
Повеќејазичноста е суштинско обележје на Република Македонија, како и на Европската Унија,
обележје кое претставува вредна културолошка придобивка, а не товар. Јазичната разноликост е
стожер на културолошката разноликост, идеја поддржана и од Република Македонија, и од Европ -

ската Унија, како и Конвенцијата за разноликоста на културниот израз на УНЕСКО, во која стои дека
„јазичната разноликост е основниот елемент на културолошката разноликост“.

Оттука, грижата за состојбата на јазиците е една од основните практични и идеолошки цели на
Република Македонија и ЕУ, во тесна врска со јакнењето и зачувувањето на националниот идентитет,
но и со промоцијата на меѓунационално единство и отворена меѓукултурна размена. Клучна алатка за
ваквиот потфат е подобрувањето на квалитетот на преводот, кој не е само средство за остварување
меѓукултурна комуникација туку и суштински двигател на зачувување на јазичната култура воопшто. А
бидејќи литературата е јазична култура пар екселанс, литературниот превод претставува особен вид
меѓукултурна соработка.

Од 2001 година наваму, на иницијатива од Советот на Европа во Стразбур, на 26 септември се
одбележува Европскиот ден на јазиците. Ширум Европа, 800 милиони Европејци од 47 држави-членки
заста пени во Советот на Европа се поттикнуваат да учат што повеќе јазици, во склоп на своето фор -
мал но или, пак, неформално образование. Европскиот ден на јазиците ја промовира многујазичноста
на целиот европски континент, раководен од идејата дека јазичната разноликост претставува средство
за остварување поголемо меѓукултурно разбирање, но и клучен составен дел од богатото културно
наследство на секоја земја за себе, но и Европа во целост.

Поради потребата од помош и поддршка на младите културни дејци и афирмацијата на преве ду -
вачката професија воопшто, Делегацијата на Европската Унија во Македонија во соработка со Здру -
жението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) – основано, меѓу другото, и со цел да воведе
примена на професионални стандарди во професијата во РМ и да создава позитивна перцепција за
про фесијата преведувач во сите сегменти на нашето општество –ја основаа наградата „Вавилон“ за
најдобар млад преведувач и ги воспоставија и спроведоа сите потребни активности. Наградата е ос -
мис лена да го оценува исклучиво квалитетот на доставениот превод, без да се земаaт предвид иден -
титетот, степенот на стручна подготовка и претходното искуство на преведувачот, и има за цел и да ја
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поттикне и изврши влијание врз пошироката примена на високи професионални стандар -
ди во преве дувањето. Конкурсот објавен во декември 2013 има за цел да ги промовира ма -
кедонскиот јазик и јази ците што се зборуваат во Република Македонија како наше култур -
но наследство, да ја поттикне меѓукултурната размена меѓу службените јазици во ЕУ и
јазиците во Македонија. Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“, за која со си -
гурност можеме да кажеме дека е единствена од таков вид во Македонија, и за првпат се
додели на 26 септември 2014, ги обединува сите овие претпоставки, но со силен акцент
врз младите. Наградата ги обединува повеќејазичноста како суштинско обележје на наша -
та земја, грижата за сос тој бата на јазикот и градењето и зачувувањето на културното нас -
ледство. Нејзината посеб ност е, како што напомнавме, сосредоточеноста врз најзапоставе -
ната категорија литера турни преведувачи – младите – за да ги поддржи и охрабри младите
литературни преве дувачи кои се подготвуваат да станат дејци во развојот, збогатувањето
и зачувувањето на јазичната култура во Република Македонија, а со тоа и на културата
воопшто, и да им овоз можи полесно да ја започнат својата преведувачка кариера. Исто
така, има за цел да овозможи подигнување на свеста за креативната димензија на профе -
сијата преведувач и да ги поттикне младите кои чувствуваат дека ја имаат дарбата за

креативниот чин на литературното преведување да го стават своето творештво на провер -
ка и во натпревар со своите колеги да добијат оценка за стореното. 

На конкурсот пристигнаа вкупно 35 пријави, од кои четири беа елиминирани заради
неисполнување на критериумите на конкурсот. Имавме пријави од 9 изворни јазици (ан -
глиски, шпански, италијански, германски, француски, полски, чешки, хрватски и руски но
тој отпадна веднаш и ќе мора да почека додека Русија не влезе во ЕУ) на 2 целни јазика
(македонски и турски). На двојазична проверка отидоа 29 преводи. Дванаесет од нив, спо -
ред комисијата, ги исполнуваа критериумите за оценка од еднојазичната комисија. По
сумирањето на резултатите од двете комисии, ги добивме победниците.

Со оглед на преводите од разни изворни на разни целни јазици, беа доделени две
први награди: Првата награда за превод од англиски на македонски јазик ја добија Ѓур -
гица Илиева и Марија Спирковска, за нивниот заеднички превод на дел од делото „Чис -
тачот“ од Тери Прачет, а првата награда за превод од англиски на турски јазик ја доби
Ајнур Касо за преводот на дел од “Longbourn” од Џо Бејкер.

Почесен сертификат за освоено второ место доби Илија Трајковски, за превод од пол -
ски на македонски на дел од делото „Морфиум“ од Шчепан Твардох.

Почесен сертификат за освоено трето место за превод од англиски на македонски
јазик добија Зорица Петкоска и Никола Ѓелинчески, за заедничкиот превод на дел од
делото „Танц со змејови“ од Џорџ Р. Р. Мартин. 

Комисијата на Европската унија во Македонија и Здружението на преведувачи на Ма -
кедонија ќе ја продолжат својата работа и оваа година, со надеж дека наградата „Вави -
лон“ ќе стане традиционална награда, простор во кој и натаму ќе се поттикнуваат младите
преведувачи да се натпреваруваат и со тоа и да се потврдуваат и усовршуваат во својата
дарба. 

Авторите на текстот 

се активни членови на ЗПРМ - МАТА
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ПОГЛАВЈЕ 1

Во која се запознаваме со нашиов јунак, а тој сред луњата се запоз нава со сираче и се
соочува со господин Чарли, благородник познат како повремено чкрабало

ТОЛКУ СИЛНО истураше дожд врз Лондон што изгледаше како разиг ран млаз; секоја
капка се натпреваруваше со друшката уште во воздух за да биде прва пред да плесне наземи.
Вистинска поплава. Одводите и шахтите претекуваа, враќаа – повраќаа – смет од гнилеж, кал и
ѓубре, мрши од кучи ња, од стаорци, од мачки и од што уште не; на луѓето им враќаа сè што тие
мислеа дека фрлиле; се туркаа и жубореа и јуреа кон прелеаната, но секогаш гостопримлива
Темза; ѝ ги пробиваа бреговите, клокотеа и се матеа како безимена чорба раскиптена во
стравотен казан; а, реката издивнуваше како риба на умирање. Ама, упатените велеа дека,
колку и да се мачи, никогаш, ама баш никогаш лондонскиот дожд не ќе го исчисти смрдливиов
град, туку само ќе го одлие површинскиот и ќе открие нов слој гнасотија. А, пригодно, во ваква
гнасна вечер се збиднуваа дела толку гнасни што ни дождот не ги мие.

Модерна двоатна кочија се тркалаше по улицата, а парче метал заглавено кај едната оска
како телал со пискот ја најавуваше. И вистина се чу пискот, но овој пат - човечки, а вратата од
кочијата се отвори силум и од неа испадна силуета во гргнатата вада, која ноќва имаше улога
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на фонтана. Две други силуети изрипаа од кочијата и
пцуеја во толку бои колку што ноќта беше црна, а дури и
погнасно од неа. Во поројот што повре мено го осветлуваа
секавици, првата силуета фати да бега, но се сопна и
падна, а другиве скокнаа врз неа со вресок кој бучавата
речиси сосем го покри, но на кој речиси натприродно му
се спротистави стружење на железо оти капакот од една
шахта се отвори и од него излезе намачено и сувичко
момче, но брзо и пргаво како змија.

„Пуштете ја девојката на мира!“ извика.
Во мракот се слушна пцуење и еден од силеџиите се

струполи назадечки од удар зад колената. Момчево не
беше некоја тешка категорија, ама некако рацете му беа
на сите страни и маваа боксови, и тоа засилени со два
боксирача – верни другари во нерамен бој. Иако двајца на
еден, силеџиите фатија магла, а момчево јур на да ги брка
и им истураше боксови. Ама, оти беа во Лондон и оти
врнеше дожд и прст не се гледаше пред око, двајцата
трчаа во сокаци и во споредни улички во безумен обид да
ја стигнат кочијата, па му избегаа, та привидението од
длабочините на ѓеризите се сврти и, брзо како `рт се врати
кај повредената девојка.

Клекна до неа, а таа ненадејно го грабна за јаката и
му прошепоти на англиски, ама по акцентот позна дека не
е родум Англичанка. „Сакаат да ме вратат, по могни ми, те
молам...“ Младичов скокна на нозе со очи полни сомнеж.

И тогаш, во ноќва најлуњава меѓу луњавите, се
погоди двајца што добро го познаваа лондонскиот смет да
минуваат, поточно да шлапкаат по улицата, да итаат дома
со капите повлечени преку чело – арно се сетиле, ама
просто бадијала, зашто во поројот изгледаше како водата
да отскокнува одоздола нагоре исто колку што врнеше
одозгора надолу. Пак зататни молња, а едниот рече: „Да
не лежи некој во каналон или ми се чини?“ Изгледа и
молњата го слушна, па пак молсна и прво им откри
силуета, па купче, па, колку што можеа да видат – човек.

„Боже, Чарли, глеј, девојче! Сигурно е накисната до
гола кожа и фрлена во каналов!“, рече едниот. „Дојди...“

„Еј, госпо`не, што пра’ите?!“
На светлината од прозорецот од еден паб, што од вај

ја расветлуваше темнината, горенаведениов Чарли и
пријателот здогледаа момче што на лик немаше ни
седумнаесет години, но зборуваше со глас на возрасен
маж. И тоа маж готов да се тепа со двајцата до смрт. Гнев
испаруваше од него на дождот, а в рака држеше долга
метална шипка. Пак им се обрати: „Ви го знам јас сојот, ви
го знам! Идете овде за да бркате сукњи, играте мајтап со
пристојни моми! Аман! Толку бевте очајни што излеговте
и на ваква ноќ?!“

Тој што не се викаше Чарли се исправи. „Види сега
ваму. Остро приговарам на твоево бедно обви не ние. Ние
сме угледни господа и, уште би додал, многу се трудиме
да им ја разубавиме судбината на сиротиве, несреќни
девојчиња како неа, а, ако судиме по изгледот, и на

таквите како тебе!“
Момчето вресна толку гласно и разјарено што вра -

тите од соседниот паб се занишаа и придушена порто -
калова светлина го осветли сеприсутниот дожд. „А, така
ли го викате тоа, копуци едни лигави!“

Момчево замавна со своерачно направеното оруж је,
но тој по име Чарли го фати и го фрли зад него, па го
зграпчи момчето за тилот. „Младичу, јас и господин Мејхју
сме пристојни граѓани и сигурни сме дека треба да ѝ
најдеме побезбедно место на младава дама.“ Преку рамо
рече: „Хенри, ти живееш поблиску. Ќе ѝ пречи ли на жена
ти ако една напатена душа пре ноќи кај вас? Ни куче не би
оставил надвор на ваква бура.“

Хенри ја беше прегрнал девојката и кимна. „Да не
сакаш да кажеш две кучиња?“

Момчето се опираше, а кога го чу ова веднаш тол ку
се навреди, што со змијолик двиг се измолкна од стисокот
на Чарли и пак беше готов да се бие. „Не сме ви ние
кучиња, нагиздени балвани едни! Имаме и ние гордост,
така да знаете. Сам си бркам работа, сè по тамам, сè
право!“

Тој по име Чарли го крена момчето за вратот тол ку
високо  што се гледаа лице в лице. „Море, младичу, ставот
ти е за восхит, ама разумот не ти е!“ тивко му рече.
„Гледај, на младава дама ѝ е лошо. Тоа сигурно ти е јасно.
Пријателов живее во близина, а штом ти веќе си се
покажал дека си ѝ херој и заштитник, еве те канам да
дојдеш со нас и со свои очи да се увериш дека ќе ја
нагостиме најдобро што знаеме. Ме слушаш? Како се
викаш, момче? Пред да ми одговориш, верувај дека не си
единствениот што се грижи за млада дама која во
грознава ноќ се нашла во страшна мака. Значи, момче,
како ти е името?“

Момчево изгледа насети нешто во гласот на Чар ли,
па рече: „ Чистачот – така ме викаат, оти веднаш се
чистам, ти текнува? Цел град го знае Чистачот.“

„Е, па, тогаш“, рече Чарли, „штом те запознавме и
станавме дел од таа славна дружина, мора да видиме дали
во патешествиево ќе најдеме начин да се разбе реме, како
маж со маж.“ Се исправи и продолжи: „Ајде Хенри, да
стигнеме кај тебе час поскоро, оти сè ми се чини дека ќе
треба да му помогнеме на кутрово девојче на секој можен
начин. А, ти, младичу, ја познаваш дамава?“

Го пушти од раце, а момчето се повлече неколку
чекори назад. „Не, госпо’не, првпат ја гледам, жими
Господ, а ги знам сите по улициве. Сигурно избегала од
дома – многу ги има такви, лебами. Нема што да му ја
мислите.“

„Господине Чистач, дали тоа значи дека Вие, иако не
ја познававте несреќнава дама, сепак, скокнавте да ја
одбраните како прав Галахад?“

Наеднаш Чистачот се накостреши. „Може да, може
не. Што ти е па тебе гајле? И кој ти е, па, тој Галахад?“

Чарли и Хенри ги споија рацете како носила и ја
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кренаа девојката. На тргнување, Чарли преку рамо му
рече: „Ништо не ме разбра, нели, господине Чистач?
Галахад бил познат јунак... Нема врска – ти само следи нè
како витез во накиснат оклоп и ќе видиш дека има правда
за госпоѓицава, а ќе добиеш добра вечера и, чекај да
видам...“ Во темнината заѕвечкаа монети. „Да, и два
шилинга, а уште ако дојдеш со нас, најверојатно ќе имаш
поголеми шанси да одиш во рајот кој, ако не се лажам, не
те засега нешто особено. Се разбравме? Се договоривме?
Одлично.“

По дваесет минути Чистачот седеше крај кујнскиот
оган во куќата која не беше грандиозна, но поголема од
повеќето згради во кои влегуваше со дозвола; имаше и
многу поголеми згради во кои влегуваше без дозвола, но
во таквите не се задржуваше долго и обично заминуваше
прилично брзо. За волја на вистината, колку кучиња чу -
ваат луѓево во последно време е вистински скандал и ги
с’скаат без предупредување, па затоа се научи да биде
брз. Ама овде, њам-њам, имаше месо и компири, па и
моркови, ама како за беља, пиво немаше ни за лек. Му
дадоа чаша топло млеко, речиси свежо. Готвачката,
госпоѓа Квикли, го следеше со поглед на сокол и веќе го
беше заклучила сребрениот есцајг. Ако се изземе ова,
куќарево беше мошне пристојно, иако госпоѓата на
господин Хенри му изнакажа одреден број таканаречени
зборови на темата „прибирање бескуќници и скитници
дома во ниедно време“. Чистачот испитувачки се
сосредоточуваше на сè што ќе му паднеше в очи и в уши,
па така сфати дека сигурно не ѝ е првпат на госпоѓата да
се жали – во гласот ѝ се читаше дека се мачи да сокрие
дека ѝ е дојдено преку глава, ама гледа да се смее иако ѝ
се плаче. Како и да беше, Чистачот си ја доби вечерата
(друго и не беше важно), сопругата, заедно со една
слугинка, брзо-брзо ја одведоа девојката, и сега... некој
слегуваше по скалите до кујната. 

