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Bernice Rubens, Rus asýllý bir Yahudi ailenin kýzý olarak 1928
yýlýnda Cardiff, Ýngiltere’de doðdu. Savaþ sonrasý Ýngiliz ede
biyatýnýn önemli yazarlarýndan biri olan Rubens, öðrenimini
Güney Wales Üniversitesi’nde tamamladýktan sonra bir süre
öðretmenlik yaptý. Roman, sinema ve TV senaryolarý, belge
seller, tiyatro oyunlarý alanlarýndaki çeþitli yapýtlarýyla Ame
rican Blue Ribbon, Booker, Welsh Sanat Konseyi ödüllerini
aldý. Shirley MacLaine ve Shabana Azmi’nin baþrollerini üst
lendiði Madam Sousatzka baþta olmak üzere romanlarý be
yazperdeye de aktarýldý. Rubens 2004 yýlýnda Londra’da öldü.

Ufuk Boran Kaptan, 1953 yýlýnda doðdu. Kadýköy Maarif Kox
leji’nde aldýðý Ingilizce eðitimini, 1973-75 yýllarý arasýnda
Oxford, St. Clare’s Hall’da tamamladý. 1975 yýlýnda baþladýðý
ve çokuluslu þirketlerde, zaman zaman da reklam ajanslarýn
da sürdürdüðü çalýþma hayatýný halen devam ettiriyor. Ufuk
Boran Kaptan’ýn Sevdiklerim ile Kar Çiçeði ve Sýrlar Yelpazesi
adlý çevirileri Can Yayýnlarý arasýnda yer aldý.
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Yaþamý boyunca endiþeyi uyarýcý bir hap gibi kul
lanmýþtý Bayan Crominski; ve doðal olarak da baðýmlý
hale gelmiþti yýllar içinde. Onsuz yaþamasý mümkün
deðildi; bu yüzden ortada tasalanacak hiçbir þey olma
sa da, artýk bir alýþkanlýk halini almýþ olan sýkýntýlý,
uykusuz bir geceyi garantilemek için, günlük dozunu
alýrdý. Kaygýyý, kiþiliðinin bir parçasý olarak, güneþin
hiç yüzünü göstermediði havalarda bile kendisini izle
yen, bedenine gömülmüþ bir gölge gibi yanýnda taþýrdý.
Evinin sokaðýna sapan köþeyi döndü. Altý, yedi
adým attýktan sonra, kendi evini görebildi. Eh, çok
þükür evi alev alev yanmýyordu. Hâlâ orada, tek parça
olarak duruyordu; ve lütfen Tanrým, Marcus içinde
olsundu; ve yine lütfen Tanrým, yataðýnda olsundu.
Geç saatlere kadar çalýþmak zorunda olduðu, Mar
cus’un yalnýz kaldýðý, kendi kendine yemek yediði bu
akþamlardan nefret ediyordu. Lütfen Tanrým, beni din
lemiþ olsun ve çaydanlýkta su kaynatmamýþ olsun.
Þimdi, Marcus’un yatak odasýnýn penceresini ve perde
lerin arasýndan parýldayarak sýzan ýþýðý görebiliyordu.
Çok þükür, evdeydi.
Daha anahtarýný kilitten çýkartmadan, “Marcus,”
diye haykýrdý.
“Anne?” diye seslendiðini duydu.
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Evde; ve dahasý, yaþýyor. Aðýr alýþveriþ torbasýný elin
den býrakmadan yukarýya çýktý; zaman kaybetmek iste
miyordu. Oðlunun odasýnýn kapýsýný itti; ama kapý kilit
liydi. “Marcus,” diye panik içinde fýsýldadý; “Ne oldu?”
“Soyunuyorum anne.”
Bayan Crominski “Soyunuyor,” diye bir rahatlama
çýðlýðý attý. “Kendi annenin önünde soyunmaktan uta
nýyor olmalýsýn. Bebek iþte,” diye boþ merdiven sahan
lýðýna doðru konuþtu; “onbir yaþýnda, annesinden uta
nýyor olmalý.” Aðýr torbayý yere býraktý. “Ne kadar
sürer?”
“Beþ dakika.”
Bayan Crominski deri pufa oturup, ellerini dizleri
ne koydu.
“Marcus” dedi, “yemek yedin mi?”
“Evet anne.”
“Çalýþtýn mý?”
“Evet anne.”
“Gamlarý?”
“Evet anne.”
