
10

ПЕТЕР ХУХЕЛ

ТЕОФРАСТОВ ВРТ

ТЕОФРАСТОВ ВРТ

Моме сину

Кад бијела ватра стихова узлети
Плешућ у подне над урнама, горе,
Сјети се, мој сине. Оних се сјети
Што некад ко дрвеће садише разговоре.
Мртав је врт, моје дисање све теже,
Сачувај час, овдашњи ход Теофраста
Да рањену кору ликом повеже,
Тло ђубри мљевеном кором храста.
Дрво маслине крте зидине цијепа
И у врелој прашини још гласа ено.
Наредише да коријен се искрчи, реже.
Тоне твоја свјетлост, лишће незаштићено.

ПОСВЕТА

за Ернста Блоха

Јесен и нејасна сунца у магли
И ноћу на небу слика пламења.
Руши се и вија. Мораш је задржати.
У тјеснацу се дивљач брже мијења
И ко одјек што давне године прати,
Пуцањ се преко шума ори далеко.
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Невидљиви су опет стали тумарати,
А лишће и облаци плове ријеком.

Ловац сада плијен кући вуче,
Роговље ко грање бора укочено.
Онај што мисли други траг гонета.
Он крај тјеснаца пролази смирено.
Гдје златан гар прши са дрвета
И вију часи, мудри ко вјетар јесењи,
Мисли ко птичји путеви незнани,
И понека се ријеч у хљеб и со дјене.
Он слути шта још ноћ ћутке крије
Кад се у великој струји васељене
Сазвијежђе зиме лагано извије.

КАПУТСКИ ПУТ СИЈЕНА*

Гдје сам? Овдје је некад мотка за пласт била.
И отресајућ гриву преко ајма и повоца
На травнатом обронку пасла је кобила.
Јер подне бјеше. Код врча и каменог лонца
Уморни су косци у отави мировали.
На рубу шуме, уз продорне крике сврака,
Стајао човјек напола у земљи и цијепао
Из пања сјекиром и клином луч што се пали.
Кад бјеше то љето? Не бих то више знао.
Ал они отаву возе, допире љетни дах
С пута сијена дјетињства, гдје некад сјеђах,
У високој трави судбину ишчекујући,
Старог Циганина, с којим ћу се вући.

WIEPERSDORF**2

Како сад идеш сред касне кише
што мјесец и небо хладније сплави
и на путевима с расутим лишћем

* Капутски – према селу Caputh у близини Потсдама (прим. прев.).
** Село у њемачкој покрајини Бранденбург, са замком у којем је живио брачни 

пар познатих романтичарских пјесника Ахим и Бетина фон Арним (прим. прев.).
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подеротину у мрежама прави,
сине преко капије и бршљанског зида
гробове гријући још једна муња.
И лепршав на пљуску гракће без прекида
мрачни народ врана што туд се шуња.

Потом је тихо. Језерце бабурача,
зеленокрљуштно тињање алги
звучи танко, шупље, само жал до плача,
потонуо у ноћи јек метални.

Камо сте отишли? – Драги гласови,
бесмртни, збиља гдје сте ви?

НАД ЛОВЦИМА ЛОВИ ПАС ВЕЋИ

Кад с носачима плијена носим
кроз тамну се долину теглећи,
тамо горе над ловцима свим
брз као вјетар лови пас већи.

Јер за леђима осјећам једнога
што у моје се ловиште сручи,
и мој је пулс спрам његовога
само као слуга који се мучи.

Само као слуга који плијен
гомила за себе у тежак терет,
хајку слушајућ док вјетар бије,
хајку што му прекрати лет.

С носачима ли плијена носим,
мрачан старом долином теглећи,
тамо горе над ловцима свим
у лов се гладан дао пас већи.
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ПАСТИРСКА СТРОФА

Пошли смо ноћу према Витлејему
и тражили пољским путем пријеким
шталу од сламе и глине, стрму,
окружену лавежом паса далеким.

И тискали се на трулежан праг
и бацали погледе на дијете.
Кроз окно видно падао снијег,
а напољу лед и вјетар мете.

Јасле је гријао само један во,
дувајући близу мајке стајаше.
Како јој одијело бјеше убого,
како мршава рука јој бјеше.

Магарац уста у сијену држао,
трње и чичак натенане једући.
Сламу је из јасала меко чупкао,
о неподношљиво хладна ноћи.

Ништа осим штапа не имасмо,
ни овце нити сопствене земље,
крпљено и крзаво рухо носисмо,
ноћу без топла зида, постеље...

Плашљиво и нијемо стајасмо:
овдје су пастири, дијете мало.
И молисмо се и пожељесмо
нешто посуђа, бика и рало.

И стајасмо дуго гњев гутајући
јер дијете на нас не гледаше.
Зар вола за рогове пипајући
У близини магарца не лежаше?
Боров луч мраку већ не одоље.
Дијете је вриштало па заспало.
Покренусмо се, вукућ се пољем.
У страшну се самоћу упало!

Да сад је на овом свијету боље,
тако је говорио муж жени,
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за слуге, пастире и дрводјеље,
да зна то тачно, он, упућени.

Слушасмо без вјере, ал нам мило.
Свијет је многе носио невоље.
Снијежи јако. Звијезде није било.
Ишло се кроз шипражје и поље.

Мрежу и штуку, птицу, јагње, траву –
Бог нам за кметски феуд додијели.
Земљу подијељену по праву –
То бисмо радо видјети хтјели.

ПОНЕКАД, КАД ДУВА ВЕЧЕ

Понекад, кад дува вече,
ја стојим пред туђим дверима,
пјесан сам и молитва што тече,
и изгубљен у свемирима.
Гласан и дубок Бог је у мени,
све љуштуре ту већ пуцају,
што у мени спаваше у сјени,
може ми зборит у пуном сјају.

Превео с немачког 
Стеван Тонтић 




