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Alexandr Sergéievich Pushkin (1799-1837)
Aleksandr Pushkin está considerado o máis grande escritor ruso. Foi poeta, dramaturgo, novelista e autor de relatos
famosos. Naceu o 6 de xuño de 1799 en Moscova, dentro dunha familia nobre. O seu bisavó fora un xeneral etíope de
raza negra que servira con Pedro o Grande, quen lle concedera o seu patronímico e un título nobiliario.
Pushkin é o pai da literaria rusa moderna de carácter culto, que se expresaba ata entón maiormente en francés. O seu
estilo é moderno e versátil. Emprega do mesmo xeito a lingua culta como a coloquial con moita elegancia e precisión
non exentas de ironía e musicalidade.
Foi un lector voraz de autores en lingua inglesa (Byron, Shakespeare. Sterne, etc) e francesa (Molière, Voltaire, ect)
que lle serviron de modelo e o influíron nun primeiro momento. A súa obra literaria amosoulle o camiño tanto a
escritores contemporáneos (Lermontov) como a posteriores (Dostoievskii, Tolstoi, Tiútchev, etc).
Publicou o seu primeiro poema mentres estudaba no exclusivo instituto imperial de Tsárskoie Seló en 1814. Moi
axiña os seu versos empezaron a ser coñecidos entre a intelectualidade rusa, grazas á influencia da súa familia. En
1820 publicou o poema longo, Ruslán e Liudmila, que significou o cambio do estilo neoclásico ao romántico. Con
este poema, xunto con outros de carácter político, ganou sona entre os escritores máis novos que reivindicaban un
cambio político na sociedade rusa.
Despois de abandonar os estudos en 1817, entrou a formar parte do ministerio de Asuntos Exteriores en San
Petersburgo. Neste tempo ten contactos con grupos clandestinos opostos ao réxime tsarista. Formou parte do grupo A
luz verde, xermolo do partido revolucionario que encabezou a revolta decembrista en 1825. Moitos dos seus poema,
como a “Oda á liberdade” (1817), foron lidos en clave de reforma liberal. O tsar Alexandre I condenouno ao desterro
por isto.
Durante os anos de desterro en Dnipropetrovsk, na Ucraína, Pushkin converteuse en afeccionado á bebida, ao xogo e
aos duelos. Isto fixo que fose trasladado ao Cáucaso, e posteriormente á facenda familiar en Mikhailovskoe, (Pskov,
preto de Estonia), onde se aburría mortalmente. Durante os seis anos que durou o desterro escribiu entre outros O
prisioneiro do Cáucaso (1821), Borís Godunov (1823-1824), e comezou a súa obra máis destacada, Evgenii Onegin,
(1823-1831).
O 26 de decembro de 1825 estalou o Levantamento Decembristra, na cal un grupo de oficiais do exército ruso tomou
a praza do Senado en San Petersburgo esixindo ao tsar Alexandre I reformas de carácter liberal en consonancia coas
sociedades europeas. Moitos intelectuais afíns a este movemento foron condenados a morte, a prisión, ou deportados
a campos de traballo. Os seis anos que pasou Pushkin no desterro (1820-1826) servíronlle para librarse da represión
tsarista.
Grazas á enorme popularidade de Pushkin, o novo tsar Nicolás I permitiu en 1826 que regresase do seu desterro
sempre que recoñecese os seus erros anteriores e se sometese á censura oficial, converténdose o propio tsar en censor
persoal da obra de Pushkin. En 1831 casou con Natalia Goncharova, considerada unha das muller máis fermosa da
nobreza rusa.
Entre as obras que publicou nesta época destacan Poltava (1828-29), Mozart e Salieri (1830), Relatos do defunto Iván
Petróvich Belkin (1831) e permitíronlle publicar, aínda que censurado, Borís Godunov en 1831, como agasallo de
voda. En 1833 foi elixido membro da Academia Rusa. Esta etapa foi a de maior fecundidade artística, na que amasou
unha considerable fortuna económica. Nestes anos publicou o principal da súa obra: O xinete de bronce (1833),
Evgenii Oneguin (1833), Historia de Pugachov (1834), A dama de picas (1834) ou A filla do capitán (1836).
A pesar da situación privilexiada de Pushkin, máis dunha vez se viu en situacións de precariedade económica por mor
da vida excesiva que levaba o matrimonio. Para solucionar este continuo dispendio económico, fundou en en1836 o
xornal O Contemporáneo, no que se publicaron obras de Gogol, Turgueniev, Tiútchev, Baratinskii, etc. Sen embargo
isto non só non solucionou os problemas económicos de Pushkin senón que ademais lle trouxo grandes desgustos coa
censura.

A pesar de ser considerado en vida o mellor poeta da historia de Rusia e de contar con innumerables seguidores,
tamén eran moitos e moi poderosos os seus detractores. Estes aproveitaron a beleza da muller de Pushkin e a vida
fastosa que levaba para lanzar o rumor da infidelidade de Natalia Goncharova cun militar de carreira e famoso
sedutor francés, Georges-Charles D’Anthès.
Os murmurios da sociedade petersburguesa coa actitude provocadora de D’Anthès cara a muller de Pushkin provocou
un primeiro enfrontamento entre os dous que rematou en duelo despois da aparición dunha carta anónima onde se
chama a Pushkin “gran mestre da orde dos cornudos”. O duelo tivo lugar o 8 de febreiro de 1937. Pushkin errou
intencionadamente o tiro feríndoo lixeiramente no brazo, pero D’Anthès disparou directamente ao estómago, feríndoo
de morte.
Pushkin morreu o 10 de febreiro de 1837. O tsar mandouno enterrar en segredo en Mikhailovskoe, por medo a un
levantamento popular, pagou as débedas de Pushkin, concedeulle a Natalia Goncharova unha pensión e perdoou a
d’Anthès, expulsándoo de Rusia. Gran parte da obra de Pushkin foi publicada postumamente, sen a criba da censura
tsarista.
*****
*****
A musa

Муза

Na miña infancia amoume
E entregoume unha frauta de pan.
Escoitoume cun sorriso, e aos poucos,
Polos buratos sonoros das canas
Empecei a tocar coas miñas delicadas mans
Tanto himnos solemnes, inspirados polos deuses,
Como tranquilas cancións de pastores frixios.
Da mañá á noite baixo a sombra muda dos carballos
Con dilixencia atendía eu as leccións da doncela misteriosa,
E, aledándome cunha recompensa casual,
Apartando os bucles da fronte belida,
Ela mesma tomaba das miñas mans a siringa.
Entón a cana cun suspiro divino revivía
E co seu sagrado encanto o corazón enchía.

¬ ÏÎ‡‰ÂÌ˜ÂÒÚ‚Â ÏÓÂÏ ÓÌ‡ ÏÂÌˇ Î˛·ËÎ‡
» ÒÂÏËÒÚ‚ÓÎ¸ÌÛ˛ ˆÂ‚ÌËˆÛ ÏÌÂ ‚Û˜ËÎ‡.
ŒÌ‡ ‚ÌËÏ‡Î‡ ÏÌÂ Ò ÛÎ˚·ÍÓÈ — Ë ÒÎÂ„Í‡,
œÓ Á‚ÓÌÍËÏ ÒÍ‚‡ÊËÌ‡Ï ÔÛÒÚÓ„Ó ÚÓÒÚÌËÍ‡,
”ÊÂ Ì‡Ë„˚‚‡Î ˇ ÒÎ‡·˚ÏË ÔÂÒÚ‡ÏË
» „ËÏÌ˚ ‚‡ÊÌ˚Â, ‚ÌÛ¯ÂÌÌ˚Â ·Ó„‡ÏË,
» ÔÂÒÌË ÏËÌ˚Â ÙË„ËÈÒÍËı Ô‡ÒÚÛıÓ‚.
— ÛÚ‡ ‰Ó ‚Â˜Â‡ ‚ ÌÂÏÓÈ ÚÂÌË ‰Û·Ó‚
œËÎÂÊÌÓ ˇ ‚ÌËÏ‡Î ÛÓÍ‡Ï ‰Â‚˚ Ú‡ÈÌÓÈ,
», ‡‰Ûˇ ÏÂÌˇ Ì‡„‡‰Ó˛ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ,
ŒÚÍËÌÛ‚ ÎÓÍÓÌ˚ ÓÚ ÏËÎÓ„Ó ˜ÂÎ‡,
—‡Ï‡ ËÁ ÛÍ ÏÓËı Ò‚ËÂÎ¸ ÓÌ‡ ·‡Î‡.
“ÓÒÚÌËÍ ·˚Î ÓÊË‚ÎÂÌ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
‰˚ı‡Ì¸ÂÏ
» ÒÂ‰ˆÂ Ì‡ÔÓÎÌˇÎ Ò‚ˇÚ˚Ï Ó˜‡Ó‚‡Ì¸ÂÏ.

1821

1821
*****

Sobrevivín aos meus desexos

Я пережил свои желанья

Sobrevivín aos meus desexos,
Deixei de arelar a miña ilusión;
Quedáronme só os sufrimentos,
Froitos do baleiro do corazón.

ﬂ ÔÂÂÊËÎ Ò‚ÓË ÊÂÎ‡Ì¸ˇ,
ﬂ ‡ÁÎ˛·ËÎ Ò‚ÓË ÏÂ˜Ú˚;
ŒÒÚ‡ÎËÒ¸ ÏÌÂ Ó‰ÌË ÒÚ‡‰‡Ì¸ˇ,
œÎÓ‰˚ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ÔÛÒÚÓÚ˚.

Baixo as tempestades do cruel destino
Agostouse a miña coroa floral
Vivo aflixido, en soidade,
E agardo: chegará o meu final?

œÓ‰ ·ÛˇÏË ÒÛ‰¸·˚ ÊÂÒÚÓÍÓÈ
”‚ˇÎ ˆ‚ÂÚÛ˘ËÈ ÏÓÈ ‚ÂÌÂˆ
∆Ë‚Û ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È, Ó‰ËÌÓÍËÈ,
» Ê‰Û: ÔË‰ÂÚ ÎË ÏÓÈ ÍÓÌÂˆ?

Así, por un serodio frío abatida,

“‡Í, ÔÓÁ‰ÌËÏ ıÎ‡‰ÓÏ ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚È,

Cando o asubío invernal da tempestade zoa,
Solitaria, nunha póla espida
treme unha folla tardía!...

‡Í ·ÛË ÒÎ˚¯ÂÌ ÁËÏÌËÈ Ò‚ËÒÚ,
Œ‰ËÌ - Ì‡ ‚ÂÚÍÂ Ó·Ì‡ÊÂÌÌÓÈ
“ÂÔÂ˘ÂÚ Á‡ÔÓÁ‰‡Î˚È ÎËÒÚ!..

1821

1821
*****

O prisioneiro

Узник

Fico entre reixas en húmida cela.
Criada en catividade unha aguia nova,
A miña triste compañeira, batendo a súa á
O alimento ensanguentado pica baixo a ventá,

—ËÊÛ Á‡ Â¯ÂÚÍÓÈ ‚ ÚÂÏÌËˆÂ Ò˚ÓÈ.
¬ÒÍÓÏÎÂÌÌ˚È ‚ ÌÂ‚ÓÎÂ ÓÂÎ ÏÓÎÓ‰ÓÈ,
ÃÓÈ „ÛÒÚÌ˚È ÚÓ‚‡Ë˘, Ï‡ı‡ˇ Í˚ÎÓÏ,
Ó‚‡‚Û˛ ÔË˘Û ÍÎ˛ÂÚ ÔÓ‰ ÓÍÌÓÏ,

Pícaa, apártaa, e olla pola ventá,
Como se pensase o mesmo ca min.
Búscame coa ollada e queréndome dicir
Co seu chío: “imos voar!

Î˛ÂÚ, Ë ·ÓÒ‡ÂÚ, Ë ÒÏÓÚËÚ ‚ ÓÍÌÓ,
‡Í ·Û‰ÚÓ ÒÓ ÏÌÓ˛ Á‡‰ÛÏ‡Î Ó‰ÌÓ.
«Ó‚ÂÚ ÏÂÌˇ ‚Á„Îˇ‰ÓÏ Ë ÍËÍÓÏ Ò‚ÓËÏ
» ‚˚ÏÓÎ‚ËÚ¸ ıÓ˜ÂÚ: "ƒ‡‚‡È ÛÎÂÚËÏ!

Somos paxaros libres; xa, irmán, xa!
Alá, tralo nubeiro onde albea a montaña,
Alá onde a fin do mar en azul se estendeu,
Alá, onde se pasea só o vento… e eu!”

Ã˚ ‚ÓÎ¸Ì˚Â ÔÚËˆ˚; ÔÓ‡, ·‡Ú, ÔÓ‡!
“Û‰‡, „‰Â Á‡ ÚÛ˜ÂÈ ·ÂÎÂÂÚ „Ó‡,
“Û‰‡, „‰Â ÒËÌÂ˛Ú ÏÓÒÍËÂ Í‡ˇ,
“Û‰‡, „‰Â „ÛÎˇÂÏ ÎË¯¸ ‚ÂÚÂ... ‰‡ ˇ!.."

1822

1822
*****

A K…1

К…

Lembro o marabilloso instante:
Ante min apareciches ti,
Como unha visión efémera,
Como un xenio de pura beleza.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
‡Í ÏËÏÓÎÂÚÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌ¸Â,
‡Í „ÂÌËÈ ˜ËÒÚÓÈ Í‡ÒÓÚ˚.

Nos tormentos da desesperada tristeza,
Nos desacougos da vaidade estrepitosa
Continuaba a soar a túa voz agarimosa,
E soñaba coa túa doce presenza.

¬ ÚÓÏÎÂÌ¸Èı „ÛÒÚË ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÈ
¬ ÚÂ‚Ó„‡ı ¯ÛÏÌÓÈ ÒÛÂÚ˚
«‚Û˜‡Î ÏÌÂ ‰ÓÎ„Ó „ÓÎÓÒ ÌÂÊÌ˚È
» ÒÌËÎËÒ¸ ÏËÎ˚Â ˜ÂÚ˚.

Pasaron os anos. O furor do rebelde vendaval
Disipou os antigos soños,
E esquecín a túa voz agarimosa,
A túa presenza celestial.

ÿÎË „Ó‰˚. ¡Û¸ ÔÓ˚‚ ÏˇÚÂÊÌ˚
–‡ÒÒÂˇÎ ÔÂÊÌËÂ ÏÂ˜Ú˚,
» ˇ Á‡·˚Î Ú‚ÓÈ „ÓÎÓÒ ÌÂÊÌ˚È,
“‚ÓË ÌÂ·ÂÒÌ˚Â ˜ÂÚ˚.

Naquel curruncho, entre as tebras daquela prisión
Alongábanse en silencio os meus días
Sen deuses, sen inspiración,
Sen bágoas, sen vida, sen amor.

¬ „ÎÛ¯Ë, ‚Ó Ï‡ÍÂ Á‡ÚÓ˜ÂÌ¸ˇ
“ˇÌÛÎËÒ¸ ÚËıÓ ‰ÌË ÏÓË
¡ÂÁ ·ÓÊÂÒÚ‚‡, ·ÂÁ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌ¸ˇ,
¡ÂÁ ÒÎÂÁ, ·ÂÁ ÊËÁÌË, ·ÂÁ Î˛·‚Ë.

Á miña alma chegou o albor:
E velaí de novo a túa presenza.

ƒÛ¯Â Ì‡ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌ¸Â:
» ‚ÓÚ ÓÔˇÚ¸ ˇ‚ËÎ‡Ò¸ Ú˚,

Como unha efémera visión,
Como un xenio de pura beleza.

‡Í ÏËÎÓÎÂÚÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌ¸Â,
‡Í „ÂÌËÈ ˜ËÒÚÓÈ Í‡ÒÓÚ˚.

E latexa arrebatado o meu corazón,
E de novo renacen para el
Os deuses, a inspiración,
A vida, as bágoas e o amor.

» ÒÂ‰ˆÂ ·¸ÂÚÒˇ ‚ ÛÔÓÂÌ¸Â,
» ‰Îˇ ÌÂ„Ó ‚ÓÒÍÂÒÎË ‚ÌÓ‚¸
» ·ÓÊÂÒÚ‚Ó, Ë ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌ¸Â,
» ÊËÁÌ¸, Ë ÒÎÂÁ˚, Ë Î˛·Ó‚¸.

1825

1825

1.- Poema dedicado a Anna Petróvna Poltoratskaya (1800-1879), escritora de ecos de sociedade. Aos 17 anos casouse
co xeneral Kern de 56 anos, a quen detestaba. Pushkin coñeceuna mentres pasaba o seu desterro en Mikhailovskoe, e
os biógrafos do poeta considérana unha das súas numerosas amantes.
*****
Un serán de inverno

Зимний вечер

A tormenta cobre o ceo de néboa,
Mexendo remuíños de neve;
Xa como unha besta ponse a bradar,
Xa coma neno ponse a chorar,
Xa entre o colmo vello
Fai de golpe a palla bisbar,
Xa como un viaxeiro serodio
Á nosa ventá ponse a petar.

¡Ûˇ Ï„ÎÓ˛ ÌÂ·Ó ÍÓÂÚ,
¬ËıË ÒÌÂÊÌ˚Â ÍÛÚˇ;
“Ó, Í‡Í Á‚Â¸ ÓÌ‡ Á‡‚ÓÂÚ,
“Ó Á‡ÔÎ‡˜ÂÚ Í‡Í ‰ËÚˇ,
“Ó ÔÓ ÍÓ‚ÎÂ Ó·‚ÂÚ¯‡ÎÓÈ
¬‰Û„ ÒÓÎÓÏÓÈ Á‡¯ÛÏËÚ,
“Ó, Í‡Í ÔÛÚÌËÍ Á‡ÔÓÁ‰‡Î˚È,
Ì‡Ï ‚ ÓÍÓ¯ÍÓ ÔÓÒÚÛ˜ËÚ.

A nosa vella casopa
Está triste e sombría.
Por qué pois, ti, miña velliña,
Ficas calada xunto a fiestra?
Ou é polos ouleos da tormenta
Que estás ti, miña amiga, cansa?
Ou é que adormeces co zunido
Do teu fuso?

Õ‡¯‡ ‚ÂÚı‡ˇ Î‡˜ÛÊÍ‡
» ÔÂ˜‡Î¸Ì‡ Ë ÚÂÏÌ‡.
◊ÚÓ ÊÂ Ú˚, ÏÓˇ ÒÚ‡Û¯Í‡,
œËÛÏÓÎÍÎ‡ Û ÓÍÌ‡?
»ÎË ·ÛË Á‡‚˚‚‡ÌËÂÏ
“˚ ÏÓÈ ‰Û„ ÛÚÓÏÎÂÌ‡,
»ÎË ‰ÂÏÎÂ¯¸ ÔÓ‰ ÊÛÊÊ‡ÌËÂÏ
—‚ÓÂ„Ó ‚ÂÂÚÂÌ‡?

Brindemos, querida amiga,
Pola miña malpocada mocidade,
Brindemos, pola miña dor; u-lo xerro?
Imos alegrar o corazón.
Cántame unha cantiga, como a do ferreiriño abelleiro
Que vivía tranquilo alén do mar;
Cántame unha cantiga, como a da moza
Que ía por auga de mañá.

¬˚Ô¸ÂÏ, ‰Ó·‡ˇ ÔÓ‰ÛÊÍ‡
¡Â‰ÌÓÈ ˛ÌÓÒÚË ÏÓÂÈ,
¬˚Ô¸ÂÏ Ò „Óˇ; „‰Â ÊÂ ÍÛÊÍ‡?
—Â‰ˆÛ ·Û‰ÂÚ ‚ÂÒÂÎÂÈ.
—ÔÓÈ ÏÌÂ ÔÂÒÌ˛, Í‡Í ÒËÌËˆ‡
“ËıÓ Á‡ ÏÓÂÏ ÊËÎ‡;
—ÔÓÈ ÏÌÂ ÔÂÒÌ˛, Í‡Í ‰Â‚Ëˆ‡
«‡ ‚Ó‰ÓÈ ÔÓÛÚÛ ¯Î‡.

A tormenta cobre o ceo de néboa,
Mexendo remuíños de neve;
Xa como unha besta ponse a bradar,
Xa coma neno ponse a chorar,
Brindemos, querida amiga,
Pola miña malpocada mocidade,
Brindemos, pola miña dor; u-lo xerro?
Imos alegrar corazón.

¡Ûˇ Ï„ÎÓ˛ ÌÂ·Ó ÍÓÂÚ,
¬ËıË ÒÌÂÊÌ˚Â ÍÛÚˇ;
“Ó, Í‡Í Á‚Â¸ ÓÌ‡ Á‡‚ÓÂÚ,
“Ó Á‡ÔÎ‡˜ÂÚ Í‡Í ‰ËÚˇ.
¬˚Ô¸ÂÏ, ‰Ó·‡ˇ ÔÓ‰ÛÊÍ‡
¡Â‰ÌÓÈ ˛ÌÓÒÚË ÏÓÂÈ,
¬˚Ô¸ÂÏ Ò „Óˇ; „‰Â ÊÂ ÍÛÊÍ‡?
—Â‰ˆÛ ·Û‰ÂÚ ‚ÂÒÂÎÂÈ.

1825

1825

*****
Á miña aia1

Няне

Amiga dos meus días duros,
Miña ruliña mirrada!
Soa entre a espesura dos piñeirais
Hai moito, moito tempo hai que me esperas.
Baixo a ventá do teu cuarto
Aflíxeste,como se estiveses de garda,
E a cada momento páranse as agullas de calcetar
Nas túas mans engurradas.
Miras cara a cancela esquecida
Cara ao camiño negro afastado;
A tristeza, as preocupacións, os presentimentos
Oprimen a todas horas o teu peito.
Entón paréceche...

œÓ‰Û„‡ ‰ÌÂÈ ÏÓËı ÒÛÓ‚˚ı,
√ÓÎÛ·Í‡ ‰ˇıÎ‡ˇ ÏÓˇ!
Œ‰Ì‡ ‚ „ÎÛ¯Ë ÎÂÒÓ‚ ÒÓÒÌÓ‚˚ı
ƒ‡‚ÌÓ, ‰‡‚ÌÓ Ú˚ Ê‰Â¯¸ ÏÂÌˇ.
“˚ ÔÓ‰ ÓÍÌÓÏ Ò‚ÓÂÈ Ò‚ÂÚÎËˆ˚
√Ó˛Â¯¸, ·Û‰ÚÓ Ì‡ ˜‡Ò‡ı,
» ÏÂ‰ÎˇÚ ÔÓÏËÌÛÚÌÓ ÒÔËˆ˚
¬ Ú‚ÓËı Ì‡ÏÓ˘ÂÌÌ˚ı ÛÍ‡ı.
√Îˇ‰Ë¯¸ ‚ Á‡·˚Ú˚Â ‚ÓÓÚ˚
Õ‡ ˜ÂÌ˚È ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚È ÔÛÚ¸;
“ÓÒÍ‡, ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚Ëˇ, Á‡·ÓÚ˚
“ÂÒÌˇÚ Ú‚Ó˛ ‚ÒÂ˜‡ÒÌÓ „Û‰¸.
То чудится тебе...

1826

1826

1.- Se o poema anterior estaba dedicado á súa avoa materna Maria Alekseyevna, este poema dedícallo á súa aia,
Arina Rodionovna, de quen aprendeu os contos e o folclore ruso.
*****
O profeta

Пророк

Atormentado dunha sede espiritual,
Arrastrábame por un tenebroso deserto,
E un serafín con seis alas
Nunha encrucillada se me apareceu.
Con dedos lixeiros coma o sono
Os meus ollos rozoume el.
Os ollos proféticos abríronse,
Como os dunha aguia espantada.
Nos meus oídos rozoume el,
E se ateigaron de ruídos e sons:
E escoitei o tremor do ceo,
E o elevado voo anxelical,
E o paso submarino de réptiles mariños,
E o vexetar das cepas do val.
E achegouse a miña boca,
E arrancou a miña lingua pecadora,
E falangueira e maliciosa;
E unha lingua de sabia serpe
Na miña inmóbil boca
Coa man destra ensanguentada inseriu.
E o meu peito fendeu cunha espada,
E o corazón palpitante sacou,
E un carbón con lume ardente,
No meu peito aberto colocou.
Coma cadáver xacín no deserto,

ƒÛıÓ‚ÌÓÈ Ê‡Ê‰Ó˛ ÚÓÏËÏ,
¬ ÔÛÒÚ˚ÌÂ Ï‡˜ÌÓÈ ˇ ‚Î‡˜ËÎÒˇ, » ¯ÂÒÚËÍ˚Î˚È ÒÂ‡ÙËÏ
Õ‡ ÔÂÂÔÛÚ¸Â ÏÌÂ ˇ‚ËÎÒˇ.
œÂÒÚ‡ÏË ÎÂ„ÍËÏË Í‡Í ÒÓÌ
ÃÓËı ÁÂÌËˆ ÍÓÒÌÛÎÒˇ ÓÌ.
ŒÚ‚ÂÁÎËÒ¸ ‚Â˘ËÂ ÁÂÌËˆ˚,
‡Í Û ËÒÔÛ„‡ÌÌÓÈ ÓÎËˆ˚.
ÃÓËı Û¯ÂÈ ÍÓÒÌÛÎÒˇ ÓÌ, » Ëı Ì‡ÔÓÎÌËÎ ¯ÛÏ Ë Á‚ÓÌ:
» ‚ÌˇÎ ˇ ÌÂ·‡ ÒÓ‰Ó„‡Ì¸Â,
» „ÓÌËÈ ‡Ì„ÂÎÓ‚ ÔÓÎÂÚ,
» „‡‰ ÏÓÒÍËı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚È ıÓ‰,
» ‰ÓÎ¸ÌÂÈ ÎÓÁ˚ ÔÓÁˇ·‡Ì¸Â.
» ÓÌ Í ÛÒÚ‡Ï ÏÓËÏ ÔËÌËÍ,
» ‚˚‚‡Î „Â¯Ì˚È ÏÓÈ ˇÁ˚Í,
» Ô‡Á‰ÌÓÒÎÓ‚Ì˚È Ë ÎÛÍ‡‚˚È,
» Ê‡ÎÓ ÏÛ‰˚ˇ ÁÏÂË
¬ ÛÒÚ‡ Á‡ÏÂ¯ËÂ ÏÓË
¬ÎÓÊËÎ ‰ÂÒÌËˆÂ˛ ÍÓ‚‡‚ÓÈ.
» ÓÌ ÏÌÂ „Û‰¸ ‡ÒÒÂÍ ÏÂ˜ÓÏ,
» ÒÂ‰ˆÂ ÚÂÔÂÚÌÓÂ ‚˚ÌÛÎ,
» Û„Î¸, Ô˚Î‡˛˘ËÈ Ó„ÌÂÏ,
¬Ó „Û‰¸ ÓÚ‚ÂÒÚÛ˛ ‚Ó‰‚ËÌÛÎ.
‡Í ÚÛÔ ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ ˇ ÎÂÊ‡Î,

E a voz de Deus a me chamar:
“Érguete, profeta,e olla, e atende,
Cumpre a miña vontade,
E, percorrendo mares e terras,
Abrasa co verbo os corazóns das xentes.”

·Ó„‡ „Î‡Ò ÍÓ ÏÌÂ ‚ÓÁÁ‚‡Î:
"¬ÓÒÒÚ‡Ì¸, ÔÓÓÍ, Ë ‚ËÊ‰¸, Ë ‚ÌÂÏÎË,
»ÒÔÓÎÌËÒ¸ ‚ÓÎÂ˛ ÏÓÂÈ,
», Ó·ıÓ‰ˇ ÏÓˇ Ë ÁÂÏÎË,
√Î‡„ÓÎÓÏ Ê„Ë ÒÂ‰ˆ‡ Î˛‰ÂÈ".

1826

1826

O Profeta é un dos poemas mais queridos por Pushkin. Levábao consigo cando o convocou o tsar Nicolás I para dar
explicacións pola súa vinculación cos decembristas. No texto orixinal Pushkin mestura o ruso contemporáneo co ruso
eclesiástico dándolle ao texto un aire arcaico e innovador.
*****
Arión

Арион

Eramos moitos na barca;
Uns a vela despregaban,
Outros a ritmo afundían
No mar os rexos remos. En silencio
Sobre o leme inclinado, o noso hábil piloto
Calado gobernaba a pesada barca;
E eu, cheo de despreocupada confianza,
Cantáballes aos mariñeiros… E de golpe un estrondoso remuíño
Engurrou dun pulo as entrañas do mar…
Morreron o temoneiro e os mariñeiros!
Só eu, enigmático bardo,
Á costa fun arroxado polo temporal,
E aínda sigo cantando antigos himnos
E a miña húmida casula
Seco ao sol ao pé dunha rocha.

Õ‡Ò ·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó Ì‡ ˜ÂÎÌÂ;
»Ì˚Â Ô‡ÛÒ Ì‡Ôˇ„‡ÎË,
ƒÛ„ËÂ ‰ÛÊÌÓ ÛÔË‡ÎË
¬ „ÎÛ·¸ ÏÓ˘Ì˚ ‚ÂÒÎ˚. ¬ ÚË¯ËÌÂ
Õ‡ ÛÎ¸ ÒÍÎÓÌˇÒ¸, Ì‡¯ ÍÓÏ˘ËÍ ÛÏÌ˚È
¬ ÏÓÎ˜‡Ì¸Â Ô‡‚ËÎ „ÛÁÌ˚È ˜ÂÎÌ;
¿ ˇ - ·ÂÒÔÂ˜ÌÓÈ ‚Â˚ ÔÓÎÌ,œÎÓ‚ˆ‡Ï ˇ ÔÂÎ... ¬‰Û„ ÎÓÌÓ ‚ÓÎÌ
»ÁÏˇÎ Ò Ì‡ÎÂÚÛ ‚ËıÓ¸ ¯ÛÏÌ˚È...
œÓ„Ë· Ë ÍÓÏ˘ËÍ Ë ÔÎÓ‚Âˆ! ÀË¯¸ ˇ, Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÂ‚Âˆ,
Õ‡ ·ÂÂ„ ‚˚·Ó¯ÂÌ „ÓÁÓ˛,
ﬂ „ËÏÌ˚ ÔÂÊÌËÂ ÔÓ˛
» ËÁÛ ‚Î‡ÊÌÛ˛ ÏÓ˛
—Û¯Û Ì‡ ÒÓÎÌˆÂ ÔÓ‰ ÒÍ‡ÎÓ˛.

1827

1827

Este poema parece que fai referencia á Revolta Decembrista contra o tsar Alexandre I. Os militares e intelectuais
simpatizantes da revolta foron axustizados ou deportados. Pushkin identifícase co bardo Arión de Lesbos, que, para
evitar ser asasinado pola tripulación do barco no que viaxaba, se ofreceu a cantar e amenizar a travesía. O seu canto
resultou tan agudo que atraeu os golfiños. Saltou do barco e foi salvado da morte cabalgando ás costas dun deles.
*****
O Anxo

Ангел

Ás portas do edén un anxo doce
Coa cabeza inclinada brillaba,
E o demo rebelde e sombrío
Sobre o abismo infernal voaba.

¬ ‰‚Âˇı ˝‰ÂÏ‡ ‡Ì„ÂÎ ÌÂÊÌ˚È
√Î‡‚ÓÈ ÔÓÌËÍ¯Â˛ ÒËˇÎ,
¿ ‰ÂÏÓÌ Ï‡˜Ì˚È Ë ÏˇÚÂÊÌ˚È
Õ‡‰ ‡‰ÒÍÓÈ ·ÂÁ‰ÌÓ˛ ÎÂÚ‡Î.

O espírito da negación, da dúbida,
O espírito da pureza contemplou
E un repentino fervor emocionado
Por primeira vez confuso experimentou.

ƒÛı ÓÚËˆ‡Ì¸ˇ, ‰Ûı ÒÓÏÌÂÌ¸ˇ
Õ‡ ‰Ûı‡ ˜ËÒÚÓ„Ó ‚ÁË‡Î
» Ê‡ ÌÂ‚ÓÎ¸Ì˚È ÛÏËÎÂÌ¸ˇ
¬ÔÂ‚˚Â ÒÏÛÚÌÓ ÔÓÁÌ‡‚‡Î.

“Desculpa –dixo– estábate observando,
E non en van me iluminaches:
Nin todo no ceo me anoxaba,
Nin todo na terra desprezaba.

,,œÓÒÚË,`` ÓÌ ∏Í, ,,ÚÂ·ˇ ˇ ‚Ë‰ÂÎ,
» Ú˚ ÌÂ‰‡ÓÏ ÏÌÂ ÒËˇÎ:
ÕÂ ‚Ò∏ ˇ ‚ ÌÂ·Â ÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÎ,
ÕÂ ‚Ò∏ ˇ ‚ ÏËÂ ÔÂÁË‡Î.`

1827

1827
*****

O Antiar

Анчар (древо яда)

Nun deserto raquítico e avaro,
Nunha terra, abrasada pola canícula,
O antiar, coma un temible sentinela,
Álzase, solitario en todo en toda esa terra.

¬ ÔÛÒÚ˚ÌÂ ˜‡ıÎÓÈ Ë ÒÍÛÔÓÈ,
Õ‡ ÔÓ˜‚Â, ÁÌÓÂÏ ‡ÒÍ‡ÎÂÌÌÓÈ,
¿Ì˜‡, Í‡Í „ÓÁÌ˚È ˜‡ÒÓ‚ÓÈ,
—ÚÓËÚ - Ó‰ËÌ ‚Ó ‚ÒÂÈ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ.

A natureza das sedentas estepas
Creouno nun día de furor
E o verdor das ramas mortas
E as raíces con veleno impregnou.

œËÓ‰‡ Ê‡Ê‰Û˘Ëı ÒÚÂÔÂÈ
≈„Ó ‚ ‰ÂÌ¸ „ÌÂ‚‡ ÔÓÓ‰ËÎ‡,
» ÁÂÎÂÌ¸ ÏÂÚ‚Û˛ ‚ÂÚ‚ÂÈ
» ÍÓÌË ˇ‰ÓÏ Ì‡ÔÓËÎ‡.

O veleno zumega da súa cortiza,
Derreténdose pola solleira ao mediodía,
E callándose ao anoitecer
En espesa, transparente resina.

ﬂ‰ Í‡ÔÎÂÚ ÒÍ‚ÓÁ¸ Â„Ó ÍÓÛ,
ÔÓÎÛ‰Ì˛ ‡ÒÚÓÔˇÒ¸ ÓÚ ÁÌÓ˛,
» Á‡ÒÚ˚‚‡ÂÚ ‚‚Â˜ÂÛ
√ÛÒÚÓÈ ÔÓÁ‡˜ÌÓ˛ ÒÏÓÎÓ˛.

Onda el ningunha ave pasa voando,
E o tigre non se achega, só un remuíño negro
Contra a árbore letal golpea,
E pestilente, recua con espanto.

ÌÂÏÛ Ë ÔÚËˆ‡ ÌÂ ÎÂÚËÚ,
» ÚË„ ÌÂÈ‰ÂÚ: ÎË¯¸ ‚ËıÓ¸ ˜ÂÌ˚È
Õ‡ ‰Â‚Ó ÒÏÂÚË Ì‡·ÂÊËÚ » Ï˜ËÚÒˇ ÔÓ˜¸, ÛÊÂ ÚÎÂÚ‚ÓÌ˚È.

E se unha nube rega,
Errante, a súa espesa follaxe,
Pola súa xa envelenada ramaxe,
Esvara a chuvia na ardente area.

» ÂÒÎË ÚÛ˜‡ ÓÓÒËÚ,
¡ÎÛÊ‰‡ˇ, ÎËÒÚ Â„Ó ‰ÂÏÛ˜ËÈ,
— Â„Ó ‚ÂÚ‚ÂÈ, ÛÊ ˇ‰Ó‚ËÚ,
—ÚÂÍ‡ÂÚ ‰ÓÊ‰¸ ‚ ÔÂÒÓÍ „Ó˛˜ËÈ.

Aínda así, un home a outro home
Enviou con imperiosa ollada onda o antiar,
E aquel, dócil, o camiño emprendeu
E retornou co veleno pola mañá.

ÕÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
œÓÒÎ‡Î Í ‡Ì˜‡Û ‚Î‡ÒÚÌ˚Ï ‚Á„Îˇ‰ÓÏ,
» ÚÓÚ ÔÓÒÎÛ¯ÌÓ ‚ ÔÛÚ¸ ÔÓÚÂÍ
» Í ÛÚÛ ‚ÓÁ‚‡ÚËÎÒˇ Ò ˇ‰ÓÏ.

Trouxo consigo a mortífera resina
Mais un ramallo de follas mirradas,
E a suor pola seu pálida fronte
En fríos torrentes se derramaba;

œËÌÂÒ ÓÌ ÒÏÂÚÌÛ˛ ÒÏÓÎÛ
ƒ‡ ‚ÂÚ‚¸ Ò Û‚ˇ‰¯ËÏË ÎËÒÚ‡ÏË,
» ÔÓÚ ÔÓ ·ÎÂ‰ÌÓÏÛ ˜ÂÎÛ
—ÚÛËÎÒˇ ıÎ‡‰Ì˚ÏË Û˜¸ˇÏË;

Entregouno, caeu enfermo e se deitou
Na súa cabana sobre un xergón,
E o pobre servo morreu aos pés
Do seu invencible señor.

œËÌÂÒ - Ë ÓÒÎ‡·ÂÎ Ë ÎÂ„
œÓ‰ Ò‚Ó‰ÓÏ ¯‡Î‡¯‡ Ì‡ Î˚ÍË,
» ÛÏÂ ·Â‰Ì˚È ‡· Û ÌÓ„
ÕÂÔÓ·Â‰ËÏÓ„Ó ‚Î‡‰˚ÍË.

E o tsar con aquel veleno empapou
As súas frechas obedientes,
E a morte con elas enviou
Aos veciños de países diferentes.

¿ ˆ‡¸ ÚÂÏ ˇ‰ÓÏ Ì‡ÔËÚ‡Î
—‚ÓË ÔÓÒÎÛ¯ÎË‚˚Â ÒÚÂÎ˚
» Ò ÌËÏË „Ë·ÂÎ¸ ‡ÁÓÒÎ‡Î
ÒÓÒÂ‰ˇÏ ‚ ˜ÛÊ‰˚Â ÔÂ‰ÂÎ˚.

1828

1828

O antiar é unha árbore velenosa (Antiaris toxicaria). A concisión da linguaxe en ruso deste poema así como a
parábola do poder sobre a vida e a morte dun home sobre outro fan deste poema unha reivindicación universal.
*****
Eu ameivos: ese amor tal vez aínda

Я вас любил: любовь еще, быть может

Eu ameivos: este amor tal vez aínda
Da alma miña non se apagase de cheo,
Mais iso nunca máis te ha de atormentar
Non vos quixera eu por nada magoar.
Eu ameivos en silencio, sen esperanza,
Torturado pola timidez, polos celos;
Eu ameivos con tanta tenrura, tan sincero,
Así, Deus o queira, por outro sexas amada.

ﬂ ‚‡Ò Î˛·ËÎ: Î˛·Ó‚¸ Â˘Â, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ
¬ ‰Û¯Â ÏÓÂÈ Û„‡ÒÎ‡ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ;
ÕÓ ÔÛÒÚ¸ ÓÌ‡ ‚‡Ò ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÚÂ‚ÓÊËÚ;
ﬂ ÌÂ ıÓ˜Û ÔÂ˜‡ÎËÚ¸ ‚‡Ò ÌË˜ÂÏ.
ﬂ ‚‡Ò Î˛·ËÎ ·ÂÁÏÓÎ‚ÌÓ, ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓ,
“Ó Ó·ÓÒÚ¸˛, ÚÓ Â‚ÌÓÒÚ¸˛ ÚÓÏËÏ;
ﬂ ‚‡Ò Î˛·ËÎ Ú‡Í ËÒÍÂÌÌÓ, Ú‡Í ÌÂÊÌÓ,
‡Í ‰‡È ‚‡Ï ·Ó„ Î˛·ËÏÓÈ ·˚Ú¸ ‰Û„ËÏ.

1829

1829
*****

XXI

XXI

Estes versos por un azar se conservaron;
Eu os teño; velaí van:
“A onde, onde vos afastastes
Días dourados da miña primavera?
Que me deparará o día vindeiro?
En van a miña ollada o intenta captar,
Oculto está trala fonda brétema.
Pouco importa; xusta é a lei do destino.
Se caio por unha bala atravesado,
Ou se me pasa asubiando preto,
É cuestión de sorte: á vixilia e ao sono
Chégalles a súa hora determinada;
Bendito sexa o día dos desacougos,
Bendita sexa a chegada das tebras!

—ÚËıË Ì‡ ÒÎÛ˜‡È ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸;
ﬂ Ëı ËÏÂ˛; ‚ÓÚ ÓÌË:
" Û‰‡, ÍÛ‰‡ ‚˚ Û‰‡ÎËÎËÒ¸,
¬ÂÒÌ˚ ÏÓÂÈ ÁÎ‡Ú˚Â ‰ÌË?
◊ÚÓ ‰ÂÌ¸ „ˇ‰Û˘ËÈ ÏÌÂ „ÓÚÓ‚ËÚ?
≈„Ó ÏÓÈ ‚ÁÓ Ì‡Ô‡ÒÌÓ ÎÓ‚ËÚ,
¬ „ÎÛ·ÓÍÓÈ Ï„ÎÂ Ú‡ËÚÒˇ ÓÌ.
ÕÂÚ ÌÛÊ‰˚; Ô‡‚ ÒÛ‰¸·˚ Á‡ÍÓÌ.
œ‡‰Û ÎË ˇ, ÒÚÂÎÓÈ ÔÓÌÁÂÌÌ˚È,
»Î¸ ÏËÏÓ ÔÓÎÂÚËÚ ÓÌ‡,
¬ÒÂ ·Î‡„Ó: ·‰ÂÌËˇ Ë ÒÌ‡
œËıÓ‰ËÚ ˜‡Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È;
¡Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ë ‰ÂÌ¸ Á‡·ÓÚ,
¡Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ Ë Ú¸Ï˚ ÔËıÓ‰!

XII

XXII

Lucirá á alba o raio da aurora
E o día luminoso brillará;
Mais eu, tal vez, baixarei
á misteriosa bóveda da sepultura,
E a lembranza do novo poeta
Será engulida polo maino Leteo,
Esquecerame o mundo; pero ti
Fermosa doncela, abofé acudirás
A derramar lágrimas sobre a urna prematura
E pensarás: el me amou,
Só a min consagrou

¡ÎÂÒÌÂÚ Á‡ÛÚ‡ ÎÛ˜ ‰ÂÌÌËˆ˚
» Á‡Ë„‡ÂÚ ˇÍËÈ ‰ÂÌ¸;
¿ ˇ, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ˇ „Ó·ÌËˆ˚
—ÓÈ‰Û ‚ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÂÌ¸,
» Ô‡ÏˇÚ¸ ˛ÌÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡
œÓ„ÎÓÚËÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌ‡ˇ ÀÂÚ‡,
«‡·Û‰ÂÚ ÏË ÏÂÌˇ; ÌÓ Ú˚
œË‰Â¯¸ ÎË, ‰Â‚‡ Í‡ÒÓÚ˚,
—ÎÂÁÛ ÔÓÎËÚ¸ Ì‡‰ ‡ÌÌÂÈ ÛÌÓÈ
» ‰ÛÏ‡Ú¸: ÓÌ ÏÂÌˇ Î˛·ËÎ,
ŒÌ ÏÌÂ Â‰ËÌÓÈ ÔÓÒ‚ˇÚËÎ

A triste alba da súa vida axitada!...
Amiga da alma, amiga desexada,
Vén, vén: eu son o teu marido!...

–‡ÒÒ‚ÂÚ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚È ÊËÁÌË ·ÛÌÓÈ!..
—Â‰Â˜Ì˚È ‰Û„, ÊÂÎ‡ÌÌ˚È ‰Û„,
œË‰Ë, ÔË‰Ë: ˇ Ú‚ÓÈ ÒÛÔÛ„!.."

Evgeni Onegin, Capítulo 6, estrofas XXI-XXII. Estes versos foron escritos por Lenski antes do seu duelo con
Oneguin.
*****
Outono

Осень

(Fragmento)

(ŒÚ˚‚ÓÍ)
Entón que non idea a miña mente adormecida?
Derzhavin

◊Â„Ó ‚ ÏÓÈ ‰ÂÏÎ˛˘ËÈ ÚÓ„‰‡ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ÛÏ?
Державин

I

I

O outono xa empezou – xa o bosque sacode
As últimas follas das súas pólas espidas;
A friaxe outonal soprou – conxelouse o camiño,
O regato aínda corre tintinando tras o muíño,
Pero a lagoa xa quedou xeada; o meu veciño bole
Cara aos campos distantes na súa cacería,
E sofren os cultivos de inverno ese xogo salvaxe,
E os ladridos dos cans espertan as durmidas carballeiras.

ŒÍÚˇ·¸ ÛÊ Ì‡ÒÚÛÔËÎ — ÛÊ Ó˘‡ ÓÚˇı‡ÂÚ
œÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÎËÒÚ˚ Ò Ì‡„Ëı Ò‚ÓËı ‚ÂÚ‚ÂÈ;
ƒÓıÌÛÎ ÓÒÂÌÌËÈ ıÎ‡‰ — ‰ÓÓ„‡ ÔÓÏÂÁ‡ÂÚ,
∆Û˜‡ Â˘Â ·ÂÊËÚ Á‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ Û˜ÂÈ,
ÕÓ ÔÛ‰ ÛÊÂ Á‡ÒÚ˚Î; ÒÓÒÂ‰ ÏÓÈ ÔÓÒÔÂ¯‡ÂÚ
‹ ÓÚ˙ÂÁÊËÂ ÔÓÎˇ Ò ÓıÓÚÓ˛ Ò‚ÓÂÈ,
» ÒÚ‡Ê‰ÛÚ ÓÁËÏË ÓÚ ·Â¯ÂÌÓÈ Á‡·‡‚˚,
» ·Û‰ËÚ Î‡È ÒÓ·‡Í ÛÒÌÛ‚¯ËÂ ‰Û·‡‚˚.

II

II

Agora é a miña estación: non me gusta a primavera;
Abúrreme o desxeo; o fedor, a lama – en primavera
enfermo;
O sangue fermenta; oprimidos pola tristeza están o corazón e
a mente.
No duro inverno estou eu máis contento,
Gústanme as súas neves; ante a presenza da lúa
Que rápida e libre é a carreira lixeira da zorra coa amiga túa,

“ÂÔÂ¸ ÏÓˇ ÔÓ‡: ˇ ÌÂ Î˛·Î˛ ‚ÂÒÌ˚;
—ÍÛ˜Ì‡ ÏÌÂ ÓÚÚÂÔÂÎ¸; ‚ÓÌ¸, „ˇÁ¸ – ‚ÂÒÌÓÈ ˇ
·ÓÎÂÌ;
Ó‚¸ ·Ó‰ËÚ; ˜Û‚ÒÚ‚‡, ÛÏ ÚÓÒÍÓ˛ ÒÚÂÒÌÂÌ˚.

Cando baixo a pel dunha marta cibelina, fresca e quente
Ela apértache a man, ardente e tremente!

—ÛÓ‚Ó˛ ÁËÏÓÈ ˇ ·ÓÎÂÂ ‰Ó‚ÓÎÂÌ,
À˛·Î˛ ÂÂ ÒÌÂ„‡; ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÎÛÌ˜
‡Í ÎÂ„ÍËÈ ·Â„ Ò‡ÌÂÈ Ò ÔÓ‰Û„ÓÈ ·˚ÒÚ Ë
‚ÓÎÂÌ,
Ó„‰‡ ÔÓ‰ ÒÓ·ÓÎÂÏ, ÒÓ„ÂÚ‡ Ë Ò‚ÂÊ‡,
ŒÌ‡ ‚‡Ï ÛÍÛ ÊÏÂÚ, Ô˚Î‡ˇ Ë ‰ÓÊ‡!

III

III

Que divertido é, calzando os pés con ferro afiado,
Patinar polo espello de ríos lisos e quedos!
E o balbordo típico das festas de inverno…?
Pero non se pode abusar; ver medio ano neve e máis neve,
Abofé iso acaba por fartar mesmo a un oso
Que inverna na súa gorida. Non se pode un século enteiro
Pasear en zorra coas mozas Armidas
Nin se aburrir a carón da cheminea detrás de dobres ventás.

‡Í ‚ÂÒÂÎÓ, Ó·Û‚ ÊÂÎÂÁÓÏ ÓÒÚ˚Ï ÌÓ„Ë,
—ÍÓÎ¸ÁËÚ¸ ÔÓ ÁÂÍ‡ÎÛ ÒÚÓˇ˜Ëı, Ó‚Ì˚ı ÂÍ!
¿ ÁËÏÌËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ ·ÎÂÒÚˇ˘ËÂ ÚÂ‚Ó„Ë?..
ÕÓ Ì‡‰Ó ÁÌ‡Ú¸ Ë ˜ÂÒÚ¸; ÔÓÎ„Ó‰‡ ÒÌÂ„ ‰‡ ÒÌÂ„,
¬Â‰¸ ˝ÚÓ Ì‡ÍÓÌÂˆ Ë ÊËÚÂÎ˛ ·ÂÎÓ„Ë¤
ÃÂ‰‚Â‰˛, Ì‡‰ÓÂÒÚ. ÕÂÎ¸Áˇ ÊÂ ˆÂÎ˚È ‚ÂÍ
‡Ú‡Ú¸Òˇ Ì‡Ï ‚ Ò‡Ìˇı Ò ¿ÏË‰‡ÏË ÏÎ‡‰˚ÏË
»Î¸ ÍËÒÌÛÚ¸ Û ÔÂ˜ÂÈ Á‡ ÒÚÂÍÎ‡ÏË ‰‚ÓÈÌ˚ÏË.

IV

IV

Oh, fermoso verán! Poderíate querer

Ox, ÎÂÚÓ Í‡ÒÌÓÂ! Î˛·ËÎ ·˚ ˇ ÚÂ·ˇ,

Se non fose polo calmazo, o po, os mosquitos e as moscas.
Ti, que matas todos os dotes da alma,
Tortúranos; sufrimos a seca igual que os prados;
Agás como quitarnos a sede e refrescarnos
Non temos outro pensamento, e dá pena a vella do inverno,
E, despedíndoa con viño e filloas,
Facémoslle unha banquete de exequias con xeados.

Ó„‰‡ · ÌÂ ÁÌÓÈ, ‰‡ Ô˚Î¸, ‰‡ ÍÓÏ‡˚, ‰‡ ÏÛıË.
“˚, ‚ÒÂ ‰Û¯Â‚Ì˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË „Û·ˇ,
Õ‡Ò ÏÛ˜Ë¯¸; Í‡Í ÔÓÎˇ, Ï˚ ÒÚ‡Ê‰ÂÏ ÓÚ Á‡ÒÛıË;
ÀË¯¸ Í‡Í ·˚ Ì‡ÔÓËÚ¸ ‰‡ ÓÒ‚ÂÊËÚ¸ ÒÂ·ˇ —
»ÌÓÈ ‚ Ì‡Ò Ï˚ÒÎË ÌÂÚ, Ë Ê‡Î¸ ÁËÏ˚ ÒÚ‡ÛıË,
», ÔÓ‚Ó‰Ë‚ ÂÂ ·ÎËÌ‡ÏË Ë ‚ËÌÓÏ,
œÓÏËÌÍË ÂÈ Ú‚ÓËÏ ÏÓÓÊÂÌ˚Ï Ë Î¸‰ÓÏ.

V

V

Adoita un maldicir os días de outono avanzado,
Pero atráeme esta época, meu querido lector,
Coa súa beleza silenciosa, que con humildade loce.
Da mesma maneira que me atrae un neno non amado
Pola súa familia. Se vos falo con franqueza,
De todas as épocas do ano só esta me agrada,
Pola súa moita bondade; sen ser un amante vaidoso,
Algo atopei nela co meu soño caprichoso.

ƒÌË ÔÓÁ‰ÌÂÈ ÓÒÂÌË ·‡ÌˇÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ,
ÕÓ ÏÌÂ ÓÌ‡ ÏËÎ‡, ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÓ„ÓÈ,
‡ÒÓ˛ ÚËıÓ˛, ·ÎËÒÚ‡˛˘ÂÈ ÒÏËÂÌÌÓ.
“‡Í ÌÂÎ˛·ËÏÓÂ ‰ËÚˇ ‚ ÒÂÏ¸Â Ó‰ÌÓÈ
ÒÂ·Â ÏÂÌˇ ‚ÎÂ˜ÂÚ. —Í‡Á‡Ú¸ ‚‡Ï ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ,
»Á „Ó‰Ó‚˚ı ‚ÂÏÂÌ ˇ ‡‰ ÎË¯¸ ÂÈ Ó‰ÌÓÈ,
¬ ÌÂÈ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó; Î˛·Ó‚ÌËÍ ÌÂ
Ú˘ÂÒÎ‡‚Ì˚È,
ﬂ ÌÂ˜ÚÓ ‚ ÌÂÈ Ì‡¯ÂÎ ÏÂ˜ÚÓ˛ Ò‚ÓÂÌ‡‚ÌÓÈ.

VI

VI

Como explicalo? Gústame esta estación,
Como, seguramente, a vostede lle gusta
Unha virxe tísica en ocasións. Condenada a morte,
A pobriña ensómese sen queixa, sen anoxo.
Vese o sorriso nos seus beizos murchos;
A chamada do abismo sepulcral non escoita;
Aínda brilla no seu rostro unha cor púrpura.
Ela hoxe está viva, mañá xa non.

‡Í ˝ÚÓ Ó·˙ˇÒÌËÚ¸? ÃÌÂ Ì‡‚ËÚÒˇ ÓÌ‡,
‡Í, ‚ÂÓˇÚÌÓ, ‚‡Ï ˜‡ıÓÚÓ˜Ì‡ˇ ‰Â‚‡
œÓÓ˛ Ì‡‚ËÚÒˇ. Õ‡ ÒÏÂÚ¸ ÓÒÛÊ‰ÂÌ‡,
¡Â‰ÌˇÊÍ‡ ÍÎÓÌËÚÒˇ ·ÂÁ ÓÔÓÚ‡, ·ÂÁ „ÌÂ‚‡.
”Î˚·Í‡ Ì‡ ÛÒÚ‡ı Û‚ˇÌÛ‚¯Ëı ‚Ë‰Ì‡;
ÃÓ„ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÔ‡ÒÚË ÓÌ‡ ÌÂ ÒÎ˚¯ËÚ ÁÂ‚‡;
»„‡ÂÚ Ì‡ ÎËˆÂ Â˘Â ·‡„Ó‚˚È ˆ‚ÂÚ.
ŒÌ‡ ÊË‚‡ Â˘Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ, Á‡‚Ú‡ ÌÂÚ.

VII

VII

Melancólica época! Encanto para os ollos!
Agrádame a túa beleza de despedida –
Amo o agostar da natureza bucólica,
Os bosques en púrpura e ouro vestidos,
No seu limiar óese o son e o sopro fresco do vento,
E o ceo por unha ondulada néboa cuberto,
E o raio escaso de sol, e as primeiras xeadas,
E as ameazas afastadas do inverno con canas.

”Ì˚Î‡ˇ ÔÓ‡! Œ˜ÂÈ Ó˜‡Ó‚‡Ì¸Â!
œËˇÚÌ‡ ÏÌÂ Ú‚Óˇ ÔÓ˘‡Î¸Ì‡ˇ Í‡Ò‡ —
À˛·Î˛ ˇ Ô˚¯ÌÓÂ ÔËÓ‰˚ Û‚ˇ‰‡Ì¸Â,
¬ ·‡„Âˆ Ë ‚ ÁÓÎÓÚÓ Ó‰ÂÚ˚Â ÎÂÒ‡,
¬ Ëı ÒÂÌˇı ‚ÂÚ‡ ¯ÛÏ Ë Ò‚ÂÊÂÂ ‰˚ı‡Ì¸Â,
» Ï„ÎÓÈ ‚ÓÎÌËÒÚÓ˛ ÔÓÍ˚Ú˚ ÌÂ·ÂÒ‡,
» Â‰ÍËÈ ÒÓÎÌˆ‡ ÎÛ˜, Ë ÔÂ‚˚Â ÏÓÓÁ˚,
» ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÓÈ ÁËÏ˚ Û„ÓÁ˚.

VIII

VIII

E cada outono florezo eu de novo;
O frío ruso é bo á miña saúde;
Sinto de novo amor polas rutinas da existencia:
Unhas veces o sono se desvela, outras sorpréndeme a fame;
Lixeiro e alegre latexa o sangue no corazón,
Os desexos arden – de novo son feliz e mozo,
De novo cheo de vida estou – así é o meu organismo
(Perdoen por favor este innecesario prosaísmo)

» Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÓÒÂÌ¸˛ ˇ ‡Òˆ‚ÂÚ‡˛ ‚ÌÓ‚¸;
«‰ÓÓ‚¸˛ ÏÓÂÏÛ ÔÓÎÂÁÂÌ ÛÒÒÍËÈ ıÓÎÓ‰;
ÔË‚˚˜Í‡Ï ·˚ÚËˇ ‚ÌÓ‚¸ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ Î˛·Ó‚¸:
◊Â‰ÓÈ ÒÎÂÚ‡ÂÚ ÒÓÌ, ˜Â‰ÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚ „ÓÎÓ‰;
ÀÂ„ÍÓ Ë ‡‰ÓÒÚÌÓ Ë„‡ÂÚ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÍÓ‚¸,
∆ÂÎ‡ÌËˇ ÍËÔˇÚ — ˇ ÒÌÓ‚‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚, ÏÓÎÓ‰,
ﬂ ÒÌÓ‚‡ ÊËÁÌË ÔÓÎÌ — Ú‡ÍÓ‚ ÏÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ
(»Á‚ÓÎ¸ÚÂ ÏÌÂ ÔÓÒÚËÚ¸ ÌÂÌÛÊÌ˚È ÔÓÁ‡ËÁÏ).

IX

IX

Tráenme o cabalo; movendo as crinas,
En total liberdade, el leva o seu xinete,

¬Â‰ÛÚ ÍÓ ÏÌÂ ÍÓÌˇ; ‚ ‡Á‰ÓÎËË ÓÚÍ˚ÚÓÏ,
Ã‡ı‡ˇ „Ë‚Ó˛, ÓÌ ‚Ò‡‰ÌËÍ‡ ÌÂÒÂÚ,

E baixo o seu pezuño brillante entre sons
Resoa o conxelado val e agrétase o xeo.
Pero apágase o curto día, e na estufa esquecida
Arde de novo o lume – ás veces verte unha luz brillante,
Outras esmorece lentamente –mentres na súa presenza leo
Ou alimento na miña alma pensamentos pertinaces.

» Á‚ÓÌÍÓ ÔÓ‰ Â„Ó ·ÎËÒÚ‡˛˘ËÏ ÍÓÔ˚ÚÓÏ
«‚ÂÌËÚ ÔÓÏÂÁÎ˚È ‰ÓÎ Ë ÚÂÒÍ‡ÂÚÒˇ ÎÂ‰.
ÕÓ „‡ÒÌÂÚ Í‡ÚÍËÈ ‰ÂÌ¸, Ë ‚ Í‡ÏÂÎ¸ÍÂ Á‡·˚ÚÓÏ
Œ„ÓÌ¸ ÓÔˇÚ¸ „ÓËÚ — ÚÓ ˇÍËÈ Ò‚ÂÚ ÎËÂÚ,
“Ó ÚÎÂÂÚ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ — ‡ ˇ ÔÂ‰ ÌËÏ ˜ËÚ‡˛
»Î¸ ‰ÛÏ˚ ‰ÓÎ„ËÂ ‚ ‰Û¯Â ÏÓÂÈ ÔËÚ‡˛.

Х

Х

E esquezo o mundo – e nun doce silencio
Quedo docemente adormecido coa miña imaxinación,
Espértase en min a poesía entón:
Unha inquietude lírica estreita a alma miña,
E estremécese, tinguilea e busca como entre sonos
Verterse por fin nunha revelación libre –
E velaquí que cara a min vén unha morea de convidados
invisibles,
Vellos coñecidos, froitos dos meu soños.

» Á‡·˚‚‡˛ ÏË — Ë ‚ ÒÎ‡‰ÍÓÈ ÚË¯ËÌÂ
ﬂ ÒÎ‡‰ÍÓ ÛÒ˚ÔÎÂÌ ÏÓËÏ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌ¸ÂÏ,
» ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚÒˇ ÔÓ˝ÁËˇ ‚Ó ÏÌÂ:
ƒÛ¯‡ ÒÚÂÒÌˇÂÚÒˇ ÎËË˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÎÌÂÌ¸ÂÏ,
“ÂÔÂ˘ÂÚ Ë Á‚Û˜ËÚ, Ë Ë˘ÂÚ, Í‡Í ‚Ó ÒÌÂ,
»ÁÎËÚ¸Òˇ Ì‡ÍÓÌÂˆ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Ï ÔÓˇ‚ÎÂÌ¸ÂÏ —
» ÚÛÚ ÍÓ ÏÌÂ Ë‰ÂÚ ÌÂÁËÏ˚È ÓÈ „ÓÒÚÂÈ,

XI

XI

E os pensamentos axítanse na miña cabeza con valentía
E as rimas ao seu encontro bótanse veloces a correr,
E os dedos piden a pluma; e a pluma, papel.
Un minuto – e os versos comezarán libremente a fluír.
Así adormece un navío inmóbil en adormecidas augas,
Pero atendede! – os mariñeiros de repente lánzanse, gabean
Arriba, abaixo – e incháronse as velas, cheas de vento;
A mole botouse a andar e fende as vagas.

» Ï˚ÒÎË ‚ „ÓÎÓ‚Â ‚ÓÎÌÛ˛ÚÒˇ ‚ ÓÚ‚‡„Â,
» ËÙÏ˚ ÎÂ„ÍËÂ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ËÏ ·Â„ÛÚ,
» Ô‡Î¸ˆ˚ ÔÓÒˇÚÒˇ Í ÔÂÛ, ÔÂÓ Í ·ÛÏ‡„Â.
ÃËÌÛÚ‡ — Ë ÒÚËıË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓÚÂÍÛÚ.
“‡Í ‰ÂÏÎÂÚ ÌÂ‰‚ËÊËÏ ÍÓ‡·Î¸ ‚ ÌÂ‰‚ËÊÌÓÈ
‚Î‡„Â,
ÕÓ ˜Û!— Ï‡ÚÓÒ˚ ‚‰Û„ ÍË‰‡˛ÚÒˇ, ÔÓÎÁÛÚ
¬‚Âı, ‚ÌËÁ — Ë Ô‡ÛÒ‡ Ì‡‰ÛÎËÒ¸, ‚ÂÚ‡ ÔÓÎÌ˚;
√ÓÏ‡‰‡ ‰‚ËÌÛÎ‡Ò¸ Ë ‡ÒÒÂÍ‡ÂÚ ‚ÓÎÌ˚.

XII

XII

Navega. Cara onde imos navegar?...

œÎ˚‚ÂÚ.

1833

1833

«Ì‡ÍÓÏˆ˚ ‰‡‚ÌËÂ, ÔÎÓ‰˚ ÏÂ˜Ú˚ ÏÓÂÈ.

Û‰‡ Ê Ì‡Ï ÔÎ˚Ú¸? ......

*****
Xa é hora, meu amigo, xa é hora! o meu corazón implora paz

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит

Xa é hora, meu amigo, xa é hora! o meu corazón implora paz –
Pasan os días voando, e cada hora furta
Unha parcela da existencia, pero ti e mais eu xuntos
Presupoñemos que viviremos, e nun intre –de súpeto– morremos.
No mundo non existe a felicidade, pero si hai paz e liberdade.
Hai tempo que soño cun destino envexable –
Hai tempo que eu, escravo fatigado, preparei a fuxida
Cara a morada afastada dos traballos e dos praceres puros.

œÓ‡, ÏÓÈ ‰Û„, ÔÓ‡! ÔÓÍÓˇ ÒÂ‰ˆÂ ÔÓÒËÚ —
ÀÂÚˇÚ Á‡ ‰ÌˇÏË ‰ÌË, Ë Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò ÛÌÓÒËÚ
◊‡ÒÚË˜ÍÛ ·˚ÚËˇ, ‡ Ï˚ Ò ÚÓ·ÓÈ ‚‰‚Ó∏Ï
œÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ ÊËÚ¸, Ë „Îˇ‰¸ — Í‡Í ‡Á —
ÛÏ∏Ï.
Õ‡ Ò‚ÂÚÂ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ ÌÂÚ, ÌÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÍÓÈ Ë ‚ÓÎˇ.
ƒ‡‚ÌÓ Á‡‚Ë‰Ì‡ˇ ÏÂ˜Ú‡ÂÚÒˇ ÏÌÂ ‰ÓÎˇ —
ƒ‡‚ÌÓ, ÛÒÚ‡Î˚È ‡·, Á‡Ï˚ÒÎËÎ ˇ ÔÓ·Â„
¬ Ó·ËÚÂÎ¸ ‰‡Î¸ÌÛ˛ ÚÛ‰Ó‚ Ë ˜ËÒÚ˚ı ÌÂ„.

1834

1834
*****

Erguinme un monumento non labrado por man humana1

Я памятник себе воздвиг нерукотворный

Erguinme un monumento non labrado por man humana,
A senda que guía o pobo cara el non desaparecerá baixo a herba,
Alzouse coa súa cabeza indomable
Por riba da Columna de Alexandre.

ﬂ Ô‡ÏˇÚÌËÍ ÒÂ·Â ‚ÓÁ‰‚Ë„ ÌÂÛÍÓÚ‚ÓÌ˚È,
ÌÂÏÛ ÌÂ Á‡‡ÒÚÂÚ Ì‡Ó‰Ì‡ˇ ÚÓÔ‡,
¬ÓÁÌÂÒÒˇ ‚˚¯Â ÓÌ „Î‡‚Ó˛ ÌÂÔÓÍÓÌÓÈ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ËÈÒÍÓ„Ó ÒÚÓÎÔ‡.

Non, non morrerei de todo: a miña alma nunha lira testemuñal
Ás miñas cinsas sobrevivirá e do seu mortizo se librará
E celebrado serei eu, mentres neste mundo baixo a lúa
Estea vivo polo menos un poeta.

ÕÂÚ, ‚ÂÒ¸ ˇ ÌÂ ÛÏÛ – ‰Û¯‡ ‚ Á‡‚ÂÚÌÓÈ ÎËÂ
ÃÓÈ Ô‡ı ÔÂÂÊË‚ÂÚ Ë ÚÎÂÌ¸ˇ Û·ÂÊËÚ –
» ÒÎ‡‚ÂÌ ·Û‰Û ˇ, ‰ÓÍÓÎ¸ ‚ ÔÓ‰ÎÛÌÌÓÏ ÏËÂ
∆Ë‚ ·Û‰ÂÚ ıÓÚ¸ Ó‰ËÌ ÔËËÚ.

A miña sona percorrerá por toda a gran Rusia,
E me invocarán todas as súas linguas existentes,
E o orgulloso descendente dos eslavos, e o finés, e o aínda salvaxe
Tungús, e o calmuco amante das estepas.

—ÎÛı Ó·Ó ÏÌÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÔÓ ‚ÒÂÈ –ÛÒË ‚ÂÎËÍÓÈ,
» Ì‡ÁÓ‚ÂÚ ÏÂÌˇ ‚ÒˇÍ ÒÛ˘ËÈ ‚ ÌÂÈ ˇÁ˚Í,
» „Ó‰˚È ‚ÌÛÍ ÒÎ‡‚ˇÌ, Ë ÙËÌÌ, Ë Ì˚ÌÂ ‰ËÍÓÈ
“ÛÌ„ÛÒ, Ë ‰Û„ ÒÚÂÔÂÈ Í‡ÎÏ˚Í.

E serei amado polo pobo por moito tempo,
Pois nobres sentimentos coa lira espertei,
Pois neste século cruel cantei á Liberdade
E clemencia para os caídos invoquei.

» ‰ÓÎ„Ó ·Û‰Û ÚÂÏ Î˛·ÂÁÂÌ ˇ Ì‡Ó‰Û,
◊ÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚‡ ‰Ó·˚Â ˇ ÎËÓÈ ÔÓ·ÛÊ‰‡Î,
◊ÚÓ ‚ ÏÓÈ ÊÂÒÚÓÍËÈ ‚ÂÍ ‚ÓÒÒÎ‡‚ËÎ ˇ —‚Ó·Ó‰Û
» ÏËÎÓÒÚ¸ Í Ô‡‰¯ËÏ ÔËÁ˚‚‡Î.

Obedece, Oh Musa, o mandato de Deus,
Non temas ofensas, non reclames coroa algunha,
Recibe con indiferenza eloxios e calumnias,
E cos necios non discutas.

¬ÂÎÂÌ¸˛ ¡ÓÊË˛, Ó ÏÛÁ‡, ·Û‰¸ ÔÓÒÎÛ¯Ì‡,
Œ·Ë‰˚ ÌÂ ÒÚ‡¯‡Ò¸, ÌÂ ÚÂ·Ûˇ ‚ÂÌˆ‡,
’‚‡ÎÛ Ë ÍÎÂ‚ÂÚÛ ÔËÂÏÎË ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ,
» ÌÂ ÓÒÔ‡Ë‚‡È „ÎÛÔˆ‡.

1836

1836

1.- Comezo da famosa oda XXX do libro II de Horacio Tristia [Os tristes] "Exegi monumentum aere perennius"

Mikhaíl Iúrievich Lérmontov
Mikhaíl Iúrievich Lérmontov está considerado como o poeta romántico máis destacado da poesía rusa da primeira
metade do século XIX despois de Aleksandr Pushkin.
Naceu en Moscova o 15 de outubro de 1814. A nai, de orixe aristocrática, morreu cando tiña dous anos. Por este
motivo Lérmontov trasladouse á facenda familiar en Tarkhani para ser criado pola súa avoa. As disputas constantes
entre a avoa materna e o seu pai influíron no carácter arrogante e retraído do pequeno. En Tarkhani recibiu unha
educación esmerada, o que lle permitiu coñecer autores contemporáneos franceses, ingleses e alemáns. Ademais diso,
afeccionouse ás lendas e contos tradicionais.
En 1824, aos dez anos, caeu enfermo e a súa avoa levouno á rexión do Cáucaso, que o deixou impresionado pola
beleza exótica das súas paisaxes. Desde entón empezou a escribir poesía.
En 1827 Liérmontov trasladouse a Moscova para estudar nun internado da alta sociedade rusa. En 1828 escribiu os
poema Os caucásicos e o relato O prisioneiro do Cáucaso, inspirado nas lecturas de escritores románticos. Publicou a
primeira poesía, “A primavera”, dous anos máis trade. Ese mesmo ano matriculouse na universidade de Moscova e se
impregnou das ideas reformistas e liberais que propugnaba a xuventude rusa contra o tsar.
En 1832 foi expulsado da universidade de Moscova e se trasladou a San Petersburgo para estudar na súa
universidade. Pero a sona da vida insubordinada e libertina que levara en Moscova fixo que non fose aceptado.
Ingresou entón como cadete no corpo de Húsares da Academia Militar de San Petersburgo, onde se licenciou en 1834
e desde entón a súa vida estivo vinculada ao exército.
Entre 1828 e 1832 xa é autor de máis de 200 poemas líricos, 10 poemas longos e 3 pezas teatrais. A poesía deste
tempo coñécense como o período Húsar (1832-1834). Evolucionou desde uns primeiros poemas románticos a temas
históricos e poemas líricos máis elaborados como “A vela” (1832) ou “Non, eu non son Byron” (1832), onde se
defende da acusación de plaxiar a Lord Byron.
Entre 1834 e 1837 participou activamente na vida social peterburguesa. Pouco a pouco foise desenganando da
superficialidade desa vida. Froito diso foi a publicación en 1836 da súa peza dramática máis famosa A mascarada,
onde expresa os desdéns pola vaidade da vida social da capital. Este afastamento culmina coa publicación en 1837 do
poema “A morte do poeta”. Nel critica abertamente as intrigas da nova nobreza rusa para acabar con Pushkin así
como o feito de que os culpables queden sen castigo. O poema catapultou a Lérmontov á fama, pero a censura tsarista
reaccionou enviándoo á guerra contra os chechenos do Cáucaso, onde coñeceu outros intelectuais represaliados.
En xuño de 1837 publicou “O campo de Borodinó”, un poema narrativo sobre a batalla de Kutuzov contra Napoleón.
A finais dese ano, grazas á influencia da súa avoa, regresa do seu desterro no Cáucaso a Novgorod, preto de San
Petersburgo. Os enfrontamentos con destacados membros da nobreza rusa é constante. En 1840 foi desterrado por
segunda vez ao Cáucaso por participar nun duelo co fillo do embaixador francés.
Entre 1838 e 1840 publicou con certa regularidade a súa obra. Destaca sobre todo a publicación d’O demo (1840),
obra na que traballou toda a súa vida e que se volveu publicar postumamente en 1842, e sobre todo a novela Un heroe
do noso tempo (1840), considerada como a primeira novela psicolóxica en ruso.
En abril de 1841 regresou á vila de Piatigorsk, no Cáucaso. O 25 de xullo retouse en duelo con Nikolai Marinov, un
soldado veterano xa retirado de quen adoitaba mofarse. Di a lenda que se bateron ao pé dun acantilado para que “se
un dos combatentes cae ferido, sele o seu destino”. Lérmontov foi ferido e morreu dous días máis tarde.
A pesar da enorme influencia de Lérmontov na literatura rusa, en vida apenas publicou un libro de poemas en 1840.
Nos seus primeiros poemas imita a Pushkin e Byron pero a partir de 1830 perfila a súa voz romántica, aguerrida e
pesimista.
*****
*****

Unha oración

Молитва

Non me acuses, todopoderoso,
E non me castigues, suplícocho,
Porque as tebras sepulcrais da terra
Coas súas paixóns ame eu;
Porque tan rara vez na miña alma entre
O chorro das túas palabras vivas,
Porque ande perdida
A miña mente lonxe de ti;
Porque a lava da inspiración
Burbulle no meu peito;
Porque as preocupacións salvaxes
Entebrezan o cristal dos meus ollos;
Porque o mundo terrestre sexa estreito para min,
E chegar cabo de ti teme,
E a miúdo co son das miñas cancións pecadoras
No sexa a ti, Deus, a quen implore.

ÕÂ Ó·‚ËÌˇÈ ÏÂÌˇ, ‚ÒÂÒËÎ¸Ì˚È,
» ÌÂ Í‡‡È ÏÂÌˇ, ÏÓÎ˛,
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï‡Í ÁÂÏÎË ÏÓ„ËÎ¸Ì˚È
— ÂÂ ÒÚ‡ÒÚˇÏË ˇ Î˛·Î˛;
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Â‰ÍÓ ‚ ‰Û¯Û ‚ıÓ‰ËÚ
∆Ë‚˚ı Â˜ÂÈ Ú‚ÓËı ÒÚÛˇ,
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ Á‡·ÎÛÊ‰ÂÌ¸Â ·Ó‰ËÚ
ÃÓÈ ÛÏ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ÚÂ·ˇ;
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Î‡‚‡ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌ¸ˇ
ÎÓÍÓ˜ÂÚ Ì‡ „Û‰Ë ÏÓÂÈ;
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ËÍËÂ ‚ÓÎÌÂÌ¸ˇ
Ã‡˜‡Ú ÒÚÂÍÎÓ ÏÓËı Ó˜ÂÈ;
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏË ÁÂÏÌÓÈ ÏÌÂ ÚÂÒÂÌ,
ÚÂ·Â Ê ÔÓÌËÍÌÛÚ¸ ˇ ·Ó˛Ò¸,
» ˜‡ÒÚÓ Á‚ÛÍÓÏ „Â¯Ì˚ı ÔÂÒÂÌ
ﬂ, ·ÓÊÂ, ÌÂ ÚÂ·Â ÏÓÎ˛Ò¸.

Pero apaga esta chama prodixiosa,
Esta fogueira devoradora,
Converte o meu corazón en pedra
Para esta mirada famenta;
Oxalá me libere, creador,
Da terrible sede por cantar,
Entón no estreito camiño da salvación
De novo me dirixo cara a ti.

ÕÓ Û„‡ÒË ÒÂÈ ˜Û‰Ì˚È ÔÎ‡ÏÂÌ¸,
¬ÒÂÒÓÊË„‡˛˘ËÈ ÍÓÒÚÂ,
œÂÓ·‡ÚË ÏÌÂ ÒÂ‰ˆÂ ‚ Í‡ÏÂÌ¸,
ŒÒÚ‡ÌÓ‚Ë „ÓÎÓ‰Ì˚È ‚ÁÓ;
ŒÚ ÒÚ‡¯ÌÓÈ Ê‡Ê‰˚ ÔÂÒÌÓÔÂÌ¸ˇ
œÛÒÍ‡È, Ú‚ÓÂˆ, ÓÒ‚Ó·ÓÊÛÒ¸,
“Ó„‰‡ Ì‡ ÚÂÒÌ˚È ÔÛÚ¸ ÒÔ‡ÒÂÌ¸ˇ
ÚÂ·Â ˇ ÒÌÓ‚‡ Ó·‡˘ÛÒ¸.

1829

1829
*****

O mendigo

Нищий

Ás portas dun santo convento
Estaba a pedir esmola
Un pobre enxoito, con apenas vida,
Por tanta fame, sede e sufrimento.

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
ŒÚ „Î‡‰‡, Ê‡Ê‰˚ Ë ÒÚ‡‰‡Ì¸ˇ.

Só un anaco de pan pedía,
E a súa mirada mostraba unha agonía viva,
E alguén unha pedra colocou
Na súa man estendida.

ÛÒÍ‡ ÎË¯¸ ıÎÂ·‡ ÓÌ ÔÓÒËÎ,
» ‚ÁÓ ˇ‚ÎˇÎ ÊË‚Û˛ ÏÛÍÛ,
» ÍÚÓ-ÚÓ Í‡ÏÂÌ¸ ÔÓÎÓÊËÎ
В его протянутую руку.

Así suplicaba eu polo teu amor
Con lágrimas amargas, con tristeza;
Así os meus mellores sentimentos
Ti enganaches para sempre!

“‡Í ˇ ÏÓÎËÎ Ú‚ÓÂÈ Î˛·‚Ë
— ÒÎÂÁ‡ÏË „Ó¸ÍËÏË, Ò ÚÓÒÍÓ˛;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

1830

1830
*****

Non. Eu non son Byron, son outro

Нет, я не Байрон, я другой,

Non. Eu non son Byron, son outro,
O elixido aínda non coñecido,
Coma el, peregrino polo mundo perseguido,
Mais emporiso de alma rusa.

ÕÂÚ, ˇ ÌÂ ¡‡ÈÓÌ, ˇ ‰Û„ÓÈ,
≈˘Â ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚È ËÁ·‡ÌÌËÍ,
‡Í ÓÌ, „ÓÌËÏ˚È ÏËÓÏ ÒÚ‡ÌÌËÍ,
ÕÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÛÒÒÍÓ˛ ‰Û¯ÓÈ.

Principiei eu antes, antes terminarei,
A miña mente pouco creará;
Na miña alma, igual que no océano,
De esperanzas rotas a carga fica.

ﬂ ‡Ì¸¯Â Ì‡˜‡Î, ÍÓÌ˜Û ‡Ì¸¯Â,
ÃÓÈ ÛÏ ÌÂÏÌÓ„Ó ÒÓ‚Â¯ËÚ;
¬ ‰Û¯Â ÏÓÂÈ, Í‡Í ‚ ÓÍÂ‡ÌÂ,
Õ‡‰ÂÊ‰ ‡Á·ËÚ˚ı „ÛÁ ÎÂÊËÚ.

Quen pode, lúgubre océano,
Coñecer os teus segredos? Quen
Ao pobo contará os meus pensamentos?
Serei eu ou Deus, ou ben ninguén!

ÚÓ ÏÓÊÂÚ, ÓÍÂ‡Ì Û„˛Ï˚È,
“‚ÓË ËÁ‚Â‰‡Ú¸ Ú‡ÈÌ˚? ÚÓ
“ÓÎÔÂ ÏÓË ‡ÒÒÍ‡ÊÂÚ ‰ÛÏ˚?
ﬂ - ËÎË ·Ó„ - ËÎË ÌËÍÚÓ!

1832

1832
*****

A Vela

Парус

Albíscase o branco dunha vela senlleira
Entre a brétema dun mar azul!...
Que irá buscando naquel país afastado?
Que abandonou na terra natal?

¡ÂÎÂÂÚ Ô‡ÛÒ Ó‰ËÌÓÍËÈ
¬ ÚÛÏ‡ÌÂ ÏÓˇ „ÓÎÛ·ÓÏ!..
◊ÚÓ Ë˘ÂÚ ÓÌ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‰‡ÎÂÍÓÈ?
◊ÚÓ ÍËÌÛÎ ÓÌ ‚ Í‡˛ Ó‰ÌÓÏ?.

Xogan as vagas, o vento asubía,
E cámbase o mastro e renxe…
Ai! Non procura fortuna
Tampouco da felicidade foxe!

»„‡˛Ú ‚ÓÎÌ˚ - ‚ÂÚÂ Ò‚Ë˘ÂÚ,
» Ï‡˜Ú‡ „ÌÂÚÒˇ Ë ÒÍËÔËÚ...
”‚˚, - ÓÌ Ò˜‡ÒÚËˇ ÌÂ Ë˘ÂÚ
» ÌÂ ÓÚ Ò˜‡ÒÚËˇ ·ÂÊËÚ!

Baixo ela as augas tórnanse azuis,
Sobre ela, un raio de sol dourado…
Mais ela, rebelde, chama pola tormenta,
Como se nas tormentas existise acougo!

œÓ‰ ÌËÏ ÒÚÛˇ Ò‚ÂÚÎÂÈ Î‡ÁÛË,
Õ‡‰ ÌËÏ ÎÛ˜ ÒÓÎÌˆ‡ ÁÓÎÓÚÓÈ...
¿ ÓÌ, ÏˇÚÂÊÌ˚È, ÔÓÒËÚ ·ÛË,
‡Í ·Û‰ÚÓ ‚ ·Ûˇı ÂÒÚ¸ ÔÓÍÓÈ!

1832

1832
*****

O puñal

Кинжал

Quérote, meu puñal de Damasco,
Compañeiro luminoso e frío,
Un xeorxiano pensativo forxoute para a vinganza,

À˛·Î˛ ÚÂ·ˇ, ·ÛÎ‡ÚÌ˚È ÏÓÈ ÍËÌÊ‡Î,
Товарищ светлый и холодный.
«‡‰ÛÏ˜Ë‚˚È „ÛÁËÌ Ì‡ ÏÂÒÚ¸ ÚÂ·ˇ ÍÓ‚‡Î,

Unha man de alabastro tróuxote ata min
En sinal de recordo, no momento da separación,
E por primeira vez non correu sangue sobre ti,

ÀËÎÂÈÌ‡ˇ ÛÍ‡ ÚÂ·ˇ ÏÌÂ ÔÓ‰ÌÂÒÎ‡
¬ ÁÌ‡Í Ô‡ÏˇÚË, ‚ ÏËÌÛÚÛ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ì¸ˇ,
» ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ÌÂ ÍÓ‚¸ ‚‰ÓÎ¸ ÔÓ ÚÂ·Â
ÚÂÍÎ‡,
ÕÓ Ò‚ÂÚÎ‡ˇ ÒÎÂÁ‡ — ÊÂÏ˜ÛÊËÌ‡ ÒÚ‡‰‡Ì¸ˇ.

Senón unha lágrima transparente, unha perla de dolor.

E aqueles ollos negros, que se cravaban en min,
Cheos dunha tristeza enigmática,
Como o teu aceiro ante unha chama trémula,
Tan axiña palidecía como brillaba.

» ˜ÂÌ˚Â „Î‡Á‡, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ˇÒ¸ Ì‡ ÏÌÂ,
Исполненны таинственной печали,
‡Í ÒÚ‡Î¸ Ú‚Óˇ ÔË ÚÂÔÂÚÌÓÏ Ó„ÌÂ,
“Ó ‚‰Û„ ÚÛÒÍÌÂÎË, — ÚÓ Ò‚ÂÍ‡ÎË.

Como compañeiro de viaxe entregáronte a min, prenda
de mudo amor,
E para o camiñante que contigo vai es exemplo non sen
valor:
Si, non cambiarei e serei unha alma firme,
Coma ti, coma ti, meu amigo de aceiro.

“˚ ‰‡Ì ÏÌÂ ‚ ÒÔÛÚÌËÍË, Î˛·‚Ë Á‡ÎÓ„
ÌÂÏÓÈ,
» ÒÚ‡ÌÌËÍÛ ‚ ÚÂ·Â ÔËÏÂ ÌÂ
·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚È:
ƒ‡, ˇ ÌÂ ËÁÏÂÌ˛Ò¸ Ë ·Û‰Û Ú‚Â‰ ‰Û¯ÓÈ,
‡Í Ú˚, Í‡Í Ú˚, ÏÓÈ ‰Û„ ÊÂÎÂÁÌ˚È.

1837

1837
*****

A morte do poeta

Смерть поэта

Morreu o poeta! Escravo da honra.
Sucumbiu ás rexoubas calumniosas,
Co chumbo no peito e sedento de vinganza,
Tendo que humillar a orgullosa cabeza!...
Non aturou a alma do poeta
A vergonza das ruíns ofensas,
Rebelouse contra as opinións da sociedade,
El só, coma noutrora… e morto está!
Morto está!... De que serve agora carpir,
Un inútil coro de eloxios ocos
E o miserable balbucido dunha desculpa?
Cumpriuse a sentencia do destino!
Non fostes vós os primeiros en acosar con saña
O seu don libre, audaz
E que por propia diversión atizastes
Un lume case extinguido?
Non si? Alegrádevos… - O derradeiro
Tormento aguantar non puido:
Coma un facho apagouse o admirable xenio,
Agostouse a solemne coroa.

œÓ„Ë· ÔÓ˝Ú! - ÌÂ‚ÓÎ¸ÌËÍ ˜ÂÒÚËœ‡Î, ÓÍÎÂ‚ÂÚ‡ÌÌ˚È ÏÓÎ‚ÓÈ,
— Ò‚ËÌˆÓÏ ‚ „Û‰Ë Ë Ê‡Ê‰ÓÈ ÏÂÒÚË,
œÓÌËÍÌÛ‚ „Ó‰ÓÈ „ÓÎÓ‚ÓÈ!..
ÕÂ ‚˚ÌÂÒÎ‡ ‰Û¯‡ ÔÓ˝Ú‡
œÓÁÓ‡ ÏÂÎÓ˜Ì˚ı Ó·Ë‰,
¬ÓÒÒÚ‡Î ÓÌ ÔÓÚË‚ ÏÌÂÌËÈ Ò‚ÂÚ‡
Œ‰ËÌ, Í‡Í ÔÂÊ‰Â... Ë Û·ËÚ!
”·ËÚ!.. Í ˜ÂÏÛ ÚÂÔÂ¸ ˚‰‡Ì¸ˇ,
œÛÒÚ˚ı ÔÓı‚‡Î ÌÂÌÛÊÌ˚È ıÓ
» Ê‡ÎÍËÈ ÎÂÔÂÚ ÓÔ‡‚‰‡Ì¸ˇ?
—Û‰¸·˚ Ò‚Â¯ËÎÒˇ ÔË„Ó‚Ó!
ÕÂ ‚˚ Î¸ ÒÔÂ‚‡ Ú‡Í ÁÎÓ·ÌÓ „Ì‡ÎË
≈„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È, ÒÏÂÎ˚È ‰‡
» ‰Îˇ ÔÓÚÂıË ‡Á‰Û‚‡ÎË
◊ÛÚ¸ Á‡Ú‡Ë‚¯ËÈÒˇ ÔÓÊ‡?
◊ÚÓ Ê? ‚ÂÒÂÎËÚÂÒ¸... - ÓÌ ÏÛ˜ÂÌËÈ
œÓÒÎÂ‰ÌËı ‚˚ÌÂÒÚË ÌÂ ÏÓ„:
”„‡Ò, Í‡Í Ò‚ÂÚÓ˜, ‰Ë‚Ì˚È „ÂÌËÈ,
”‚ˇÎ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÂÌÓÍ.

O seu asasino a sangue frío
Apuntou o tiro… non hai volta atrás:
O seu corazón baleiro latexa sen alterarse,
Non lle vacilou a pistola na súa man.
Que ten de estraño?... desde lonxe,
Igual que centos de fuxitivos,
Á caza de fortuna e condecoracións
Foinos guindado por vontade do destino:
Burlándose, con insolencia desprezaba
A lingua e os costumes desta terra allea;
Non puido ter piedade da nosa gloria;
Non puido entender naquel sanguento instante,
Contra quen levantaba a man!...

≈„Ó Û·ËÈˆ‡ ıÎ‡‰ÌÓÍÓ‚ÌÓ
Õ‡‚ÂÎ Û‰‡... ÒÔ‡ÒÂÌ¸ˇ ÌÂÚ:
œÛÒÚÓÂ ÒÂ‰ˆÂ ·¸ÂÚÒˇ Ó‚ÌÓ,
¬ ÛÍÂ ÌÂ ‰Ó„ÌÛÎ ÔËÒÚÓÎÂÚ.
» ˜ÚÓ Á‡ ‰Ë‚Ó?... ËÁ‰‡ÎÂÍ‡,
œÓ‰Ó·Ì˚È ÒÓÚÌˇÏ ·Â„ÎÂˆÓ‚,
Õ‡ ÎÓ‚Î˛ Ò˜‡ÒÚ¸ˇ Ë ˜ËÌÓ‚
«‡·Ó¯ÂÌ Í Ì‡Ï ÔÓ ‚ÓÎÂ ÓÍ‡;
—ÏÂˇÒ¸, ÓÌ ‰ÂÁÍÓ ÔÂÁË‡Î
«ÂÏÎË ˜ÛÊÓÈ ˇÁ˚Í Ë Ì‡‚˚;
ÕÂ ÏÓ„ ˘‡‰ËÚ¸ ÓÌ Ì‡¯ÂÈ ÒÎ‡‚˚;
ÕÂ ÏÓ„ ÔÓÌˇÚ¸ ‚ ÒÂÈ ÏË„ ÍÓ‚‡‚˚È,
Õ‡ ˜ÚÓ ÓÌ ÛÍÛ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î!..

E está morto. E enterrado,

» ÓÌ Û·ËÚ - Ë ‚ÁˇÚ ÏÓ„ËÎÓÈ,

Coma aquel vate misterioso pero amado,
Presa de celos vans,
Por el cantado con admirable brío,
Abatido, coma el, por unha man desapiadada.

‡Í ÚÓÚ ÔÂ‚Âˆ, ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚È, ÌÓ ÏËÎ˚È,
ƒÓ·˚˜‡ Â‚ÌÓÒÚË „ÎÛıÓÈ,
¬ÓÒÔÂÚ˚È ËÏ Ò Ú‡ÍÓ˛ ˜Û‰ÌÓÈ ÒËÎÓÈ,
—‡ÊÂÌÌ˚È, Í‡Í Ë ÓÌ, ·ÂÁÊ‡ÎÓÒÚÌÓÈ ÛÍÓÈ.

Por que dos doces praceres e das amizades sinceras

«‡˜ÂÏ ÓÚ ÏËÌ˚ı ÌÂ„ Ë ‰ÛÊ·˚
ÔÓÒÚÓ‰Û¯ÌÓÈ
¬ÒÚÛÔËÎ ÓÌ ‚ ˝ÚÓÚ Ò‚ÂÚ Á‡‚ËÒÚÎË‚˚È Ë
‰Û¯Ì˚È
ƒÎˇ ÒÂ‰ˆ‡ ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÔÎ‡ÏÂÌÌ˚ı
ÒÚ‡ÒÚÂÈ?
«‡˜ÂÏ ÓÌ ÛÍÛ ‰‡Î ÍÎÂ‚ÂÚÌËÍ‡Ï ÌË˜ÚÓÊÌ˚Ï,
«‡˜ÂÏ ÔÓ‚ÂËÎ ÓÌ ÒÎÓ‚‡Ï Ë Î‡ÒÍ‡Ï ÎÓÊÌ˚Ï,
ŒÌ, Ò ˛Ì˚ı ÎÂÚ ÔÓÒÚË„ÌÛ‚¯ËÈ Î˛‰ÂÈ?...

Tivo que pasar a un mundo envexoso e sufocante
Para un corazón libre e de paixóns ardentes?
Por que deu a man a aqueles desprezables difamadores,
Por que deu creto ás palabras e falsas atencións,
El, que desde mozo, sabía distinguir ben á xente?…
E sacándolle a antiga coroa, outra coroa de espiñas,
Entrelazada con loureiro lle impuxeron:
Mais as espiñas ocultas con severidade
Ferían a súa fronte gloriosa;
Os seus últimos instantes ficaron envelenados
Polos pérfidos rumores dos ignorantes maliciosos,
E morreu, pola sede dunha vinganza va,
Pola oculta carraxe das esperanzas traizoadas.
Enmudeceron os sons das prodixiosas cantigas,
Non soarán xa nunca máis:
Lóbrego e estreito é o refuxio do poeta,
E a súa boca selada está.
_____
E vós, arrogantes descendentes 1
De pais coñecidos por glorificar a infamia

» ÔÂÊÌËÈ ÒÌˇ‚ ‚ÂÌÓÍ - ÓÌË ‚ÂÌÂˆ
ÚÂÌÓ‚˚È,
”‚ËÚ˚È Î‡‚‡ÏË, Ì‡‰ÂÎË Ì‡ ÌÂ„Ó:
ÕÓ Ë„Î˚ Ú‡ÈÌ˚Â ÒÛÓ‚Ó
ﬂÁ‚ËÎË ÒÎ‡‚ÌÓÂ ˜ÂÎÓ;
ŒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸ˇ
Ó‚‡Ì˚Ï ¯ÂÔÓÚÓÏ Ì‡ÒÏÂ¯ÎË‚˚ı ÌÂ‚ÂÊ‰,
» ÛÏÂ ÓÌ - Ò Ì‡Ô‡ÒÌÓÈ Ê‡Ê‰ÓÈ Ï˘ÂÌ¸ˇ,
— ‰ÓÒ‡‰ÓÈ Ú‡ÈÌÓ˛ Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı Ì‡‰ÂÊ‰.
«‡ÏÓÎÍÎË Á‚ÛÍË ˜Û‰Ì˚ı ÔÂÒÂÌ,
ÕÂ ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òˇ ËÏ ÓÔˇÚ¸:
œË˛Ú ÔÂ‚ˆ‡ Û„˛Ï Ë ÚÂÒÂÌ,
» Ì‡ ÛÒÚ‡ı Â„Ó ÔÂ˜‡Ú¸.

Co voso talón de servos pisades as ruínas
Das liñaxes aldraxadas por capricho do azar!
Vós, os cobizosos que rodeades o trono,
Verdugos sodes do Xenio, da Gloria e da Liberdade!
Ocultádesvos ao abeiro da lei,
Ante vós, gardade silencio xustiza e verdade!
Pero existe o xuízo de Deus, confidentes da depravación!
Existe un xuízo severo: el vos espera;
Ao tintinar do ouro non cede,
Pensamentos e actos de antemán coñece.
Entón recorreredes en van á calumnia:
Iso nunca máis vos volverá axudar,
E non lavaredes con todo voso sangue negro
O sangue xusto do Poeta!

_____
¿ ‚˚, Ì‡‰ÏÂÌÌ˚Â ÔÓÚÓÏÍË
»Á‚ÂÒÚÌÓÈ ÔÓ‰ÎÓÒÚ¸˛ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
ÓÚˆÓ‚,
œˇÚÓ˛ ‡·ÒÍÓ˛ ÔÓÔ‡‚¯ËÂ Ó·ÎÓÏÍË
»„Ó˛ Ò˜‡ÒÚËˇ Ó·ËÊÂÌÌ˚ı Ó‰Ó‚!
¬˚, Ê‡‰ÌÓ˛ ÚÓÎÔÓÈ ÒÚÓˇ˘ËÂ Û ÚÓÌ‡,
—‚Ó·Ó‰˚, √ÂÌËˇ Ë —Î‡‚˚ Ô‡Î‡˜Ë!
“‡ËÚÂÒ¸ ‚˚ ÔÓ‰ ÒÂÌË˛ Á‡ÍÓÌ‡,
œÂ‰ ‚‡ÏË ÒÛ‰ Ë Ô‡‚‰‡ - ‚Ò∏ ÏÓÎ˜Ë!
ÕÓ ÂÒÚ¸ Ë ·ÓÊËÈ ÒÛ‰, Ì‡ÔÂÒÌËÍË ‡Á‚‡Ú‡!
≈ÒÚ¸ „ÓÁÌ˚È ÒÛ‰: ÓÌ Ê‰ÂÚ;
ŒÌ ÌÂ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ Á‚ÓÌÛ ÁÎ‡Ú‡,
» Ï˚ÒÎË, Ë ‰ÂÎ‡ ÓÌ ÁÌ‡ÂÚ Ì‡ÔÂÂ‰.
“Ó„‰‡ Ì‡Ô‡ÒÌÓ ‚˚ ÔË·Â„ÌÂÚÂ Í ÁÎÓÒÎÓ‚¸˛:
ŒÌÓ ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÏÓÊÂÚ ‚ÌÓ‚¸,
» ‚˚ ÌÂ ÒÏÓÂÚÂ ‚ÒÂÈ ‚‡¯ÂÈ ˜ÂÌÓÈ ÍÓ‚¸˛
œÓ˝Ú‡ Ô‡‚Â‰ÌÛ˛ ÍÓ‚¸!

1837

1837

1. Lermontov refírese ás familias dos antigos nobres que servían á súa patria desde séculos. Pero no século XVIII e
XIX floreceron novas dinastías de orixe foránea, especialmente as xermanas, privilexiadas por Catarina II, Alexandre
I ou Nicolás I que foron desprazando a vella aristocracia rusa.
*****

O agradecemento

Благодарность

Por todo, por todo douche as grazas:
Pola oculta tortura das miñas paixóns,
Pola amargura das bágoas, polo veleno dos bicos,
Pola vinganza dos inimigos e a falsidade dos amigos;
Polo ardor da alma, desbaratado no ermo,
Por todo, polo que fun enganado nesta vida…
Por todo, por todo douche as grazas:
Pola oculta tortura das miñas paixóns,

«‡ ‚ÒÂ, Á‡ ‚ÒÂ ÚÂ·ˇ ·Î‡„Ó‰‡˛ ˇ:
«‡ Ú‡ÈÌ˚Â ÏÛ˜ÂÌËˇ ÒÚ‡ÒÚÂÈ,
«‡ „ÓÂ˜¸ ÒÎÂÁ, ÓÚ‡‚Û ÔÓˆÂÎÛˇ,
«‡ ÏÂÒÚ¸ ‚‡„Ó‚ Ë ÍÎÂ‚ÂÚÛ ‰ÛÁÂÈ;
«‡ Ê‡ ‰Û¯Ë, ‡ÒÚ‡˜ÂÌÌ˚È ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ,
«‡ ‚ÒÂ, ˜ÂÏ ˇ Ó·Ï‡ÌÛÚ ‚ ÊËÁÌË ·˚Î...
”ÒÚÓÈ ÎË¯¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÚÂ·ˇ ÓÚÌ˚ÌÂ
ÕÂ‰ÓÎ„Ó ˇ Â˘Â ·Î‡„Ó‰‡ËÎ.

1837

1837
*****

O prisioneiro

Узник

Abrídeme o calabozo,
Dádeme a luz do día,
Unha moza de ollos negros,
Un cabalo de negras crinas.
A unha moza fermosa
Primeiro dareille un bico con dozura,
Montarei sobre o cabalo,
Voarei cara á estepa, como o vento.

ŒÚ‚ÓËÚÂ ÏÌÂ ÚÂÏÌËˆÛ,
ƒ‡ÈÚÂ ÏÌÂ ÒËˇÌ¸Â ‰Ìˇ,
◊ÂÌÓ„Î‡ÁÛ˛ ‰Â‚ËˆÛ,
◊ÂÌÓ„Ë‚Ó„Ó ÍÓÌˇ.
ﬂ Í‡Ò‡‚ËˆÛ ÏÎ‡‰Û˛
œÂÊ‰Â ÒÎ‡‰ÍÓ ÔÓˆÂÎÛ˛,
Õ‡ ÍÓÌˇ ÔÓÚÓÏ ‚ÒÍÓ˜Û,
¬ ÒÚÂÔ¸, Í‡Í ‚ÂÚÂ, ÛÎÂ˜Û.

*

*

Pero a fiestra desta prisión está alta,
A pesada porta está encadeada;
A de ollos negros está lonxe,
Na súa suntuosa mansión;
O bo cabalo corre no campo verde
Sen as bridas, só, en liberdade
Brinca chouteiro e alegre,
Lanzando o seu rabo ao vento.

ÕÓ ÓÍÌÓ Ú˛¸Ï˚ ‚˚ÒÓÍÓ,
ƒ‚Â¸ ÚˇÊÂÎ‡ˇ Ò Á‡ÏÍÓÏ;
◊ÂÌÓÓÍ‡ˇ ‰‡Î∏ÍÓ,
¬ Ô˚¯ÌÓÏ ÚÂÂÏÂ Ò‚ÓÂÏ;
ƒÓ·˚È ÍÓÌ¸ ‚ ÁÂÎÂÌÓÏ ÔÓÎÂ
¡ÂÁ ÛÁ‰˚, Ó‰ËÌ, ÔÓ ‚ÓÎÂ
—Í‡˜ÂÚ ‚ÂÒÂÎ Ë Ë„Ë‚,
’‚ÓÒÚ ÔÓ ‚ÂÚÛ ‡ÒÔÛÒÚË‚.

*

*

Solitario estou — sen consolo:
Rodéanme paredes espidas,
Debilmente brilla o raio dunha lámpada
Cun lume que agoniza;
Soamente se escoita: tras da porta
Con pasos sonoros e cadenciosos
Camiña no silencio da noite
Un sentinela sen resposta.

Œ‰ËÌÓÍ ˇ — ÌÂÚ ÓÚ‡‰˚:
—ÚÂÌ˚ „ÓÎ˚Â ÍÛ„ÓÏ,
“ÛÒÍÎÓ Ò‚ÂÚËÚ ÎÛ˜ Î‡ÏÔ‡‰˚
”ÏË‡˛˘ËÏ Ó„ÌÂÏ;
“ÓÎ¸ÍÓ ÒÎ˚¯ÌÓ: Á‡ ‰‚ÂˇÏË
«‚Û˜ÌÓ-ÏÂÌ˚ÏË ¯‡„‡ÏË
’Ó‰ËÚ ‚ ÚË¯ËÌÂ ÌÓ˜ÌÓÈ
¡ÂÁÓÚ‚ÂÚÌ˚È ˜‡ÒÓ‚ÓÈ.

1837

1837
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Borodinó

Бородино

— Dígame, meu tío, seica non foi en balde
Que Moscova, queimada polo lume,
Foi entregada aos franceses?
Abofé que había refregas bélicas,
E máis aínda, contan!
Non sen razón lembra toda Rusia
O día de Borodinó!”

- —Í‡ÊË-Í‡, ‰ˇ‰ˇ, ‚Â‰¸ ÌÂ ‰‡ÓÏ
ÃÓÒÍ‚‡, ÒÔ‡ÎÂÌÌ‡ˇ ÔÓÊ‡ÓÏ,
‘‡ÌˆÛÁÛ ÓÚ‰‡Ì‡?
¬Â‰¸ ·˚ÎË Ê Òı‚‡ÚÍË ·ÓÂ‚˚Â,
ƒ‡, „Ó‚ÓˇÚ, Â˘Â Í‡ÍËÂ!
ÕÂ‰‡ÓÏ ÔÓÏÌËÚ ‚Òˇ –ÓÒÒËˇ
œÓ ‰ÂÌ¸ ¡ÓÓ‰ËÌ‡!

— Si que había homes no noso tempo,
Non como a xeración de agora:
Uns bogatires – non coma vós!
Mal destino lles tocou…
Poucos regresaron do campo de batalla…
Se non fose por vontade de Deus,
Non entregarían Moscova!

- ƒ‡, ·˚ÎË Î˛‰Ë ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ,
ÕÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ ÔÎÂÏˇ:
¡Ó„‡Ú˚Ë - ÌÂ ‚˚!
œÎÓı‡ˇ ËÏ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‰ÓÎˇ:
ÕÂÏÌÓ„ËÂ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ò ÔÓÎˇ...
ÕÂ ·Û‰¸ Ì‡ ÚÓ „ÓÒÔÓ‰Ìˇ ‚ÓÎˇ,
ÕÂ ÓÚ‰‡ÎË · ÃÓÒÍ‚˚!

Recuamos moito tempo en silencio,
Daba pena, agardabamos a batalla,
Os vellos fungaban:
“Para que estamos nós? Para os cuarteis de inverno?
Seica non se atreven os comandantes
A esnaquizar os uniformes estranxeiros
Coas baionetas rusas?”

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
"Что ж мы? на зимние квартиры?
ÕÂ ÒÏÂ˛Ú, ˜ÚÓ ÎË, ÍÓÏ‡Ì‰Ë˚
◊ÛÊËÂ ËÁÓ‚‡Ú¸ ÏÛÌ‰Ë˚
Œ ÛÒÒÍËÂ ¯Ú˚ÍË?"

E velaquí acharon unha gran chaira:
Onde acomodarse a gusto!
Construíse un reduto.
Aguzáronse as orellas!
Apenas a alba empezara a iluminar os canóns
E as cimas azuis dos bosques –
Os franceses apareceron por acó e por aló.

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
œÓÒÚÓËÎË Â‰ÛÚ.
” Ì‡¯Ëı Û¯ÍË Ì‡ Ï‡ÍÛ¯ÍÂ!
◊ÛÚ¸ ÛÚÓ ÓÒ‚ÂÚËÎÓ ÔÛ¯ÍË
» ÎÂÒ‡ ÒËÌËÂ ‚ÂıÛ¯ÍË ‘‡ÌˆÛÁ˚ ÚÛÚ Í‡Í ÚÛÚ.

Eu axustei ben a carga no canón
E pensei: agasallo dun amigo!
Espera, irmán gavacho!
Nada de raposear, vaiamos á loita;
Iremos ao ataque ombro con ombro,
Daremos as nosas cabezas
Pola nosa patria!

«‡·ËÎ Á‡ˇ‰ ˇ ‚ ÔÛ¯ÍÛ ÚÛ„Ó
» ‰ÛÏ‡Î: Û„Ó˘Û ˇ ‰Û„‡!
œÓÒÚÓÈ-Í‡, ·‡Ú ÏÛÒ¸˛!
◊ÚÓ ÚÛÚ ıËÚËÚ¸, ÔÓÊ‡ÎÛÈ Í ·Ó˛;
”Ê Ï˚ ÔÓÈ‰ÂÏ ÎÓÏËÚ¸ ÒÚÂÌÓ˛,
”Ê ÔÓÒÚÓËÏ Ï˚ „ÓÎÓ‚Ó˛
«‡ Ó‰ËÌÛ Ò‚Ó˛!

Dous días pasamos entre tiros.
Que sentido tiña esa miudeza?
Esperabamos o terceiro día.
Por todas partes escoitábanse estas palabras:
“Chegou a hora da metralla pesada!”
E sobre o terrible campo de batalla
Cae a sombra da noite.

ƒ‚‡ ‰Ìˇ Ï˚ ·˚ÎË ‚ ÔÂÂÒÚÂÎÍÂ.
◊ÚÓ ÚÓÎÍÛ ‚ ˝Ú‡ÍÓÈ ·ÂÁ‰ÂÎÍÂ?
Ã˚ Ê‰‡ÎË ÚÂÚËÈ ‰ÂÌ¸.
œÓ‚Ò˛‰Û ÒÚ‡ÎË ÒÎ˚¯Ì˚ Â˜Ë:
"œÓ‡ ‰Ó·‡Ú¸Òˇ ‰Ó Í‡ÚÂ˜Ë!"
» ‚ÓÚ Ì‡ ÔÓÎÂ „ÓÁÌÓÈ ÒÂ˜Ë
ÕÓ˜Ì‡ˇ Ô‡Î‡ ÚÂÌ¸.

Botei unha soneca ao pé da carreta do canón,
E á alba puidemos oír
Como o celebraban os franceses.
Pero o noso bivaque ao aire libre estaba silencioso:
Un limpaba o seu chacó todo machucado,
Outro afiaba a baioneta, rosmando enfadado,
Mordendo o seu bigote longo.

œËÎÂ„ ‚Á‰ÂÏÌÛÚ¸ ˇ Û Î‡ÙÂÚ‡,
» ÒÎ˚¯ÌÓ ·˚ÎÓ ‰Ó ‡ÒÒ‚ÂÚ‡,
‡Í ÎËÍÓ‚‡Î Ù‡ÌˆÛÁ.
ÕÓ ÚËı ·˚Î Ì‡¯ ·Ë‚‡Í ÓÚÍ˚Ú˚È:
ÚÓ ÍË‚Â ˜ËÒÚËÎ ‚ÂÒ¸ ËÁ·ËÚ˚È,
ÚÓ ¯Ú˚Í ÚÓ˜ËÎ, ‚Ó˜‡ ÒÂ‰ËÚÓ,
ÛÒ‡ˇ ‰ÎËÌÌ˚È ÛÒ.

Apenas o ceo comezou a lucir,
De golpe todo comezou a axitarse con estrondo,
Brillaron unha fila tras outra.
O noso coronel nacera con destreza:
Servidor do tsar, pai dos recrutas…
Que pena dá: morto polo aceiro de Damasco,
Durme na terra húmida.

» ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ·Ó Á‡Ò‚ÂÚËÎÓÒ¸,
¬ÒÂ ¯ÛÏÌÓ ‚‰Û„ Á‡¯Â‚ÂÎËÎÓÒ¸,
—‚ÂÍÌÛÎ Á‡ ÒÚÓÂÏ ÒÚÓÈ.
œÓÎÍÓ‚ÌËÍ Ì‡¯ ÓÊ‰ÂÌ ·˚Î ı‚‡ÚÓÏ:
—ÎÛ„‡ ˆ‡˛, ÓÚÂˆ ÒÓÎ‰‡Ú‡Ï...
ƒ‡, Ê‡Î¸ Â„Ó: Ò‡ÊÂÌ ·ÛÎ‡ÚÓÏ,
ŒÌ ÒÔËÚ ‚ ÁÂÏÎÂ Ò˚ÓÈ.

E díxonos, brillándolle os ollos:
“Rapaces! É que non está Moscova detrás de nós?
Morreremos daquela ao pé de Moscova,
Como morreron os nosos irmáns!”
E prometemos morrer,
E este xuramento de lealdade cumprímolo
Na batalla de Borodinó.

И молвил он, сверкнув очами:
"Ребята! не Москва ль за нами?
”ÏÂÏÚÂ ÊÂ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ,
‡Í Ì‡¯Ë ·‡Ú¸ˇ ÛÏË‡ÎË!"
» ÛÏÂÂÚ¸ Ï˚ Ó·Â˘‡ÎË,
» ÍÎˇÚ‚Û ‚ÂÌÓÒÚË Ò‰ÂÊ‡ÎË
Ã˚ ‚ ¡ÓÓ‰ËÌÒÍËÈ ·ÓÈ.

Que día aquel! Entre o fume que flotaba
Os franceses avanzaron como as nubes,
Todos sobre o noso reduto.
Os ulanos cos seus variados emblemas,
Os dragóns coas súas colas de cabalo,
Todos pasaron como lóstregos ante nós,
Todos pasaron por acó.

ÕÛ Ê ·˚Î ‰ÂÌÂÍ! —Í‚ÓÁ¸ ‰˚Ï ÎÂÚÛ˜ËÈ
‘‡ÌˆÛÁ˚ ‰‚ËÌÛÎËÒ¸, Í‡Í ÚÛ˜Ë,
» ‚Ò∏ Ì‡ Ì‡¯ Â‰ÛÚ.
”Î‡Ì˚ Ò ÔÂÒÚ˚ÏË ÁÌ‡˜Í‡ÏË,
ƒ‡„ÛÌ˚ Ò ÍÓÌÒÍËÏË ı‚ÓÒÚ‡ÏË,
¬ÒÂ ÔÓÏÂÎ¸ÍÌÛÎË ÔÂÂ‰ Ì‡Ï,
¬ÒÂ ÔÓ·˚‚‡ÎË ÚÛÚ.

Non veredes batallas así!...
As bandeiras enarborábanse como sombras,
Entre o fume brillaba o lume,
Resoaba o aceiro de Damasco, a metralla ouveaba,
E a man dos combatentes fartábase de picar,
E impedía que as balas pasasen voando
Unha montaña de corpos ensanguentados.

¬‡Ï ÌÂ ‚Ë‰‡Ú¸ Ú‡ÍËı Ò‡ÊÂÌËÈ!..
ÕÓÒËÎËÒ¸ ÁÌ‡ÏÂÌ‡, Í‡Í ÚÂÌË,
¬ ‰˚ÏÛ Ó„ÓÌ¸ ·ÎÂÒÚÂÎ,
«‚Û˜‡Î ·ÛÎ‡Ú, Í‡ÚÂ˜¸ ‚ËÁÊ‡Î‡,
–ÛÍ‡ ·ÓÈˆÓ‚ ÍÓÎÓÚ¸ ÛÒÚ‡Î‡,
» ˇ‰‡Ï ÔÓÎÂÚ‡Ú¸ ÏÂ¯‡Î‡
√Ó‡ ÍÓ‚‡‚˚ı ÚÂÎ.

O inimigo coñeceu non pouco aquel día
O que significa unha valorosa batalla rusa,
A nosa batalla corpo a corpo!...
Tremía a terra – como os nosos peitos,
Mesturáronse nunha caterva os cabalos, a xente,
E as salvas de miles de pezas de artillería
Mesturáronse nun prolongado ouleo…

»Á‚Â‰‡Î ‚‡„ ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ,
◊ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ÛÒÒÍËÈ ·ÓÈ Û‰‡Î˚È,
Õ‡¯ ÛÍÓÔ‡¯Ì˚È ·ÓÈ!..
«ÂÏÎˇ ÚˇÒÎ‡Ò¸ - Í‡Í Ì‡¯Ë „Û‰Ë,
—ÏÂ¯‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÛ˜Û ÍÓÌË, Î˛‰Ë,
» Á‡ÎÔ˚ Ú˚Òˇ˜Ë ÓÛ‰ËÈ
—ÎËÎËÒ¸ ‚ ÔÓÚˇÊÌ˚È ‚ÓÈ...

E chegou a noite. Todos estaban preparados
Para de madrugada emprender a nova batalla
E quedar de pé ata o final…
Empezaron a estalar os tambores E se retiraron os desvergonzados.
Entón empezamos a contar as feridas,
A contar os camaradas.

¬ÓÚ ÒÏÂÍÎÓÒ¸. ¡˚ÎË ‚ÒÂ „ÓÚÓ‚˚
«‡ÛÚ‡ ·ÓÈ Á‡ÚÂˇÚ¸ ÌÓ‚˚È
» ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÒÚÓˇÚ¸...
¬ÓÚ Á‡ÚÂ˘‡ÎË ·‡‡·‡Ì˚ » ÓÚÒÚÛÔËÎË ·ÛÒÛÏ‡Ì˚.
“Ó„‰‡ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ï˚ ÒÚ‡ÎË ‡Ì˚,
“Ó‚‡Ë˘ÂÈ Ò˜ËÚ‡Ú¸.

Si que había homes no noso tempo,
Unha xeración dura, valente:
Uns bogatires – non coma vós!
Mal destino lles tocou…
poucos regresaron do campo de batalla.
Se non fose por vontade de Deus,
Non entregarían Moscova!

ƒ‡, ·˚ÎË Î˛‰Ë ‚ Ì‡¯Â ‚ÂÏˇ,
ÃÓ„Û˜ÂÂ, ÎËıÓÂ ÔÎÂÏˇ:
¡Ó„‡Ú˚Ë - ÌÂ ‚˚.
œÎÓı‡ˇ ËÏ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ‰ÓÎˇ:
ÕÂÏÌÓ„ËÂ ‚ÂÌÛÎËÒ¸ Ò ÔÓÎˇ.
Ó„‰‡ · Ì‡ ÚÓ ÌÂ ·ÓÊ¸ˇ ‚ÓÎˇ,
ÕÂ ÓÚ‰‡ÎË · ÃÓÒÍ‚˚!

1837

<1837>

*****
As nubes

Тучи

Nubes do ceo, peregrinas eternas!
En perlada cadea sobre a estepa azul,
Precipitádevos, coma min, desterradas
Do querido norte en dirección sur.

“Û˜ÍË ÌÂ·ÂÒÌ˚Â, ‚Â˜Ì˚Â ÒÚ‡ÌÌËÍË!
—ÚÂÔ¸˛ Î‡ÁÛÌÓ˛, ˆÂÔ¸˛ ÊÂÏ˜ÛÊÌÓ˛
Ã˜ËÚÂÒ¸ ‚˚, ·Û‰ÚÓ Í‡Í ˇ ÊÂ,
ËÁ„Ì‡ÌÌËÍË
— ÏËÎÓ„Ó ÒÂ‚Â‡ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ˛ÊÌÛ˛.

Quen vos fai correr: seica a decisión do destino?
Seica a envexa encuberta? Seica o rancor manifesto?
Ou pesa sobre vós algún delito?
Ou a calumnia velenosa dos amigos?

ÚÓ ÊÂ ‚‡Ò „ÓÌËÚ: ÒÛ‰¸·˚ ÎË Â¯ÂÌËÂ?
«‡‚ËÒÚ¸ ÎË Ú‡ÈÌ‡ˇ? ÁÎÓ·‡ Î¸ ÓÚÍ˚Ú‡ˇ?
»ÎË Ì‡ ‚‡Ò Úˇ„ÓÚËÚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ?
»ÎË ‰ÛÁÂÈ ÍÎÂ‚ÂÚ‡ ˇ‰Ó‚ËÚ‡ˇ?

Non, abúrrenvos os campos de cereais estériles…

Eternamente frías, eternamente libres,
Non hai patria para vós nin hai desterro.

ÕÂÚ, ‚‡Ï Ì‡ÒÍÛ˜ËÎË ÌË‚˚
·ÂÒÔÎÓ‰Ì˚Â...
◊ÛÊ‰˚ ‚‡Ï ÒÚ‡ÒÚË Ë ˜ÛÊ‰˚
ÒÚ‡‰‡ÌËˇ;
¬Â˜ÌÓ ıÓÎÓ‰Ì˚Â, ‚Â˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â,
ÕÂÚ Û ‚‡Ò Ó‰ËÌ˚, ÌÂÚ ‚‡Ï ËÁ„Ì‡ÌËˇ.

1840

1840

Alleas a vós son as paixóns e alleos os sufrimentos;

*****
Enfastiado e triste, e ninguén que me tenda unha man

И скучно и грустно, и некому руку подать

Enfastiado e triste, e ninguén que me tenda unha man
Nese momento de adversidade espiritual…
Desexos!... de que serve inutil e eternamente desexar?...
E os anos pasan – todos os mellores anos!

» ÒÍÛ˜ÌÓ Ë „ÛÒÚÌÓ, Ë ÌÂÍÓÏÛ ÛÍÛ ÔÓ‰‡Ú¸
¬ ÏËÌÛÚÛ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ ÌÂ‚Á„Ó‰˚...
∆ÂÎ‡Ì¸ˇ!... ˜ÚÓ ÔÓÎ¸Á˚ Ì‡Ô‡ÒÌÓ Ë ‚Â˜ÌÓ ÊÂÎ‡Ú¸?...
¿ „Ó‰˚ ÔÓıÓ‰ˇÚ - ‚ÒÂ ÎÛ˜¯ËÂ „Ó‰˚!