“Arpejleri?”
“Evet anne.”
“Parçalarý?”
“Evet anne.”
“Hepsini ikiþer defa mý?”
“Evet anne.”
Bayan Crominski tatmin olarak içini çekti. Sanki
bir çamaþýr listesini kontrol etmiþ ve tamam olduðunu
fark etmiþti. “Ev ödevlerin?” diye ekledi.
“Evet anne.”
Evde olmasa bile iþlerin düzgün yürüyebilmesine
hafifçe öfkelenirdi her zaman. “Diþlerini fýrçaladýn
mý?”
“Hayýr anne.” Bayan Crominski gülümsedi. Oðlu
nun kilidi açýp yataðýna zýpladýðýný duydu. Acele etme
den odaya girdi.
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Marcus battaniyeyi çenesine kadar çekmiþ, yata
ðýn içinde yatýyordu. Siyah saçlarý, yastýðýnýn üstüne
mavi iplikle iþlenmiþ “Marcus” yazýsýnýn yarýsýný örtü
yordu. Bayan Crominski yataða oturdu; Marcus ona
yer açmak için hiçbir harekette bulunmadý. Annesi yata
ðýn kenarýnda dengesini saðladý ve ona doðru eðildi.
Marcus, “Pekâlâ” dedi. Bunu izleyecek soru listesi
ni ezbere biliyordu. “Size yemekte ne verdiler bugün?”
diye annesinin yerine sordu.
“Peki, ne verdiler bugün size yemekte?”
“Anne, her gün bize et, soslu patates ve kremalý
pasta veriyorlar.”
“Bu güzel, modern okullarda size sebze vermiyor
lar mý?
“Ispanak.”
“Sebzeleri hep unutuyorsun Marcus.”
“Eh, ýspanaðý sevmiyorum.”
“Yararlý ama. Ispanak, bezelye, fasulye, sebzelerin
hepsi yararlý. Bugün sýnav var mýydý?” diye ekledi
çabucak.
“Dün sýnav olduk anne, söyledim sana.”
“Sonuçlarýný almýþ olabilir misiniz bugün acaba?”
“Evet.”
Bayan Crominski uygun bir ara vermeye çalýþtý
biraz boþluk olsun diye.
“Evet?” dedi, olabildiðince aldýrmaz davranmaya
çalýþarak.
“Ýkinci oldum.”
“Ýkinci oldun,” dedi kollarýyla oðlunu sararak.
“Kim birinci oldu?”
Marcus kendisini annesinin kollarýndan kurtarma
ya çabaladý. “Peter Goldstein.”
“Hýmmm,” dedi Bayan Crominski; “þu kekeme
çocuk. Nebisch, býrak birinci gelsin o kekelemeyle. Kaç
aldý?”
“Doksan altý aldý ve Peter Goldstein kekeme deðil
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anne; kekeme olan, erkek kardeþi.”
“Kekeme olmadýðý halde mi doksan altý aldý?” diye
düþünceye daldý Bayan Crominski. “Peki sen?”
“Doksan dört.”
Bayan Crominski “Doksan dört,” diyerek söyleye
ceklerine ciddiyet katmak için ayaða kalktý. “Sadece,
elinden gelenin en iyisini yapmalýsýn; yakýnma deðil bu.
Elinden gelenin en iyisini yaptýn, deðil mi Marcus?”
“Ýkincilik oldukça iyi bir derece anne.”
“Þikâyet etmiyorum,” diye baðýrdý oðluna. “Ýyi
olmadýðýný söyledim mi? Böyle bir nottan yakýnmalý
yým ama elinden geleni yaptýn. Her neyse,” diye alçak
sesle ekledi oðluna doðru eðilerek; “bu Peter Golds
tein’ ýn... onun piyano çalmasýný görmek isterim. Yarýn
konserde onlara göstereceksin. En iyi olacaksýn, en iyi,”
diye tekrarladý; “ikinci en iyi deðil. Þimdi uyu artýk; yarýn
sabah, diþlerini iki kez fýrçalarsýn.”
