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1.

Господин и госпоѓа Ринг беа во брак две години. Иако немаа 
деца, тие сè уште живееја во петособен стан во Хомансбиен, 
каде што се вселија како млад брачен пар. 

Нивниот дом беше добро уреден, подовите беа покриени 
со бриселски килими, а ѕидовите со слики, некои од нив беа 
добри. Собите беа преполни со скапи дребулии и мноштво мали 
удобни дивани и фотелји во различни стилови. Сезонските 
цвеќиња го збогатуваа луксузниот амбиент и во придушеното 
зимско светло, кога раскошните лиснати растенија зад двојните 
завеси ќе почнеа да стануваат кафеави на врвовите, беа брзо 
заменувани со нови од цвеќарницата на улицата Оскарс.

Вратите од куќата на семејството Ринг беа секогаш от-
ворени. Не приредуваа многу забави, но имаа постојана врву-
лица од посетители – според куќната помошничка, тоа беа 
главно мажи – кои во вечерните часови по работата доаѓаа сами 
или со господин Ринг.

Госпоѓа Ринг имаше дваесет и една година. Како млада 
девојка, таа се пресели во Кристијанија1 од Молде2, каде што 
нејзиниот татко работеше како владин службеник, па таа 
веднаш стана омилена во нејзиното ново опкружување. Еден 
обожавател ја споредуваше со пупка од трендафил искапена во 
утринска роса. Познаник на нејзината тетка, постар господин 
тврдеше дека за замрзнатиот ум од зимата, таа беше како прв 
пролетен ден. Нејзината милост и веселост ги затоплуваше 
________________

1 Главниот град на Норвешка, Кристијанија бил преименуван во Осло 
во 1925 година.

2 Морското пристаниште на Молде e лоцирано на западниот брег на 
Норвешка.
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душите на луѓето, мамејќи зачудувачки насмевки дури и од 
најрамнодушните ергени.

Имаше доза на несовладлива привлечност во едноставната 
непристрасност и невината искреност со која таа ги прифаќаше 
луѓето, без разлика на нивниот социјален статус, како да беа 
пријатели и сојузници. Одеше потскокнувајќи и потпевнувајќи 
низ куќата, понекогаш зграпчувајќи ги луѓето кои ќе ги 
сретнеше, вртејќи ги наоколу, сè додека не почнеа да молат 
за милост. Мелодичниот дијалект од Молде, изговорен од 
нејзината уста звучеше маѓепсувачки, а нејзината смеа беше 
неодоливо заразна. 

Господин Ринг беше шеснаесет години постар од младата 
девојка со којашто се ожени. Никој не беше сосема сигурен зошто 
таа прифати – освен ако не ја имаше убедено нејзината тетка, 
која направи сè што беше во нејзина моќ за да ја воспостави 
врската. Ринг беше многу добра прилика. Тој беше богат; беше 
член на одбори во угледни фирми; и беше веќе во средовечна 
доба, што од аспект на тетка ѝ беше голема предност. Тој имаше 
завршено образование за адвокат, потоа почна со бизнис, а сега 
водеше голема и успешна застапничка фирма. Згора на тоа, 
потекнуваше од угледна фамилија, изгледаше добро и покрај 
ќелавоста и тенденцијата кон дебелеење.

Но, по венчавката имаше видлива промена во однесувањето 
на госпоѓа Ринг. Таа стана тивка и срамежлива и веќе не изгледаше 
среќна. Нејзините очи кои некогаш беа светли и полни со живот, 
сега беа зацрвенети и матни. Наутро, додека господин Ринг го 
пиеше своето кафе во трпезаријата – тој секогаш стануваше 
рано – таа го криеше своето лице во перницата и липаше. Кога 
ќе ги слушнеше неговите чекори – тој секогаш доаѓаше да ја 
бакне пред да замине на работа – таа ќе скокнеше и почнуваше 
да се мие, нурнувајќи го лицето во мијалникот.

За време на вечерата тој забележуваше дека е бледа и 
молчалива, нејзиното лице беше мрачно и недостапно, имаше 
воздржаност во нејзините движења. За да ја расположи ја 
опсипуваше со љубов, која таа не ја возвраќаше, туку трпеливо 
се досадуваше. 

