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Табу е некрографија во три романи: Време на лаги, Ни беше толку 
убаво! и Состојба на самрак. Иако уделот на историските факти 
е голем, а се споменуваат и голем број стварни личности, Табу е 
фик ционално дело за кое животот на заборавениот великан на 
пси хоанализата Виктор Тауск послужи само како инспирација. 
Конфабулациите на стварните факти се исклучиво во книжевна 
фун кција и нивната примена врз стварноста е право на читателот 
за кое авторката не превзема одговорност. Трилогијата Табу им е 
по светена на храбрите, кои не прифаќаат да живеат во време на 
лаги; на луѓето кои не се плашат од слободата.



Во уметноста има задоволство, во науката има восхит, во 
политиката има ентузијазам, но среќа има само во љубовта.

Ален Баду

Бевме среќни. Ни беше толку убаво и сакавме така и да остане.
Ернст Ганс, Елка Тауск-Ганс и Камило Ганс

Проштално писмо,
Виена, 17 март 1938,

на денот на нацистичката парада





Ве молам да не сфатите погрешно. Не треба да се користат лоши-
те појави во општеството. Не мислам дека треба да се смета на 
гладот за скандали, или на похотноста. Добрите особини на луѓето 
можат да се искористат полукративно од лошите. Гледајте, ваков 
мал розов идеал се вовлекува во душата на секој кој сè уште може 
да љуби девојки. А такви има многу. Би рекол, фала богу! Во тие 
луѓе сè уште се крие одреден квантум револт против лошотиите 
кои ги прават секој ден, а кои не би ги правеле – како што тврдат – 
кога не би морале, кога други не би ги силеле на тоа, кога би биле 
слободни. Со тоа што тој револт се храни, се прави благородно 
дело. Тоа не смее да се превиди. Знаете, токму тие луѓе купуваат 
книшки во кои пишува: Драги мои, Вашиот министер е голем из-
мамник. – Тие луѓе ги читаат таквите книшки и тогаш кога веќе и 
самите станале министри. Тогаш, до душа, само пред спиење, в 
кревет, пред да го згаснат светлото. Тие луѓе ги боцка свеста дека 
има смисла да се биде чесен човек.

Виктор Тауск
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I. Ч   О

 Упорно избегнуваше да влезе во спалната соба на своите 
родители. Не можеше да се ослободи од чувството дека ја убил 
мајка си. Помина недела дена откако се вовлече во спалната и 
жестоко ја избоде нејзината слика во пределот на градниот кош, 
таму каде што претпоставуваше дека се наоѓа срцето. Сестра му 
Елка отиде по свеќник и накусо ја отвори вратата. На Виктор, сакал 
– не сакал, погледот му падна врз ноќното шкафче и врз мајчиното 
торзо кое се кочеше во сребрената рамка; бујно торзо на млада 
жена, стегнато во фустан со висока крагна со тантела. Стаклото 
беше недопрено, фотографијата се чинеше потполно неоштетена. 
Тоа го погоди повеќе отколку таму да здогледаше срча и окрваве-
но шило. 
 Емили Рот Тауск и понатаму ги извршуваше домашните рабо-
ти небаре ништо не се случило и често нешто го потпрашуваше, на 
што тој сосем нормално одговараше, но таа за него беше мртва; 
беше казнета за слабоста која ја покажуваше кон Херман, Викто-
ровиот татко, кој кон неа пречесто се однесуваше како кон слу-
гинка и соодветна замена за курва. Можеби во тие нежни години 
Виктор не разбираше во потполност што мисли татко му кога вели 
дека сопругите се виновни што нивните мажи одат во куплерај. 
Потоа во таа иста, често повторувана реченица, ја препозна татко-
вата потреба во сите околу себе да поттикне чувство на должност 
и преку тоа чувство да ги уцени, да префрли врз нив дел од соп-
ствената вина.
 Емили ги раѓаше Викторовите браќа и сестри со љубов која 
беше гадливо помешана со должност и секогаш се трудеше да 
остане во рамките на препорачаниот морал. Таа никогаш, дури 
ни тогаш кога се впушташе во жестока и гласна кавга со Херман, 
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не најде сила да исчекори од општествената ролја која нејзиниот 
син многу години подоцна, кога веќе стана лекар и психоаналити-
чар, ја нарече орнаментална улога на жената, вулва во сребрената 
рамка на општествената хипокризија.
