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Zahvale

Pogosto se mi je zdelo škoda, da je na ovitku knjige navedeno 

le ime avtorja, ni pa imen vseh ljudi, ki so omogočili nastanek 

knjige. Ne mislim le na imena urednikov, korektorjev, 

oblikovalcev, oglaševalske in marketinške ekipe ter številnih 

drugih ljudi v založniški hiši, ki v anonimnosti garajo, čeprav so 

seveda nepogrešljivi pri nastanku knjige. 

Prav tako želim vključiti družinske člane, ki zagotavljajo 

brezpogojno ljubezen in ki morajo poskrbeti za gospodinjska 

opravila; prijatelje, ki nudijo tolažbo ali slavje, odvisno od 

okoliščin; kolege, ki nas spodbujajo in vplivajo na nas; hišne 

ljubljenčke, ki opolnoči predejo v tvojem naročju, ko vsi drugi 

že spijo; otroke v tvojem življenju, ki te opominjajo, da je ta 

svet nepredstavljivo čudovit, in te navdihujejo, da ustvariš 

umetnost, ki odraža to lepoto.

Prav tako mislim na širšo skupnost pisateljev, katerih dela so 

navdih in motivacija, ter skupnost bralcev, brez katerih ne bi bilo 

knjige in katerih prisotnost na branjih in njihove spodbudne 

besede pomenijo več, kot si sploh lahko predstavljajo.



Včasih si želim, da bi bile knjige zasnovane kot �lmi, v 

katerih se na koncu vsake odvrtijo zahvale. Če moram v tej 

knjigi našteti zahvale, je tukaj kratek seznam nekaterih ljudi, 

katerih imena bi se pojavila v odjavni špici na koncu �lma:

Homai Umrigar, Eust Kavouras, Gulshan in Rointon 

Andhyarujina, Judy Gri�n, Perveen in Hutokshi Rustomfram, 

Anne Reid, Barb Hipsman, Diana Bilimoria, Kim Conidi, 

Kershap Pundole, Rhonda Kautz, Ilona Urban, Jenny Wilson, 

Merilee Nelson, Paula Woods, Regina Webb, Dav in Sayuri 

Pilkey, Mary Hagan, Denise Reynolds, Rick van Every, Vanessa 

Humphreville, Dave Lucas, Athena Vrettos, Chris Flint, Regina 

Brett, Mary Grimm, Connie Schultz, Jim Sheeler, Sarah Willis, 

Loung Ung, Paula McLain, Sara Holbrook, Karen Sandstrom, 

David Gi�els in še mnogo drugih.

In, seveda, hvala Kul� in Baklavi, mojima mačjima 

ljubljenkama, ki sta me naučili več o liku, pogumu in 

pomembnosti biti norčav, kot bi si sploh kdaj lahko 

predstavljala.

Gail Winston, moja urednica, hvala ti za tvojo stalno, mirno 

prisotnost; Daniel Greenberg, moj agent, hvala ti za tvoje trdo 

delo in predanost moji knjigi. Posebne zahvale Jane Beirn, Lily 

Lopate, So�i Groopman in Mary Gaule, da sta me usmerjali 

skozi to knjigo. Hvala Jonathanu Burnhamu in Michaelu 

Morrisonu za njuno vero vame.

Hvala vsem, ker ste moje pleme, moji ljudje. V teh nevarnih 

časih ste mi v večjo oporo kot kdaj koli.
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1

Čeprav je zora, je v Bhiminem srcu mrak. Čeprav se prvi 

žarki dneva plazijo skozi razpoke, kjer se tanka streha stika s 

horizontalnimi deskami koče, se Bhima ne premakne, da bi 

vstala z žimnice na blatnih tleh. Za to ni potrebe. Minili so že 

trije dnevi, odkar je svoje uborno imetje odnesla iz hiše Sere 

Dubaš, trije dolgi dnevi, odkar je doma s svojo zlovoljno, 

ranjeno vnukinjo, katere tišina in vsaka neizgovorjena beseda 

so obtožba, da je bila Bhima v zmoti, ker je izkazovala zvestobo 

družini Dubaš, ker je bila zvesta svetlopolti ženski, ki ji je dolga 

leta služila kot gospodinja, svoje življenje je neumno zapravila 

za napačno družino, namesto da bi ga preživela z lastno. 