Amar… pero a quen?... por un tempo – non paga a pena,
Ademais amar para sempre é imposible.
E mirar dentro dun? – alí non hai pegada do pasado:
As alegrías e os sufrimentos, alí todo é fútil…

À˛·ËÚ¸... ÌÓ ÍÓ„Ó ÊÂ?.. Ì‡ ‚ÂÏˇ - ÌÂ ÒÚÓËÚ ÚÛ‰‡,
¿ ‚Â˜ÌÓ Î˛·ËÚ¸ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
¬ ÒÂ·ˇ ÎË Á‡„ÎˇÌÂ¯¸? - Ú‡Ï ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÌÂÚ Ë ÒÎÂ‰‡:
» ‡‰ÓÒÚ¸, Ë ÏÛÍË, Ë ‚Ò∏ Ú‡Ï ÌË˜ÚÓÊÌÓ...

E as paixóns? – pero tarde ou cedo a súa doce doenza

É unha broma baleira e frívola…

◊ÚÓ ÒÚ‡ÒÚË? - ‚Â‰¸ ‡ÌÓ ËÎ¸ ÔÓÁ‰ÌÓ Ëı ÒÎ‡‰ÍËÈ
ÌÂ‰Û„
»Ò˜ÂÁÌÂÚ ÔË ÒÎÓ‚Â ‡ÒÒÛ‰Í‡;
» ÊËÁÌ¸, Í‡Í ÔÓÒÏÓÚË¯¸ Ò ıÓÎÓ‰Ì˚Ï ‚ÌËÏ‡Ì¸ÂÏ
‚ÓÍÛ„ “‡Í‡ˇ ÔÛÒÚ‡ˇ Ë „ÎÛÔ‡ˇ ¯ÛÚÍ‡...

1840

1840

Desaparecerá detrás da palabra da razón;
E a vida, se miras ao redor cunha fría atención –

*****
Saio solitario ao camiño

Выхожу один я на дорогу

Saio solitario ao camiño;
Entre a néboa a senda pedregosa brilla;
A noite fica silandeira. O ermo atende a Deus,
E unha estrela con outra estrela conversa.

¬˚ıÓÊÛ Ó‰ËÌ ˇ Ì‡ ‰ÓÓ„Û;
—Í‚ÓÁ¸ ÚÛÏ‡Ì ÍÂÏÌËÒÚ˚È ÔÛÚ¸ ·ÎÂÒÚËÚ;
ÕÓ˜¸ ÚËı‡. œÛÒÚ˚Ìˇ ‚ÌÂÏÎÂÚ ·Ó„Û,
» Á‚ÂÁ‰‡ Ò Á‚ÂÁ‰Ó˛ „Ó‚ÓËÚ.

Respírase no ceo solemnidade e prodixio!
Dorme a terra nun resplandor azul…
Por que me sinto tan doente e tan pesaroso?
Seica agardo algo? Seica lamento algo?

¬ ÌÂ·ÂÒ‡ı ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë ˜Û‰ÌÓ!
—ÔËÚ ÁÂÏÎˇ ‚ ÒËˇÌ¸Â „ÓÎÛ·ÓÏ...
◊ÚÓ ÊÂ ÏÌÂ Ú‡Í ·ÓÎ¸ÌÓ Ë Ú‡Í ÚÛ‰ÌÓ?
∆‰Û Î¸ ˜Â„Ó? Ê‡ÎÂ˛ ÎË Ó ˜∏Ï?

Pois xa nada agardo da vida,
E non sinto mágoa por nada do pasado;
A liberdade e a paz procuro!
Quixera evadirme e durmir!

”Ê ÌÂ Ê‰Û ÓÚ ÊËÁÌË ÌË˜Â„Ó ˇ,
» ÌÂ Ê‡Î¸ ÏÌÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÌË˜ÛÚ¸;
ﬂ Ë˘Û Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë ÔÓÍÓˇ!
ﬂ · ıÓÚÂÎ Á‡·˚Ú¸Òˇ Ë Á‡ÒÌÛÚ¸!

Mais non co xélido sono da sepultura…
Pois quixera por sempre durmir,
Que no meu peito adurmiñasen as forzas da vida,
Que o alento alzase apenas o meu peito;

ÕÓ ÌÂ ÚÂÏ ıÓÎÓ‰Ì˚Ï ÒÌÓÏ ÏÓ„ËÎ˚...
ﬂ · ÊÂÎ‡Î Ì‡‚ÂÍË Ú‡Í Á‡ÒÌÛÚ¸,
◊ÚÓ· ‚ „Û‰Ë ‰ÂÏ‡ÎË ÊËÁÌË ÒËÎ˚,
◊ÚÓ· ‰˚¯‡ ‚Á‰˚Ï‡Î‡Ò¸ ÚËıÓ „Û‰¸;

Que día e noite aloumiñando o meu oído,
Sobre o amor una voz melosa me cantase,
Que sobre min un carballo sombrío
Eternamente verde se inclinase e murmurase.

◊ÚÓ· ‚Ò˛ ÌÓ˜¸, ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸ ÏÓÈ ÒÎÛı ÎÂÎÂˇ,
œÓ Î˛·Ó‚¸ ÏÌÂ ÒÎ‡‰ÍËÈ „ÓÎÓÒ ÔÂÎ,
Õ‡‰Ó ÏÌÓÈ ˜ÚÓ· ‚Â˜ÌÓ ÁÂÎÂÌÂˇ
“∏ÏÌ˚È ‰Û· ÒÍÎÓÌˇÎÒˇ Ë ¯ÛÏÂÎ.

1841

1841
*****

O penedo

Утес

Unha pequena nube de ouro fixo noite
No peito dun penedo xigante,
De mañá cedo partiu ás présas,
Xogando leda polo azul do ceo;

ÕÓ˜Â‚‡Î‡ ÚÛ˜Í‡ ÁÓÎÓÚ‡ˇ
Õ‡ „Û‰Ë ÛÚÂÒ‡-‚ÂÎËÍ‡Ì‡,
”ÚÓÏ ‚ ÔÛÚ¸ ÓÌ‡ ÛÏ˜‡Î‡Ò¸ ‡ÌÓ,
œÓ Î‡ÁÛË ‚ÂÒÂÎÓ Ë„‡ˇ;

Mais unha pegada húmida quedou nunha engurra
Do vello penedo. Senlleiro
Fica sumido en pensamentos,
E en secreto chora no ermo.

ÕÓ ÓÒÚ‡ÎÒˇ ‚Î‡ÊÌ˚È ÒÎÂ‰ ‚
ÏÓ˘ËÌÂ
—Ú‡Ó„Ó ÛÚÂÒ‡. Œ‰ËÌÓÍÓ
ŒÌ ÒÚÓËÚ, Á‡‰ÛÏ‡‚¯ËÒ¸ „ÎÛ·ÓÍÓ,
» ÚËıÓÌ¸ÍÓ ÔÎ‡˜ÂÚ ÓÌ ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ.

1841

1841
*****

O demo

Демон

II, 10

II, 10

Tamara
Oh! Quen es ti? As túas palabras son perigosas!
Quen te envía o ceo ou o inferno?
Que desexas?...

Тамара
Œ! ÍÚÓ Ú˚? Â˜¸ Ú‚Óˇ ÓÔ‡ÒÌ‡!
“Â·ˇ ÔÓÒÎ‡Î ÏÌÂ ‡‰ ËÎ¸ ‡È?
◊Â„Ó Ú˚ ıÓ˜Â¯¸?..

Demo
Que fermosa es!

Демон
“˚ ÔÂÍ‡ÒÌ‡!

Tamara
Pero fala, quen es ti? Responde…

Тамара
ÕÓ ÏÓÎ‚Ë, ÍÚÓ Ú˚? ÓÚ‚Â˜‡È...

Demo
Eu son aquel que escoitabas
En silencio á media noite,
Cuxo pensamento murmuráballe á túa alma,
Cuxa tristeza confusamente adiviñabas,
Cuxa imaxe vías entre soños.
Eu son aquel cuxa ollada a esperanza destrúe;
Aquel a quen ninguén ama;
Son o azoute dos meus escravos na terra,
Son o príncipe do coñecemento e a liberdade,
Son o inimigo dos ceos, son a maldade da natureza,
E xa ves, estou aos teus pés!
A ti che ofrezo conmovido
Esta silenciosa oración de amor,
O meu primeiro tormento na terra
E as miñas primeiras lágrimas.
Oh! Escóitaas, ten piedade!
Cunha palabra túa poderíasme facer volver
Cara ao ben e cara ao ceo.
Co sagrado manto do teu amor
Cuberto, presentaríame eu alá,
Como un anxo novo nun resplandor novo,
Oh! Tan só escóitame, suplícocho,
Son o teu escravo, — ámote!
Tan axiña como te vin,
De pronto empecei a odiar secretamente
A inmortalidade e o poder meu.
Comecei a envexar moi ao meu pesar
As nunca plenas alegrías mundanas;
Non vivir coma ti me xa me causa dolor,
E horrible sería vivir separado de ti.
No meu corazón sen vida un raio inesperado
Prendeu de novo con viveza,
E a tristeza no fondo da vella ferida
Comezou a remexerse, como unha serpe.
Que é para min esta eternidade sen ti?
A infinidade dos meus dominios?
Ocas palabras altisonantes,
Un templo extenso, carente de deuses!

Демон
ﬂ ÚÓÚ, ÍÓÚÓÓÏÛ ‚ÌËÏ‡Î‡
“˚ ‚ ÔÓÎÛÌÓ˜ÌÓÈ ÚË¯ËÌÂ,
◊¸ˇ Ï˚ÒÎ¸ ‰Û¯Â Ú‚ÓÂÈ ¯ÂÔÚ‡Î‡,
◊¸˛ „ÛÒÚ¸ Ú˚ ÒÏÛÚÌÓ ÓÚ„‡‰‡Î‡,
◊ÂÈ Ó·‡Á ‚Ë‰ÂÎ‡ ‚Ó ÒÌÂ.
ﬂ ÚÓÚ, ˜ÂÈ ‚ÁÓ Ì‡‰ÂÊ‰Û „Û·ËÚ;
ﬂ ÚÓÚ, ÍÓ„Ó ÌËÍÚÓ ÌÂ Î˛·ËÚ;
ﬂ ·Ë˜ ‡·Ó‚ ÏÓËı ÁÂÏÌ˚ı,
ﬂ ˆ‡¸ ÔÓÁÌ‡Ì¸ˇ Ë Ò‚Ó·Ó‰˚,
ﬂ ‚‡„ ÌÂ·ÂÒ, ˇ ÁÎÓ ÔËÓ‰˚,
», ‚Ë‰Ë¯¸, — ˇ Û ÌÓ„ Ú‚ÓËı!
“Â·Â ÔËÌÂÒ ˇ ‚ ÛÏËÎÂÌ¸Â
ÃÓÎËÚ‚Û ÚËıÛ˛ Î˛·‚Ë,
«ÂÏÌÓÂ ÔÂ‚ÓÂ ÏÛ˜ÂÌ¸Â
» ÒÎÂÁ˚ ÔÂ‚˚Â ÏÓË.
Œ! ‚˚ÒÎÛ¯‡È — ËÁ ÒÓÊ‡ÎÂÌ¸ˇ!
ÃÂÌˇ ‰Ó·Û Ë ÌÂ·ÂÒ‡Ï
“˚ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸ ÏÓ„Î‡ ·˚ ÒÎÓ‚ÓÏ.
“‚ÓÂÈ Î˛·‚Ë Ò‚ˇÚ˚Ï ÔÓÍÓ‚ÓÏ
Œ‰ÂÚ˚È, ˇ ÔÂ‰ÒÚ‡Î ·˚ Ú‡Ï,
‡Í ÌÓ‚˚È ‡Ì„ÂÎ ‚ ·ÎÂÒÍÂ ÌÓ‚ÓÏ;
Œ! ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÎÛ¯‡È, ÏÓÎ˛, —
ﬂ ‡· Ú‚ÓÈ, — ˇ ÚÂ·ˇ Î˛·Î˛!
ÀË¯¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ˇ ÚÂ·ˇ Û‚Ë‰ÂÎ —
» Ú‡ÈÌÓ ‚‰Û„ ‚ÓÁÌÂÌ‡‚Ë‰ÂÎ
¡ÂÒÒÏÂÚËÂ Ë ‚Î‡ÒÚ¸ ÏÓ˛.
ﬂ ÔÓÁ‡‚Ë‰Ó‚‡Î ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ
ÕÂÔÓÎÌÓÈ ‡‰ÓÒÚË ÁÂÏÌÓÈ;
ÕÂ ÊËÚ¸, Í‡Í Ú˚, ÏÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎ¸ÌÓ,
» ÒÚ‡¯ÌÓ — ÓÁÌÓ ÊËÚ¸ Ò ÚÓ·ÓÈ.
¬ ·ÂÒÍÓ‚ÌÓÏ ÒÂ‰ˆÂ ÎÛ˜ ÌÂÊ‰‡ÌÌ˚È
ŒÔˇÚ¸ Á‡ÚÂÔÎËÎÒˇ ÊË‚ÂÈ,
» „ÛÒÚ¸ Ì‡ ‰ÌÂ ÒÚ‡ËÌÌÓÈ ‡Ì˚
«‡¯Â‚ÂÎËÎ‡Òˇ, Í‡Í ÁÏÂÈ.
◊ÚÓ ·ÂÁ ÚÂ·ˇ ÏÌÂ ˝Ú‡ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸?
ÃÓËı ‚Î‡‰ÂÌËÈ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸?
œÛÒÚ˚Â Á‚Û˜Ì˚Â ÒÎÓ‚‡,
Œ·¯ËÌ˚È ı‡Ï — ·ÂÁ ·ÓÊÂÒÚ‚‡!

1841

1841

Esta parte amosa o momento no que o demo intenta seducir a Tamara e arredala do convento no que está recluída por
vontade propia despois de que o seu prometido, de camiño ao seu casamento, fose asasinado por unha banda de
osetos, habitantes do Cáucaso do norte de orixe musulmá en loita permanente cos rusos e xeorxianos.
*****

O soño

Сон

Á solleira do mediodía nun val de Daguestán
Con chumbo no peito ficaba eu inmóbil;
Profunda aínda fumegaba a ferida,
Gota a gota o sangue meu se derramaba.

¬ ÔÓÎ‰ÌÂ‚Ì˚È Ê‡ ‚ ‰ÓÎËÌÂ ƒ‡„ÂÒÚ‡Ì‡
— Ò‚ËÌˆÓÏ ‚ „Û‰Ë ÎÂÊ‡Î ÌÂ‰‚ËÊËÏ ˇ;
√ÎÛ·ÓÍ‡ˇ Â˘Â ‰˚ÏËÎ‡Ò¸ ‡Ì‡,
œÓ Í‡ÔÎÂ ÍÓ‚¸ ÚÓ˜ËÎ‡Òˇ ÏÓˇ.

Xacía eu senlleiro na area do val.
Os cantos das rochas estreitábanse ao meu redor,
E o sol abrasaba os seus cumes amarelos
Así coma min, pero durmía eu o sono da morte.

ÀÂÊ‡Î Ó‰ËÌ ˇ Ì‡ ÔÂÒÍÂ ‰ÓÎËÌ˚.
”ÒÚÛÔ˚ ÒÍ‡Î ÚÂÒÌËÎËÒˇ ÍÛ„ÓÏ,
» ÒÓÎÌˆÂ Ê„ÎÓ Ëı ÊÂÎÚ˚Â ‚Â¯ËÌ˚
» Ê„ÎÓ ÏÂÌˇ - ÌÓ ÒÔ‡Î ˇ ÏÂÚ‚˚Ï ÒÌÓÏ.

E soñaba cunha luz resplandecente
Dunha festa nocturna na miña terra natal.
Mulleres novas, con coroas de flores,
Tiñan unha conversa alegre sobre min.

» ÒÌËÎÒˇ ÏÌÂ ÒËˇ˛˘ËÈ Ó„ÌˇÏË
¬Â˜ÂÌËÈ ÔË ‚ Ó‰ËÏÓÈ ÒÚÓÓÌÂ.
ÃÂÊ ˛Ì˚ı ÊÂÌ, Û‚ÂÌ˜‡ÌÌ˚ı ˆ‚ÂÚ‡ÏË,
ÿÂÎ ‡Á„Ó‚Ó ‚ÂÒÂÎ˚È Ó·Ó ÏÌÂ.

Mais, sen entrar na alegre conversa,
Sentábase alí unha con aire pensativo,
E nun soño triste a súa alma nova
Sabe Deus por que tiña inmersa;

ÕÓ, ‚ ‡Á„Ó‚Ó ‚ÂÒÂÎ˚È ÌÂ ‚ÒÚÛÔ‡ˇ,
—Ë‰ÂÎ‡ Ú‡Ï Á‡‰ÛÏ˜Ë‚Ó Ó‰Ì‡,
» ‚ „ÛÒÚÌ˚È ÒÓÌ ‰Û¯‡ ÂÂ ÏÎ‡‰‡ˇ
¡Ó„ ÁÌ‡ÂÚ ˜ÂÏ ·˚Î‡ ÔÓ„ÛÊÂÌ‡;

E soñaba cun val de Daguestán;
Un cadáver coñecido xacía no val aquel,
No seu peito, fumegante, ennegrecía unha ferida,
E o sangue manaba nun fío frío axiña.

» ÒÌËÎ‡Ò¸ ÂÈ ‰ÓÎËÌ‡ ƒ‡„ÂÒÚ‡Ì‡;
«Ì‡ÍÓÏ˚È ÚÛÔ ÎÂÊ‡Î ‚ ‰ÓÎËÌÂ ÚÓÈ;
¬ Â„Ó „Û‰Ë, ‰˚ÏˇÒ¸, ˜ÂÌÂÎ‡ ‡Ì‡,
» ÍÓ‚¸ ÎËÎ‡Ò¸ ıÎ‡‰Â˛˘ÂÈ ÒÚÛÂÈ.

1841

1841
*****
*****

Fiodor Ivánovich Tiútchev
Fiodor Ivánovich Tiútchev é, xunto con Pushkin e Lermontov, un dos poetas máis destacados da literatura rusa do
século XIX. Naceu o 5 de decembro de 1803 no seo dunha familia nobre de Ovstug (provincia de Briansk). Tivo
unha educación esmerada cunha forte influencia clásica, francófona e xermanófila.
Ingresou na universidade de Moscova en 1819 para estudar filoloxía, que rematou en 1821. Un ano máis tarde
ingresou no servizo diplomático sendo destinado á delegación rusa de Múnic, onde permaneceu ata 1837. Alí se fixo
amigo de poetas como Heinrich Heine ou filósofos como Friedrich Schelling, quen influiría decisivamente na poética
de Tiútchev coa obra Filosofía da natureza. Ademais deles, Byron, Shakespeare, Schiller, Goethe ou Hegel foron a
miúdo fonte de inspiración.
En 1826 namorouse de Amalie von Lerchenfeld, de 16 anos, para quen compuxo uns primeiros poemas de fonda
inspiración romántica. A nai de Amalie impediu o casamento. Foi un amor frustado que Tiútchev lembraría toda a
vida. Pouco despois casou, primeiro en 1826, con Emili-Eleonora Peterson e, trala súa morte en 1838, con Ernestina
Dörnberg, en 1839.
Por mor do seu labor na delegación rusa, viaxou por Alemaña, Suíza, Austria, Francia ou Grecia e regresou
temporalmente a Rusia en 1830. En 1837 foi trasladado á embaixada rusa en Turín mais a cidade non se adaptou á
cidade e en 1839 decidiu regresar a Alemaña onde residiu cinco anos máis antes da súa volta a Rusia en 1844. De
volta en Rusia, foi admitido na Oficina de Relacións Exteriores en 1845 e en 1848 foi nomeado director do Comité de
Censura Estranxeira. Grazas a isto, afianzou o seu prestixio social entre os salóns da alta sociedade rusa, onde era
admirado polo seu talento e maneiras cortesás. Politicamente defendía as ideas reaccionarias do paneslavismo, na que
Rusia debería ser o líder dos pobos eslavos fronte a corrupción moral de occidente. Ata a súa morte estivo
obsesionado polo destino histórico de Rusia, a pesar da amargura creada polo fracaso da guerra de Crimea en 1856.
Ao 47 anos, en 1850, Tiútchev volveuse namorar profundamente. Esta vez de Elena Deniseva, de 24 anos, que asistía
ao Instituto Smolnii onde a nai era a directora. A relación durou ata a morte de Elena en 1864. Moi axiña Elena
obsesionouse con ser a única esposa de Tiútchev. Aínda que el mantiña todo o prestixio social, a sociedade condenou
ao ostracismo a Elena e á súa familia. Desta relación son froitos os poemas amorosos encadrados no que se coñece
como “ciclo Deniseva”. Tiútchev nunca se recuperou do sufrimento que lle causou a marxinación social a Elena.
Os últimos oito anos da vida de Tiútchev foron de continuo sufrimento pola morte sucesiva de cinco fillos e as
continuas recaídas de saúde. Son escasos os poemas escritos por Tiútchev nestes anos. Fiodor Tiútchev morreu o 27
de xullo de 1873 en Tsárskoye Sieló.
Como poeta, Tiútchev é a ponte que une a poesía rusa da primeira metade do século XVIII co movemento simbolista.
O recoñecemento literario de Tiútchev resultou ser bastante serodio. A primeira publicación de Tiútchev foi como
tradutor da Epístola de Horacio aos Micenos en 1819. As súas composición se distinguían das dos seus
contemporáneos por empregar termos eslavos máis solemnes e arcaizantes. Sen embargo. Nunca participou na vida
literaria e nunca se considerou a si mesmo como poeta. Frecuentemente perdía ou destruía as súas composicións.
Entre 1836 e 1840 un amigo de Tiútchev envíou uns corenta poemas ao xornal O Contemporáneo, dirixido por
Pushkin. Os poemas, asinados unicamente F.T., pasaron totalmente desapercibidos. Durante 14 anos Tiútchev non
volveu publicar unha soa poesía. Tiútchev empezou a ser valorado como poeta a raíz dun artigo que Nekrasov
publicou gabando a súa poesía en 1850 e a edición en libro preparada por Turgueniev en 1854. Tiveron que pasar
outros 14 anos para que publicase unha segunda colección de poesía en 1868.
A obra de Tiútchev abrangue escasamente os catrocentos poemas desde 1817 ata 1873. A metade son traducións,
poemas soltos ou poemas políticos. Das outras duascentas composicións pouco máis da metade alcanzan unha
calidade salientable. E aínda que en moitas ocasións son poemas breves, Tiútchev está considerado á altura de
Lermontov ou de Pushkin. Áínda que a súa obra poética é escasa, consérvanse 1200 cartas, escritas en francés.
A natureza, o amor e a política foron as tres únicas preocupación poéticas en Tiútchev. Existen outros temas de índole
relixioso pero que están conectados coa visión política. Tiútchev foi redescuberto a principios do século XX por
autores simbolistas como Briusov, Bieli ou Blok como alternativa a Pushkin.

*****
*****
Visión

Видение

Chega unha hora, na noite, de silencio universal,
E nesa hora de aparicións e prodixios
A carroza vivente do universo
Paséase abertamente polo santuario do ceo.

≈ÒÚ¸ ÌÂÍËÈ ˜‡Ò, ‚ ÌÓ˜Ë, ‚ÒÂÏËÌÓ„Ó
ÏÓÎ˜‡Ì¸ˇ,
» ‚ ÓÌ˚È ˜‡Ò ˇ‚ÎÂÌËÈ Ë ˜Û‰ÂÒ
∆Ë‚‡ˇ ÍÓÎÂÒÌËˆ‡ ÏËÓÁ‰‡Ì¸ˇ
ŒÚÍ˚ÚÓ Í‡ÚËÚÒˇ ‚ Ò‚ˇÚËÎË˘Â ÌÂ·ÂÒ.

Entón espésase a noite, como o caos nas augas;
O esquecemento, como un Atlas, aflixe a terra;
Só a alma virxinal da Musa
Con proféticos soños os deuses desacougan!

“Ó„‰‡ „ÛÒÚÂÂÚ ÌÓ˜¸, Í‡Í ı‡ÓÒ Ì‡ ‚Ó‰‡ı;
¡ÂÒÔ‡ÏˇÚÒÚ‚Ó, Í‡Í ¿ÚÎ‡Ò, ‰‡‚ËÚ ÒÛ¯Û;
ÀË¯¸ ÃÛÁ˚ ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰Û¯Û
¬ ÔÓÓ˜ÂÒÍËı ÚÂ‚ÓÊ‡Ú ·Ó„Ë ÒÌ‡ı!

1829

<1829>
*****

Serán de outono

Осенний вечер

Hai na serenidade dos seráns de outono
Un encanto misterioso, enternecido:
Un brillo sinistro e unha mestura colorida de árbores,
Un suave e lánguido frufrú de follas púrpuras,
Un azul celeste brumoso e silencioso
Sobre a terra que tristemente queda orfa,
E, como un presentimento de vindeiras tormentas,
Ás veces aparece o vento frío impetuoso,
A perda, o esgotamento – e sobre todo
Ese doce sorriso de murchamento
Que na existencia razoable chamamos
Pudor divino do sufrimento.

≈ÒÚ¸ ‚ Ò‚ÂÚÎÓÒÚË ÓÒÂÌÌËı ‚Â˜ÂÓ‚
”ÏËÎ¸Ì‡ˇ, Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔÂÎÂÒÚ¸:
«ÎÓ‚Â˘ËÈ ·ÎÂÒÍ Ë ÔÂÒÚÓÚ‡ ‰Â∏‚,
¡‡„ˇÌ˚ı ÎËÒÚ¸Â‚ ÚÓÏÌ˚È, Î∏„ÍËÈ ¯ÂÎÂÒÚ,
“ÛÏ‡ÌÌ‡ˇ Ë ÚËı‡ˇ Î‡ÁÛ¸
Õ‡‰ „ÛÒÚÌÓ-ÒËÓÚÂ˛˘ÂÈ ÁÂÏÎ∏˛,
», Í‡Í ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ÒıÓ‰ˇ˘Ëı ·Û¸,
œÓ˚‚ËÒÚ˚È, ıÓÎÓ‰Ì˚È ‚ÂÚ ÔÓÓ˛,
”˘Â·, ËÁÌÂÏÓÊÂÌ¸Â - Ë Ì‡ ‚Ò∏Ï
“‡ ÍÓÚÍ‡ˇ ÛÎ˚·Í‡ Û‚ˇ‰‡Ì¸ˇ,
◊ÚÓ ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Â ‡ÁÛÏÌÓÏ Ï˚ ÁÓ‚∏Ï
Божественной стыдливостью страданья.

Outubro 1830

Октябрь 1830
*****

Igual que o océano apreixa a esfera terrestre

Как океан объемлет шар земной

Igual que o océano aperta a esfera terrestre,
Vai a vida terreal apreixada polo sono;
Chega a noite, e coas súas ondas sonoras
Rompe o elemento na súa beiramar.

‡Í ÓÍÂ‡Ì Ó·˙ÂÏÎÂÚ ¯‡ ÁÂÏÌÓÈ,
«ÂÏÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸ ÍÛ„ÓÏ Ó·˙ˇÚ‡ ÒÌ‡ÏË;
Õ‡ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÓ˜¸ - Ë Á‚Û˜Ì˚ÏË ‚ÓÎÌ‡ÏË
—ÚËıËˇ ·¸ÂÚ Ó ·ÂÂ„ Ò‚ÓÈ.

Esa voz súa; empúxanos e convida…
No peirao emerxeu unha nave máxica á vida;
A marea medra e de seguida nos leva
Na inmensidade das ondas escuras.

“Ó „Î‡Ò ÂÂ; ÓÌ ÌÛ‰ËÚ Ì‡Ò Ë ÔÓÒËÚ...
”Ê ‚ ÔËÒÚ‡ÌË ‚ÓÎ¯Â·Ì˚È ÓÊËÎ ˜ÂÎÌ;
œËÎË‚ ‡ÒÚÂÚ Ë ·˚ÒÚÓ Ì‡Ò ÛÌÓÒËÚ
¬ ÌÂËÁÏÂËÏÓÒÚ¸ ÚÂÏÌ˚ı ‚ÓÎÌ.

A bóveda celeste ardendo de gloria de estrelas,
Desde a súa fondura nos mira misteriosamente,
E navegamos por un abismo en chamas
Que por todas partes nos rodea.

ÕÂ·ÂÒÌ˚È Ò‚Ó‰, „Óˇ˘ËÈ ÒÎ‡‚ÓÈ Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ,
“‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ „Îˇ‰ËÚ ËÁ „ÎÛ·ËÌ˚,» Ï˚ ÔÎ˚‚ÂÏ, Ô˚Î‡˛˘Â˛ ·ÂÁ‰ÌÓÈ
—Ó ‚ÒÂı ÒÚÓÓÌ ÓÍÛÊÂÌ˚.

1830

<1830>
*****

Silentium!

Silentium!

Garda silencio, ocúltate e agocha
Os sentimentos, os soños propios;
Que no fondo da alma
Emerxan e se extingan
En silencio, como estrelas na noite;
Admíraos, e garda silencio.

ÃÓÎ˜Ë, ÒÍ˚‚‡ÈÒˇ Ë Ú‡Ë
» ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë ÏÂ˜Ú˚ Ò‚ÓË œÛÒÍ‡È ‚ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ „ÎÛ·ËÌÂ
¬ÒÚ‡˛Ú Ë Á‡ıÓ‰ˇÚ ÓÌÂ
¡ÂÁÏÓÎ‚ÌÓ, Í‡Í Á‚ÂÁ‰˚ ‚ ÌÓ˜Ë,À˛·ÛÈÒˇ ËÏË - Ë ÏÓÎ˜Ë.

Como ao corazón falarlle un?
Os demais como te van comprender?
Seica van entender por que vives?
O pensamento expresado tórnase mentira.
Cando se escava, túrbase o manancial,
Nútrete deles, e garda silencio.

‡Í ÒÂ‰ˆÛ ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÒÂ·ˇ?
ƒÛ„ÓÏÛ Í‡Í ÔÓÌˇÚ¸ ÚÂ·ˇ?
œÓÈÏ∏Ú ÎË ÓÌ, ˜ÂÏ Ú˚ ÊË‚∏¯¸?
Ã˚ÒÎ¸ ËÁÂ˜∏ÌÌ‡ˇ ÂÒÚ¸ ÎÓÊ¸.
¬Á˚‚‡ˇ, ‚ÓÁÏÛÚË¯¸ ÍÎ˛˜Ë,œËÚ‡ÈÒˇ ËÏË - Ë ÏÓÎ˜Ë.

Aprende a vivir só dentro de ti,
Cabe todo un mundo na túa alma
De enigmáticos e máxicos pensamentos;
Afógaos o balbordo exterior,
Disípaos os raios diúrnos,
Atende o seu canto, e garda silencio..!

ÀË¯¸ ÊËÚ¸ ‚ ÒÂ·Â Ò‡ÏÓÏ ÛÏÂÈ ≈ÒÚ¸ ˆÂÎ˚È ÏË ‚ ‰Û¯Â Ú‚ÓÂÈ
“‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ-‚ÓÎ¯Â·Ì˚ı ‰ÛÏ;
»ı Ó„ÎÛ¯ËÚ Ì‡ÛÊÌ˚È ¯ÛÏ,
ƒÌÂ‚Ì˚Â ‡Á„ÓÌˇÚ ÎÛ˜Ë,¬ÌËÏ‡È Ëı ÔÂÌ¸˛ - Ë ÏÓÎ˜Ë!..

1829/1830

<1829>, начало 1830-х годов
*****

Soño no mar

Сон на море

O mar e a tempestade abalaban a nosa nave,
Adurmiñado, vinme totalmente entregado ao antollo das ondas.
Dúas inmensidades había dentro min,
E comigo caprichosamente brincaban.
Ao meu redor, como címbalos, resoaban os cons,
Chamábanse os ventos e cantaban as ondas.
Nun caos de sons xacía eu abouxado,
Mais sobre este caos de sons corría o meu soño.
Magoantemente vívido, maxicamente mudo,
Flotaba livián sobre a bruante escuridade.
Entre febrís raios desvelou o seu mundo:
A terra reverdecía, resplandecía o éter,
Os xardíns labirínticos, os pazos, as columnas,
E unha multitude de xente silenciosa a buligar.
Recoñecín moitos rostros descoñecidos para min,

» ÏÓÂ, Ë ·Ûˇ Í‡˜‡ÎË Ì‡¯ ˜ÂÎÌ;
ﬂ, ÒÓÌÌ˚È, ·˚Î ÔÂ‰‡Ì ‚ÒÂÈ ÔËıÓÚË ‚ÓÎÌ.
ƒ‚Â ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË ·˚ÎË ‚Ó ÏÌÂ,
» ÏÌÓÈ Ò‚ÓÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ë„‡ÎË ÓÌÂ.
¬ÍÛ„ ÏÂÌˇ, Í‡Í ÍËÏ‚‡Î˚, Á‚Û˜‡ÎË ÒÍ‡Î˚,
ŒÍÎËÍ‡ÎËÒˇ ‚ÂÚ˚ Ë ÔÂÎË ‚‡Î˚.
ﬂ ‚ ı‡ÓÒÂ Á‚ÛÍÓ‚ ÎÂÊ‡Î Ó„ÎÛ¯ÂÌ,
ÕÓ Ì‡‰ ı‡ÓÒÓÏ Á‚ÛÍÓ‚ ÌÓÒËÎÒˇ ÏÓÈ ÒÓÌ.
¡ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ-ˇÍËÈ, ‚ÓÎ¯Â·ÌÓ-ÌÂÏÓÈ,
ŒÌ ‚ÂˇÎ ÎÂ„ÍÓ Ì‡‰ „ÂÏˇ˘Â˛ Ú¸ÏÓÈ.
¬ ÎÛ˜‡ı Ó„ÌÂ‚Ëˆ˚ ‡Á‚ËÎ ÓÌ Ò‚ÓÈ ÏË «ÂÏÎˇ ÁÂÎÂÌÂÎ‡, Ò‚ÂÚËÎÒˇ ˝ÙË,
—‡‰˚-Î‡‚ËËÌÙ˚, ˜ÂÚÓ„Ë, ÒÚÓÎÔ˚,
» ÒÓÌÏ˚ ÍËÔÂÎË ·ÂÁÏÓÎ‚ÌÓÈ ÚÓÎÔ˚.
ﬂ ÏÌÓ„Ó ÛÁÌ‡Î ÏÌÂ ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚ı ÎËˆ,

Vin criaturas máxicas, misteriosas aves,
Polas alturas da creación, igual que Deus, eu andaba,
E o mundo debaixo de min inmóbil brillaba.
Mais alén de todos os soños, como o ouleo dun meigo,
Oía o balbordo do abismo do mar,
E no espazo sereno de visións e soños
Irrompía a escuma das ondas a bruar.

«ÂÎ Ú‚‡ÂÈ ‚ÓÎ¯Â·Ì˚ı, Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÔÚËˆ,
œÓ ‚˚ÒˇÏ Ú‚ÓÂÌ¸ˇ, Í‡Í ·Ó„, ˇ ¯‡„‡Î,
» ÏË ÔÓ‰Ó ÏÌÓ˛ ÌÂ‰‚ËÊÌ˚È ÒËˇÎ.
ÕÓ ‚ÒÂ „ÂÁ˚ Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸, Í‡Í ‚ÓÎ¯Â·ÌËÍ‡ ‚ÓÈ,
ÃÌÂ ÒÎ˚¯‡ÎÒˇ „ÓıÓÚ ÔÛ˜ËÌ˚ ÏÓÒÍÓÈ,
» ‚ ÚËıÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚Ë‰ÂÌËÈ Ë ÒÌÓ‚
¬˚‚‡Î‡Òˇ ÔÂÌ‡ Â‚Û˘Ëı ‚‡ÎÓ‚.

1830

<1830>
*****

Amo os teus ollos, miña amiga

Люблю глаза твои, мой друг

Amo os teus ollos, miña amiga,
Co seu brillo ardente, feiticeiro,
Cando de repente os alzas
E, tal como un relampo do ceo,
Lanzas un breve ollar ao mundo enteiro…

À˛·Î˛ „Î‡Á‡ Ú‚ÓË, ÏÓÈ ‰Û„,
— Ë„ÓÈ Ëx ÔÎ‡ÏÂÌÌÓ-˜Û‰ÂÒÌÓÈ,
Ó„‰‡ Ëx ÔËÔÓ‰˚ÏÂ¯¸ ‚‰Û„
», ÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓÎÌËÂÈ ÌÂ·ÂÒÌÓÈ,
ŒÍËÌÂ¯¸ ·Â„ÎÓ ˆÂÎ˚È ÍÛ„...

Pero hai unha atracción aínda maior:
A túa ollada cando se abaixa
No momento dun bico apaixonado,
E entre as túas pestanas entornadas
Asómase a sombría, pálida chama do desexo.

ÕÓ ÂÒÚ¸ ÒËÎ¸ÌÂÈ Ó˜‡Ó‚‡Ì¸ˇ:
√Î‡Á‡, ÔÓÚÛÔÎÂÌÌ˚Â ÌËˆ
¬ ÏËÌÛÚ˚ ÒÚ‡ÒÚÌÓ„Ó ÎÓ·Á‡Ì¸ˇ,
» ÒÍ‚ÓÁ¸ ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚x ÂÒÌËˆ
”„˛Ï˚È, ÚÛÒÍÎ˚È Ó„Ì¸ ÊÂÎ‡Ì¸ˇ.

1836

<1836>
*****

Anóxase o inverno non en van

Зима недаром злится

Anóxase o inverno non en van,
Acabouse a súa temporada –
A primavera chama á ventá
E o expulsa do xardín.

«ËÏ‡ ÌÂ‰‡ÓÏ ÁÎËÚÒˇ,
œÓ¯Î‡ Â∏ ÔÓ‡ –
¬ÂÒÌ‡ ‚ ÓÍÌÓ ÒÚÛ˜ËÚÒˇ
» „ÓÌËÚ ÒÓ ‰‚Ó‡.

E todo comeza a trafegar,
Todo leva o inverno de alí –
E as lavercas no ceo
Alzaron xa o seu chío.

» ‚Ò∏ Á‡ÒÛÂÚËÎÓÒ¸,
¬Ò∏ ÌÛ‰ËÚ «ËÏÛ ‚ÓÌ –
» Ê‡‚ÓÓÌÍË ‚ ÌÂ·Â
”Ê ÔÓ‰ÌˇÎË ÚÂÁ‚ÓÌ.

O inverno aínda se esmera
E gruñe coa primavera.
Esta escacha a rir na súa cara
E máis barullo arma…

«ËÏ‡ Â˘Â ıÎÓÔÓ˜ÂÚ
» Ì‡ ¬ÂÒÌÛ ‚Ó˜ËÚ.
“‡ ÂÈ ‚ „Î‡Á‡ ıÓıÓ˜ÂÚ
» ÔÛ˘Â ÎË¯¸ ¯ÛÏËÚ...

O perverso trasno rabiou
E, collendo neve,
Lanzoulla, e escapou,
Á fermosa criatura…

¬Á·ÂÒËÎ‡Ò¸ ‚Â‰¸Ï‡ ÁÎ‡ˇ
», ÒÌÂ„Û Á‡ı‚‡Úˇ,
œÛÒÚËÎ‡, Û·Â„‡ˇ,
¬ ÔÂÍ‡ÒÌÓÂ ‰ËÚˇ...

Pouco lle importa á primavera:
Lavouse na neve
E só se púxose vermella
A despeito do seu inimigo.

¬ÂÒÌÂ Ë „Óˇ Ï‡ÎÓ:
”Ï˚Î‡Òˇ ‚ ÒÌÂ„Û
» ÎË¯¸ ÛÏˇÌÂÈ ÒÚ‡Î‡
Õ‡ÔÂÂÍÓ ‚‡„Û.

1836

1836
*****

A vila italiana

Итальянская villa

E despedíndose das inquedanzas cotiás
E escondéndose baixo un bosque de cipreses
Baixo unha ditosa sombra, sombra elísea
Adormeceu en boa hora.

» ‡ÒÔÓÒÚˇÒ¸ Ò ÚÂ‚Ó„Ó˛ ÊËÚÂÈÒÍÓÈ
» ÍËÔ‡ËÒÌÓÈ Ó˘ÂÈ Á‡ÒÎÓÌˇÒ¸ ¡Î‡ÊÂÌÌÓÈ ÚÂÌ¸˛, ÚÂÌ¸˛ ˝ÎËÒÂÈÒÍÓÈ
ŒÌ‡ Á‡ÒÌÛÎ‡ ‚ ‰Ó·˚È ˜‡Ò.

E xa transcorreran por ela dous séculos ou máis,
Por un máxico sono protexida,
Durmindo no seu florido val,
Á vontade do ceo entregábase.

» ‚ÓÚ ÛÊ ‚ÂÍ‡ ‰‚‡ ÚÓÏÛ ËÎ¸ ·ÓÎÂ,
¬ÓÎ¯Â·ÌÓ˛ ÏÂ˜ÚÓÈ Ó„‡Ê‰ÂÌ‡,
¬ Ò‚ÓÂÈ ˆ‚ÂÚÛ˘ÂÈ ÓÔÓ˜Ë‚ ˛‰ÓÎÂ,
Õ‡ ‚ÓÎ˛ ÌÂ·‡ ÔÂ‰‡Î‡Ò¸ ÓÌ‡.

Que benévolo é o ceo nesta terra!...
E moitos veráns e cálidos invernos austrais
Arrolaron sobre ela medio durmidos,
Sen tan sequera rozala coas súas ás.

ÕÓ ÌÂ·Ó Á‰ÂÒ¸ Í ÁÂÏÎÂ Ú‡Í ·Î‡„ÓÒÍÎÓÌÌÓ!..
» ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ë ÚÂÔÎ˚ı ˛ÊÌ˚ı ÁËÏ
œÓ‚ÂˇÎÓ Ì‡‰ ÌÂ˛ ÔÓÎÛÒÓÌÌÓ,
ÕÂ ÚÓÌÛ‚¯Ë ÂÂ Í˚ÎÓÏ Ò‚ÓËÏ.

Como sempre nun recanto a fonte farfalla,
Sobre o tellado se pasea a brisa,
E entra voando e piando unha andoriña…
E dorme ela… e o seu sono é profundo!...

œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ‚ Û„ÎÛ ÙÓÌÚ‡Ì ÎÂÔÂ˜ÂÚ,
œÓ‰ ÔÓÚÓÎÍÓÏ „ÛÎˇÂÚ ‚ÂÚÂÓÍ,
» Î‡ÒÚÓ˜Í‡ ‚ÎÂÚ‡ÂÚ Ë ˘Â·Â˜ÂÚ...
» ÒÔËÚ ÓÌ‡... Ë ÒÓÌ ÂÂ „ÎÛ·ÓÍ!..

E entramos nós… Que tranquilo estaba todo!
Cantos séculos de escuridade e de paz!...
A fonte farfallaba… Un ciprés lindeiro
Inmóbil e esvelto ollaba pola ventá.

» Ï˚ ‚Ó¯ÎË... ¬Ò∏ ·˚ÎÓ Ú‡Í ÒÔÓÍÓÈÌÓ!
“‡Í ‚Ò∏ ÓÚ ‚ÂÍ‡ ÏËÌÓ Ë ÚÂÏÌÓ!..
‘ÓÌÚ‡Ì ÊÛ˜‡Î... ÕÂ‰‚ËÊËÏÓ Ë ÒÚÓÈÌÓ
—ÓÒÂ‰ÌËÈ ÍËÔ‡ËÒ „Îˇ‰ÂÎ ‚ ÓÍÌÓ.

De repente todo se estremeceu: un arrepío convulso
Percorreu as pólas do ciprés,
A fonte calou; e un prodixioso farfallar,
Como se entre soños incomprensiblemente musitase:

¬‰Û„ ‚Ò∏ ÒÏÛÚËÎÓÒ¸: ÒÛ‰ÓÓÊÌ˚È ÚÂÔÂÚ
œÓ ‚ÂÚ‚ˇÏ ÍËÔ‡ËÒÌ˚Ï ÔÓ·ÂÊ‡Î,‘ÓÌÚ‡Ì Á‡ÏÓÎÍ - Ë ÌÂÍËÈ ˜Û‰Ì˚È ÎÂÔÂÚ,
‡Í ·˚ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÒÓÌ, ÌÂ‚ÌˇÚÌÓ ÔÓ¯ÂÔÚ‡Î:

“Que pasou, amigo? Seica a vida malvada,
Aquela vida, ai!, que entón en nós zumegaba,
Aquela malvada vida, co seu rebelde ardor,
O limiar secreto traspasou?

"◊ÚÓ ˝ÚÓ, ‰Û„? »Î¸ ÁÎ‡ˇ ÊËÁÌ¸ ÌÂ‰‡ÓÏ,
“‡ ÊËÁÌ¸, Û‚˚! ˜ÚÓ ‚ Ì‡Ò ÚÓ„‰‡ ÚÂÍÎ‡,
“‡ ÁÎ‡ˇ ÊËÁÌ¸, Ò ÂÂ ÏˇÚÂÊÌ˚Ï Ê‡ÓÏ,
◊ÂÂÁ ÔÓÓ„ Á‡‚ÂÚÌ˚È ÔÂÂ¯Î‡?"

Decembro 1837

ƒÂÍ‡·¸ 1837
*****

O mar e o farallón

Море и утес

Rebélase e burbulla,

» ·ÛÌÚÛÂÚ, Ë ÍÎÓÍÓ˜ÂÚ,

Fustriga, chifra e roxe,
E ata as estrelas alzarse desexa,
Ata as alturas inquebrantables…
É seica o inferno unha forza infernal
Que baixo a burbullante caldeira
O lume da Gehena estendeu
E o seu vórtice removeu
Volvéndoo do revés?

’ÎÂ˘ÂÚ, Ò‚Ë˘ÂÚ, Ë Â‚ÂÚ,
» ‰Ó Á‚ÂÁ‰ ‰ÓÔˇÌÛÚ¸ ıÓ˜ÂÚ,
ƒÓ ÌÂÁ˚·ÎÂÏ˚ı ‚˚ÒÓÚ...
¿‰ ÎË, ‡‰ÒÍ‡ˇ ÎË ÒËÎ‡
œÓ‰ ÍÎÓÍÓ˜Û˘ËÏ ÍÓÚÎÓÏ
Œ„Ì¸ „ÂÂÌÒÍËÈ ‡ÁÎÓÊËÎ‡ » ÔÛ˜ËÌÛ ‚Á‚ÓÓÚËÎ‡
» ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ?

Cunha marusía desenfreada de vagas
Un golpe de mar sen cesar
Con ruxidos, asubíos, berros, ouleos,
Rompe contra o farallón do litoral,
Mais, sereno e arrogante,
Impasible ao capricho das vagas,
Inmóbil, inalterable,
Contemporáneo do universo,
Manteste en pé, xigante noso!

¬ÓÎÌ ÌÂËÒÚÓ‚˚ı ÔË·ÓÂÏ
¡ÂÒÔÂ˚‚ÌÓ ‚‡Î ÏÓÒÍÓÈ
— Â‚ÓÏ, Ò‚ËÒÚÓÏ, ‚ËÁ„ÓÏ, ‚ÓÂÏ
¡¸ÂÚ ‚ ÛÚÂÒ ·ÂÂ„Ó‚ÓÈ,ÕÓ, ÒÔÓÍÓÈÌ˚È Ë Ì‡‰ÏÂÌÌ˚È,
ƒÛ¸˛ ‚ÓÎÌ ÌÂ Ó·ÛˇÌ,
ÕÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚È, ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È,
ÃËÓÁ‰‡Ì¸˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È,
“˚ ÒÚÓË¯¸, Ì‡¯ ‚ÂÎËÍ‡Ì!

E, embravecidas pola loita,
Como nun ataque fatídico,
De novo as vagas se encrespan con ouleos
Contra o teu xigantesco granito.
Mais, contra a pedra inalterable
O tempestuoso ataque esnaquizado queda,
O golpe de mar esparexeuse desfeito,
E levanta burbullas de escuma turbia
O seu ímpeto extenuado…

», ÓÁÎÓ·ÎÂÌÌ˚Â ·ÓÂÏ,
‡Í Ì‡ ÔËÒÚÛÔ ÓÍÓ‚ÓÈ,
—ÌÓ‚‡ ‚ÓÎÌ˚ ÎÂÁÛÚ Ò ‚ÓÂÏ
Õ‡ „‡ÌËÚ „ÓÏ‡‰Ì˚È Ú‚ÓÈ.
ÕÓ, Ó Í‡ÏÂÌ¸ ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È
¡ÛÌ˚È Ì‡ÚËÒÍ ÔÂÎÓÏË‚,
¬‡Î ÓÚ·˚ÁÌÛÎ ÒÓÍÛ¯ÂÌÌ˚È,
» ÍÎÛ·ËÚÒˇ ÏÛÚÌÓÈ ÔÂÌÓÈ
Œ·ÂÒÒËÎÂÌÌ˚È ÔÓ˚‚...

Permanece firme, poderoso farallón!
Agarda tan só outra hora máis,
Xa se cansará a vaga detonante
De batallar contra o teu calcañar…
Fatigada da súa diversión malvada,
Xa se aplacará ela soa outra vez;
Sen ouleos e sen pelexas
Baixo o calcañar xigante
De novo se tenderá a vaga…

—ÚÓÈ ÊÂ Ú˚, ÛÚÂÒ ÏÓ„Û˜ËÈ!
Œ·ÓÊ‰Ë ÎË¯¸ ˜‡Ò-‰Û„ÓÈ Õ‡‰ÓÂÒÚ ‚ÓÎÌÂ „ÂÏÛ˜ÂÈ
¬ÓÂ‚‡Ú¸ Ò Ú‚ÓÂÈ ÔˇÚÓÈ...
”ÚÓÏˇÒ¸ ÔÓÚÂıÓÈ ÁÎÓ˛,
œËÒÏËÂÂÚ ‚ÌÓ‚¸ ÓÌ‡ » ·ÂÁ ‚Ó˛, Ë ·ÂÁ ·Ó˛
œÓ‰ „Ë„‡ÌÚÒÍÓ˛ ÔˇÚÓ˛
¬ÌÓ‚¸ ÛÎˇÊÂÚÒˇ ‚ÓÎÌ‡...

1848

1848
*****

Á muller rusa

Русской женщине

Lonxe do sol e da natureza,
Lonxe da luz e da arte,
Lonxe da vida e do amor,
Pasarán rápidos os teu anos mozos,
Os sentimentos vivos morrerán,
E os teu soños se desvelarán...

¬‰‡ÎË ÓÚ ÒÓÎÌˆ‡ Ë ÔËÓ‰˚,
¬‰‡ÎË ÓÚ Ò‚ÂÚ‡ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡,
¬‰‡ÎË ÓÚ ÊËÁÌË Ë Î˛·‚Ë,
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...

E a túa vida pasará invisible,
Nunha rexión inhabitada, anónima,
Nunha terra despapercibida,

» ÊËÁÌ¸ Ú‚Óˇ ÔÓÈ‰ÂÚ ÌÂÁËÏ‡,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, -

Tal como desaparece o fume das nubes
Sobre o ceo pálido e brumoso,
Na escuridade infinita do outono…

Как исчезает облак дыма
Õ‡ ÌÂ·Â ÚÛÒÍÎÓÏ Ë ÚÛÏ‡ÌÌÓÏ,
В осенней беспредельной мгле...

1848 ou 1849

1848 или 1849
*****

Oh, que mortífero é o noso amor

О, как убийственно мы любим

Oh, que mortífero é o noso amor,
Que destrúe con certeza
Na cegueira turbulenta das paixóns
O máis querido ao noso corazón.

Œ, Í‡Í Û·ËÈÒÚ‚ÂÌÌÓ Ï˚ Î˛·ËÏ,
‡Í ‚ ·ÛÈÌÓÈ ÒÎÂÔÓÚÂ ÒÚ‡ÒÚÂÈ
Ã˚ ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ‚ÂÌÂÂ „Û·ËÏ,
◊ÚÓ ÒÂ‰ˆÛ Ì‡¯ÂÏÛ ÏËÎÂÈ!

Abofé que tempo atrás, orgulloso da túa vitoria
Proclamabas: ela é miña…
Nin un ano pasou – pregúntate e averigua:
Que quedou dela?

ƒ‡‚ÌÓ Î¸, „Ó‰ˇÒ¸ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ·Â‰ÓÈ,
“˚ „Ó‚ÓËÎ: ÓÌ‡ ÏÓˇ...
√Ó‰ ÌÂ ÔÓ¯ÂÎ - ÒÔÓÒË Ë Ò‚Â‰‡È,
◊ÚÓ ÛˆÂÎÂÎÓ ÓÚ ÌÂˇ?

A onde foron as rosas das súas meixelas,
O riso da boca e o brillo dos ollos?
Todo queimaron, incineraron as bágoas
Coa súa ardente humidade.

Û‰‡ Î‡ÌËÚ ‰Â‚‡ÎËÒ¸ ÓÁ˚,
”Î˚·Í‡ ÛÒÚ Ë ·ÎÂÒÍ Ó˜ÂÈ?
¬ÒÂ ÓÔ‡ÎËÎË, ‚˚Ê„ÎË ÒÎÂÁ˚
√Ó˛˜ÂÈ ‚Î‡„Ó˛ Ò‚ÓÂÈ.

Lémbraste daquel encontro voso,
Daquel primeiro encontro fatídico,
A súa máxica ollada, e as palabras,
E o riso case infantil vívido?

“˚ ÔÓÏÌË¯¸ ÎË, ÔË ‚‡¯ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Â,
œË ÔÂ‚ÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â ÓÍÓ‚ÓÈ,
≈Â ‚ÓÎ¯Â·Ì˚È ‚ÁÓ, Ë Â˜Ë,
» ÒÏÂı ÏÎ‡‰ÂÌ˜ÂÒÍË ÊË‚ÓÈ?

E agora que? Onde vai todo aquilo?
E se realmente foi un soño duradeiro?
Ai, igual que un verán boreal,
Hóspede efémero foi el!

» ˜ÚÓ Ê ÚÂÔÂ¸? » „‰Â ‚ÒÂ ˝ÚÓ?
» ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÂÌ ÎË ·˚Î ÒÓÌ?
”‚˚, Í‡Í ÒÂ‚ÂÌÓÂ ÎÂÚÓ,
¡˚Î ÏËÏÓÎÂÚÌ˚Ï „ÓÒÚÂÏ ÓÌ!

Como terrible sentenza do destino
Foi para ela o teu amor,
E como deshonra inmerecida
Caeu sobre a súa vida.

—Û‰¸·˚ ÛÊ‡ÒÌ˚Ï ÔË„Ó‚ÓÓÏ
“‚Óˇ Î˛·Ó‚¸ ‰Îˇ ÌÂÈ ·˚Î‡,
» ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï ÔÓÁÓÓÏ
Õ‡ ÊËÁÌ¸ ÂÂ ÓÌ‡ ÎÂ„Î‡!

Unha vida de renuncia, unha vida de dolor!
No fondo da súa alma
Quedábanlle os recordos…
Mais tamén a traizoaron.

∆ËÁÌ¸ ÓÚÂ˜ÂÌ¸ˇ, ÊËÁÌ¸ ÒÚ‡‰‡Ì¸ˇ!
¬ ÂÂ ‰Û¯Â‚ÌÓÈ „ÎÛ·ËÌÂ
≈È ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ì¸ˇ...
ÕÓ ËÁÏÂÌËÎË Ë ÓÌÂ.

E o mundo cruel se lle fixo,
O encanto desapareceu…
A xente, ao asalto, encheu de lama
Aquilo que florecía na súa alma.

» Ì‡ ÁÂÏÎÂ ÂÈ ‰ËÍÓ ÒÚ‡ÎÓ,
Œ˜‡Ó‚‡ÌËÂ Û¯ÎÓ...
“ÓÎÔ‡, Ì‡ıÎ˚ÌÛ‚, ‚ „ˇÁ¸ ‚ÚÓÔÚ‡Î‡
“Ó, ˜ÚÓ ‚ ‰Û¯Â ÂÂ ˆ‚ÂÎÓ.

E que de tan longo tormento
Logrou, como cinzas, conservar?
Dolor, a dor cruel do asañamento,
Dolor sen consolo e sen bágoas!

» ˜ÚÓ Ê ÓÚ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÏÛ˜ÂÌ¸ˇ
‡Í ÔÂÔÎ, Ò·ÂÂ˜¸ ÂÈ Û‰‡ÎÓÒ¸?
¡ÓÎ¸, ÁÎÛ˛ ·ÓÎ¸ ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌ¸ˇ,
¡ÓÎ¸ ·ÂÁ ÓÚ‡‰˚ Ë ·ÂÁ ÒÎÂÁ!

Oh, que mortífero é o noso amor,
Que destrúe con certeza
Na cegueira turbulenta das paixóns
O máis querido ao noso corazón.

Œ, Í‡Í Û·ËÈÒÚ‚ÂÌÌÓ Ï˚ Î˛·ËÏ,
‡Í ‚ ·ÛÈÌÓÈ ÒÎÂÔÓÚÂ ÒÚ‡ÒÚÂÈ
Ã˚ ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ‚ÂÌÂÂ „Û·ËÏ,
◊ÚÓ ÒÂ‰ˆÛ Ì‡¯ÂÏÛ ÏËÎÂÈ!

Primeira metade de 1851

<œÂ‚‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ 1851>
*****

Tormenta primaveral

Весенняя гроза

Encántame a tormenta de principios de maio,
Cando a primeira tronada, primaveral,
Como se estivese a brincar e a xogar,
Abouxa no ceo azul.

À˛·Î˛ „ÓÁÛ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ï‡ˇ,
Когда весенний, первый гром,
‡Í ·˚ ÂÁ‚ˇÒˇ Ë Ë„‡ˇ,
Грохочет в небе голубом.

Retumban os tronos infantís,
E comeza a orballar, voa a voaxa,
En suspensión quedan as perlas de chuvia,
E o sol doura os fíos de auga.

Гремят раскаты молодые,
¬ÓÚ ‰ÓÊ‰ËÍ ·˚ÁÌÛÎ, Ô˚Î¸ ÎÂÚËÚ,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

Desde a montaña descende o veloz torrente,
No bosque non cesa o balbordo das aves,
E o balbordo do bosque, e o estrondo da montaña;
Todo acompaña con ledicia o trono.

— „Ó˚ ·ÂÊËÚ ÔÓÚÓÍ ÔÓ‚ÓÌ˚È,
¬ ÎÂÒÛ ÌÂ ÏÓÎÍÌÂÚ ÔÚË˜ËÈ „‡Ï,
» „‡Ï ÎÂÒÌÓÈ, Ë ¯ÛÏ Ì‡„ÓÌ˚È –
Всё вторит весело громам.

Tal vez dirás: a veleidosa Hebe
Cando alimentaba a aguia de Zeus
A copa fervente das tormentas desde o ceo,
Rindo, sobre a terra verteu.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

1828 e principios da década de 1850

<1828>, начало 1850-х годов
*****

O derradeiro amor

Последняя любовь

Oh, como no declive dos nosos días
Con máis tenrura amamos e con máis superstición…
Brilla, brilla, luz de despedida
Do derradeiro amor, da aurora vespertina!

Œ, Í‡Í Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ Ì‡¯Ëı ÎÂÚ
ÕÂÊÌÂÈ Ï˚ Î˛·ËÏ Ë ÒÛÂ‚ÂÌÂÈ...
—ËˇÈ, ÒËˇÈ, ÔÓ˘‡Î¸Ì˚È Ò‚ÂÚ
À˛·‚Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ, Á‡Ë ‚Â˜ÂÌÂÈ!

Xa a sombra envolveu medio ceo,
Só alá, no poñente, vaga o resplandor,Adíate, adíate, día vespertino,
Alóngate, alóngate, fascinación.

œÓÎÌÂ·‡ Ó·ı‚‡ÚËÎ‡ ÚÂÌ¸,
ÀË¯¸ Ú‡Ï, Ì‡ Á‡Ô‡‰Â, ·Ó‰ËÚ ÒËˇÌ¸Â,œÓÏÂ‰ÎË, ÔÓÏÂ‰ÎË, ‚Â˜ÂÌËÈ ‰ÂÌ¸,
œÓ‰ÎËÒ¸, ÔÓ‰ÎËÒ¸, Ó˜‡Ó‚‡Ì¸Â.

Oxalá se empobreza o sangue nas veas,
Mais non se empobreza a tenrura no meu corazón…
Oh ti, derradeiro amor!
Ti es a miña felicidade e a miña desesperación.

œÛÒÍ‡È ÒÍÛ‰ÂÂÚ ‚ ÊËÎ‡ı ÍÓ‚¸,
ÕÓ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ÌÂ ÒÍÛ‰ÂÂÚ ÌÂÊÌÓÒÚ¸...
Œ Ú˚, ÔÓÒÎÂ‰Ìˇˇ Î˛·Ó‚¸!
“˚ Ë ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸.

Entre 1852-1954

ÃÂÊ‰Û 1852-1854

*****
Oh, profética alma miña!

О вещая душа моя!

Oh, profética alma miña!
Oh, corazón pleno de inquedanza,
Oh, como latexas no limiar
Como se tiveses dobre existencia!...

Œ ‚Â˘‡ˇ ‰Û¯‡ ÏÓˇ!
Œ ÒÂ‰ˆÂ, ÔÓÎÌÓÂ ÚÂ‚Ó„Ë,Œ, Í‡Í Ú˚ ·¸Â¯¸Òˇ Ì‡ ÔÓÓ„Â
‡Í ·˚ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó ·˚ÚËˇ!..

Así, es ti morador de dous mundos,
O teu día é doente e apaixonado,
O teu soño é profético e confuso,
Como unha revelación dos espíritos…

“‡Í, Ú˚ ÊËÎËˆ‡ ‰‚Ûı ÏËÓ‚,
“‚ÓÈ ‰ÂÌ¸ - ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚È Ë
ÒÚ‡ÒÚÌ˚È,
“‚ÓÈ ÒÓÌ - ÔÓÓ˜ÂÒÍË-ÌÂˇÒÌ˚È,
‡Í ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂ ‰ÛıÓ‚...

Aínda que o sufrido peito
Se turbe por paixóns funestas,
A alma está disposta, como María,
A aferrarse por sempre aos pés de Cristo.

œÛÒÍ‡È ÒÚ‡‰‡Î¸˜ÂÒÍÛ˛ „Û‰¸
¬ÓÎÌÛ˛Ú ÒÚ‡ÒÚË ÓÍÓ‚˚Â ƒÛ¯‡ „ÓÚÓ‚‡, Í‡Í Ã‡Ëˇ,
ÌÓ„‡Ï ’ËÒÚ‡ Ì‡‚ÂÍ ÔËÎ¸ÌÛÚ¸.

1855

1855
*****

Coa mente a nosa Rusia non se comprende

Умом Россию не понять,

Coa mente a nosa Rusia non se comprende,
Coa rapadoira non se mide:
Ten ela unha forma peculiar de ser:
En Rusia so é posible ter nela fe.

”ÏÓÏ –ÓÒÒË˛ ÌÂ ÔÓÌˇÚ¸,
¿¯ËÌÓÏ Ó·˘ËÏ ÌÂ ËÁÏÂËÚ¸:
” ÌÂÈ ÓÒÓ·ÂÌÌ‡ˇ ÒÚ‡Ú¸ ¬ –ÓÒÒË˛ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÂËÚ¸.

28 de novembro. 1866

28 ÌÓˇ·ˇ 1866
*****

Daquela vida que aquí se desaforaba

От жизни той, что бушевала здесь

Daquela vida que aquí se desaforaba,
Daquel sangue que coma un río aquí corría,
Que queda, que chegou a nós?
Dúas, tres mámoas, visibles hoxe…

ŒÚ ÊËÁÌË ÚÓÈ, ˜ÚÓ ·Û¯Â‚‡Î‡ Á‰ÂÒ¸,
ŒÚ ÍÓ‚Ë ÚÓÈ, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÂÍÓÈ ÎËÎ‡Ò¸,
◊ÚÓ ÛˆÂÎÂÎÓ, ˜ÚÓ ‰Ó¯ÎÓ ‰Ó Ì‡Ò?
ƒ‚‡-ÚË ÍÛ„‡Ì‡, ‚Ë‰ËÏ˚ı ÔÓ‰ÌÂÒ¸...

E dous, tres carballos medraron sobre elas,
Álzanse frondosos e valentes.
Campan, barullan, e non lles importa,
De quen son as cinsas, a memoria que socavan as súas raíces.

ƒ‡ ‰‚‡-ÚË ‰Û·‡ ‚˚ÓÒÎË Ì‡ ÌËı,
–‡ÒÍËÌÛ‚¯ËÒ¸ Ë ¯ËÓÍÓ Ë ÒÏÂÎÓ.
‡ÒÛ˛ÚÒˇ, ¯ÛÏˇÚ,- Ë ÌÂÚ ËÏ ‰ÂÎ‡,
◊ÂÈ Ô‡ı, ˜¸˛ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó˛Ú ÍÓÌË Ëı.

Nada sabe a natureza do pasado,
Alleo a ela están os nosos anos amortecidos,
E ante ela apenas comprendemos

œËÓ‰‡ ÁÌ‡Ú¸ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ Ó ·˚ÎÓÏ,
≈È ˜ÛÊ‰˚ Ì‡¯Ë ÔËÁ‡˜Ì˚Â „Ó‰˚,
» ÔÂÂ‰ ÌÂÈ Ï˚ ÒÏÛÚÌÓ ÒÓÁÌ‡ÂÏ

Sermos só un soño da natureza.

—Â·ˇ Ò‡ÏËı - ÎË¯¸ „ÂÁÓ˛ ÔËÓ‰˚.

Un tras outro, a cada fillo seu
Que realiza cadansúa inútil proeza,
Dálle a benvida a todos por igual
Coa súa devoradora e universal grandeza.

œÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ ‚ÒÂı Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ,
—‚Â¯‡˛˘Ëı Ò‚ÓÈ ÔÓ‰‚Ë„ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚È,
ŒÌ‡ ‡‚ÌÓ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚ÓÂÈ
¬ÒÂÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘ÂÈ Ë ÏËÓÚ‚ÓÌÓÈ ·ÂÁ‰ÌÓÈ.

17 de agosto de 1871

17 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1871
*****

De todo me privou este Deus castigador

Всё отнял у меня казнящий бог

De todo me privou este Deus castigador:
Da saúde, da forza de vontade, do aire, do sono,
Unicamente te deixou a ti comigo,
Para poderlle rezar aínda máis.

¬Ò∏ ÓÚÌˇÎ Û ÏÂÌˇ Í‡ÁÌˇ˘ËÈ ·Ó„:
«‰ÓÓ‚¸Â, ÒËÎÛ ‚ÓÎË, ‚ÓÁ‰Ûı, ÒÓÌ,
Œ‰ÌÛ ÚÂ·ˇ ÔË ÏÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÎ ÓÌ,
◊ÚÓ· ˇ ÂÏÛ Â˘∏ ÏÓÎËÚ¸Òˇ ÏÓ„.

Febreiro 1873

Февраль 1873

*****
*****

Aleksandr Aleksándrovich Blok
Aleksandr Aleksándrovich Blok foi o máis salientable representante do simbolismo ruso, coetáneo do simbolismo
francés pero a diferenza deste, botaba man de elementos relixiosos e místicos.
Naceu en San Petersburgo o 28 de novembro de 1880 nunha familia da baixa nobreza rusa. O seu pai era profesor na
universidade de Varsovia e a súa nai escritora. O matrimonio separouse ao pouco de nacer Blok, que se trasladou á
facenda familiar dos seus avós maternos en Shakhmátovo, preto de san Petersburgo. Alí se criou nunha atmosfera de
refinamento intelectual e artístico ata os nove anos, cando a nai casa por segunda vez e se trasladan a San
Petersburgo.
En 1898 comezou a estudar dereito pero o gusto pola poesía, o teatro e a filosofía fixo que se decantase pola carreira
de Filosofía e Letras en 1901, que rematou en 1906. Na universidade sentiuse atraído pola filosofía de Vladímir
Soloviev e a súa visión mística do mito de Sofía como tópico do eterno feminino. Tamén influíron nel poetas como
Fiódor Tiútchev ou Afanasi Fet.
Aos 23 anos, en 1903, casou con Liubov D. Mendeléieva, filla do famoso científico. Un ano despois, nunha viaxe que
a parella fixo a Moscova, Blok uniuse a Bieli e o seus compañeiros simbolistas do grupo Os Argonautas. Este grupo
rendía culto ás formas da beleza e proclama a autonomía absoluta da arte. Blok discrepaba disto e colocaba a relixión
á altura da arte.
Como froito da súa relación coa poesía simbolista e o pensamento filosófico de Soloviov, Blok publicou en 1905
Poemas á dama belida. A musicalidade dos seus versos, os temas e motivos conectados coa utopía e a catástrofe
universal converteron a Aleksandr Blok en guía espiritual do movemento simbolista.
Pero moi axiña o poeta evolucionou cara a un ton máis escuro e pesimista abandonando o pensamento místico de
Soloviev. En 1906 Liubov entrou a formar parte do grupo de teatro de Meierkhold. Blok escribiu para el o drama
lírico O teatriño de feiras, co cal acrecentou a súa fama. Bieli estalou de indignación pois vía no misticismo lírico da
obra teatral unha caricatura del mesmo e do seu grupo poético.
Aínda que a obra máis salientable de Blok non aparecese ata 1818, os dez anos que van desde 1907 a 1917 pódense
considerar como os de maior fecundidade e madurez do poeta. Nestes anos a soidade e a depresión afogan o poeta.
Para fuxir deles, Blok refúxiase na bebida e en numerosas relacións sentimentais. Entre elas destaca a relación coa
actriz Natalia Volokhova, inspiradora de obras como A máscara de neve ou Faina.
Nas seguintes coleccións publicadas, A felicidade imprevista (1907), A descoñecida (1907), e A terra na neve (1908),
Blok trata temas da vida urbana contemporánea, incluíndo as tensións sociais do seu tempo. Desenvólvese un novo
símbolo: o poder irracional e imprevisible da natureza. Crea a imaxe dunha muller estraña, urbana, que encarna o
misterio e a beleza. A atmosfera é onírica e a visión da cidade é fría e sen vida. Nesta nova etapa comeza a utilizar o
verso libre e a lingua coloquial.
O seu seguinte libro de poemas, A cidade, foi publicado en 1808. Nel recrea o conflito entre a angustiosa realidade e
o seu ideal platónico de beleza. A partir de entón a sona de Blok cobrou gran forza e foi comparado con Pushkin en
innumerables ocasións.
En 1909, Blok e Liubov viaxaron a Italia como terapia á situación persoal de Blok, que recoñecía como inimigos
reais “o goberno, os curas, o vodka, a coroa, a policía”. A viaxe plasmouse no seu ciclo Versos italianos. Ese mesmo
ano viaxou a Varsovia para o funeral do seu pai. Esta experiencia quedou recollida no ciclo poético O castigo.
Xunto á visión tráxica do home, Blok centrouse no destino mesiánico do seu país. En 1909 publicou outro dos seus
poemas importantes, “No campo de Kulikovo”, en 1911 o libro Horas nocturnas. En 1912 apareceron publicadas as
súas obras en tres volumes. Ese mesmo ano Blok escribiu a obra dramática A rosa e a cruz, na que poñía de
manifesto o sentimento tráxico do home moderno, pero non chegou a representarse. Stanislavskii era o encargado de
poñela en escena pero os problemas persoais entre os dous así como outros problemas impediron a representación. En
1916 aparece Patria, produto do sentimento nacionalista provocado pola I Guerra Mundial.

En 1918-1919 traballou na comisión que investigaba os crimes do goberno imperial. Cría que o partido bolxevique
representaba o desexo do pobo. O novo goberno bolxevique favoreceu nun primeiro momento a figura de Blok
asignándolle postos en diversas comisións de cultura e educación. Xunto con Bieli formou a Asociación Filosófica
Libre, onde poder debater cuestións artísticas, filosóficas ou relixiosas.
En 1918 publica Os Escitas e Os doce, a súa obra máis salientable e unha das máis controvertidas da literatura rusa,
en apoio á revolución. Neste poema, Blok cambia de estilo musical radicalmente. O poema se estrutura
polifonicamente, con transicións rítmicas abruptas. Usa a lingua áspera da rúa xunto coa lingua culta ou o slogan
revolucionario creando unha grande disonancia tanto no lector como no espectador que escoita a súa representación.
En Os doce, Blok describe o marco de doce soldados bolxeviques nas rúas dun Petrogrado revolucionario durante
unha feroz xistra. Á cabeza deles vai Xesús. A pesar do éxito inmediato, Os doce, aínda que foi interpretado como
unha aceptación do bolxevismo, non acabou de gustar a ninguén. Nin á dereita, que o denunciou nin á esquerda que
vía na figura de Cristo un símbolo odioso. Mesmo Troskii tratou de convencer a Blok para que substituíse a Cristo
por Lenin. As fortes críticas sumiron a Blok nunha fonda depresión.
En 1919 foi detido e acusado de antisoviético. Foi posto en liberdade ao día seguinte despois de dúas longas
entrevista. Esta detención levou a Aleksandr Blok a renegar da súa adhesión a unha revolución na que imperaba o
totalitarismo.
En 1921 publica artigos nos que se celebra a liberdade secreta da arte fronte a banalidade e o oficialismo. Ese mesmo
ano sufriu un ataque cardíaco. Despois de varios días agonizando á espera dun visado para ser tratado en Finlandia,
Blok morreu en San Petersburgo o 7 de agosto de 1921. A súa morte foi vista por moitos como a morte simbólica da
vella Rusia.
Aleksandr Blok foi comparado frecuentemente con Pushkin e toda a Idade de Prata da poesía rusa estivo dominada
pola súa influencia. Blok abre as portas da modernidade en Rusia. Maiakovskii, Akhmátova, Tsvetáeiva, Pasternak
ou Navókov, son algúns dos poetas novos que renden admiración por Blok.

*****
*****
Gamaiún, ave profética
(Cadro de V. Vasnetsov)1

Гамаюн, птица вещая
(Í‡ÚËÌ‡ ¬. ¬‡ÒÌÂˆÓ‚‡)

Nun espello de augas infinitas,
Vestida de púrpura co solpor,
Profetiza e canta ela,
Sen forza para lalzar as súas ás turbadas…
Profetiza o xugo dos temibles tártaros,
Profetiza execucións sanguentas,
O tremor da terra, a fame e o lume,
O poder dos malvados, a morte dos xustos…
Tomado por un terror eterno,
O seu rostro fermoso arde de amor,
Mais na verdade das cousas abouxa
A boca, callada polo sangue!...

Õ‡ „Î‡‰ˇı ·ÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚ı ‚Ó‰,
«‡Í‡ÚÓÏ ‚ ÔÛÔÛ Ó·ÎÂ˜ÂÌÌ˚ı,
ŒÌ‡ ‚Â˘‡ÂÚ Ë ÔÓÂÚ,
ÕÂ ‚ ÒËÎ‡ı Í˚Î ÔÓ‰ÌˇÚ¸
ÒÏˇÚÂÌÌ˚ı...
¬Â˘‡ÂÚ Ë„Ó ÁÎ˚ı Ú‡Ú‡,
¬Â˘‡ÂÚ Í‡ÁÌÂÈ ˇ‰ ÍÓ‚‡‚˚ı,
» ÚÛÒ, Ë „ÓÎÓ‰, Ë ÔÓÊ‡,
«ÎÓ‰ÂÂ‚ ÒËÎÛ, „Ë·ÂÎ¸ Ô‡‚˚ı...
œÂ‰‚Â˜Ì˚Ï ÛÊ‡ÒÓÏ Ó·˙ˇÚ,
œÂÍ‡ÒÌ˚È ÎËÍ „ÓËÚ Î˛·Ó‚¸˛,
ÕÓ ‚Â˘ÂÈ Ô‡‚‰Ó˛ Á‚Û˜‡Ú
”ÒÚ‡, Á‡ÔÂÍ¯ËÂÒˇ ÍÓ‚¸˛!..

23 de febrero, 1899

23 февраля 1899

Este poema foi inspirado polo cadro do pintor ruso V. M. Vasnesov (1898-1926). Gamaiún é um presonaxe
folclórico, unha ave con forma humana que profetiza desditas.

*****
Presíntote. Os anos pasan sen deterse

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо

E o pesado soño da conciencia diaria
Sacudiráste de enriba, con tristeza e con amor.
Vl. Solovev

И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
¬Î. —ÓÎÓ‚¸Â‚

Presíntote. Os anos pasan sen deterse,
Sempre na mesma aparencia presíntote.

œÂ‰˜Û‚ÒÚ‚Û˛ “Â·ˇ. √Ó‰‡ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÏËÏÓ ¬Ò∏ ‚ Ó·ÎËÍÂ Ó‰ÌÓÏ ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚Û˛ “Â·ˇ.

Todo o horizonte fica en chamas, insoportablemente brillante,
E en silencio agardo, con tristeza e con amor.

¬ÂÒ¸ „ÓËÁÓÌÚ ‚ Ó„ÌÂ - Ë ˇÒÂÌ ÌÂÒÚÂÔËÏÓ,
» ÏÓÎ˜‡ Ê‰Û, - ÚÓÒÍÛˇ Ë Î˛·ˇ.

Todo o horizonte fica en lapas; e se achega a aparición,
Mais teño medo: Ti cambiarás de aspecto,

¬ÂÒ¸ „ÓËÁÓÌÚ ‚ Ó„ÌÂ, Ë ·ÎËÁÍÓ ÔÓˇ‚ÎÂÌ¸Â,
ÕÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ÏÌÂ: ËÁÏÂÌË¯¸ Ó·ÎËÍ “˚,

E espertarás a sospeita impertinente
Ao cambiar por completo os teus trazos correntes.

» ‰ÂÁÍÓÂ ‚ÓÁ·Û‰Ë¯¸ ÔÓ‰ÓÁÂÌ¸Â,
—ÏÂÌË‚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÔË‚˚˜Ì˚Â ˜ÂÚ˚.

Oh, que baixo e triste caio
Sen superar os soños mortais!

Œ, Í‡Í Ô‡‰Û - Ë „ÓÂÒÚÌÓ, Ë ÌËÁÍÓ,
ÕÂ Ó‰ÓÎÂ‚ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂ˜Ú˚!

Que brillante está o horizonte! Que próximo o resplandor.
Mais teño medo: Ti cambiarás de aspecto.

‡Í ˇÒÂÌ „ÓËÁÓÌÚ! » ÎÛ˜ÂÁ‡ÌÓÒÚ¸ ·ÎËÁÍÓ.
ÕÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ÏÌÂ: ËÁÏÂÌË¯¸ Ó·ÎËÍ “˚.

4 de xuño de 1901

4 июня 1901.
*****

Entro en templos sombríos

Вхожу я в темные храмы

Entro en templos sombríos,
Celebro un oficio pobre.
Agardo alí á Dama Belida
Entre o escintileo des vermellas lampadiñas.

¬ıÓÊÛ ˇ ‚ ÚÂÏÌ˚Â ı‡Ï˚,
—Ó‚Â¯‡˛ ·Â‰Ì˚È Ó·ˇ‰.
“‡Ï Ê‰Û ˇ œÂÍ‡ÒÌÓÈ ƒ‡Ï˚
¬ ÏÂˆ‡Ì¸Ë Í‡ÒÌ˚ı Î‡ÏÔ‡‰.

Entre sombras, onda unha columna alta
Tremo co renxer da porta.

¬ ÚÂÌË Û ‚˚ÒÓÍÓÈ ÍÓÎÓÌÌ˚
ƒÓÊÛ ÓÚ ÒÍËÔ‡ ‰‚ÂÂÈ.

E mirame á cara, iluminada,
Apenas a súa imaxe, o soño d’Ela.

¿ ‚ ÎËˆÓ ÏÌÂ „Îˇ‰ËÚ, ÓÁ‡ÂÌÌ˚È,
“ÓÎ¸ÍÓ Ó·‡Á, ÎË¯¸ ÒÓÌ Ó ÕÂÈ.

Oh, que familiares me resultan estas casulas
Da maxestosa Muller Eterna!
Percorren polo alto nas cornixas
Os sorrisos, os contos e os soños.

Œ, ˇ ÔË‚˚Í Í ˝ÚËÏ ËÁ‡Ï
¬ÂÎË˜‡‚ÓÈ ¬Â˜ÌÓÈ ∆ÂÌ˚!
¬˚ÒÓÍÓ ·Â„ÛÚ ÔÓ Í‡ÌËÁ‡Ï
”Î˚·ÍË, ÒÍ‡ÁÍË Ë ÒÌ˚.

Oh, miña Santiña! Que doces resultan as candeas,
Que agradables os Teus trazos!
Non percibo nin suspiros nin palabras,
Mais eu creo: Ti es a Desexada.

Œ, —‚ˇÚ‡ˇ, Í‡Í Î‡ÒÍÓ‚˚ Ò‚Â˜Ë,
‡Í ÓÚ‡‰Ì˚ “‚ÓË ˜ÂÚ˚!
ÃÌÂ ÌÂ ÒÎ˚¯Ì˚ ÌË ‚Á‰ÓıË, ÌË
Â˜Ë,
ÕÓ ˇ ‚Â˛: ÃËÎ‡ˇ — “˚.

25 de outubro de 1902

25 ÓÍÚˇ·ˇ 1902
*****

Cantaba unha moza no coro da igrexa

Девушка пела в церковном хоре

Cantaba unha moza no coro da igrexa
Sobre todos os fatigados en terras alleas,
Sobre todos os barcos que partiron á mar,
Sobre todos os que esqueceron a súa alegría.

ƒÂ‚Û¯Í‡ ÔÂÎ‡ ‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓÏ ıÓÂ
Œ ‚ÒÂı ÛÒÚ‡Î˚ı ‚ ˜ÛÊÓÏ Í‡˛,
Œ ‚ÒÂı ÍÓ‡·Îˇı, Û¯Â‰¯Ëı ‚ ÏÓÂ,
Œ ‚ÒÂı, Á‡·˚‚¯Ëı ‡‰ÓÒÚ¸ Ò‚Ó˛.

Tal cantaba a súa voz, que voaba ata a cúpula,
E un raio brillaba sobre os seus ombros brancos,
E todos os da escuridade contemplaban e escoitaban
Cantar o branco vestido baixo o raio.

“‡Í ÔÂÎ ÂÂ „ÓÎÓÒ, ÎÂÚˇ˘ËÈ ‚ ÍÛÔÓÎ,
» ÎÛ˜ ÒËˇÎ Ì‡ ·ÂÎÓÏ ÔÎÂ˜Â,
» Í‡Ê‰˚È ËÁ Ï‡Í‡ ÒÏÓÚÂÎ Ë ÒÎÛ¯‡Î,
‡Í ·ÂÎÓÂ ÔÎ‡Ú¸Â ÔÂÎÓ ‚ ÎÛ˜Â.

E a todos parecía que ía regresar a alegría,
Que nunha tranquila baía estarían todos os barcos,
Que no estranxeiro as xentes fatigadas
Atoparían unha vida benaventurada.

» ‚ÒÂÏ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‡‰ÓÒÚ¸ ·Û‰ÂÚ,
◊ÚÓ ‚ ÚËıÓÈ Á‡‚Ó‰Ë ‚ÒÂ ÍÓ‡·ÎË,
◊ÚÓ Ì‡ ˜ÛÊ·ËÌÂ ÛÒÚ‡Î˚Â Î˛‰Ë
—‚ÂÚÎÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÒÂ·Â Ó·ÂÎË .

E a voz era doce, e o raio era tenue,
E só no alto, onda as portas do iconostasio,
Partícipe dos misterios choraba un neno
Por aqueles que non regresarán máis.

» „ÓÎÓÒ ·˚Î ÒÎ‡‰ÓÍ, Ë ÎÛ˜ ·˚Î ÚÓÌÓÍ,
» ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚ÒÓÍÓ, Û ˆ‡ÒÍËı ‚‡Ú,
œË˜‡ÒÚÌ˚È Ú‡ÈÌ‡Ï,- ÔÎ‡Í‡Î Â·ÂÌÓÍ
Œ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔË‰ÂÚ Ì‡Á‡‰.

Agosto 1905

¿‚„ÛÒÚ 1905
*****

A descoñecida

Незнакомка

Conforme avanza a noite, sobre os restaurantes
Tórnase salvaxe e opaco o aire quente,
E domina por riba dos berros ebrios
O espíritu primaveral pestilente.

œÓ ‚Â˜Â‡Ï Ì‡‰ ÂÒÚÓ‡Ì‡ÏË
√Óˇ˜ËÈ ‚ÓÁ‰Ûı ‰ËÍ Ë „ÎÛı,
» Ô‡‚ËÚ ÓÍËÍ‡ÏË Ô¸ˇÌ˚ÏË
¬ÂÒÂÌÌËÈ Ë ÚÎÂÚ‚ÓÌ˚È ‰Ûı.

Ao lonxe sobre o po dunha calella,
Sobre o fastío das dachas campestres,

¬‰‡ÎË Ì‡‰ Ô˚Î¸˛ ÔÂÂÛÎÓ˜ÌÓÈ,
Õ‡‰ ÒÍÛÍÓÈ Á‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰‡˜,

Apenas se doura unha rosca na tafona,
E se escoita un pranto infantil.

◊ÛÚ¸ ÁÓÎÓÚËÚÒˇ ÍÂÌ‰ÂÎ¸ ·ÛÎÓ˜ÌÓÈ,
» ‡Á‰‡ÂÚÒˇ ‰ÂÚÒÍËÈ ÔÎ‡˜.

E cada tarde, alén das barreiras do tren,
Ladeando os chapeus de fungo,
Entre gabias pasean coas damas
Os experimentados chistosos.

» Í‡Ê‰˚È ‚Â˜Â, Á‡ ¯Î‡„·‡ÛÏ‡ÏË,
«‡Î‡Ï˚‚‡ˇ ÍÓÚÂÎÍË,
—Â‰Ë Í‡Ì‡‚ „ÛÎˇ˛Ú Ò ‰‡Ï‡ÏË
»ÒÔ˚Ú‡ÌÌ˚Â ÓÒÚˇÍË.

Sobre o lago renxen os toletes
E se escoita o berro dunha muller,
E no ceo, afeito a todo
Absurdamente se engurra o disco.

Õ‡‰ ÓÁÂÓÏ ÒÍËÔˇÚ ÛÍÎ˛˜ËÌ˚
» ‡Á‰‡ÂÚÒˇ ÊÂÌÒÍËÈ ‚ËÁ„,
¿ ‚ ÌÂ·Â, ÍÓ ‚ÒÂÏÛ ÔËÛ˜ÂÌÌ˚È
¡ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÍË‚ËÚÒˇ ‰ËÒÍ.

E cada serán, un único amigo
No meu vaso reverbera
E no acre e misterioso líquido
Queda coma min, atordado e abatido.

» Í‡Ê‰˚È ‚Â˜Â ‰Û„ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È
¬ ÏÓÂÏ ÒÚ‡Í‡ÌÂ ÓÚ‡ÊÂÌ
» ‚Î‡„ÓÈ ÚÂÔÍÓÈ Ë Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‡Í ˇ, ÒÏËÂÌ Ë Ó„ÎÛ¯ÂÌ.

Mentres nas mesas veciñas
Folgan lacaios somnolentos,
E borrachos con ollos de coello
“In vino veritas”! berran.

¿ ˇ‰ÓÏ Û ÒÓÒÂ‰ÌËı ÒÚÓÎËÍÓ‚
À‡ÍÂË ÒÓÌÌ˚Â ÚÓ˜‡Ú,
» Ô¸ˇÌËˆ˚ Ò „Î‡Á‡ÏË ÍÓÎËÍÓ‚
In vino veritas!- ÍË˜‡Ú.

E cada serán, á súa hora establecida
(Ou é iso o que vexo en soños?),
O van dunha moza, en seda envolto,
Avanza nunha fiestra abafada.

» Í‡Ê‰˚È ‚Â˜Â, ‚ ˜‡Ò Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È
(»Î¸ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÌËÚÒˇ ÏÌÂ?),
ƒÂ‚Ë˜ËÈ ÒÚ‡Ì, ¯ÂÎÍ‡ÏË Òı‚‡˜ÂÌÌ˚È,
¬ ÚÛÏ‡ÌÌÓÏ ‰‚ËÊÂÚÒˇ ÓÍÌÂ.

E devagar, pasando entre os borrachos,
Sempre sen acompañantes, soa
Exhalando perfumes e néboa,
Senta a carón da fiestra.

» ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ, ÔÓÈ‰ˇ ÏÂÊ Ô¸ˇÌ˚ÏË,
¬ÒÂ„‰‡ ·ÂÁ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚, Ó‰Ì‡
ƒ˚¯‡ ‰Ûı‡ÏË Ë ÚÛÏ‡Ì‡ÏË,
ŒÌ‡ Ò‡‰ËÚÒˇ Û ÓÍÌ‡.

E irradian crenzas ancestrais
As súas sedas lixeiras,
E o sombreiro de fúnebres plumas,
E a man cinguida de aneis.

» ‚Â˛Ú ‰Â‚ÌËÏË ÔÓ‚Â¸ˇÏË
≈Â ÛÔÛ„ËÂ ¯ÂÎÍ‡,
» ¯ÎˇÔ‡ Ò Ú‡ÛÌ˚ÏË ÔÂ¸ˇÏË,
» ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı ÛÁÍ‡ˇ ÛÍ‡.

E encadeado pola súa estraña proximidade,
Contemplo tras o veo tenebroso,
E diviso unha ribeira engaiolante
E unha engaiolante distancia.

» ÒÚ‡ÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚ¸˛ Á‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È,
—ÏÓÚ˛ Á‡ ÚÂÏÌÛ˛ ‚Û‡Î¸,
» ‚ËÊÛ ·ÂÂ„ Ó˜‡Ó‚‡ÌÌ˚È
» Ó˜‡Ó‚‡ÌÌÛ˛ ‰‡Î¸.

Fóronme confiados velados secretos,
O sol doutra persoa foime entregado,
E todos os recantos da alma miña
Foron traspasados polo viño acre.

√ÎÛıËÂ Ú‡ÈÌ˚ ÏÌÂ ÔÓÛ˜ÂÌ˚,
ÃÌÂ ˜¸Â-ÚÓ ÒÓÎÌˆÂ ‚Û˜ÂÌÓ,
» ‚ÒÂ ‰Û¯Ë ÏÓÂÈ ËÁÎÛ˜ËÌ˚
œÓÌÁËÎÓ ÚÂÔÍÓÂ ‚ËÌÓ.

E as plumas de avestruz cativadoras
Abalan no meu cerebro,
E os ollos azuis sen fondo
Florecen na ribeira remota.

» ÔÂ¸ˇ ÒÚ‡ÛÒ‡ ÒÍÎÓÌÂÌÌ˚Â
¬ ÏÓÂÏ Í‡˜‡˛ÚÒˇ ÏÓÁ„Û,
» Ó˜Ë ÒËÌËÂ ·ÂÁ‰ÓÌÌ˚Â
÷‚ÂÚÛÚ Ì‡ ‰‡Î¸ÌÂÏ ·ÂÂ„Û.

Na miña alma xace un tesouro,
E a chave só a min encomendaron!
Canta razón tes, monstro borracho!
Ben o sei: a verdade está no viño.

¬ ÏÓÂÈ ‰Û¯Â ÎÂÊËÚ ÒÓÍÓ‚Ë˘Â,
» ÍÎ˛˜ ÔÓÛ˜ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÌÂ!
“˚ Ô‡‚Ó, Ô¸ˇÌÓÂ ˜Û‰Ó‚Ë˘Â!
ﬂ ÁÌ‡˛: ËÒÚËÌ‡ ‚ ‚ËÌÂ.

24 de abril de 1906, Ozerki

24 ‡ÔÂÎˇ 1906, ŒÁÂÍË
*****

Pasaron os anos, pero ti es a mesma

Прошли года, но ты - всё та же

Coñecina daquela,
Naqueles fabulosos anos.
Tiútchev

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года
“˛Ú˜Â‚

Pasaron os anos, pero ti es a mesma
Austera, fermosa e serena;
Unicamente o cabelo é máis liso,
E brillan nel as canas.

œÓ¯ÎË „Ó‰‡, ÌÓ Ú˚ - ‚Ò∏ Ú‡ ÊÂ
—ÚÓ„‡, ÔÂÍ‡ÒÌ‡ Ë ˇÒÌ‡;
ÀË¯¸ ‚ÓÎÓÒ˚ ÌÂÏÌÓ„Ó „Î‡ÊÂ,
» ‚ ÌËı Ò‚ÂÍ‡ÂÚ ÒÂ‰ËÌ‡.

E eu estou sobre unha pía de libros inclinado,
Son un vello alto, corcovado;
Cun pensamento inconcibible
Contemplo o teu rostro en calma.

¿ ˇ - ÒÍÎÓÌÂÌ Ì‡‰ „Û‰ÓÈ ÍÌËÊÌÓÈ,
¬˚ÒÓÍËÈ, Ò„Ó·ÎÂÌÌ˚È ÒÚ‡ËÍ, — Ó‰ÌÓ˛ ‰ÛÏÓÈ ÌÂÔÓÒÚËÊÌÓÈ
—ÏÓÚ˛ Ì‡ Ú‚ÓÈ ÒÔÓÍÓÈÌ˚È ÎËÍ.

Si. Non nos cambiaron os anos.
Vivimos e respiramos como entón,
E, ao evocar, conservamos
Aqueles fabulosos anos…

ƒ‡. Õ‡Ò „Ó‰‡ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎË.
∆Ë‚ÂÏ Ë ‰˚¯ËÏ, Í‡Í ÚÓ„‰‡,
», ‚ÒÔÓÏËÌ‡ˇ, ÒÓı‡ÌËÎË
“Â ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚Ì˚Â „Ó‰‡...

As súas felices cinsas fican nunha longa urna.
O noso espírito feliz, entre unha néboa azul.
E cada vez máis prodixioso, máis azul
É respirar o pasado na terra.

»ı Ò‚ÂÚÎ˚È ÔÂÔÂÎ - ‚ ‰ÎËÌÌÓÈ ÛÌÂ.
Õ‡¯ Ò‚ÂÚÎ˚È ‰Ûı - ‚ Î‡ÁÛÌÓÈ Ï„ÎÂ.
» ‚Ò∏ ˜Û‰ÂÒÌÂÈ, ‚Ò∏ Î‡ÁÛÌÂÈ ƒ˚¯‡Ú¸ ÔÓ¯Â‰¯ËÏ Ì‡ ÁÂÏÎÂ.

30 de maio de 1906

30 Ï‡ˇ 1906
*****

Rusia

Россия

Outra vez, coma nos anos dourados,
Tres correas gastadas se sacoden,
E atóanse os radios pintados
Nos carrís esboroados …

ŒÔˇÚ¸, Í‡Í ‚ „Ó‰˚ ÁÓÎÓÚ˚Â,
“Ë ÒÚÂÚ˚ı ÚÂÔÎ˛ÚÒˇ ¯ÎÂË,
» ‚ˇÁÌÛÚ ÒÔËˆ˚ ÓÒÔËÒÌ˚Â
¬ ‡ÒıÎˇ·‡ÌÌ˚Â ÍÓÎÂË...

Rusia, esmoleira Rusia,
Para min as túas isbás grises,
Para min as túas cantigas de vento
Son como as primeiras bágoas do amor!

–ÓÒÒËˇ, ÌË˘‡ˇ –ÓÒÒËˇ,
ÃÌÂ ËÁ·˚ ÒÂ˚Â Ú‚ÓË,
“‚ÓË ÏÌÂ ÔÂÒÌË ‚ÂÚÓ‚˚Â ‡Í ÒÎÂÁ˚ ÔÂ‚˚Â Î˛·‚Ë!

Non podo sentir mágoa de ti
E a miña cruz con prudencia levo…
Ao meigo que queiras
Entrega a túa arrebatadora beleza!

“Â·ˇ Ê‡ÎÂÚ¸ ˇ ÌÂ ÛÏÂ˛
» ÍÂÒÚ Ò‚ÓÈ ·ÂÂÊÌÓ ÌÂÒÛ...
‡ÍÓÏÛ ıÓ˜Â¯¸ ˜‡Ó‰Â˛
ŒÚ‰‡È ‡Á·ÓÈÌÛ˛ Í‡ÒÛ!

Deixa que te seduza e te engane,

œÛÒÍ‡È Á‡Ï‡ÌËÚ Ë Ó·Ï‡ÌÂÚ, -

Non vas desaparecer, nin perecer,
E só a inquedanza velará
Os teus fermosos trazos…

ÕÂ ÔÓÔ‡‰Â¯¸, ÌÂ Ò„ËÌÂ¯¸ Ú˚,
» ÎË¯¸ Á‡·ÓÚ‡ Á‡ÚÛÏ‡ÌËÚ
“‚ÓË ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ˜ÂÚ˚...

Ben, e que? Unha inquedanza máis,
Unha bágoa fai o río máis ruidoso,
Mais ti es a mesma: bosque e campo,
E un pano da cabeza colorido ata as cellas…

ÕÛ ˜ÚÓ Ê? Œ‰ÌÓÈ Á‡·ÓÚÓÈ ·ÓÎÂ Œ‰ÌÓÈ ÒÎÂÁÓÈ ÂÍ‡ ¯ÛÏÌÂÈ,
¿ Ú˚ ‚Ò∏ Ú‡ ÊÂ - ÎÂÒ, ‰‡ ÔÓÎÂ,
ƒ‡ ÔÎ‡Ú ÛÁÓÌ˚È ‰Ó ·Ó‚ÂÈ...

E o imposible faise posible,
E o camiño longo faise lixeiro,
Cando brilla ao lonxe do camiño
A ollada fuxidía baixo o pano,
Cando resoa con cautelosa tristeza
O xordo cantar dun cocheiro!...

» ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
ƒÓÓ„‡ ‰ÓÎ„‡ˇ ÎÂ„Í‡,
Ó„‰‡ ·ÎÂÒÌÂÚ ‚ ‰‡ÎË ‰ÓÓÊÌÓÈ
Ã„ÌÓ‚ÂÌÌ˚È ‚ÁÓ ËÁ-ÔÓ‰ ÔÎ‡ÚÍ‡,
Ó„‰‡ Á‚ÂÌËÚ ÚÓÒÍÓÈ ÓÒÚÓÊÌÓÈ
√ÎÛı‡ˇ ÔÂÒÌˇ ˇÏ˘ËÍ‡!..

18 de outubro de 1908

18 октября 1908
*****

No restaurante

В ресторане

Nunca o esquecerei (existise ou non,
Aquel serán): entre lume do luscofusco
Queimado e descorrido o pálido ceo,
E contra o luscofusco ambarino, os farois.

ÕËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û (ÓÌ ·˚Î, ËÎË ÌÂ ·˚Î,
›ÚÓÚ ‚Â˜Â): ÔÓÊ‡ÓÏ Á‡Ë
—ÓÊÊÂÌÓ Ë ‡Á‰‚ËÌÛÚÓ ·ÎÂ‰ÌÓÂ ÌÂ·Ó,
» Ì‡ Ê∏ÎÚÓÈ Á‡Â - ÙÓÌ‡Ë.

Senteime cabo dunha fiestra nunha sala abarrotada.
En algures cantaban os arcos sobre o amor.
Eu envieiche unha rosa negra nunha copa
De dourado, coma o padal, viño de Ai.

ﬂ ÒË‰ÂÎ Û ÓÍÌ‡ ‚ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌÌÓÏ Á‡ÎÂ.
√‰Â-ÚÓ ÔÂÎË ÒÏ˚˜ÍË Ó Î˛·‚Ë.
ﬂ ÔÓÒÎ‡Î ÚÂ·Â ˜∏ÌÛ˛ ÓÁÛ ‚ ·ÓÍ‡ÎÂ
«ÓÎÓÚÓ„Ó, Í‡Í Ì∏·Ó, ‡Ë.

Ti miráchesme. Eu, confuso e insolente atopei
A túa ollada arrogante e devolvínche unha reverencia.
Volvéndote ao teu cabaleiro, con premeditada aspereza
Dixeches: “Este tamén caeu namorado”.

“˚ ‚Á„ÎˇÌÛÎ‡. ﬂ ‚ÒÚÂÚËÎ ÒÏÛ˘∏ÌÌÓ Ë
‰ÂÁÍÓ
¬ÁÓ Ì‡‰ÏÂÌÌ˚È Ë ÓÚ‰‡Î ÔÓÍÎÓÌ.
Œ·‡ÚˇÒ¸ Í Í‡‚‡ÎÂÛ, Ì‡ÏÂÂÌÌÓ ÂÁÍÓ
“˚ ÒÍ‡Á‡Î‡: "» ˝ÚÓÚ ‚Î˛·Î∏Ì".

E de seguida en resposta estalaron as cordas un pouco,
Frenéticos puxéronse os arcos a cantar …
Mais comigo estabas ti con todo o teu xuvenil desprezo,
Cun apenas perceptible tremor da man…

» ÒÂÈ˜‡Ò ÊÂ ‚ ÓÚ‚ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ „ˇÌÛÎË ÒÚÛÌ˚,
»ÒÒÚÛÔÎ∏ÌÌÓ Á‡ÔÂÎË ÒÏ˚˜ÍË...
ÕÓ ·˚Î‡ Ú˚ ÒÓ ÏÌÓÈ ‚ÒÂÏ ÔÂÁÂÌËÂÏ ˛Ì˚Ï,
◊ÛÚ¸ Á‡ÏÂÚÌ˚Ï ‰ÓÊ‡Ì¸ÂÏ ÛÍË...

Alzaches o voo coma paxaro asustado,
Pasaches lixeira coma o meu soño…
E exhalaron os perfumes e as pestanas adormecéronse,
Comezaron a murmurar con inquedanza as sedas.

“˚ ‚‡ÌÛÎ‡Ò¸ ‰‚ËÊÂÌ¸ÂÏ ËÒÔÛ„‡ÌÌÓÈ
ÔÚËˆ˚,
“˚ ÔÓ¯Î‡, ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÓÌ ÏÓÈ ÎÂ„Í‡...
» ‚Á‰ÓıÌÛÎË ‰ÛıË, Á‡‰ÂÏ‡ÎË ÂÒÌËˆ˚,
«‡¯ÂÔÚ‡ÎËÒ¸ ÚÂ‚ÓÊÌÓ ¯ÂÎÍ‡.

Mais desde o fondo dos espellos lanzáchesme unha ollada
E, ao lanzala, berrabas: “Cóllea..!”
E o colar tinguileaba, unha xitana bailaba
E bradaba no abrente polo seu amor.

ÕÓ ËÁ „ÎÛ·Ë ÁÂÍ‡Î Ú˚ ÏÌÂ ‚ÁÓ˚ ·ÓÒ‡Î‡
», ·ÓÒ‡ˇ, ÍË˜‡Î‡: "ÀÓ‚Ë!.."
¿ ÏÓÌËÒÚÓ ·ÂÌ˜‡ÎÓ, ˆ˚„‡ÌÍ‡ ÔÎˇÒ‡Î‡
» ‚ËÁÊ‡Î‡ Á‡Â Ó Î˛·‚Ë.

19 de abril de 1910

19 ‡ÔÂÎˇ 1910

*****
Que difícil é camiñar entre a xente

Как тяжело ходить среди людей
Alí un home ardía.
Fet

Там человек сгорел.
‘ÂÚ

Que difícil é camiñar entre a xente
E finxir non estar morto,
E o xogo tráxico das paixóns
Contárllelo aos aínda non viventes.

‡Í ÚˇÊÂÎÓ ıÓ‰ËÚ¸ ÒÂ‰Ë Î˛‰ÂÈ
» ÔËÚ‚ÓˇÚ¸Òˇ ÌÂÔÓ„Ë·¯ËÏ,
» Ó· Ë„Â Ú‡„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÒÚÂÈ
œÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Â˘Â ÌÂ ÊË‚¯ËÏ.

E ao esculcar no meu pesadelo nocturno
Atopar orde no remuíño desordenado das paixóns,
Para que entre o pálido resplandor da arte
Se descubra o funesto incendio da vida!

», ‚„Îˇ‰˚‚‡ˇÒ¸ ‚ Ò‚ÓÈ ÌÓ˜ÌÓÈ ÍÓ¯Ï‡,
—ÚÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÌÂÒÚÓÈÌÓÏ ‚ËıÂ
˜Û‚ÒÚ‚‡,
◊ÚÓ·˚ ÔÓ ·ÎÂ‰Ì˚Ï Á‡Â‚‡Ï ËÒÍÛÒÒÚ‚‡
”ÁÌ‡ÎË ÊËÁÌË „Ë·ÂÎ¸Ì˚È ÔÓÊ‡!

10 de maio de 1910

10 мая 1910
*****

Á Musa

Музе

Levas nas túas melodías segredas
Unha aciaga nova de morte.
Levas a maldición dos santos testamentos,
Levas a profanación da felicidade.

≈ÒÚ¸ ‚ Ì‡ÔÂ‚‡ı Ú‚ÓËı ÒÓÍÓ‚ÂÌÌ˚ı
–ÓÍÓ‚‡ˇ Ó „Ë·ÂÎË ‚ÂÒÚ¸.
≈ÒÚ¸ ÔÓÍÎˇÚ¸Â Á‡‚ÂÚÓ‚ Ò‚ˇ˘ÂÌÌ˚ı,
œÓÛ„‡ÌËÂ Ò˜‡ÒÚËˇ ÂÒÚ¸.

E un poder tan atraente,
Que acabo por repetir o rumor
De que fas descender os anxos
Tentándoos coa túa beleza…

» Ú‡Í‡ˇ ‚ÎÂÍÛ˘‡ˇ ÒËÎ‡,
◊ÚÓ „ÓÚÓ‚ ˇ Ú‚Â‰ËÚ¸ Á‡ ÏÓÎ‚ÓÈ,
¡Û‰ÚÓ ‡Ì„ÂÎÓ‚ Ú˚ ÌËÁ‚Ó‰ËÎ‡,
—Ó·Î‡ÁÌˇˇ Ò‚ÓÂÈ Í‡ÒÓÚÓÈ...

E cando te burlas da fe,
Acéndese de súpeto sobre ti
Ese gris, púrpura e pálido
Halo visto unha vez por min.

» ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÒÏÂÂ¯¸Òˇ Ì‡‰ ‚ÂÓÈ,
Õ‡‰ ÚÓ·ÓÈ Á‡„Ó‡ÂÚÒˇ ‚‰Û„
“ÓÚ ÌÂˇÍËÈ, ÔÛÔÛÓ‚Ó-ÒÂ˚È
» ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÏÌÓÈ ‚Ë‰ÂÌÌ˚È ÍÛ„.

Boa ou mala? Ti non es de aquí.
Con sutileza se fala de ti:
Para algúns es a Musa e o milagre.
Para min, o tormento e o inferno.

«Î‡, ‰Ó·‡ ÎË? - “˚ ‚Òˇ - ÌÂ ÓÚÒ˛‰‡.
ÃÛ‰ÂÌÓ ÔÓ ÚÂ·ˇ „Ó‚ÓˇÚ:
ƒÎˇ ËÌ˚ı Ú˚ - Ë ÃÛÁ‡, Ë ˜Û‰Ó.
ƒÎˇ ÏÂÌˇ Ú˚ - ÏÛ˜ÂÌ¸Â Ë ‡‰.

Por que naquela alborada,
Naquela hora na que apenas me quedaba forza,
Non morrín, senón que reparei no teu rostro
E supliquei o teu consolo?

ﬂ ÌÂ ÁÌ‡˛, Á‡˜ÂÏ Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ,
¬ ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÒËÎ,
ÕÂ ÔÓ„Ë· ˇ, ÌÓ ÎËÍ Ú‚ÓÈ Á‡ÏÂÚËÎ
» Ú‚ÓËı ÛÚÂ¯ÂÌËÈ ÔÓÒËÎ?

Quixera que fósemos inimigos,
Pois por que me regalaches
Un prado con flores e un firmamento con estrelas,
Toda a maldición da túa beleza?

ﬂ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ· Ï˚ ·˚ÎË ‚‡„‡ÏË,
“‡Í Á‡ ˜ÚÓ Ê ÔÓ‰‡ËÎ‡ ÏÌÂ Ú˚
ÀÛ„ Ò ˆ‚ÂÚ‡ÏË Ë Ú‚Â‰¸ ÒÓ Á‚ÂÁ‰‡ÏË ¬Ò∏ ÔÓÍÎˇÚ¸Â Ò‚ÓÂÈ Í‡ÒÓÚ˚?

Máis pérfidas que as noites boreais,
E máis embriagador que o dourado viño de Ai,
E máis fugaz que o amor xitano
Foron os teus terribles afagos…

» ÍÓ‚‡ÌÂÂ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ÌÓ˜Ë,
» ıÏÂÎ¸ÌÂÈ ÁÓÎÓÚÓ„Ó ¿Ë,
» Î˛·Ó‚Ë ˆ˚„‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÓ˜Â
¡˚ÎË ÒÚ‡¯Ì˚Â Î‡ÒÍË Ú‚ÓË...

E fatal deleite foi
Luxar os sagrados santuarios,
E un pracer insensato para o corazón
É esta amarga, coma o asente, paixón!

» ·˚Î‡ ÓÍÓ‚‡ˇ ÓÚ‡‰‡
¬ ÔÓÔË‡Ì¸Ë Á‡‚ÂÚÌ˚ı Ò‚ˇÚ˚Ì¸,
» ·ÂÁÛÏÌ‡ˇ ÒÂ‰ˆÛ ÛÒÎ‡‰‡ ›Ú‡ „Ó¸Í‡ˇ ÒÚ‡ÒÚ¸, Í‡Í ÔÓÎ˚Ì¸!

29 de decembro de 1912

29 ‰ÂÍ‡·ˇ 1912
*****

Noite, rúa, farol, botica

Ночь, улица, фонарь, аптека

Noite, rúa, farol, botica,
Unha luz incongruente e embazada,
Mesmo vivindo outro cuarto de século
Todo seguirá igual. Sen saída.

ÕÓ˜¸, ÛÎËˆ‡, ÙÓÌ‡¸, ‡ÔÚÂÍ‡,
¡ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚È Ë ÚÛÒÍÎ˚È Ò‚ÂÚ.
∆Ë‚Ë Â˘Â ıÓÚ¸ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÂÍ‡ ¬ÒÂ ·Û‰ÂÚ Ú‡Í. »ÒıÓ‰‡ ÌÂÚ.

Morrerás; Comezarás de novo desde o principio
E todo se repetirá, como no pasado:
A noite, a escuma xélida do canal,
A botica, a rúa, o farol.

”ÏÂ¯¸ - Ì‡˜ÌÂ¯¸ ÓÔˇÚ¸ ÒÌ‡˜‡Î‡
» ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ ‚ÒÂ, Í‡Í ‚ÒÚ‡¸:
ÕÓ˜¸, ÎÂ‰ˇÌ‡ˇ ˇ·¸ Í‡Ì‡Î‡,
¿ÔÚÂÍ‡, ÛÎËˆ‡, ÙÓÌ‡¸.

10 de outubro de 1912

10 октября 1912
*****

O vento turrará, ouleará a neve

Ветр налетит, завоет снег

O vento turrará, ouleará a neve,
E na memoria xurdirá por un instante
Aquela terra, aquela ribeira distante…
Pero murchouse a flor, mirrou baixo a neve…

¬ÂÚ Ì‡ÎÂÚËÚ, Á‡‚ÓÂÚ ÒÌÂ„,
» ‚ Ô‡ÏˇÚË Ì‡ ÏË„ ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ
“ÓÚ Í‡È, ÚÓÚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚È ·Â„...
ÕÓ ˆ‚ÂÚ Û‚ˇÎ, ÔÓ‰ ÒÌÂ„ÓÏ ÌËÍÌÂÚ...

E musitan como herba seca
As miñas vellas doenzas…
E vén a noite. E na noite, por unha senda afastada
Vou cara a un abismo pola neve cuberto …

» ¯ÂÎÂÒÚˇÚ Ú‡‚ÓÈ ÒÛıÓÈ
ÃÓË ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ·ÓÎÂÁÌË...
» ÌÓ˜¸. » ‚ ÌÓ˜¸ - ÚÓÔÓÈ „ÎÛıÓÈ
»‰Û Í ÔËÍ˚ÚÓÈ ÒÌÂ„ÓÏ ·ÂÁ‰ÌÂ...

A noite, o bosque, a neve. E levo comigo
A odiosa carga das lembranzas…
De pronto, unha casiña entre as árbores,
E unha moza que canta no bosque.

ÕÓ˜¸, ÎÂÒ Ë ÒÌÂ„. » ˇ ÌÂÒÛ
œÓÒÚ˚Î˚È „ÛÁ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÈ...
¬‰Û„ - Ï‡Î˚È ‰ÓÏËÍ Ì‡ ÔÓÎˇÌÂ,
» ‰Â‚Ó˜Í‡ ÔÓÂÚ ‚ ÎÂÒÛ.

6 de xaneiro de 1912

6 января 1912
*****

Os nacidos nos anos escuros

Рожденные в года глухие

Os nacidos nos anos escuros
Non recordan o seu propio camiño.
Nós, fillos dos terribles anos de Rusia,
Non podemos esquecer nada daquilo.

–ÓÊ‰ÂÌÌ˚Â ‚ „Ó‰‡ „ÎÛıËÂ
œÛÚË ÌÂ ÔÓÏÌˇÚ Ò‚ÓÂ„Ó.
Ã˚ - ‰ÂÚË ÒÚ‡¯Ì˚ı ÎÂÚ –ÓÒÒËË «‡·˚Ú¸ ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı ÌË˜Â„Ó.

Anos incinerantes!
Levades trazas de loucura ou de esperanza?
Hai nos rostros o escintileo sanguento
Dos días da guerra, dos días da liberdade.

»ÒÔÂÔÂÎˇ˛˘ËÂ „Ó‰˚!
¡ÂÁÛÏ¸ˇ Î¸ ‚ ‚‡Ò, Ì‡‰ÂÊ‰˚ Î¸ ‚ÂÒÚ¸?
ŒÚ ‰ÌÂÈ ‚ÓÈÌ˚, ÓÚ ‰ÌÂÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ Ó‚‡‚˚È ÓÚÒ‚ÂÚ ‚ ÎËˆ‡ı ÂÒÚ¸.

Hai un mutismo que é un zunido a rebato
Que nos obrigou a atrancar os labios.
Nos corazóns, noutrora apaixonados,
Hai un baleiro de fatalidade.

≈ÒÚ¸ ÌÂÏÓÚ‡ - ÚÓ „ÛÎ Ì‡·‡Ú‡
«‡ÒÚ‡‚ËÎ Á‡„‡‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡.
¬ ÒÂ‰ˆ‡ı, ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌ˚ı ÍÓ„‰‡-ÚÓ,
≈ÒÚ¸ ÓÍÓ‚‡ˇ ÔÛÒÚÓÚ‡.

E aínda que sobre o noso mortal leito
Alce o voo unha bandada de corvos,
Aqueles, os máis dignos, meu Deus,
Abofé verán o teu reino!

» ÔÛÒÚ¸ Ì‡‰ Ì‡¯ËÏ ÒÏÂÚÌ˚Ï ÎÓÊÂÏ
¬ÁÓ‚¸ÂÚÒˇ Ò ÍËÍÓÏ ‚ÓÓÌ¸Â,“Â, ÍÚÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÂÈ, ¡ÓÊÂ, ¡ÓÊÂ,
ƒ‡ ÛÁˇÚ ˆ‡ÒÚ‚ËÂ Ú‚ÓÂ!

8 de setembro de 1914

8 ÒÂÌÚˇ·ˇ 1914
*****

Aínda que viva sen amar

Пусть я и жил, не любя

Aínda que viva sen amar,
Aínda que rompa os xuramentos,
Ti séguesme a perturbar a alma,
Onde queira que te atopes!

œÛÒÚ¸ ˇ Ë ÊËÎ, ÌÂ Î˛·ˇ,
œÛÒÚ¸ ˇ Ë ÍÎˇÚ‚˚ Ì‡Û¯Û, —
¬ÒÂ Ú˚ ‚ÓÎÌÛÂ¯¸ ÏÌÂ ‰Û¯Û,
√‰Â ·˚ ÌË ‚ÒÚÂÚËÎ ÚÂ·ˇ!

Ah, esas mans afastadas!
A esta apagada existencia
A túa persoal facinación
Aportas, mesmo na separación!

Œ, ˝ÚË ‰‡Î¸ÌËÂ ÛÍË!
¬ ÚÛÒÍÎÓÂ ˝ÚÓ ÊËÚ¸Â
Œ˜‡Ó‚‡Ì¸Â Ò‚ÓÂ
¬ÌÓÒË¯¸ Ú˚, ‰‡ÊÂ ‚ ‡ÁÎÛÍÂ!

E na miña casa
Baleira, fría e solitaria,
Entres soños nunca libres de todo,
Soño coa casa abandonada.

» ‚ Ó‰ËÌÓÍÓÏ ÏÓÂÏ
ƒÓÏÂ, ÔÛÒÚÓÏ Ë ıÓÎÓ‰ÌÓÏ,
¬ ÒÌÂ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÏ,
—ÌËÚÒˇ ÏÌÂ ·Ó¯ÂÌÌ˚È ‰ÓÏ.

Soño cos momentos pasados,
Soño cos anos pasados…
Está claro que xa para sempre
Os meus pensamentos en ti se pechan!

—Ú‡˚Â ÒÌˇÚÒˇ ÏËÌÛÚ˚,
—Ú‡˚Â ÒÌˇÚÒˇ „Ó‰‡ ...
¬Ë‰ÌÓ, ÛÊ Ú‡Í Ì‡‚ÒÂ„‰‡
ƒÛÏ˚ ÚÓ·Ó˛ Á‡ÏÍÌÛÚ˚!

Aínda que unha me chamase, non desexo
Por unha axitada caricia
Cambiar este desespero,
E retirándome, gardo silencio.

ÚÓ ·˚ ÌË Á‚‡Î — ÌÂ ıÓ˜Û
Õ‡ ÒÛÂÚÎË‚Û˛ ÌÂÊÌÓÒÚ¸
ﬂ ÔÓÏÂÌˇÚ¸ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ —
», Á‡Ï˚Í‡ˇÒ¸, ÏÓÎ˜Û.

8 de outubro de 1915

8 ÓÍÚˇ·ˇ 1915

*****
Os doce

Двенадцать

1
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O serán negro.
A neve branca.
Vento, vento!
Non fica en pé un home.
O vento, o vento,
Neste enteiro mundo de Deus!

◊ÂÌ˚È ‚Â˜Â.
¡ÂÎ˚È ÒÌÂ„.
¬ÂÚÂ, ‚ÂÚÂ!
Õ‡ ÌÓ„‡ı ÌÂ ÒÚÓËÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
¬ÂÚÂ, ‚ÂÚÂ —
Õ‡ ‚ÒÂÏ ·ÓÊ¸ÂÏ Ò‚ÂÚÂ!

Encrespa o vento
A branca nevisca.
Baixo a nevisca, o lazo.
Esvaradía, perigosamente,
Calquera camiñante
Patina, ah, coitado!

«‡‚Ë‚‡ÂÚ ‚ÂÚÂ
¡ÂÎ˚È ÒÌÂÊÓÍ.
œÓ‰ ÒÌÂÊÍÓÏ — ÎÂ‰ÓÍ.
—ÍÓÎ¸ÁÍÓ, ÚˇÊÍÓ,
¬ÒˇÍËÈ ıÓ‰ÓÍ
—ÍÓÎ¸ÁËÚ — ‡ı, ·Â‰ÌˇÊÍ‡!