 „Сексот е нешто одвратно“, рече во попатен разговор, во кој 
на себе својствен, вкочанет, но затоа не помалку суров начин, ѝ 
префрлаше на тогаш веќе возрасната сестра Елка за одлуката да ја 
напушти работата на учителка и да стане бабица, што во тоа вре-
ме беше звање со кое не се занимаваа девојки од угледни куќи.
 „Мене бремените жени ми се гадат“, тивко додаде, гледајќи ја 
ќерка си право в очи.
 Виктор отсекогаш од дното на душата ја мразеше слабоста. 
Уште како мало, незрело дете, сакаше да ја казни мајка си пора-
ди слабоста со која ја извршува должноста која ѝ се гади. Одам-
на стореното детско недело, нешто што во неговата свест беше и 
остана вечен crimen, во стварноста беше едвај забележливо: отка-
ко Емилината фотографија плитко ја ишари со игличка за шиење, 
внимателно ја вметна назад под стаклото и ја прицврсти со рам-
ката. Кога сестра му ја отвори вратата од спалната соба, тоа што 
го виде во него разбуди привремено спознание за залудноста на 
животот. Виктор го погоди нескладот помеѓу убиствената намера, 
која му се впече во сеќавањето како жиг втиснат со вжарено желе-
зо, и самиот чин, кој остави плиток траг врз површината од реал-
носта. Тој траг од злостор му беше видлив само нему – и тоа само 
под одреден агол светлина која откосо, од прозорецот на домот 
кој Виктор го напушти и во кој повеќе немаше волја да се враќа, ја 
осветлуваше сликата на неговата мајка.
 Емили спиеше со примерок од Гетеовиот „Фауст“ под пер-
ницата. Нејзиното зглавје секогаш беше поткренато, небаре се 
плаши да му дозволи на сонот потполно да ја кутне. По цел ден 
тешко работеше, и веќе после неколку прочитани стихови уморот 
ја совладуваше, па ја ставаше омилената тврдо укоричена книга 
под трите големи перјани перници во штиркани навлаки на кои 
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беше извезен нејзиниот девојчински монограм. Елка секогаш се 
чудеше како тоа буквите Е.Р. наутро не ѝ остануваат втиснати во 
образот – што нејзе лично, баш како и на другите деца, секогаш ѝ 
се случуваше – но тајната беше во мирнотијата. Емили заземаше 
за неа идеална, такаречи седечка позиција, и се будеше во иста-
та положба во која заспиваше. Можеби не било секогаш така, но 
сè почесто остануваше сама во брачниот кревет. Како журналист, 
Херман имаше платен железнички превоз и ја користеше секоја 
можност за да замине на пат.
 „Тато има циганска душа“, ги повторуваше зборовите на Еми-
ли малата Нада. Беше премала за да знае што значи таа фраза, 
но со четири години непрестајно нешто дрдореше и сакаше да го 
повторува она што ќе го кажат постарите, а таа реченица ѝ се до-
паѓаше. Не се оптоваруваше со прашањето што е душа, но почна 
да ги проучува татковите црти на лицето и еднаш ја повлече мајка 
си за фустанот и тивко, по малку загрижено, ѝ потшепна:
 „Мамо, дали нашиот тато е Циган?“
 Беше тоа на самиот премин на векот, околу 1900 г. Веќе некол-
ку години живееја во Сараево: мајка им и татко им, Елка, Паула, 
Зорка, Анка, Мирко, Аугуста, Зденко и Нада. Најстариот син Виктор 
тогаш веќе беше оженет човек, виенски студент по право со инте-
рес за психолошки расправи и за уметност, и освен него никој од 
браќата и сестрите не се сеќаваше на Владимир. Тој воопшто и не 
се споменуваше, освен како апстракција, „кутриот малечок Владо, 
маченик“. Со тие зборови Херман во една пригода ја изнесе тра-
гичната судбина на двегодишното дете кое умре од изгореници 
кога врз него, во несреќен случај, се преврте котел врела вода. 