Ринг сакаше таа да ужива, таа пак не приговараше и доз-
волуваше да ја носи ваму-таму, каде што сакаше тој. Кога 
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пристигна летото, тој ја испрати на бања и за нејзино добредојде 
ја декорираше дневната соба со две нови слики и со Венера од 
Милос во мермер на гранитен постамент. Ништо не помагаше. 
Таа беше како болежливо растение кое и покрај целиот напор 
не процутуваше.

Домот на семејството Ринг беше на вториот кат. Францус-
ките врати се отвораа кон пространиот балкон покриен со бела 
настрешница обрабена со црвено. Виновата лоза се извиваше 
нагоре од внимателно уредената градина долу, по преплетените 
челични жици кои беа нанижани на страните од балконот. 
Спалната соба свртена во спротивна насока, нудеше простран 
поглед кон градот и кон блиските врвови. Во јасните денови 
можеа да се видат одблесоци од водата, блескајќи во далечината 
среде убавиот, брановиден пејзаж на кристијанскиот фјорд. 

Понекогаш господин Ринг ја наоѓаше жена си, тука – 
клечејќи на перница покрај прозорецот задлабочена во мислите, 
со лактите ставени на работ од прозорецот и со главата потпрена 
на рацете, со сонлив израз во нејзините тажни очи.

Таа ги гледаше нежно обоените сенки како растат длабоко 
и долго во попладневните часови, сè додека пурпурната магла 
не ги обвиткаше пошумените врвови. Но, водата беше она што 
посебно ја привлекуваше и ја задржуваше.

Размислуваше за моќното море кое беше покрај нејзиниот 
дом од детството. Го знаеше толку добро во сите негови облици: 
кога тоа се будеше со рик и фрлаше пенливи, црни бранови 
на копното, прскајќи го стаклото на мансардниот прозорец со 
солена пена, додека долу се нишаа бродовите, истргнувајќи се 
од своите котви, небаре беа преплашени и очајни во обид да 
се ослободат. Имаше и мигови кога беше рамно и сино, нежно 
заплискувајќи во далечината, на белата плажа каде што таа 
порано собираше убави школки.

Се присети на морето распослано под сонцето, мрзеливо и 
кадифено меко, трепкајќи заговорнички, како стара негувателка 
која го потсетува своето галениче на миговите кои ги делеле во 
старите добри денови.

Нејзините мисли секогаш се навраќаа кон нејзиниот дом 
од детството и бегаа како да беа ослободени од затвор. Таа ги 
преживуваше прекрасните летни денови од нивните одмори на 
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село, кога постојано ја прекоруваа, бидејќи не сакаше да стои 
подалеку од водата и секогаш пловеше во чамецот без разлика 
на времето. Се сети на едрењето со малите ќерки на судијата и 
на рибарските излети со нејзините браќа, кога остануваа надвор 
до доцна во ноќта и кога сите заедно им помагаа да го извлечат 
на брегот за да не го вознемират стариот Ханс, рибарот кој им 
ги најмуваше чамецот и приборот. Добриот, налутен, стар Ханс, 
околу кој секогаш беше мирисот на летото. 

Дали сè уште ја носеше онаа груба, стара, жолта капа за 
дожд со врвки заплеткани во неговата брада и тие темносиви 
ракавици без прсти кои беа толку крути, што можеа сами да 
стојат?
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2.

Господин Ринг беше нервозен, бидејќи жена му не се 
однесуваше како среќна домаќинка, па отиде да се пожали кај 
нејзината тетка. Таа вети дека ќе разговара со Констанца и го 
стори тоа во првата пригода.

Госпоѓа Ринг ги слушаше прекорувањата на нејзината 
тетка со потиштен израз на лицето и со повремен едносложен 
одговор: „Да“, „Знам“, „Да“, „Се разбира“ и така натака, сè 
додека нејзината тетка конечно не ја прегрна и не ја праша 
милно во што е проблемот?

Констанца се расплака и со напор ги изусти зборовите 
„Носталгична сум.“

Исходот од овој разговор подоцна му беше пренесен на 
Ринг. 

Носталгична! Мажена, а сè уште е носталгична. Е, баш 
убаво! По ѓаволите, нејзиниот дом е таму каде што е мажот! 
Зарем нема сè што ќе посака, дури и повеќе? Зарем не е ставена 
на пиедестал? Зарем не направив сè што е во моја моќ да ја 
задоволам?