Се појави Чарли, а на Чистачот му паѓаше незгодно
од него. Хенри му личеше на добродетел што го гризе
совеста зашто има многу пари и храна, а други немаат –
знаеше Чистачот што сорта е тој. Лично нему не му
пречеше тој да има, а другите не, но беше сфатил дека,
кога живее како што живее, ако е дарежлив кога  џебот
му е полн и ако со радост дава на други, тогаш се
осигурил за цел живот. На човека му требаат пријатели –
тие се тие што ќе речат: „Чистачот? Нит’ сум го чул, нит’
сум го видел, шефе! Да не си го помешал со некој?“ –
зашто во градов мора да се снаоѓаш како што знаеш и
умееш; секој ден, секој миг мора да бидеш итар и
претпазлив и на штрек ако ти е мил животот.

А, тој се снаоѓаше зашто беше Чистачот – умен и брз.
Сите ги знаеше и сите го знаеја. Досега ниеднаш не го беа
однеле пред кадија, ги наттрчуваше и најбрзите
патролџии, а сега, оти веќе сите нив ги открија и им
најдоа замена, ги наттрчуваше и цајканите. Не може да те
уапсат ако не им паднеш в раце, а Чистачот никој не

можеше да го фати.
Значи, Хенри не, тој не беше проблем. Ама, затоа,

Чарли – е, тој да – тој личеше на човек што те гледа право
и ти ја чита душата. Чистачот си рече дека Чарли може и
да е некој опасен тип, господин што му научил и лице и
опачина на светот и ќе ти ги проѕре слатките зборови и ќе
ти ги прочита мислите, а тоа е сериозно опасно. А, сега
ене го, иде по скалите во придружба на разѕвечкани
монети.

Чарли ѝ кимна на готвачката, која раскреваше низ
кујната, и седна на клупата до Чистачот, а овој, пак, се
лизна на страна за да му направи место.

„Значи, Чистачу, така беше, нели?“ рече. „Сигурно ќе
те израдува што ќе ти кажам дека младата дама која ни
помогна да ја спасиме е жива и здрава, докторот ѝ ги
заши раните и ѝ даде лек и таа заспа во топла постела. За
жал, нероденото дете го снајде инаква судбина и не ги
преживеа грозотииве.“

Дете! Како остар нож зборов се забоде во Чистачот,
но бодежот од него не запираше. Зборот „дете“ висеше во
воздух сето време додека разговараа, го гледаше со
крајчето од окото, а тој не му даваше мир. На глас рече:
„Не знаев.“

„Секако дека не си знаел“, рече Чарли. „Само уште
еден од страшните злостори во мракот, а ноќва сигурно
имало многу. Тоа и ти и јас го знаеме, Чистачу. Но, ова
злосторство имаше смелост да ми се случи пред очи, па
затоа сакам малку да го истражам полициски, ама, така да
речеме, без да викам полиција, оти сè мислам дека во овој
случај тие нема ништо да откријат.“

На Чарли ништо не му се читаше од лицето, дури и
Чистачот се мачеше, а обично многу добро читаше изрази
на лице. Со свечен тон, Чарли продолжи: „Се прашувам
дали двајцана што ја тепаа знаеја дека е бремена. Можеби
нема да дознаеме, но можеби и ќе дознаеме.“ Ете го, се
покажа – зборчето „ќе“ - нож што сече и се пробива дури
не дојде до вистината. Ама лицето на Чарли и натаму
беше безизразно. „Не знам ни дали некој друг знаел за
тоа, па затоа, господине, повели двата шилинга и плус
уште еден, за да ми одговориш неколку прашања во надеж
дека ќе дојдеме до сржта на необичнава случка.“

Чистачот ги загледа парите. „А, какви прашања
треба да одговорам?“ Во светот на Чистачот никој не
поставуваше други прашања, освен: „Колку?“ и „Што
добивам јас?“ А знаеше, во себе искрено знаеше, дека и
Чарли е свесен за тоа.

Чарли продолжи. „Знаеш ли да читаш и да пишуваш,
господине Чистач?“

Чистачот ја искриви главата. „Ќе добијам шилинг
ако одговорам?“

„Не за ова прашање“, отсече Чарли. „Но, ајде, ќе ти
дадам четврт пени, оти е ситна информација, но ни
париче повеќе. Еве паричка, а одговор камо?“

Чистачот ја грабна паричката. „Знам да прочитам
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„бира“, „џин“ и „пиво“. Секогаш велам дека нема зошто да
си ја полнам главата со непотрепштини.“ Му помина ли
привид на насмевка преку лицето на Чарли или ми се
чини? се запраша.

„Се гледа дека сте теоретичар, господине Чистач.
Изгледа треба да Ви предочам дека младата дама била...
хм, па, не ја искористиле за убаво.“

Насмевката исчезна, а Чистачот почна да вика во
ненадејна паника: „Не сум бил јас! Јас ич ништо не сум ѝ
сторил, жими Господ! Не су’ светец, ама не су’ ни ѓаол!“

Чистачот тргна да стане, но Чарли го зграпчи. „Ич

ништо не си ѝ сторил? Ти, господине Чистач, ич ништо

не си ѝ сторил?Ако ич ништо не си сторил, значи сигурно
си сторил нешто, и ете, сам си кажа дека си виновен.
Сигурен сум дека не си одел на училиште, господине
Чистач – премногу си паметен. Но, ако си одел, а си велел
„ич ништо не сум направил“, учителката сигурно ќе те
натепала. Но, сега Чистачу, слушај ме: јас ќе ти верувам
докрај дека не си ја повредил девојката, а ова го велам со
добра причина. Ти можеби не знаеш, но таа на рака го
носи најголемиот и најбогато украсен златен прстен што
сум го видел досега – прстен што си носи посебно значење
– а, ако ти си имал намера да ја повредиш, ќе си го
украдел додека трепне, исто како што пред малку ми го
украде паричникот.“

Чистачот му погледна в очи. Уф, овој е гаден тип ако
му згрешиш, тука нема дилема. „Јас, господине? Не,
господине“, рече. „Го најдов на подот, господине. Жими
мене сакав да ви го вратам, господине.“

„Биди сигурен дека ти верувам сосема за сè што
досега ми кажа, господин Чистач. Но, признавам и дека е
за восхит што не само што успеа да го видиш паричникот
оцртан во џебот сред мракот, туку и без двоумење сфати
дека е мој. Вистина сум изненаден,“ рече Чарли. „Смири
се, само сакав да видиш дека сме многу сериозни. Кога
рече „ич ништо не сум сторил“ ти само истури еден куп
негативни зборови во исказот, и тоа грубо, но нагласено,
ме сфаќаш? Јас и господин Мејхју сме свесни за општо
неприфатливата состојба што владее во градов и, патем,
тоа значи дека се разбираме од вакви работи и секој од
нас на свој начин се заложува јавно да ѝ ги изложи на
јавноста, или барем на тие што ги засега. Ми се чини дека
се грижиш за младава дама, па сигурно можеш да се
распрашаш или барем да наслушнеш по некоја вест за неа
– од каде е, како живеела, сè што можеш. Ја претепале
крвнички, значи не мислам на домашен ќотек или на по
некоја воспитна. Туку со ремен и со боксови. Со боксови!

Според модринките, ја тепале еднаш, двапати, до бескрај,
и не им било доста!“

„Има некои, ти секако не си меѓу нив, што ќе речат
дека треба да се обратиме во полиција, но тие ни
оддалеку не ја разбираат стварноста во која живее Лондон
и ниските класи; ни оддалеку не се свесни за животот во
кочина и во отпад од гнилеж и гнасотија. Да?“

Чистачот беше кренал два прста, а кога виде дека му
го привлече вниманието на Чарли, рече: „Да, добро, некои
улици знаат да бидат валкани. Тук-таму по некоја кучешка
мрша, одвреме-навреме и мртва жена, ама, таков си е
светот, нели? И Библијата вели дека секој мора да голтне
малку ѓубре во животот, така?“

„Ама не во еден залак“, рече Чарли. „Но, кога веќе ја
спомна, господине Чистач, за двата шилинга плус еден,
рецитирај ми уште еден стих од Библијата, те молам.“

Ова за Чистачот беше тешка задача. Зјапаше во
Чарли и едвај проговори: „Па, господине, „мора да
одиме“... да, ете така вели, сега каде ми е шилингот?!“

Чарли прсна да се смее. „Мора да одиме?“ Младичу,
ти никогаш не си бил ни на богослужба, сигурен сум! Не
знаеш ни да читаш, ни да пишуваш. Господе Боже, знаеш
ли да ми наброиш барем еден апостол? На лице ти се
гледа дека не знаеш, оф леле. Но, и покрај тоа, ѝ скокна
на помош на нашана дама горе додека повеќето само ќе
се преправаа дека не ја гледаат, па затоа ќе ти дадам пет

полушилинзи ако се нафатиш на задачава во мое и во име
на господин Мејхју. Затоа, пријателе, распрашај се,
истражи го случајот. Дење ќе ме најдеш во Морнинг

кроникл. Не барај ме на друго место. Еве ти моја картичка,
може ќе ти затреба. Господин Дикенс, јас сум тој.“ Му
подаде долгнавесто картонче на Чистачот. „Сакаш нешто
да прашаш?“

Чистачот сега малку се расколеба, но сепак изусти:
„Господине, а може ли да ја видам девојката? Заш’о ја не
ја ни погледнав, само ги видов нив како трчаат и мислев
дека и вие двајца сте со нив. Ако веќе се распрашувам по
градов, мора да знам како изгледа, а право да Ви кажам,
господине, опасно е човек да заработува од распрашување
по градов.“

Чарли се смурти. „Сега е сета помодрена, Чистачу.“
Малку подразмисли, па продолжи: „Ама и ова ти што го
велиш не е без смисла. Но, имај предвид дека сите во
куќава се вознемирија од настанов вечерва. Госпоѓа Мејхју
пак ги заспива децата, а девојката е во собата на
слугинките. Пред да влезеш провери дали чизмите ти се
чисти, а ако само пробаш со тие прстите твои... Знаеш ти
кои, тие што знам дека вешто се лепат за туѓи предмети,
па после „леле мајко, сигурно чавката го зела“, не знаеш
како се нашло кај тебе...“ Му избега мислата. „Немој,
значи, немој ни да си се осмелил на тоа во домот на
господин Хенри Мејхју.“

„Не сум јас крадец“, се побуни Чистачот.
„Мислиш, не си само крадец, господине Чистач.

Засега ќе ти ја прифатам приказната за мојот паричник и
како ти паднал в раце... ама велам, засега. Гледам дека со
себе носиш тенка хебла за отворање капаци на шахти, што
ми кажува дека си пребарувач по ѓубре, копач по
канализацијата, што е интересна професија, но не е за
човек што сака долго да живее. Затоа се чудам како си
уште жив, Чистачу, а еден ден и ќе откријам. Не ми се
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прави цвеќе за мирисање, те молам. Многу добро му ја
знам опачината на градов!“

Иако се запрепасти од зборовите на Чарли и се
побуни дека овој му се обраќа небаре е прост криминалец,
Чистачот многу се воодушеви: првпат слушна едно вакво
нагиздено старило да каже „чавката го зела“, што само му
потврди дека господин Дикенс е препреден тип, тип
поради кој и трудољубивиот може да го попаднат еден куп
гадости. Се исплати човек да се тргне на страна од вакви
нагиздени старила, инаку може да му најдат некој што ќе
му ги „среди“ забите со клешти, како што му ги „средија“
на Воли, живодерот, што го „скинаа“ за еден шилинг.
Така, Чистачот внимаваше да биде примерен кога го
поведоа по скалите нагоре и по ходникот низ мрачната
куќа и го внесоа во една спална собичка, во која беше
уште потесно зашто докторот уште не си беше заминал и
си ги миеше рацете во едно сатче. Тој со поглед полн
презир само попреку прелета преку Чистачот, а потоа го
крена кон Чарли, кој намести насмевка што човек ја мести
кога другите знаат дека е богат. Точно како што
претпостави Чарли, Чистачот никогаш не одел на
училиште. Наместо тоа, животот го посветил на учење, а
тука, за чудо, има голема разлика, па затоа од изразот на
лицето читаше подобро отколку од весник.1

Докторот му се обрати на Чарли: „Многу лоша
работа, господине, грозна. Јас дадов сè од себе и мислам
дека конците ѝ се мошне цврсти. Всушност, и покрај сè
што претрпела, девојката е крепка, а и немала друг избор.
Сега ѝ треба само нега и внимание, а најмногу од сè –
време, најдобриот лек.“

„Секако, и милост Божја, оти тој најмалку обвинува“,
рече Чарли и му втисна неколку монети в рака. На одење,
Чарли му рече на докторот: „Секако, докторе, во најмала
рака добро ќе ја напиеме и најадеме. Ви благодарам што
дојдовте и добра Ви ноќ.“

Докторот уште еднаш го прострела Чистачот со
мрачен поглед и побрза по скалите. Така е, нема дилема –
ако живееш на улица, мора да се научиш на човек да му го
читаш суратот. Тој веќе двапати му го прочита изразот на
Чарли и сфати дека овој му е наклонет на докторот исто
колку што докторот му е наклонет на Чистачот, а по
гласот сфати дека Чарли попрво би им верувал на добрата
храна и вода отколку на Господ – за кој тој само напати
беше слушнал и не знаеше скоро ништо, освен дека има
некоја дебела врска со богаташите. Во нив не спаѓаше
речиси никој нему познат (освен Соломон, кој некако
успеал да се спогоди со Господ и да добие многу, а
повремено и да му дава совети).