Nobene potrebe ni, da bi to jutro vstala, kajti ni ji treba na 

delo, nobenega gospodinjstva ni, ki bi ga vodila, nobenih tal ni 

treba počistiti, nobenih loncev in ponev ni treba zdrgniti, da bi 

v njih odsevalo jutranje sonce, nobenih opoldanskih skodelic 
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čaja, ki bi si jih delila s Serabaj. Seveda, če to, da je čepela na 

tleh in pila iz skodelice, ki je bila rezervirana zanjo, medtem ko 

je Serabaj sedela za mizo in srkala čaj iz svoje �ne porcelanaste 

skodelice, lahko imenujemo deljenje.

Toda ko leži budna s široko odprtimi očmi in opazuje jutranjo 

svetlobo, ki se premika po njeni razmajani enosobni koči, kot 

se prst počasi premika po popisani strani, Bhimo zaboli srce ob 

misli na vse tiste dni, ki jih je preživela v Serabajinem tihem, 

razkošnem stanovanju, s klimo in stropnimi ventilatorji, s 

tekočo vodo in stranišči na splakovanje. In kljub temu to ni 

razlog, zakaj je zadnje tri dni preživela v žalovanju. Izguba, ki 

ji s težo slona leži na prsih, je izguba reči, ki jih je nemogoče 

imenovati in so nedojemljive – ponos, s katerim je Serabaj 

nagradila njeno delo; tiho dostojanstvo, ki ga je namenjala 

Bhimi, tako da se je tudi v trenutkih, ko je bila nejevoljna zaradi 

Bhimine počasnosti ali kakšne druge malenkostne kršitve, 

Serabaj potrudila, da je pomirila svojo razdraženost, preden je 

spregovorila; in rodbinska naklonjenost, s katero je Serabajina 

hči Dinaz, ki je odraščala pred njenimi očmi, ravnala z njo, kot 

da bi bila Bhima ljubljena teta in ne zgolj služkinja. »Bhima 

je kot član naše družine,« je pogosto slišala reči Serabaj svojim 

prijateljem, in čeprav se ji je ob takšni izjavi nekoliko zataknilo, 

je bila dovolj pametna, da je cenila golo srečo, da je služila tako 

širokogrudni družini z gospodarico, ki je voljna sprejeti posmeh 

in celo bes svojih prijateljev z dajanjem takšnih izjav.

Zdaj čuti, da se je hvaležnost strnila v grenkobo, ki je njena 
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prava dediščina, njena vzporedna, senčna bit. Tako je, kot da 

bi v otroštvu pogoltnila semena nekega grenkega sadeža in so 

ta rodila drevo, ki raste v njej ter znova in znova rojeva svoje 

grenke sadeže – v dneh, dolgo nazaj, ki so sledili nerazumljivima 

smrtma njenega zeta in njene hčerke Pudže, ki sta umrla zaradi 

AIDS-a; na dan, ko ji je Gopal pustil tisto usodno pismo, 

preden je pobegnil z njunim sinom Amitom; in v času pred 

tem, ko jo je Gopalov delovodja prisilil, da je podpisala košček 

papirja, ki je razklal njeno družino na dvoje.

Morda je čas zameglil te izdaje, kajti ko zdaj pomisli na to, 

se ji zdi, kot da opazuje nevedno, zaupljivo žensko, kakršna 

je bila nekoč, kot bi opazovala igralko v �lmu. Toda zadnja 

izdaja je še sveža rana, na novo obran sadež in je ne navdaja 

toliko z jezo, pač pa s sramom. Ponovno. Ponovno se je moralo 

zgoditi. Toda tokrat ne more kriviti boga ali nesrečne plime, ki 

jo je kot kokosov oreh naplavila na brezbrižno obalo. Tokrat je 

preklinjala samo sebe, ker je skušala Dinaz in Serabaj zaščititi 

pred strupom Serabajinega zeta in se je namesto tega zastrupila 

sama. Virafovo skrivnost bi morala razkriti tisti dan, ko jo je 

odkrila, namesto da jo je prikrila in dovolila, da je njegova 

sramota postala njena.

Da bi se znebila grenke koščice globoko v svojem grlu, se 

Bhima prevali na bok in sliši znan pok v svojem kolku, ki mu 

sledi trenutek ostre bolečine. Počaka, da bolečina mine, in 

potem zapre oči. Po več kot šestdesetih letih vstajanja ob zori in 

odhajanja v dan lahko danes spi. Kmalu si bo morala poiskati 
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službo, toda pri svojih letih ve, da bo težko. In če je Viraf 

