
Културна установа Блесок

  
2010

Луција Ступица
Островот, градот и другите



Copyright © Луција Ступица и Блесок, 2010.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран на кој било 
начин без претходна писмена согласност на издавачот.

CIP – Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје
821.163.6-1

СТУПИЦА, Луција
    Островот, градот и другите / Луција Ступица; превод од словенечки: 
Игор Исаковски. – Скопје : Блесок, 2010. –  стр. 72; 17 см.  (eдиција Бореа; 
кн. 25) 
– Белешка за авторката: стр. 67
ISBN 978-9989-59-322-2
COBISS.MK-ID 81561610
Превод на делото: Otok, mesto in drugi / Lucija Stupica
I. Stupica, Lucija види Ступица, Луција

објавувањето на оваа книга е помогнато од
Министерството за култура на Република Македонија

Трубарјевата фондација при Друштвото на словенечките писатели



Луција Ступица

ОСТРОВОТ, ГРАДОТ И ДРУГИТЕ

превод од словенечки: Игор Исаковски

Културна установа БЛЕСОК
Скопје, 2010



In you I fall apart, and outwardly am a single fragment,   
    a puzzle to itself. 
But we must learn to live in others, no ma  er how abor  ve   
     or unfriendly 
their cold, piecemeal renderings of us: they create us. 

John Ashbery, The New Spirit

Во тебе се распаѓам, а однадвор сум само еден фрагмент,  
     загатка самиот на себе.
Но, мораме да научиме да живееме во другите, без оглед колку  
   недовршени или ненаклонети се 
нивните студени, распарчени претстави за нас: тие нè создаваат

Џон Ешбери, Новиот дух
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В

Овде има тага со поинакво име,
ќе кажеше Томас Транстромер.
Проблемот е во тоа што не може да биде заведена.

На пазарот видов како продавачот 
гланца модри патлиџани, сонцето паѓаше во вировите 
на синоќниот дожд. Дишењето на лицата, 
патување во бранувањето на градот, 
во прошетките на луѓето кои го поставиле
скелетот на градот, секој чекор е на патот 
на другиот и наспроти другиот.
Низ старите ѕидови времето полни пукнатини,
ние се полниме еден со друг.

Пак сум во својот стан 
и ги читам сметките што треба
да се намират за живот. Никој не
ја отвора устата двапати по ред за истиот збор
без да го сака тој збор.
Пишувам писмо од островот. Се сеќаваш: 
Секој човек е остров. И потоа Ешбери: 
Во тебе се распаѓам а однадвор 
сум само еден фрагмент, загатка самиот на себе.
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ца Ерик Сати во вечерта и зад прозорецот автомобили,
цела ноќ, без прекин, пред утрото веќе сирени, 
секогаш пред утро, како нараснувачка клавирска музика,
многумина пишуваат само со музика, ретки не ја сакаат – 
меѓу нив сум, но не сакам да бидам.
Овде има тага со поинакво име.
Ќе преноќам на преминот меѓу два погледа
додека Јанус ги чува соништата.



ОСТРОВОТ
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Н      

Темни, како со смола обоени камења
и бели подвижни копии, лебеди, 
со невидливи, длабоко сведнати 

вратови, закопани во морското подземје.
Уште потемното море ги залева со пена,
ја враќа пената на труповите што ги потонало во себе

на другата страна од океанот, на друга притока.
Но не мора сè да се разбере – 
Окото грчевито се фаќа 

за цврстината на камењата, за нивната блескава 
површина. Можеби водата ме прави поблиска 
и потопла, можеби само во љубовта можам 

да бидам дома. Се свртувам кон градската 
тврдина, секој ден се среќаваме, се допираме 
и го набљудуваме доаѓањето на брановите со бродовите, 

кои донесуваат и однесуваат од други мориња луѓе.
Кога сме најсами, кога ќе се запалат светлата,
го слушам клопотењето на неговата уста,    
     пукнатини за провев
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ца на потпокривите, жолтиот јазик на градот.
Невидливи движења како зацелување рани   
     по водење љубов.
Животот секогаш одново добива. Телото на градот   
     се рехабилитира. 

Ми допушта одмор, тивко хранење со морето,
додека тврдината ме прегрнува. Брановите како да пипаат 
по непознати отпечатоци. Одново и одново.
Сè поистрајно. Како времето, кое го хранам 
со леб, наменет и за птиците. 


