ﺷﻌر زيبايی از ماريو د آندرادە " "Mario de andradeﺷاعر نويسنده و موزيک ﺷناس برزيلی
1945 - 1893
ترجمه آلمانی /فارسی بهنام مخبری
روح من عجله دارد!!
سالهای زندگيم را ﺷمردم و به اين سر آمد رسيدم !
که من زمان کمتری برای زيستن دارم
نسبت به زمانی که تا بحال زيسته ام....
همانند پسر بچه ايی به وجد آمده
از يک جﻌبه آبنبات بدست آورده.......
آبنبات های اولش را تند تند و با لذت ميبلﻌه
ناگهان درميابه که فقط چند تا باقی مانده.......آه
جﻌبه ام داره ﺷتابان تهی ميﺷه
و آخرين آبنبات ها را با حسرت و ميل بيﺷتری
در دهن به بازی ميگيره......
روح من عجله دارد !
من ديگه مجالی برای جلسات بی انتها ندارم
همايش هايی که در آنها صحبت از
قوانين خﺷک و تکراری ست
نتيجه ای هم حاصل نيست!

من ديگه وقتی ندارم
انسان هايی را تحمل کنم
که با توجه به سن ﺷان
هنوز به بلوغيت نرسيده اند

من ديگه وقتی ندارم
ستيزيدن با چيزهای پيش پاافتاده و ناچيز

من ديگه عﻼقه ای ندارم
در اجﻼسی ﺷرکت کنم که در آنها

انسانهای خود خواه يکی پس از ديگری رژه ميروند
ديگر تحمل دلقک ها و خود فروخته ها را ندارم
آدم های حسود بﺷدت ميرنجانند مرا
آنهايی که
توانمند انسانها را
با غبطه و نيرنگ به اتهام ميکﺷند
تا جاه و مقام خود را دوامی بخﺷند

آری زمان من محدود است!
من ديگر نميخواهم به سرواژه ها
بلکه بيﺷتر
به اعماق ماهيت ها بينديﺷم

نه نه نه زمان من کوتاه است! روح من عجله دارد!
وديگر آبنباتی در جﻌبه ندارم.
من آرزوی زيستن دارم.....
با آنان که خنده کنان
به اﺷتباهات خود ,
غرور موفقيتهايﺷان را زير پا مينهند
آنان که نميخواهند پيوسته
در اول صف باﺷند و ازتﻌهد هايﺷان بگريزند.
آنان که محافظ ﺷؤن انسانيند
در صف حقيقت اولند
و در طرف حقانيت ايستاده اند.
اين همان چيزيست که به زيستن مفهوم زندگی ميبخﺷد
ميخواهم کنار افرادی زندگی کنم که ميفهمند
قلب ديگران را براحتی بدست آرند وﺷيفته وار لمس کنند
انان که آموختند از سيلی های سخت روزگار

روح لطيفﺷان را صيقل زنند
و رويش کنند

بله براستی من عجله دارم!
فﺷرده زيستن...
دليلی برای رسيدن به فرزانگی
آخرين ﺷيرينيهای زندگيم را که باقی مانده ست
نميخواهم بی ثمر از دست دهم
اينها ﺷيرين ترين آبنباتهاييست که تا بحال خورده ام
و اما آرمان آخرم

فقط يک آرمان برايم باقی مانده!
آخرت همراه با آﺷتی با خويﺷتن و وجدانم
دو زندگی در دامان ماست!
دومين زندگی زمانی سپری ميﺷود
که دريابی
که تو فقط يک زندگی داری
فقط يک زندگی !
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