Оттогаш, Владиното име во семејството Тауск се изговараше само 
во склоп на фразата во која беше здружено со конвенционалните 
епитети на жалење. Херман на последната, празна страница од 
светата книга Танах, баш како што налага обичајот, на хебрејски, 
но и на германски јазик, ги запишуваше податоците за новоро-
дените: кој како се вика, каде дошол на свет, на кој ден, во колку 
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саат. Ја бележеше дури и минутата на раѓање. Покрај Викторовото 
име стоеше: Жилина, среда, 12 март, ¾ 6 попладне, 1879. Сестри-
те Елка и Паула беа родени во Рамна Гора, Зорка во Копривница, 
Мирко и Владо во Аграм, денешен Загреб, Аугуста пак во Рамна 
Гора, а неразделните Зденко и Нада на свет беа дојдени во Сарае-
во.
 Како што семејството беше бројно, така секое дете, следејќи 
ги судбинските заплети, со тек на време најде сопствен однос кон 
бога. Речиси никој од нив не беше практичен верник; за некои би 
можело да се каже дека беа теистички агностици, зашто на некој 
начин веруваа во бога, но немаа потреба да му придаваат иден-
титет, други израснаа во атеистички гностици зашто не веруваа во 
божественото начело, но ја поднесуваа помислата дека нивните 
мили во верата бараат заземјување на крвта, сигурност и утеха. 
Нада, како левичарка, тврдеше дека е атеистка, додека Мирко 
отсекогаш беше атеистички хуманист кому мајката Револуција со 
палец му ги затвори очите во Шпанската граѓанска војна, кога веќе 
неговото кон анархија склоно срце ја беше заменило доктрината 
со лудилото на слободата.
 Херман сè погусто, сè поситно и сè понервозно ги впишуваше 
имињата на новородените во преостанатото слободно место на 
последната страница од светата книга која неговите потомци – со-
лидарни во единството на различностите – ја нарекуваа „Еврејска 
Библија“. Ја сведочеа, со своето настанување, без за тоа воопшто 
да бидат свесни, живописноста на територијата на Австроунгар-
ската монархија. Потекнале од долината помеѓу словачките Татри, 
од каде што беше нивниот татко, и рамногорското поле каде, меѓу 
другите доселеници од Чешка во Хрватска, младоста ја поминала 
нивната мајка. Рамна Гора уште од Јосип II бил „повластен град“, 
место за трговија долж осумнаесетвековниот Каролиншки пат по 
кој доаѓало сè добро и лошо: храна и болест, напредок и смрт од 
колера. Било тоа место на надеж во подобра иднина, каде што 
родителите на Емили отвориле дуќан со мешовита стока и лекови. 
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Некогаш таму се протегала густа шума окружена со ридови – од 
едната страна со Белоласица, Вишневица и Сув Врв, од другата 
страна со Јаворова Коса и Косици, под кои извирале шест рекички 
понорници. Тој крај покрај реката Добра, некогаш бил густо посе-
ан со караули на линијата на одбрана од Турците.
 Се чинеше дека Таусковите можат мирно да патуваат од ши-
лестите планински вериги на Татрите до снежните горски пејзажи 
на Хрватска и назад, преку питомите ритчиња околу Загреб и Ва-
раждин, по бавниот тек на реката Сава, преку рамницата до Босна 
на другиот брег, следејќи го смарагдното кривулење на мразните 
води помеѓу клисурите обраснати во темнозелено; во Сараево сè 
уште нурнато во духот на мрачниот босански вилает на Осман-
лиското царство, а потоа пак до метрополите на монархијата: 
Аграм, Будим, Пешта, и Виена – и сите оние помали и поголеми 
градови во кои ја бараа својата лична среќа, ги стекнуваа првите 
знаења и младешки искуства, првпат се љубеа и страдаа, во кои 
се доселуваа, од кои заминуваа, во кои упорно се враќаа и од каде 
бегаа прогонети. Монархијата паѓаше на коленици бавно како за-
тетеравен мастодонт кој болно и долго рика пред да потклекне. 
Треба само да се замислат од едната страна на ’рбетната ’рскави-
ца на монархиското чудовиште градовите Будим, Пешта, Аграм и 
Риека, а од другата страна Задар, Лавов, Виена, Линц, Черновица, 
Клагенфурт, Салцбург, Опава, Грац, Брно, Инсбрук, Трст и Брегенц! 
