Muhteşem yöneticilerimiz bize düşmanı bulma ve yok etme emrini
vermişlerdi. En azından bu çok açıktı, aramızdaki en aklı kıtlar için
bile! Sığır için yulaf neyse oydu! Bu tam asker işiydi!

Ama öyleyse senin ne işin vardı
orada? Kahramanlık mı taslıyordun?
… dikkat çekmek için mi?
Hayır, hiç sanmıyorum!
Bırak da konuşayım!
Seni
dinliyorum.

O zaman çeneni kapa! Hizmetini yaptığın zaman açarsın!
Hizmetim mi?
Askerlik!
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Saçma şeyler söylemeyi bırak!
Orduyu sevmezsin ve şimdi bana ancak
askerlik hizmeti yaptıktan sonra mı
konuşabileceğimi söylüyorsun! Bu
hiç tutarlı değil!
Sana açıklayacağım.

Asker olduğunu düşündüğüm zaman! Senden
utanıyorum!
Beni üzüyorsun, küçük!

Bütün bu demir yığınıyla
tencereler, faydalı şeyler, oyuncaklar, küçük
trenler, çamaşır MAKİNElErİ yapılabilirdi,
ne dersin?
Sana anlatacağım.
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30 Ocak 1933’te, 18 yaşlarımdaydım; III. Reich’ın* şansölyesi Adolf
HİTLER’in iktidara GELDİĞİ VE HAYATIN DEĞİŞMEYE BAŞLADIĞI YILDI.

Devlet adamları arasında geçen görüşmeler sürüyordu… Güç gösterilerinin
ve 40 milyonluk Fransa’dan daha dar bir toprakta 70 milyon Alman’ı barındırmakta zorlanan bir ülkenin genişleme hakkı iddia edişinin başlangıcıydı.
Bu, “Drang nach Osten” idi, yani Doğu’ya yürüyüş.

Karışıklığın ve gizli çatışmaların beşiği olan Polonya, Çekoslovakya, Macaristan,
Romanya ve Ukrayna gibi boktan ülkeler neden ilhak edilmesinlerdi ki? Bulgaristan
kendini unutturdu. Batı’ya gelince, oraya ayak basmak düşünülemezdi. Almanlar,
Büyük Britanya ve Fransa’yı kolay kolay ele geçiremezlerdi. İşte Adolf
HİTLER’in iktidara geldiği dönemde manzara buydu.

*Üçüncü Reich: Nasyonal Sosyalist Almanya’nın diğer adı. (ç. n.)
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Bir gün teneffüste okul müdürü, 1914-18 yıllarında
savaşmış bir Lorraine’li, avluYA bir masa getirtti ve
bize küçük bir söylev çekmek için üzerine çıktı.

İşte Fransa’nın konuk edeceği
genç Yahudi Almanlar. Sayısız
sıkıntıya maruz kaldıklarından
ülkelerinden kaçıyorlar. Bunlar
sizin yeni arkadaşlarınız! Onlara
iyi davranın!

Bunlardan biriyle, WASSERMANN’la dost oldum. Dalga geçmek için ona WATERMAN diyorduk, dolmakalemlerimizin mürekkep markası. Sünnet olup olmadığını ona asla sormadık.
Savaştan sonra onu aradım ancak ne ondan ne de diğerlerinden haber alabildim.
Hiç şüphesiz bir
kapıcının ihbarı üzerine Fransız polisi
tarafından Nazilere teslim edilmişTİR…

… ve Fransız
Demiryolları
tarafından bedava
nakledilmişlerdiR!

Fazla hızlı
ilerliyorsun! Barış
içinde yaşadığımız birkaç senemiz daha vardı.
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Üst sırada sondan
bir önceki benim.

Belediye bandosunda
klarnetÇiydim. Ayrıca biraz
akordeon tıngırdatıp az
buçuk da mandolin
çalabiliyordum.

Annem koyu dindardı ve “Posta’nın Hanımı” idi. Eskiden ayakkabıcı olan babam, nedendir bilinmez,
yaşadığımız Drôme bölgesinin bu küçük köyünde postacılık yapmaya başlamıştı. Ben tek çocuktum.
Benim Korsikalı ihtiyarın kıtaya ilk ayak basışı hemen savaş öncesiydi. 1915 yılına
kadar evlenmek ve bir çocuk yapmakta hiç gecikmemişti… yani benİ! Birçok kez
yaralanmış ve gazdan zehirlenmiş… ve yeniden cepheye gönderilmişti.
14-18 kıyımından az konuşan sert bir adam olarak dönmüştü.
Çoğunlukla anlaşamazdık ancak kimi zaman yemekten
sonra sesini Tino Rossi’ninkine benzeterek “Le Temps
des Cerises’’i* söylerdi ve bundan çok hoşlanırdım.
Bir köpeğim vardı.

*Kiraz Zamanı adlı 1868’de bestelenmiş bir şarkı. (ç. n.)
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Posta-Telgraf-Telefon ve Milli Tasarruf Sandığı, kısacası babam illa ki
memur olmamı istedi! En azından “insan her ay ne kadar kazandığını
bilir”. Ancak ben sıkıcı bir ofiste memur olarak çürümeyi istemiyordum!
Ve meslek olarak
askerliği seçtin. Peki bu da, nasıl desem,
bir çeşit memurluk değil mi? Ne dersin?

Daha sonra
anlayacaksın. Şimdilik
rugby takımındayım!

İlk sıradaki bir dizi yerde, elinde flama tutan genç benim. Birlikte
top oynadığım bütün bu arkadaşlara ne oldu acaba?

“Graf Zeppelin”
Buenos Aires’e gidip gelmek
için Rhône vadisine iniyordu.
Bir akşam garın yakınlarında
mistrale karşı, olduğu yerde
kalma mücadelesi verdiğini
gördüm. Acaba rüzgâr HİTLER
ve kurtlarını karanlık ormanlarında tutmaya yetecek
kadar güçlü esebilir mi?

Bütün
bunlar şiirsel laflar
baba… Hepsi
hava cıva.
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