Marcus’un gözleri kapandý; Bayan Crominski onun
uykuya daldýðýný düþündü. Oðluna þefkatle baktý; ufak
tefek azarlamalarýndan, incitmelerinden piþmanlýk
duydu. Okuldan eve geç geldiði için yüzmeye gitmesi
ne izin vermediði zamanlarý hatýrladý. Yarýn bunlarý
telafi edecekti. Her akþam uyumasýný izlerken, ertesi
gün yaptýklarýný telafi edeceðini düþünüyordu. Oðlu
nun lambasýný söndürüp, kapýsýný usulca kapattý. Elin
de aðýr torbasý ve kafasýnda Peter Goldstein’la ilgili
daha da aðýr düþüncelerle aþaðýya indi.
Marcus yataðýnda doðrulup ipekle iþlenmiþ adýnýn
baþ harflerini gizleyecek þekilde yastýðýný ters çevirdi.
Sað elini battaniyenin içinden çýkartýp dikkatle incele
di. Avcunacunun alt tarafýndaki siyah doðum lekesine,
lekenin çevresinden tren garýndaki raylar gibi daðýlan
deðiþik biçimlerdeki çapraz çizgilere baktý. Elini ters
çevirip týrnaklarýný inceledi. Gördükleri pek ümit veri
ci deðildi. Yenilebilecek küçücük bir týrnak parçasý
kalmýþ olan tek parmaðý, küçük parmaðýydý; ve onu
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ertesi günkü konserden sonraya saklamak istiyordu
minik bir kutlama yapmak için. Sol elini çýkarttý ama
ne göreceðini gayet iyi biliyordu. Bütün týrnaklarý
yenip bitmiþti. Ýþe yarar bir ürün alabilmek için, o eli
nin tamamýný en azýndan bir hafta boyunca nadasa
býrakmasý gerekecekti. Tekrar sað elinin küçük parma
ðýný inceledi; cazibesinden aðzý sulandý. Hemen elini
yeniden battaniyenin altýna sokup, yatakta ciddi bir
biçimde dizüstü doðruldu; ayaklarýný iyice altýna aldý
ki, tam üzerlerine oturabilsin. Týrnak stoku azaldýðýn
da, hep bu pozu alýrdý. Bir süre sonra ayaklarýna kramp
girdi. Yorganýn altýnda bedenini iyice gerip, gözlerini
sýký sýký kapattý. Ellerini yumruk yaptý, eklemlerini
gözlerine bastýrýp ovuþturdu. Bu þekilde, renklerden
oluþan bir kalaydoskop çýkýyordu ortaya; renklerin
içinden de gözler, gözlerin içinden insanlar, insanlarýn
içinden resimler... Ara ara, görüntüleri keskinleþtirip
netleþtirmek ya da tamamen eritmek için, yeniden
yumruklarýyla gözlerini ovuyordu. Okul konserini
düþündü. Programa göre, ilk önce George Welsh çýka
caktý sahneye; büyük olasýlýkla ‘Ave Maria’yý söyleye
cekti. Her zaman ‘Ave Maria’yý söylerdi, sanki kendi
sinden beklenen buymuþ gibi. Zaten George biraz
yumuþaktý. Arkadan, küçük sýnýflardan bütün diðer
çocuklar çýkýp ezberlerini okuyacaklar; annelerinin
dudak hareketleriyle sözcükleri tekrarlamalarý eþliðin
de, hepsi birer küçük fýstýk aðacýna sahip olduklarýný
ama hiç ürün alamadýklarýný söyleyeceklerdi. Sonra,
sýra altýncý sýnýftan þu mükemmel Hodges’a gelecekti;
klarnetini çalacak, bütün sýnýfý da, onun iyi olduðunu
zanneden birinci sýnýflarla birlikte tezahürat yapacak
tý. Ve Marcus da, en son sahne alacaktý. Kendi gösteri
sini düþünmek istemiyordu. Sadece, annesinin geçen
defaki gibi geç kalmamasýný umuyordu. Annesinin
kahverengi þapkasýný ya da siyah þapkasýný takmama
sýný ve siyah paltosunu veya kahverengi paltosunu giy
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memesini umuyordu. Baþka ne giyebilirdi ki? Hiçbir
þey. Belki de öðleden sonra iþten izin almayý baþara
mazdý. Belki... düþünceyi aklýndan silmek ister gibi
hemen gözlerini açtý. Aniden, aþaðýda tek baþýna yeme
ðini yiyen annesi geldi gözlerinin önüne. Ayakkabýlarý
ný çýkartmýþ, kahverengi pamuklu çoraplar içindeki
þiþmiþ ayaklarýný bir minderin üstüne koymuþtu. Ani
den, koþarak aþaðýya inip onu öpmek, neden olduðu
küçük incinmeleri telafi etmek istedi. Yarýn ona iyi
davranacaðým diye düþündü. Sabah onu öpeceðim;
hatta kimse bakmýyorken, okulda bile öpeceðim. Yatak
ta doðrulup yastýðýný ters çevirdi. Ýpekle iþlenmiþ ismi
nin üstüne elini, elinin üstüne de baþýný koydu. Alnýn
da, küçük parmaðýndaki bereketli ürünü hatýrlatan bir
týrmalanma hissetti. Parmaðýný aðzýna soktu; uyuya
kalana kadar, mutlu mutlu kemirdi.