Треба да се замислат последните грчеви на историскиот масто-
донт, вриењето на народите и судбинските падови од грбот на 
Монархијата. Кога старовремскиот монструм потклекна, засеко-
гаш умре една епоха, а тектонското нарушување кое се прошири 
долж и преку географската карта, го потресе и засекогаш го смени 
ритамот на човечките животи.
 Отсега па натаму, ниедно европско патување не може да биде 
исто: во буквална и во сите други смисли. Го запишал тоа Виктор 
Тауск во едно од бројните писма до сестра му Нада, за кои уште 
додека ги пишувал знаел дека никогаш нема да ги прати. Кога 
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беше вработена во Одделот за финансии на Земската влада на 
Хрватска, Славонија и Далмација, Нада на брата си во Виена му 
праќаше пакети, а во нив она кое знаеше дека го сака и го пот-
сетува на родниот крај: ракија, сланина и цигари Ориент за кои 
тој, штом ќе го испуштеше првиот чад, секогаш помислуваше, а 
понекогаш тоа и наглас го извикуваше: дека се „вистинска среќа“. 
Остриот, ароматичен мирис на тутунот секогаш го освестуваше; го 
враќаше во подносливата реалност од мачилиштето на морални-
те сомнежи кои пред крајот на војната во неговиот мозок риеја 
јасно и сликовито, небаре пред очите му фрчат блесоци од екс-
плозии низ витли прашина а врз главата му паѓаат грутки земја. 
Не, не можеше да пишува за тие работи. Ја кинеше хартијата и 
се обидуваше да обликува топли, успокојувачки, конвенционални 
реченици. Конечно, ништо друго и не сакаше да им упати на сво-
ите мили: само нежност која некогаш ја беше имал, а повеќе не 
ја наоѓаше во себе; топлината на замислената прегратка во која 
од неодамна повеќе не можеа природно да му се спојат рацете. 
Чувствуваше ужасен напор, небаре нешто физички го попречува 
во искажувањето на обичните, познати чувства. Дразбата на туту-
нот врз непцето, и чадот од Ориент во ноздрите, не беше милина 
туку вистинска среќа, анестетик со кусо но силно дејство, чаден 
ефект под кој барем за миг исчезнуваше Викторовото чувство на 
осаменост – темелна, очајна одвоеност од сите и од сè, а особено 
од оние општествено прифатливи појавни облици на него самиот 
поради кои можеше едноставно да го пикне прстот во меѓуножје-
то на која било жена и да знае дека е подготвена. Тој недостаток 
на труд, можноста за лесно предвидување на туѓата реакција на 
сопствениот итро изграден идентитетен стереотип, рибиниот ми-
рис на потполно непотребно, глупаво и залудно навлажнета вулва 
– од тоа одеднаш почна да му се превртува стомакот.
 Bosnia Zigaretten. Etwas Ganz Besonderes* пишуваше на кутија-
та која пијанистката Хилда Леве ја извади од чантичката кога пр-

* – Босански цигари. Нешто многу поинакво. (з.п.)
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впат влезе во Викторовата виенска ординација. Ја беше понела 
таа неугледна модра кутија од во Берлин произведените, пред-
воени цигари, како влезница во еден свет кој го доживуваше како 
егзотичен. Претставник на нешто „сосема поинакво“, според ка-
жувањето на луѓето кои го препорачаа, беше Тауск.
 „Само што се врати од фронтот“, коментираше глумецот Раул 
Аслан и додаде, со значаен израз на лицето, „преку Белград.“
 Раул имаше впечатливи, можеби дури и премногу изразени 
очи и силен, грчки профил за кој самиот на шега велеше дека тоа 
не се контури на лице на антички херој, туку нос создаден за тра-
гичните ролји на новото доба. Тој Ерменец роден во Солун, горд 
на ангажманот во Германскиот народен театар, глумеше и надвор 
од сцената. Ја крена едната црна и густа веѓа, ја накриви главата и 
со усните се приближи толку близу до Хилдиното лице што од тоа 
ѝ се наежавија ситните проѕирни влакненца на увото. Ѝ потшепна:
 „Ама тоа со Белград, тоа е една посебна приказна.“
 Го нагласи посебна мислејќи на сплетот околности кои Вик-
тор речиси цели две години го беа задржале во Белград, а за 
кои шушкаа виенските уметнички кругови во кафеанските озбо-
рувања. Виктор беше во Србија од декември 1916 г., кога беше 
преместен од лублинскиот гарнизон, сè до 4 ноември 1918 г. кога 
се врати во Виена. Го напушти Белград еден ден пред во него 
марширајќи да влезат српско-француските ослободителни трупи. 