razširil svoj strup na okoliške zgradbe, če je raztrosil laži, ki jih 

je govoril Serabaj, med sosede in znance, bo še teže našla drugo 

službo. Bhima pogleda čez sobo in vidi svojo vnukinjo Majo, 

ki spi nekaj korakov stran od nje. Sliši Majino globoko dihanje 

in se nasmehne. To je vse, kar je zdaj ostalo v njenem svetu, ta 

čudovita, bistra, toda neumna deklica, ki je dovolila, da nosi 

kačjega otroka. Ki se je borila proti vsem, ki so jo prepričevali, 

naj se znebi otroka, ki raste v njej. Deklica, ki celo zdaj žari 

od jeze in se ji upira misel, da bi ubila svojega nerojenega 

otroka, kot da bi obstajal kak drug način za revno noseče dekle, 

ne glede na to, kako pametna je pri študiju. In to je tisto, kar 

jo skrbi – kaj bo storila, če bo Maja še naprej odklanjala, da 

bi ponovno začela študirati. Ali kaj bo storila, če si bo Maja 

zaželela nadaljevati šolanje, za to pa ni denarja.

Bhima se spači, saj se boji soočiti s strašljivimi mislimi, ki jih 

prinašajo prihajajoča jutra. Ona je stara ženica in ni sposobna 

vzgajati mlade, čudovite deklice, ni sposobna paziti na nekoga, 

ki ga je treba voditi skozi študij, dobo ženskosti in poroko. Kako 

bo našla moža za Majo, ko bo prišel čas za to? V tem kraju, kjer 

so stene tanke kot zavesa, kjer so obrekovanje in namigovanja 

užitek in zabava? Kje je Gopal zdaj, ko ga potrebuje? Toda 

potem se opomni, da je tudi Gopal zdaj starec in ne nasmejan, 

prepevajoč fant s skrivenčenim nasmeškom, s kakršnim se je 

poročila. Komajda verjame. Ali tudi Gopala zbada v kolku? 

Ali njegova kolena škrtajo, kadar hodi? In ali si spočije oči ob 
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pogledu na bratova zelena polja, medtem ko njene oči tukaj 

vidijo le rjavo barvo blata ter črno barvo njihove revne soseske? 

Ali diha sladek in čist zrak, v katerem ni kiselkastih hlapov, ki 

žgejo v nosnice in ki prekrivajo to noro mesto? Kljub temu da 

je jezna nanj, kljub temu da ji je zasadil nož v hrbet, ki ga ne 

more izruvati, upa, da je tako. Zavoljo njega, ja, pa tudi zavoljo 

Amita, ki je zdaj že odrasel in na čigar poroko pred mnogimi 

leti ni bila povabljena. Amit, fant, ki je tako željno pil iz njenih 

prsi, ki mu je morala prvič postriči nohte, čigar drobno telo je 

umivala s posesivnostjo, ki je mejila na bes, čigar vsako laž je 

spregledala, čigar vsako skrivnost je poznala, Amit, njen prvi in 

zadnji sin, ki se je izluščil iz njenega telesa. On je bil njen drugi 

jaz vse do dne, ko to ni bil več.

Zaječi, glasno, in za trenutek se zboji, da je vznemirila Majo, 

toda dekle mirno spi. Vselej je bila takšna, se Bhima zahihita v 

sebi. Bila je živahna deklica, toda še vedno je lahko spala spanec 

nedolžnega – mirno, globoko, brez vsake skrbi na svetu.

Bhima zavzdihne pri sebi. Nima smisla več poležavati tukaj, 

ko pa je sonce že pohitelo čez nebo. Skupna stranišča bodo 

kmalu polna muh in ljudi in morala bo stopati previdno, da 

si roba svojega sarija ne bi namočila v drek, vodo in ščavnico 

prebivalcev tega naselja, ki jih bodo pustili za sabo. Misel na 

vrsto, ki se je zagotovo že oblikovala pri vodnih pipah, navda 

Bhimo s težo in postavi se na noge. Za trenutek pomisli, da 

bi poslala Majo, da bi danes ona napolnila njuna dva lonca z 

vodo, potem pa si premisli. Maja je mlada, in potem ko se bo 
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poročila, jo čaka dolgo življenje trdega dela in garanja. Kolikor 

dolgo bo mogoče, ji bo dovolila uživati v otroštvu. Mar ni 

Bhima leta dolgo garala, da Maji ne bi bilo treba? Današnji dan 

ne bo izjema.

