
Kupamın içinde içki var .. Kostin diye bir votka aslında.. king’s AVM’de bulabilirsiniz, ben 

oradan alıyorum..Erkekler tuvaletine götürüp kahve termosuna boşaltabilir,içebilirsiniz. 

Böylece kimseler görmez.. Açıkta ya da işyerinde.. Ya da iş arkadaşlarınız fark etmesin diye 

dua ederek .. Ama bir yandan da sürekli acaba şüpheleniyorlar mı diye. İçiniz içinizş yer. 

Beni buraya geri gönderdiler çünkü konuya herkezden fazla hâkimim. Ve doğru, bir 

bakımdan öyleyim.dün gecenin yarısını her şeyi okuyarak geçirdim. Her şeyi, seninle ilgili ne 

bilgi varsa. 15’indeiken dükkan sormuşsunm. Ehliyetin de dokuz ceza puanı var. Samira ile 

evlenmişsin oysa bilmeyene değer tek şey kamyonun yeri. O ve bunu bir tek sen biliyorsun. 

Olmuyor, aklıma başka bir yöntem gelmiyor. O aynı soruyu defalarca sormaya nasıl devam 

edebilirim , hiç bilmiyorum. aslında buraya tekrar gelmeyecektin bile, yalan yok. Ama sonra 

düşündüm, bunu sana borçluyum jay. sana açıklama borçluydum, orada bizi dinleyenlere de 

bir açıklama borçluydum.  Her şeyden önce ekibime, herkese nasıl bu hale geldiğini 

açıklamak Benim borcumdu. Hiç olmazsa, bir işe yaramazsa da en azından belki kendinden 

bir şeyler bulursun. Şimdi kahve makinası. Gözlerinizle gördünüz, koridorun sonunda, 

hemen köşeyi dönünce. Bir düğmeye basarsın ve votka dolu termosunu, ağza yerleştirirsin, 

şöyle bir karıştırırsın, tamamdır. Kendine fazla Güveniyorsan şu aynanın arkasındaki odada 

kimse farketmeden ilave bile yapabilirsin. Onların aklı genelde burada olur, fark 

etmezler.Sonra alışkanlık olabilir. Ama kendini, başkası kullanıp da Es kaza votka tadını 

almasın diye üstünde adının baş harfi yazan bir kahve bardağı alırken bulduğunda bir sorun 

olduğunu anlaman gerekir ama anlamazsın. Ben anlamadım. Bir sorun mu olduğunu anca iyi 

insanları yüzüstü bıraktığında anlarsın.Yakalandığında anlarsın. Amirim Natalie, ki çok 

severim, çok saygı duyarım o içtiğimi biliyordu. Uzun zaman önce sormuştu bunu sormuştu. 

Hatta yardım etmeye çalışmıştı. Şey demişti “fazladan birini buluruz, ekibe yeni biri katılır. Bir 

şey düşünürüm, mazeretimiz olur. Eğitime geldi falan deriz.” Bir derdim olduğunu biliyordu. 

Ona gerçeği söyleyemedim, tamamını söyleyemedim çünkü işimi seviyorum Ve köşeye 

sıkışmıştım. zayıf bir anımdı işte... Ve hala zayıfım.. bu, Kötü biriyim demek değil. Bence 

ekibimden kimse kötü olduğumu düşünmüyordur. Senin de kötü olduğunu düşünüyorlardır o 

yüzden buradayım jay. Montum üstümde. Diyeceklerim bu kadar. 
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