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ГЛАВА I

1

Луѓето се туркаа во гужвата во трпезаријата, која беше препра-
вена во соблекувална. Пред нивната рефлексија на психата стоеше 
Фредерик Фан Ерлефорт, со пуштена коса надолу, со мошне блед 
лик под тенкиот слој пудра од ориз и со еден потег затемнети веѓи 
со црна боја.  

„Побрзајте сега, Пол! Нема да стигнеме на време!” – рече таа 
помалку нетрпеливо, гледајќи во клатното на ѕидниот часовник. 

Пред неа клечеше Пол Фан Рат, собирајќи го со своите прсти 
долгиот и тенок превез со златна и пурпурна боја, како перде околу 
половината. Издигајќи го материјалот над нејзиното розово долно 
здолниште; вратот и рацете ѝ  беа снежнобели од ткаенината наки-
тена во блескав раскош од испреплетени ѓердани и синџири. 

„О, каков провев! Затвори ја вратата, Дин!” – викна Пол по ста-
рата слугинка, која натоварена со фустани ја напушти собата.   

Поради оставената отворена врата луѓето ги гледаа гостите 
меѓу кои имаше господа во фракови и дами кои носеа лесна и воз-
душеста облека; тие се движеа по должината на растенијата ара-
лиа и палмите во ходникот, кон големата сала за прием; тие ѝ  се 
насмевнуваа на старата слугинка додека упатуваа по еден скриен 
поглед навнатре.  

Сите се смееја на изненадувањето, погледнувајќи зад кулисите; 
само Фредерик беше сериозна во сознанието дека достоинството 
на нејзината античка кралица мораше да запре.  

„Побрзај малку, Пол!” – рече таа со молбен глас.“Веќе помина 
дури и осум и триесет часот!” 

„Да, да, Фреди, не плаши се, ти си скоро готова!” – одговори тој 
и уредно го нареди накитот од скапоцени камења помеѓу тенкиот 
набор на нејзиниот превез. 

„Готови сме?” – прашаа Мари и Лили Ферстратен, од соседната 
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соба каде што беше поставен подиумот: возвишен како мистериоз-
на висина, едвај видлив во полумракот. 

„Готови!” – одговори Пол.“И сега, ве молам, смирете се!” – до-
даде тој, кревајќи го својот глас и заповеднички погледна наоколу.       

Укорувањето беше неопходно. Бидејќи трите момчиња и петте 
девојчиња, кои беа назначени како помошници во гардеробата, вле-
гоа во преполната соба со секаков вид на додатоци, попречувајќи 
им го патот на сите, смеејќи се, врескајќи и предизвикувајќи најго-
лем неред. Додека Лили залудно се обидуваше да ја спаси златната 
лира направена од картон, од рацете на дванаесетгодишниот син на 
куќата, двајцата непослушни братучеди беа насочени кон качување 
на големиот бел крст што беше поставен во аголот од собата и веќе 
се разнишуваше од нивните напади.  

„Тргнете се од тој крст Јан и Карел! Другиот Јан веднаш да ја 
даде лирата назад!” – извика Пол. „Погрижете се малку подобро 
Мари, и сега... Бет и Дин, дојдете тука, Бет, ти држи ја ламбата, а 
Дин ти застани до вратата; сите останати нека се тргнат настрана! 
Нема повеќе место; ќе треба некои од нив да гледаат од градината 
преку прозорецот на големата сала; таму од далеку сè се гледа мно-
гу убаво... Дојди Фреди, внимателно, тука е твојата свита...”

„Ми ја заборави круната...”
„Ќе ти ја ставам на глава откако ќе ја заземеш својата поза. Ајде, 

сега”.
Трите протерани слугинки избегаа набрзина, момчињата се 

стуткаа во аголот од театарската соба за да не бидат видени од пуб-
ликата, додека Пол ѝ  помагаше на Фреди да се искачи на поди-
умот. 

2

Мари, која исто како и Лили не беше облечена во костим, преку 
затворениот прозорец му се обрати на пиротехничарот кој беше 
задолжен за огнот и осветлувањето и кој облечен во дебел волнен 
капут чекаше во снежната градина за да ги вклучи бенгалските 
светла. Големиот рефлектор, кој беше до отворот, беше видлив како 
бледо сонце без светлина.  

„Прво бело, па зелено, па црвено светло!” – извика Мари, доде-
ка пиротехничарот кимнуваше со главата.
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Во собата беше темно, таа беше едвај осветлена од ламбата која 
ја држеше Бет, додека Дин стоеше до лизгачката врата на соблеку-
валната, која сега беше напуштена.

„Внимателно Фреди, внимателно!” – рече Пол.
Фредерик многу претпазливо се смести помеѓу перниците на 

каучот; каде што Пол ја намести нејзината драперија, нејзиниот 
ѓердан, нејзината коса, нејзината тијара и посеа тука и таму по 
еден цвет. 

„Дали е добро вака?” – праша таа со треперлив глас, местејќи се 
во добро извежбаната поза. 

„Прекрасно изгледаш; а сега, Мари и Лили, дојдете тука!”  
Лили се фрли на земја, а Мари се потпре до каучот со главата 

до нозете на Фредерик. Набрзина Пол ги обвитка двете девојки во 
обоени шалови и превези, преплетувајќи им жици околу рацете и 
косата. 

„Мари и Лили, треба да имате очаен изглед! Лили погрчеви-
то превиткувај ги рацете! Како да сте во очај, во очај! Фреди воз-
дивнувај повеќе, крени го погледот нагоре и спушти ги усните 
уште малку надолу, како да си натажена”. 

„Вака?”
Мари се закикоти. 
„Да, така! Така е подобро; остани така, Мари, подготвена си?“
„Подготвена!“ – рече Мари.
Пол, подреди уште малку по некој цвет, со недоверба дека сè ќе 

биде подготвено како што треба. 
„Ајде веќе да започнеме!“ – рече Лили, која лежеше во многу 

непријатна положба. 
„Бет земи ја ламбата; Дин затвори ја вратата и потоа сакам и 

двајцата веднаш да застанете од двете страни на лизгачката вра-
та!“ 

Кога се случи тоа сите се најдоа со силно отчукување на нив-
ните срца во целосен мрак, додека Пол потчукна на прозорецот и 
побегна во аголот кај момчињата. 

Бавно и неодлучно пламнаа бенгалските светла, испуштајќи ја 
светлината од рефлекторот, додека лизгачката врата достоинствено 
се отвори и блескава светлина ја осветли глетката. 
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3  

Разговорите помеѓу гостите се претворија во мрморење, доде-
ка тие насмеани и љубезни одеднаш беа истуркани нанапред кон 
големата сала и конзерваториумот, заслепени од морето од бои и 
светлина. Господата се подместија наназад, правејќи простор за 
неколку весели девојки кои се смееја; во задниот дел на салата 
младите луѓе се качија на своите столови за да можат подобро да 
видат. 

„La mort de Cléopâtre!“ – ѝ  прочита Бетси фан Рат на госпоѓата 
Ерлефорт на која таа ѝ ја предаде програмата. 

„Одлично, прекрасно!“ – се слушаше од сите страни.
Се чинеше, како да се пресоздава древниот Египет од блескави-

от сјај на светлата. 
Помеѓу бујната драперија луѓето здогледаа нешто што наликува 

на оаза со сино небо, неколку пирамиди и збир од палми. На неј-
зиниот кауч носена од сфинги лежеше Клеопатра преплавена со 
слеани кадри, приближувајќи ѝ се на смртта преку отровната змија 
која ѝ  беше испреплетена на раката. Со две слугинки облеани во 
очај до нејзините нозе. Колоритниот сон, кој траеше само неколку 
секунди, го претстави ориенталниот раскош и поезијата на доцна-
та антика пред очите на вечеринката. 

„Е, ова е Фреди! Прекрасна и убава како слика!“ – рече Бетси, 
покажувајќи ѝ ја на госпоѓата Фан Ерлефорт, на која од сиот тој 
луксуз ѝ  се стемни пред очите, додека гледаше во претсмртната 
кралица. 

И, дури на крај таа успеа да ја препознае својата ќерка која гра-
циозно и неподвижно стоеше таму пред неа. 

„Ете ја и Мари, а таа до неа, о, па тоа е Лили! Не можев да 
ја препознаам. Колку убави костими, се гледа дека вложиле голем 
труд. Ја гледаш онаа виолетова драперија на Лили, со сребро на 
неа? Јас им ја позајмив таа“. 

„Како го прават ова?“ – промрмори старата госпоѓа. 
И, блескавиот сјај од светлината сосема исчезна, откако вратите 

се затворија. 
„Одлично, тетко, прекрасно!“ – ѝ  кажа Бетси на госпоѓата Фре-

стратен, која помина покрај неа во својство на домаќинка. 
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Уште два пати се повтори египетскиот сон, првиот пат во сјај 
на морско зеленило и потоа во огненоцрвен блескот. Неподвижно 
лежеше Фреди со змијата отровница на раката, додека Лили трепе-
реше во нејзината непријатно извиткана поза. Пол со насмевка на 
лицето гледаше од неговиот агол; бидејќи сè се одвиваше мошне 
добро. 

„Колку неподвижно лежи Фреди! И сè е толку богато, а, сепак, 
не е преоптоварено со премногу нешта! Наликува на слика од Ма-
карт!“ – рече Бетси, отворајќи ја пердувестата лепеза. 

„Младата дама, која е Ваша ќерка, мора да е многу рано пре-
морена од животот, госпоѓо!“ – зашушка, шепотејќи младиот Де 
Воуде фан Берх, додека се поклонуваше пред госпоѓата Фан Ерле-
форт, мајката на Фреди. 

4  

После третото повторување на сонот госпоѓата Ферстратен от-
иде во облекувалната. Таа таму ги пронајде Фредерик и Лили како 
викајќи и смеејќи се се обидуваа да се ослободат од египетскиот 
костим, вадејќи ги бројните иглички кои беа закачени помеѓу секој 
набор. Пол и Мари, кои беа качени на високи скали, осветлени од 
двете слугинки на страна, беа зафатени со расклопување на будоа-
рот на Клеопатра. Додека Дин настојуваше да ги собере фрлените 
драперии и паднатите ланци, трите момчиња се тркалаа на душе-
кот, еден преку друг.

„Ти се допадна ли, мамо?“ – праша Лили.
„Ви се допадна ли госпоѓо Ферстратен?“ – истовремено, праша 

Фредерик. 
„Прекрасно беше! Тие би сакале уште еднаш да го видат сето 

ова!“ 
„Уште еднаш! Ама, јас сум веќе полумртва!“ – извика Лили, 

паѓајќи мрзоволно со затворени очи во фотелјата, додека го фрла-
ше купот со алишта настрана. Дин беше безнадежен: на овој начин 
таа никогаш нема да успее до крајот.  

„Лили, ајде тогаш, одмори се!“ – извика Пол, качен на неговите 
скали во соседната соба. 

„Сега ќе добиеш една многу заморувачка поза. Тетко, кажете ѝ  



10

на Лили дека ќе мора да се одмори!“ – рече Пол и ги фрли  шаре-
ните килими од жиците на кои беа обесени здиплено. Дин започна 
да ги здиплува. 

„Дин ни требаат бели чаршафи и бел тул!“ – извика Мари. 
Дин погрешно ја слушна и донесе погрешни работи. Сите збо-

руваа истовремено и секој од нив наредуваше или нешто бараше; 
се случи најголем неред. Пол протестираше во очај од највисокиот 
дел на скалата, но не успеа да биде разбран. 

„Не можам повеќе!“ – викна тој, клекнувајќи надолу со лутина 
во себе.“Јас секогаш морам сè сам да направам!“ 

Откако Пол побара Лили да го повтори својот дел, госпоѓата 
Ферстратен отиде да им каже на слугите дека не смеат да ги за-
постават младите артисти. Првите слуги набргу се појавија внатре, 
носејќи полни чаши со вино и лимонада, колачи и сендвичи. Во тој 
момент вревата го достигнуваше својот максимум. Трите момчиња 
посакаа да бидат услужени на нивниот душек, над којшто еден од 
двајцата Јан истури цел сок од портокал. И тогаш, Мери почна да 
им вика, употребувајќи зборови полни со гнев, додека со помош на 
Дин го извлече душекот под нив, носејќи го во соседната соба. 

„Фредерик, помогнете ми веќе околу позадината!“ – со преко-
рен глас викна Пол, кој беше сè уште клекнат.   

Тој веќе беше откажан од совладувањето на трите момчиња, кои 
заради тркалање и врескање старата Дин ги протера од собата. На 
тој начин, ситуацијата во собата се потсмири и сите се зафатија со 
своите работи, освен Лили. 

„Каков хаос!“ – промрморе таа и седејќи во фотелјата додека си 
ја расчешлуваше нејзината разбранувана и пепелаворуса коса со 
голема четка, си нанесе снежнобела пудра на своите раце. 

Задишана и затресувајќи со главата, Дин се врати повторно на-
зад со љубезна насмевка на лицето. 

„Дин, бргу донеси ни бели чаршафи и тул!“ – истовремено из-
викаа Фреди, Мари и Пол. 

Пол се симна од неговите скали, носејќи голем бел крст кој за 
малку ќе се уништеше ставен таму на подиумот и нежно го поста-
ви на душекот, затрупувајќи го со перници. 

„Дин, бели чаршафи и тул! Донеси го сиот тул и сета бела газа, 
што ќе ја пронајдеш!“ 
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Дин, заедно со останатите слугинки донесе сè што беше бело. 

5  

Госпоѓата Ферстратен седна до нејзината внука Бетси Фан Рат, 
која беше во брак со постариот брат на Пол. 

„Навистина е штета што не дојде и Елине; сметав на неа да ги 
пополни долгите паузи со музика. Таа толку убаво пее“.  

„Но, таа навистина не се чувствуваше добро тетко. Вие можете 
да разберете колку ѝ е жал што го пропушта прославувањето на 
роденденската забава на нејзините чичковци“.   

„А, што ѝ  е?“
„Ах, не знам, мислам дека беше нервозна“. 
„Таа навистина ќе мора да престане толку лесно да им се преда-

ва на таквите нејзини расположенија. Со подигање на енергијата, 
може да се надвладее нервозата“.

„Вие знаете тетко, дека тоа е болест на помладата генерација!“ 
– рече Бетси со натажена насмевка на лицето.

Госпоѓата Ферстратен, воздивна и согласувајќи се, затресе со 
главата. 

„Имам еден предлог,“ – продолжи таа.“Девојките сигурно ќе 
бидат многу уморни за да можат утревечер да одат на опера. Мо-
жеби ти би сакала да ја добиеш нашата ложа?“ 

Бетси за момент подразмисли. 
„Утре ќе бидам зафатена со подготвување на вечера тетко, но, 

сепак, со задоволство би ја искористила вашата ложа. Само се-
мејството Ферелејн заедно со Емили и Јорж ќе дојдат, но семејство-
то Ферелејн ми кажаа дека сакаат рано да си заминат бидејќи мала-
та Дора повторно не се чувствува добро, а потоа јас би можела со 
Емили и Јорж да слушнам еден чин од операта“. 

„Тогаш, тоа е решено. Јас ќе ви ги испратам влезниците!“ – рече 
госпоѓата Ферстратен и стана. 

Бетси, исто така, стана. Јорж де Воуде фан Берх само што са-
каше да ѝ  се обрати, но таа се преправаше како да не го виде. Таа 
вечер за неа тој беше неподнослив; веќе два пати тој се доближи до 
неа и два пати ги кажа истите зборови, кои беа во врска со нешто 
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околу таблото.  Дефинитивно, тој немаше за што друго да збору-
ва. А, сепак утревечер таа ќе треба дури и да го гостува. Па затоа 
ложата од нејзината тетка се појави како Божји дар... Нејзиниот со-
пруг Хенк беше во конзерваториумот со група на господа, како што 
беа господинот Ферстратен, господинот Хофел, Ото и Етјен фан 
Ерлефорт, кои бурно дискутираа додека тој само слушаше, потпи-
раjќи се и угнетувајќи ги со своето крупно и дебело тело лисјата 
од засадената палма, со помалку глупава насмевка на неговото љу-
безно лице. Тој, исто така, ја иритираше; за неа тој беше премногу 
досаден, а и облеката му стоеше многу лошо, воопшто не беше 
шик! Тој изгледаше значително подобро во неговиот дебел волнен 
капут! Таа ја пронајде можноста да му се обрати и да му каже:

„Прозбори со некого веќе еднаш, Хенк. Ти цело време само сто-
иш во тој ќош. Раздвижи се малку; изгледаш како да се досаду-
ваш... Дури и вратоврската ти е накриво наместена“. 

Тој запелтечи нешто, допирајќи си го вратот. Таа се заврти нана-
зад и се најде опкружена со една бучна група, која се собра околу 
госпоѓицата Де Воуде. Во таа група дури им се приклучи и ме-
ланхоличната госпоѓа Фан Рејсел, сестрата на Фреди. Емили де 
Воуде беше немажена и ги носеше своите триесет и осум години 
со завидна виталност; нејзиното пријатно и весело лице оставаше 
возвишен впечаток кај сите околу неа. И покрај тоа што таа личеше 
на нејзиниот помал брат Јорж, во себе имаше некаква великодушна 
топлина која беше во контраст со неговите вкочанети манири. 

Темпераментот на Емили веднаш ги привлече сите кон неа, до-
дека таа им ги раскажуваше комичните анегдоти. Таа само што за-
почна да раскажува како пред некое време, паднала лизгајќи се на 
замрзнатиот снег, пред нозете на некој господин кој неподвижно 
останал да гледа во неа, наместо да ѝ  помогне. 

„Замислете си, мојот ракав на лево, мојата капа право, јас во 
средина, а тој, стоеше таму со отворена уста, гледајќи во мене...“  

6  

Заѕвони ѕвончето; Емили престана да ја раскажува својата при-
казна и се упати нанапред, заминувајќи си од својата публика. До-
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дека луѓето почнаа масовно да се туркаат кон вратите со преклоп.  
„Не можам ништо да видам!“ – рече Емили, кревајќи се на пр-

стите. 
„Качете се на мојата столица, госпоѓице Емили!“ – зад неа из-

вика една млада девојка облечена во крем боја фустан, која беше 
повисока од останатите. 

„Вие сте прекрасна, Тос, одлично! Сега ќе дојдам. Може ли да 
поминам, госпоѓо Фан дер Стор? Вашата ќерка ме спасува од не-
волја“.

Госпоѓата Фан дер Стор беше дама која пишуваше песни под 
псевдоним, се потргна настрана со вкочанета насмевка на лицето. 
Таа беше малку навредена од недостатокот на пристојност преку 
нецеремонијалниот срам на Емили, со што таа самата престана  да 
се обидува да види подобро. 

Емили и Като фан дер Стор заедно се качија на една столица, 
држејќи се една со друга околу половината. 

„О, колку убаво!“ – извика Емили и замолчи од глетката пред 
неа. 

Од брановите на пенливото море од мрежеста газа се издиг-
на еден груб крст од бел мермер на кој една витка и бела жена 
беше прилепена во смртната опасност, додека нејзините нозе беа 
преплавени во бран од тул.  И со прстите таа грчевито ја стискаше 
Карпата на vековите. 

„Тоа е Лили!“ – се слушаа гласови од сите страни. 
„Колку е елегантна Лили!“ – Емили ѝ  шепна на Като. 
„Ама, како може така да виси таму? Како успева да се држи во 

таа положба?!“ – продолжи таа.
„Таа е целосно опкружена со перници, но, сепак, тоа е многу 

заморно“, – рече Кату. „Секако, перниците не можете ниту да ги 
видите госпоѓице“. 

