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Spring Storm and Pear Trees 

 

That beauty that hath terror in it 

 

Apocalypsis; curdles of sootgrey nimbus 

Billow and boil across naked horizons 

Lit by a grey light with a mad edge of orange. 

And the pear trees have blossomed in appalling bulges 

Like white skulls of stars, like bomb-bursts, 

Like ghastly balloons rising everywhere over the land. 

It's shocking, they're the craniums of the risen dead, 

They smell of semen and smoke, of mushroom-honey, 

They're the hanged man's ejaculate, the smegma of salvation, 

The exploded white hearts of those who've seen Christ, 

The rising cold fireballs of the ascending paraclete. 

We're all clubbed now by this gigantic gust of wind: 

Surely the tornado is coming, to carry them off, 

To carry us all off from the sloped plate of the world, 

From the secret and temporary resting places 

We all once knew as our only home on earth 

Into the unimagined thundercourts of heaven. 

 

 

Frederick Turner  

Lentestorm en perenbomen 

 

Die schoonheid die verschrikking in zich draagt 

 

Apocalyps. Klonten grijsgrauwe nimbus  

Deinen en koken over naakte einders 

Beschenen door een grijzig licht met een dolle rand oranje.  

En de perenbomen hebben gebloesemd in ontstellende bobbels  

Als de witte schedels van sterren, als bombarstingen,  

Als akelige ballonnen opstijgend overal boven land. 

Het is ontzettend, het zijn de schedels van ontwaakte doden,  

Ze ruiken naar zaad en rook, naar paddenstoelenhoning,  

Ze zijn het nat van de gehangene, het slijm der verlossing, 

De ontplofte witte harten van wie Christus heeft gezien, 

De opgaande koudvuurbollen van de Heilige Geest. 

Nu worden wij geknuppeld door een weergaloze stoot van wind: 

Zeker, de tornado is in aantocht, om hen af te voeren, 

Om ons allen weg te voeren van de hellende plaat van de wereld,  

Weg van de geheime, tijdelijke pleisterplaatsen  

Die wij ooit kenden als ons enig thuis op aarde 

Naar de onbevroede dondertribunalen van de hemel. 
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