А да ја пратиш на кратко дома – ризикуваше тетка Влојгел.
По ѓаволите! Дури до Молде! Не, благодарам, тој ја одби. 

Зарем не се врати сега од бања? Зарем не седеше сам без неа со 
месеци? Дури, и саможртвувањето имаше свои граници!

Барем да имавте деца – рече тетка Влојгел.
Па, ако воопшто стануваше збор за нешто такво, тој не би 

рекол ништо, по ѓаволите!
Тој стоеше со раката потпрен на кваката, додека тетка 

Влојгел шепотеше дека сè е во божји раце и дека сигурно 
менталната состојба на Констанца ќе се подобри. 
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Но, зимата помина, пролетта пристигна и сè продолжи по 
старо. Кога таа беше на забави или имаше гости во куќата, во 
неа се будеше магијата на нејзината стара живост, имаше дури и 
повремени изблици на веселост. Сепак, тоа беше само нов извор 
на фрустрација за Ринг. Таа се смееше и флертуваше со овие 
мажи кои безделничеа во нивната куќа во вечерните часови, 
без разлика дали тој ги имаше покането или не, но кога беше 
сама со него немаше ниту трага од насмевката. Ако сакаше да 
разговара со неа, беше принуден, како што често велеше тој, 
да го извлекува секој збор од неа – се разбира освен кога му 
се противеше или кога беше дрска – тогаш навистина беше 
зачудувачки колку добро можеше да зборува.

Ринг планираше да патува за Стокхолм и за Копенха ген 
делумно по работа, делумно за задоволство и тој ѝ предложи да 
оди со него. За миг беше обземена; таа никогаш немаше пату вано 
надвор од Норвешка и конечно сега ќе можеше да го види малку 
светот. Но, како што набрзина нејзиниот ентузијазам пламна, 
исто така, толку брзо и стивна, бидејќи кога подразмисли за 
идејата заклучи дека таа и не е толку привлечна. Можеше само 
да замисли како би било; тие никогаш не ги сакаа истите нешта 
и секогаш имаа сосема спротивни идеи за тоа што е пријатно и 
разумно. Претходната година тие беа на краток излет до Мјоса и 
Гудброндстален и се караа на секој чекор: кога таа беше гладна и 
сакаше да јаде, тој беше најаден; кога таа беше уморна и сакаше 
да се одмори, тој беше расположен да продолжи. Како и да е, таа 
не ни размислуваше да не замине со него, сè додека една вечер 
не се спомена темата за патувањето и господин Ринг посочи 
дека многу поскапо би било доколку таа патува со него; тој се 
надеваше дека со тоа таа ќе ја покаже нејзината благодарност и 
ќе биде посебно мила и внимателна за време на патувањето и 
потоа.

„Благодарам, но штом е таква работата, повеќе би сакала да 
останам дома“, извика таа.

„Мили боже, ама си чувствителна! Никогаш не можеш 
да поднесеш, ниту најмала шега. Но, нека биде по твое – ако 
мислиш дека ќе те молам, грешиш.“

„Нема да има никаков ефект. Нема да одам и тоа е 
конечно.“
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Препирката продолжи, развивајќи се како една од нивните 
чести кавги, завршувајќи како и сите останати, со сурови зборови 
или со насилни испади од страна на Ринг: весник искинат на 
делчиња, истуткани парчиња расфрлани низ собата; книга 
фрлена на подот, подврската згмечена; Ринг демнеше од собата 
во лутина, па потоа засрамено ползеше назад за да ја праша 
нешто незначајно, на коешто однапред го знаеше одговорот. 

Во деновите кои следуваа Ринг се обидуваше да ја убеди 
жена си, да го смени мислењето. Тој беше подеднакво изненаден 
и импресиониран од фактот дека таа не отстапуваше.

Па така, замина сам. Му се препушти на ергенскиот живот, 
посетувајќи отмени жени, целосно уживајќи, а секое утро кога 
се будеше чувствуваше грижа на совеста. Во таква состојба 
на умот, тој ѝ пишуваше писма полни со љубов и копнеж, со 
убедувања дека животот за него без неа е бесмислен. Многу 
добро знаеше дека не ја заслужува..., но тој ја сакаше толку многу 
– тоа беше единствената негова доблест. Кога тој повторно би 
бил дома, таа би можела сама да види како нештата би можеле 
да бидат подобри. Одвоеноста го научи за нејзината вистинска 
вредност; отсега па натаму тој ќе биде повнимателен, толку 
добар што нема да има повеќе раздор меѓу нив... Колку повеќе 
тој пишуваше, толку повеќе стануваше ентузијаст; тој самиот 
работеше трескавично, по што нетрпеливо размислуваше да го 
скрати патувањето и да се врати порано од планираното.