Dun edificio a outro
Esténdese unha corda.
Na corda, unha pancarta:
“Todo o poder para a Asemblea Constituínte”
Unha velliña se desespera, chora,
Non chega a entender o que significa,
Para que esa pancarta,
Tan enorme retallo?
Cantos carpíns se lles farían aos nenos,
E todos van espidos, descalzos…

ŒÚ Á‰‡ÌËˇ Í Á‰‡ÌË˛
œÓÚˇÌÛÚ Í‡Ì‡Ú.
Õ‡ Í‡Ì‡ÚÂ — ÔÎ‡Í‡Ú:
«¬Òˇ ‚Î‡ÒÚ¸ ”˜Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛!»
—Ú‡Û¯Í‡ Û·Ë‚‡ÂÚÒˇ — ÔÎ‡˜ÂÚ,
ÕËÍ‡Í ÌÂ ÔÓÈÏÂÚ, ˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ,
Õ‡ ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÈ ÔÎ‡Í‡Ú,
“‡ÍÓÈ Ó„ÓÏÌ˚È ÎÓÒÍÛÚ?
—ÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚¯ÎÓ ÔÓÚˇÌÓÍ ‰Îˇ Â·ˇÚ,
¿ ‚ÒˇÍËÈ — ‡Á‰ÂÚ, ‡ÁÛÚ...

A vella, como unha galiña,
Con dificultade pasa por riba do montón de neve.
— Ah, Virxe Santísima!
— Ah, os bolxeviques vannos levar á tumba!
O vento morde!
Tampouco se queda atrás a xeada!
E un burgués nunha encrucillada
No colo do abrigo agochou o nariz.
E quen é ese? De cabelo longo
E que fala a media voz:
— Traidores!
— Rusia está perdida!
Sen dúbida é un escritor,
Un orador…

—Ú‡Û¯Í‡, Í‡Í ÍÛËˆ‡,
ÓÈ-Í‡Í ÔÂÂÏÓÚÌÛÎ‡Ò¸ ˜ÂÂÁ ÒÛ„Ó·.
— Œı, Ã‡ÚÛ¯Í‡-«‡ÒÚÛÔÌËˆ‡!
— Œı, ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍË Á‡„ÓÌˇÚ ‚ „Ó·!
¬ÂÚÂ ıÎÂÒÚÍËÈ!
ÕÂ ÓÚÒÚ‡ÂÚ Ë ÏÓÓÁ!
» ·ÛÊÛÈ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ
¬ ‚ÓÓÚÌËÍ ÛÔˇÚ‡Î ÌÓÒ.
¿ ˝ÚÓ ÍÚÓ?— ƒÎËÌÌ˚Â ‚ÓÎÓÒ˚
» „Ó‚ÓËÚ ‚ ÔÓÎ„ÓÎÓÒ‡:
— œÂ‰‡ÚÂÎË!
— œÓ„Ë·Î‡ –ÓÒÒËˇ!
ƒÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ —
¬ËÚËˇ...

E alí cos seus faldróns longos
Faise a un lado tras o montón de neve…
Por que non está contento hoxe,
Camarada pope?

¿ ‚ÓÌ Ë ‰ÓÎ„ÓÔÓÎ˚È —
—ÚÓÓÌÓ˜ÍÓÈ Ë Á‡ ÒÛ„Ó·...
◊ÚÓ Ì˚Ì˜Â ÌÂ ‚ÂÒÂÎ˚È,
“Ó‚‡Ë˘ ÔÓÔ?

Recordas como antes

œÓÏÌË¯¸, Í‡Í ·˚‚‡ÎÓ

Andabas co bandullo adiante,
E coa cruz resplandecía
O teu bandullo no pobo?

¡˛ıÓÏ ¯ÂÎ ‚ÔÂÂ‰,
» ÍÂÒÚÓÏ ÒËˇÎÓ
¡˛ıÓ Ì‡ Ì‡Ó‰?

Alí unha aristócrata en astracán
Cara outra se vira:
— Canto levamos chorado xa…
Nisto escorrega
E, ¡paf!, cae de bruzos!

¬ÓÌ ·‡˚Ìˇ ‚ Í‡‡ÍÛÎÂ
‰Û„ÓÈ ÔÓ‰‚ÂÌÛÎ‡Ò¸:
— ”Ê Ï˚ ÔÎ‡Í‡ÎË, ÔÎ‡Í‡ÎË...
œÓÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎ‡Ò¸
» — ·‡ˆ — ‡ÒÚˇÌÛÎ‡Ò¸!

Ai, ai!
Tirade, levantade!

¿È, ‡È!
“ˇÌË, ÔÓ‰˚Ï‡È!

O vento anda alegre.
Cruel e contento.

¬ÂÚÂ ‚ÂÒ∏Î˚È.
» ÁÓÎ Ë ‡‰.

Ensarilla as saias,
Gadaña os peóns.
Arrinca, estrulla e arrastra
A gran pancarta:
¨”Todo o poder para a Asemblea Constituínte!”
E fai chegar estas palabras:

ÛÚËÚ ÔÓ‰ÓÎ˚,
œÓıÓÊËı ÍÓÒËÚ.
–‚ÂÚ, ÏÌÂÚ Ë ÌÓÒËÚ
¡ÓÎ¸¯ÓÈ ÔÎ‡Í‡Ú:
«¬Òˇ ‚Î‡ÒÚ¸ ”˜Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛!»
» ÒÎÓ‚‡ ‰ÓÌÓÒËÚ:

…Tamén nós tivemos unha asemblea…
…Neste mesmo edificio…
…Debatimos;
Acordamos:
Por un tempo, dez; por toda a noite, vinte e cinco…
…E por menos non aceptar a ninguén…
…Imos durmir…

...» Û Ì‡Ò ·˚ÎÓ ÒÓ·‡ÌËÂ...
...¬ÓÚ ‚ ˝ÚÓÏ Á‰‡ÌËË...
...Œ·ÒÛ‰ËÎË —
œÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË:
Õ‡ ‚ÂÏˇ — ‰ÂÒˇÚ¸, Ì‡ ÌÓ˜¸ — ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔˇÚ¸...
...» ÏÂÌ¸¯Â ÌË Ò ÍÓ„Ó ÌÂ ·‡Ú¸...
...œÓÈ‰ÂÏ ÒÔ‡Ú¸...

O serán avanza.
A rúa se baleira.
Un vagabundo
Se enguruña,
E zoa o vento…

œÓÁ‰ÌËÈ ‚Â˜Â.
œÛÒÚÂÂÚ ÛÎËˆ‡.
Œ‰ËÌ ·Ó‰ˇ„‡
—ÛÚÛÎËÚÒˇ,
ƒ‡ Ò‚Ë˘ÂÚ ‚ÂÚÂ...

Ei, malpocado!
Achégate,
Démonos un bico…

›È, ·Â‰Ìˇ„‡!
œÓ‰ıÓ‰Ë —
œÓˆÂÎÛÂÏÒˇ...

Pan!
E despois que?
Camiña!

’ÎÂ·‡!
◊ÚÓ ‚ÔÂÂ‰Ë?
œÓıÓ‰Ë!

Un ceo negro, negro.

◊ÂÌÓÂ, ˜ÂÌÓÂ ÌÂ·Ó.

A rabia, a triste rabia
Ferve no peito…
Negra rabia, bendita rabia…

«ÎÓ·‡, „ÛÒÚÌ‡ˇ ÁÎÓ·‡
ËÔËÚ ‚ „Û‰Ë...
◊ÂÌ‡ˇ ÁÎÓ·‡, Ò‚ˇÚ‡ˇ ÁÎÓ·‡...

Camarada! Estate
Alerta!
2

“Ó‚‡Ë˘! √Îˇ‰Ë
¬ Ó·‡!
2

Paséase o vento, levántase a neve.
Camiñan doce homes.

√ÛÎˇÂÚ ‚ÂÚÂ, ÔÓı‡ÂÚ ÒÌÂ„.
»‰ÛÚ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

As bandoleiras negras dos fusís
Arredor: lume, lume, lume…

¬ËÌÚÓ‚ÓÍ ˜ÂÌ˚Â ÂÏÌË
Û„ÓÏ — Ó„ÌË, Ó„ÌË, Ó„ÌË...

Entre os dentes un pito, o gorro esmagado,
Precisarían levar nas costas o as de diamantes!

¬ ÁÛ·‡ı ˆË„‡Í‡, ÔËÏˇÚ Í‡ÚÛÁ,
Õ‡ ÒÔËÌÛ Ì‡‰Ó ·Û·ÌÓ‚˚È ÚÛÁ!

Liberdade, liberdade,
Ai, ai, sen cruz!

—‚Ó·Ó‰‡, Ò‚Ó·Ó‰‡,
›ı, ˝ı, ·ÂÁ ÍÂÒÚ‡!

Ra-ta-ta!

“‡-Ú‡-Ú‡!

Vai frío, camaradas, vai frío!

’ÓÎÓ‰ÌÓ, ÚÓ‚‡Ë˘Ë, ıÓÎÓ‰ÌÓ!

— E o Ivanciño está coa Katia na taberna…
— Leva os kerenkas1 na media!

— ¿ ¬‡Ì¸Í‡ Ò ‡Ú¸ÍÓÈ ‚ Í‡·‡ÍÂ...
— ” ÂÈ ÍÂÂÌÍË ÂÒÚ¸ ‚ ˜ÛÎÍÂ!

— O Ivánviño tamén é rico agora…
— Era o noso Ivanciño, pero se fixo soldado!

— ¬‡Ì˛¯Í‡ Ò‡Ï ÚÂÔÂ¸ ·Ó„‡Ú...
— ¡˚Î ¬‡Ì¸Í‡ Ì‡¯, ‡ ÒÚ‡Î ÒÓÎ‰‡Ú!

— Eh, Ivanciño, fillo de puta, burgués,
Intenta bicarte coa miña!

— ÕÛ, ¬‡Ì¸Í‡, ÒÛÍËÌ Ò˚Ì, ·ÛÊÛÈ,
ÃÓ˛, ÔÓÔÓ·ÛÈ, ÔÓˆÂÎÛÈ!

Liberdade, liberdade,
Ai, ai, sen cruz!
A Katia co Ivanciño está ocupada,
En que, en que está ocupada...?

—‚Ó·Ó‰‡, Ò‚Ó·Ó‰‡,
›ı, ˝ı, ·ÂÁ ÍÂÒÚ‡!
‡Ú¸Í‡ Ò ¬‡Ì¸ÍÓÈ Á‡ÌˇÚ‡ —
◊ÂÏ, ˜ÂÏ Á‡ÌˇÚ‡?..

Ra-ta-ta!

“‡-Ú‡-Ú‡!

Arredor: lume, lume, lume…
Nos ombros, as bandoleiras dos fusís…

Û„ÓÏ — Ó„ÌË, Ó„ÌË, Ó„ÌË...
ŒÔÎÂ˜¸ — ÛÊÂÈÌ˚Â ÂÏÌË...

Mantede o paso revolucionario!
O inimigo infatigable nunca descansa!
Camarada, colle o fusil, sen medo!
Disparémoslle á Santa Rusia unha bala,

–Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ‰ÂÊËÚÂ ¯‡„!
ÕÂÛ„ÓÏÓÌÌ˚È ÌÂ ‰ÂÏÎÂÚ ‚‡„!
“Ó‚‡Ë˘, ‚ËÌÚÓ‚ÍÛ ‰ÂÊË, ÌÂ ÚÛÒ¸!
œ‡Î¸Ì∏Ï-Í‡ ÔÛÎÂÈ ‚ —‚ˇÚÛ˛ –ÛÒ¸ —

Á da vella liñaxe,
Á das isbás tradicionais,
Á do cu grande!
Ai, ai, sen cruz!

¬ ÍÓÌ‰Ó‚Û˛,
¬ ËÁ·ˇÌÛ˛,
¬ ÚÓÎÒÚÓÁ‡‰Û˛!
›ı, ˝ı, ·ÂÁ ÍÂÒÚ‡!
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E así partiron os nosos rapaces
A servir no Exército Vermello,
A servir no Exército Vermello,
A deixárense á vida!

‡Í ÔÓ¯ÎË Ì‡¯Ë Â·ˇÚ‡
¬ ‡ÒÌÓÈ ¿ÏËË ÒÎÛÊËÚ¸ —
¬ ‡ÒÌÓÈ ¿ÏËË ÒÎÛÊËÚ¸ —
¡ÛÈÌÛ „ÓÎÓ‚Û ÒÎÓÊËÚ¸!

Eh ti, amargo dolor,
Doce vida!
Farrapento gabán,
Fusil austríaco!

›ı Ú˚, „ÓÂ-„Ó¸ÍÓÂ,
—Î‡‰ÍÓÂ ÊËÚ¸∏!
–‚‡ÌÓÂ Ô‡Î¸ÚË¯ÍÓ,
¿‚ÒÚËÈÒÍÓÂ ÛÊ¸∏!

Para desgraza de todos os burgueses
Un incendio mundial imos exparexer,
Un incendio mundial de sangue,
Bendícenos, Señor!

Ã˚ Ì‡ „ÓÂ ‚ÒÂÏ ·ÛÊÛˇÏ
ÃËÓ‚ÓÈ ÔÓÊ‡ ‡Á‰ÛÂÏ,
ÃËÓ‚ÓÈ ÔÓÊ‡ ‚ ÍÓ‚Ë —
√ÓÒÔÓ‰Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚Ë!
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Ensaríllase a neve, un cocheiro temerario berra,
O Ivanciño e a Katia saen correndo,
Un farol eléctrico
Nas pértegas…
Eh, Eh, Afastádevos!

—ÌÂ„ ÍÛÚËÚ, ÎËı‡˜ ÍË˜ËÚ,
¬‡Ì¸Í‡ Ò ‡Ú¸ÍÓ˛ ÎÂÚËÚ —
≈ÎÂÍÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÙÓÌ‡ËÍ
Õ‡ Ó„ÎÓ·ÂÎ¸Í‡ı...
¿ı, ‡ı, Ô‡‰Ë!

Co seu capote de militar
Coa súa pinta de pailán
Torce que torce no bigote negro,
E Retórceo,
E fai cachota…

ŒÌ ‚ ¯ËÌÂÎË¯ÍÂ ÒÓÎ‰‡ÚÒÍÓÈ
— ÙËÁËÓÌÓÏËÂÈ ‰Û‡ˆÍÓÈ
ÛÚËÚ, ÍÛÚËÚ ˜ÂÌ˚È ÛÒ,
ƒ‡ ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ,
ƒ‡ ÔÓ¯Û˜Ë‚‡ÂÚ...

Vaia Ivanciño, que ombros!
Vaia Ivanciño, que labia!
Á boba da Katia aperta,
Atórdaa ca súa fala…

¬ÓÚ Ú‡Í ¬‡Ì¸Í‡ — ÓÌ ÔÎÂ˜ËÒÚ!
¬ÓÚ Ú‡Í ¬‡Ì¸Í‡ — ÓÌ Â˜ËÒÚ!
‡Ú¸ÍÛ-‰ÛÛ Ó·ÌËÏ‡ÂÚ,
«‡„Ó‚‡Ë‚‡ÂÚ...

Bota para atrás a cabeza,
Os seus dentiños bríllanlle como perlas…
Ai de ti, Katia, miña Katia,
Fazuleira…

«‡ÔÓÍËÌÛÎ‡Ò¸ ÎËˆÓÏ,
«Û·ÍË ·ÎÂ˘ÛÚ ÊÂÏ˜Û„ÓÏ...
¿ı Ú˚, ‡Úˇ, ÏÓˇ ‡Úˇ,
“ÓÎÒÚÓÏÓ‰ÂÌ¸Í‡ˇ...

5

5

Tes no pescozo, Katia,
Unha cicatriz sen pechar de navalla.
Tes baixo o peito, Katia,
Unha rabuñada recente!

” ÚÂ·ˇ Ì‡ ¯ÂÂ, ‡Úˇ,
ÿ‡Ï ÌÂ Á‡ÊËÎ ÓÚ ÌÓÊ‡.
” ÚÂ·ˇ ÔÓ‰ „Û‰¸˛, ‡Úˇ,
“‡ ˆ‡‡ÔËÌ‡ Ò‚ÂÊ‡!

Baila, leiliadoura!
Que pernas ben bonitas tes!
Andabas de lecería fina,
Veña, paséate, paséate!
Con oficiais fodías,
Vamos, fode, fode!!
Fode, leliadoura!
Que o corazón se estremeza no meu peito!
Recordas, Katia, aquel oficial
Que non escapou da navalla…
Ou é que non te lembras, galdrapa?
Ou é que non tes a memoria fresca?
Refréscaa leliadoura,
Lévame durmir contigo!

›ı, ˝ı, ÔÓÔÎˇ¯Ë!
¡ÓÎ¸ÌÓ ÌÓÊÍË ıÓÓ¯Ë!
¬ ÍÛÊÂ‚ÌÓÏ ·ÂÎ¸Â ıÓ‰ËÎ‡ —
œÓıÓ‰Ë-Í‡, ÔÓıÓ‰Ë!
— ÓÙËˆÂ‡ÏË ·ÎÛ‰ËÎ‡ —
œÓ·ÎÛ‰Ë-Í‡, ÔÓ·ÎÛ‰Ë!
›ı, ˝ı, ÔÓ·ÎÛ‰Ë!
—Â‰ˆÂ ∏ÍÌÛÎÓ ‚ „Û‰Ë!
œÓÏÌË¯¸, ‡Úˇ, ÓÙËˆÂ‡ —
ÕÂ Û¯ÂÎ ÓÌ ÓÚ ÌÓÊ‡...
¿Î¸ ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌËÎ‡, ıÓÎÂ‡?
¿ÎË Ô‡ÏˇÚ¸ ÌÂ Ò‚ÂÊ‡?
›ı, ˝ı, ÓÒ‚ÂÊË,
—Ô‡Ú¸ Ò ÒÓ·Ó˛ ÔÓÎÓÊË!

Polainas grises levabas,
Chocolate “Mignon” chapabas.
Cos cadetes andabas de troula,
Con soldados vas agora?

√ÂÚ˚ ÒÂ˚Â ÌÓÒËÎ‡,
ÿÓÍÓÎ‡‰ ÃËÌ¸ÓÌ Ê‡Î‡.
— ˛ÌÍÂ¸ÂÏ „ÛÎˇÚ¸ ıÓ‰ËÎ‡ —
— ÒÓÎ‰‡Ú¸ÂÏ ÚÂÔÂ¸ ÔÓ¯Î‡?

Peca, leliadoura!
Sentaralle ben á túa alma!

›ı, ˝ı, ÒÓ„Â¯Ë!
¡Û‰ÂÚ ÎÂ„˜Â ‰Îˇ ‰Û¯Ë!
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…De novo ao seu encontro vai a todo galope,
Voa, berra, dá voces o cocheiro temerario…

...ŒÔˇÚ¸ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ÌÂÒ∏ÚÒˇ ‚ÒÍ‡˜,
ÀÂÚËÚ, ‚ÓÔËÚ, ÓÂÚ ÎËı‡˜...

Axuda, Axuda!, Andrés, socorro!
Pedro, vai por detrás !...

—ÚÓÈ, ÒÚÓÈ! ¿Ì‰˛ı‡, ÔÓÏÓ„‡È!
œÂÚÛı‡, ÒÁ‡‰Û Á‡·Â„‡È!..

Rata-ratata-ta-ta-ta-ta!
Saltaron cara o ceo anacos de neve en po!...

“‡ı-Ú‡‡‡ı-Ú‡ı-Ú‡ı-Ú‡ı-Ú‡ı!
¬ÒÍÛÚËÎÒˇ Í ÌÂ·Û ÒÌÂÊÌ˚È Ô‡ı!..

O cocheiro temerario e o Ivanciño danse a fuga…
Unha vez máis! Ergue o gatillo!...

ÀËı‡˜ — Ë Ò ¬‡Ì¸ÍÓÈ — Ì‡ÛÚ∏Í...
≈˘∏ ‡ÁÓÍ! ¬Á‚Ó‰Ë ÍÛÓÍ!..

Ra-tatata! Vas saber ti,
………………………….
O que é mocear coa dos demais!...

“‡ı-Ú‡‡‡ı! “˚ ·Û‰Â¯¸ ÁÌ‡Ú¸,
...............
‡Í Ò ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ ˜ÛÊÓÈ „ÛÎˇÚ¸!..

Escapou, o canalla! Xa verás ti,
Xa mas pagarás mañá!

”ÚÂÍ, ÔÓ‰ÎÂˆ! ”ÊÓ, ÔÓÒÚÓÈ,
–‡ÒÔ‡‚Î˛Ò¸ Á‡‚Ú‡ ˇ Ò ÚÓ·ÓÈ!

E a Katia, onde está? Está morta, morta!
Atravesoulle a cabeza unha bala!

¿ ‡Ú¸Í‡ „‰Â?— ÃÂÚ‚‡, ÏÂÚ‚‡!
œÓÒÚÂÎÂÌÌ‡ˇ „ÓÎÓ‚‡!

Que, Katia, estás contenta? Nin chío…
Xace, mortizo, na neve!

◊ÚÓ, ‡Ú¸Í‡, ‡‰‡?— ÕË „Û-„Û...
ÀÂÊË Ú˚, Ô‡‰‡Î¸, Ì‡ ÒÌÂ„Û!

Mantede o paso revolucionario!
O inimigo infatigable nunca descasa!

–Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ‰ÂÊËÚÂ ¯‡„!
ÕÂÛ„ÓÏÓÌÌ˚È ÌÂ ‰ÂÏÎÂÚ ‚‡„!
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E de novo avanzan os doce,
Os fusís aos ombros,.
Unicamente ao pobre asasino
Non se lle ve nada o rostro…

» ÓÔˇÚ¸ Ë‰ÛÚ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸,
«‡ ÔÎÂ˜‡ÏË — ÛÊ¸Âˆ‡.
ÀË¯¸ Û ·Â‰ÌÓ„Ó Û·ËÈˆ˚
ÕÂ ‚Ë‰‡Ú¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÎËˆ‡...

Cada vez máis rápido
Apura o paso.
Enroscou un pano ao pescozo,
Non consegue repoñerse…

¬Ò∏ ·˚ÒÚÂÂ Ë ·˚ÒÚÂÂ
”ÚÓ‡ÔÎË‚‡ÂÚ ¯‡„.
«‡ÏÓÚ‡Î ÔÎ‡ÚÓÍ Ì‡ ¯ÂÂ —
ÕÂ ÓÔ‡‚ËÚÒˇ ÌËÍ‡Í...

— Por que, camarada, non estás alegre?
— Por que, amiguiño, andas aloulado?
— Por que, Pedro, baixas o nariz,
Ou é que o sentes pola Katia?

— ◊ÚÓ, ÚÓ‚‡Ë˘, Ú˚ ÌÂ ‚ÂÒÂÎ?
— ◊ÚÓ, ‰ÛÊÓÍ, ÓÚÓÓÔÂÎ?
— ◊ÚÓ, œÂÚÛı‡, ÌÓÒ ÔÓ‚ÂÒËÎ,
»ÎË ‡Ú¸ÍÛ ÔÓÊ‡ÎÂÎ?

— Oh, camaradas, irmáns,
Amaba esa rapaza…
Cantas noites negras, de borracheira
Con esa rapaza pasei…

— Œı, ÚÓ‚‡Ë˘Ë, Ó‰Ì˚Â,
›ÚÛ ‰Â‚ÍÛ ˇ Î˛·ËÎ...
ÕÓ˜ÍË ˜ÂÌ˚Â, ıÏÂÎ¸Ì˚Â
— ˝ÚÓÈ ‰Â‚ÍÓÈ ÔÓ‚Ó‰ËÎ...

—Por mor do pícaro descaro
Dos seus ollos ardentes,
Por mor do seu lunar vermello
No seu ombro dereito,
Deille morte, estúpido de min,
Deille morte nunha arroutada… ah!

— »Á-Á‡ Û‰‡ÎË ·Â‰Ó‚ÓÈ
¬ Ó„ÌÂ‚˚ı Â∏ Ó˜‡ı,
»Á-Á‡ Ó‰ËÌÍË ÔÛÌˆÓ‚ÓÈ
¬ÓÁÎÂ Ô‡‚Ó„Ó ÔÎÂ˜‡,
«‡„Û·ËÎ ˇ, ·ÂÒÚÓÎÍÓ‚˚È,
«‡„Û·ËÎ ˇ Ò„Óˇ˜‡... ‡ı!

— Segues, canalla, coa mesma canción,
Pedro, seica es unha neniña ou que?
— Ou é que pretendes chegarme
Á alma? Por favor!
— Mantén o porte!
— Mantén o control!

— »¯¸, ÒÚÂ‚Âˆ, Á‡‚ÂÎ ¯‡Ï‡ÌÍÛ,
◊ÚÓ Ú˚, œÂÚ¸Í‡, ·‡·‡, ˜ÚÓ Î¸?
— ¬ÂÌÓ ‰Û¯Û Ì‡ËÁÌ‡ÌÍÛ
¬Á‰ÛÏ‡Î ‚˚‚ÂÌÛÚ¸? »Á‚ÓÎ¸!
— œÓ‰‰ÂÊË Ò‚Ó˛ ÓÒ‡ÌÍÛ!
— Õ‡‰ ÒÓ·ÓÈ ‰ÂÊË ÍÓÌÚÓÎ¸!

— Non é este bo momento
Para ocuparse de ti!
Virán tempos máis duros
Para nós, querido camarada!

— ÕÂ Ú‡ÍÓÂ Ì˚Ì˜Â ‚ÂÏˇ,
◊ÚÓ ·˚ ÌˇÌ˜ËÚ¸Òˇ Ò ÚÓ·ÓÈ!
œÓÚˇÊÂÎÂ ·Û‰ÂÚ ·ÂÏˇ
Õ‡Ï, ÚÓ‚‡Ë˘ ‰ÓÓ„ÓÈ!

E Pedro demora
Os pasos apresurados…

» œÂÚÛı‡ Á‡ÏÂ‰ÎˇÂÚ
“ÓÓÔÎË‚˚Â ¯‡„Ë...

Levanta a cabeza,
Anímase de novo…

ŒÌ „ÓÎÓ‚ÍÛ ‚ÒÍË‰‡‚‡ÂÚ,
ŒÌ ÓÔˇÚ¸ ÔÓ‚ÂÒÂÎÂÎ...

Eh, eh!
Divertirse non é pecado!

›ı, ˝ı!
œÓÁ‡·‡‚ËÚ¸Òˇ ÌÂ „Âı!

Pechade ben os pisos
Que hoxe haberá saqueo!

«‡ÔË‡ÈÚË ÂÚ‡ÊË,
Õ˚Ì˜Â ·Û‰ÛÚ „‡·ÂÊË!

Despechade as adegas,
Que hoxe saen de esmorga os da pobreza!

ŒÚÏ˚Í‡ÈÚÂ ÔÓ„Â·‡ —
√ÛÎˇÂÚ Ì˚Ì˜Â „ÓÎ˚Ú¸·‡!
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Ai de ti, amargo dolor!
Aburrido aburrimento
Mortal!

Œı Ú˚ „ÓÂ-„Ó¸ÍÓÂ!
—ÍÛÍ‡ ÒÍÛ˜Ì‡ˇ,
—ÏÂÚÌ‡ˇ!

E o tempiño
pasarei, pasarei…

”Ê¸ ˇ ‚ÂÏˇ˜ÍÓ
œÓ‚Â‰Û, ÔÓ‚Â‰Û...

E a cacholiña
Rascarei, rascarei…

”Ê¸ ˇ ÚÂÏˇ˜ÍÓ
œÓ˜Â¯Û, ÔÓ˜Â¯Û...

E pebidas de xirasol
Debullarei, debullarei…

”Ê¸ ˇ ÒÂÏˇ˜ÍË
œÓÎÛ˘Û, ÔÓÎÛ˘Û...

E coa navalliña

”Ê¸ ˇ ÌÓÊË˜ÍÓÏ

Acoitelarei, acoitelarei…

œÓÎÓÒÌÛ, ÔÓÎÓÒÌÛ!..

Ti fuxe voando, burgués, como un corviño!
Beberei o teu sangue,
Pola miña namorada,
A das cellas negras…

“˚ ÎÂÚË, ·ÛÊÛÈ, ‚ÓÓÌ˚¯ÍÓÏ!
¬˚Ô¸˛ ÍÓ‚Û¯ÍÛ
«‡ Á‡ÁÌÓ·Û¯ÍÛ,
◊ÂÌÓ·Ó‚Û¯ÍÛ...

Encomendámosche, Señor, a alma da túa serva…

”ÔÓÍÓÈÒˇ, „ÓÒÔÓ‰Ë, ‰Û¯Û ‡·˚ Ú‚ÓÂˇ...

Que aburrimento!

—ÍÛ˜ÌÓ!
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Non se oe balbordo na cidade,
Sobre a torre Nevski hai silencio,
Tampouco quedan máis alguacís;
Divertídevos, rapaces, sen viño!

ÕÂ ÒÎ˚¯ÌÓ ¯ÛÏÛ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó,
Õ‡‰ ÌÂ‚ÒÍÓÈ ·‡¯ÌÂÈ ÚË¯ËÌ‡,
» ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ „ÓÓ‰Ó‚Ó„Ó —
√ÛÎˇÈ, Â·ˇÚ‡, ·ÂÁ ‚ËÌ‡!

Parado está un burgués nunha encrucillada
E na gorxa acocha o nariz.
E contra el aperta a súa pelella dura
Co rabo entre as pernas un can sarnoso.

—ÚÓËÚ ·ÛÊÛÈ Ì‡ ÔÂÂÍÂÒÚÍÂ
» ‚ ‚ÓÓÚÌËÍ ÛÔˇÚ‡Î ÌÓÒ.
¿ ˇ‰ÓÏ ÊÏÂÚÒˇ ¯ÂÒÚ¸˛ ÊÂÒÚÍÓÈ
œÓ‰Ê‡‚¯ËÈ ı‚ÓÒÚ Ô‡¯Ë‚˚È ÔÂÒ.

Fica o burgués, como un can esfameado,
Fica calado, como un signo de interragación.
E o vello mundo, como un can de palleiro,
Fica tras del, co rabo entre as pernas.

—ÚÓËÚ ·ÛÊÛÈ, Í‡Í ÔÂÒ „ÓÎÓ‰Ì˚È,
—ÚÓËÚ ·ÂÁÏÓÎ‚Ì˚È, Í‡Í ‚ÓÔÓÒ.
» ÒÚ‡˚È ÏË, Í‡Í ÔÂÒ ·ÂÁÓ‰Ì˚È,
—ÚÓËÚ Á‡ ÌËÏ, ÔÓ‰Ê‡‚¯Ë ı‚ÓÒÚ.
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Desátase a xistra,
Ui, a xistra, Ui, a xistra!
Non se ven uns aos outros
A catro pasos!

–‡Á˚„‡Î‡Ò¸ ˜ÚÓÈ-ÚÓ ‚¸˛„‡,
ŒÈ, ‚¸˛„‡, ÓÈ, ‚¸˛„‡!
ÕÂ ‚Ë‰‡Ú¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ ‰Û„‡
«‡ ˜ÂÚ˚Â Á‡ ¯‡„‡!

A neve como por un funil botouse a rizar,
A neve en columnas comezouse a levantar…

—ÌÂ„ ‚ÓÓÌÍÓÈ Á‡‚ËÎÒˇ,
—ÌÂ„ ÒÚÓÎ·Û¯ÍÓÈ ÔÓ‰ÌˇÎÒˇ...

—Uf, que xistra, Señor!
— Pedro! Eh, non sigas a mentir!
De que te salvou
O iconostasio dourado?
Es un inconsciente, abofé,
Razoa, pensa con sensatez,
Ou é que non tes sangue nas mans
Por culpa do amor da Katia?
— Mantén o paso revolucionario!
O inimigo infatigable preto está!

— Œı, ÔÛ„‡ Í‡Í‡ˇ, ÒÔ‡ÒÂ!
— œÂÚ¸Í‡! ›È, ÌÂ Á‡‚Ë‡ÈÒˇ!
ŒÚ ˜Â„Ó ÚÂ·ˇ ÛÔ‡Ò
«ÓÎÓÚÓÈ ËÍÓÌÓÒÚ‡Ò?
¡ÂÒÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ú˚, Ô‡‚Ó,
–‡ÒÒÛ‰Ë, ÔÓ‰ÛÏ‡È Á‰‡‚Ó —
¿ÎË ÛÍË ÌÂ ‚ ÍÓ‚Ë
»Á-Á‡ ‡Ú¸ÍËÌÓÈ Î˛·‚Ë?
— ÿ‡„ ‰ÂÊË Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È!
¡ÎËÁÓÍ ‚‡„ ÌÂÛ„ÓÏÓÌÌ˚È!

Avante, avante, avante,
Pobo traballador!

¬ÔÂÂ‰, ‚ÔÂÂ‰, ‚ÔÂÂ‰,
–‡·Ó˜ËÈ Ì‡Ó‰!
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…E avanzan sen o nome sagrado
Os doce xuntos, ao lonxe.
Dispostos a todo,
Sen mágoa de nada…

...» Ë‰ÛÚ ·ÂÁ ËÏÂÌË Ò‚ˇÚÓ„Ó
¬ÒÂ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ — ‚‰‡Î¸.
Ó ‚ÒÂÏÛ „ÓÚÓ‚˚,
ÕË˜Â„Ó ÌÂ Ê‡Î¸...

Os seus fusís pequeneiros de aceiro
Contra un inimigo invisble…
Por entre pequenas ruelas afastadas,
Onde só a xistra levanta o cisco…
E entre moreas de neve donda
Non se dá arrastrado as botas…

»ı ‚ËÌÚÓ‚Ó˜ÍË ÒÚ‡Î¸Ì˚Â
Õ‡ ÌÂÁËÏÓ„Ó ‚‡„‡...
¬ ÔÂÂÛÎÓ˜ÍË „ÎÛıËÂ,
√‰Â Ó‰Ì‡ Ô˚ÎËÚ ÔÛ„‡...
ƒ‡ ‚ ÒÛ„Ó·˚ ÔÛıÓ‚˚Â —
ÕÂ ÛÚˇÌÂ¯¸ Ò‡ÔÓ„‡...

Nos seus ollos latexa
A bandeira vermella.

¬ Ó˜Ë ·¸ÂÚÒˇ
‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.

Resoa
O seu paso acompasado.

–‡Á‰‡ÂÚÒˇ
ÃÂÌ˚È ¯‡„.

Cando… esperte
O feroz inimigo…

¬ÓÚ — ÔÓÒÌ∏ÚÒˇ
À˛Ú˚È ‚‡„...
» ‚¸˛„‡ Ô˚ÎËÚ ËÏ ‚ Ó˜Ë
ƒÌË Ë ÌÓ˜Ë
Õ‡ÔÓÎÂÚ!...

E a xistra a botarlle neve nos ollos
Día e noite
Sen parar!...
Avante, avante,
Pobo traballador!

¬ÔÂ∏‰, ‚ÔÂ∏‰,
–‡·Ó˜ËÈ Ì‡Ó‰!
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…Avanzan con poderoso paso ao lonxe…
— Queda alguén aí? Que saia!
É o vento coa bandeira vermella
Que se recrea á fronte…

...¬‰‡Î¸ Ë‰ÛÚ ‰ÂÊ‡‚Ì˚Ï ¯‡„ÓÏ...
— ÚÓ Â˘∏ Ú‡Ï? ¬˚ıÓ‰Ë!
›ÚÓ — ‚ÂÚÂ Ò Í‡ÒÌ˚Ï ÙÎ‡„ÓÏ
–‡Á˚„‡ÎÒˇ ‚ÔÂÂ‰Ë...

Á fronte, unha morea de neve.
— Quen estea baixo a neve, que saia!
É só o miserable can esfameado
Que detrás vai coxeando…

¬ÔÂÂ‰Ë — ÒÛ„Ó· ıÓÎÓ‰Ì˚È.
— ÚÓ ‚ ÒÛ„Ó·Â — ‚˚ıÓ‰Ë!
“ÓÎ¸ÍÓ ÌË˘ËÈ Ô∏Ò „ÓÎÓ‰Ì˚È
Ó‚˚ÎˇÂÚ ÔÓÁ‡‰Ë...

— Vai de aí, tiñoso,
Ou che fago cóxegas coa baioneta!
Vello mundo, igual ca este can sarnoso,
Guíndate, ou che zosco!

— ŒÚ‚ˇÊËÒ¸ Ú˚, ¯ÂÎÛ‰Ë‚˚È,
ﬂ ¯Ú˚ÍÓÏ ÔÓ˘ÂÍÓ˜Û!
—Ú‡˚È ÏË, Í‡Í Ô∏Ò Ô‡¯Ë‚˚È,
œÓ‚‡ÎËÒ¸ — ÔÓÍÓÎÓ˜Û!

…Mostra os dentes, como un lobo famento,
Co rabo entre as pernas, non queda atrás,
Can aterecido, can de palleiro…
— Eh, responde, quen vai?

...—Í‡ÎËÚ ÁÛ·˚ — ‚ÓÎÍ „ÓÎÓ‰Ì˚È —
’‚ÓÒÚ ÔÓ‰Ê‡Î — ÌÂ ÓÚÒÚ‡∏Ú —
œ∏Ò ıÓÎÓ‰Ì˚È — Ô∏Ò ·ÂÁÓ‰Ì˚È...
— ›È, ÓÚÍÎËÍÌËÒ¸, ÍÚÓ Ë‰ÂÚ?

— Quen axita aí a bandeira vermella?
— Veña, olla con atención, que escuro está!
— Quen anda aí con paso fuxidío,
Ocultándose detrás de todas as casas?

— ÚÓ Ú‡Ï Ï‡¯ÂÚ Í‡ÒÌ˚Ï ÙÎ‡„ÓÏ?
— œË„Îˇ‰ËÒ¸-Í‡, ˝Í‡ Ú¸Ï‡!
— ÚÓ Ú‡Ï ıÓ‰ËÚ ·Â„Î˚Ï ¯‡„ÓÏ,
’ÓÓÌˇÒ¸ Á‡ ‚ÒÂ ‰ÓÏ‡?

— Tanto ten, voute cazar,

— ¬Ò∏ ‡‚ÌÓ, ÚÂ·ˇ ‰Ó·Û‰Û,

Máis te vale que te entregues vivo!
— Eh, camarada, vai ser peor,
Sae ou empezamos a disparar!

ÀÛ˜¯Â Ò‰‡ÈÒˇ ÏÌÂ ÊË‚¸ÂÏ!
— ›È, ÚÓ‚‡Ë˘, ·Û‰ÂÚ ıÛ‰Ó,
¬˚ıÓ‰Ë, ÒÚÂÎˇÚ¸ Ì‡˜ÌÂÏ!

Ra-ta-ta! E tan só o eco
Responde nas casas…
Tan só a xistra con longas gargalladas
Estala entre a neve…

“‡ı-Ú‡ı-Ú‡ı!— » ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ıÓ
ŒÚÍÎËÍ‡ÂÚÒˇ ‚ ‰ÓÏ‡ı...
“ÓÎ¸ÍÓ ‚¸˛„‡ ‰ÓÎ„ËÏ ÒÏÂıÓÏ
«‡ÎË‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÒÌÂ„‡ı...

Ra-ta-ta!
Ra-ta-ta!
…Así avanzan con soberano paso,
Detrás, o can esfameado.
Á fronte, coa bandeira ensanguentada,
E invisible pola xistra,
E a salvo das balas,
Con delicado paso lixeiro sobre a nevarada,
Por un camiño de neve perlado,
Cunha coroa de rosas brancas,
Á fronte, vai Xesucristo.

“‡ı-Ú‡ı-Ú‡ı!
“‡ı-Ú‡ı-Ú‡ı!
...“‡Í Ë‰ÛÚ ‰ÂÊ‡‚Ì˚Ï ¯‡„ÓÏ —
œÓÁ‡‰Ë — „ÓÎÓ‰Ì˚È Ô∏Ò.
¬ÔÂÂ‰Ë — Ò ÍÓ‚‡‚˚Ï ÙÎ‡„ÓÏ,
» Á‡ ‚¸˛„ÓÈ ÌÂ‚Â‰ËÏ,
» ÓÚ ÔÛÎË ÌÂ‚Â‰ËÏ,
ÕÂÊÌÓÈ ÔÓÒÚÛÔ¸˛ Ì‡‰‚¸˛ÊÌÓÈ,
—ÌÂÊÌÓÈ ÓÒÒ˚Ô¸˛ ÊÂÏ˜ÛÊÌÓÈ,
¬ ·ÂÎÓÏ ‚ÂÌ˜ËÍÂ ËÁ ÓÁ —
¬ÔÂÂ‰Ë — »ÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ.

Xaneiro 1918

ﬂÌ‚‡¸ 1918

*****
*****

Anna Ahmátova
Anna Andréievna Gorenko naceu o 23 de xuño de 1899 en Bolshói Fontán (Odessa). Era de orixe nobre e toma o
apelido Akhmátova dunha princesa tártara que foi avoa súa, porque seu pai non quería ver impreso o seu apelido en
ningún dos seus poemas. Akhmátova está considerada como a figura máis destacada da lírica rusa do século XX.
En 1910 casa co poeta Nikolái Gumiliov, creador da corrente literaria acmeísta na que tamén participaron a propia
Akhmátova, Alexandr Blok, Ósip Mandelstám ou Valeri Briusov. O acmeísmo foi unha corrente literaria efémera que
rompía co simbolismo ao crear unha linguaxe lírica accesible desprovista de calquera valor filosófico. En 1912
publica o seu primeiro libro de poemas “O Serán”. Unha vida tortuosa e as continuas infidelidades mutuas entre
Gumiliov e Akhmátova acabaron co seu divorcio definitivo en 1818. Neste tempo viaxa a Italia e Francia. En París
fai amizade cun descoñecido Modigliani. Ata 1922 publica tamén As doas do rosario (1914), A bandada branca
(1917), Herba do camiño (1921) e Anno Domini (1922).
Cun gran sentido lírico Akhmátova reflicte os seus sentimentos cara ao seu home, ao seu fillo e aos distintos amantes
e parellas sentimentais. Trala Revolución Soviética sofre o acoso e censura stalinista que desemboca no fusilamento
de Gumiliov, a morte nun campo de concentración de Punin, o seu último marido, e a deportación a Siberia do seu
fillo. Son os anos terribles do stalinismo.
A dureza da represión stalinista inspirou as súas dúas obras máis importantes: “Réquiem” (1935-1940) e “Poema sen
heroe” (1940-1965). A década dos 40 foi realmente dura na vida de Akhmátova pois ademais de vivir da caridade dos
amigos vía tamén como os seus achegados emigraban ou eran condenados.
Non foi ata a morte de Stalin e a denuncia pública do goberno soviético dos excesos da época anterior en que
Akhmátova viu restituído o seu nome e a posibilidade de publicar. Xorde así un libro antolóxico como O correr do
tempo (1909-1965) en 1965.
A súa sona fóra de Rusia fai que estea convocada ao premio Nobel en 1962, reciba o Premio Internacional de Poesía
en Taormina (Italia) e sexa nomeada Doutora Honoris Causa pola Universidade de Oxford en 1965.
O 5 de marzo de 1966 Anna Akhmátova morre dun infarto nun hospital de Moscova e é enterrada en Komarovo,
onde viviu os seus últimos anos.
A obra de Anna Akhmátova está traducida en todos os idiomas mais importantes. En galego recóllese unha ampla
escolma no volume Só o silencio me responde.
*****
*****
Gloria a ti, dolor inconsolable!

Слава тебе, безысходная боль!

Gloria a ti, dolor inconsolable!
Onte morreu o rei de ollos grises.

—Î‡‚‡ ÚÂ·Â, ·ÂÁ˚ÒıÓ‰Ì‡ˇ ·ÓÎ¸!
”ÏÂ ‚˜Â‡ ÒÂÓ„Î‡Á˚È ÍÓÓÎ¸.

Era un serán de outono axfisiante e escarlata,
O meu home, de regreso, dixo con calma:

¬Â˜Â ÓÒÂÌÌËÈ ·˚Î ‰Û¯ÂÌ Ë ‡Î,
ÃÛÊ ÏÓÈ, ‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸, ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÍ‡Á‡Î:

“Sabes? Acaban de traelo da cacería,
Atoparon o seu corpo ao pé dun vello carballo.

««Ì‡Â¯¸, Ò ÓıÓÚ˚ Â„Ó ÔËÌÂÒÎË,
“ÂÎÓ Û ÒÚ‡Ó„Ó ‰Û·‡ Ì‡¯ÎË.

Pobre raíña. Co novo que era!
Nunha soa noite tornóuselle branco o cabelo”.

∆‡Î¸ ÍÓÓÎÂ‚Û. “‡ÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ!..
«‡ ÌÓ˜¸ Ó‰ÌÛ ÓÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ÒÂ‰ÓÈ».

Colleu a súa pipa da cheminea

“Û·ÍÛ Ò‚Ó˛ Ì‡ Í‡ÏËÌÂ Ì‡¯ÂÎ

E marchou cara ao seu traballo nocturno.

» Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÌÓ˜ÌÛ˛ Û¯ÂÎ.

Vou espertar a miña filliña agora mesmo,
Vou mirar os seu ollos grises.

ƒÓ˜ÍÛ ÏÓ˛ ˇ ÒÂÈ˜‡Ò ‡Á·ÛÊÛ,
¬ ÒÂ˚Â „Î‡ÁÍË ÂÂ ÔÓ„ÎˇÊÛ.

Xa murmuran baixo a fiestra os álamos:
“Xa non está nesta terra o teu rei…”

¿ Á‡ ÓÍÌÓÏ ¯ÂÎÂÒÚˇÚ ÚÓÔÓÎˇ:
«ÕÂÚ Ì‡ ÁÂÏÎÂ Ú‚ÓÂ„Ó ÍÓÓÎˇ...»

11 de decembro de 1910

1910
*****

Apertei as mans baixo o veo escuro

Сжала руки под тёмной вуалью

Apertei as mans baixo o veo escuro…
“Por que estás hoxe tan pálida?”
Porque da miña tristeza amarga
Deille de beber ata embriagalo.

—Ê‡Î‡ ÛÍË ÔÓ‰ Ú∏ÏÌÓÈ ‚Û‡Î¸˛...
"ŒÚ˜Â„Ó Ú˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ·ÎÂ‰Ì‡?"
- ŒÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˇ ÚÂÔÍÓÈ ÔÂ˜‡Î¸˛
Õ‡ÔÓËÎ‡ Â„Ó ‰ÓÔ¸ˇÌ‡.

Como esquecelo? Baixou cambaleando,
Contraendo a boca de dolor…
Baixei correndo sen tocar a varanda,
Correndo tras del ata a porta.

‡Í Á‡·Û‰Û? ŒÌ ‚˚¯ÂÎ, ¯‡Ú‡ˇÒ¸,
»ÒÍË‚ËÎÒˇ ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ...
ﬂ Ò·ÂÊ‡Î‡, ÔÂËÎ ÌÂ Í‡Ò‡ˇÒ¸,
ﬂ ·ÂÊ‡Î‡ Á‡ ÌËÏ ‰Ó ‚ÓÓÚ.

Acorada, berrei: “Pero se era todo
Unha broma. Se te vas, morrerei.”
Sorriu sinistro e sereno
E me dixo: “Non te expoñas ao vento”.

«‡‰˚ı‡ˇÒ¸, ˇ ÍËÍÌÛÎ‡: "ÿÛÚÍ‡
¬Ò∏, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ. ”È‰Â¯¸, ˇ ÛÏÛ."
”Î˚·ÌÛÎÒˇ ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ë ÊÛÚÍÓ
» ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ: "ÕÂ ÒÚÓÈ Ì‡ ‚ÂÚÛ"

1911

1911
*****

Débil é a miña voz, mais a miña vontade non se debilita

Слаб голос мой, но воля не слабеет

Débil é a miña voz, mais a miña vontade non se debilita,
Mesmo síntome mellor sen amor.
É alto o ceo, o vento da montaña sopra
E puros son os meus pensamentos.

—Î‡· „ÓÎÓÒ ÏÓÈ, ÌÓ ‚ÓÎˇ ÌÂ ÒÎ‡·ÂÂÚ,
ÃÌÂ ‰‡ÊÂ ÎÂ„˜Â ÒÚ‡ÎÓ ·ÂÁ Î˛·‚Ë.
¬˚ÒÓÍÓ ÌÂ·Ó, „ÓÌ˚È ‚ÂÚÂ ‚ÂÂÚ
» ÌÂÔÓÓ˜Ì˚ ÔÓÏ˚ÒÎ˚ ÏÓË.

Foise con outros o insomnio- enfermeira,
Non me consumo sobre a cinza gris,
E a frecha torta do reloxo da torre
Non se me antolla frecha mortal.

”¯Î‡ Í ‰Û„ËÏ ·ÂÒÒÓÌÌËˆ‡-ÒË‰ÂÎÍ‡,
ﬂ ÌÂ ÚÓÏÎ˛Ò¸ Ì‡‰ ÒÂÓ˛ ÁÓÎÓÈ,
» ·‡¯ÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÓ‚ ÍË‚‡ˇ ÒÚÂÎÍ‡
—ÏÂÚÂÎ¸ÌÓÈ ÏÌÂ ÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ ÒÚÂÎÓÈ.

Como perde poder o pasado sobre o corazón!
A liberación está próxima. Todo vou perdoar.
Mentres observo como o raio corre arriba e abaixo
Pola húmida hedra primaveral.

‡Í ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡‰ ÒÂ‰ˆÂÏ ‚Î‡ÒÚ¸ ÚÂˇÂÚ!
ŒÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ¸Â ·ÎËÁÍÓ. ¬ÒÂ ÔÓ˘Û.
—ÎÂ‰ˇ, Í‡Í ÎÛ˜ ‚Á·Â„‡ÂÚ Ë Ò·Â„‡ÂÚ
œÓ ‚Î‡ÊÌÓÏÛ ‚ÂÒÂÌÌÂÏÛ ÔÎ˛˘Û.

Primavera 1912

¬ÂÒÌ‡ 1912

*****
Non beberemos dun mesmo vaso

Не будем пить из одного стакана

Non beberemos do mesmo vaso
Nin auga nin viño doce,
Non nos bicaremos polo amencer,
Nin miraremos pola ventá ao anoitecer.
Ti alentas co sol, eu alento coa lúa,
Pero vivimos o mesmo amor.

ÕÂ ·Û‰ÂÏ ÔËÚ¸ ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚ‡Í‡Ì‡
ÕË ‚Ó‰Û Ï˚, ÌË ÒÎ‡‰ÍÓÂ ‚ËÌÓ,
ÕÂ ÔÓˆÂÎÛÂÏÒˇ Ï˚ ÛÚÓÏ ‡ÌÓ,
¿ ‚‚Â˜ÂÛ ÌÂ ÔÓ„Îˇ‰ËÏ ‚ ÓÍÌÓ.
“˚ ‰˚¯Ë¯¸ ÒÓÎÌˆÂÏ, ˇ ‰˚¯Û ÎÛÌÓ˛,
ÕÓ ÊË‚˚ Ï˚ Î˛·Ó‚Ë˛ Ó‰ÌÓ˛.

Comigo está sempre o meu fiel, tenro amigo,
Contigo está a túa alegre amiga.
Mais entendo a turbación dos teus ollos grises,
Pois ti es o culpable do meu pesar.
Non fagamos máis frecuentes as nosas breves citas.
Só así conservaremos a nosa paz.

—Ó ÏÌÓÈ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÈ ‚ÂÌ˚È, ÌÂÊÌ˚È ‰Û„,
— ÚÓ·ÓÈ Ú‚Óˇ ‚ÂÒÂÎ‡ˇ ÔÓ‰Û„‡.
ÕÓ ÏÌÂ ÔÓÌˇÚÂÌ ÒÂ˚ı „Î‡Á ËÒÔÛ„,
» Ú˚ ‚ËÌÓ‚ÌËÍ ÏÓÂ„Ó ÌÂ‰Û„‡.
ÓÓÚÍËı Ï˚ ÌÂ Û˜‡˘‡ÂÏ ‚ÒÚÂ˜.
“‡Í Ì‡¯ ÔÓÍÓÈ Ì‡Ï ÒÛÊ‰ÂÌÓ ·ÂÂ˜¸.

Só a túa voz canta nos meus versos,
Nos teus versos o meu alento sopra.
Oh, hai unha fogueira que non se atreve
A tocar nin o esquecemento nin o medo.
Se soubeses canto desexo agora
Os teus rosados beizos secos!

ÀË¯¸ „ÓÎÓÒ Ú‚ÓÈ ÔÓÂÚ ‚ ÏÓËı ÒÚËı‡ı,
¬ Ú‚ÓËı ÒÚËı‡ı ÏÓÂ ‰˚ı‡Ì¸Â ‚ÂÂÚ.
Œ, ÂÒÚ¸ ÍÓÒÚÂ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ÒÏÂÂÚ
ÓÒÌÛÚ¸Òˇ ÌË Á‡·‚ÂÌËÂ, ÌË ÒÚ‡ı.
» ÂÒÎË · ÁÌ‡Î Ú˚, Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò ÏÌÂ Î˛·˚
“‚ÓË ÒÛıËÂ, ÓÁÓ‚˚Â „Û·˚!

Outono, 1913

ŒÒÂÌ¸ 1913
*****

Cheguei a visitar o poeta

Я пришла к поэту в гости
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û ¡ÎÓÍÛ

A Alexandr Blok
Cheguei a visitar o poeta.
Xusto ás doce do mediodía. Un domingo.
Nun cuarto espazoso, silencioso,
E trala ventá, un frío intenso.

ﬂ ÔË¯Î‡ Í ÔÓ˝ÚÛ ‚ „ÓÒÚË.
–Ó‚ÌÓ ÔÓÎ‰ÂÌ¸. ¬ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â.
“ËıÓ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÔÓÒÚÓÌÓÈ,
¿ Á‡ ÓÍÌ‡ÏË ÏÓÓÁ.

Había un sol de cor framboesa
Sobre o espeso fume gris…
Con que serenidade olla
O taciturno anfitrión para min!

» Ï‡ÎËÌÓ‚ÓÂ ÒÓÎÌˆÂ
Õ‡‰ ÎÓıÏ‡Ú˚Ï ÒËÁ˚Ï ‰˚ÏÓÏ...
‡Í ıÓÁˇËÌ ÏÓÎ˜‡ÎË‚˚È
ﬂÒÌÓ ÒÏÓÚËÚ Ì‡ ÏÂÌˇ!

Ten esa clase de ollos
Que a memoria retén,
É mellor que eu, prudente,
Non os mire tan sequer.

” ÌÂ„Ó „Î‡Á‡ Ú‡ÍËÂ,
◊ÚÓ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸ Í‡Ê‰˚È ‰ÓÎÊÂÌ,
ÃÌÂ ÊÂ ÎÛ˜¯Â, ÓÒÚÓÓÊÌÓÈ,
¬ ÌËı Ë ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ „Îˇ‰ÂÚ¸.

Mais gardarei na memoria a conversa,
Aquel mediodía fumarento, aquel domingo
Na casa gris e alta
Xunto a porta marítima do Neva.

ÕÓ Á‡ÔÓÏÌËÚÒˇ ·ÂÒÂ‰‡,
ƒ˚ÏÌ˚È ÔÓÎ‰ÂÌ¸, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â
¬ ‰ÓÏÂ ÒÂÓÏ Ë ‚˚ÒÓÍÓÏ
” ÏÓÒÍËı ‚ÓÓÚ ÕÂ‚˚.

Xaneiro 1914

ﬂÌ‚‡¸ 1914

*****
Xullo de 1914

Июль 1914

I

I

Cheira a queimado. Hai xa catro semanas
Que a turba seca arde nos pantanos.
Mesmo os paxaros hoxe non cantan,
E o salgueiro chorón xa non se mexe.

œ‡ıÌÂÚ „‡¸˛. ◊ÂÚ˚Â ÌÂ‰ÂÎË
“ÓÙ ÒÛıÓÈ ÔÓ ·ÓÎÓÚ‡Ï „ÓËÚ.
ƒ‡ÊÂ ÔÚËˆ˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÌÂ ÔÂÎË,
» ÓÒËÌ‡ ÛÊÂ ÌÂ ‰ÓÊËÚ.

Amosou o sol o desgusto de Deus,
A chuvia non rega os campos desde a Pascua.
Achegouse un viandante coxo
E falando só no patio dixo:

—Ú‡ÎÓ ÒÓÎÌˆÂ ÌÂÏËÎÓÒÚ¸˛ ¡ÓÊ¸ÂÈ,
ƒÓÊ‰ËÍ Ò œ‡ÒıË ÔÓÎÂÈ ÌÂ ÍÓÔËÎ.
œËıÓ‰ËÎ Ó‰ÌÓÌÓ„ËÈ ÔÓıÓÊËÈ
» Ó‰ËÌ Ì‡ ‰‚ÓÂ „Ó‚ÓËÎ:

“Achéganse tempos terribles. Axiña
Todo se encherá de fosas frescas.
Agardade a fame, os terremotos, a peste,
As eclipses dos corpos celestes.

"—ÓÍË ÒÚ‡¯Ì˚Â ·ÎËÁˇÚÒˇ. —ÍÓÓ
—Ú‡ÌÂÚ ÚÂÒÌÓ ÓÚ Ò‚ÂÊËı ÏÓ„ËÎ.
∆‰ËÚÂ „Î‡‰‡, Ë ÚÛÒ‡, Ë ÏÓ‡,
» Á‡ÚÏÂÌ¸ˇ ÌÂ·ÂÒÌ˚ı Ò‚ÂÚËÎ.

Mais as nosas terras non partillará
Ao seu antollo o inimigo:
A Virxe estenderá o seu branco pano
Sobre as nosas grandes penas”.

“ÓÎ¸ÍÓ Ì‡¯ÂÈ ÁÂÏÎË ÌÂ ‡Á‰ÂÎËÚ
Õ‡ ÔÓÚÂıÛ ÒÂ·Â ÒÛÔÓÒÚ‡Ú:
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡ ·ÂÎ˚È ‡ÒÒÚÂÎÂÚ
Õ‡‰ ÒÍÓ·ˇÏË ‚ÂÎËÍËÏË ÔÎ‡Ú".

1914

1914

II

II

O doce recendo do xenebro
Chega voando desde os bosques que arden.
As mulleres dos soldados xemen polos seus nenos,
Os prantos das viúvas resoan sobre a aldea.

ÃÓÊÊÂ‚ÂÎ¸ÌËÍ‡ Á‡Ô‡ı ÒÎ‡‰ÍËÈ
ŒÚ „Óˇ˘Ëı ÎÂÒÓ‚ ÎÂÚËÚ.
Õ‡‰ Â·ˇÚ‡ÏË ÒÚÓÌÛÚ ÒÓÎ‰‡ÚÍË,
¬‰Ó‚ËÈ ÔÎ‡˜ ÔÓ ‰ÂÂ‚ÌÂ Á‚ÂÌËÚ.

De nada serviron as rogativas,
A terra estrañaba a chuvia:
Unha morna humidade vermella esparexeuse
Sobre os campos pisados.

ÕÂ Ì‡Ô‡ÒÌÓ ÏÓÎÂ·Ì˚ ÒÎÛÊËÎËÒ¸,
Œ ‰ÓÊ‰Â ÚÓÒÍÓ‚‡Î‡ ÁÂÏÎˇ:
‡ÒÌÓÈ ‚Î‡„ÓÈ ÚÂÔÎÓ ÓÍÓÔËÎËÒ¸
«‡ÚÓÔÚ‡ÌÌ˚Â ÔÓÎˇ.

Que baixo, que baixo está o ceo foncho,
Que débil é a voz da súplica:
“Queren ferir o teu sagrado corpo,
Queren botar a sortes as túas casulas.”

ÕËÁÍÓ, ÌËÁÍÓ ÌÂ·Ó ÔÛÒÚÓÂ,
» „ÓÎÓÒ ÏÓÎˇ˘Â„Ó ÚËı:
"–‡ÌˇÚ ÚÂÎÓ Ú‚ÓÂ ÔÂÒ‚ˇÚÓÂ,
ÃÂ˜ÛÚ ÊÂ·ËÈ Ó ËÁ‡ı Ú‚ÓËı".

1914

1914
*****

Non sei se vives ou estás morto

Я не знаю, ты жив или умер,—

Non sei se vives ou estás morto,

ﬂ ÌÂ ÁÌ‡˛, Ú˚ ÊË‚ ËÎË ÛÏÂ,—

Se na terra te podo buscar
Ou tan só no pensamento nocturno
Chorar abertamente polo defunto.

Õ‡ ÁÂÏÎÂ ÚÂ·ˇ ÏÓÊÌÓ ËÒÍ‡Ú¸
»ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ‚Â˜ÂÌÂÈ ‰ÛÏÂ
œÓ ÛÒÓÔ¯ÂÏ Ò‚ÂÚÎÓ „ÓÂ‚‡Ú¸.

Todo dedico a ti: a oración diúrna,
E a quentura somnolenta do insomnio,
E a bandada branca dos meus versos,
E o lume azul dos meus ollos.

¬ÒÂ ÚÂ·Â: Ë ÏÓÎËÚ‚‡ ‰ÌÂ‚Ì‡ˇ,
» ·ÂÒÒÓÌÌËˆ˚ ÏÎÂ˛˘ËÈ Ê‡,
» ÒÚËıÓ‚ ÏÓËı ·ÂÎ‡ˇ ÒÚ‡ˇ,
» Ó˜ÂÈ ÏÓËı ÒËÌËÈ ÔÓÊ‡.

Ninguén foi para min tan misterioso,
Ninguén me fixo sufrir así,
Nin quen me entregou ao sufrimento,
Nin quen me acariñou e se esqueceu de min.

ÃÌÂ ÌËÍÚÓ ÒÓÍÓ‚ÂÌÌÂÈ ÌÂ ·˚Î,
“‡Í ÏÂÌˇ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÚÓÏËÎ,
ƒ‡ÊÂ ÚÓÚ, ÍÚÓ Ì‡ ÏÛÍÛ ÔÂ‰‡Î,
ƒ‡ÊÂ ÚÓÚ, ÍÚÓ Î‡ÒÍ‡Î Ë Á‡·˚Î.

Verán 1915, Slepnevo

ÀÂÚÓ 1915, —ÎÂÔÌÂ‚Ó
*****

Coidabamos: que míseros somos, nada temos

Думали: нищие мы, нету у нас ничего

Coidabamos: que míseros somos, nada temos,
E fomos perdendo unha cousa tras outra,
De sorte que cada día pasou a ser
Día de defuntos;
Comezamos a compoñer cancións
Sobre a gran xenerosidade de Deus
E sobre a nosa riqueza anterior.

ƒÛÏ‡ÎË: ÌË˘ËÂ Ï˚, ÌÂÚÛ Û Ì‡Ò ÌË˜Â„Ó,
¿ Í‡Í ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌÓ Á‡ ‰Û„ËÏ ÚÂˇÚ¸,
“‡Í, ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÎÒˇ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸
œÓÏËÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÌÂÏ,Õ‡˜‡ÎË ÔÂÒÌË ÒÎ‡„‡Ú¸
Œ ‚ÂÎËÍÓÈ ˘Â‰ÓÒÚË ¡ÓÊ¸ÂÈ
ƒ‡ Ó Ì‡¯ÂÏ ·˚‚¯ÂÏ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Â.

12 de abril, 1915

12 ‡ÔÂÎˇ 1915, “ÓËˆÍËÈ ÏÓÒÚ
*****

Vinte un. Noite. Luns

Двадцать первое. Ночь. Понедельник

Vinte e un. Noite. Luns
Contornos da capital entre a néboa.
Alguén ocioso inventou
Que existe o amor na terra.

ƒ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔÂ‚ÓÂ. ÕÓ˜¸. œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ.
Œ˜ÂÚ‡Ì¸ˇ ÒÚÓÎËˆ˚ ‚Ó Ï„ÎÂ.
—Ó˜ËÌËÎ ÊÂ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ·ÂÁ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
◊ÚÓ ·˚‚‡ÂÚ Î˛·Ó‚¸ Ì‡ ÁÂÏÎÂ.

Por indolencia ou por tedio
Todos creron iso e así viven:
Agardan as citas, temen as despedidas
E entonan cancións de amor.

» ÓÚ ÎÂÌÓÒÚË ËÎË ÒÓ ÒÍÛÍË
¬ÒÂ ÔÓ‚ÂËÎË, Ú‡Í Ë ÊË‚ÛÚ:
∆‰ÛÚ Ò‚Ë‰‡ÌËÈ, ·ÓˇÚÒˇ ‡ÁÎÛÍË
» Î˛·Ó‚Ì˚Â ÔÂÒÌË ÔÓ˛Ú.

Mais só a algúns se lle revela o segredo,
E repousa sobre eles o silencio…
Tropecei con isto casualmete
E desde aquela parezo un enfermo.

ÕÓ ËÌ˚Ï ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒˇ Ú‡ÈÌ‡,
» ÔÓ˜ËÂÚ Ì‡ ÌËı ÚË¯ËÌ‡...
ﬂ Ì‡ ˝ÚÓ Ì‡ÚÍÌÛÎ‡Ò¸ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ
» Ò ÚÂı ÔÓ ‚ÒÂ Í‡Í ·Û‰ÚÓ ·ÓÎ¸Ì‡.

Xaneiro 1917. Peterburgo

ﬂÌ‚‡¸ 1917, œÂÚÂ·Û„
*****

En que é peor este século aos anteriores? Tal vez

Чем хуже этот век предшествовавших? Разве

En que é peor este século aos anteriores? Tal vez
Nisto: por que no tufo da miña tristeza e angustia
Tocou a miña máis negra chaga
Pero non puido curala?

◊ÂÏ ıÛÊÂ ˝ÚÓÚ ‚ÂÍ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı? –‡Á‚Â
“ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ˜‡‰Û ÔÂ˜‡ÎÂÈ Ë ÚÂ‚Ó„
ŒÌ Í Ò‡ÏÓÈ ˜ÂÌÓÈ ÔËÍÓÒÌÛÎÒˇ ˇÁ‚Â,
ÕÓ ËÒˆÂÎËÚ¸ ÂÂ ÌÂ ÏÓ„?

No poñente o sol da terra aínda resplandece,
E os tellados das cidades brillan baixo os seus raios…
Pero aquí xa a morte marca as casas con cruces,
E chama polos corvos, e os corvos chegan voando.

≈˘Â Ì‡ Á‡Ô‡‰Â ÁÂÏÌÓÂ ÒÓÎÌˆÂ Ò‚ÂÚËÚ,
» ÍÓ‚ÎË „ÓÓ‰Ó‚ ‚ Â„Ó ÎÛ˜‡ı „ÓˇÚ...
¿ Á‰ÂÒ¸ ÛÊ, ·ÂÎ‡ˇ, ‰ÓÏ‡ ÍÂÒÚ‡ÏË ÏÂÚËÚ,
» ÍÎË˜ÂÚ ‚ÓÓÌÓ‚, Ë ‚ÓÓÌ˚ ÎÂÚˇÚ.

1919

1919
*****

Todo foi saqueado, traizoado, vendido

Всё расхищено, предано, продано

Todo foi saqueado, traizoado, vendido,
As ás da negra morte sobrevoando,
Todo corroído pola angustia da fame,
Por que entón nos cega esta luz?

¬Ò∏ ‡ÒıË˘ÂÌÓ, ÔÂ‰‡ÌÓ, ÔÓ‰‡ÌÓ,
◊ÂÌÓÈ ÒÏÂÚË ÏÂÎ¸Í‡ÎÓ Í˚ÎÓ,
¬ÒÂ „ÓÎÓ‰ÌÓÈ ÚÓÒÍÓ˛ ËÁ„ÎÓ‰‡ÌÓ,
ŒÚ˜Â„Ó ÊÂ Ì‡Ï ÒÚ‡ÎÓ Ò‚ÂÚÎÓ?

De día exhala co alento das cerdeiras
O fabuloso bosque das aforas,
De noite resplandece con constelacións novas
A profundidade transparente do ceo de xullo;

ƒÌÂÏ ‰˚ı‡Ì¸ˇÏË ‚ÂÂÚ ‚Ë¯ÌÂ‚˚ÏË
ÕÂ·˚‚‡Î˚È ÔÓ‰ „ÓÓ‰ÓÏ ÎÂÒ,
ÕÓ˜¸˛ ·ÎÂ˘ÂÚ ÒÓÁ‚ÂÁ‰¸ˇÏË ÌÓ‚˚ÏË
√ÎÛ·¸ ÔÓÁ‡˜Ì˚ı Ë˛Î¸ÒÍËı ÌÂ·ÂÒ,-

E se achega preto case como un milagre
Cara ás casas sucias derruídas…
Algo que ninguén, ninguén sabe o que é,
Pero que desde sempre arelamos ter.

» Ú‡Í ·ÎËÁÍÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ˜Û‰ÂÒÌÓÂ
‡Á‚‡ÎË‚¯ËÏÒˇ „ˇÁÌ˚Ï ‰ÓÏ‡Ï...
ÕËÍÓÏÛ, ÌËÍÓÏÛ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ,
ÕÓ ÓÚ ‚ÂÍ‡ ÊÂÎ‡ÌÌÓÂ Ì‡Ï.

Xuño 1921

»˛Ì¸ 1921
*****

Non estou cos que abandonaron a terra

Не с теми я, кто бросил землю

Non estou cos que abandonaron a terra
Ante o estrago do inimigo.
Non escoito as súas torpes adulacións,
Nin lles presto as miñas cancións.

ÕÂ Ò ÚÂÏË ˇ, ÍÚÓ ·ÓÒËÎ ÁÂÏÎ˛
Õ‡ ‡ÒÚÂÁ‡ÌËÂ ‚‡„‡Ï.
»ı „Û·ÓÈ ÎÂÒÚË ˇ ÌÂ ‚ÌÂÏÎ˛,
»Ï ÔÂÒÂÌ ˇ Ò‚ÓËı ÌÂ ‰‡Ï.

Mais sentirei sempre mágoa do exiliado,
Como do condenado ou do doente.
Que escuro é o teu camiño, peregrino,
A absintio cheira o pan alleo.

ÕÓ ‚Â˜ÌÓ Ê‡ÎÓÍ ÏÌÂ ËÁ„Ì‡ÌÌËÍ,
‡Í Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È, Í‡Í ·ÓÎ¸ÌÓÈ.
“ÂÏÌ‡ Ú‚Óˇ ‰ÓÓ„‡, ÒÚ‡ÌÌËÍ,
œÓÎ˚Ì¸˛ Ô‡ıÌÂÚ ıÎÂ· ˜ÛÊÓÈ.

E aquí, entre o fume cegador do incendio
Arruinando o resto da mocidade,

¿ Á‰ÂÒ¸, ‚ „ÎÛıÓÏ ˜‡‰Û ÔÓÊ‡‡
ŒÒÚ‡ÚÓÍ ˛ÌÓÒÚË „Û·ˇ,

Nin un só golpe
Esquivamos sobre nós.

Ã˚ ÌË Â‰ËÌÓ„Ó Û‰‡‡
ÕÂ ÓÚÍÎÓÌËÎË ÓÚ ÒÂ·ˇ.

Sabemos que nun xuízo posterior
Cada hora estará xustificada…
Mais no mundo non hai xente máis seca de bágoas,
Nin máis altiva e sinxela ca nós.

» ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÓˆÂÌÍÂ ÔÓÁ‰ÌÂÈ
ŒÔ‡‚‰‡Ì ·Û‰ÂÚ Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò...
ÕÓ ‚ ÏËÂ ÌÂÚ Î˛‰ÂÈ ·ÂÒÒÎÂÁÌÂÈ,
Õ‡‰ÏÂÌÌÂÂ Ë ÔÓ˘Â Ì‡Ò.

Xuño 1922, Peterburgo

»˛Î¸ 1922, œÂÚÂ·Û„
*****

A muller de Lot

Лотова жена

Entón a muller de Lot mirou para atrás
E quedou convertida en estatua de sal.
Xénese

Жена же Лотова оглянула
позади его и стала соляным столпом.
Книга Бытия

E o home xusto seguiu o enviado de Deus,
Enorme e resplandecente pola montaña negra.
Mais faloulle á muller en voz alta a angustia:
Non é tarde, aínda podes volver mirar
As fermosas torres da túa Sodoma natal,
A praza onde cantabas, o patio onde fiabas,
As ventás baleiras da casa alta,
Onde lle deches ao teu amado esposo os teus fillos.

» Ô‡‚Â‰ÌËÍ ¯ÂÎ Á‡ ÔÓÒÎ‡ÌÌËÍÓÏ ·Ó„‡,
Œ„ÓÏÌ˚È Ë Ò‚ÂÚÎ˚È, ÔÓ ˜ÂÌÓÈ „ÓÂ.
ÕÓ „ÓÏÍÓ ÊÂÌÂ „Ó‚ÓËÎ‡ ÚÂ‚Ó„‡:
ÕÂ ÔÓÁ‰ÌÓ, Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ Â˘Â ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸
Õ‡ Í‡ÒÌ˚Â ·‡¯ÌË Ó‰ÌÓ„Ó —Ó‰ÓÏ‡,
Õ‡ ÔÎÓ˘‡‰¸, „‰Â ÔÂÎ‡, Ì‡ ‰‚Ó, „‰Â ÔˇÎ‡,
Õ‡ ÓÍÌ‡ ÔÛÒÚ˚Â ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡,
√‰Â ÏËÎÓÏÛ ÏÛÊÛ ‰ÂÚÂÈ Ó‰ËÎ‡.

E volveu a vista e, paralizada por unha dor mortal,
Os seus ollos xa máis non puideron mirar;
E tornouse o seu corpo en transparente sal,
E os seus pés lixieros á terra se pegaron.

¬Á„ÎˇÌÛÎ‡ - Ë, ÒÍÓ‚‡Ì˚ ÒÏÂÚÌÓ˛ ·ÓÎ¸˛,
√Î‡Á‡ ÂÂ ·ÓÎ¸¯Â ÒÏÓÚÂÚ¸ ÌÂ ÏÓ„ÎË;
» Ò‰ÂÎ‡ÎÓÒ¸ ÚÂÎÓ ÔÓÁ‡˜ÌÓ˛ ÒÓÎ¸˛,
» ·˚ÒÚ˚Â ÌÓ„Ë Í ÁÂÏÎÂ ÔËÓÒÎË.

Quen vai chorar a esta muller?
Seica é a menor das perdas?
Só o meu corazón xamais esquecerá
A quen entregou a vida por unha mirada.

ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌÛ ˝ÚÛ ÓÔÎ‡ÍË‚‡Ú¸ ·Û‰ÂÚ?
ÕÂ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÎË ÏÌËÚÒˇ ÓÌ‡ ËÁ ÛÚ‡Ú?
ÀË¯¸ ÒÂ‰ˆÂ ÏÓÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰ÂÚ
ŒÚ‰‡‚¯Û˛ ÊËÁÌ¸ Á‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚Á„Îˇ‰.

24 de febreiro de 1924

24 февраля 1924
*****

O último brinde

Последний тост

Brindo pola casa asolada,
Pola miña vida terrible,
Pola soidade entre nós os dous,
E tamén por ti brindo:
Pola mentira dos beizos traizoeiros,
Polo frío mortal nos ollos,
Por este mundo cruel e feroz,
Por aquilo que Deus non salvou.

ﬂ Ô¸˛ Á‡ ‡ÁÓÂÌÌ˚È ‰ÓÏ,
«‡ ÁÎÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÏÓ˛,
«‡ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó ‚‰‚ÓÂÏ,
» Á‡ ÚÂ·ˇ ˇ Ô¸˛,—
«‡ ÎÓÊ¸ ÏÂÌˇ ÔÂ‰‡‚¯Ëı „Û·,
«‡ ÏÂÚ‚˚È ıÓÎÓ‰ „Î‡Á,
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÏË ÊÂÒÚÓÍ Ë „Û·,
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ¡Ó„ ÌÂ ÒÔ‡Ò.

27 de xuño de 1934,

27 Ë˛Ìˇ 1934, ÿÂÂÏÂÚ¸Â‚ÒÍËÈ ƒÓÏ

*****
Réquiem

Реквием

Introdución

Вступление

Aconteceu isto cando sorrían
Só os mortos, contentos da súa paz.
E penduraba coma un engadido innecesario
Ao redor das súas prisións Leningrado.
E cando, tolos de dolor
Marchaban os rexementos de condenados,
E a súa curta canción de despedida
As sirenas das locomotoras entonaban,
As estrelas da morte pairaban sobre nós,
E inocente retorcíase Rusia
Baixo as botas ensanguentadas
E baixo as rodas de negros furgóns.

›ÚÓ ·˚ÎÓ, ÍÓ„‰‡ ÛÎ˚·‡ÎÒˇ
“ÓÎ¸ÍÓ ÏÂÚ‚˚È, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ë˛ ‡‰.
» ÌÂÌÛÊÌ˚Ï ÔË‚ÂÒÍÓÏ Í‡˜‡ÎÒˇ
¬ÓÁÎÂ Ú˛ÂÏ Ò‚ÓËı ÀÂÌËÌ„‡‰.
» ÍÓ„‰‡, Ó·ÂÁÛÏÂ‚ ÓÚ ÏÛÍË,
ÿÎË ÛÊÂ ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÎÍË,
» ÍÓÓÚÍÛ˛ ÔÂÒÌ˛ ‡ÁÎÛÍË
œ‡Ó‚ÓÁÌ˚Â ÔÂÎË „Û‰ÍË,
«‚ÂÁ‰˚ ÒÏÂÚË ÒÚÓˇÎË Ì‡‰ Ì‡ÏË,
» ·ÂÁ‚ËÌÌ‡ˇ ÍÓ˜ËÎ‡Ò¸ –ÛÒ¸
œÓ‰ ÍÓ‚‡‚˚ÏË Ò‡ÔÓ„‡ÏË
» ÔÓ‰ ¯ËÌ‡ÏË ˜ÂÌ˚ı Ï‡ÛÒ¸.

1935-1940

1935-1940

[…]
V

V

Dezasete meses hai que berro
Chámote a casa.
Boteime aos pés do verdugo,
Meu fillo, meu espanto.
Todo se ensarilla eternamente,
E non son capaz de distinguir
Quen é hoxe a fera, quen a persoa,
E que tempo falta para a execución.
Quedan tan só unhas pomposas flores,
O son dun incensario e unhas pegadas
Dalgunha a ningunha parte.
E me mira aos ollos directamente
E me ameza coa inminente morte
Unha estrela enorme.

—ÂÏÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÏÂÒˇˆÂ‚ ÍË˜Û,
«Ó‚Û ÚÂ·ˇ ‰ÓÏÓÈ.
Ë‰‡Î‡Ò¸ ‚ ÌÓ„Ë Ô‡Î‡˜Û –
“˚ Ò˚Ì Ë ÛÊ‡Ò ÏÓÈ.
¬ÒÂ ÔÂÂÔÛÚ‡ÎÓÒ¸ Ì‡‚ÂÍ,
» ÏÌÂ ÌÂ ‡ÁÓ·‡Ú¸
“ÂÔÂ¸, ÍÚÓ Á‚Â¸, ÍÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
» ‰ÓÎ„Ó Î¸ Í‡ÁÌË Ê‰‡Ú¸.
» ÚÓÎ¸ÍÓ Ô˚¯Ì˚Â ˆ‚ÂÚ˚,
» Á‚ÓÌ Í‡‰ËÎ¸Ì˚È, Ë ÒÎÂ‰˚
Û‰‡-ÚÓ ‚ ÌËÍÛ‰‡.
» ÔˇÏÓ ÏÌÂ ‚ „Î‡Á‡ „Îˇ‰ËÚ
» ÒÍÓÓÈ „Ë·ÂÎ¸˛ „ÓÁËÚ
Œ„ÓÏÌ‡ˇ Á‚ÂÁ‰‡.

1930

1939

[…]
Epílogo

Эпилог

I

I

Aprendín como se afunden os rostros
Como asoma o medo baixo as pálpebras,
Como ríxidas páxinas de escritura cuneiforme
Vai gravando o sufrimento nas meixelas.
Como os rizos cincentos e negros
Tórnanse prateados de súpeto,

”ÁÌ‡Î‡ ˇ, Í‡Í ÓÔ‡‰‡˛Ú ÎËˆ‡,
‡Í ËÁ-ÔÓ‰ ‚ÂÍ ‚˚„Îˇ‰˚‚‡ÂÚ ÒÚ‡ı,
‡Í ÍÎËÌÓÔËÒË ÊÂÒÚÍËÂ ÒÚ‡ÌËˆ˚
—Ú‡‰‡ÌËÂ ‚˚‚Ó‰ËÚ Ì‡ ˘ÂÍ‡ı,
‡Í ÎÓÍÓÌ˚ ËÁ ÔÂÔÂÎ¸Ì˚ı Ë ˜ÂÌ˚ı
—ÂÂ·ˇÌ˚ÏË ‰ÂÎ‡˛ÚÒˇ ‚‰Û„,

E o sorriso vaise mirrando nos beizos submisos,
E na risiña seca treme o medo.
E rezo non só por min
Senón por todas as que estiveron comigo
Na friaxe feroz e na solleira de xullo
Ao pé do muro vermello e cego.

”Î˚·Í‡ ‚ˇÌÂÚ Ì‡ „Û·‡ı ÔÓÍÓÌ˚ı,
» ‚ ÒÛıÓÌ¸ÍÓÏ ÒÏÂ¯ÍÂ ‰ÓÊËÚ ËÒÔÛ„.
» ˇ ÏÓÎ˛Ò¸ ÌÂ Ó ÒÂ·Â Ó‰ÌÓÈ,
¿ Ó·Ó ‚ÒÂı, ÍÚÓ Ú‡Ï ÒÚÓˇÎ ÒÓ ÏÌÓ˛,
» ‚ Î˛Ú˚È ıÓÎÓ‰, Ë ‚ Ë˛Î¸ÒÍËÈ ÁÌÓÈ
œÓ‰ Í‡ÒÌÓ˛ ÓÒÎÂÔ¯Â˛ ÒÚÂÌÓ˛.

II

II

De novo se achega a hora conmemorativa.
Xa vos vexo, xa vos oio, xa vos sinto.

ŒÔˇÚ¸ ÔÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÔË·ÎËÁËÎÒˇ ˜‡Ò.
ﬂ ‚ËÊÛ, ˇ ÒÎ˚¯Û, ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ‚‡Ò:

Aquela a que apenas levaron ata a ventá,
Aquela que xa non pisa a terra natal,

» ÚÛ, ˜ÚÓ Â‰‚‡ ‰Ó ÓÍÌ‡ ‰Ó‚ÂÎË,
» ÚÛ, ˜ÚÓ Ó‰ËÏÓÈ ÌÂ ÚÓÔ˜ÂÚ ÁÂÏÎË,

Aquela que axitando a súa fermosa cabeza
Dicía: “Veño aquí como quen vai á súa casa”.

» ÚÛ, ˜ÚÓ Í‡ÒË‚ÓÈ ÚˇıÌÛ‚ „ÓÎÓ‚ÓÈ,
—Í‡Á‡Î‡: "—˛‰‡ ÔËıÓÊÛ, Í‡Í ‰ÓÏÓÈ".

Chamaríaas a todas polo seu nome
Pero me privaron da lista e non hai onde se informar.

’ÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ‚ÒÂı ÔÓËÏÂÌÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸,
ƒ‡ ÓÚÌˇÎË ÒÔËÒÓÍ, Ë ÌÂ„‰Â ÛÁÌ‡Ú¸.

Para elas tecín este manto amplo
De pobres palabras a elas substraídas.

ƒÎˇ ÌËı ÒÓÚÍ‡Î‡ ˇ ¯ËÓÍËÈ ÔÓÍÓ‚
»Á ·Â‰Ì˚ı, Û ÌËı ÊÂ ÔÓ‰ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚ı
ÒÎÓ‚.

Lémbroas sempre e en todas partes,
Non as esquecerei nunha nova desgraza,

Œ ÌËı ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ ‚ÒÂ„‰‡ Ë ‚ÂÁ‰Â,
Œ ÌËı ÌÂ Á‡·Û‰Û Ë ‚ ÌÓ‚ÓÈ ·Â‰Â,

E se algún día amordazan a miña atormentada boca
Pola que berran cen millóns de persoas,

» ÂÒÎË Á‡ÊÏÛÚ ÏÓÈ ËÁÏÛ˜ÂÌÌ˚È ÓÚ,
ÓÚÓ˚Ï ÍË˜ËÚ ÒÚÓÏËÎ¸ÓÌÌ˚È Ì‡Ó‰,

Que así elas me celebren
Na véspera do meu pasamento.

œÛÒÚ¸ Ú‡Í ÊÂ ÓÌË ÔÓÏËÌ‡˛Ú ÏÂÌˇ
¬ Í‡ÌÛÌ ÏÓÂ„Ó ÔÓÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ìˇ.

E se algún día neste país
Deciden erixirme un monumento,

¿ ÂÒÎË ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ
¬ÓÁ‰‚Ë„ÌÛÚ¸ Á‡‰ÛÏ‡˛Ú Ô‡ÏˇÚÌËÍ ÏÌÂ,

Dou o consentimento para tal homenaxe,
Mais cunha soa condición: non o erixir

—Ó„Î‡Ò¸Â Ì‡ ˝ÚÓ ‰‡˛ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó,
ÕÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÛÒÎÓ‚¸ÂÏ - ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó

Onda o mar onde nacín:
Pois rotos quedaron os últimos lazos co mar,

ÕË ÓÍÓÎÓ ÏÓˇ, „‰Â ˇ Ó‰ËÎ‡Ò¸:
œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ Ò ÏÓÂÏ ‡ÁÓ‚‡Ì‡ Ò‚ˇÁ¸,

Nin no xardín do tsar xunto o tronco sagrado
Onde me busca unha sombra incosolable,

ÕË ‚ ˆ‡ÒÍÓÏ Ò‡‰Û Û Á‡‚ÂÚÌÓ„Ó ÔÌˇ,
√‰Â ÚÂÌ¸ ·ÂÁÛÚÂ¯Ì‡ˇ Ë˘ÂÚ ÏÂÌˇ,

Senón aquí, onde pasei trescentas horas,
E onde os ferrollos nunca para min se abriron.

¿ Á‰ÂÒ¸, „‰Â ÒÚÓˇÎ‡ ˇ ÚËÒÚ‡ ˜‡ÒÓ‚
» „‰Â ‰Îˇ ÏÂÌˇ ÌÂ ÓÚÍ˚ÎË Á‡ÒÓ‚.

Porque ata na mesma benaventurada morte temo
Esquecer o estrépito dos negros furgóns,

«‡ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ë ‚ ÒÏÂÚË ·Î‡ÊÂÌÌÓÈ ·Ó˛Ò¸
«‡·˚Ú¸ „ÓÏ˚ı‡ÌËÂ ˜ÂÌ˚ı Ï‡ÛÒ¸,

Esquecer como batía a odiosa porta
E aquela vella que ouveaba, como unha besta ferida.

«‡·˚Ú¸, Í‡Í ÔÓÒÚ˚Î‡ˇ ıÎÓÔ‡Î‡ ‰‚Â¸
» ‚˚Î‡ ÒÚ‡Ûı‡, Í‡Í ‡ÌÂÌ˚È Á‚Â¸.

Oxalá que polas miñas inmóbiles pálpebras de bronce

» ÔÛÒÚ¸ Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ·ÓÌÁÓ‚˚ı
‚ÂÍ
‡Í ÒÎÂÁ˚, ÒÚÛËÚÒˇ ÔÓ‰Ú‡ˇ‚¯ËÈ ÒÌÂ„,

Como bágoas corra a chorros a neve fundida,

E as pombas da prisión arrolen ao lonxe,
E silandeiros polo Neva pasen os barcos.

» „ÓÎÛ·¸ Ú˛ÂÏÌ˚È ÔÛÒÚ¸ „ÛÎËÚ ‚‰‡ÎË,
» ÚËıÓ Ë‰ÛÚ ÔÓ ÕÂ‚Â ÍÓ‡·ÎË.

Marzo de 1940

Около 10 марта 1940, Фонтанный Дом
*****

Uns van polo camiño recto

Один идет прямым путем

Uns van polo camiño recto,
Outros camiñan en círculo
E agardan o regreso ao fogar paterno,
Agardan aquela antiga amiga.
Mais eu camiño, e detrás de min a desgraza,
Nin recto nin torcido,
Senón cara a ningures, cara ao xamais,
Coma un tren pola pendente.

Œ‰ËÌ Ë‰ÂÚ ÔˇÏ˚Ï ÔÛÚÂÏ,
ƒÛ„ÓÈ Ë‰ÂÚ ÔÓ ÍÛ„Û
» Ê‰ÂÚ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ‚ ÓÚ˜ËÈ ‰ÓÏ,
∆‰ÂÚ ÔÂÊÌ˛˛ ÔÓ‰Û„Û.
¿ ˇ Ë‰Û - Á‡ ÏÌÓÈ ·Â‰‡,
ÕÂ ÔˇÏÓ Ë ÌÂ ÍÓÒÓ,
¿ ‚ ÌËÍÛ‰‡ Ë ‚ ÌËÍÓ„‰‡,
‡Í ÔÓÂÁ‰‡ Ò ÓÚÍÓÒ‡.

1940

1940
*****

De profundis… A miña xeración

De profundis... Мое поколение

De profundis… A miña xeración
Pouco mel degustou. E velaquí
Que só o vento zoa ao lonxe,
Que só polos mortos canta a memoria.
A nosa tarefa quedou sen rematar,
As nosas horas estaban contadas,
Ata o desexado límite das augas,
Ata a cima da gran primavera,
Ata o desenfreado florecemento
Restaba tan só un suspiro…
Dúas guerras, xeración miña,
Iluminaron o teu camiño.

De profundis... ÃÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
Ã‡ÎÓ ÏÂ‰Û ‚ÍÛÒËÎÓ. » ‚ÓÚ
“ÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÚÂ „Û‰ËÚ ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌ¸Â,
“ÓÎ¸ÍÓ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÏÂÚ‚˚ı ÔÓÂÚ.
Õ‡¯Â ·˚ÎÓ ÌÂ ÍÓÌ˜ÂÌÓ ‰ÂÎÓ,
Õ‡¯Ë ·˚ÎË ˜‡Ò˚ ÒÓ˜ÚÂÌ˚,
ƒÓ ÊÂÎ‡ÌÌÓ„Ó ‚Ó‰Ó‡Á‰ÂÎ‡,
ƒÓ ‚Â¯ËÌ˚ ‚ÂÎËÍÓÈ ‚ÂÒÌ˚,
ƒÓ ÌÂËÒÚÓ‚Ó„Ó ˆ‚ÂÚÂÌ¸ˇ
ŒÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÎË¯¸ ‡Á ‚Á‰ÓıÌÛÚ¸...
ƒ‚Â ‚ÓÈÌ˚, ÏÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌ¸Â,
ŒÒ‚Â˘‡ÎË Ú‚ÓÈ ÒÚ‡¯Ì˚È ÔÛÚ¸.

1944

1944. “‡¯ÍÂÌÚ
*****

O meu último e máis alto premio

Последнюю и высшую награду

O meu último e máis alto premio,
O meu silencio, entrego
Ao gran mártir Leningrado.

œÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ë ‚˚Ò¯Û˛ Ì‡„‡‰Û
ÃÓÂ ÏÓÎ˜‡Ì¸Â – ÓÚ‰‡˛
¬ÂÎËÍÓÏÛ˜ÂÌËÍÛ ÀÂÌËÌ„‡‰Û.

Tashkent, 1944

1944. “‡¯ÍÂÌÚ

*****
Esqueceranme? Vaia sorpresa!

Забудут?— вот чем удивили!

Esqueceranme? Vaia sorpresa!
Esquecéronse de min cen veces,
Cen veces estiven na tumba,
Onde, tal vez, me atopo agora.
E a Musa tornouse xorda e cega,
Apodrecendo na terra como a semente,
Para máis tade, como Fénix das súas cinzas
Alzarse no éter celeste.

«‡·Û‰ÛÚ?— ‚ÓÚ ˜ÂÏ Û‰Ë‚ËÎË!
ÃÂÌˇ Á‡·˚‚‡ÎË ÒÚÓ ‡Á,
—ÚÓ ‡Á ˇ ÎÂÊ‡Î‡ ‚ ÏÓ„ËÎÂ,
√‰Â, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ˇ Ë ÒÂÈ˜‡Ò.
¿ ÃÛÁ‡ Ë „ÎÓıÎ‡ Ë ÒÎÂÔÎ‡,
¬ ÁÂÏÎÂ ËÒÚÎÂ‚‡Î‡ ÁÂÌÓÏ,
◊ÚÓ· ÔÓÒÎÂ, Í‡Í ‘ÂÌËÍÒ ËÁ ÔÂÔÎ‡,
¬ ˝ÙËÂ ‚ÓÒÒÚ‡Ú¸ „ÓÎÛ·ÓÏ.

21 de febreiro 1957, Leningrado

21 ÙÂ‚‡Îˇ 1957, ÀÂÌËÌ„‡‰
*****

A terra natal

Родная земля

Mais no mundo non hai xente máis seca de bágoas,
Nin máis altiva e sinxela ca nós.
1922

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
1922

Non a levamos en amuletos secretos sobre o peito,
Non escribimos poemas lacrimóxenos sobre ela,
Non perturba o noso sono amargo,
Non pasa por ser o paraíso prometido.
Non a convertemos na nosa alma
En obxecto de compravenda,
Quedamos doentes, míseros, calados por ela,
Nin dela nos lembramos tan sequera.
Si, trátase para nós de lama nos chancos,
Si, trátase para nós dun renxer dos dentes.
E nós moemos, patexamos e esmiuzamos
Ese resto que con nada se mestura.
Mais xacemos nela e nela nos levantamos,
Por iso tan libremente a chamamos“nosa”.

¬ Á‡‚ÂÚÌ˚ı Î‡‰‡ÌÍ‡ı ÌÂ ÌÓÒËÏ Ì‡ „Û‰Ë,
Œ ÌÂÈ ÒÚËıË Ì‡‚Á˚‰ ÌÂ ÒÓ˜ËÌˇÂÏ,
Õ‡¯ „Ó¸ÍËÈ ÒÓÌ ÓÌ‡ ÌÂ ·ÂÂ‰ËÚ,
ÕÂ Í‡ÊÂÚÒˇ Ó·ÂÚÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‡ÂÏ.
ÕÂ ‰ÂÎ‡ÂÏ ÂÂ ‚ ‰Û¯Â Ò‚ÓÂÈ
œÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÛÔÎË Ë ÔÓ‰‡ÊË,
’‚Ó‡ˇ, ·Â‰ÒÚ‚Ûˇ, ÌÂÏÓÚÒÚ‚Ûˇ Ì‡ ÌÂÈ,
Œ ÌÂÈ ÌÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÏ ‰‡ÊÂ.
ƒ‡, ‰Îˇ Ì‡Ò ˝ÚÓ „ˇÁ¸ Ì‡ Í‡ÎÓ¯‡ı,
ƒ‡, ‰Îˇ Ì‡Ò ˝ÚÓ ıÛÒÚ Ì‡ ÁÛ·‡ı.
» Ï˚ ÏÂÎÂÏ, Ë ÏÂÒËÏ, Ë ÍÓ¯ËÏ
“ÓÚ ÌË ‚ ˜ÂÏ ÌÂ Á‡ÏÂ¯‡ÌÌ˚È Ô‡ı.
ÕÓ ÎÓÊËÏÒˇ ‚ ÌÂÂ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒˇ Â˛,
ŒÚÚÓ„Ó Ë ÁÓ‚ÂÏ Ú‡Í Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ - Ò‚ÓÂ˛.

Leningrado, 1961

1961 ÀÂÌËÌ„‡‰
*****
*****

Ósip Mandelshtam
Ósip Mandelshtam naceu o 15 de xaneiro de 1891. Xunto con Akhmátova está considerado como un dos membros
máis prominentes do acmeísmo.
Mandelshtám naceu en Varsovia nunha familia xudía adiñeirada. Estudou na escola Tenishev de San Petersburgo,
unha das mellores da época. En 1908 matricúlase na Sorbona e en 1909 na Universidade de Heildeberg e en 1911 na
Universidade de San Petersburgo.
Únese desde a súa fundación ao movemento acmeísta. En 1912, influído aínda polo todopoderoso simbolismo ruso
publica A Pedra. En 1913 redacta o manifesto acmeísta “A alborada do acmeísmo”, publicado en 1919. En 1922
publica Tristia, coa que afianza a súa sona pero o ambiente poético do momento, dominado polos grupos futuristas,
empezan a consideralo como un poeta anacrónico por incluír nos seus poemas valores e imaxes clásicas. Empézase
así a crear un baleiro en torno del.
Durante uns anos abandona a poesía para dedicarse ao ensaio e á tradución. En 1928 publica Poesía onde os seus
novos poemas reflicten a miseria e o terror stalinista. En 1933 escribe o poema “O montañés do Kremlin”, que lle
vale o arresto, a tortura e a deportación a un gulag onde intenta suicidarse. Sen embargo o lugar e a duración da súa
deportación foi relativamente curto, tres anos apenas. Nesta condena interveu Stalin en persoa, que chamou por
teléfono a Borís Pasternak para preguntarlle se Mandelshtám era um bo poeta. Pasternak, pensando que lle estaba a
tender unha trampa, ficou calado e finalmente desviou o tema.
Curiosamente, no seu desterro en Voronezh a poesía de Mandelstám acada a súa mellor expresividade. Son poemas
sobre a destrución do home, a liberdade interior, os valores humanos.
En 1937, unha vez cumpridos os anos da deportación, Mandelshtám regresa a Moscova pero é de novo detido o 5 de
maio de 1938 e finamente acusado de actividades contrarrevolucionarias. Foi deportado a un campo de concentración
en Vladivostok onde morreu ese ano en estrañas circunstancias.
En 1956, en pleno desxeo de Khrushev, Mandelshtám foi rehabilitado e exonerado dos cargos.
*****
*****
Ese son cauteloso e seco

Звук осторожный и глухой

Ese son cauteloso e seco
Do froito caído da árbore,
Entre a melodía inacabable
Do fondo silencio do bosque…

«‚ÛÍ ÓÒÚÓÓÊÌ˚È Ë „ÎÛıÓÈ
œÎÓ‰‡, ÒÓ‚‡‚¯Â„ÓÒˇ Ò ‰Â‚‡,
—Â‰Ë ÌÂÏÓÎ˜ÌÓ„Ó Ì‡ÔÂ‚‡
√ÎÛ·ÓÍÓÈ ÚË¯ËÌ˚ ÎÂÒÌÓÈ...

1908

1908
*****

Foime concedido un corpo, que fago con el

Дано мне тело - что мне делать с ним

Foime concedido un corpo, que fago con el,
Tan único e tan meu?

ƒ‡ÌÓ ÏÌÂ ÚÂÎÓ - ˜ÚÓ ÏÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò ÌËÏ,
“‡ÍËÏ Â‰ËÌ˚Ï Ë Ú‡ÍËÏ ÏÓËÏ?

Pola alegría silenciosa de respirar e vivir
A quen, dicídeme, débollo agradecer?

«‡ ‡‰ÓÒÚ¸ ÚËıÛ˛ ‰˚¯‡Ú¸ Ë ÊËÚ¸
Ó„Ó, ÒÍ‡ÊËÚÂ, ÏÌÂ ·Î‡„Ó‰‡ËÚ¸?

Son o xardineiro e tamén son a flor,
Na prisión do mundo non estou só.

ﬂ Ë Ò‡‰Ó‚ÌËÍ, ˇ ÊÂ Ë ˆ‚ÂÚÓÍ,
¬ ÚÂÏÌËˆÂ ÏË‡ ˇ ÌÂ Ó‰ËÌÓÍ.

Sobre o vidro da eternidade xa se estendeu
O meu alento, a miña calor.

Õ‡ ÒÚÂÍÎ‡ ‚Â˜ÌÓÒÚË ÛÊÂ ÎÂ„ÎÓ
ÃÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ, ÏÓÂ ÚÂÔÎÓ.

Gravarase nel un arabesco
Irrecoñecible non fai moito tempo.

«‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÂÚÒˇ Ì‡ ÌÂÏ ÛÁÓ,
ÕÂÛÁÌ‡‚‡ÂÏ˚È Ò ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ.

Aínda que escorra a néboa do momento,
Non se borrará o meu amado arabesco!

œÛÒÍ‡È Ï„ÌÓ‚ÂÌËˇ ÒÚÂÍ‡ÂÚ ÏÛÚ¸
”ÁÓ‡ ÏËÎÓ„Ó ÌÂ Á‡˜ÂÍÌÛÚ¸.

1909

1909
*****

Nada é preciso falar

Ни о чем не нужно говорить

Nada é preciso falar,
Nada é preciso ensinar,
Que triste e fermosa é
A escura alma animal:

ÕË Ó ˜ÂÏ ÌÂ ÌÛÊÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸,
ÕË˜ÂÏÛ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Û˜ËÚ¸,
» ÔÂ˜‡Î¸Ì‡ Ú‡Í Ë ıÓÓ¯‡
“ÂÏÌ‡ˇ Á‚ÂËÌ‡ˇ ‰Û¯‡:

Nada quere ensinar,
En absoluto sabe falar
E vai nadando como un delfín novo
Polas profundidades arxentadas do mundo.

ÕË˜ÂÏÛ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ Ì‡Û˜ËÚ¸,
ÕÂ ÛÏÂÂÚ ‚Ó‚ÒÂ „Ó‚ÓËÚ¸
» ÔÎ˚‚ÂÚ ‰ÂÎ¸ÙËÌÓÏ ÏÓÎÓ‰˚Ï
œÓ ÒÂ‰˚Ï ÔÛ˜ËÌ‡Ï ÏËÓ‚˚Ï.

Decembro de 1909

ƒÂÍ‡·¸ 1909, √ÂÈ‰ÂÎ¸·Â„
*****

Silentium

Silentium

Aínda non naceu ela,
Ela, que é a música e a palabra,
E por iso sempre é de todo o vivo
Vínculo inquebrantable.

ŒÌ‡ Â˘Â ÌÂ Ó‰ËÎ‡Ò¸,
ŒÌ‡ Ë ÏÛÁ˚Í‡ Ë ÒÎÓ‚Ó,
» ÔÓÚÓÏÛ ‚ÒÂ„Ó ÊË‚Ó„Ó
ÕÂÌ‡Û¯‡ÂÏ‡ˇ Ò‚ˇÁ¸.

En calma alentan os seos da mar,
Mais, como un demente, brilla o día,
E o pálido lila da escuma
Repousa nun cáliz azul celeste e negro.

—ÔÓÍÓÈÌÓ ‰˚¯‡Ú ÏÓˇ „Û‰Ë,
ÕÓ, Í‡Í ·ÂÁÛÏÌ˚È, Ò‚ÂÚÂÎ ‰ÂÌ¸,
» ÔÂÌ˚ ·ÎÂ‰Ì‡ˇ ÒËÂÌ¸
¬ ˜ÂÌÓ-Î‡ÁÓÂ‚ÓÏ ÒÓÒÛ‰Â.

Oxalá os meus beizos atopen
A primixenia mudez,
Como unha nota cristalina
Pura desde o seu nacer!

ƒ‡ Ó·ÂÚÛÚ ÏÓË ÛÒÚ‡
œÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ÌÂÏÓÚÛ,
‡Í ÍËÒÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛ ÌÓÚÛ,
◊ÚÓ ÓÚ ÓÊ‰ÂÌËˇ ˜ËÒÚ‡!

Quédate en escuma, Afrodita,
E ti, palabra, volve ser música,
E ti, corazón, avergónzate do corazón

ŒÒÚ‡Ì¸Òˇ ÔÂÌÓÈ, ¿ÙÓ‰ËÚ‡,
» ÒÎÓ‚Ó ‚ ÏÛÁ˚ÍÛ ‚ÂÌËÒ¸,
» ÒÂ‰ˆÂ, ÒÂ‰ˆ‡ ÛÒÚ˚‰ËÒ¸,

Fundido co principio da vida.

— ÔÂ‚ÓÓÒÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË ÒÎËÚÓ!

1910, 1935

1910, 1935
*****

Insomnio. Homero. Tensas as velas

Бессонница. Гомер. Тугие паруса

Insomnio. Homero. Tensas as velas.
Lin a lista dos navíos ata a metade:
Esta camada numerosa, este tren de bubelas,
Que sobre á Hélade unha vez se alzou.

¡ÂÒÒÓÌÌËˆ‡. √ÓÏÂ. “Û„ËÂ Ô‡ÛÒ‡.
ﬂ ÒÔËÒÓÍ ÍÓ‡·ÎÂÈ ÔÓ˜ÂÎ ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌ˚:
—ÂÈ ‰ÎËÌÌ˚È ‚˚‚Ó‰ÓÍ, ÒÂÈ ÔÓÂÁ‰
ÊÛ‡‚ÎËÌ˚È,
◊ÚÓ Ì‡‰ ›ÎÎ‡‰Ó˛ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÔÓ‰ÌˇÎÒˇ.

Como unha cuña de bubelas por terras alleas Fica sobre a cabeza dos reis a escuma divina, Cara onde navegades? De non ser por Helena
Que sería Troia para vós, homes aqueos??

‡Í ÊÛ‡‚ÎËÌ˚È ÍÎËÌ ‚ ˜ÛÊËÂ Û·ÂÊË,Õ‡ „ÓÎÓ‚‡ı ˆ‡ÂÈ ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔÂÌ‡,Û‰‡ ÔÎ˚‚ÂÚÂ ‚˚? Ó„‰‡ ·˚ ÌÂ ›ÎÂÌ‡,
◊ÚÓ “Óˇ ‚‡Ï Ó‰Ì‡, ‡xÂÈÒÍËÂ ÏÛÊË??

O mar, Homero: todo o move o amor.
A quen escoitar? E Homero garda silencio,
E o mar negro, grandilocuente, bourea
E cun pesado estrondo se achega a miña cabeceira.

» ÏÓÂ, Ë √ÓÏÂ - ‚Ò∏ ‰‚ËÊÂÚÒˇ Î˛·Ó‚¸˛.
Ó„Ó ÊÂ ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÌÂ? » ‚ÓÚ √ÓÏÂ ÏÓÎ˜ËÚ,
» ÏÓÂ ˜ÂÌÓÂ, ‚ËÚËÈÒÚ‚Ûˇ, ¯ÛÏËÚ
» Ò ÚˇÊÍËÏ „ÓıÓÚÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ËÁ„ÓÎÓ‚¸˛.

1915

1915
*****

O crepúsculo da liberdade

Сумерки свободы

Celebremos, irmáns, o crepúsculo da liberdade,
O gran ano crepuscular.
Nas augas ferventes da noite
O groso bosque de nasas se somerxe.
Nos xordos anos érgueste,
Oh sol, oh xuíz, oh pobo!

œÓÒÎ‡‚ËÏ, ·‡Ú¸ˇ, ÒÛÏÂÍË Ò‚Ó·Ó‰˚ ¬ÂÎËÍËÈ ÒÛÏÂÂ˜Ì˚È „Ó‰.
¬ ÍËÔˇ˘ËÂ ÌÓ˜Ì˚Â ‚Ó‰˚
ŒÔÛ˘ÂÌ „ÛÁÌ˚È ÎÂÒ ÚÂÌÂÚ.
¬ÓÒıÓ‰Ë¯¸ Ú˚ ‚ „ÎÛıËÂ „Ó‰˚,
Œ ÒÓÎÌˆÂ, ÒÛ‰Ëˇ, Ì‡Ó‰!

Celebremos a nefasta carga,
Que entre bágoas o caudillo do pobo asume.
Celebremos a carga lóbrega do poder,
O seu insoportable xugo.
Oh tempo, quen ten corazón debe escoitar
Como a túa a nave está a naufragar.

œÓÒÎ‡‚ËÏ ÓÍÓ‚ÓÂ ·ÂÏˇ,
ÓÚÓÓÂ ‚ ÒÎÂÁ‡ı Ì‡Ó‰Ì˚È ‚ÓÊ‰¸ ·ÂÂÚ.
œÓÒÎ‡‚ËÏ ‚Î‡ÒÚË ÒÛÏ‡˜ÌÓÂ ·ÂÏˇ,
≈Â ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏ˚È „ÌÂÚ.
B ÍÓÏ ÒÂ‰ˆÂ ÂÒÚ¸, ÚÓÚ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÎ˚¯‡Ú¸,
‚ÂÏˇ,
‡Í Ú‚ÓÈ ÍÓ‡·Î¸ ÍÓ ‰ÌÛ Ë‰ÂÚ.

En lexións de combate
As andoriñas enlazamos, e velaquí
Que non se ve o sol, toda a bandada
Chirla, móvese, vive;
Entre as nasas do denso crepúsculo
Non se ve o sol e a terra navega.

Ã˚ ‚ ÎÂ„ËÓÌ˚ ·ÓÂ‚˚Â
—‚ˇÁ‡ÎË Î‡ÒÚÓ˜ÂÍ, - Ë ‚ÓÚ
ÕÂ ‚Ë‰ÌÓ ÒÓÎÌˆ‡, ‚Òˇ ÒÚËıËˇ
ŸÂ·Â˜ÂÚ, ‰‚ËÊÂÚÒˇ, ÊË‚ÂÚ;
—Í‚ÓÁ¸ ÒÂÚË - ÒÛÏÂÍË „ÛÒÚ˚Â ÕÂ ‚Ë‰ÌÓ ÒÓÎÌˆ‡ Ë ÁÂÏÎˇ ÔÎ˚‚ÂÚ.

Probemos entón: cun forte, torpe,

ÕÛ ˜ÚÓ Ê, ÔÓÔÓ·ÛÂÏ: Ó„ÓÏÌ˚È,

Renxente golpe de temón.
Navega a terra. Ánimo, homes,
Partindo o océano como cun arado
Imos lembrar, mesmo na friaxe do Leteo,
Que dez ceos nos custou a terra.

ÌÂÛÍÎ˛ÊËÈ,
—ÍËÔÛ˜ËÈ ÔÓ‚ÓÓÚ ÛÎˇ.
«ÂÏÎˇ ÔÎ˚‚ÂÚ. ÃÛÊ‡ÈÚÂÒ¸, ÏÛÊË,
‡Í ÔÎÛ„ÓÏ, ÓÍÂ‡Ì ‰ÂÎˇ,
Ã˚ ·Û‰ÂÏ ÔÓÏÌËÚ¸ Ë ‚ ÎÂÚÂÈÒÍÓÈ ÒÚÛÊÂ,
◊ÚÓ ‰ÂÒˇÚË ÌÂ·ÂÒ Ì‡Ï ÒÚÓËÎ‡ ÁÂÏÎˇ.

Moscova, maio 1918

Москва, май 1918
*****

Tristia1

Tristia

Aprendín a ciencia das despedidas
Nos espidos lamentos nocturnos.
Rumian os bois e a espera se alonga;
É a derradeira hora da vixilia da cidade,
E honro o rito daquela noite do galo,
Cando, coa carga da dor do camiño,
Os meus ollos lacrimosos miraban ao lonxe
E o pranto feminino se fundía co canto das musas.

ﬂ ËÁÛ˜ËÎ Ì‡ÛÍÛ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ì¸ˇ
¬ ÔÓÒÚÓ‚ÓÎÓÒ˚ı Ê‡ÎÓ·‡ı ÌÓ˜Ì˚ı.
∆Û˛Ú ‚ÓÎ˚, Ë ‰ÎËÚÒˇ ÓÊË‰‡Ì¸Â —
œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜‡Ò ‚Ë„ËÎËÈ „ÓÓ‰ÒÍËı,
» ˜ÚÛ Ó·ˇ‰ ÚÓÈ ÔÂÚÛ¯ËÌÓÈ ÌÓ˜Ë,
Ó„‰‡, ÔÓ‰Ìˇ‚ ‰ÓÓÊÌÓÈ ÒÍÓ·Ë „ÛÁ,
√Îˇ‰ÂÎË ‚‰‡Î¸ Á‡ÔÎ‡Í‡ÌÌ˚Â Ó˜Ë
» ÊÂÌÒÍËÈ ÔÎ‡˜ ÏÂ¯‡ÎÒˇ Ò ÔÂÌ¸ÂÏ ÏÛÁ.

Quen pode prever ao escoitar a palabra “despedida”

ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡Ú¸ ÔË ÒÎÓ‚Â
"‡ÒÒÚ‡‚‡Ì¸Â"
‡Í‡ˇ Ì‡Ï ‡ÁÎÛÍ‡ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ,
◊ÚÓ Ì‡Ï ÒÛÎËÚ ÔÂÚÛ¯¸Â ‚ÓÒÍÎËˆ‡Ì¸Â,
Ó„‰‡ Ó„ÓÌ¸ ‚ ‡ÍÓÔÓÎÂ „ÓËÚ,
» Ì‡ Á‡Â Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË,
Ó„‰‡ ‚ ÒÂÌˇı ÎÂÌË‚Ó ‚ÓÎ ÊÛÂÚ,
«‡˜ÂÏ ÔÂÚÛı, „Î‡¯‡Ú‡È ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË,
Õ‡ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÚÂÌÂ Í˚Î‡ÏË ·¸ÂÚ?

Que separación agarda por nós,
Que nos augura o canto do galo
Cando arde o lume na acrópole,
E na alborada dunha nova vida
Cando no establo devagar un boi rumia,
Por que o galo, heraldo de nova vida,
Na muralla da cidade as súas ás axita?
Amo a rutina do fiado:
O ir e vir da canela, o zunido do fuso.
Mirade: ao noso encontro, como pluma de cisne,
Xa chega a descalza Delia voando!
Oh, alicerce mísero da nosa vida,
Que pobre é o idioma da alegría!
Todo ocorreu antes, todo se repetirá outra vez,
E só doce para nós é o instante de o recoñecer.
Que así sexa: unha figura de cera transparente2
Nun prato de barro limpo se distingue
Como a pel estendida de esquío;
Inclinada sobre a cera unha moza a interpreta.
Non temos que adiviñar sobre o grego Érebo,
A cera é para as mulleres o que para os homes o cobre.

» ˇ Î˛·Î˛ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌ¸Â ÔˇÊË:
—ÌÛÂÚ ˜ÂÎÌÓÍ, ‚ÂÂÚÂÌÓ ÊÛÊÊËÚ.
—ÏÓÚË, Ì‡‚ÒÚÂ˜Û, ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛı
ÎÂ·ˇÊËÈ,
”ÊÂ ·ÓÒ‡ˇ ƒÂÎËˇ ÎÂÚËÚ!
Œ, Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË ÒÍÛ‰Ì‡ˇ ÓÒÌÓ‚‡,
Û‰‡ Í‡Í ·Â‰ÂÌ ‡‰ÓÒÚË ˇÁ˚Í!
¬ÒÂ ·˚ÎÓ ‚ÒÚ‡¸, ‚ÒÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ ÒÌÓ‚‡,
» ÒÎ‡‰ÓÍ Ì‡Ï ÎË¯¸ ÛÁÌ‡‚‡Ì¸ˇ ÏË„.

Nós tan só buscamos sorte na batalla
E elas han de morrer adiviñando o futuro.

ƒ‡ ·Û‰ÂÚ Ú‡Í: ÔÓÁ‡˜Ì‡ˇ ÙË„ÛÍ‡
Õ‡ ˜ËÒÚÓÏ ·Î˛‰Â „ÎËÌˇÌÓÏ ÎÂÊËÚ,
‡Í ·ÂÎË˜¸ˇ ‡ÒÔÎ‡ÒÚ‡ÌÌ‡ˇ ¯ÍÛÍ‡,
—ÍÎÓÌˇÒ¸ Ì‡‰ ‚ÓÒÍÓÏ, ‰Â‚Û¯Í‡ „Îˇ‰ËÚ.
ÕÂ Ì‡Ï „‡‰‡Ú¸ Ó „Â˜ÂÒÍÓÏ ›Â·Â,
ƒÎˇ ÊÂÌ˘ËÌ ‚ÓÒÍ, ˜ÚÓ ‰Îˇ ÏÛÊ˜ËÌ˚
ÏÂ‰¸.
Õ‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·ËÚ‚‡ı ‚˚Ô‡‰‡ÂÚ ÊÂ·ËÈ,
¿ ËÏ ‰‡ÌÓ „‡‰‡ˇ ÛÏÂÂÚ¸.

1918

1918

1.- Tristia: Fai referencia ao libro Tristia, de Ovidio, poeta latino obrigado a exiliarse trala publicación de Ars
Amandi, que degustou o vello emperador Augusto.
2.- Método de adiviñación do fututo por medio de cera líquida vertida nun prato de auga.
*****
A andoriña

Ласточка

Esquecín a palabra que quería dicir:
Unha andoriña cega ao apousento das sombras volverá,
Coas ás recortadas a xogar coa transparencia.
Cántase no desfalecemento unha canción nocturna.

Я слово позабыл, что я хотел сказать:
—ÎÂÔ‡ˇ Î‡ÒÚÓ˜Í‡ ‚ ˜ÂÚÓ„ ÚÂÌÂÈ ‚ÂÌÂÚÒˇ,
Õ‡ Í˚Î¸ˇı ÒÂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË
Ë„‡Ú¸.
¬ ·ÂÒÔ‡ÏˇÚÒÚ‚Â ÌÓ˜Ì‡ˇ ÔÂÒÌ¸ ÔÓÂÚÒˇ.

Non se oen os paxaros. A sempreviva non dá flor.
Transparentes crinas de cabalos nocturnos,
Nun río seco unha barca baleira nada,
Entre saltóns desfalece a palabra.

ÕÂ ÒÎ˚¯ÌÓ ÔÚËˆ. ¡ÂÒÒÏÂÚÌËÍ ÌÂ ˆ‚ÂÚÂÚ,
œÓÁ‡˜Ì˚ „Ë‚˚ Ú‡·ÛÌ‡ ÌÓ˜ÌÓ„Ó,
¬ ÒÛıÓÈ ÂÍÂ ÔÛÒÚÓÈ ˜ÂÎÌÓÍ ÔÎ˚‚ÂÚ,
—Â‰Ë ÍÛÁÌÂ˜ÌËÍÓ‚ ·ÂÒÔ‡ÏˇÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÎÓ‚Ó.

E devagar medra como un pavillón ou un templo,
Xa de súpeto deambula como Antígona a tola,
Xa como andoriña morta cae aos pés
Coa tenrura de estixia e unha póla verde.

» ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ Í‡Í ·˚ ¯‡ÚÂ ËÎ¸ ı‡Ï,
“Ó ‚‰Û„ ÔÓÍËÌÂÚÒˇ ·ÂÁÛÏÌÓÈ ¿ÌÚË„ÓÌÓÈ,
“Ó ÏÂÚ‚ÓÈ Î‡ÒÚÓ˜ÍÓÈ ·ÓÒ‡ÂÚÒˇ Í ÌÓ„‡Ï
— ÒÚË„ËÈÒÍÓÈ ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë ‚ÂÚÍÓ˛ ÁÂÎÂÌÓÈ.

Oh, se regresara o pudor dos dedos videntes.
E a relevante alegría do recoñeceento.
Temo as Aónides saloucantes,
A néboa, a badalada, o abismo.

Œ, ÂÒÎË ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸ Ë Áˇ˜Ëı Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÒÚ˚‰.
» ‚˚ÔÛÍÎÛ˛ ‡‰ÓÒÚ¸ ÛÁÌ‡‚‡Ì¸ˇ.
ﬂ Ú‡Í ·Ó˛Ò¸ ˚‰‡Ì¸ˇ ¿ÓÌË‰,
“ÛÏ‡Ì‡, Á‚ÓÌ‡ Ë ÁËˇÌ¸ˇ.

E aos mortais se lles concedeu amar e coñecer,
Para eles o son derrámase nos dedos,
Pero esquecín o que quero dicir,
E o pensamento incorpóreo ao apousento das sombras
volverá.

¿ ÒÏÂÚÌ˚Ï ‚Î‡ÒÚ¸ ‰‡Ì‡ Î˛·ËÚ¸ Ë ÛÁÌ‡‚‡Ú¸,
ƒÎˇ ÌËı Ë Á‚ÛÍ ‚ ÔÂÒÚ˚ ÔÓÎ¸ÂÚÒˇ,
ÕÓ ˇ Á‡·˚Î, ˜ÚÓ ˇ ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸,
» Ï˚ÒÎ¸ ·ÂÒÔÎÓÚÌ‡ˇ ‚ ˜ÂÚÓ„ ÚÂÌÂÈ
‚ÂÌÂÚÒˇ.

