ГИНТЕР КУНЕРТ

СУДБИНСКА ОПОМЕНА
СЈЕНКА
У Хирошими је сјенка човјека сјела
На лук једног моста што се показује.
Човјек који сјенку баци недостаје
Откада је надбомба долетјела.
Она пуче. Талас тог сунца ватрени
Испари оног брзо, времена не остави
За опроштајну ријеч, свијет заборави
На њу, и оста то што се окамени.
А ко тај непознати једном бијаше,
Нико не зна, јер тог је смртног трена
Град такође умро са свим што имаше.
Да не пропаднемо тако ко он, сјена
Његова нијема о опасности збораше:
Ми смо месо. Он рана је отворена.
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СПОМЕНИК
Да л магла је ил пара с хрпа отпадака,
да л снијег је, сунце сија или киши,
овдје се човјек као споменик самог
себе једноставно сам у себи уруши.
Трава расте, вене и расте изнова
и масовне гробнице несметано прекрива,
глава од мрамора и срце од кречњака,
које се ни због чега не узнемирава.
На угловима улица или мутним барама,
на постољу, на тргу што махом се избјегава,
завијан, наоблачен, прокисао и заборављен,
а у граниту једна реченица мршуљава.
Тако генерације траже једна од друге
спомене и пратњу кроз временитост,
као да не постоји ни снијег, ни киша,
ни сунце, ни пролазност.
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БЕРЛИН – ПАЛЕОНТОЛОШКИ
Овдје сви седименти леже отворени:
у слојевима је историја презентована:
крв, зној и балега надањем проткани,
што води кроз стијење прошлих дана.
Град: фосил на свим крајевима:
умрло вријеме што у себи истрајава.
Усуђујеш се да не закренеш очима,
да оно остане: ко садашња јава.
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СУДБИНСКА ОПОМЕНА
Звијезде тамо горе. И пришивене на капуте.
Историја убилачки случај. Ридање починилаца.
Сат показује: задње миленијумске минуте.
А синови постају попут својих отаца.
Невиност изгубљена. Касно да се каје.
Нико мртве не зове у живот обновљени.
Тако и нас с налетима вјетра нестаје,
иако смо на трајање устремљени.
Напријед у ништавило и несрећу посијани
за нове генерације, оне долазеће.
Писмо на зиду, од пјесме смо издани,
будућност никог поштедјети неће.

437

СУМРАК БОГОВА
Задржат се не да: живот. Овај дан.
Ткиво се растаче и ишчезава.
Ти смисао тражиш, шта год се дешава.
У најмању руку, бићеш томе предан.
Не можеш да поднесеш сазнања:
од блата и ватре једно чудовиште
свемиром путује, одмора не иште,
стално у бјекству од таквих питања.
Увид: да се приберемо, немоћни смо.
И не налазимо никог ко је сличан
нама, бозима. Да помоћи је вичан.
Препуштени смо себи немилосно.
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ТРАГ
Траг који све те ријечи оставише
тако је туђ. И реченице листом.
Човјек се све удаљенији пише,
остајућ притом на мјесту истом.
Машинска бука и крици се чују
смртни, издалека тон хладан:
синтактички се редови образују
у којим стојиш: било ко, незнан.
Један притисак дирке: ти си био.
Стегнута пест: ништа не задржава.
На почетку би ријеч коју си штио:
значила је сјећање. Без заборава.
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ПОДСМИЈЕХ
Једва чујан и као из великих дубина
Пробио се на површину и попео високо
Из пукотина и из провалија планина
Лава подсмијеха кренула је својим током.
Нападао је на градове и тукао у фасаде
Да су неке зијале над оним што су криле
Препуштене подсмијеху из земаљских јама
Поносне градње своју су тајну срж откриле.
Орило се. Трештало. Тумбало до промуклости
Помијешано с јецањем с којим и крај стиже
Када се повукао у кућиште и занијемио
Подсмијех који себе самога сажиже.
Превео с немачког
Стеван Тонтић
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