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DUVARDAKi

Akgam paydosundan sonra, katip, mubeyyiz, miisewit
gibi kalabalifcga bir arkadag kafilesi Neva caddesinden ge$i-
yordu.

Ayni dairede galigan memurlardan Stru$kov, isim gece-
si miinasebetiyle bu arkadas kafilesini pe§ine takmi§, kendi
evine goturiiyordu.

Strugkov hem gidiyor, hem de yuksek sesle soyleniyordu:
— Kardegler, §imdi bizim eve gider, tika basa kamimiz*

doyururui;... Eeeeh, oyle bir karmmizi doyururuz ki!.. Karim
9ok giizel poga?a pi§irm.esini Ibildr.. Poga?ajmn ummu kendian
satin aidtm... Sonra evde moJjkemmel, afziniza layik konyagi'
miz da var... Biraz gee kaldik... Karim bekleyip duruyordur.

Struckov §eytanin bucaginda oturuyordu. Arkadag kafi-
lesi bir hayli yol yiirudiikten sonra nihayet Struckovun evine
gelebildiler. Kapiyi agip korwiora girdiler. Derhal burunlara
mis gibi pogaga kokusiyle, kizanm§ >kaz kokusu geldi.

Strugkov sevincinden keyifli keyifli giilerek sordu:
—Kokuyu duyuyorsunuz degil mi?,. Soyununuz, efen-

diler!.. Kurklerinizi, paltolarinizi sandigin iizerine koyunuz!..
Acaba Katya nerede?.. Hey Katya!.. Daire arkadaglannm hep-
sini toparJayip getird'im. Kiz Akulina, gel de baylann soyun-
masma yardim et!..

Misafirlerden birisi, eliyle duvan gostererek:
— -Bu da ne ola? diye sordu...
Misafirin i§aret ettigi istikamette, duvarda, kocaman,

bir givi vardi. ^ivinin uzerinde, parlak viziyerli, hususi ala-
meti farikali bir kasket duruyordu.. Memurlar biribirlerine
baktilar ve sapsari kesildiler. Kendi aralannda:

— Bu onun kasketidir, diye soylendller.. Demek.. O bu-
rada?!.



Strugkov da bu sozleri tekit etti:
— Evet, o burada., Kaiyanin yamnda... Qikip gidelim,

baylar... Surada gazinolardan veyahut birahanelerden birin-
de gidip oturalim. Onun gidi^ini bekliyelim,

Arkada§ kafilesi paltolarma sanndi... Hep birlikte soka-
ga ciktilar... Tembel adimlarla birahaneye yollandilar.

Dosya memuru, medeni bir cesaret, ig-ostererek:
— Tevekkeli degil; senin eve girer girmez burnumuza

kaz kokusu geldi... Meger kazm ibuyugii evinde oturup duru-
yormu§... Hangi §eytan onu buralara getirdi. Acaba yabuk
defolup gider mi dersiniz?..

— Cabuk gider, Hiebir zaman iki saatten fazla oturdu-
gunu bilTniyorum... Aksi gibi karmm da oyle &q ki... Biz eve
gidince, hergeyden once bir iki votka cakigtirir, biraz an^uvez,
yeriz!.. Sonra... Sonra gene ayni igi tekrarlariz,.. tkinci ka-
dehten sonra hemen ppga^alara sanhriz. Aksi takdirde bizde
i§tah fainn kalmaz... Eh, karde§lers benim karim oyl€ bir
poga^a yapar ki... Agzmiza layik... Sonra, eminim ki nefis
lahna corbasi da yapmi§lardir.

— S&rdalye satin aldin mi?,.
— tki kutu.. Dort cins te sucuk aldim... Herhalde kari-

min da karm acikmi§tir. Hergele, nereden ^ikageMi?!..
Ahbap gavuglar- bir buguk saat kadar birahanede otur-

dular. Birer bardak <jay i^erek soikaga ciktilar. Gene Struc-
kova yollandilar. Koridora girdiler. Evin ic,i eskisinden fazla
pogaca ve kizarrm§ kaz kokuyordu. Mutfagin kapisi yan acik-
ti. Memuralar, koca bir porsiyon kizartni§ kazla, *bir tabak
hiyar tursusunun, soyte bir kenarda, durdui^unu farkettiler..
Akulina firmdan bir§eyler cikanyordu.

— Hay kor~§eytan gene bir aksilik var...
— -Ne olmu§? Ne var?..
Memuriann karm a^liktan gurulduyordu... Oyle ya, ac.-

lik insanm babasmm aglu degil ki, merhamet etsin!. Namus-
suz civinin iizerinde bu defa da, tiiylu. ^jr baska^anka vaidi.

Struekov:
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— Bu Prokatilovun sapkasidir, dedi. Gidelim baylar.'
§>oyle bir yere ugrar, biraz bekleriz... Bu herif fazla oturmaz!.

tste tarn bu sirada, kulaklarina, misafir odasmdan goyle
bir erkek .sesi galuidi;

— Boyle pis, boyle mendebur bir herifin bu kadar giizel
bir karisi olstm?!..

Bir kadin sesi, buna, goyle bir cevap verdi:
— Me^hur darbimeseldir, efendimiz:
Arnuirfim jyisini dagdaki ayi yermig!..
Strugkov, inler gilbi bir sesle:
— Cikip gidelim. baylar ,?ikip gidelim, dedi.
Gene biralhaneye gitiler. Kendilerine bira ismarladilar.
Memurlar, pek meyus gtiriinen Struekovu teselliye ko-

yuldular:
— Pi^katilov, bashba^ma bir kuwettir! Bir saat kanmn

yaninda kalir amma, sen on sene bunun faydalarini gtoriir-
siin' Azizim, o ba^h basina bir servet, bir saadettir. Miitees-
sir olmaga ne luzum var?.. Hayir karde§, hayir, sen muteessir
olma!..

— Muteessir olmamak icap edecegini ben sizden iyi bili-
yorum. Mesele o degil... Karnun a§; benim buna canim siki-
hyor..

Bir .buc-iik saat sonra .gene Strw?kova gittiler. Tuylii sapka
hala civirieydi... Gsne cikip gitmek icap etti.

Duv^rdaki <jivi, ancak aksamin sekizine dogru bosalmisti.
Ancak bu vakitten sonra pogacalann tadma bakabildiler.

Pogagalar kurumus, corfba sogumus, kaz yanmisti... St-
ruykovun istikbali her§eyi berbat etmisti...

Mamafiih, yemekleri biiyiik bir istahla yediler.
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