Штом крупното тело на докторот се истави од
собата, Чистачот успеа поубаво да ја загледа девојката. Си
рече дека сигурно има околу шеснаесет или седумнаесет
години, но постаро изгледаше, што е секогаш случај со

луѓето што ги претепале. Дишеше полека и ѝ се ѕиркаше
дел од косата, сосем златожолта. Без да се помисли рече:
„Без навреда, господин Чарли, но ќе може ли ноќва да ја
чувам девојката, до изгрејсонце? Нема ни да ја допрам ни
ништо и Ви се колнам дека ја гледам првпат во животов –
ама, не знам зошто, мислам дека треба да бдеам над неа.“

Тогаш влезе куќната помошничка и на Чистачот му
упати поглед полн чиста пизма и, на негово задоволство,
ист таков поглед му упати и на Чарли. Ѝ растеше мов како
мустаќи, а од под него се слушна мрморење. „Неjќам да
зборувам неповикана, господине. Не ми е тешко ноќеска
да чувам уште еден „писател на луњата“, нели така иде
зборот, ама не можам да одговарам ако уличаров направи
некоја беља и Вам да Ви ја спасам честа. Се надевам дека
нема мене да ме обвините ако ве испоколе сите на
спиење. Без навреда, ме сфаќате?“

Чистачот беше навикнат на ова – како и оваа
будалетинка, многумина мислеа дека секое од децата што
живее на улица сигурно е крадец или џепчија кој и
врвките од чевлите ќе ви ги украде додека да трепнете, а
после ќе ви ги препродаде. Си воздивна во себе. Си
мислеше, да, вистина е дека повеќето се такви –
всушност, речиси сите – ама тоа не е причина за паушални
оцени. Не, не, Чистачот не беше крадец. Него... па, него
само го бидуваше да пронаоѓа предмети. Не е ли вистина
дека понекогаш предметите сами испаѓаат од коли и
пајтони? Тој никогаш во животот не брцнал во нечиј џеб.
Добро, освен еднаш или двапати кога од километар се
гледаше дека нешто сигурно ќе испадне од џебот, па
Чистачот само вешто ќе го фатеше пред да падне на земја.
Тоа не се сметаше за кражба, туку беше само одржување
хигиена во градот, а, на крајот на краиштата, колку често
се случуваше... еднаш? Двапати неделно? Сепак, тоа беше
еден вид уредност, само и за тоа ќе се најде некој
кусоглед да те обеси за недоразбирање. Ама, Чистачот не
им оставаше можност да го разберат погрешно, тоа
никако, зашто беше брз и подвижен, а богами и
попаметен од глупавава старка што  не знаеше ни да
зборува правилно (што ли ѝ значи тоа „писател на
луњата“? Жива глупост! Демек, некој што заработува од
пишување луњи?) Браво за тој што ќе го погоди, ама,
искрени да бидеме, Чистачот избегнуваше сè што значи
работа. Секако, пребаруваше по канализацијата, ама тоа
го обожаваше. Пребарувањето не се сметаше за работа –
тоа беше живот, оживување. Да не беше глупав колку што
е тежок, уште сега ќе си беше во канализацијата и ќе
чекаше да помине луњата и пред него да се отвори цел
нов свет на можности. Мили му беа миговите во
канализацијата, ама сега Чарли цврсто го држеше за
рамото.

„Слушаш ли пријателе, госпоѓава те фати на дело, а
ако пробаш да изигруваш Џингис Кан во куќава, а јас

1 Иако му рече на Чарли дека не знае, Чистачот знаеше да чита, оти малку Соломон часовничарот, малку сопственикот на станот што го изнајмуваше, а малку Џуиш кроникл го
беа научиле. Ама, никому не му е во полза да им го кажува на луѓето нешто што не мора да го знаат.
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дознаам, ќе пратам луѓе да ти го скратат опашот. Ме
разбра? А, ќе замавнам со оружје што ни Џингис Кан на
сон не го видел и ќе го фрлам точно накај тебе, пријателе.
Сега ти ја оставам младава дама на твоја одговорност, а
тебе те оставам на одговорноста на госпоѓа Шарплс, а од
нејзиниот збор тебе ти зависи главата“, се насмевна
Чарли и продолжи, „Баш, „писател на луњата“ – ќе си го
запишам.“ Чистачот се вчудовиде, а можеби и госпоѓа
Шарплс, кога Чарли извади тефтерче и моливче и
набрзина нешто начкраба.

Очите на куќната помошничка ѝ светкаа со злобно
задоволство дури го меркаше Чистачот. „Можете да имате
доверба во мене, господине, вистина Ви велам. Ако му
текне на апашов да прави бели, ќе го испадам одовде и на
суд ќе го однесам за час, вистина Ви велам.“ Па вресна и
покажа: „Видете, веќе ѝ украде нешто на девојката!“

Чистачот се скамени, а раката му застана на полпат
до подот. Настапи мачен миг.

„Ех, госпоѓо Шарплс, навистина имаш очи на, на,
како да кажам... на Аргос Паноптес“, рече Чарли мирно.
„Случајно видов што сакаше момчево да крене од подот, а
веќе некое време лежеше до креветот – девојката го беше
стегнала в рака. Господинот Чистач сигурно сакаше да ни
го покаже. Подај ми го, Чистачу, ако може.“

Со сериозна желба да оди да моча, Чистачот му го
подаде пронајдениот предмет. Во него имаше евтин шпил
карти, но немаше време да ги разгледа дури Чарли го
држеше на око.

Чарли му одеше на нерви на Чистачот, ама сепак
рече: „Детска игра со карти, госпоѓо Шарплс, релативно
влажна и, би рекол, релативно детинска за дама на
нејзини години. „Среќни семејства“ – сум ја слушнал
некаде.“ Го испреврти шпилот од сите страни и најпосле
рече: „Госпоѓо Шарплс, ова е некоја мистерија, а јас ќе му
ја предадам на единствениот што би ги поместил и небото
и земјата за да ѝ го најде крајот и да го извади на
виделина – имено, на нашиов господин Чистач.“ Со овие
зборови му го подаде шпилот на запрепастениот Чистач и
весело му рече: „Не лути ме, Чистачу, оти точно сум ти ја
зел мерката, ти се колнам. Сега морам да одам. Ме чека
работа!“

А, тој беше сигурен дека Чарли му намигна на
излегување.

Ноќта минуваше толку брзо зашто толку голем дел
од неа веќе се лизна во вчера. Чистачот седеше на подот,
го слушаше бавното дишење на девојката и ‘рчењето на г-
ѓа Шарплс, која успеа да спие со едното око отворено и
сосредоточено на Чистачот како иглата од компасот што
стабилно покажува кон север. Што му требаше ова? Зошто
се смрзнуваше на подот кога можеше да му биде удобно и
да си се стутка крај печката на Соломон (чудесна
направија, која во исто време можеше да биде и фурна
ако имаше многу злато за топење)?

Но, девојката беше убава под сите тие повреди и тој

ја гледаше додека го вртеше влажното пакување глупави
гнасни картички одново и одново во рацете и зјапаше во
девојката чие лице беше маса модринки. Свињите ја имаа
добро исќофтано, како да беше боксерска вреќа. И тој
неколкупати добро ги тресна со хеблата, ама тоа не беше
доволно – жити Бога, не беше доволно! Има да ги најде,
секако дека ќе ги најде и има да ги помодри како
патлиџани...

Чистачот се разбуди на подот во полумрак осветлен
само од една трепетлива свеќа и целосно дезориентиран
додека не го препозна опкружувањето, во кое спаѓаше г-ѓа
Шарплс во столчето, која сè уште ‘рчеше како човек кој се
обидува да пресече свинче на пола. Но, уште поважен
овде беше звукот на еден мал и треперлив глас, кој
велеше „Може ли да ми дадете вода, ве молам“?

Ова речиси го испаничи Чистачот, но имаше и бокал
вода на тацната и тој наполни една чаша. Девојката ја
зеде од него многу внимателно и со гестикулација му
покажа да ѝ наполни повторно. Чистачот ја погледна г-ѓа
Шарплс, ја наполни чашата повторно, ѝ ја подаде и
прошепоти „Те молам кажи ми како се викаш“.

Девојката гракна, а не прозборе, ама гракна како
дама, како што би можела да гракне една принцеза-жаба
и рече „Не смеам никому да му кажам како се викам, но
вие сте многу добар, господине“.

Чистачот се вжари. „Ама зошто ве тепаа тие батки,
госпоѓице? Може ли да ми кажете како се викаат тие?“

Уште еднаш го чу разжалениот глас. „Не смеам“.
„Е па тогаш, госпоѓице, може ли да ве држам за рака

во оваа студеникава ноќ?“ Си помисли дека ова го прават
христијаните – или пак така имаше чуено. Малку на
негово чудење, девојката навистина ја подаде раката и ја
зеде неговата. Тој ја стегна и многу внимателно го
погледна прстенот на нејзиниот прст и си помисли: о,
колку злато има тука, а и прстен; лебами, човек може да
западне во неволја поради украсот. Украсот со орли на
него и странски неразбирлив јазик. Прстен кој нешто
значеше, така рече Чарли; прстен кој некој со сигурност
не би сакал да го изгуби. А, некако и орлите изгледаа
доста насилни.

Таа забележа дека тој се заинтересира. „Ми велеше
дека ме сака... маж ми. А потоа им дозволи да ме тепаат.
Но, мајка ми секогаш велеше дека ако некој стаса до
Англија, тогаш сигурно ќе биде слободен. Не им
дозволувајте да ме земат повторно, господине – не сакам
да одам“.

Тој се наведна и прошепоте, „Госпоѓице, јас не сум
господин, јас сум Чистачот“.

Поспано, девојката рече со нешто што Чистачот
мислеше дека е германски акцент, Чистачот? Човек кој се
чисти, што значи дека многу се движи наваму-натаму.
Фала ти, Чистачу. Ти си прекрасен, а јас сум уморна.

Чистачот успеа да ја фати чашата кога таа се слизна
во перниците.
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ПОГЛАВЈЕ 2
Во кое Чистачот се среќава со човек на умирање, а

еден човек на умирање се среќава со својата Божица; и
Чис тачот станува крал на пребарувачите по канализации.

КОГА ЅВОНАТА означија пет часот, г-ѓа Шарплс се
разбуди и испушти звук кој најмногу личеше на „плап“!
Очите ѝ се исполнија со отров кога го здогледаа Чистачот
и потоа пребараа по собата да не има показател за
ујдурми.

„Добро, млад тиквару, убаво си се наспа во спална
на христијани, како што ти ветивме – и како што се сом -
невам, за прв пат. Сега само излези одовде и пази! Будно
ќе те следам со око соколово дури не те снема од задната
врата, пази што ти велам“.

Ох, колку беа гнасни и неблагодарни тие зборови, а
таа не беше ништо поарна, го истера по нечистите задни
скали и низ кујната, каде така ширум ја отвори вратата
што ментешето ѝ крцна и пак се затвори со тресок, на
огромно задволство на готвачката, која ја следеше пан -
томимата.

Додека вратата висеше таму прекорно, Чистачот ре -
че, „Слушнавте што рече господин Чарли, госпоѓице, тој е
многу важен човек, и ми даде мисија, па сега имам ми си ја,
така мислам, а мисионерот добива бар залак појадок пред
да го исфрлат надвор на ладното. И не мислам дека г-н
Чарли би бил пресреќен кога ќе му кажам за недос ти гот од
гостопримливост што ми го покажавте, г-ѓо Шарпа“.

Ѝ го осакати името навредливо без око да му трепне
и баш му беше мило, иако таа се правеше како да не
забележала. Сепак, готвачката забележа и се насмеа со
доза на подбив. Чистачот никогаш немаше прочитано
книга, но да имаше прочитано, ќе ја прочиташе и
готвачката ко буквар – а чудесно е колку многу можеш да
научиш од поглед, или мрморење или пак дури и прдеж
доколку се вметне на вистинското место. Од една страна
беше јазикот, а од друга беше јазикот на флексиите, на
погледите, на ситните движења на лицето – парчиња
навика за кои сопственикот не беше свесен. Луѓето кои
мислеа дека лицето им е целосно празно не сфаќаа колку
си ги емитуваат најинтимните мисли пред секој што е
доволно снаодлив да ги сфати знаците, а знакот во
моментов, кој лебдеше во воздухот како да го носи ангел,
велеше дека готвачката не ја мириса домаќинката, а тоа
немирисање беше доволно големо што таа ја исмеваше
домаќинката дури и кога Чистачот стоеше таму.

