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Госпоѓата Берти Бартолоти седеше на столчето за ни-
шање и појадуваше. Таа испи четири шолји кафе и 
изеде три земички со путер и мед, и две меки јајца 
од чаша, и една кришка црн леб со шунка, и сирење, 
и една кришка бел леб со паштета од гускин црн 
дроб. Бидејќи госпоѓата Бартолоти се нишаше доде-
ка јадеше и пиеше – столчињата за нишање впрочем 
служат за тоа човек да се ниша – нејзината светлоси-
на утринска наметка доби кафеави флеки од кафето и 
жолти флеки од јајцата. Освен тоа цел куп трошки од 
лебот и земичките ѝ паднаа во деколтето на утрин-
ската наметка.

Госпоѓата Бартолоти стана и во дневната соба пот-
скокнуваше толку долго на едната нога, сѐ додека 
сите трошки од наметката не паднаа долу. Потоа ги 
излижа своите прсти лепливи од медот. А потоа си 
рече себеси: „Драго дете, сега ќе се измиеш и уредно 
ќе се облечеш и ќе одиш на работа, ајде брзо!“

Кога госпоѓата Бартолоти си зборуваше себеси, се-
когаш си велеше „драго дете“.
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Своевремено, кога госпоѓата Бартолоти навистина 
беше дете, мајка ѝ секогаш ѝ велеше: „Драго дете, 
ајде напиши ги домашните задачи, драго дете, из-
бриши ги садовите, драго дете, молчи!“

И потоа подоцна, кога госпоѓата Бартолоти повеќе 
не беше дете, нејзиниот маж, господинот Бартолоти, 
секогаш ѝ велеше: „Драго дете, ајде зготви го руче-
кот, драго дете, ајде сошиј ми копче на панталоните, 
драго дете, ајде избриши го подот!“

Госпоѓата Бартолоти беше навикната на тоа да ги 
извршува задачите и наредбите само тогаш кога не-
кој ќе ѝ се обратеше со „драго дете“. Мајка ѝ беше 
одамна почината, а господинот Бартолоти одамна го 
беше напуштил домот; зошто го сторил тоа  - тоа не е 
ничија работа, туку лична работа. Во секој случај гос-
поѓата Бартолоти немаше никого освен себе си, кој ќе 
ѝ каже „драго дете“.

Госпоѓата Бартолоти отиде во бањата. Посака да 
се избања во убава врела вода. Но, за жал, во када-
та пливаа златните рипки. Беа тоа седум малечки и 
четири големи златни рипки коишто госпоѓата Бар-
толоти вчера ги извади од аквариумот и ги стави во 
кадата бидејќи сметаше дека на рибите им е потреб-
на промена на водата. Секој човек, си помисли гос-
поѓата Бартолоти, секој човек оди на одмор и патува. 



7

Само кутрите животинки - златните рипки цела го-
дина пливаат во круг, наоколу во нивниот тркалезен 
стаклен сад.

Госпоѓата Бартолоти одлучи да се задоволи со уба-
во, топло туширање. (Таа во бањата имаше посебна 
кабина за туширање). Но, за жал, вратата на кабина-
та за туширање во облик на хармоника се заглави. 
Всушност, таа не беше заглавена, туку не се отвораше 
бидејќи госпоѓата Бартолоти имаше затегнато јаже за 
сушење на алишта и тоа четири пати надолж и наши-
роко од прозорецот до кабината за туширање, за на 
него да ги исуши своите фармерки и памучни џемпе-
ри. А во мијалникот се наоѓаа фармерките и џемпе-
рите што таа сѐ уште не ги беше испрала.

„Е тогаш, драго дете, хемиски ќе се исчистиш“, му 
рече таа на својот лик во огледалото, зеде парче вата 
и извади едно големо шише од тоалетниот орман. Од 
големото шише на парчето вата истресе розов сок и 
потоа со него темелно си го истри лицето. Парчето 
вата стана сосема шарено. Стана розово од пудрата, 
и црвено од карминот, и црно од маскарата за треп-
ки, и кафеаво од моливот за веѓи, и зелено од сенката 
за очи, и темносино од моливот за очи.

„Ова изгледа прекрасно!“, му рече госпоѓата Бар-
толоти на парчето вата и потоа го фрли точно покрај 
корпата за отпадоци под мијалникот. Потоа зеде не-
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колку туби и неколку шишенца и моливи од тоалет-
ниот орман и повторно си го направи лицето розово 
и црвено, и црно, и кафеаво, и зелено, и темносино. 
Притоа забележа дека шишенцето со маскарата за 
трепки беше речиси празно. Затоа со карминот на ѕи-
дот од бањата на белите плочки напиша:

ДА КУПАМ МАСКАРА ЗА ТРЕПКИ!!!!