S prsti si gre skozi skuštrane lase in nato odpre pločevinasta 

vrata njune koče in stopi na plano. V slumu že vse vrvi od 

življenja. Ljudje hodijo mimo nje, veliko jih nosi lonce ali vedra 

vode. Nekdo ima prižgan radio; otrok vrže kamen v vrano, ki 

sedi na na novo postavljenem električnem drogu, zaradi česar 

ptica le še glasneje zakraka. Dva psa renčita in skačeta drug v 

drugega v ozkem kanalu, dokler neki starec enega ne brcne, 

ko gre mimo. Vrsta moških v spodnjih majicah in lungijih 

čepi pred odprtimi jarki, kjer si krtačijo zobe in vanje pljuvajo 

hladno vodo. Bhima pogleda proti srebrnemu nebu in v sonce, 

ki kraljuje tam. Za trenutek zasovraži vse to – svoje sosede, ki 

sklanjajo glave, ko gredo mimo provizoričnega svetišča Krišni, 

ki ga je nekdo postavil; ostre glasove žensk, ki skušajo preglasiti 

svoje može; izbuljene, vprašujoče oči nezaposlenih moških, ki 

ji sledijo med hojo; glasno žvenketanje kovača, ki je že začel 

svoj delovni dan; kupe polomljenega betona, raztresenega po 

pokrajini; vreščeče, smejoče se otroke, ki so enake barve in vonja 

kot umazanija, v kateri se igrajo. Vsa ta leta je vse to prenašala, 

kajti vedela je, da bo po dveh urah hoje prispela v Serabajin 

urejen, čist, tih dom, kjer bo lahko preživela večino dneva. Zdaj 

pa si ne more oddahniti od tega. Misel, da bi šla od hiše do 

hiše in prosjačila za delo, je zanjo nepredstavljiva. Nima mreže 
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prijateljev, prav tako ne zvez z drugimi služkinjami, pri katerih 

bi se lahko oglasila. Skoraj trideset let je bil to njen goli obstoj 

– jutra v revni četrti, dnevi pri Serabaj in nato je odšla domov 

kuhat in spat. Njen mož in sin sta odšla nazaj v deželo svojih 

prednikov, iz katere izvira Gopal. Ona nima družine, razen 

navidezne družine, za katero je mislila, da jo ima z Dubaševimi. 

Tam ni ničesar in nikogar, ki bi predstavljal družino.

Bhima pokima stari ženici, ki živi štiri hiše naprej od nje. 

Ko prispeta do skupne kopalnice, velikega javnega prostora, 

kjer ženske čepijo druga ob drugi, ko opravljajo svojo potrebo, 

spusti starejšo žensko predse. Ko ji sledi v prostor, upira pogled 

v tla, kot velevata skromnost in navada.

Ko končno prispe do vodne pipe, je tam vrsta ljudi, in ko 

pride na vrsto, voda le še kaplja iz pipe, zato traja celo večnost, 

da napolni eno samo vedro. Poskusi napolniti še drugega, nato 

se vda. To je njena kazen, ker je predolgo spala.

Ko prispe do svoje koče, do katere hodi počasi, da ne bi 

izgubila niti ene kapljice dragocene vode, je presenečena, ko 

vidi, da jo Maja čaka pred vrati. »Beti,« reče. »Kaj je narobe? Si 

bolna?«

Maja v odgovor nepotrpežljivo zmaje z glavo, potem pa 

pomigne proti vratom in nakaže, da hoče, da Bhima vstopi. 

Mlada ženska tiho vzame dve vedri od svoje babice in ji nato 

sledi v kočo. Zaradi močne jutranje svetlobe potrebuje Bhima 

nekaj trenutkov, da se ji oči privadijo na temo koče. Zasope, 
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ko prepozna osebo, ki po turško sedi na tleh. Dinaz je. Preden 

lahko njena obiskovalka spregovori, se Bhima obrne k Maji. 

»Sramota,« zašepeče. »Da si Dinaz pustila, da v njenem stanju 

sedi na tleh. Pojdi do sosede in prosi Taro, naj nama posodi 

stol.«

Maja predrzno pogleda nosečo žensko, ki se skobaca na 

noge, in nato ponovno pogleda babico. Toda ko ujame jezo v 

Bhiminih očeh, se vda ter odide, da bi izpolnila ukaz starke. 

»Dinaz otrok,« zasope Bhima. »Kaj te je pripeljalo sem?«

Dinaz se nasmehne, to je nepričakovano plah nasmešek, kot 

da bi se zgolj v treh dneh povečala razdalja med njima. »Ti,« 

reče skesano. »Ti si razlog, da sem tukaj, Bhima,« reče. »Da bi 

te prosila, da se vrneš na delo.«

Bhima otrpne. Ni prepričana, kaj je Serabaj svoji hčeri 

povedala glede tega, zakaj jo je odpustila, ali kaj Dinaz sumi 

glede kače, ki jo je poročila in otroka katere nosi. Zato čaka, 

hoče slišati, kaj ima Dinaz povedati.