Причината не беше, како што би можело да се претпостави, стра-
вот од „непријателот“, туку стравот од рутината. Виктор потполно 
се вдоми во белградското милје; имаше љубов, бујна вдовица со 
која живееше во вилата која таа ја имаше наследено, и таа афера 
немаше потреба да ја крие. Беше прифатен како личност и ценет 
како лекар и психоаналитичар. Му нудеа работа на универзитет, 
можеше да стане началник на клиника, но него, како и многупа-
ти претходно, го обзеде потреба за промена, за вртење чист, нов 
лист во бележникот на интимниот живот. Беше премногу едно-
ставно да се каже дека бегаше од одговорност, зашто во неговиот 
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живот, после воените стравотии кои ги искуси, најсилниот од сите 
копнежи беше копнежот по празнина.
 Кога по препорака на Раул влезе во Викторовата ординација, 
Хилда не беше дојдена како пациентка.
 „Таа немаше проблем“, ќе рече после Виктор, сеќавајќи се на 
нивната прва средба, „таа го бараше.“
 Сакаше од себе да ископа тема за интелектуален разговор. 
Психоанализата ја интересираше и мислеше дека тој облик на 
духовна вежба ѝ е потребен исто толку, ако и не повеќе, колку и 
телесните вежби кои секој ден ги практикуваше во раните утрин-
ски часови за после суверено и без задршка да им се предаде на 
своите хоби страсти: јавање, тенис, пливање и скијање. За жена, 
имаше малку прешироки раменици. Пливачки раменици – заклу-
чи Виктор – и на нив долг, лебедов врат. Устата намачкана со пор-
токалов кармин го засилуваше бледиот тен на нејзината кожа и 
ја правеше речиси нестварна: небаре целата беше нацртана во 
црно-бела техника, освен јаркиот сигнал на женственост на неј-
зините ситни усни. Таа инаку полна, детинска уста, делуваше пре-
мала на лицето со силни, решителни челусти. Крупните темни очи 
набљудуваа со внимание, но на Виктор ми се чинеше дека гледаат 
низ него, некаде во празно. Од чантичката извади кутија цигари 
марка Bosnia, се насмевна и рече:
 „Јас, инаку, не пушам.“
 „Преферирам Ориент“, рече Виктор.
 „Па тоа е некако исто, нели?“, заклучи Хилда без ни малку збу-
нетост.
 „Речиси“, одговори тој и додаде, втренчено гледајќи ја в очи, 
„Но не сосема.“
 Нешто кај таа жена суштински му пречеше. Па сепак, веќе при 
првиот поглед на неа – на нејзиното вито, спортско тело, божем 
прикриено а, всушност, уште повеќе истакнато со едноставниот 
крој на облеката – Виктор не можеше да му се спротивстави на 
впечатокот дека истото она кое во него предизвикува иритација, 
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воедно е и импулсивна причина за чисто физичка возбуда. Таа наг-
ло набрекната желба можеше да го поведе во само една, предви-
длива насока, и тој за тоа беше потполно свесен; од самиот поче-
ток. Помеѓу нив немаше маса. Седеа на неудобни дрвени столови, 
еден наспроти друг. Меѓу Викторовите нозе, кои малку ги рашири, 
но така што таа тоа сепак го забележа, чукаше животинска потре-
ба, се креваше во топли бранови долж ’рбетната ’рскавица и се 
симнуваше по истиот пат назад, во сè покуси и покуси растојанија.