Non é senón isto o que a transparencia repite,
Andoriña, amiguiña, Antígona,
E nos beizos, como xeo negro, arde
A lembranza do son estixio.

¬ÒÂ ÌÂ Ó ÚÓÏ ÔÓÁ‡˜Ì‡ˇ Ú‚Â‰ËÚ,
¬ÒÂ Î‡ÒÚÓ˜Í‡, ÔÓ‰ÛÊÍ‡, ¿ÌÚË„ÓÌ‡,
¿ Ì‡ „Û·‡ı, Í‡Í ˜ÂÌ˚È ÎÂ‰, „ÓËÚ
—ÚË„ËÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡Ì¸Â Á‚ÓÌ‡.

Novembro 1920

ÕÓˇ·¸ 1920
*****

Xa que non souben reter as túas mans

За то, что я руки твои не сумел удержать

Xa que non souben reter as túas mans,
Xa que traizoei os teus tenros beizos salgados,
Debo pola alborada nesta densa acrópole agardar.

«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˇ ÛÍË Ú‚ÓË ÌÂ ÒÛÏÂÎ Û‰ÂÊ‡Ú¸,
«‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ˇ ÔÂ‰‡Î ÒÓÎÂÌ˚Â ÌÂÊÌ˚Â „Û·˚,
ﬂ ‰ÓÎÊÂÌ ‡ÒÒ‚ÂÚ‡ ‚ ‰ÂÏÛ˜ÂÏ ‡ÍÓÔÓÎÂ Ê‰‡Ú¸.

Como detesto eu os vellos troncos fedorentos.

‡Í ˇ ÌÂÌ‡‚ËÊÛ Ô‡ıÛ˜ËÂ ‰Â‚ÌËÂ ÒÛ·˚.

Os guerreiros preparan ás escuras os cabalos,
Coas serras chántanse firmemente nas murallas,
Imposible apazugar o ruído seco do sangue,
E para ti non hai nome, ruído nin forma.

¿ıÂÈÒÍËÂ ÏÛÊË ‚Ó Ú¸ÏÂ ÒÌ‡ˇÊ‡˛Ú ÍÓÌˇ,
«Û·˜‡Ú˚ÏË ÔËÎ‡ÏË ‚ ÒÚÂÌ˚ ‚„˚Á‡˛ÚÒˇ ÍÂÔÍÓ,
ÕËÍ‡Í ÌÂ ÛÎˇÊÂÚÒˇ ÍÓ‚Ë ÒÛı‡ˇ ‚ÓÁÌˇ,
» ÌÂÚ ‰Îˇ ÚÂ·ˇ ÌË Ì‡Á‚‡Ì¸ˇ, ÌË Á‚ÛÍ‡, ÌË ÒÎÂÔÍ‡.

Como puiden pensar que volverías, como me atrevín?

‡Í ÏÓ„ ˇ ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜ÚÓ Ú˚ ‚ÓÁ‚‡ÚË¯¸Òˇ, Í‡Í
ÒÏÂÎ!
«‡˜ÂÏ ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ ˇ ÓÚ ÚÂ·ˇ ÓÚÓ‚‡ÎÒˇ!
≈˘Â ÌÂ ‡ÒÒÂˇÎÒˇ Ï‡Í Ë ÔÂÚÛı ÌÂ ÔÓÔÂÎ,
≈˘Â ‚ ‰Â‚ÂÒËÌÛ „Óˇ˜ËÈ ÚÓÔÓ ÌÂ ‚ÂÁ‡ÎÒˇ.

Por que me separei de ti antes de tempo?
Aínda non se disipou a escuridade, o galo non cantou
Aínda na madeira a machada ardente non se fendeu.
Nas murallas zumega o alcatrán como bágoas transparentes,
E sente a cidade as súas costelas de madeira,
Mais precipítouse o sangue cara ás escadas e iniciou o
asalto,
E tres veces soñaron os homes a imaxe sedutora.

œÓÁ‡˜ÌÓÈ ÒÎÂÁÓÈ Ì‡ ÒÚÂÌ‡ı ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ÒÏÓÎ‡,
» ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ „ÓÓ‰ Ò‚ÓË ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚Â Â·‡,
ÕÓ ıÎ˚ÌÛÎ‡ Í ÎÂÒÚÌËˆ‡Ï ÍÓ‚¸ Ë Ì‡ ÔËÒÚÛÔ
ÔÓ¯Î‡,
» ÚËÊ‰˚ ÔËÒÌËÎÒˇ ÏÛÊ¸ˇÏ ÒÓ·Î‡ÁÌËÚÂÎ¸Ì˚È
Ó·‡Á.

U-la miña Troia amada? U-la casa do rei, u-la a da doncela?
O gran niño de Príamo vai ser destruído.

√‰Â ÏËÎ‡ˇ “Óˇ? √‰Â ˆ‡ÒÍËÈ, „‰Â ‰Â‚Ë˜ËÈ ‰ÓÏ?
ŒÌ ·Û‰ÂÚ ‡ÁÛ¯ÂÌ, ‚˚ÒÓÍËÈ œË‡ÏÓ‚
ÒÍ‚ÓÂ˜ÌËÍ.
» Ô‡‰‡˛Ú ÒÚÂÎ˚ ÒÛıËÏ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚Ï ‰ÓÊ‰ÂÏ,
» ÒÚÂÎ˚ ‰Û„ËÂ ‡ÒÚÛÚ Ì‡ ÁÂÏÎÂ, Í‡Í ÓÂ¯ÌËÍ.

E caen as frechas como chuvia seca de madeira,
E outras frechas medran na terra, como abeleiras.
A picada da derradeira estrela extínguese sen dor,
E o amencer como unha andoriña gris está na ventá a petar,
E o lento día, como un boi que esperta entre a palla,
Nas prazas ásperas do seu longo sono se espreguiza.

œÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Á‚ÂÁ‰˚ ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ „‡ÒÌÂÚ ÛÍÓÎ,
» ÒÂÓ˛ Î‡ÒÚÓ˜ÍÓÈ ÛÚÓ ‚ ÓÍÌÓ ÔÓÒÚÛ˜ËÚÒˇ,
» ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÂÌ¸, Í‡Í ‚ ÒÓÎÓÏÂ ÔÓÒÌÛ‚¯ËÈÒˇ
‚ÓÎ,
Õ‡ ÒÚÓ„Ì‡ı ¯Â¯‡‚˚ı ÓÚ ‰ÓÎ„Ó„Ó ÒÌ‡ ¯Â‚ÂÎËÚÒˇ.

Decembro, 1920

Декабрь 1920
*****

Quen atope unha ferradura

Нашедший подкову

(Fragmento pindárico)

(œËÌ‰‡Ë˜ÂÒÍËÈ ÓÚ˚‚ÓÍ)

Vemos un bosque e dicimos:
- Velaí un bosque para barcos, para mastros,
Piñeiros rosados,
Libres da súa carga peluda ata a copa,
Terían que rechiar na tormenta,
Piñeiros solitarios,
No aire enfurecido falto de bosques.
Baixo o talón salgado do vento mantense firme a
chumbada, axustada na cuberta danzante,
E o navegante,
Na súa desenfreada sede de espazo,
Arrastrando por húmidas fochancas o fráxil instrumento
do xeómetra,
Contrastará coa gravitación do seo da terra
A superficie rugosa dos mares.

√Îˇ‰ËÏ Ì‡ ÎÂÒ Ë „Ó‚ÓËÏ:
- ¬ÓÚ ÎÂÒ ÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚È, Ï‡˜ÚÓ‚˚È,
–ÓÁÓ‚˚Â ÒÓÒÌ˚,
ƒÓ Ò‡ÏÓÈ ‚ÂıÛ¯ÍË Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ÓÚ ÏÓıÌ‡ÚÓÈ ÌÓ¯Ë,
»Ï ·˚ ÔÓÒÍËÔ˚‚‡Ú¸ ‚ ·Û˛,
Œ‰ËÌÓÍËÏË ÔËÌËˇÏË,
¬ ‡Á˙ˇÂÌÌÓÏ ·ÂÁÎÂÒÌÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
œÓ‰ ÒÓÎÂÌÓ˛ ÔˇÚÓ˛ ‚ÂÚ‡ ÛÒÚÓËÚ ÓÚ‚ÂÒ,
ÔË„Ì‡ÌÌ˚È Í ÔÎˇ¯Û˘ÂÈ Ô‡ÎÛ·Â,
» ÏÓÂÔÎ‡‚‡ÚÂÎ¸,
¬ ÌÂÓ·ÛÁ‰‡ÌÌÓÈ Ê‡Ê‰Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡,
¬Î‡˜‡ ˜ÂÂÁ ‚Î‡ÊÌ˚Â ˚Ú‚ËÌ˚ ıÛÔÍËÈ ÔË·Ó
„ÂÓÏÂÚ‡,
—ÎË˜ËÚ Ò ÔËÚˇÊÂÌ¸ÂÏ ÁÂÏÌÓ„Ó ÎÓÌ‡
ÿÂÓıÓ‚‡ÚÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÓÂÈ.

E ao aspirar o olor
As bágoas alcatranadas que se filtran entre o
revestimento do barco,
Admirando as táboas,
Remachadas, colocadas en orden
Non polo pacífico carpinteiro de Belén, senón por outro,
(Pai de viaxes, amigo do navegante,)
Dicimos:
-…E estaban na terra,
Incómoda como o lombo dun burro,
Esquecéndose as copas das raíces
Nunha famosa cadea de montañas,
E fungaban baixo a insulsa treboada
Propoñéndolle ao ceo sen éxito cambiar por un chisco de
sal
A súa nobre carga.

¿ ‚‰˚ı‡ˇ Á‡Ô‡ı
—ÏÓÎËÒÚ˚ı ÒÎÂÁ, ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÒÍ‚ÓÁ¸ Ó·¯Ë‚ÍÛ
ÍÓ‡·Îˇ,
À˛·ÛˇÒ¸ Ì‡ ‰ÓÒÍË,
«‡ÍÎÂÔ‡ÌÌ˚Â, ÒÎ‡ÊÂÌÌ˚Â ‚ ÔÂÂ·ÓÍË
ÕÂ ‚ËÙÎÂÂÏÒÍËÏ ÏËÌ˚Ï ÔÎÓÚÌËÍÓÏ, ‡ ‰Û„ËÏ ŒÚˆÓÏ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÈ, ‰Û„ÓÏ ÏÓÂıÓ‰‡,√Ó‚ÓËÏ:
- …» ÓÌË ÒÚÓˇÎË Ì‡ ÁÂÏÎÂ,
ÕÂÛ‰Ó·ÌÓÈ, Í‡Í ıÂ·ÂÚ ÓÒÎ‡,
«‡·˚‚‡ˇ ‚ÂıÛ¯Í‡ÏË Ó ÍÓÌˇı
Õ‡ ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÏ „ÓÌÓÏ ÍˇÊÂ,
» ¯ÛÏÂÎË ÔÓ‰ ÔÂÒÌ˚Ï ÎË‚ÌÂÏ,
¡ÂÁÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡ˇ ÌÂ·Û ‚˚ÏÂÌˇÚ¸ Ì‡ ˘ÂÔÓÚÍÛ
ÒÓÎË
—‚ÓÈ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚È „ÛÁ.

Por onde comezar?
Todo renxe e oscila.
O aire treme das comparacións.
Nin unha soa palabra é mellor que outra,
Zoa a terra como unha metáfora,
E os carros lixeiros
Con vívidos arneses en mestas bandadas de aves do
esforzo
Rómpense en grupos
Ao rivalizar cos favoritos alasantes das palestras.

— ˜Â„Ó Ì‡˜‡Ú¸?
¬Ò∏ ÚÂ˘ËÚ Ë Í‡˜‡ÂÚÒˇ.
¬ÓÁ‰Ûı ‰ÓÊËÚ ÓÚ Ò‡‚ÌÂÌËÈ.
ÕË Ó‰ÌÓ ÒÎÓ‚Ó ÌÂ ÎÛ˜¯Â ‰Û„Ó„Ó,
«ÂÏÎˇ „Û‰ËÚ ÏÂÚ‡ÙÓÓÈ,
» ÎÂ„ÍËÂ ‰‚ÛÍÓÎÍË
¬ ·ÓÒÍÓÈ ÛÔˇÊË „ÛÒÚ˚ı ÓÚ Ì‡ÚÛ„Ë ÔÚË˜¸Ëı ÒÚ‡È

Bendito sexa tres veces quen inclúa o seu nome na
cantiga;
A cantiga engalanada cun nome
Máis tempo vive sobre as outras,
Destaca das compañeiras por unha fita na fronte
Que a cura da desmemoria, dun olor tan forte que atorda,

“ËÊ‰˚ ·Î‡ÊÂÌ, ÍÚÓ ‚‚Â‰ÂÚ ‚ ÔÂÒÌ¸ ËÏˇ;

Ben sexa o da proximidade dun home
Ou o olor da pelella dunha fera poderosa,
Ou simplemente o perfume do tomiño cofado entre as
mans.
O aire adoita ser escuro, como a auga, e todo ser vivo
nada nel como o peixe,
Abríndose paso coas súas aletas pola esfera,
Densa, elástica, apenas quente,
É o cristal no que se moven as rodas e fan estraños os
cabalos,
É a húmida terra negra de Neera, cada noite volta a labrar
Con galletos, tridentes, sachas, arados.
O aire está amasado tan densamente como a terra,
É imposible saír del, é difícil entrar nel.
Un ruxerruxe percorre as árbores como un xogo de pelota
en verde,
Os nenos xogan á chuca con vértebras de animais mortos,
O fráxil cómputo da nosa era achégase ao seu fin.

–‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ Ì‡ ˜‡ÒÚË,
—ÓÔÂÌË˜‡ˇ Ò ı‡Ôˇ˘ËÏË Î˛·ËÏˆ‡ÏË ËÒÚ‡ÎË˘.

”Í‡¯ÂÌÌ‡ˇ Ì‡Á‚‡Ì¸ÂÏ ÔÂÒÌ¸
ƒÓÎ¸¯Â ÊË‚ÂÚ ÒÂ‰Ë ‰Û„Ëı ŒÌ‡ ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡ ÒÂ‰Ë ÔÓ‰Û„ ÔÓ‚ˇÁÍÓÈ Ì‡ Î·Û,
»ÒˆÂÎˇ˛˘ËÈ ÓÚ ·ÂÒÔ‡ÏˇÚÒÚ‚‡, ÒÎË¯ÍÓÏ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó
Ó‰Ûˇ˛˘Â„Ó Á‡Ô‡ı‡, ¡Û‰¸ ÚÓ ·ÎËÁÓÒÚ¸ ÏÛÊ˜ËÌ˚,
»ÎË Á‡Ô‡ı ¯ÂÒÚË ÒËÎ¸ÌÓ„Ó Á‚Âˇ,
»ÎË ÔÓÒÚÓ ‰Ûı ˜Â·‡, ‡ÒÚÂÚÓ„Ó ÏÂÊ‰Û Î‡‰ÓÌÂÈ.
¬ÓÁ‰Ûı ·˚‚‡ÂÚ ÚÂÏÌ˚Ï, Í‡Í ‚Ó‰‡, Ë ‚Ò∏ ÊË‚ÓÂ ‚
ÌÂÏ ÔÎ‡‚‡ÂÚ, Í‡Í ˚·‡,
œÎ‡‚ÌËÍ‡ÏË ‡ÒÚ‡ÎÍË‚‡ˇ ÒÙÂÛ,
œÎÓÚÌÛ˛, ÛÔÛ„Û˛, ˜ÛÚ¸ Ì‡„ÂÚÛ˛,’ÛÒÚ‡Î¸, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‰‚ËÊÛÚÒˇ ÍÓÎÂÒ‡ Ë
¯‡‡ı‡˛ÚÒˇ ÎÓ¯‡‰Ë,
¬Î‡ÊÌ˚È ˜ÂÌÓÁÂÏ ÕÂÂ˚, Í‡Ê‰Û˛ ÌÓ˜¸
‡ÒÔ‡ı‡ÌÌ˚È Á‡ÌÓ‚Ó
¬ËÎ‡ÏË, ÚÂÁÛ·ˆ‡ÏË, ÏÓÚ˚„‡ÏË, ÔÎÛ„‡ÏË.
¬ÓÁ‰Ûı Á‡ÏÂ¯ÂÌ Ú‡Í ÊÂ „ÛÒÚÓ, Í‡Í ÁÂÏÎˇ,»Á ÌÂ„Ó ÌÂÎ¸Áˇ ‚˚ÈÚË, ‚ ÌÂ„Ó ÚÛ‰ÌÓ ‚ÓÈÚË.
ÿÓÓı ÔÓ·Â„‡ÂÚ ÔÓ ‰ÂÂ‚¸ˇÏ ÁÂÎÂÌÓÈ Î‡ÔÚÓÈ,
ƒÂÚË Ë„‡˛Ú ‚ ·‡·ÍË ÔÓÁ‚ÓÌÍ‡ÏË ÛÏÂ¯Ëı
ÊË‚ÓÚÌ˚ı.
’ÛÔÍÓÂ ËÒ˜ËÒÎÂÌËÂ Ì‡¯ÂÈ ˝˚ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í
ÍÓÌˆÛ.

Grazas por todo o que pasei:
Equivoqueime, perdinme, enganeime na conta,
A era tintinaba como unha bóla de ouro,
Oca, fundida, por ninguén sostida,
Ao menor roce respondía “si” e “non”.
Así responde un neno:
“Dareiche a mazá” ou “Non che darei a mazá”.
E a súa cara é a réplica exacta da voz que pronuncia estas
palabras.

—Ô‡ÒË·Ó Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ:
ﬂ Ò‡Ï Ó¯Ë·Òˇ, ˇ Ò·ËÎÒˇ, Á‡ÔÛÚ‡ÎÒˇ ‚ Ò˜ÂÚÂ.
›‡ Á‚ÂÌÂÎ‡, Í‡Í ¯‡ ÁÓÎÓÚÓÈ,
œÓÎ‡ˇ, ÎËÚ‡ˇ, ÌËÍÂÏ ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ‡ˇ,
Õ‡ ‚ÒˇÍÓÂ ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ ÓÚ‚Â˜‡Î‡ "‰‡" Ë "ÌÂÚ".
“‡Í Â·ÂÌÓÍ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ:
"ﬂ ‰‡Ï ÚÂ·Â ˇ·ÎÓÍÓ" ËÎË "ﬂ ÌÂ ‰‡Ï ÚÂ·Â ˇ·ÎÓÍ‡".
» ÎËˆÓ Â„Ó ÚÓ˜Ì˚È ÒÎÂÔÓÍ Ò „ÓÎÓÒ‡, ÍÓÚÓ˚È
ÔÓËÁÌÓÒËÚ ˝ÚË ÒÎÓ‚‡.

Aínda resoa o son, pese á desaparición que causou o son.
O cabalo xace no po e bufa entre a escuma.
Mais o ángulo brusco do seu pescozo
Aínda conserva o recordo da carreira coas patas
esparradas,
Ás veces nin catro eran
Senón tantas como pedras do camiño
Renovadas en catro quendas,
A cada bote sobre a terra do cabalo ardente de calor.

«‚ÛÍ Â˘Â Á‚ÂÌËÚ, ıÓÚˇ ÔË˜ËÌ‡ Á‚ÛÍ‡ ËÒ˜ÂÁÎ‡.
ÓÌ¸ ÎÂÊËÚ ‚ Ô˚ÎË Ë ı‡ÔËÚ ‚ Ï˚ÎÂ,
ÕÓ ÍÛÚÓÈ ÔÓ‚ÓÓÚ Â„Ó ¯ÂË
≈˘Â ÒÓı‡ÌˇÂÚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó ·Â„Â Ò
‡Á·ÓÒ‡ÌÌ˚ÏË ÌÓ„‡ÏË,Ó„‰‡ Ëı ·˚ÎÓ ÌÂ ˜ÂÚ˚Â,
¿ ÔÓ ˜ËÒÎÛ Í‡ÏÌÂÈ ‰ÓÓ„Ë,
Œ·ÌÓ‚ÎˇÂÏ˚ı ‚ ˜ÂÚ˚Â ÒÏÂÌ˚,
œÓ ˜ËÒÎÛ ÓÚÚ‡ÎÍË‚‡ÌËË ÓÚ ÁÂÏÎË Ô˚¯Û˘Â„Ó
Ê‡ÓÏ ËÌÓıÓ‰ˆ‡.

Así
Quen atope unha ferradura
Que lle quite o po soprando
E a cofe con la ata que reluza,
Entón
Que a colgue do lintel da porta
Para que descanse,
E non ter xa que arrancar chispas contra o sílex.

“‡Í
Õ‡¯Â‰¯ËÈ ÔÓ‰ÍÓ‚Û
—‰Û‚‡ÂÚ Ò ÌÂÂ Ô˚Î¸
» ‡ÒÚË‡ÂÚ ÂÂ ¯ÂÒÚ¸˛, ÔÓÍ‡ ÓÌ‡ ÌÂ Á‡·ÎÂÒÚËÚ,
“Ó„‰‡
ŒÌ ‚Â¯‡ÂÚ ÂÂ Ì‡ ÔÓÓ„Â,
◊ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ÓÚ‰ÓıÌÛÎ‡,
» ·ÓÎ¸¯Â ÛÊ ÂÈ ÌÂ ÔË‰ÂÚÒˇ ‚˚ÒÂÍ‡Ú¸ ËÒÍ˚ ËÁ
ÍÂÏÌˇ.
◊ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÂ „Û·˚, ÍÓÚÓ˚Ï ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ˜Â„Ó
ÒÍ‡Á‡Ú¸,
—Óı‡Ìˇ˛Ú ÙÓÏÛ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡,
» ‚ ÛÍÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Ó˘Û˘ÂÌ¸Â ÚˇÊÂÒÚË,
’ÓÚˇ ÍÛ‚¯ËÌ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‡ÒÔÎÂÒÍ‡ÎÒˇ, ÔÓÍ‡ Â„Ó
ÌÂÒÎË ‰ÓÏÓÈ.

Os beizos humanos, que non teñen máis nada que
engadir,
Conservan a forma da última palabra pronunciada,
E na man perdura a sensación de carga
Pese a que o cántaro medio se derramaou mentres o
levaban á casa.
Isto que agora digo, non o digo eu,
Senón que foi sacado da terra, o mesmo que grans de
trigo fosilizado.
Uns
Representan un león sobre moedas,
Outros,
Unha cabeza.
Galletas diferentes de cobre, de ouro e de bronce
Con idéntico honor xacen na terra;
O século, ao intentar rompelas, deixou pegada nelas dos
seus dentes.
O tempo trónzame como unha moeda,
E xa me falto a min mesmo.

“Ó, ˜ÚÓ ˇ ÒÂÈ˜‡Ò „Ó‚Ó˛, „Ó‚Ó˛ ÌÂ ˇ,
¿ ‚˚˚ÚÓ ËÁ ÁÂÏÎË, ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÁÂÌ‡Ï ÓÍ‡ÏÂÌÂÎÓÈ
Ô¯ÂÌËˆ˚.
Œ‰ÌË
Ì‡ ÏÓÌÂÚ‡ı ËÁÓ·‡Ê‡˛Ú Î¸‚‡,
ƒÛ„ËÂ „ÓÎÓ‚Û.
–‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÏÂ‰Ì˚Â, ÁÓÎÓÚ˚Â Ë ·ÓÌÁÓ‚˚Â
ÎÂÔÂ¯ÍË
— Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÂÒÚ¸˛ ÎÂÊ‡Ú ‚ ÁÂÏÎÂ;
¬ÂÍ, ÔÓ·Ûˇ Ëı ÔÂÂ„˚ÁÚ¸, ÓÚÚËÒÌÛÎ Ì‡ ÌËı Ò‚ÓË
ÁÛ·˚.
¬ÂÏˇ ÒÂÁ‡ÂÚ ÏÂÌˇ, Í‡Í ÏÓÌÂÚÛ,
» ÏÌÂ ÛÊ ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ÏÂÌˇ Ò‡ÏÓ„Ó.

1923

1923
*****

1 de xaneiro de 1924

1 января 1924

Quen bicou o tempo na fronte atormentada
Coa tenrura dun fillo máis tarde
Lembrará como se botaba a durmir o tempo
Nun montón de trigo trala ventá.
Quen alzou ao século as enfermizas pálpebras,
Dúas enormes mazás somnolentas,
Sempre oirá o estrondo, cando ruxían os ríos
Dos tempos enganosos e xordos.

ÚÓ ‚ÂÏˇ ˆÂÎÓ‚‡Î ‚ ËÁÏÛ˜ÂÌÌÓÂ ÚÂÏˇ,— Ò˚ÌÓ‚¸ÂÈ ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÚÓÏ
ŒÌ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸, Í‡Í ÒÔ‡Ú¸ ÎÓÊËÎÓÒ¸ ‚ÂÏˇ
¬ ÒÛ„Ó· Ô¯ÂÌË˜Ì˚È Á‡ ÓÍÌÓÏ.
ÚÓ ‚ÂÍÛ ÔÓ‰ÌËÏ‡Î ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚Â ‚ÂÍË -ƒ‚‡ ÒÓÌÌ˚ı ˇ·ÎÓÍ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı,-ŒÌ ÒÎ˚¯ËÚ ‚Â˜ÌÓ ¯ÛÏ -- ÍÓ„‰‡ ‚ÁÂ‚ÂÎË ÂÍË
¬ÂÏÂÌ Ó·Ï‡ÌÌ˚ı Ë „ÎÛıËı.

Dúas mazás somnolentas ten este século-soberano
E unha fermosa boca de arxila,
Mais na entumecida man do fillo avellentado,
Cando morra, irá caer.
Sei que con cada día se debilita a respiración da vida,
Un pouco máis, e se cortará
A cantiga sinxela das aldraxes de arxila
E os beizos selarán con estaño.

ƒ‚‡ ÒÓÌÌ˚ı ˇ·ÎÓÍ‡ Û ‚ÂÍ‡-‚Î‡ÒÚÂÎËÌ‡
» „ÎËÌˇÌ˚È ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÓÚ,
ÕÓ Í ÏÎÂ˛˘ÂÈ ÛÍÂ ÒÚ‡Â˛˘Â„Ó Ò˚Ì‡
ŒÌ, ÛÏË‡ˇ, ÔËÔ‡‰ÂÚ.
ﬂ ÁÌ‡˛, Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ ÒÎ‡·ÂÂÚ ÊËÁÌË ‚˚‰Óı,
≈˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó -- Ó·Ó‚ÛÚ
œÓÒÚÛ˛ ÔÂÒÂÌÍÛ Ó „ÎËÌˇÌ˚ı Ó·Ë‰‡ı
» „Û·˚ ÓÎÓ‚ÓÏ Á‡Î¸˛Ú.

Oh, vida de arxila! Oh, agonía de século!
Temo que só te comprende aquel
Que teña o sorriso indefenso do home
Que se perdeu a si mesmo.
Que doloroso é buscar a palabra perdida,
Alzar as pálpebras doentes
E con cal no sangue para xeracións alleas
Apañar as herbas nocturnas.

Œ, „ÎËÌˇÌ‡ˇ ÊËÁÌ¸! Œ, ÛÏË‡Ì¸Â ‚ÂÍ‡!
¡Ó˛Ò¸, ÎË¯¸ ÚÓÚ ÔÓÈÏÂÚ ÚÂ·ˇ,
¬ ÍÓÏ ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì‡ˇ ÛÎ˚·Í‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÓÚÓ˚È ÔÓÚÂˇÎ ÒÂ·ˇ.
‡Í‡ˇ ·ÓÎ¸ -- ËÒÍ‡Ú¸ ÔÓÚÂˇÌÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó,
¡ÓÎ¸Ì˚Â ‚ÂÍË ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸
» Ò ËÁ‚ÂÒÚ¸˛ ‚ ÍÓ‚Ë ‰Îˇ ÔÎÂÏÂÌË ˜ÛÊÓ„Ó
ÕÓ˜Ì˚Â Ú‡‚˚ ÒÓ·Ë‡Ú¸.

Século. A capa de cal no sangue do fillo doente
Está a callar. Dorme Moscova como unha hucha de madeira,
E non hai a onde fuxir deste século-soberano…
A neve ole a mazá, como antano.
Quero fuxir do meu limiar.
A onde? Na rúa está escuro,
E igual que se derrama sal nun camiño empedrado
Así se torna branca a conciencia ante min.

¬ÂÍ. »Á‚ÂÒÚÍÓ‚˚È ÒÎÓÈ ‚ ÍÓ‚Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡
“‚Â‰ÂÂÚ. —ÔËÚ ÃÓÒÍ‚‡, Í‡Í ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚È Î‡¸,
» ÌÂÍÛ‰‡ ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ ‚ÂÍ‡-‚Î‡ÒÚÂÎËÌ‡...
—ÌÂ„ Ô‡ıÌÂÚ ˇ·ÎÓÍÓÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡¸.
ÃÌÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ ÏÓÂ„Ó ÔÓÓ„‡.
Û‰‡? Õ‡ ÛÎËˆÂ ÚÂÏÌÓ,
», ÒÎÓ‚ÌÓ Ò˚ÔÎ˛Ú ÒÓÎ¸ ÏÓ˘ÂÌÓ˛ ‰ÓÓ„ÓÈ,
¡ÂÎÂÂÚ ÒÓ‚ÂÒÚ¸ ÔÂ‰Ó ÏÌÓÈ.

Por calellas, niños e beirís,
Todo recollido de calquera xeito,
Eu, modesto viaxeiro, cúbrome con peles de peixe,
Trato de abotoar a manta de viaxe.
Pasa veloz unha rúa, outra,
E como unha mazá renxe o ruído frío da zorra,
Non cede o axustado ollal,
Cáeme da man todo o tempo.

œÓ ÔÂÂÛÎÓ˜Í‡Ï, ÒÍ‚ÓÂ¯ÌˇÏ Ë Á‡ÒÚÂı‡Ï,
ÕÂ‰‡ÎÂÍÓ, ÒÓ·‡‚¯ËÒ¸ Í‡Í-ÌË·Û‰¸,-ﬂ, ˇ‰Ó‚ÓÈ ÒÂ‰ÓÍ, ÛÍ˚‚¯ËÒ¸ ˚·¸ËÏ ÏÂıÓÏ,
¬ÒÂ ÒËÎ˛Ò¸ ÔÓÎÓÒÚ¸ Á‡ÒÚÂ„ÌÛÚ¸.
ÃÂÎ¸Í‡ÂÚ ÛÎËˆ‡, ‰Û„‡ˇ,
» ˇ·ÎÓÍÓÏ ıÛÒÚËÚ Ò‡ÌÂÈ ÏÓÓÁÌ˚È Á‚ÛÍ,
ÕÂ ÔÓ‰‰‡ÂÚÒˇ ÔÂÚÂÎ¸Í‡ ÚÛ„‡ˇ,
¬ÒÂ ‚ÂÏˇ ‚‡ÎËÚÒˇ ËÁ ÛÍ.

Con canta quincallada e ferralla
Retumba a noite invernal nas rúas de Moscova,
Xa peta con peixe conxelado, xa sae vapor
Dos rosados salóns de té, como do prateado gobio.
Moscova, outra vez Moscova. Dígolle: ola!
Desculpa, agora xa non importa,
Hai tempo que acepto a irmandade
Das fortes xeadas e o xuízo do lucio.

‡ÍËÏ ÊÂÎÂÁÌ˚Ï ÒÍÓ·ˇÌ˚Ï ÚÓ‚‡ÓÏ
ÕÓ˜¸ ÁËÏÌˇˇ „ÂÏËÚ ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï ÃÓÒÍ‚˚,
“Ó ÏÂÁÎÓÈ ˚·Ó˛ ÒÚÛ˜ËÚ, ÚÓ ıÎÂ˘ÂÚ Ô‡ÓÏ
»Á ˜‡ÈÌ˚ı ÓÁÓ‚˚ı -- Í‡Í ÒÂÂ·ÓÏ ÔÎÓÚ‚˚.
ÃÓÒÍ‚‡ -- ÓÔˇÚ¸ ÃÓÒÍ‚‡. ﬂ „Ó‚Ó˛ ÂÈ: Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ!
ÕÂ Ó·ÂÒÒÛ‰¸, ÚÂÔÂ¸ ÛÊ ÌÂ ·Â‰‡,
œÓ ÒÚ‡ËÌÂ ˇ ÔËÌËÏ‡˛ ·‡ÚÒÚ‚Ó
ÃÓÓÁ‡ ÍÂÔÍÓ„Ó Ë ˘Û˜¸Â„Ó ÒÛ‰‡.

Arde sobre a neve a framboesa farmacéutica,
E nalgures trompelea unha Underwood,
As costas dun cocheiro e dúas cuartas de neve:
Que máis queres? Nin te atacarán, nin te matarán.
O inverno é fermoso, e un firmamento de cabras en estrelas
Se derrama e brilla como o leite,
E como crina de cabalo, contra os patíns xeados
A manta de viaxe se frega e tintina.

œ˚Î‡ÂÚ Ì‡ ÒÌÂ„Û ‡ÔÚÂ˜Ì‡ˇ Ï‡ÎËÌ‡,
» „‰Â-ÚÓ ˘ÂÎÍÌÛÎ ÛÌ‰Â‚Û‰,
—ÔËÌ‡ ËÁ‚ÓÁ˜ËÍ‡ Ë ÒÌÂ„ Ì‡ ÔÓÎ-‡¯ËÌ‡:
◊Â„Ó ÚÂ·Â Â˘Â? ÕÂ ÚÓÌÛÚ, ÌÂ Û·¸˛Ú.
«ËÏ‡-Í‡Ò‡‚Ëˆ‡, Ë ‚ Á‚ÂÁ‰‡ı ÌÂ·Ó ÍÓÁ¸Â
–‡ÒÒ˚Ô‡ÎÓÒ¸ Ë ÏÓÎÓÍÓÏ „ÓËÚ,
» ÍÓÌÒÍËÏ ‚ÓÎÓÒÓÏ Ó ÏÂÁÎ˚Â ÔÓÎÓÁ¸ˇ
¬Òˇ ÔÓÎÓÒÚ¸ ÚÂÚÒˇ Ë Á‚ÂÌËÚ.

As calexas despedían feluxe como fornelos de queroseno,
Devoraban neve, framboesa, xeo,
Esfólase todo como unha sonatina soviética
Que evoca o ano vinte.
Seica vou vender á infame maledicencia
-Volve oler o frío a mazá O marabilloso xuramento ao cuarto estado
E os xuramentos solemnes ata as bágoas?

¿ ÔÂÂÛÎÓ˜ÍË ÍÓÔÚËÎË ÍÂÓÒËÌÍÓÈ,
√ÎÓÚ‡ÎË ÒÌÂ„, Ï‡ÎËÌÛ, ÎÂ‰,
¬ÒÂ ¯ÂÎÛ¯ËÚ¸Òˇ ËÏ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÒÓÌ‡ÚËÌÍÓÈ,
ƒ‚‡‰ˆ‡Ú˚È ‚ÒÔÓÏËÌ‡ˇ „Ó‰.
”ÊÂÎË ˇ ÔÂ‰‡Ï ÔÓÁÓÌÓÏÛ ÁÎÓÒÎÓ‚¸˛ -¬ÌÓ‚¸ Ô‡ıÌÂÚ ˇ·ÎÓÍÓÏ ÏÓÓÁ -œËÒˇ„Û ˜Û‰ÌÛ˛ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏÛ ÒÓÒÎÓ‚¸˛
» ÍÎˇÚ‚˚ ÍÛÔÌ˚Â ‰Ó ÒÎÂÁ?

A quen máis matarás? A quen máis louvarás?
Que mentira inventarás?
Aí tes un cartílago da Underwood: arrinca axiña unha tecla
E atoparás a espiña de lucio;
E a capa de cal no sangue do fillo doente
Vai amolecer, e vai abrollar a bendita risa …
Mais a sonatina simple de máquinas de escribir
Sombra é tan só daquelas outras grandiosas sonatas.

Ó„Ó Â˘Â Û·¸Â¯¸? Ó„Ó Â˘Â ÔÓÒÎ‡‚Ë¯¸?
‡ÍÛ˛ ‚˚‰ÛÏ‡Â¯¸ ÎÓÊ¸?
“Ó ÛÌ‰Â‚Û‰‡ ıˇ˘: ÒÍÓÂÂ ‚˚‚Ë ÍÎ‡‚Ë¯ -» ˘Û˜¸˛ ÍÓÒÚÓ˜ÍÛ Ì‡È‰Â¯¸;
» ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚˚È ÒÎÓÈ ‚ ÍÓ‚Ë ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ò˚Ì‡
–‡ÒÚ‡ÂÚ, Ë ·Î‡ÊÂÌÌ˚È ·˚ÁÌÂÚ ÒÏÂı...
ÕÓ ÔË¯Û˘Ëı Ï‡¯ËÌ ÔÓÒÚ‡ˇ ÒÓÌ‡ÚËÌ‡ -ÀË¯¸ ÚÂÌ¸ ÒÓÌ‡Ú ÏÓ„Û˜Ëı ÚÂı.

1924, 1937

1924, 1937
*****

Leningrado

Ленинград

Regresei a miña cidade, coñecida ata as bágoas,
Ata as veas, ata os ganglios inflamados dos nenos.

ﬂ ‚ÂÌÛÎÒˇ ‚ ÏÓÈ „ÓÓ‰, ÁÌ‡ÍÓÏ˚È ‰Ó ÒÎÂÁ,
ƒÓ ÔÓÊËÎÓÍ, ‰Ó ‰ÂÚÒÍËı ÔËÔÛıÎ˚ı ÊÂÎÂÁ.

Ti volviches aquí, entón traga rápido
O aceite de peixe dos farois dos ríos de Leningrado,

“˚ ‚ÂÌÛÎÒˇ Ò˛‰‡, Ú‡Í „ÎÓÚ‡È ÊÂ ÒÍÓÂÈ
–˚·ËÈ ÊË ÎÂÌËÌ„‡‰ÒÍËı Â˜Ì˚ı ÙÓÌ‡ÂÈ,

Recoñece rápido aquel día de decembro
No que o sinistro alcatrán se mesturou coa xema.

”ÁÌ‡‚‡È ÊÂ ÒÍÓÂÂ ‰ÂÍ‡·¸ÒÍËÈ ‰ÂÌÂÍ,
√‰Â Í ÁÎÓ‚Â˘ÂÏÛ ‰Â„Ú˛ ÔÓ‰ÏÂ¯‡Ì ÊÂÎÚÓÍ.

Petersburgo! non quero aínda morrer:
Tes os meus números de teléfono.

œÂÚÂ·Û„! ˇ Â˘Â ÌÂ ıÓ˜Û ÛÏË‡Ú¸:
” ÚÂ·ˇ ÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ ÏÓËı ÌÓÏÂ‡.

Petersburgo! Teño aínda os enderezos
Nos que atoparei as voces que morreron.

œÂÚÂ·Û„! ” ÏÂÌˇ Â˘Â ÂÒÚ¸ ‡‰ÂÒ‡,
œÓ ÍÓÚÓ˚Ï Ì‡È‰Û ÏÂÚ‚ÂˆÓ‚ „ÓÎÓÒ‡.

Vivo na escaleira de servizo, e nas tempas
Golpéame o timbre arrancado de raíz,

ﬂ Ì‡ ÎÂÒÚÌËˆÂ ˜ÂÌÓÈ ÊË‚Û, Ë ‚ ‚ËÒÓÍ
”‰‡ˇÂÚ ÏÌÂ ‚˚‚‡ÌÌ˚È Ò ÏˇÒÓÏ Á‚ÓÌÓÍ,

E toda a noite agardo os queridos convidados
Movendo como grillóns as cadeíñas da porta.

» ‚Ò˛ ÌÓ˜¸ Ì‡ÔÓÎÂÚ Ê‰Û „ÓÒÚÂÈ ‰ÓÓ„Ëı,
ÿÂ‚ÂÎˇ Í‡Ì‰‡Î‡ÏË ˆÂÔÓ˜ÂÍ ‰‚ÂÌ˚ı.

Decembro 1930

ƒÂÍ‡·¸ 1930

*****
Axudádeme, Señor, a sobrevivir esta noite

Помоги, Господь, эту ночь прожить,

Axudádeme, Señor, a sobrevivir esta noite,
Teño medo pola vida, pola túa serva…
En Petersburgo vivir é como durmir nun cadaleito.

œÓÏÓ„Ë, √ÓÒÔÓ‰¸, ˝ÚÛ ÌÓ˜¸ ÔÓÊËÚ¸,
ﬂ Á‡ ÊËÁÌ¸ ·Ó˛Ò¸, Á‡ Ú‚Ó˛ ‡·Û...
¬ œÂÚÂ·Û„Â ÊËÚ¸ -- ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÔ‡Ú¸ ‚
„Ó·Û.

Xaneiro 1931

ﬂÌ‚‡¸ 1931
*****

E Schubert na auga, e Mozart no balbordo dos paxaros

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...

E Schubert na auga, e Mozart no balbordo dos paxaros,
E Goethe asubiando nunha senda serpeante,
E Hamlet, a pensar entre pasos temerosos,
Tomaban o pulso á xente e crían na xente.
Tal vez antes que os beizos nacese xa o murmurio

» ÿÛ·ÂÚ Ì‡ ‚Ó‰Â, Ë ÃÓˆ‡Ú ‚ ÔÚË˜¸ÂÏ „‡ÏÂ,
» √ÂÚÂ, Ò‚Ë˘Û˘ËÈ Ì‡ ‚¸˛˘ÂÈÒˇ ÚÓÔÂ,
» √‡ÏÎÂÚ, Ï˚ÒÎË‚¯ËÈ ÔÛ„ÎË‚˚ÏË ¯‡„‡ÏË,
—˜ËÚ‡Î ÔÛÎ¸Ò ÚÓÎÔ˚ Ë ‚ÂËÎË ÚÓÎÔÂ.
¡˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ÔÂÊ‰Â „Û· ÛÊÂ Ó‰ËÎÒˇ ¯ÂÔÓÚ

E se arremuiñasen as follas en arboredas inexistentes,
E aqueles aos que confiamos a nosa experiencia
Antes da experiencia xa adquiriran os detalles.

» ‚ ·ÂÁ‰Â‚ÂÒÌÓÒÚË ÍÛÊËÎËÒˇ ÎËÒÚ˚,
» ÚÂ, ÍÓÏÛ Ï˚ ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÂÏ ÓÔ˚Ú,
ƒÓ ÓÔ˚Ú‡ ÔËÓ·ÂÎË ˜ÂÚ˚.

Novembro 1933 – Xaneiro 1934, Moscova

ﬂÌ‚‡¸ 1934, ÃÓÒÍ‚‡
*****

Vivimos sen sentir baixo nós o país1

Мы живем, под собою не чуя страны

Vivimos sen sentir baixo nós o país,
A dez pasos non se escoitan as nosas palabras,
E cando abonda para media conversa
Sae a relucir o montañés do Kremlin.
Os seus dedos son gordos como vermes, graxentos,
E as súas palabras, como pesos pesados, precisas,
Rin os seus ollos de cascuda
E relócenlle as canas das botas.

Ã˚ ÊË‚ÂÏ, ÔÓ‰ ÒÓ·Ó˛ ÌÂ ˜Ûˇ ÒÚ‡Ì˚,
Õ‡¯Ë Â˜Ë Á‡ ‰ÂÒˇÚ¸ ¯‡„Ó‚ ÌÂ ÒÎ˚¯Ì˚,
¿ „‰Â ı‚‡ÚËÚ Ì‡ ÔÓÎ‡Á„Ó‚Óˆ‡,
“‡Ï ÔËÔÓÏÌˇÚ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍÓ„Ó „Óˆ‡.
≈„Ó ÚÓÎÒÚ˚Â Ô‡Î¸ˆ˚, Í‡Í ˜Â‚Ë, ÊËÌ˚,
» ÒÎÓ‚‡, Í‡Í ÔÛ‰Ó‚˚Â „ËË, ‚ÂÌ˚,
“‡‡Í‡Ì¸Ë ÒÏÂ˛ÚÒˇ „Î‡ÁË˘‡
» ÒËˇ˛Ú Â„Ó „ÓÎÂÌË˘‡.

Rodéano unha chusma de xefes de fino colo,
Xoga coa servidume destes milhomes.
Este asubía, ese miaña, aquel choromica,
Unicamente el vocea e atúa.
Como ferraduras, ferra decreto tras decreto:
A un na ingua, a outro na fronte, o terceiro na cella, o
cuarto nos ollos.
E cando ten unha execución sábelle a gloria
E saca peito o osetio.

¿ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó Ò·Ó‰ ÚÓÌÍÓ¯ÂËı ‚ÓÊ‰ÂÈ,
ŒÌ Ë„‡ÂÚ ÛÒÎÛ„‡ÏË ÔÓÎÛÎ˛‰ÂÈ.
ÚÓ Ò‚ËÒÚËÚ, ÍÚÓ ÏˇÛ˜ËÚ, ÍÚÓ ıÌ˚˜ÂÚ,
ŒÌ Ó‰ËÌ ÎË¯¸ ·‡·‡˜ËÚ Ë Ú˚˜ÂÚ.
‡Í ÔÓ‰ÍÓ‚Û ÍÛÂÚ Á‡ ÛÍ‡ÁÓÏ ÛÍ‡Á ÓÏÛ ‚ Ô‡ı, ÍÓÏÛ ‚ ÎÓ·, ÍÓÏÛ ‚ ·Ó‚¸, ÍÓÏÛ ‚
„Î‡Á.
◊ÚÓ ÌË Í‡ÁÌ¸ Û ÌÂ„Ó -- ÚÓ Ï‡ÎËÌ‡
» ¯ËÓÍ‡ˇ „Û‰¸ ÓÒÂÚËÌ‡.

Novembro, 1933

ÕÓˇ·¸ 1933

1.- Epigrama dedicado a Stalin, que falaba ruso cun forte acento xeorxiano. O feito de chamalo osetio é degradante
para un ruso.
*****
Que rúa é esta?

Это какая улица?

Que rúa é esta?
A rúa Mandelshtam
Condenado apelido!
Por moitas voltas que lle deas
Soa torto, non dereito.

›ÚÓ Í‡Í‡ˇ ÛÎËˆ‡?
”ÎËˆ‡ Ã‡Ì‰ÂÎ¸¯Ú‡Ï‡.
◊ÚÓ Á‡ Ù‡ÏËÎËˇ ˜ÂÚÓ‚‡ ‡Í ÂÂ ÌË ‚˚‚ÂÚ˚‚‡È,
Ë‚Ó Á‚Û˜ËÚ, ‡ ÌÂ ÔˇÏÓ.

Pouco había nel de rectilíneo,
O seu carácter non era de alabastro,
E por iso esta rúa,
Ou, máis ben, este burato
Leva o nome
Dese tal Mandelshtam…

Ã‡ÎÓ ‚ ÌÂÏ ·˚ÎÓ ÎËÌÂÈÌÓ„Ó,
Õ‡‚‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÎËÎÂÈÌÓ„Ó,
» ÔÓÚÓÏÛ ˝Ú‡ ÛÎËˆ‡,
»ÎË, ‚ÂÌÂÈ, ˝Ú‡ ˇÏ‡
“‡Í Ë ÁÓ‚ÂÚÒˇ ÔÓ ËÏÂÌË
›ÚÓ„Ó Ã‡Ì‰ÂÎ¸¯Ú‡Ï‡...

Abril, 1935

¿ÔÂÎ¸ 1935
*****

Estou no corazón do século– o camiño é confuso

Я в сердце века -- путь неясен

Estou no corazón do século– o camiño é confuso,
Pero o tempo afasta o meu fin:
O freixo fatigado do meu caiado,
E o mísero verdello do cobre.

ﬂ ‚ ÒÂ‰ˆÂ ‚ÂÍ‡ -- ÔÛÚ¸ ÌÂˇÒÂÌ,
¿ ‚ÂÏˇ Û‰‡ÎˇÂÚ ˆÂÎ¸:
» ÔÓÒÓı‡ ÛÒÚ‡Î˚È ˇÒÂÌ¸,
» ÏÂ‰Ë ÌË˘ÂÌÒÍÛ˛ ˆ‚ÂÎ¸.

14 de decembro, 1936

14 ‰ÂÍ‡·ˇ 1936
*****

Se os meus inimigos me apresasen1

Если б меня наши враги взяли

Se os meus inimigos me apresasen
E deixase de falar comigo a xente,
Se me privasen de todo no mundo:
Do dereito a respirar e a abrir portas
E a confirmar que a existencia seguirá
E que o pobo, como xuíz, xulgará;
Se ousasen manterme como a un animal,
Se empezasen a tirarme a comida no chan;
Non calarei, non afogarei a dor,
Senón que debuxarei o que queira debuxar,
E logo de abalar a espida campá dos muros
E espertar o recuncho da escuridade inimiga,

≈ÒÎË · ÏÂÌˇ Ì‡¯Ë ‚‡„Ë ‚ÁˇÎË
» ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÒÓ ÏÌÓÈ „Ó‚ÓËÚ¸ Î˛‰Ë,
≈ÒÎË · ÎË¯ËÎË ÏÂÌˇ ‚ÒÂ„Ó ‚ ÏËÂ:
œ‡‚‡ ‰˚¯‡Ú¸ Ë ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ‰‚ÂË
» ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ·˚ÚËÂ ·Û‰ÂÚ
» ˜ÚÓ Ì‡Ó‰, Í‡Í ÒÛ‰Ëˇ, ÒÛ‰ËÚ,-≈ÒÎË · ÏÂÌˇ ÒÏÂÎË ‰ÂÊ‡Ú¸ Á‚ÂÂÏ,
œË˘Û ÏÓ˛ Ì‡ ÔÓÎ ÍË‰‡Ú¸ ÒÚ‡ÎË ·,-ﬂ ÌÂ ÒÏÓÎ˜Û, ÌÂ Á‡„ÎÛ¯Û ·ÓÎË,
ÕÓ Ì‡˜Â˜Û ÚÓ, ˜ÚÓ ˜ÂÚËÚ¸ ‚ÓÎÂÌ,
», ‡ÒÍ‡˜‡‚ ÍÓÎÓÍÓÎ ÒÚÂÌ „ÓÎ˚È
» ‡Á·Û‰Ë‚ ‚‡ÊÂÒÍÓÈ Ú¸Ï˚ Û„ÓÎ,

E entrará voando a bandada dos anos ardorosos,
Musitará como unha tormenta madura Lenin,
E na terra que se salva da putrefacción
Espertará a razón e a vida Stalin.

ﬂ Á‡Ôˇ„Û ‰ÂÒˇÚ¸ ‚ÓÎÓ‚ ‚ „ÓÎÓÒ
» ÔÓ‚Â‰Û ÛÍÛ ‚Ó Ú¸ÏÂ ÔÎÛ„ÓÏ -» ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ÒÚÓÓÊÂ‚ÓÈ ÌÓ˜Ë
◊ÂÌÓ‡·Ó˜ÂÈ ‚ÒÔ˚ıÌÛÚ ÁÂÏÎÂ Ó˜Ë,
» -- ‚ ÎÂ„ËÓÌ ·‡ÚÒÍËı Ó˜ÂÈ ÒÊ‡Ú˚È -ﬂ ÛÔ‡‰Û ÚˇÊÂÒÚ¸˛ ‚ÒÂÈ Ê‡Ú‚˚,
—Ê‡ÚÓÒÚ¸˛ ‚ÒÂÈ ‚Û˘ÂÈÒˇ ‚‰‡Î¸ ÍÎˇÚ‚˚ » Ì‡ÎÂÚËÚ ÔÎ‡ÏÂÌÌ˚ı ÎÂÚ ÒÚ‡ˇ,
œÓ¯ÂÎÂÒÚËÚ ÒÔÂÎÓÈ „ÓÁÓÈ ÀÂÌËÌ,
» Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ˜ÚÓ ËÁ·ÂÊËÚ ÚÎÂÌ¸ˇ,
¡Û‰ÂÚ ·Û‰ËÚ¸ ‡ÁÛÏ Ë ÊËÁÌ¸ —Ú‡ÎËÌ.

Febreiro-principios de marzo de 1937

ÙÂ‚‡Îˇ -- Ì‡˜‡ÎÓ Ï‡Ú‡ 1937

Xunguirei dez bois baixo a miña voz
E pasarei a man entre a escuridade igual que un arado,
E na fondura da noite en garda
Alumearán os ollos dos xornaleiros da terra
E, cinguido por unha lexión de ollos fraternos,
Caerei co peso de toda a colleita,
Coa concisión de todos os xuramentos rotos na distancia,

1.- Poema laudatorio que Mandelshtam dirixiu a Stalin para que este reducise a súa condena. Este tipo de poemas
propagandísticos que eloxiaban a figura de Stalin eran frecuentes na época stalinista.
*****
Perdinme no ceo; que vou facer?

Заблудился я в небе - что делать?

Perdinme no ceo; que vou facer?
Quenqueira que estea preto, que responda!
Máis doado vos sería facer soar
Os nove discos atléticos dantescos.

«‡·ÎÛ‰ËÎÒˇ ˇ ‚ ÌÂ·Â - ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸?
“ÓÚ, ÍÓÏÛ ÓÌÓ ·ÎËÁÍÓ,- ÓÚ‚ÂÚ¸!
ÀÂ„˜Â ·˚ÎÓ ‚‡Ï, ƒ‡ÌÚÓ‚˚ı ‰Â‚ˇÚ¸
¿ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËı ‰ËÒÍÓ‚, Á‚ÂÌÂÚ¸.

Nada me separa da vida: ela soña
Con matar e despois acaricia,
Para que nos oídos, nas órbitas e nos ollos
Golpee a saudade florentina.

ÕÂ ‡ÁÌˇÚ¸ ÏÂÌˇ Ò ÊËÁÌ¸˛: ÂÈ ÒÌËÚÒˇ
”·Ë‚‡Ú¸ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÊÂ Î‡ÒÍ‡Ú¸,
◊ÚÓ·˚ ‚ Û¯Ë, ‚ „Î‡Á‡ Ë ‚ „Î‡ÁÌËˆ˚
‘ÎÓÂÌÚËÈÒÍ‡ˇ ·ËÎ‡ ÚÓÒÍ‡.

Non me coloquedes, non coloquedes
Picudo e doce loureiro nas tempas,
Mellor sería desgarrarme o corazón
En anacos de sons azuis…

ÕÂ ÍÎ‡‰ËÚÂ ÊÂ ÏÌÂ, ÌÂ ÍÎ‡‰ËÚÂ
ŒÒÚÓÎ‡ÒÍÓ‚˚È Î‡‚ Ì‡ ‚ËÒÍË,
ÀÛ˜¯Â ÒÂ‰ˆÂ ÏÓÂ ‡ÁÓ‚ËÚÂ
¬˚ Ì‡ ÒËÌÂ„Ó Á‚ÓÌ‡ ÍÛÒÍË...

E cando morra, tras cumprir,
Amigo para sempre de todos os vivos,
Resoará no máis fondo e no máis alto
A resposta do ceo no meu peito frío.

» ÍÓ„‰‡ ˇ ÛÒÌÛ, ÓÚÒÎÛÊË‚¯Ë,
¬ÒÂı ÊË‚Û˘Ëı ÔËÊËÁÌÂÌÌ˚È ‰Û„,
ŒÌ ‡Á‰‡ÒÚÒˇ Ë „ÎÛ·ÊÂ Ë ‚˚¯Â ŒÚÍÎËÍ ÌÂ·‡ - ‚ ÓÒÚ˚‚¯Û˛ „Û‰¸.

9-19 de marzo, 1937

9-19 Ï‡Ú‡ 1937
*****

Cara a terra erma caendo sen querer
1
Cara a terra erma caendo sen querer,
A pasos desiguais e doces
Camiña ela, adiantándose un pouco

К пустой земле невольно припадая,
1
ÔÛÒÚÓÈ ÁÂÏÎÂ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÔËÔ‡‰‡ˇ,
ÕÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÈ ÒÎ‡‰ÍÓ˛ ÔÓıÓ‰ÍÓÈ
ŒÌ‡ Ë‰ÂÚ -- ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ÓÔÂÂÊ‡ˇ

Á súa amiga veloz e ao rapaz un ano menor.
Tira dela a liberdade oprimida
Do seu defecto que a anima,
E, tal vez, unha clara sospeita
Quere distraer o seu andar:
Que este tempo primaveral
É para nós a nai da bóveda sepulcral,
E isto vai eternamente comezar.

œÓ‰Û„Û ·˚ÒÚÛ˛ Ë ˛ÌÓ¯Û-ÔÓ„Ó‰Í‡.
≈Â ‚ÎÂ˜ÂÚ ÒÚÂÒÌÂÌÌ‡ˇ Ò‚Ó·Ó‰‡
Œ‰Û¯Â‚Îˇ˛˘Â„Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡,
», ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸Òˇ, ˇÒÌ‡ˇ ‰Ó„‡‰Í‡
¬ ÂÂ ÔÓıÓ‰ÍÂ ıÓ˜ÂÚ Á‡‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ -Œ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝Ú‡ ‚Â¯Ìˇˇ ÔÓ„Ó‰‡
ƒÎˇ Ì‡Ò -- Ô‡Ï‡ÚÂ¸ „Ó·Ó‚Ó„Ó Ò‚Ó‰‡,
» ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚Â˜ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸Òˇ.

2

2

Hai mulleres nacidas en terra húmida,
E cada paso que dan é un salaio sonoro,
Acompañar os resucitados e ser as primeiras
En saudar os mortos é a súa vocación.
E esixirlle caricias é un crime,
E separarse delas é superior a nós.
Hoxe son un anxo; mañá, o verme dunha tumba,
E pasadomañá, só un contorno…
O que foi un paso farase inalcanzable…
As flores son inmortais, o ceo, a totalidade,
E todo o que teña que vir non é senón unha promesa.

≈ÒÚ¸ ÊÂÌ˘ËÌ˚ Ò˚ÓÈ ÁÂÏÎÂ Ó‰Ì˚Â,
» Í‡Ê‰˚È ¯‡„ Ëı -- „ÛÎÍÓÂ ˚‰‡Ì¸Â,
—ÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ ‚ÓÒÍÂÒ¯Ëı Ë ‚ÔÂ‚˚Â
œË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÛÏÂ¯Ëı -- Ëı ÔËÁ‚‡Ì¸Â.
» Î‡ÒÍË ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ÓÚ ÌËı ÔÂÒÚÛÔÌÓ,
» ‡ÒÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ò ÌËÏË ÌÂÔÓÒËÎ¸ÌÓ.
—Â„Ó‰Ìˇ -- ‡Ì„ÂÎ, Á‡‚Ú‡ -- ˜Â‚¸ ÏÓ„ËÎ¸Ì˚È,
¿ ÔÓÒÎÂÁ‡‚Ú‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜ÂÚ‡Ì¸Â...
◊ÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÛÔ¸ -- ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓ...
÷‚ÂÚ˚ ·ÂÒÒÏÂÚÌ˚, ÌÂ·Ó ˆÂÎÓÍÛÔÌÓ,
» ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ,-- ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·Â˘‡Ì¸Â.

4 de maio de 1937

4 Ï‡ˇ 1937
*****
*****

Sergéi Esenin
Sergéi Alexsándrovich Esenin naceu o 3 de outubro de 1898 en Konstantinovo, na Rusia central. Foi considerado por
moitos contemporáneos como a encarnación lírica da alma rusa: as súas paisaxes e os seus canto sobre a Rusia
campesiña aínda hoxe son recoñecidos.
En 1912 trasládase a Moscova e en 1915 a San Petersburgo, centro da intelectualidade rusa. Alí entrou en círculos
literarios de poetas como Alexandr Blok, Sergéi Kliuev ou Andrei Beli. Maksim Gorki recoñéceo como expoñente da
poesía campesiña.
En 1915 publica o seu primeiro libro de poemas Día de defuntos, ao cal segue Ritual para os mortos en 1916. Nun
principio Esenin simpatizou coa revolución rusa de 1917. Algúns dos seus poemas reflicten ese ambiente
revolucionario. Esenin vía na revolución unha mensaxe mesiánica da volta do mundo “múzhik”, os ancestrais servos
rusos.
Despois da revolución foi um membro destacado do “Imaxinismo”, movemento poético vangardista herdeira do Egofuturismo e contrario ao Futurismo liderado por Maiakovskii. No seu ideario poético, os imaxinistas pretendían crear
imaxes sorprendentes e pouco recorrentes encadeando sucesións de metáforas. O grupo escindiuse en 1925 e
desapareceu definitivamente en 1927. Outros membros do Imaxinismo son Anatoli Mariengof ou Nikolái Erdman.
Antes de 1921 Esenin casara dúas veces e tivera tres fillos. Nese ano coñece á bailarina estadounidense Isadora
Duncan coa que casa en 1922. A súa relación persoal foi tormentosa por mor do carácter violento e misóxeno de
Esenin. Con ela viaxou por toda Europa e Estados Unidos ata 1923, cando decide divorciarse e regresar a Rusia.
Totalmente alcoholizado e cun carácter incontrolable, casa en 1924 con Sofía Tolstáia, neta de León Tolstói. Ese
matrimonio, así como outras relacións, apenas duran uns meses. O 27 de decembro de 1925 Esenin se suicida no
hotel Anglaterre.
Esenin era un personaxe dentro dunha persoa. Xustificaba o seu alcoholismo, a súa violencia e o seu maltrato ás
mulleres no seu comportamento secular de “múzhik”. A pesar da súa vida tortuosa e desordenada, nos dous últimos
anos sa súa vida é cando compón a súa mellor obra. Tal era o aprecio que lle tiña a sociedade rusa que foi o propio
estado o que organizou o seu enterro.
Algunhas das súas obras mais destacadas son: “A bidueira” (1913), “Outono” (1914), “Inonia” (1918); “O último
poeta da aldea” (1920); “Confesión dun vándalo” (1921), “Pugáchov” (1921) e “O home de negro” (1925), entre
outras.
*****
*****
A bidueira

Береза

A bidueira branca
Baixo a miña ventá
Cubriuse de neve,
Igualiño que de prata.

¡ÂÎ‡ˇ ·ÂÂÁ‡
œÓ‰ ÏÓËÏ ÓÍÌÓÏ
œËÌ‡Í˚Î‡Ò¸ ÒÌÂ„ÓÏ,
“Ó˜ÌÓ ÒÂÂ·ÓÏ.

Nas súas dondas ramas
De níveo orlados
Abrollaron os acios
Como flocos brancos.

Õ‡ ÔÛ¯ËÒÚ˚ı ‚ÂÚÍ‡ı
—ÌÂÊÌÓ˛ Í‡ÈÏÓÈ
–‡ÒÔÛÒÚËÎËÒ¸ ÍËÒÚË
¡ÂÎÓÈ ·‡ıÓÏÓÈ.

E fica a bidueira
En somnolento silencio,

» ÒÚÓËÚ ·ÂÂÁ‡
¬ ÒÓÌÌÓÈ ÚË¯ËÌÂ,

E arden as folerpas de neve
En lume de ouro.

» „ÓˇÚ ÒÌÂÊËÌÍË
¬ ÁÓÎÓÚÓÏ Ó„ÌÂ.

E indolente a alba
Paseándose ao seu redor
Esparexe as pólas
Con prata nova.

¿ Á‡ˇ, ÎÂÌË‚Ó
Œ·ıÓ‰ˇ ÍÛ„ÓÏ,
Œ·Ò˚Ô‡ÂÚ ‚ÂÚÍË
ÕÓ‚˚Ï ÒÂÂ·ÓÏ.

1913

1913
*****

O outono

Осень
A R. V. Ivánov

Р. В. Иванову

Silencio no barranco entre a espesura do cimbro.
O outono, egua alazá, peitéase as crinas.

“ËıÓ ‚ ˜‡˘Â ÏÓÊÊÂ‚ÂÎˇ ÔÓ Ó·˚‚Û.
ŒÒÂÌ¸ - ˚Ê‡ˇ ÍÓ·˚Î‡ - ˜Â¯ÂÚ „Ë‚˚.

Sobre o manto das ribeiras do río
Resoa o renxer azul das súas ferraduras.

Õ‡‰ Â˜Ì˚Ï ÔÓÍÓ‚ÓÏ ·ÂÂ„Ó‚
—Î˚¯ÂÌ ÒËÌËÈ ÎˇÁ„ ÂÂ ÔÓ‰ÍÓ‚.

O vento-ermitán con paso precavido
Chafa a follaxe nos recantos do camiño.

—ıËÏÌËÍ-‚ÂÚÂ ¯‡„ÓÏ ÓÒÚÓÓÊÌ˚Ï
ÃÌÂÚ ÎËÒÚ‚Û ÔÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ï ‰ÓÓÊÌ˚Ï

E bica nunha mata de sorbeira
As chagas carmesís do Cristo invisible.

» ˆÂÎÛÂÚ Ì‡ ˇ·ËÌÓ‚ÓÏ ÍÛÒÚÛ
ﬂÁ‚˚ Í‡ÒÌ˚Â ÌÂÁËÏÓÏÛ ’ËÒÚÛ.

1914-1916

<1914-1916>
*****

A canción da cadela

Песнь о собаке

De mañá no curruncho do centeo
Onde relocen as esteiras enfiladas,
A sete pariu unha cadela,
Sete cachorros de cor canela.

”ÚÓÏ ‚ Ê‡ÌÓÏ Á‡ÍÛÚÂ,
√‰Â ÁÎ‡ÚˇÚÒˇ Ó„ÓÊË ‚ ˇ‰,
—ÂÏÂ˚ı Ó˘ÂÌËÎ‡ ÒÛÍ‡,
–˚ÊËı ÒÂÏÂ˚ı ˘ÂÌˇÚ.

Aloumiñounos ata caer a noite,
Peiteándoos coa súa lingua,
E manaba neve fundida
Do seu cálido ventre.

ƒÓ ‚Â˜Â‡ ÓÌ‡ Ëı Î‡ÒÍ‡Î‡,
œË˜ÂÒ˚‚‡ˇ ˇÁ˚ÍÓÏ,
» ÒÚÛËÎÒˇ ÒÌÂÊÓÍ ÔÓ‰Ú‡Î˚È
œÓ‰ ÚÂÔÎ˚Ï ÂÂ ÊË‚ÓÚÓÏ.

E, á noite, cando as galiñas
Se acomodan no poleiro,
Entrou o amo adusto,
E aos sete meteu nun saco.

¿ ‚Â˜ÂÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÍÛ˚
Œ·ÒËÊË‚‡˛Ú ¯ÂÒÚÓÍ,
¬˚¯ÂÎ ıÓÁˇËÌ ıÏÛ˚È,
—ÂÏÂ˚ı ‚ÒÂı ÔÓÍÎ‡Î ‚ ÏÂ¯ÓÍ.

Pola neve corría ela,
Seguindo a duras penas tras del…
E durante moito tempo trepidou
A tona da auga sen conxelar.

œÓ ÒÛ„Ó·‡Ï ÓÌ‡ ·ÂÊ‡Î‡,
œÓÒÔÂ‚‡ˇ Á‡ ÌËÏ ·ÂÊ‡Ú¸...
» Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó, ‰ÓÎ„Ó ‰ÓÊ‡Î‡
¬Ó‰˚ ÌÂÁ‡ÏÂÁ¯ÂÈ „Î‡‰¸.

E cando case arrastrándose de volta,
Lambendo a suor do lombo,
A lúa sobre a casa pareceulle
Ser un dos seus cachorros.

¿ ÍÓ„‰‡ ˜ÛÚ¸ ÔÎÂÎ‡Ò¸ Ó·‡ÚÌÓ,
—ÎËÁ˚‚‡ˇ ÔÓÚ Ò ·ÓÍÓ‚,
œÓÍ‡Á‡ÎÒˇ ÂÈ ÏÂÒˇˆ Ì‡‰ ı‡ÚÓÈ
Œ‰ÌËÏ ËÁ ÂÂ ˘ÂÌÍÓ‚.

Ao alto azul sonoramente
Miraba ela, ouveando,
E a fina lúa deslizouse
E ocultouse tralos outeiros do campo.

¬ ÒËÌ˛˛ ‚˚Ò¸ Á‚ÓÌÍÓ
√Îˇ‰ÂÎ‡ ÓÌ‡, ÒÍÛÎˇ,
¿ ÏÂÒˇˆ ÒÍÓÎ¸ÁËÎ ÚÓÌÍËÈ
» ÒÍ˚ÎÒˇ Á‡ ıÓÎÏ ‚ ÔÓÎˇı.

E xordamente, como se dun bocado se tratase
Cando lle lanzan unha pedra entre gargalladas,
Precipitáronse os ollos da cadela
Sobre a neve como unhas estrelas douradas.

» „ÎÛıÓ, Í‡Í ÓÚ ÔÓ‰‡˜ÍË,
Ó„‰‡ ·ÓÒˇÚ ÂÈ Í‡ÏÂÌ¸ ‚ ÒÏÂı,
œÓÍ‡ÚËÎËÒ¸ „Î‡Á‡ ÒÓ·‡˜¸Ë
«ÓÎÓÚ˚ÏË Á‚ÂÁ‰‡ÏË ‚ ÒÌÂ„.

1915

1915
*****

Cansei de vivir na miña terra natal

Устал я жить в родном краю

Cansei de vivir na miña terra natal
Na tristeza da abundancia de trigo sarraceno,
Abandonarei o meu fogar,
Como vagabundo e ladrón partirei.

”ÒÚ‡Î ˇ ÊËÚ¸ ‚ Ó‰ÌÓÏ Í‡˛
¬ ÚÓÒÍÂ ÔÓ „Â˜ÌÂ‚˚Ï ÔÓÒÚÓ‡Ï,
œÓÍËÌÛ ıËÊËÌÛ ÏÓ˛,
”È‰Û ·Ó‰ˇ„Ó˛ Ë ‚ÓÓÏ.

Marcharei polos brancos rizos do día
A buscar unha mísera morada.
E o meu mellor amigo contra min
Preparará na bota a súa navalla afiada.

œÓÈ‰Û ÔÓ ·ÂÎ˚Ï ÍÛ‰ˇÏ ‰Ìˇ
»ÒÍ‡Ú¸ Û·Ó„ÓÂ ÊËÎË˘Â.
» ‰Û„ Î˛·ËÏ˚È Ì‡ ÏÂÌˇ
Õ‡ÚÓ˜ËÚ ÌÓÊ Á‡ „ÓÎÂÌË˘Â.

Coa primavera e co sol na pradería
Envolverase o camiño amarelo,
E aquela cuxo nome conservo,
Botarame do seu limiar.

¬ÂÒÌÓÈ Ë ÒÓÎÌˆÂÏ Ì‡ ÎÛ„Û
Œ·‚ËÚ‡ ÊÂÎÚ‡ˇ ‰ÓÓ„‡,
» Ú‡, ˜¸Â ËÏˇ ·ÂÂ„Û,
ÃÂÌˇ ÔÓ„ÓÌËÚ ÓÚ ÔÓÓ„‡.

E de novo regresarei á casa paternal,
Coa ledicia allea consolareime,
Nun verdoso atardecer baixo a ventá
Coa miña propia manga aforcareime.

» ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÒˇ ‚ ÓÚ˜ËÈ ‰ÓÏ,
◊ÛÊÓ˛ ‡‰ÓÒÚ¸˛ ÛÚÂ¯ÛÒ¸,
¬ ÁÂÎÂÌ˚È ‚Â˜Â ÔÓ‰ ÓÍÌÓÏ
Õ‡ ÛÍ‡‚Â Ò‚ÓÂÏ ÔÓ‚Â¯ÛÒ¸.

Os salgueiros canos xunto a sebe
Máis tenramente as súas cabezas inclinarán.
E sen me lavar
Enterraranme entre ladridos de cans.

—Â‰˚Â ‚Â·˚ Û ÔÎÂÚÌˇ
ÕÂÊÌÂÂ „ÓÎÓ‚˚ Ì‡ÍÎÓÌˇÚ.
» ÌÂÓ·Ï˚ÚÓ„Ó ÏÂÌˇ
œÓ‰ Î‡È ÒÓ·‡˜ËÈ ÔÓıÓÓÌˇÚ.

E a lúa navegará e navegará,
Somerxendo os remos no lago…
E como sempre Rusia vivirá
E bailará e chorará xunto o cercado.

¿ ÏÂÒˇˆ ·Û‰ÂÚ ÔÎ˚Ú¸ Ë ÔÎ˚Ú¸,
–ÓÌˇˇ ‚ÂÒÎ‡ ÔÓ ÓÁÂ‡Ï...
» –ÛÒ¸ ‚ÒÂ Ú‡Í ÊÂ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸,
œÎˇÒ‡Ú¸ Ë ÔÎ‡Í‡Ú¸ Û Á‡·Ó‡.

1916

<1916>

*****
Vou vagando pola primeira neve

Я по первому снегу бреду

Vou vagando pola primeira neve,
No corazón levo lirios de maio de forza inflamada.
O serán unha estrela como unha candea azul
No camiño meu prendeu.

ﬂ ÔÓ ÔÂ‚ÓÏÛ ÒÌÂ„Û ·Â‰Û,
¬ ÒÂ‰ˆÂ Î‡Ì‰˚¯Ë ‚ÒÔ˚ıÌÛ‚¯Ëı ÒËÎ.
¬Â˜Â ÒËÌÂ˛ Ò‚Â˜ÍÓÈ Á‚ÂÁ‰Û
Õ‡‰ ‰ÓÓ„ÓÈ ÏÓÂÈ Á‡Ò‚ÂÚËÎ.

Non sei eu se é luz ou tebra,
Se o vento ou o galo canta na espesura do bosque.
Tal vez en lugar de inverno nos campos
Sexan cisnes pousados nun prado.

ﬂ ÌÂ ÁÌ‡˛ - ÚÓ Ò‚ÂÚ ËÎË Ï‡Í?
¬ ˜‡˘Â ‚ÂÚÂ ÔÓÂÚ ËÎ¸ ÔÂÚÛı?
ÃÓÊÂÚ, ‚ÏÂÒÚÓ ÁËÏ˚ Ì‡ ÔÓÎˇı,
›ÚÓ ÎÂ·Â‰Ë ÒÂÎË Ì‡ ÎÛ„.

Que fermosa es ti, chaira branca!
Quéntame o sangue a friaxe lixeira.
Como me gustaría abrazar contra o corpo
Os peitos espidos das bidueiras.

’ÓÓ¯‡ Ú˚, Ó ·ÂÎ‡ˇ „Î‡‰¸!
√ÂÂÚ ÍÓ‚¸ ÏÓ˛ ÎÂ„ÍËÈ ÏÓÓÁ.
“‡Í Ë ıÓ˜ÂÚÒˇ Í ÚÂÎÛ ÔËÊ‡Ú¸
Œ·Ì‡ÊÂÌÌ˚Â „Û‰Ë ·ÂÂÁ.

Oh, espesura frondosa do bosque!
Oh, ledicia dos trigais nevados!
Como me gustaría rodear coas mans
As cadeiras leñosas dos salgueiros.

Œ ÎÂÒÌ‡ˇ, ‰ÂÏÛ˜‡ˇ ÏÛÚ¸!
Œ ‚ÂÒÂÎ¸Â ÓÒÌÂÊÂÌÌ˚ı ÌË‚!
“‡Í Ë ıÓ˜ÂÚÒˇ ÛÍË ÒÓÏÍÌÛÚ¸
Õ‡‰ ‰Â‚ÂÒÌ˚ÏË ·Â‰‡ÏË Ë‚.

1917

1917
*****

Confesión dun vándalo

Исповедь хулигана

Non todos saben cantar,
Non todos caen
Como unha mazá ante pés alleos.

ÕÂ Í‡Ê‰˚È ÛÏÂÂÚ ÔÂÚ¸,
ÕÂ Í‡Ê‰ÓÏÛ ‰‡ÌÓ ˇ·ÎÓÍÓÏ
œ‡‰‡Ú¸ Í ˜ÛÊËÏ ÌÓ„‡Ï.

Esta é a máis grande confesión
Que un vándalo vaia confesar.

—ËÂ ÂÒÚ¸ Ò‡Ï‡ˇ ‚ÂÎËÍ‡ˇ ËÒÔÓ‚Â‰¸,
ÓÚÓÓÈ ËÒÔÓ‚Â‰ÛÂÚÒˇ ıÛÎË„‡Ì.

Adrede ando despeiteado,
Coa cabeza como un quinqué de queroseno sobre os ombros.
O outono sen follas das vosas almas
Gústame entre tebras alumear.
Gústame cando as pedras dos insultos
Voan sobre min como sarabia eructada pola tormenta,
Entón só apreixo firme coas mans
A burbulla bambeante dos meus cabelos.

ﬂ Ì‡Ó˜ÌÓ Ë‰Û ÌÂ˜ÂÒ‡Ì˚Ï,
— „ÓÎÓ‚ÓÈ, Í‡Í ÍÂÓÒËÌÓ‚‡ˇ Î‡ÏÔ‡, Ì‡
ÔÎÂ˜‡ı.
¬‡¯Ëı ‰Û¯ ·ÂÁÎËÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÓÒÂÌ¸
ÃÌÂ Ì‡‚ËÚÒˇ ‚ ÔÓÚÂÏÍ‡ı ÓÒ‚Â˘‡Ú¸.
ÃÌÂ Ì‡‚ËÚÒˇ, ÍÓ„‰‡ Í‡ÏÂÌ¸ˇ ·‡ÌË
ÀÂÚˇÚ ‚ ÏÂÌˇ, Í‡Í „‡‰ ˚„‡˛˘ÂÈ „ÓÁ˚,
ﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÂÔ˜Â ÊÏÛ ÚÓ„‰‡ ÛÍ‡ÏË
ÃÓËı ‚ÓÎÓÒ Í‡˜ÌÛ‚¯ËÈÒˇ ÔÛÁ˚¸.

Que ben me sinto entón ao lembrar
O estanque invadido de maleza e o rouco son do ameneiro,
Que nalgures viven meu pai e miña nai,
Aos que nada importan todos os meus versos,
Para os que eu son prezado, como o campo e o sangue,
Como a chuvisca que airea a vexetación en primavera.
Eles virían cravarvos as forcadas

“‡Í ıÓÓ¯Ó ÚÓ„‰‡ ÏÌÂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸
«‡ÓÒ¯ËÈ ÔÛ‰ Ë ıËÔÎ˚È Á‚ÓÌ ÓÎ¸ıË,
◊ÚÓ „‰Â-ÚÓ Û ÏÂÌˇ ÊË‚ÛÚ ÓÚÂˆ Ë Ï‡Ú¸,
ÓÚÓ˚Ï Ì‡ÔÎÂ‚‡Ú¸ Ì‡ ‚ÒÂ ÏÓË ÒÚËıË,
ÓÚÓ˚Ï ‰ÓÓ„ ˇ, Í‡Í ÔÓÎÂ Ë Í‡Í ÔÎÓÚ¸,
‡Í ‰ÓÊ‰ËÍ, ˜ÚÓ ‚ÂÒÌÓÈ ‚Á˚ıÎˇÂÚ ÁÂÎÂÌˇ.
ŒÌË ·˚ ‚ËÎ‡ÏË ÔË¯ÎË ‚‡Ò Á‡ÍÓÎÓÚ¸

Por cada berro voso contra min lanzado.

«‡ Í‡Ê‰˚È ÍËÍ ‚‡¯, ·Ó¯ÂÌÌ˚È ‚ ÏÂÌˇ.

Pobres, pobres campesiños!
Probablemente puxéstesvos feos,
Igual que antano temedes a Deus e ás entrañas do pantano.
Ah, se puidésedes comprender
Que o voso fillo en Rusia
É o mellor poeta!
Seica non se vos paraba o corazón
Cando mollaba os pés descalzos nas pozas do outono?
Pois agora leva sombreiro de copa
E zapatos de charón.

¡Â‰Ì˚Â, ·Â‰Ì˚Â ÍÂÒÚ¸ˇÌÂ!
¬˚, Ì‡‚ÂÌÓ, ÒÚ‡ÎË ÌÂÍ‡ÒË‚˚ÏË,
“‡Í ÊÂ ·ÓËÚÂÒ¸ ·Ó„‡ Ë ·ÓÎÓÚÌ˚ı ÌÂ‰.
Œ, ÂÒÎË · ‚˚ ÔÓÌËÏ‡ÎË,
◊ÚÓ Ò˚Ì ‚‡¯ ‚ –ÓÒÒËË
—‡Ï˚È ÎÛ˜¯ËÈ ÔÓ˝Ú!
¬˚ Î¸ Á‡ ÊËÁÌ¸ Â„Ó ÒÂ‰ˆÂÏ ÌÂ ËÌ‰Â‚ÂÎË,
Ó„‰‡ ·ÓÒ˚Â ÌÓ„Ë ÓÌ ‚ ÎÛÊ‡ı ÓÒÂÌÌËı
Ï‡Í‡Î?
¿ ÚÂÔÂ¸ ÓÌ ıÓ‰ËÚ ‚ ˆËÎËÌ‰Â
» Î‡ÍËÓ‚‡ÌÌ˚ı ·‡¯Ï‡Í‡ı.

Mais nel segue habitando o ardor do antigo costume
Do aduaneiro da aldea.
A cada vaca dos letreiros das carnizarías
Saúdaa desde lonxe.
E, ao tropezarse cos cocheiros na praza,
Lembrando o olor do esterco do campo natal,
Está disposto a levar a cola dos cabalos
Como se fose a cola dun vestido nupcial.

ÕÓ ÊË‚ÂÚ ‚ ÌÂÏ Á‡‰Ó ÔÂÊÌÂÈ ‚Ô‡‚ÍË
ƒÂÂ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ÓÁÓÌËÍ‡.
‡Ê‰ÓÈ ÍÓÓ‚Â Ò ‚˚‚ÂÒÍË ÏˇÒÌÓÈ Î‡‚ÍË
ŒÌ ÍÎ‡ÌˇÂÚÒˇ ËÁ‰‡ÎÂÍ‡.
», ‚ÒÚÂ˜‡ˇÒ¸ Ò ËÁ‚ÓÁ˜ËÍ‡ÏË Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë,
¬ÒÔÓÏËÌ‡ˇ Á‡Ô‡ı Ì‡‚ÓÁ‡ Ò Ó‰Ì˚ı ÔÓÎÂÈ,
ŒÌ „ÓÚÓ‚ ÌÂÒÚË ı‚ÓÒÚ Í‡Ê‰ÓÈ ÎÓ¯‡‰Ë,
‡Í ‚ÂÌ˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÎ‡Ú¸ˇ ¯ÎÂÈÙ.

Amo a miña patria.
Amo moitísimo a miña patria!
Aínda que nela exista o óxido da tristeza do salgueiro chorón.
Agrádame o fociño sucio dos porcos
E a voz estridente dos sapos no silencio da noite.
Con tenrura enfermo das lembranzas da infancia,
Soño coa néboa e a humidade dos seráns de abril.

Seguirá a súa cortiza igual de vigorosa?

ﬂ Î˛·Î˛ Ó‰ËÌÛ.
ﬂ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ Ó‰ËÌÛ!
’ÓÚ¸ ÂÒÚ¸ ‚ ÌÂÈ „ÛÒÚË Ë‚Ó‚‡ˇ Ê‡‚¸.
œËˇÚÌ˚ ÏÌÂ Ò‚ËÌÂÈ ËÒÔ‡˜Í‡ÌÌ˚Â ÏÓ‰˚
» ‚ ÚË¯ËÌÂ ÌÓ˜ÌÓÈ Á‚ÂÌˇ˘ËÈ „ÓÎÓÒ Ê‡·.
ﬂ ÌÂÊÌÓ ·ÓÎÂÌ ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ì¸ÂÏ ‰ÂÚÒÚ‚‡,
¿ÔÂÎ¸ÒÍËı ‚Â˜ÂÓ‚ ÏÌÂ ÒÌËÚÒˇ ıÏ‡¸ Ë
Ò˚¸.
‡Í ·Û‰ÚÓ ·˚ Ì‡ ÍÓÚÓ˜ÍË ÔÓ„ÂÚ¸Òˇ
œËÒÂÎ Ì‡¯ ÍÎÂÌ ÔÂÂ‰ ÍÓÒÚÓÏ Á‡Ë.
Œ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˇ Ì‡ ÌÂÏ ˇËˆ ËÁ „ÌÂÁ‰ ‚ÓÓÌ¸Ëı,
‡‡·Í‡ˇÒ¸ ÔÓ ÒÛ˜¸ˇÏ, ‚ÓÓ‚‡Î!
¬ÒÂ ÚÓÚ ÊÂ Î¸ ÓÌ ÚÂÔÂ¸, Ò ‚ÂıÛ¯ÍÓ˛
ÁÂÎÂÌÓÈ?
œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Î¸ ÍÂÔÍ‡ Â„Ó ÍÓ‡?

E ti, meu querido,
meu fiel can pego?!
Coa vellez volvícheste roñón e cego
E deambulas pola eira, arrastrando o teu rabo caído,
Co teu olfacto que non distingue onde está a casa ou a corte.
Oh, como estraño todas aquelas trasnadas,
Cando furtándolle a miña nai un corrosco de pan,
Mordiámolo os dous á vez,
E sen nos ter nin chisco de noxo.

¿ Ú˚, Î˛·ËÏ˚È,
¬ÂÌ˚È ÔÂ„ËÈ ÔÂÒ?!
ŒÚ ÒÚ‡ÓÒÚË Ú˚ ÒÚ‡Î ‚ËÁ„ÎË‚ Ë ÒÎÂÔ
» ·Ó‰Ë¯¸ ÔÓ ‰‚ÓÛ, ‚Î‡˜‡ Ó·‚ËÒ¯ËÈ ı‚ÓÒÚ,
«‡·˚‚ ˜ÛÚ¸ÂÏ, „‰Â ‰‚ÂË Ë „‰Â ıÎÂ‚.
Œ, Í‡Í ÏÌÂ ‰ÓÓ„Ë ‚ÒÂ ÚÂ ÔÓÍ‡Á˚,
Ó„‰‡, Û Ï‡ÚÂË ÒÚˇÌÛ‚ Í‡˛ıÛ ıÎÂ·‡,
ÛÒ‡ÎË Ï˚ Ò ÚÓ·ÓÈ ÂÂ ÔÓ ‡ÁÛ,
ÕË Í‡ÔÂÎ¸ÍË ‰Û„ ‰Û„ÓÏ ÌÂ ÔÓ„Â·‡‚.

Eu sigo sendo o mesmo.
O meu corazón segue sendo o mesmo.
Como centáureas entre o centeo florécenme na cara os ollos.
Estendendo as esteiras douradas dos meus versos
Quixera falarvos con tenrura.

ﬂ ‚ÒÂ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ.
—Â‰ˆÂÏ ˇ ‚ÒÂ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ.
‡Í ‚‡ÒËÎ¸ÍË ‚Ó ÊË, ˆ‚ÂÚÛÚ ‚ ÎËˆÂ „Î‡Á‡.
—ÚÂÎˇ ÒÚËıÓ‚ ÁÎ‡˜ÂÌ˚Â Ó„ÓÊË,
ÃÌÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ‚‡Ï ÌÂÊÌÓÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸.

Boas noites!
Boas noites a todos!
Deixou de tocar sobre a herba a luzada do crepúsculo…

—ÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë!
¬ÒÂÏ ‚‡Ï ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë!
ŒÚÁ‚ÂÌÂÎ‡ ÔÓ Ú‡‚Â ÒÛÏÂÂÍ Á‡Ë ÍÓÒ‡...

Como se para quentarse en crequenas
Se puxese o noso pradairo perante a fogueira da alba.
Oh, cantos ovos dos niños de corvos
Trepando polas súas pólas roubei!
Seguirá igual agora, coa súa copa verde?

Hoxe apetéceme moitísimo
Mexarlle a lúa desde a miña ventá.

ÃÌÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ıÓ˜ÂÚÒˇ Ó˜ÂÌ¸
»Á ÓÍÓ¯Í‡ ÎÛÌÛ.

Azul é a luz, a luz é moi azul!
Neste azul morrer non importa.
Que máis dá que eu pareza un cínico
Que colgou unha lanterna no cu!
Vello, querido, derreado Pegaso,
Seica preciso o teu trote dondo?
Cheguei como un mestre severo
Para cantar e loar ás ratas.
A miña cachola, como agosto,
Derrama viño do meu cabelo torrencial.

—ËÌËÈ Ò‚ÂÚ, Ò‚ÂÚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÌËÈ!
¬ ˝ÚÛ ÒËÌ¸ ‰‡ÊÂ ÛÏÂÂÚ¸ ÌÂ Ê‡Î¸.
ÕÛ Ú‡Í ˜ÚÓ Ê, ˜ÚÓ Í‡ÊÛÒ¸ ˇ ˆËÌËÍÓÏ,
œËˆÂÔË‚¯ËÏ Í Á‡‰ÌËˆÂ ÙÓÌ‡¸!
—Ú‡˚È, ‰Ó·˚È, Á‡ÂÁÊÂÌÌ˚È œÂ„‡Ò,
ÃÌÂ Î¸ ÌÛÊÌ‡ Ú‚Óˇ Ïˇ„Í‡ˇ ˚Ò¸?
ﬂ ÔË¯ÂÎ, Í‡Í ÒÛÓ‚˚È Ï‡ÒÚÂ,
¬ÓÒÔÂÚ¸ Ë ÔÓÒÎ‡‚ËÚ¸ Í˚Ò.
¡‡¯Í‡ ÏÓˇ, ÒÎÓ‚ÌÓ ‡‚„ÛÒÚ,
À¸ÂÚÒˇ ·ÛÎË‚˚ı ‚ÓÎÓÒ ‚ËÌÓÏ.

Quero ser unha vela amarela
Cara a ese país a onde navegamos.

ﬂ ıÓ˜Û ·˚Ú¸ ÊÂÎÚ˚Ï Ô‡ÛÒÓÏ
¬ ÚÛ ÒÚ‡ÌÛ, ÍÛ‰‡ Ï˚ ÔÎ˚‚ÂÏ.

1920

<1920>
*****

Son o derradeiro poeta da aldea

Я последний поэт деревни
A Mariengof

Мариенгофу

Son o derradeiro poeta da aldea,
Unha modesta ponte de táboas nas cancións.
Asisto á misa de despedida
Dos bidueiros que incensan coa súa ramaxe.

ﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÓ˝Ú ‰ÂÂ‚ÌË,
—ÍÓÏÂÌ ‚ ÔÂÒÌˇı ‰Ó˘‡Ú˚È ÏÓÒÚ.
«‡ ÔÓ˘‡Î¸ÌÓÈ ÒÚÓ˛ Ó·Â‰ÌÂÈ
‡‰ˇ˘Ëı ÎËÒÚ‚ÓÈ ·ÂÂÁ.

Extinguirase coa dourada chama
A candea de cera de color carne,
E o reloxo de madeira da lúa
Dará con voz rouca a miña duodécima hora.

ƒÓ„ÓËÚ ÁÓÎÓÚËÒÚ˚Ï ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ
»Á ÚÂÎÂÒÌÓ„Ó ‚ÓÒÍ‡ Ò‚Â˜‡,
» ÎÛÌ˚ ˜‡Ò˚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚Â
œÓıËÔˇÚ ÏÓÈ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú˚È ˜‡Ò.

Á senda do campo azul
Axiña sairá o hóspede de ferro.
A avea que derramou a alba,
Apañará no seu puño negro.

Õ‡ ÚÓÔÛ „ÓÎÛ·Ó„Ó ÔÓÎˇ
—ÍÓÓ ‚˚È‰ÂÚ ÊÂÎÂÁÌ˚È „ÓÒÚ¸.
«Î‡Í Ó‚ÒˇÌ˚È, Á‡Â˛ ÔÓÎËÚ˚È,
—Ó·ÂÂÚ Â„Ó ˜ÂÌ‡ˇ „ÓÒÚ¸.

Palmas de man sen vida, palmas alleas,
Non vivirán ante vós estas cancións!
Tan só as espigas-cabalos
Chorarán polo vello patrón.

ÕÂ ÊË‚˚Â, ˜ÛÊËÂ Î‡‰ÓÌË,
›ÚËÏ ÔÂÒÌˇÏ ÔË ‚‡Ò ÌÂ ÊËÚ¸!
“ÓÎ¸ÍÓ ·Û‰ÛÚ ÍÓÎÓÒ¸ˇ-ÍÓÌË
Œ ıÓÁˇËÌÂ ÒÚ‡ÓÏ ÚÛÊËÚ¸.

O vento chuchará os seus rinchos,
Celebrando unha danza fúnebre.
Axiña, axiña o reloxo de madeira
Dará con voz rouca a miña duodécima hora!

¡Û‰ÂÚ ‚ÂÚÂ ÒÓÒ‡Ú¸ Ëı Ê‡Ì¸Â,
œ‡ÌËıË‰Ì˚È ÒÔ‡‚Îˇˇ ÔÎˇÒ.
—ÍÓÓ, ÒÍÓÓ ˜‡Ò˚ ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚Â
œÓıËÔˇÚ ÏÓÈ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú˚È ˜‡Ò!

1920

1920
*****

Non me arrepinto, non chamo, non choro

Не жалею, не зову, не плачу

Non me arrepinto, non chamo, non choro,
Todo pasará, como o desfloramento das brancas maceiras.
Envolto pola murchez dourada,
Xa non volverei ser novo.

ÕÂ Ê‡ÎÂ˛, ÌÂ ÁÓ‚Û, ÌÂ ÔÎ‡˜Û,
¬ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ, Í‡Í Ò ·ÂÎ˚ı ˇ·ÎÓÌ¸ ‰˚Ï.
”‚ˇ‰‡Ì¸ˇ ÁÓÎÓÚÓÏ Óı‚‡˜ÂÌÌ˚È,
ﬂ ÌÂ ·Û‰Û ·ÓÎ¸¯Â ÏÓÎÓ‰˚Ï.

Xa non latexarás tan rápido,
Corazón, tocado polo frío,
E o país do percal dos bidueiros
Xa non me tentará a vagar descalzo.

“˚ ÚÂÔÂ¸ ÌÂ Ú‡Í ÛÊ ·Û‰Â¯¸ ·ËÚ¸Òˇ,
—Â‰ˆÂ, ÚÓÌÛÚÓÂ ıÓÎÓ‰ÍÓÏ,
» ÒÚ‡Ì‡ ·ÂÂÁÓ‚Ó„Ó ÒËÚˆ‡
ÕÂ Á‡Ï‡ÌËÚ ¯ÎˇÚ¸Òˇ ·ÓÒËÍÓÏ.

Espírito errante! cada vez menos
Desbocas a chama da paixón.
Ah, miña frescura perdida,
Algarada da mirada e torrente dos sentimentos!

ƒÛı ·Ó‰ˇÊËÈ! Ú˚ ‚ÒÂ ÂÊÂ, ÂÊÂ
–‡Ò¯Â‚ÂÎË‚‡Â¯¸ ÔÎ‡ÏÂÌ¸ ÛÒÚ
Œ, ÏÓˇ ÛÚ‡˜ÂÌÌ‡ˇ Ò‚ÂÊÂÒÚ¸,
¡ÛÈÒÚ‚Ó „Î‡Á Ë ÔÓÎÓ‚Ó‰¸Â ˜Û‚ÒÚ‚!

Agora son máis avaro en desexos,
Miña vida, seica te soñei?
Como se nunha retumbante alborada primaveral
Pasase galopando nun cabalo rosa.

ﬂ ÚÂÔÂ¸ ÒÍÛÔÂÂ ÒÚ‡Î ‚ ÊÂÎ‡Ì¸ˇı,
∆ËÁÌ¸ ÏÓˇ, ËÎ¸ Ú˚ ÔËÒÌËÎ‡Ò¸ ÏÌÂ?
—ÎÓ‚ÌÓ ˇ ‚ÂÒÂÌÌÂÈ „ÛÎÍÓÈ ‡Ì¸˛
œÓÒÍ‡Í‡Î Ì‡ ÓÁÓ‚ÓÏ ÍÓÌÂ.

Todos, todos neste mundo temos que apodrecer,
Paseniño gotexa o cobre das follas do ameneiro…
Bendito eternamente sexa aquilo
Que chegou para florecer e morrer.

¬ÒÂ Ï˚, ‚ÒÂ Ï˚ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ ÚÎÂÌÌ˚,
“ËıÓ Î¸ÂÚÒˇ Ò ÍÎÂÌÓ‚ ÎËÒÚ¸Â‚ ÏÂ‰¸...
¡Û‰¸ ÊÂ Ú˚ ‚Ó‚ÂÍ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌÓ,
◊ÚÓ ÔË¯ÎÓ ÔÓˆ‚ÂÒÚ¸ Ë ÛÏÂÂÚ¸.

1921

1921
*****

Non me vou enganar a min mesmo

Я обманывать себя не стану

Non me vou enganar a min mesmo,
Levo o desacougo no meu turbado corazón.
Por que teño sona de charlatán?
Por que teño sona de alborotador?

ﬂ Ó·Ï‡Ì˚‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ÌÂ ÒÚ‡ÌÛ,
«‡ÎÂ„Î‡ Á‡·ÓÚ‡ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ï„ÎËÒÚÓÏ.
ŒÚ˜Â„Ó ÔÓÒÎ˚Î ˇ ¯‡Î‡Ú‡ÌÓÏ?
ŒÚ˜Â„Ó ÔÓÒÎ˚Î ˇ ÒÍ‡Ì‰‡ÎËÒÚÓÏ?

Nin son malvado nin bandoleiro,
Non fusilei ningún desgraciado en prisión.
Non son máis ca un esmorgueiro,
Que sorrí a calquera que pasa ao seu carón.

ÕÂ ÁÎÓ‰ÂÈ ˇ Ë ÌÂ „‡·ËÎ ÎÂÒÓÏ,
ÕÂ ‡ÒÒÚÂÎË‚‡Î ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ ÚÂÏÌËˆ‡Ï.
ﬂ ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÛÎË˜Ì˚È ÔÓ‚ÂÒ‡,
”Î˚·‡˛˘ËÈÒˇ ‚ÒÚÂ˜Ì˚Ï ÎËˆ‡Ï.

Son un pándego festeiro moscovita.
Pola contorna do barrio Tverskaia
Nas ruelas todos os cans da rúa
Coñecen o meu lixeiro camiñar.

ﬂ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÓÁÓÌÓÈ „ÛÎˇÍ‡.
œÓ ‚ÒÂÏÛ Ú‚ÂÒÍÓÏÛ ÓÍÓÎÓÚÍÛ
¬ ÔÂÂÛÎÍ‡ı Í‡Ê‰‡ˇ ÒÓ·‡Í‡
«Ì‡ÂÚ ÏÓ˛ ÎÂ„ÍÛ˛ ÔÓıÓ‰ÍÛ.

Cada cabalo escuálido
Saúdame coa cabeza ao pasar.
Para as bestas son un bo amigo,
Cada verso meu sanda a alma dun animal.

‡Ê‰‡ˇ Á‡‰ËÔ‡ÌÌ‡ˇ ÎÓ¯‡‰¸
√ÓÎÓ‚ÓÈ ÍË‚‡ÂÚ ÏÌÂ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û.
ƒÎˇ Á‚ÂÂÈ ÔËˇÚÂÎ¸ ˇ ıÓÓ¯ËÈ,
‡Ê‰˚È ÒÚËı ÏÓÈ ‰Û¯Û Á‚Âˇ ÎÂ˜ËÚ.

Levo chistera non para impresionar as mulleres,

ﬂ ıÓÊÛ ‚ ˆËÎËÌ‰Â ÌÂ ‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ -

En estúpidas paixóns o corazón non logra vivir,
Éme cómodo para, atenuando a miña tristeza,
Darlle o ouro de avea a unha egua.

¬ „ÎÛÔÓÈ ÒÚ‡ÒÚË ÒÂ‰ˆÂ ÊËÚ¸ ÌÂ ‚ ÒËÎÂ, ¬ ÌÂÏ Û‰Ó·ÌÂÈ, „ÛÒÚ¸ Ò‚Ó˛ ÛÏÂÌ¸¯Ë‚,
«ÓÎÓÚÓ Ó‚Ò‡ ‰‡‚‡Ú¸ ÍÓ·˚ÎÂ.

Entre os homes non teño amizades,
A un reino diferente me sometín.
Para o pescozo de cada can aquí
Regalaría a miña mellor gravata.

—Â‰¸ Î˛‰ÂÈ ˇ ‰ÛÊ·˚ ÌÂ ËÏÂ˛,
ﬂ ËÌÓÏÛ ÔÓÍÓËÎÒˇ ˆ‡ÒÚ‚Û.
‡Ê‰ÓÏÛ Á‰ÂÒ¸ ÍÓ·ÂÎ˛ Ì‡ ¯Â˛
ﬂ „ÓÚÓ‚ ÓÚ‰‡Ú¸ ÏÓÈ ÎÛ˜¯ËÈ „‡ÎÒÚÛÍ.

E agora xa non volverei enfermar.
Aclarouse esta maraña no meu turbado corazón.
De aí me vén a sona de charlatán,
De aí me vén a sona de alborotador.

» ÚÂÔÂ¸ ÛÊ ˇ ·ÓÎÂÚ¸ ÌÂ ÒÚ‡ÌÛ.
œÓˇÒÌËÎ‡Ò¸ ÓÏÛÚ¸ ‚ ÒÂ‰ˆÂ Ï„ÎËÒÚÓÏ.
ŒÚÚÓ„Ó ÔÓÒÎ˚Î ˇ ¯‡Î‡Ú‡ÌÓÏ,
ŒÚÚÓ„Ó ÔÓÒÎ˚Î ˇ ÒÍ‡Ì‰‡ÎËÒÚÓÏ.

1922

1922
*****

Carta á miña nai

Письмо к матери

Aínda estás viva, miña velliña?
Eu tamén sigo vivo. Envíoche saúdos!
Oxalá siga cimbrándose sobre a túa casiña
Aquela indicible luz crepuscular.

“˚ ÊË‚‡ Â˘Â, ÏÓˇ ÒÚ‡Û¯Í‡?
∆Ë‚ Ë ˇ. œË‚ÂÚ ÚÂ·Â, ÔË‚ÂÚ!
œÛÒÚ¸ ÒÚÛËÚÒˇ Ì‡‰ Ú‚ÓÂÈ ËÁ·Û¯ÍÓÈ
“ÓÚ ‚Â˜ÂÌËÈ ÌÂÒÍ‡Á‡ÌÌ˚È Ò‚ÂÚ.

Coméntanme que ti, escondendo a angustia,
Sentes moita morriña por min,
Que a miúdo saes ao camiño
Co teu anticuado e gastado chaquetón.

œË¯ÛÚ ÏÌÂ, ˜ÚÓ Ú˚, Ú‡ˇ ÚÂ‚Ó„Û,
«‡„ÛÒÚËÎ‡ ¯Ë·ÍÓ Ó·Ó ÏÌÂ,
◊ÚÓ Ú˚ ˜‡ÒÚÓ ıÓ‰Ë¯¸ Ì‡ ‰ÓÓ„Û
¬ ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌÓÏ ‚ÂÚıÓÏ ¯Û¯ÛÌÂ.

E na escuridade azulenta do crepúsculo
A miúdo se che repite a mesma premonición:
Que alguén nunha liorta de taberna
Me cravou unha navalla finlandesa no corazón.

» ÚÂ·Â ‚ ‚Â˜ÂÌÂÏ ÒËÌÂÏ Ï‡ÍÂ
◊‡ÒÚÓ ‚Ë‰ËÚÒˇ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ Ê:
¡Û‰ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ÏÌÂ ‚ Í‡·‡ˆÍÓÈ ‰‡ÍÂ
—‡‰‡ÌÛÎ ÔÓ‰ ÒÂ‰ˆÂ ÙËÌÒÍËÈ ÌÓÊ.

Tranquila, nai querida! Acouga.
Tan só é un penoso pesadelo.
Non son un borracho empedernido,
Que vaia morrer sen te ver primeiro.

ÕË˜Â„Ó, Ó‰Ì‡ˇ! ”ÒÔÓÍÓÈÒˇ.
›ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Úˇ„ÓÒÚÌ‡ˇ ·Â‰¸.
ÕÂ Ú‡ÍÓÈ ÛÊ „Ó¸ÍËÈ ˇ ÔÓÔÓÈˆ‡,
◊ÚÓ·, ÚÂ·ˇ ÌÂ ‚Ë‰ˇ, ÛÏÂÂÚ¸.

Sigo sendo igual de cariñoso
E o único co que soño
É que lonxe da tristeza insubmisa
Regresar pronto á nosa pobre casiña.

ﬂ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÌÂÊÌ˚È
» ÏÂ˜Ú‡˛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÎË¯¸ Ó ÚÓÏ,
◊ÚÓ· ÒÍÓÂÂ ÓÚ ÚÓÒÍË ÏˇÚÂÊÌÓÈ
¬ÓÓÚËÚ¸Òˇ ‚ ÌËÁÂÌ¸ÍËÈ Ì‡¯ ‰ÓÏ.

Volverei cando estenda as pólas
O noso branco xardín primaveral.
Só te pido que á alba nacente
Non me espertes, como oito anos atrás.

ﬂ ‚ÂÌÛÒ¸, ÍÓ„‰‡ ‡ÒÍËÌÂÚ ‚ÂÚ‚Ë
œÓ-‚ÂÒÂÌÌÂÏÛ Ì‡¯ ·ÂÎ˚È Ò‡‰.
“ÓÎ¸ÍÓ Ú˚ ÏÂÌˇ ÛÊ Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ
ÕÂ ·Û‰Ë, Í‡Í ‚ÓÒÂÏ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰.

Non espertes o soño esquecido,
Non alteres o que non se cumpriu;
Moi cedo á privación e á fatiga
Tiven que enfrontarme na vida.

ÕÂ ·Û‰Ë ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÓÚÏÂ˜Ú‡ÎÓÒ¸,
ÕÂ ‚ÓÎÌÛÈ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÌÂ Ò·˚ÎÓÒ¸, —ÎË¯ÍÓÏ ‡ÌÌ˛˛ ÛÚ‡ÚÛ Ë ÛÒÚ‡ÎÓÒÚ¸
»ÒÔ˚Ú‡Ú¸ ÏÌÂ ‚ ÊËÁÌË ÔË‚ÂÎÓÒ¸.

E a rezar non me aprendas. Para que!
Xa non hai volta atrás cara ao pasado.
Ti es o meu único apoio e consolo,
Ti es a miña única luz.

» ÏÓÎËÚ¸Òˇ ÌÂ Û˜Ë ÏÂÌˇ. ÕÂ Ì‡‰Ó!
ÒÚ‡ÓÏÛ ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ.
“˚ Ó‰Ì‡ ÏÌÂ ÔÓÏÓ˘¸ Ë ÓÚ‡‰‡,
“˚ Ó‰Ì‡ ÏÌÂ ÌÂÒÍ‡Á‡ÌÌ˚È Ò‚ÂÚ.

Así que esquece xa a túa angustia,
Non sintas por min tanta dor.
Non saias tan a miúdo ao camiño
Co teu anticuado e gastado chaquetón.

“‡Í Á‡·Û‰¸ ÊÂ ÔÓ Ò‚Ó˛ ÚÂ‚Ó„Û,
ÕÂ „ÛÒÚË Ú‡Í ¯Ë·ÍÓ Ó·Ó ÏÌÂ.
ÕÂ ıÓ‰Ë Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ Ì‡ ‰ÓÓ„Û
¬ ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌÓÏ ‚ÂÚıÓÏ ¯Û¯ÛÌÂ.

1924

1924
*****

Xagané, miña Xagané!

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Xagané, miña Xagané!
Tal vez por ser do norte
Estou disposto a falarche sobre o campo,
Sobre o centeo ondulado baixo a lúa.
Xagané, miña Xagané!

ÿ‡„‡Ì˝ Ú˚ ÏÓˇ, ÿ‡„‡Ì˝!
œÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˇ Ò ÒÂ‚Â‡, ˜ÚÓ ÎË,
ﬂ „ÓÚÓ‚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÂ·Â ÔÓÎÂ,
œÓ ‚ÓÎÌËÒÚÛ˛ ÓÊ¸ ÔË ÎÛÌÂ.
ÿ‡„‡Ì˝ Ú˚ ÏÓˇ, ÿ‡„‡Ì˝.

Tal vez por ser do norte
Onde a lúa é cen veces máis grande alí,
A pesar de ser fermoso o Xiraz,
Non é mellor cá vasteza de Riazán.
Tal vez por ser do norte.

œÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˇ Ò ÒÂ‚Â‡, ˜ÚÓ ÎË,
◊ÚÓ ÎÛÌ‡ Ú‡Ï Ó„ÓÏÌÂÈ ‚ ÒÚÓ ‡Á,
‡Í ·˚ ÌË ·˚Î Í‡ÒË‚ ÿË‡Á,
ŒÌ ÌÂ ÎÛ˜¯Â ˇÁ‡ÌÒÍËı ‡Á‰ÓÎËÈ.
œÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˇ Ò ÒÂ‚Â‡, ˜ÚÓ ÎË.

Estou disposto a cantarche sobre o campo,
Este cabelo tomeino do centeo,
Se queres, enrédao nun dedo,
Xa que non sinto nada de dor.
Estou disposto a cantarche sobre o campo.

ﬂ „ÓÚÓ‚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÂ·Â ÔÓÎÂ,
›ÚË ‚ÓÎÓÒ˚ ‚ÁˇÎ ˇ Û ÊË,
≈ÒÎË ıÓ˜Â¯¸, Ì‡ Ô‡ÎÂˆ ‚ˇÊË ﬂ ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ·ÓÎË.
ﬂ „ÓÚÓ‚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ ÚÂ·Â ÔÓÎÂ.

Sobre o centeo ondulado baixo a lúa
Adivíñao polos meus rizos.
Miña querida, chancea, sorrí,
Tan só non espertes a lembranza en min
Sobre o centeo ondulado baixo a lúa.

œÓ ‚ÓÎÌËÒÚÛ˛ ÓÊ¸ ÔË ÎÛÌÂ
œÓ ÍÛ‰ˇÏ Ú˚ ÏÓËÏ ‰Ó„‡‰‡ÈÒˇ.
ƒÓÓ„‡ˇ, ¯ÛÚË, ÛÎ˚·‡ÈÒˇ,
ÕÂ ·Û‰Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡ÏˇÚ¸ ‚Ó ÏÌÂ
œÓ ‚ÓÎÌËÒÚÛ˛ ÓÊ¸ ÔË ÎÛÌÂ.

Xagané, miña Xagané!
Alá, no norte, hai tamén unha rapaza,
Que atrozmente imita a ti,
Tal vez agora estea pensando en min…
Xagané, miña Xagané!

ÿ‡„‡Ì˝ Ú˚ ÏÓˇ, ÿ‡„‡Ì˝!
“‡Ï, Ì‡ ÒÂ‚ÂÂ, ‰Â‚Û¯Í‡ ÚÓÊÂ,
Õ‡ ÚÂ·ˇ ÓÌ‡ ÒÚ‡¯ÌÓ ÔÓıÓÊ‡,
ÃÓÊÂÚ, ‰ÛÏ‡ÂÚ Ó·Ó ÏÌÂ...
ÿ‡„‡Ì˝ Ú˚ ÏÓˇ, ÿ‡„‡Ì˝.

1924

1924
*****

Chora a xistra como un violín cíngaro

Плачет метель, как цыганская скрипка

Chora a xistra como un violín cíngaro.

œÎ‡˜ÂÚ ÏÂÚÂÎ¸, Í‡Í ˆ˚„‡ÌÒÍ‡ˇ ÒÍËÔÍ‡.

Querida rapaza, sorriso perverso,
É que non me intimida a túa ollada azul?
Moita falta me fai e non moito preciso.

ÃËÎ‡ˇ ‰Â‚Û¯Í‡, ÁÎ‡ˇ ÛÎ˚·Í‡,
ﬂ Î¸ ÌÂ Ó·Â˛ ÓÚ ÒËÌÂ„Ó ‚Á„Îˇ‰‡?
ÃÌÓ„Ó ÏÌÂ ÌÛÊÌÓ Ë ÏÌÓ„Ó ÌÂ Ì‡‰Ó.

Estamos tan distantes e somos tan distintos:
Ti es nova; eu, todo vivín.
A felicidade é para os mozos e para min só queda patexar
Os recordos nunha noite de gran nevada.

“‡Í Ï˚ ‰‡ÎÂÍË Ë Ú‡Í ÌÂ ÒıÓÊË “˚ ÏÓÎÓ‰‡ˇ, ‡ ˇ ‚ÒÂ ÔÓÊËÎ.
ﬁÌÓ¯‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸Â, ‡ ÏÌÂ ÎË¯¸ Ô‡ÏˇÚ¸
—ÌÂÊÌÓ˛ ÌÓ˜¸˛ ‚ ÎËıÛ˛ Á‡ÏˇÚ¸.

Non me saciaron de caricias, a tempestade é o meu violín.
O teu sorriso atormenta o meu corazón.

ﬂ ÌÂ Á‡Î‡ÒÍ‡Ì - ·Ûˇ ÏÌÂ ÒÍËÔÍ‡.
—Â‰ˆÂ ÏÂÚÂÎËÚ Ú‚Óˇ ÛÎ˚·Í‡.

4/5 de outubro 1925

4/5 ÓÍÚˇ·ˇ 1925
*****

Ao can de Kachálov

Собаке качалова

Dáme, Jim, a pata para ter sorte,
Unha pata así xamais na vida vin.
Ímoslle ladrar xuntos baixo a lúa
A este día sereno, silencioso.
Dáme, Jim, a pata para ter sorte,

ƒ‡È, ƒÊËÏ, Ì‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â Î‡ÔÛ ÏÌÂ,
“‡ÍÛ˛ Î‡ÔÛ ÌÂ ‚Ë‰‡Î ˇ ÒÓ‰Û.
ƒ‡‚‡È Ò ÚÓ·ÓÈ ÔÓÎ‡ÂÏ ÔË ÎÛÌÂ
Õ‡ ÚËıÛ˛, ·ÂÒ¯ÛÏÌÛ˛ ÔÓ„Ó‰Û.
ƒ‡È, ƒÊËÏ, Ì‡ Ò˜‡ÒÚ¸Â Î‡ÔÛ ÏÌÂ.

Por favor, querido, non te lambas.
A ver se entendes polo menos o esencial.
Pois non sabes ti o que é a vida,
Nin sabes tampouco que paga a pena vivila.

œÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, „ÓÎÛ·˜ËÍ, ÌÂ ÎËÊËÒ¸.
œÓÈÏË ÒÓ ÏÌÓÈ ıÓÚ¸ Ò‡ÏÓÂ ÔÓÒÚÓÂ.
¬Â‰¸ Ú˚ ÌÂ ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÊËÁÌ¸,
ÕÂ ÁÌ‡Â¯¸ Ú˚, ˜ÚÓ ÊËÚ¸ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÒÚÓËÚ.

O teu amo é amable e famoso,
E ten moitos convidados na casa a miúdo,
E cada un, sorrindo, afánase
En tocar o teu pelo de veludo.

’ÓÁˇËÌ Ú‚ÓÈ Ë ÏËÎ Ë ÁÌ‡ÏÂÌËÚ,
» Û ÌÂ„Ó „ÓÒÚÂÈ ·˚‚‡ÂÚ ‚ ‰ÓÏÂ ÏÌÓ„Ó,
» Í‡Ê‰˚È, ÛÎ˚·‡ˇÒ¸, ÌÓÓ‚ËÚ
“Â·ˇ ÔÓ ¯ÂÒÚË ·‡ı‡ÚÌÓÈ ÔÓÚÓ„‡Ú¸.

Para seres un can es tremendamente guapo,
Co teu agradable aire de confianza.
E, sen que ninguén che pida nada,
Como un amigo borracho, poste a bicar.

“˚ ÔÓ-ÒÓ·‡˜¸Ë ‰¸ˇ‚ÓÎ¸ÒÍË Í‡ÒË‚,
— Ú‡ÍÓ˛ ÏËÎÓ˛ ‰Ó‚Â˜Ë‚ÓÈ ÔËˇÚˆÂÈ.
», ÌËÍÓ„Ó ÌË Í‡ÔÎË ÌÂ ÒÔÓÒË‚,
‡Í Ô¸ˇÌ˚È ‰Û„, Ú˚ ÎÂÁÂ¯¸ ˆÂÎÓ‚‡Ú¸Òˇ.

Meu querido Jim, entre os teus convidados
Hóuboos de todo o tipo e casta.
Pero aquela, a máis triste e calada,
Por casualidade por aquí non frecuentaba?

ÃÓÈ ÏËÎ˚È ƒÊËÏ, ÒÂ‰Ë Ú‚ÓËı „ÓÒÚÂÈ
“‡Í ÏÌÓ„Ó ‚ÒˇÍËı Ë ÌÂ‚ÒˇÍËı ·˚ÎÓ.
ÕÓ Ú‡, ˜ÚÓ ‚ÒÂı ·ÂÁÏÓÎ‚ÌÂÈ Ë „ÛÒÚÌÂÈ,
—˛‰‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚‰Û„ ÌÂ Á‡ıÓ‰ËÎ‡?

Ela virá, douche a miña palabra.
E de non estar eu, buscando a súa ollada,
Lámbelle por min a man con cariño
Por todo o que fun e non fun culpable.

ŒÌ‡ ÔË‰ÂÚ, ‰‡˛ ÚÂ·Â ÔÓÛÍÛ.
» ·ÂÁ ÏÂÌˇ, ‚ ÂÂ ÛÒÚ‡‚ˇÒ¸ ‚Á„Îˇ‰,
“˚ Á‡ ÏÂÌˇ ÎËÁÌË ÂÈ ÌÂÊÌÓ ÛÍÛ
«‡ ‚ÒÂ, ‚ ˜ÂÏ ·˚Î Ë ÌÂ ·˚Î ‚ËÌÓ‚‡Ú.

1925

1925
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O home de negro

Черный человек

Meu amigo, meu amigo,
Atópome moi moi mal.
Non sei de onde vén esta dor.
Tal vez é o vento que asubía
Sobre o campo ermo e baldío,
Ou tal vez, como un souto en setembro,
Se disemina polo cerebro o alcohol.

ƒÛ„ ÏÓÈ, ‰Û„ ÏÓÈ,
ﬂ Ó˜ÂÌ¸ Ë Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎÂÌ.
—‡Ï ÌÂ ÁÌ‡˛, ÓÚÍÛ‰‡ ‚ÁˇÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ ·ÓÎ¸.
“Ó ÎË ‚ÂÚÂ Ò‚ËÒÚËÚ
Õ‡‰ ÔÛÒÚ˚Ï Ë ·ÂÁÎ˛‰Ì˚Ï ÔÓÎÂÏ,
“Ó Î¸, Í‡Í Ó˘Û ‚ ÒÂÌÚˇ·¸,
ŒÒ˚Ô‡ÂÚ ÏÓÁ„Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸.

A cabeza axítame as orellas,
Como o paxaro as súas ás.
É incapaz de manterse
De pé sobre o pescozo.
O home de negro,
Negro, negro
O home de negro
Senta ao meu carón na cama,
O home de negro
Non me deixa durmir en toda a noite.

√ÓÎÓ‚‡ ÏÓˇ Ï‡¯ÂÚ Û¯‡ÏË,
‡Í Í˚Î¸ˇÏË ÔÚËˆ‡.
≈È Ì‡ ¯ÂÂ ÌÓ„Ë
Ã‡ˇ˜ËÚ¸ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ‚ÏÓ˜¸.
◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
◊ÂÌ˚È, ˜ÂÌ˚È,
◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Õ‡ ÍÓ‚‡Ú¸ ÍÓ ÏÌÂ Ò‡‰ËÚÒˇ,
◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
—Ô‡Ú¸ ÌÂ ‰‡ÂÚ ÏÌÂ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸.

