Geld�ler...Geld�kler� vak�t kadar
karanlıktı yüzler�..Zaten başka hang�
vak�tte geleb�l�rlerd� k� karanlığın
cüceler�.. Gelenlerden b�r� hemen
atıldı, el�nde kend�nden büyük b�r
balyozla. El�ndek� balyoz Ferhat’ın
değ�l karanlığın balyozuydu. Ve başladı
vurmaya.

ama bu yangını söndürmeye haznes�ndek� 13 ton su yetmezd�. Yetmezd�
söndürmeye den�zler�n, okyanusların
suyu b�le. Bu yangını Dem�rc� Kawa
yakmıştı. Bu ateşt� 47 yıldır yolumuzu
aydınlatan b�r yangındı sönmed�ğ�
�ç�nd� zaten karanlığın cüceler�n�n
buraya bu kadar çok saldırmalarının
sebeb�.

GÜM...GÜM...GÜM..
Vurdukları duvar da yazan yalnızca b�r
yazı değ�l,büyük b�r �dd�anı da �lanıydı.
Kırmızısı şeh�t kanı, sarısı yıldız sarısıydı.

İtfa�yen�n yukarıya çıkardığı cücelerden b�r�s� y�ne kend�nden büyük b�r
balyozla başladı vurmaya vurdukça
yayılan ışıktan gözler� kamaşan cüce
aydınlığın �ç�ne atınca adımını bu sefer
kulağını sağar eden b�r ses duydu:
Karanlığın cüces� korktu bu büyük
“YAŞASIN DEV-GENÇ,YAŞASIN
�dd�adan. Yıkınca, kırınca un ufak
DEV-GENÇ'LİLER”. Kulakları sağır olan
ed�nce o duvarı son vereceğ�n� sandı
cüce hemen ses�n geld�ğ� yöne doğru
bu büyük �dd�aya. Yanıldı bu �dd�a
bugünün değ�l b�n yıllardır süren sınıf g�tt�. Karşısında dev yürekl�
Dev-Genç'l�ler� görünce daha da
savaşının Spartaküs’ün, Akl�baslı
ortakların, Gördesl� Makbule’n�n,Mah�r küçüldü cüce.
Çayanlar’ın, Dayıların, Şafaklar’ın
Ve başladı papazı oynamaya “had�
�dd�asıydı. Kırdığı duvarların altında
kalmıştı cüce. O kan kırmızı kına sarısı çocuklar g�del�m’ Y�ne kulakları sağır
eden o ses� duydu ve papaz eng�z�syon
yazının �dd�ası halen sürüyordu ve
mahkemeler�ndek� sapkın papazlara
sürecek…Ardından b�r ses duyuldu.
döndü saldırdı, �şkence etmeye
D��t...D��t...D��t Ve ağır metaller�n
b�rb�r�ne sürtmes�yle çıkan o �ğr�lt� ses.. boyunu aşan ahlaksızlıklar yapmaya
başladı.
Yanaşan b�r �tfa�ye aracıydı. Bu sefer
söndürmeye yada ağaca tırmanan
yavru ked�y� değ�l yürekler� kadar
alçak cüceler� yükseğe çıkartmayla
görevlend�rm�şt�. Büyünce �tfa�yec�
olacağım d�yen çocuklar bu durum
karşısında hayal kırıklığına uğradılar.
B�z b�l�rd�k k� �tfa�ye yangın söndürürdü ama yanılmışız.
Geld�ğ� yer b�r yangın yer�yd� doğru

30

İlk geld�kler� zaman o büyük �dd�anın
yazılı olduğu duvarı yıkınca b�t�reb�leceğ�n� zanneden karanlığının cüceler�
sabah o b�nanın pencereler�nden
sallanan pankartları görünce b�r kez
daha alçaldılar.
Alçalacaklar daha tak� b�t�p tükenene
kadar...

DEV-GENÇ