»Mami je rekla, da Viraf zmotno misli, da si … ukradla … 

vzela nekaj denarja, Bhima,« reče Dinaz. »In da si bila tako 

užaljena zaradi obtožbe, da si dala odpoved.« Dvigne svojo 

desnico, da bi Bhimi nakazala, naj je ne prekinja. »Počakaj. 

Prišla sem se le opravičit zaradi Virafove neumnosti. Skušaj 

razumeti, Bhima. V službi je pod tako velikim pritiskom. In ker 

sem noseča ter zaradi vsega. Kakor koli, zelo mu je žal. Prosim, 

vrni se.«

Bhima ni prepričana, ali bo sposobna spregovoriti. Toda 
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Dinazin obraz je tako iskren, tako nedolžen, da mora nekaj 

reči. »Je Viraf rekel, da mu je žal?«

»Ja.« Dinazin glas se zatrese. »No, ne ravno.« Skuša se 

nasmehniti. »Saj veš, kakšni so moški. Trmasti kot voli. Toda 

prepričana sem, da bi bil srečen, če …«

»In Serabaj? Kaj pa ona?«

Nastane dolga tišina. »Ne ve, da sem prišla sem,« končno reče 

Dinaz. »Nobeden od njiju. Jaz … hotela sem ju presenetiti.« 

Dinaz pocuka za Bhimin sari, tako kot je to počela, ko je bila še 

majhna deklica. »Daj no, Bhima. Veš, kako te mami … veš, da 

ne more brez tebe. Le vrni se.«

Toda Bhima sliši vse, vse, kar je Dinaz povedala med 

vrsticami. Serabaj ni povedala hčeri, kaj se je v resnici zgodilo. 

Kako jo je Viraf po krivem obsodil, da jim je kradla, čeprav tej 

družini ne bi kradla, tako kot ne bi kradla iz škatlice za donacije 

v templju. Kako je, ko je spoznala zanko, ki jo je nastavil 

zanjo, sama izrekla obtožbo, ki je bila še hujša in močnejša od 

njegove, ker je bila resnična. Kako ga je obtožila, da je Maji 

uničil življenje in umazal čast njene družine. Kako se je Serabaj 

zdrznila ob njenih besedah, kajti v njih je videla madež na sreči 

lastne hčerke. In raje, kot da bi se spopadla z resnico, z nevarno 

resnico, ki bo uničila nekogaršnje življenje, je Sera stopila na 

stran svojega pokvarjenega zeta in Bhimo vrgla iz svojega doma. 

In zdaj Dinaz stoji pred njo, ne vedoč za moževo izdajstvo, 

Dinaz, ki se je sprla s starši, ko ti niso dovolili, da bi Bhima 

sedla na pohištvo, ki ga je vsak dan čistila, ona, ki je kot otrok 
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vztrajala, da bo svoje obroke raje jedla čepe ob služkinji na 

tleh, kot pa da bi jedla za mizo s starši, Dinaz, ki zdaj v sebi 

nosi svojega prvega otroka. Ne, to bo ostala njuna skrivnost, 

skrivnost med njo in Serabaj, kaj je Viraf storil – oplodil je Majo 

in se nato postavil v držo zaskrbljene, toda brezčutne osebe, ki 

želi dobro, ko jim je vsem v glave zasejal misel na splav. Začuti, 

kako vanjo šine nov val besa zaradi njegove dvoličnosti.

Kot da bi ji brala misli, Dinaz reče: »Ali mu ne moreš 

odpustiti, Bhima? Tako si bila naklonjena Virafu. Smejala si se 

vsem njegovim neumnim šalam in vse to.«

Res je, Bhima želi reči, res je. Toda to je bilo prej, preden sem 

ugotovila, da je kača. Tudi mene je zavedel, želi reči, prevzel 

jo je njegov čedni obraz, tisti razcepljeni jezik, tisti premeteni 

nasmešek. Tako kot je tebe. Toda ugrizne se v ustnico, dokler 

ne začuti krvi.

Ravno tedaj pri vratih sliši Majo in ji odpre vrata. Dekle 

vstopi s kovinskim zložljivim stolom in ga tiho namesti na 

neravna tla. Čeprav ji Bhima s pogledom namiguje, naj odide, 

se Maja trmasto usidra na svoji bombažni žimnici na tleh. 

»Prosim, sedi, Dinaz otrok,« reče Bhima. Obrne se k vnukinji. 