O home de negro
Pasa o dedo por un libro noxento
E, narnexando sobre min,
Como un monxe sobre un defunto,
Leme a vida
Dun canalla e borrachón,
Provocándome na alma tristura e medo.
O home de negro
Negro, negro!

◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
¬Ó‰ËÚ Ô‡Î¸ˆÂÏ ÔÓ ÏÂÁÍÓÈ ÍÌË„Â
», „ÌÛÒ‡‚ˇ Ì‡‰Ó ÏÌÓÈ,
‡Í Ì‡‰ ÛÒÓÔ¯ËÏ ÏÓÌ‡ı,
◊ËÚ‡ÂÚ ÏÌÂ ÊËÁÌ¸
‡ÍÓ„Ó-ÚÓ ÔÓı‚ÓÒÚ‡ Ë Á‡·ÛÎ‰˚„Ë,
Õ‡„ÓÌˇˇ Ì‡ ‰Û¯Û ÚÓÒÍÛ Ë ÒÚ‡ı.
◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
◊ÂÌ˚È, ˜ÂÌ˚È!

“Escoita, escoita,
Balbúceme,
O libro está cheo de moitos e moi fermosos
Pensamentos e plans.
Este home
Vivía no país
Dos máis detestables
Matóns e estafadores.

"—ÎÛ¯‡È, ÒÎÛ¯‡È, ¡ÓÏÓ˜ÂÚ ÓÌ ÏÌÂ, ¬ ÍÌË„Â ÏÌÓ„Ó ÔÂÍ‡ÒÌÂÈ¯Ëı
Ã˚ÒÎÂÈ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚.
›ÚÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
œÓÊË‚‡Î ‚ ÒÚ‡ÌÂ
—‡Ï˚ı ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸Ì˚ı
√ÓÏËÎ Ë ¯‡Î‡Ú‡ÌÓ‚.

En decembro, naquel país
A neve é diabolicamente pura,
E a xistras fan bailar
As alegres rocas.
Era aquel home un oportunista,
Pero da máis alta
E mellor categoría.

¬ ‰ÂÍ‡·Â ‚ ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ
—ÌÂ„ ‰Ó ‰¸ˇ‚ÓÎ‡ ˜ËÒÚ,
» ÏÂÚÂÎË Á‡‚Ó‰ˇÚ
¬ÂÒÂÎ˚Â ÔˇÎÍË.
¡˚Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÚÓÚ ‡‚‡ÌÚ˛ËÒÚ,
ÕÓ Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ
» ÎÛ˜¯ÂÈ Ï‡ÍË.

Era elegante,
E por riba, poeta,
De escasa aínda
Que de enxeñosa forza,
E a unha muller,
De máis de corenta anos,
Chamábaa nena mala
E súa querida.

¡˚Î ÓÌ ËÁˇ˘ÂÌ,
ÚÓÏÛ Ê ÔÓ˝Ú,
’ÓÚ¸ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ,
ÕÓ Ûı‚‡ÚËÒÚÓÈ ÒËÎÓ˛,
» Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌÛ,
—ÓÓÍ‡ Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ,
Õ‡Á˚‚‡Î ÒÍ‚ÂÌÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ
» Ò‚ÓÂ˛ ÏËÎÓ˛.

A felicidade, dicía el,
É ter destreza de mente e mans.
Todas as almas torpes
Sábense sempre desgraciadas.
Pouco importa
Que tanto sufrimento
Proveña de xestos
Finxidos e falsos.

—˜‡ÒÚ¸Â, - „Ó‚ÓËÎ ÓÌ, ≈ÒÚ¸ ÎÓ‚ÍÓÒÚ¸ ÛÏ‡ Ë ÛÍ.
¬ÒÂ ÌÂÎÓ‚ÍËÂ ‰Û¯Ë
«‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı ‚ÒÂ„‰‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚.
›ÚÓ ÌË˜Â„Ó,
◊ÚÓ ÏÌÓ„Ó ÏÛÍ
œËÌÓÒˇÚ ËÁÎÓÏ‡ÌÌ˚Â
» ÎÊË‚˚Â ÊÂÒÚ˚.

Nas tormentas, nas tempestades,
Nas xeadas cotiás
Ante as duras perdas
E cando te invade a tristeza,
Aparentar estar riseiro e natural
É a máis elevada arte do universo”.

¬ „ÓÁ˚, ‚ ·ÛË,
¬ ÊËÚÂÈÒÍÛ˛ ÒÚ˚Ì¸,
œË ÚˇÊÂÎ˚ı ÛÚ‡Ú‡ı
» ÍÓ„‰‡ ÚÂ·Â „ÛÒÚÌÓ,
‡Á‡Ú¸Òˇ ÛÎ˚·˜Ë‚˚Ï Ë ÔÓÒÚ˚Ï —‡ÏÓÂ ‚˚Ò¯ÂÂ ‚ ÏËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó".

“Home de negro!
No te atrevas a iso!
Abofé non é o teu medio
De vida mergullarse.
Que me importa a min a vida
Dun poeta escandaloso.
Por favor, a outros
Váillela ler e contar.

"◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ!
“˚ ÌÂ ÒÏÂÂ¯¸ ˝ÚÓ„Ó!
“˚ ‚Â‰¸ ÌÂ Ì‡ ÒÎÛÊ·Â
∆Ë‚Â¯¸ ‚Ó‰ÓÎ‡ÁÓ‚ÓÈ.
◊ÚÓ ÏÌÂ ‰Ó ÊËÁÌË
—Í‡Ì‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡.
œÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‰Û„ËÏ
◊ËÚ‡È Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡È".

O home de negro
Óllame a fito.
E os ollos cóbrense
Dun vómito azul,
Como querendo dicirme
Que son un rufián e un ladrón,
Que con descaro e insolencia
Roubara a alguén.
................

◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
√Îˇ‰ËÚ Ì‡ ÏÂÌˇ ‚ ÛÔÓ.
» „Î‡Á‡ ÔÓÍ˚‚‡˛ÚÒˇ
√ÓÎÛ·ÓÈ ·ÎÂ‚ÓÚÓÈ, —ÎÓ‚ÌÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÏÌÂ,
◊ÚÓ ˇ ÊÛÎËÍ Ë ‚Ó,
“‡Í ·ÂÒÒÚ˚‰ÌÓ Ë Ì‡„ÎÓ
Œ·ÓÍ‡‚¯ËÈ ÍÓ„Ó-ÚÓ.
............

Meu amigo, meu amigo,
Atópome moi moi mal.
Non sei de onde meu vén esta dor.
Tal vez é o vento que asubía
Sobre o campo ermo e baldío,
Ou tal vez, como un souto en setembro,
Se disemina polo cerebro o alcohol.

ƒÛ„ ÏÓÈ, ‰Û„ ÏÓÈ,
ﬂ Ó˜ÂÌ¸ Ë Ó˜ÂÌ¸ ·ÓÎÂÌ.
—‡Ï ÌÂ ÁÌ‡˛, ÓÚÍÛ‰‡ ‚ÁˇÎ‡Ò¸ ˝Ú‡ ·ÓÎ¸.
“Ó ÎË ‚ÂÚÂ Ò‚ËÒÚËÚ
Õ‡‰ ÔÛÒÚ˚Ï Ë ·ÂÁÎ˛‰Ì˚Ï ÔÓÎÂÏ,
“Ó Î¸, Í‡Í Ó˘Û ‚ ÒÂÌÚˇ·¸,
ŒÒ˚Ô‡ÂÚ ÏÓÁ„Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸.

Está a noite fría.
O cruce de camiños está nun silencio sereno.
Estou só xunto a fiestra,
Nin hóspede nin amigo agardo.
Toda a chaira fica cuberta
De cal en po e mol,
E as árbores, como xinetes,
Agrúpanse no noso xardín.

ÕÓ˜¸ ÏÓÓÁÌ‡ˇ.
“Ëı ÔÓÍÓÈ ÔÂÂÍÂÒÚÍ‡.
ﬂ Ó‰ËÌ Û ÓÍÓ¯Í‡,
ÕË „ÓÒÚˇ, ÌË ‰Û„‡ ÌÂ Ê‰Û.
¬Òˇ ‡‚ÌËÌ‡ ÔÓÍ˚Ú‡
—˚ÔÛ˜ÂÈ Ë Ïˇ„ÍÓÈ ËÁ‚ÂÒÚÍÓÈ,
» ‰ÂÂ‚¸ˇ, Í‡Í ‚Ò‡‰ÌËÍË,
—˙Âı‡ÎËÒ¸ ‚ Ì‡¯ÂÏ Ò‡‰Û.

Nalgures está chorando
Unha funesta ave nocturna.
Os xinetes de madeira
Sementan un ruído de cascos.
Velaquí que de novo o de negro

√‰Â-ÚÓ ÔÎ‡˜ÂÚ
ÕÓ˜Ì‡ˇ ÁÎÓ‚Â˘‡ˇ ÔÚËˆ‡.
ƒÂÂ‚ˇÌÌ˚Â ‚Ò‡‰ÌËÍË
—Â˛Ú ÍÓÔ˚ÚÎË‚˚È ÒÚÛÍ.
¬ÓÚ ÓÔˇÚ¸ ˝ÚÓÚ ˜ÂÌ˚È

Séntase na miña butaca,
Levantado o seu sombreiro de copa
E botando para atrás con descoido a levita.

Õ‡ ÍÂÒÎÓ ÏÓÂ Ò‡‰ËÚÒˇ,
œËÔÓ‰Ìˇ‚ Ò‚ÓÈ ˆËÎËÌ‰
» ÓÚÍËÌÛ‚ ÌÂ·ÂÊÌÓ Ò˛ÚÛÍ.

“Escoita, escoita!”
Roufeña ollándome á cara,
Máis preto aínda
Máis preto se inclina.
Nunca vin que ningún
Canalla
Tan parva e inutilmente
Sufrise de insomnio.

"—ÎÛ¯‡È, ÒÎÛ¯‡È! ’ËÔËÚ ÓÌ, ÒÏÓÚˇ ÏÌÂ ‚ ÎËˆÓ,
—‡Ï ‚ÒÂ ·ÎËÊÂ
» ·ÎËÊÂ ÍÎÓÌËÚÒˇ. ﬂ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ· ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸
»Á ÔÓ‰ÎÂˆÓ‚
“‡Í ÌÂÌÛÊÌÓ Ë „ÎÛÔÓ
—Ú‡‰‡Î ·ÂÒÒÓÌÌËˆÂÈ.

Ah, tal vez me equivoque!
Abofé hoxe hai lúa.
Que máis se precisa
Neste mundiño ebrio de somnolencia?
Quizais coas coxas gordas
Ás agachadas apareza “ela”,
E ti vaslle ler
A túa lírica lánguida e agoniante?

¿ı, ÔÓÎÓÊËÏ, Ó¯Ë·Òˇ!
¬Â‰¸ Ì˚Ì˜Â ÎÛÌ‡.
◊ÚÓ ÊÂ ÌÛÊÌÓ Â˘Â
Õ‡ÔÓÂÌÌÓÏÛ ‰ÂÏÓÈ ÏËËÍÛ?
ÃÓÊÂÚ, Ò ÚÓÎÒÚ˚ÏË ÎˇÊÍ‡ÏË
“‡ÈÌÓ ÔË‰ÂÚ "ÓÌ‡",
» Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ˜ËÚ‡Ú¸
—‚Ó˛ ‰ÓıÎÛ˛ ÚÓÏÌÛ˛ ÎËËÍÛ?

Ah, encántanme os poetas!
Son xente divertida.
Neles sempre atopo
Unha historia, coñecida de memoria,
Igual que a unha estudante con grans
Alguén feo e guedelludo
Fálalle de universos,
Derramándose de desexo sexual.

¿ı, Î˛·Î˛ ˇ ÔÓ˝ÚÓ‚!
«‡·‡‚Ì˚È Ì‡Ó‰.
¬ ÌËı ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ıÓÊÛ ˇ
»ÒÚÓË˛, ÒÂ‰ˆÛ ÁÌ‡ÍÓÏÛ˛, ‡Í Ô˚˘‡‚ÓÈ ÍÛÒËÒÚÍÂ
ƒÎËÌÌÓ‚ÓÎÓÒ˚È ÛÓ‰
√Ó‚ÓËÚ Ó ÏË‡ı,
œÓÎÓ‚ÓÈ ËÒÚÂÍ‡ˇ ËÒÚÓÏÓ˛.

Non sei, non recordo,
Nunha aldea,
Tal vez en Kaluga,
Ou tal vez en Riazán.
Vivía un rapaz
Nunha familia de humildes campesiños,
De pelo louro,
De ollos azuis…

ÕÂ ÁÌ‡˛, ÌÂ ÔÓÏÌ˛,
¬ Ó‰ÌÓÏ ÒÂÎÂ,
ÃÓÊÂÚ, ‚ ‡ÎÛ„Â,
¿ ÏÓÊÂÚ, ‚ –ˇÁ‡ÌË,
∆ËÎ Ï‡Î¸˜ËÍ
¬ ÔÓÒÚÓÈ ÍÂÒÚ¸ˇÌÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â,
∆ÂÎÚÓ‚ÓÎÓÒ˚È,
— „ÓÎÛ·˚ÏË „Î‡Á‡ÏË...

E velaquí que se fixo adulto,
E ademais, poeta,
De escasa aínda
Que de enxeñosa forza,
E a unha muller
De máis de corenta anos
Chamábaa nena mala
E súa querida”.

» ‚ÓÚ ÒÚ‡Î ÓÌ ‚ÁÓÒÎ˚Ï,
ÚÓÏÛ Ê ÔÓ˝Ú,
’ÓÚ¸ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ,
ÕÓ Ûı‚‡ÚËÒÚÓÈ ÒËÎÓ˛,
» Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ÊÂÌ˘ËÌÛ,
—ÓÓÍ‡ Ò ÎË¯ÌËÏ ÎÂÚ,
Õ‡Á˚‚‡Î ÒÍ‚ÂÌÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÓÈ
» Ò‚ÓÂ˛ ÏËÎÓ˛"

“Home de negro!
Es un hóspede detestable.
Hai ben tempo que esta fama
De ti se propaga”.
Estou rabioso, enfurecido,
E o meu bastón lanzo
Dereito ao seu fociño,
Ao seu cello…

"◊ÂÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ!
“˚ ÔÂÒÍ‚ÂÌ˚È „ÓÒÚ¸.
›ÚÓ ÒÎ‡‚‡ ‰‡‚ÌÓ
œÓ ÚÂ·ˇ ‡ÁÌÓÒËÚÒˇ".
ﬂ ‚Á·Â¯ÂÌ, ‡Á˙ˇÂÌ,
» ÎÂÚËÚ ÏÓˇ ÚÓÒÚ¸
œˇÏÓ Í ÏÓ‰Â Â„Ó,
¬ ÔÂÂÌÓÒËˆÛ...

.............

.............

…Morreu a lúa,
Azúlase a alba na ventá.
Ai de ti, noite!
Noite, que estragaches ti?
Fico de pé co sombreiro de copa.
Non hai ninguén comigo.
Eu só…
E un espello roto…

...ÃÂÒˇˆ ÛÏÂ,
—ËÌÂÂÚ ‚ ÓÍÓ¯ÍÓ ‡ÒÒ‚ÂÚ.
¿ı Ú˚, ÌÓ˜¸!
◊ÚÓ Ú˚, ÌÓ˜¸, Ì‡ÍÓ‚ÂÍ‡Î‡?
ﬂ ‚ ˆËÎËÌ‰Â ÒÚÓ˛.
ÕËÍÓ„Ó ÒÓ ÏÌÓÈ ÌÂÚ.
ﬂ Ó‰ËÌ...
» ‡Á·ËÚÓÂ ÁÂÍ‡ÎÓ...

14 de novembro de 1925

14 ÌÓˇ·ˇ 1925
*****

Arde, estrela miña, non caias

Гори, звезда моя, не падай

Arde, estrela miña, non caias.
Derrama os teus raios fríos,
Abofé que tras as reixas do camposanto
Non latexa ningún corazón vivo.

√ÓË, Á‚ÂÁ‰‡ ÏÓˇ, ÌÂ Ô‡‰‡È.
–ÓÌˇÈ ıÓÎÓ‰Ì˚Â ÎÛ˜Ë.
¬Â‰¸ Á‡ ÍÎ‡‰·Ë˘ÂÌÒÍÓÈ Ó„‡‰ÓÈ
∆Ë‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ ÌÂ ÒÚÛ˜ËÚ.

Resplandeces en agosto e no centeo
E enches o silencio do campo
Co tremor saloucante
Das bubelas sen migrar.

“˚ Ò‚ÂÚË¯¸ ‡‚„ÛÒÚÓÏ Ë ÓÊ¸˛
» Ì‡ÔÓÎÌˇÂ¯¸ ÚË¯¸ ÔÓÎÂÈ
“‡ÍÓÈ ˚‰‡ÎËÒÚÓ˛ ‰ÓÊ¸˛
ÕÂÓÚÎÂÚÂ‚¯Ëı ÊÛ‡‚ÎÂÈ.

E, alzando a cabeza aínda máis arriba,
Tal vez tras o bosque, tras o outeiro
De novo escoito aquela canción
Da natal terra e da casa natal.

», „ÓÎÓ‚Û ‚Á‰˚Ï‡ˇ ‚˚¯Â,
ÕÂ ÚÓ Á‡ Ó˘ÂÈ - Á‡ ıÓÎÏÓÏ
ﬂ ÒÌÓ‚‡ ˜¸˛-ÚÓ ÔÂÒÌ˛ ÒÎ˚¯Û
œÓ ÓÚ˜ËÈ Í‡È Ë ÓÚ˜ËÈ ‰ÓÏ.

E o dourado outono,
Que chucha o zume dos bidueiros,
Por todos aqueles que amei e abandonei
Chora as súas follas na area.

» ÁÓÎÓÚÂ˛˘‡ˇ ÓÒÂÌ¸,
¬ ·ÂÂÁ‡ı Û·‡‚Îˇˇ ÒÓÍ,
«‡ ‚ÒÂı, ÍÓ„Ó Î˛·ËÎ Ë ·ÓÒËÎ,
ÀËÒÚ‚Ó˛ ÔÎ‡˜ÂÚ Ì‡ ÔÂÒÓÍ.

Seino, seino. Axiña, moi axiña,
Non por culpa miña nin allea
Tras unha baixa cerca fúnebre
Terei tamén que xacer.

ﬂ ÁÌ‡˛, ÁÌ‡˛. —ÍÓÓ, ÒÍÓÓ
ÕË ÔÓ ÏÓÂÈ, ÌË ˜¸ÂÈ ‚ËÌÂ
œÓ‰ ÌËÁÍËÏ Ú‡ÛÌ˚Ï Á‡·ÓÓÏ
ÀÂÊ‡Ú¸ ÔË‰ÂÚÒˇ Ú‡Í ÊÂ ÏÌÂ.

Extinguirase a doce chama,
E o meu corazón tornarase en po.
Os amigos colocarán unha lápida
Cun alegre epitafio en verso.

œÓ„‡ÒÌÂÚ Î‡ÒÍÓ‚ÓÂ ÔÎ‡Ïˇ,
» ÒÂ‰ˆÂ ÔÂ‚‡ÚËÚÒˇ ‚ Ô‡ı.
ƒÛÁ¸ˇ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÂ˚È Í‡ÏÂÌ¸
— ‚ÂÒÂÎÓÈ Ì‡‰ÔËÒ¸˛ ‚ ÒÚËı‡ı.

Mais, atendendo á tristeza fúnebre,
Eu compoñería así para min:
Amou a patria e a terra,
Como o borracho a súa taberna.

ÕÓ, ÔÓ„Â·‡Î¸ÌÓÈ „ÛÒÚË ‚ÌÂÏÎˇ,
ﬂ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ÒÎÓÊËÎ ·˚ Ú‡Í:
À˛·ËÎ ÓÌ Ó‰ËÌÛ Ë ÁÂÏÎ˛,
‡Í Î˛·ËÚ Ô¸ˇÌËˆ‡ Í‡·‡Í.

Agosto 1925

¿‚„ÛÒÚ 1925

*****

Adeus, meu amigo, adeus1

До свиданья, друг мой, до свиданья

Adeus, meu amigo, adeus.
Querido meu, lévote no meu corazón.
A despedida predestinada
Prométenos un reencontro posterior.

ƒÓ Ò‚Ë‰‡Ì¸ˇ, ‰Û„ ÏÓÈ, ‰Ó Ò‚Ë‰‡Ì¸ˇ.
ÃËÎ˚È ÏÓÈ, Ú˚ Û ÏÂÌˇ ‚ „Û‰Ë.
œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ ‡ÒÒÚ‡‚‡Ì¸Â
Œ·Â˘‡ÂÚ ‚ÒÚÂ˜Û ‚ÔÂÂ‰Ë.

Adeus, meu amigo, sen darse a man, sen palabras,
Non te aflixas nin ensombrezas o cello,
Nesta vida morrer non é algo novo,
Mais vivir, abofé, tampouco é algo inédito.

ƒÓ Ò‚Ë‰‡Ì¸ˇ, ‰Û„ ÏÓÈ, ·ÂÁ ÛÍË, ·ÂÁ
ÒÎÓ‚‡,
ÕÂ „ÛÒÚË Ë ÌÂ ÔÂ˜‡Î¸ ·Ó‚ÂÈ, ¬ ˝ÚÓÈ ÊËÁÌË ÛÏË‡Ú¸ ÌÂ ÌÓ‚Ó,
ÕÓ Ë ÊËÚ¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ ÌÓ‚ÂÈ.

1925

1925

Poema-testamento que Esenin escribiu con sangue na noite do seu suicidio, o 27 de decembro de 1925 en
Leningrado. O destinatario é Anatoli Marienkov.
*****
*****

Vladímir Maiakovskii
Vladímir Maiakovskii naceu en Bagdadi (Xeorxia) o 19 de xullo de 1893. Destacou como poeta, dramaturgo e
difusor de propaganda bolxevique. Fundou o Futurismo ruso xunto con Burliuk e Khlébnikov. En 1912 publicaron o
seu manifesto Labazada ao gusto do público. As súas primeiras creacións reflicten xa os contidos futuristas. Son
poemas longos como A nube en pantalóns ou A frauta espiña dorsal.
A partir do triunfo da revolución soviética acentúa o seu compromiso ideolóxico en poemas propagandísticos como
“Oda á revolución” (1918), “O poeta proletario” (1918) ou o panexírico canto á morte Lenin en 1924. Nestes
poemas emprega un ton directo e unha linguaxe cotiá.
Sen embargo, Maiakovskii é tamén un gran poeta lírico con poemas de fondo sentimento: Poemas como “A Lilichka”
(1916) ou “Amo” (1922) amosan un poeta que sabe manexar os tempos do amor. A relación amorosa con Lilia Brick
inspira a maior parte dos seus poemas amorosos.
Na década dos anos vinte Maiakovskii viaxou por Europa e Estados Unidos tratando de afianzar o novo estado
soviético por medio da propaganda cultural. Sen embargo, ao final da súa vida sufriu un forte desengano político ao
non ser comprendido polos dirixentes soviéticos, que preferían unha arte máis burguesa e convencional. Iso acabou
por marxinalo da escena cultural e desembocou no seu suicidio o 14 de abril de 1930.
Maiakovskii sempre foi un personaxe impoñente e provocador no só polo seu aspecto físico senón tamén póla forza
das súas creacións. A pesar da súa vinculación ideolóxica, a súa obra ten tanta carga emotiva que transcende o
puramente propagandístico. Influíu sobre escritores como Tsvetáieva ou Pasternak.
Algunha das súas mellores obras son “A nube en pantalóns” (1915), “Home” (1918), “Lenin” (1924), “Ben” (1927)
ou a súa obra mestra inacabada “A plena voz” (1930). Tamén é autor da obras teatrais A chinche (1928) e O baño
(1929).
*****
*****
E seriades capaces?

А вы могли бы?

Borrei cun golpe o mapa do día cotiá
vertendo a tinta dun frasco;
mostrei nun prato de xelatina
os pómulos oblicuos do océano.
Nas escamas dun peixe de folla de lata
lin as chamadas duns beizos novos.
E vós
de tocar un nocturno
seriades capaces
na frauta dun cano das tubaxes?

ﬂ Ò‡ÁÛ ÒÏ‡Á‡Î Í‡ÚÛ ·Û‰Ìˇ,
ÔÎÂÒÌÛ‚¯Ë Í‡ÒÍÛ ËÁ ÒÚ‡Í‡Ì‡;
ˇ ÔÓÍ‡Á‡Î Ì‡ ·Î˛‰Â ÒÚÛ‰Ìˇ
ÍÓÒ˚Â ÒÍÛÎ˚ ÓÍÂ‡Ì‡.
Õ‡ ˜Â¯ÛÂ ÊÂÒÚˇÌÓÈ ˚·˚
ÔÓ˜ÂÎ ˇ ÁÓ‚˚ ÌÓ‚˚ı „Û·.
¿ ‚˚
ÌÓÍÚ˛Ì Ò˚„‡Ú¸
ÏÓ„ÎË ·˚
Ì‡ ÙÎÂÈÚÂ ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÚÛ·?

1913

1913
*****

Escoitade!

Послушайте!

Escoitade!
É certo que se as estrelas acenden…

œÓÒÎÛ¯‡ÈÚÂ!
¬Â‰¸, ÂÒÎË Á‚ÂÁ‰˚ Á‡ÊË„‡˛Ú -

quere dicir que son necesarias para alguén?
Quere dicir que alguén desexa que estean?
Quere dicir que alguén chama a estes gargallos
perlas?
E, consumíndose
nun vendaval de po do mediodía,
irrompe ante deus,
temendo que chega tarde,
chora,
bícalle a man nodosa,
implora
que sempre haxa unha estrela!
xura
que non soporta esa dor sen as estrelas!
E logo
anda inquedo,
pero aparentemente sereno.
Dille a alguén:
“Que, a que agora nada?
A que non tes medo?
Non é?!”
Escoitade!
Abofé, se as estrelas
acenden
quere dicir que son necesarias para alguén?
Quere dicir que isto é imprescindible
para que cada noite
sobre os tellados
se acenda aínda polo menos unha estrela?!

ÁÌ‡˜ËÚ - ˝ÚÓ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ÌÛÊÌÓ?
«Ì‡˜ËÚ - ÍÚÓ-ÚÓ ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ·˚ÎË?
«Ì‡˜ËÚ - ÍÚÓ-ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ ˝ÚË ÔÎÂ‚Ó˜ÍË
ÊÂÏ˜ÛÊËÌÓÈ?
», Ì‡‰˚‚‡ˇÒ¸
‚ ÏÂÚÂÎˇı ÔÓÎÛ‰ÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË,
‚˚‚‡ÂÚÒˇ Í ·Ó„Û,
·ÓËÚÒˇ, ˜ÚÓ ÓÔÓÁ‰‡Î,
ÔÎ‡˜ÂÚ,
ˆÂÎÛÂÚ ÂÏÛ ÊËÎËÒÚÛ˛ ÛÍÛ,
ÔÓÒËÚ ˜ÚÓ· Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·˚Î‡ Á‚ÂÁ‰‡! ÍÎˇÌÂÚÒˇ ÌÂ ÔÂÂÌÂÒÂÚ ˝ÚÛ ·ÂÁÁ‚ÂÁ‰ÌÛ˛ ÏÛÍÛ!
¿ ÔÓÒÎÂ
ıÓ‰ËÚ ÚÂ‚ÓÊÌ˚È,
ÌÓ ÒÔÓÍÓÈÌ˚È Ì‡ÛÊÌÓ.
√Ó‚ÓËÚ ÍÓÏÛ-ÚÓ:
"¬Â‰¸ ÚÂÔÂ¸ ÚÂ·Â ÌË˜Â„Ó?
ÕÂ ÒÚ‡¯ÌÓ?
ƒ‡?!"
œÓÒÎÛ¯‡ÈÚÂ!
¬Â‰¸, ÂÒÎË Á‚ÂÁ‰˚
Á‡ÊË„‡˛Ú ÁÌ‡˜ËÚ - ˝ÚÓ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ÌÛÊÌÓ?
«Ì‡˜ËÚ - ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰˚È ‚Â˜Â
Ì‡‰ Í˚¯‡ÏË
Á‡„Ó‡Î‡Ò¸ ıÓÚ¸ Ó‰Ì‡ Á‚ÂÁ‰‡?!

1914

1914
*****

A vostedes!

Вам!

A Vostedes, que vivides de orxía en orxía,
que teñen baño e retrete quente!
Como non se avergonzan dos nomeados á Cruz de San Xurxo
ao buscalos nas columnas dos xornais?!

¬‡Ï, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÏ Á‡ Ó„ËÂÈ Ó„Ë˛,
ËÏÂ˛˘ËÏ ‚‡ÌÌÛ˛ Ë ÚÂÔÎ˚È ÍÎÓÁÂÚ!
‡Í ‚‡Ï ÌÂ ÒÚ˚‰ÌÓ Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Í √ÂÓ„Ë˛
‚˚˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ËÁ ÒÚÓÎ·ˆÓ‚ „‡ÁÂÚ?!

Seica non sabedes, mediocres, innumerables,
que só pensades en como vos fartar mellor
que tal vez neste momento unha bomba as pernas
lle arrincou ao tenente Petrov..?

«Ì‡ÂÚÂ ÎË ‚˚, ·ÂÁ‰‡Ì˚Â, ÏÌÓ„ËÂ,
‰ÛÏ‡˛˘ËÂ Ì‡Ê‡Ú¸Òˇ ÎÛ˜¯Â Í‡Í, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÒÂÈ˜‡Ò ·ÓÏ·ÓÈ ÌÓ„Ë
‚˚‰‡ÎÓ Û œÂÚÓ‚‡ ÔÓÛ˜ËÍ‡?..

Se el, levado ao matadoiro,
de pronto vise, cuberto de feridas,
como vós cos beizos emporcados de costeletas
lascivamente cantaruxades a Severianin!

≈ÒÎË · ÓÌ, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚È Ì‡ Û·ÓÈ,
‚‰Û„ Û‚Ë‰ÂÎ, ËÁ‡ÌÂÌÌ˚È,
Í‡Í ‚˚ ËÁÏ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ÍÓÚÎÂÚÂ „Û·ÓÈ
ÔÓıÓÚÎË‚Ó Ì‡ÔÂ‚‡ÂÚÂ —Â‚ÂˇÌËÌ‡[3]!

A vós, amantes de mulleres e de manxares,
darvos a miña vida para compracervos?!
Mellor estarei nun bar de putas
Servindo auga de piña!

¬‡Ï ÎË, Î˛·ˇ˘ËÏ ·‡· ‰‡ ·Î˛‰‡,
ÊËÁÌ¸ ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ‚ Û„Ó‰Û?!
ﬂ ÎÛ˜¯Â ‚ ·‡Â ·Îˇ‰ˇÏ ·Û‰Û
ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ‡Ì‡Ì‡ÒÌÛ˛ ‚Ó‰Û!

1915

<1915>
*****

Unha nube en pantalóns

Облако в штанах

Tetraloxía

“ÂÚ‡ÔÚËı

(Introdución)

(Вступление)

A vosa idea,
que soña pousándose sobre un cerebro amolecido,
como un lacaio cebado sobre un sofá cotroso,

ata fartarme escarnecerei, descarado e mordaz.

¬‡¯Û Ï˚ÒÎ¸,
ÏÂ˜Ú‡˛˘Û˛ Ì‡ ‡ÁÏˇ„˜ÂÌÌÓÏ ÏÓÁ„Û,
Í‡Í ‚˚ÊËÂ‚¯ËÈ Î‡ÍÂÈ Ì‡ Á‡Ò‡ÎÂÌÌÓÈ
ÍÛ¯ÂÚÍÂ,
·Û‰Û ‰‡ÁÌËÚ¸ Ó· ÓÍÓ‚‡‚ÎÂÌÌ˚È ÒÂ‰ˆ‡
ÎÓÒÍÛÚ:
‰ÓÒ˚Ú‡ ËÁ˙ËÁ‰Â‚‡˛Ò¸, Ì‡ı‡Î¸Ì˚È Ë Â‰ÍËÈ.

Non teño na alma nin un só pelo gris,
nin tampouco hai nela tenrura senil!
Atronando o mundo coa forza da miña voz,
vou, fermoso,
cos meus vinte e dous anos.

” ÏÂÌˇ ‚ ‰Û¯Â ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÂ‰Ó„Ó ‚ÓÎÓÒ‡,
Ë ÒÚ‡˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÊÌÓÒÚË ÌÂÚ ‚ ÌÂÈ!
ÃË Ó„ÓÏË‚ ÏÓ˘¸˛ „ÓÎÓÒ‡,
Ë‰Û - Í‡ÒË‚˚È,
‰‚‡‰ˆ‡ÚË‰‚ÛıÎÂÚÌËÈ.

Delicados!
Facedes cadrar o amor co violín.
Os rudos fan cadrar o amor cos timbais.
E vós, coma min, nunca poderedes volvervos do revés,
Para ser todo beizos!

ÕÂÊÌ˚Â!
¬˚ Î˛·Ó‚¸ Ì‡ ÒÍËÔÍË ÎÓÊËÚÂ.
À˛·Ó‚¸ Ì‡ ÎËÚ‡‚˚ ÎÓÊËÚ „Û·˚È.
¿ ÒÂ·ˇ, Í‡Í ˇ, ‚˚‚ÂÌÛÚ¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ,
˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË Ó‰ÌË ÒÔÎÓ¯Ì˚Â „Û·˚!

Veña vostede a aprender
do salón de batista
a cerimoniosa burócrata do partido anxelical.

œËıÓ‰ËÚÂ Û˜ËÚ¸Òˇ ËÁ „ÓÒÚËÌÓÈ ·‡ÚËÒÚÓ‚‡ˇ,
˜ËÌÌ‡ˇ ˜ËÌÓ‚ÌËˆ‡ ‡Ì„ÂÎ¸ÒÍÓÈ ÎË„Ë.

E a que pasa de vagar os beizos,
como unha cociñeira as follas dun libro de receitas.

» ÍÓÚÓ‡ˇ „Û·˚ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÔÂÂÎËÒÚ˚‚‡ÂÚ,
Í‡Í ÍÛı‡Í‡ ÒÚ‡ÌËˆ˚ ÔÓ‚‡ÂÌÌÓÈ ÍÌË„Ë.

Se o desexan
estarei furioso de carne,
- e, como o ceo que cambia de ton se o desexan,
serei irreprochablemente delicado,
non un home, senón unha nube en pantalóns!

’ÓÚËÚÂ ·Û‰Û ÓÚ ÏˇÒ‡ ·Â¯ÂÌ˚È
- Ë, Í‡Í ÌÂ·Ó, ÏÂÌˇˇ ÚÓÌ‡ ıÓÚËÚÂ ·Û‰Û ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ÌÂÊÌ˚È,
ÌÂ ÏÛÊ˜ËÌ‡, ‡ - Ó·Î‡ÍÓ ‚ ¯Ú‡Ì‡ı!

Non creo que exista unha Niza en flor!
Por min se eloxiarán novamente
os homes que xacen como un hospital.
e as mulleres, sobadas, como un refrán.

ÕÂ ‚Â˛, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ˆ‚ÂÚÓ˜Ì‡ˇ ÕËˆˆ‡!
ÃÌÓ˛ ÓÔˇÚ¸ ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ‚ˇÚÒˇ
ÏÛÊ˜ËÌ˚, Á‡ÎÂÊ‡ÌÌ˚Â, Í‡Í ·ÓÎ¸ÌËˆ‡,
Ë ÊÂÌ˘ËÌ˚, ËÒÚÂÔ‡ÌÌ˚Â, Í‡Í ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ‡.

vou irritar cun anaco ensanguentado de corazón:

[…]
IV

IV

María! María! María!
Déixame pasar, María!

Ã‡Ëˇ! Ã‡Ëˇ! Ã‡Ëˇ!
œÛÒÚË, Ã‡Ëˇ!

Non podo vivir nas rúas!
Non queres?
Agardas
que as meixelas se me afundan nas fochiñas da cara,
degustado por todas,
insípido,
a que chegue eu
e desdentado farfalle
que hoxe son
“extraordiariamente honesto”.

ﬂ ÌÂ ÏÓ„Û Ì‡ ÛÎËˆ‡ı!
ÕÂ ıÓ˜Â¯¸?
∆‰Â¯¸,
Í‡Í ˘ÂÍË ÔÓ‚‡ÎˇÚÒˇ ˇÏÍÓ˛,
ÔÓÔÓ·Ó‚‡ÌÌ˚È ‚ÒÂÏË,
ÔÂÒÌ˚È,
ˇ ÔË‰Û
Ë ·ÂÁÁÛ·Ó ÔÓ¯‡ÏÍ‡˛,
˜ÚÓ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ˇ
«Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ˜ÂÒÚÌ˚È».

María,
decátate,
xa comecei a encurvar.

Ã‡Ëˇ,
‚Ë‰Ë¯¸ —
ˇ ÛÊÂ Ì‡˜‡Î ÒÛÚÛÎËÚ¸Òˇ.

Nas rúas
a xente furará a graxa nos seus papos de catro capas,
asomará os olliños,
gastados en corenta anos de leas,
rexoubando
que levo nos dentes
- de novoo pan reseso da caricia de onte.

¬ ÛÎËˆ‡ı
Î˛‰Ë ÊË ÔÓ‰˚ˇ‚ˇÚ ‚ ˜ÂÚ˚Â˝Ú‡ÊÌ˚ı ÁÓ·‡ı,
‚˚ÒÛÌÛÚ „Î‡ÁÍË,
ÔÓÚÂÚ˚Â ‚ ÒÓÓÍ„Ó‰Ó‚ÓÈ Ú‡ÒÍÂ, —
ÔÂÂıËıËÍË‚‡Ú¸Òˇ,
˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ ‚ ÁÛ·‡ı
— ÓÔˇÚ¸! —
˜ÂÒÚ‚‡ˇ ·ÛÎÍ‡ ‚˜Â‡¯ÌÂÈ Î‡ÒÍË.

A chuvia encheu de pranto as beirarrúas,
un rufián rodeado de charcos,
mollado, lambe un cadáver esquecido como un croio das
rúas,
e nas pestanas canas,
si!
nas pestanas de carambo conxelado
hai bágoas de ollos,
si!,
dos ollos caídos dos canlóns.

ƒÓÊ‰¸ Ó·˚‰‡Î ÚÓÚÛ‡˚,
ÎÛÊ‡ÏË ÒÊ‡Ú˚È ÊÛÎËÍ,
ÏÓÍ˚È, ÎËÊÂÚ ÛÎËˆ Á‡·ËÚ˚È ·ÛÎ˚ÊÌËÍÓÏ ÚÛÔ,

O fociño da chuvia lambeu todos os peóns,
e nas carruaxes destacaba un atleta graxento tras outro:
rebentaba a xente,
estaba de comida ata arriba,
e pingaba tras as gretas a graxa,
en turbio río manaba das carruaxes
xunto co pan chuchado
unha animalada de vellas costeletas.

¬ÒÂı ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚ ÏÓ‰‡ ‰ÓÊ‰ˇ Ó·ÒÓÒ‡Î‡,
‡ ‚ ˝ÍËÔ‡Ê‡ı ÎÓ˘ËÎÒˇ Á‡ ÊËÌ˚Ï ‡ÚÎÂÚÓÏ ‡ÚÎÂÚ:
ÎÓÔ‡ÎËÒ¸ Î˛‰Ë,
ÔÓÂ‚¯ËÒ¸ Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸,
Ë ÒÓ˜ËÎÓÒ¸ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÚÂ˘ËÌ˚ Ò‡ÎÓ,
ÏÛÚÌÓÈ ÂÍÓÈ Ò ˝ÍËÔ‡ÊÂÈ ÒÚÂÍ‡Î‡
‚ÏÂÒÚÂ Ò ËÒÒÓÒ‡ÌÌÓÈ ·ÛÎÍÓÈ
ÊÂ‚ÓÚËÌ‡ ÒÚ‡˚ı ÍÓÚÎÂÚ.

María!
Como embutir nun oído cebado unha palabra suave?
O paxaro
pide esmola co seu canto,
canta,
famento e timbrado,
mais eu son un home, María,
simple
que a noite tísica expectorou na sucia man de Présnaia1.

Ã‡Ëˇ!
‡Í ‚ Á‡ÊËÂ‚¯ÂÂ ÛıÓ ‚ÚËÒÌÛÚ¸ ËÏ ÚËıÓÂ ÒÎÓ‚Ó?
œÚËˆ‡
ÔÓ·Ë‡ÂÚÒˇ ÔÂÒÌÂÈ,
ÔÓÂÚ,
„ÓÎÓ‰Ì‡ Ë Á‚ÓÌÍ‡,
‡ ˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ã‡Ëˇ,
ÔÓÒÚÓÈ,
‚˚ı‡Í‡ÌÌ˚È ˜‡ıÓÚÓ˜ÌÓÈ ÌÓ˜¸˛ ‚ „ˇÁÌÛ˛ ÛÍÛ
œÂÒÌË.

María, quéresme así?
Déixame pasar, María!
Con cambras nos dedos premerei a férrea gorxa do

Ã‡Ëˇ, ıÓ˜Â¯¸ Ú‡ÍÓ„Ó?
œÛÒÚË, Ã‡Ëˇ!
—Û‰ÓÓ„ÓÈ Ô‡Î¸ˆÂ‚ Á‡ÊÏÛ ˇ ÊÂÎÂÁÌÓÂ „ÓÎÓ Á‚ÓÌÍ‡!

‡ Ì‡ ÒÂ‰˚ı ÂÒÌËˆ‡ı —
‰‡! —
Ì‡ ÂÒÌËˆ‡ı ÏÓÓÁÌ˚ı ÒÓÒÛÎÂÍ
ÒÎÂÁ˚ ËÁ „Î‡Á —
‰‡! —
ËÁ ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ı „Î‡Á ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÚÛ·.

timbre!
María!

Ã‡Ëˇ!

Enfurécense os pasteiros das rúas.
No pescozo teño as rabuñaduras da presión os dedos.

«‚ÂÂ˛Ú ÛÎËˆ ‚˚„ÓÌ˚.
Õ‡ ¯ÂÂ ÒÒ‡‰ËÌÓÈ Ô‡Î¸ˆ˚ ‰‡‚ÍË.

Abre!

ŒÚÍÓÈ!

Dóeme!

¡ÓÎ¸ÌÓ!

Mira, levo cravados
nos ollos alfinetes de sombreiros de muller!

¬Ë‰Ë¯¸ — Ì‡Ú˚Í‡Ì˚
‚ „Î‡Á‡ ËÁ ‰‡ÏÒÍËı ¯ÎˇÔ ·ÛÎ‡‚ÍË!

Abriu!

œÛÒÚËÎ‡.

Nena!
Non te asuste
que no meu pescozo de boi
se asenten mulleres suadas como bestas igual que nunha
montaña mollada.
É que eu arrastro pola vida
millóns de grandes amores puros
e un millón de millóns de pequenos amoriños sucios,
Non te asuste
que de novo,
na intemperie do adulterio,
me apegue contra mil rostros bonitos:
“As que aman a Maiakovskii!”
Pero se son unha dinastía
de princesas entronizadas no corazón dun tolo.

ƒÂÚÍ‡!
ÕÂ ·ÓÈÒˇ,
˜ÚÓ Û ÏÂÌˇ Ì‡ ¯ÂÂ ‚ÓÎÓ‚¸ÂÈ
ÔÓÚÌÓÊË‚ÓÚ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÏÓÍÓÈ „ÓÓ˛ ÒË‰ˇÚ, —

María, achégate!

Ã‡Ëˇ, ·ÎËÊÂ!

Nun impúdico espido,
ou tal vez nun estremecemento temeroso,
pero dáme o encanto perenne dos teus beizos:
o meu corazón e eu nunca demos chegamos a maio,
e na miña vida pasada
só existe un cento de abrís.

¬ ‡Á‰ÂÚÓÏ ·ÂÒÒÚ˚‰ÒÚ‚Â,
‚ ·Óˇ˘ÂÈÒˇ ‰ÓÊË ÎË,
ÌÓ ‰‡È Ú‚ÓËı „Û· ÌÂËÒˆ‚ÂÚ¯Û˛ ÔÂÎÂÒÚ¸:
ˇ Ò ÒÂ‰ˆÂÏ ÌË ‡ÁÛ ‰Ó Ï‡ˇ ÌÂ ‰ÓÊËÎË,
‡ ‚ ÔÓÊËÚÓÈ ÊËÁÌË
ÎË¯¸ ÒÓÚ˚È ‡ÔÂÎ¸ ÂÒÚ¸.

María!
O poeta canta sonetos a Tiana,
mais eu,
estou feito todo de carne,
completamente humano,
o corpo teu simplemente te pido,
como piden os cristiáns:
“o pan noso de cada día
dádenolo hoxe”.

Ã‡Ëˇ!
œÓ˝Ú ÒÓÌÂÚ˚ ÔÓÂÚ “Ë‡ÌÂ,
‡ˇ—
‚ÂÒ¸ ËÁ ÏˇÒ‡,
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÂÒ¸ —
ÚÂÎÓ Ú‚ÓÂ ÔÓÒÚÓ ÔÓ¯Û,
Í‡Í ÔÓÒˇÚ ıËÒÚË‡ÌÂ —
«ıÎÂ· Ì‡¯ Ì‡ÒÛ˘Ì˚È
‰‡Ê‰¸ Ì‡Ï ‰ÌÂÒ¸».

María, dámo!

Ã‡Ëˇ — ‰‡È!

María!
O teu nome temo esquecer,
como o poeta teme esquecer
unha

Ã‡Ëˇ!
»Ïˇ Ú‚ÓÂ ˇ ·Ó˛Ò¸ Á‡·˚Ú¸,
Í‡Í ÔÓ˝Ú ·ÓËÚÒˇ Á‡·˚Ú¸
Í‡ÍÓÂ-ÚÓ

˝ÚÓ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÊËÁÌ¸ ˇ Ú‡˘Û
ÏËÎÎËÓÌ˚ Ó„ÓÏÌ˚ı ˜ËÒÚ˚ı Î˛·Ó‚ÂÈ
Ë ÏËÎÎËÓÌ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı „ˇÁÌ˚ı Î˛·ˇÚ,
ÕÂ ·ÓÈÒˇ,
˜ÚÓ ÒÌÓ‚‡,
‚ ËÁÏÂÌ˚ ÌÂÌ‡ÒÚ¸Â,
ÔËÎ¸ÌÛ ˇ Í Ú˚Òˇ˜‡Ï ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍËı ÎËˆ, —
«Î˛·ˇ˘ËÂ Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó!» —
‰‡ ‚Â‰¸ ˝ÚÓ Ê ‰ËÌ‡ÒÚËˇ
Ì‡ ÒÂ‰ˆÂ ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯Â„Ó ‚ÓÒ¯Â‰¯Ëı ˆ‡Ëˆ.

palabra nacida no tormento da noite
que iguala a deus en grandeza.

‚ ÏÛÍ‡ı ÌÓ˜ÂÈ ÓÊ‰ÂÌÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó,
‚ÂÎË˜ËÂÏ ‡‚ÌÓÂ ·Ó„Û.

O teu corpo
vou coidar e amar
como un soldado,
mutilado pola guerra,
inservible,
que xa non conta,
coida a súa única perna.

“ÂÎÓ Ú‚ÓÂ
ˇ ·Û‰Û ·ÂÂ˜¸ Ë Î˛·ËÚ¸,
Í‡Í ÒÓÎ‰‡Ú,
Ó·Û·ÎÂÌÌ˚È ‚ÓÈÌÓ˛,
ÌÂÌÛÊÌ˚È,
ÌË˜ÂÈ,
·ÂÂÊÂÚ Ò‚Ó˛ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÌÓ„Û.

María!
Non queres?
Non queres!

Ã‡Ëˇ —
ÌÂ ıÓ˜Â¯¸?
ÕÂ ıÓ˜Â¯¸!

Boh!

’‡!

Vale, de novo
sombrío e amoucado
collerei o corazón,
salpicado de bágoas,
para levalo,
como o can,
que á súa canceira
carrexa
unha pata esmagada polo tren.

«Ì‡˜ËÚ — ÓÔˇÚ¸
ÚÂÏÌÓ Ë ÔÓÌÛÓ
ÒÂ‰ˆÂ ‚ÓÁ¸ÏÛ,
ÒÎÂÁ‡ÏË ÓÍ‡Ô‡‚,
ÌÂÒÚË,
Í‡Í ÒÓ·‡Í‡,
ÍÓÚÓ‡ˇ ‚ ÍÓÌÛÛ
ÌÂÒÂÚ
ÔÂÂÂı‡ÌÌÛ˛ ÔÓÂÁ‰ÓÏ Î‡ÔÛ.

Aledo o camiño co sangue do meu corazón,
que se pega como flores no po da guerreira.
Mil veces danzará como Herodías
ao redor da cabeza do Bautista
o sol sobre aa terra.

Ó‚¸˛ ÒÂ‰ˆ‡ ‰ÓÓ„Û ‡‰Û˛,
ÎËÔÌÂÚ ˆ‚ÂÚ‡ÏË Û Ô˚ÎË ÍËÚÂÎˇ.
“˚Òˇ˜Û ‡Á ÓÔÎˇ¯ÂÚ »Ó‰Ë‡‰ÓÈ
ÒÓÎÌˆÂ ÁÂÏÎ˛ —
„ÓÎÓ‚Û ÂÒÚËÚÂÎˇ.

E cando a suma dos meus anos
teña bailado deica o final,
con millóns de pingas de sangue se cubrirá a senda
que leva á casa do meu pai.
Sairei
sucio (das noites pasadas nas gavias)
pegareime ao seu carón,
inclinareime
e direille ao oído:

» ÍÓ„‰‡ ÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎÂÚ
‚˚ÔÎˇ¯ÂÚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ —
ÏËÎÎËÓÌÓÏ ÍÓ‚ËÌÓÍ ÛÒÚÂÎÂÚÒˇ ÒÎÂ‰
Í ‰ÓÏÛ ÏÓÂ„Ó ÓÚˆ‡.
¬˚ÎÂÁÛ
„ˇÁÌ˚È (ÓÚ ÌÓ˜Â‚ÓÍ ‚ Í‡Ì‡‚‡ı),
ÒÚ‡ÌÛ ·ÓÍ Ó ·Ó! Í,
Ì‡ÍÎÓÌ˛Ò¸
Ë ÒÍ‡ÊÛ ÂÏÛ Ì‡" ÛıÓ:

— Escoitade, señor deus!
Como non se aburre
nesta xelea de nubes
de untar cada día os seus ollos de santiño?
Veña, vamos,
imos montar un carrusel
na árbore do coñecemento do ben e do mal!

— œÓÒÎÛ¯‡ÈÚÂ, „ÓÒÔÓ‰ËÌ ·Ó„!
‡Í ‚‡Ï ÌÂ ÒÍÛ¯ÌÓ
‚ Ó·Î‡˜Ì˚È ÍËÒÂÎ¸
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ó·Ï‡ÍË‚‡Ú¸ ‡Á‰Ó·Â‚¯ËÂ „Î‡Á‡?
ƒ‡‚‡ÈÚÂ — ÁÌ‡ÂÚÂ —
ÛÒÚÓËÏÚÂ Í‡ÛÒÂÎ¸
Ì‡ ‰ÂÂ‚Â ËÁÛ˜ÂÌËˇ ‰Ó·‡ Ë ÁÎ‡!

Omnipresente, estarás en cada armario,
e poñeremos tales viños na mesa,
que desexará bailar o ki-ka-pú
ata o taciturno Apóstolo Pedro.
E no paraíso de novo instalaremos Eviñas:
ordéamo

¬ÂÁ‰ÂÒÛ˘ËÈ, Ú˚ ·Û‰Â¯¸ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ¯Í‡ÔÛ,
Ë ‚ËÌ‡ Ú‡ÍËÂ ‡ÒÒÚ‡‚ËÏ ÔÓ! ÒÚÓÎÛ,
˜ÚÓ· Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓÈÚËÒ¸ ‚ ÍË-Í‡-ÔÛ
ıÏÛÓÏÛ œÂÚÛ ¿ÔÓÒÚÓÎÛ.
¿ ‚ ‡Â ÓÔˇÚ¸ ÔÓÒÂÎËÏ ≈‚Ó˜ÂÍ:
ÔËÍ‡ÊË, —

e esta mesma noite
as máis fermosas nenas de todos os bulevares
traereiche.

ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÌÓ˜¸˛ Ê
ÒÓ ‚ÒÂı ·ÛÎ¸‚‡Ó‚ Í‡ÒË‚ÂÈ¯Ëı ‰Â‚Ó˜ÂÍ
ˇ Ì‡Ú‡˘Û ÚÂ·Â.

Queres?

’Ó˜Â¯¸?

Non queres?

ÕÂ ıÓ˜Â¯¸?

Negas coa cabeza, desgreñado?
Engurras a túa cella cana?
Coidas
que ese,
detrás de ti, o alado,
sabe que é o amor?

ÃÓÚ‡Â¯¸ „ÓÎÓ‚Ó˛, ÍÛ‰Î‡ÒÚ˚È?
—ÛÔË¯¸ ÒÂ‰Û˛ ·Ó‚¸?
“˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸ —
˝ÚÓÚ,
Á‡ ÚÓ·Ó˛, Í˚Î‡ÒÚ˚È,
ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Î˛·Ó‚¸?

Eu tamén son un anxo, funo.
Miraba aos ollos como un año azucrado,
pero xa non quero regalarlle ás eguas
floreiros de Sevrès labrados co sufrimento.
Omnipotente, inventaches o par de mans,
fixeches
que cadaquén tivese cadansúa cabeza;
por que non inventaches
que se puidese sen sufrimento
bicar, bicar, bicar?!

ﬂ ÚÓÊÂ ‡Ì„ÂÎ, ˇ ·˚Î ËÏ —
Ò‡ı‡Ì˚Ï ·‡‡¯ÍÓÏ ‚˚„Îˇ‰˚‚‡Î ‚ „Î‡Á,
ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ıÓ˜Û ‰‡ËÚ¸ ÍÓ·˚Î‡Ï
ËÁ ÒÂ‚ÒÍÓÈ ÏÛ! ÍË ËÁ‚‡ˇÌÌ˚ı ‚‡Á.
¬ÒÂÏÓ„Û˘ËÈ, Ú˚ ‚˚‰ÛÏ‡Î Ô‡Û ÛÍ,
Ò‰ÂÎ‡Î,
˜ÚÓ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÒÚ¸ „ÓÎÓ‚‡, —
ÓÚ˜Â„Ó Ú˚ ÌÂ ‚˚‰ÛÏ‡Î,
˜ÚÓ· ·˚ÎÓ ·ÂÁ ÏÛÍ
ˆÂÎÓ‚‡Ú¸, ˆÂÎÓ‚‡Ú¸, ˆÂÎÓ‚‡Ú¸?!

Crin que eras un megadeus todopoderoso,
e resulta que es un minideus anano e profano.
Mira, inclínome,
da cana da bota
saco unha coitela de zapateiro.
Rufiáns alados!
Acurrunchádevos no paraíso!
Encrespade as plumas tremendo de medo!
Contigo, que cheiras a incenso, faría talladas
de aquí a Alasca!

ﬂ ‰ÛÏ‡Î — Ú˚ ‚ÒÂÒËÎ¸Ì˚È ·ÓÊË˘Â,
‡ Ú˚ ÌÂ‰ÓÛ˜Í‡, ÍÓıÓÚÌ˚È ·ÓÊËÍ.
¬Ë‰Ë¯¸, ˇ Ì‡„Ë·‡˛Ò¸,
ËÁ-Á‡ „ÓÎÂÌË˘‡
‰ÓÒÚ‡˛ Ò‡ÔÓÊÌ˚È ÌÓÊËÍ.
˚Î‡ÒÚ˚Â ÔÓı‚ÓÒÚ˚!
∆ÏËÚÂÒ¸ ‚ ‡˛!
≈Ó¯¸ÚÂ ÔÂ˚¯ÍË ‚ ËÒÔÛ„‡ÌÌÓÈ ÚˇÒÍÂ!
ﬂ ÚÂ·ˇ, ÔÓÔ‡ı¯Â„Ó Î‡‰‡ÌÓÏ, ‡ÒÍÓ˛
ÓÚÒ˛‰‡ ‰Ó ¿ÎˇÒÍË!

Soltádeme!

œÛÒÚËÚÂ!

Non me deteredes.
Minto,
non sei se con dereito,
pero non podo quedar tranquilo.
Mirade:
decapitaron de novo as estrelas
e encheron de sangue o ceo coa matanza!

ÃÂÌˇ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ.
¬Û ˇ,
‚ Ô‡‚Â ÎË,
ÌÓ ˇ ÌÂ ÏÓ„Û ·˚Ú¸ ÒÔÓÍÓÈÌÂÈ.
—ÏÓÚËÚÂ —
Á‚ÂÁ‰˚ ÓÔˇÚ¸ Ó·ÂÁ„Î‡‚ËÎË
Ë ÌÂ·Ó ÓÍÓ‚‡‚ËÎË ·ÓÈÌÂÈ!

Ei, vostede!
O Ceo!
Quítese o sombreiro!
Vou pasar eu!

›È, ‚˚!
ÕÂ·Ó!
—ÌËÏËÚÂ ¯ÎˇÔÛ!
ﬂ Ë‰Û!

Silencio.

√ÎÛıÓ.

O universo dorme
apoiando sobre unha pata
nas carrachas de estrelas a súa enorme orella.

¬ÒÂÎÂÌÌ‡ˇ ÒÔËÚ,
ÔÓÎÓÊË‚ Ì‡ Î‡ÔÛ
Ò ÍÎÂ˘‡ÏË Á‚ÂÁ‰ Ó„ÓÏÌÓÂ ÛıÓ.

1914-1915

1914-1915
*****

Lilichka!

Лиличка!

En vez dunha carta

Вместо письма

O fume de tabaco roeu o aire.
A habitación
é un capítulo no inferno de Kruechenikh.
Acórdate:
detrás desta fiestra
por primeira vez
acariciei, frenético, as túas mans.
Hoxe estas sentada aquí,
co corazón nunha coiraza.
Un día máis
e me botarás,
insultándome, quizais.
No recibidor deslucido tardará en entrar
o brazo roto polo tremor na súa manga.
Sairei correndo,
lanzarei o corpo á rúa.
Salvaxe,
tolearei,
despezado pola desesperación.
Nada disto é necesario,
querida,
preciosa,
digámonos adeus agora.
Despois de todo
o meu amor
é un peso atroz
que pendura de ti,
alá onde vaias.
Déixame entre alaridos expulsar no último berro
o amargor dos agravios ofendidos.
Se rebentan de traballo un touro,
este irá
a tenderase en augas frescas.
Salvo o amor teu
para min
non hai mar,
e ao teu amor tampouco chorando se lle mendiga descanso.

ƒ˚Ï Ú‡·‡˜Ì˚È ‚ÓÁ‰Ûı ‚˚ÂÎ.
ÓÏÌ‡Ú‡ —
„Î‡‚‡ ‚ ÍÛ˜ÂÌ˚ıÓ‚ÒÍÓÏ ‡‰Â.
¬ÒÔÓÏÌË —
Á‡ ˝ÚËÏ ÓÍÌÓÏ
‚ÔÂ‚˚Â
ÛÍË Ú‚ÓË, ËÒÒÚÛÔÎÂÌÌ˚È, „Î‡‰ËÎ.
—Â„Ó‰Ìˇ ÒË‰Ë¯¸ ‚ÓÚ,
ÒÂ‰ˆÂ ‚ ÊÂÎÂÁÂ.
ƒÂÌ¸ Â˘Â —
‚˚„ÓÌË¯¸,
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÁÛ„‡‚.
¬ ÏÛÚÌÓÈ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ‚ÎÂÁÂÚ
ÒÎÓÏ‡ÌÌ‡ˇ ‰ÓÊ¸˛ ÛÍ‡ ‚ ÛÍ‡‚.
¬˚·Â„Û,
ÚÂÎÓ ‚ ÛÎËˆÛ ·Ó¯Û ˇ.
ƒËÍËÈ,
Ó·ÂÁÛÏÎ˛Ò¸,
ÓÚ˜‡ˇÌ¸ÂÏ ËÒÒÂ˜‡Ò¸.
ÕÂ Ì‡‰Ó ˝ÚÓ„Ó,
‰ÓÓ„‡ˇ,
ıÓÓ¯‡ˇ,
дай ÔÓÒÚËÏÒˇ ÒÂÈ˜‡Ò.
¬ÒÂ ‡‚ÌÓ
Î˛·Ó‚¸ ÏÓˇ —
ÚˇÊÍ‡ˇ „Ëˇ ‚Â‰¸ —
‚ËÒËÚ Ì‡ ÚÂ·Â,
ÍÛ‰‡ ÌË ·ÂÊ‡Î‡ ·.
ƒ‡È ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÍËÍÂ ‚˚Â‚ÂÚ¸
„ÓÂ˜¸ Ó·ËÊÂÌÌ˚ı Ê‡ÎÓ·.
≈ÒÎË ·˚Í‡ ÚÛ‰ÓÏ ÛÏÓˇÚ —
ÓÌ ÛÈ‰ÂÚ,
‡ÁÎˇÊÂÚÒˇ ‚ ıÓÎÓ‰Ì˚ı ‚Ó‰‡ı.
ÓÏÂ Î˛·‚Ë Ú‚ÓÂÈ
ÏÌÂ
ÌÂÚÛ ÏÓˇ,
‡ Û Î˛·‚Ë Ú‚ÓÂÈ Ë ÔÎ‡˜ÂÏ ÌÂ ‚˚ÏÓÎË¯¸
ÓÚ‰˚ı.
«‡ıÓ˜ÂÚ ÔÓÍÓˇ ÛÒÚ‡‚¯ËÈ ÒÎÓÌ —
ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÎˇÊÂÚ ‚ ÓÔÓÊ‡ÂÌÌÓÏ ÔÂÒÍÂ.
ÓÏÂ Î˛·‚Ë Ú‚ÓÂÈ,
ÏÌÂ
ÌÂÚÛ ÒÓÎÌˆ‡,
‡ ˇ Ë ÌÂ ÁÌ‡˛, „‰Â Ú˚ Ë Ò ÍÂÏ.
≈ÒÎË · Ú‡Í ÔÓ˝Ú‡ ËÁÏÛ˜ËÎ‡,
ÓÌ
Î˛·ËÏÛ˛ Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë · Ë ÒÎ‡‚Û ‚˚ÏÂÌˇÎ,

Cando un elefante canso desexa acougo
sobre a area abrasadora tombarase maxestoso.
Salvo o amor teu,
para min
non hai sol,
e nin sequera sei onde estás nin con quen.
Se fixeses sufrir así a un poeta,
el
tería cambiado por diñeiro e por gloria a súa amada,

mais para min
ningún outro son é alegre
salvo o son do teu querido nome.
E non me guindarei polo oco da escaleira,
e non beberei veleno,
e non serei capaz premer o gatillo nas tempas.
Sobre min,
salvo a túa mirada,
non ten poder nin sequera a folla dunha navalla.
Mañá esquecerás
que te coroei,
que incinerei a miña alma florecida con este amor,
e o entroido disparado dos días vans
desgastará as páxinas dos meus libros…
Seica as follas secas das miñas palabras
te obrigarán a deterte
respirando ansiosamente?
Deixa polo menos
que coa miña última caricia alfombre
o teu paso que se afasta.

‡ ÏÌÂ
ÌË Ó‰ËÌ ÌÂ ‡‰ÓÒÚÂÌ Á‚ÓÌ,
ÍÓÏÂ Á‚ÓÌ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ËÏÂÌË.
» ‚ ÔÓÎÂÚ ÌÂ ·Ó¯ÛÒ¸,
Ë ÌÂ ‚˚Ô¸˛ ˇ‰‡,
Ë ÍÛÓÍ ÌÂ ÒÏÓ„Û Ì‡‰ ‚ËÒÍÓÏ Ì‡Ê‡Ú¸.
Õ‡‰Ó ÏÌÓ˛,
ÍÓÏÂ Ú‚ÓÂ„Ó ‚Á„Îˇ‰‡,
ÌÂ ‚Î‡ÒÚÌÓ ÎÂÁ‚ËÂ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÌÓÊ‡.
«‡‚Ú‡ Á‡·Û‰Â¯¸,
˜ÚÓ ÚÂ·ˇ ÍÓÓÌÓ‚‡Î,
˜ÚÓ ‰Û¯Û ˆ‚ÂÚÛ˘Û˛ Î˛·Ó‚¸˛ ‚˚ÊÂ„,
Ë ÒÛÂÚÌ˚ı ‰ÌÂÈ ‚ÁÏÂÚÂÌÌ˚È Í‡Ì‡‚‡Î
‡ÒÚÂÔÎÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ˚ ÏÓËı ÍÌËÊÂÍ...
—ÎÓ‚ ÏÓËı ÒÛıËÂ ÎËÒÚ¸ˇ ÎË
Á‡ÒÚ‡‚ˇÚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸Òˇ,
Ê‡‰ÌÓ ‰˚¯‡?
ƒ‡È ıÓÚ¸
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÚÂÎËÚ¸
Ú‚ÓÈ ÛıÓ‰ˇ˘ËÈ ¯‡„.

26 de maio de 1916, Petrogrado

26 мая 1916, Петроград
*****

O poeta obreiro

Поэт рабочий

Bérranlle ao poeta:
“Gustaríanos verte no torno.
Que é a poesía?
Vaia bobada!
Tal vez non teñas cara para traballar”.
Quizais,
para nós
o traballo
é a cousa máis querida.
Eu tamén son unha fábrica.
E, aínda que sen chemineas,
poida que
para min
sexa máis duro estar sen elas.
Sei
que non gustades de frases ociosas.
Para vós cortar un carballo é traballar.
E logo nós
non somos seica ebanistas?
Labramos as duras testas dos homes.
Por suposto,
pescar é algo cousa respectable.
Botar a rede.
E énchese de esturións!
Pero o traballo do poeta é máis respectable:
pescar xente viva, e non peixe.
É un traballo enorme queimarse na fragua,
temperar o ferro chispeante.

ŒÛÚ ÔÓ˝ÚÛ:
"œÓÒÏÓÚÂÚ¸ ·˚ ÚÂ·ˇ Û ÚÓÍ‡ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÍ‡.
¿ ˜ÚÓ ÒÚËıË?
œÛÒÚÓÂ ˝ÚÓ!
ÕÂ·ÓÒ¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸ - ÍË¯Í‡ ÚÓÌÍ‡".
ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸,
Ì‡Ï
ÚÛ‰
‚ÒˇÍËı Á‡ÌˇÚËÈ Ó‰ÌÂÂ.
ﬂ ÚÓÊÂ Ù‡·ËÍ‡.
¿ ÂÒÎË ·ÂÁ ÚÛ·,
ÚÓ, ÏÓÊÂÚ,
ÏÌÂ
·ÂÁ ÚÛ· ÚÛ‰ÌÂÂ.
«Ì‡˛ ÌÂ Î˛·ËÚÂ Ô‡Á‰Ì˚ı Ù‡Á ‚˚.
–Û·ËÚÂ ‰Û· - ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰‡·˚.
¿ Ï˚
ÌÂ ‰ÂÂ‚ÓÓ·‰ÂÎÓ˜ÌËÍË ‡Á‚Â?
√ÓÎÓ‚ Î˛‰ÒÍËı Ó·‰ÂÎ˚‚‡ÂÏ ‰Û·˚.
ÓÌÂ˜ÌÓ,
ÔÓ˜ÚÂÌÌ‡ˇ ‚Â˘¸ - ˚·‡˜ËÚ¸.
¬˚Ú‡˘ËÚ¸ ÒÂÚ¸.
¬ ÒÂÚˇı ÓÒÂÚ˚ ·!
ÕÓ ÚÛ‰ ÔÓ˝ÚÓ‚ - ÔÓ˜ÚÂÌÌ˚È Ô‡˜Â Î˛‰ÂÈ ÊË‚˚ı ÎÓ‚ËÚ¸, ‡ ÌÂ ˚·.
Œ„ÓÏÌ˚È ÚÛ‰ - „ÓÂÚ¸ Ì‡‰ „ÓÌÓÏ,
ÊÂÎÂÁ‡ ¯ËÔˇ˘ËÂ ÍÎ‡ÒÚ¸ ‚ Á‡Í‡Î.

Pero quen
nos pode reprochar lacazanear?
Pulimos os cerebros coa lima da lingua.
Quen vale máis: o poeta
ou o técnico
que
leva ao home cara o beneficio material?
Os dous.
Os corazóns tamén son motores.
A alma é tamén unha forza motriz complicada.
Somos idénticos.
Somos camaradas da clase obreira.
Somos proletarios en corpo e alma.
Unicamente xuntos
engalanaremos o universo
e deixaremos escapar berros nas nosas marchas.
Illarémonos cun dique do vendaval de palabras.
Mans á obra!
O traballo é algo vivo e novo.
E aos oradores ociosos,
ao muíño!
Onda os muiñeiros!
Que coa auga dos seus discursos fagan xirar a moa.

ÕÓ ÍÚÓ ÊÂ
‚ ·ÂÁ‰ÂÎ¸Â ·ÓÒËÚ ÛÍÓ Ì‡Ï?
ÃÓÁ„Ë ¯ÎËÙÛÂÏ ‡¯ÔËÎÂÏ ˇÁ˚Í‡.
ÚÓ ‚˚¯Â - ÔÓ˝Ú
ËÎË ÚÂıÌËÍ,
ÍÓÚÓ˚È
‚Â‰ÂÚ Î˛‰ÂÈ Í ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚˚„Ó‰Â?
Œ·‡.
—Â‰ˆ‡ - Ú‡ÍËÂ Ê ÏÓÚÓ˚.
ƒÛ¯‡ - Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ıËÚ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸.
Ã˚ ‡‚Ì˚Â.
“Ó‚‡Ë˘Ë ‚ ‡·Ó˜ÂÈ Ï‡ÒÒÂ.
œÓÎÂÚ‡ËË ÚÂÎ‡ Ë ‰Ûı‡.
ÀË¯¸ ‚ÏÂÒÚÂ
‚ÒÂÎÂÌÌÛ˛ Ï˚ ‡ÁÛÍ‡ÒËÏ
Ë Ï‡¯‡ÏË ÔÛÒÚËÏ Ûı‡Ú¸.
ŒÚ„ÓÓ‰ËÏÒˇ ÓÚ ·Û¸ ÒÎÓ‚ÂÒÌ˚ı ÏÓÎÓÏ.
‰ÂÎÛ!
–‡·ÓÚ‡ ÊË‚‡ Ë ÌÓ‚‡.
¿ Ô‡Á‰Ì˚ı Ó‡ÚÓÓ‚ Ì‡ ÏÂÎ¸ÌËˆÛ!
ÏÛÍÓÏÓÎ‡Ï!
¬Ó‰ÓÈ Â˜ÂÈ ‚ÂÚÂÚ¸ ÊÂÌÓ‚‡.
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Amo

Люблю

Polo xeral é así

Обыкновенно так

O amor élle dado a calquera que naceu,
pero entre o traballo,
as ganancias
e demais
día a día
endurécese o terreo do amor.
Sobre o corazón ponse o corpo,
sobre o corpo, a camisa.
Pero iso é ben pouco!
Alguén,
idiota!,
fixo os puños
e comezou a cubrir o peito con amidón.
Xa se decatarán na vellez.
Maquíllase a muller.
O home xira como un muíño baixo o método Müller.
Pero xa é tarde.
A pel multiplícase en engurras.
Florecerá o amor,
florecerá,
e desfalecerá.

À˛·Ó‚¸ Î˛·ÓÏÛ ÓÊ‰∏ÌÌÓÏÛ ‰‡‰ÂÌ‡, —
ÌÓ ÏÂÊ‰Û ÒÎÛÊ·,
‰ÓıÓ‰Ó‚
Ë ÔÓ˜Â„Ó
ÒÓ ‰Ìˇ Ì‡! ‰ÂÌ¸
Ó˜ÂÒÚ‚Â‚‡ÂÚ ÒÂ‰Â˜Ì‡ˇ ÔÓ˜‚‡.
Õ‡ ÒÂ‰ˆÂ ÚÂÎÓ Ì‡‰ÂÚÓ,
Ì‡ ÚÂÎÓ — Û·‡ı‡.
ÕÓ Ë ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ!
Œ‰ËÌ —
Ë‰ËÓÚ! —
Ï‡ÌÊÂÚ˚ Ì‡‰ÂÎ‡Î
Ë „Û‰Ë ÒÚ‡Î Á‡ÎË‚‡Ú¸ Í‡ıÏ‡ÎÓÏ.
œÓ‰ ÒÚ‡ÓÒÚ¸ ÒÔÓı‚‡ÚˇÚÒˇ.
∆ÂÌ˘ËÌ‡ Ï‡ÊÂÚÒˇ.
ÃÛÊ˜ËÌ‡ ÔÓ Ã˛ÎÎÂÛ ÏÂÎ¸ÌËˆÂÈ
Ï‡¯ÂÚÒˇ.
ÕÓ ÔÓÁ‰ÌÓ.
ÃÓ˘ËÌ‡ÏË ÏÌÓÊËÚÒˇ ÍÓÊËˆ‡.
À˛·Ó‚¸ ÔÓˆ‚ÂÚ∏Ú,
ÔÓˆ‚ÂÚ∏Ú —
Ë ÒÍÛÍÓÊËÚÒˇ.
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Vladímir Ilich Lenin

Владимир Ильич Ленин

dedícollo
ao partido comunista
de Rusia

Рoссийскoй
коммунистической партии
пoсвящаю

É tempo:

¬ÂÏˇ —
Ì‡˜ËÌ‡˛
ÔÓ ÀÂÌËÌ‡ ‡ÒÒÍ‡Á.
ÕÓ ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ „Óˇ
ÌÂÚÛ ·ÓÎÂÂ,
‚ÂÏˇ
ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ÂÁÍ‡ˇ ÚÓÒÍ‡
ÒÚ‡Î‡ ˇÒÌÓ˛
ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ˛ ·ÓÎ¸˛.
¬ÂÏˇ,
ÒÌÓ‚‡
ленинские лозунги
развихрь.
Õ‡Ï ÎË
‡ÒÚÂÍ‡Ú¸Òˇ
ÒÎ∏ÁÌÓÈ ÎÛÊÂ˛, —
ÀÂÌËÌ
Ë ÚÂÔÂ¸
ÊË‚ÂÂ ‚ÒÂı ÊË‚˚ı.
Õ‡¯Â ÁÌ‡Ì¸Â —
ÒËÎ‡
Ë ÓÛÊËÂ.
À˛‰Ë — ÎÓ‰ÍË.
’ÓÚˇ Ë Ì‡ ÒÛ¯Â.
œÓÊË‚∏¯¸
Ò‚Ó∏
ÔÓÍ‡,
ÏÌÓ„Ó ‚ÒˇÍËı
„ˇÁÌ˚ı ‡ÍÛ¯ÂÍ
Ì‡ÎËÔ‡ÂÚ
Ì‡Ï
Ì‡ ·ÓÍ‡.
¿ ÔÓÚÓÏ,
ÔÓ·Ë‚¯Ë
·Û˛ ‡ÁÓÁÎ∏ÌÌÛ˛,
Òˇ‰Â¯¸,
˜ÚÓ·˚ ÒÓÎÌˆ‡ ·ÎËÁ,
Ë Ò˜Ë˘‡Â¯¸
‚Ó‰ÓpocÎeÈ
·ÓÓ‰Û ÁÂÎ∏ÌÛ˛
Ë ÏÂ‰ÛÁ Ï‡ÎËÌÓ‚Û˛ ÒÎËÁ¸.
ﬂ
ÒÂ·ˇ
ÔÓ‰ ÀÂÌËÌ˚Ï ˜Ë˘Û,
˜ÚÓ·˚ ÔÎ˚Ú¸

inicio
o relato sobre Lenin.
Mais non porque
non haxa pena
maior,
é tempo
porque
a fonda angustia
tornouse en evidente
consciente dor.
É tempo,
de novo
o remuíño de lemas leninistas.
Non debemos
derramarnos
nunha poza de bágoas;
Lenin
aínda agora
é o máis vivo entre os vivos.
A nosa sabedoría
é foza
e arma.
Os homes somos barcas.
Aínda que de terra firme.
Mentres
un vive
o seu,
toda clase
de sucias cunchas
péganse
a nós.
.
E despois,
vencendo
o furioso vendaval,
séntase un,
máis preto do sol,
e limpa
de algas
a barba verde
e o moco framboesa de medusa.
Eu
mesmo
límpome baixo Lenin,
para seguir navegando

na revolución.
Temo
estes miles de versos,
coma de neno
teme un a falsidade.
A cabeza dará brillo á coroa,
preocúpame
que non cubrisen
a fronte verdadeira
sabia
humana
colosal
de Lenin.
Temo
que as procesións
e os mausoleos,
o estatuto disposto
de adoracións
non afoguen
con bálsamos azucrados
a sinxeleza
de Lenin.
Por el tremo,
coma polas meniñas dos meus ollos,
para que non sexa
calumniado por unha beleza
de caramelo.
Vota o corazón
que debo escribir
por mandato do deber.

‚ Â‚ÓÎ˛ˆË˛ ‰‡Î¸¯Â.
ﬂ ·Ó˛Ò¸
˝ÚËı ÒÚÓ˜ÂÍ Ú˚˘Ë,
Í‡Í Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÓÈ
·ÓË¯¸Òˇ Ù‡Î¸¯Ë.
–‡ÒÒËˇ˛Ú „ÓÎÓ‚Ó˛ ‚ÂÌ˜ËÍ,
ˇ ÚÂ‚ÓÊÛÒ¸,
ÌÂ Á‡Í˚ÎË ˜ÚÓ·
Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ,
ÏÛ‰˚È,
˜ÂÎÓ‚Â˜ËÈ
ÎÂÌËÌÒÍËÈ
Ó„ÓÏÌ˚È ÎÓ·.
ﬂ ·Ó˛Ò¸,
˜ÚÓ· ¯ÂÒÚ‚Ëˇ
Ë Ï‡‚ÁÓÎÂË,
ÔÓÍÎÓÌÂÌËÈ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÚ
ÌÂ Á‡ÎËÎË ·
ÔËÚÓÌ˚Ï ÂÎÂÂÏ
ÎÂÌËÌÒÍÛ˛
ÔÓÒÚÓÚÛ.
«‡ ÌÂ„Ó ‰ÓÊÛ,
Í‡Í Á‡ ÁÂÌËˆÛ „Î‡Á‡,
˜ÚÓ· ÍÓÌÙÂÚÌÓÈ
ÌÂ ·˚Î
Í‡ÒÓÚÓÈ Ó·ÓÎ„‡Ì.
√ÓÎÓÒÛÂÚ ÒÂ‰ˆÂ —
ˇ ÔËÒ‡Ú¸ o·ˇÁaÌ
ÔÓ Ï‡Ì‰‡ÚÛ ‰ÓÎ„‡.

Toda Moscova
a terra conxelada
treme do balbordo.
Ao redor das fogueiras
están os conxelados desde a noite.
Que fixo el?
Quen é el?
e de onde vén?
Por que
o teñen
en tan alta estima?
Rescatando da memoria
palabra a palabra,
non lle direi
a ningunha
que sente no seu sitio.
Que pobre
ten o mundo
o obradoiro da palabra!
A adecuada
de onde tomar?
Temos
sete días,
temos
doce horas.
Non é posible vivir

¬Òˇ ÃÓÒÍ‚‡
œÓÏ∏Á¯‡ˇ ÁÂÏÎˇ
‰ÓÊËÚ ÓÚ „Û‰‡.
Õ‡‰ ÍÓÒÚ‡ÏË
Ó·ÏÓÓÊÂÌÌ˚Â Ò ÌÓ˜Ë.
◊ÚÓ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î?
ÚÓ ÓÌ
Ë ÓÚÍÛ‰‡?
œÓ˜ÂÏÛ
ÂÏÛ
Ú‡Í‡ˇ ÔÓ˜ÂÒÚ¸?
—ÎÓ‚Ó Á‡! ÒÎÓ‚ÓÏ
ËÁ Ô‡ÏˇÚË Ú‡ÒÍ‡ˇ,
ÌÂ ÒÍ‡ÊÛ
ÌË Ó‰ÌÓÏÛ —
Ì‡ ÏÂÒÚÓ Òˇ‰¸.
‡Í ·Â‰Ì‡
Û ÏË‡
ÒÎÓ‚‡ Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ!
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÂÂ
ÓÚÍÛ‰‡ ‚ÁˇÚ¸?
” ÌaÒ
ÒÂÏ¸ ‰ÌÂÈ,
Û Ì‡Ò
˜‡ÒÓ‚ — ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸.
ÕÂ ÔÓÊËÚ¸

máis aló do teu.
A morte
non sabe pedir desculpas.
E se
estamos a mal coas horas,
se queda pequena
a medida do calendario,
dicimos:
“a época”,
dicimos:
“a era”.
Nós
durminos
de noite.
De día
facemos cousas.
Gústanos
coller
auga
nun cesto.
Pero se
un entre todos pode
canalizar
o torrente dos feitos,
dicimos:
“profeta”
dicimos:
“xenio”
Non poñemos
pegas,
se non nos chaman,
non nos entremetemos;
Agradamos
á nosa muller,
e iso
énchenos de satisfacción.
Se aínda así,
o corpo e a alma se funden,
sae alguén
distinto a nós,
Recalcamos:
“que porte tan maxestoso”,
abraiámonos,
“que don tan divino”.
Dirán así,
e resulta ser
nin intelixente nin estúpido.
Flotarán as palabras
e desaparecerán coma fume.
Non
se obterá nada
dunhas cascas así.
Nin coas mans
nin coa cabeza serán apreciables.
Como podemos
a Lenin
medir co mesmo rebolo!

ÒÂ·ˇ ‰ÎËÌÌÂÈ.
—ÏÂÚ¸
ÌÂ ÛÏÂÂÚ ËÁ‚ËÌˇÚ¸Òˇ.
≈ÒÎË Ê
Ò ˜‡Ò‡ÏË ÔÎÓıÓ,
Ï‡Î‡
Í‡ÎÂÌ‰‡Ì‡ˇ ÏÂ‡,
Ï˚ „Ó‚ÓËÏ —
«˝ÔÓı‡»,
Ï˚ „Ó‚ÓËÏ —
«˝‡».
Ã˚
ÒÔËÏ
ÌÓ˜¸.
ƒÌ∏Ï
ÒÓ‚Â¯‡ÂÏ ÔÓÒÚÛÔÍË.
À˛·ËÏ
Ò‚Ó˛ ÚÓÎÓ˜¸
‚Ó‰Û
‚ Ò‚ÓÂÈ ÒÚÛÔÍÂ.
¿ ÂÒÎË
Á‡ ‚ÒÂı ÒÏÓ„
Ì‡Ô‡‚ÎˇÚ¸
ÔÓÚÓÍË ˇ‚ÎÂÌËÈ,
Ï˚ „Ó‚ÓËÏ —
«ÔÓÓÍ»,
Ï˚ „Ó‚ÓËÏ —
«„ÂÌËÈ».
” Ì‡Ò
ÔÂÚÂÌÁËÈ ÌÂÚ, —
ÌÂ ÁÓ‚ÛÚ —
Ï˚ Ë ÌÂ ÎÂÁÂÏ;
Ì‡‚ËÏÒˇ
Ò‚ÓÂÈ ÊÂÌÂ,
Ë ÚÓ
‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ ‰ÓÌÂÎ¸Áˇ.
≈ÒÎË Ê,
ÚÂÎÓÏ Ë ‰ÛıÓÏ ÒÎËÚ,
Ô∏Ú
Ì‡ Ì‡Ò ÌÂÔÓıÓÊËÈ,
¯ÔËÎËÏ —
«ˆ‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚Ë‰»,
Û‰Ë‚ÎˇÂÏÒˇ —
«‰‡ ·ÓÊËÈ».
—Í‡ÊÛÚ Ú‡Í, —
Ë ‚˚¯ÎÓ
ÌË ÛÏÌÓ, ÌË „ÎÛÔÓ.
œÓ‚ËÒˇÚ ÒÎÓ‚‡
Ë ÛÔÎ˚‚ÛÚ, Í‡Í ‰˚! Ï˚.
ÕË˜Â„Ó
ÌÂ ‚˚ÍÓÎÛÔË¯¸
ËÁ Ú‡ÍËı ÒÍÓÎÛÔÓÍ.
ÕË ÛÍ‡Ï
ÌË „ÓÎÓ‚Â ÌÂ Ó˘ÛÚËÏ˚.
‡Í ÊÂ
ÀÂÌËÌ‡
Ú‡ÍËÏ ‡¯ËÌÓÏ ÏÂËÚ¸!

Abofé que cos ollos
viuno
quen quixo,
como a “era” esa
atravesaba a porta,
mesmo
sen rozar
a cabeza no lintel.
Seica é posible
dicir de Lenin tamén:
é “caudillo
pola graza de deus”?
Se
fose el
maxestoso e divino,
eu
de rabia
non me contería.
Eu
interporíame
nas procesións,
nas adoracións
e nas multitudes.
Eu
encontraría
palabras
para maldicir a berros,
e de ser
pisado
eu
e o meu berro,
lanzaría
contra o ceo
blasfemias,
contra o Kremlin
bombas
lanzaría:
fóra!
Pero é firme
o paso de Dzerzhinski
ante o cadaleito.
Hoxe
podería
abandonar a garda a Cheká.
Brotan de millón de ollos,
e de entre
os meus dous
só carambos de bágoas
que se pegan
ás meixelas.
Para Deus
as honras oficiais
non resulta novo.
Non!
Hoxe
por unha verdadeira dor
conxélate, corazón!

¬Â‰¸ „Î‡Á‡ÏË
‚Ë‰ÂÎ
Í‡Ê‰˚È ‚ÒˇÍ —
«˝‡» ˝Ú‡
ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ‰‚ÂË,
‰‡ÊÂ
„ÓÎÓ‚ÓÈ
ÌÂ Áa‰e‚aˇ Ó ÍÓÒˇÍ.
ÕÂÛÊÂÎË
ÔÓ ÀÂÌËÌ‡ ÚÓÊÂ:
«‚ÓÊ‰¸
ÏËÎÓÒÚ¸˛ ·ÓÊ¸ÂÈ»?
≈ÒÎË ·
·˚Î ÓÌ
ˆ‡ÒÚ‚ÂÌ Ë ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ,
ˇ·
ÓÚ ˇÓÒÚË
ÒÂ·ˇ ÌÂ ÔÓ·Â∏„.
ﬂ ·˚
ÒÚ‡Î ·˚
‚ ÔÂÂÍÓÂ ¯ÂÒÚ‚ËÈ,
ÔoÍÎÓÌÂÌËˇÏ
Ë ÚÓÎÔ‡Ï ÔÓÔÂ∏Í.
ﬂ·
Ì‡¯∏Î
ÒÎÓ‚‡
ÔÓÍÎˇÚ¸ˇ „poÏoyÒÚo„o,
Ë ÔÓÍ‡
‡ÒÚÓÔÚ‡Ì
ˇ
Ë ‚˚ÍËÍ ÏÓÈ,
ˇ ·ÓÒ‡Î ·˚
‚ ÌÂ·Ó
·Ó„ÓıÛÎ¸ÒÚ‚‡,
ÔÓ ÂÏÎ˛ ·˚
·ÓÏ·‡ÏË
ÏÂÚ‡Î:
долой!
ÕÓ Ú‚Â‰˚
¯‡„Ë ƒÁÂÊËÌÒÍÓ„Ó
Û „Ó·‡.
Õ˚Ì˜Â ·˚
ÏÓ„Î‡
Ò ÔÓÒÚÓ‚ ÒÓÈÚË ◊ÂÍ‡.
—Í‚ÓÁ¸ ÏËÎ¸ÓÌ˚ „Î‡Á,
Ë Û ÏÂÌˇ
ÒÍ‚ÓÁ¸ Ó·‡
ÎË¯¸ ÒÓÒÛÎ¸ÍË ÒÎ∏Á,
ÔËÏÂÁ¯ËÂ
Í ˘ÂÍ‡Ï.
¡Ó„Û
ÔÓ˜ÂÒÚË Í‡Á∏ÌÌ˚Â
ÌÂ ÌÓ‚ÓÒÚ¸.
ÕÂÚ!
—Â„Ó‰Ìˇ
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ·ÓÎ¸˛
ÒÂ‰ˆÂ ıÓÎÓ‰ÂÈ.

Ã˚

Nós
enterramos
ao máis terreal
de todos
os que pasaron
pola terra dos homes.
Era terreal
pero non deses
que non ven
máis alá
da punta do nariz.
Abarcando dunha vez
a terra
enteira,
vía
aquilo
que o tempo ocultou.
El é coma vosoutros
e coma min,
totalmente igual,
só que,
quizais,
onda os ollos
as ideas
máis que a nós
engúrranlle a pel,
e máis burlóns
e firmes son os seus beizos,
que os nosos.
Non é a dureza do sátrapa,
que nunha cuadriga triunfal
te
atropela
tirando das rendas.
El
para o camarada
era querido
con humano cariño.
El
para o inimigo
xurdía
máis duro que o ferro.
Coñecía
as debilidades
que nós coñecemos,
igual que nosoutros
superaba as enfermidades.
Un dicir:
o meu é o billar,
perfecciono a vista,
o del é o xadrez,
para os caudillos
é máis proveitoso.
Do xadrez
pásase
ao inimigo real,
en persoas

ıÓÓÌËÏ
Ò‡ÏÓ„Ó ÁÂÏÌÓ„Ó
ËÁÓ ‚ÒÂı
ÔÓ¯Â‰¯Ëı
ÔÓ ÁÂÏÎÂ Î˛‰ÂÈ.
ŒÌ ÁÂÏÌÓÈ,
ÌÓ ÌÂ ËÁ ÚÂı,
ÍÚÓ „Î‡ÁÓÏ
ÛÔË‡ÂÚÒˇ
‚ Ò‚ÓÂ ÍÓ˚ÚÓ.
«ÂÏÎ˛
‚Ò˛
Óı‚‡Ú˚‚‡ˇ ‡ÁÓÏ,
‚Ë‰ÂÎ
ÚÓ,
˜ÚÓ ‚peÏeÌeÏ Á‡Í˚ÚÓ.
ŒÌ, Í‡Í ‚˚
Ë ˇ,
ÒÓ‚ÒÂÏ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ,
ÚÓÎ¸ÍÓ,
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸,
Û Ò‡Ï˚ı „Î‡Á
Ï˚ÒÎË
·ÓÎ¸¯Â Ì‡¯Â„Ó
ÏÓ˘ËÌˇÚ ÍÓÊÂÈ,
‰‡ Ì‡ÒÏÂ¯ÎË‚ÂÈ
Ë Ú‚∏ÊÂ „Û·˚,
˜ÂÏ Û Ì‡Ò.
ÕÂ Ò‡Ú‡Ô¸ˇ Ú‚∏‰ÓÒÚ¸,
ÚËÛÏÙ‡ÚÓÒÍÓÈ ÍÓÎˇÒÍÓÈ
ÏÌÛ˘‡ˇ
ÚÂ·ˇ,
ÔÓ‰∏„Ë‚‡ˇ ‚ÓÊÊË.
ŒÌ
Í ÚÓ‚‡Ë˘Û
ÏËÎÂÎ
Î˛‰ÒÍÓ˛ Î‡ÒÍÓÈ.
ŒÌ
Í ‚‡„Û
‚ÒÚ‡‚‡Î
ÊÂÎÂÁ‡ Ú‚∏ÊÂ.
«Ì‡Î ÓÌ
ÒÎ‡·ÓÒÚË,
ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â Û Ì‡Ò,
Í‡Í Ë Ï˚,
ÔÂÂÏÓ„‡Î ·ÓÎÂÁÌË.
—Í‡ÊÂÏ,
ÏÌÂ ·ËÎ¸ˇ‰ —
ÓÚpa˘Ë‚‡˛ „Î‡Á,
¯‡ıÏ‡Ú˚ ÂÏÛ —
ÓÌË ‚ÓÊ‰ˇÏ
ÔÓÎÂÁÌÂÈ.
» ÓÚ ¯‡ıÏ‡Ú
ÔÂÂÈ‰ˇ
Í ‚‡„Û Ì‡ÚÛÓÈ,
‚ Î˛‰Ë

transfórmase
a rea de peóns de onte,
facendo deles
a ditadura proletaria dos homes
sobre a torre
carceraria do capital.

‚˚‚Â‰ˇ
‚˜Â‡¯ÌËı ÔÂ¯ÂÍ ÒÚÓÈ,
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ
‡·Ó˜ÂÈ — ˜ÂÎÓ‚Â˜¸ÂÈ ‰ËÍÚaÚypoÈ
Ì‡‰ Ú˛eÏÌoÈ
Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÓÈ ÚÛÓÈ.

[…]
Cubrímolos de estrépito.
Atrás!
Non se permite!
Converteuse
en grandioso
organizador comunista

sobre as trompas
dun bosque extraordinadio,
coas mans
de millóns
sostendo o mastro,
coa bandeira vermella
a Praza Vermella
no máis alto
álzase
entre temibles sacudidas.
Desde esta bandeira,
desde cada un dos seus pregues
novamente
vivo
invoca Lenin:
— Proletarios,
a formar
para o último combate!
Escravos,
endereitade
o lombo e os xeonllos!
Exército de proletarios,
poñédevos en fila!
Viva a revolución,
alegre e rápida!
Esta é
a única
gran guerra
de todas
as que a historia coñeceu.

ÓÂÏ Ëı „ÓıÓÚÓÏ.
Õ‡Á‡‰!
ÕÂ ÒÏÂÚ¸!
—Ú‡Î‡
‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ
ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓÏÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ
‰‡ÊÂ
Ò‡Ï‡
»Î¸Ë˜∏‚‡ ÒÏÂÚ¸.
”ÊÂ
Ì‡‰ ÚÛ·‡ÏË
˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓÈ Ó˘Ë,
ÛÍË
ÏËÎÎËÓÌÓ‚
ÒÎÓÊË‚ ‚ ‰Â‚ÍÓ,
Í‡ÒÌ˚Ï ÁÌ‡ÏÂÌÂÏ
‡ÒÌ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸
‚‚Âı
‚Á‰˚Ï‡ÂÚÒˇ
ÒÚ‡¯Ì˚Ï ˚‚ÍÓÏ.
— ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÏÂÌË,
Ò Í‡Ê‰ÓÈ ÒÍÎ‡‰ÍË
ÒÌÓ‚‡
ÊË‚ÓÈ
‚Á˚‚‡ÂÚ ÀÂÌËÌ:
— œÓÎÂÚ‡ËË,
ÒÚÓÈÚÂÒ¸
Í ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ Òı‚‡ÚÍÂ!
–‡·˚,
‡Á„Ë·‡ÈÚÂ
ÒÔËÌ˚ Ë ÍÓÎÂÌË!
¿ÏËˇ ÔÓÎÂÚ‡ËÂ‚,
‚ÒÚ‡Ì¸ ÒÚÓÈÌ‡!
ƒ‡ Á‰‡ÒÚ‚ÛÂÚ Â‚ÓÎ˛ˆËˇ,
‡‰ÓÒÚÌ‡ˇ Ë ÒÍÓ‡ˇ!
›ÚÓ —
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
‚ÂÎËÍ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡
ËÁ ‚ÒÂı,
Í‡ÍËÂ ÁÌ‡Î‡ ËÒÚÓËˇ.

1924

1924

mesmo
a propia
morte de Ílitch.
Xa

*****

Conversación co inspector fiscal sobre poesía

Разговор с фининспектором о поэзии

Señor inspector fiscal!
Perdoe pola molestia.
Grazas…
non se preocupe…
quedarei de pé…
Teño que a tratar con vostede
un asunto
algo delicado:
sobre o lugar
do poeta
nas filas obreiras.
Na columna
dos que teñen
tendas de alimentación e terreos
fun incluído
e debo ser castigado.
Vostede esixe
que pague
cincocentos ao semestre
e vinte e cinco
por non presentar a declaración.
O meu traballo
é semellante
a calquera outro
traballo.
Mire
canto perdín,
cales son
os custos
da miña produción
e canto consumo
en materiais.
Vostede,
sen dúbida, coñece
o caso da “rima”.
Digamos,
un verso
acaba coa palabra
“pai”,
entón,
dous versos máis abaixo
repetindo a sílaba, nós
poñemos
algo como
“lampapai”.
Segundo o seu criterio,
a rima
é unha letra de cambio.
Conte dous versos máis abaixo!,
segundo a disposición.
E busque

√‡Ê‰‡ÌËÌ ÙËÌËÌÒÔÂÍÚÓ!
œÓÒÚËÚÂ Á‡ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó.
—Ô‡ÒË·Ó...
ÌÂ ÚÂ‚ÓÊ¸ÚÂÒ¸...
ˇ ÔÓÒÚÓ˛...
” ÏÂÌˇ Í ‚‡Ï
‰ÂÎÓ
‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡:
Ó ÏÂÒÚÂ
ÔÓ˝Ú‡
‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÒÚÓ˛.
¬ ˇ‰Û
ËÏÂ˛˘Ëı
Î‡·‡Á˚ Ë Û„Ó‰¸ˇ
Ë ˇ Ó·ÎÓÊÂÌ
Ë ‰ÓÎÊÂÌ Í‡‡Ú¸Òˇ.
¬˚ ÚÂ·ÛÂÚÂ
Ò ÏÂÌˇ
ÔˇÚ¸ÒÓÚ ‚ ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ
Ë ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔˇÚ¸
Á‡ ÌÂÔÓ‰‡˜Û ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ.
“Û‰ ÏÓÈ
Î˛·ÓÏÛ
ÚÛ‰Û
Ó‰ÒÚ‚ÂÌ.
¬Á„ÎˇÌËÚÂ —
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˇ ÔÓÚÂˇÎ,
Í‡ÍËÂ
ËÁ‰ÂÊÍË
‚ ÏÓÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÚËÚÒˇ
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î.
¬‡Ï,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
ˇ‚ÎÂÌËÂ "ËÙÏ˚".
—Í‡ÊÂÏ,
ÒÚÓ˜Í‡
ÓÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÒÎÓ‚ÓÏ
"ÓÚˆ‡",
Ë ÚÓ„‰‡ ˜ÂÂÁ ÒÚÓ˜ÍÛ,
ÒÎÓ„‡ ÔÓ‚ÚÓË‚, Ï˚
ÒÚ‡‚ËÏ
Í‡ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸
"Î‡Ïˆ‡‰Ëˆ‡ˆ‡".
√Ó‚Óˇ ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ,
ËÙÏ‡ —
‚ÂÍÒÂÎ¸.
”˜ÂÒÚ¸ ˜ÂÂÁ ÒÚÓ˜ÍÛ! —
‚ÓÚ ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂ.
» Ë˘Â¯¸

as miudezas dos sufixos e flexións
na caixa baleira
das declinacións
e conxugacións.
Comece
por meter
esa palabra no verso,
e como non entra,
fórzala e rompe.
Señor inspector fiscal,
palabra de honor,
ao poeta
cústalle un diñeiral cada palabra.
Segundo o noso criterio,
a rima
é un barril.
Un barril de dinamita.
O verso
é a mecha.
O verso consúmese,
e estoupa o verso,
e a cidade
como unha estrofa
sae voando polos aires.
Onde se atopan,
a que prezo,
rimas,
que maten facendo diana, á primeira?
Quizais
un puñado
de rimas extraordinarias
queden tan só
en Venezuela.
E tira
por min
faga frío ou o solleira.
Lánzome,
enleado en anticipos e préstamos,
Señor,
teña en conta o billete do transporte!
A poesía
toda
é unha viaxe ao descoñecido.
A poesía
é como a extracción do radio.
Por cada gramo extraído,
hai un ano de traballo.
Dilapídanse
miles de toneladas
de minerais verbais
por unha única palabra.
Pero como
abrasa
a calor desas palabras
en comparación
co rescaldo
da palabra en estado bruto.

ÏÂÎÓ˜Ë¯ÍÛ ÒÛÙÙËÍÒÓ‚ Ë ÙÎÂÍÒËÈ
‚ ÔÛÒÚÛ˛˘ÂÈ Í‡ÒÒÂ
ÒÍÎÓÌÂÌËÈ
Ë ÒÔˇÊÂÌËÈ.
Õ‡˜Ì∏¯¸ ˝ÚÓ
ÒÎÓ‚Ó
‚ ÒÚÓ˜ÍÛ ‚ÒÓ‚˚‚‡Ú¸,
‡ ÓÌÓ ÌÂ ÎÂÁÂÚ —
Ì‡Ê‡Î Ë ÒÎÓÏ‡Î.
√‡Ê‰‡ÌËÌ ÙËÌËÌÒÔÂÍÚÓ,
˜ÂÒÚÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó,
ÔÓ˝ÚÛ
‚ ÍÓÔÂÂ˜ÍÛ ‚ÎÂÚ‡˛Ú ÒÎÓ‚‡.
√Ó‚Óˇ ÔÓ-Ì‡¯ÂÏÛ,
ËÙÏ‡ —
·Ó˜Í‡.
¡Ó˜Í‡ Ò ‰ËÌ‡ÏËÚÓÏ.
—ÚÓ˜Í‡ —
ÙËÚËÎ¸.
—ÚÓÍ‡ ‰Ó‰˚ÏËÚ,
‚Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÒÚÓ˜Í‡, —
Ë „ÓÓ‰
Ì‡ ‚ÓÁ‰Ûı
ÒÚÓÙÓÈ ÎÂÚËÚ.
√‰Â Ì‡È‰∏¯¸,
Ì‡ Í‡ÍÓÈ Ú‡ËÙ,
ËÙÏ˚,
˜ÚÓ· ‚‡Á Û·Ë‚‡ÎË, Ì‡ˆÂÎˇÒ¸?
ÃÓÊÂÚ,
ÔˇÚÓÍ
ÌÂ·˚‚‡Î˚ı ËÙÏ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÓÒÚ‡ÎÒˇ
˜ÚÓ ‚ ¬ÂÌÂˆÛ˝ÎÂ.
» ÚˇÌÂÚ
ÏÂÌˇ
‚ ıÓÎÓ‰‡ Ë ‚ ÁÌÓÈ.
¡ÓÒ‡˛Ò¸,
ÓÔÛÚ‡Ì ‚ ‡‚‡ÌÒ˚ Ë ‚ Á‡ÈÏ˚ ˇ,
√‡Ê‰‡ÌËÌ,
Û˜ÚËÚÂ ·ËÎÂÚ ÔÓÂÁ‰ÌÓÈ!
— œÓ˝ÁËˇ
— ‚Òˇ! —
ÂÁ‰‡ ‚ ÌÂÁÌ‡ÂÏÓÂ.
œÓ˝ÁËˇ —
Ú‡ ÊÂ ‰Ó·˚˜‡ ‡‰Ëˇ.
¬ „‡ÏÏ ‰Ó·˚˜‡,
‚ „Ó‰ ÚÛ‰˚.
»Á‚Ó‰Ë¯¸
Â‰ËÌÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ ‡‰Ë
Ú˚Òˇ˜Ë ÚÓÌÌ
ÒÎÓ‚ÂÒÌÓÈ Û‰˚.
ÕÓ Í‡Í
ËÒÔÂÔÂÎˇ˛˘Â
ÒÎÓ‚ ˝ÚËı ÊÊÂÌËÂ
ˇ‰ÓÏ
Ò ÚÎÂÌËÂÏ
ÒÎÓ‚‡-Ò˚ˆ‡.

Esas palabras
conmoven
durante mil anos
millóns de corazóns.
Sen dúbida
hai poetas de distinta calidade.
Cantos poetas hai
que son de man áxil!
Que son capaces de sacar,
igual que un ilusionista,
unha estrofa da boca
da súa propia
e da allea.
Que dicir
dos castrati líricos?!
Que un verso
alleo
meten e son felices.
Iso
é un simple
roubo e un desfalco
entre os desfalcos aos que se somete ao país.
Estes
poemas e odas
de hoxe en día
entre aplausos
atronadores,
pasarán
á historia
como gastos accesorios
sobre o feito
por dous ou tres
de nós.
Tragarás,
como adoita dicirse,
unha arroba
de sal de mesa
e o fume de cen cigarros,
para
extraer
a palabra preciosa
das artesianas
profundidades da humanidade.
E por iso
rebaixe
o aumento do imposto.
Quite
do gravame
a roda dun cero!
Un rublo noventa
cen cigarros,
Un rublo sesenta
o sal de mesa.
No seu formulario
hai un montón de preguntas:
— Viaxou?
Ou non viaxou?

›ÚË ÒÎÓ‚‡
ÔË‚Ó‰ˇÚ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ú˚Òˇ˜Ë ÎÂÚ
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÒÂ‰ˆ‡.
ÓÌÂ˜ÌÓ,
‡ÁÎË˜Ì˚ ÔÓ˝ÚÓ‚ ÒÓÚ‡.
” ÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓ˝ÚÓ‚
Î∏„ÍÓÒÚ¸ ÛÍË!
“ˇÌÂÚ,
Í‡Í ÙÓÍÛÒÌËÍ,
ÒÚÓ˜ÍÛ ËÁÓ Ú‡
Ë Û ÒÂ·ˇ
Ë Û ‰Û„Ëı.
◊ÚÓ „Ó‚ÓËÚ¸
Ó ÎËË˜ÂÒÍËı Í‡ÒÚ‡Ú‡ı?!
—ÚÓ˜ÍÛ
˜ÛÊÛ˛
‚ÒÚ‡‚ËÚ Ë ‡‰.
›ÚÓ
Ó·˚˜ÌÓÂ
‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó Ë ‡ÒÚ‡Ú‡
ÒÂ‰Ë Óı‚‡ÚË‚¯Ëı ÒÚ‡ÌÛ ‡ÒÚ‡Ú.
›ÚË,
ÒÂ„Ó‰Ìˇ,
ÒÚËıË Ë Ó‰˚,
‚ ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ‡ı
Â‚ÓÏ˚Â Â‚Ïˇ,
‚ÓÈ‰ÛÚ
‚ ËÒÚÓË˛
Í‡Í Ì‡ÍÎ‡‰Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚
Ì‡ Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ
Ì‡ÏË —
‰‚ÛÏˇ ËÎË ÚÂÏˇ.
œÛ‰,
Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ,
ÒÓÎË ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ
Ò˙Â¯¸
Ë ÒÓÚÌÂÈ Ô‡ÔËÓÒ ÍÎÛ·Ë,
˜ÚÓ·˚
‰Ó·˚Ú¸
‰‡„ÓˆÂÌÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó
ËÁ ‡ÚÂÁË‡ÌÒÍËı
Î˛‰ÒÍËı „ÎÛ·ËÌ.
» Ò‡ÁÛ
ÌËÊÂ
Ì‡ÎÓ„‡ ÓÒÚ.
—ÍËÌ¸ÚÂ
Ò Ó·ÎÓÊÂÌ¸ˇ
ÌÛÎˇ ÍÓÎÂÒÓ!
–Û·Î¸ ‰Â‚ˇÌÓÒÚÓ
ÒÓÚÌˇ Ô‡ÔËÓÒ,
Û·Î¸ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒˇÚ
ÒÚÓÎÓ‚‡ˇ ÒÓÎ¸.
¬ ‚‡¯ÂÈ ‡ÌÍÂÚÂ
‚ÓÔÓÒÓ‚ Ï‡ÒÒ‡:
— ¡˚ÎË ‚˚ÂÁ‰˚?
»ÎË ‚˚ÂÁ‰Ó‚ ÌÂÚ? —

Que pasa
se eu,
unha decena de pegasos
rebentei
nos últimos quince anos?!
Vostede inclúe,
póñase no meu lugar,
neste apartado
sobre criados
e bens materiais.
Que pasa
se son
un líder popular
e á vez
un servidor do pobo?
A clase
exprésase
coas palabras nosas,
e nós,
proletarios,
propulsamos a pluma.
A máquina
da alma
cos anos se desgasta.
Dinche:
ao arquivo,
acabado,
caso pechado!
Cada vez amas menos
cada vez arríscaste menos,
e a miña fronte
o tempo
sen cesar destrúe.
Chega
a máis terrible das amortización:
a do corazón
e da alma.
E cando
este sol
como un porco cebado
se erga sobre o futuro
sen mendigos nin eivados,
eu
xa
estarei podre,
morto baixo unha cerca,
cabo
dunha decena
dos meus colegas.
Faga
o meu
balance póstumo!
Asegúrolle
e sei que non mentirei:
que na esfera
dos actuais
negociantes e arribistas

¿ ˜ÚÓ,
ÂÒÎË ˇ
‰ÂÒˇÚÓÍ ÔÂ„‡ÒÓ‚
Á‡„Ì‡Î
Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 15 ÎÂÚ?!
” ‚‡Ò —
‚ ÏÓ∏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÓÈ‰ËÚÂ —
ÔÓ ÒÎÛ„
Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
Ò ˝ÚÓ„Ó Û„Î‡.
¿ ˜ÚÓ,
ÂÒÎË ˇ
Ì‡Ó‰‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
Ë Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ —
Ì‡Ó‰Ì˚È ÒÎÛ„‡?
Î‡ÒÒ
„Î‡ÒËÚ
ËÁ ÒÎÓ‚‡ ËÁ Ì‡¯Â„Ó,
‡ Ï˚,
ÔÓÎÂÚ‡ËË,
‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÔÂ‡.
Ã‡¯ËÌÛ
‰Û¯Ë
Ò „Ó‰‡ÏË ËÁÌ‡¯Ë‚‡Â¯¸.
√Ó‚ÓˇÚ:
— ‚ ‡ıË‚,
ËÒÔËÒ‡ÎÒˇ,
ÔÓ‡! —
¬Ò∏ ÏÂÌ¸¯Â Î˛·ËÚÒˇ,
‚Ò∏ ÏÂÌ¸¯Â ‰ÂÁ‡ÂÚÒˇ,
Ë ÎÓ· ÏÓÈ
‚ÂÏˇ
Ò ‡Á·Â„‡ ÍÛ¯ËÚ.
œËıÓ‰ËÚ
ÒÚ‡¯ÌÂÈ¯‡ˇ ËÁ ‡ÏÓÚËÁ‡ˆËÈ —
‡ÏÓÚËÁ‡ˆËˇ
ÒÂ‰ˆ‡ Ë ‰Û¯Ë.
» ÍÓ„‰‡
˝ÚÓ ÒÓÎÌˆÂ
‡ÁÊËÂ‚¯ËÏ ·ÓÓ‚ÓÏ
‚ÁÓÈ‰∏Ú Ì‡‰ „ˇ‰Û˘ËÏ
·ÂÁ ÌË˘Ëı Ë Í‡ÎÂÍ, ˇ
ÛÊÂ
Ò„ÌË˛,
ÛÏÂ¯ËÈ ÔÓ‰ Á‡·ÓÓÏ,
ˇ‰ÓÏ
Ò ‰ÂÒˇÚÍÓÏ
ÏÓËı ÍÓÎÎÂ„.
œÓ‰‚Â‰ËÚÂ
ÏÓÈ
ÔÓÒÏÂÚÌ˚È ·‡Î‡ÌÒ!
ﬂ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛
Ë — ÁÌ‡˛ — ÌÂ Ì‡Î„Û:
Ì‡ ÙÓÌÂ
ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËı
‰ÂÎ¸ˆÓ‚ Ë ÔÓÎ‡Á

serei
o único
con débedas esmagadoras.
O deber noso
no ardor das tormentas
é ruxir
como unha sirena de gorxa de cobre
entre a bruma da pequena burguesía.
O poeta
sempre
é debedor do universo,
que paga
pola dor
xuros
e multas.
Eu
estou en débeda
cos farois de Broadway,
con vós,
ceos de Bagdadi,
co Exército Vermello,
coas cerdeiras de Xapón,
con todo aquilo,
sobre o que
non tiven tempo de escribir.
Para que
a fin de contas
querer ser máis?
Para que poñer a mira na rima
e enfurecerse co ritmo?
A palabra do poeta
é a vosa resurrección,
a vosa inmortalidade,
señor burócrata.
Dentro duns séculos
na marxe dun papel
colla un verso
e resucite o tempo!
E xurdirá
ese día
con inspectores fiscais
entre un brillo de milagre
e fedor a tinta.
Cidadán convencido do presente,
consiga
no Comisariado de Camiños
un billete cara a inmortalidade
e, logo de calcular
o efecto dos meus versos,
divida
o salario meu
en trescentos anos!
Pero o poder do poeta
non radica só nisto:
en que a vostede
ao recordalo
no futuro a alguén lle entre o impo.

ˇ ·Û‰Û
— Ó‰ËÌ! —
‚ ÌÂÔÓÎ‡ÁÌÓÏ ‰ÓÎ„Û.
ƒÓÎ„ Ì‡¯ —
Â‚ÂÚ¸
ÏÂ‰ÌÓ„ÓÎÓÈ ÒËÂÌÓÈ
‚ ÚÛÏ‡ÌÂ ÏÂ˘‡Ì¸ˇ,
Û ·Û¸ ‚ ÍËÔÂÌ¸Ë.
œÓ˝Ú
‚ÒÂ„‰‡
‰ÓÎÊÌËÍ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ,
ÔÎ‡Úˇ˘ËÈ
Ì‡ „ÓÂ
ÔÓˆÂÌÚ˚
Ë ÔÂÌË.
ﬂ
‚ ‰ÓÎ„Û
ÔÂÂ‰ ·Ó‰‚ÂÈÒÍÓÈ Î‡ÏÔËÓÌËÂÈ,
ÔÂÂ‰ ‚‡ÏË,
·‡„‰‡‰ÒÍËÂ ÌÂ·ÂÒ‡,
ÔÂÂ‰ ‡ÒÌÓÈ ¿ÏËÂÈ,
ÔÂÂ‰ ‚Ë¯ÌˇÏË ﬂÔÓÌËË —
ÔÂÂ‰ ‚ÒÂÏ,
ÔÓ ˜ÚÓ
ÌÂ ÛÒÔÂÎ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸.
¿ Á‡˜ÂÏ
‚ÓÓ·˘Â
˝Ú‡ ¯‡ÔÍ‡ —ÂÌÂ?
◊ÚÓ·˚ — ˆÂÎ¸Òˇ ËÙÏÓÈ
Ë ËÚÏÓÏ ˇËÒ¸?
—ÎÓ‚Ó ÔÓ˝Ú‡ —
‚‡¯Â ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â,
‚‡¯Â ·ÂÒÒÏÂÚËÂ,
„‡Ê‰‡ÌËÌ Í‡ÌˆÂÎˇËÒÚ.
◊ÂÂÁ ÒÚÓÎÂÚ¸ˇ
‚ ·ÛÏ‡ÊÌÓÈ ‡ÏÂ
‚ÓÁ¸ÏË ÒÚÓÍÛ
Ë ‚ÂÏˇ ‚ÂÌË!
» ‚ÒÚ‡ÌÂÚ
‰ÂÌ¸ ˝ÚÓÚ
Ò ÙËÌËÌÒÔÂÍÚÓ‡ÏË,
Ò ·ÎÂÒÍÓÏ ˜Û‰ÂÒ
Ë Ò ‚ÓÌ¸˛ ˜ÂÌËÎ.
—Â„Ó‰Ìˇ¯ÌËı ‰ÌÂÈ Û·ÂÊ‰∏ÌÌ˚È ÊËÚÂÎ¸,
‚˚Ô‡‚¸ÚÂ
‚ ˝ÌÍ‡ÔÂ˝Ò.
Ì‡ ·ÂÒÒÏÂÚ¸Â ·ËÎÂÚ
Ë, ‚˚Ò˜ËÚ‡‚
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÚËıÓ‚,
‡ÁÎÓÊËÚÂ
Á‡‡·ÓÚÓÍ ÏÓÈ
Ì‡ ÚËÒÚ‡ ÎÂÚ!
ÕÓ ÒËÎ‡ ÔÓ˝Ú‡
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓÏ,
˜ÚÓ, ‚‡Ò
‚ÒÔÓÏËÌ‡ˇ,
‚ „ˇ‰Û˘ÂÏ ËÍÌÛÚ.

Non!
Hoxe tamén
a rima do poeta
é caricia,
e lema,
e baioneta,
e látego.
Señor inspector fiscal,
pagarei o cinco
despois de tachar todos
os ceros
da cifra!
Eu
legalmente
reclamo un palmo
entre as filas
de obreiros e labregos
máis pobres.
E se
a vostede lle parece
que todo consiste
en servirse
de palabras alleas,
velaquí, camaradas,
a miña pluma,
e xa poden
ir escrindo
vostedes mesmos!

ÕÂÚ!
» ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ËÙÏ‡ ÔÓ˝Ú‡ —
Î‡ÒÍ‡,
Ë ÎÓÁÛÌ„,
Ë ¯Ú˚Í,
Ë ÍÌÛÚ.
√‡Ê‰‡ÌËÌ ÙËÌËÌÒÔÂÍÚÓ,
ˇ ‚˚ÔÎ‡˜Û ÔˇÚ¸,
‚ÒÂ
ÌÛÎË
Û ˆËÙ˚ ÒÍÂÒÚˇ!
ﬂ
ÔÓ Ô‡‚Û
ÚÂ·Û˛ Ôˇ‰¸
‚ ˇ‰Û
·Â‰ÌÂÈ¯Ëı
‡·Ó˜Ëı Ë ÍÂÒÚ¸ˇÌ.
¿ ÂÒÎË
‚‡Ï Í‡ÊÂÚÒˇ,
˜ÚÓ ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÎÓ‚ —
˝ÚÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ
˜ÛÊËÏË ÒÎÓ‚ÂÒ‡ÏË,
ÚÓ ‚ÓÚ ‚‡Ï, ÚÓ‚‡Ë˘Ë,
ÏÓÂ ÒÚËÎÓ,
Ë ÏÓÊÂÚÂ
ÔËÒ‡Ú¸
Ò‡ÏË!
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A plena voz

Во весь голос

Primeiro preludio ao poema

Первое вступление в поэму

Estimados
camaradas descendentes!
Ao remexer
hoxe en día
na merd… fosilizada,
ao estudar as tebras dos nosos días,
vós,
tal vez,
preguntaredes tamén por min.
E, tal vez, o voso sabio
cubrindo de erudición
o enxame de preguntas,
dirá,
que si viviu noutros tempos
un bardo de auga fervida
inimigo acérrimo da auga sen ferver.
Señor catedrático,
quítese as lentes-bicicleta!

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â
ÚÓ‚‡Ë˘Ë ÔÓÚÓÏÍË!
–ÓˇÒ¸
‚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌÂÏ
ÓÍ‡ÏÂÌÂ‚¯ÂÏ „....,
Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ ËÁÛ˜‡ˇ ÔÓÚ∏ÏÍË,
‚˚,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ,
ÒÔÓÒËÚÂ Ë Ó·Ó ÏÌÂ.
», ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÒÍ‡ÊÂÚ
‚‡¯ Û˜∏Ì˚È,
ÍÓˇ ˝Û‰ËˆËÂÈ
‚ÓÔÓÒÓ‚ ÓÈ,
˜ÚÓ ÊËÎ-‰Â Ú‡ÍÓÈ
ÔÂ‚Âˆ ÍËÔˇ˜∏ÌÓÈ
» ˇ˚È ‚‡„ ‚Ó‰˚ Ò˚ÓÈ.
œÓÙÂÒÒÓ,
ÒÌËÏËÚÂ Ó˜ÍË-‚ÂÎÓÒËÔÂ‰!