Marcus’un öngördüðü gibi, annesi geç kaldý; ve
korktuðu gibi, kahverengi þapkasýný takmýþ, siyah pal
tosunu giymiþti. Marcus, platformda diðer yorumcular
la birlikte oturuyordu. Sýradakilerin hepsi birer birer
dürtüklediler Marcus’u; “Seninki geldi,” diye fýsýldadý
lar, sanki kendisi göremiyormuþ gibi. Ama annesi okul
da çok fazla tanýnýyordu her dakika müdüre yaptýðý
ziyaretler sayesinde. “Marcus’a bugün izin verebilir
misiniz müdür bey? Yarýn konseri var da.” Ya da, “Mar
cus futbol oynamasa daha iyi olur diye düþünüyorum.
Yüzme, olabilir. Çocuðun biraz bedenini çalýþtýrmasý
gerek.” Her hafta baþka bir þeyle çýkageliyordu. Mar
cus, gözlerini meydan okurcasýna tavana dikti; annesi
nin bulunduðu tarafa bakmaya cesaret edemiyordu.
Üstelik, eðer göz göze gelirlerse, annesinin el sallaya
caðýndan korkuyordu. Tavandaki siyah ahþap panelleri
ve spor salonu toplantý salonu olarak kullanýldýðýnda
hep tavana asýlan iplerin ve ip merdivenlerin ilmikle
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riyle, onlarýn takýldýðý kancalarý inceledi. Geç kaldýðý
için, kahverengi þapkasý yüzünden, siyah paltosu ve
gardrobunun bir parçasý haline gelen alýþveriþ çantasý
yüzünden, nefret etti annesinden. Ve her þeyi tam ola
rak gördü; çantanýn köþesinden çýkan karnabaharý,
pýrasalarý ve onlarýn altýndaki patatesleri gördü. Sebze,
sebze, sebze. Üstünde hepsinin aðýrlýðýný hissetti. Ve
bir kez daha, kahverengi pamuklu içinde, þiþmiþ ayaðý
ný gördü annesinin. Bilerek, ona bakýp gülümsedi. Ve
elbette, annesi el salladý.
Konser, neredeyse bitiyordu. Programýn son göste
risi, Marcus’undu. George Welsh ‘Ave Maria’sýný yüre
ðinden kopartmýþ ve en önde oturan annesi de, arala
rýndaki baðý herkesin anlayabilmesi için, yüksek sesle
baygýnlýk geçirmiþti. Altý genç çocuk, hepsi ellerinde
pýrýl pýrýl birer yeni lirayla, ayný monoton biçimde,
dudaklarý kýmýldayan anneleri eþliðinde, paralarýný
pazara götürmüþlerdi. Mükemmel Hodges bildiði tek
klarnet solosunu çalmýþ, müdürün kesinlikle söz verdi
ði gibi bir gösteri sunmuþtu izleyicilere. Sýra, Marcus’
taydý. Adý anons edildiðinde, tanýdýklarýný belli eden
mýrýltýlar yayýldý izleyicilerden; kin tutmayan, övgü
dolu mýrýltýlar da karýþtý aralarýna. Çünkü, verdiði
bütün konserlerde bir profesyonel olarak görülürdü
Marcus; dolayýsýyla kimseyle karþýlaþtýrýlamazdý.
Marcus piyanonun baþýna oturdu ve alkýþlarýn din
mesini bekledi. Tam baþlamak üzereyken, salonun
arka kapýlarý ardýna kadar açýldý. Ýzleyiciler yeni geleni
görebilmek için döndüler. Kadýn, salonun arkasýnda,
ayakta, yerini aldý ve mesafeli bir baþ hareketiyle
müdürü selamladý. Marcus ona baktý; bir saniye içinde,
görünüþünün her ayrýntýsýný kafasýna kazýdý.