»Ti, mladenka,« reče, »steci do vogalne trgovine in kupi 

kokakolo.« Ve, da je to Dinazina najljubša pijača.

»Ne, ne, ne. Ne, Bhima, prosim. Prezgodaj je. Poleg tega se 

trudim, da ne bi pila gaziranih pijač. Saj veš, zaradi otroka in 

to.«

Bhima ob omembi otroka bolj zazna, kot pa vidi Majin grdi 
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pogled. Mišice na trebuhu se ji napnejo. Naj to dekle ne reče 

česa neumnega, moli. Toda preden lahko Maji ukaže, naj jima 

privošči nekaj zasebnosti, se Dinaz obrne k dekletu. »Maja,« 

reče. »Bhimo sem prosila, naj pozabi na svoj ponos in se vrne 

na delo. Družinski člani včasih izrečejo kakšne ostre besede, kaj 

ni tako? Toda moramo jim odpustiti in pozabiti.«

Maja se obrne in z nejevernim izrazom na obrazu pogleda 

svojo babico in Bhima narahlo zmaje z glavo. Ne ve, pravi njen 

pogled. Za trenutek se zazreta druga drugi v oči, nato pa Maja z 

nežnim glasom reče: »Svoji babici ne morem ukazovati, kaj naj 

stori, Dinaz didi.«

Dinaz je nenadoma videti pobita. »Kako se boš torej odločila, 

Bhima?« reče. »Da se zagotovo ne boš vrnila?« Njene oči se 

napolnijo s solzami. »Po vsem, kar sva … preživeli, boš kar tako 

odšla? Kar tako, po vseh teh letih?«

Bhima čuti, kako je v obraz vsa zardela od napora, ko skuša 

utišati glas, ki je ujet v njej, glas, ki želi zakričati resnico na lepo 

oblečeno žensko, ki sedi nasproti njej. Toda tega ne bo storila. 

Ne more. Dinaz ima rada, rada ima celo njenega nerojenega 

otroka. »Oprosti mi,« reče. »Toda kar me prosiš, je nemogoče.«

Tri ženske tiho sedijo, vsaka se boji premakniti, zavedajoč se, 

da bo še tako droben premik pomenil, da bi vanje vdrl zunanji 

svet in uničil začasen mehurček miru, ki jih objema. Tišina se 

razvleče, spreminja obliko in teksturo, in se iz miru spremeni v 

nelagodje. Dinaz in Bhima gledata druga drugo z ljubeznijo in 

hrepenenjem, potem pa pogledata stran.
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Končno Dinaz zavzdihne in tedaj tudi drugi dve spoznata, 

da sta zadrževali dih. Maja se premakne na svoji žimnici, ko je 

urok zlomljen. Dinaz se skloni do torbice na tleh in pobrska 

po njej. Gleda v tla, ko spregovori. »Mami je včeraj rekla, da 

ti dolguje denar. Plačo za ta mesec, prav tako pa denar, ki si ga 

vsak mesec shranila pri njej.« Pogleda Bhimo, ki jo z odprtimi 

usti gleda in se sprašuje, kako je lahko pozabila, da je Serabaj 

prosila, naj vsak mesec zadrži majhen znesek od njene plače. Na 

desni strani ustnic ji zatrepeta živec. Torej bo ta mesec vendarle 

dobila nekaj denarja. »Bhima,« reče Dinaz, ostrina v glasu 

mlade ženske pripravi starejšo žensko, da pozorno prisluhe. »Ali 

veš, koliko denarja imaš shranjenega pri mami?«

Bhima zmaje z glavo. »Serabaj je vodila evidenco o tem,« 

reče. »Nikoli je nisem vprašala.«

Dinaz se kratko zasmeje. »Tako slepo si ji zaupala, kaj? 

Ženski, v katere dom zdaj ne bi nikoli več stopila?«

Bhimo zaboli srce zaradi grenkobe, ki jo sliši v Dinazinem 

glasu. Toda ponovno se prisili, da ostane tiho, kajti ne bi ji 

mogla pojasniti, ne bi je bila sposobna potolažiti. Tako je bolje, 

pomisli. Naj Dinaz odkoraka od tod in krivi mene namesto 

Serabaj. Naj kri ostane kri.

»Kakor koli,« hitro nadaljuje Dinaz, »to je trideset tisoč rupij. 

Precej lepa vsota.«

»Ae Bhagvan,« Bhima in Maja hkrati zavzdihneta.