 „Сакав, докторе, да Ве прашам следното: кога некој слуша му-
зика потполно занесено, дали тоа самото по себе е гаранција дека 
до таа личност стигнала пораката која композиторот ја впишал во 
партитурата? Зашто јас сметам дека не, дека е баш спротивно, ...“
 Виктор ги пружи рацете и ја обви околу половината, но таа 
остана во истата позиција божем ништо не се случува и се труде-
ше да продолжи со истиот тон, како тоа да беше стратегија со која 
сака да го врати нивниот однос на почетната точка:
 „... лично мислам дека оној кој слуша е толку зафатен со сво-
ите сопствени емоции кои мелодијата ги поттикнала, што до него 
едвај може да допре нешто друго. Понекогаш ми се чини дека 
музиката си пречи самата на себе. Што мислите Вие? Дали е тоа 
премногу еретичка мисла?“
 Еретички би било да се заведе пациентка, помисли Виктор, 
но Хилда не беше тоа. Одеднаш, му се стори дека нејзините две 
смрачени очи кои гледаа низ него, тој чифт црни бобинки на горд 
зимзелен, под сланата на вечната зима, се недвосмислени сигна-
ли со кои суровата Природа го повикува да ѝ се препушти на праз-
нината, и со помош на случајно избрано женско тело кое може да 
има и некоја друга, сосема поинаква форма на копнеж, да ја пре-
чекори последната граница на ништожноста која си ја беше по-
ставил самиот на себе. Таа меѓа, истовремено, беше и границата 
на самопочитта, последната линија на одбраната на Викторовото 
од војната заболено „јас“ кое се мачеше со наизменични напади 
на чувство на вина и бескрајна грижа за сè и секого. Тоа негово 
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грижење, тој чуден алтруизам, постилање пред и подавање на 
луѓето, се закануваше во миг да прерасне во убиствен порив, во 
потреба со сета сила да удри по смрзнатите души, да ги здроби со 
чекан за мраз, па макар и да се покаже дека освестувањето наста-
пило предоцна – post mortem – дека дошло како грч, како гримаса 
на веќе мртвото тело поради кое, доколку не беше лекар, Виктор 
би можел да се запраша: „Дали боли смртта или спознанието?“
 Почувствува како Хилда се вкочани под неговите раце, но тоа 
го натера да ја притисне уште посилно. Во следниот миг, веќе ја 
крена, присилно ја седна врз своите коленици и со јазикот ѝ ги 
отвори малите врели усни кои под восочниот слој боја криеја благ 
вкус на рицинусово масло, задолжителна состојка на женската 
шминка кое Виктор некако секогаш го чувствуваше, веројатно и 
кога го немаше, кога стануваше збор за чисто замислување, за 
сеќавање на детството:
 „Само продолжи така: не биди добар и ќе добиеш лажица ри-
цинус“, иронично ветуваше Викторовата мајка.
 Што, воопшто, значи да се биде добар? Со што денес светов 
може да поттикне кого било да се придржува до некои морални 
узуси, да учествува во лажното „сакам-нејќам“, во ситнобуржо-
аското глупирање на мајмуните кои секои неколку години со ту-
паници си ги разбиваат черепите, голи во омразата, а потоа од 
мажјачката глутница се враќаат кон огништето и своите женки, 
навлекуваат одела и со нив одат во финото провинциско друштво 
за да танцуваат дворско оро пофино од народното и кадрила. На-
место парадни коњи – наконтени свршеници и сопруги: наизме-
нично заземаат општествено озаконети, шармантни танцувачки 
позиции, а всушност на сите им е јасно дека за тие богобојазливи, 
провинциски жени општеството предвидело само една единстве-
на позиција – секако, премолчена, невидлива, сокриена во мало-
граѓанските спални соби уредени по тукушто напуштената мода на 
големите метрополи – кобилска позиција за зајавување. Виктор 
имаше впечаток дека каде и да оди, со себе, како врзоп на стап, ја 
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влече провинцијата во која беше поминал дел од детството и мла-
доста, а таму и после неколку века ништо не се менува: поинакви 
се околностите во Хрватска, поинакви се музиките, а општеството 
кое држи до себе танцува една иста хипокритска кадрила на сите 
ритами и сите мелодии. Не се глуви, имаат слух, но тие се држат 
до традицијата, зашто така танцувале, ебеле и гинеле нивните ста-
ри, „домаќински“, а всушност по туѓ диктат, во смешни, застарени 
униформи, на вечната парада на туѓата политика. А Босна од не-
говата младост? Дали некогаш научи да танцува како што свири 
Монархијата, или Турците ѝ беа подраги?
