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СТАРА НОЋНА ПРИЧА
Ноћас,
руке моје, границе не познају.
Ноћас,
са грана митова,
оне воће беру.
Ноћас,
свако дрво гаји
онолико лишћа колико и страхова мојих.

ОВДЕ БЕШЕ ПТИЦА
О, нежни врапче!
Крило своје изложи
тако да учини
да перје мога ума
у ватри зависти изгори.
О, напети животе!
Ја знам да се корење твоје
наводњава светлошћу што се изнова јавља.
И човек, тај големи јад, у дубоком кориту времена,
сања о језеру пуном морског плаветнила.
О, нежни врапче!
Твоје је крило, очито, испред космоса!

ПРЕКО МОРА
Направићу брод,
искрцати га у воде
и пловити далеко од усамљене земље ове,
где у шумама љубави никог нема
да пробуди хероје.

ДОЗИВИ

Сохраб Сепехри
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СВЕТЛОСТ, ЈА, ЦВЕТ, ВОДА
Нема облака.
Нема ветра.
Седим крај језера.
Рибе што пливају, светлост, ја, цвет, вода,
неукаљаност бокора живота.

Моја мајка, слатки босиљак бере.
Хлеб, слатки босиљак, сир, небо без облака,
врт орошених петунија.
Међу цвећем врта – 
спасење је близу.

ИЗГУБЉЕНИ ТРЕН
Мочвара моје собе беше туробна.
Могао сам да чујем како крв струји мојим венама.
Мој живот пролази у дубокој тами.
Ту таму осветлеше обриси мог постојања.

ОЛТАР
Беху празнина и поветарац.
Беху тама и звезда.
Беху постојање и шапат.
Беху усне и слава.
Бејасмо „ја” и „ти”
Молитва и олтар.

СМРТ БОЈЕ
Касно, у мрклој ноћи,
кад се ниједан звук с другим није помешао,
кад, у околини, нико никог није могао да види,
неко се на врх литице попео
и крвавим ноктима
на стени слику уклесао.
Нико га после тога никад није видео.
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ГОРАК САН
Ноћна птица 
пева.
Облак у мојој соби
плаче.
Пупољци тужних очију пупе.
На мом прозору зора руди,
сумрак трепери,
умире.
У лагуни моје собе
сунце,
латице у црвено боји.

ОДЈЕК
Израсла си на мојим чежњивим рукама
и полетела ка утроби мојој.
Чуо сам тужан глас твог облика:
„Нисам ни звук, нити светлост,
већ сам одјек самоће твоје,
одјек таме твоје.”

ПОРУКА НА ПУТУ
Једнога дана, доћи ћу и поруку донећу.
У вене, светлост наточићу
и повикаћу:
„Хеј, ви, чије су котарице пуне снова,
донесох јабуку, румену јабуку сунца!”
Доћи ћу и просјаку јоргован поклонићу,
прелепој лепрозној жени, 
још један пар минђуша дароваћу.

(С енглеског превела Ана Стјеља) 