Eu mesmo falarei
do meu tempo
e de min mesmo.
Eu, traballador do saneamento,
e transportador de auga,
pola revolución
mobilizado e recrutado,
partín ao fronte
desde os xardíns señoriais
da poesía,
caprichosa femia.
“Aquelei o meu xardín,
tiña a miña filliña,
a miña casiña,
a auga
e tona,
eu mesma plantei o xardín,
eu mesma vouno regar.”
Hai quen verte versos coa regadeira,
hai quen os rega
coa boca;
os floridos Mitreikos,
os rebuscados Kudreikos;
quen carallo os entende!
Non hai corentena para tal caterva;
sempre tocando a mandolina trala parede:
“Taran-tín, taran-tán,
t-in-n…”
Mala fama sería
que de entre estas rosas
as miñas esculturas se erguesen
nos xardíns
onde se cuspe a tuberculose,
onde as put… vense cos rillotes
e a sífilis.
A min
o agitprop
tenme ata o gorro,
e para min
compoñer
romanzas para vós,
sería máis rentable
e máis agradable.
Pero
me
contiven
pisándolle
a gorxa
á miña canción.
Escoitade,
camaradas descendentes,
ao axitador,
ao líder vociferante.
Sufocando
os torrentes da poesía
atravesarei
os libriños líricos,

ﬂ Ò‡Ï ‡ÒÒÍ‡ÊÛ
Ó ‚ÂÏÂÌË
Ë Ó ÒÂ·Â.
ﬂ, ‡ÒÒÂÌËÁ‡ÚÓ
Ë ‚Ó‰Ó‚ÓÁ,
Â‚ÓÎ˛ˆËÂÈ
ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ë ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È,
Û¯∏Î Ì‡ ÙÓÌÚ
ËÁ ·‡ÒÍËı Ò‡‰Ó‚Ó‰ÒÚ‚
ÔÓ˝ÁËË —
·‡·˚ Í‡ÔËÁÌÓÈ.
«‡Ò‡‰ËÎ‡ Ò‡‰ËÍ ÏËÎÓ,
‰Ó˜Í‡,
‰‡˜Í‡,
‚Ó‰¸
Ë „Î‡‰¸ —
Ò‡Ï‡ Ò‡‰ËÍ ˇ Ò‡‰ËÎ‡,
Ò‡Ï‡ ·Û‰Û ÔÓÎË‚‡Ú¸.
ÚÓ ÒÚËı‡ÏË Î¸∏Ú ËÁ ÎÂÈÍË,
ÍÚÓ ÍÓÔËÚ,
Ì‡·‡‚¯Ë ‚ ÓÚ —
ÍÛ‰Â‚‡Ú˚Â ÃËÚÂÈÍË,
ÏÛ‰Â‚‡Ú˚Â Û‰ÂÈÍË —
ÍÚÓ Ëı Í ˜∏ÚÛ ‡Á·ÂÂÚ!
ÕÂÚ Ì‡ ÔÓ‚Û Í‡‡ÌÚËÌ‡ —
Ï‡Ì‰ÓÎËÌˇÚ ËÁ-ÔÓ‰ ÒÚÂÌ:
«“‡‡-ÚËÌ‡, Ú‡‡-ÚËÌ‡,
Ú-˝Ì-Ì…»
ÕÂ‚‡ÊÌ‡ˇ ˜ÂÒÚ¸,
˜ÚÓ· ËÁ ˝Ú‡ÍËı ÓÁ
ÏÓË ËÁ‚‡ˇÌËˇ ‚˚ÒËÎËÒ¸
ÔÓ ÒÍ‚Â‡Ï,
„‰Â ı‡Í‡ÂÚ ÚÛ·ÂÍÛÎ∏Á,
„‰Â ·… Ò ıÛÎË„‡ÌÓÏ
‰‡ ÒËÙËÎËÒ.
» ÏÌÂ
‡„ËÚÔÓÔ
‚ ÁÛ·‡ı Ì‡‚ˇÁ,
Ë ÏÌÂ ·˚
ÒÚÓ˜ËÚ¸
ÓÏ‡ÌÒ˚ Ì‡ ‚‡Ò —
‰ÓıÓ‰ÌÂÈ ÓÌÓ
Ë ÔÂÎÂÒÚÌÂÈ.
ÕÓ ˇ
ÒÂ·ˇ
ÒÏËˇÎ,
ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÒ¸
Ì‡ „ÓÎÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÒÌÂ.
—ÎÛ¯‡ÈÚÂ,
ÚÓ‚‡Ë˘Ë ÔÓÚÓÏÍË,
‡„ËÚ‡ÚÓ‡,
„ÓÎ‡Ì‡-„Î‡‚‡ˇ.
«‡„ÎÛ¯‡
ÔÓ˝ÁËË ÔÓÚÓÍË,
ˇ ¯‡„ÌÛ
˜ÂÂÁ ÎËË˜ÂÒÍËÂ ÚÓÏËÍË,

como un ser vivo
que fala con outros seres vivos.
Chegarei ata vós
desde a distancia comunista
non como
o heroe das canción de Esenin.
O meu verso atravesará
os cumes dos séculos
e as cabezas
de poetas e gobernos.
O meu verso chegará,
mais de calquera xeito,
non como unha frecha
nunha cacería lírico-galante,
non como chega
ao numismático unha moeda desgastada
nin como chega a luz das estrelas mortas.
O meu verso
co esforzo
rachará a mole dos anos
e xurdirá
ponderado,
basto,
visible,
igual que na nosa vida
entrou a traída da auga corrente,
deseñada
aínda por escravos de Roma.
Nos túmulos dos libros
onde fican enterrados os poemas,
ao descubrir por azar as lascas de ferro dos versos,
vós
con respecto
manipuládeos,
como unha antiga
pero temible arma.
Eu
o oído
coa palabra
non adoito mimar;
a orelliña dunha mociña
baixo o seu cabelo rizo
polas obscenidades
afogada non enrubecerei.
Despregando o desfile
do exército das miñas páxinas,
percorro
a fronte poética,
os versos fican de pé
pesados como o chumbo,
listos tanto para a morte
como para a gloria inmortal.
Os poemas quedan inmóbiles,
apuntando
man a man
os títulos entreabertos.
O tipo

Í‡Í ÊË‚ÓÈ
Ò ÊË‚˚ÏË „Ó‚Óˇ.
ﬂ Í ‚‡Ï ÔË‰Û
‚ ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‰‡ÎÂÍÓ!
ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÔÂÒÂÌÌÓ-ÂÒÂÌÂÌÌ˚È ÔÓ‚ËÚˇÁ¸.
ÃÓÈ ÒÚËı ‰ÓÈ‰∏Ú
˜ÂÂÁ ıÂ·Ú˚ ‚ÂÍÓ‚
Ë ˜ÂÂÁ „ÓÎÓ‚˚
ÔÓ˝ÚÓ‚ Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚.
ÃÓÈ ÒÚËı ‰ÓÈ‰∏Ú,
ÌÓ ÓÌ ‰ÓÈ‰∏Ú ÌÂ Ú‡Í, —
ÌÂ Í‡Í ÒÚÂÎ‡
‚ ‡ÏÛÌÓ-ÎËÓ‚ÓÈ ÓıÓÚÂ,
ÌÂ Í‡Í ‰ÓıÓ‰ËÚ
Í ÌÛÏËÁÏ‡ÚÛ ÒÚ∏¯ËÈÒˇ ÔˇÚ‡Í
Ë ÌÂ Í‡Í Ò‚ÂÚ ÛÏÂ¯Ëı Á‚∏Á‰ ‰ÓıÓ‰ËÚ.
ÃÓÈ ÒÚËı
ÚÛ‰ÓÏ
„ÓÏ‡‰Û ÎÂÚ ÔÓ‚∏Ú
Ë ˇ‚ËÚÒˇ
‚ÂÒÓÏÓ,
„Û·Ó,
ÁËÏÓ,
Í‡Í ‚ Ì‡¯Ë ‰ÌË
‚Ó¯∏Î ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰,
Ò‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È
Â˘∏ ‡·‡ÏË –ËÏ‡.
¬ ÍÛ„‡Ì‡ı ÍÌË„,
ÔÓıÓÓÌË‚¯Ëı ÒÚËı,
ÊÂÎÂÁÍË ÒÚÓÍ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ˇ,
‚˚
Ò Û‚‡ÊÂÌËÂÏ
Ó˘ÛÔ˚‚‡ÈÚÂ Ëı,
Í‡Í ÒÚ‡ÓÂ,
ÌÓ „ÓÁÌÓÂ ÓÛÊËÂ.
ﬂ
ÛıÓ
ÒÎÓ‚ÓÏ
ÌÂ ÔË‚˚Í Î‡ÒÍ‡Ú¸;
Û¯ÍÛ ‰Â‚Ë˜ÂÒÍÓÏÛ
‚ Á‡‚ËÚÓ˜Í‡ı ‚ÓÎÓÒÍ‡
Ò ÔÓÎÛÔÓı‡·˘ËÌ˚
ÌÂ ‡Á‡ÎÂÚ¸Òˇ ÚÓÌÛÚÛ.
œ‡‡‰ÓÏ ‡Á‚ÂÌÛ‚
ÏÓËı ÒÚ‡ÌËˆ ‚ÓÈÒÍ‡,
ˇ ÔÓıÓÊÛ
ÔÓ ÒÚÓ˜Â˜ÌÓÏÛ ÙÓÌÚÛ,
—ÚËıË ÒÚÓˇÚ
Ò‚ËÌˆÓ‚Ó-ÚˇÊÂÎÓ,
„ÓÚÓ‚˚Â Ë Í ÒÏÂÚË
Ë Í ·ÂÒÒÏÂÚÌÓÈ ÒÎ‡‚Â.
œÓ˝Ï˚ Á‡ÏÂÎË,
Í ÊÂÎÛ ÔËÊ‡‚ ÊÂÎÓ
Ì‡ˆÂÎÂÌÌ˚ı
ÁËˇ˛˘Ëı Á‡„Î‡‚ËÈ.
ŒÛÊËˇ

de arma
favorita
está lista
para lanzarse entre alaridos,
imperturbable queda
a cabalería do sarcasmo
alzando da súa rima
as picas afiadas.
E todas
as tropas armadas ate os dentes,
que entre vitorias vinte anos
pasaron voando,
ata o máis
último dos folios
entrégoche a ti,
proletario do planeta.
O inimigo
da xigantesca clase obreira
é tamén o meu
empedernido e vello inimigo.
Os anos de traballo
e os días de fame
ordenáronnos
desfilar
baixo a bandeira vermella.
Abríamos
cada tomo
de Marx,
como na casa
propia
abrimos as contraventás,
pero aínda sen a súa lectura
sabiamos
a onde ir
en que bando combater.
Nós
a dialéctica
aprendémola non de Hegel.
Do fragor das batallas
irrompía ela no verso,
cando
baixo as balas
os burgueses fuxían de nós,
igual ca nós
nunha ocasión
fuximos deles.
Oxalá
que tralos xenios
como unha viúva inconsolable
se arrastre a gloria
nunha marcha fúnebre. —
Morre, verso meu,
morre, como un soldado raso,
ao igual que anónimos
nos asaltos morrían os nosos!
Dáme igual
o bronce superpesado,

Î˛·ËÏÂÈ¯Â„Ó
Ó‰,
„ÓÚÓ‚‡ˇ
‚‡ÌÛÚ¸Òˇ ‚ „ËÍÂ,
Á‡ÒÚ˚Î‡
Í‡‚‡ÎÂËˇ ÓÒÚÓÚ,
ÔÓ‰Ìˇ‚¯Ë ËÙÏ
ÓÚÚÓ˜ÂÌÌ˚Â ÔËÍË.
» ‚ÒÂ
ÔÓ‚Âı ÁÛ·Ó‚ ‚ÓÓÛÊ∏ÌÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡,
˜ÚÓ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ‚ ÔÓ·Â‰‡ı
ÔÓÎÂÚ‡ÎË,
‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÎËÒÚÍ‡
ˇ ÓÚ‰‡˛ ÚÂ·Â,
ÔÎ‡ÌÂÚ˚ ÔÓÎÂÚ‡ËÈ.
–‡·Ó˜Â„Ó
„ÓÏ‡‰˚ ÍÎ‡ÒÒ‡ ‚‡„ —
ÓÌ ‚‡„ Ë ÏÓÈ,
ÓÚ˙ˇ‚ÎÂÌÌ˚È Ë ‰‡‚ÌËÈ.
¬ÂÎÂÎË Ì‡Ï
Ë‰ÚË
ÔÓ‰ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„
„Ó‰‡ ÚÛ‰‡
Ë ‰ÌË ÌÂ‰ÓÂ‰‡ÌËÈ.
Ã˚ ÓÚÍ˚‚‡ÎË
Ã‡ÍÒ‡
Í‡Ê‰˚È ÚÓÏ,
Í‡Í ‚ ‰ÓÏÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Ï˚ ÓÚÍ˚‚‡ÂÏ ÒÚ‡‚ÌË,
ÌÓ Ë ·ÂÁ ˜ÚÂÌËˇ
Ï˚ ‡Á·Ë‡ÎËÒ¸ ‚ ÚÓÏ,
‚ Í‡ÍÓÏ Ë‰ÚË,
‚ Í‡ÍÓÏ Ò‡Ê‡Ú¸Òˇ ÒÚ‡ÌÂ.
Ã˚
‰Ë‡ÎÂÍÚËÍÛ
Û˜ËÎË ÌÂ ÔÓ √Â„ÂÎ˛.
¡ˇˆ‡ÌËÂÏ ·Ó∏‚
ÓÌ‡ ‚˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÒÚËı,
ÍÓ„‰‡
ÔÓ‰ ÔÛÎˇÏË
ÓÚ Ì‡Ò ·ÛÊÛË ·Â„‡ÎË,
Í‡Í Ï˚
ÍÓ„‰‡-ÚÓ
·Â„‡ÎË ÓÚ ÌËı.
œÛÒÍ‡È
Á‡ „ÂÌËˇÏË
·ÂÁÛÚÂ¯ÌÓ˛ ‚‰Ó‚ÓÈ
ÔÎÂÚ∏ÚÒˇ ÒÎ‡‚‡
‚ ÔÓıÓÓÌÌÓÏ Ï‡¯Â —
ÛÏË, ÏÓÈ ÒÚËı,
ÛÏË, Í‡Í ˇ‰Ó‚ÓÈ,
Í‡Í ·ÂÁ˚ÏˇÌÌ˚Â
Ì‡ ¯ÚÛÏ‡ı Ï∏ÎË Ì‡¯Ë!
ÃÌÂ Ì‡ÔÎÂ‚‡Ú¸
Ì‡ ·ÓÌÁ˚ ÏÌÓ„ÓÔÛ‰¸Â,

dáme igual
a mucosidade do mármore.
Botaremos contas da gloria,
pois nos coñecemos de vello.
Oxalá que
o noso común monumento sexa
forxar
nas batallas
o socialismo.
Descendentes,
verificade as cortizas dos dicionarios:
do Leteo
emerxerán a flote
crebas de palabras tales
como “prostitución”,
“tuberculose”,
“bloqueo”.
Por vós
que estades sans
e sodes astutos,
o poeta
lambía
os esgarros da tise
coa lingua áspera das pancartas.
Coa estela dos anos
empezo a parecer
un basilisco
rabudo-fosilizado.
Camarada vida,
camiñemos máis á présa,
camiñemos
cara ao plan quinquenal
o resto dos días.
A min
os versos non me aforraron
nin un rublo,
os ebanistas
nunca enviaron mobles á miña casa.
E salvo
unha camisa recién lavada,
digo sen vergonza
que nada necesito.
Presentándome
diante do Comité Central
dos actuais
anos luminosos
erguerei
por riba da banda
de poéticos
oportunistas e rufiáns,
como se fose o carné do partido bolxevique
todos os cen volumes
dos meus
libros do Partido.

ÏÌÂ Ì‡ÔÎÂ‚‡Ú¸
Ì‡ Ï‡ÏÓÌÛ˛ ÒÎËÁ¸.
—Ó˜Ú∏ÏÒˇ ÒÎ‡‚Ó˛ —
‚Â‰¸ Ï˚ Ò‚ÓË ÊÂ Î˛‰Ë, —
ÔÛÒÍ‡È Ì‡Ï
Ó·˘ËÏ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓÏ ·Û‰ÂÚ
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È
‚ ·Óˇı
ÒÓˆË‡ÎËÁÏ.
œÓÚÓÏÍË,
ÒÎÓ‚‡ÂÈ ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÔÓÔÎ‡‚ÍË:
ËÁ ÀÂÚ˚
‚˚ÔÎ˚‚ÛÚ
ÓÒÚ‡ÚÍË ÒÎÓ‚ Ú‡ÍËı,
Í‡Í «ÔÓÒÚËÚÛˆËˇ»,
«ÚÛ·ÂÍÛÎ∏Á»,
«·ÎÓÍ‡‰‡».
ƒÎˇ ‚‡Ò,
ÍÓÚÓ˚Â
Á‰ÓÓ‚˚ Ë ÎÓ‚ÍË,
ÔÓ˝Ú
‚˚ÎËÁ˚‚‡Î
˜‡ıÓÚÍËÌ˚ ÔÎÂ‚ÍË
¯Â¯‡‚˚Ï ˇÁ˚ÍÓÏ ÔÎ‡Í‡Ú‡.
— ı‚ÓÒÚÓÏ „Ó‰Ó‚
ˇ ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛Ò¸ ÔÓ‰Ó·ËÂÏ
˜Û‰Ó‚Ë˘
ËÒÍÓÔ‡ÂÏÓ-ı‚ÓÒÚ‡Ú˚ı.
“Ó‚‡Ë˘ ÊËÁÌ¸,
‰‡‚‡È ·˚ÒÚÂÈ ÔÓÚÓÔ‡ÂÏ,
ÔÓÚÓÔ‡ÂÏ
ÔÓ ÔˇÚËÎÂÚÍÂ
‰ÌÂÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ.
ÃÌÂ
Ë Û·Îˇ
ÌÂ Ì‡ÍÓÔËÎË ÒÚÓ˜ÍË,
Í‡ÒÌÓ‰ÂÂ‚˘ËÍË
ÌÂ ÒÎ‡ÎË ÏÂ·ÂÎ¸ Ì‡! ‰ÓÏ.
» ÍÓÏÂ
Ò‚ÂÊÂ‚˚Ï˚ÚÓÈ ÒÓÓ˜ÍË,
ÒÍ‡ÊÛ ÔÓ ÒÓ‚ÂÒÚË,
ÏÌÂ ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ì‡‰Ó.
ﬂ‚Ë‚¯ËÒ¸
‚ ÷Â ‡ ‡
Ë‰Û˘Ëı
Ò‚ÂÚÎ˚ı ÎÂÚ,
Ì‡‰ ·‡Ì‰ÓÈ
ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËı
‚‡˜ÂÈ Ë ‚˚ÊË„
ˇ ÔÓ‰˚ÏÛ,
Í‡Í ·ÓÎ¸¯Â‚ËÒÚÒÍËÈ Ô‡Ú·ËÎÂÚ,
‚ÒÂ ÒÚÓ ÚÓÏÓ‚
ÏÓËı
Ô‡ÚËÈÌ˚ı ÍÌËÊÂÍ.

decembro 1929 – xaneiro 1930

‰ÂÍ‡·¸ 1929 — ˇÌ‚‡¸ 1930

*****
[Carta de suicidio de Maiakovskii]
[Moscova, 12 de abril, 1930]
A TODOS
Non se culpe a ninguén de que morra e, por favor, nada de rexoubas. Ao defunto no lle gustaba nada.
Miña nai, miñas irmás e camaradas: perdoade, esta non é a maneira (non llo recomendo a outros), pero xa non me
quedan saídas.
Lilia, ámame.
Camarada goberno, a miña familia é: Lilia Brik, miña nai, miñas irmás e Verónica Vitóldovna Polónskaia.
Se lle arranxas unha vida suficiente, grazas.
Os versos iniciados enviádellos aos Brik. Eles saberán que facer.
Igual que se alguén dixese
“Incidente resolto”.
A lancha amorosa
destrozouse contra a vida cotiá.
Estou en paz coa vida
E non é necesario enumerar
Os sufrimentos recíprocos,
As desgrazas
E as ofensas.
Que sexades felices.
Vladímir Maiakovskii
12 / 4 / 30
Camaradas do VAPP: non me tomedes por covarde. De veras, non hai nada que facer.
Saúdos
Dicídelle a Iermílov que lamento que quitase a consigna, sería necesario rematar a discusión. V.M.
Na mesa quedan 2000 rublos. Pagade o imposto.
O resto o recibiredes do Giz.
V. M.
*****
*****

Marina Tsvetáieva
Marina Ivánovna Tsvetáieva naceu en Moscova o 26 de setembro de 1892. De familia acomodada tivo unha infancia
marcada por unha nai autoritaria que desexaba para a súa filla a sona de pianista que ela non puido ter. A súa nai
enfermou de tuberculose en 1902 e se trasladaron a Lausane ata a súa morte en 1906. Ata 1908 residiu en Francia,
Italia e Alemaña.
En 1908 ingresa na Sorbona e regresa a Rusia en 1910, aos 18 anos. Froito da influencia do simbolismo ruso publica
nese ano o seu primeiro libro de poemas Álbum vespertino. acollido positivamente polo poeta e crítico Andrei
Volóshin. Nestes tempos sente devoción por Alexandr Blok, por quen sempre lamentaría non o ter coñecido, e Anna
Akhmátova, que non coñeceu ata 1940.
En 1912 casou con Sergéi Efron, oficial da Garda Branca. Sen embargo, isto non foi un atranco para que os dous
mantivesen outras relacións amorosas. É significativa a relación de Marina con Ósip Mandelstám, que acabaría por
odiala ao se sentir traizoado. Tamén foi moi importante a relación sentimental coa pintora e poeta Sofía Parnok. Con
ela sufriu o primeiro gran desengano amoroso. Desta relación con Sofía xurdiron grandes poemas líricos en ciclos
poéticos como “Amiga” ou “O erro”.
Marina Tsvetáieva e Serguei Efron tiveron dúas fillas: Ariadna, ou Alia (1912), e Irina (1917). Coa revolución,
especialmente na época da guerra civil entre menxeviques e bolxeviques, entrou en contacto coa Rusia máis cruel e
violenta. Residía nun distrito de Moscova dominado polos bolxeviques. A súa condición era de extrema pobreza. A
penuria era tanta que en 1919 decidiu ingresar a súa filla pequena nun hospicio onde a morreu de fame en 1920.
En maio de 1922 Marina e Ariadna decidiron fuxir a Berlín para atoparse co seu marido exiliado. Alí souberon que
Efron decidira marchar a Praga. Así, en Maio, Marina trasladouse tamén a Praga, onde mantivo unha relación
amorosa con K. Rodzevitch que supuxo un gran escándalo entre as ringleiras de exiliados rusos. Esta relación con
Rodzevitch inspirou algúns dos seus mellores ciclos poéticos como “Poema da montaña” (1924-25) e “Poema da fin”
(1925).
Por este tempo comezou a súa relación epistolar con Borís Pasternak, que residía na Unión Soviética. Foi Pasternak
quen puxo a Marina en contacto epistolar con Rilke. Escribíronse os tres numerosas cartas nas que amosan unha
mutua admiración como poetas mais tamén un idilio romántico de Pasternak e Rilke con Marina.
En 1925 Marina trasladouse a París, onde residiu durante 14 anos. Nese mesmo ano naceu o seu fillo Mur. O mundo
literario ruso no exilio vai marxinando a poesía de Marina. En 1937 Efron é devolto á Unión Soviética acusado de
pertencer ao NKVD, precursor da KGB, e participar no asasinato de Trotski. Marina, influída polo seu fillo, decide
regresar a Moscova en 1937, aínda sabendo que a súa irmá Anastacsia fora deportada a un campo. En Rusia corrían
tempos moi duros, estando o terror stalinista no seu máximo apoxeo. Calquera podía ser acusado de espionaxe,
especialmente os retornados. Así, Marina apenas atopou quen se atrevese a axudala a sobrevivir. Unicamente
malvivía coas traducións que lle encargaba Borís Pasternak, protexido polo propio Stalin.
En 1941 Efron foi fusilado e Ariadna, acusada polo seu propio noivo, foi enviada a prisión durante oito anos. Marina
ficou soa. En plena II Guerra Mundial, o goberno ruso dispuxera a evacuación de persoas importantes a zonas máis
afastadas das fronteiras europeas. Marina foi enviada a Elábuga. O 31 de agosto de 1941 decidiu suicidarse. Foi
enterrada nunha foxa común e o seu corpo nunca apareceu. Sempre se pensou que a presión dos axentes de NKVD
obrigou a Marina a cometer o eu suicido.
A súa obra poética foi practicamente esquecida na Unión Soviética ata os anos do revisionismo. Hoxe en día Marina
Tsvetáieva esta considerada xunto con Akhmátova, Mandelstám e Pasternak, un dos poetas máis importantes da lírica
rusa do século XX.
Algúns dos seus libros e ciclos poéticos máis importantes son “Álbum vespertino” (1910), “Poemas a Blok” (1922),
“Psique” (1923) “Poema da montaña” (1924-25), “Poema da fin” (1925), “Polo aninovo” (1926-27).

*****
*****
Aos meus versos, escritos tan temperán

Моим стихам, написанным так рано

Aos meus versos, escritos tan temperán
Que nin sequera eu sabía que era poeta,
Saíntes, como chorros dun manacial,
Como faíscas dun foguete,

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я - поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Estourantes como pequenos diaños
Nun santuario onde todo é sono e todo é incenso;
Aos meus versos de mocidade e morte
-A eses nunca lidos versos!-

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти
- Нечитанным стихам! -

Esparexidos entre o po das tendas
(onde ninguén os adquiría antes nin agora!),
Aos meus versos, igual que aos valiosos viños,
Chegaralles a sús hora.

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Maio, 1913

Май 1913
*****

S. E.

С.Э.

Con desafío levo o seu anel!
-Si, na Eternidade, son a súa muller, non en papel.O seu rostro tan desmesuradamente estreito
É afín a unha espada.

Я с вызовом ношу его кольцо!
- Да, в Вечности - жена, не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.

Silenciosa é a súa boca, coas comisuras cara abaixo,
E dolorosamente espléndidas as cellas.
Amalgámanse traxicamente no seu rostro
Dúas antigas liñaxes de sangue.

¡ÂÁÏÓÎ‚ÂÌ ÓÚ Â„Ó, Û„Î‡ÏË ‚ÌËÁ,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.

É fino como a delicadeza da primeira galla.
Os seus ollos son inutilmente fermosos!
Baixo as ás das cellas despregadas,
Dúas simas.

Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза - прекрасно-бесполезны! Под крыльями раскинутых бровей Две бездны.

No seu rostro véxome leal a eses cabaleiros
- A todos vós que vivistes e morrestes sen medo!Eses que, en tempos fatídicos,
Compoñen poemas e van ao patíbulo.

В его лице я рыцарству верна,
- Всем вам, кто жил и умирал без
страху! Такие - в роковые времена Слагают стансы - и идут на плаху.

3 de xuño de 1914

3 июня 1914
*****

Amiga

Подруга

8

8

Está libremente erguido o colo
Como un novo abrocho.
Quen dirá o seu nome, quen — as primaveras,
Quen — a súa terra, quen — a era?

—‚Ó·Ó‰ÌÓ ¯Âˇ ÔÓ‰ÌˇÚ‡,
‡Í ÏÓÎÓ‰ÓÈ ÔÓ·Â„.
ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚ ËÏˇ, ÍÚÓ — ÎÂÚ‡,
ÚÓ — Í‡È Â∏, ÍÚÓ — ‚ÂÍ?

A curvatura dos beizos sen brillo/opacos/
É caprichosa e lene,
Pero abraiante é o saínte
Da fronte de Beethoven.

»Á‚ËÎËÌ‡ ÌÂˇÍËı „Û·
‡ÔËÁÌ‡ Ë ÒÎ‡·‡,
ÕÓ ÓÒÎÂÔËÚÂÎÂÌ ÛÒÚÛÔ
¡ÂÚıÓ‚ÂÌÒÍÓ„Ó Î·‡.

É puro hasta o entenrecemento
O licuado óvalo
A man á que lle acaería ben a fusta,
E — na prata — un ópalo.

ƒÓ ÛÏËÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ËÒÚ
»ÒÚ‡ˇ‚¯ËÈ Ó‚‡Î.
–ÛÍ‡, Í ÍÓÚÓÓÈ ¯∏Î ·˚ ıÎ˚ÒÚ,
» — ‚ ÒÂÂ·Â — ÓÔ‡Î.

Man digna dun violín
Envolta en seda,
Incomparable man,
Fermosa man.

–ÛÍ‡, ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ˇ ÒÏ˚˜Í‡,
”¯Â‰¯‡ˇ ‚ ¯ÂÎÍ‡,
ÕÂÔÓ‚ÚÓËÏ‡ˇ ÛÍ‡,
œÂÍ‡ÒÌ‡ˇ ÛÍ‡.

10 de xaneiro, 1915

10 ˇÌ‚‡ˇ 1915
*****

En perniciosos in folios

В гибельном фолианте

En perniciosos in folios
Non hai sedución para
Unha muller. O Ars Amandi
Para unha muller é toda a terra.

В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. — Ars Amandi
Женщине — вся земля.

O corazón entre os filtros de amor
É o filtro máis seguro de todos.
A muller por necemento é
Pecado mortal para alguén.

Сердце — любовных зелий
Зелье — вернее всех.
Женщина с колыбели
Чей-нибудь смертный грех.

Ah, que lonxe está o ceo!
Eses beizos, tan próximos na néboa…
Meu Deus, non xulgues! Ti nunca fuches
Unha muller na terra!

Ах, далеко до неба!
Губы — близки во мгле...
— Бог, не суди! — Ты не был
Женщиной на земле!

29 se setembro, 1915

29 сентября 1915
*****

Estanse a arrefriar dous soles, oh Señor, ten piedade!

Два солнца стынут, - о Господи, пощади!

Estanse a arrefriar dous soles, oh Señor, ten piedade!

Два солнца стынут, - о Господи,
пощади! Одно - на небе, другое - в моей груди.

No ceo, un; no meu peito, outro.

Como estes soles, (poderei perdoarme?),
Como estes soles me volvían tola!

Как эти солнца, - прощу ли себе сама? Как эти солнца сводили меня с ума!

E os dous estanse a arrefriar, non sinto a dor dos seus raios!
E se arrefriará primeiro aquel que máis abrasa.

И оба стынут - не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

5 de outubro, 1915

5 октября 1915
*****

Gústame que non vostede sufra por min

Мне нравится, что вы больны не мной

Gústame que vostede sufra non por min,
Gústame que eu sufra non por vostede,
E que nunca o pesado globo terrestre
Desapareza baixo os nosos pés.
Gústame poder ser ridícula,
Libertina, e non xogar coas palabras,
Nin ruborizarme cunha onda sufocante
Polo lixeiro roce das nosas mangas.

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Gústame ademais que na miña presenza
Tranquilamente aperte a outra,
Non me destine a arder no lume infernal
Por non lle dar bicos.
Que o meu tenro nome, cariño meu , non
Mencione nin de día nin de noite en van…
Que nunca no silencio da igrexa
Canten sobre nós o Aleluia!

Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я вас не целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Agradézolle de todo corazón
Por todo o que vostede, sen o saber,
Me ama: Pola miña paz nocturna,
Pola escaseza de encontros nas horas do solpor,
Polos nosos non-paseos baixo a lúa,
Polo sol, xa non enriba das nosas cabezas,
Por todo o que vostede sufre, -ai!-, non por min,
Por todo o que eu sufro, -ai!-, non por vostede!

Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня - не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, За то, что вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не вами!

3 de maio de 1915

3 Мая 1915
*****

A Akhmátova

Ахматовой

Oh, musa do pranto, a máis fermosa das musas!
Oh ti, louca criatura da noite branca!
Ti negra xistra sobre Rusia lanzas,
E os berros teus se cravan en nós como frechas.

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты чёрную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

E con abraio nos apartamos e un xordo Ah!
— Cen mil— se xuramenta por ti: Anna

И мы шарахаемся и глухое: ох! —
Стотысячное — тебе присягает: Анна

Akhmátova! Este nome é suspiro colosal,
E se precipita nun abismo sen nome.

Ахматова! Это имя — огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Estamos coroados pois contigo a mesma
Terra pisamos, pois o mesmo ceo sobre nós está!

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами — то
же!
И тот, кто ранен смертельной твоей
судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит
ложе.

E quen é ferido polo teu destino mortal
Inmortal chega xa ao seu leito de morte.
Brillan as cúpulas na miña cidade cantora,
E un cego errante glorifica ao Salvador…
E eu ofrézoche a miña cidade de campás,
Akhmátova! E con ela tamén o meu corazón.

В певучем граде моём купола горят,
И Спаса светлого славит слепец
бродячий...
И я дарю тебе свой колокольный град,
— Ахматова! — и сердце своё в придачу.

16 de xuño, 1916

19 июня 1916
*****

Eu te reconquistarei de todas as terras, de todos os ceos

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес

Eu te reconquistarei de todas as terras, de todos os ceos,
Pois o bosque é o meu berce e a miña sepultura, o bosque,

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес - моя колыбель, и могила лес,
Оттого что я на земле стою - лишь одной
ногой,
Оттого что я о тебе спою - как никто
другой.

Pois na terra me apoio, nun só pé,
Pois vou cantar sobre ti, como non hai outra.
Eu te reconquistarei de todos os tempos, de todas as noites,
De todos os estandartes dourados, de todas as espadas,
Tirarei as chaves e afastarei os cans do limiar,
Pois na noite terreal son máis fiel que un can.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я закину ключи и псов прогоню с крыльца Оттого что в земной ночи я вернее пса.

Eu te reconquistarei das demais, e daquela única,
Non serás noivo de ningunha; eu, muller de ninguén,

Я тебя отвоюю у всех других - у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я - ничьей
женой,
И в последнем споре возьму тебя замолчи! У того, с которым Иаков стоял в ночи.

E na derradeira disputa te arrebatarei – cala! –
Daquel a quen Xacob atopou de noite.
Pero mentres non te cruce os dedos sobre o peito,
– Oh, maldita sexa! – aínda te tes a ti mesmo:
As túas dúas ás apuntan ao éter,
Pois o mundo é o teu berce, e o teu sepulcro, o mundo!

Но пока тебе не скрещу на груди персты, О проклятье! - у тебя останешься ты:
Два крыла твоих, нацеленные в эфир, Оттого что мир - твоя колыбель, и могила мир!

15 de agosto, 1916

15 августа 1916
*****

Agosto, ásteres

Август – астры

Agosto – ásteres
Agosto – astros,
Agosto – acios
De uva e sorba
Oxidada – agosto!

Август – астры
Август - звезды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой - август!

Coa túa mazá imperial,
Pesada, magnánima
Xogas como un neno, agosto.
Co teu nome imperial acaricias o corazón
Como coa palma da man:
Agosto! – Corazón!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август!- Сердце!

O mes dos bicos tardíos
Das rosas tardías e dos lóstregos tardíos!
Das bategadas de estrelas,
Agosto! – O mes
Das bategadas de estrelas!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных –
Август!- Месяц
Ливней звездных!

7 de febreiro, 1917

7 февраля 1917
*****

Bicar na fronte é borrar a preocupación

В лоб целовать — заботу стереть

Bicar na fronte é borrar a preocupación.
Na fronte bico eu.

¬ ÎÓ· ˆÂÎÓ‚‡Ú¸ — Á‡·ÓÚÛ ÒÚÂÂÚ¸.
¬ ÎÓ· ˆÂÎÛ˛.

Bicar nos ollos é quitar o insomnio.
Nos ollos bico eu.

¬ „Î‡Á‡ ˆÂÎÓ‚‡Ú¸ — ·ÂÒÒÓÌÌËˆÛ ÒÌˇÚ¸.
¬ „Î‡Á‡ ˆÂÎÛ˛.

Bicar nos beizos é saciar a sede con auga
Nos beizos bico eu.

¬ „Û·˚ ˆÂÎÓ‚‡Ú¸ — ‚Ó‰ÓÈ Ì‡ÔÓËÚ¸.
¬ „Û·˚ ˆÂÎÛ˛.

Bicar na fronte é borrar a memoria.
Na fronte bico eu.

¬ ÎÓ· ˆÂÎÓ‚‡Ú¸ — Ô‡ÏˇÚ¸ ÒÚÂÂÚ¸.
¬ ÎÓ· ˆÂÎÛ˛.

5 de xuño, 1917

5 Ë˛Ìˇ 1917
*****

Igual que a man dereita e esquerda

Как правая и левая рука

Igual que a man dereita e esquerda,
A túa alma da miña alma está cerca.

‡Í Ô‡‚‡ˇ Ë ÎÂ‚‡ˇ ÛÍ‡,
“‚Óˇ ‰Û¯‡ ÏÓÂÈ ‰Û¯Â ·ÎËÁÍ‡.

Estamos á beira, beata e calidamente,
Igual que a ala dereita e a esquerda.

Ã˚ ÒÏÂÊÂÌ˚, ·Î‡ÊÂÌÌÓ Ë ÚÂÔÎÓ,
‡Í Ô‡‚ÓÂ Ë ÎÂ‚ÓÂ Í˚ÎÓ.

Mais un remuíño érguese – y un abismo posouse
entre a ala dereita e a ala esquerda.

ÕÓ ‚Ëı¸ ‚ÒÚ‡∏Ú — Ë ·ÂÁ‰Ì‡ ÔÓÎÂ„Î‡
ŒÚ Ô‡‚Ó„Ó — ‰Ó ÎÂ‚Ó„Ó Í˚Î‡!

10 de xullo, 1918

10 Ë˛Îˇ 1918
*****

A Alia

Але

1

1

Non sei quen es ti e quen eu.
As mesmas cancións, os mesmos desvelos.
As dúas tan amigas!
As dúas tan orfas!

Не знаю, где ты и где я.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!

E que ben as dúas xuntas estamos:
Sen fogar, sen descanso e orfas…
Dúas andoriñas: nada máis levantarse, cantamos.
Dúas peregrinas: mantidas polo mundo.

И так хорошо нам вдвоём:
Бездомным, бессонным и сирым...
Две птицы: чуть встали — поём.
Две странницы: кормимся миром.

2

2

E deambulamos polas igrexas
Grandiosas ou humildes, parroquiais.
E deambulamos polas casas
Pobres e ricas, señoriais.

И бродим с тобой по церквам
Великим — и малым, приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим — и знатным, господским.

Unha vez dixéchesme: Mércamas!
Choscando un ollo cara as torres do Kremlin.
O Kremlin é teu por nacemento. Durme,
Miña primoxénita clara e terrible.

Когда-то сказала: — Купи! —
Сверкнув на кремлёвские башни.
Кремль — твой от рождения. — Спи,
Мой первенец светлый и страшный.

3

3

Como a herba baixo a terra
Se irmanda coa veta de ferro,
Todo o ven dúas claras
Fendas no abismo do ceo.
Sibila!: Por que para a miña
Nena, este destino?
Abofé o fado ruso é para ela…
E o século seu: sorbeira, Rusia …

И как под землёю трава
Дружится с рудою железной, —
Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.
Сивилла! — Зачем моему
Ребёнку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина...

24 de agosto, 1918

24 августа 1918
*****

O meu día é desordenado e absurdo

Мой день беспутен и нелеп

O meu día é desordenado e absurdo:
Ao pobre pídolle para pan,
Ao rico ofrézolle unha esmola,

Мой день беспутен и нелеп:
У нищего прошу на хлеб,
Богатому даю на бедность,

Na agulla enfío un raio,
Ao ladrón entrégolle a chave,

В иголку продеваю - луч,
Грабителю вручаю - ключ,

A miña palidez coloreo de branco.

Белилами румяню бледность.

O pobre non me deixa pan,
O rico non me acepta o diñeiro,
O raio non pasa pola agulla,

Мне нищий хлеба не дает,
Богатый денег не берет,
Луч не вдевается в иголку,

O ladrón entra sen a chave,
E esta boba desfaise en bágoas
Por un día sen gloria e sen proveito.

Грабитель входит без ключа,
А дура плачет в три ручья Над днем без славы и без толку.

28 de xuño, 1918

29 июля 1918
*****

Psique

Психея

Non son impostora - regresei á casa,
Non son criada - non necesito pan.
Son a túa paixón, o teu repouso dominical,

Не самозванка - я пришла домой,
И не служанка - мне не надо хлеба.
Я - страсть твоя, воскресный отдых
твой,
Твой день седьмой, твое седьмое
небо.

O teu sétimo día, o teu sétimo ceo.
Alá na terra botábanme uns reais
E moas de muíño colgáronme ao pescozo.
– Meu amor! – Seica non me recoñeces?
Eu son a túa andoriña, a túa Psique!

Там на земле мне подавали грош
И жерновов навешали на шею.
- Возлюбленный! - Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя - Психея!

Abril, 1918

Апрель 1918
*

*

Toma, cariño meu, este farrapos
Que unha vez foron doce carne.
Desgasteina toda, esgaceina,
Tan só lle quedan as dúas ás.

На тебе, ласковый мой, лохмотья,
Бывшие некогда нежной плотью.
Всю истрепала, изорвала, Только осталось что два крыла.

Vísteme co teu esplendor,
Perdóame e sálvame.
E o meus pobres farrapos apodrentados
Lévaos á sancristía.

Одень меня в свое великолепье,
Помилуй и спаси.
А бедные истлевшие отрепья
Ты в ризницу снеси.

13 de maio, 1918

13 мая 1918
*****

Hainos creados en pedra, hainos que creados de arxila

Кто создан из камня, кто создан из глины

Hainos creados en pedra, hainos creados en arxila,
Pero eu resplandezo e brillo en prata!
A traizón é o meu oficio; o nome, Marina,
Fráxil escuma de mar son.

Кто создан из камня, кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело - измена, мне имя - Марина,
Я - бренная пена морская.

Hainos creados en arxila, hainos creados en carne e óso,
Para eles son o cadaleito e as lápidas sepulcrais…
Fun bautizada na pía do mar e no meu
Voo destruída sen cesar!

Кто создан из глины, кто создан из плоти Тем гроб и надгробные плиты...
- В купели морской крещена - и в полете
Своем - непрестанно разбита!

Cada corazón, cada rede,
Atravesará a miña rebeldía.
Védesme estes rizos tan enguedellados?
Non se converten en sal terrestre.

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробъется мое своеволье.
Меня - видишь кудри беспутные эти? Земною не сделаешь солью.

Esfarelándome sobre os vosos xeonllos de granito,
Con cada onda volvo resucitar!
Que viva a escuma, a alegre escuma,
A grandiosa escuma do mar!

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной - воскресаю!
Да здравствует пена - веселая пена Высокая пена морская!

23 de maio, 1920

23 мая 1920
*****

Sei que morrerei entre lusco e fusco! Entre cal dos dous

Знаю, умру на заре! На которой из двух

Sei que morrerei entre lusco e fusco! Entre cal dos dous?
Con cal dos dous? Non se pode decidir por encargo!

Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух - не решить по
заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел
потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Ah, oxalá o meu facho se extinguise dúas veces!
Entre o fusco da noite e o lusco da alba á mesma vez!
Con paso danzarín percorriches a terra! Filla do ceo!
Co mandil cheo de rosas! Sen esmagar un abrocho!
Sei que morrerei entre lusco e fusco! Unha noite de falcóns
Deus non destinará á miña alma de cisne!
Con tenra man afastando a cruz non bicada,
Ao pródigo ceo lanzareime tras o derradeiro saúdo.

Пляшущим шагом прошла по земле! - Неба дочь!
С полным передником роз! - Ни ростка не
наруша!
Знаю, умру на заре! - Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Fenda da alba e físgoa dun sorriso de resposta…
Ata o último suspiro eu serei poeta!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним
приветом.
Прорезь зари - и ответной улыбки прорез...
- Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Decembro 1920

Декабрь 1920
*****

Estas son as cinsas dun tesouro

Это пеплы сокровищ

Estas son as cinsas dun tesouro:
De perdas, de ofensas.
Estas son as cinsas fronte as que
O granito se torna po.

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах — гранит.

Unha pomba núa e clara
Que vive sen parella.
As cinsas de Salomón

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы

Ante a grandiosa vaidade.

Над великой тщетой.

O xiz ameazante
Do tempo sen final.
Así, Deus entra pola miña porta
Tras queimarse o meu lar!

Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!

Non quedou afogado na trapallada,
Dono dos meus sonos e días,
Como unha vertical labarada
O espírito é de canas prematuras!

Не удушенный в хламе,
Снам и дням господин,
Как отвесное пламя
Дух — из ранних седин!

E non me traizoastes vós,
Anos! Á retagarda!
Estas canas son o trunfo
Das forzas inmortais.

И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седость — победа
Бессмертных сил.

27 de setembro de 1922

27 сентября 1922
*****

Navegante

Мореплаватель

Arrólame, dorna de estrelas!
A cabeza cansa teño de ondas!

«‡Í‡˜‡È ÏÂÌˇ, Á‚ÂÁ‰Ì˚È ˜ÂÎÌ!
√ÓÎÓ‚‡ ÛÒÚ‡Î‡ ÓÚ ‚ÓÎÌ!

Procuro atracar en van hai demasiado tempo,
A cabeza cansa teño de sentimentos!

—ÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÎ„Ó ÔË˜‡ÎËÚ¸ Ú˘ÛÒ¸,
√ÓÎÓ‚‡ ÛÒÚ‡Î‡ ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚:

Himnos — loureiros — heroes — hidras, —
A cabeza cansa teño de brincas!

√ËÏÌÓ‚ — Î‡‚Ó‚ — „ÂÓÂ‚ — „Ë‰, —
√ÓÎÓ‚‡ ÛÒÚ‡Î‡ ÓÚ Ë„!

Deitádeme entre matas e herbas, —
A cabeza cansa teño de guerras!

œÓÎÓÊËÚÂ ÏÂÊ Ú‡‚ Ë ı‚ÓÈ, —
√ÓÎÓ‚‡ ÛÒÚ‡Î‡ ÓÚ ‚ÓÈÌ...

12 de xuño, 1923

12 Ë˛Ìˇ 1923
*****

Diálogo de Hamlet coa súa conciencia

Диалог Гамлета с совестью

- No fondo está ela, entre o lodo
E as algas … A durmir entre elas
Marchou, - pero tampouco alí atopou o sono!
- Pero eu amábaa,
Como corenta mil irmáns
Non poden querer.
- Hamlet!
No fondo está ela, entre o lodo,
O lodo!... E a súa última corola
Aboiou no embarcadoiro do río…
- Pero eu amábaa
Como corenta mil…

- На дне она, где ил
И водоросли... Спать в них
Ушла, - но сна и там нет!
- Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
- Гамлет!
На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах...
- Но я ее любил
Как сорок тысяч...

- Non, menos
Aínda ca un amante.
- No fondo está ela, entre o lodo
- Pero eu…
(desconcertado)
amábaa??

- Меньше,
Все ж, чем один любовник.
На дне она, где ил.
- Но я ее (недоуменно)
любил??

5 de xuño, 1923

5 июня 1923
*****

Pasar ás agachadas

Прокрасться...

Quizais a mellor vitoria
Sobre o tempo e a atracción
É pasar sen deixar pegada,
É pasar sen deixar sombra

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени

Sobre as paredes…
Quizais aceptar
A renuncia? Borrarse dos espellos?
Así: como Lermontov no Cáucaso,
Pasar ás agachadas sen conmover os penedos.

На стенах...
Может быть — отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив
скал.

O quizais a mellor diversión sexa
Co dedo de Sebastian Bach
Non provocar o eco do órgano?
Desintegrarse, sen deixar cinsas

А может — лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха

Para a urna…
Quizais facer
trampas? Excluírse de calquera latitude?
Así: co tempo igual que o océano
Pasar ás agachadas sen conmover as augas…

На урну...
Может быть — обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив
вод...

14 de maio de 1923

14 мая 1923
*****

Magdalena

Магдалина

1

1

Entre nós hai dez mandamentos:
A calor de dez fogueiras.
O sangue do meu sangue repele,
Ti para min es sangue alleo.

Меж нами — десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне — чужая кровь.

Nos tempos evanxélicos
Sería eu unha delas…
(O sangue alleo é o máis desexado

Во времена евангельские
Была б одной из тех...
(Чужая кровь — желаннейшая

E o máis alleo de todos!)

И чуждейшая из всех!)

Ante ti con todas as miñas doenzas
arrastraríame, tenderíame –bendita
Raza! – baixo greñas demoníacas
Ocultándome, os óleos vertería

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась — светла
Масть! — очесами демонскими
Таясь, лила б масла!

Sobre os teus pés, e baixo os teus pés,
E simplemente na area…
Paixón vendida aos mercadores,
Cuspida – derrámate!

И на ноги бы, и по! д ноги бы,
И вовсе бы так, в пески...
Страсть по купцам распроданная,
Расплёванная — теки!

Coa escuma da boca e co pelo
Cardado e coa suor de todos
Os praceres… No meu cabelo envolvo
Os teu pés, como nunha pelica.

Пеною уст и накипями
Очес и потом всех
Нег... В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех.

Como un manto baixo os teu pés
Esténdome… Non es aquel (aquela!)
Que á fera besta de ardentes guedellas
Pronunciou: érguete, irmá!

Некою тканью под ноги
Стелюсь... Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

26 de agosto, 1923

26 августа 1923

2

2

Óleos, pagados tres veces máis
Do seu valor, suor de paixón,
Bágoas, cabelos: todo un manancial
Incesante, e aquel

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слёзы, волосы, — сплошное
Исструение, а тот

Sobre a vermella arxila seca
Cravándolle as benignas pupilas exclamou:
Magdalena! Magdalena!
Non sexas tan agasalleira!

В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
— Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

31 de agosto, 1931

31 августа 1923

3

3

Sobre os teus camiños non te vou interrogar,
Querida! – pois todo se cumpriu.
Eu estaba descalzo, e ti ti me calzaches
Coa balloada do teu cabelo
E das túas bágoas.

О путях твоих пытать не буду,
Милая! — ведь всё сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слёз.

Non preguntarei a que prezo
Foron comprados estes óleos.
Eu estaba espido, e ti coa onda
Do teu corpo, como cun valo,
Rodeáchesme.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла! .
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

A túa nudez tocarei cos dedos
Máis submiso que un escravo.
Eu era recto, e ti pola pendente
Da tenrura, ao te axeonllar, me levaches.

Наготу твою перстами трону
“Ë¯Â ‚Ó‰ Ë ÌËÊÂ Ú‡‚.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

Cávame unha fosa no teu cabelo,
Envólveme sen liño.
- Portadora de mirra! De que me serve a mirra?
Ti, que me lavaches
Como unha onda.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла
Как волна.

31 de agosto, 1931

31 августа 1923
*****

Amor

Любовь

Iatagán? Labarada?
Máis modestia, a onde vas con palabras tan altas?

Ятаган? Огонь?
Поскромнее, — куда как громко!

Dor, coñecida igual que para os ollos a palma da man,
Igual que para os beizos
O nome do teu propio fillo.

Боль, знакомая, как глазам —
ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребёнка.

1 de decembro, 1924

1 декабря 1924
*****

Proba de celos

Попытка ревности

Que tal lle vai con esa outra?
Máis sinxelo, verdade? Un golpe de remo!
Como se desde a liña costeira
Veloz se afastase o recordo

Как живётся вам с другою, —
Проще ведь? — Удар весла! —
Линией береговою
Скоро ль память отошла

De min, como dunha illa flotante
(Polo ceo, non polas augas!).
Almas, almas! Seredes irmás,
Nunca amantes seredes!

Обо мне, плавучем острове
(По! небу — не по водам!)
Души, души! быть вам сёстрами,
Не любовницами — вам!

Que tal lle vai con esa muller
Corrente? Sen dons divinos?
Tras derrocar do seu trono
Á raíña (baixándote do teu),

Как живётся вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Que tal lle vai, que tal a vida diaria,
Empequenécese? Levántase, que tal?
Os tributos da inmortal vulgaridade
Como os leva, meu pobre?

Как живётся вам — хлопочется —
Ёжится? Встаётся — как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

“De convulsións e máis de suspensións
Abonda! Alugarei outra casa”.
Que tal lle vai cunha calquera,
Meu elixido!?

«Судорог да перебоев —
Хватит! Дом себе найму».
Как живётся вам с любою —
Избранному моему!

Éche adecuado e dixerible
Ese manxar? Se anoxa non te lamentes…

Свойственнее и съедобнее —
Снедь? Приестся — не пеняй...

Que tal lle vai con esa copia,
A vostede, que dominou o Sinaí!?

Как живётся вам с подобием —
Вам, поправшему Синай!

Que tal lle vai con esa estraña,
Cunha de por aquí? É costela do seu gusto?
Seica, co látego de Zeus, a vergonza
Non lle fustriga a fronte?

Как живётся вам с чужою,
Здешнею? Ребром — люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлёстывает лба?

Que tal lle vai? de saúde
Que tal? As ganas de cantar, que tal?
Que tal leva a chaga da conciencia inmortal,
meu pobre?

Как живётся вам — здоровится —
Можется? Поётся — как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?

Que tal lle vai con ese xénero
De praza de abastos? O tributo é alto?
Despois dos mármores de Carrara
Que tal lle vai con esa voaxa

Как живётся вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живётся вам с трухой

De xeso? (Dun bloque foi esculpido
Deus, e destruído por completo!)
Que tal lle vai coa cen mil,
A vostede, que coñeceu a Lilit!

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и на! чисто разбит!)
Как живётся вам с сто-тысячной —
Вам, познавшему Лилит!

Aínda da novidade do mercado
Non se fartou? Sen interese xa pola maxia,
Que tal lle vai con esa muller
terreal, sen sexto

Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живётся вам с земною
Женщиною, бе! з шестых

Sentido?
Veña, razoe: é feliz?
Non? Neste charco nada fondo,
Que tal lle vai, meu querido? Peor aínda
Ou igual ca min con outro?

Чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живётся, милый? Тяжче ли,
Так же ли, как мне с другим?

19 de novembro, 1924

19 ноября 1924
*****

Dis-tancia: verstás, millas

Рас - стояние: версты, мили
A B. Pasternak

Б. Пастернаку

Dis-tancia: verstás, millas…
Dis-tribuíronnos, Dis-persáronnos,
Para que quietos quedásemos
Nos dous confíns da terra.

Рас - стояние: версты, мили...
Нас рас - ставили, рас - садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Dis-tancia: verstás, afastamento…
Despegáronnos, desoldáronnos,
Separáronnos en dous brazos, crucificándonos
Sen saber que formamos unha aliaxe

Рас - стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это - сплав

De inspiracións e de tendóns…
Non nos desaviron – disemináronnos,
Exfoliáronnos…

Вдохновений и сухожилий...
Не рассорили - рассорили,
Расслоили...

Unha muralla e o seu foxo.
Separáronnos como aguias

Стена да ров.
Расселили нас как орлов-

Conspiradoras: verstás, distancias…
Non nos desbarallaron – desperdiciáronnos.
A tugurios de latitudes terrestres
Coma orfos nos desprazaron.

Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили - растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас как сирот.

Cantos marzos van, cantos marzos?!
Cortáronnos como as cartas dun mazo!

Который уж, ну который - март?!
Разбили нас - как колоду карт!

24 de marzo, 1925

24 марта 1925
*****

Polo ano novo

Новогоднее

Feliz Aninovo — universo e luz — lugar — feliz fogar!
Primeira carta para ti neste novo
— de mala fama por equivocación —
(Pervertido — triturante) lugar retumbante, lugar sonoro

С Новым годом — светом — краем — кровом!
Первое письмо тебе на новом
— Недоразумение, что злачном —
(Злачном — жвачном) месте зычном, месте
звучном
Как Эолова пустая башня.
Первое письмо тебе с вчерашней,
На которой без тебя изноюсь,
Родины, теперь уже — с одной из
Звезд… Закон отхода и отбоя,
По которому любимая — любою
И небывшею — из небывалой.
Рассказать, как про твою узнала?
Не землетрясенье, не лавина.
Человек вошел — любой — (любимый —
Ты). — Прискорбнейшее из событий.
— В Новостях и в Днях. — Статью дадите?
— Где? — В горах. (Окно в еловых ветках.

Como a baleira torre de Eolo.
Primeira carta para ti desde a túa anterior
Patria, onde sen ti me carpo,
Agora tan só desde unha das
Estrelas… Esa lei de retirada e rompan filas
Baixo a cal a amada pasa a ser outra calquera
E non-examada — sen o ser sequera.
Cóntoche como souben do teu paradoiro?
Nin terremoto, nin avalancha.
Entrou un home — calquera — (o amado
Es ti). — O máis doloroso dos acontecementos.
— En “Noticias” e en “Días”. — Escribirannos o artigo?
— Onde? — Nas montañas. (Unha fiestra entre as pólas de
abetos.
Unha saba). — Seica non ve vostede os xornais?
Entón un artigo? — Non. — Mais… — Pido librarme diso.
En voz alta: é difícil. Por dentro: non son un cristodelator.
— Nun sanatorio. (Nun paraíso alugado).
— O día? — Onte, antonte, non me lembro.
Irá ao “Alcázar”? — Non irei.
En voz alta: a familia. Por dentro: serei todo menos Xudas.
Feliz ano entrante! (El nacía mañá!)
Hei de contarche que fixen cando souben sobre…?
Sss… Trabuqueime ao falar. O costume.
A vida e a morte hai tempo que as poño entre comiñas,
Como unha leria de antemán baleira.
Nada fixen, mais algo
Pasou: sen sombra e sen eco
Quedou feito!
Como viaxaches agora?
Como se rompía e se rompeu como
O corazón? Como cando sobre un corcel de Orlov
Fuxindo das aguias, dixéchesme, perseguidoras,

Простыня.) — Не видите газет ведь?
Так статью? — Нет. — Но… — Прошу избавить.
Вслух: трудна. Внутрь: не христопродавец.
— В санатории. (В раю наемном.)
— День? — Вчера, позавчера, не помню.
В Альказаре будете? — Не буду.
Вслух: семья. Внутрь: всё, но не Иуда.
С наступающим! (Рождался завтра!) —
Рассказать, что сделала, узнав про..?
Тсс… Оговорилась. По привычке.
Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
Как заведомо-пустые сплёты.
Ничего не сделала, но что-то
Сделалось, без тени и без эха
Делающее!
Теперь — как ехал?
Как рвалось и разорвалось как —
Сердце? Как на рысаках орловских,
От орлов, сказал, не отстающих,

Cortábaseche a respiración — ou aínda era máis forte?
Máis doce? Non hai alturas nin pendentes para aquel que
sobre auténticos corceis rusos —
Voaba. Vínculos de sangue temos co outro mundo:
Quen estivo en Rusia — aquel mundo neste
Contemplou. Un desprazamento organizado!
A vida e a morte pronuncio con retranca
Oculta — que coa túa rozarás!
A vida e a morte pronuncio cunha nota a pé de páxina,
Cun asterisco (A noite que agardo:
En lugar de hemisferio cerebral
Que sexa sideral!)
Non hai que esquecer, amigo meu,
O seguinte: que se as letras
Rusas xa desprazaron ás xermanas,
Non é porque agora, segundo parece,
Todo sexa igual, que un morto (un mendigo) o devorará todo
Sen pestanexar! — senón porque aquel mundo,
O noso, — aos trece anos, en Novodévichie
Comprendino: non por ser a- senón por ser pluri-lingüe.

Дух захватывало — или пуще?
Слаще? Ни высот тому, ни спусков
На орлах летал заправских русских —
Кто. Связь кровная у нас с тем светом:
На Руси бывал — тoт свет на этом
Зрел. Налаженная перебежка!
Жизнь и смерть произношу с усмешкой,
Скрытою — своей ее коснешься!
Жизнь и смерть произношу со сноской,
Звездочкою (ночь, которой чаю:
Вместо мозгового полушарья —
Звездное!)
Не позабыть бы, друг мой,
Следующего: что если буквы
Русские пошли взамен немецких —
То не потому, что нынче, дескать,
Всё сойдет, что мертвый (нищий) все съест —
Не сморгнет! — а потому что тот свет,
Наш, — тринадцати, в Новодевичьем
Поняла: не без- а все'-язычен.

E por iso me pregunto non sen tristeza:
Xa non te preguntas como se di en ruso
Nest? É a única e absoluta rima
que pode cubrir todos os niños: as estrelas.

Вот и спрашиваю не без грусти:
Уж не спрашиваешь, как по-русски
Nest? Единственная, и все гнезда
Покрывающая рифма: звезды.

Divago? Mais non existe
Tal cousa que de ti me distraia.
Cada pensamento, calquera, Du Lieber,
Sílaba me leva a ti — sen importar
O sentido (aínda que o alemán é máis afín que o ruso
Para min, máis aínda que o anxelical!) — que non hai lugar
Onde non estás ti, que si o hai: a sepultura.
Como se nada pasase e como se todo seguise igual.
— De veras en min… nin un pouquiño? —
O teu entorno, Rainer, que tal, como te sentes?
Con insistencia, sen falta —
A primeira visión do universo
(Sobreenténdase, a do poeta
Nel) e a última son os planetas,
Concedida a ti e por unha única vez — por enteiro!
Non a do poeta coas cinsas, a da alma co corpo,
(Separalos é ofender a ambos)
Senón a ti contigo, pois ti contigo,
— Ser de Zeus non significa ser o mellor —
De Cástor — ti contigo — con Pólux,
Do mármore — ti contigo, co verdor,
Non a da separación nin a do encontro — senón cara
A cara: o do primeiro encontro e a da separación
Primeira.
A túa propia man
Como a mirabas (sobre o rastro — nela — de tinta)
Desde a túa altitude de tantas (cantas?) millas
Sen fin e sen principio
Sobre o nivel cristalino
Do Mediterráneo — e demais pratos.
Todo está como se nada pasase e todo fose pasar

Отвлекаюсь? Но такой и вещи
Не найдется — от тебя отвлечься.
Каждый помысел, любой, Du Lieber,
Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
Толк (пусть русского родней немецкий
Мне, всех ангельский родней!) — как места
Несть, где нет тебя, нет есть: могила.
Всё как не было и всё как было.
— Неужели обо мне ничуть не? —
Окруженье, Райнер, самочувствье?
Настоятельно, всенепременно —
Первое видение вселенной
(Подразумевается, поэта
В оной) и последнее — планеты,
Раз только тебе и данной — в целом!
Не поэта с прахом, духа с телом,
(Обособить — оскорбить обоих)
А тебя с тобой, тебя с тобою ж,
— Быть Зевесовым не значит лучшим —
Кастора — тебя с тобой — Поллуксом,
Мрамора — тебя с тобою, травкой,
Не разлуку и не встречу — ставку
Очную: и встречу и разлуку
Первую.
На собственную руку
Как глядел (на след — на ней — чернильный)
Со своей столько-то (сколько?) мильной
Бесконечной ибо безначальной
Высоты над уровнем хрустальным
Средиземного — и прочих блюдец.
Всё как не было и всё как будет

Comigo máis alá deste arrabalde.
Todo está como se nada pasase e todo segue igual
— Que máis dá para quen se deu de baixa unha semana
Antes!— e a onde máis se pode mirar,
Debruzándose no bordo dun palco,
Desde este — só á aquel e desde aquel —
A este tan martirizado.
Vivo en Bellevue. Unha vila
De niños e pólas. Cruzando a ollada co guía:
Bellevue. Presidio cunha vista fermosa
Sobre París. — apousento da quimera gala —
Sobre París — e un pouco máis alá…
Debruzado no bordo púrpura
Que ridículos “deben” de resultar (a quen),
(A min si) desde logo, desde esta altura desmesurada,
Os nosos Bellevues e Belvederes!
Vai máis alá. A particularidade. As présas.
O Aninovo está ás potas. Para que, con quen brindarei
Na mesa? Con que? En vez de escumoso, un anaco
De algodón. Para que? E dan as badaladas, — e que fago
aquí?
Que fago no balbordo da fin de ano
Con esta rima interna: Rainer — morrer.
Se ti, unha visión así, te apagaches
É que a vida non é vida, a morte non é morte.
Entón, é unha eclipse, chegarei a comprendelo tralo o noso
encontro!
Non existe nin vida nin morte, — algo terceiro,
Novo. E seica por el (tras cubrir
Con palla o sétimo — para o vixésimo sexto
Que se retira — que felicidade
É contigo acabarse e iniciarse contigo!)
Nesta mesa, inabarcable para o ollos,
Brindarei contigo cun suave chin-chin
De cristal contra cristal? Non como nas tabernas:
Eu contra ti, xuntos creamos a rima:
Algo terceiro.
A través da mesa contemplo a túa cruz.
Cantas paraxes — cercadas, e canto espazo
Cerca da cidade! e a quen acena
Senón a nós — o arbusto? — Espazos precisamente nosos
E de ninguén máis! Todas as follas! Todas as froumas!
Os lugares teus e meus (teus e teus).
(Que contigo podería nun mitin
Intervir?) nada de lugares! senón meses!
Semanas! Arrabaldes chuviosos
Sen xente! Mañás! E todo iso xunto
Sen ter os reiseñores empezado a cantar!
É certo, vexo mal, pois estou nun foxo,
É certo, ves mellor, pois andas por arriba:
Nada resultou entre nós os dous.
Ata tal punto, tan puro e simple
Tan feito a medida era ese nada
Para nós — que nin se precisa mencionar.
Nada, salvo — pero non esperes por algo

И со мною за концом предместья.
Всё как не было и всё как есть уж
— Что списавшемуся до недельки
Лишней! — и куда ж еще глядеть-то,
Приоблокотясь на обод ложи,
С этого — как не на тот, с того же —
Как не на многострадальный этот.
В Беллевю живу. Из гнезд и веток
Городок. Переглянувшись с гидом:
Беллевю. Острог с прекрасным видом
На Париж — чертог химеры галльской —
На Париж — и на немножко дальше…
Приоблокотясь на алый обод,
Как тебе смешны (кому) «должно быть»,
(Мне ж) должны быть, с высоты без меры,
Наши Беллевю и Бельведеры!
Перебрасываюсь. Частность. Срочность.
Новый Год в дверях. За что, с кем чокнусь
Через стол? Чем? Вместо пены — ваты
Клок. Зачем? Ну, бьет, — а при чем я тут?
Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер — умер.
Если ты, такое око — смерклось,
Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть
есть.
Значит — тмится, допойму при встрече! —
Нет ни жизни, нет ни смерти, — третье,
Новое. И за него (соломой
Застелив седьмой — двадцать шестому
Отходящему — какое счастье
Тобой кончиться, тобой начаться!)
Через стол, необозримый оком,
Буду чокаться с тобою тихим чоком
Сткла о сткло? Нет — не кабацким ихним:
Я о ты, слиясь дающих рифму:
Третье.
Через стол гляжу на крест твой.
Сколько мест — за’городных, и места
Загородом! и кому же машет
Как не нам — куст? Мест — именно наших
И ничьих других! Весь лист! Вся хвоя!
Мест твоих со мной (твоих с тобою).
(Что с тобою бы и на массовку —
Говорить?) что — мест! а месяцов-то!
А недель! А дождевых предместий
Без людей! А утр! А всего вместе
И не на'чатого соловьями!
Верно плохо вижу, ибо в яме,
Верно, лучше видишь, ибо свыше:
Ничего у нас с тобой не вышло.
До того, так чисто и так просто
Ничего, так по плечу и росту
Нам — что и перечислять не надо.
Ничего, кроме — не жди из ряду

Excepcional (non ten razón quen perde
O compás!) — en cal, en que
Liña — poder entrar?
A vella cantilena:
Nada aínda que fose un pouco de algo
Algunha cousa — aínda que sexa de lonxe — tan sequera a
sombra
Dunha sombra! Pois non pasa nada: aquela hora, aquel día,
Aquela casa — mesmo a un condenado a morte con grillóns
A memoria lle concedeu: aquela boca!
Ou sabemos demasiado de recursos?
De todo aquilo só a luz aquela
Nosa foi, así como nós mesmos somos só un escintileo
De nós mesmos, — a cambio de todo iso — toda aquela luz!

Выходящего (неправ из такта
Выходящий!) — а в какой бы, как бы
Ряд — вошедшего б?
Припев извечный:
Ничего хоть чем-нибудь на нечто
Что-нибудь — хоть издали бы — тень хоть

Desde a periferia non edificada —
Feliz lugar novo, Rainer, feliz luz e universo, Rainer!
Desde o último cabo estremo da demostrabilidade —
Feliz ollo novo, Rainer, feliz oído novo, Rainer!

С незастроеннейшей из окраин —
С новым местом, Райнер, светом, Райнер!
С доказуемости мысом крайним —
С новым оком, Райнер, слухом, Райнер!

Todo era un obstáculo
Para ti: a paixón e o amigo.
Feliz son novo, Eco!
Feliz eco novo, Son!

Всё тебе помехой
Было: страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!

Cantas veces no banco da escola preguntaban:
Que montañas hai alá? Que ríos?
Son fermosas as paisaxes sen turistas?
Trabucárame, Rainer, — o paraíso é montañoso,
Tormentoso? Non son pretensións de viúva —
Non existe un único paraíso, é que existe sobre el outro
Paraíso máis? En socalcos? A xulgar polos Tatras:
O paraíso non pode ser senón
un anfiteatro. (E un pano teatral baixado sobre alguén…)
Non me trabucara, Rainer, é Deus un crecente
baobab? Non é un Luís de ouro —
Non é único Deus? Por riba del hai outro
Deus?
Como se te dá escribir no novo lugar?
Por existir ti — existe o verso: ti mesmo es
O verso! Como se te dá escribir na boa vida
Sen escritorio para o cóbado, sen fronte para a man
(Para a palma)?
— Mándame un nota, coa túa letra habitual
Rainer, estás contento coa nova rima?
Porque para interpretar con corrección a palabra
Rima — que é — senón — toda unha serie de novas
Rimas — a Morte?
A ningures: a linguaxe está aprendida.
Unha serie enteira de significados e consonancias
Novas.
— Adeus! Ata volvérmonos coñecer!
Non sei se nos veremos, pero si cantaremos a coro.
Coa terra descoñecida para min mesma —
Co mar enteiro, Rainer, comigo enteira!

Сколько раз на школьном табурете:
Что за горы там? Какие реки?
Хороши ландшафты без туристов?
Не ошиблась, Райнер — рай — гористый,
Грозовой? Не притязаний вдовьих —
Не один ведь рай, над ним другой ведь
Рай? Террасами? Сужу по Татрам —
Рай не может не амфитеатром
Быть. (А занавес над кем-то спущен…)
Не ошиблась, Райнер, Бог — растущий
Баобаб? Не Золотой Людовик —
Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
Бог?
Как пишется на новом месте?
Впрочем есть ты — есть стих: сам и есть ты —
Стих! Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти)?
— Весточку, привычным шифром!
Райнер, радуешься новым рифмам?
Ибо правильно толкуя слово
Рифма — что' — как не' — целый ряд новых
Рифм — Смерть?
Не'куда: язык изучен.
Целый ряд значений и созвучий
Новых.
— До свиданья! До знакомства!
Свидимся — не знаю, но — споемся.
С мне-самой неведомой землею —
С целым морем, Райнер, с целой мною!

Imposible separarse — envíame antes unhas liñas.

Не разъехаться — черкни заране.

Тени! Ничего, что: час тот, день тот,
Дом тот — даже смертнику в колодках
Памятью дарованное: рот тот!
Или слишком разбирались в средствах?
Из всего того один лишь свет тот
Наш был, как мы сами только отсвет
Нас, — взамен всего сего — весь тот свет!

Feliz nova escritura sonora, Rainer!

С новым звуконачертаньем, Райнер!

Unha escada cara ao ceo, cos Sacramentos por ela…
Feliz nova consagración, Rainer!

В небе лестница, по ней с Дарами…
С новым рукоположеньем, Райнер!

Para que non se derramen, protéxoos coa palma da man. —
Por riba do Ródano e por riba de Raroña
Por riba da nosa total e evidente separación
A Rainer — María — Rilke — en man.

— Чтоб не за'лили, держу ладонью. —
Поверх Роны и поверх Rarogn’a
Поверх явной и сплошной разлуки
Райнеру — Мария — Рильке — в руки.

Bellevue, 7 de febreiro, 1927

Bellevue, 7 февраля 1927
*****

Morriña da patria! Tempo hai

Тоска по родине! Давно

Morriña da patria! Tempo hai
Que desenmascarei esa dor de cabeza!
Dáme exactamente igual
Onde completamente as soas

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой

Estar, por que pedras cara a casa
Ir coa cesta da compra
Á unha casa, que nin sabe que é miña,
Como se fose un hospital ou un barracón.

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Dáme igual entre que
Rostros encresparse como un león
Preso, de entre que xente
Ser desafiuzada – con seguridade –

Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

En min, a soas co meu sentimento.
Como un oso de Kamchatka sen un bloque de xeo
Onde é imposible afacerse a vivir (nin o intento!)
Onde humillarse – tanto me ten.

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужиться (и не тщусь!),
Где унижаться — мне едино.

Xa non me seduzo coa lingua
Materna, coa súa chamada láctea.
Éme indiferente – entre cal delas
Ser incomprendida por quen me atope!

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Polo lector, devorador de toneladas
De revistas, muxidor de rexoubas…)
Do século vinte é el,
Pero eu estou á marxe de calquera século!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Abraiado como un tronco
Que quedou da alameda,
Dáme igual todos, dáme igual todo,
E, quizais, o que máis igual me dá,

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всё — равны, мне всё — равно,
», ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ÒÂ„Ó ‡‚ÌÂÂ —

O máis querido, é o pasado.
Todos os distintivos, todas as metas,
Todas as datas – todo fóra:
Son unha alma nacida en algures.

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Así a miña terra non me protexeu
A min, que mesmo un perspicaz axente secreto
Ao longo e ancho da toda a miña alma
Non atopará ningún lunar de nacemento!

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна не сыщет!

Para min toda casa é allea; todo templo, baleiro,
Dáme igual todo, e tanto me ten todo.
Pero se no camiño – un arbusto
Se ergue, en especial – unha sorbeira…

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все — равно, и все — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...

3 de maio, 1934

3 мая 1934
*****

É tempo de quitarse o ámbar

Пора снимать янтарь

É tempo de quitarse o ámbar,
É tempo de cambiar o vocabulario,
É tempo de apagar o farol
Enriba da porta…

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...

Febreiro 1941

Февраль 1941
*****

Continuamente repito o primeiro verso
“Puxen a mesa para seis…”
Arsenii Tarkovskii

Всё повторяю первый стих
"Я стол накрыл на шестерых..."
Арсений Тарковский

Continuamente repito o primeiro verso
E continuamente refago a palabra:
- “Puxen a mesa para seis…”
Esquecícheste un, o sétimo.

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
— "Я стол накрыл на шестерых"...
Ты одного забыл — седьмого.

Non estades alegres os seis.
Nos rostros deslízanse fíos de chuvia…
Como puideches nesta mesa
O sétimo esquecer, a sétima…

Невесело вам вшестером.
На лицах — дождевые струи...
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую...

Non están alegres os teus convidados,
Sen uso está a redoma de fino cristal.
Tristes están eles, triste — ti.
E máis triste — a non convidada.

Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней.

Non hai alegría nin luz.
Ah! Non comedes nin bebedes.
— Como puideches esquecer o número?
Como puideches enganarte na conta?

Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
— Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?

Como puideches, como ousaches non entender
Que os seis (os dous irmáns, o terceiro

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий —

Es ti, coa túa muller, o pai e a nai)
Resultan sete, pois eu tamén son deste mundo!

Ты сам — с женой, отец и мать)
Есть семеро — раз я на свете!

Puxeches a mesa para seis,
Pero en seis o mundo non remata.
Para ser un espantallo entre os vivos
Prefiro ser un fantasma cos teus,

Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых —
Быть призраком хочу — с твоими,

(Cos meus)…
Tímida coma un ladrón,
Oh, sen rozar sequera unha alma!
Diante do servizo non disposto
Séntome eu, a non-convidada, a sétima.

(Своими)...
Робкая как вор,
О — ни души не задевая! —
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.

Vaia! Envorquei o vaso
E todo o que ansiaba ser derramado,
Todo o sal dos ollos, todo o sangue das feridas
Esvarou polo mantel ata o sollado.

Раз! — опрокинула стакан!
И всё. что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся кровь из ран —
Со скатерти — на половицы.

E non hai cadaleito! Non hai separación!
A mesa perdeu o seu feitizo, a casa quedou esperta.
Como a morte nun banquete nupcial
Eu son a vida que acode á cea.

И — гроба нет! Разлуки — нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть — на свадебный обед,
Я — жизнь, пришедшая на ужин.

…Ninguén son: nin irmán, nin fillo, nin marido,
Nin amigo, e aínda así todo te reprocho:
- Ti, que puxeches a mesa para seis… almas,
Non me ofreciches asento nunha esquina.

...Никто: не брат. не сын, не муж,
Не друг — и всё же укоряю:
— Ты. стол накрывший на шесть — душ,
Меня не посадивший — с краю.

6 de marzo, 1941

6 марта 1941
*****
*****

Borís Pasternak
Borís Pasternak naceu o 10 de febreiro de 1890. Como escritor é coñecido pola súa novela “O doutor Zhivago”,
publicada en Italia en 1957 despois dunha enorme controversia en toda Europa provocada pola censura soviética. Sen
embargo, Pasternak sempre foi considerado como un dos mais destacados poetas rusos. En 1958 foi galardoado co
Premio Nobel de Literatura.
A súa familia pertencía á intelectualidade moscovita. Pola súa casa pasaron personaxes como Tolstoi ou Rilke. Así,
empezou a estudar filosofía na universidade de Marburgo, en Alemaña, que abandonou antes de rematar. Aínda que é
familia xudía a conversión do seu pai ao rito ortodoxo influíu fondamente nel.
O seu primeiro libro aparece en 1912 e en 1914 únese ao movemento literario dos futuristas centrífugos.
Posteriormente publica Por riba de barreiras en 1917. Ese mesmo ano escribe o libro A miña irmá, a vida, que non
publica ata 1921. Con el acadou notoriedade, influíu en poetas novos como Marina Tsvetáieva ou Mandelshtám, e
aínda hoxe se considera un libro fundamental na poesía rusa do século XX.
Durante a década dos anos vinte vai adaptando a súa poesía ás esixencias da doutrina soviética. A súa lírica vólvese
menos escura e máis compresible para o gran público. Así, xunto con poemas líricos escribe poemas narrativos como
“O ano 1905” (1927) ou “O tenente Schmidt” (1927). En 1922 publica A infancia de Luvers, unha novela
autobiográfica.
Os seus primeiros libros de poesía destilan unha influencia soterrada polo futurismo, por Rilke e Lérmontov. O seu
gusto pola música tradúcese en combinacións rítmicas e aliteracións evocadoras e unha linguaxe máis actualizada.
Na década dos anos trinta Pasternak viuse relegado a un segundo plano pero o apoio persoal de Stalin salvouno da
morte ou á deportación en gulags. Neste tempo gana sona como tradutor de Shakespeare, Verlaine ou Goethe, entre
outros. En 1931 publica a súa autobiografía no libro Autoconduta. En 1932 publica Segundo nacemento. Nestes dous
libros expresa de maneira velada a súa oposición contra os obxectivos do comunismo.
En abril 1934 Mandelshtám lelle a Pasternak o seu poema contra Stalin. Pasternak recoméndalle que o destrúa e facer
“como que el non oiu nada”. En maio, Mandelshtám é arrestado e recibe por sorpresa a chamada do propio Stalin
preguntándolle como sentara nos círculos literarios o arresto e cal era a súa opinión sobre a poesía de Mandelstam.
Pasternak, conmocionado pola chamada imprevista, eludiu pronunciarse sobre o tema.
Na década dos corenta publica diversos ciclos poéticos entre os que sobresaen “Nos primeiros trens” (1943) e empeza
a traballar na súa novela O Doutor Zhivago” (1957). Coa morte de Stalin en 1953, o novo réxime condenou ao
ostracismo a Pasternak. A censura da publicación de O doutor Zhivago en Rusia e a súa publicación en Italia supuxo
un tremendo escándalo e un enfrontamento directo entre o goberno soviético e o goberno italiano. As presións sobre
Pasternak fixéronse tan fortes por parte do estado soviético que tivo que renunciar a recibir o premio Nobel en 1958.
Borís Pasternak morreu o 30 de maio de 1960 en Peredelkino.
*****
*****
Improvisación

Импровизация

A unha bandada de teclas dáballe eu de comer na man
Entre golpes de ás, batuxadas e berros.
Estendín os brazoslevanteime sobre a punta dos pés,
Remangouse a manga, a noite fregouse contra o cóbado.

ﬂ ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ ÒÚ‡˛ ÍÓÏËÎ Ò ÛÍË
œÓ‰ ıÎÓÔ‡Ì¸Â Í˚Î¸Â‚, ÔÎÂÒÍ Ë ÍÎÂÍÓÚ.
ﬂ ‚˚ÚˇÌÛÎ ÛÍË, ˇ ‚ÒÚ‡Î Ì‡ ÌÓÒÍË,
–ÛÍ‡‚ Á‡‚ÂÌÛÎÒˇ, ÌÓ˜¸ ÚÂÎ‡Ò¸ Ó ÎÓÍÓÚ¸.

E estaba escuro. E había un estanque

» ·˚ÎÓ ÚÂÏÌÓ. » ˝ÚÓ ·˚Î ÔÛ‰

E ondas. E había de paxaros do tipo “ámote”,
Semella que matarían antes de que morresen
Os picos chiadores, negros, fortes.

» ‚ÓÎÌ˚.- » ÔÚËˆ ËÁ ÔÓÓ‰˚ Î˛·Î˛ ‚‡Ò,
‡Á‡ÎÓÒ¸, ÒÍÓÂÈ ÛÏÂÚ‚ˇÚ, ˜ÂÏ ÛÏÛÚ
ËÍÎË‚˚Â, ˜ÂÌ˚Â, ÍÂÔÍËÂ ÍÎ˛‚˚.

E había un estanque. E estaba escuro.
Ardían as arquetas co alcatrán da medianoite.
E quedaba por unha onda roído o fondo
Dunha barca. E rifaban as aves onda o meu cóbado.

» ˝ÚÓ ·˚Î ÔÛ‰. » ·˚ÎÓ ÚÂÏÌÓ.
œ˚Î‡ÎË ÍÛ·˚¯ÍË Ò ÔÓÎÛÌÓ˜Ì˚Ï ‰Â„ÚÂÏ.
» ·˚ÎÓ ‚ÓÎÌÓ˛ Ó·„ÎÓ‰‡ÌÓ ‰ÌÓ
” ÎÓ‰ÍË. » „˚ÁÎËÒˇ ÔÚËˆ˚ Û ÎÓÍÚˇ.

E a noite enxaugábase na larinxe das presas.
Semellaba que mentres o pitiño non comese,
As femias antes matarían a que morrese
Os rechouchíos nas súas chiadoras, dobradas gorxas.

» ÌÓ˜¸ ÔÓÎÓÒÍ‡Î‡Ò¸ ‚ „ÓÚ‡Ìˇı Á‡ÔÛ‰.
‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔÓÍ‡ÏÂÒÚ ÔÚÂÌÂˆ ÌÂ Ì‡ÍÓÏÎÂÌ,
» Ò‡ÏÍË ÒÍÓÂÈ ÛÏÂÚ‚ˇÚ, ˜ÂÏ ÛÏÛÚ
–ÛÎ‡‰˚ ‚ ÍËÍÎË‚ÓÏ, ËÒÍË‚ÎÂÌÌÓÏ „ÓÎÂ.

1915

1915
*****

A miña irmá, a vida, hoxe desbordada

Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе

A miña irmá, a vida, hoxe desbordada
Precipitouse en chuvia primaveral contra todos,
Mais a xente con xoias é moi rosmona
E morde cortesmente como unha serpe na avea.

—ÂÒÚ‡ ÏÓˇ - ÊËÁÌ¸ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ ‡ÁÎË‚Â
–‡Ò¯Ë·Î‡Ò¸ ‚ÂÒÂÌÌËÏ ‰ÓÊ‰ÂÏ Ó·Ó ‚ÒÂı,
ÕÓ Î˛‰Ë ‚ ·ÂÎÓÍ‡ı ‚˚ÒÓÍÓ ·˛Á„ÎË‚˚
» ‚ÂÊÎË‚Ó Ê‡ÎˇÚ, Í‡Í ÁÏÂË ‚ Ó‚ÒÂ.

Os maiores teñen nisto as súas propias razóns.
Sen dúbida, sen dúbida é ridícula a túa razón:
Que nunha tormenta sexan malvas os ollos e o céspede
E ola a reseda húmida o horizonte.

” ÒÚ‡¯Ëı Ì‡ ˝ÚÓ Ò‚ÓË ÂÒÚ¸ ÂÁÓÌ˚.
¡ÂÒÒÔÓÌÓ, ·ÂÒÒÔÓÌÓ ÒÏÂ¯ÓÌ Ú‚ÓÈ ÂÁÓÌ,
◊ÚÓ ‚ „ÓÁÛ ÎËÎÓ‚˚ „Î‡Á‡ Ë „‡ÁÓÌ˚
» Ô‡ıÌÂÚ Ò˚ÓÈ ÂÁÂ‰ÓÈ „ÓËÁÓÌÚ.

Que en maio, cando no compartimento
Les o horario dos trens da liña de Kamíshinskaya,
Sexa iso máis grandioso que as sagradas escrituras
Aínda que as volvas a reler outra vez.

◊ÚÓ ‚ Ï‡Â, ÍÓ„‰‡ ÔÓÂÁ‰Ó‚ ‡ÒÔËÒ‡Ì¸Â
‡Ï˚¯ËÌÒÍÓÈ ‚ÂÚÍÓÈ ˜ËÚ‡Â¯¸ ‚ ÍÛÔÂ,
ŒÌÓ „‡Ì‰ËÓÁÌÂÈ Ò‚ˇÚÓ„Ó ÔËÒ‡Ì¸ˇ
’ÓÚˇ Â„Ó Ò˚ÁÌÓ‚‡ ‚ÒÂ ÔÂÂ˜ÚË.

Que soamente o atardecer ilumina as paisanas,
En grupos que se apiñan sobre a vía,
E escoito este non é o apeadeiro,
E o sol, poñéndose, compadécese de min.

◊ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡Í‡Ú ÓÁ‡ËÚ ıÛÚÓˇÌÓÍ,
Толпою теснящихся на нолотне,
ﬂ ÒÎ˚¯Û, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÚÓÚ ÔÓÎÛÒÚ‡ÌÓÍ,
» ÒÓÎÌˆÂ, Ò‡‰ˇÒ¸, ÒÓ·ÓÎÂÁÌÛÂÚ ÏÌÂ.

E trala terceira badalada, reverbera a campá
Con continuas desculpas: síntoo, non é aquí.
A noite abrasadora aboia tralas cortinas
E se derruba a estepa desde os chanzos cara a unha estrela.

» ‚ ÚÂÚËÈ ÔÎÂÒÌÛ‚, ÛÔÎ˚‚‡ÂÚ Á‚ÓÌÓ˜ÂÍ
—ÔÎÓ¯Ì˚Ï ËÁ‚ËÌÂÌ¸ÂÏ: Ê‡ÎÂ˛, ÌÂ Á‰ÂÒ¸.
œÓ‰ ¯ÚÓÍÛ ÌÂÒÂÚ Ó·„Ó‡˛˘ÂÈ ÌÓ˜¸˛
» Û¯ËÚÒˇ ÒÚÂÔ¸ ÒÓ ÒÚÛÔÂÌÂÍ Í Á‚ÂÁ‰Â.

Todo pestanexa, capelexa, pero nalgures dorme alguén docemente,
E como unha fata morgana dorme a miña amada
E de paso, como o corazón, zarrapicando nas plataformas
Esparexe o bater de portas de vagón pola estepa.

ÃË„‡ˇ, ÏÓ„‡ˇ, ÌÓ ÒÔˇÚ „‰Â-ÚÓ ÒÎ‡‰ÍÓ,
» Ù‡Ú‡-ÏÓ„‡ÌÓÈ Î˛·ËÏ‡ˇ ÒÔËÚ
“ÂÏ ˜‡ÒÓÏ, Í‡Í ÒÂ‰ˆÂ, ÔÎÂ˘‡ ÔÓ
ÔÎÓ˘‡‰Í‡Ï,
¬‡„ÓÌÌ˚ÏË ‰‚Âˆ‡ÏË Ò˚ÔÎÂÚ ‚ ÒÚÂÔË.

Verán de 1917

ÀÂÚÓ 1917
*****

Definición de poesía

Определение поэзии

É o asubío que se verte de golpe,
É o estalo de carambos que se contraen.
É a noite que conxela a folla,
É o duelo de dous reiseñores.

›ÚÓ - ÍÛÚÓ Ì‡ÎË‚¯ËÈÒˇ Ò‚ËÒÚ,
›ÚÓ - ˘ÂÎÍ‡Ì¸Â Ò‰‡‚ÎÂÌÌ˚ı Î¸‰ËÌÓÍ.
›ÚÓ - ÌÓ˜¸, ÎÂ‰ÂÌˇ˘‡ˇ ÎËÒÚ,
›ÚÓ - ‰‚Ûı ÒÓÎÓ‚¸Â‚ ÔÓÂ‰ËÌÓÍ.

É o chícharo doce abandonado,
É a bágoa universal nunha vaíña,
É con atrís e frautas Fígaro
Que se precipita como sarabia nun socalco.

›ÚÓ - ÒÎ‡‰ÍËÈ Á‡„ÎÓı¯ËÈ „ÓÓı,
›ÚÓ - ÒÎÂÁ˚ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ ‚ ÎÓÔ‡ÚÍ‡ı,
›ÚÓ - Ò ÔÛÎ¸ÚÓ‚ Ë Ò ÙÎÂÈÚ - Figaro
ÕËÁ‚Â„‡ÂÚÒˇ „‡‰ÓÏ Ì‡ „ˇ‰ÍÛ.

Todo o que lle é tan importante á noite atopar
Nas fondas profundidades das valgadas,
E facer chegar unha estrela ao seu viveiro
Nas trémulas, húmidas palmas da man.

¬Ò∏, ˜ÚÓ ÌÓ˜Ë Ú‡Í ‚‡ÊÌÓ Ò˚ÒÍ‡Ú¸
Õ‡ „ÎÛ·ÓÍËı ÍÛÔ‡ÎÂÌÌ˚ı ‰ÓÌ¸ˇı,
» Á‚ÂÁ‰Û ‰ÓÌÂÒÚË ‰Ó Ò‡‰Í‡
Õ‡ ÚÂÔÂ˘Û˘Ëı ÏÓÍ˚ı Î‡‰ÓÌˇı.

Máis lisa que táboas na auga é a solleira.
Retírase o firmamento tralos ameneiros,
Deberían esas estrelas rir a cachón,
Pero o universo é un lugar afastado.

œÎÓ˘Â ‰ÓÒÓÍ ‚ ‚Ó‰Â - ‰ÛıÓÚ‡.
ÕÂ·ÓÒ‚Ó‰ Á‡‚‡ÎËÎÒˇ ÓÎ¸ıÓ˛,
›ÚËÏ Á‚ÂÁ‰‡Ï Í ÎËˆÛ · ıÓıÓÚ‡Ú¸,
¿Ì ‚ÒÂÎÂÌÌ‡ˇ - ÏÂÒÚÓ „ÎÛıÓÂ.

1917

1917
*****

Así comezan. Cara ós dous anos

Так начинают. Года в два

Así comezan. Con dous anos
Da súa nutriz despréndense en multitude de melodías,
Chían, pían, mais as palabras
Aparecen ao terceiro ano.

“‡Í Ì‡˜ËÌ‡˛Ú. √Ó‰‡ ‚ ‰‚‡
ŒÚ Ï‡ÏÍË ‚ÛÚÒˇ ‚ Ú¸ÏÛ ÏÂÎÓ‰ËÈ,
ŸÂ·Â˜ÛÚ, Ò‚Ë˘ÛÚ,- ‡ ÒÎÓ‚‡
ﬂ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ó ÚÂÚ¸ÂÏ „Ó‰Â.

Así comezan a comprender.
E no balbordo dunha turbina posta en marcha
Parece que a nai non é a nai,
Que ti non es ti, que a casa é una terra estraña.

“‡Í Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓÌËÏ‡Ú¸.
» ‚ ¯ÛÏÂ ÔÛ˘ÂÌÌÓÈ ÚÛ·ËÌ˚
ÃÂÂ˘ËÚÒˇ, ˜ÚÓ Ï‡Ú¸ - ÌÂ Ï‡Ú¸,
◊ÚÓ Ú˚ - ÌÂ Ú˚, ˜ÚÓ ‰ÓÏ - ˜ÛÊ·ËÌ‡.

Que vai facer a temible beleza
Sentada no seu banco de lilas,
Senón, abofé, roubar nenos?
Así xorden as sospeitas.

◊ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚ‡¯ÌÓÈ Í‡ÒÓÚÂ
œËÒÂ‚¯ÂÈ Ì‡ ÒÍ‡Ï¸˛ ÒËÂÌË,
Ó„‰‡ Ë ‚ÔˇÏ¸ ÌÂ Í‡ÒÚ¸ ‰ÂÚÂÈ?
“‡Í ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔÓ‰ÓÁÂÌ¸ˇ.

Así maduran os temores. Como permite alguén
Que unha estrela supere o seu alcance,
Cando se é Fausto, cando se é un soñador?
Así comezan os xitanos.

“‡Í ÁÂ˛Ú ÒÚ‡ıË. ‡Í ÓÌ ‰‡ÒÚ
«‚ÂÁ‰Â ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ‰ÓÒˇ„‡Ì¸Â,
Ó„‰‡ ÓÌ - ‘‡ÛÒÚ, ÍÓ„‰‡ - Ù‡ÌÚ‡ÒÚ?
“‡Í Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒˇ ˆ˚„‡ÌÂ.

Así se se descobren sobrevoando
As sebes onde tería que haber casas,
Inesperados, como suspiros, mares.
Así comezan os iambos.

“‡Í ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒˇ, Ô‡ˇ
œÓ‚Âı ÔÎÂÚÌÂÈ, „‰Â ·˚Ú¸ ‰ÓÏ‡Ï ·˚,
¬ÌÂÁ‡ÔÌ˚Â, Í‡Í ‚Á‰Óı, ÏÓˇ.
“‡Í ·Û‰ÛÚ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸Òˇ ˇÏ·˚.

Así as noites estivais que caen
Boca abaixo sobre a avea cunha súplica: cúmprase,
Ameazan á alba coa túa pupila.
Así comezan as disputas co sol.

“‡Í ÌÓ˜Ë ÎÂÚÌËÂ, ÌË˜ÍÓÏ
”Ô‡‚ ‚ Ó‚Ò˚ Ò ÏÓÎ¸·ÓÈ: ËÒÔÓÎÌ¸Òˇ,
√ÓÁˇÚ Á‡Â Ú‚ÓËÏ Á‡˜ÍÓÏ.
“‡Í Á‡ÚÂ‚‡˛Ú ÒÒÓ˚ Ò ÒÓÎÌˆÂÏ.

Así comezan a vivir co verso.

“‡Í Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÊËÚ¸ ÒÚËıÓÏ.

1921

1921
*****

Febreiro. Coller tinta e chorar!

Февраль. Достать чернил и плакать!

Febreiro. Coller tinta e chorar!
Escribir sobre febreiro a lágrima viva,
Mentres a torba atronadora
Nesta primavera negra arde.

‘Â‚‡Î¸. ƒÓÒÚ‡Ú¸ ˜ÂÌËÎ Ë ÔÎ‡Í‡Ú¸!
œËÒ‡Ú¸ Ó ÙÂ‚‡ÎÂ Ì‡‚Á˚‰,
œÓÍ‡ „ÓıÓ˜Û˘‡ˇ ÒÎˇÍÓÚ¸
¬ÂÒÌÓ˛ ˜ÂÌÓ˛ „ÓËÚ.

Coller unha carruaxe. Por seis copeks,
Entre a chamada a misa, entre o berro das rodas,
Conducir alá onde a bategada
Aínda é máis ruidosa que a tinta e as bágoas.

ƒÓÒÚ‡Ú¸ ÔÓÎÂÚÍÛ. «‡ ¯ÂÒÚ¸ „Ë‚ÂÌ,
◊ÂÁ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚ, ˜ÂÁ ÍÎËÍ ÍÓÎÂÒ,
œÂÂÌÂÒÚËÒ¸ ÚÛ‰‡, „‰Â ÎË‚ÂÌ¸
≈˘Â ¯ÛÏÌÂÈ ˜ÂÌËÎ Ë ÒÎÂÁ.

Onde, como peras carbonizas,
Miles de corvos desde as árbores
Guindaranse sobre unha poza e precipitarán
Unha árida tristeza no fondo dos ollos.

√‰Â, Í‡Í Ó·Û„ÎÂÌÌ˚Â „Û¯Ë,
— ‰ÂÂ‚¸Â‚ Ú˚Òˇ˜Ë „‡˜ÂÈ
—Ó‚ÛÚÒˇ ‚ ÎÛÊË Ë Ó·Û¯‡Ú
—ÛıÛ˛ „ÛÒÚ¸ Ì‡ ‰ÌÓ Ó˜ÂÈ.

Baixo ela o espazo desconxelado ennegrece,
E o aire vén sucado por berros,
E canto máis casual, máis verdadeiro
É compoñer versos a lágrima viva.

œÓ‰ ÌÂÈ ÔÓÚ‡ÎËÌ˚ ˜ÂÌÂ˛Ú,
» ‚ÂÚÂ ÍËÍ‡ÏË ËÁ˚Ú,
» ˜ÂÏ ÒÎÛ˜‡ÈÌÂÈ, ÚÂÏ ‚ÂÌÂÂ
—Î‡„‡˛ÚÒˇ ÒÚËıË Ì‡‚Á˚‰.

1912 / 1928

<1912, 1928>
*****

Marburgo

Марбург

Estremecíame. Acendíame e apagábame.
Tremía. Acababa de facerlle a proposición,
Mais era tarde, acovardeime, e doume unha negativa.
Que mágoa as súas bágoas! Eu, bendito como un santo.

ﬂ ‚Á‰‡„Ë‚‡Î. ﬂ Á‡„Ó‡ÎÒˇ Ë „‡Ò.
ﬂ ÚˇÒÒˇ. ﬂ Ò‰ÂÎ‡Î ÒÂÈ˜‡Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ¸Â,ÕÓ ÔÓÁ‰ÌÓ, ˇ Ò‰ÂÈÙËÎ, Ë ‚ÓÚ ÏÌÂ - ÓÚÍ‡Á.
‡Í Ê‡Î¸ ÂÂ ÒÎÂÁ! ﬂ Ò‚ˇÚÓ„Ó ·Î‡ÊÂÌÌÂÈ.

Saín a praza. Poderíaseme contar
Entre os nacidos por segunda vez. Cada miudeza
Vivía e, sen terme en conta,
No seu significado de despedida se alzaba.

ﬂ ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰¸. ﬂ ÏÓ„ ·˚Ú¸ ÒÓ˜ÚÂÌ
¬ÚÓË˜ÌÓ Ó‰Ë‚¯ËÏÒˇ. ‡Ê‰‡ˇ Ï‡ÎÓÒÚ¸
∆ËÎ‡ Ë, ÌÂ ÒÚ‡‚ˇ ÏÂÌˇ ÌË ‚Ó ˜ÚÓ,
B ÔÓ˘‡Î¸ÌÓÏ ÁÌ‡˜ÂÌ¸Ë Ò‚ÓÂÏ ÔÓ‰˚Ï‡Î‡Ò¸.

As lousas ardían, e a fronte da rúa
Estaba bronceada, e cara ao ceo ollaba de esguello
Un croio, e o aire, igual ca un barqueiro, vogaba
Entre os tileiros. E todo isto era aparencia.

œÎËÚÌˇÍ ‡ÒÍ‡ÎˇÎÒˇ, Ë ÛÎËˆ˚ ÎÓ·
¡˚Î ÒÏÛ„Î, Ë Ì‡ ÌÂ·Ó „Îˇ‰ÂÎ ËÒÔÓ‰ÎÓ·¸ˇ
¡ÛÎ˚ÊÌËÍ, Ë ‚ÂÚÂ, Í‡Í ÎÓ‰Ó˜ÌËÍ, „Â·
œÓ ÎËˆ‡Ï. » ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·˚ÎË ÔÓ‰Ó·¸ˇ.

Mais, fose como fose, evitei
As súas olladas. Non reparei nos seus saúdos.
Nada quixen saber de riquezas.
Escapeime de alí para non romper a chorar.

ÕÓ, Í‡Í ·˚ ÚÓ ÌË ·˚ÎÓ, ˇ ËÁ·Â„‡Î
»ı ‚Á„Îˇ‰Ó‚. ﬂ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡Î Ëı ÔË‚ÂÚÒÚ‚ËÈ.
ﬂ ÁÌ‡Ú¸ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ıÓÚÂÎ ËÁ ·Ó„‡ÚÒÚ‚.
ﬂ ‚ÓÌ ‚˚˚‚‡ÎÒˇ, ˜ÚÓ· ÌÂ ‡ÁÂ‚ÂÚ¸Òˇ.

O instinto innato, vello adulador,
Facíaseme insoportable. Pasaba ás agachadas
E pensaba: “amor adolescente. A ti,
Por desgraza, terei que vixiar de preto.

»ÌÒÚËÌÍÚ ÔËÓÊ‰ÂÌÌ˚È, ÒÚ‡ËÍ-ÔÓ‰ı‡ÎËÏ,
¡˚Î ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏ ÏÌÂ. ŒÌ Í‡ÎÒˇ ·ÓÍ Ó ·ÓÍ
» ‰ÛÏ‡Î: "–Â·ˇ˜¸ˇ Á‡ÁÌÓ·‡. «‡ ÌËÏ,
ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸˛, ÔË‰ÂÚÒˇ ÔËÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ‚ Ó·‡".

“Dá un paso, e logo outro”, repetíame o instinto,
E me guiaba con sabedoría, como un vello escolástico,
Por unha virxinal, impenetrable xunqueira
De cálidas árbores, lilas e paixóns.

"ÿ‡„ÌË, Ë Â˘Â ‡Á",- Ú‚Â‰ËÎ ÏÌÂ ËÌÒÚËÌÍÚ,
» ‚ÂÎ ÏÂÌˇ ÏÛ‰Ó, Í‡Í ÒÚ‡˚È ÒıÓÎ‡ÒÚËÍ,
◊ÂÁ ‰Â‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÌÂÔÓıÓ‰ËÏ˚È ÚÓÒÚÌËÍ
Õ‡„ÂÚ˚ı ‰ÂÂ‚¸Â‚, ÒËÂÌË Ë ÒÚ‡ÒÚË.

“Antes de correr, aprende a camiñar”,
Repetía, e un novo sol desde o seu cénit
Contemplaba como se lle aprendía de novo a camiñar
A un nativo do planeta polo seu novo destino.

"Õ‡Û˜Ë¯¸Òˇ ¯‡„ÓÏ, ‡ ÔÓÒÎÂ ıÓÚ¸ ‚ ·Â„",“‚Â‰ËÎ ÓÌ, Ë ÌÓ‚ÓÂ ÒÓÎÌˆÂ Ò ÁÂÌËÚ‡
—ÏÓÚÂÎÓ, Í‡Í Ò˚ÁÌÓ‚‡ Û˜‡Ú ıÓ‰¸·Â
“ÛÁÂÏˆ‡ ÔÎ‡ÌÂÚ˚ Ì‡ ÌÓ‚ÓÈ ÔÎ‡ÌË‰Â.

A uns deslumbrounos todo isto. Para outros
estaba totalmente escuro.
Escaravellaban os pitos entre as matas de dalias,
Os grilos e as libélulas, como reloxiños, facían tic-tac.

Œ‰ÌËı ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÓÒÎÂÔÎˇÎÓ. ƒÛ„ËÏ “ÓÈ Ú¸ÏÓ˛ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ „Î‡Á ıÓÚ¸ ‚˚ÍÓÎË.
ÓÔ‡ÎËÒ¸ ˆ˚ÔÎˇÚ‡ ‚ ÍÛÒÚ‡ı „ÂÓ„ËÌ,
—‚Â˜ÍË Ë ÒÚÂÍÓÁ˚, Í‡Í ˜‡ÒËÍË, ÚËÍ‡ÎË.

Derretíase a tella,e o mediodía contemplaba
Sen pestanexar, os tellados. E había en Marburgo
Quen, asubiando forte, fabricaba unha bésta,
Quen en silencio se preparaba para a festa de Pentecoste.

œÎ˚Î‡ ˜ÂÂÔËˆ‡, Ë ÔÓÎ‰ÂÌ¸ ÒÏÓÚÂÎ,
ÕÂ ÒÏ‡„Ë‚‡ˇ, Ì‡ ÍÓ‚ÎË. ¿ ‚ Ã‡·Û„Â
ÚÓ, „ÓÏÍÓ Ò‚Ë˘‡, Ï‡ÒÚÂËÎ Ò‡ÏÓÒÚÂÎ,
ÚÓ ÏÓÎ˜‡ „ÓÚÓ‚ËÎÒˇ Í “ÓËˆÍÓÈ ˇÏ‡ÍÂ.

Tornábase amarela, devorando nubes, a area.
A inminente tormenta xogaba nas cellas da matogueira.
E o ceo callábase caendo en pedazos
De árnica cauterizante.

∆ÂÎÚÂÎ, Ó·Î‡Í‡ ÔÓÊË‡ˇ, ÔÂÒÓÍ.
œÂ‰„ÓÁ¸Â Ë„‡ÎÓ ·Ó‚ˇÏË ÍÛÒÚ‡ÌËÍ‡.
» ÌÂ·Ó ÒÔÂÍ‡ÎÓÒ¸, ÛÔ‡‚ Ì‡ ÍÛÒÓÍ
Ó‚ÓÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘ÂÈ ‡ÌËÍË.

Aquel día toda ti, desde a peineta ata os pés,
Como un tráxico de provincia a un drama shakespiriano,
Leveite comigo e aprendiches de carreira
Cambaleando pola cidade e ensaiando.

¬ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚Ò˛ ÚÂ·ˇ, ÓÚ „Â·ÂÌÓÍ ‰Ó ÌÓ„,
‡Í Ú‡„ËÍ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË ‰‡ÏÛ ÿÂÍÒÔËÓ‚Û,
ÕÓÒËÎ ˇ Ò ÒÓ·Ó˛ Ë ÁÌ‡Î Ì‡ÁÛ·ÓÍ,
ÿ‡Ú‡ÎÒˇ ÔÓ „ÓÓ‰Û Ë ÂÔÂÚËÓ‚‡Î.

Cando caín ante ti abrazando
A néboa esta, o xeo este, esta superficie
(Que fermosa es!), esta bafarada de solleira,
De que falas? Esperta! Acabouse. Rexeitáronme.

Ó„‰‡ ˇ ÛÔ‡Î ÔÂ‰ ÚÓ·ÓÈ, Óı‚‡ÚË‚
“ÛÏ‡Ì ˝ÚÓÚ, ÎÂ‰ ˝ÚÓÚ, ˝ÚÛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
( ‡Í Ú˚ ıÓÓ¯‡!)- ˝ÚÓÚ ‚Ëı¸ ‰ÛıÓÚ˚ Œ ˜ÂÏ Ú˚? ŒÔÓÏÌËÒ¸! œÓÔ‡ÎÓ. ŒÚ‚Â„ÌÛÚ.

………………………….

......................................

Aquí vivía Martiño Lutero. Alí, os irmáns Grimm.
Teitos de pugas. Árboredas. Lápidas.
E todo isto recorda e tende cara a eles.
Todo está vivo. E todo isto tamén son aparencias.

“ÛÚ ÊËÎ Ã‡ÚËÌ À˛ÚÂ. “‡Ï - ·‡Ú¸ˇ √ËÏÏ.
Ó„ÚËÒÚ˚Â Í˚¯Ë. ƒÂÂ‚¸ˇ. Õ‡‰„Ó·¸ˇ.
» ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÓÏÌËÚ Ë ÚˇÌÂÚÒˇ Í ÌËÏ.
¬ÒÂ - ÊË‚Ó. » ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÚÓÊÂ - ÔÓ‰Ó·¸ˇ.

Ah, os fíos do amor! Aprovéitaos, cólleos.
Pero que grande pareces, simiesco,
Cando na porta da mundanal vida
Sen igual, estás a ler a túa propia descrición!

Œ, ÌËÚË Î˛·‚Ë! ”ÎÓ‚Ë, ÔÂÂÈÏË.
ÕÓ Í‡Í Ú˚ „ÓÏ‡‰ÂÌ, Ó·ÂÁ¸ˇÌËÈ,
Ó„‰‡ Ì‡‰ Ì‡‰ÏËÌ˚ÏË ÊËÁÌË ‰‚Â¸ÏË,
‡Í ‡‚Ì˚È, ˜ËÚ‡Â¯¸ Ò‚ÓÂ ÓÔËÒ‡Ì¸Â!

Unha vez baixo estes niños cabaleirescos
Ardeu a peste. Mais o espantallo actual
É o rinchar enfurruñado e o voo dos trens
Dos ocos, como enxames, fumegantes de calor.

Ó„‰‡-ÚÓ ÔÓ‰ ˚ˆ‡ÒÍËÏ ˝ÚËÏ „ÌÂÁ‰ÓÏ
◊ÛÏ‡ ÔÓÎ˚ı‡Î‡. ¿ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ÊÛÂÎ Õ‡ÒÛÔÎÂÌÌ˚È ÎˇÁ„ Ë ÔÓÎÂÚ ÔÓÂÁ‰Ó‚
»Á Ê‡ÍÓ, Í‡Í ÛÎ¸Ë, ÍÛˇ˘ËıÒˇ ‰ÛÔÂÎ.

Non, non irei alí mañá. O rexeitamento
É máis definitivo có adeus. Aclarado. Estamos á par.
O balbordo da estación non é por nós.
Que vai ser de min, vetustas lousas?

ÕÂÚ, ˇ ÌÂ ÔÓÈ‰Û ÚÛ‰‡ Á‡‚Ú‡. ŒÚÍ‡Á œÓÎÌÂÂ ÔÓ˘‡Ì¸ˇ. BÒÂ ˇÒÌÓ. Ã˚ Í‚ËÚ˚.
¬ÓÍÁ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÛÚÓÎÓÍ‡ ÌÂ ÔÓ Ì‡Ò.
◊ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÓ ÏÌÓ˛, ÒÚ‡ËÌÌ˚Â ÔÎËÚ˚?

Por todas partes estenderá as súas alforxas a néboa,
Enmarcarase a lúa en ambas fiestras.
A tristeza como unha pasaxeira se deslizará polos tomos
E se instalará cun libro nunha otomana.

œÓ‚Ò˛‰Û ÔÓÚÔÎÂ‰˚ ‡ÁÎÓÊËÚ ÚÛÏ‡Ì,
» ‚ Ó·Â ÓÍÓÌÌËˆ˚ ‚ÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ ÏÂÒˇˆÛ.
“ÓÒÍ‡ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍÓÈ ÒÍÓÎ¸ÁÌÂÚ ÔÓ ÚÓÏ‡Ï
» Ò ÍÌËÊÍÓ˛ Ì‡ ÓÚÚÓÏ‡ÌÍÂ ÔÓÏÂÒÚËÚÒˇ.

De que teño medo? Se eu, o mesmo que a gramática,
Sei de insomnio. O que teña que pasar será a miña salvación.
A razón? Mais se ela é o que a lúa para un somnámbulo.
Somos amigos, pero eu non son o seu frasco.

◊Â„Ó ÊÂ ˇ ÚÛ¯Û? BÂ‰¸ ˇ, Í‡Í „‡ÏÏ‡ÚËÍÛ,
¡ÂÒÒÓÌÌËˆÛ ÁÌ‡˛. —ÚˇÒÂÚÒˇ - ÒÔ‡ÒÛÚ.
–‡ÒÒÛ‰ÓÍ? ÕÓ ÓÌ - Í‡Í ÎÛÌ‡ ‰Îˇ ÎÛÌ‡ÚËÍ‡.
Ã˚ ‚ ‰ÛÊ·Â, ÌÓ ˇ ÌÂ Â„Ó ÒÓÒÛ‰.

Abofé as noites séntanse a xogar ao xadrez
Comigo no sollado iluminado pola lúa,
Ole a acacias, e as ventás están abertas de par en par,
E a paixón, como testemuña, encanece nunha esquina.

¬Â‰¸ ÌÓ˜Ë Ë„‡Ú¸ Ò‡‰ˇÚÒˇ ‚ ¯‡ıÏ‡Ú˚
—Ó ÏÌÓÈ Ì‡ ÎÛÌÌÓÏ Ô‡ÍÂÚÌÓÏ ÔÓÎÛ,
¿Í‡ˆËÂÈ Ô‡ıÌÂÚ, Ë ÓÍÌ‡ ‡ÒÔ‡ıÌÛÚ˚,
» ÒÚ‡ÒÚ¸, Í‡Í Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸, ÒÂ‰ÂÂÚ ‚ Û„ÎÛ.

E o álamo é o rei. Xogo contra o insomnio.
E a dama, unha andoriña. Atráeme a andoriña.
E vence a noite, apártanse as pezas,
Recoñezo o branco amencer no rostro.

» ÚÓÔÓÎ¸ - ÍÓÓÎ¸. ﬂ Ë„‡˛ Ò ·ÂÒÒÓÌÌËˆÂÈ.
» ÙÂÁ¸ - ÒÓÎÓ‚ÂÈ. ﬂ ÚˇÌÛÒ¸ Í ÒÓÎÓ‚¸˛.
» ÌÓ˜¸ ÔÓ·ÂÊ‰‡ÂÚ, ÙË„Û˚ ÒÚÓÓÌˇÚÒˇ,
ﬂ ·ÂÎÓÂ ÛÚÓ ‚ ÎËˆÓ ÛÁÌ‡˛.

1916-1928

1916, 1928
*****

Amar a outros é unha pesada cruz

Любить иных - тяжелый крест

Amar a outros é unha pesada cruz,
Mais ti es fermosa sen máis,
E o segredo do teu encanto
É comparable ao misterio da vida.

À˛·ËÚ¸ ËÌ˚ı - ÚˇÊÂÎ˚È ÍÂÒÚ,
¿ Ú˚ ÔÂÍ‡ÒÌ‡ ·ÂÁ ËÁ‚ËÎËÌ,
» ÔÂÎÂÒÚË Ú‚ÓÂÈ ÒÂÍÂÚ
–‡Á„‡‰ÍÂ ÊËÁÌË ‡‚ÌÓÒËÎÂÌ.

En primavera óese o ruxerruxe dos soños
E o murmurio de noticias e verdades.
Pertences á familia de tales principios.
O teu significado, como o aire, é desinteresado.

¬ÂÒÌÓ˛ ÒÎ˚¯ÂÌ ¯ÓÓı ÒÌÓ‚
» ¯ÂÎÂÒÚ ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ Ë ËÒÚËÌ.
“˚ ËÁ ÒÂÏ¸Ë Ú‡ÍËı ÓÒÌÓ‚.
“‚ÓÈ ÒÏ˚ÒÎ, Í‡Í ‚ÓÁ‰Ûı, ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÂÌ.

É fácil espertar e recobrar a vista,
Sacudir o lixo verbal do corazón
E vivir sen ensuciarse no sucesivo,
Todo isto non require gran astucia.

ÀÂ„ÍÓ ÔÓÒÌÛÚ¸Òˇ Ë ÔÓÁÂÚ¸,
—ÎÓ‚ÂÒÌ˚È ÒÓ ËÁ ÒÂ‰ˆ‡ ‚˚ÚˇÒÚ¸
» ÊËÚ¸, ÌÂ Á‡ÒÓˇˇÒ¸ ‚ÔÂ‰¸,
¬ÒÂ ˝ÚÓ - ÌÂ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ıËÚÓÒÚ¸.

1931

1931

*****
Non haberá ninguén na casa

Никого не будет в доме,

Non haberá ninguén na casa
Salvo o crepúsculo. O solitario
Día invernal entre o diáfano van
Das cortinas descorridas.

ÕËÍÓ„Ó ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‚ ‰ÓÏÂ,
ÓÏÂ ÒÛÏÂÂÍ. Œ‰ËÌ
«ËÏÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ ÒÍ‚ÓÁÌÓÏ ÔÓÂÏÂ
ÕÂÁ‡‰ÂÌÛÚ˚ı „‡‰ËÌ.

Só o veloz lampo musgoso
Dos brancos, húmidos cadullos,
Só os tellados, a neve e, salvo
Tellados e neve, ninguén máis.

“ÓÎ¸ÍÓ ·ÂÎ˚ı ÏÓÍ˚ı ÍÓÏ¸Â‚
¡˚ÒÚ˚È ÔÓÏÂÎ¸Í ÏÓıÓ‚ÓÈ,
“ÓÎ¸ÍÓ Í˚¯Ë, ÒÌÂ„, Ë, ÍÓÏÂ
˚¯ Ë ÒÌÂ„‡, ÌËÍÓ„Ó.

E de novo debuxará o carazo,
E de novo roldará sobre min
A tristura do ano pasado
E as vicisitudes do outro inverno.

» ÓÔˇÚ¸ Á‡˜ÂÚËÚ ËÌÂÈ,
» ÓÔˇÚ¸ Á‡‚ÂÚËÚ ÏÌÓÈ
œÓ¯ÎÓ„Ó‰ÌÂÂ ÛÌ˚Ì¸Â
» ‰ÂÎ‡ ÁËÏ˚ ËÌÓÈ.

E de novo viranme mortificar ata os nosos días
Por unha culpa sen perodar,
E a ventá pola travesa
Afogará a fame de leña.

» ÓÔˇÚ¸ ÍÓÎ¸ÌÛÚ ‰ÓÌ˚ÌÂ
ÕÂÓÚÔÛ˘ÂÌÌÓÈ ‚ËÌÓÈ,
» ÓÍÌÓ ÔÓ ÍÂÒÚÓ‚ËÌÂ
—‰‡‚ËÚ „ÓÎÓ‰ ‰Ó‚ˇÌÓÈ.

Mais inesperadamente pola cortina
Percorrerá o arrepío da dúbida,
Medindo con pasos o silencio.
Ti, como o futuro, entrarás.

ÕÓ ÌÂÊ‰‡ÌÌÓ ÔÓ ÔÓÚ¸ÂÂ
œÓ·ÂÊËÚ ÒÓÏÌÂÌ¸ˇ ‰ÓÊ¸,“Ë¯ËÌÛ ¯‡„‡ÏË ÏÂˇ.
“˚, Í‡Í ·Û‰Û˘ÌÓÒÚ¸, ‚ÓÈ‰Â¯¸.

Aparecerás na porta
Con algo branco, sen abelorios,
Con algo, en realidade esa mesma tea
Á que se cosen as folerpas.

“˚ ÔÓˇ‚Ë¯¸Òˇ ËÁ ‰‚ÂË
¬ ˜ÂÏ-ÚÓ ·ÂÎÓÏ, ·ÂÁ ÔË˜Û‰,
¬ ˜ÂÏ-ÚÓ, ‚ÔˇÏ¸ ËÁ ÚÂı Ï‡ÚÂËÈ,
»Á ÍÓÚÓ˚ı ıÎÓÔ¸ˇ ¯¸˛Ú.

1931

1931
*****

Nos primeiros trens

На ранних поездах

Aquel inverno estaba fóra de Moscova,
Mais con xeada, neve ou temporal
Sempre que era preciso
Ía por calquera asunto a cidade.

ﬂ ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚Ó˛ ˝ÚÛ ÁËÏÛ,
ÕÓ ‚ ÒÚÛÊÛ, ÒÌÂ„ Ë ·ÛÂ‚‡Î
¬ÒÂ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
œÓ ‰ÂÎÛ ‚ „ÓÓ‰Â ·˚‚‡Î.

Saía naquela hora
Na que non se vía nada na rúa,
E se perdían na escuridade do bosque
Os meus pasos rechiantes.

ﬂ ‚˚ıÓ‰ËÎ ‚ Ú‡ÍÓÂ ‚ÂÏˇ,
Ó„‰‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÌË Á„Ë,
» ‡ÒÒ˚Ô‡Î ÎÂÒÌÓ˛ ÚÂÏ¸˛
—‚ÓË ÒÍËÔÛ˜ËÂ ¯‡„Ë.