Во меѓувреме Констанца беше дома, досадувајќи се во градот, 
бесконечно незадоволна, копнеејќи за животот, каков што таа 
си го замислуваше, а никогаш не беше таков. Задоволството кое 
таа очекуваше да го почувствува со отсуството на нејзиниот маж 
не се исполни. Никогаш порано таа не беше толку депресивна и 
очајна. Иако мачена од осаменоста, не беше расположена да се 
гледа со никого. Таа ретко ја напушташе куќата и се преправаше 
дека не е дома кога некој доаѓаше на вратата.

Зошто не отиде со него? Не можеше да престане да се 
јадосува за тоа. Зошто да му обрнува внимание на неговото 
зборување – тој зборуваше, а зборуваше за такви смешни нешта, 
особено во вечерните часови, кога ќе ги испиеше она омразено 
бренди и сода – сепак не мислеше ништо лошо со тоа. Кога 
само времето би поминало побрзо и тој би се вратил дома. За 
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волја на вистината таа, всушност, го сакаше повторно дома. Тој 
не можеше да се смени – сè беше подобро од оваа исцрпувачка 
осаменост. 

Во ноќта додека одговараше на неговите писма, ќе се 
препуштеше на расположението со носталгична меланхолија, 
а нејзиниот ум беше исполнет со чудни и нежни слики. Таа 
фантазираше: беше среќна жена; нејзиниот маж беше нејзин 
љубовник, итајќи за да биде покрај неа и да ја прегрне во своите 
раце. Копнеењето ја растажуваше и ѝ го параше срцето.

Овие фантазии се провлекуваа во нејзините писма, додавај-
ќи нишка на нежност во начинот на пишување, топлината и 
љубезноста во нејзините фрази. Ринг ги читаше со восхит.

Но, кога една недела порано одеднаш се појави пред неа, со 
неговата страст, со неговите груби милувања и со подароците 
растурени по масите и столовите, нејзиното срце потона. И ете 
го тука, со неговата нагласена, супериорна самодоверба ис-
полнувајќи ја собата од горе до долу, со неговото иритирачко 
расипништво каде што најбезначајното нешто го претставуваше 
во најзначаен настан. Сите глупости во нејзината фантазија што 
беа фрлиле вештачки сјај на убавина од неколкуте меланхолични 
вечерни часови додека тој беше отсутен, се избришаа веднаш и 
таа сега гледаше појасно од кога и да е претходно дека не чув-
с твува ништо за нејзиниот сопруг, туку само презир и инди-
ферентност.

Неколку дена подоцна Ринг случајно ја сретна тетка Влојгел 
во трамвај. Немаше многу патници, па старата жена се смести 
покрај него и го праша за физичкото и ментално здравје на 
Констанца.

„Лошо“, рече тој, муртејќи се и клатејќи ја неговата глава.
„Јас размислував, Ринг“, рече тетка Влојгел со тивок, до-

верлив тон. „Ако мајка ѝ дојде на некое време, можеби ќе влијае 
позитивно.“

„Дали навистина мислиш така?“, праша Ринг, подза-
мижувајќи со очите и со сомнеж.

„Во секој случај, вреди да се проба... човек мора да го 
направи тоа што е исправно. Мојата сестра е многу мудра и 
добра – се разбира, ти едвај ја познаваш – но, сепак мајка си е 
мајка.“
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Ринг веќе пристигна на својата дестинација.
„Ќе размислам за ова“, рече тој безволно, скокнувајќи 

додека трамвајот беше сè уште во движење.
„Констанца, што велиш мајка ти да ја поканиме, овде на 

гости?“, ненадејно рече Ринг, истата ноќ, додека стоеше покрај 
печката, полнејќи го лулето.

