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ПРЕДГОВОР

Еден ден, едно момче исчезна од нашето село. Гаспа-
ро Конти имаше бледо заоблено детско лице, но еле-
гантно како расцутен врв на трска и кога тој босоног 
трчаше по споредните улички на селото, со чаталеста 
гранка во раката, одекнуваше неговиот глас, неговиот 
повик, подеднакво пискав како и на секое друго дете 
од Кампанија. Со неговата бела кошула, шорцеви и 
алишта, кои неговите браќа или братучеди бескру-
пулозно ќе ги износат. Неговите очи беа како попрс-
кани со златна боја. Тој исчезна на единаесетгодишна 
возраст, откако нашите татковци цела ноќ седеа и иг-
раа.                                                                     

Селото се викаше Кроче дел Камине, а нашата 
куќа се наоѓаше на западниот раб од тоа село. Вилата 
имаше два ката, а на покривот се наоѓаше една мала 
кула каде што од скалите на платформата можеше да 
се погледне кон три страни надолу во пределот со ки-
париси и диви праски. Сигурно е дека некогаш ова 
место зрачело со раскош и нагласен вкус, но, според 
моите сеќавања, јас гледав затворени капаци на про-
зорците, едно затворено клавичембало и го слушав 
шушкањето на гранките од дрвјата кои во зима беа 
насобрани под аркадите на доградбата. И, секако, се 
сеќавам на западната соба во која мојот татко седеше 
на масата и играше со Бенедето Конти. Беше јули. А 
прозорците беа отворени. Во воздухот, кој со смире-
но ветре влегуваше внатре, неизбежно се насетуваше 
трага од вулкански чад. Додека Бенедето Конти со 
бледо лице го чекаше влогот од кој целата оваа ноќ со 
еден удар би можела да биде збришана. 
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„... Операцијата на Гаспаро”.

Следната недела мојот татко, исто така, остана 
дома додека Фаустина, негувателката, беше таа што 
ме одведе со неа во Санта Моника. И кога чекоревме 
напред по патеката среде црквата, песната Глорија 
беше веќе испеана. Една група од жени стоеше пред 
нас од едната страна. Фаустина ме турна да седнам 
на една клупа, а таа се наведна и со брзо движење на 
раката ми го израмни новиот фустан на кој имаше на-
сликано големи златни птици. А јас гледав во хорот. 
Тоа беа четири момчиња облечени во црвено, намес-
тени по ред надолу кај влезот на олтарот од десната 
страна на органата, каде што во една локва од светли-
на пееја полифонична црковна песна во четири гласа. 
Јас сите до еден ги познавав. Гаспаро, првиот сопран, 
беше заменет.                                          

Првично, не чувствував никаква емоција. Слу-
шајќи ги со сета своја експертиза на десетгодишна во-
зраст, јас не можев веднаш во композицијата уредно да 
ја идентификувам придружбата со органа. Недостасу-
ваа одредени високи тонови. Четирите гласа пееја со 
младешка страст, додека, се чинеше, како диригентот 
да сака, доколку е потребно, својата Псалма да ја кре-
не со рацете нагоре. А тоа ме потсети на еден мрачен 
и облачен есенски ден, кога светлината не произведу-
ваше никаква сенка. Тогаш, одеднаш, ме обзеде една 
непозната тага и страв како нешто да ми ги парчосува 
градите. И додека ја спуштав главата надолу, се сетив 
дека мојот татко знаел оти оваа недела не вреди да се 
слушне литургијата. 

„Сакам да ми кажеш каде е Гаспаро”, реков  кога 
се тргнавме од средишната патека во црквата.                      