Така тој претпазливо се направи како да е малку
поуморен и малку поисплашен и малку помолежлив од
обично. Во тој момент готвачката го приближи кон неа и
рече со тивок глас, но не толку тивок што домаќинката не
можеше да слушне „ОК, момче, варам малку каша – може
да земеш дел од тоа и парче овчко што само малку смрди,
а претпоставувам дека си јадел и полошо. Ќе ти стаса ли?“

Чистачот прсна да плаче; со добри солзи, полни со
душа и маснотии – како да имаа тело – и потоа падна на
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колена, плесна со рацете и рече, со огромна искреност,
„Бог да те благослови, госпоѓице, Бог да те благослови!“

Бесрамната глума му донесе многу голем сад каша со
прифатливо количество шеќер внатре. Овчкото сè уште не
беше во фаза да е толку старо што ќе прооди, па така тој
го зема со благодарност; барем би било добра основа за
пристојна чорба. Завиткано беше во весник и тој многу
набрзина го пикна в џеб од страв да не испари. А, пак,
кога дојде до кашата, ја буткаше лажицата наоколу додека
не остана ниедна капка, на очигледно одобрување на
готвачката, дама која, може да се рече, се тресеше како
желатин на сите места на кои човек може да се тресе кога
се движи, а тука спаѓаше и брадата.

Тој ја сфати како сојузник, барем против домаќин ка -
та, која сè уште зјапаше во него злобно, но потоа готвач -
ката го грабна остро за раката и вресна, многу погласно
отколку што требаше „Само слези малку во шпајзот за да
видиме колку многу си украл, момче мое, што велиш“?

Чистачот се обиде да ѝ се истргне од раката, но таа
беше, како што споменавме претходно, добро градена
жена – како сите готвачки и додека го влечеше се наведна
кон него и прос’ска „Не се опирај. Што си ти, будала на
будалите? Да не си зуцнал и слушај што ти кажувам!“ Ја
отвори вратата и го повлече по некои камени скалила во
едно место што мирисаше на кисели краставички. Откако
ја тресна вратата зад нив, малку се опушти и рече: „Ста -
рана вреќа ќе се заколне дека сигурно си украл многу
ѕрнѕурки кога беше овде синоќа, а биди сигурен дека
крадецот на тие ѕрнѕурки е самата дама. Затоа ќе биде
многу веројатно дека кои било пријателства што си ги
оформил овде ќе испарат како утринската роса. Ова се -
мејство е пристојно и секогаш е лесна жртва за тешките
приказни, од упропастените занаетчии или паднатата
жена која би сакала повторно да падне, а доаѓале и си
оделе и такви. И многу од нив се искрени, да ти кажам
право. Знам јас.“

Колку што можеше поучтиво, Чистачот се обиде да ѝ
ги тргне рацете од себе. Таа изгледаше како да го гали
малку повеќе од што беше одобрено и како да имаше од -
реден ентузијазам и искра во окото.

Му го виде изразот и рече „Не сум била отсекогаш
ваква стара вреќа; еднаш паднав и пак станав. Така треба
да се живее, момче. Секој може да се крене ако има до -
волно квасец. Не бев отсекогаш ваква, жими сè, ќе се чу -
диш и тоа многу ќе се чудиш – а може и ќе се засрамиш“.

„Да, госпоѓо“, рече Чистачот. „И ако може да не ме
галите“.

Таа се насмеа и ѝ се затресе брадата и потоа малку
свечено рече „Кујнската помошничка ми рече дека се збо -
рува дека си спасил некоја слатка девојка од грубијани
синоќа и знам, едноставно знам дека ќе те обвинат за
нешто освен ако не ти ги покажам цаките. Така, батка, ти
само дај ѝ го на Тета Квикли овде што и да е тоа со што
мислиш да избегаш и ќе гледам да го вратам кај што му е

местото. Ми се допаѓа ова семејство и не сакам да бидат
ограбени, дури ни од пргаво момче како што си ти. Па,
ако сега признаеш, сите гревови ќе ти бидат простени и
ќе си отидеш оттука без дамка на името, иако посакувам
да можев да го речам истото и за твоите други дамки“.
Носот ѝ се набра кога ја забележа состојбата на неговите
панталони.

Со муртење, Чистачот ѝ подаде една сребрена лажи -
ца и ѝ рече, „Една лажица, само зашто сè уште ја држев
кога ме доведе овде!“ Потоа го извади шпилот карти. „А
ова, госпоѓо, ми го даде Господин Дикенс“.

Сепак, озарена, готвачката пак го погали надолу и
тогаш му ги најде ножот, металната боксерица и малата
хебла; зајадливо ги игнорираше, но исто така го натера да
си ги соблече и чевлите за да го провери, по што се згрчи
од миризбата, а раката театрално си ја стави на носот и
разјасни дека бара од него да ги обуе повторно што е
мож но побрзо. Весело рече „Немаш ништо во палтенцето,
а? Не би бил првиот што има. Не, не морам да погледнам;
имаш повеќе месо на ребрата од повеќемината како тебе,
што значи дека си многу невин или пак многу паметен;
верувам дека е второто и би била навистина изненадена
да е првото. Е сега, наредно е дека ќе те извлечам нагоре
и ќе ти се дерам како на ѓубре, што и си, за да може ста -
рана вреќа да нè чуе. Ќе се дерам дека темелно сум те
пребарала под ризик на моето здравје и дека те исфрлам
апсолутно со празни раце. Потоа ќе те исфрлам од вра та -
та со шпицот од чизмава колку да биде драматично, а
потоа ќе си се вратам на работа и уште повеќе ќе уживам
кога ќе ми текне на старата гнасна чизма како врие како
котел пчели.“ Го погледна Чистачот долго како да го мер -
ка и му рече, „Одиш по ѓубрињата, нели“?

„А да, госпоѓо“.
„Многу ‘рмбање, а малку пари, така сум слушнала“.
Никогаш никому не кажувај му ништо. И така тој

рече „Е па добро, не знам госпоѓо, си го вадам лебот“.
„Е, па ајде сега, да изведеме една пантомима за нив

како што личи, а после да те нема, ама запомни – дојди да
си ја видиш Квикли ако ти треба другар. Го мислам тоа
што го велам: ако некогаш можам да ти помогнам, треба
само да свирнеш. А ако ти затропам на врата во тешки
времиња, не ми ја затворај“.

Надвор, сонцето одвај се гледаше од чадот, замаг ле -
носта и маглата, но за некој како Чистачот тоа беше јас -
ното светло на денот. Тој се согласуваше дека малку сонце
е ок, затоа што помагаше да ти се засуши облеката, но на
Чистачот му се допаѓаа сенките и кога беше можно, кана -
лизацијата, а во моментов нешто во него ја сакаше оса ма -
та на темнината.

И така со хеблата го отвори капакот на најблиската
шахта и се спушти во нешто што воопшто не беше така
лоша површина одоздолу. Бурата синоќа беше доволно
фина за да ја направи канализацијата малку поподнос -
лива. Секако, очекуваше да има и други пребарувачи по
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канализации доле, но Чистачот имаше нос за злато и за
сребро. 

Соломон рече дека неговото куче Онан има нос за
накит. Впрочем, Чистачот со задоволство ќе му ја дадеше
таа чест, затоа што мора да ти биде греота за кутрото суш -
тество, кое одвреме-навреме беше навистина за срамои,
но од некоја причина наостреното лиценце на кученцето
навистина се осветлуваше кога ќе помирисаше рубини.
Понекогаш Чистачот го носеше надолу во мракот со себе
и ако чудесниот нос на Онан најдеше богатство долу во
темнината, тогаш кога ќе се вратеа дома Соломон му дава -
ше дополнителни пилешки желутци.

Чистачот посака денес кучето да биде со него, зашто
Онан имаше толку добри уши што можеше да наслушне
ненадеен дожд оддалечен на километри и би лаел сог -
ласно со тоа – но тој тргна во погрешната област без да
има време да оди и да го донесе, така што требаше да го
направи најдоброто што можеше, што после сè беше
мошне добро. Ако ви фаќа црпката, како на Чистачот, би
си ја грабнале украдената стока и би излегле на свеж
воздух долго време пред првиот наплив на вода од бурата
да дојде по канализацијата.

Но, се чинеше дека вчерашната бура го испразни
небото. Денес беше мирно како воденички брзак во туне -
лите: мали барички тук и там, со малo поткапнување во
центарот на канализацијата. По бурата, најмногу мири са -
ше на влажни мртви нешта, скапани компири и лош воз -
дух – а деновиве за жал и на срања. Ова секогаш го збес -
нуваше Чистачот. Од тоа што му кажа Соломон, некои
батки што ги викале Римјани ја изградиле канализацијата
за водата од дождот да тече кон Темза, наместо да се
истура во домовите на луѓето. Но, деновиве контињата тук
и там ги правеа цевките да течат од нивните ѓубралници
во канализацијата и Чистачот сметаше дека ова навистина
не е фер. Доволно лошо беше со сите стаорци доле, без да
мораш да се осигуриш дека си стапнал на кафеаво џуџе.2

Неколку снопа светлина се протнаа од одводниот
канал преку решетките за канализацијата, кои имаа дупки
за водата да протекува, но, всушност, доколку си преба -
рувач по канализации, тогаш ќе треба да се обидуваш да
напипаш – со прстите на рацете, а и со прстите на нозете –
да не наидеш на нешто тврдо што би се заглавило на ѕи -
дот што се рони, додека водата тече надолу. Но, би морал
да пребаруваш со умот и со инстинктот, а тоа е душата и
сржта на бидувањето пребарувач по канализации – така го
учеше стариот Дедо и му велеше дека до тој степен би мо -
жело пребарувањето да стане дел од тебе што би можел
да го намирисаш златото дури и помеѓу кафеавите
џуџиња.

Чистачот не знаеше многу за Римјаните, но кана ли -
зациите што ги беа изградиле беа стари и се распаѓаа. Ех,

бандите повремено доаѓаа овде за да подзакрпат по неш -
то повремено, но секогаш изгледаше ко да потфатиле
нешто овде и нешто онде, а ретко беше нешто големо.
Работните банди – кои понекогаш добиваа и официјална
работа, за потпирање и за поправање на делови од
канализациите кои вечно беа во распаѓање – би те бркале
доколку те најдат, иако тие не беа толку млади колку
Чистачот, па тој лесно можеше да ги остави зад себе.
Освен тоа, тие беа работни луѓе со работно време, а еден
пребарувач по канализации би можел да работи цела
вечер кога има добра вечер, за да ги напипува сите тие
места каде паднала цигла од ѕидот или пак подот не бил
рамен. Најдобри се местата каде водата се врти во вртлог
и се насобираат пени, полушилинзи, четвртина пени, и –
ако ептен, ептен имаш среќа – некојпат и златни монети
или круна; можеби дури и брошови, сребрени шноли за
шешири, часовници или златни прстени. Сите би се врте -
ле наоколу во оваа темна вртелешка, голема вртечка
топка од леплива кал, која, ако си среќен пребарувач и
веруваш во Божицата на пребарувачите, тогаш ти – да, ти
– би можел да бидеш среќниот пребарувач по канали за -
ции кој еден ден нашол топка со кал како голем пудинг од
слива. Ова е тоа прекрасно нешто што пребарувачите го
знаат како пребарувачко азно, што, доколку го отвориш
би ти донело среќа за цел живот.

Чистачот ги имаше најдено сите овие нешта еднаш-
два пати, а повремено ќе најдеше и две од нив заедно во
некоја мала пукнатинка, која ќе ја запаметеше во главата
и на која, секако, повторно ќе ѝ се навратеше. Но, иако
можеше да се врати со некои добра кои би го насмеале
Соломон, тој никогаш го немаше сретнато големиот залак
на ѓубре и накит и пари кои беа клучот за подобар живот.

Но, си помисли тој, па каков подобар начин на жи -
вот има, отколку да си пребарувач на ѓубре, бар кога си
Чистачот? Светот, а тука мислеше на Лондон, беше созда -
ден за него, само за него; му одеше во прилог баш како
што Божицата мислеше. Златниот накит и валутите беа
тешки и лесно се фаќаа, а мртвите мачки, стаорците и
кафеавите џуџиња пловеа, што беше добро, затоа што
никогаш не би сакал да настапне на нешто меко – фала му
на Бога што пловеа. Но, Чистачот размислуваше, додека
речиси расеано, но многу методично ја напипуваше кана -
лизацијата и се погрижи да ги покрие омилените стапици,
додека во исто време внимаваше да не најде некои нови,
што би направил еден пребарувач по канализации докол -
ку најде нешто како вистинско пребарувачко азно? Ги
познаваше тој нив, другите пребарувачи по канализации,
кога имаа добар ден, што правеа со пленот? Што правеа
со сите тие тешко заработени пари за кои наштрабуваа во
калта? Ги испиваа и тоа, колку повеќе пари имаа, толку
повеќе пиеја. Можеби доколку беа разумни ќе си тргаа по

2 Кокни сленг на римување, скратено од Ричард трети, што за среќа се римува со друг интересен збор.
(заб. на прев. Во оригиналното дело за нашиот употребен сленг стои „Richard“, скратено од “Richard the third”, кое во сленгот на

римување се римува со “turd”, а тоа пак значи - фекалии)
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малку настрана за покрив над глава и топол оброк; а наут -
ро пак беа без вода во очите.

Почувствува ѕвечкање под прстите! Тоа беше звукот
на два полушилинга заедно во местото наречено „Стариот
верник“ – добро како за почеток.

Чистачот знаеше дека го бидува малку повеќе од
другите пребарувачи по канализации; затоа и го имаше
прекршено секое правило на пребарувачите и имаше вле -
зено во канализација за време на бура и дури и можеби и
ќе му успееше да не се случеше таа тепачка и тоа што сле -
деше. Затоа што ако внимателно си ја бркате работата, ќе
видите места во канализацијата каде пребарувачот може
да виси во меур од воздух, а околу него целиот свет збес -
нува. Ќе си најдеше добро место и додека беше ладно да
се смрзнеш, тој беше првиот во оваа близина што ќе си го
собереше шлагот од тортата. А, сега мораше да побрза
затоа што и другите пребарувачи доаѓаа во канализациите
кон него и одеднаш имаше искра додека сонцето фати
нешто. Исчезна моментално, но тој си ја запамети и вни -
мателно одеше кон местото каде што му велеше главата
дека се наоѓа искрата и најде куп кал на песочен нанос
каде истекот на помалата канализација се влеваше во
оваа канализација; сè уште капеше. 

