
Абдусетар Насир:

ЖЕНА НА ТЕЛЕФОНУ

Њен глас је кокетан, удвара ми се
и ја сањам да су Плејаде на земљи.
Врата су јој отворена за олује
а ја стражарим пред устима мора.
Њена љубав је путовање између ребара
у једном нагласку звецне суза
у другом муња блесне чежњом
ил раном

што ме прогони.

На вратима олуја
погнут, уплакан,
жигосан поносом
прибирам кожу у мост.
Зазвони ли телефон
и ослушнем ли реку њених риба
и птицу што престиже жар неба
рећи ће: „Видим те.“
„Добро“, рећи ћу.
Али није било олује,
ни сна
нема реке њених риба
она је сад моја
и нема кише на небу.
Ја више нисам стражар пред устима мора
мост од моје коже пао је у сан
и песма је мртва.

(Објављено у листовима Ал Кадисија 22.10.1989. и Бабил 24.5.1992.)

Абдусетар Насир:

У ПАРИСКОМ КАФЕУ

Седим у углу препуном опушака
у испражњеном кафеу
завидим оном Парижанину
што се шаљука с неком женом под погледима носорога
(париска времена научила су га да ми се руга)
а ја седим у углу, сам,
у углу препуном опушака,
трагајући за једним дететом што је нестало
и за несталим животом
за сновима чији ехо сад личи на моје ципеле.



Ко ми даде овај светлуцави сан
да ме вуче ка прошлости?
Ко ме предаде њему у руке
двадесет петог октобра
неке године набијене гресима

мога тела
и мојим глупостима?
Ко ме предаде њему у руке!?
Да ли ми је довољан један дан
из једне године
да се очистим
од својих грехова?

***

Париско време научило ме је стрпљењу
научило ме је
да скривам патњу
у кесу од сјајног папира.
Али време у Паризу бацило ме је
у угао препун опушака,
у испражњеном кафеу.
Не знам ко ће ме припалити,
не знам ко ме пуши,
не знам ко ме је угасио.
Нисам питао ни ко ме је изгубио,
нити више питам ко ме је бацио у овај сан
већи од свеколиког мога времена.

Париз 1986.

(Објављено у листу Ал Кадисија, 14.5.1989, потом и у часопису Џедид)

С арапског превео:
Српко Лештарић