7

Фаустина ја испружи раката за да ја допре водата 
и да се прекрсти. А потоа рече: „Сигурно е болен”. Но 
јас продолжив да гледам во неа без да се помрднам, а 
поради тоа таа мораше да каже: „Слушнав дека е во 
Норча”. Додека потоа го намали својот глас и почна 
да ми раскажува за Бенедикт кој бил роден во Норча, 
игуменот кој бил толку натприродното благословен 
поради тоа што не починал лежејќи в постела, туку 
стоејќи на неговите две нозе, со фиксиран поглед во 
Мадона. Ја слушав знаејќи дека ме мами, но нејзини-
от нежен глас ми го оттргна вниманието. Ја фатив за 
рака и послушно ѝ дозволив да ме одведе дома. Нор-
ча, повремено поспано помислував и тоа беше сè.                                                                                                        
Но, сепак, подоцна името на тоа место ми одекнуваше 
во ушите како мистериозен и алармантен рефрен. И 
една година подоцна воопшто не бев изненадена кога 
слушнав за операциите кои мажите таму, во Норча, 
стручно ги извршувале. Момчињата не смееја да би-
дат постари од дванаесет години, дванаесетгодишна-
та возраст беше крајната граница, но веќе во голема 
мера претходно одреденото момче за пеење мораше 
да биде набљудувано. И само експерт можеше да види 
дали кружната форма на вилицата станува коскена. 
Во очите се смрачуваше замор кој го откриваше тоа 
што кожата и крвта почнуваа да го бараат. Тоа е точка-
та на пресврт. Усните и образите се сѐ уште детски, но 
постои една несмасност во движењето кое емитуваше 
решителност: утре коњите ќе бидат напнати. Опера-
цијата во Норча не е особено тешка. На неа подлегну-
ваат едно од четири момчиња. Хирургот има намера 
да ги отстрани каналите за сперматозоиди и тестисите 
без никакво понатамошно оштетување. Кога тоа е ус-
пешно – што доволно често се случува – по закрепну-
вањето на раните, детето повторно назад си го враќа 
телото и волјата за живот. Тоа ќе порасне и жлездите 
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што ќе му останат, поради невообичаени околности, 
ќе можат преку неговото тело да обезбедат голем број 
на оригинални, невини и прекрасни акценти. Со мека 
кожа која е речиси без ниту едно влакно. Со гради кои 
имаат доволен простор за големиот капацитет на ви-
сокообучените бели дробови. Со совршено моделиран 
грклан кој произведува глас со фрапантна убавина, 
глас кој се движи, опива и сведочи за еден свет надвор 
од светот, глас кој сепак му припаѓа на некое тело: то-
пло и полно со мрачни копнежи.                                                                                      

Изминуваше летото. Во август, во месецот меѓу 
двете берби, жителите правеа забава во подножјето на 
планината Везув. Јас често во раните утрински часови 
на чуден начин бев будена од вревата на кочиите што 
минуваа покрај нашата куќа, додека се враќаа назад 
во селото. Гласовите пееја и виолините свиреа уште 
откако тие си заминаа еден ден претходно. Јас ги са-
кам раните утрински часови. Кога мириса новиот ден 
што се преплетува низ прозорецот. Една ноќ отидов 
со татко ми на плоштадот за да уживаме во групата на 
музичари од Неапол. Беше празник во Бибиано. Се-
лото беше полно со пајтони и кочии. Се сеќавам дека 
мојот татко уште тогаш веќе мошне тешко чекореше, 
но сепак го игнорираше скелето со затегнато платно 
на кое беше почесното место. Ние од толпата гледав-
ме и ја слушавме музиката која беше толку жестока 
што изгледаше како да е гневна. Луѓето од Неапол не 
толерираа бавно темпо. Две виолини, две мандолини 
и виолончело придружувани од пејач и пејачка, кои 
својата канцона со најчудни тонски пресврти ја кре-
ваа во висина. И двата гласа беа сопран. Кога девојка-
та ја пееше основната линија, момчето, музичарот, 
со неве ројатна леснотија продолжи да ги пее своите 
жестоки главни тонови. Околу мене имаше овација од 
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аплауз и викања, луѓето танцуваа и ноќта мирисаше 
на оган. А кога заврши песната, неколкумина околу 
нас почнаа да разговараат. Го слушнав мојот татко 
како вели: „Мошне подносливо за слушање”. Негови-
от глас зву чеше љубезно. Јас мислев дека тој целата 
група, исто како и останатите момчиња ќе ги покани 
кај нас дома.                                                                      

