
CRIMINAL UK- ALEX 

ALEX: Evet, gayet basit. Olanları, hatırlayabildiklerimi sırasıyla anlatayım. Bitirdiğimde, sorunuz olursa  

elimden geldiğince cevaplarım. Olur mu? Bir hafta önce Cuma günü ekiptekilerle The Cabin’e içmeye  

gittik. Latimer Yolu yakınındaki bir bara. Cuma, cumartesi geç saatlere kadar açık. O saatlerde gece  

kulübü gibi oluyor. Neyse ben ve Andy yani Finans’taki Andrew Flanagan. Sonra benim satış ekibi var,    

yani Kelly, Sanjay ve bir de Sarah. Yani, Sarah Maclin. İlk partiyi ben ısmarlarım, haftanın bitişini  

böyle kutlarım. Onları içeriz, kuraldır bu. Ondan sonra kalmak isteyenler kalır, gitmek isteyenler de  

gidebilir. Her Cuma aynıdır. Kimse hiçbir şeye zorlanmaz. Saat dokuzu geçiyordu. Sanjay ve Kelly ayrı  

ayrı eve gitti. Yani geriye ben, Andy ve Sarah kalıyoruz, değil mi? Bar, kulübe döndüğünde üçümüz  

hala oradaydık, kaçta başlıyorsa artık. Gece yarısında falan galiba. Muhtemelen diyeceğim yararıma  

olmayacak ama doğru. O saatte hepimiz çok sarhoştuk. Sarah kesinlikle sarhoştu. İşe yeni girdiği için  

eğlenceli olduğunu göstermeye çalışıyordur dedim.  Eğlenceli olduğunu değil de, kasıntı olmadığını.  

Anlatabildim mi bilmiyorum ama acayip sarhoştum çünkü öyleydim, buna izin var. Andy ise çoktan  

uçmuştu çünkü günlerden cumaydı ve Finans’ta çalışıyor. Ve Finans’ta kimse eğlenmez. Bir de kimse  

bir şey yememişti. Artık gidelim diye düşünmeye başladım, hep birlikte. Ama Sarah kalmak isteğini  

söyledi. O böyle söyleyince Andy de kalmak istedi ama Andy ayakta durmayacak kadar sarhoştu. Ama  

Sarah yeni işinde nasıl olduğunu konuşmak istedi.  Hani, insanlar sarhoş olunca ciddi konuları  

konuşmak ister ya. Fırsatlar, terfiler, müzikte bağıra bağıra konuşmalar.. İşte ‘Size çok saygı  

duyuyorum. Şirkette yükselmek istiyorum.’ Anlarsınız ya, hırslıydı işte. ‘Gayet iyi gidiyorsun.’ dedim. 

Fena değildi yani. Daha ilk ayındaydı, birkaç satış yapmıştı. Diğerleri kadar çok değil ama olsun. 

Sonra Andy’ye baktım ve eve gitmesi gerektiğine karar verdim. Kızla bir şey yapacağımızdan değil,  

hepimizin eve gitme vakti geldiği için. Neyse, taksiye bindik. Andy’i bıraktık, ilk ev onun. Yol  

üzerindeki en yakın ev onunki, kontrol edebilirsiniz.  Sonra ikimiz kaldık. Sarah bir içki daha içmek,  

sohbeti sürdürmek istedi. Teklif ondan geldi. Ama içemezdik. Civarda o saatte hala açık olan tek yer, 

The Cabin idi. Çıktığımız yer yani. O da, bakın o diyorum, dönüp bana nerede oturduğumu sordu.  

Evimde içki içebilir miymişiz?  Fikir ondan çıktı. ‘Hiç aklına bir şey gelmesin.’ dedi bana. Açık açık.  

Bu platonik bir şey. Mesaj buydu. Burada olma nedenim düşünülürse niye böyle dedi bilmiyorum ama 

o sırada aynen öyle söylendi, ben de gayet açık bir şekilde anladım. Tavsiyemi istediğini söyledi.  

‘Lütfen.’ dedi. ‘Çünkü beş sene sonra olmak istediğim yerdesiniz.’ Hepsini o söyledi. Bizde gittik.  

Benim evimde şarap içtik. Müzik açtık. Ben kanepedeydim, o sandalyedeydi. Kalkıp tuvalete gitti,  

sonra geri geldi, oturdu ama bu sefer kanepeye, benim yanıma oturdu. Yakınıma. Burama kadar girdi, 



bayağı yakındı. Sakıncası yoktu. Açık söyleyeyim, sakıncası yoktu. Oraya oturmuş, bana yürüyor, hatta  

koşuyordu. Hepsini kendi yapıyordu. İçki içiyor, müziği seçiyordu. Beni öpeceğini söyledi çünkü şarkıyı  

çok seviyormuş. Beni öptü, ben de onu öptüm. Öpmedim demiyorum. Bir süre sonra iyice sarhoş  

oldu. Gürültülü şarkılar seçmeye başladı, o saatte kimse onları duymak istemez.  Ben de ona Uber  

çağırdım. Bunu biliyorsunuz zaten. Ona Uber çağırdım. Hesabımda var. Ama Uber geldiğinde binmedi.  

Ne yaptıysam gitmedi, yine oturdu. ‘ Bir de yolluk alayım!’ diye içti. Taş gibi de kız, evet. Bende… Nasıl 

denir? İlgisiz değildim. Yatak odasına geçtik. Yataktaydık, yatağın üstündeydik. Yapmadık demedim.  

Bir kere yaptık. Bir buçuk kere. Kötüydü de muhtemelen. Ama ikimiz de istedik, önemli olan da bu.  

Sabah olduğunda gitmişti. Ki sorun değil. Cumartesi de pazar da konuşmadık. Pazartesi öğleden sonra  

işe döndüğünde ikimizde konuyu açmadık. Ta ki, bugün üzerinden bir hafta geçip de polis bu  

bu saçmalığı başlatana kadar hiç açılmadı. Bu saçmalık da beni mahvedecek.    


