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Küçük Kibritçi Kız

Milano’da yılbaşı arifesiydi.

Büyük Meydan’ın ve merkezdeki diğer yolla-

rın dükkânları, tüm öğleden sonrasında, itişip ka-

kışarak son hediyelerini alma telaşındaki inanıl-

maz bir insan kalabalığıyla doluydu. Milanolular 

elleri kolları torba ve paketlerle dolu koşuşturu-

yordu. Evlerine dönmek için acele ediyorlardı, 

çünkü öğleden beri inanılmaz bir soğuk vardı.

Akşam beşe doğru kar yağmaya başladı. Mey-

danın ortasındaki büyük kral heykeli karla kap-

lanmıştı hemen.

Lavinia, ‘Neyse ki hava karardı da güvercin-
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ler yuvalarına gitti, yoksa pençeleri donardı,’ di-

ye düşündü. ‘Kim bilir güvercinler nerede uyuyor ! 

Belki de meydandaki kocaman binanın kuleleri 

arasında. Ama bütün o canavar ve din adamı hey-

kellerinin arasında hiç korkmuyorlar mı acaba ?’

Artık kuleler de, pudraşekerle kaplanmışça-

sına beyaza bürünmüştü.

İnsanlar aceleyle gelip geçiyor, yırtık pırtık 

giysiler içinde bir köşede oturmuş, kibrit satan, 

soğuktan morarmış küçük kibritçi kızı 

fark etmiyorlardı.

Bazen bir iki kişi onun çıplak 

ayaklarına takılıyordu. Dengelerini 

bulmaya çalışarak sendeliyor; “Off, 

kahretsin !”, “Lanet olsun !” ya da 

daha kötü birkaç kelime söylen-

dikten sonra çocuğun farkına 

ancak varıyorlardı.

Ama o zaman da kibrit 

almak yerine, onu hakaret-

lere boğuyorlardı:

“Evine dön, zavallı şey !”

“Paçavralarınla oturula-

cak yere benziyor 

mu burası ?”
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“Ayaklarını çek ! Baban olsaydım seni bir gü-

zel pataklardım !”

Küçük kızsa, göğsünü yırtan kuvvetli öksü-

rükler arasında, ince sesiyle, ürkek ürkek, “Kibrit 

var, bayım ! Kibritlerimden almak ister misiniz ?” 

dediğinde, geçerken rahatsız olanlar şöyle yanıt-

lar veriyordu:

“Kibritlerini kendin al, kafa ütüleme ! O kib-

ritlerle ne yapmamızı istiyorsun ? Bizi bir çakmağı 

bile olmayan serseriler mi sanıyorsun ?”

Ya da şu şekilde kızıyorlardı:

“Ben sigara içmem, pis sümüklü ! Sigarayı ye-

ni bıraktım ve şimdi yeniden başlamam için önü-

me bunu koyuyorsun ! Yazıklar olsun !”

Kızgın bir halde yola devam ederken de şöy-

le düşünüyorlardı:

‘Hale bak, tam da yılbaşı arifesinde bu ber-

bat şeyle karşılaşmak zorunda mıyız ! Yılbaşı ari-

fesinde açgözlü ve üşümüş bir küçük kibritçi kız-

la karşılaşmak kötü şans getirir... Şimdi bütün yıl 

vicdan azabı çekeceğiz...’

Lavinia’nın, yani bu küçük kibritçi kızın on-

lara –üstelik bedavadan– vicdan azabı çektirmek 

gibi bir niyeti yoktu hiç. Yalnızca biraz para kaza-

nıp, kremalı sıcak çikolata ve bisküvi almak isti-
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yordu, çünkü üç gündür yemek yememişti. Bir de, 

kürklü botlar istiyordu, çünkü ayakları soğuktan 

donuyordu.

Ama hiç kimse, gerçekten de hiç kimse, on-

dan bir kutu kibrit almadı.

Akşam sekize doğru, evde çocuklarıyla çam 

ağacı hazırlayacağı yerde çalışmak zorunda oldu-

ğu için canı sıkkın bir bekçi, mavi paltosuna sarın-

mış bir halde küçük kıza doğru yaklaştı. Uzaktan 

–çünkü Lavinia gerçekten kir içindeydi– ayağıyla 

memnuniyetsizce dokunarak, “İzinsiz kibrit sata-

mazsın burda. Hiçbir şey satamazsın. Yasaya gö-

re, seni tutuklamalıyım. Ama yılbaşı olduğu için 

görmezden geleceğim. Sen de yok ol. Anladın mı ? 

Ayakaltından çekil ! Toz ol ! Evine dön !” dedi.

Bunu söylemek kolay ! Lavinia’nın bir evi 

yoktu. Küçük bir kibritçi kızdı ve küçük kibritçi 

kızların evi yoktur.

Bekçi çekip gitti; küçük kızsa, cepleri boş, 

tamamıyla uyuşmuş ve aç halde, ısıtmak için par-

maklarına üfleyerek eczanenin basamaklarında 

kaldı. Son müşteriler de, tramvay istasyonuna yö-

nelerek Büyük Meydan’ı terk ediyordu.

Belediye Başkanı tarafından şehre armağan 

edilen yılbaşı ağacı, meydanın ortasında ışık saçı-
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yordu. Lavinia, ağaca yaklaşsa bile o ışıkların onu 

ısıtmayacağını biliyordu, çünkü onlar mum alevle-

ri değil, düşük güçlü küçük lambalardı.

Hem, ağaca yaklaşmak için, sığındığı dükkân 

girişini terk etmesi ve bir kartpostaldaymış gibi 

büyüleyici şekilde yağmaya devam eden karda 

kendini tehlikeye atması gerekiyordu.

Lavinia daha yedi yaşındaydı ama böyle şey-

ler için epeyce deneyimliydi, çünkü kendini bildi 

bileli başıboş küçük bir kibritçi kızdı ve en uygun 

sığınakları tek başına bulmayı öğrenmek zorunda 

kalmıştı.

Gece indi. Meydan artık ıssızdı. Yalnızca rek-

lam panolarının ışıkları canlılık ve renk yansıma-

ları yaratarak oynaşıyor, hava gitgide soğuyordu.

Üstündeki yırtık pırtık giysiye sarınan Lavinia, 

dükkânın önüne kıvrıldı, başını duvara dayadı ve 

orada uyuyakaldı.