Но, следното утро кога застанав на прагот од вра-
тата на кујната забележав дека печките се студени. А 
слугите безизразно шетаа наоколу. И единствениот 
инструмент што тој ден беше штиман беше кобилица-
та на малиот дрвен инструмент одкедар на кој тогаш 
ги учев сонатите од Скарлати. Зарем покрај прогон-
ството понекогаш морам да ја споделам и носталгија-
та со мојот татко? Посакував да сум во некоја балска 
сала, додека некој ми кажува некоја сосема нова тајна.                                                            
Посакав мојата сестра повторно да дојде.                                            

И таа дојде. Еден прекрасен саботен ден кочијата 
со шест коњи помина по патот, под која под полуспуш
те ниот кров седеа две жени што се смееја: Ангелика 
Мархе рита, најстарата ќерка на мојот татко, и нејзи
ната тетка. Првично, во тој момент, јас бев засле пена 
и збунета. Но, потоа го здогледав лицето на мојата се-
стра. Пред мене клечејќи се појави една зрела дама 
на седумнаесетгодишна возраст, таа ме бакна, ме 
прегрна и, се чинеше, сега како загрижено со повре-
мен блесок во очите одеднаш да сака да дознае дали 
јас доволно се смеев, јадев и спиев. Таа беше убава. 
А врз нејзината кадрава коса, беше како да е првиот 
најдобар трговец со вино, носеше шапка украсена со 
пердуви од петел во форма на шеќерен леб.                       

Ангелика Мархерита, мојата полусестра, беше се-
дум години постара од мене. Нејзиното цело детство 
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претставуваше подготовка за софистициран брак. Но, 
таа самата имаше поинаква идеја. Поттикната од не-
достаток на нејзината мајка и отсуството на нејзиниот 
татко, на празникот Цветници таа отпатува за Неапол, 
кај нејзината млада тетка на која убавината и задовол-
ството ѝ претставуваа принцип на животот. И една 
година подоцна мојот татко сфати дека ќе може да го 
спаси миразот.                                                                                                   

Сега куќата веќе веднаш беше наполнета со си-
лен џагор. Од подрумот до таванот на кровот се слу-
шаа пискотници со отворање на витрини и полнење 
на бокали. А во трпезаријата мојот татко го слушаше 
извештајот на неговата ќерка. Таа го научила грчкиот 
јазик. Умее да разговара за електричната енергија. И 
има пет француски фустани. Тетката се наведна нана-
пред”. Од оваа пролет таа танцува како балерина во 
театарот Бартоломео”. Преку огледалото забележав 
дека мојот татко скептично се насмевна.                                                                                           

Но, тоа беше вистина. Доцна во ноќта, кога оде-
вме на спиење, мојата сестра ми објасни како му пр-
косела на Папата и тоа не само на неаполскиот по-
диум, туку, исто така, и на римскиот, каде што може-
ла отворено да танцува како жена. Тоа беше наивно 
едноставно: се облекуваш како таа што си ти. Во 
целиот ред од млади танцувачи кои со своите изб-
ричени и нашминкани лица, облечени во фустани, 
изразуваат егзотична женственост, најверојатно се 
наоѓа и по некоја девојка. Таа ја носела истата пе-
рика како момчињата и истиот фустан за танцување 
одоздола, според прописите, со тесни панталони 
до бутовите. Сепак, можеби токму тоа копнеење по 
сомнеж, преку нејзиното присуство, предизвика вр-
тоглавица. Ангелика Мархерита ја соблече својата 
кошула одоздола, како да одврзува превез. А јас од 
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мојот кревет со задоволство го гледав спектаклот на 
повремено растресените меки, бисерно розови гради.                                                                                                 
Таа рече: „Таму навистина е многу убаво, верувај ми, 
ќе полудиш од радост”.