Yüzünün en ilginç tarafý, alnýydý; çünkü gözükmü
yordu; kaþlarýndan yukarýya doðru fýþkýrýyor gibi duran,
siyah, kalýn bir perçem tabakasýyla kaplýydý. Tepeden
týrnaða siyahlar içindeydi; çantasý, eteðinin yanýndan
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çýkan bir uzantý gibi duruyordu. Rengârenk, bir sürü
incik boncuk, göðsünü ve bileklerini kaplýyordu. Salo
nun arka tarafýndan kendisini çerçeveleyen iki sütun
kadar sessiz ve hareketsizdi. Marcus, onun kendisi için
geldiðini bir biçimde anladý; aniden sinirleri yay gibi
gerildi.
Ýzleyiciler bekliyorlardý; ama Marcus, ondan onay
gelmeden baþlayamayacaðýný hissediyordu. Bir iþaret
alabilmek için, ona baktý. Kadýn, yine neredeyse fark
edilemeyecek bir baþ hareketi yaptý ve Marcus çalmaya
baþladý. Hem çok tanýndýðý, hem de annesinin en sev
diði parçalardan biri olduðu için, Chopin’den bir vals
seçmiþti. Teknik olarak zorlandýðý bir parça deðildi; bir
süre sonra, otomatik olarak çaldýðýný hissetmeye baþla
dý; sanki bir laterna kullanýyordu. Kadýnýn gözlerini
üzerinde hissediyordu. Saç tabakasýnýn altýnda kaþlarý
ný kaldýrýp kaldýrmadýðýný merak etti; gülümsüyor mu,
hatta baþýný sallýyor mu acaba diye düþündü. Dönüp
ona bakmak istiyordu fena halde. Platforma, öðret
menlerin oturduðu sýraya kaçamak bir bakýþ attý; hiç
biri onu izlemiyordu, hepsi gözlerini dikmiþ, salonun
arkasýna bakýyordu. Bir þeylerin dýþýnda býrakýldýðýný
hissetti; bir an önce parçayý bitirmek istedi. Üzerinde
toplanan ilgiyi çaldýðý için, kadýndan nefret etmeye
baþladý. Parçanýn son bölümüne yaklaþtýðýný fark eden
þaþýrdý. Son üç akorun ilkinde, izleyiciler alkýþlamaya
baþladý. Kadýnýn da alkýþlayýp alkýþlamadýðýný merak
etti. Selam vermek üzere ayaða kalktýðýnda onun tara
fýna bakmamaya karar verdi; ama onun da dosdoðru
kendisine baktýðýný gördü. Alkýþlamýyordu. Salonun
arkasýnda, öylece, hareketsiz duruyordu. Platformdan
patlayan alkýþlara doðru döndü Marcus selamlamak
için. Sonra çabucak döndü yine ve kadýný yakaladý;
arkasý dönükken kendisini alkýþlýyordu; suçlu suçlu
ellerini iki yanýna indirip Marcus’a baktý.
Ýzleyicilerin çoðu ayaða kalkýp salonun yan tara
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fýnda çay servisi yapýlmakta olan uzun masaya doðru
süzülmeye baþladýlar. Marcus, kadýnýn, koltuklarýn ara
sýndaki yoldan kendisini karþýlamaya gelen müdüre
doðru gidiþini izledi. Yarý yolda selamlaþtýlar. Müdür
Marcus’a doðru bakýp, baþýyla yanlarýna gelmesini iþa
ret etti. Bayan Crominski, iþareti görmüþtü; Marcus’u
ilgilendiren her þey, onu da ilgilendirirdi; daha Marcus
oraya ulaþmadan, müdürün yanýnda yerini aldý.
“Bu annesi,” dedi müdür kadýna, “Bayan Cromins
ki. Ve bu da,” kolunu Marcus’a doðru uzatarak sürdür
dü, “dinlemeye geldiðiniz çocuk.” Sonra “Marcus,”
dedi, “bu hanýmefendi, müthiþ bir öðretmen; Madam
Sousatzka.”
Bayan Crominski’nin nefesi kesildi. Bu ad, kesin
likle bir þöhret týnýsý taþýyordu. “Bu harikulade Mar
cus,” dedi, “bu kadar önemli bir hanýmefendinin seni
dinlemeye gelmiþ olmasý...”
Marcus içerledi bu gereksiz hatýrlatmaya; içinden,
Madam Sousatzka’nýn annesini baðýþlamasýný diledi;
Madam Sousatzka annesine gülümsedi.
