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„НЕПОСРЕДНО ПРЕД БУРАТА“

 „И никој не знае како се мешаат нештата: Дождот,
 земјата и тревата, ветрот, светлината.“
                  Херман Ленц, Пред бурата
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После природата

СЕНКА И СВЕТЛИНА

Знаев еден, кој не знаеше за ништо
потемно од светлината, која сиот живот
ја испитуваше со кратковиди очи.
Се задлабочуваше во густите сенки
на Талмудот и како надничар ги усовршуваше
брадестите списи на гностиката,
додека самиот не заличи на една од буквите
кои не го препознаваат Бога.
Од него научив од каде доаѓа светлината
на сликите од Вермер, која никогаш не е истата.
Неговите умни куси есеи за прикриеното,
за скритото катче, за превезот, ги читаат ноќни пеперутки
што полетуваат од научните книги,
неговиот роман во фрагменти ќе остане неверојатен.
Секојдневно го посетувавме бунарот, во кој,
како што се раскажуваше, паднала слугинката
при набљудувањето на ѕвездите, и ништо
не можеше повеќе да го потресе отколку мравките
кои Земјината топка ја доведуваа до ротација.
Кога згасна свеќата, под чиј зрак
ги беше напишал сите ракописи, конечно ѝ се предаде
на светлината, во која не веруваше.
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Сега се сите соби празни, куферите се
во ходникот покрај намуртените кутии,
во кои книгите војуваат со весниците.
Неизедначена војна: хартија против хартија,
продолжение на една стара трагедија.

Колку тешко мириса празнината! Една мува
ја врти својата рута и фотографира,
еден ангел со црно знаме,
залуден по својата ѕунлива литургија.
На прозорскиот симс една монета
од старата валута, која плаќа сè.

Ниту стол, ниту кревет што молат за милост,
дури и сеќавањето ја здувна,
како и лебарките. Зарем овде живеел некој?
Наскоро ќе се всели вечерта
и ќе го избрише отпечатокот од сликите
кои ги откачивме
за никогаш повеќе да не ги закачиме.
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После природата

ПРИСТИГАЊЕ

Градот е речиси празен.
На бензинските во центарот
се точи само омраза
за непозната валута.
Трева и коприви
ги опседнуваат пумпите за точење
чии бројченици вежбаат јазик
кој овде никој не го разбира.
Прислужникот на бензинската сака
немо да ни одржи лекција.
Напрегнато се џари
во небото, небаре се труди
таму нешто да прочита.
Куса е нашата сенка
под високо издигнатото сонце.
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Господе, остави да заврне!
Земи го ветрот под своја закрила,
што го растргнува јасминот, го измачува олеандерот,
му го изобличува лицето на весникот.
Или земи ѝ ја солта на водата,
неопходното зло, како и порано,
кога сè уште не беше сам.
Ги слушаш ли стаорците пред вратата,
нивното жедно цимолење?
Остави ја раната отворена, Господе,
остави крвта да тече, да претече!
И покрај твоето жестоко попување,
мораш да признаеш дека и студот и мокротата
ни го збогатуваат животот и сенките.
Онака како што постојат црни пеперутки,
кои ги благословуваат нашите посмртници.
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После природата

МОСТ

Само еден тесен мост, кој темнината
ја поврзува со темнината. И светлина,
која го разложува светот на ситни точки,
кои ние макотрпно ги поврзуваме една со друга,
за да добиеме слика – небаре имаме
право на слика во цврста рамка.
Од север веат неразбирливи реченици
врз патеката над водата, зборови од детството,
потопени во мед и изложени на ветрот,
сакаат да нè пресретнат, овде, на мостот,
кој темнината ја поврзува со темнината.
Под нас водата им ја одзема острината на
камчињата, за да продолжат понатаму
и да можат да се разложат во морето.
Колку е малечок мостот кој ги поврзува
твоите очи –  колку крик
над немиот страв, не повеќе.
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Една гробница бива отворена, со двете нозе
работниците стојат во трапот, од длабочината
гледаат нагоре кон мене. Скриеното полека
станува видливо, црвените раце го
изнесуваат на светлина. Грутчеста земја, полжави,
гранчиња и неколку коски, ништо што влева
уплави. Зарем очекував повеќе?
Како дете, сакав да знам што сè
исчезнува со мртвите и никогаш повеќе
не се појавува, светите нешта на животот.
Одам потаму, мојата сенка на своја сметка
трага по други мртовци,
како некој месечар балансира
врз зелениот гребен меѓу гробниците.
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После природата

ЖЕНАТА ШТО ЧИТА

Кога ќе помислам на тебе, гледам
жена што чита под сенка.
Под јазикот сокрива говор,
кој не ја избегнува темнотијата.
Чита толку тивко, што можам да чујам:
„Ми се насмевнавте со насмевката на мртвите,
кога ќе видат како помислуваме
дека не се веќе живи.“
Буквите се издигнуваат пред неа
и ја напуштаат книгата што ја чита,
во мигот кога помислувам на тебе.
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Мојата куќа има шест врати,
сите од добро дрво.
Првата предолго преговараше
со архитектот, за местото
кое ѝ следува, и беше затворена.
Втората е алергична на светло
и преку ден не се отвора.
Третата само на сон стои отворена
и покажува брадест ангел,
кој си ја врши својата должност.
Четвртата води во белиот свет
и веќе не се користи.
Петтата трага по својот облик
според старото мерило на возможното.
Шестата е невидлива.
Со години минувам со дланките
по ѕидовите, за конечно да ја најдам.
Сигурно знам дека постои.
Се разбира, можно е
на куќата да ѝ се стави уште една врата,
како што ме советуваат сите пријатели.
Но, поскоро ќе ја урнам куќата,
за во руините да го најдам влезот.
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После природата

КАКО БЕШЕ?

Предолго си поседовме, како и секогаш
кога се работи за уметноста и животот.
Секој имаше нешто да каже,
секој за нешто се воздржа.

Еден стана. Стоеше со стапалата
меѓу Земјата и Небото, без зборови
и беспомошен, небаре сакаше
да ја докаже својата немоќ.

Над нас – седевме во градината –
птиците обликуваа треперливи скалила,
кои лесно и раздвижено
исчезнаа во облаците.



22

М
их
ае
л 
Кр

уг
ер БЕЛЕЖНИК СО ТЕРМИНИ

Веќе знам што освен дожд ме очекува
во ноември. Иднината не знае за
празнинки, дури и неделите се пополнети,
сè до септември. Човек мора да биде
дете за да му се радува на април,
а и одмерениот мај е полн
со погрешни очекувања. Јуни?
Исчкртан од скрупулите,
придружните состојби на животот.
Час по час си се троши
моето време, дури и во август. Доколку
преживеам, ќе се видиме во
декември, не заборавај што сакаше да ме
прашаш. Еден ден е уште слободен,
кратко пред крајот на годината.
Засекогаш ќе остане желбата –
да не сакаме да дознаеме кога
ќе нè стаса несреќата, која не
стои во бележникот.
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После природата

СКРЖАВА ДРЕМКА

Сака да ѝ се подариш себеси,
заситен од војната. Со прекрстени раце,
те гледа небаре си прелесен плен,
творба на разделбата, вдишена во животот.

Таа може и без твоите сништа,
се храни од друга материја.
Гледаш оган, кој ти се наклонува,
а од пламените исчекоруваат луѓе,

кои се смеат и брборат додека телото им гори.
Со потпалени трепки дремката рамнодушно
набљудува, како ја губиш главата
пред нејзини очи.