Ете го – мртов стаорец, а во вилиците имаше нешто
што личеше на златен заб, но како што се испостави, из -
лезе дека е златна монета цврсто стегната во забите на г-н
Стаорец. Да имаше избор, никогаш не би допрел стао рец,
па затоа и си носеше хебла со себе долу. Ја употреби
заедно со ножот и ги подигна и отвори гнасните мали
вилици и нагло ја извади златната монета. Ја легна парич -
ката на сечилото на ножот и ја крена до капките од ѕидот,
па така се обиде да ја измие колку-толку.

Дај Боже секој ден да е вака добар како овој! Кој би
работел на ваков ден? Оџачарот би морал да работи цела
недела за да ги добие парите што тој ги собра денес. Ех,
да си пребарувач по ѓубре на ваков ден!

А тогаш го слушна грофтањето...
Чистачот нервозно го заобиколи стаорецот и влезе

во помалата канализација, која беше до пола загушена со
смет – голем дел од неа беа парчиња дрво, дел беа остри
како нож – и сите други отпадоци што се имаа отстрането
претходната ноќ. Но, на зачудениот поглед на Чистачот му
се причини дека поголемиот дел од сметот е човек, а чо -
векот не изгледаше добро; немаше нешто многу каде што
требаше да биде едното око, но другото се отвораше и го
погледна Чистачот во лицето. Смрдеше, тоа лице во кое
погледна Чистачот и тој затрепери, затоа што го позна -
ваше.

Тој рече „Ти си, Дедо, нели“?
Најстариот пребарувач по канализации во Лондон

изгледаше како да го мачеле и Чистачот речиси поврати
кога го виде останатото од него. Најверојатно работел
сам, исто како Чистачот и се заглавил кога надошла поп -
лавата и на него имаше сè, сè што некој фрлил или

загубил или пак сакал да го скрие и да се ослободи. Голем
дел од тоа се смачкало во Дедо, кој, сепак, се обидуваше
да седне исправено, покриен со модринки, крвавеше и
беше обоен со секаква гадост каква што можеше да се
најде само во поплавената канализација.

Дедо плукна кал – или пак, Чистачот се надеваше
дека е само кал – и рече изнемоштено „Ах, ти си Чистачу.
Добро е што те гледам во ваква добра форма, така да
речам; ти си добро момче, јас отсекогаш сум велел,
попаметен отколку што јас некогаш сум бил, знаеш. Затоа
од тебе сакам сега, ама веднаш, да ми најдеш шише од
најлошото бренди што можеш да го најдеш и да го вратиш
овде и да го налееш во ова што некогаш ми беше грло,
важи?“

Чистачот се обиде да тргне дел од работите настрана
од старецот, кој офкаше и мрмореше, „Ама, слушај ми го
зборот. Истрескан сум за сите пари, будала каков што сум,
и тоа на мојава возраст! Требаше да бидам попаметен,
глупава стара будала. Гледам дека денес изедов повеќе
залаци од што сум гладен и време е да се умре. Биди
добро момче и донеси ми пијачка сега, ајде добро момче;
имаш полушилинг и круна и пет пени во мојава десна
рака и уште се таму оти можам да ги осетам и сите тие се
за тебе, момче мое, среќно момче.

„Еве“, рече Чистачот. „Нема ништо да земам од тебе,
Дедо!“

Стариот пребарувач затресе со главата, односно со
тоа што му беше останало од неа и рече „Прво, јас не сум
ти вистински дедо, вие момчињата ме викате така само
затоа што сум многу постар од вас и жими Божицата, има

да ми ги земеш работите кога ќе ме нема, затоа што и ти
си пребарувач по ѓубре, а пребарувачите по ѓубре го зе -
маат тоа што ќе го најдат! Е сега, знам каде сум и знам
дека има продавница за алкохол тука близу, по горниот
тек на реката. Бренди, ти велам, и тоа од најлошото што
го имаат, а потоа сеќавај се на мене топло. А сега да те
нема или ќе те следи клетвата на пребарувачот на уми -
рање!“

Чистачот излезе од наредната решетка од канали -
зацијата со трчање, ја најде мрсната продавница за алко -
хол, купи две шишиња бренди што мирисаше како да
може да ти падне носот и потоа се симна по канали за ци -
јата пред да изумре ехото на неговиот Дедо кој замину -
ваше.

Дедо беше уште таму и се лигавеше нешто сурово, но
се обиде малку да се поднасмевне кога го виде Чистачот,
кој му го подаде првото отворено шише, кое тој си го
налеа во грлото во една долга голтка. Дел од брендито му
искапе од устата, додека молеше за другото и велеше „Ова
ќе ми помогне, а да навистина, баш на ваков начин треба
да си отиде еден пребарувач по канализации“. Потоа
гласот му стана шепот и со едната релативно добра рака
го грабна Чистачот и му рече, „Ја видов, момче; Божицата,
стоеше поголема од животот еве кај што си тука, целата
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црвена и златна и светеше како кралско сонце. А потоа ми испрати бакнеж и ми даде знак и
кидна, ама како дама, нормално“.

Чистачот не знаеше што да каже, но успеа да го каже, сепак. „Ти ме научи многу, дедо.
Ме научи за Божицата на стаорците. И слушај, извади го вкусот на канализацијата од устата,
а потоа мислам дека ќе можам да те извадам од овде на друго подобро место. Ќе се обидеме
ли, те молам?“

„Нема шанса, момче. Мислам дека да ме кренеш сега, ќе се распаднам на парчиња, но
не ми смета ако најдеш време да останеш со мене некое време“. Во темнината имаше друг
течен звук додека Дедо уште пиеше од жестокото бренди и продолжи „Тебе ебано многу те
бива, ете тоа ќе ти кажам; мислам, повеќето од момчињата што ги гледам дека се занимаваат
со тоа едноставно немаат осет за пребарување, ама сите овие години ме радуваше кога
гледав како ти го третираш пребарувањето како некој професор од книга. Сум те видел како
само зјапаш во куп срање и очите ќе ти светнат како да знаеш дека дефинитивно има нешто
што вреди под тоа. Ете, тоа го правиме ние момче – наоѓаме вредност во тоа што тие озгора
го исфрлаат, во тоа за што тие не се грижат. А тука спаѓаат и луѓето. Сум те видел како пре -
баруваш, момче и знаев дека тоа ти тече во крвта, како мене.“ Се закашла и делчиња од
искршеното тело му се придвижија во стравотен танц. Знам како ме викаат, Чистачу, ме ви -
каат кралот на пребарувачите по канализациите. Според мене, сега ти си тоа и го имаш мојот
благослов.“ Тоа што му беше останало од устата му се насмевна. „Никогаш не дозна кој ти е
татко, нели момче?“

„Не, Дедо“, рече Чистачот. „Никогаш не сум знаел, а најверојатно ни мајка ми не знаела;
а не знам ни која ми е мајка“. Вода се цедеше од таванот додека Чистачот зјапаше во ништо
посебно и рече „Ама ти секогаш си ми бил Дедо, секако го знам тоа сега и да не ми го дадеше
знаењето за пребарувањето по канализации никогаш немаше да откријам за сите места овде
што инаку ќе ги откриев на Куково лето, како Мелстром и Спалната на кралицата и Златната
ограда и Улицата на владетелите и Батон бек спин и Вдиши длабоко. А да, од таму ми дадоа
сланина дузина пати додека сè уште учев! Фала за тоа, Дедо. Дедо...? Дедо!“

А потоа Чистачот стана свесен за нешто во воздухот или можеби за суптилниот звук на
нешто што било таму, а потоа нежно престана да биде. Но, уште имаше нешто; и како што
Чистачот се наведнуваше почувствува нешто што се носеше со последниот здив и едноставно
лебдеше додека Дедо рече, од местото кај што беше сега „Ја гледам Божицата, момче, ја
гледам Божицата...“.

Дедо му се смееше и продолжи да се смее додека светлината во очите не му згасна, ко -
га Чистачот потоа се наведна и со почит му ја отвори раката на човекот за да го земе нас лед -
ството кое со право му припаѓаше. Изброја две парички, кои свечено му ги стави на очите на
мртовецот, затоа што па, тоа беше нешто што мора да го направиш оти отсекогаш така се
пра вело. Потоа погледна во мракот и рече „Божице, ти го праќам Дедо, чесен стар батка кој
ме научи сè за пребарувањето по канализации. Гледај да не го нервираш оти пцуе за сите
пари“.

Излезе од канализацијата како Пеколот и сите демони да го гонат. Со сомнеж дека би
можело да биде така, тој ја истрча кратката далечина до Севен дајалс3 и споредбената
цивилизација што се наоѓаше во малиот таван на зградата каде живееше и работеше и
бркаше бизнис Соломон Коен во една мала соба над скалите, кои со тоа што беа високо му
дадоа гледиште на нештата кои тој најверојатно не сакаше да ги види.

3 раскрсница каде се спојуваат седум улици во Лондон – заб. на прев.
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Jo Baker

Longbourn
Hangi övgü zeki bir hizmetçinin övgüsünden daha değerlidir?

BİRİNCİ KİTAP

I. BÖLÜM

Kâhya… Bayan Hill ve iki hizmetçi…

Etrafta çıplak dolaşılmayacağı gibi, elbiselerin de yıkanmadan giyilmesi düşünülemez, en azından
Hertfordshire’de özellikle eylülde, bu böyle. Çamaşır günü kaçınılmazdı fakat ev ahalisinin haftalık ça-
maşır temizliği kuşkusuz Sarah için hiç de hoş bir görev değildi.

Saat sabahın dört buçuğunda işe koyulduğunda, hava serindi. Demirden tulumba kolu buz gibiydi
ve eldivenlerine rağmen, toprağın derinliklerinden suyu çekip kovaya boşaltırken, ellerinde soğuktan
oluşmuş kızarıklıklar göze çarpıyordu. Önünde üstesinden gelmesi gereken koca bir gün vardı ve bu sa-
dece başlangıçtı.

Etraf sakindi. Koyunlar yamacın eğilimlerinde birbirlerine sokulmuşlar, kuşlar çalılıklarda tüyle-
rini devedikeni gibi kabartmışlardı; ormanda, düşen yapraklar bir kirpinin geçişiyle hışırdıyordular;
dere, yıldız ışığını kayalar üzerinde yansıtmakla meşguldü. Aşağıda, ahırda, inekler sıcak nefes bulutla-
rı horulduyor, domuz ahırında ise, dişi domuz kıpırdayarak, yavrularını bağrına basıyordu. Bayan Hill
ve kocası, en yukarıdaki küçük tavan arasında, aşırı yorgunluğun getirdiği derin ve deliksiz bir uyku-
daydılar; iki kat aşağıda, ana yatak odasında, Bay ve Bayan Bennet yatak örtüsünün altında tıpkı bir
çift mezar tümseği gibiydiler. Genç hanımların beşi de kendi yatağında uyuyor, onların yaşındaki her
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genç hanım ne düşlerse onu düşlüyorlardı. Ve bütün bunların
yanı sıra, donuk yıldızın ışığı parladı; çatıdaki kiremitleri ve kal-
dırımla döşenmiş avluyu aydınlattı, alet edevat kulübesinin, fun-
dalığın, çimenliğin yanındaki küçük bakımsız alanın, sülünlerin
toplandığı yerin ve tulumbayı çeken, kovayı doldurup yana ko-
yan, avuçları yaralı, Longbourn’un iki hizmetçisinden biri olan
Sarah’nın üzerinde parıldadı. Sarah yeni bir kova alarak doldur-
maya başladı. 

Doğu tepelerinin üzerinde, gökyüzü şeffaf bir maviliğe
bürünüyordu. Sarah, ellerini koltuk altlarına sıkıştırmış, nefesi
havada buğulanırken, o tarafa göz atıp ufuk çizgisinin ötesindeki
aydınlık vahşi yerleri ve günü sona erdiğinde bile güneşin nasıl
oralarda parlayacağını, esmer tenli insanların yarı çıplak çalış-
tıkları Barbados, Antigua ve Jamaika’yı, neredeyse hiç eşya giy-
mediklerinden çamaşır yıkamaya gerek duymayan Amerikalı
Kızılderilileri ve oraya gidip bir daha başka insanların iç çama-
şırlarını yıkamasına gerek kalmayacağı günleri düşledi.

Öne eğilmiş kovaları boyunduruğa yerleştirip tökezleyerek
kalkarken, çünkü diye düşünüyordu, aslında hiç kimse başka bi-
rinin kirli çamaşırıyla uğraşmamalı. Genç hanımlar elbiselerinin
altında kaymaktaşından yapılma heykeller gibi pürüzsüz ve gi-
zemliymiş gibi davransalar bile, kirlenmiş eşyalarını temizlen-
meleri için gözden kaybetmek amacıyla yerlere savurduklarında,
içlerindeki gerçek, zayıf, dayanıksız, çarpık yaratık ortaya çıkı-
yor. Belki de ona süslü gergefler arkasından veya bir kitap üze-
rinden emirler yağdırmalarının sebebi buydu: o ter izlerini, leke-
lerini, âdet kanamalarını fırçalayıp temizleyen kişiydi; onların
melekler gibi ihtişamlı olmadıklarını biliyordu, böylece onlar da
Sarah’nın yüzüne bakamıyorlardı. 