 Дајте една од тие босанските, кога веќе толку љубезно сте ги 
донеле“, рече Виктор и со тоа на Хилда ѝ пружи прилика да се по-
влече.
 Ги опушти рацете низ телото – би се рекло дека ненадејно се 
уморил – а таа дури тогаш се почувствува чудно: испуштена од 
прегратката, седеше без ослон, со половина задник врз Викторо-
вите коленици и можеше лесно да се лизне. Во тоа имаше нешто 
смешно, будалесто, како кога преголемо куче, кое до неодамна 
било кутре, ќе му се качи на стопанот в скут. Затетеравено стана 
и од масата го зеде синото пакетче, влезницата во светот кој го 
замислуваше како нешто Ganz Besonderes. Наполу извлече една 
Bosnia цигара и ја понуди на ист начин како половина саат порано.
 Виктор го дувна првиот чад во лицето на Хилда. Ако таа мисле-
ше дека тој нема да го изврши она кое го наумил, се лажеше. Коп-
нежот, кој на почетокот беше импулсивен, се претвори во умисла. 
Таа не можеше да ја избегне егзекуцијата. Тој сакаше да ја пове-
де на губилиште, со сите сили да ја осуди на себе, зашто себеси 
се сметаше за опасен по живот. Не беше работата во тоа дека од 
панталоните ќе ја извади набрекнатата жила со лилава љубовна 
вена, ќе ѝ ја покаже   како оружје на таа девојка која од него беше 
помлада дваесет години и буквално ќе ѝ ја пикне цевката в грло. 
Не, тој не сакаше да се заканува, немаше намера да силува, да 
понижува и да нанесува болка. Сакаше да биде посредник на 
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Правдата која доаѓа одозгора. Сакаше и таа – која се однесуваше 
лекоумно, небаре светот во меѓувреме не отишол поѓаволите – да 
биде свесна за последиците од својата љубопитност. Сакаше да 
ја осуди на себе за да биде исклучена од силата на касметот кога 
веќе дошла кај него со намера да вкуси нешто сосема поинакво. 
Сакаше да ја натера да спознае кој е нејзиниот удел и на кој начин 
секој ден, секој проклет саат и секоја минута учествува во општата 
судбина на светот; да ѝ порача со тело, без лагите на кои навикна-
ла, дека ако тој свет пропаѓа, таа не може да помине нечепната. 
Но, додека сè уште се обидуваше самиот себеси да си ги разјасни 
мотивите, одеднаш и таа „мисија“ насочена кон Хилда му се виде 
бедна, беспредметна замена на аргументи. Зошто, под превезот 
на метафизичките причини, да се прикрива едноставниот факт: 
потребата на една лажно самоуверена девојка, без одлагање, да 
ѝ направи сè што ќе му падне на памет? Проблемот беше во тоа 
што тој повеќе не се ценеше себеси. Да се осуди некој на себе, за 
Виктор не значеше многу: имаше во тоа негово фатално заведу-
вање, во кое со тек на време се извешти, повеќе иронија отколку 
трагедија; се сведуваше само на понуда, кон некоја личност, со 
него да го подели поразот.
 Го задржа чадот во устата, ја привлече Хилда и буквално ѝ ја 
издува Босна во градите. Со јазикот силовито тргна во истражу-
вање на нејзините правилни, бели заби, сè до непцата и преку 
забното месо што, Хилда после ќе признае, од некоја причина за 
неа било повеќе шокантно отколку некои други активности кои, 
објективно гледано, кај неа тогаш би можеле да предизвикаат по-
големо соблазнување. Кога ја крена на масата и се заби во неа 
стоечки, таа крикна на начин кој тој веќе одамна немал можност 
да го чуе, а кој во тој миг не го очекуваше. Оставаше впечаток на 
искусна млада личност која не верува во традиционалната подел-
ба на машко-женски улоги и можеби дури е склона да биде доми-
нантна во врската, но Виктор погреши во психолошката проценка 
на Хилда; требаше да обрне внимание на големиот труд кој таа го 