Dinaz izvleče pisalo in čekovno knjižico. »Mami se je včeraj 

razburjala, kako naj ti izroči denar. Spraševala se je, ali lahko 
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zaupa našemu služabniku, da bi ti ga dostavil. Toda večje vsote 

ni hotela pošiljati v gotovini. In … ali imaš bančni račun?«

Bhimine misli so razburkane, toda Dinazino zadnje vprašanje 

prodre v njene misli in ponovno se v njej vzbudi stari občutek 

sramu. »Ne, otrok,« reče tiho. »Kot veš, ne znam ne brati ne 

pisati. Moj denar je bil vselej na varnem pri tvoji materi.«

»Toda jaz znam,« se vmeša Maja. Njen glas je močan s 

pridihom nečesa, česar Bhima ne prepozna. Ponos? Kljubovanje? 

Napadalnost?

Dinaz tega očitno ne opazi. »Res je,« se nasmehne. Skloni 

se in piše v svojo čekovno knjižico, nato se zagleda naravnost 

v Majo. »To bi svetovala,« reče. »Pojdi v banko in odpri račun. 

Ne bi bilo dobro, če bi unovčila ta ček in imela toliko denarja 

doma.«

Vstane s stola in počepne pred Bhimo, presenetljivo gibčna 

je, glede na to, da je noseča. Ček položi k Bhiminim stopalom. 

»Zaokrožila sem na štirideset tisoč rupij, Bhima,« reče.

»Toda bilo je le trideset …«

»Vem. Ostalo je od mene. Da … se ti zahvalim za …« Toda 

tukaj se Dinaz ustavi in z mežikanjem potlači solze ter si na 

hitro obriše tisto zablodelo, ki ji je spolzela po licu.

Vsa prežeta z nevarno nežnostjo do Dinaz je Bhima jezna na 

Majo, da je temu priča, razdražena je zaradi tega, kako Maja 

pozorno motri prizor pred seboj. Pojdi, hoče zakričati na svojo 

vnukinjo. Odnesi svoj zlovoljni obraz stran in naju pusti pri 

miru za trenutek. Tega otroka, ki čepi pred mano, poznam dlje, 
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kot poznam tebe. Hranila sem jo, ji prala oblačila, jo ljubila, jo 

varovala pred očetovo jezo in pred prepiri staršev. Toda Maja 

sedi tam, brezbrižna kot gora, in Bhima nima druge izbire, kot 

da zašepeta: »Samo trenutek, Dinaz otrok,« in se postavi na 

noge. Odide čez sobo do starega kovčka, kjer ima spravljene vse 

pomembne reči iz svoje preteklosti. Skoraj nemudoma najde, 

kar je iskala, reč pograbi in urno zakoraka mimo Maje, napol 

boječ se, da bo njena vnukinja ugovarjala. Odpre Dinazino dlan 

v svojih in nanjo odloži srebrno ropotuljico ter se ne zmeni za 

njeno presenečenje: »Bhima, ne. Tega ne morem sprejeti.«

»Dinaz otrok,« reče. »Oprosti. Saj je le skromno darilo. To 

ropotuljico je moj mož kupil za mojega prvorojenca. Oba moja 

otroka sta se igrala z njo. Tudi Maja. In želim si, da bi jo imel 

tvoj otrok.«

»Si prepričana, Bhima?« vpraša Dinaz.

»Stoodstotno. To sem ti nameravala podariti, ko bi se otrok 

rodil.«

»Toda morala bi jo obdržati. Ko bo Maja …« Njen glas 

zamre, ko se spomni dogodkov preteklega leta. Za njima Maja 

srepo gleda obe, toda Bhima se ne zmeni zanjo.

Dinaz sklene dlan okoli ropotuljice. »Hvala ti,« zašepeta. 

»Veliko mi pomeni.«

Pri vratih Dinaz postoji. »Če bosta kdaj koli potrebovali kar 

koli…«

Toda Bhima je zdaj iztrošena in prežema jo hladen, temen 

občutek. Zdaj si želi le, da bi Dinaz odšla. Prekriža roke, gesta, 
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ki je hkrati proseča in odslavljajoča. »Hvala,« reče.

Za Dinaz odpre vrata in stopita ven. Bhima se ne meni za 

radovedne poglede sosedov, ki jih namenjajo svetlopolti, lepo 

oblečeni ženski ob njej, ženski, ki je v njihovem delu mesta 

videti nenavadna kot astronavt in ki privzdigne robove hlač, 

medtem ko pazljivo stopa po ozkih, razbrazdanih ulicah. 

Starejša ženska stoji pred svojo kočo in gleda za odhajajočo 

Dinaz, v očeh jo skelijo neprelite solze, usta ima suha zaradi 

neizgovorjenih besed. Počaka, dokler Dinaz ne zavije za vogal, 

pomaha in izgine iz njenega življenja.