“Bayan Crominski,” dedi, “oðlunuzda pek yetenek
var.” Ýngilizcesinin bozuk olduðunu fark etti Marcus;
ama annesininkinden farklý bir biçimde. Annesinin
Ýngilizcesinin yapýsý da, anlamý da, baþtan aþaðý bozuk
tu. Madam Sousatzka’daysa, her bir sözcük, belli belir
siz kýrýlýyordu. “Öðretmeni kim?”
“Bay Lawrence,” dedi Bayan Crominski, ilan eder
gibi bir tonlamayla. Madam Sousatzka, hiç tepki göster
medi. “L.R.A.M.”1 diye ekledi Bayan Crominski, sanki
bu, adamýn bir nebze de olsa tanýnmaya hak kazanmasý
ný saðlayacakmýþ gibi. Madam Sousatzka sesini çýkart
mýyordu. “A.R.C.M.’den1 diplomalý,” diye biraz çaresiz
lik içinde sürdürdü Bayan Crominski. Madam Sousatz
ka, hâlâ bekliyordu. Bayan Crominski, son kartýný oyna
1 Kraliyet Müzik Akademisi Lisansý. (Y.N.)
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maya karar verdi; “Oxon’da master yapmýþ,” dedi. Bay
Lawrence, besbelli dereyi geçerken at deðiþtirmiþ bir
adamdý. Bayan Crominski eðer Madam Sousatzka’yý
tanýyor olsaydý, bir adamýn adýnýn arkasýna alfabenin
bütün harflerini de ekleseniz, onu hiç etkilemeyeceðini
bilirdi. “Çocuðu öðrenci olarak isterim,” dedi sadece.
Bayan Crominski’nin ilk düþüncesi para, ya da
aslýnda parasýzlýk oldu. Marcus, heyecan içinde, bun
dan söz etmemesini umdu annesinin. Yoksulluklarý
nýn, zengin birisinin yanýnda ulu orta açýklanmasýndan
utanýyordu – ki, Madam Sousatzka’nýn zengin birisi
olduðunu tahmin ediyordu. Ama Bayan Crominski’nin
hiç de öyle bir rahatsýzlýðý yoktu. “Böyle bir para,
Madam Sousatzka,” diye bir kahkaha attý, “bizde yok.”
Müdür, bunun gereksizliðini anlatmak ister gibi omuz
larýný silkti. “Madam Sousatzka benim çok eski bir
arkadaþýmdýr,” diye anlattý Bayan Crominski’ye, “yýllar
önce bu ülkeye ilk geldiði zamandan beri tanýyorum
onu. Madam Sousatzka öyle herkesi öðrenciliðe kabul
etmez. Para, oldukça önemsiz bir konudur onun için.”
“Ne kadar hoþ bir Musevi kadýn,” diye düþündü
Bayan Crominski. Sonra yüksek sesle “Oðlum size bor
cunu ödeyecek Madam Sousatzka,” dedi, “bin kat faz
lasýný ödeyecek. Sayesinde çok fazla para kazanacaksý
nýz. Piþman olmayacaksýnýz; bunu bilin.” Hediye atýn
diþine bakma konusunda eþsiz bir yeteneði vardý
Bayan Crominski’nin.
Madam Sousatzka, bileziklerinden biri gibi kolun
da sallanan çantasýný açtý; elinden býrakmadan tokasý
ný çevirdi ve kapak yana düþtü; içini körlemesine
karýþtýrýp, beyaz bir kart çýkardý; elini çekince, Marcus
açýk çantaya baktý; içindeki karmaþa karþýsýnda hay
retten aðzý açýk kaldý. Çanta, hiçbir þekilde Madam
Sousatzka’nýn kusursuz görünüþüyle baðdaþmýyordu.
1 Kraliyet Müzik Koleji Üyesi. (Y.N.)
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Farklý renklerde en az dört tane buruþuk mendili seçe
bildi; kýrýk bir tarak, metal muhafazasýnýn içine sýkýþ
mýþtý; dökülmüþ pembe pudra her þeyin üstünü kapla
mýþtý. Aðzý açýk bir dolmakalem çantanýn astarýný baþ
tan aþaðýya lekelemiþ, baþýboþ firketeler içteki küçük
cebe týkýþtýrýlmýþtý. Marcus, annesinin çantasýndaki
karmaþayý düþündü; ayný þeylerden, kirli mendiller
den, kâðýtlardan, topluiðnelerden, otobüs biletlerinden
oluþan karmaþayý... Eðer annesinin çantasý kalabalýðýn
ortasýnda açýlýp içindekiler gözükecek olsa, utançtan
yerin dibine geçerdi; ama her nedense, çanta Madam
Sousatzka’nýn olunca, bu karmaþa doðru ve uygun
geliyordu. Marcus, Madam Sousatzka’yla müthiþ gurur
duymaya baþlamýþtý.
