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do amor , da morte , do que não acaba

[ seleção ]
Este título, dado pela tradução, é formado com base na seleção de
poemas tirados dos capítulos “Poemas da morte”, “Canções do amor”,
“Limites do desespero” e “Poemas que não acabam”, de Primeiros poe
mas, 1957.
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Amor

Me amam o caminho, a casa
e na casa uma jarra vermelha
amada pela água,
me amam o vizinho
o campo, a debulha, o fogo,
me amam braços que trabalham
contentes do mundo descontentes
e os arranhões acumulados no peito
exaurido do meu irmão atrás
das espigas, da estação, como rubis
mais rubros que o sangue.
Nasci e nasceu comigo o deus do amor
— que fará o amor quando eu me for?
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Canções para a morte

1.
A morte quando passa por mim é como se
o silêncio a abafasse
é como se dormisse quando eu dormisse.

2.
Ó mãos da morte, alonguem meu caminho
meu coração é presa do desconhecido,
alonguem meu caminho
quem sabe descubro a essência do impossível
e vejo o mundo ao meu redor.
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Folhas

1.
Um eco me diz agora vindo de ti:
“o que conta de mim e de ti
o segredo não tem vida”.

2.
As estações sabemos como amam
que língua falam os campos
e ventos — eles não sabem.
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Desespero

Caminha siderado nas pálpebras
conduzido em demorado gemido
desconcerto o atinge por onde anda
como se lhe habitasse os passos.
Vencido pelo ignoto tem as pálpebras
como se horizonte de areias
como se por desespero seu sol
se apagasse no oriente.
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O oriente da beleza

Quando penso em ir ver
o oriente da beleza
e o poente me chama
as trilhas se apagam através dos meus passos.
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Na sombra das coisas

Gosto de ficar na sombra das coisas
no segredo delas, gosto
de entranhar a criação
de vagar como as ideias
como a arte que se estranha
e, incerto, incauto
renasço a cada dia.
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Caminho

Caminho e atrás de mim caminham as estrelas
até seu próximo amanhã
o segredo, a morte, o que nasce, o cansaço
amortecem meus passos, avivam meu sangue.
Não iniciei a trilha, ainda
não vejo nenhum jazigo
caminho até mim mesmo, até
meu próximo amanhã
caminho e atrás de mim caminham as estrelas.
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