda olduğunun ilk işaretiydi. Halbuki keçi, mutsuz 

olmaktansa mutlu olmaktan çok daha fazla hoşlanıyordu, bu 

onun doğasında vardı. Bu yüzden tehlikeli olan her şeyi hemen 

kulübenin çok çok uzağında, ışık sınırının oradaki en derin 

kratere atardı.
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KARANLIK TARAF

Keçi, Ay’ın karanlık tarafında yaşıyordu. Bunun nedeni sırf 

oranın daha rahat olması değildi, oradan her şey görmek de daha 

kolaydı, ayrıca ışık sürekli gözü rahatsız etmezdi. Karanlık 

tarafta en ufak şeyi dahi fark etmek mümkündü, buna karşılık 

kimse seni göremezdi. Bütün gün canının istediği gibi dolaşıp 

durabilirdin ve bu arada hiç kimseyi ve hiçbir şeyi düşünmek 

zorunda kalmazdın. Tek dikkat etmen gereken kendin ve 

yeterince yiyecek içeceğinin olmasıydı. Bir de canının 

sıkılmaması. Gerçi keçinin bunun için tasalanmasına gerek 

yoktu, ne de olsa Ay’da her gün inanılmaz maceralar yaşanırdı. 
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