
Falling Creature
(bij ‘Falling Creature’ van Julia Stankova)

Ik alleen waskoning van de wereld.Ik maakte leven en ikwees de zon haar weg.Ik scheidde vloed van eben eb van vloed.Ik dwong elk dier van mijte houden. Voor elke dienstbezat ik manof vrouw.God zelf was bang voor mij:hier was een mensdie zelf bepaaldewie hij was.Tot op die dag. Ik stapteover de laatste drempel van mijn tijd.Een grote leegte drong zich in mijn leven.Zo viel ikin de ruimte van de eeuwigheid.Toen was ik banger nogdan God voor mij.Niets had ik om mijaan vast te klampen.Ik bad mijn angst tot taal: waaromheb ik u toch verlaten? U hoeft nuniet meer bang voor mij te zijn.U krijgt de zon, de zee,elk mens en diervan mij terug.Maar toen besefte ik: zo eenzaamals mijn leven is mijn dood –geen mens, geen hand, geen weg, geen tijd –en was bevrijd van spijt en hoop.Nu zal ik altijd met open ogenblijven vallen. Mijn valis eindeloos gestoldomdat ik weet:of God er is of niets,mij is het goed.

Falling Creature
(at ‘Falling Creature’ of Julia Stankova)

I alone wasking of the world.I made noisy life and Ishowed the sun her path.I separated flood from ebband ebb from flood.I forced each animalto love me. For every serviceI owned manor woman.God himself was afraid of me:here was a manwho by himself decidedwho he was.Until that day. I steppedacross the last threshold of my time.A big void penetrated my life.That’s how I fellin the space of eternity.Then I was even more afraidthan God for me.I had nothingto cling to.I prayed my fear into language: whyhave I forsaken you? Now youdon’t have to be afraid of me any longer.You get the sun, the sea,every human being and every animalback from me.But then I realized: as lonelyas my life will be my death –no man, no hand, no road, no time –and I was freed from regret and hope.Now I will always keep fallingwith open eyes. My fallhas been frozen endlesslybecause I know:whether God is there or nothing,it’s all right by me.