***

Maja jo nagovori, takoj ko se vrne v kočo. »Zakaj ji nisi 

povedala?« vpraša.

Bhima se pretvarja, da ne razume vprašanja. »Povedala česa?«

»Glede njenega pokvarjenega moža. Tega, kar je storil meni.«

V njej vre neizražena jeza. »Kaj pa o tem, kar si ti storila njej?« 

izpljune. »Da si se do moža nekega ubogega dekleta obnašala 

kot vlačuga?«

Maji se pobesi čeljust, kot da bi jo babica pravkar udarila 

v obraz. Potem pa pripre oči in jo zlobno pogleda. »Nevedna 

ženska si,« reče. »Ne razumeš niti, zakaj je prišla sem.« Skloni se, 

pobere ček in z njim pomaha pred Bhiminim obrazom. »Nočejo 

te nazaj, babica,« reče. »Sem je prišla le, da bi uprizorila svojo 

dramo. Pravi razlog, zakaj je prišla? Da bi ti izročila ta denar. 
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Da bi kupila tvoj molk. Tvoja Dinaz otrok? Zelo prebrisana je. 

Vse ve.«

»Zapri usta,« Bhima reče divje. »In govori tiše. Če kateri 

koli od teh pijancev tukaj izve, da imava denar, nama bo prišel 

ponoči prerezat vratova.«

»Ni se ti treba bati ljudi v tej soseski, mama. Vrat so ti 

prerezali ljudje, kot sta Dinaz in Serabaj.«

Bhima zapre oči, ker se boji, da bi vnukinja videla, kako so jo 

njene besede prizadele. Toda Maja še ni končala. »S tabo ravnajo 

kot s psom, ne, še huje kot s psom. S tabo ravnajo kot s starim 

časopisom, ki so ga prebrali, potem pa ga odvrgli v koš za smeti. 

In ti še vedno tekaš za njimi, mama. Še vedno varuješ njihove 

laži in skrivnosti, kot da bi bile te skrivnosti tvoje. In še vedno 

…« tukaj se Majin glas zlomi, »in še vedno si ji dala nekaj, kar 

je pripadalo moji materi, zato je moje. To si ji podarila, kot da 

je tvoje, kot da je ona tvoja. Zakaj, mama? Zakaj so po vsem 

tem času oni tvoja družina in ne jaz?«

Bhima stoji mirno, z zaprtimi očmi in se boji vdihniti. 

Majine besede so jo dotolkle, ker ne ve, kako naj odgovori na 

vnukinjina vprašanja. Resnica je, da ona ni menila, da tista 

ropotulja pripada Maji. Osramočena je in se že hoče opravičiti, 

ko jo nekaj spreleti in sunkovito odpre oči. »Ti nisi moja 

družina?« krikne. »Ti neumno, nehvaležno dekle. Zakaj pa 

misliš, da sem delala v njihovem domu? Da bi napolnila svoj 

želodec? Kaj misliš, da si jaz želim še en dan preživeti na tej 

razorani zemlji zavoljo sebe? Ti zlobno dekle. Kako si mi drzneš 
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reči kaj tako nesramnega? Vse, kar počnem, vsako kapljico 

znoja prelijem zate. Da se boš ti lahko šolala. Da se bo moja 

nesreča končala z mano. In kaj si ti počela te pretekle mesece? 

Sedela doma kot maharani.«

Maja odpre usta, da bi nekaj rekla, toda Bhima preteče 

dvigne roko. »Tiho,« reče. »Ničesar več nimaš povedati. Tista 

ropotuljica, ki sem jo podarila? Ne potrebuješ je. Ker nisi več 

otrok, Maja. Edino, kar potrebuješ, je izobrazba.«

Stojita tam in srepo gledata druga drugo, potem pa Bhima 

pride do hitrega zaključka, prejšnja brezvoljnost se zdaj razblini. 

Iztegne roko in vzame ček iz roke mlajše ženske. »Obleci se,« ji 

ukaže.

Maja se posmehne. »Zakaj? Me boš odpeljala v hotel Tadž 

Mahal?«

Bhima se upre želji, da bi Maji s klofuto izbrisala porogljiv 

nasmešek z obraza. »Na banko greva,« reče. »Stari materi boš 

pomagala odpreti bančni račun. Opravljala bom deset služb, če 

bo treba. Toda tega denarja se ne bova dotaknili. Ta denar je za 

tvojo vrnitev na gimnazijo. In za tvojo prihodnost.«