“Cuma günü üçte,” dediðini duydu onun; “kartýn
üstünde adres var.”
“Olur” dedi müdür ne isteyeceðini tahmin ederek
Bayan Crominki’ye, “Marcus okuldan birde çýkabilir.”
Ellerini ovuþturdu ve çay içmek için masaya doðru yol
gösterdi. Bayan Crominski, küçük gruplarýný merak ve
hayranlýkla izleyen çevredeki insanlara ýþýl ýþýl gözlerle
baktý. Elini Marcus’un omzuna koydu ve ona masaya
doðru kýlavuzluk etti. Marcus, “Burada yapma anne,
lütfen,” diye yalvardý. Annesi yavaþça kolunu indirdi;
onun incindiðini hissetti Marcus. Bayan Crominski
ilerleyip önünden yürümeye baþladý; Marcus onun þap
kasýna baktý ve gördüðü en kahverenginden de daha
kahverengi olduðunu düþündü.

***
O akþam yemekten sonra, Bayan Crominski, Ma
dam Sousatzka hakkýnda konuþmak istedi; ama Mar
cus, sadece düþünmek istiyordu onu.
“Ne kadar hoþ bir kadýn,” dedi Bayan Crominski,
“ve sadece en iyileri alýyor diye duydum. Minnettar
Madam Sousatzka
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olmalýsýn. Üstelik, karþýlýk beklemeden alýyor.”
“Paradan söz etmek zorunda mýydýn anne?”
“Yalan mý söyleseydim? Merak etme. Piyanoyla
çok para kazanacaksýn. Ödersin; bin kat fazlasýyla öder
sin.”
“Çok güzel, deðil mi anne?” Marcus, neredeyse
kendi kendine konuþuyordu.
“Güzel demezdim ben; çarpýcý, belki. Çok komik
bir Ýngilizce konuþuyor, bizim gibi deðil. Göçmen tabii.
Bütün yaþamlarýný Ýngiltere’de geçirip, yine de gerçek
Ýngilizler gibi konuþamýyorlar. Evet,” diye düþüncelere
daldý, “fena halde yabancý.”
“Kartýna bakalým anne” dedi Marcus, annesinin
çantasýna uzanarak. Bayan Crominski çantayý geri aldý.
“Ne özelliði var ki kartýn?” diye mýrýldandý çantanýn
klipsini açarken ve içindekileri masaya boþalttý. Mar
cus’un ölmüþ olan babasýnýn kahverengi bir fotoðrafý,
aynanýn altýna sýkýþmýþtý. “Bunu görmeliydi,” dedi
üzüntüyle. “Ama biliyordu; hep, ‘merak etme Sadie’ der
di, ‘Marcus büyüyünce sana bakacak.’” Babasýnýn ken
disi adýna verdiði bu söz, durmadan hatýrlatýlýyordu
Marcus’a. Kendisi üç yaþýndayken ölen babasýný pek
anýmsamýyordu, ama Bayan Crominski, onu hep yaký
nýnda tutuyordu. “Baban seninle gurur duyardý,” derdi
sýk sýk; ya da, “Neyse ki baban seni göremiyor; Tanrý
kutsasýn onu; yoksa çok utanýrdý.”
“Kartýn ne özelliði var ki?” diye mýrýldandý, mendil
leri ve kâðýtlarý karýþtýrarak aranýrken; ve þimdiden buru
þup lekelenmiþ kartý çekip çýkarttý yýðýnýn arasýndan.
“Madam Sousatzka,” diye okudu, “132 Vauxhall
Konaklarý, Batý 2., Stamford Tepesi’nden çok uzakta,”
dedi, “Hyde Park’a yakýn. Çok þýk.”
“Bende dursun anne,” dedi Marcus elini uzatýp.
“Kaybedersin. Daha geçen hafta evin anahtarýný
kaybetmedin mi?”
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