Sarah sendeleye sendeleye avlunun arkasına doğru yürür-
ken kovalardan su sıçrıyordu; tam kulübenin önüne gelmişti ki
yer ayağının altından kaydı, dengesini kaybetmişti. O an gözün-
de uzandıkça uzandı, böylece kovaların nasıl boyunduruktan fır-
layıp boşaldıklarını, emeğinin boşa gittiğini ve yere düştüğünde
acı hissedeceğini fark etmesi için yeterince zamanı oldu.
Kovalar yere düşüp tekrar fırlarken çıkan sesten ürken kargalar,
kayın ağaçlarından tam bir yaygara koparttı; Sarah taştan kaldı-
rıma sertçe düştü. Burnu, zaten tahmin ettiği şeyi onaylıyordu:
domuz pisliğine basmıştı. Dişi domuz beraberinde yavrularıyla
geçen gün avluya çıkmıştı ve görünen o ki henüz kimse arkaları-
nı temizlememişti; kimsenin zamanı olmamıştı. Her günün işi,
yarına sarkıyor ve hiçbir iş bitirilemiyordu, Bak, işte, bu günün
işi tamamıyla bitti, diyemezdiniz hiçbir zaman. İş, sabah üstüne
basıp kayasınız diye uzadıkça uzuyor, sizi bekliyordu.

______________
Kahvaltıdan sonra, mutfak ateşinin önünde, ayaklarını al-

tında toplamış halde, Lydia şekerli sütünü içiyor ve Bayan
Hill’e söyleniyordu.

“Ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin, Hill.
Aşağıda ne güzel ve rahat bir yaşam sürdürüyorsun.”

“Siz öyle diyorsanız, Lyddie hanım.”
“Oh, tabii ki diyorum! İstediğini yapabiliyorsun, değil mi,

kimse etrafında dolaşıp her yaptığını incelemiyor? Tanrım!
Jane’nin ahlak derslerini tekrar dinlemek zorunda mıyım – oysa
sadece biraz eğleniyordum ”

Yan kapıda, alet edevat kulübesinde, Sarah çamaşır tahta-
sına doğru uzanmış, lekeli elbisenin eteğini çitiliyordu. Eteği
kızların odasından yere atılmış halde aldığında neredeyse bir ka-
rış çamur içindeydi, bu yüzden bütün gece kül suyunda beklet-
mişti; sabun, lekeleri çıkarmıyor, fakat soğuktan çatlamış elleri-
ni yakıyor, sızlatıyordu. Sarah sık sık, eğer Elizabeth kendi etek-
lerini yıkamak zorunda kalsaydı, onları giyerken büyük ihtimal-
le daha dikkatli olacağını düşünürdü.

Bakır kazan fokurduyor, içinde bir sürü elbise kaynıyordu;
önündeki buğulanmış pencerede su damlaları sıralanmıştı.
Sarah, kaygan taş zemine basmamak için ayağını dikkatlice le-
ğenlerin altındaki tahtadan, kazanın yanındaki tahtaya attı.
Etekliği gri kabarcıklı suya daldırdı, tokaçla kaldırıp havasını çı-
karmak için suya doğru ittirdi, sonra karıştırmaya başladı. Bir
sonraki giyişte yine kirlenecek olsa bile, bir eteklik bembeyaz
oluncaya kadar yıkanmak zorundaydı. Böyle söylenmişti ona –
ve buna boyun eğmeliydi. 

Polly buz gibi çamaşır leğenine dirseklerine kadar batmış
şekilde, Bay Bennet’in yakalıklarını duruluyor, sonra da onları
kolalamak için soğuk pirinç suyuna sokuyordu.

“Sence işimiz daha ne kadar sürer Sarah?”
Sarah, inceleyen gözlerle etrafına baktı. Islak elbiselerle

dolu fıçılar; temizlenmenin çeşitli aşamasında bekleyen yığınla
eşya. Bazı yerlerde, çamaşır gününde yardım alırlardı. Ama ke-
sinlikle burada değil. Longbourn konağında kirli elbiseleri ken-
dileri yıkıyorlardı.

“Daha çarşaflar, yastık kılıfları ve bizim eşyalar da var.”
Polly ellerini önlüğüne sildi ve yığınları saymaya başladı,

fakat sonra parmaklarının ne kadar pembeleştiğini fark etti; kaş-
larını çata çata ellerini çevirdi, onları sanki vücuduna ait olma-
yan ilginç şeylermiş gibi inceledi. Bu saatte gayet uyuşuk olma-
lıydılar.

“Âdet bezleri de var,” diye ekledi Sarah.
Evin kadınlarının sıklıkla sinirli, beceriksiz ve ağlamaklı

olduğu ve sonra kanadıkları, şu ayın talihsiz zamanıydı. Bezler
şimdi farklı bir fıçıda bekletiliyor, kasap dükkânı gibi rahatsız
edici bir koku yayıyordu; onlar en son, kazanlardaki kalan suda
kaynatılacaktı.

“Bitirmemiz gereken beş yığın daha var sanırım.”
Sarah somurtarak içini çekti ve koltuk altındaki dikişi ko-

pardı; elbisesinde ter izi gözüküyordu ve bundan nefret ederdi.
Bayan Hill bu poplin kumaşına Eau de Nil1 dese de Sarah hep
Eau de Bile2 olduğunu düşünürdü; onu bu elbisenin içinde göre-
cek kimse olmadığı için elbisenin çirkin rengi önemli olmasa
bile, sökük önemliydi. Elbise Mary için dikilmişti, pamuk gibi
yumuşak kollar, dikiş yapan ve piyano çalan eller giymeliydi.
İçinde eğilip bükülmek çok zordu ve Sarah’nın onu giymesinin
tek nedeni, diğer kaba kumaştan yapılma elbisesinin fırçalanıp
dövülerek, sırılsıklam vaziyette üzerindeki iğrenç domuz koku-
sunun çıkması için serilmesiydi. 

“Hadi elindekileri şuraya koy da görevleri değişelim,”
dedi. “Biraz sen karıştır, ben de çitilerim.”

Zavallı küçük ellerini koru biraz, diye düşündü Sarah, fa-
kat kendi elleri de daha iyi durumda değildi. Bakır kazandan, le-
ğenlerin olduğu taraftaki tahtalara döndü, Polly’nin geçebilmesi
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için kenara çekildi. Çamaşır maşasıyla kolanın içinden bir yaka-
lık çıkardı ve vıcık vıcık damlaların leğene dökülmelerini sey-
retti.

Polly, tokaçla kazanı gümbürdetirken, silik tırnaklarıyla
alt dudağını çekiştiriyordu. Gözleri hâlâ kanlıydı ve Bayan
Hill’den bahçenin durumu için işittiği azar içini acıtıyordu.
Sabah şömineleri yakması gerekmişti, sonra Pazar yemeğini ha-
zırlamıştı, daha sonra yemek yediler, nihayet hava karardı ve ha-
liyle yıldız ışığında kim domuz pisliği temizleyebilirdi ki?
Ayrıca tavaları ovmamış mıydı? Parmak uçları kum yüzünden
yıpranmıştı. Ve düşünsenize, suç domuz ahırı kapısının manda-
lını gevşek bırakıp iyi bir burun darbesiyle açılabilmesini sağla-
yanda değil miydi? Sarah’nın düşüşü ve emeğinin ziyan oluşu
için zavallı sömürülen Polly yerine – etrafına bakıp sesini alçalt-
tı ki ihtiyar adam onu duyamasın – domuzların bakımından so-
rumlu Bay Hill suçlanmamalı mıydı? Domuzların pisliğini onun
temizlemesi gerekmez miydi? İhtiyar pasaklı ne işe yarardı ki
zaten? Hep ona ihtiyaç duyulduğu zaman neredeydi? Bir elin
nesi var, iki elin sesi var, hep böyle demez miydiler? Sarah başı-
nı sallıyor, halden anladığını belirten sesler çıkarıyordu, fakat
dinlemeyi çok önceleri bırakmıştı.

Koridor saati dördü vurduğunda, Bay ve Bayan Hill ye-
mek odasındaki aileye - Pazar rostosundan geriye kalan – çama-
şır günü soğuk ara yemeğini servis ediyorlardı, iki hizmetçi kız
otlakta, öğle sonrası serinliğinde buharlı tüten ıslak çamaşırları
seriyorlardı. Bu sırada Sarah’nın elindeki kızarıklıklardan biri
patladı ve kanamaya başladı; Sarah hemen elbiseleri kirletme-
mek için elini ağzına götürüp kanı emdi. 

Bir anlığına sıcak dilinin soğuk tenine dokunmasıyla çeşit-
li algısal hayallere gömüldü, acıyan yarası, tuzlu kan, sıcak du-
daklar, iyice bakmıyordu, yanılmış da olabilirdi, fakat yamaca
giden yolun karşısında bir hareketlenme gördü; eski, dar sığır
çobanı yolunu ve Londra’yı Longbourn köyüyle bağlayan yol-
cuk ve ondan da öte yeni Meryton yolunda.

“Bak, Polly – gördün mü?”
Polly dişlerinin arasına sıkıştırdığı mandalı çıkarıp, ip üs-

tünde tuttuğu gömleğe tutuşturdu, sonra dönüp baktı. 
Yol iki köhne çit arasından geçiyordu. Sürüler kuzeydeki

uzun yolculuklarından bu yolla dönerlerdi. Hayvanları daha gör-
meden duyardınız, uzaktan gelen inek böğürmelerini, kazların
aksi haykırışlarını, yavruların geride kalan annelerini çağırmala-
rını. Konağı geçtiklerinde ise, durum kar gibi değişiyordu; tuhaf
telaffuzlarıyla taşranın içlerinden gelip, daha onların orada oldu-
ğunu fark edemeden ortadan kaybolan adamlar da vardı. 

“Ben kimseyi görmüyorum, Sarah.”
“Ama hayır, baksana.”
Şimdi tek hareket, daldan dala sekip böğürtlenleri gagala-

yan kuşlarınkiydi. Polly döndü, ayak parmağını kuru toprakta
sürüyerek bir taşın yerini değiştirdi; Sarah gözlerini ayırmadan
biraz daha baktı. Ağaçlık çay renginde çürümüş yapraklarla do-
luydu, çobanpüskülü batan güneşte neredeyse siyah gözüküyor-
du, kestane ağacının iskeleti ise yeni dallanmış yerlerde çıplak
kalmıştı.

“Hiçbir şey.”
“Ama orada biri vardı.”
“İyi de şimdi orada değil.”

Polly yerden bir taş alıp haklı olduğunu göstermek için
fırlattı. Yoldan uzağa düşse de meseleyi bir sonuca bağlamıştı.

“Peki tamam.”
Bir mandal elinde, diğeri dişleri arasında, Sarah gözlerini

o taraftan ayırmadan, bir gecelik daha serdi; belki de gördüğü
ışığın bir oyunuydu, alçak sonbahar güneşinde yükselen buhar,
belki de Polly haklıydı, nihayetinde – sonra durdu, elini gözleri-
ne siper etti –işte tekrar oradaydı, yolun daha ilerisinde, çıplak
çalılarla dolu bir alanın ardından geçiyordu. İşte o, oradaydı.
Onun bir adam olduğundan emindi: anlık bir gri ve siyah, uzun
ve rahat adımlarla yürümesi; uzak mesafelere aşina bir adam.
Ağzındaki mandalı aceleyle aldı, ellerini çırpmaya başladı.

“İşte, Polly, şimdi görüyor musun? Seyyar satıcı olmalı.”
Polly inanmayan bir imayla gözlerini devirdi, fakat tekrar

dönüp baktı.
Adam tekrar budaklı bir karaçalı ardında kaybolmuştu.

Fakat şimdi başka bir şey vardı; Sarah neredeyse duyabiliyordu:
titrek bir ses, sanki o – seyyar satıcı dediği, cebir tahtasına tuttu-
rulmuş hesapları ve çeşitli ıvır zıvırla dolu sırt çantasıyla – ken-
di kendine ıslık çalıyordu. Belli belirsiz ve garipti; sanki dünya-
nın öbür ucundan geliyor gibiydi. 

“Bunu duydun mu, Pol?” Sarah sessizlik için kızarmış eli-
ni kaldırdı.

Polly etrafında sallanarak ona baktı. “Bana Pol deme, şu
adı sevmediğimi biliyorsun.”

“Şışşş!”
Polly ayağını yere vurdu. “Zaten Bayan Mary yüzünden

Polly denilmek zorundayım.”
“Polly, lütfen!”
“Tek sebebi, o bir Hanım ben ise değilim, benim de vaftiz

adım Mary ama nedense ona Mary denirken benim adım Polly
ile değiştiriliyor.”

Sarah yolu gözlemeye devam ederken, Polly’ye hiç mem-
nun olmadığını gösteren sesler çıkararak susması için işaret edi-
yordu. Polly’nin yakınmalarına alışılmıştı, fakat bu yeniydi: sır-
tında çantası, dilinde ezgi yoldan geçen bir adam. Hanımlar on-
dan satın alacaklarını aldıktan sonra, mutfağa inip daha ucuz ıvır
zıvırını satardı. Ah, keşke giyebileceği daha güzel bir şey olsay-
dı! Kaba kumaştan elbisesi de Eau de Bile’inden daha güzel de-
ğildi ki onu giyemediği için pişmanlık duysun. Ama: hikâye ve
şiir kitapçıkları veya kurdeleler ve düğmeler ve iki haftada kol-
ları yeşil lekelere boğan kalay kaplı bilezikler – ah, şu hiç deği-
şim yaşanmayan yerde bir seyyar satıcı görmek ne saadetti.

Yol evin arkasında kayboluyordu ve birinin geçtiğine dair
başka bir ses veya işaret yoktu, böylece etekliği serdi, kendine
gelerek başka bir taneyi de alelacele acemice serdi. 

“Hadi Polly, biraz işine odaklan, olur mu?”
Ama Polly çimenliğe doğru fırlayarak, duvara dayandı ve

yan çayırda özgürce otlayan atlara konuşmaya başladı. Sarah
onu önlüğünün ceplerini karıştırıp atlara meyve verirken gördü;
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1 Soluk ye ilimsi sarı rengi (çev.)
2 Safra ye ili (çev.)
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Polly atların burunlarını okşarken, Sarah çalışmaya devam edi-
yordu. Sonra Polly kendini duvarın üstüne çekerek tepesine
oturdu, topuklarını vurarak, başı eğik bir şekilde, alçak güneşte
gözlerini kısıyordu. Bazen, Sarah’ya sanki Polly’nin kulağına
periler fısıldıyormuş gibi geliyordu.