Следуваа денови полни со живост. Кога се возев 
во друштво со двете жени низ регионот, одејќи во по-
сета кај роднини, се потпрев на каросеријата од ко-
чијата, својот поглед од коњите го насочив кон небото 
и во ништо не се разликував од една голема брлива 
пеперутка.                                                                                  

Да, но јас еднаш ја слушнав сестра ми како мр-
мори, велејќи: „Оди по ѓаволите”. Таа стоеше помеѓу 
кипарисите пред нашата куќа. Беше самрак. Гледаше 
кон фасадата со скали и прозорци, како да е лута неко-
му. И еден ден подоцна, таа рече: „Во зима, тука воо-
пшто не е забавно”. Потоа набргу повторно си замина, 
со нејзината придружничка, за да танцува на подиум 
помеѓу кадифени ткаенини, наспроти декорот кој со 
својата неверојатна архитектура од куполи и галерии 
што исчезнуваат во далечината, целосно го менува из-
гледот на светот. А јас бев оставена во запуштеното 
село. 

Морам да кажам дека потекнувам од едно убаво 
село. Сите куќи, големи или мали, имаа дворови со 
цвеќиња и птици. А на поплочениот плоштад во цен-
тарот се наоѓаше црква со шарено обоена органа што 
беше наречена Дивина Пиетá (божја милост). Селото 
живееше од сонцето и од расфрланата почва од Везув, 
која беше далеку од сиромашна. Грозјето, пченката и 
зеленчукот напредно растеа во сулфурните пареи кои 
во најчудните моменти се креваа од дупките во земја-
та. Над куќите се рефлектираше небото, а под отво-
реното небо во далечина, чадеше вулканот. Тоа пре-
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красно село беше прогонството на мојот татко. Јас бев 
родена во егзил. Кога на почетокот на овој век, мојот 
татко јавајќи на голем сив коњ тргнал кон Шпанија, 
борејќи се за Филип, воопшто не бил ексцентричен. 
Кралот на Кастилија и Арагон бил подржан од неапол-
ското благородништво. Мојот татко заминал на чело 
од стотина добро обучени, самостојно финансирани 
војници за да ја одбранат Каталонија и царството во 
Неапол од Хабсбуршката монархија. Колку само стра-
дало неговото достоинствено однесување! И кога по 
една година од огнот и крвта, се вратил назад во својот 
роден крај, од покривот на кралската палата го фрлил 
знамето со орел: бидејќи Карл од Австрија го осво-
ил Неапол. Австријците донеле великодушна одлука. 
Мојот татко, со неколку други барони биле протерани 
кон своите имоти. Вилата на почетокот искусила и до-
бри времиња, кога целото село прилично добро зара-
ботувало. Јас знам дека мојот татко и неговата втора 
сопруга, мојата мајка, правеле спектакуларни забави. 
Ангелика Мархерита се сеќава на маските и костими-
те ткаени со срма. Јас не се сеќавам на тие работи. 
Имав само три години кога мојата мајка, токму пред 
попладневниот одмор, со воздишка колабираше врз 
розовиот мермер на катот кај нејзината спална соба. 
Фаустина, која беше со неа, кажа дека чешелот напра-
вен од коска на желка го повлекла низ нејзината теш-
ка црна коса и го пуштила од раце, паѓајќи на земја. 
Зарем во тој момент исчезна и душата на куќата? Си-
гурно мојот татко, уште од денот на смртта, малку по 
малку се засолнувал во празнината на прогонството. 
Тој морал, повеќе од кога било, да побара засолниште 
во единственото нешто што е отворено за непознатиот 
човекот во овој живот. Интоксикацијата. Игра, пијан-
ство, љубов, музика: среќни моменти во свет што не е 
твој. Мојот татко ги одбра коцките и картите.                                         
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Колку често, кога ќе зајдеше сонцето, сум ги слу-
шала пријателите, искусните играчи како влегуваат во 
нашата куќа повлекувајќи се во западната соба? Јас 
ги препознавав звуците на играта триесет и четирие-
сет, од банкрот, а преку тишината исполнета со тив-
ки пцости, за време на некои ноќи, знаев дека се игра 
минкјате.                                                                            