Ao meu encontro no traxecto
Xurdían chairas de salgueiros.
Arrogantes elevábanse as constelacións
No pozo conxelado de xaneiro.

Õ‡‚ÒÚÂ˜Û ÏÌÂ Ì‡ ÔÂÂÂÁ‰Â
¬ÒÚ‡‚‡ÎË ‚ÂÚÎ˚ ÔÛÒÚ˚ˇ.
Õ‡‰ÏËÌÓ ‚˚ÒËÎËÒ¸ ÒÓÁ‚ÂÁ‰¸ˇ
¬ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˇÏÂ ˇÌ‚‡ˇ.

Como sempre, cabo dos patios traseiros
Trataba de me adiantar
O tren postal ou o número corenta,
Mais o meu era o das seis e vinte cinco.

Œ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ Û Á‡‰‚ÓÓÍ
ÃÂÌˇ ÒÚ‡‡ÎÒˇ ÔÂÂ„Ì‡Ú¸
œÓ˜ÚÓ‚˚È ËÎË ÌÓÏÂ ÒÓÓÍ,
¿ ˇ ¯ÂÎ Ì‡ ¯ÂÒÚ¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔˇÚ¸.

De socato finos pregues de luz
Dispoñíanse, como tentáculos, en círculos.
O faro proxéctábase como un coloso
Sobre o viaduto enxordecido.

¬‰Û„ Ò‚ÂÚ‡ ıËÚ˚Â ÏÓ˘ËÌ˚
—·Ë‡ÎËÒ¸ ˘ÛÔ‡Î¸ˆ‡ÏË ‚ ÍÛ„.
œÓÊÂÍÚÓ ÌÂÒÒˇ ‚ÒÂÈ Ï‡ıËÌÓÈ
Õ‡ Ó„ÎÛ¯ÂÌÌ˚È ‚Ë‡‰ÛÍ.

Na calor sufocante do vagón
Abandonábame por completo
Ao impulso da innata debilidade
Mamada desde a infancia.

¬ „Óˇ˜ÂÈ ‰ÛıÓÚÂ ‚‡„ÓÌ‡
ﬂ ÓÚ‰‡‚‡ÎÒˇ ˆÂÎËÍÓÏ
œÓ˚‚Û ÒÎ‡·ÓÒÚË ‚ÓÊ‰ÂÌÌÓÈ
» ‚ÒÓÒ‡ÌÌÓÏÛ Ò ÏÓÎÓÍÓÏ.

Entre as peripecias pasadas
Os anos de guerra e miseria
En silencio recoñecía de Rusia
Os seus trazos inconfundibles.

—Í‚ÓÁ¸ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÔÂËÔÂÚËË
» „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ Ë ÌË˘ÂÚ˚
ﬂ ÏÓÎ˜‡ ÛÁÌ‡‚‡Î –ÓÒÒËË
ÕÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Â ˜ÂÚ˚.

Sobrepoñéndome a súa adoración,
Observaba, idolatrándoa.
Alí estaban as mulleres, os paisanos,
Os estudantes, os cerralleiros.

œÂ‚ÓÁÏÓ„‡ˇ Ó·ÓÊ‡Ì¸Â,
ﬂ Ì‡·Î˛‰‡Î, ·Ó„ÓÚ‚Óˇ.
«‰ÂÒ¸ ·˚ÎË ·‡·˚, ÒÎÓ·ÓÊ‡ÌÂ,
”˜‡˘ËÂÒˇ, ÒÎÂÒ‡ˇ.

Non había neles a pegada de servilismo
Que impón a pobreza,
E as novidades e incomodidades
Sobrelevaban como amos.

¬ ÌËı ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÎÂ‰Ó‚ ıÓÎÓÔÒÚ‚‡,
ÓÚÓ˚Â ÍÎ‡‰ÂÚ ÌÛÊ‰‡,
» ÌÓ‚ÓÒÚË Ë ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡
ŒÌË ÌÂÒÎË Í‡Í „ÓÒÔÓ‰‡.

Amoreados como en carros
En toda clase de posturas,
Nenos e adolescentes lían
Sen descanso, sen parar.

–‡ÒÒÂ‚¯ËÒ¸ ÍÛ˜ÂÈ, Í‡Í ‚ ÔÓ‚ÓÁÍÂ,
¬Ó ‚ÒÂÏ ‡ÁÌÓÓ·‡Á¸Ë ÔÓÁ,
◊ËÚ‡ÎË ‰ÂÚË Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍË,
‡Í Á‡‚Â‰ÂÌÌ˚Â, ‚Á‡ÒÓÒ.

Recibíanos Moscova en escuridade,
Pasaba a ser de prata,
E, desprendendo unha luz ambigua,
Baixabamos do metro.

ÃÓÒÍ‚‡ ‚ÒÚÂ˜‡Î‡ Ì‡Ò ‚Ó Ï‡ÍÂ,
œÂÂıÓ‰Ë‚¯ÂÏ ‚ ÒÂÂ·Ó,
», ÔÓÍË‰‡ˇ Ò‚ÂÚ ‰‚ÓˇÍËÈ,
Ã˚ ‚˚ıÓ‰ËÎË ËÁ ÏÂÚÓ.

As criaturas apertábanse contra as varandas
E persistía ao seu paso
Un fresco xabón de cereixa
E melindres de mel.

œÓÚÓÏÒÚ‚Ó ÚËÒÍ‡ÎÓÒ¸ Í ÔÂËÎ‡Ï
» Ó·‰‡‚‡ÎÓ Ì‡ ıÓ‰Û
◊ÂÂÏÛıÓ‚˚Ï Ò‚ÂÊËÏ Ï˚ÎÓÏ
» ÔˇÌËÍ‡ÏË Ì‡ ÏÂ‰Û.

Marzo 1941

Ã‡Ú 1941
*****

Un conto pavoroso

Страшная сказка

Todo mudará arredor.
Volverase a construír a capital.
O espanto dos nenos espertados

¬ÒÂ ÔÂÂÏÂÌËÚÒˇ ‚ÓÍÛ„.
ŒÚÒÚÓËÚÒˇ ÒÚÓÎËˆ‡.
ƒÂÚÂÈ ‡Á·ÛÊÂÌÌ˚ı ËÒÔÛ„

Xamais se perdoará.

¬Ó‚ÂÍË ÌÂ ÔÓÒÚËÚÒˇ.

Non poderemos esquecer o medo
Que sucaba os rostros.
Cen veces máis vai ter o inimigo
Que pagar isto.

ÕÂ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓÁ‡·˚Ú¸Òˇ ÒÚ‡ı,
»Á·ÓÓÊ‰‡‚¯ËÈ ÎËˆ‡.
—ÚÓËˆÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ ·Û‰ÂÚ ‚‡„
«‡ ˝ÚÓ ÔÓÔÎ‡ÚËÚ¸Òˇ.

Gardaremos na memoria os seus bombardeos.
Terémoslle en conta todo o tempo
Cando facían o que querían,
Igual que Herodes en Belén.

«‡ÔÓÏÌËÚÒˇ Â„Ó Ó·ÒÚÂÎ.
—ÔÓÎÌ‡ Á‡˜ÚÂÚÒˇ ‚ÂÏˇ,
Ó„‰‡ ÓÌ ‰ÂÎ‡Î, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎ,
‡Í »Ó‰ ‚ ¬ËÙÎÂÂÏÂ.

Un século novo, mellor chegará.
Desaparecerán as testemuñas.
Os tormentos dos pequenos mutilados
Será imposible esquecer

Õ‡ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÓ‚˚È, ÎÛ˜¯ËÈ ‚ÂÍ.
»Ò˜ÂÁÌÛÚ Ó˜Â‚Ë‰ˆ˚.
ÃÛ˜ÂÌ¸ˇ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı Í‡ÎÂÍ
ÕÂ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÁ‡·˚Ú¸Òˇ.

1941

1941
*****

Hamlet

Гамлет

Calmouse o ruxerruxe. Entrei en escena.
Apoiado contra a xamba da porta
Capto no eco distante
O que acontece no meu século.

√ÛÎ Á‡ÚËı. ﬂ ‚˚¯ÂÎ Ì‡ ÔÓ‰ÏÓÒÚÍË.
œËÒÎÓÌˇÒ¸ Í ‰‚ÂÌÓÏÛ ÍÓÒˇÍÛ,
ﬂ ÎÓ‚Î˛ ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ ÓÚ„ÓÎÓÒÍÂ,
◊ÚÓ ÒÎÛ˜ËÚÒˇ Ì‡ ÏÓÂÏ ‚ÂÍÛ.

Cara min dirixe a escuridade da noite
O eixo de mil prismáticos.
Se é posible, Abba Pai,
Arreda de min este cáliz.

Õ‡ ÏÂÌˇ Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÛÏ‡Í ÌÓ˜Ë
“˚Òˇ˜¸˛ ·ËÌÓÍÎÂÈ Ì‡ ÓÒË.
≈ÒÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÊÌÓ, ‡‚‚‡ ÓÚ˜Â,
◊‡¯Û ˝ÚÛ ÏËÏÓ ÔÓÌÂÒË.

Amo o teu obstinado designio
E interpretarei de bo grado este papel.
Mais arestora estase a representar outro drama
E dáme a dispensa por esta vez.

ﬂ Î˛·Î˛ Ú‚ÓÈ Á‡Ï˚ÒÂÎ ÛÔˇÏ˚È
» Ë„‡Ú¸ ÒÓ„Î‡ÒÂÌ ˝ÚÛ ÓÎ¸.
ÕÓ ÒÂÈ˜‡Ò Ë‰ÂÚ ‰Û„‡ˇ ‰‡Ï‡,
» Ì‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ÏÂÌˇ Û‚ÓÎ¸.

Mais xa se pensou a orde dos actos
E é ineludible a fin do camiño.
Estou só, todo se afunde no fariseísmo.
Vivir a vida non é atravesar un campo.

ÕÓ ÔÓ‰ÛÏ‡Ì ‡ÒÔÓˇ‰ÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ,
» ÌÂÓÚ‚‡ÚËÏ ÍÓÌÂˆ ÔÛÚË.
ﬂ Ó‰ËÌ, ‚ÒÂ ÚÓÌÂÚ ‚ Ù‡ËÒÂÈÒÚ‚Â.
∆ËÁÌ¸ ÔÓÊËÚ¸ - ÌÂ ÔÓÎÂ ÔÂÂÈÚË.

1946

1946
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Noite de inverno

Зимняя ночь

Azoutaba a nevarada, azoutaba en toda a terra
En todo o confín.
Ardía unha vela na mesa,
Ardía unha vela.

ÃÂÎÓ, ÏÂÎÓ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÁÂÏÎÂ
¬Ó ‚ÒÂ ÔÂ‰ÂÎ˚.
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡ Ì‡ ÒÚÓÎÂ,
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡.

Igual que voan no verán
Enxames de mosquitos sobre unha chama,
Precipitábanse as folerpas desde o curral
Contra o marco da ventá.

‡Í ÎÂÚÓÏ ÓÂÏ ÏÓ¯Í‡‡
ÀÂÚËÚ Ì‡ ÔÎ‡Ïˇ,
—ÎÂÚ‡ÎËÒ¸ ıÎÓÔ¸ˇ ÒÓ ‰‚Ó‡
ÓÍÓÌÌÓÈ ‡ÏÂ.

Esculpía a xistra nos cristais
Círculos e frechas.
Ardía unha vela na mesa,
Ardía unha vela.

ÃÂÚÂÎ¸ ÎÂÔËÎ‡ Ì‡ ÒÚÂÍÎÂ
ÛÊÍË Ë ÒÚÂÎ˚.
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡ Ì‡ ÒÚÓÎÂ,
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡.

No teito iluminado
Formábanse sombras,
As mans cruzadas, os pés cruzados,
Os destinos cruzados.

Õ‡ ÓÁ‡ÂÌÌ˚È ÔÓÚÓÎÓÍ
ÀÓÊËÎËÒ¸ ÚÂÌË,
—ÍÂ˘ÂÌ¸ˇ ÛÍ, ÒÍÂ˘ÂÌ¸ˇ ÌÓ„,
—Û‰¸·˚ ÒÍÂ˘ÂÌ¸ˇ.

E caeron dúas chinelas
Cun ruído seco contra o chan.
E a cera en bágoas desde o candelabro
No seu vestido goteaba.

» Ô‡‰‡ÎË ‰‚‡ ·‡¯Ï‡˜Í‡
—Ó ÒÚÛÍÓÏ Ì‡ ÔÓÎ.
» ‚ÓÒÍ ÒÎÂÁ‡ÏË Ò ÌÓ˜ÌËÍ‡
Õ‡ ÔÎ‡Ú¸Â Í‡Ô‡Î.

E todo se perdía entre a arxentada e branca
Brétema de neve.
Ardía unha vela na mesa,
Ardía unha vela.

» ‚ÒÂ ÚÂˇÎÓÒ¸ ‚ ÒÌÂÊÌÓÈ Ï„ÎÂ
—Â‰ÓÈ Ë ·ÂÎÓÈ.
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡ Ì‡ ÒÚÓÎÂ,
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡.

Un soprido na vela dalgunha parte,
E a ardentía da tentación
As dúas ás, como un anxo alzou,
En forma de cruz.

Õ‡ Ò‚Â˜ÍÛ ‰ÛÎÓ ËÁ Û„Î‡,
» Ê‡ ÒÓ·Î‡ÁÌ‡
¬Á‰˚Ï‡Î, Í‡Í ‡Ì„ÂÎ, ‰‚‡ Í˚Î‡
ÂÒÚÓÓ·‡ÁÌÓ.

Estivo a azoutar todo o mes de febreiro,
E durante todo aquel tempo
Ardía unha vela na mesa,
Ardía unha vela.

ÃÂÎÓ ‚ÂÒ¸ ÏÂÒˇˆ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ,
» ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡ Ì‡ ÒÚÓÎÂ,
—‚Â˜‡ „ÓÂÎ‡.

1946

1946
*****

Lúpulo1

Хмель

Baixo un salgueiro, rodeado pola hedra,
Do mal tempo buscamos defensa.
Cubertos por unha capa os ombros,
As miñas mans te rodean.

œÓ‰ ‡ÍËÚÓÈ, Ó·‚ËÚÓÈ ÔÎ˛˘ÂÏ,
ŒÚ ÌÂÌ‡ÒÚ¸ˇ Ï˚ Ë˘ÂÏ Á‡˘ËÚ˚.
Õ‡¯Ë ÔÎÂ˜Ë ÔÓÍ˚Ú˚ ÔÎ‡˘ÂÏ,
¬ÍÛ„ ÚÂ·ˇ ÏÓË ÛÍË Ó·‚ËÚ˚.

Enganeime. Os arbustos deste bosque espeso
Non están con hedra entrelazados senón con lúpulo.
Será mellor, pois, darlle a esta capa
Toda a súa maior extensión.

ﬂ Ó¯Ë·Òˇ. ÛÒÚ˚ ˝ÚËı ˜‡˘
ÕÂ ÔÎ˛˘ÂÏ ÔÂÂ‚ËÚ˚, ‡ ıÏÂÎÂÏ.
ÕÛ, Ú‡Í ÎÛ˜¯Â ‰‡‚‡È ˝ÚÓÚ ÔÎ‡˘
¬ ¯ËËÌÛ ÔÓ‰ ÒÓ·Ó˛ ‡ÒÒÚÂÎËÏ.

1953

1953

1. Este poema está baseado nun xogo de palabras intraducible na súa literalidade pois Pasternak xoga co dobre
significado da palabra “Khmel”, que significa tanto “lúpulo” como “embriaguez”.
*****
O vento

Ветер

Eu me consumo, pero ti estás viva.
E o vento, entre lamentos e prantos,
Arandea o bosque e a dacha.
Non cada pino por separado
Senón todas as árbores á vez
Coa súa distancia infinita,
Como cascos de veleiros
No espello dunha baía portuaria.
E non é por ousadía
Ou por mera carraxe,
Senón por atopar na tristeza as palabras
Para cantarte unha canción de berce.

ﬂ ÍÓÌ˜ËÎÒˇ, ‡ Ú˚ ÊË‚‡.
» ‚ÂÚÂ, Ê‡ÎÛˇÒ¸ Ë ÔÎ‡˜‡,
–‡ÒÍ‡˜Ë‚‡ÂÚ ÎÂÒ Ë ‰‡˜Û.
ÕÂ Í‡Ê‰Û˛ ÒÓÒÌÛ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ,
¿ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚ÒÂ ‰ÂÂ‚‡
—Ó ‚ÒÂ˛ ‰‡Î¸˛ ·ÂÒÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ,
‡Í Ô‡ÛÒÌËÍÓ‚ ÍÛÁÓ‚‡
Õ‡ „Î‡‰Ë ·ÛıÚ˚ ÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓÈ.
» ˝ÚÓ ÌÂ ËÁ Û‰‡Î¸ÒÚ‚‡
»ÎË ËÁ ˇÓÒÚË ·ÂÒˆÂÎ¸ÌÓÈ,
¿ ˜ÚÓ· ‚ ÚÓÒÍÂ Ì‡ÈÚË ÒÎÓ‚‡
“Â·Â ‰Îˇ ÔÂÒÌË ÍÓÎ˚·ÂÎ¸ÌÓÈ.

1953

1953
*****

A todo quixera chegar

Во всем мне хочется дойти

A todo quixera chegar
Ata a esencia mesma.
No traballo, na procura do camiño,
Na turbulencia do amor.

¬Ó ‚ÒÂÏ ÏÌÂ ıÓ˜ÂÚÒˇ ‰ÓÈÚË
ƒÓ Ò‡ÏÓÈ ÒÛÚË.
¬ ‡·ÓÚÂ, ‚ ÔÓËÒÍ‡ı ÔÛÚË,
¬ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ ÒÏÛÚÂ.

Ata a esencia dos días idos,
Ata a causa primixenia,
Ata o alicerce, ata a raíz,
Ata a cerna.

ƒÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ÔÓÚÂÍ¯Ëı ‰ÌÂÈ,
ƒÓ Ëı ÔË˜ËÌ˚,
ƒÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ, ‰Ó ÍÓÌÂÈ,
ƒÓ ÒÂ‰ˆÂ‚ËÌ˚.

Agarrando todo o tempo o fío
Do destino, dos acontecementos,
Vivir, pensar, sentir, amar,
Realizar descubrimentos.

¬Ò∏ ‚ÂÏˇ Òı‚‡Ú˚‚‡ˇ ÌËÚ¸
—Û‰Â·, ÒÓ·˚ÚËÈ,
∆ËÚ¸, ‰ÛÏ‡Ú¸, ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, Î˛·ËÚ¸,
—‚Â¯‡Ú¸ ÓÚÍ˚Ú¸ˇ.

Oh, se tan só puidese
Aínda que fose en parte,
Escribiría oito versos
Sobre a natureza da paixón.

Œ, ÂÒÎË ·˚ ˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„
’ÓÚˇ ÓÚ˜‡ÒÚË,
ﬂ Ì‡ÔËÒ‡Î ·˚ ‚ÓÒÂÏ¸ ÒÚÓÍ
Œ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ı ÒÚ‡ÒÚË.

Sobre as arbitrariedades, sobre os pecados,
As persecucións, os acosos,
Os imprevistos que se precipitan,
Os cóbados e as palmas da man.

Œ ·ÂÁÁ‡ÍÓÌ¸ˇı, Ó „Âı‡ı,
¡Â„‡ı, ÔÓ„ÓÌˇı,
ÕÂ˜‡ˇÌÌÓÒÚˇı ‚ÔÓÔ˚ı‡ı,
ÀÓÍÚˇı, Î‡‰ÓÌˇı.

Promulgaríalles a súa lei,
O seu principio,

ﬂ ‚˚‚ÂÎ ·˚ ÂÂ Á‡ÍÓÌ,
≈Â Ì‡˜‡ÎÓ,

E repetiría as iniciais
Dos seus nomes.

» ÔÓ‚ÚÓˇÎ ÂÂ ËÏÂÌ
»ÌËˆË‡Î˚.

Mesaría os versos como un xardín.
Co tremor de todas as veas
Florecerían neles os tileiros consecutivamente,
En ringleira, un a un.

ﬂ · ‡Á·Ë‚‡Î ÒÚËıË, Í‡Í Ò‡‰.
¬ÒÂÈ ‰ÓÊ¸˛ ÊËÎÓÍ
÷‚ÂÎË ·˚ ÎËÔ˚ ‚ ÌËı ÔÓ‰ˇ‰,
√ÛÒ¸ÍÓÏ, ‚ Á‡Ú˚ÎÓÍ.

Levaría aos versos o alento das rosas,
O alento da menta,
Do prado, do xunco, da sega,
Dos fragores da tormenta.

¬ ÒÚËıË · ˇ ‚ÌÂÒ ‰˚ı‡Ì¸Â ÓÁ,
ƒ˚ı‡Ì¸Â ÏˇÚ˚,
ÀÛ„‡, ÓÒÓÍÛ, ÒÂÌÓÍÓÒ,
√ÓÁ˚ ‡ÒÍ‡Ú˚.

Así noutro tempo Chopin plasmou
O vivo prodixio
De granxas, parques, bosques, sepulturas
Nos seus estudos.

“‡Í ÌÂÍÓ„‰‡ ÿÓÔÂÌ ‚ÎÓÊËÎ
∆Ë‚ÓÂ ˜Û‰Ó
‘ÓÎ¸‚‡ÍÓ‚, Ô‡ÍÓ‚, Ó˘, ÏÓ„ËÎ
¬ Ò‚ÓË ˝Ú˛‰˚.

O brillo e o sufrimento
Do triunfo acadado
É a corda tirante
Dun arco tensado.

ƒÓÒÚË„ÌÛÚÓ„Ó ÚÓÊÂÒÚ‚‡
»„‡ Ë ÏÛÍ‡ Õ‡ÚˇÌÛÚ‡ˇ ÚÂÚË‚‡
“Û„Ó„Ó ÎÛÍ‡.

1956

1956
*****

Ser famoso resulta feo

Быть знаменитым некрасиво.

Ser famoso resulta feo.
Non é isto o que leva á cima.
Non se precisa ter arquivos,
Tremelicar por mor dos manuscritos.

¡˚Ú¸ ÁÌ‡ÏÂÌËÚ˚Ï ÌÂÍ‡ÒË‚Ó.
ÕÂ ˝ÚÓ ÔÓ‰˚Ï‡ÂÚ ‚‚˚Ò¸.
ÕÂ Ì‡‰Ó Á‡‚Ó‰ËÚ¸ ‡ıË‚‡,
Õ‡‰ ÛÍÓÔËÒˇÏË ÚˇÒÚËÒ¸.

O obxectivo da creación é a entrega,
E non o balbordo, non o éxito.
É vergonzoso, non significa nada,
Ser parábola en boca de todos.

÷ÂÎ¸ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ - Ò‡ÏÓÓÚ‰‡˜‡,
¿ ÌÂ ¯ÛÏËı‡, ÌÂ ÛÒÔÂı.
œÓÁÓÌÓ, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡˜‡,
¡˚Ú¸ ÔËÚ˜ÂÈ Ì‡ ÛÒÚ‡ı Û ‚ÒÂı.

Mais é preciso vivir sen imposturas,
Vivir de tal todo que a fin de contas
Atraias cara a ti o amor das vastezas,
Sentas a chamada do futuro.

ÕÓ Ì‡‰Ó ÊËÚ¸ ·ÂÁ Ò‡ÏÓÁ‚‡ÌÒÚ‚‡,
“‡Í ÊËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚
œË‚ÎÂ˜¸ Í ÒÂ·Â Î˛·Ó‚¸ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡,
”ÒÎ˚¯‡Ú¸ ·Û‰Û˘Â„Ó ÁÓ‚.

E é preciso deixar espazos en branco
No destino, e non nos papeis,
Para trazar nas marxes
Lugares e capítulos de toda unha vida.

» Ì‡‰Ó ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÔÓ·ÂÎ˚
¬ ÒÛ‰¸·Â, ‡ ÌÂ ÒÂ‰Ë ·ÛÏ‡„,
ÃÂÒÚ‡ Ë „Î‡‚˚ ÊËÁÌË ˆÂÎÓÈ
ŒÚ˜ÂÍË‚‡ˇ Ì‡ ÔÓÎˇı.

E mergullarse no anonimato,
E ocultar nel os teus propios pasos,
Igual que se oculta entre a néboa a paixase,
Cando non se divisa a dous pasos.

» ÓÍÛÌ‡Ú¸Òˇ ‚ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸,
» ÔˇÚ‡Ú¸ ‚ ÌÂÈ Ò‚ÓË ¯‡„Ë,
‡Í Ôˇ˜ÂÚÒˇ ‚ ÚÛÏ‡ÌÂ ÏÂÒÚÌÓÒÚ¸,
Ó„‰‡ ‚ ÌÂÈ ÌÂ ‚Ë‰‡Ú¸ ÌË Á„Ë.

Tras a pegada viva outros

ƒÛ„ËÂ ÔÓ ÊË‚ÓÏÛ ÒÎÂ‰Û

Seguirán o teu camiño palmo a palmo,
Mais a derrota da vitoria
Non debes ser ti quen a distinga.

œÓÈ‰ÛÚ Ú‚ÓÈ ÔÛÚ¸ Á‡ Ôˇ‰¸˛ Ôˇ‰¸,
ÕÓ ÔÓ‡ÊÂÌ¸ˇ ÓÚ ÔÓ·Â‰˚
“˚ Ò‡Ï ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÚÎË˜‡Ú¸.

E por nada debe un lóbulo
Renunciar ao seu rostro,
Senón estar vivo, vivo e nada máis
Que vivo e así ata o final.

» ‰ÓÎÊÂÌ ÌË Â‰ËÌÓÈ ‰ÓÎ¸ÍÓÈ
ÕÂ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸Òˇ ÓÚ ÎËˆ‡,
ÕÓ ·˚Ú¸ ÊË‚˚Ï, ÊË‚˚Ï Ë ÚÓÎ¸ÍÓ,
∆Ë‚˚Ï Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Ó ÍÓÌˆ‡.

1956

1956
*****

O premio Nobel

Нобелевская премия

Estou perdido, como unha fera nun curral.
Nalgunha parte vese xente, liberdade, luz,
Pero hai tras de min un ruído de acoso,
Para min non hai acceso ao exterior.

ﬂ ÔÓÔ‡Î, Í‡Í Á‚Â¸ ‚ Á‡„ÓÌÂ.
√‰Â-ÚÓ Î˛‰Ë, ‚ÓÎˇ, Ò‚ÂÚ,
¿ Á‡ ÏÌÓ˛ ¯ÛÏ ÔÓ„ÓÌË,
ÃÌÂ Ì‡ÛÊÛ ıÓ‰Û ÌÂÚ.

Un sombrío bosque e a beira dun estanque,
O tronco dun abeto abatido.
Por todos lados o camiño está cortado.
Sexa o que sexa, pouco importa xa.

“ÂÏÌ˚È ÎÂÒ Ë ·ÂÂ„ ÔÛ‰‡,
≈ÎË Ò‚‡ÎÂÌÌÓÈ ·Â‚ÌÓ.
œÛÚ¸ ÓÚÂÁ‡Ì ÓÚÓ‚Ò˛‰Û.
¡Û‰¸ ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ, ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ.

Que vileza cometín,
Son un asasino, un malfeitor?
Fixen que o mundo enteiro chorase
Pola beleza da miña terra.

◊ÚÓ ÊÂ Ò‰ÂÎ‡Î ˇ Á‡ Ô‡ÍÓÒÚ¸,
ﬂ Û·ËÈˆ‡ Ë ÁÎÓ‰ÂÈ?
ﬂ ‚ÂÒ¸ ÏË Á‡ÒÚ‡‚ËÎ ÔÎ‡Í‡Ú¸
Õ‡‰ Í‡ÒÓÈ ÁÂÏÎË ÏÓÂÈ.

E aínda así, case xa no ataúde,
Creo que chegará o tempo
No que o poder da infamia e a maldade
Será vencido polo espírito da bondade.

ÕÓ Ë Ú‡Í, ÔÓ˜ÚË Û „Ó·‡,
¬Â˛ ˇ, ÔË‰ÂÚ ÔÓ‡ —ËÎÛ ÔÓ‰ÎÓÒÚË Ë ÁÎÓ·˚
Œ‰ÓÎÂÂÚ ‰Ûı ‰Ó·‡.

1959

1959
*****
*****

Joseph Brodskii
Joseph Brodskii (24 de maio de 1940 – 28 de xaneiro de 1996). Na súa infancia sobreviviu á toma de Leningrado por
parte do exército nazi. A orixe xudía da súa familia condenouno na súa infancia á pobreza e marxinalidade por parte
do réxime soviético.
Tras abandonar o instituto aos 18 anos traballou en diversos oficios aínda que iso non lle serviu para ser acusado de
“parasitismo social” polas autoridades soviéticas e ser condenado en 1964 a cinco anos nun campo en Arkhangelsk,
no ártico. Sen embargo a súa condena quedou reducida a un ano e nove meses grazas á ondada de protestas dentro e
fóra da Unión Soviética que o converteu nunha figura importatne da disidencia.
En 1967 naceu o seu fillo Andrei, que levou o apelido da nai para non sufrir a vixilancia e represión política á que
estaba sometida a súa parella, Marina Basmanova, a quen Brodskii adicou gran parte da súa poesía amorosa.
Mantivo sempre un distanciamento co réxime soviético pero sen comprometerse abertamente coa disidencia. En 1971
foi convidado a emigrar a Israel, pero Brodskii negouse. Un ano despois foi expulsado da Unión Soviética. Residiu en
Viena e Londres e posteriormente estableceuse nos Estados Unidos onde traballou en diversas universidade. En 1977
obtivo a nacionalidade estadounidense.
Comezou a publicar poesía en 1955 de maneira clandestina. A súa formación foi autodidacta. Os seus inicios están
estreitamente vinculados cos últimos anos de Anna Akhmátova, a súa protectora, a quen coñeceu en 1960. Grazas a
poetas como Auden e editores como Carl Proffer axiña cobrou sona a súa obra nos Estados Unidos. A súa poesía
recolle preocupacións metafísicas así como sobre o destino do ser humano e da arte. A relixiosidade e misticismo dos
seus poemas non pode adscribirse a ningún credo; é máis ben unha fuxida intimista do ambiente que o rodea.
É autor de numerosos libros de poesía e ensaio tanto en ruso como en inglés. Destacan entre eles o seu primeiro libro
Versos e poemas (1967), Poemas escollidos (1973), Unha parte da oración (1977), Historia do século XX (1986), A
Urania (1988) e os libros de ensaio Menos que un (1986) e Marca de auga (1992).
En 1987 foille outorgado o Premio Nobel de literatura “por unha obra que singulariza pola súa vitalidade e polo
esforzo analítico dun universo en equilibrio, sobre un fundamento relixioso, aínda que non testemuñal”.
A pesar de ser convidado repetidas veces a visitar Rusia tras a caída da Unión Soviética, Brodsky nunca aceptou
regresar.
*****
*****
Abrazaba aqueles ombros e fixeime

Я обнял эти плечи и взглянул

Abrazaba aqueles ombros e fixeime
no que había ás súa costas,
e vin que unha cadeira desprazada
se confundía coa parede iluminada.

ﬂ Ó·ÌˇÎ ˝ÚË ÔÎÂ˜Ë Ë ‚Á„ÎˇÌÛÎ
Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Á‡ ÒÔËÌÓ˛,
Ë Û‚Ë‰‡Î, ˜ÚÓ ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚È ÒÚÛÎ
ÒÎË‚‡ÎÒˇ Ò ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÓ˛ ÒÚÂÌÓ˛.

Dunha lampariña saía unha elevada incandescencia,
Desfavorable para o mobiliario deteriorado,
e por iso o diván nunha esquina lucía
o seu coiro marrón, case amarelo.
A mesa estaba baleira. Brillaba o parqué.
Adiviñábase a estufa. Nun marco cuberto de po
conxelábase a paisaxe. E só o bufete

¡˚Î ‚ Î‡ÏÔÓ˜ÍÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È Ì‡Í‡Î,
ÕÂ‚˚„Ó‰Ì˚È ‰Îˇ ÏÂ·ÂÎË ËÒÚÂÚÓÈ,
Ë ÔÓÚÓÏÛ ‰Ë‚‡Ì ‚ Û„ÎÛ Ò‚ÂÍ‡Î
ÍÓË˜ÌÂ‚Ó˛ ÍÓÊÂÈ, ÒÎÓ‚ÌÓ ÊÂÎÚÓÈ.
—ÚÓÎ ÔÛÒÚÓ‚‡Î. œÓ·ÎÂÒÍË‚‡Î Ô‡ÍÂÚ.
“ÂÏÌÂÎ‡ ÔÂ˜Í‡. ¬ ‡ÏÂ Á‡Ô˚ÎÂÌÌÓÈ
Á‡ÒÚ˚Î ÔÂÈÁ‡Ê. » ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ·ÛÙÂÚ

parecíame entón animado.

Í‡Á‡ÎÒˇ ÏÌÂ ÚÓ„‰‡ Ó‰Û¯Â‚ÎÂÌÌ˚Ï.

Mais unha avelaíña na habitación se moveu,
e a miña ollada inmóbil desprazou.
E se unha pantasma algunha vez aquí habitou
abandonou esta casa. Marchou.

ÕÓ ÏÓÚ˚ÎÂÍ ÔÓ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ÍÛÊËÎ,
Ë ÓÌ ÏÓÈ ‚Á„Îˇ‰ Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË
Ò‰‚ËÌÛÎ.
» ÂÒÎË ÔËÁ‡Í Á‰ÂÒ¸ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÊËÎ,
ÚÓ ÓÌ ÔÓÍËÌÛÎ ˝ÚÓÚ ‰ÓÏ. œÓÍËÌÛÎ.

2 de febreiro de 1962

2 ÙÂ‚‡Îˇ 1962
*****

Nas aldeas Deus non vive nun recanto

В деревне Бог живет не по углам...

Nas aldeas Deus non vive nun recanto
como pensan os burlóns, senón en todas partes.
Consagra o teito e a louza
e comparte con honradez as portas de igual forma.
Na aldea exerce con abundancia . No pote
coce os sábados as lentellas,
saltarica amodorrado no lume,
chíscame o ollo como unha testemuña presencial.
Pon a sebe. Entrega
esposa ao garda forestal. E como broma
acomoda o sempiterno disparo
do gardabosque cando dispara a un pato.
A posibilidade de obsevar todo isto
escoitando o outonal asubío,
é a única, en xeral, felicidade
accesible na aldea para o ateo.

¬ ‰ÂÂ‚ÌÂ ¡Ó„ ÊË‚ÂÚ ÌÂ ÔÓ Û„Î‡Ï,
Í‡Í ‰ÛÏ‡˛Ú Ì‡ÒÏÂ¯ÌËÍË, ‡ ‚Ò˛‰Û.
ŒÌ ÓÒ‚ˇ˘‡ÂÚ ÍÓ‚Î˛ Ë ÔÓÒÛ‰Û
Ë ˜ÂÒÚÌÓ ‰‚ÂË ‰ÂÎËÚ ÔÓÔÓÎ‡Ï.
¬ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÓÌ -- ‚ ËÁ·˚ÚÍÂ. ¬ ˜Û„ÛÌÂ
ÓÌ ‚‡ËÚ ÔÓ ÒÛ··ÓÚ‡Ï ˜Â˜Â‚ËˆÛ,
ÔËÔÎˇÒ˚‚‡ÂÚ ÒÓÌÌÓ Ì‡ Ó„ÌÂ,
ÔÓ‰ÏË„Ë‚‡ÂÚ ÏÌÂ, Í‡Í Ó˜Â‚Ë‰ˆÛ.
ŒÌ ËÁ„ÓÓ‰Ë ÒÚ‡‚ËÚ. ¬˚‰‡ÂÚ
‰Â‚ËˆÛ Á‡ ÎÂÒÌË˜Â„Ó. » ‚ ¯ÛÚÍÛ
ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ‚Â˜Ì˚È ÌÂ‰ÓÎÂÚ
Ó·˙ÂÁ‰˜ËÍÛ, ÒÚÂÎˇ˛˘ÂÏÛ ‚ ÛÚÍÛ.
¬ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÊÂ ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸,
Í ÓÒÂÌÌÂÏÛ ÔËÒÎÛ¯Ë‚‡ˇÒ¸ Ò‚ËÒÚÛ,
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ, ‚ Ó·˘ÂÏ, ·Î‡„Ó‰‡Ú¸,
‰ÓÒÚÛÔÌ‡ˇ ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ‡ÚÂËÒÚÛ.

6 de xuño, 1965

6 Ë˛Ìˇ 1965
*****

Noite de inverno en Ialta

Зимним вечером в ялте

Un seco rostro levantino
con marcas de varíola ocultas baixo as patillas,
cando busca un cigarro no paquete
no seu anular un anel descolorido
de socato refracta douscentos vatios,
e o meu cristalino tal luzada non soporta;
entorno os ollos, e entón pronuncia,
tragando o fume, “desculpe”

—ÛıÓÂ ÎÂ‚‡ÌÚËÌÒÍÓÂ ÎËˆÓ,
ÛÔˇÚ‡ÌÌÓÂ ÓÒÔËÌÍ‡ÏË ‚ ·‡˜ÍË,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ë˘ÂÚ ÒË„‡ÂÚÛ ‚ Ô‡˜ÍÂ,
Ì‡ ·ÂÁ˚ÏˇÌÌÓÏ ÚÛÒÍÎÓÂ ÍÓÎ¸ˆÓ
‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÂÎÓÏÎˇÂÚ ‰‚ÂÒÚË ‚‡ÚÚ,
Ë ÏÓÈ ıÛÒÚ‡ÎËÍ ‚ÒÔ˚¯ÍË ÌÂ ‚˚ÌÓÒËÚ;
ˇ ÊÏÛ˛Ò¸ - Ë ÚÓ„‰‡ ÓÌ ÔÓËÁÌÓÒËÚ,
„ÎÓÚ‡ˇ ‰˚Ï ÔË ˝ÚÓÏ, "‚ËÌÓ‚‡Ú".

Xaneiro en Crimea. Á beira do Mar Negro
o inverno chega como por diversión:
non é capaz de manterse a neve
nas púas e puntas das agaves.
Están desertos os restaurantes. Fumegan
ictiosaurios cotrosos na rada,
e se percibe un aroma a loureiro podrecido.
“Sírvolle outra destas beberaxes” “Sirve”.

ﬂÌ‚‡¸ ‚ ˚ÏÛ. Õ‡ ˜ÂÌÓÏÓÒÍËÈ ·Â„
ÁËÏ‡ ÔËıÓ‰ËÚ Í‡Í ·˚ ‰Îˇ Á‡·‡‚˚:
ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌ¸Ë Û‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ÒÌÂ„
Ì‡ ÎÂÁ‚Ëˇı Ë ÓÒÚËˇı ‡Ú‡‚˚.
œÛÒÚÛ˛Ú ÂÒÚÓ‡ˆËË. ƒ˚ÏˇÚ
ËıÚËÓÁ‡‚˚ „ˇÁÌ˚Â Ì‡ ÂÈ‰Â,
Ë ÔÂÎ˚ı Î‡‚Ó‚ ÒÎ˚¯ÂÌ ‡ÓÏ‡Ú.
"Õ‡ÎËÚ¸ ‚‡Ï ˝ÚÓÈ ÏÂÁÓÒÚË?" "Õ‡ÎÂÈÚÂ".

Así que: o sorriso, o crepúsculo, a garrafa.
Ao lonxe o camareiro, xuntando as mans,
traza círculos, igual que un golfiño novo
ao redor dunha gamela chea de bocarte.
O marco da ventá. Nunha maceta, un alelí amarelo.
As folerpas de neve que pasan sen deterse…
Detente, instante! Non tanto
por fermoso, senón por irrepetible.

»Ú‡Í - ÛÎ˚·Í‡, ÒÛÏÂÍË, „‡ÙËÌ.
¬‰‡ÎË ·ÛÙÂÚ˜ËÍ, ÒÚËÒÍË‚‡ˇ ÛÍË,
‰‡ÂÚ ÍÛ„Ë, Í‡Í ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰ÂÎ¸ÙËÌ
‚ÓÍÛ„ ı‡ÏÒÓÈ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÓÈ ÙÂÎ˛„Ë.
‚‡‰‡Ú ÓÍÌ‡. ¬ „Ó¯Í‡ı - ÊÂÎÚÓÙËÓÎ¸.
—ÌÂÊËÌÍË, ÔÓÌÓÒˇ˘ËÂÒˇ ÏËÏÓ...
ŒÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸, Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â! “˚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸
ÔÂÍ‡ÒÌÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚ ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏÓ.

Xaneiro, 1969

Январь 1969
*****

Post aetatem nostram

Post aetatem nostram
A A. Ia. Serguéiev

А. Я. Сергееву

“O imperio é un país para parvos”
A circulación cortada a causa
da chegada do Emperador. A multitude
apértase contra os lexionarios, cánticos, berros;
mais o palanquín está pechado. O obxecto do amor
non desexa ser obxecto de curiosidade.

"»ÏÔÂËˇ -- ÒÚ‡Ì‡ ‰Îˇ ‰Û‡ÍÓ‚".
ƒ‚ËÊÂÌ¸Â ÔÂÂÍ˚ÚÓ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ
ÔËÂÁ‰‡ »ÏÔÂ‡ÚÓ‡. “ÓÎÔ‡
ÚÂÒÌËÚ ÎÂ„ËÓÌÂÓ‚, ÔÂÒÌË, ÍËÍË;
ÌÓ Ô‡Î‡ÌÍËÌ Á‡Í˚Ú. Œ·˙ÂÍÚ Î˛·‚Ë
ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ·˚Ú¸ Ó·˙ÂÍÚÓÏ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡.

Nun café baleiro, detrás do palacio
un vagabundo grego e un inválido sen barbear
están xogando ao dominó. Sobre uns manteis
repousan os desperdicios da luz da rúa,
e os ecos do xúbilo mansamente
moven as cortinas. O grego, que perdeu,
conta os dracmas; o ganador pide
un ovo duro e unha chisca de sal.

¬ ÔÛÒÚÓÈ ÍÓÙÂÈÌÂ ÔÓÁ‡‰Ë ‰‚Óˆ‡
·Ó‰ˇ„‡-„ÂÍ Ò ÌÂ·ËÚ˚Ï ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ
Ë„‡˛Ú ‚ ‰ÓÏËÌÓ. Õ‡ ÒÍ‡ÚÂÚˇı
ÎÂÊ‡Ú ÓÚ·ÓÒ˚ ÛÎË˜ÌÓ„Ó Ò‚ÂÚ‡,
Ë ÓÚ„ÓÎÓÒÍË ÎËÍÓ‚‡Ì¸ˇ ÏËÌÓ
¯Â‚ÂÎˇÚ ¯ÚÓ˚. œÓË„‡‚¯ËÈ „ÂÍ
Ò˜ËÚ‡ÂÚ ‰‡ıÏ˚; ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÒËÚ
ˇÈˆÓ ‚ÍÛÚÛ˛ Ë ˘ÂÔÓÚÍÛ ÒÓÎË.

Na ampla alcoba, un vello arrendador
conta a unha hetera nova
que viu o Emperador. A hetera
non o cre e ataca a rir. Así
son os preludios aos seus xogos de amor.

¬ ÔÓÒÚÓÌÓÈ ÒÔ‡Î¸ÌÂ ÒÚ‡˚È
ÓÚÍÛÔ˘ËÍ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÏÓÎÓ‰ÓÈ „ÂÚÂÂ,
˜ÚÓ ‚Ë‰ÂÎ »ÏÔÂ‡ÚÓ‡. √ÂÚÂ‡
ÌÂ ‚ÂËÚ Ë ıÓıÓ˜ÂÚ. “‡ÍÓ‚˚
ÔÂÎ˛‰ËË Û ÌËı Í Î˛·Ó‚Ì˚Ï Ë„‡Ï.

20 Outobro, 1970

1970
*****

24 de decembro de 1971

24 декабря 1971 года
Para V.S.

Polo Nadal todos somos un pouco Reis Magos.
Na sección de alimentos hai lama e empurróns.
Por unha caixa de turrón de café
asedia o mostrador
un tropel de xente cargado de paquetes:

V.S.
¬ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó ‚ÒÂ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÓÎı‚˚.
¬ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÎˇÍÓÚ¸ Ë ‰‡‚Í‡.
»Á-Á‡ ·‡ÌÍË ÍÓÙÂÈÌÓÈ ı‡Î‚˚
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÓÒ‡‰Û ÔËÎ‡‚Í‡
„Û‰ÓÈ Ò‚ÂÚÍÓ‚ Ì‡‚¸˛˜ÂÌÌ˚È Î˛‰:

cada un fai de si mesmo rei e camelo.

Í‡Ê‰˚È Ò‡Ï ÒÂ·Â ˆ‡¸ Ë ‚Â·Î˛‰.

Mallas, bolsas, cestos, cornetes,
puchos, gravatas ladeades de través.
Olor a vodka, a pino e a bacallau,
a mandarina, a canela e a mazá.
Caos de rostros, e déixase de ver a senda
a Belén polas folerpas de neve.

—ÂÚÍË, ÒÛÏÍË, ‡‚ÓÒ¸ÍË, ÍÛÎ¸ÍË,
¯‡ÔÍË, „‡ÎÒÚÛÍË, Ò·ËÚ˚Â Ì‡·ÓÍ.
«‡Ô‡ı ‚Ó‰ÍË, ı‚ÓË Ë ÚÂÒÍË,
Ï‡Ì‰‡ËÌÓ‚, ÍÓËˆ˚ Ë ˇ·ÎÓÍ.
’‡ÓÒ ÎËˆ, Ë ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ÚÓÔ˚
‚ ¬ËÙÎÂÂÏ ËÁ-Á‡ ÒÌÂÊÌÓÈ ÍÛÔ˚.

E os portadores de regalos modestos
saltan ao transporte, aglomérnase nas portas,
desaparecen nas saídas dos patios,
mesmo sabendo que o portal está baleiro:
nin bestas, nin presebe nin Aquela
sobre a cal aparece un nimbo dourado.

» ‡ÁÌÓÒ˜ËÍË ÒÍÓÏÌ˚ı ‰‡Ó‚
‚ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ô˚„‡˛Ú, ÎÓÏˇÚÒˇ ‚ ‰‚ÂË,
ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ‚ ÔÓ‚‡Î‡ı ‰‚ÓÓ‚,
‰‡ÊÂ ÁÌ‡ˇ, ˜ÚÓ ÔÛÒÚÓ ‚ ÔÂ˘ÂÂ:
ÌË ÊË‚ÓÚÌ˚ı, ÌË ˇÒÎÂÈ, ÌË “ÓÈ,
Ì‡‰ ÓÚÓÓ˛ — ÌËÏ· ÁÓÎÓÚÓÈ.

O baleiro. Mais ao seu pensamento
vese de socato unha luz como saída de ningures.
Se soubese Herodes que canto forte parecese
máis certa e inevitable sería a milagre.
A permanencia desta relación
é o mecanismo fundamental do Nadal.

œÛÒÚÓÚ‡. ÕÓ ÔË Ï˚ÒÎË Ó ÌÂÈ
‚Ë‰Ë¯¸ ‚‰Û„ Í‡Í ·˚ Ò‚ÂÚ ÌËÓÚÍÛ‰‡.
«Ì‡Î ·˚ »Ó‰, ˜ÚÓ ˜ÂÏ ÓÌ ÒËÎ¸ÌÂÈ,
ÚÂÏ ‚ÂÌÂÈ, ÌÂËÁ·ÂÊÌÂÂ ˜Û‰Ó.
œÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰ÒÚ‚‡ —
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÏÂı‡ÌËÁÏ –ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡.

E o que se celebra hoxe en todas partes
é o Seu advento, que xunta
todas as mesas. Non se precisa da estrela
máis, pois xa a boa vontade
dos homes distínguese de lonxe,
e prenderon as fogueiras os pastores.

“Ó Ë Ô‡Á‰ÌÛ˛Ú Ì˚Ì˜Â ‚ÂÁ‰Â,
˜ÚÓ ≈„Ó ÔË·ÎËÊÂÌ¸Â, Ò‰‚Ë„‡ˇ
‚ÒÂ ÒÚÓÎ˚. ÕÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ Á‚ÂÁ‰Â
ÔÛÒÚ¸ Â˘Â, ÌÓ ÛÊ ‚ÓÎˇ ·Î‡„‡ˇ
‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ı ‚Ë‰Ì‡ ËÁ‰‡ÎË,
Ë ÍÓÒÚ˚ Ô‡ÒÚÛıË ‡ÁÓÊ„ÎË.

Cae a neve; non fumegan senón que soan
as trompetas dos tellados. Os rostros son como manchas.
Herodes bebe. As mulleres esconden os nenos:
Aquel que se achega é para todos algo incomprensible:
descoñecemos os sinais, e os corazóns
Poden de súpeto non recoñecer o forasteiro.

¬‡ÎËÚ ÒÌÂ„; ÌÂ ‰˚ÏˇÚ, ÌÓ ÚÛ·ˇÚ
ÚÛ·˚ ÍÓ‚ÂÎ¸. ¬ÒÂ ÎËˆ‡ Í‡Í ÔˇÚÌ‡.
»Ó‰ Ô¸ÂÚ. ¡‡·˚ Ôˇ˜ÛÚ Â·ˇÚ.
ÚÓ „ˇ‰ÂÚ — ÌËÍÓÏÛ ÌÂÔÓÌˇÚÌÓ:
Ï˚ ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ ÔËÏÂÚ, Ë ÒÂ‰ˆ‡
ÏÓ„ÛÚ ‚‰Û„ ÌÂ ÔËÁÌ‡Ú¸ ÔË¯ÎÂˆ‡.

Mais, cando na corrente da porta
de entre a densa néboa nocturna
xorde unha figura cun pano,
e o Neno, e o Espírito Santo
sentes dentro de ti sen avergonzarte;
ollas o ceo e ves a estrela.

ÕÓ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ‰‚ÂÌÓÏ ÒÍ‚ÓÁÌˇÍÂ
ËÁ ÚÛÏ‡Ì‡ ÌÓ˜ÌÓ„Ó „ÛÒÚÓ„Ó
‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÙË„Û‡ ‚ ÔÎ‡ÚÍÂ,
Ë ÃÎ‡‰ÂÌˆ‡, Ë ƒÛı‡ —‚ˇÚÓ„Ó
Ó˘Û˘‡Â¯¸ ‚ ÒÂ·Â ·ÂÁ ÒÚ˚‰‡;
ÒÏÓÚË¯¸ ‚ ÌÂ·Ó Ë ‚Ë‰Ë¯¸ — Á‚ÂÁ‰‡.

Xaneiro, 1972

ﬂÌ‚‡¸ 1972
*****

Odieso a Telémaco

Одиссей телемаку

Meu Telémaco:
A guerra de Troia
rematou. Quen venceu, non o recordo.
Probablemente, os gregos: tantos mortos
fóra do seu fogar só os gregos son capaces de abandonar…

ÃÓÈ TÂÎÂÏ‡Í,
TÓˇÌÒÍ‡ˇ ‚ÓÈÌ‡
ÓÍÓÌ˜ÂÌ‡. ÚÓ ÔÓ·Â‰ËÎ - ÌÂ ÔÓÏÌ˛.
ƒÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, „ÂÍË: ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÚ‚ÂˆÓ‚
‚ÌÂ ‰ÓÏ‡ ·ÓÒËÚ¸ ÏÓ„ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ „ÂÍË...

E aínda así, o camiño de volta a casa
resultou demasiado longo,
como se Poseidón, mentres estabamos alí
perdendo o tempo, alargase o espazo.
Ignoro onde me atopo,
que teño ante min. Algunha illa noxenta,
arbustos, construcións, gruñidos de porcos,
un xardín invadido de maleza, unha tal raíña,
herba e mais croios … Querido Telémaco,
as illas parécense todas moito,
cando se leva tanto tempo viaxando; e o cerebro
xa perde a conta das ondas,
os ollos, tupidos de horizonte, choran,
e a carne da auga tapona os oídos.
Non recordo como rematou a guerra,
nin cantos anos tes agora logro recordar.

» ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚Â‰Û˘‡ˇ ‰ÓÏÓÈ
‰ÓÓ„‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÎËÌÌÓÈ,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ œÓÒÂÈ‰ÓÌ, ÔÓÍ‡ Ï˚ Ú‡Ï
ÚÂˇÎË ‚ÂÏˇ, ‡ÒÚˇÌÛÎ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
ÃÌÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, „‰Â ˇ Ì‡ıÓÊÛÒ¸,
˜ÚÓ ÔÂ‰Ó ÏÌÓÈ. ‡ÍÓÈ-ÚÓ „ˇÁÌ˚È
ÓÒÚÓ‚,
ÍÛÒÚ˚, ÔÓÒÚÓÈÍË, ı˛Í‡Ì¸Â Ò‚ËÌÂÈ,
Á‡ÓÒ¯ËÈ Ò‡‰, Í‡Í‡ˇ-ÚÓ ˆ‡Ëˆ‡,
Ú‡‚‡ ‰‡ Í‡ÏÌË... ÃËÎ˚È “ÂÎÂÏ‡Í,
‚ÒÂ ÓÒÚÓ‚‡ ÔÓıÓÊË ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡,
ÍÓ„‰‡ Ú‡Í ‰ÓÎ„Ó ÒÚ‡ÌÒÚ‚ÛÂ¯¸; Ë ÏÓÁ„
ÛÊÂ Ò·Ë‚‡ÂÚÒˇ, Ò˜ËÚ‡ˇ ‚ÓÎÌ˚,
„Î‡Á, Á‡ÒÓÂÌÌ˚È „ÓËÁÓÌÚÓÏ, ÔÎ‡˜ÂÚ,
Ë ‚Ó‰ˇÌÓÂ ÏˇÒÓ Á‡ÒÚËÚ ÒÎÛı.
ÕÂ ÔÓÏÌ˛ ˇ, ˜ÂÏ ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÈÌ‡,
Ë ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÚÂ·Â ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ ÔÓÏÌ˛.

Medra máis, meu Telémaco, medra.
Só os deuses saben se nos atoparemos de novo.
Xa deixaches de ser aquel neno
ante o cal contiña os touros.
De non ser por Palamedes, viviriamos xuntos.
Pero tal vez el teña razón: sen min
estás a salvo das paixóns de Edipo,
e os soños teus, meu Telémaco, permanecen sen pecado.

–‡ÒÚË ·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÏÓÈ “ÂÎÂÏ‡Í, ‡ÒÚË.
ÀË¯¸ ·Ó„Ë ÁÌ‡˛Ú, Ò‚Ë‰ËÏÒˇ ÎË ÒÌÓ‚‡.
“˚ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÛÊÂ ÌÂ ÚÓÚ ÏÎ‡‰ÂÌÂˆ,
ÔÂÂ‰ ÍÓÚÓ˚Ï ˇ Ò‰ÂÊ‡Î ·˚ÍÓ‚.
Ó„‰‡ · ÌÂ œ‡Î‡ÏÂ‰, Ï˚ ÊËÎË ‚ÏÂÒÚÂ.
ÕÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë Ô‡‚ ÓÌ: ·ÂÁ ÏÂÌˇ
Ú˚ ÓÚ ÒÚ‡ÒÚÂÈ ›‰ËÔÓ‚˚ı ËÁ·‡‚ÎÂÌ,
Ë ÒÌ˚ Ú‚ÓË, ÏÓÈ “ÂÎÂÏ‡Í, ·ÂÁ„Â¯Ì˚.

1972

1972
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…e ante a palabra “futuro” da lingua rusa

...и при слове "грядущее" из русского языка

…e ante a palabra “futuro” da lingua rusa
saen correndo ratos negros e en mandas
rillan ese saboroso anaco
de memoria que é o teu queixo furado.
Logo de tantos anos resulta xa indiferente que
ou quen se atope na ventá detrás da cortina,
e que no cerebro resoe non un “do” terreal
senón o seu murmurio. A vida, a quen,
como cabalo regalado, non se lle mira a boca,
ensina os dentes en cada ocasión.
De todo home quédavos a parte
da oración. Sempre a parte da oración. A parte da oración.

...Ë ÔË ÒÎÓ‚Â "„ˇ‰Û˘ÂÂ" ËÁ ÛÒÒÍÓ„Ó ˇÁ˚Í‡
‚˚·Â„‡˛Ú ˜ÂÌ˚Â Ï˚¯Ë Ë ‚ÒÂÈ Ó‡‚ÓÈ
ÓÚ„˚Á‡˛Ú ÓÚ Î‡ÍÓÏÓ„Ó ÍÛÒÍ‡
Ô‡ÏˇÚË, ˜ÚÓ Ú‚ÓÈ Ò˚ ‰˚ˇ‚ÓÈ.
œÓÒÎÂ ÒÚÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÛÊÂ ·ÂÁ‡ÁÎË˜ÌÓ, ˜ÚÓ
ËÎË ÍÚÓ ÒÚÓËÚ Û ÓÍÌ‡ Á‡ ¯ÚÓÓÈ,
Ë ‚ ÏÓÁ„Û ‡Á‰‡ÂÚÒˇ ÌÂ ÁÂÏÌÓÂ "‰Ó",
ÌÓ ÂÂ ¯Û¯‡ÌËÂ. ∆ËÁÌ¸, ÍÓÚÓÓÈ,
Í‡Í ‰‡ÂÌÓÈ ‚Â˘Ë, ÌÂ ÒÏÓÚˇÚ ‚ Ô‡ÒÚ¸,
Ó·Ì‡Ê‡ÂÚ ÁÛ·˚ ÔË Í‡Ê‰ÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â.
ŒÚ ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚‡Ï ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ˜‡ÒÚ¸
Â˜Ë. ◊‡ÒÚ¸ Â˜Ë ‚ÓÓ·˘Â. ◊‡ÒÚ¸ Â˜Ë.

1975-1976

1975-1976
*****

Música sueca

Шведская музыка
K. J.

. ’.

así absorbe o silencio para si a velocidade de son,
así abonda cun misto para prender o fogón,
así o reloxo de parede, que acompasa os latexos do corazón,
de pararse neste, seguirá andando no outro
extremo do mar.

Ó„‰‡ ÒÌÂ„ Á‡ÏÂÚ‡ÂÚ ÏÓÂ Ë ÒÍËÔ ÒÓÒÌ˚
ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÒÎÂ‰ „ÎÛ·ÊÂ, ˜ÂÏ Ò‡ÌÌ˚È
ÔÓÎÓÁ,
‰Ó Í‡ÍÓÈ ÒËÌÂ‚˚ ÏÓ„ÛÚ ‰ÓÈÚË „Î‡Á‡? ‰Ó Í‡ÍÓÈ
ÚË¯ËÌ˚
ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸ ·ÂÁÛ˜‡ÒÚÌ˚È „ÓÎÓÒ?
œÓÔ‡‰‡ˇ ·ÂÁ ‚ÂÒÚË ËÁ ‚Ë‰Û, ÏË ‚Ó‚ÌÂ
Ò‚Ó‰ËÚ Ò˜ÂÚ˚ Ò ÎËˆÓÏ, Í‡Í Ò Á‡ÎÓÊÌËÍÓÏ
Ã‡ÏÂÎ˛Í‡.
...Ú‡Í ÏÓÎÎ˛ÒÍ ÙÓÒÙÓÂÒˆËÛÂÚ Ì‡ ÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ
‰ÌÂ,
Ú‡Í ÏÓÎ˜‡Ì¸Â ‚ ÒÂ·ˇ ‚·Ë‡ÂÚ ‚Ò˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ Á‚ÛÍ‡,
Ú‡Í ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÔË˜ÍË, ˜ÚÓ·˚ ‡ÁÊÂ˜¸ ÔÎËÚÛ,
Ú‡Í ÒÚÂÌÌ˚Â ˜‡Ò˚, ÒÂ‰ˆÂ·ËÂÌ¸˛ ‚ÚÓˇ,
ÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯ËÒ¸ ÔÓ ˝ÚÛ, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Ë‰ÚË ÔÓ ÚÛ
ÒÚÓÓÌÛ ÏÓˇ.

1975

1975

Cando a neve borra o mar e o renxer do piñeiro
deixa no aire unha pegada máis fonda que o patín da zorra,
ata que azul poden chegar os ollos? Ata que silencio
pode caer a voz indolente?
Desaparecido sen deixar rasto, o mundo exterior
axusta contas co rostro, como cun refén de Mameluco.
…así fosforece un molusco no fondo do océano,

*****
O novo Xulio Verne

Новый Жюль Верн

X

X

Cando un barco non chega ao porto determinado
nin no prazo fixado, nin máis tarde,
O armador da compañía solta: “Diaños!”
E o Almirantado: “Por Deus”.

Ó„‰‡ ÍÓ‡·Î¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È
ÔÓÚ
ÌË ‚ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ, ÌË ÔÓÁÊÂ,
ƒËÂÍÚÓ ÓÏÔ‡ÌËË ÔÓËÁÌÓÒËÚ: "◊ÂÚ!",
¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÚ‚Ó: "¡ÓÊÂ".

Os dous están equivocados. Mais de onde van saber
o que pasou. Porque non van interrogar unha gaivota,
nin un tiburón coa boca chea,
nin enviar un mastín

Œ·‡ ÌÂÔ‡‚˚. ÕÓ ÓÚÍÛ‰‡ ËÏ ÁÌ‡Ú¸ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÔËÍÎ˛˜ËÎÓÒ¸. ¬Â‰¸ ÌÂ ‰ÓÔÓÒË¯¸ ˜‡ÈÍÛ,
ÌË ‡ÍÛÎÛ Ò ÂÂ Ì‡·ËÚ˚Ï ÚÓÏ,
ÌÂ Ì‡Ô‡‚Ë¯¸ Ó‚˜‡ÍÛ

tras o seu rastro. E en realidade que rastro
queda no océano? Todo isto é un verdadeiro
desvarío. Un triunfo máis da auga
na súa disputa coa terra firme.

ÔÓ ÒÎÂ‰Û. » Í‡ÍËÂ ‚ÓÓ·˘Â ÒÎÂ‰˚
‚ ÓÍÂ‡ÌÂ? ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÒÛ˘ËÈ
·Â‰. ≈˘Â Ó‰ÌÓ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚
‚ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËË Ò ÒÛ¯ÂÈ.

No océano todo acontece se súpeto.
Pero logo unha onda tira sen cesar dos vagabundos:
táboas, restos do mastro e un salvavidas;
todo fica sen pegadas dactilares.

¬ ÓÍÂ‡ÌÂ ‚ÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚‰Û„.
ÕÓ ÔÓÚÓÏ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ‚ÓÎÌ‡ ÚÂÂ·ËÚ
ÒÍËÚ‡Î¸ˆÂ‚:
‰ÓÒÍË, Ó·ÎÓÏÍË Ï‡˜Ú˚ Ë ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÛ„;
‚ÒÂ -- ·ÂÁ ÓÚÔÂ˜‡ÚÍ‡ Ô‡Î¸ˆÂ‚.

E logo chega o outono, tras del vén o inverno.
Con forza sopra o siroco. Ao mellor avogado
as silandeiras ondas poden facer perder a cabeza
coa beleza do ocaso.

» ÔÓÚÓÏ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÓÒÂÌ¸, Á‡ ÌÂÈ -- ÁËÏ‡.
—ËÎ¸ÌÓ ‰ÛÂÚ ÒËÓÍÍÓ. ÀÛ˜¯Â„Ó ‡‰‚ÓÍ‡Ú‡
ÏÓÎ˜‡ÎË‚˚Â ‚ÓÎÌ˚ ÏÓ„ÛÚ Ò‚ÂÒÚË Ò ÛÏ‡
Í‡ÒÓÚÓ˛ Á‡Í‡Ú‡.

É evidente que nada lle hai que preguntar
nin por medio da gorxa, nin coa axuda da radiosonda

» ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂ˜Â„Ó ‚ÓÔÓ¯‡Ú¸
ÌË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ „ÓÎ‡, ÌË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡‰ËÓÁÓÌ‰‡

á foula azul, que segue a perfeccionar
a liña do horizonte.

ÒËÌ˛˛ ˇ·¸, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘Û˛ ÛÎÛ˜¯‡Ú¸
ÎËÌË˛ „ÓËÁÓÌÚ‡.

Algo aparece nos xornais, que interpretan de diferente modo

e acaba no chan.

◊ÚÓ-ÚÓ ÏÂÎ¸Í‡ÂÚ ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, ÚÓÎÍÛ˛˘Ëı Ú‡Í Ë
ÒˇÍ
Ù‡ÍÚ˚, ÍÓÚÓ˚ı, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÍÓÚ Ì‡ÔÎ‡Í‡Î.
∆ÂÌ˘ËÌ‡ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÍÓË˜ÌÂ‚ÓÏ ı‚‡Ú‡ÂÚÒˇ Á‡
ÍÓÒˇÍ
Ë ÓÒÂ‰‡ÂÚ Ì‡ ÔÓÎ.

Mellora o horizonte. No aire hai sal e iodo.
Ao lonxe sobre as ondas abala un certo
obxecto sen nome. E unha campá toca xordamente
nas dependencias da Lloyd’s.

√ÓËÁÓÌÚ ÛÎÛ˜¯‡ÂÚÒˇ. ¬ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÒÓÎ¸ Ë ÈÓ‰.
¬‰‡ÎÂÍÂ Ì‡ ‚ÓÎÌÂ ÔÓÍ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ
·ÂÁ˚ÏˇÌÌ˚È ÔÂ‰ÏÂÚ. » ÍÓÎÓÍÓÎ „ÎÛıÓ ·¸ÂÚ
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÀÎÓÈ‰‡.

1976

1976

os feitos, que, en realidade, son fabas contadas.
Unha muller en algo marrón agárrase a unha xamba

*****
Miña creación silenciosa, muda

Тихотворение мое, мое немое

Miña creación silenciosa, muda,
aínda por seres de tiro, para medo das bridas,
onde presentaremos unha queixa deste xugo e
a quen contaremos como pasamos a vida?
Como moito despois da media noite ao buscar a xema
da lúa trala cortina cun misto prendido,
a man sacodes o po da loucura
das estelas dun ricto amarelo sobre o papel de escritura.
Aínda que esta escrita crúa, máis espesa que a melaza,
intentes estender por el, con quen na túa xeración e
no teu oficio poderías degustar aínda que sexa
unha rebanda cortada, creación silenciosa?

“ËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ ÏÓÂ, ÏÓÂ ÌÂÏÓÂ,
Ó‰Ì‡ÍÓ, Úˇ„ÎÓÂ - Ì‡ ÒÚ‡ı ÔÓ‚Ó‰¸ˇÏ,
ÍÛ‰‡ ÔÓÊ‡ÎÛÂÏÒˇ Ì‡ ˇÏÓ Ë
ÍÓÏÛ ÔÓ‚Â‰‡ÂÏ, Í‡Í ÊËÁÌ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÏ?
‡Í ÔÓÁ‰ÌÓ Á‡ÔÓÎÌÓ˜¸ Ë˘‡ „Î‡ÁÛÌË˛
ÎÛÌ˚ Á‡ ¯ÚÓÓ˛ Á‡ÊÊÂÌÌÓÈ ÒÔË˜ÍÓ˛,
‚Û˜ÌÛ˛ ÒÚˇıË‚‡Â¯¸ Ô˚Î¸ ·ÂÁÛÏËˇ
Ò ÓÒÍÓÎÍÓ‚ ÊÂÎÚÓ„Ó ÓÒÍ‡Î‡ ‚ ÔËÒ˜Û˛.
‡Í ˝ÚÛ ·ÓÁÓÔËÒ¸, ˜ÚÓ „Û˘Â Ô‡ÚÓÍË,
Ú‡Ï ÌÂ ‡ÁÏ‡Á˚‚‡È, ÌÓ Ò ÍÂÏ ‚ ÍÓÎÂÌÂ Ë
‚ ÎÓÍÚÂ ıÓÚˇ ·˚ ÔÂÎÓÏËÚ¸, ÓÔˇÚ¸-Ú‡ÍË,
ÎÓÏÓÚ¸ ÓÚÂÁ‡ÌÌ˚È, ÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ?

1976

1976
*****

O explorador polar

Полярный исследователь

Comidos todos os cans. No diario
non quedan páxinas en branco. E doas de palabras
envolven o retrato da súa dona, na súa meixela
queda prendido un lunar de data imprecisa.
Despois, a foto da irmá. Non se compadece da súa irmá:
trátase da latitude acadada!
E a gangrena, a negrexar, gabea pola coxa,
como a media dunha corista de varietés.

¬ÒÂ ÒÓ·‡ÍË Ò˙Â‰ÂÌ˚. ¬ ‰ÌÂ‚ÌËÍÂ
ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ˜ËÒÚÓÈ ÒÚ‡ÌËˆ˚. » ·ËÒÂ ÒÎÓ‚
ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÙÓÚÓ ÒÛÔÛ„Ë, Í ÂÂ ˘ÂÍÂ
ÏÛ¯ÍÛ ‰‡Ú˚ ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔËÍÓÎÓ‚.
ƒ‡Î¸¯Â -- ÒÌËÏÓÍ ÒÂÒÚ˚. ŒÌ ÌÂ ˘‡‰ËÚ
ÒÂÒÚÛ:
Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÈ ¯ËÓÚÂ!
» „‡Ì„ÂÌ‡, ˜ÂÌÂˇ, ‚Á·Ë‡ÂÚÒˇ ÔÓ ·Â‰Û,
Í‡Í ˜ÛÎÓÍ ‰Â‚Ëˆ˚ ËÁ ‚‡¸ÂÚÂ.

22 de xullo de 1978

22 июля 1978
*****

Entrei en lugar dun animal salvaxe nunha gaiola

Я входил вместо дикого зверя в клетку

Entrei en lugar dun animal salvaxe nunha gaiola,
marquei cun cravo ardente a miña pena e o alcume no barracón,
vivín á beira do mar, xoguei á ruleta,
cenei sabe deus con quen de frac.
Desde o alto dun glaciar boteille unha ollada a medio mundo,
tres veces afoguei, dúas veces fun descosido.
Abandonei o país que me criou.
Cos que me esqueceron poderíase crear unha cidade.
Deambulei por estepas que lembran os berros dos hunos,
vestínme co que volve estar outra vez de moda,
sementei centeo, cubrín de uralita negra o celeiro
e bebín de todo excepto auga seca.
Deixei entrar no meu soño a pupila lustrosa do gardián,

ﬂ ‚ıÓ‰ËÎ ‚ÏÂÒÚÓ ‰ËÍÓ„Ó Á‚Âˇ ‚ ÍÎÂÚÍÛ,
‚˚ÊË„‡Î Ò‚ÓÈ ÒÓÍ Ë ÍÎËÍÛıÛ „‚ÓÁ‰ÂÏ ‚ ·‡‡ÍÂ,
ÊËÎ Û ÏÓˇ, Ë„‡Î ‚ ÛÎÂÚÍÛ,
Ó·Â‰‡Î ˜ÂÚ ÁÌ‡ÂÚ Ò ÍÂÏ ‚Ó Ù‡ÍÂ.
— ‚˚ÒÓÚ˚ ÎÂ‰ÌËÍ‡ ˇ ÓÁË‡Î ÔÓÎÏË‡,
ÚËÊ‰˚ ÚÓÌÛÎ, ‰‚‡Ê‰˚ ·˚‚‡Î ‡ÒÔÓÓÚ.
¡ÓÒËÎ ÒÚ‡ÌÛ, ˜ÚÓ ÏÂÌˇ ‚ÒÍÓÏËÎ‡.
»Á Á‡·˚‚¯Ëı ÏÂÌˇ ÏÓÊÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ „ÓÓ‰.
ﬂ ÒÎÓÌˇÎÒˇ ‚ ÒÚÂÔˇı, ÔÓÏÌˇ˘Ëı ‚ÓÔÎË „ÛÌÌ‡,
Ì‡‰Â‚‡Î Ì‡ ÒÂ·ˇ ˜ÚÓ Ò˚ÁÌÓ‚‡ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÏÓ‰Û,
ÒÂˇÎ ÓÊ¸, ÔÓÍ˚‚‡Î ˜ÂÌÓÈ ÚÓÎ¸˛ „ÛÏÌ‡
Ë ÌÂ ÔËÎ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÛıÛ˛ ‚Ó‰Û.
ﬂ ‚ÔÛÒÚËÎ ‚ Ò‚ÓË ÒÌ˚ ‚ÓÓÌÂÌ˚È Á‡˜ÓÍ
ÍÓÌ‚Óˇ,
Ê‡Î ıÎÂ· ËÁ„Ì‡Ì¸ˇ, ÌÂ ÓÒÚ‡‚Îˇˇ ÍÓÓÍ.
œÓÁ‚ÓÎˇÎ Ò‚ÓËÏ Ò‚ˇÁÍ‡Ï ‚ÒÂ Á‚ÛÍË, ÔÓÏËÏÓ
‚Óˇ;
ÔÂÂ¯ÂÎ Ì‡ ¯ÂÔÓÚ. “ÂÔÂ¸ ÏÌÂ ÒÓÓÍ.
◊ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÏÌÂ Ó ÊËÁÌË? ◊ÚÓ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸
‰ÎËÌÌÓÈ.
“ÓÎ¸ÍÓ Ò „ÓÂÏ ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚ¸.
ÕÓ ÔÓÍ‡ ÏÌÂ ÓÚ ÌÂ Á‡·ËÎË „ÎËÌÓÈ,
ËÁ ÌÂ„Ó ‡Á‰‡‚‡Ú¸Òˇ ·Û‰ÂÚ ÎË¯¸ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸.

chapeime o pan do exilio sen deixar nin a codia.
Permitinlle ás miñas cordas calquera son, excepto o berro;
paseime ao murmurio. Agora teño corenta anos.
Que podo dicir da vida? Que resultou ser longa.
Tan só pola dor sinto eu solidariedade.
Pero ata que a boca non me tapen con arxila,
dela vaise oír nada máis que gratitude.
24 de maio, 1980

24 Ï‡ˇ 1980
*****

A Urania

К Урании
I. K.

Todo ten un final: mesmo a tristeza.
A mirada queda prendida na ventá, como a folla nunha cerca.
Podes botar auga. Facer soar as chaves.
A soidade eleva o home ao cadrado.
Así olfactea o dromedario, engurrando, os raís.
Descórrese o baleiro como unha cortina.
E a fin de contas que é o espazo
senón a ausencia do corpo nun punto dado?
Por algo Urania é máis vella que Clío.
De día, e baixo a cega luz dunha lanterna,
daste conta: nada ocultou ela,
e, ao mirar para a esfera, míraslle a caluga.
Velaí eles, os bosques, cargados de arandos,
os ríos, onde os belugas se collen coa man,
ou mesmo a cidade, en cuxas guías telefónicas
xa non te inclúen. Máis lonxe, cara ao sur,
ou cara ao sur-leste, tórnanse pardas as montañas,
campan nas xunqueiras cabalos salvaxes;
amarelan os rostros. E máis alá navegan os barcos de liña,

».

.

” ‚ÒÂ„Ó ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÂÎ: ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Û ÔÂ˜‡ÎË.
¬Á„Îˇ‰ Á‡ÒÚÂ‚‡ÂÚ ‚ ÓÍÌÂ, ÚÓ˜ÌÓ ÎËÒÚ -- ‚
Ó„‡‰Â.
ÃÓÊÌÓ Ì‡ÎËÚ¸ ‚Ó‰˚. œÓÁ‚ÂÌÂÚ¸ ÍÎ˛˜‡ÏË.
Œ‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó ÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ Í‚‡‰‡ÚÂ.
“‡Í ‰ÓÏ‡‰Â Ì˛ı‡ÂÚ, ÏÓ˘‡Ò¸, ÂÎ¸Ò˚.
œÛÒÚÓÚ‡ ‡Á‰‚Ë„‡ÂÚÒˇ, Í‡Í ÔÓÚ¸Â‡.
ƒ‡ Ë ˜ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â ÂÒÚ¸ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÂÒÎË
ÌÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÚÂÎ‡?
ŒÚÚÓ„Ó-ÚÓ ”‡ÌËˇ ÒÚ‡¯Â ÎËÓ.
ƒÌÂÏ, Ë ÔË Ò‚ÂÚÂ ÒÎÂÔ˚ı ÍÓÔÚËÎÓÍ,
‚Ë‰Ë¯¸: ÓÌ‡ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÒÍ˚Î‡,
Ë, „Îˇ‰ˇ Ì‡ „ÎÓ·ÛÒ, „Îˇ‰Ë¯¸ ‚ Á‡Ú˚ÎÓÍ.
¬ÓÌ ÓÌË, ÚÂ ÎÂÒ‡, „‰Â ÔÓÎÌÓ ˜ÂÌËÍË,
ÂÍË, „‰Â ÎÓ‚ˇÚ ÛÍÓÈ ·ÂÎÛ„Û,
ÎË·Ó -- „ÓÓ‰, ‚ ˜¸ÂÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ ÍÌË„Â
Ú˚ ÛÊÂ ÌÂ ˜ËÒÎË¯¸Òˇ. ƒ‡Î¸¯Â, Í ˛„Û,
ÚÓ ÂÒÚ¸ Í ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÛ, ÍÓË˜ÌÂ‚Â˛Ú „Ó˚,
·Ó‰ˇÚ ‚ ÓÒÓÍÂ ÎÓ¯‡‰Ë-ÔÊÂ‚‡ÎË;
ÎËˆ‡ ÊÂÎÚÂ˛Ú. ¿ ‰‡Î¸¯Â -- ÔÎ˚‚ÛÚ ÎËÌÍÓ˚,

e a inmensidade tórnase azul como a lencería con encaixe.

Ë ÔÓÒÚÓ „ÓÎÛ·ÂÂÚ, Í‡Í ·ÂÎ¸Â Ò ÍÛÊÂ‚‡ÏË.

1981

1981
*****

Estrela de Nadal

Рождественская звезда

No tempo da friaxe, nun lugar máis afeito á solleira

¬ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÔÓÛ, ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, ÔË‚˚˜ÌÓÈ ÒÍÓÂÈ Í
Ê‡Â,
˜ÂÏ Í ıÓÎÓ‰Û, Í ÔÎÓÒÍÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ Í
„ÓÂ,
ÏÎ‡‰ÂÌÂˆ Ó‰ËÎÒˇ ‚ ÔÂ˘ÂÂ, ˜ÚÓ· ÏË ÒÔ‡ÒÚË:
ÏÂÎÓ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÁËÏÓÈ ÏÂÒÚË.

que ao frío, á terra cha máis que á montaña,
naceu un neno nunha cova para salvar o mundo:
zurraba como só no deserto pode o inverno zurrar.
Todo lle parecía enorme: o peito da nai, o bafo amarelo
dos fociños dos bois, os Reis Magos: Melchor, Gaspar,
Baltasar; os seus agasallos ata alí levados.
El era soamente un punto. E un punto era a estrela.

≈ÏÛ ‚ÒÂ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ Ó„ÓÏÌ˚Ï: „Û‰¸ Ï‡ÚÂË, ÊÂÎÚ˚È
Ô‡
ËÁ ‚ÓÎÓ‚¸Ëı ÌÓÁ‰ÂÈ, ‚ÓÎı‚˚ -- ¡‡ÎÚ‡Á‡, √‡ÒÔ‡,
ÃÂÎ¸ıËÓ; Ëı ÔÓ‰‡ÍË, ‚Ú‡˘ÂÌÌ˚Â Ò˛‰‡.
ŒÌ ·˚Î ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ÚÓ˜ÍÓÈ. » ÚÓ˜ÍÓÈ ·˚Î‡ Á‚ÂÁ‰‡.

Atento, sen pestanexar, entre escasas nubes,
o neno que xacía nun presebe desde lonxe,
desde o fondo do Universo, desde o seu outro confín,
a estrela contemplaba na cova. E era esta a ollada do Pai.

¬ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÂ ÏË„‡ˇ, ÒÍ‚ÓÁ¸ Â‰ÍËÂ Ó·Î‡Í‡,
Ì‡ ÎÂÊ‡˘Â„Ó ‚ ˇÒÎˇı Â·ÂÌÍ‡ ËÁ‰‡ÎÂÍ‡,
ËÁ „ÎÛ·ËÌ˚ ¬ÒÂÎÂÌÌÓÈ, Ò ‰Û„Ó„Ó ÂÂ ÍÓÌˆ‡,
Á‚ÂÁ‰‡ ÒÏÓÚÂÎ‡ ‚ ÔÂ˘ÂÛ. » ˝ÚÓ ·˚Î ‚Á„Îˇ‰ ŒÚˆ‡.

24 de decembro, 1987

(1987)
*****

No centenario de Anna Akhmátova

На столетие Анны Ахматовой

A páxina e o lume, o gran e a moa,
o gume da machada e o pelo recortado.
Deus conserva todo, especialmente as palabras
de perdón e de amor, como a súa propia voz.

—Ú‡ÌËˆÛ Ë Ó„ÓÌ¸, ÁÂÌÓ Ë ÊÂÌÓ‚‡,
ÒÂÍË˚ ÓÒÚËÂ Ë ÛÒÂ˜ÂÌÌ˚È ‚ÓÎÓÒ –
¡Ó„ ÒÓı‡ÌˇÂÚ ‚ÒÂ; ÓÒÓ·ÂÌÌÓ – ÒÎÓ‚‡
ÔÓ˘ÂÌ¸ˇ Ë Î˛·‚Ë, Í‡Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Ò‚ÓÈ „ÓÎÓÒ.

Nelas latexa o pulso desgarrado, nelas é perceptible o renxer
dos ósos,
e a aixada golpea nelas; son uniformes e apagadas,
porque a vida é unha, dos beizos mortais
soan elas máis precisas que da guata ultraterrenal.

¬ ÌËı ·¸ÂÚÒˇ ‚‡Ì˚È ÔÛÎ¸Ò, ‚ ÌËı ÒÎ˚¯ÂÌ
ÍÓÒÚÌ˚È ıÛÒÚ,
Ë Á‡ÒÚÛÔ ‚ ÌËı ÒÚÛ˜ËÚ; Ó‚Ì˚ Ë „ÎÛıÓ‚‡Ú˚,
Á‡ÚÂÏ ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ - Ó‰Ì‡, ÓÌË ËÁ ÒÏÂÚÌ˚ı ÛÒÚ
Á‚Û˜‡Ú ÓÚ˜ÂÚÎË‚ÂÈ, ˜ÂÏ ËÁ Ì‡‰ÏËÌÓÈ ‚‡Ú˚.

Grandiosa alma, a miña reverencia a través dos mares
por telas descuberto dedícoche a ti e ao teu lado putrescible,
que descansa na terra natal, que grazas a ti
obtivo o don da palabra neste mundo xordomudo.

¬ÂÎËÍ‡ˇ ‰Û¯‡, ÔÓÍÎÓÌ ˜ÂÂÁ ÏÓˇ
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ëı Ì‡¯Î‡, - ÚÂ·Â Ë ˜‡ÒÚË ÚÎÂÌÌÓÈ,
˜ÚÓ ÒÔËÚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ÁÂÏÎÂ, ÚÂ·Â ·Î‡„Ó‰‡ˇ
Ó·ÂÚ¯ÂÈ Â˜Ë ‰‡ ‚ „ÎÛıÓÌÂÏÓÈ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ.

Xullo, 1989

»˛Î¸ 1989
*****

Criticáronme por todo, menos polo tempo

Упрекали во всем, окромя погоды

Criticáronme por todo, menos polo tempo,
e autoameaceime a miúdo cun duro rescate.
Pero axiña, como quen di, quitarei as xarreteiras
e me convertirei nunha simple estrela.

”ÔÂÍ‡ÎË ‚Ó ‚ÒÂÏ, ÓÍÓÏˇ ÔÓ„Ó‰˚,
Ë Ò‡Ï ˇ „ÓÁËÎ ÒÂ·Â ˜‡ÒÚÓ ÒÛÓ‚ÓÈ ÏÁ‰ÓÈ.
ÕÓ ÒÍÓÓ, Í‡Í „Ó‚ÓˇÚ, ˇ ÒÌËÏÛ ÔÓ„ÓÌ˚
Ë ÒÚ‡ÌÛ ÔÓÒÚÓ Ó‰ÌÓÈ Á‚ÂÁ‰ÓÈ.

Escintilarei entre os cables como un tenente do ceo

ﬂ ·Û‰Û ÏÂˆ‡Ú¸ ‚ ÔÓ‚Ó‰‡ı ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÓÏ
ÌÂ·‡
Ë ÔˇÚ‡Ú¸Òˇ ‚ Ó·Î‡ÍÓ, ÒÎ˚¯‡ „ÓÏ,
ÌÂ ‚Ë‰ˇ, Í‡Í ‚ÓÈÒÍÓ ÔÓ‰ Ì‡ÚËÒÍÓÏ
¯ËÔÓÚÂ·‡
·ÂÊËÚ, ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÏÓ ÔÂÓÏ.

e ocultareime nunha nube a oír o trono,
a non ver como o exército baixo a presión do consumo
escapa perseguido pola pluma.
Cando derredor xa non existe aquilo que existía,
non importa que vos cerquen ou vos bombardeen.
Así o escolar, logo de ver unha vez en soños a tinta,
préstase á multiplicación mellor que táboa algunha.

Ó„‰‡ ‚ÓÍÛ„ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚÛ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ,
ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ·ÂÛÚ ‚‡Ò ‚ ÍÓÎ¸ˆÓ ËÎË ˝ÚÓ -·ÎËˆ.
“‡Í ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ, Û‚Ë‰Â‚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ‚Ó ÒÌÂ
˜ÂÌËÎ‡,
„ÓÚÓ‚ Í ÛÏÌÓÊÂÌ¸˛ ÎÛ˜¯Â ËÌ˚ı Ú‡·ÎËˆ.

entón, tal vez, a coiraza da inexistencia total
aprecie os seus intentos de transformación nun baruto
e por ese orifico me dea as grazas.

» ÂÒÎË Á‡ ÒÍÓÓÒÚ¸ Ò‚ÂÚ‡ ÌÂ Ê‰Â¯¸
ÒÔ‡ÒË·Ó,
ÚÓ Ó·˘Â„Ó, ÏÓÊÂÚ, ÌÂ·˚ÚËˇ ·ÓÌˇ
ˆÂÌËÚ ÔÓÔ˚ÚÍË ÂÂ ÔÂ‚‡˘ÂÌ¸ˇ ‚ ÒËÚÓ
Ë Á‡ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÚ ÏÂÌˇ.

1994

1994

E se pola velocidade da luz non esperas as grazas,

*****
Canción de amor

Love song

Se ti estiveses afogando, acudiría ao rescate,
envolveríate na miña manta e serviríache té quente.
Se eu fose shériff, arrestaríate e gardaríate
nunha cela baixo sete chaves.

If you were drowning, I'd come to the rescue,
wrap you in my blanket and pour hot tea.
If I were a sheriff, I'd arrest you and keep you
in a cell under lock and key.

Se ti foxes paxaro, editaría un disco
e escoitaría toda a noite sen parar o teu chío enxordecedor.
Se eu fose sarxento, serías o meu recruta,
e neno, asegúrocho, encantaríache a instrución.

If you were a bird, I'd cut a record
and listen all night long to your high-pitched trill.
If I were a sergeant, you'd be my recruit,
and boy, I can assure you, you'd love the drill.

Se ti foses china, aprendería a lingua,
queimaría moito incenso, vestiría roupa divertida.
Se ti foses espello, asaltaría o baño de mulleres,
daríache o meu carmín vermello, e o nariz che empoaría.

If you were Chinese, I'd learn the language,
burn a lot of incense, wear funny clothes.
If you were a mirror, I'd storm the Ladies',
give you my red lipstick, and puff your nose.

Se ti amases os volcáns, eu sería lava,
eructando sen descanso desde o meu manacial oculto.
E se ti fises a miña dona, eu sería o teu amante,
pois a Igrexa está firmemente contra o divorcio.

If you loved volcanoes, I'd be lava,
relentlessly erupting from my hidden source.
And if you were my wife, I'd be your lover,
because the Church is firmly against divorce.

1995

1995

*****
Agosto

Август

Pequenas vilas nas que non vos dirán a verdade.
E para que a necesitades, de todos modos é onte.
Os olmos murmuran trala ventá, asentindo a unha orografía

Ã‡ÎÂÌ¸ÍËÂ „ÓÓ‰‡, „‰Â ‚‡Ï ÌÂ ÒÍ‡ÊÛÚ Ô‡‚‰Û.
ƒ‡ Ë Á‡˜ÂÏ ‚‡Ï ÓÌ‡, ‚Â‰¸ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ -- ‚˜Â‡.
¬ˇÁ˚ ¯Û¯‡Ú Á‡ ÓÍÌÓÏ, ÔÓ‰‰‡ÍË‚‡ˇ
Î‡Ì‰¯‡ÙÚÛ,
ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÂÁ‰Û. √‰Â-ÚÓ „Û‰ËÚ Ô˜ÂÎ‡.

coñecida tan só para o tren. Nalgures zumba unha abella.
Logo de facer a súa carreira de encrucilladas, o paladín
é agora un semáforo; ademáis, por diante ten o río,
e a diferenza entre o espello no que vos contemplades
e a xente que xa non vos recorda tampouco é tan grande.
Cerradas á solleira, as contras están enroscadas con rexoubas
ou simplemente coa hedra para non meter a pata.
un adolescente bronceado que sae correndo ao recibidor
prívavos do futuro, levando uns simples calzóns.
Por iso anoitece amodo. O serán decote toma

—‰ÂÎ‡‚ ÒÂ·Â Í‡¸ÂÛ ËÁ ÔÂÂÔÛÚ¸ˇ, ‚ËÚˇÁ¸
Ò‡Ï ÚÂÔÂ¸ Ò‚ÂÚÓÙÓ; ÔÎ˛Ò, ‚ÔÂÂ‰Ë -- ÂÍ‡,
Ë ‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ÁÂÍ‡ÎÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ‚˚
„Îˇ‰ËÚÂÒ¸,
Ë ÚÂÏË, ÍÚÓ ‚‡Ò ÌÂ ÔÓÏÌËÚ, ÚÓÊÂ ÌÂ‚ÂÎËÍ‡.
«‡ÔÂÚ˚Â ‚ Ê‡Û, ÒÚ‡‚ÌË Û‚ËÚ˚ ÒÔÎÂÚÌÂ˛
ËÎË ÔÓÒÚÓ ÔÎ˛˘ÓÏ, ˜ÚÓ· ÌÂ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ÔÓÒ‡Í.
«‡„ÓÂÎ˚È ÔÓ‰ÓÒÚÓÍ, ‚˚·ÂÊ‡‚¯ËÈ ‚
ÔÂÂ‰Ì˛˛,
Û ‚‡Ò ÓÚ·Ë‡ÂÚ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÒÚÓˇ ‚ Ó‰ÌËı ÚÛÒ‡ı.

é directamente proporcional ao xentío ausente.

œÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÓÎ„Ó ÒÏÂÍ‡ÂÚÒˇ. ¬Â˜Â Ó·˚˜ÌÓ
ÓÚÎËÚ
‚ ÙÓÏÛ ‚ÓÍÁ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÒÓ ÒÚ‡ÚÛÂÈ Ë Ú.Ô.,
„‰Â ‚Á„Îˇ‰, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ˜ËÚ‡ÂÚÒˇ "¡Û‰¸ Ú˚
ÔÓÍÎˇÚ",
ÔˇÏÓ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÚÓÎÔÂ.

Xaneiro, 1996

<ˇÌ‚‡¸ 1996 „.>

forma de praza de estación, coa súa estatua, etc.,
onde unha mirada na que se le un “maldito sexas”

*****
*****

Bella Akhmadúlina
Izabella Akhátovna Akhmadúlina (10 de abril de 1937 – 29 de novembro de 2010). Foi filla dunha dunha familia
acomodada na xerarquía soviética. O seu pai era de orixe tártaro e a nai ruso-italiana. Durante os anos da II Guerra
Mundial foi evacuada á cidade de Ufá, nos Urais, e a súa crianza estivo a cargo da súa avoa de quen lle herdou o
gusto pola tradición poética rusa, especialmente Pushkin, Lermontov e Gogol. Despois da guerra volveu a Moscova e
demostrou talento para a poesía.
Por mor dese talento para a poesía decidiu matricularse no Instituto A. M. Gorki de Literatura. En 1954 casou con
Evgenii Evtushenko ao tempo que comezaba a publicar os seus primeiros versos no xornais para os que traballaba
Metrostróevets e Outubro, grazas ao apoio de vellos poetas como Antokólskii ou Vinokurov. En 1959 foi expulsada
temporalmente do Instituto polo desinterese que amosaba nas materias relacionadas co marxismo-leninismo así como
por negarse a apoiar a condena pública contra Borís Pasternak. Isto non impediu que se graduase un ano máis tarde.
En 1962 publica o seu primeiro libro de poemas “A corda”. A crítica tachouna de ser demasiado erótica e emocional,
e isto lle creou problemas para as súas seguintes publicacións.
Fíxose moi coñecida na década dos 60 grazas aos multitudinarios recitais ofrecidos xunto a outros poetas e cantantes
como Andrei Voznesenskii, Bulat Okudzhava, Evgenii Evtushenko ou Vladímir Vysotskii, que buscaban un espazo
de liberdade despois de décadas de represión stalinista. Os primeiros poemas de Bella Akhmadúlina crearon unha
grande expectación ao fixar a súa ollada en obxectos mundanos ou tarefas cotiás fronte a insípida literatura oficialista.
Aínda que a nova época traía aires de cambio e liberdade, a poesía de Akhmadúlina carece do ton político máis
presente noutros poetas do seu tempo.
Nos momentos de maior represión da era de Khrushev, Akhmadúlina foi expulsada do Sindicato de Escritores.
Refuxiouse na súa patria de adopción, Xeorxia, onde escribiu no xornal Xeorxia Literaria. Entre os poemas que
publicou neste xornal sobresae Historia da chuvia en 1963. A censura soviética veu neste poema unha crítica velada
as recepcións maxestosas que Khrushev facía no Kremlin. O poema describe as feridas mortais que unha sociedade
cínica e materialista infrinxe na inspiración da poeta. A calidade das súas traducións de poetas xeorxianos servíronlle
para poder reingresar no poderoso sindicato.
En 1968 edita a súa segunda colección de poemas “Calafrío” publicado en Frankfurt. Nela recolle poemas escritos
anteriormente como o poema longo “A miña xenealoxía” escrito entre 1962-1964. Os poemas máis salientables nesta
colección son Aventura na tenda de antigüidades e Calafrío. No primeiro poema a protagonista entra nunha tenda de
antigüidades e descobre que un anticuario de 200 anos non quere vender os seus obxectos á xente moderna que non
os sabe apreciar. No segundo poema, a narradora vese presa de calafríos tan violentos que asustan á veciñanza. Por
esta causa vese marxinada e ten dúbidas de querer sandar ou non.
Trala morte de Anna Akhmátova en 1966, Akhmadúlina vai pouco a pouco ganando sona ata converterse na poeta
rusa viva máis salientable. O seu ton apaixonado e apolítico chegou con facilidade á un grande número lectoras
femininas.
Akhmadúlina, en grande medida, segue a liña marcada por Anna Akhmátova (a muller, o amor, a soidade ou o
emprego da linguaxe cotiá ) e Marina Tsvetáieva (o proceso creativo, a natureza, a desencanto, o sufrimento,). Non
por iso abandona a tradición poética rusa baseada en Pushkin, Lermontov ou Pasternak. Na poética de Akhmadúlina é
raro atopar poemas de tipo político mais iso non lle impediu participar en eventos de apoio a disidentes como Andréi
Sakhárov, que lle custou non poder publicar entre 1980 e 1987, Lev Kopelev, Georgy Vladimov, or Vladimir
Voinovich.
En 1975 aparece o seu seguinte libros de poemas, Versos. É o período máis creativo de Akhmadúlina. Entre 1975 e
1977 publica tres novos libros: Soños de Xeorxia, A vela, e A xistra. En todos eles emerxen os dous temas centrais á
poética de Akhmadúlina: o amor e a creación poética. A súa poesía tórnase máis filosófica en contido e máis
complexa na forma. Destacan os elementos da natureza, que representan a voz da conciencia do ser humano.

Na década dos 80 Akhmadúlina edita con regularidade: O Segredo (1983), O xardín (1987), que recibiu o Premio
Estatal da URSS, Poemas (1988) e Obras Escollidas (1989). Coa chegada da perestroika nos anos 90 Akhmadúlina
recibe numerosos premios pola súa obra. Nestes anos destacan as coleccións O xoieiro e a chave (1994) e Obras
completas en tres volumes (1997), e en 2000 a escolma de poemas, artigos e textos en prosa Espello. Século XX.
Moitos dos seus poemas convertéronse en clásicos da literatura rusa. Os heroes das súas composicións son
personaxes femininos mais a súa poesía non é feminista. Para Akhmadúlina, o honor e o valor intensifican a esencia
tráxica da existencia se están representados por personaxes femininos. A súa poética evoluciona desde unha elegancia
clásica na rima do verso ata unha linguaxe poética que se torna máis complexa e espida.
O temperamento impetuoso e atrevido de Akhmadúlina supúxolle moitos problemas persoais como o apoio nunha cea
oficial ao escritor expatriado Solzhenitsin, ou o lanzamento dun zapato a un colega poeta por propor un brinde por
Stalin. Joseph Brodsky dixo dela que era a mellor poeta viva en ruso e considerouna herdeira en liña directa de
Pushkin e Pasternak.
*****
*****
Esta son eu: ás dúas da tarde

Это я - в два часа пополудни

Esta son eu: ás dúas da tarde
Un trofeo obtido pola comadroa.
Por min tocan o laúde.
Fanme cóxegas as variñas máxicas da fadas.
Só unha mácula sen contorno de cor dorada
comprende que esta alma son eu
nun tórrido día de verán de preguerra
contemplando a beleza da existencia.
“A tormenta cobre de néboa…”, e arrerú-arrerú,
afacíame a vivir, mais, ah,
son eu quen morre por mor da guerra
baixo a lúgubre vixilancia de Ufá.
Que brancos resultan o inverno e o hospital!
Doume conta de que non estou morta.
Entre as nubes quedan os rostros indescifrables
daqueles que morreron no meu lugar.
Co meu pouco agraciado rostro azulado
nada máis liberar o meu corpo do sufrimento,
esta son eu que con gran anticipación
escoito algo menor a un son.
Só máis tarde valorarei o costume
de escoitar o eterno, similar ás ondas,
intercambio de palabras das cousas anónimas
coa alma que establece o nome das cousas.
Esta son eu: co meu vestido de cor violeta,
altiva, nova e gordecha,
mais para o sorriso agoniante dos poetas
xa teño habituada a miña boca.
Igual que existe o tremor entre corazón e corazón
existe entre palabra e palabra un xogo.
O asunto tan só consiste en elementos sinxelos
que a contornen cos filigranas de pluma.
- Que as palabras sexan o noivo e a noiva!digo isto e ríome.
Como un crego nunha aldea perdida,
únoas en secreto matrimonio.

›ÚÓ ˇ - ‚ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ÔÓÔÓÎÛ‰ÌË
œÓ‚ËÚÛıÓÈ ‰Ó·˚Ú˚È ÚÓÙÂÈ.
Õ‡‰Ó ÏÌÓ˛ Ë„‡˛Ú Ì‡ Î˛ÚÌÂ.
ÃÌÂ ˘ÂÍÓÚÌÓ ÓÚ Ô‡ÎÓ˜ÂÍ ÙÂÈ.
ÀË¯¸ ‡ÒÔÎ˚‚ ÁÓÎÓÚËÒÚÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡
ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ‰Û¯‡ - ˝ÚÓ ˇ
‚ ÁÌÓÈÌ˚È ‰ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÎÂÚ‡
ÓÁË‡˛ Í‡ÒÛ ·˚ÚËˇ.
"¡Ûˇ Ï„ÎÓ˛...", Ë ·‡˛¯ÍË-·‡˛,
ˇ ÔÓ‚‡‰ËÎ‡Ò¸ ÊËÚ¸, ÌÓ, Û‚˚,˝ÚÓ ˇ ÓÚ ‚ÓÈÌ˚ ÔÓ„Ë·‡˛
ÔÓ‰ Û„˛Ï˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ ”Ù˚.
‡Í ·ÂÎÂ˛Ú ÁËÏ‡ Ë ·ÓÎ¸ÌËˆ‡!
«‡ÏÂ˜‡˛, ˜ÚÓ ÌÂ ÛÏÂÎ‡.
¬ Ó·Î‡Í‡ı ÌÂ‡Á·Ó˜Ë‚˚ ÎËˆ‡
ÚÂı, ÍÚÓ ÛÏÂÎË ‚ÏÂÒÚÓ ÏÂÌˇ.
— ÌÂÔË„ÓÊËÏ „ÓÎÛ·ÂÌ¸ÍËÏ ÎËÍÓÏ,
ÂÎÂ ‚˚ÔÓÒÚ‡‚ ÚÂÎÓ ËÁ ÏÛÍ,
˝ÚÓ ˇ ‚ ÔÂ‰‚ÍÛ¯ÂÌ¸Â ‚ÂÎËÍÓÏ
ÒÎ˚¯Û ÌÂ˜ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Á‚ÛÍ.
ÀË¯¸ ÔÓÚÓÏ ÓˆÂÌ˛ ˇ ÔË‚˚˜ÍÛ
ÒÎÛ¯‡Ú¸ ‚Â˜ÌÛ˛, ÚÓ˜ÌÓ ÔË·ÓÈ,
·ÂÁ˚ÏˇÌÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ ÔÂÂÍÎË˜ÍÛ
Ò ËÏÂÌÛ˛˘ÂÈ ‚Â˘Ë ‰Û¯ÓÈ.
›ÚÓ ˇ - ÏÓÈ Ì‡ˇ‰ ÙËÓÎÂÚÓ‚,
ˇ Ì‡‰ÏÂÌÌ‡, ˛Ì‡ Ë ÚÓÎÒÚ‡,
ÌÓ Í ÔÂ‰ÒÏÂÚÌÓÈ ÛÎ˚·ÍÂ ÔÓ˝ÚÓ‚
ˇ ÛÊÂ ÔËÛ˜ËÎ‡ ÛÒÚ‡.
—ÎÓ‚ÌÓ ‰ÓÊ¸ ÏÂÊ‰Û ÒÂ‰ˆÂÏ Ë ÒÂ‰ˆÂÏ,
ÂÒÚ¸ ÏÂÊ ÒÎÓ‚ÓÏ Ë ÒÎÓ‚ÓÏ Ë„‡.
ƒÂÎÓ ÎË¯¸ Á‡ ·ÂÒıËÚÓÒÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
Ó·‚ÂÒÚË ÂÂ ‚ˇÁ¸˛ ÔÂ‡.
- ¡˚Ú¸ ÒÎÓ‚‡Ï ÊÂÌËıÓÏ Ë ÌÂ‚ÂÒÚÓÈ!˝ÚÓ ˇ „Ó‚Ó˛ Ë ÒÏÂ˛Ò¸.
‡Í Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ ‚ „ÎÛ¯Ë ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍÓÈ,
ˇ ‚ÂÌ˜‡˛ Ëı Ú‡ÈÌ˚È ÒÓ˛Á.

Velaí por que as efémeras fadas
me colmaron de murmurios e risas.
Coa fronte e a curva da miña gorxa cantareira
oh, que distinta son dos demais.
Gústame esta marca de diferenza,
e, perseguindo unha remota presa,
a miña letra voa como un galgo novo,
e tras alcanzala se me conxelou a alma.
Esta son eu que maldice e chora.
Oxalá que a folla siga en branco.
Unha misión ditáronme desde o ceo:
non fun capaz de cumprila.
Tortureime a gorxa con bridas.
Como outros trenzan letras
eu non sei, fáltanme forzas, non o consigo,
non podo, soltádeme.
Esta son eu: unha ser pequeno
que é xemelga de todos,
que durme mentres fai o seu percorrido o tren,
apoiando na bolsa o seu pouco agraciado rostro.
Non me tocou excesiva fortuna,
grazas a Deus, non me tocou
ter máis recoñecemento ou máis riqueza
que ao resto dos meus veciños nesta terra.
Por ser sangue do sangue dos fatigados concidadáns,
está ben que nas súas longas filas,
nas tendas, no cine, nas estacións,
estea de última na caixa,
detrás dun rapaz espelido
e detrás dunha vella cun chal de la.
mesturándome con eles, como palabra con palabra
na miña e na súa lingua.

¬ÓÚ Á‡˜ÂÏ ÏËÏÓÎÂÚÌ˚Â ÙÂË
ÓÒ˚Ô‡ÎË Ò‚ÓÈ ¯ÂÔÓÚ Ë ÒÏÂı.
À·ÓÏ Ë ÔÂ‚˜ÂÒÍËÏ ‚˚„Ë·ÓÏ ¯ÂË,
Ó, Í‡Í ˇ ÌÂ ÔÓıÓÊ‡ Ì‡ ‚ÒÂı.
ﬂ Î˛·Î˛ ˝ÚÛ ÏÂÚÛ ÌÂÒıÓ‰ÒÚ‚‡,
Ë, Á‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ ‰Ó·˚˜ÂÈ ÒÔÂ¯‡,
˛ÌÓÈ „ÓÌ˜ÂÈ ÏÓÈ ÔÓ˜ÂÍ ÌÂÒÂÚÒˇ,
‚ÓÚ Ì‡ÒÚË„ - Ë ÓÁˇ·Î‡ ‰Û¯‡.
›ÚÓ ˇ ÔÓÍÎËÌ‡˛ Ë ÔÎ‡˜Û.
œÛÒÚ¸ ·ÛÏ‡„‡ ÔÂ·Û‰ÂÚ ·ÂÎ‡.
ÃÌÂ Ò ÌÂ·ÂÒ ‰ËÍÚÓ‚‡ÎË Á‡‰‡˜Û ˇ ÂÂ ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÌÂ ÒÏÓ„Î‡.
ﬂ ËÁÏÛ˜ËÎ‡ ÛÔˇÊ¸˛ ¯Â˛.
‡Í ‰Û„ËÂ ÔÎÂÚÛÚ ÔËÒ¸ÏÂÌ‡ ˇ ÌÂ ÁÌ‡˛, ÌÂÚ ÒËÎ, ÌÂ ÛÏÂ˛,
ÌÂ ÏÓ„Û, ÓÚÔÛÒÚËÚÂ ÏÂÌˇ.
›ÚÓ ˇ - ˜ÂÎÓ‚ÂÍ-ÌÂ‚ÂÎË˜Í‡,
‚ÒÂÏ, ÍÚÓ ÂÒÚ¸, ÔËıÓÊÛÒ¸ ·ÎËÁÌÂˆÓÏ,
ÒÔÎ˛, ÔÓÍÛ‰‡ Ë‰ÂÚ ˝ÎÂÍÚË˜Í‡,
Ô‡‚ Ì‡ ÒÛÏÍÛ ÌÂ‚Á‡˜Ì˚Ï ÎËˆÓÏ.
ÃÌÂ ÌÂ ‚˚Ô‡ÎÓ ÎË¯ÌÂÈ Û‰‡˜Ë,
ÒÎ‡‚‡ ·Ó„Û, ÌÂ ‚˚Ô‡ÎÓ ÏÌÂ
·˚Ú¸ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÂÈ ËÎË ·Ó„‡˜Â
‚ÒÂı ÒÓÒÂ‰ÂÈ ÏÓËı ÔÓ ÁÂÏÎÂ.
œÎÓÚ¸ ÓÚ ÔÎÓÚË ÒÓ„‡Ê‰‡Ì ÛÒÚ‡Î˚ı,
ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ‚ Ëı ‰ÎËÌÌÓÏ ÒÚÓ˛
‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı, ‚ ÍËÌÓ, Ì‡ ‚ÓÍÁ‡Î‡ı
ˇ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ˛ ‚ Í‡ÒÒÛ ÒÚÓ˛ ÔÓÁ‡‰Ë Ô‡ÂÌ¸Í‡ Û‰‡ÎÓ„Ó
Ë ÒÚ‡ÛıË ‚ ÔÛıÓ‚ÓÏ ÔÎ‡ÚÍÂ,
ÒÎË‚¯ËÒ¸ Ò ÌËÏË, Í‡Í ÒÎÓ‚Ó Ë ÒÎÓ‚Ó
Ì‡ ÏÓÂÏ Ë Ì‡ Ëı ˇÁ˚ÍÂ.

1950

1950
*****

Chuvia na cara e nas clavículas

Дождь в лицо и ключицы

Chuvia na cara e nas clavículas,
e sobre os mastros o trono.
A ti ocorreuche comigo
o mesmo que á tormenta co navío.

ƒÓÊ‰¸ ‚ ÎËˆÓ Ë ÍÎ˛˜Ëˆ˚,
Ë Ì‡‰ Ï‡˜Ú‡ÏË „ÓÏ.
“˚ ÒÓ ÏÌÓÈ ÔËÍÎ˛˜ËÎÒˇ,
ÒÎÓ‚ÌÓ ¯ÚÓÏ Ò ÍÓ‡·ÎÂÏ.

Pase dun xeito ou doutro…
Non quero ni sabelo se me estrelarei contra a dor,
ou ata a felicidade voarei.

“Ó ÎË ·Û‰ÂÚ, ‰Û„ÓÂ...
ﬂ Ë ÁÌ‡Ú¸ ÌÂ ıÓ˜Û ‡ÁÓ·¸˛Ò¸ ÎË Ó „ÓÂ,
ËÎË ‚ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚ÎÂ˜Û.

E teño medo e me divirto,
igual que aquel navío…

ÃÌÂ Ë ÒÚ‡¯ÌÓ, Ë ‚ÂÒÂÎÓ,
Í‡Í ÚÓÏÛ ÍÓ‡·Î˛...

Non me arrepinto de coñecerte.
Non teño medo de amarte.

ÕÂ Ê‡ÎÂ˛, ˜ÚÓ ‚ÒÚÂÚËÎ‡.
ÕÂ ·Ó˛Ò¸, ˜ÚÓ Î˛·Î˛.

1955

1955
*****

As flores

Цветы

As flores medraban no invernadoiro.
Os teitos as resgardaban.
As súas raíces saciadas engordaban
e eran os seus pétalos delicados.

÷‚ÂÚ˚ ÓÒÎË ‚ Ó‡ÌÊÂÂÂ.
»ı Óı‡ÌˇÎË ÔÓÚÓÎÍË.
»ı ÍÓÌË Ò˚Ú˚Â ÊËÂÎË
Ë ·˚ÎË ÎÂÔÂÒÚÍË ÚÓÌÍË.

Engadíaselles amarga potasa
e moitos outros sales,
para que o ollo amarelo acastañado do pensamento
mirase máis redondo e máis contento.

»Ï ÔÓ‰Ò˚Ô‡ÎË „Ó¸ÍËÈ Í‡ÎËÈ
Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰Û„Ëı ÒÓÎÂÈ,
˜ÚÓ· „Î‡Á ‡Ì˛ÚËÌ ÊÂÎÚÓ-Í‡ËÈ
ÒÏÓÚÂÎ ÍÛ„ÎÂÈ Ë ‚ÂÒÂÎÂÈ.

As flores medraban no invernadoiro.
Dábaselles luz e terra
non por sentir compaixón delas
nin por coidalas para moito tempo.

÷‚ÂÚ˚ ÓÒÎË ‚ Ó‡ÌÊÂÂÂ.
»Ï ‰‡ÎË Ò‚ÂÚ‡ Ë ÁÂÏÎË
ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı Ê‡ÎÂÎË
ËÎË Ì‡‰ÓÎ„Ó ·ÂÂ„ÎË.

Regálanse nas festas en recordo,
pero méteme medo o seu destino,
porque nunca ulirán igual
que as que os xardíns dan.

»ı ‰‡ˇÚ Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ Ì‡ Ô‡ÏˇÚ¸,
ÌÓ ÏÌÂ - ÏÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ Ëı ÒÛ‰¸·˚,
‚Â‰¸ ÌËÍÓ„‰‡ ËÏ Ú‡Í ÌÂ Ô‡ıÌÛÚ¸,
Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú Ò‡‰˚.

Nos labios non han quedar,
elas non randearán o abellón,
elas xamais poderán adiviñar
o que a terra mollada vai significar.

»Ï Ì‡ „Û·‡ı ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ,
ËÏ ÌÂ ‡ÒÍ‡˜Ë‚‡Ú¸ ¯ÏÂÎˇ,
ËÏ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‰Ó„‡‰‡Ú¸Òˇ,
˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ ÏÓÍ‡ˇ ÁÂÏÎˇ.

1956

1956
*****

Non me dediques moito tempo

Не уделяй мне много времени

Non me dediques moito tempo,
Non me fagas preguntas.
Con esa mirada bondadosa e leal
Non roces a miña man.

ÕÂ Û‰ÂÎˇÈ ÏÌÂ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË,
¬ÓÔÓÒÓ‚ ÏÌÂ ÌÂ Á‡‰‡‚‡È.
√Î‡Á‡ÏË ‰Ó·˚ÏË Ë ‚ÂÌ˚ÏË
–ÛÍË ÏÓÂÈ ÌÂ Á‡‰Â‚‡È.

En primavera non pases polos charquiños,
Polas pegadas da miña pegada.
Sei que de novo non sairá
Deste encontro nada.

ÕÂ ÔÓıÓ‰Ë ‚ÂÒÌÓÈ ÔÓ ÎÛÊËˆ‡Ï,
œÓ ÒÎÂ‰Û ÒÎÂ‰‡ ÏÓÂ„Ó.
ﬂ ÁÌ‡˛ - ÒÌÓ‚‡ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒˇ
»Á ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë ÌË˜Â„Ó.

Pensas que por orgullo
Camiño, sen ter amistade contigo feita?
Non é por orgullo senón por amarga pena
Polo que manteño a cabeza tan ergueita.

“˚ ‰ÛÏ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ˇ ËÁ „Ó‰ÓÒÚË
’ÓÊÛ, Ò ÚÓ·Ó˛ ÌÂ ‰ÛÊÛ?
ﬂ ÌÂ ËÁ „Ó‰ÓÒÚË - ËÁ „ÓÂÒÚË
“‡Í ÔˇÏÓ „ÓÎÓ‚Û ‰ÂÊÛ.

1957

1957

*****
Xa cantos anos pola miña rúa

По улице моей который год

Xa cantos anos pola miña rúa
soan eses pasos: os meus amigos vanse.
A lenta retirada dos amigos meus
comprace á escuridade trala ventá.

œÓ ÛÎËˆÂ ÏÓÂÈ ÍÓÚÓ˚È „Ó‰
Á‚Û˜‡Ú ¯‡„Ë - ÏÓË ‰ÛÁ¸ˇ ÛıÓ‰ˇÚ.
ƒÛÁÂÈ ÏÓËı ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÛıÓ‰
ÚÓÈ ÚÂÏÌÓÚÂ Á‡ ÓÍÌ‡ÏË Û„Ó‰ÂÌ.

Abandonados quedan os asuntos dos meus amigos,
non hai nin música nin canto na súas casas,
e tan só, como antes, as rapazas de Degas
axustanse as plumas azuladas.

«‡ÔÛ˘ÂÌ˚ ÏÓËı ‰ÛÁÂÈ ‰ÂÎ‡,
ÌÂÚ ‚ Ëı ‰ÓÏ‡ı ÌË ÏÛÁ˚ÍË, ÌË ÔÂÌ¸ˇ,
Ë ÎË¯¸, Í‡Í ÔÂÊ‰Â, ‰Â‚Ó˜ÍË ƒÂ„‡
„ÓÎÛ·ÂÌ¸ÍËÂ ÓÔ‡‚Îˇ˛Ú ÔÂ¸ˇ.

Ben, vale; oxalá non vos esperte o medo
a vós, indefensos, no medio desta noite.
A misteriosa paixón pola traizón,
amigos meus, anubra os vosos ollos.

ÕÛ ˜ÚÓ Ê, ÌÛ ˜ÚÓ Ê, ‰‡ ÌÂ ‡Á·Û‰ËÚ ÒÚ‡ı
‚‡Ò, ·ÂÁÁ‡˘ËÚÌ˚ı, ÒÂ‰Ë ˝ÚÓÈ ÌÓ˜Ë.
ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÒÚ‡ÒÚ¸,
‰ÛÁ¸ˇ ÏÓË, ÚÛÏ‡ÌËÚ ‚‡¯Ë Ó˜Ë.

Ah soidade, que carácter máis cruel tes!
Escintilando como o férreo compás,
con que frialdade pechas o círculo,
sen atender certezas vas.

Œ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Ó, Í‡Í Ú‚ÓÈ ı‡‡ÍÚÂ ÍÛÚ!
œÓÒ‚ÂÍË‚‡ˇ ˆËÍÛÎÂÏ ÊÂÎÂÁÌ˚Ï,
Í‡Í ıÓÎÓ‰ÌÓ Ú˚ Á‡Ï˚Í‡Â¯¸ ÍÛ„,
ÌÂ ‚ÌÂÏÎˇ Û‚ÂÂÌ¸ˇÏ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚Ï.

Así que, convócame e condecórame!
O mimado teu, o aloumiñado por ti,
atoparei consolo ao me arrimar ao teu peito,
lavareime coa túa friaxe azulada.

“‡Í ÔËÁÓ‚Ë ÏÂÌˇ Ë Ì‡„‡‰Ë!
“‚ÓÈ ·‡ÎÓ‚ÂÌ¸, Ó·Î‡ÒÍ‡ÌÌ˚È ÚÓ·Ó˛,
ÛÚÂ¯ÛÒ¸, ÔËÒÎÓÌˇÒ¸ Í Ú‚ÓÂÈ „Û‰Ë,
ÛÏÓ˛Ò¸ Ú‚ÓÂÈ ÒÚÛÊÂÈ „ÓÎÛ·Ó˛.

Déixame alzarme na punta dos pés no teu bosque,
naquel extremo do pausado xesto
atopar a follaxe e levala á cara,
e sentir a orfandade como un nirvana.

ƒ‡È ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ ˆ˚ÔÓ˜ÍË ‚ Ú‚ÓÂÏ ÎÂÒÛ,
Ì‡ ÚÓÏ ÍÓÌˆÂ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ„Ó ÊÂÒÚ‡
Ì‡ÈÚË ÎËÒÚ‚Û, Ë ÔÓ‰ÌÂÒÚË Í ÎËˆÛ,
Ë Ó˘ÛÚËÚ¸ ÒËÓÚÒÚ‚Ó, Í‡Í ·Î‡ÊÂÌÒÚ‚Ó.

Concédeme o o silencio das túas bibliotecas,
as melodías austeras dos teus concertos,
e, sabia, esquecerei aqueles
que morreron ou arestora seguen vivos.

ƒ‡ÛÈ ÏÌÂ ÚË¯¸ Ú‚ÓËı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ,
Ú‚ÓËı ÍÓÌˆÂÚÓ‚ ÒÚÓ„ËÂ ÏÓÚË‚˚,
Ë - ÏÛ‰‡ˇ - ˇ ÔÓÁ‡·Û‰Û ÚÂı,
ÍÚÓ ÛÏÂÎË ËÎË ‰ÓÒÂÎÂ ÊË‚˚.

E coñecerei a sabedoría e a tristeza,
o seu significado secreto me confiarán os obxectos.
A natureza, ao arrimarse aos meus ombros,
revelará os seus infantís segredos.

» ˇ ÔÓÁÌ‡˛ ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Ë ÔÂ˜‡Î¸,
Ò‚ÓÈ Ú‡ÈÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ ‰Ó‚ÂˇÚ ÏÌÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚.
œËÓ‰‡, ÔËÒÎÓÌˇÒ¸ Í ÏÓËÏ ÔÎÂ˜‡Ï,
Ó·˙ˇ‚ËÚ Ò‚ÓË ‰ÂÚÒÍËÂ ÒÂÍÂÚ˚.

E xusto entón, das lágrimas, da escuridade,
da pobre ignorancia do pasado
as fermosas faccións dos meus amigos
aparecerán e se diluirán de novo.