Çamaşır günü gerçekten yorucuydu, hele bir de işine hâlâ
tamamıyla ayak uyduramamış biri için – bu yüzden Sarah,
Polly’e karşı duyduğu sevgiden ötürü onu azarlamadan aylak
aylak dolaşıp, canı ne isterse yapmasına—ki bu dereye dal par-
çacıkları atmak veya kozalak toplamak olabilirdi—izin verdi ve
işini kendi başına bitirdi.

Sarah son boş çamaşır sepetini otlaktan taşırken, hava ka-
rarıyordu ve bahçe hâlâ temizlenmemişti. Gri çamaşır suyunu fı-
çılardan kaldırımlara dökerek, işin geri kalanını kül alaşımlı sa-
buna bırakmıştı. 

Bayan Hill çamaşır günü siniriyle doluydu; bütün gün zil-
lere tek başına koşmak zorunda kalmıştı: Bennet’ler onun yardı-
mına koşacak hizmetçilerin çamaşırlarla meşgul olmalarını pek
umursamamıştı.

Sarah elleri acır, arkası ağrıyan, kolları fazla çalışmaktan
sertleşmiş halde bulaşıkhane temizliğini bitirdiğinde, Bayan Hill
hizmetlilerin sofrasını hazırlıyordu. Sarah’nın önüne sertçe sanki
beni yalnız bırakırsan bulacağın bu dercesine bir bakış atarak bir
tabak soğuk salamura domuz kafası koydu. Suçlanması gereken
biri varsa o sensin. Salamura et pişerken gerektiği gibi dikkat
edilmediğinde oluşan, pelteleşmiş, grimsi bir pembelikteydi;
Sarah yemeğe tiksintiyle baktı.

Bay Hill içeri yanaştı. Arkasında, bahçede, Sarah’nın gö-
züne yan çiftlikten, boyun atkısını içeri sokuştururken elini ve-
dalaşmak için kaldıran bir işçi gördü. Bay Hill ona başını salla-
makla yetindi ve kapıyı kapattı. Diliyle rahatsızlık veren bir di-
şini yoklarken, ellerini pantolonunda siliyordu. Oturdu. Bayan
Hill ekmeği keserken yemek masada titriyordu.

Sarah kilere girip hardal şişesini, ceviz turşusu kavanozu-
nu, siyah tereyağını ve yabanturpunu topladı ve bütün bu çeşni-
leri masaya, tuz ve tereyağının yanına getirdi. Kollarının uyu-
şukluktan kurtulmaya başlamasıyla kızarıklıkları birer işkenceye
dönüştü; elinin yan tarafıyla diğer elinin kızarıklıklarını ovuştur-
maya başladı. Bayan Hill asık suratla ona baktı ve başını salladı.
Sarah elleri üstüne oturdu, bu onu biraz rahatlatmıştı: Bayan
Hill haklıydı, kaşımak sadece daha kötü yapardı, ama kaşıma-
mak da katlanılır gibi değildi.

Polly beraberinde temiz bir hava bulutu, kırmızı yanaklar
ve sanki bir insandan beklenen en çok çalışma seviyesi kadar
çalışmış gibi masum bir bakışla içeri doğru salındı: masaya otu-
rup kaşık ve bıçağını eline aldı ama Bay Hill buruşuk yüzünü
kavuşturduğu ellerine eğince hemen elindekileri masaya bıraktı.
Sarah ve Bayan Hill de ellerini bağdaştırdılar ve Bay Hill
Tanrının kelamını söylerken onlar da onunla beraber mırıldandı-
lar. Bitirdiğinde çatal bıçak sesleri yükseliyordu. Bayan Hill’in
bıçağı altındaki salamura et titriyordu.

“O hâlâ yukarda mı, abla?” diye sordu Sarah.
Bayan Hill başını kaldırmadı bile. “Hı?”
“Satıcı hâlâ yukarıda hanımlarla beraber mi? Şimdiye dek

işini bitirir diye düşünmüştüm.”

Bayan Hill sabırsızca kaşlarını çattı, bir parça pelteyi ko-
casının, diğer birini de Sarah’nın tabağına bıraktı. “Ne?”

“Bir seyyar satıcı gördüğünü sanıyor,” dedi Polly.
“Sanmıyorum, gördüm.”
“Görmedin, sadece görmeyi diledin.”
Bay Hill başını tabağından kaldırdı; soluk gözleriyle bir o

kıza bir bu kıza baktı. Susturulmuşçasına, Sarah salamura etini
mıncıkladı; Polly, bunu bir zafer sayarak kendininkini sırıtarak
kaşıkladı. Bay Hill çatık bakışlarını tabağına çevirdi.

“Sabahki Bayan Long’un ziyaretinden sonra bugün eve
kimse gelmedi.” dedi Bayan Hill.

“Bir adam gördüm sandım. Bu tarafa geldiğini zannettim.”
“Irgatlardan biri olmalı.”
Bay Hill pelteyi ağzına attı, çenesi bir ineğinki gibi kalan

birkaç dişini en iyi şekilde kullanabilmek adına bir ileri bir geri
gidiyordu. Sarah onu görmezden gelmeyi denedi; Bay Hill’i
görmezden gelmek: her yemekte uyguladığı bir numaraydı.
Hayır, demek istedi; ırgatlardan biri değildi, olamazdı. Onu
görmüştü. Ve şu belli belirsiz, akılda kalmayan ıslığını da duy-
muştu. Onun şu bir deri bir kemik serserilerden biri veya çit ba-
samağında oturup piposunu çiğneyip şu paytak paytak yürüyen
ihtiyarlardan biri olma fikrini düşünmek dahi istemiyordu. 

Fakat Bay Hill’in yüzündeki sessizlikten, Bayan Hill’in
çabuk sinirlenir ruh hali ve Polly’nin her zamanki zıtlığından iti-
raz etmenin bir işe yaramayacağını biliyordu. Bayan Hill ise
onun üzüldüğünü görerek yumuşadı; Sarah’nın yanına yaklaşa-
rak gevşek bir saç tutamını başlığının içine tıkıştırdı.

“Hadi yemeğini ye, bir tanem.”
Sarah’nın gülüşü kısa sürdü. Etten bir parça kesti, ilk önce

hardala buladı, sonra yabanturpuna, daha sonra siyah tereyağıyla
yağladı, bir parça ceviz turşusu serpiştirerek dikkatle dudakları-
nın arasına yerleştirdi. Çiğnedi. Ağzındaki şey, jambon tadına,
pelteleşmiş, eriyen beyin ve ince şerit halinde et parçacıkları ve
beklenmeyen bir çıtırtıydı. Ağzındakileri yutarak, hızla küçük
birasından bir yudum aldı. Bu gün hakkındaki tek iyi şey çok
yakında bitiyor olmasıydı.

Yemekten sonra, Sarah, Polly ve Bayan Hill, yorgunluktan
konuşamayacak halde oturup, kaz yağı kutusunu elden ele do-
laştırdılar. Sarah beyazımsı bir madde çıkararak parmak uçların-
da yumuşattı. Yara bere içindeki ellerini bununla yağladı, sonra
parmaklarını büküp gerdi. Hâlâ ağırsa da, derisini patlamaktan
kurtarmış ve tekrar yumuşatmıştı.

Bay Hill, kadınlara nezaket olsun diye, kilerde beceriksiz-
ce bulaşıkları yıkıyordu. Sıçrayan su, gıcırtı ve tabak çanak ta-
kırtısı duyuluyordu. Bayan Hill porselenler için endişeleniyordu.

Daha sonra Bay B. Kütüphanedeki zili çalıp bir parça kek
ve onun Madeira şarabını ister, Bay Hill’in huysuzca ayaklarını
sürterek istediklerini ona götürmesine neden olurdu. Yaklaşık
bir saat sonra, Bayan Hill kırıntılarla dolu tabağı ve kirlenmiş
bardağını alır, Sarah da oturma odasındaki hanımların akşam ye-
meğinden arda kalanları bir tepsiyle aşağıya taşır ve gün nokta-
lanırdı. Çamaşır gününde, akşam yemeği bulaşıkları ertesi günü
bekleyebilir. Ayrıca, çamaşır gününde Sarah’nın, Bay B.’den
ödünç aldığı herhangi bir kitabı okumaya gereken takati yoktur.
Bu yüzden eski Courier’i3 alarak Bayan Hill hatırına üç günlük
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haberleri sesli okudu, gazeteyi katlarken kaz yağlı elleri boyan-
dı. Uyuyan çocuk veya dalmış ihtiyar adamı uyandırmamak için
kısık sesle okuyordu – İspanya’da tez bir zaferin umuduna dair
söylentileri, Sarah’yı savaşın dans etmek olduğu ve generallerin
el ele tutuşup döndükleri bir hayale sürükleyen Buonaparte’nin
nasıl savunmaya çekilip yakında harekete geçeceğini yazan ha-
berleri okudu. Sonra bir ses duyuldu.

Sarah gazeteyi indirdi. “Bunu duydun mu?”
“Hı?” diye sordu uyuklamakta olan Bayan Hill. “Ne?”
“Bilmiyorum, dışarıda bir ses. Bir tıkırtı.” 
Hafif bir kişneme duyuldu, ahırda rahat durmayan atların

patırtıları geliyordu.
“Sanırım dışarıda biri var,” dedi gazeteyi kenara bırakarak

ve uyuyan çocuğun başını dizlerinden çekti.
“Hiçbir şey değil,” dedi Bayan Hill.
Polly doğruldu, hâlâ uykuluydu. Bay Hill homurdanarak

gözlerini kırpıştırdı, sonra aniden çenesini ovalayarak kalktı.
“Bu da nedir?”

“Bir şey duydum.”
Bir an için hepsi dinlemeye koyuldu.
“Çingeneler olabilir” dedi Sarah.
“Çingeneler burada ne arar?” diye sordu Bay Hill.
“Atlar.”
“Çingeneler atları bilir, çingeneler aptalca işlere kalkış-

maz.”
Tekrar dinlediler. Polly başını Sarah’nın omuzuna yasladı,

gözleri kapalıydı.
“Kimse yok işte. Herhalde bir faredir,” dedi Bayan Hill.

“Kedi onun icabına bakar.”
Sarah başını salladı, fakat hâlâ dinliyordu. Polly’nin nefes

alışı tekrar yavaşladı, vücudu gevşemeye başladı.
“Tamam, o zaman,” dedi Sarah. “Hadi yatağa.”
______________
Sarah korsesini çözerken, ay ışığı perdenin altından sıza-

rak içeriyi azıcık aydınlattı. Odanın içinde hareket ederek perde-
leri çekti ve dışarı, ahır üzerindeki kocaman sarı ayı seyretti.
Etraf gündüz gibi aydınlıktı; etraf uyuyordu, pencereler karan-
lıktı; hiçbir hareket yoktu. Çingeneler’den eser yoktu, herhangi
bir fare kıpırtısından da öyle. 

Seyyar satıcı olabilir miydi? Belki de geceyi burada geçi-
rip, şafak ağardığında kimse görmeden yola koyulacaktı?
Çantası boşalmış olduğu için, bir pazar veya ticaret kentinden
yeni mal almaya gidecekti? Böyle yaşamak gerçekten de ilginç
olmalıydı. Şuraya buraya gidip hiçbir yerde fazla vakit geçirme-
den; dar yollarda ve büyük şehirlerde başıboş dolaşmak, belki
de denize kadar gitmek. Yarın, kim bilir: Stevenage’ye varabilir-
di, belki de Londra’ya.

Mum neredeyse bitmişti. Sarah ateşi söndürdü, perdeyi
çekti ve uyuyan Polly’nin ısıttığı yatağa yattı. Uzandığı yerden
örtülü pencereye bakıyordu: Seyyar satıcının dışarıda bir yerde
olduğunu bile bile, hele parlayan ay ışığında uyku tutacağını hiç
zannetmiyordu. Ama Sarah hâlâ çok gençti ve sabahın dört bu-

çuğundan beri ayakta zor işler yapmıştı, şimdi saat on biri vu-
rurken, nefes alışı yavaşladı ve uykuya vardı.

II. BÖLÜM

“Kurnazlığa yakın her şey âdiliktir.”

Bunu bulabildikleri için şanslıydılar. Bay B. gazeteyi kat-
layıp yana koyarken böyle dedi.

İspanya’daki savaş ve donanma’ya alınan bir sürü yete-
nekli adam; basitçe söylenirse, adam kıtlığı yaşanıyordu.

Adam kıtlığı? diye tekrarladı endişeyle ablalarını incele-
yen Lydia: mesele bu muydu yani? İngiltere’nin erkekleri tüke-
niyor muydu?

Babası gözlerini yukarı dikti: Sarah ise kocaman afallamış
gözlerle Bayan Hill’e bakıyordu: eve yeni bir hizmetçi geliyor-
du! Erkek hizmetçi! Neden daha önce söylememişti? Cezveyi
bağrına basarak, aynı bakışla karşılık verdi ve başını salladı:
şışşş! Ben de bilmiyorum, tek kelime bile etme! Böylece Sarah
hafifçe başı ile onaylayarak, dudaklarını sımsıkı kapattı ve dik-
katini tekrar masaya çevirdi, soğuk jambonu servis etti: her şey
açığa çıkacaktı nasıl olsa, sormak gereksizdi. Aslında doğrudan
sorulmadığı sürece bir şey söylemenin anlamı yoktu. Böyle ko-
nuşmalara sağır kalmak ve kendi fikrini üretemezmiş gibi gö-
rünmek en iyisiydi.

Bayan Mary bir parça jambonu servis çatalına geçirdi.
“Lydia, Babam senin şu yakışıklıları kastetmiyor değil mi, baba-
cığım?”

Bay B. Bayan Hill’in kahvesini koyması için kenara çeki-
lip, gerçekten de Lydia’nın yakışıklılarını kastetmediğin belirtti:
Görünen o ki onlar hep bolca bulunuyorlardı. Fakat ciddi bir işçi
eksikliği vardı, işte bu yüzden bu gençle bu kadar çabuk anlaş-
maya varmıştı – Bayan Hill kahveleri koymakla meşgulken özür
dilercesine ona bakıyordu – gerçi Aziz Michael yortusu4 hiz-
metçi işe alıp, işten çıkarma günü olsa da daha vakti değildi.