Потоа зеде сунѓер и ги избриша зборовите ДА КУ-
ПАМ ТАОЛЕТНА ХАРТИЈА, што, исто така, беа испиша-
ни со кармин на плочките, зашто вчера таа веќе беше 
купила тоалетна хартија.

Пред да ја напушти бањата, госпоѓата Бартолоти 
се погледна во огледалото над мијалникот бидејќи 
сакаше да знае дали изгледа млада или стара. Таа, 
всушност, имаше млади и стари денови. Денеска гос-
поѓата Бартолоти имаше млад ден и беше задоволна 
од своето лице. „Не може да биде помладолико, не 
може да биде поубаво“, промрморе таа оддавајќи си 
себеси признание. Сите брчки околу очите и околу 
устата беа покриени со розовата течна пудра.

Колку години имаше госпоѓата Бартолоти, тоа таа 
никому не му го  откриваше и затоа никој не го знае-
ше тоа. И затоа имаше различна возраст. 
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Прастарата госпоѓа Мајер, сосетката, кога зборува-
ше за госпоѓата Бартолоти велеше: „Младата сосетка 
Бартолоти“.

Внукот на прастарата госпоѓа Мајер, малиот Миш-
ко, велеше: „Старата госпоѓа Бартолоти“.  

Господинот Егон, кој во аптеката ги продаваше 
правта и чепчињата и мастите и кој од многуте про-
читани рецепти имаше две брчки од грижи на чело-
то, велеше: „Берти Бартолоти е жена во најубавите 
години!“

Господинот Егон, исто така, беше господин во нају-
бавите години. Тој имаше педесет и пет години. Со 
госпоѓата Бартолоти тој се дружеше два пати недел-
но, еднаш во неделата тој ја посетуваше неа и еднаш 
во неделата таа го посетуваше него. Потоа одеа в 
кино и в театар, а потоа одеа да јадат, и потоа одеа 
да се напијат вино, и потоа одеа во некоја кафеана. 
Два пати во неделата господинот Егон ѝ велеше на 
госпоѓата Бартолоти „Бертичке“ и госпоѓата Бартоло-
ти му велеше на господинот Егон „Егонче“. Меѓутоа, 
кога ќе се видеа на улица – во другите денови – или 
кога госпоѓата Бартолоти во аптеката купуваше сируп 
за кашлица, тогаш таа му велеше „господине магис-
тер“, а тој ѝ велеше „почитувана госпоѓо“. Инаку, во 
останатите денови тие ништо не си говореа еден на 
друг.
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Деновите кога се дружеа беа, всушност, секогаш 
саботите или вторниците.

Откако доволно долго се набљудуваше во огледа-
лото, госпоѓата Бартолоти се врати во дневната соба. 
Повторно седна на столчето за нишање, си запали 
една пура и размислуваше дали да почне со работата 
или да оди да пазарува или дали, сепак, не е подобро 
повторно да легне в кревет. Токму во мигот кога се 
одлучи да легне в кревет заѕвони ѕвончето на влезна-
та врата. Ѕвонеше мошно силно и мошне долго. Гос-
поѓата Бартолоти уплашено се стресе. Ѕвонеше онака 
како што ѕвонат само поштарите и куририте со теле-
грами и пожарникарите.

Госпоѓата Бартолоти ја стави пурата на чиничето со 
цветни мостри и се упати кон влезната врата. Се на-
деваше дека оној кој ѕвонеше силно и долго е всуш-
ност поштарот кој ги носи парите. Госпоѓата Бартоло-
ти секогаш го чекаше поштарот, кој ги носеше парите 
и понекогаш тој и навистина доаѓаше и носеше пари.

Илјада шилизни или две илјади шилинзи или дури 
и пет илјади шилинзи, зависно од тоа колку беше го-
лем тепихот што го продаваше госпоѓата Бартолоти.

На платната дознака тогаш пишуваше: 

ФИРМА БАРТОЛОТИ & КОМПАНИЈА
РАЧНО ТКАЕЊЕ И РАЧНО ПЛЕТЕЊЕ
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Фирмата Бартолоти и компанија беше, всушност, 
госпоѓата Берти Бартолоти. Зборот „компанија“ таа го 
измисли за да може нејзината визит-картичка да из-
гледа поотмено и посолидно.

Госпоѓата Бартолоти ги плетеше најубавите и нај-
шарените теписи во целиот град. Трговците со теписи, 
како и трговците со мебел кои ги продаваа нејзините 
теписи секогаш им велеа на своите клиенти: „Госпоѓа-
та Бартолоти е вистински уметник! Нејзините теписи 
се мали уметнички дела, затоа се толку скапи!“

(Всушност, трговците со теписи и трговците со ме-
бел бараа од клиентите три пати повеќе пари отколку 
што ѝ плаќаа на госпоѓата Бартолоти; затоа теписите 
беа толку скапи.)