Констанца плетејќи седеше на софата. Таа ја подигна 
главата и одговори со изненадувачки, дури и одмерен тон: „Баш 
чудно, минатата ноќ сонував дека таа била тука.“

Ринг го запали лулето и се смести удобно покрај неа. 
„Дали тоа би те задоволило Констанца?“ 
„Тоа е прекрасна идеја...“ Таа се насмевна воздржано, точно 

онака за да не го покаже своето задоволство.
Ринг се напи голема голтка од полната чаша пред него.
„Напиши ѝ и прашај ја“, рече тој, мласкајќи со усните. 
„Да, во ред“, ведро одговори таа. Набрзина го фрли пле-

тивото настрана и стана. Ринг ја немаше видено ваква уште од 
времето пред да се земат.

„Но, не токму сега“, рече тој со незадоволен тон. „Време е 
за спиење; секако можеш да почекаш до утре.“

Таа веднаш, повторно седна и почна да плете.
„Значи, тоа е она што докторот го препорача. Аха, значи ова 

е тоа што би ја развеселило.“ Тој ја штипна за образ.
„Ау!“ рече таа, тргајќи ја главата настрана како дете кога го 

задеваат. „Ме повредуваш.“ 
„Ти прилега да бидеш мила Констанца. Каква разлика од 

она мрачно лице кое се испречи меѓу нас во последно време.“
„Само не допирај ме по лицето“, рече таа со лажна 

намуртеност.
„Па, значи утре ќе ѝ напишеш на мајка ти и ќе ја поканиш 

да дојде.“
„Дали може да остане извесно време?“ 
„Се разбира, колку што ќе сака.“
„Колку што сака – да. Од каде ја доби оваа идеја?“
„Сакав да направам нешто што ќе те задоволи.“
„Па, тогаш ти успеа“, се насмевна таа весело.
„Сега треба да ме бакнеш и да кажеш дека ме сакаш“, ѝ 

нареди.
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Наведнувајќи се, таа набрзина го бакна на образот.
„О не, на устата молам.“
Додека се исправаше таа, тој ја погледна навредено и 

неочекувано ја повлече кон себе.
Таа го бакна во уста.
„Сега кажи дека сум добар и дека ме сакаш.“
„Како учител си...“, рече таа, глумејќи дека ѝ е забавно.
Како дете кое ја кажува лекцијата наизуст, изрецитира: тој 

беше добар и таа го сакаше.
Тој се смееше и се обидуваше да ја повлече во неговиот 

скут.
„Треба да ги навадам растенијата, суви се“, рече таа, 

ослободувајќи се.
Тој ја погледна кисело и ја пушти.
„Повторно старата приказна, нели? Кога и да посакам да ми 

обрнеш малку внимание ти се однесуваш, чиниш ќе пропадне 
светот, ако не ги завршиш своите обврски.“ Зафрлајќи се назад 
на столот, тој ги пикна рацете во џебовите и го фиксираше 
неговиот лут и разочаран поглед кон Богородица од Рафаел.

Констанца излезе надвор да ја донесе кантичката за вадење. 
Сега се вртеше околу цвеќињата со смирен педантен манир, 
како некој кој го има целото време на располагање. Следејќи ја 
со поглед, Ринг налутен ја тераше да побрза. Му се спиеше и 
сакаше да оди во кревет.

Таа му рече дека тој може да оди кога ќе посака. Сè му беше 
подготвено во спалната соба.

Празнејќи ја чашата, тој стана ненадејно и замина со 
решителен чекор од собата, трескајќи ја вратата со цел да го 
покаже незадоволството.

Кога Констанца на крајот заврши со цвеќињата ја среди 
својата кутија за шиење, ги нареди книгите и весниците и почна 
да ги прередува ситниците во витрината.

Потоа застана меѓу саксиите и држачите за растенија 
покрај издадениот прозорец, каде што две ниски столчиња беа 
повлечени кон мермерната маса. Таа седна со вкрстени раце, а 
со забите ја загриза долната усна. Среќата која ја почувствува 
поради посетата на мајка ѝ исчезна, сосема се изгуби од се-
ќавањето.
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Одеднаш вратата се отвори, Констанца се преплаши, не ги 
слушна чекорите.

„Констанца, што те задржува?“ се пожали тој. „Не можам 
да спијам.“ Тој беше станал од креветот за да ја најде.

Таа се стресе и стана. Сигурно имало провев од про-
зорецот.

„Доаѓам сега“, рече таа со мала доза на збунетост, како да 
беше затекната во засрамувачки момент. Ја изгасна светилката 
и му се препушти нему. 