Деведесет и седум големи карти, дизајнирани од 
Микеланџело, набрзина се мешаа и делеа. Со банални 
влогови. Секој должник ја пишуваше својата загуба на 
белата страна на картата. Мојот татко ги загуби своите 
пари, земјишта, кочии, коњи и португалски монети. И 
имаше еден противник на кој тој – само девицата смее 
да знае зошто – не можеше да му одолее.                                                   

Таму една ноќ во јули на скалите пред нашата куќа 
видов кога се појави Бенедето Конти. А мојот татко 
чекаше зад вратите на претсобјето. Двајцата мажи се 
ракуваа, погледнувајќи се со празен поглед. И двај-
цата беа претпазливи. Со голема резерва барајќи го 
друштвото на другите, со цел да се предадат на гор-
деливата, строго интимна авантура. Во вжештениот 
воздух што влегуваше преку прозорците, тие седну-
ваа на маса, почнуваа да пијат и да играат покер. Ос-
танувајќи трезвени како ѓаволи во пеколот. Изминаа 
два  три часа и Конти загуби. Па дури и кога тие ќе 
продолжеа да играат карти, сепак Конти со пребледе-
но лице ќе ја изгубеше својата пченка, своето вино и 
својот имот. Во одреден момент, тој го крена погледот. 
А и мојот татко, исто така, го крена погледот. Нивни-
те погледи се вкрстија. Зарем тогаш, поради неочеку-
ваната милост на судбината, мојот татко започна да 
размислува и за другите вредности во својот живот? 
Одеднаш постоеше една зделка која тој мораше итно 
да ја регулира со Конти. 
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„Добро”, тивко рече тој. „Ајде да се обидеме да 
ја поправиме оваа ситуација преку еден едноставен 
влог”. Тој се насмевна со трпелив израз на лицето.                                                                 
Гласот на Гаспаро. Гласот на Гаспаро Конти, тоа неве-
ројатно нешто што ги водеше сите хорови и ансамбли 
во целиот регион, гласот кој отсекогаш во мислите го 
прогонуваше мојот татко. Тој и останатите познани-
ци на Конти му ја посочија иднината на момчето: со 
богатство и слава. Но, човекот даде впечаток дека тоа 
не го вознемирува или всушност дека воопшто не го 
загрижува. Со помош на својот најстар син тој успева-
ше да го одржува своето лозје, во меѓувреме оставајќи 
го најмалото дете, тоа чудо, спокојно да расте. Рим... 
Неапол... оперските куќи од цела Европа... Конти се 
проѕевна или свирна помеѓу забите. Само навечер до 
масата покриена со зелена ткаенина, се чинеше, како 
тој, според неговото цврсто мислење, да е роден за по-
беди. 

„Операцијата на Гаспаро”.

Конти кимна и со палецот и показалецот почна 
една по друга да ги покажува картите. Тој загуби. Тој 
загуби и ништо не можеше да го спречи исчезнување-
то на момчето од нашето село. Првично не знаев од 
каде ми е идејата дека Гаспаро ми земал нешто, дека 
тој ми собрал нешто што јас по секоја цена сакав да го 
зачувам. Потоа, во доцните блескави часови сѐ почес-
то се случуваше моите мисли да заталкаат во детство-
то. Тој имаше единаесет, а јас десет години. Стоеше 
пред полукружниот црковен ѕид, а јас седев во аголот 
на првиот ред. Низ прозорците продираше светлина-
та која стоеше во центарот на просторот. Во еден мо-
мент владееше целосна тишина. И тогаш, со знакот 
на диригентот, започна аријата. Со антифон од хорот 
Гаспаро пееше една арија која јас никогаш претход-


