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Türkçesi: Olcay Geridönmez

 Bukowskiler güçlükleri yeniyor

SONRAKİ RAUNT

WILL GMEHLING



“High intensity” *

A.N.

* Yüksek yoğunluk 
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1 Nasıl bir yer olduğunu görmek için babamla boks 
kulübüne gidiyorduk. Salon, nehrin hemen karşı kı-

yısındaydı, adı Butterfly Gym’di.
“Butterfly…” Babam güldü. “Kelebek. Güzel isim!”

Bugün izinliydi, taksiye çıkması gerekmiyordu.
Heyecanlıydım. Neler yaptıklarını görmek için buraya 

daha önce bir kez tek başıma gelmiştim. Hemen anlamış-
tım, ben de tam olarak bunu yapmak istiyordum: dövüş-
mek. Kollarımın ve bacaklarımın ikisini de kullanarak.

Bu birkaç ay önceydi. Her gün açık yüzme havuzuna 
gitmeye başlamadan önce. Artık yaz bitmişti, Eylül’ün 
sonlarıydı ama hâlâ ağustos sıcakları vardı. Hava öyle sı-
caktı ki insanı kalın bir manto gibi sarıyordu.

Salonda kesif bir ter kokusu vardı. Başı boksör tıraşlı 
bir adam bize doğru geldi. Ben de aynı saç stilinden isti-
yordum, hem de en kısa zamanda.

“Adım Hamid,” dedi adam bizimle tokalaşırken. İki-
mizle de. “Buranın patronu benim.”

Ona hemen ısındım. Babamla konuşma tarzını, ayrıca 
sık sık, ciddi ama samimi bir şekilde gözlerime bakması-
nı sevdim. Profesyonel olduğu belliydi.

Duvar dibinde bir banka oturduk ve olup biteni seyret-
tik. Bir sürü insan antrenman yapıyordu, çoğunluğu genç 
erkeklerdi ama birkaç kadın da vardı. Benim yaşlarda 
iki çocuk da. Tavanın her yerinden çeşitli boylarda boks 
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torbaları sarkıyordu, bazıları aşırı ağırdı. Arka duvarın 
dibinde boks ringi kuruluydu. Orada iki adam sparring 
yapıyordu. İki sporcunun karşılıklı teknik çalışmasına 
böyle deniyor.

Herkes konsantre olmuş, yapılması gerekeni yapıyor-
du: Boks torbalarına vurma örneğin, ip atlama, esneme 
hareketleri. Hamid iki kadına yumruklarını bel hizasın-
dan nasıl atmaları gerektiğini gösterdi. Başlarını evet gibi-
sinden sallayıp söylenenleri akıllarında tutmaya çalıştılar.

Babam yanımda gevşemiş bir halde oturuyor, olup bi-
ten her şeyi dikkatle takip ediyordu.

Sonra Hamid yanımıza gelip oturdu.
“Hoşuma gitti yaptıklarınız,” dedi babam.
“Benim de,” dedim.
Hamid, kendi fikri olmayan küçük bir çocuk olduğu-

mu düşünsün istemiyordum.
“Yirmi dokuz milletten insan geliyor buraya,” dedi. 

“Rusya, Arjantin, İsveç, Fas, Gana, Afganistan, Suriye… 
her yerden…”

“Çok güzel,” dedi babam.
Millet işi umurumda değildi, ben sadece ne zaman 

başlayabileceğimle ilgileniyordum.
“Buraya başlayabilmek için yanımda ne getirmeli-

yim?” diye sordum.
“Bir sürü dayanma gücü,” dedi Hamid. “Ama önce-

sinde bir iki kez deneme antrenmanı yapmanı öneririm.”
“Peki eldiven?”
“Ona daha vakit var. Sen deneme antrenmanına gel 

hele.”
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Aslında buna hiç gerek yoktu. Son derece emindim; 
Butterfly tam bana göreydi. Ama henüz eldivenlerim ol-
madığı için, deneme antrenmanı belki de o kadar da kötü 
bir fikir değildi. Çünkü babam ancak istekli olduğuma 
kesin inandığında eldivenleri alırdı bana. Fazla paramız 
yoktu, bu yüzden onu nereye ve ne için harcayacağımızı 
daima çok iyi düşünmemiz gerekiyordu.

Eve dönerken babam ıslık çala çala yürüdü. Bu iyiye 
işaretti.

“Fiyatlara baktım,” dedi. “Altından kalkabiliriz.”
“Hemen yarın tekrar gideceğim,” dedim.
“Ağır ol bakalım. Önce bir şeyi netleştirmemiz lazım…”
Daha neyi netleştirecektik ki? Her şey ayarlanmıştı 

işte.
“Artık beşinci sınıftasın,” dedi babam. “Gördüğüm 

kadarıyla da senin için kolay bir sene olmayacak.”
Doğruydu. İlkokulda bile bir sürü sıkıntı yaşamıştım. 

Yeni okulda, işlerin daha iyi gideceğe de benzemiyordu. 
Tersine.

“Eh yani,” diye mırıldandım.
“Şunu söylüyorum,” dedi babam kolunu omzuma 

atarken. “Boks yapmak güzel, hatta çok güzel bir şey. 
Ama yine de ödevlerini ve okul için her ne gerekiyorsa 
onu yapacaksın. Kabul mü?”

“Tabii,” dedim.
“Hem de öyle lay lay lom değil, doğru dürüst.”
Başımı evet anlamında salladım.
Babam hoşnutlukla baktı.
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2   Eve döndüğümüzde kendimi neredeyse şimdiden bir 
kick boksçu gibi hissettim. Güçlü ve yenilmez. So-

nunda on metrelik atlama platformundan havuza atla-
dığımda da böyle hissetmiştim. Ben, Alfred Bukowski, 
namıdiğer Alf.

Annem, boks kulübünü nasıl bulduğumuzu bilmek 
istedi. Ona her şeyi anlattık.

Katinka koltuğa kıvrılmış Fransızca çalışıyordu. Ken-
di isteğiyle. Oysa daha sekiz yaşındaydı. Bunu her gün 
yapıyordu. Hem de aylardır.

Robbie bir köşede oturup en sevdiği resimli kitabına 
bakıyordu; bulutlarda yaşayan çocuklarla ilgili olanı.

Benimle ve boks kariyerimle hiç ilgilenmiyorlardı.
“Nu moncong ün buyabess,” diye yüksek sesle okudu 

Katinka. “Bu, biz bir güney Fransa usulü balık çorbası yi-
yeceğiz, demek. Anne, sen de bir gün ondan yapar mısın? 
Hep domates soslu makarna gibi sıkıcı şeyler yerine.”

“Başka bir arzunuz, küçük hanım?” diye seslendi an-
nem mutfaktan. 

“Bir sürü sarımsak koyman lazım ama,” diye bağırarak 
yanıt verdi Katinka. “Yoksa gerçek Fransız usulü olmaz.”

“Sadece boks yapılmıyor… Sit-up egzersizleri de yapmak 
gerekiyor Butterfly’da,” diye anlattım. “İp atlamak da…”

“Nehrin oraya gidip Konrad hâlâ orada mı bakmak 
istiyorum,” dedi Robbie. Konrad’la yazın açık yüzme ha-
vuzuna giderken yolda tanışmıştık. Nehrin oradaki geçi-
din altında kalıyordu; gerçek bir yatağı, içinde kitapların 
olduğu bir kitaplığı bile vardı. Konrad boş şişe topluyor 
ve karşılığında Penny marketinden şişelerin depozitosu-
nu alıyordu.