Оној кој ѕвонеше силно и долго и кој стоше пред 
влезната врата не беше поштарот со парите. Беше по-
штарот кој ги носи пакетите. Поштарот за пакети се 
издиши и си ја избриша потта од челото. „Леле, колку 
е тешко ова“, рече тој, покажувајќи на големиот пакет 
завиткан во бело. „Најмалку дваесет килограми!“ По-
тоа поштарот за пакети го влечеше пакетот по ходни-
кот во кујната и госпоѓата Бартолоти потпиша потврда 
дека го примила пакетот и на поштарот му даде пет 
шилизни како бакшиш. Поштарот рече: „Догледање“, 
и госпоѓата Бартолоти рече, исто така, „ догледање“, и 
го испрати поштарот до влезната врата.
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Потоа ја зеде пурата од дневната соба и седна на 
еден кујнски стол пред големиот бел пакет. Се фати за 
русо бојосаната коса, помина со сино бојосаните но-
кти по прамните од косата што беа крути од спрејот 
за коса и почна да размислува.

Ова сигурно не е волна! Волната не е толку тешка. 
Еден пакет волна во оваа големина, размислуваше 
таа, има најмногу пет до шест килограми.

Госпоѓата Бартолоти стана и одеше околу пакетот. 
На пакетот го бараше името на испраќачот, но не мо-
жеше да го најде.

Не најде име на испраќач ни тогаш кога со мака го 
преврте пакетот за да провери и на долната страна.

„Драго дете“, си рече строго себеси госпоѓата Бар-
толоти, „драго дете преиспитај си ја совеста!“

Работата всушност беше во тоа што госпоѓата Бар-
толоти имаше една манија: таа најмногу од сѐ ги са-
каше купоните, картичките за нарачки, бесплатните 
понуди и специјалните понуди. Кога во некое спи-
сание или во некоја книга или во некој магазин ќе 
најдеше залепена картичка за нарачка или купон што 
може да се отсече, тогаш таа ќе го отсечеше или от-
кинеше, ќе го пополнеше и ќе нарачаше. Толку многу 
беше опседната со картичките за нарачка и со купо-
ните, што никогаш не размислуваше дали тој пред-
мет навистина ѝ беше потребен. Со оваа манија за 
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нарачување госпоѓата Берти Бартолоти се стекна со 
најчудните предмети: еден лексикон за животни во 
седумнаесет томови, еден пар сиви кончeни машки 
чорапи, еден пластичен сервис за чај за дваесет и че-
тири лица, претплата за списание за одгледувачи на 
риби и за списание за нудизам.

Освен тоа: една турска мелница за кафе (но не за 
мелење кафе, туку како осветлување за масичката 
покрај креветот), десет пара гаќи од мохер во голе-
ма величина и девет будистички молитвени олтари. 
Без какво било сомнение најнеобичното нешто што 
госпоѓата Бартолоти кога и да е го беше нарачала и 
добила, беше еден тепих. Кога поштарот тогаш го 
донесе ужасно скапиот и одвратен тепих со цветни 
шарички, тогаш госпоѓата Бартолоти многу плачеше 
поради својата манија и тогаш си вети дека никогаш, 
никогаш повеќе нема да прави нарачки. Меѓутоа, 
како што вообичаено се случува, кога човек има не-
која манија, госпоѓата Бартолоти веќе следниот ден 
ја пополни следната картичка:

Со ова порачувам 
по приемот и без поштарина
144 (со зборови: СТО ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТИРИ)
мали посребрени лажички               
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 Затоа сега госпоѓата Бартолоти си ја преиспи-
туваше совеста. Совеста ѝ беше речиси сосема чиста. 
Освен порачката на еден гратис-пакет со пет тестени-
ни во форма на елки и пробно пакување диететски 
житарки, се сети уште само на специјалната понуда 
на хромирани копчиња заедно со клешти за втисну-
вање и железо за штанцување. Но, невозможно беше 
таа специјална понуда да е потешка од дваесет кило-
грами. А пробните парчиња и гратис-нарачките  – тоа 
го знаше госпоѓата Бартолоти – тежеа најмногу сто 
грама.

 Можеби – си помисли госпоѓата Бартолоти – 
пакетот го испратил мојот добар вујко Алојз, може-
би тој ми испратил нешто за роденден, на крајот на 
краиштата овој добар човек веќе триесет години не 
ми испратил ништо за роденден. Ако сега сака тоа да 
го надомести, тогаш би можело да се дојде до тие 
дваесет килограми!

Госпоѓата Бартолоти ги зеде ножиците за сечење 
ситен лук и ја пресече врвката од пакетот. Потоа од 
пакетот ја откина белата хартија за пакување и го 
крена капакот од големата кутија, што беше под него. 
Под капакот се наоѓаше светлосина дрвена волна. На 
светлосината дрвена волна имаше син коверт, а на 
него пишуваше:


