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I 

Жолто-зелениот папагал, кој беше затворен во кафезот обесен 
надвор пред вратата, упорно повторуваше:  

 ‒ Allez vous-en! Allez vous-en! Sapristi!1 Сѐ е добро! Умееше 
да каже по нешто и на шпански и на некој јазик кој никој не го 
разбираше, освен, можеби, птицата подбивница застаната на 
другата страна од вратата, свиркајќи ја во ист тон со ветрецот 
својата пискава мелодија со збудалувачка настојчивост. 

Господинот Понтелје стана со израз и изблик на згрозеност 
затоа што не можеше комотно да си го чита весникот,  

Отиде до галеријата и помина преку тесните „мовчиња“ што 
ги поврзуваа куќарките на Лебронови меѓу себе. Беше седнат 
пред портата од главната куќа. Папагалот и птицата подбивница 
беа во сопственост на госпоѓа Леброн и тие имаа целосно право 
да прават онолку врева колку што сакаат. Господинот Понтелје 
ја имаше таа привилегија да го напушти нивното друштво во 
оној момент кога тие веќе не му беа забавни. 

Застана пред вратата на својата куќарка, која беше четврта и 
претпоследна во редот од главната зграда. Таму имаше една 
плетена столица на нишање и тој си седна на неа и повторно се 
наврати на својата задача на читање на весникот. Беше недела, 
весникот беше вчерашен. Неделните весници сѐ уште не беа 
донесени во Гренд Ајл. Веќе беше информиран за берзанските 
извештаи па нервозно прелистуваше низ уводните статии и 
новостите, кои немаше време да ги прочита пред да си замине од 
Њу Орлеанс претходниот ден.  

Господинот Понтелје носеше очила. Имаше четириесет 
години и беше со средна висина, со прилично витко тело. Косата 
му беше кафеава и права, со патец отстрана. Брадата му беше 
кратко и уредно избричена.  

Од време на време ќе го тргнеше погледот од весникот и ќе 
разгледаше наоколу. Во куќата имаше повеќе галама од кога 
било. Главната зграда ја нарекуваа „куќата“ со цел да се направи 
разлика меѓу неа и викендичките. Црцорот и свирежот на 

 
1 „Оди си! Оди си! Проклет! (фр.) 
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птиците сѐ уште се слушаа. Двете мали девојчиња, близначките 
Фаривел, свиреа еден дует од „Зампа“2 на пијаното. Госпоѓа 
Леброн растрчуваше де внатре де надвор, и штом ќе влезеше во 
куќата со пискавиот глас му издаваше наредби на младиот 
градинар, како и, со подеднакво пискав глас, насоки на прислуж-
никот во трпезаријата кога и да излезеше надвор. Таа беше 
здрава и убава жена, облечена секогаш во бело со ракави до 
лактот. Иштирканото здолниште ѝ се набираше кога се движеше 
натаму-наваму. Малку подолу, пред една од куќарките, една 
дама во црно, спокојно шеташе угоре-удолу, минувајќи со 
прстите низ низата бројници за молитва. Голем број од луѓето 
што престојуваа во пансионот беа отидени до Шениер Камина-
да3 со Бодлеовиеот едреник за да присуствуваат на мисата. 
Група млади беа надвор на отворено, играјќи крокет под 
водените дабови4. Таму беа и двете деца на господинот Понтелје 
– ведри мали момчиња на возраст од четири и пет години. 
Дадилката со четвртина мулатско потекло5 ги придружуваше 
децата, во мислите отсутна и замислена. 

Господинот Понтелје конечно ја запали пурата и почна да 
пуфка, оставајќи весникот мрзеливо да му се лизне низ прстите. 
Го сосредоточи погледот на белата сончевина, која се доближу-
ваше лазејќи ко полжав од правецот на плажата. Можеше јасно 
да ја види помеѓу исушените стебла на дабовите долж потегот 
каде се простираше жолтиот боливач. Заливот се чинеше мошне 
далеку, прелевајќи се во синилото на хоризонтот. Сончевата 
светлина продолжи пополека да се наближува. Засолнети под 
една покривка со розов пораб, одеа неговата сопруга, госпоѓа 
Понтелје, и Роберт Леброн. Кога стигнаа до куќарката, обајцата 
седнаа на погорното скалило на тремот свртени еден кон друг, 

 
2 Комична опера во три чина од францускиот композитор Фердинанд 
Херолд. (заб. на прев.) 
3 Шениер Каминада е островско рибарско место во реонот Џеферсон, 
во Луизијана, САД. 
4 (Quercus nigra) (лат.) - карактеристични стебла кои растат во 
одредени делови на Америка близу вода. (заб. на прев.)  
5 quadroon = лице кое е една четвртина црно по потекло.  
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делувајќи изморено, секој од нив потпирајќи се на спротивниот 
потпорен столб.  

‒ Каква глупост е да пливате цел еден час на оваа жештитна! 
‒ извика господинот Понтелје. И тој самиот се брцна во вода на 
изгрејсонце. Затоа утрото му се чинеше толку многу долго.  

‒ Толку си изгорена што не можам да те препознаам. – додаде, 
гледајќи во жена си како што човек гледа во вреден предмет во 
лична сопственост што претрпел некое оштетување. Таа ги 
испружи своите цврсти, складно градени раце и критички ги 
разгледа, подигнувајќи ги светлокафеавите ракави до над 
зглобовите. Додека ги гледаше се сети на своите прстени што му 
ги даде на сопругот пред да замине на плажа. Молкум му ја 
подаде раката, а тој, разбирајќи ја што сака, ги изваде прстените 
од џебот на својот елек и ги пушти во нејзината отворена дланка. 
Ги стави на своите прсти, а потоа, удирајќи по колената, го 
погледна Роберт и почна да се смее. Прстените заблескаа на 
нејзините прсти. Тој ѝ врати со насмевка полна со разбирање.  

 ‒ Што е работата? ‒ праша Понтелје, мрзеливо погледну-
вајќи де во едниот де во другиот со доза на разонода. Се работе-
ше за некоја невидена глупост, некоја авантура што се случила 
во водата и која двајцата пробаа да ја прераскажат истовремено. 
Додека раскажуваа, им стана јасно дека приказната воопшто не 
беше интересна како што изгледаше; а и на господинот Понтелје 
изгледа не му делуваше интересна бидејќи се проѕеваше и се 
истегнуваше. Потоа стана, велејќи дека размислува да оди до 
хотелот Клајн на партија билјард. 

‒ Ајде дојди со мене, Леброн. – му предложи на Роберт. Но 
Роберт прилично искрено призна дека повеќе би сакал да остане 
тука и да си зборува со госпоѓата Понтелје.  

‒ Епа, штом ти здодее, Една, испрати го да си ја брка работата. 
‒ ѝ наложи на жена си додека се подготвуваше да замине. 

‒ Повели, земи го чадоров. ‒ рече таа, подавајќи му го. Тој го 
зеде сонцобранот, го подигна над главата и, слегувајќи по 
скалите, си замина. 

‒ Ќе си дојдеш за вечера? ‒ викна таа по него. Подзастана за 
миг и ги собра рамениците. Ја почувствува банкнотата од десет 
долари во џебот од елекот. Не знаеше, можеби ќе се врати за 
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вечера, а можеби и нема. Сѐ зависеше од друштвото што ќе го 
најде во Клајн и од должината на партијата. Тој ова отворено не 
го кажа, но таа го разбра и се насмевна, кимајќи му во знак на 
пријатно. 

Двете момчиња сакаа да одат со татко им кога го видоа дека 
заминува. Тој ги бакна ветувајќи им дека ќе им донесе бонбони 
и кикирики. 

II 

Госпоѓата Понтелје имаше живи и бистри очи, кафеавожолте-
никави, приближно слична боја како и нејзината коса. Умееше 
да ги сврти набрзина, фокусирајќи се на некој предмет и на него 
да го задржи погледот, како небаре да се изгубила во некој 
внатрешен лавиринт на контемплација и длабоко промислување.  

Веѓите ѝ беа за нијанса потемни од косата, густи и безмалку 
хоризонтални, истакнувајќи ја длабочината на нејзините очи. 
Беше повеќе привлечна одошто убава. Лицето ѝ беше впечат-
ливо бидејќи оддаваше одредена отвореност при изразувањето, 
наспроти суптилната игра на цртите на лицето. Беше пријатна во 
однесувањето со другите.  

Роберт свитка цигара. Велеше дека пуши цигари бидејќи не 
можеше да си дозволи пури. Имаше една пура во џебот со која 
го послужи господинот Понтелје и ја чуваше за да ја запали по 
вечерата.  

За него, тоа беше нормално и природно. Се разликуваше од 
својот компањон и по бојата на кожата. Поради мазно избриче-
ното лице, нивната сличност беше поизразена одошто инаку би 
била. Имаше искрен изглед, кој не оддаваше ниту ронка грижа. 
Ги подзатвори очите и во нив се рефлектираше светлината и 
запурнината на летниот ден.  

Госпоѓата Понтелје посегна по ладалото во форма на палмин 
лист, оставено на верандата, и почна да се лади, додека Роберт 
испушташе лесен чад од цигарата меѓу усните. Разговараа 
непрекинато: за нештата што ги опкружуваа, за нивната аванту-
ра во морето, која одеднаш повторно им стана забавна, за ветрот, 
за дрвјата, за луѓето што заминаа во Шениер, за децата што 
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играа крокет под дабовите, за близначките Феривел што сега ја 
изведуваа увертирата „Поетот и селанецот“. 

Роберт зборуваше премногу за себе, беше млад и не знаеше 
дека така не треба. Госпоѓата Понтелје, пак, зборуваше многу 
малку за себе, поради истата причина. Секој од нив беше заинте-
ресиран да чуе што има другиот да каже. Роберт раскажуваше за 
својата намера да оди во Мексико на есен, каде го чекаше 
среќата. Тој отсекогаш имал намера да оди во Мексико, но, ете, 
никогаш не дошол редот. Во меѓувреме, работеше на пониска 
позиција во една трговска фирма во Њу Орлеанс каде доброто 
познавање на англискиот, францускиот и шпанскиот јазик му го 
кренаа нивото и како комерцијалист, но и како кореспондент. 

Го минуваше годишниот одмор, како и секогаш, со мајка си 
на Гранд Ајл. Многу одамна, пред Роберт воопшто да се сеќава, 
куќата била летна резиденција на семејството Леброн. Денес, 
странично опколена со дванаесетина и повеќе куќарки, кои беа 
секогаш преполни со посетители од Quartier Français,6 овој имот 
ѝ овозможуваше на госпоѓа Леброн да живее лесен и комфорен 
живот, што по раѓање со право ѝ припаѓаше. 

Госпоѓа Понтелје зборуваше за плантажата на татко ѝ и 
нејзиниот момински дом во стариот, рурален блуграс Кентаки7. 
Таа беше Американка со малку француска крв во себе, која 
изгледа се разводнила. Прочита едно писмо од сестра ѝ, која 
беше верена на Исток и се подготвуваше за свадба. Роберт се 
интересираше, сакајќи да дознае каков тип на сестри беа тие, 
каков беше нивниот татко, колку време беше почината мајка ѝ.  

Кога госпоѓа Понтелје го свитка писмото, веќе беше време да 
почне да се подготвува за вечерата.  

‒ Гледам дека Леонс не се враќа за вечера ‒ рече, погледну-
вајќи во правецот од каде што замина нејзиниот сопруг. И 
Роберт претпостави дека не доаѓа, дека веројатно во Клајн се 
собрало поголемо друштво на мажи дојдени од Њу Орлеанс за 
забава.  

 
6 Француски кварт во Њу Орлеанс, Луизијана.  
7 „blue-grass“ е популарен вид на трева што е распространет во 
Кентаки. 
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Кога госпоѓата Понтелје си замина во својата соба, младичот 
слезе по скалите и прошета до играчите на крокет и за тој 
половина час до вечерата, се забавуваше со малите момчиња 
Понтелје, кои многу го сакаа.  

III 

Кога господинот Понтелје се врати од хотелот Клајн беше 
единаесет часот навечер. Беше одлично расположен, весел и 
мошне комуникативен. Кога влезе ја разбуди својата жена, која 
си беше легната и цврсто спиеше. Разговараше со неа додека се 
соблекуваше, раскажувајќи ѝ анегдоти, по некое озборување и 
новостите што ги слушнал во текот на денот. Од панталоните 
извади грст згужвани банкноти, поприлично многу сребреници 
и ги натрупа на бирото на еден куп заедно со клучеви, ноже, 
шамиче и какви-не-ти други дребулии што му се најдоа во џебот. 
Сонот ја имаше совладано и таа му одговораше со куси полу-
реченици. 

Си помисли колку го разочарува тоа што жена му, која беше 
централната фигура на неговото постоење, покажува толку 
малку интерес за нештата што му значат, дека толку малку го 
цени неговиот разговор. 

Господинот Понтелје ги имаше заборавено бонбоните и 
кикириките за момчињата. И покрај тоа, многу ги сакаше и отиде 
во соседната соба, каде што спиеја, да ги види и да се увери дека 
удобно се одмораат. Но резултатот од неговата контрола вооп-
што не беше задоволувачки. Ги сврте и ги помести момчињата 
во креветот. Едното од нив почна да клоца и да блада за кошница 
полна со ракови. 

Господинот Понтелје ѝ се обрати на жена му, информирајќи 
ја дека Раул има висока температура и дека му е потребна нега. 
Потоа си запали пура и излезе, седнувајќи близу до отворената 
врата да пуши.  

Госпоѓата Понтелје беше прилично сигурна дека Раул нема 
температура. Кога си легна му беше сосем добро, рече таа, а 
немаше никакви болки ни во текот на денот. Господинот 
Понтелје многу добро знаеше какви се симптомите на грозница 
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за да може да погреши. Тој ѝ гарантираше дека детето се губи 
токму во тој момент во соседната соба. 

Ја укори жена си поради невнимание, поради нејзината 
вообичаена негрижа за децата. Ако не ѝ е на мајката место да се 
грижи за децата, тогаш чија работа е тоа, во бестрага? Тој имаше 
полни раце работа со својот брокерски бизнис. Не можеше да 
биде на две места во исто време, ем надвор да заработува за 
живеачка, ем да седи дома и да се грижи нешто лошо да не ги 
снајде децата. Зборуваше еднолично и непрекинато. 

Госпоѓата Понтелје изрипа од креветот и отиде во соседната 
соба. Набргу се врати назад и седна на аголот од креветот, 
навалувајќи ја главата на перницата. Ништо не рече и одби да 
одговори додека нејзиниот сопруг ја испрашуваше. Кога ја 
допуши пурата, тој си легна и по половина минута веќе цврсто 
спиеше. 

До тој момент, госпоѓата Понтелје веќе беше целосно расоне-
та. Малку заплака и си ги избриша очите од ракавот на пењоарот. 
Ја дувна свеќата, која нејзиниот сопруг ја имаше оставено да 
гори, навлече на босите нозе еден пар сатенски пантофли, кои 
стоеја до ногарките на креветот и излезе надвор на тремот. Седна 
на плетената столица на нишање и пополека почна да се ниша 
напред-назад.  

Беше нешто по полноќ. Куќарките беа во темница. Едно 
бледо светло зрачеше од ходникот во куќата. Наоколу владееше 
мртва тишина, освен што се слушаше укањето на еден стар був 
истопорен на врвот на водениот даб и вечниот глас на морето 
кој, во тој миг, не успеваше да внесе радост, туку се извиваше во 
ноќта како некоја траорна приспивна песна.  

Солзите на госпоѓата Понтелје ѝ надојдоа како буица и 
влажниот ракав од пењоарот веќе не постигаше да ги избрише. 
Едната рака ѝ беше подигната и се имаше фатено за наслонот на 
столицата, а широкиот ракав ѝ се лизна безмалку до рамото. Се 
сврте и го нурна своето мокро, спурено лице во внатрешноста од 
раката и почна таму да плаче, не грижејќи се повеќе дали да го 
избрише лицето, очите, рацете. Не можеше да каже зошто плаче. 
Вакви моменти, како претходната случка, не беа невообичаен 
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дел од нејзиниот брачен живот, но никогаш претходно не преваг-
нале пред изобилието од добрина и преданост што ѝ ги пружаше 
сопругот, кои преќутно се подразбираа. 

Неопислива потиштеност, која изгледаше како да се создава 
во некој непознат дел од нејзината свест, ѝ го облеа целото битие 
со нејасен чемер. Изгледаше како сенка, како магла што 
минуваше низ летото на нејзината душа. Беше чудно и непозна-
то, некаква состојба, расположение. Не седеше таму расправајќи 
се со мажот умствено или жалејќи си ја судбината што ѝ го 
предодредила патот по кој врвеше. Само ете, така, самата убаво 
си се изнаплака. Комарците ѝ се сладеа, касајќи ги нејзините 
обли, цврсти раце, цицајќи од нејзините голи стапала. 

Да не беа ситните убоди на зуечките ѓаволчиња да ѝ го расте-
раат расположението, веројатно ќе седеше во темнината до 
длабоко во ноќта.  

Следното утро господинот Понтелје стана токму на време да 
фати кочија8, која требаше да го префрли до пристаништето за 
да се качи на паробродот. Се враќаше во градот по работа, а ќе 
се врати назад да го види семејството на островот следната 
сабота. Си го поврати спокојот, кој му беше до некаде нарушен 
претходната вечер. Беше нестрплив да си замине и искрено се 
радуваше дека ќе помине една весела недела во улицата 
Каронделе. 

Господинот Понтелје ѝ даде на жена си половина од парите 
што ги донесе со себе минатата вечер од хотелот Клајн. Како и 
повеќето жени, и таа сакаше пари, па ги прифати со задоволство. 

 ‒ Со нив ќе купам прекрасен подарок за сестра ми Џенет! ‒ 
извика таа, мазнејќи ги банкнотите додека ги пребројуваше една 
по една. 

‒ Ох, драга моја, ќе купиме нешто многу поубаво од тоа за 
сестра ти Џенет ‒ се насмеа тој, додека се токмеше да ја бакне за 
збогум. 

Момчињата се бркаа наоколу, му се бесеа по нозете, 
наговарајќи го да им донесе многубројни нешта. Господинот 
Понтелје беше вистински миленик, па дамите, мажите, децата, 

 
8 „rockaway“ = лесна американска кочија со четири тркала. 
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дури и дадилките беа во близина за да се збогуваат со него. 
Неговата сопруга стоеше насмевната и му мавташе, а момчињата 
довикуваа додека тој не исчезна со старата кочија по 
песокливиот пат. 

Неколку дена подоцна, пристигна една кутија за госпоѓата 
Понтелје од Њу Орлеанс. Кутијата ја испратил нејзиниот сопруг 
а беше преполна со friandises9, со сочни и вкусни нешта – 
најфини овошја, patés10, неколку шишиња ретко вино, слатки 
сирупи и купишта бонбони.  

 Госпоѓата Понтелје великодушно ја раздели содржината од 
кутијата, беше навикната да добива вакви нешта кога не беше 
дома. Паштетата и овошјето ги испрати во трпезаријата, а 
бонбоните беа изнесени за послужување, при што дамите 
грациозно, пребирливо и помалку лакомо земаа со прстињата, 
изјавувајќи дека господинот Понтелје е најдобриот сопруг на 
светот. Госпоѓата Понтелје беше принудена да признае дека 
подобар од него не запознала. 

  
 
IV 
Тешко е да се даде некоја дефиниција што би го задоволила 

господинот Понтелје, или кого било, за тоа каде неговата 
сопруга потфрлува во својата обврска кон децата. Тоа беше 
повеќе чувство отколку воочување, но тој никогаш гласно не ги 
искажа овие чувства без потоа да почувствува жал и огромно 
каење. 

Ако се случеше некое од малите момчиња на Понтелје да се 
струполи додека си игра, тој немаше веднаш да отрча кај мајка 
си во прегратка плачејќи; поверојатно беше дека детето само ќе 
стане, ќе си ги избрише солзите од очите и песокот од устата и 
ќе продолжи да си игра. Како дечиња, тие ќе се здружеа цврсто, 
бранејќи го својот став со стиснати тупаници и повишен глас, и 
така, вообичаено, ги надвладуваа другите мамини синчиња. На 
дадилката гледаше како на некое тешко бреме, корисна 

 
9 Чоколатца и слатки 
10 Француска паштета 
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единствено да ги закопча на половината или да им ги врзе 
гаќичките и да им ја исчешла косата – небаре законот налагаше 
косата да биде исчешлана и разделена на патец. 

Едноставно кажано, госпоѓата Понтелје не беше мајчински 
тип на жена. Овој тип жени како да доминираа тоа лето на Гренд 
Ајл. Можеше лесно да се препознаат, облетувајќи со своите 
широко отворени, заштитнички крилја кога какво било зло, 
вистинско или замислено, ќе ги навјасаше нивните скапоцени 
потомства. Тоа беа жени што правеа идоли од своите деца, ги 
обожуваа своите сопрузи и сметаа дека имаат привилегија 
дадена од Бога да се избришат себеси како индивидуи и да 
еволуираат во ангел чувари на кои им никнале крилја. 