„Секако дека не се гледаат! Прекрасно е, јас никогаш досега не 
сум видела нешто толку поетски... Кажи ми, Тос, јас мислев дека и 
ти ќе учествуваш во ова?“ 

„Да, ќе учествувам, но само во последната сцена, заедно со 
Етјен фан Ерлефорт. Сега ќе морам полека да одам за да се пре-
соблечам“. 
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И, таа потскокнувајќи, скокна долу од столицата. Светлината од 
светлото затрепери и вратите лизгајќи се затворија. Во тој момент 
се слушна аплауз, кој одекна со лесно и нееднакво ракоплескање 
низ салата. И наскоро, се повтори белата визија од пенливата мре-
жеста газа над која стоеше еден ангел со трогателен поглед, навед-
нат над широките краци на крстот, погледнувајќи со полузатворени 
очи со цел да ја подигне девојката која лежеше таму долу. 

Одекна моќен и громогласен аплауз.   
„Мари, се разбира, нема да може да го одржи сериозниот лик!“ 

– рече Емили, затресувајќи со главата. „Таа ќе започне наскоро да 
се смее“. 

И, навистина се појави многу непристоен потсмевлив трепет на 
местото околу устата на ангелот, додека нејзиниот раздвижен по-
глед се претвори во комичен под неколку нервозно кренати веѓи. 

7

Иако луѓето забележаа дека артистите се изморени од нивните 
вкочанети пози, последната сцена беше примена со силни овации. 
Тие четири до пет пати мораа да се појават назад на бис. Тоа беше 
алегориски приказ на пет сетила, прикажан од страна на четири 
млади девојки, кои беа богато облечени во тешки ткаенини, од зла-
то и сребро, брокат и хермелин – и со Етјен, помладиот брат на 
Фредерик, кој беше облечен во облека на свирач, претставувајќи го 
преку персонификација, Слухот. 

И, тогаш заврши. 
Со долгите паузи кои артистите ги правеа изминаа веќе два часа, 

и тогаш господинот и госпоѓата Ферстратен почнаа да се збогуваат 
од своите гости, од кои добиваа признанија со голема благодар-
ност. 

„Ќе останете ли на вечера со Като?“ – тивко зашепоти госпоѓата 
Ферстратен, обраќајќи ѝ се на госпоѓата Фан дер Стор. „Само ние 
од семејството ќе вечераме“. 

Но, госпоѓата Фан дер Стор мислеше дека тогаш ќе биде прем-
ногу доцна; таа сакаше само да ја почека нејзината ќерка. 

Артистите колку што можеше побрзо се пресоблекоа и влегоа 
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во салата каде што добија пофалби за глумата и вкусот од послед-
ните гости пред заминување. Емили, која до тогаш имаше најтри-
умфален влез, седна на пијаното од каде што одекнаа акордите на 
фанфарите. 

Таа заедно со Фан Рат и Бетси остана на вечерата, како една од 
нивните блиски, домашни пријателки. 

„Утре ќе дојдеш нели, Тос? Утре попладне ќе дојде фотографот 
во два часот!“ – извика Мари. 

Наредниот ден беше четврток, но Като немаше да оди во учи-
лиште за да може да се одмори и да пристигне кај нив во два ча-
сот. 

Изнемоштените артисти паднаа, седнувајќи на лесните столици 
кои беа распространети низ конзерваториумот каде што почна да 
се служи ладната вечера, сервирајќи им мисирка, салата, торта и 
шампањ. 

„Кој беше најдобар? Кој ви се допадна најмногу?“ – извикаа 
сите тие.

И мислењето на секој од нив беше измерено и пресметано, ос-
порено и поздравено, под општиот тропот на чиниите, под ѕвеко-
тот на виљушките и лажиците, под чукањето на полните стаклени 
чаши, кои набргу се празнеа.