“Aldığım bu tez karara itirazınız var mı, Bayan Hill?”
“Aksine çok memnun oldum efendim, umarım iyi biridir.”
“Öyle, Bayan Hill; sizi temin ederim.”
“Kim o, babacığım? Komşu köşklerden mi? Aileyi tanıyor

muyuz?”
Bay B. cevap vermeden önce fincanını kaldırdı. “Dürüst,

namuslu bir genç, iyi bir aileden geliyor. Ondan gerçekten de
çok etkilendim.”

“Ben, şahsen, bizim arabamızı sürecek genç bir adam ola-
cağı için çok memnunum.” dedi Lydia, “Bay Hill arabanın sürüş
kısmına tünediğinde hep sanki bir maymunu eğitmişiz de, orası-
nı burasını tıraş etmişiz de başına bir şapka koyarak oraya oturt-
muşuz gibi görünüyor.”

Bayan Hill masadan uzaklaştı ve cezveyi yan masanın
üzerine bıraktı.

“Lydia!” diye aynı anda bağırdı Jane ve Elizabeth.
“Ne? Benziyor işte, siz de biliyorsunuz. Aynı bir örümcek

3 Bir gazete ismi (çev.)
4 İngiltere, Galler ve  rlanda’da 29 Eylül’de kutlanan yortu (çev.)
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maymunu, Bayan Long’un kız kardeşinin Londra’dan getirdiği
cinsten.”

Bayan Hill gözlerini aşağıya, söğüt desenli içi yumurta ka-
buklarıyla dolu porselen tabağa indirdi. Üç insancık küçük köp-
rülerinden geçmeye devam ediyordu ve gemicik Çin denizinde
kulağakaçan gibi salınıyordu, orada her şey sakin, değişmeyen
ve mükemmeldi. İçini çekti. Bayan Lydia kasten yapmamıştı,
hiçbir zaman yapmazdı zaten. Her ne kadar patavatsızca konuş-
sa da, haklıydı: böyle bir değişim iyi olurdu. Bay Hill son za-
manlarda iyice yaşlanmıştı. Geçen kış kaygılandırıcıydı: uzun
araba sürüşleri, hanımların dans edip iskambil oynadıkları geç
saatler; Bay Hill’i çok üşütüyordu, eve döndüğünde saatlerce
ateşin önünde titrerken, nefesi göğsünde gürlüyordu. Gelecek kı-
şın baloları ve partileri onun işini bitirebilirdi. Arabayı sürecek,
evde işe güce koşacak bir delikanlı, sadece herkesin hayrına
olurdu. 

Bayan Bennet duyduğu bir konuşmayı, şimdi zevkle koca-
sı ve kızlarına anlatıyordu, en iyi hanelerde aile ve misafirlerin
hizmetindeki uşaklardan bol ne vardı, tabii onlara çok daha fazla
ücret ödendiğini herkesin bilmesi şartıyla. Ayrıca onlar için yük-
sek vergiler ödenmeliydi ne de olsa bütün dinç delikanlılar ya
tarlalarda ya da savaşta gerekliydiler. Bennet’lerin şimdi servis
yapan, kapılara bakan akıllı bir genç adamı işe aldıkları öğreni-
lince, çevrede bu büyük yankı ve hayret uyandıracaktı.

“Kızlarımız, bize sağladığınız bu üstünlük için eminim
size minnettardırlar Bay Bennet. Çok düşüncelisiniz. Söyleyin,
şu delikanlının ismi ne?”

“Adı James,” dedi Bay Bennet. “Çok yaygın bir soyadı
var. Smith ismini taşıyor.”

“James Smith.”
Konuşan Bayan Hill’di, kısık sesle söylese de, ağzından

çıkanı herkes duymuştu. Jane fincanını kaldırarak yudumladı;
Elizabeth kaşlarını kaldırdı fakat tabağına bakmaya devam etti;
Bayan B. kâhyasına bir göz attı. Sarah Bayan Hill’in kızardığını
fark etti, gelişmeler o kadar yeni, o kadar tuhaftı ki Bayan Hill
bile bir an için kendini kaybetmişti. Sonunda Bay B. yutkunarak
boğazını temizledi ve sessizliği bozmuş oldu.

“Söylediğim gibi, çok yaygın bir soyadı. Onu güvenceye
almak için süratle karar vermeliydim, bu yüzden daha önce bil-
gilendirilmediniz, Bayan Hill; Önceden size danışmayı yeğler-
dim.”

Kırmızı yanaklarıyla, kâhya başını onaylarcasına öne eğdi.
“Tavanın hizmetkâr bölümünde siz, kocanız ve kızlar kal-

dığı için, ona ahırın üstünde kalabileceğini söyledim. Bundan
başka ev ile ilgili ayrıntılarla siz ilgilenirsiniz.”

“Teşekkür ederim efendim,” diye mırıldandı Bayan Hill.

“İşte.” Bay B. gazetesini hışırdattı ve yine ardına saklandı.
“Hallettik. Bunu çözdüğümüze sevindim.”

“Evet,” dedi Bayan B. sana yardım edecek bir çift ele
daha ihtiyacın olduğunu hep söylemez miydin zaten, Hill?
Şimdi senin yükün hafifler değil mi? Hepinizin yükü hafifleye-
cek.”

Hanımı tombul eliyle Sarah’yı çağırdı, sonra, elini sallaya-

rak diğer hizmetlilere işaret etti: mutfakta çömelmiş ateşi eşele-
yen Bay Hill ve arka merdivenleri ıslak bir Türk havlusuyla
ovalayan Polly.

“Bay Bennet’e bu nezaketinden dolayı minnet duymalısı-
nız bence.”

“Teşekkür ederim, efendim,” dedi Sarah
Sözler nazikçe söylendiyse de, Bayan Hill ona bir bakış

attı; ikisi bir an için göz göze geldiler.
“Teşekkür ederim, efendim,” dedi Bayan Hill.
Bayan Bennet kalan son parça tereyağlı çöreğine kaşık do-

lusu reçel yağlayarak, ağzına attı, iki kere çiğnedi; ağzı dolu
dolu konuştu: “Gidebilirsin, Hill.”

Bay B. gazetesinin üzerinden karısına baktı, sonra da göz-
lerini kâhyaya çevirdi.

“Evet, teşekkürler, Bayan Hill,” dedi. “Şimdilik gidebilir-
siniz.”

III. BÖLÜM
Bay Bennet ilk evlendiği zaman iktisat gayet lüzumsuz gö-

rünüyordu…

Sarah Bennet’lerin odasından lazımlığı aldı, dar arka mer-
divenlerin sahanlığından geçiyordu. Başını yana çevirmiş, dik-
katlice yürümekteydi. Şükürler olsun ki sadece sıvı vardı; o kor-
kunç lapa katı şeyler yoktu. 

Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu, kötü
hava yüzünden sabah sabah eve hapsolmuş genç hanımlar, evi
gürültüye boğuyorlardı. Yukarı katta Mary’nin piyano çalışı du-
yuluyordu – Sarah’nın eğitilmemiş kulağına, gayet hoş geliyor-
du bu; bir sürü arka arkaya çalınan nota, çoğu da doğru notalar-
dı sanki – Lydia’nın kahkahası, keskin ayak sesleri ve en sonun-
da zavallı Kitty’nin kızgın haykırışları – “Bu evde çok fazla in-
san var! Çok fazla!” – sonra Elizabeth’in sakinleşme çağrısı ve
Jane’nin yatıştırıcı ses tonu ve en sonunda, huzur.

Jane evin sakinleştiricisiydi: alevlerin örtüsü.
Sarah ağır ağır zemin kata indi, koridor kapısından içeri

girdi, orada Bay B.’nin kütüphaneden gelen mırıltılı sesini duya-
biliyordu; sıklıkla kendi kendine konuşurdu veya kitabında: söy-
lediği üzere bu evde adamakıllı bir konuşma ancak böyle yapıla-
bilirdi.

Tam kapı aralığını geçmişti ki, Sarah durdu, o anda: başka
bir ses duydu. Sanki Bay B.’nin konuştuğu kitap cevap vermişti.
Bu bir kadın sesiydi, sözleri anlaşılmasın diye kısık sesle konu-
şuyordu ama Sarah anında konuşanın kim olduğunu anlamıştı.
Konuşan Bayan Hill’di. Ve devam ediyordu. 

Sarah geriye doğru bir adım attı ve koridoru incelemeye
başladı. Kütüphane kapısı kapalıydı. Cilalı ahşap, yontulmuş pi-
rinç kapı kolu, her şey yerli yerindeydi. Fakat her nasılsa, kapı
sanki bilhassa bir amaçla kapanmıştı.

Elindeki lazımlık ağırlaşıyordu, dışarıdaki yağmurun sesi-
ni duyabiliyordu ve oluklardan sular akıyordu ve Bayan Hill
hâlâ konuşuyordu, yavaşça, ivedilikle, ısrarla, sözleri alay eder-
cesine belirsizdi. Gizlice dinlemek en büyük günahlardan biriy-
di; Bayan Hill, Sarah ve Polly’nin eğitimlerinde buna çok dikkat
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etmişti, ama bu kadarı da fazlaydı. Sarah lazımlığı çıplak tahta-
lara bıraktı, hizmetçi koridorundan çıktı, ana salon boyunca ne-
fesini tutarak süründü.

Bir eli soğuk ahşap kütüphane kapısında, dinliyordu. Hâlâ
ne söylendiğini anlayamamıştı; sadece bir şeyler konuşulduğunu
duyabiliyordu; bu tam olarak gizlice dinleme sayılmazdı, değil
mi? Ve Bayan Hill hâlâ konuşuyor, konuşuyor ve konuşmasının
bu kadar uzun sürmesi daha tuhaf bir hal alıyordu. Bay B. size
kitap verirdi, fakat sizin kitap hakkındaki düşüncelerinizi merak
etmezdi. Size hizmetiniz için teşekkür ederdi fakat hiçbir zaman
sizinle göz göze gelmezdi. Bayan Hill’in ona bu kadar çok söy-
leyeceği ne vardı ki ve neden – en hayret verici şey de buydu-
Bay B. ona izin veriyordu?

Birdenbire bir şeyler değişti. 
Parmakları üzerinde hızlıca ana salona gitti, açık kapıdan

kayarak hizmetçi koridoruna girdi. Kalbi hızla atarken, lazımlığı
yerden almak için eğildi, sonra da geldiği tarafa doğru baktı.
Fakat Bayan Hill gözükmedi. Kütüphanenin içinde ise sanki çal-
kalanmış zencefilli bira vardı – şişenin ağzı patlamış, içinden
püskürecek başka bir şey kalmayıncaya kadar köpük fışkırıyor-
du: Bayan Hill adeta fırtına koparıyordu. Sarah gözlerini koca-
man kocaman açtı. Nasıl bu kadar kızgın olabilirdi? Nasıl buna
cüret edebilirdi?

Ve sonra Sarah az daha lazımlığı dökecekti, sıkıca kavra-
yıp dengelemesi gerekti – Bay Bennet, Bayan Hill’i basitçe gön-
dermekle kalmadı, bunun yerine sesini onun sesinden fazla yük-
seltti, sesler birbirine karışarak daha gür çıkıyor, tam bir arapsa-
çına dönüşüyordu, sonra birdenbire derin bir sessizlik belirdi.
Sessizliğin ardından gelen öfkeli tıslama, kesin bir tehdit gibi
ansızın sona erdi. Ayak sesleri duyuldu, kapının ardında el yor-

damıyla aranan kapı kolu çevrildi. Sarah oradan sıvışmıştı bile,
yan kapıdan çıkıp arkasından kapamış, yüzünü yağmura çevir-
mişti; bu yüzden Bayan Hill’in kütüphaneden çıkışını, kapıyı
kapatışını, orada bir anlığına durup, derin nefes alarak kendini
sakinleştirmeye çalışmasını, daraltıcı korsesiyle baş etmesini
görmedi.

Sarah evden uzaklaşırken, Mary’nin hâlâ müziğini icra
edişini, biraz sonra Jane ve Lizzy’nin gelip müdahale edeceği
Kitty ve Lydia arasındaki başka bir çekişmeyi duyuyordu.
Yağmurda sırılsıklam ıslanan Sarah, çakıl taşlı yoldan geçti ve
tuvalete girdi, kötü kokan soğuk küçük odada eğilerek lazımlı-
ğın içindekileri kokuşmuş çukur deliklerinden birine döktü. Her
şey olduğu gibiydi yine de her şey farklıydı.

Altı yaşında, kederli, bu dünyada yapayalnız olan Sarah,
tertemiz önlüğü, bembeyaz başlığı ve ardında kocaman mutfa-
ğıyla Bayan Hill’e rastlamıştı. Mahalle gözetleyicisini kovup ka-
pıyı yüzüne çarparken, onun yavru piliçleri korumaya gönderil-
miş bir tilki olduğunu söylemişti, sonra mutfak masasına Sarah
için bir tabure çekerek, hoş mavi kenarlı bir kâsede ekmek ve
süt sunarak üzerine şeker serpiştirdi. Sonra oturup Sarah’nın ye-
mek yemesini izledi. Utancını yenen Sarah, fakir haliyle, kâsede
bir tek kırıntı bile bırakmadı. Böylece Bayan Hill vah vahlaya-
rak ve başını iki yana sallayarak, bu zavallı çocukları aç bıraka-
rak işledikleri suçları anarak kâseyi kaldırdı ve tekrar taze ek-
mek ve kremalı süt koyarak Sarah’nın önüne bıraktı, ama bu kez
daha fazla şeker serpti. Ve ikinci kâse üzeri şekerli ekmek ve
sütü veren ve o zamandan bu yana ona ve aynı aç ve fal taşı
gözleriyle aralarına katılan Polly’ye sayısız iyiliklerde bulunan
Bayan Hill bundan daha iyisini hak ediyordu. Günah olsun ol-
masın, Sarah bir daha asla birini gizlice dinlemeyeceğini biliyor-
du: bundan bir hayır gelmezdi.
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