Многу од нив беа преслатки во своите улоги, но една беше 
вистинско олицетворение на секој можен женски шарм и 
благодат. Ако мажот ѝ не ја обожуваше, тогаш тој сигурно беше 
еден грубијан што заслужуваше да биде пополека измачуван до 
смрт. Се викаше Адел Ратињол. Нема зборови што би можеле да 
ја опишат, освен оние древни фрази што се користеа често за да 
се наслика некоја поранешна хероина од романтичните романи, 
прекрасна дама од соништата. Нејзината привлечност не беше 
ниту суптилна, ниту скриена; нејзината убавина беше очевидна, 
распламтена и очигледна; извртени, златни кадрици кои ни 
чешелот, а ниту штипката не можеа да ги скротат; сини очи кои 
беа како вистински сафири; напупени усни, толку црвени што 
кога ги гледаш, мислиш само на цреши или некое друго 
превкусно, аловоцрвено овошје. Стануваше сѐ пополничка, но 
тоа како да не ѝ одземаше ни трошка од грациозноста што ја 
имаше со секој свој чекор, поза, гест. Никој не би посакал 
нејзиниот бел врат да биде помалку полничок или нејзините 
убави раце потенки. Никогаш никој немал раце попрефинети од 
нејзините, беше радост човек да ги гледа кога вденуваа конец во 
иглата или додека го местеа златестиот напрсток на нејзиниот 
потесен, среден прст додека шиеше ноќни шпилхозни или 
декорираше по најнова мода некоe елече или лигавче. 

Госпоѓа Ратињол посебно многу ја сакаше госпоѓата Понтелје 
и често, во попладневните часови, ќе го земеше везалото и ќе 
појдеше кај неа да си поседат. Седеа заедно и тоа попладне кога 
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пристигна кутијата од Њу Орлеанс. Си ја имаше фатено столи-
цата на нишање и беше вредно внесена шиејќи едни минијатурни 
шпилхозни.  

Таа ѝ го донесе шнитот за шпилхозните на госпоѓата Понтелје 
за да може да крои - чудо од модел, така дизајниран да може 
бебешкото телце да биде ефикасно завиткано што само двете 
ситни очиња би ѕиркале од облеката, како на Еским. Дизајнот 
беше планиран за зимската колекција, кога несигурниот провев 
навлегуваше преку оџаците, а подмолните струи на смртонос-
ниот студ изнаоѓаа начин да се мушнат низ клучалките. 

Госпоѓата Понтелје беше прилично спокојна во однос на 
материјалните потреби на нејзините деца и не ја гледаше 
потребата зошто среде лето би се занимавала со предвремено 
подготвување и изработување на ноќна зимска гардероба. Но не 
сакаше да ја сметаат за недруштвена и незаинтересирана, па 
затоа донесе весници и ги распосла на подот од галеријата и по 
теркот на госпоѓа Ратињол, искрои шнит за непропустливата 
гардероба. 

Роберт беше таму, седнат во истата позиција како и во недела-
та, а и госпоѓата Понтелје ја имаше фатено истата положба од 
претходно, само на погорната скала, млитаво навалувајќи се на 
столбот. Покрај неа стоеше кутијата бонбони од која, од време 
на време, ја послужуваше госпоѓа Ратињол. 

Дамава изгледаше изгубено, како да не може да се одлучи 
што да избере и конечно си одбра едно чоколатце од нугат, 
запрашувајќи се да не е премногу калорично, да не случајно ѝ 
наштети. Госпоѓа Ратињол беше во брак седум години. Од 
прилика секоја втора година раѓаше по едно дете. Во моментот 
имаше три деца, а на пат беше и четвртото. Секогаш зборуваше 
за таа своја „состојба“, и покрај тоа што нејзината „состојба“ 
воопшто, во никаква форма не беше очигледна, никој немаше ни 
да знае за неа доколку таа упорно не настојуваше да ја вметне 
како тема во разговорот.  

Роберт почна да ја убедува дека познава една госпоѓа што 
опстојувала јадејќи нугат за време на целата бремен... но бидејќи 
забележа како на госпоѓата Понтелје ѝ се вцрвенија образите, се 
прибра и ја смени темата. 


