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СОН ВО ВРЕМЕ НА ГОНЕТИОТ
       
 – триптих –

Сон, во време на гонетиот:
Неговиот бег со лице во светлината
Зуежот на неговиот глас, свиен во
Двојни листови од стуткан весник

Листови што не венеат, стапала
Што залепени се за земја
Глас што никогаш не се одбива
Перо што гребе белина врз белина

Слики на ужас се ова, наспроти
Сонот, гонетото време, бегалецот
Што себеси се стигнува, прат во вода
Искината слика по линијата на плимата:
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Твојот глас, како можеш да го заборавиш: говор
Небаре некој што пред тебе ита, минува низ слика
И им мавта на дрвјата кои низ болскот
Исчезнуваат во неподвижност, запир,

Јамата пругоре секого го турка,
Ушите се зашиени за секој трепет, твоите
Студени дланки во ноември, што се лизгаат
По свиоците од годишните доби, со звук,

Уловлив плен од зборој, овој про-
Гон на минати лета, овие намовнати
Флеки на јазикот, ова чекорење наспроти
Хоризонтот, никој одмор да принесе:
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Човекоморство што паѓа на твоја глава:
Ти сè уште мислиш на своите раце што буричкаат
Низ редок воздух, на усните што се движат
Над тревата, на стапалата што се влечат по песокот

Сè уште викаш по имињата на годините
Сè уште се пренесуваш во времето минато,
Главата ти ги допира старите семки, а вратот
Што се крева до кршење, го тера

Прогонетиот да се сепне и да разјасни, ги црта
Прогонителите со месечина, крв и гозба од коски:
Сон, во време на гонетиот: гонет од
Вековите: јазик на тивките.
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ВО ДВОСТРАНО СВЕТЛО

Морето е израмнето со копното,
куќата ги вознемирува покривите.
Крилести зборови првкаат
низ ветер и пена,
само смртта може да го наваса.

Тој ја рамни тревата на дината, влажна
песок од неа се крева.
Галебите допираат пена и ветер
во неговите темни вилаети.

Таму се крева еден татко,
кој од болка извикува болка.
Сонцето сè уште лежи на дината,
морето пее предолго низ неговиот дом.

Тој се тетерави крај облаците,
приливот го турка од брегот.

Во двострано светло се подаваат нашите раце.
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СПОКОЈОТ НА ПЕПЕЛТА

Во отворените рани на цветот
и свежото зеленило, го повикува фоката.
Гледа, водата
расте цврста како чисто стакло.

Ќопава, меланхолична бура
бие по јаловата почва
и за ништо нема прошка.
Вратите се затворија со тресок.

Ветрот шумоли над глава.
Се шири вакуумот.
Еден сон за топлина и тага
Се крши врз чисто стакло.

Се брчка и венее во спокојот на пепелта.
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ПЕПЕРУГА НА ОДРАЗОТ

Дури шетам по сокаците,
морето е пена на времето.

Дневен мрмор
што излегува на улица.
Сонце оптегнато на лицето.

Пожарникари се лизгаат
од око до око:

Пеперуга на одразот.
Птица во клунот.

Линијата на брегот ја распорува,
приливот ја погребува сликата.

Тој станува сопствените раце,
пот што во нив си игра.
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НЕГАТИВ НА ВРЕМЕТО

Во оваа цврста почва, мек камен на добите,
каде есента веќе не е случајна.
Белото ленено платно чиниш
постојано се спушта врз лицето,

огледалата од сенки
катадневно стануваат постудени.
Сè дури таа не седне:

дури не го направи видливо
напишаното,
и не ги допре до него меките усни.

Твојот ôд низ вечерта, ѝ вели
Начинот на кој не ти е гајле за денот,
ме уништува.

Ја буди штуката на мојот јазик
и амебата на твоите усни.
Сè околу мене е голо во борба со смртта.

Без ни трошка срам,
во овој негатив од време.
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МАЛА ПЕСНА

Она што си бил трча по тебе:
секоја година се менуваш во дете

Понекогаш оваа мала песна се гласи
денот го издолжува, на мирис си припомнува,

на уста што не сака да гаргара сол или да
проголта рибино масло, на ’рѓосан велосипед

и на глад што не беше глад,
на сало и топлина од твојот плетен џемпер,
на стари весници и снег под твоите дрвени чевли

на летни полјанки зелени од авантури
и уште еднаш на замрзната иднина: дете што
го сонуваш во тишина, без јарем на времето

Она што си бил трча по тебе,
дете што сè повеќе од тебе се оддалечува,
што гледа дека си одиш

но каде и да се вратиш
секоја година сликите од детството
различно ќе ти се мешаат.
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ДИПТИХ

Стара машина на секојдневието:
светлина мушната под клепките,
натрупана кон мрежницата

Крај морето, каде сè уште се војва слаб зрак,
тој се сети на неодлучниот чекор
што му претходеше на неговиот пат

Многу нешта се случија во главата положена
мирно, во телото неподвижно: таткото,
беспрекорен хирург, мајката прекриена со накит

Првите чекори во темнината, рацете
пред очи; ноќно кадифе
во мугрите кога побегнав

Го зачекорив првиот чекор, конечно
крај музиката морска, сетилата; никој
не може да го спаси ова дете од брановите.





Ханс ван де Ваарсенбург

22

ВОДЕНИ АЛИШТА НА ДНЕВНА ВИДЕЛИНА

Ова е како што треба да биде: не гледаш ни горе ни 
назад
ја затресуваш гривата, и некаде во некој простор
се гледаш небаре во огледало: друг некој
гледа во тебе, гривата ја тресе:

„Дросте“ кутија за какао во која
полека влегуваш: си го смалуваш лицето,
перспектива што исчезнува сама од себе.
Утринско огледало низ кое полека се провираш.

Морето се слуша како чкрипеж на школка,
заби од чиста легура, очи во
замрзнатото стакло на годините; папсаното
царство на телото, ова останува:

глас што брза низ дните,
напати длаби во звукот, или пак
е беспомошен крцкот што, во секој случај,
повеќе не се дослушува.

Збор што сè уште ја чеша Алтамира,
бизон што грпката ја напина.
Креда, што ја допираш со рака: ледено доба,
древно говедо, морска глетка, пелтечав комарец:

кој знае дали смртта веќе
не ни се населила под кожа.
Секој сон е раселен и
соучесник е на непријателот-натрапник.
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ПИСМО НА ОГЛЕДАЛО

Ти пишувам едно бавно писмо на огледало,
писмо за време во кое се чекорело,
зборовите речени и запишани:

писмо за време, минато, што одвај
сè уште нè допира, како што слепа точка
на дланкава се претвора во пепел

во откинат агол на фотографија
што станува сè помала и помала.
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ПИСМО НА ОГЛЕДАЛО II

Не ја положувам главата на ова, гласот
сè уште говори, прстите се свиваат: зад
мрежницата, годишните доби се враќаат:

месеците се заборавени, имињата избришани,
оти тие станаа горки како лица
на кои раната на раѓањето никогаш не зацели

на кои времето што минува крај главата
ги вооружува годините. Тебе ти пишувам.
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ПИСМО НА ОГЛЕДАЛО III

Ти пишувам писмо за времето, за зимите
дури часовите гребат по дното,
твоето лице сè уште видливо, ја турка портата

прозорските капаци на Вила Кармен Силва,
која почива врз старо благородништво, дуни и ветер

кај што твојот топол морски глас вели: времето
мора да е ограбено зад овој агол.