» ‚ÓÚ ÚÓ„‰‡ - ËÁ ÒÎÂÁ, ËÁ ÚÂÏÌÓÚ˚,
ËÁ ·Â‰ÌÓ„Ó ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚‡ ·˚ÎÓ„Ó
‰ÛÁÂÈ ÏÓËı ÔÂÍ‡ÒÌ˚Â ˜ÂÚ˚
ÔÓˇ‚ˇÚÒˇ Ë ‡ÒÚ‚ÓˇÚÒˇ ÒÌÓ‚‡.

1959

1959
*****

Despedida

Прощание

E por último direi:
adeus, non prometas amarme.
Vólvome tola. Ou é que estou alcanzando
o grao sumo de loucura.

¿ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ ˇ ÒÍ‡ÊÛ:
ÔÓ˘‡È, Î˛·ËÚ¸ ÌÂ Ó·ˇÁÛÈÒˇ.
— ÛÏ‡ ÒıÓÊÛ. »Î¸ ‚ÓÒıÓÊÛ
Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ·ÂÁÛÏÒÚ‚‡.

Como amaches? Mollaches os labios
coa perdición. Esa non é o tema.
Como amaches? Destruíchesme,
mais destruíchesme con tanta torpeza.

‡Í Ú˚ Î˛·ËÎ? - Ú˚ ÔË„Û·ËÎ
ÔÓ„Ë·ÂÎË. ÕÂ ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÂÎÓ.
‡Í Ú˚ Î˛·ËÎ? - Ú˚ ÔÓ„Û·ËÎ,
ÌÓ ÔÓ„Û·ËÎ Ú‡Í ÌÂÛÏÂÎÓ.

A crueldade do tiro fallado… Ah, non
tes perdón. Segue vivo o corpo
e deambula, ve o mundo real,
mais baleiro quedou o meu corpo.

∆ÂÒÚÓÍÓÒÚ¸ ÔÓÏ‡ı‡... Œ, ÌÂÚ
ÚÂ·Â ÔÓ˘ÂÌ¸ˇ. ∆Ë‚Ó ÚÂÎÓ
Ë ·Ó‰ËÚ, ‚Ë‰ËÚ ·ÂÎ˚È Ò‚ÂÚ,
ÌÓ ÚÂÎÓ ÏÓÂ ÓÔÛÒÚÂÎÓ.

Un mínimo traballo a mente
aínda rexe. Mais caéronme os brazos,
E como nunha pequena bandada, oblicuamente,
vanse os olores e os sons.

–‡·ÓÚÛ Ï‡ÎÛ˛ ‚ËÒÓÍ
Â˘Â ‚Â¯ËÚ. ÕÓ Ô‡ÎË ÛÍË,
Ë ÒÚ‡ÈÍÓ˛, Ì‡ËÒÍÓÒÓÍ,
ÛıÓ‰ˇÚ Á‡Ô‡ıË Ë Á‚ÛÍË.

1960

1960
*****

Arrepío

Озноб

Será que estou enferma, hai tres días que tremo
como o cabalo que agarda a súa carreira.
O meu arrogante veciño de escaleira
mesmo exclamou:
— Como tremes, Bella!

’‚Ó‡˛, ˜ÚÓ ÎË, - ÚÂÚËÈ ‰ÂÌ¸ ‰ÓÊÛ,
Í‡Í ÎÓ¯‡‰¸, ÓÊË‰‡˛˘‡ˇ ·Â„‡.
Õ‡‰ÏÂÌÌ˚È ÏÓÈ ÒÓÒÂ‰ ÔÓ ˝Ú‡ÊÛ
Ë ÚÓÚ ‚ÒÍË˜‡Î:
— ‡Í ‚˚ ‰ÓÊËÚÂ, ¡ÂÎÎ‡!

Pero entra en razón! Esta estraña enfermidade túa
está facendo tremer as paredes e filtrándose en todo.
Excita o ánimo dos meus fillos
e de noite fai repenicar os meus cacharros.

ÕÓ Ó·‡ÁÛÏ¸ÚÂÒ¸! —Ú‡ÌÌ˚È ‚‡¯ ÌÂ‰Û„
ÍÓÎÂ·ÎÂÚ ÒÚÂÌ˚ Ë ÒÍ‚ÓÁËÚ ÔÓ‚Ò˛‰Û.
ÃÓËı ‰ÂÚÂÈ ÓÌ ‚ÓÒÔ‡ÎˇÂÚ ‰Ûı
Ë ÔÓ ÌÓ˜‡Ï Á‚ÓÌËÚ ‚ ÏÓ˛ ÔÓÒÛ‰Û.

Respondinlle eu:
— Estou tremendo
máis e máis, sen mala intención.
É máis, di na escaleira
que esta tarde marcho de casa.

≈ÏÛ ˇ ÓÚ‚Â˜‡Î‡:
— ﬂ ‰ÓÊÛ
‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ - ·ÂÁ ÛÏ˚ÒÎ‡ ıÛ‰Ó„Ó.
¿ ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÔÂÂ‰‡ÈÚÂ ˝Ú‡ÊÛ,
˜ÚÓ ‚Â˜ÂÓÏ ˇ ÛıÓÊÛ ËÁ ‰ÓÏ‡.

Mais ese tremor moi forte me sacudía,
nas miñas palabras intercalaba as súas equivocacións,
bailaricaba pola miña perna, impedía
xuntar os labios para o sorriso.

ÕÓ ˝ÚÓÚ ÚÂÔÂÚ Ú‡Í ÏÂÌˇ ÚÂÔ‡Î,
‚ ÏÓË ÒÎÓ‚‡ ‚ÒÚ‡‚ÎˇÎ Ò‚ÓË Ó¯Ë·ÍË,
ÏÓÂÈ ÌÓ„ÓÈ ÔËÔÎˇÒ˚‚‡Î, ÏÂ¯‡Î
„Û·‡Ï ÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òˇ ‰Îˇ ÛÎ˚·ÍË.

O meu veciño, inclinado sobre o van da escaleira,
óbservabame con aprensión pero sen hipocresía.
Eu asegureille:
— Acabas de ver
o prólogo. Que vai vir despois?

—ÓÒÂ‰ ÏÓÈ, ÔÂÂ‚ÂÒË‚¯ËÒ¸ ‚ ÔÓÎÂÚ,
ÒÎÂ‰ËÎ Á‡ ÏÌÓÈ ·ÂÁ„ÎË‚Ó, ÌÓ ·ÂÁ Ù‡Î¸¯Ë.
≈„Ó ˇ Ó·Ì‡‰ÂÊËÎ‡:
— œÓÎÓ„
‚˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎË. ◊ÚÓ-ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â?

O guión da miña enfermidade non se aburría!
En min mesma distinguía, coa ollada dorida,
o faiscar de criaturas feroces e estrañas
igual que nunha gotiña de auga baixo o microscopio.

ÃÓÂÈ ·ÓÎÂÁÌË ÌÂ ÒÍÛ˜‡Î Ò˛ÊÂÚ!
¬ ÒÂ·Â ˇ ‡ÁÎË˜‡Î‡, ‚Á„Îˇ‰ÓÏ ÒÍÓ·Ì˚Ï,
ÏÂÎ¸Í‡Ì¸Â ‰ËÍËı Ë ˜ÛÊËı ÒÛ˘ÂÒÚ‚,
Í‡Í ‚ Í‡ÔÂÎ¸ÍÂ ‚Ó‰˚ ÔÓ‰ ÏËÍÓÒÍÓÔÓÏ.

Azoutábame cada vez máis o tremor,
cravábame na pel punzantes aguillóns.
Así a chuvia golpea un chopo,
castigando todas as súas folliñas.

¬ÒÂ ÚˇÊÂÎÂÈ ÏÂÌˇ ıÎÂÒÚ‡Î‡ ‰ÓÊ¸,
‚·Ë‚‡Î‡ ‚ ÍÓÊÛ ÓÒÚ˚Â „‚ÓÁ‰Ó˜ÍË.
“‡Í ÔÓ ÓÒËÌÂ Û‰‡ˇÂÚ ‰ÓÊ‰¸,
Ì‡Í‡Á˚‚‡ˇ ‚ÒÂ ÂÂ ÎËÒÚÓ˜ÍË.

Eu pensaba: que rápido me poño en pé!
Fóra os músculos se desbocan e se divirten!
O meu propio corpo, derrocada a miña potestade,
comportábase libre e disoluto.

ﬂ ‰ÛÏ‡Î‡: Í‡Í ·˚ÒÚÓ ˇ ÒÚÓ˛!
œÓ˜¸ ÏÛÒÍÛÎ˚ ÌÂÒÛÚÒˇ Ë ÂÁ‚ˇÚÒˇ!
ÃÓÂ ÊÂ ÚÂÎÓ, Ò‚Â„ÌÛ‚ ‚Î‡ÒÚ¸ ÏÓ˛,
‚Â‰ÂÚ ÒÂ·ˇ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë ‡Á‚ˇÁÌÓ.

Afástase de min cada vez máis! ¿E se de súpeto
desaparecese libre e perigoso,
igual que da man dun neno se solta un globo
e a cordiña se desenfía do dedo?

ŒÌÓ ‚ÒÂ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÏÂÌˇ! ¿ ‚‰Û„
ÓÌÓ ËÒ˜ÂÁÌÂÚ ‚ÓÎ¸ÌÓ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ,
Í‡Í ÛÒÍÓÎ¸Á‡ÂÚ ¯‡ ËÁ ‰ÂÚÒÍËı ÛÍ
Ë ÌËÚÓ˜ÍÛ ‡ÁÏ‡Ú˚‚‡ÂÚ Ò Ô‡Î¸ˆ‡?

Non me gustaba nada iso.
Ao médico
díxenlle, se ben azorada ante el:
— Sabe, son orgullosa e non quero
no sucesivo soportar a desobediencia do meu corpo.

¬ÒÂ ˝ÚÓ ÏÌÂ ÌÂ Ì‡‚ËÎÓÒ¸.
¬‡˜Û
ÒÍ‡Á‡Î‡ ˇ, ıÓÚ¸ ÔÂÂ‰ ÌËÏ Ó·ÂÎ‡:
— ﬂ, ÁÌ‡ÂÚÂ, „Ó‰‡ Ë ÌÂ ıÓ˜Û
ÒÌÓÒËÚ¸ Ë ‚ÔÂ‰¸ ÌÂÔÓÒÎÛ¯‡Ì¸Â ÚÂÎ‡.

O médico explicoume:
— A súa enfermidade é simple.
Sería algo totalmente inofensivo,
pero a frecuencia das súas vibracións
impídeme o seu exame; a vostede non se lle ve.

¬‡˜ Ó·˙ˇÒÌËÎ:
— ¬‡¯‡ ·ÓÎÂÁÌ¸ ÔÓÒÚ‡.
ŒÌ‡ ·˚Î‡ · Ë ‚Ó‚ÒÂ ·ÂÁÓ·Ë‰Ì‡,
ÌÓ ‚‡¯Ëı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ˜‡ÒÚÓÚ‡
ÔÂÔˇÚÒÚ‚ÛÂÚ ÓÒÏÓÚÛ - ‚‡Ò ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ.

Resulta que cando vibra o obxecto
e son tan altos os seus pequenos movementos,
visualmente case se reduce a cero
e ten aspecto dunha débil nebulosa.

¬ÓÚ Ú‡Í, ÍÓ„‰‡ ‚Ë·ËÛÂÚ ÔÂ‰ÏÂÚ
Ë ‚ÂÎËÍ‡ Â„Ó ‰‚ËÊÂÌËÈ Ï‡ÎÓÒÚ¸,
ÓÌ ÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ÚË Ò‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÌÂÚ
Ë ‚˚„Îˇ‰ËÚ, Í‡Í ÒÎ‡·‡ˇ ÚÛÏ‡ÌÌÓÒÚ¸.

O médico aplicou o seu aparato dourado
contra as miñas formacións sen identificar.
e unha aguda marusía eléctrica
arrefrioume coa súa labarada verde.

¬‡˜ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎ Ò‚ÓÈ ÁÓÎÓÚÓÈ ÔË·Ó
Í ÏÓËÏ ÔÂ‰ÏÂÚ‡Ï ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï,
Ë ÓÒÚ˚È ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÔË·ÓÈ
ÓıÓÎÓ‰ËÎ ÏÂÌˇ Ó„ÌÂÏ ÁÂÎÂÌ˚Ï.

Horrorizadas quedaron a agulla e a escala!
Disparouse o mercurio nun salto desenfreado!
Proseguiu un agoniante sobresalto do vidro,
e as estelas rebentaron o sangue dos meus dedos.

» ÛÊ‡ÒÌÛÎËÒ¸ ÒÚÂÎÍ‡ Ë ¯Í‡Î‡!
¬Á˚„‡Î‡ ÚÛÚ¸ ‚ ÌÂËÒÚÓ‚ÓÏ ÔÓ‰ÒÍÓÍÂ!
œÓÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÔÂ‰ÒÏÂÚÌ˚È ‚ÒÔÎÂÒÍ ÒÚÂÍÎ‡,
Ë ÍÓ‚¸ ËÁ Ô‡Î¸ˆÂ‚ ‚˚ÒÂÍÎË ÓÒÍÓÎÍË.

Alármese, prezado doutor! Observe!
Mais el, en absoluto confuso,
proclamou:
— O seu pobre organismo
agora funciona con normalidade.

¬ÒÚÂ‚ÓÊ¸Òˇ, ‰Ó·˚È ‰ÓÍÚÓ, Ó„ÎˇÌËÒ¸!
ÕÓ ÓÌ, ÌÂ ÓÁ‡‰‡˜ÂÌÌ˚È ÌËÏ‡ÎÓ,
ÔÓ‚ÓÁ„Î‡ÒËÎ:
— ¬‡¯ ·Â‰Ì˚È Ó„‡ÌËÁÏ
ÒÂÈ˜‡Ò ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ.

Puxenme triste. Sabíame
parte desta medida superior.
Ao non caber na estreiteza de mente
planaba sobre min o seu número desmedido.

ÃÌÂ ÒÚ‡ÎÓ „ÛÒÚÌÓ. «Ì‡Î‡ ˇ Ò‡Ï‡
Ò‚Ó˛ ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸ Í ˝ÚÓÈ ‚˚Ò¯ÂÈ ÌÓÏÂ.
ÕÂ ÛÏÂ˘‡ˇÒ¸ ‚ ÛÁÓÒÚË ÛÏ‡,
ÔÎ˚Î Ì‡‰Ó ÏÌÓÈ ÂÂ ˜ÂÁÏÂÌ˚È ÌÓÏÂ.

E, cunha cifra de moitos ceros de tormentos

», ÏÌÓ„ÓÁÌ‡˜ÌÓÈ ˆËÙÓ˛ Ï˚Ú‡ÒÚ‚

instruído, o sistema nervioso,
atravesando como un resorte o colchón,
esfolábame a pel e asubiaba ao redor.

Ì‡Û˜ÂÌÌ‡ˇ, ÌÂ‚Ì‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡,
ÔÓ·Ë‚¯ËÒ¸, Í‡Í ÔÛÊËÌ˚ ÒÍ‚ÓÁ¸ Ï‡Ú‡ˆ,
‚‡Î‡ ÏÌÂ ÍÓÊÛ Ë ‚ÓÍÛ„ Ò‚ËÒÚÂÎ‡.

O pulso desbocado que me deforma a man
constantemente retumbaba, constantemente desexaba libedade.
No fin de contas pensaba: ao diaño! Aínda que sexa
afogarei con el, como San Petersburgo co Nieva!

”Ó‰Û˛˘ËÈ ÍËÒÚ¸ Ó„ÓÏÌ˚È ÔÛÎ¸Ò
‚ÒÂ„‰‡ „Û‰ÂÎ, ‚ÒÂ„‰‡ ıÓÚÂÎ Ì‡ ‚ÓÎ˛.
¬ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ Í‡Á‡ÎÓÒ¸: Í ˜ÂÚÛ! œÛÒÚ¸
ËÏ Á‡ıÎÂ·ÌÛÒ¸, Í‡Í œÂÚÂ·Û„ ÕÂ‚Ó˛!

E ás noites, o cerebro se agudizará, coa espera.
O oído estará tan aberto, tan excitado polo silencio,
que ao rinchar unha porta ou caer un libro,
e… un impacto! e abonda! e acabouse comigo!

¿ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï - ÏÓÁ„ Ì‡‚ÓÒÚËÚÒˇ, Ê‰ÂÚ.
—ÎÛı Ú‡Í ÓÚÍ˚Ú, Ú‡Í ‚Á‚ËÌ˜ÂÌ ÚË¯ËÌÓ˛,
˜ÚÓ ÒÍËÔÌÂÚ ‰‚Â¸ ËÎ¸ ÍÌË„‡ ÛÔ‡‰ÂÚ,
Ë - ‚Á˚‚! Ë - ‚ÒÂ! Ë - ÍÓÌ˜ÂÌÓ ÒÓ ÏÌÓ˛!

Si, non me atrevín a domar as feras
que habitan en min, que chuchan o sangue da carne.
Ante min sempre había viruxe das portas!
Ante min sempre a vela, tras prenderse de repente, se apagaba!

ƒ‡, ˇ ÌÂ ÒÏÂÎ‡ ÛÍÓÚËÚ¸ Á‚ÂÂÈ,
‚ ÏÂÌˇ ‚ÒÂÎÂÌÌ˚ı, ÊÛ˘Ëı ÍÓ‚¸ ËÁ ÏˇÒ‡.
œË ÏÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÚÓˇÎ ÒÍ‚ÓÁÌˇÍ ‰‚ÂÂÈ!
œË ÏÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ò‚Â˜‡, ‚‰Û„ ‚ÒÔ˚ıÌÛ‚,
„‡ÒÎ‡!

Nas miñas pupilas, a piques de caer,
brillaba a eterna mole das lágrimas.
Eu, todo botaba a perder co meu ser! Eu, o paraíso
corrompería coa terrible incomodidade do inferno.

¬ ÏÓËı Á‡˜Í‡ı, Ì‡‚ËÒÌÛ‚ ˜ÂÂÁ Í‡È,
ÒÎÂÁ˚ Ò‚ÂÚÎÂÎ‡ ‚Â˜Ì‡ˇ „ÓÏ‡‰‡.
ﬂ - ‚ÒÂ ÒÓ·Ó˛ ÔÓÚËÎ‡! ﬂ - ‡È
‡ÒÚÎËÎ‡ · „ÓÁÌ˚Ï ÌÂÛ˛ÚÓÏ ‡‰‡.

O médico prescribiume o seu latín correspondente,
e coa sabedoría que agroma no ser humano,
como a música polos reviraganchos da partitura,
unha rapaza líaa na botica.

¬‡˜ ‚˚ÔËÒ‡Î ÏÌÂ ‰ÓÎÊÌÛ˛ Î‡Ú˚Ì¸,
Ë Ò ÏÛ‰ÓÒÚ¸˛, ˆ‚ÂÚÛ˘ÂÈ ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÂ,
Í‡Í ÏÛÁ˚ÍÛ ÔÓ ÌÓÚÌ˚Ï Á‡ÔˇÚ˚Ï,
ÂÂ ˜ËÚ‡Î‡ ‰Â‚Û¯Í‡ ‚ ‡ÔÚÂÍÂ.

E velaí que agora está amolecida toda a miña casa
co bico curativo da valeriana,
e a medicina coa súa lingua mentolada
lámbeme desde hai tempo as feridas.

» ‚ÓÚ ÚÂÔÂ¸ ‡ÁÌÂÊÂÌ ‚ÂÒ¸ ÏÓÈ ‰ÓÏ
ˆÂÎÂ·Ì˚Ï ÔÓˆÂÎÛÂÏ ‚‡ÎÂ¸ˇÌ˚,
Ë ÏÂ‰ËˆËÌ‡ ÏˇÚÌ˚Ï ˇÁ˚ÍÓÏ
‰‡‚ÌÓ ÏÓË Á‡ÎËÁ˚‚‡ÂÚ ‡Ì˚.

O veciño está contento. Tres veces seguidas
felicitoume pola recuperación
por medio dos seus fillos e, din,
que me eloxiara ante a directiva da comunidade.

—ÓÒÂ‰ ‰Ó‚ÓÎÂÌ, ÚÂÚËÈ ‡Á ÔÓ‰ˇ‰
ÓÌ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÎ ÏÂÌˇ Ò ‚˚Á‰ÓÓ‚ÎÂÌ¸ÂÏ
˜ÂÂÁ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ Ë, „Ó‚ÓˇÚ,
ı‚‡ÎËÎ ÏÂÌˇ ÔÂ‰ ‰ÓÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌ¸ÂÏ.

Devolvín as visitas e as deudas,
contestei as cartas. Saio a pasear,
dando voltas con especial proveito.
Na despensa non me permito ter viño.

ﬂ ÓÚ‰‡Î‡ ‚ËÁËÚ˚ Ë ‰ÓÎ„Ë,
ÓÚ‚ÂÚËÎ‡ Ì‡ ÔËÒ¸Ï‡. ﬂ „ÛÎˇ˛,
ÓÒÓ·Ó, Ò ÔÓÎ¸ÁÓÈ ‰ÂÎ‡ˇ ÍÛ„Ë.
¬ËÌ‡ ‚ ¯Í‡ÙÛ ‰ÂÊ‡Ú¸ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛.

Ao meu redor, non hai ningún son, ningunha alma.
A miña mesa tamén está morta e baixo o po sepultada.
Os lapis meteron na escuridade
os seus romos e analfabetas fociños.

¬ÓÍÛ„ ÏÂÌˇ - ÌË Á‚ÛÍ‡, ÌË ‰Û¯Ë.
» ÒÚÓÎ ÏÓÈ ÛÏÂ Ë ÔÓ‰ Ô˚Î¸˛ ÒÍ˚ÎÒˇ.
”ÒÚ‡‚ËÎË ‚Ó Ú¸ÏÛ Í‡‡Ì‰‡¯Ë
ÚÛÔ˚Â Ë ÌÂ„‡ÏÓÚÌ˚Â ˚Î¸ˆ‡.

E, como dun cabalo vencido,
cada paso meu é lento e pexado.
Todo vai ben! Mais de noite
angústiame un presentimento perigoso.

», Í‡Í Û ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌˇ,
ÏÓÈ Í‡Ê‰˚È ¯‡„ ÏÂ‰ÎËÚÂÎÂÌ, ÒÚÂÌÓÊÂÌ.
¬ÒÂ ıÓÓ¯Ó! ÕÓ ÔÓ ÌÓ˜‡Ï ÏÂÌˇ
ÓÔ‡ÒÌÓÂ ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ÚÂ‚ÓÊËÚ.

O meu médico aínda non me desenmascarou,
pero en van máreolle a cabeza,

ÃÓÈ ‚‡˜ Â˘Â ÏÂÌˇ ÌÂ ÛÎË˜ËÎ,
ÌÓ Áˇ ÂÏÛ ˇ „ÓÎÓ‚Û ÏÓÓ˜Û,

porque todo o que agarimou e sandou,
vouno queimar ou conxelar eu nun instante.

‚Â‰¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÓÌ ÎÂÎÂˇÎ Ë ÎÂ˜ËÎ,
ˇ ‡ÁÓÏ Ó·ÓÊ„Û ËÎ¸ Ó·ÏÓÓÊÛ.

Igual que un caracol no seu ataúde de óso,
busco salvación na cegueira e no silencio,
pero, tras a enfermidade, tras as cóxegas na fronte,
aparécenme as cornas das antenas de novo.

ﬂ, Í‡Í ÛÎËÚÍ‡ ‚ ÍÓÒÚˇÌÓÏ „Ó·Û,
ÒÔ‡Ò‡˛Ò¸ ÒÎÂÔÓÚÓÈ Ë ÚË¯ËÌÓ˛,
ÌÓ, ÔÓ·ÓÎÂ‚, ÔÓ˘ÂÍÓÚ‡‚ ‚Ó Î·Û,
Ó„‡ ‡ÌÚÂÌÌ ‚ÓÒÔˇÌÛÚ Ì‡‰Ó ÏÌÓ˛.

Oh, choiva de estrelas, de todos os puntos e guións
invócote: despréndete! Faime esvaecer
tremendo en prata pura
de formigueo das sereas, que me queima as costas.

Œ Á‚ÂÁ‰ÓÔ‡‰ ‚ÒÂı ÚÓ˜ÂÍ Ë ÚËÂ,
ÁÓ‚Û ÚÂ·ˇ, ÓÒ˚Ô¸Òˇ! œÛÒÚ¸ ˇ Ò„ËÌÛ,
ÔÓ‰‡„Ë‚‡ˇ ‚ ˜ËÒÚÓÏ ÒÂÂ·Â
ÛÒ‡ÎÓ˜¸Ëı ÏÛ‡¯ÂÍ, Ê„Û˘Ëı ÒÔËÌÛ!

Bate en min, igual que nun pandeiro, sen compaixón,
arrepío, son toda túa! Non podemos vivir por separado!
Son a bailarina da túa música!
O cachorro que se conxela co teu frío.

”‰‡¸ ‚ ÏÂÌˇ, Í‡Í ‚ ·Û·ÂÌ, ÌÂ Ê‡ÎÂÈ,
ÓÁÌÓ·, ˇ ‚Òˇ Ú‚Óˇ! ÕÂ ÊËÚ¸ Ì‡Ï ÓÁÌÓ!
ﬂ - ·‡ÎÂËÌ‡ ÏÛÁ˚ÍË Ú‚ÓÂÈ!
ŸÂÌÓÍ ÓÁˇ·¯ËÈ Ú‚ÓÂ„Ó ÏÓÓÁ‡!

Por agora aínda non tremo, oh, non,
de momento dese asunto nin palabra.
Pero o meu veciño previsor
trátame con frialdade cando me encontra.

œÓÍ‡ Â˘Â ˇ ÌÂ ‰ÓÊÛ, Ó, ÌÂÚ,
ÒÂÈ˜‡Ò Ó ÚÓÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ë Â˜Ë.
ÕÓ ÏÓÈ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÒÂ‰
ÛÊÂ ÒÓ ÏÌÓ˛ ıÓÎÓ‰ÂÌ ÔË ‚ÒÚÂ˜Â.

1962

1962
*****

A xistra

Метель

Febreiro é amor e ira do tempo.
E, tras brillar estrañamente ao redor,
co grandioso norte da natureza
espertouse a pobreza das aldeas de dachas.

‘Â‚‡Î¸ - Î˛·Ó‚¸ Ë „ÌÂ‚ ÔÓ„Ó‰˚.
», ÒÚ‡ÌÌÓ ‚ÓÒÒËˇ‚ ÓÍÂÒÚ,
‚ÂÎËÍËÏ ÒÂ‚ÂÓÏ ÔËÓ‰˚
Ó˜ÌÛÎ‡Ò¸ ÒÍÛ‰ÓÒÚ¸ ‰‡˜Ì˚ı ÏÂÒÚ.

E unha rúa con só catro casas,
tras descubrir a lonxitude e latitude,
acolle con total confianza
toda a neve do universo, toda a lúa.

» ÛÎËˆ‡ ‚ ˜ÂÚ˚Â ‰ÓÏ‡,
ÓÚÍ˚‚ ‰ÎËÌÛ Ë ¯ËËÌÛ,
·ÂÂÚ ÒÂ·Â ÌÂÔËÌÛÊ‰ÂÌÌÓ
‚ÂÒ¸ ÒÌÂ„ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ, ‚Ò˛ ÎÛÌÛ.

Con que forza xistra! Sen dúbida
a xistra se consagra a aquel
que estas árbores e estas dachas
tan preto tomaba en consideración.

‡Í ÒËÎ¸ÌÓ ‚¸˛ÊËÚ! ÕÂ ËÌ‡˜Â ÏÂÚÂÎ¸ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ‡ ÚÓÏÛ,
ÍÚÓ ˝ÚË ‰ÂÂ‚‡ Ë ‰‡˜Ë
Ú‡Í ·ÎËÁÍÓ ÔËÌËÏ‡Î Í ÛÏÛ.

Ao simple curso do arroio,
ao piñeiro de tronco que caeu,
atribuíulle un significado distinto,
e en tesouro os converteu.

–Û˜¸ˇ ÌÂ‚Á‡˜ÌÓÂ ÚÂ˜ÂÌ¸Â,
ÒÓÒÌÛ, ÔÓÌÛË‚¯Û˛ ÒÚ‚ÓÎ,
‚ ËÌÓÂ ÓÌ ‚Ó‚ÎÂÍ ÁÌ‡˜ÂÌ¸Â
Ë ‚ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‚ÂÎ.

Será por iso que, na beleza e no misterio,
o espazo, entristecido por falta del,
o delirio e o murmurio daquelas palabras
posúe na súa propia voz.

ÕÂ ÔÓÚÓÏÛ Î¸, ‚ Í‡ÒÂ Ë Ú‡ÈÌÂ,
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, Á‡„ÛÒÚË‚ Ó ÌÂÏ,
ÚÓÈ Â˜Ë ·Â‰ Ë ·ÓÏÓÚ‡Ì¸Â
ËÏÂÂÚ ‚ „ÓÎÓÒÂ Ò‚ÓÂÏ.

E baixo a persistente nevarada
de súpeto, por un momento, quedou suspensa

» ‚ ÒÌÂ„ÓÔ‡‰Â, ‰ÓÎ„Ó ·˚‚¯ÂÏ,
‚‰Û„, Ì‡ Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â, ÔÂ‚‡Î‡Ò¸

entre a casa aquela e aquel camposanto
o intenso vínculo coa tristeza.

ÏÂÊ ‰ÓÏÓÏ ÚÂÏ Ë ÚÂÏ ÍÎ‡‰·Ë˘ÂÏ
ÔÂ˜‡ÎË ÔËÒÚ‡Î¸Ì‡ˇ Ò‚ˇÁ¸.

1965

1965
*****

Os nomes das mulleres xeorxianas

Грузинских женщин имена

Vagaban as velas alá no mar,
e, alleos á solleira,
vagarosos florecían os pradairos
e esfollaban en novembro.

“‡Ï ‚ ÏÓÂ Ô‡ÛÒ‡ ÔÎÛÚ‡ÎË,
Ë, ÌÂÔË˜‡ÒÚÌ˚Â Ê‡Â,
ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ ˆ‚ÂÎË ÔÎ‡Ú‡Ì˚
Ë ÓÒ˚Ô‡ÎËÒ¸ ‚ ÌÓˇ·Â.

E un banco nun vello parque
branco e mudo se vía,
e vagamente a uva olían
os nomes das mulleres xeorxianas.

» Î‡‚Ó˜Í‡ ‚ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ Ô‡ÍÂ
·ÂÎ‡ ‚ÒÚ‡‚‡Î‡ Ë ÌÂÏ‡,
Ë ÒÏÛÚÌÓ ‚ËÌÓ„‡‰ÓÏ Ô‡ıÎË
„ÛÁËÌÒÍËı ÊÂÌ˘ËÌ ËÏÂÌ‡.

Convertíanse en balbucido
que cara ao mar corricaba
e emerxía como un cisne negro
e estrañamente o pescozo arqueaba.

ŒÌË ÔÂÂıÓ‰ËÎË ‚ ÎÂÔÂÚ,
ÍÓÚÓ˚È Í ÏÓ˛ ‚˚·Â„‡Î
Ë ‚˚ÔÎ˚‚‡Î, Í‡Í ˜ÂÌ˚È ÎÂ·Â‰¸,
Ë ÒÚ‡ÌÌÓ ¯Â˛ ‚˚„Ë·‡Î.

Ría unha muller, Lamara,
corría entre as pedras cara á auga,
e entre elas os tacóns rompía,
e tinguía os labios no viño.

—ÏÂˇÎ‡Ò¸ ÊÂÌ˘ËÌ‡ À‡Ï‡‡,
·ÂÊ‡Î‡ ÔÓ Í‡ÏÌˇÏ Í ‚Ó‰Â,
Ë Í‡·ÎÛ˜ÍË ÔÓ ÌËÏ ÎÓÏ‡Î‡,
Ë „Û·˚ Í‡ÒËÎ‡ ‚ ‚ËÌÂ.

E mollábase o cabelo de Medea,
entrelazándose á mañá nunha fervenza,
e as gotas se secaban e minguaban,
e ardían de forma intempestiva.

» ÏÓÍÎË ‚ÓÎÓÒ˚ ÃÂ‰ÂË,
‚ÔÎÂÚ‡ˇÒ¸ ÛÚÓÏ ‚ ‚Ó‰ÓÔ‡‰,
Ë Í‡ÔÎË ÒÓıÎË, Ë ÏÂÎÂÎË,
Ë Á‡„Ó‡ÎËÒ¸ ÌÂ‚ÔÓÔ‡‰.

E, afogando os loendros,
reunindo todo nunha única flor,
afloraba o nome de Ariadna
e se disolvía na distancia.

», Á‡„ÎÛ¯‡ˇ ÓÎÂ‡Ì‰˚,
ÒÓ·‡‚¯Ë ‚ÒÂ ‚ Ó‰ÌÓÏ ˆ‚ÂÚÍÂ,
‚ËÚ‡ÎÓ ËÏˇ ¿Ë‡‰Ì˚
Ë ‡ÒÚ‚ÓˇÎÓÒ¸ ‚‰‡ÎÂÍÂ.

Apenas apoiándose sobre piares,
alí o embarcadoiro arrimábase á auga.
“Tsisana”, chamaban dunha ventá.
“Natela!”, unha voz contestaba…

≈‰‚‡ ÓÔÂ¯ËÈÒˇ Ì‡ Ò‚‡Ë,
Ú‡Ï ÔËÌËÍ‡Î Í ‚Ó‰Â ÔË˜‡Î.
"÷ËÒ‡Ì‡!" - ËÁ ÓÍÓ¯Í‡ Á‚‡ÎË.
"Õ‡Ú˝Î‡!" - „ÓÎÓÒ ÓÚ‚Â˜‡Î...

1965

1965
*****

Xúroo

Клянусь

Por aquel retrato de verán: nun pórtico alleo,
como unha forca, torto e separadamente

“ÂÏ ÎÂÚÌËÏ ÒÌËÏÍÓÏ: Ì‡ Í˚Î¸ˆÂ ˜ÛÊÓÏ,
Í‡Í ‚ËÒÂÎËˆ‡, ÍË‚Ó Ë ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ

colocado non para deixar entrar á casa
senón para facer saír da casa. Vestida

ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ, ÌÂ ÔË‚Ó‰ˇ˘ÂÏ ‚ ‰ÓÏ,
ÌÓ ‚˚‚Ó‰ˇ˘ÂÏ ËÁ ‰ÓÏÛ. Œ‰ÂÚ‡

cunha frenética armadura de satén,
que oprime o enorme músculo da gorxa,
estás así sentada, logo de cumprir, cantado
o labor titánico da fame e da persecución.

‚ ÌÂËÒÚÓ‚˚È Ò‡ÚËÌÓ‚˚È ‰ÓÒÔÂı,
ÒÚÂÒÌˇ˛˘ËÈ Ó„ÓÏÌ˚È ÏÛÒÍÛÎ „ÓÎ‡,
Ú‡Í Ë ÒË‰Ë¯¸, ÛÊÂ ÓÚ·˚‚, ‰ÓÔÂ‚
ÚÛ‰ ÎÓ¯‡‰ËÌ˚È „ÓÎÓ‰‡ Ë „ÓÌ‡.

Por aquel retrato. Pola branda punta dos cóbados
de neno cun sorriso de sorpresa
coa que a morte se gana os nenos
e adorna as súas faccións con evidencia.

“ÂÏ ÒÌËÏÍÓÏ. —Î‡·˚Ï ÓÒÚË∏Ï ÎÓÍÚÂÈ
Â·ÂÌÍ‡ Ò Û‰Ë‚ÎÂÌÌÓ˛ ÛÎ˚·ÍÓÈ,
ÍÓÚÓÓÈ ÒÏÂÚ¸ ‚ÎÂ˜ÂÚ Í ÒÂ·Â ‰ÂÚÂÈ
Ë ÛÍ‡¯‡ÂÚ Ëı ˜ÂÚ˚ ÛÎËÍÓÈ.

Pola forte dor da lembranza de ti,
cando, ao tragar o baleiro da pena,
por mor de asfixiarme cos teus guións
ata sangue expectoraba a miña gorxa.

“ˇÊÂÎÓÈ ·ÓÎ¸˛ Ô‡ÏˇÚË Í ÚÂ·Â,
ÍÓ„‰‡, ıÎÂ·‡ˇ ·ÂÁ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÒÚ¸ „Óˇ,
ÓÚ Á‡‰˚ı‡ÌËˇ Ú‚ÓËı ÚËÂ
‰Ó ÍÓ‚Ë ˇ ÓÚÍ‡¯ÎË‚‡Î‡ „ÓÎÓ.

Pola túa presenza: a ti roubábache, levabáche,
collíache para min e furtábache,
esquecendo que ti es algo alleo, impermisible,
que ti es de Deus, que poucos coma ti ten Deus.

œËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ Ú‚ÓËÏ: Í‡Î‡, ÌÂÒÎ‡,
·‡Î‡ ÒÂ·Â ÚÂ·ˇ Ë ‚ÓÓ‚‡Î‡,
Á‡·˚‚, ˜ÚÓ Ú˚ - ˜ÛÊÓÂ, Ú˚ - ÌÂÎ¸Áˇ,
Ú˚ - ¡Ó„Ó‚Ó, ÚÂ·ˇ Û ¡Ó„‡ Ï‡ÎÓ.

Por aquel enfraquecemento extremo
que te consumira co seu dente de rata.
Pola bendita patria sagrada
que te esqueceu na máis brutal orfandade.

œÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ËÒıÛ‰‡ÎÓÒÚË˛ ÚÓÈ,
‰Ó·Ë‚¯Â˛ ÚÂ·ˇ Í˚ÒËÌ˚Ï ÁÛ·ÓÏ.
¡Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌÓÈ Ó‰ËÌÓÈ Ò‚ˇÚÓÈ,
Á‡·˚‚¯Â˛ ÚÂ·ˇ ‚ ÒËÓÚÒÚ‚Â „Û·ÓÏ.

Polo amado por ti non para ben
bondadoso africano fabuloso
que contempla os nenos.
E polos nenos. E polo Bulevar Tverskoi.

¬ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Ï ÚÓ·Ó˛ ÌÂ Í ‰Ó·Û
‚ÒÂ‰Ó·˚Ï ‡ÙËÍ‡ÌˆÂÏ ÌÂ·˚‚‡Î˚Ï,
ÍÓÚÓ˚È ÒÓÁÂˆ‡ÂÚ ‰ÂÚ‚ÓÛ.
» ‰ÂÚ‚ÓÓ˛. » “‚ÂÒÍËÏ ·ÛÎ¸‚‡ÓÏ.

Polo teu triste descanso no paraíso,
onde non existe para ti nin oficio, nin tormento,
xuro matar esa Elábuga túa.
Coa Elábuga túa, para que durman os netos,

“‚ÓËÏ ÔÂ˜‡Î¸Ì˚Ï ÓÚ‰˚ıÓÏ ‚ ‡˛,
„‰Â ÌÂÚ ÚÂ·Â ÌË ÂÏÂÒÎ‡, ÌË ÏÛÍË,ÍÎˇÌÛÒ¸ Û·ËÚ¸ ÂÎ‡·Û„Û Ú‚Ó˛.
≈Î‡·Û„ÓÈ Ú‚ÓÂÈ, ˜ÚÓ· ÒÔ‡ÎË ‚ÌÛÍË,

as vellas van asustalos de noite,
sen saber que ela non existe:
“Durme, neno ou nena, cala,
que vai vir Elábuga a cega”.

ÒÚ‡ÛıË ·Û‰ÛÚ Ëı ÒÚ‡˘‡Ú¸ ‚ ÌÓ˜Ë,
˜ÚÓ ÌÂÚ ÂÂ, ˜ÚÓ ÌÂÚ ÂÂ, ÌÂ ÁÌ‡ˇ:
"—ÔË, Ï‡Î¸˜ËÍ ËÎË ‰Â‚Ó˜Í‡, ÏÓÎ˜Ë,
ÛÊÓ ÔË‰ÂÚ ÂÎ‡·Û„‡ ÒÎÂÔ‡ˇ".

Ah, como con todo o seu paso torpe
se apresurará a arrastrarse tan rápido, rápido.
Deixarei caer a miña bota ferrada
nos seus tentáculos sen haber xuízo.

Œ, Í‡Í ÓÌ‡ ‚ÒÂÈ ÔÛÚ‡ÌËˆÂÈ ÌÓ„
ÔËÔÛÒÚËÚÒˇ ÔÓÎÁÚË, Ú‡Í ÒÍÓÓ, ÒÍÓÓ.
ﬂ ÓÔÛ˘Û ÔÓ‰ÍÓ‚‡ÌÌ˚È Ò‡ÔÓ„
Ì‡ ˘ÛÔ‡Î¸ˆ‡ ÂÂ ·ÂÁ ÔË„Ó‚Ó‡.

Facendo eu peso no talón, na punteira,
na caluga súa pisarei, e mantereime así un tempo.
O zume verde das súas crías
co seu veleno afiado me queimarán as solas.

”ÚˇÊÂÎË‚ ÒÓ·ÓÈ Í‡·ÎÛÍ, ÌÓÒÓÍ,
‚ Á‡Ú˚ÎÓÍ ÂÈ - Ë ÔÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ‰ÓÎ¸¯Â.
ƒÂÚ∏Ì˚¯ÂÈ ÂÂ ÁÂÎÂÌ˚È ÒÓÍ
ÏÌÂ ÓÒÚ˚Ï ˇ‰ÓÏ ÓÔ‡ÎËÚ ÔÓ‰Ó¯‚˚.

O ovo formado na súa cola
tirarei na terra, xa que a terra non ten fondo,
sen pronunciar unha soa palabra sobre o pórtico
destellado mortal de Marina.

¬ ı‚ÓÒÚÂ ÂÂ ÒÓÁÂ‚¯ÂÂ ˇÈˆÓ
ˇ ·Ó¯Û ‚ ÁÂÏÎ˛, ‡Á ÁÂÏÎˇ ·ÂÁ‰ÓÌÌ‡,
ÌË ÒÎÓ‚ÓÏ ÌÂ Ó·ÏÓÎ‚ˇÒ¸ ÔÓ Í˚Î¸ˆÓ
Ã‡ËÌËÌÓ„Ó ÒÏÂÚÌÓ„Ó ·ÂÁ‰ÓÏ¸ˇ.

E xuro todo isto. Mentres que na súa negrura,
pola fetidez do limo, polos sapos do pozo,
ao apuntar o seu ollo amarelo cara min,
matarme Elábuga1 xura.

» ‚ ˝ÚÓÏ ˇ ÍÎˇÌÛÒ¸. œÓÍ‡ ‚Ó Ú¸ÏÂ,
ÁÎÓ‚ÓÌ¸ÂÏ ËÎ‡, Ê‡·‡ÏË ÍÓÎÓ‰ˆ‡,
ÔËÏÂË‚‡ˇ ÊÂÎÚ˚È „Î‡Á ÍÓ ÏÌÂ,
Û·ËÚ¸ ÏÂÌˇ ÂÎ‡·Û„‡ ÍÎˇÌÂÚÒˇ.

1968

1968

1.- Elábuga é o lugar onde está enterrada Marina Tsvetáieva, a quen Akhmádúlina dirixe este poema.
*****
Lentitude

Медлительность
A Nadezhda Iakovlevna Mándelshtam1

Надежде Яковлевне Мандельштам

Decátome de que a vida non é sólida
e de que se cortará. Mais como non se decatar
de que non fai falta, aínda non chegou a hora
de andar ás présas, de que hai tempo para delongar.

«‡ÏÂ˜‡˛, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÌÂ ÔÓ˜Ì‡
Ë ÔÂ‚ÂÚÒˇ. ÕÓ Í‡Í ÌÂ Á‡ÏÂÚËÚ¸,
˜ÚÓ ÌÂ Ì‡‰Ó, ÔÓ‡ ÌÂ ÔË¯Î‡
ÚÓÓÔËÚ¸Òˇ, ÂÒÚ¸ ‚ÂÏˇ ÔÓÏÂ‰ÎËÚ¸.

Antes sucedía - andaba ansiosa e apurada:
penso hoxe, pero volverei a existir?
E sentenciaba a morte a vela
por mor do sentido van da noite.

œÂÊ‰Â ·˚ÎÓ - ÒÚ‡¯ÛÒ¸ Ë ÒÔÂ¯Û:
ÂÒÏ¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ‡ ·Û‰Û ÎË ÒÌÓ‚‡?
» Ì‡ Í‡ÁÌ¸ ÔÓÒ˚Î‡Î‡ Ò‚Â˜Û
‡‰Ë Ú˘ÂÚÌÓ„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡ ÌÓ˜ÌÓ„Ó.

Que intelixente – máis que ninguén,
pensaba. E a neve caía.
E quedoume daqueles tempos
un vulto – do esforzo do dedo corazón.

‡Í ÛÏÌ‡ - Ú‡Í ÌËÍÚÓ ÌÂ ÛÏÂÌ,
ÔÓÎ‡„‡Î‡. ¿ ÒÌÂ„ ÓÒ˚Ô‡ÎÒˇ.
» ÓÒÚ‡ÎÒˇ ÓÚ ˝ÚËı ‚ÂÏÂÌ
„Ó· - Ì‡ÚÛÊÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ô‡Î¸ˆ‡.

Lerei o que se acadou del,
tan só con fastío, mais sen compaixón,
e me perdoarei: aquel que é novo – é amado.
E daquela eu era nova.

œÓ˜ËÚ‡˛ ‰Ó·˚ÚÓÂ ËÏ ÎË¯¸ ÒÍÛ˜‡ˇ, ÌÓ ÌÂ ÒÓÒÚ‡‰‡ˇ,
Ë ÔÓ˘Û: ÚÓÚ, ÍÚÓ ÏÓÎÓ‰, - Î˛·ËÏ.
¿ ÚÓ„‰‡ ˇ ·˚Î‡ ÏÓÎÓ‰‡ˇ.

Cumprín, deixei de ter présa. Contra a miña alma
se achega unha marea de verdades simples.
Xa está escollida a fórmula de conciencia
e agora non depende de min.

ŒÚ·˚Î‡, ÓÚÒÔÂ¯ËÎ‡. ‰Û¯Â
Î¸ÌÂÚ ÔËÎË‚ ÌÂÁ‡ÚÂÈÎË‚˚ı ËÒÚËÌ.
—ÔÓÒÓ· ÒÓ‚ÂÒÚË ËÁ·‡Ì ÛÊÂ
Ë ÚÂÔÂ¸ ÓÚ ÏÂÌˇ ÌÂ Á‡‚ËÒËÚ.

Chegará só este momento ou este ano:
a razón inesperada, a beatitude, a cúspide…
Só falta a vellez.
O restante xa está cumprido.

—‡Ï ÔË‰ÂÚ ˝ÚÓÚ ÏË„ ËÎË „Ó‰:
ÒÏ˚ÒÎ ÌÂ˜‡ˇÌÌ˚È, ÌÂ„‡, ‚Â¯ËÌÌÓÒÚ¸...
“ÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÓÒÚË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ.
ŒÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÛÊÂ ÒÓ‚Â¯ËÎÓÒ¸.

1972

1972

1.- Muller de Ósip Mandelshtam
*****
A fotografía

Снимок

Co sorriso da xuventude e da gloria
asustando un pouco pero sen causar rexeitamento,
por preguiza ou por graza
dese modo sentouse a petición do fotógrafo.

”Î˚·ÍÓÈ ˛ÌÓÒÚË Ë ÒÎ‡‚˚
˜ÛÚ¸ ÔËÔÛ„ÌÛ‚, ÌÓ ÌÂ ÓÚÚÓ„ÌÛ‚,
ÓÚ ÎÂÌË ËÎË ‰Îˇ Á‡·‡‚˚
Ú‡Í ÒÂÎ‡, Í‡Í ‚ÂÎÂÎ ÙÓÚÓ„‡Ù.

Unicamente prosperidade e verán,
ante a eterna infancia da bóveda celeste
xúralle a ela en Ospedaletti
o abril do ano doce.

ÀË¯¸ ‚ ·Î‡„Ó‰ÂÌÒÚ‚ËË Ë ÎÂÚÂ,
ÔË ‚Â˜ÌÓÏ ‰ÂÚÒÚ‚Â ÌÂ·ÓÒ‚Ó‰‡,
ÍÎˇÌÂÚÒˇ ÂÈ ‚ ŒÒÔÂ‰‡ÎÂÚÚË
‡ÔÂÎ¸ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó „Ó‰‡.

Xuntou as mans sobre os seus xeonllos,
mira desde un nimbo de puntillas.
E a sombra do seu futuro sufrimento
queda atrapada na trampa da fotografía.

—ÎÓÊËÎ‡ Ì‡ ÍÓÎÂÌˇı ÛÍË,
„Îˇ‰ËÚ ËÁ ÍÛÊÂ‚ÌÓ„Ó ÌËÏ·‡.
» ÚÂÌ¸ ÂÂ „ˇ‰Û˘ÂÈ ÏÛÍË
Á‡˘ÂÎÍÌÛÚ‡ ÎÓ‚Û¯ÍÓÈ ÒÌËÏÍ‡.

Con aquel –escrito con “v”1– abril
húmido e tenro con que se fundía en algo único,
como en ámbar petrificado
permanecerá ela indemne.

— ÚÂÏ — ˜ÂÂÁ «ˇÚ¸» — Ò˚˚Ï Ë ÌÂÊÌ˚Ï
‡ÔÂÎÂÏ ÒÎË‚¯ËÒ¸ ‚ÓÂ‰ËÌÓ,
Í‡Í ‚ ˇÌÚ‡Â ÓÍ‡ÏÂÌÂ‚¯ÂÏ,
ÓÌ‡ ÔÂ·Û‰ÂÚ ÌÂ‚Â‰ËÏ‡.

E un serodio espía
atopará na fin do século
aquel perfil tenramente anguloso,
eternamente gardado nun coágulo de luz.

» Á‡ÔÓÁ‰‡Î˚È ÒÓ„Îˇ‰‡Ú‡È
Á‡ÒÚ‡ÌÂÚ Ì‡ ËÒıÓ‰Â ‚ÂÍ‡
ÚÓÚ ÔÓÙËÎ¸ ÌÂÊÌÓ-Û„ÎÓ‚‡Ú˚È,
‚Ó‚ÂÍ ÒÓı‡ÌÌ˚È ‚ Ò„ÛÒÚÍÂ Ò‚ÂÚ‡.

Que paz naquela elegante dama
en cuxa clara imaxe e rostro
ler a nova do don
é tan fácil como o título dun libro.

‡ÍÓÈ ÔÓÍÓÈ ‚ Ì‡ˇ‰ÌÓÈ ‰‡ÏÂ,
‚ ˜¸ÂÏ ˜ÂÚÍÓÏ Ó·ÎËÍÂ Ë ÎËÍÂ
ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ËÁ‚ÂÒÚËÂ Ó ‰‡Â
Ú‡Í ÔÓÒÚÓ, Í‡Í Ì‡Á‚‡Ì¸Â ÍÌË„Ë.

Quen este triste trofeo
gravada sen tachón,
e esta fronte, e a perreira esta
pedía para si por regalo?

ÚÓ ˝ÚÛ „ÓÂÒÚÌÛ˛ ÏÂÚÛ,
ÓÚÚËÒÌÛÚÛ˛ ·ÂÁ ÔÓÏ‡ÓÍ,
Ë ˝ÚÓÚ ÎÓ·, Ë ˜ÂÎÍÛ ˝ÚÛ
ÒÂ·Â ‚˚Ô‡¯Ë‚‡Î ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ?

Que significa para ela o seu retrato?
Encollerase de ombros: como queira!
e caligrafía: “Ospedaletti.
Abril do ano doce”.

◊ÚÓ ÂÈ Ò‡ÏÓÈ ‚ ÂÂ ÔÓÚÂÚÂ?
œÓÊÏÂÚ ÔÎÂ˜‡ÏË: Í‡Í Û„Ó‰ÌÓ!
Ë ‚˚‚Â‰ÂÚ: «ŒÒÔÂ‰‡ÎÂÚÚË.
¿ÔÂÎ¸ ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó „Ó‰‡».

Que frescura e mañá se respira na terra!
Día futuro, concédelle un aprazamento!
Para que acabe de escribir: “Anna
Akhmátova”, e pingue o punto final.

‡Í Ì‡ ÁÂÏÎÂ Ò‚ÂÊÓ Ë ‡ÌÓ!
√ˇ‰Û˘ËÈ ‰ÂÌ¸, ‰‡È ÂÈ ÓÚÒÓ˜ÍÛ!
œÛÒÍ‡È ÓÌ‡ ‰ÓÔË¯ÂÚ: «¿ÌÌ‡
¿ıÏ‡ÚÓ‚‡»1 — Ë Í‡ÔÌÂÚ ÚÓ˜ÍÛ.

1973
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1.- No orixinal aparece «ˇÚ¸», nome da letra ѣ do antigo alfabeto ruso que foi substituida pola letra “e”
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Dous guepardos

Два гепарда

Este inferno, este xardín, este zoo,

›ÚÓÚ ‡‰, ˝ÚÓÚ Ò‡‰, ˝ÚÓÚ ÁÓÓ —

alá onde os cisnes e o parque zoolóxico,
á vista de calquera ollada
están dous guepardos nunha aperta deitados.

Ú‡Ï, „‰Â ÎÂ·Â‰Ë Ë ÁÓÓÒ‡‰,
Ì‡ ÔËˆÂÎÂ ‚ÒÂÓ·˘Â„Ó ‚ÁÓ‡
‰‚‡ „ÂÔ‡‰‡, Ó·Ìˇ‚¯ËÒ¸, ÎÂÊ‡Ú.

Pelo contra pelo, carne contra carne penetrando,
corazón encaixado en corazón — por séculos
están dous guepardos deitados. Oh, que pena,
dous guepardos, que pena!

ÿÂÒÚ¸˛ ‚ ¯ÂÒÚ¸, ÔÎÓÚ¸˛ ‚ ÔÎÓÚ¸
ÔÓÌËÍ‡ˇ,
ÒÂ‰ˆÂÏ ‚ÚËÒÌÛ‚¯ËÒ¸ ‚ ÒÂ‰ˆÂ — ‚ÂÍ‡
‰‚‡ „ÂÔ‡‰‡ ÎÂÊ‡Ú. Œ, Í‡Í‡ˇ,
‰‚‡ „ÂÔ‡‰‡, Í‡Í‡ˇ ÚÓÒÍ‡!

Un ollo fita o outro ollo dourado, sen aire,
idéntico ollo de amor irremediable.
Para diversión da xente inxenua
apertáronse e seguen deitados.

—ÏÓÚËÚ „Î‡Á ‚ ÁÓÎÓÚÓÈ, ·ÂÁ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚È,
‡‚Ì˚È „Î‡Á ·ÂÁ˚ÒıÓ‰ÌÓÈ Î˛·‚Ë.
Õ‡ ÔÓÚÂıÛ ÚÓÎÔÂ ÔÓÒÚÓ‰Û¯ÌÓÈ
Ó·ÌˇÎËÒ¸ Ë ÎÂÊ‡Ú, Í‡Í ÎÂ„ÎË.

Se veño a velos, se marcho
non se debilita desde aquel tempo remoto
a súa aperta densa, como a xungla,
e sólida como unha rocha.

œËıÓÊÛ ÎË ˇ Í ÌËÏ, ÛıÓÊÛ ÎË
ÌÂ ÒÎ‡·ÂÂ Ò ÚÓÈ ‰‡‚ÌÂÈ ÔÓ˚
Ëı Ó·˙ˇÚ¸Â „ÛÒÚÓÂ, Í‡Í ‰ÊÛÌ„ÎË,
Ë ÒÔÎÓ¯ÌÓÂ, Í‡Í Í‡ÏÂÌ¸ „Ó˚.

Estaban apertados, o demais non é verdade,
non hai nin perdas, nin cercas, nin barreiras.
Tan só, tan só, dous guepardos,
ben o sei, un guepardo e un guepardo.

Œ·ÌˇÎËÒ¸ — ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ ÌÂÔ‡‚‰‡,
ÌË ÛÚ‡Ú, ÌË Ó„‡‰, ÌË ÔÂ„‡‰.
“ÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í, ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í, ‰‚‡ „ÂÔ‡‰‡,
ˇ-ÚÓ ÁÌ‡˛, „ÂÔ‡‰ Ë „ÂÔ‡‰.
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Non quedou candente ata a brancura

Не добела раскалена

Non quedou candente ata a brancura
e non obstante xa brancuxea
a noite sobre o Neva.
A mente está enferma
de tristeza e xuvenil pracer.
Cando sobre a cúpula dourada
o raio crepuscular se rompe
e o estío entra no Xardín de Verán,
que recompensas, que praceres
distintos
pedirlle á esta vida?

ÕÂ ‰Ó·ÂÎ‡ ‡ÒÍ‡ÎÂÌ‡,
Ë ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÛÊÂ ·ÂÎÂÂÚ
ÌÓ˜¸ Ì‡‰ ÕÂ‚Ó˛.
”Ï ·ÓÎÂÂÚ
ÚÓÒÍÓÈ Ë ÌÂ„ÓÈ ÏÓÎÓ‰ÓÈ.
Ó„‰‡ Ó ÍÛÔÓÎ ÁÓÎÓÚÓÈ
ÎÛ˜ ‡ÁÓ·¸ÂÚÒˇ ÔÂ‰‡ÒÒ‚ÂÚÌ˚È
Ë ÎÂÚÓ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÀÂÚÌËÈ Ò‡‰,
Í‡ÍËı Ì‡„‡‰, Í‡ÍËı ÛÒÎ‡‰
ËÌ˚ı
ÔÓÒËÚ¸ Û ÊËÁÌË ˝ÚÓÈ?

1978
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O xardín

Сад
A Vasilii Aksionov

Saín ao xardín, pero a frondosidade e a suntuosidade
non viven aquí, na palabra: “xardín”.

Василию Аксенову
ﬂ ‚˚¯Î‡ ‚ Ò‡‰, ÌÓ „ÎÛ¯¸ Ë ÓÒÍÓ¯¸
ÊË‚ÛÚ ÌÂ Á‰ÂÒ¸, ‚ ÒÎÓ‚Â: «Ò‡‰».

Coa beleza das rosas medradas
dá sustento ao oído, ao olfacto e á mirada.

ŒÌÓ Í‡ÒÓ˛ ÓÁ ‚ÓÁÓÒ¯Ëı
ÔËÚ‡ÂÚ ÒÎÛı, Ë Ì˛ı, Ë ‚Á„Îˇ‰.

Máis espazosa é a palabra que o contorno:
nel está a gusto e libre, nel
a orfandade das plántulas fortalecidas
a terra negra afilla.

œÓÒÚÓÌÂÈ ÒÎÓ‚Ó, ˜ÂÏ ÓÍÂÒÚÌÓÒÚ¸:
‚ ÌÂÏ ıÓÓ¯Ó Ë ‚ÓÎ¸ÌÓ, ‚ ÌÂÏ
ÒËÓÚÒÚ‚Ó Ò‡ÊÂÌˆÂ‚ ÓÍÂÔ¯Ëı
ÛÒ˚ÌÓ‚ÎˇÂÚ ˜ÂÌÓÁÂÏ.

Plántulas de novidades descoñecidas,
oh, palabra “xardín”, igual que un xardineiro,
baixo o brillo e o rinchar das tesoiras de podar
divides e multiplicar os teus froitos.

–‡ÒÒ‡‰‡ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÌÓ‚¯ÂÌÒÚ‚,
Ó, ÒÎÓ‚Ó «Ò‡‰» — Í‡Í Ò‡‰Ó‚Ó‰,
ÔÓ‰ ·ÎÂÒÍ Ë ÎˇÁ„ Ò‡‰Ó‚˚ı ÌÓÊÌËˆ
Ú˚ ‰ÎË¯¸ Ë ÏÌÓÊË¯¸ Ò‚ÓÈ ÔËÔÎÓ‰.

Atoparon cabida na túa superficie libre1
a facenda e o destino da familia
que xa non está, e aquela cor
branca luída do banco do xardín.

¬ÏÂÒÚËÎ‡Ò¸ ‚ Ú‚ÓÈ Ó·˙ÂÏ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
ÛÒ‡‰¸·‡ Ë ÒÛ‰¸·‡ ÒÂÏ¸Ë,
ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÚ, Ë ÚÓÈ Ò‡‰Ó‚˚È
ÔÓÚÂÚÓ-·ÂÎ˚È ˆ‚ÂÚ ÒÍ‡Ï¸Ë.

Ti es máis fértil que a terra,
ti nutres as raíces das copas de árbores alleas,
ti es o carballo, o oco, Dubrovskii2, o correo
dos corazóns e das palabras: amor e sangue.

“˚ ÔÎÓ‰ÓÓ‰ÌÂÂ, ˜ÂÏ ÔÓ˜‚‡,
Ú˚ ÍÓÏË¯¸ ÍÓÌË ˜ÛÊ‰˚ı ÍÓÌ,
Ú˚ — ‰Û·, ‰ÛÔÎÓ, ƒÛ·Ó‚ÒÍËÈ, ÔÓ˜Ú‡
ÒÂ‰Âˆ Ë ÒÎÓ‚: Î˛·Ó‚¸ Ë ÍÓ‚¸.

A túa sombría espesura
sempre está escura, mais ante a solleira
por que mira confuso
o namorado parasol de encaixe?

“‚Óˇ ÚÂÌËÒÚ‡ˇ ˜‡˘Ó·‡
‚ÒÂ„‰‡ ÚÂÏÌ‡, ÌÓ ÔÂ‰ Ê‡ÓÈ
Á‡˜ÂÏ ÔÓÚÛÔËÎÒˇ ÒÏÛ˘ÂÌÌÓ
‚Î˛·ÎÂÌÌ˚È ÁÓÌÚËÍ ÍÛÊÂ‚ÌÓÈ?

Seica non son eu o buscador desa man lánguida,
non poño vermello o xeonllo no pedrouzo?
O xardineiro mísero e impertinente,
que busco, para que me inclino?

ÕÂ ˇ Î¸, ËÒÍ‡ÚÂÎ¸ Û˜ÍË ‚ˇÎÓÈ,
ÍÓÎÂÌÓ „‡‚ËÂÏ Í‡ÒÌ˛?
—‡‰Ó‚ÌËÍ ÌË˘ËÈ Ë ‡Á‚ˇÁÌ˚È,
˜Â„Ó Ë˘Û, Í ˜ÂÏÛ ÍÎÓÌ˛?

E de ter saído, entón cara a onde
fun saír? É maio, e a lama está compacta.
Saín a un ermo empobrecido
e nel lin que a vida xa pasara.

», ÂÒÎË ‚˚¯Î‡, ÚÓ ÍÛ‰‡ ˇ
‚ÒÂ Ê ‚˚¯Î‡? Ã‡È, ‡ „ˇÁ¸ ÔÓ˜Ì‡.
ﬂ ‚˚¯Î‡ ‚ ÔÛÒÚÓ¯¸ Á‡ıÛ‰‡Ì¸ˇ
Ë ‚ ÌÂÈ ÔÓ˜Î‡, ˜ÚÓ ÊËÁÌ¸ ÔÓ¯Î‡.

Pasara! A onde foi con tanta présa?
Apenas rozou cos labios mudos
o seco sufrimento, fixo saber
que todo dura eternamente, eu tan só un segundo.

œÓ¯Î‡! Û‰‡ ÓÌ‡ ÒÔÂ¯ËÎ‡?
ÀË¯¸ „Û· ÔË„Û·ËÎ‡ ÌÂÏ˚ı
ÒÛıÛ˛ ÏÛÍÛ, ÒÓÓ·˘ËÎ‡
˜ÚÓ ‚Ò∏ — Ì‡‚ÂÍË, ˇ — Ì‡ ÏË„.

Un segundo no que nin a min nin o xadín
tiven tempo de distinguir.
“Saín ao xardín”, escribín.
Escribín? Quere dicir iso que existe

Õ‡ ÏË„, „‰Â ÌË ÒÂ·ˇ, ÌË Ò‡‰‡
ˇ ÌÂ ÛÒÔÂÎ‡ ‡Á„Îˇ‰ÂÚ¸.
«ﬂ ‚˚¯Î‡ ‚ Ò‡‰»,— ˇ Ì‡ÔËÒ‡Î‡.
ﬂ Ì‡ÔËÒ‡Î‡? «Ì‡˜ËÚ, ÂÒÚ¸

cando menos algo? Si, existe, e é marabilloso
que a saída ao xardín non sea nin saída nin paso.
Non saín a ningunha parte.
Simplemente o escribín así:
“Saín ao xardín”…

ıÓÚ¸ ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸? ƒ‡, ÂÒÚ¸, Ë ‰Ë‚ÌÓ,
˜ÚÓ ‚˚ıÓ‰ ‚ Ò‡‰ — ÌÂ ıÓ‰, ÌÂ ¯‡„.
ﬂ ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡.
ﬂ ÔÓÒÚÓ Ì‡ÔËÒ‡Î‡ Ú‡Í:
«ﬂ ‚˚¯Î‡ ‚ Ò‡‰»...

1980
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1.- Referencia ao argumento de O xardín das cerdeiras, de Chékhov.

2.- Dubrovskii é novela inacabada de Aleksandr Pushkin pubicada postumamente en 1841.
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A árbore de Nadal no corredor do hospital

Елка в больничном коридоре

No corredor do hospital puxeron a árbore de nadal. Está
confusa por ir a parar na morada do sufrimento.
Nunha esquina da ventá do aparece a lúa de Leningrado
e permanece non moito: pois hai moitas ventás e moitas
estancias.

¬ ÍÓË‰ÓÂ ·ÓÎ¸ÌË˜ÌÓÏ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÂÎÍÛ. ŒÌ‡
Ë Ò‡Ï‡ ÒÏÛ˘ÂÌ‡, ˜ÚÓ ÔÓÔ‡Î‡ ‚ Ó·ËÚÂÎ¸ ÒÚ‡‰‡ÌËÈ.
¬ Í‡È ÓÍÌ‡ ÏÓÂ„Ó ÎÂÌËÌ„‡‰ÒÍ‡ˇ ‚ıÓ‰ËÚ ÎÛÌ‡
Ë ÌÂ ‰ÓÎ„Ó ÒÚÓËÚ: ÏÌÓ„Ó ÓÍÓÌ Ë ÏÌÓ„Ó ÒÚÓˇÌËÈ.

Cara a aquela vella que con viveza se laia pola súa
soidade no mundo
pasa a lúa, e fai chegar o murmurio dos esforzos
por ocultar das veciñas, dun mal e fráxil sono,
a violación da orde, a imprudencia dos saloucos
prohibidos.
Todos os doentes empeoraron. Pero é que é Noiteboa.
Mañá alguén chegará a ter novas, agasallos, visitas.
A vida maila morte son veciñas. A padiola nunca está
baleira;
de noite o ascensor renxeu a regularidade do seu
movemento.

ÚÓÈ ÒÚ‡ÛıÂ, ˜ÚÓ ·ÓÈÍÓ ·Â‰ÛÂÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ Ó‰Ì‡,
ÔÂÂıÓ‰ËÚ ÎÛÌ‡, Ë ‰ÓÌÓÒËÚÒˇ ¯ÓÓı ÒÚ‡‡ÌËÈ
ÛÚ‡ËÚ¸ ÓÚ ÒÓÒÂ‰ÓÍ, ÓÚ ÁÎÓ„Ó ÌÂÔÓ˜ÌÓ„Ó ÒÌ‡
Ì‡Û¯ÂÌ¸Â ÔÓˇ‰Í‡, ÓÔÎÓ¯ÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÂÚÌ˚ı
˚‰‡ÌËÈ.
¬ÒÂÏ ·ÓÎ¸Ì˚Ï ÒÚ‡ÎÓ ıÛÊÂ. ÕÓ ‚ÒÂ ÊÂ – Í‡ÌÛÌ
–ÓÊ‰ÂÒÚ‚‡.
«‡‚Ú‡ ÍÚÓ-ÚÓ ‰ÓÊ‰ÂÚÒˇ ËÁ‚ÂÒÚËÈ, „ÓÒÚËÌˆÂ‚,
Ò‚Ë‰‡ÌËÈ.
∆ËÁÌ¸ ÒÓ ÒÏÂÚ¸˛ – ‚ ÒÓÒÂ‰ˇı. ‡Ú‡ÎÍ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÌÂ
ÔÛÒÚ‡ –
ÎËÙÚ ‚ ÌÓ˜Ë ÓÚÒÍËÔËÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ¸ ÂÂ
ÛÔ‡‰‡ÌËÈ.

Alédate eternamente, Virxe! Trouxéchesnos de noite o
Neno.
Non quedan outras esperanzas,
mais son tan importantes, tan grandiosas, que son
incalculables,
que se perdoa e se consola o descoñecido ermitán do
soto.

¬Â˜ÌÓ ‡‰ÛÈÒˇ, ƒÂ‚Ó! ÃÎ‡‰ÂÌˆ‡ “˚ ‚ ÌÓ˜¸
ÔËÌÂÒÎ‡.
ŒÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‰Û„Ëı ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‰Îˇ ÛÔÓ‚‡ÌËÈ,
ÌÓ ÓÌË Ú‡Í ‚‡ÊÌ˚, Ú‡Í Ó„ÓÏÌ˚, Ú‡Í ÌÂÒÚ¸ ËÏ ˜ËÒÎ‡,

Mesmo aquí, neste corredor, onde está a árbore existe
motivo para as lágrimas
(ninguén a quería, pero a superiora mandou poñela),
o corazón latexa e escoita e se alcanza a oír:
– Eh, esperten! Miren: ascende a Estrela de Belén.

ƒ‡ÊÂ Á‰ÂÒ¸, ‚ ÍÓË‰ÓÂ, „‰Â ÂÎÍ‡ – ÔË˜ËÌ‡ ‰Îˇ
ÒÎÂÁ
(ÌÂ ıÓÚÂÎË ÂÂ, ‰‡ ÒÂÒÚ‡ Á‡ÌÓÒËÚ¸ ÔÓ‚ÂÎÂÎ‡),
ÒÂ‰ˆÂ ·¸ÂÚÒˇ Ë ÒÎÛ¯‡ÂÚ, Ë – ‡Á‰‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÌÂÒÎÓÒ¸:
– ›È, Ó˜ÌËÚÂÒ¸! ¬Á„ÎˇÌËÚÂ – ‚ÓÒıÓ‰ËÚ «‚ÂÁ‰‡
¬ËÙÎÂÂÏ‡.

Unha cousa é verdadeira: o bafo da vaca na corte,
a présa dos Reis Magos e o cóbado inexperto da Nai
protexendo o Neno cun sinal milagroso na fronte.
O demais é só miudeza, a fugacidade dunha mentira
persistente.

ƒÓÒÚÓ‚ÂÌÓ Ó‰ÌÓ: ‚ÓÁ‰˚ı‡Ì¸Â ÍÓÓ‚˚ ‚ ıÎÂ‚Û,
ÔÓÒÔÂ¯‡Ì¸Â ‚ÓÎı‚Ó‚ Ë ÌÂÓÔ˚ÚÌÓÈ Ã‡ÚÂË ÎÓÍÓÚ¸,
ÛÔ‡Ò‡‚¯ÂÈ ÃÎ‡‰ÂÌˆ‡ Ò ÓÚÏÂÚËÌÓÈ ˜Û‰ÌÓÈ ‚Ó Î·Û.
ŒÒÚ‡Î¸ÌÓÂ – ÎË¯¸ ‚Á‰Ó, Á‡ÚˇÌÛ‚¯ÂÈÒˇ ÎÊË
ÏËÏÓÎÂÚÌÓÒÚ¸.

Para estes corpos enfermos, desgastados polo traballo e a
guerra,
que é máis necesario e pracenteiro que esta escena
descrita con tanta sinxeleza?
Mais fan reproches polo viño, ou calquera outra causa
e alimentan a mente con espiñas de peixe de tópicos

›ÚÓÈ ÔÎÓÚË ·ÓÎ¸ÌÓÈ, ËÁ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÚÛ‰ÓÏ Ë
‚ÓÈÌÓÈ,
˜ÚÓ ÌÛÊÌÂÈ Ë ÓÚ‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÎ¸ ÔÓÒÚÓ ÓÔËÒ‡ÌÌÓÈ
ÒˆÂÌ˚?
ÕÓ – ÍÓˇÚ ÚÓ ‚ËÌÓÏ, ÚÓ ‰Û„Ó˛ Í‡ÍÓ˛ ‚ËÌÓÈ
Ë ÔËÚ‡˛Ú ÛÏ˚ ˚·¸ÂÈ ÍÓÒÚ¸˛ Ó·„ÎÓ‰‡ÌÌÓÈ ÒıÂÏ˚.

˜ÚÓ ÔÓ˘ÂÌ Ë ÛÚÂ¯ÂÌ ·ÂÁ‚ÂÒÚÌ˚È Á‡Ú‚ÓÌËÍ
ÔÓ‰‚‡Î¸Ì˚È.

roídos.
Contemplaba como o día empezaba a despuntar pasadas
as nove:
era como unha gota e brillaba como unha absurda
lanterna negra,
alí, na fiestra e fóra. Mais parecíalle escoitar ao soño
común:
a campaíña da árbore de Nadal repenicaba un diminuto
campaneiro.

ﬂ ÒÏÓÚÂÎ‡, Í‡Í ‰ÂÌ¸ Á‡ÌËÏ‡ÎÒˇ ‚ ‰ÂÒˇÚÓÏ ˜‡ÒÛ:

O día que despuntaba era tan débil, tan torpe, vulgar.
A cor era menos que rosa: máis ben vacilante, sen vida.

«‡ÌËÏ‡‚¯ËÈÒˇ ‰ÂÌ¸ ·˚Î Ú‡Í ÒÎ‡·, ÌÂÛÏÂÎ, ÌÂÍ‡ÁËÒÚ.
÷‚ÂÚ – ·˚Î ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ ÓÁÓ‚˚È: Ó‰ÓÏ ËÁ Ó·ÍËı,
ÌÂ ÂÁÍËı.
“‡Í Ì‡ ‰Â‚Ë˜¸ÂÈ ¯ÂÂ ÛÏÂÂÚ ÏÂˆ‡Ú¸ ‡ÏÂÚËÒÚ.
¬ÒÂ ÔÓÚÛÔËÎËÒ¸, „ÎˇÌÛ‚ Ì‡ ÍÓÚÍËÈ Ë Ê‡ÎÓ·Ì˚È
ÍÂÒÚËÍ.

Así sabe escintilar no pescozo da muller unha ametista.
Todos se abaixaron contemplando a dócil e magoante
cruz.

Í‡ÔÎÂÈ ·˚Î Ë ·ÎÂÒÚÂÎ, Í‡Í ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚È ˜ÂÌ˚È
ÙÓÌ‡ËÍ, Ú‡Ï, ‚ ÓÍÌÂ Ë ‚Ó‚ÌÂ. ÕÓ ÔËÒÎ˚¯‡ÎÓÒ¸ Ó·˘ÂÏÛ ÒÌÛ:
‚ ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍ Ì‡ ÂÎÍÂ Ì‡Á‚‡ÌË‚‡Î ÍÓ¯Í‡Á‚ÓÌ‡ËÍ.

E conforme comezaban a poñerse de pé, a abrir os ollos
sen ganas,
ao longo da xistra pasou un tranvía, dourado no seu
interior.
Todos se apiñaron nas fiestras como nenos: que tranvía!
Igual que unha perca que se solta do anzol: todo
xaspeado, chameante.

¿ Í‡Í ÒÚ‡ÎË ‚ÒÚ‡‚‡Ú¸, Ò ÌÂÓıÓÚÓÈ „Î‡Á‡ ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ –

Sentáronse a almorzar, discutiron, cansáronse pouco
despois, deitáronse.
Desde a fiestra a vista é tal que a invisibilidade de
Leningrado
ou o nunca visto bástame para as lágrimas e o amor.
– Precisan vostedes algo? – Non, non precisamos nada.

—ÂÎË Á‡‚Ú‡Í‡Ú¸, ÒÔÓËÎË, ‚ÒÍÓÂ ÛÒÚ‡ÎË, ÎÂ„ÎË.

Reprochábanme hai moito que a miña obra é vacua.
Eu, autor de vacuidades, contemplo no corredor aos meus
concidadáns.
Madre de Deus! Ten piedade! Rógallo tamén ao teu fillo.
No día do nacemento Seu concédeme rezar e chorar por
cada un de nós!

ÃÌÂ ÔÂÌˇÎË ‰‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÏÓË ÒÓ˜ËÌÂÌ¸ˇ ÔÛÒÚ˚.
—Ó˜ËÌËÚÂÎ¸ ÔÛÒÚÓÚ, ‚ ÍÓË‰ÓÂ ÒÏÓÚ˛ Ì‡
ÒÓ„‡Ê‰‡Ì.
Ã‡ÚÂ¸ ¡ÓÊËˇ! —ÏËÎÛÈÒˇ! —˚Ì‡ Ó ÚÓÏ ÊÂ ÔÓÒË.
¬ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌ¸ˇ ≈„Ó ‰‡È ÏÓÎËÚ¸Òˇ Ë ÔÎ‡Í‡Ú¸ Ó
Í‡Ê‰ÓÏ!
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‚‰ÓÎ¸ ÏÂÚÂÎË ÔÓÌÂÒÒˇ Ú‡Ï‚‡È, ËÁÌÛÚË
ÁÓÎÓÚËÒÚ˚È.
¬ÒÂ ÒÚÓÎÔËÎËÒ¸ Û ÓÍÓÌ, Í‡Í ‰ÂÚË: – ¬ÓÚ ˝ÚÓ Ú‡Ï‚‡È!
—ÎÓ‚ÌÓ ÓÍÛÌ¸, Û¯Â‰¯ËÈ Ò Í˛˜Í‡: ‚ÂÒ¸ ÔˇÚÌËÒÚ˚È,
Ó„ÌËÒÚ˚È.

»Á ÓÍÌ‡ ‚Ë‰ Ú‡ÍÓ‚, ˜ÚÓ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÒÚË ÀÂÌËÌ„‡‰‡
ËÎË ÌÂ‚Ë‰‡ÎË ÏÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÌÂÚ ‰Îˇ ÒÎÂÁ Ë Î˛·‚Ë.
– ¬‡Ï ÌÂ Ì‡‰Ó Î¸ ˜Â„Ó-ÌË·Û‰¸? – ÕÂÚ, ÌË˜Â„Ó Ì‡Ï ÌÂ
Ì‡‰Ó.

Andrei Voznesesnskii
Andrei Andreievich Voznesenskii (12 de maio de 1933 – 1 de xuño de 2010) está considerado como un dos poetas
rusos máis salientables do século XX. Pertenceu á chamada cuarta xeración ou tamén xeración do desxeo, xunto con
Bella Akhmadúlina, Evgenii Evtushenko e Robert Rozhdestvenskii.
Durante a II Guerra Mundial trasladouse coa súa nai á cidade de Kurgan, nos Urais. O seu pai permaneceu en
Leningrado e cando os ía visitar levaba algo de comida e un libro de gravados de Goya.
Desde pequeno sempre sentiu atracción pola pintura e a poesía. Trala guerra, regresou a Moscova onde se licenciou
en arquitectura. Mentres preparaba o proxecto de fin de carreira, un incendio no Instituto de Arquitectura destruíu o
seu proxecto. Voznesenskii considerouno como unha metáfora da súa vocación coa poesía e lle inspirou o poema
“Lume na escola de arquitectura” (1957).
As catorce anos decide enviarlle os seus poemas a Borís Pasternak, quen o acolle e o anima a seguir escribindo.
Desde entón Voznesenskii considerará a Pasternak como o seu único mestre. Ao igual que Pasternak, Voznesenskii
tratou de rescatar a poesía rusa da degradación moral a que estivera sometida durante os anos do stalinismo.
En 1959 publicou o seu primeiro libros de poemas Os mestres. Neste mesmo ano escribe o seu poema máis famoso
“Goya”, considerado desde entón o máis salientable da súa poética. Nel se condensa o medo e o horror da invasión
alemá en 1941, por medio dunha alegoría de metáforas e un ritmo electificante.
Un ano despois publicou Mosaico. O carácter independente dos tópicos socialistas na poesía de Voznesenskii
repórtalle ao editor do libro a destitución e a ameaza de ver destruída a edición.
A partir de 1960 viaxa por toda Europa e Estados Unidos dando recitais de poesía. Nas súas viaxes coñeceu a Arthur
Miller e Marilyn Monroe (á quen dedicou unha oda), Allan Ginsberg, Lawrence Olivier, Jean-Paul Sartre, Picasso e
Martin Heidegger, entre outros moitos.
O experimentalismo da poesía de Vonesenskii leva á crítica máis conservadora, ancorada aínda no realismo
socialista, a acusalo de formalista. En 1963 as críticas fixeron que o mesmísimo Nikita Khrushchev o increpase en
público de ser un novo Pasternak e ameazalo coa expulsión do país. Ista acción volveuse en contra do réxime e
converteu a Voznesenskii nun dos poetas máis destacados da súa xeración e moitos dos seus poemas foron
considerados un reivindicación da liberdade e do amor.
Durante a década dos 60, publica varios volumes de poesía entre os que destacan A pera triangular (1962), froito das
súa experiencia por Estados Unidos; Antimundos (1964), que serviu como base para a súa representación no famoso
Teatro Taganka de Moscova en 1965; Corazón de Aquiles (1966), que vendeu máis de 500.000 copias. Os seus
recitais chegaron a convocar a máis de 14.000 persoas nun campo de fútbol.
Na década seguinte, Voznesenskii afonda aínda máis na súa poética: ritmos e aliteracións sorprendentes e temática
moi próxima á cultura pop. Entre os volumes de poesía que publica ao longo dos anos 70 sobresaen A sombra do son
(1970) e O mestre de vidrieiras (1976), polo que recibiu en 1978 o Premio Estatal da URSS. En 1979 participa na
publicación Metropol, antoloxía literaria de diversos escritores rusos que desafiaron ao establishment político e
cultural e que circulou baixo a forma de samizdat, libros editados de xeito clandestino.
A principios dos anos 80 comezou a escribir prosa. En 1982 publica O; e en 1984 O mestre do espírito. Durante estes
anos moitas das súas poesías acabaron convertidas en cancións moi populares como “Un millón de rosas vermellas”
(1981). Nese mesmo ano o compositor Alekséi Ribnikov púxolle música ao seu poema Iuno e Avos, a primeira óperarock en ruso, que revive a historia de amor entre o diplomático ruso Nikolái Rezánov e Concepción Argüello e que se
estreou no teatro Komsomol de Lenin (rebautizado como Teatro Lenkom) de Moscova.
A finais dos anos 80, en plena era glasnost, e durante a década dos anos 90, a influencia de Anderei Voznesenskii
desaparece progresivamente da literatura rusa. Aparecen novos poetas e gana prestixio Iosif Brodskii. Redescóbrense
poetas como Ósip Mándelstam, Nikolái Gumílov, etc. Aínda así conserva o seu prestixio tanto dentro como fóra de

Rusia. En 1996 o xornal francés Le Nouvel Observateur proclámao como “o máis grande poeta do noso tempo”.
Nesta época Voznesenski traballou na poesía visual combinando arte, arquitectura e poesía. Empregou tamén
soportes máis innovadores como a música e o vídeo. Destaca Videoms (1992), e a antoloxía No vento virtual (1998).
Nos últimos anos da súa vida, Voznesenskii sufriu diversos ataques que o incapacitaron para falar.
Voznesenskii era membro de diversas academias e se podía permitir o luxo de facer o que moitos outros artistas non
podían: escribir sobre temas como o asasinato da xornalista Anna Politkovskaia, sobre o accidente do submarino
Kursk, ou crear o museo Pasternak en Peredelkino.
*****
*****
Goya

Гойя

Eu son Goya!
As concas dos ollos peteiroumas un corvo,
abaténdose sobre o campo nu.

ﬂ - √ÓÈˇ!
√Î‡ÁÌËˆ˚ ‚ÓÓÌÓÍ ÏÌÂ ‚˚ÍÎÂ‚‡Î ‚ÓÓÌ,
ÒÎÂÚ‡ˇ Ì‡ ÔÓÎÂ Ì‡„ÓÂ.

Eu son a Desgraza.

ﬂ - √ÓÂ.

Eu son a voz
Da guerra, os rescaldos das cidades
sobre a neve do ano corenta e un.

ﬂ - „ÓÎÓÒ
¬ÓÈÌ˚, „ÓÓ‰Ó‚ „ÓÎÓ‚ÌË
Ì‡ ÒÌÂ„Û ÒÓÓÍ ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡.

Eu son a Fame.

ﬂ - √ÓÎÓ‰.

Eu son a gorxa
Da muller aforcada, cuxo corpo, como unha campá,
dobraba na praza núa…

ﬂ - „ÓÎÓ
œÓ‚Â¯ÂÌÌÓÈ ·‡·˚, ˜¸Â ÚÂÎÓ, Í‡Í ÍÓÎÓÍÓÎ,
·ËÎÓ Ì‡‰ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ „ÓÎÓÈ...

Eu son Goya!

ﬂ - √ÓÈˇ!

Oh, acios
De vinganza! A fogonazos lancei ao Occidente
as cinsas do hóspede non convidado!
E no ceo conmemorativo cravei fortes estrelas
Como cravos.
Eu son Goya

Œ, „ÓÁ‰Ë
¬ÓÁÏÂÁ‰¸ˇ! ¬Á‚ËÎ Á‡ÎÔÓÏ Ì‡ «‡Ô‡‰ ˇ ÔÂÔÂÎ ÌÂÁ‚‡ÌÓ„Ó „ÓÒÚˇ!
» ‚ ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓÂ ÌÂ·Ó ‚·ËÎ ÍÂÔÍËÂ
Á‚ÂÁ‰˚ Как гвозди.
ﬂ - √ÓÈˇ.
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A balada parabólica

Параболическая баллада

O destino, como un foguete, voa pola parábola
Normalmente, entre tebras e raramente, polo arco da vella.

—Û‰¸·‡, Í‡Í ‡ÍÂÚ‡, ÎÂÚËÚ ÔÓ Ô‡‡·ÓÎÂ
Œ·˚˜ÌÓ — ‚Ó Ï‡ÍÂ Ë ÂÊÂ — ÔÓ ‡‰Û„Â.

Había unha vez un pintor rubio fogoso chamado Gauguin,
Bohemio, aínda que no pasado, axente de comercial.
Para chegar ao rexio Louvre
desde Montmartre,
El

∆ËÎ Ó„ÌÂÌÌÓ-˚ÊËÈ ıÛ‰ÓÊÌËÍ √Ó„ÂÌ,
¡Ó„ÂÏ‡, ‡ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ — ÚÓ„Ó‚˚È ‡„ÂÌÚ.
◊ÚÓ· ‚ ÀÛ‚ ÍÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ ÔÓÔ‡ÒÚ¸
ËÁ ÃÓÌÏ‡Ú‡,
ŒÌ

deu
a volta por Xava e Sumatra!
Afastouse esquecendo a loucura do diñeiro,
O cacarexo das mulleres e a solleira das academias.
Venceu
a gravidade terrestre.
Os hierofantas escarcachábanse ao redor das xerras de cervexa:
“A liña recta é máis curta, a parábola, máis ardua,
Non sería mellor copiar as matogueias do edén?”

‰‡Î
ÍÛ„‡Îˇ ˜ÂÂÁ ﬂ‚Û Ò —ÛÏ‡ÚÓÈ!
”ÌÂÒÒˇ, Á‡·˚‚ ÒÛÏ‡Ò¯ÂÒÚ‚ËÂ ‰ÂÌÂ„,
Û‰‡ıÚ‡Ì¸Â ÊÂÌ, ‰ÛıÓÚÛ ‡Í‡‰ÂÏËÈ.
ŒÌ ÔÂÓ‰ÓÎÂÎ
Úˇ„ÓÚÂÌ¸Â ÁÂÏÌÓÂ.
∆Âˆ˚ „Ó„ÓÚ‡ÎË Á‡ ÍÛÊÍÓÈ ÔË‚ÌÓ˛:
»œˇÏ‡ˇ — ÍÓÓ˜Â, Ô‡‡·ÓÎ‡ — ÍÛ˜Â,
ÕÂ ÎÛ˜¯Â Î¸ ÒÍÓÔËÓ‚‡Ú¸ ‡ÈÒÍËÂ ÍÛ˘Ë?»

Pero el escapaba como un foguete atronador
Atravesando o vento que lle arrinca os faldróns e as orellas.
E ao Louvre foi a caer non a través da porta principal,

¿ ÓÌ ÛÌÓÒËÎÒˇ ‡ÍÂÚÓÈ Â‚Û˘ÂÈ
—Í‚ÓÁ¸ ‚ÂÚÂ, Ò˚‚‡˛˘ËÈ Ù‡Î‰˚ Ë Û¯Ë.
» ‚ ÀÛ‚ ÓÌ ÔÓÔ‡Î ÌÂ ÒÍ‚ÓÁ¸ „Î‡‚Ì˚È ÔÓÓ„
—
œ‡‡·ÓÎÓÈ
„ÌÂ‚ÌÓ
ÔÓ·Ë‚ ÔÓÚÓÎÓÍ!
»‰ÛÚ Í Ò‚ÓËÏ Ô‡‚‰‡Ï, ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ ı‡·Ó,
◊Â‚ˇÍ — ˜ÂÂÁ ˘ÂÎ¸, ˜ÂÎÓ‚ÂÍ — ÔÓ
Ô‡‡·ÓÎÂ.

Senón nunha parábola
que enfurecidamente
fendeu o teito!
Cada un achégase á propia verdade segundo a súa valentía,
O verme, por unha fenda; o home, por medio da parábola.
Había unha vez unha rapaza no barrio veciño.
Estudamos xuntos, fixemos os exames.
Para que me tiven que ir!
E que diaños me levou
Entre as ambiguas e pesadas estrelas de Tiflis!
Perdóame esta estúpida parábola.
Os teus ombros arrefriados nun negro portal…
Oh, como soabas entre as tebras do Universo
De maneira lixeira e recta como a variña dunha antena!
E eu sigo o meu voo,
aterrando sobre elas:
Sobre as terrestres e xélidas chamadas de socorro túas.
Que difícil nos resulta esta parábola..!

∆ËÎ‡-·˚Î‡ ‰Â‚Ó˜Í‡ ˇ‰ÓÏ ‚ Í‚‡Ú‡ÎÂ.
Ã˚ Ò ÌÂ˛ Û˜ËÎËÒ¸, Á‡˜ÂÚ˚ Ò‰‡‚‡ÎË.
Û‰‡ Ê ˇ ÛÂı‡Î!
» ˜ÂÚ ÏÂÌˇ ÌÂÒ
ÃÂÊ „ÛÁÌ˚ı Ú·ËÎËÒÒÍËı ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚ı
Á‚ÂÁ‰!
œÓÒÚË ÏÌÂ ‰Û‡ˆÍÛ˛ ˝ÚÛ Ô‡‡·ÓÎÛ.
œÓÒÚ˚‚¯ËÂ ÔÎÂ˜ËÍË ‚ ˜ÂÌÓÏ Ô‡‡‰ÌÓÏ...
Œ, Í‡Í Ú˚ Á‚ÂÌÂÎ‡ ‚Ó Ï‡ÍÂ ¬ÒÂÎÂÌÌÓÈ
”ÔÛ„Ó Ë ÔˇÏÓ — Í‡Í ÔÛÚËÍ ‡ÌÚÂÌÌ˚!
¿ ˇ ‚ÒÂ ÎÂ˜Û,
ÔËÁÂÏÎˇˇÒ¸ ÔÓ ÌËÏ —
«ÂÏÌ˚Ï Ë ÓÁˇ·¯ËÏ Ú‚ÓËÏ ÔÓÁ˚‚Ì˚Ï.
‡Í ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ÂÚÒˇ Ì‡Ï ˝Ú‡ Ô‡‡·ÓÎ‡!..

Apartando os canons, os prognósticos, os parágrafos
Corren a arte, o amor e a historia
Por unha traxectoria parabólica!

—ÏÂÚ‡ˇ Í‡ÌÓÌ˚, ÔÓ„ÌÓÁ˚, Ô‡‡„‡Ù˚,
ÕÂÒÛÚÒˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, Î˛·Ó‚¸ Ë ËÒÚÓËˇ —
œÓ Ô‡‡·ÓÎË˜ÂÒÍÓÈ Ú‡ÂÍÚÓËË!

A Siberia parte el esta noite.

¬ —Ë·Ë¸ ÛÂÁÊ‡ÂÚ ÓÌ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÌÓ˜¸˛.

Mais é talvez a liña recta máis curta?

¿ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ÒÂ ÊÂ ÔˇÏ‡ˇ — ÍÓÓ˜Â?
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Están a bater unha muller

Бьют женщину

Están a bater unha muller. Brilla o branco do ollo.
Escuridade e calor no coche.
E os pés a bater contra o teito,
Como brancos proxectores!

¡¸˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ. ¡ÎÂÒÚËÚ ·ÂÎÓÍ.
¬ Ï‡¯ËÌÂ ÚÂÏÂÌ¸ Ë Ê‡‡.
» ·¸˛ÚÒˇ ÌÓ„Ë ‚ ÔÓÚÓÎÓÍ,
Í‡Í ·ÂÎ˚Â ÔÓÊÂÍÚÓ‡!

Están a bater unha muller. Tal como se bate as escravas.

¡¸˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ. “‡Í ·¸˛Ú ‡·˚Ì¸.

Na súa beleza lacrimosa
rebenta a panca como un interruptor
botándose
á estrada!

ŒÌ‡ ‚ Á‡ÔÎ‡Í‡ÌÌÓÈ Í‡ÒÂ
Ò˚‚‡ÂÚ Û˜ÍÛ Í‡Í Û·ËÎ¸ÌËÍ,
‚˚·‡Ò˚‚‡ˇÒ¸
Ì‡ ¯ÓÒÒÂ!

E rinchaban os freos.
Achegábanse a ela correndo, zarandeábana.
Arrastrábana e golpeaban
a súa cara contra o prado e as estrugas…

» ‚Á‚ËÁ„Ë‚‡ÎË ÚÓÏÓÁ‡.
ÌÂÈ ÔÓ‰·Â„‡ÎË, ÚÓÏÓ¯‡.
» ‚ÓÎÓ˜ËÎË Ë ÎÛÔËÎË
ÎËˆÓÏ ÔÓ ÎÛ„Û Ë Í‡ÔË‚Â...

Escoura, con que minuciosidade lle estaba a bater
o garelo, o Childe Harold, o mangallón aquel!
Cravábaselle nas costas arfantes
a fina bota como un ferro de pasar.

œÓ‰ÓÌÓÍ, Í‡Í ÓÌ ·ËÎ ÔÓ‰Ó·ÌÓ,
ÒÚËÎˇ„‡, ◊‡ÈÎ¸‰-√‡ÓÎ¸‰, ·ËÚ˛„!
¬ÓÌÁ‡ÎÒˇ ‚ ‰˚¯‡˘ËÂ Â·‡
·ÓÚËÌÓÍ ÛÁÍËÈ, Í‡Í ÛÚ˛„.

Oh, que éxtase do ocupante,
delicias de gañán…
Na desviación a Kupavna
están a bater unha muller.

Œ, ÛÔÓÂÌ¸Â ÓÍÍÛÔ‡ÌÚ‡,
ËÁ˚ÒÍË ‰ÂÂ‚ÂÌ˘ËÌ˚...
” ÔÓ‚ÓÓÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÌÛ
·¸˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ.

Están a bater unha muller. A bater durante séculos,
a bater a xuventude, bate solemnemente
a rebato a badalada nupcial.
están a bater unha muller.

¡¸˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ. ¬ÂÍ‡ÏË ·¸˛Ú,
·¸˛Ú ˛ÌÓÒÚ¸, ·¸ÂÚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
Ì‡·‡Ú‡ Ò‚‡‰Â·ÌÓ„Ó „Û‰,
¡¸˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ.

E que hai das ardentes labazadas
dos braseiros nas meixelas?
É parte da vida pequenaburguesa, da vida cotiá, e que parte!
Están a bater unha muller.

¿ ÓÚ Ê‡Ó‚ÂÌ Ì‡ ˘ÂÍ‡ı
„Óˇ˘ËÂ Á‡ÚÂ˘ËÌ˚?
ÃÂ˘‡ÌÒÚ‚Ó, ·˚Ú - ‰‡ Â˘Â Í‡Í! ¡¸˛Ú ÊÂÌ˘ËÌÛ.

Mais pura é a súa sublime luz,
valente e divina.
Non hai relixións,
non hai presaxios.
Só hai
Muller!...

ÕÓ ˜ËÒÚ ÂÂ ‚˚ÒÓÍËÈ Ò‚ÂÚ,
ÓÚ‚‡ÊÌ˚È Ë ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È.
–ÂÎË„ËÈ - ÌÂÚ,
ÁÌ‡ÏÂÌËÈ - ÌÂÚ.
≈ÒÚ¸
∆ÂÌ˘ËÌ‡!..

…Igual que un lago xacía ela,
cos ollos estancados como a auga,
e non lle pertencía ela
igual que un sendeiro no bosque ou unha estrela,

...ŒÌ‡ Í‡Í ÓÁÂÓ ÎÂÊ‡Î‡,
ÒÚÓˇÎË Ó˜Ë Í‡Í ‚Ó‰‡,
Ë ÌÂ ÂÏÛ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Î‡
Í‡Í ÔÓÒÂÍ‡ ËÎË Á‚ÂÁ‰‡,

e as estrelas repenicaban no ceo,
como a chuvia contra un cristal negro,
e, deslizándose,
refrescaban
a súa ardente fronte.

Ë Á‚ÂÁ‰˚ ÔÓ ÌÂ·Û ÒÚÛ˜‡ÎË,
Í‡Í ‰ÓÊ‰¸ Ó ˜ÂÌÓÂ ÒÚÂÍÎÓ,
Ë, ÒÍ‡Ú˚‚‡ˇÒ¸,
ÓÒÚÛÊ‡ÎË
ÂÂ „Óˇ˜ÂÂ ˜ÂÎÓ.

1960

1960
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Antimundos

Антимиры

Temos un veciño Bukashkin1

∆Ë‚ÂÚ Û Ì‡Ò ÒÓÒÂ‰ ¡ÛÍ‡¯ÍËÌ,

en cirolas da cor do papel secante.
Pero, ao igual que os globos aeróstatos,
sobre el están acendidos
os Antimundos!

‚ Í‡Î¸ÒÓÌ‡ı ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓÏÓÍ‡¯ÍË.
ÕÓ, Í‡Í ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ¯‡˚,
Ì‡‰ ÌËÏ „ÓˇÚ
¿ÌÚËÏË˚!

E neles máxico como o demo,
Gobernando o universo, repousa
o académico Antibukashkin
e apalpa as Lollobrigidas.

» ‚ ÌËı Ï‡„Ë˜ÂÒÍËÈ, Í‡Í ‰ÂÏÓÌ,
¬ÒÂÎÂÌÌÓÈ Ô‡‚ËÚ, ‚ÓÁÎÂÊËÚ
¿ÌÚË·ÛÍ‡¯ÍËÌ, ‡Í‡‰ÂÏËÍ
Ë ˘ÛÔ‡ÂÚ ÀÓÎÎÓ·Ë‰ÊË‰.

Pero ten Antibukashkin
visións da cor do papel secante.

ÕÓ „ÂÁˇÚÒˇ ¿ÌÚË·ÛÍ‡¯ÍËÌÛ
‚Ë‰ÂÌ¸ˇ ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓÏÓÍ‡¯ÍË.

Que vivan os Antimundos!
Fantaseadores entre tanta trapallada.
Sen parvos non habería intelixentes,
nin oasis sen deserto de Karakum.

ƒ‡ Á‰‡‚ÒÚ‚Û˛Ú ¿ÌÚËÏË˚!
‘‡ÌÚ‡ÒÚ˚ - ÔÓÒÂ‰Ë ÏÛ˚.
¡ÂÁ „ÎÛÔ˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÛÏÌ˚ı,
Ó‡ÁËÒÓ‚ - ·ÂÁ ‡‡ÍÛÏÓ‚.

Non hai mulleres, só antihomes,
nos bosques brúan as antimáquinas.
Hai sal da terra. Hai lixo da terra.
Pero se consome o falcón sen a serpe.

ÕÂÚ ÊÂÌ˘ËÌ - ÂÒÚ¸ ‡ÌÚËÏÛÊ˜ËÌ˚,
‚ ÎÂÒ‡ı Â‚ÛÚ ‡ÌÚËÏ‡¯ËÌ˚.
≈ÒÚ¸ ÒÓÎ¸ ÁÂÏÎË. ≈ÒÚ¸ ÒÓ ÁÂÏÎË.
ÕÓ ÒÓıÌÂÚ ÒÓÍÓÎ ·ÂÁ ÁÏÂË.

Amo os críticos meus.
Sobre o pescozo dun deles,
perfumada e pelada,
resplandece a anticabeza!...

À˛·Î˛ ˇ ÍËÚËÍÓ‚ ÏÓËı.
Õ‡ ¯ÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÌËı,
·Î‡„ÓÛı‡ÌÌ‡ Ë „ÓÎ‡,
ÒËˇÂÚ ‡ÌÚË„ÓÎÓ‚‡!..

…Durmo coas ventás abertas,
e nalgún lugar asubía unha chuvia de estrelas,
e as estalactitas dos rañaceos
sobre o ventre do globo terráqueo penden.

...ﬂ ÒÔÎ˛ Ò ÓÍÓ¯Í‡ÏË ÓÚÍ˚Ú˚ÏË,
‡ „‰Â-ÚÓ Ò‚Ë˘ÂÚ Á‚ÂÁ‰ÓÔ‡‰,
Ë ÌÂ·ÓÒÍÂ·˚ ÒÚ‡Î‡ÍÚËÚ‡ÏË
Ì‡ ·˛ıÂ „ÎÓ·ÛÒ‡ ‚ËÒˇÚ.

E debaixo de min coa cabeza para baixo,
espetado como un garfo no globo terráqueo,
despreocupado como unha xentil bolboreta,
vives ti, meu pequeno antimundo!

» ÔÓ‰Ó ÏÌÓÈ ‚ÌËÁ „ÓÎÓ‚ÓÈ,
‚ÓÌÁË‚¯ËÒ¸ ‚ËÎÍÓÈ ‚ ¯‡ ÁÂÏÌÓÈ,
·ÂÒÔÂ˜Ì˚È, ÏËÎ˚È ÏÓÚ˚ÎÂÍ,
ÊË‚Â¯¸ Ú˚, ÏÓÈ ‡ÌÚËÏËÓÍ!

Por que durante as horas nocturnas
aparecen os antimundos?

«‡˜ÂÏ ÒÂ‰Ë ÌÓ˜ÌÓÈ ÔÓ˚
‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒˇ ‡ÌÚËÏË˚?

Por que os dous xuntos se sentan
a ver a televisión?

«‡˜ÂÏ ÓÌË ‚‰‚ÓÂÏ ÒË‰ˇÚ
Ë ‚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ „Îˇ‰ˇÚ?

Non entenden nin un par de frases.
A súa primeira vez é a súa última vez!

»Ï ÌÂ ÔÓÌˇÚ¸ Ë Ô‡˚ Ù‡Á.
»ı ÔÂ‚˚È ‡Á - ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‡Á!

Séntanse esquecendo o “bon ton”,
abofé que se arrepentirán despois!
E as orellas encarnadas lles arden
como dúas bolboretas pousadas…

—Ë‰ˇÚ, Á‡·˚‚¯Ë ÔÓ ·ÓÌÚÓÌ,
‚Â‰¸ ·Û‰ÛÚ ÏÛ˜ËÚ¸Òˇ ÔÓÚÓÏ!
» Û¯Ë Í‡ÒÌ˚Â „ÓˇÚ,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ·‡·Ó˜ÍË ÒË‰ˇÚ...

…Onte un conferenciante coñecido
díxome: “Antimundos?” “Trapalladas!”

...«Ì‡ÍÓÏ˚È ÎÂÍÚÓ ÏÌÂ ‚˜Â‡
ÒÍ‡Á‡Î: "¿ÌÚËÏË˚? ÃÛ‡!"

Durmo, dou voltas entre soños,
probablemente ten razón o fulano científico ese.

ﬂ ÒÔÎ˛, ‚ÓÓ˜‡˛Ò¸ ÒÔÓÒÓÌÓÍ,
Ì‡‚ÂÌÓ, Ô‡‚ Ì‡Û˜Ì˚È ıÏ˚¸.

O meu gato, igual que unha radio,
cos seu ollo verde está captando o mundo.

ÃÓÈ ÍÓÚ, Í‡Í ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ,
ÁÂÎÂÌ˚Ï „Î‡ÁÓÏ ÎÓ‚ËÚ ÏË.

1961

1961

1.- Bukashkin: foneticamente recorda á palabra rusa “букашка” que significa “becho”.
*****
Uzá (fragmento)

Оза (Фрагмент)

VI

VI

Á hora da baixamar, onda o salón de té,
rescostado naquela triste noite,
contáballe aos amigos de Uzá a grandeza do existencia,
pero de súpeto, un corvo negro
inmiscíuse na conversa,
cravando a mirada azul
dixo el:
“Para que carallo?

¬ ˜‡Ò ÓÚÎË‚‡, ‚ÓÁÎÂ ˜‡ÈÌÓÈ
ˇ ÎÂÊ‡Î ‚ ÌÓ˜Ë ÔÂ˜‡Î¸ÌÓÈ,
„Ó‚ÓËÎ ‰ÛÁ¸ˇÏ Ó· ŒÁÂ Ë ‚ÂÎË˜¸Ë
·˚ÚËˇ,
ÌÓ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ˜∏Ì˚È ‚ÓÓÌ
ÔËÏÂ¯‡ÎÒˇ Í ‡Á„Ó‚Ó‡Ï,
‚ÒÔ˚ıÌÛ‚ ÒËÌËÏË Ó˜‡ÏË,
ÓÌ ÒÍ‡Á‡Î:
"¿ Ì‡ ÙË„‡?!"

Eu exclamei: sinto mágoa de vostede, paxaro,
tería que nacer vostede sendo home
a felicidade máis grande é traballar
facendo padróns de medio planeta…”
Dixo el: “Para que carallo?

ﬂ ‚ÒÍË˜‡Î: "ÃÌÂ Ê‡Î¸ ‚‡Ò, ÔÚËˆ‡,
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‚‡Ï Ó‰ËÚ¸Òˇ ·,
Ò˜‡ÒÚ¸Â ‚˚Ò¯ÂÂ ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ,
ÔÓÎÔÎ‡ÌÂÚ˚ ‡ÒÍÓˇ..."
ŒÌ ÒÍ‡Á‡Î: "¿ Ì‡ ÙË„‡?!"

“Chegarás a ser ti, gran mentor,
un deus das máquinas, dos experimentos,
chegarás a ser polo bronce dos teus monumentos
célebre en todo o mundo…”
Dixo el: “Para que carallo?

"¡Û‰Â¯¸ Ú˚, ‚ÂÎËÍËÈ ÏÂÌÚÓ,
·Ó„ Ï‡¯ËÌ, ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚,
·Û‰Â¯¸ ·ÓÌÁÓÈ ÏÓÌÛÏÂÌÚÓ‚
ÁÌ‡ÏÂÌËÚ ‚Ó ‚ÒÂ Í‡ˇ..."
ŒÌ ÒÍ‡Á‡Î: "¿ Ì‡ ÙË„‡?!"

“Tras aniquilar os oligarcas,
construirás ti a maquinaria,
pola democracia substituirás
o rei e o servo…”
Dixo el: “Para que carallo?

"”ÌË˜ÚÓÊË‚ ÓÎË„‡ıÓ‚,
Ú˚ Ì‡ÒÚÓË¯¸ ‡„Â„‡ÚÓ‚,
‰ÂÏÓÍ‡ÚËÂÈ Á‡ÏÂÌË¯¸
ÍÓÓÎˇ Ë ıÓÎÛˇ..."
ŒÌ ÒÍ‡Á‡Î: "¿ Ì‡ ÙË„‡?!"

Dixen eu: “E se queres, poderás
durmir nunha pequena isbá abandonada,
polas mañás os dediños dunha rapaza
poñeranche nos labios as cereixas,
nun lugar tan perdido onde non se escoitan
loanzas nin ofensas…”

ﬂ ÒÍ‡Á‡Î: "¿ ıÓ˜Â¯¸ — ·Û‰Â¯¸
ÒÔ‡Ú¸ ‚ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓÈ ËÁ·Û¯ÍÂ,
ÛÚÓÏ Ô‡Î¸˜ËÍË ‰Â‚Ë˜¸Ë
·Û‰ÛÚ ÍÎ‡ÒÚ¸ Ì‡ „Û·˚ ‚Ë¯ÌË,
„ÎÛ¯¸ Ú‡Í‡ˇ, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÎ˚¯Ì‡
ÌË ı‚‡Î‡ Ë ÌË ıÛÎ‡..."

Contestoume el: “todo trapalladas,
escravo das normas, rei da natureza,
ti es libre sen liberdade,
voas nun automóbil
pero é un coche sen volante…

ŒÌ ÓÚ‚ÂÚËÎ: "¬ÒÂ — ÏÛ‡,
‡· ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡, ˆ‡¸ ÔËÓ‰˚,
Ú˚ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ·ÂÁ Ò‚Ó·Ó‰˚,
Ú˚ ÎÂÚË¯¸ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÂ,
ÌÓ Ï‡¯ËÌ‡ — ·ÂÁ ÛÎˇ...

Uzá, Rosa, puta —

ŒÁ‡, –ÓÁ‡ ÎË, ÒÚÂ‚ÓÁ‡ —

que aburridas son as metamorfoses,
nun caixón acabarás máis cedo ou máis tarde…
Vivías a vida — “Para que carallo?

Í‡Í ÒÍÛ˜Ì˚ ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁ˚,
‚ ˇ˘ËÍ ‡ÌÓ ËÎË ÔÓÁ‰ÌÓ...
∆ËÁÌ¸ ·˚Î‡ — ‡ Ì‡ ÙË„‡?!"

Como explicarlle a este canalla
que vivimos non para estirar a pata, —
senón para tocar cos labios a milagre
dun bico e dun regato!

‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÂÏÛ, ÔÓ‰ÓÌÍÛ,
˜ÚÓ ÊË‚∏Ï ÌÂ ˜ÚÓ· ÔÓ‰ÓıÌÛÚ¸,—
˜ÚÓ· „Û·‡ÏË ˜Û‰Ó ÚÓÌÛÚ¸
ÔÓˆÂÎÛˇ Ë Û˜¸ˇ!

Vivir é un milagre inexplicable.
Aquel que non viviu, para que discutir con el?!

◊Û‰Ó ÊËÚ¸ ÌÂÓ·˙ˇÒÌËÏÓ.
ÚÓ ÌÂ ÊËÎ — ˜ÚÓ Ê ÒÔÓËÚ¸ Ò ÌËÏË?!

Poderiamos, mais, para que carallo?!

ÃÓÊÌÓ ·˚ — ‰‡ Ì‡ ÙË„‡?!

1964

1964
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Silencio!

Тишины!

Silencio quero, silencio…
Seica os nervios están queimados?
Silencio…
para que a sombra do piñeiro,
facéndonos cóxegas, se despracese,
arrefecendo como unha trasnada,
ao longo do lombo ata o dedo meniño da planta do pé,
silencio…

“Ë¯ËÌ˚ ıÓ˜Û, ÚË¯ËÌ˚...
ÕÂ‚˚, ˜ÚÓ ÎË, Ó·ÓÊÊÂÌ˚?
“Ë¯ËÌ˚...
˜ÚÓ·˚ ÚÂÌ¸ ÓÚ ÒÓÒÌ˚,
˘ÂÍÓ˜‡ Ì‡Ò, ÔÂÂÏÂ˘‡Î‡Ò¸,
ıÓÎÓ‰ˇ˘‡ˇ ÒÎÓ‚ÌÓ ¯‡ÎÓÒÚ¸,
‚‰ÓÎ¸ ÒÔËÌ˚, ‰Ó ÏËÁËÌˆ‡ ÒÚÛÔÌË,
ÚË¯ËÌ˚...

Os sons parecen estar desconectados.
Como se poden chamar as túas cellas con brillo?
A comprensión é
silenciosa.
Silencio.

Á‚ÛÍË ·Û‰ÚÓ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ˚.
◊ÂÏ Ì‡Á‚‡Ú¸ Ú‚ÓË ·Ó‚Ë Ò ÓÚÎË‚ÓÏ?
œÓÌËÏ‡ÌËÂ ÏÓÎ˜‡ÎË‚Ó.
“Ë¯ËÌ˚.

Demórase o son trala luz.
Moi a miúdo abrimos a boca.
O presente é innomeable.
Hai que vivir as sensacións, a color.

«‚ÛÍ Á‡Ô‡Á‰˚‚‡ÂÚ Á‡ Ò‚ÂÚÓÏ.
—ÎË¯ÍÓÏ ˜‡ÒÚÓ Ï˚ Ú˚ ‡ÁÂ‚‡ÂÏ.
Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ - ÌÂÌ‡Á˚‚‡ÂÏÓ.
Õ‡‰Ó ÊËÚ¸ Ó˘Û˘ÂÌËÂÏ, ˆ‚ÂÚÓÏ.

Abofé a pel tamén é humana,
coas súas impresións, as súas voces.
Para ela o contacto é musical,
igual que para o oído o canto do reiseñor.

ÓÊ‡ ÚÓÊÂ ‚Â‰¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
Ò ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌ¸ˇÏË, „ÓÎÓÒ‡ÏË.
Для нее музыкально касанье,
Í‡Í ‰Îˇ ÒÎÛı‡ - ÔÓÂÚ ÒÓÎÓ‚ÂÈ.

Como vivides aí, charlatáns,
sen dúbida andades outra vez cunha algarada de corredor?
os berróns non vos cansastes de berrar?
Silencio…

‡Í ÊË‚ÂÚÒˇ ‚‡Ï Ú‡Ï, ·ÓÎÚÛÌ˚,
˜‡È, ÓÔˇÚ¸ ÍÛÎÛ‡Ì˚È ‡‚‡ÎÂˆ?
„ÓÎÓÔ‡Ì˚ ÌÂ Ì‡Ó‡ÎËÒ¸?
ÚË¯ËÌ˚...

Estamos inmersos noutra cousa.
No curso inescrutable da natureza,
E polo cáustico olor do fume
Comprenderemos que veñen os pastores.

Ã˚ ‚ ‰Û„ÓÂ ÔÓ„ÛÊÂÌ˚.
¬ ıÓ‰ ÔËÓ‰ ÌÂËÒÔÓ‚Â‰ËÏ˚È,
» ÔÓ Â‰ÍÓÏÛ Á‡Ô‡ıÛ ‰˚Ï‡
Ã˚ ÔÓÈÏÂÏ, ˜ÚÓ Ë‰ÛÚ ˜‡·‡Ì˚.

Velaquí a noite. Cociñan algo de comida.
Fuman silenciosos como sombras.
E dos cans, como dos mecheiros,
Locen as linguas silenciosas.

«Ì‡˜ËÚ, ‚Â˜Â. ¬ÒÍËÔ‡˛Ú ÔË‚‡ÓÍ.
ŒÌË ÍÛˇÚ, Í‡Í ÚÂÌË ÚËıË.
» ËÁ ÔÒÓ‚, Í‡Í ËÁ Á‡ÊË„‡ÎÓÍ,
—‚ÂÚˇÚ ÚËıËÂ ˇÁ˚ÍË.

1964

1964
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Neses días de dolor sen igual

В дни неслыханно болевые

Neses días de dolor sen igual
non ter corazón é un soño.
Os campións atravésannos cos seus disparos,
que diaños!

¬ ‰ÌË ÌÂÒÎ˚ı‡ÌÌÓ ·ÓÎÂ‚˚Â
·˚Ú¸ ·ÂÁ ÒÂ‰ˆ‡ - ÏÂ˜Ú‡.
◊ÂÏÔËÓÌ˚ ÎÛÔËÎË Ì‡‚˚ÎÂÚ ÌË ˜ÂÚ‡!

Furado como un coador,
alivio a expectación:
“Mirade a través de min como por unha grella,
que espectacular paisaxe!”

œÓ‰˚ˇ‚ÎÂÌÌ˚È, ÚÓ˜ÌÓ Â¯∏Ú‡,
ÛÚÂ¯‡˛ ‡ÊËÓÚ‡Ê:
"œÓ„Î‡ÁÂÈÚÂ ‚ ÏÂÌˇ, Í‡Í ‚ Â¯ÂÚÍÛ,Ú‡Í ¯ËÍ‡ÂÌ ÔÂÈÁ‡Ê!"

Mais, seica é posible que un fusil saiba
onde,
atado cun fío enfermizo,
palpitas ti a un milímetro da folla,
meu
corazón
de Aquiles!?

ÕÓ ÌÂÛÊÚÓ ÛÁÌ‡ÂÚ ÛÊ¸Â,
где,
ÔË‚ˇÁ‡ÌÓ ÌËÚ¸˛ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÈ,
·¸Â¯¸Òˇ Ú˚ ‚ ÏËÎÎËÏÂÚÂ ÓÚ ÎÂÁ‚Ëˇ,
‡ıËÎÎÂÒÓ‚Ó
ÒÂ‰ˆÂ
ÏÓÂ!?

Coidado, querido, despacio…
Perturbácheste con tanto cambio de lugar,
Percorro Rusia
igual que un paxaro
para desvíar os tiros do seu niño.

ŒÒÚÓÓÊÌÂÂ, ÏËÎ‡ˇ, ÚË¯Â...
Õ‡¯ÛÏÂÎÓ ÏÂÌˇˇ ÏÂÒÚ‡,
ﬂ ÌÓ¯ÛÒ¸ ÔÓ –ÓÒÒËË Í‡Í ÔÚËˆ‡
ÓÚ‚ÎÂÍ‡ÂÚ Ó„ÓÌ¸ ÓÚ „ÌÂÁ‰‡.

Aínda estás enfermo? Fallas polas noites?
Que mérito!
Non o rocedes coa áspera man,
dunha convulsión podo caer.

¬ÒÂ ·ÓÎË¯¸? ÕÓ˜‡ÏË ÔÓ¯‡ÎË‚‡Â¯¸?
ÕÛ Ë ÔÎ˛Ò!
ÕÂ Í‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ ÛÍÓ˛ ¯Â¯‡‚Ó˛ ˇ ÓÚ ÒÛ‰ÓÓ„Ë - ‚‡Î˛Ò¸.

Parece imposible acabar con nós.
Máis imposible parece soportarnos.
Pero aínda máis imposible parece
que de repente un francotirador
corte
o fío!

ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‡ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò Ì‡ÏË.
ÕÂ‚ÓÁÏÓÊÌÂÂ - ‚˚ÌÓÒËÚ¸.
ÕÓ Â˘Â ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÂÈ ‚‰Û„ ÒÌ‡ÈÔÂ
ÒÂÊÂÚ
ÌËÚ¸!

1965

1965
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Non regresedes aos amores pasados

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,

non existen no mundo os amores pasados.
Hai duplicados,
como casiñas recollidas,
onde viviron uns poucos anos.

ÕÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ·˚Î˚Ï
‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚Ï,
·˚Î˚ı ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÌÂÚ.
≈ÒÚ¸ ‰Û·ÎËÍ‡Ú˚ —
Í‡Í ‰ÓÏËÍ Û·‡ÌÌ˚È,
„‰Â ÓÌË ÊËÎË ÌÂÏÌÓ„Ó ÎÂÚ.

Recibiranvos con ladridos unha cadela branca,
e dous soutos dispostos no monte
—un á dereita, e máis alá outro á esquerda—
repitirán para dentro os seus ladridos, na escuridade.

¬‡Ò Î‡ÂÏ ‚ÒÚÂÚËÚ ÒÓ·‡˜Í‡ ·ÂÎ‡ˇ,
Ë ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ıÓÎÏÂ
‰‚Â Ó˘Ë — Ô‡‚‡ˇ, ‡ ÔÓÁÊÂ ÎÂ‚‡ˇ —
ÔÓ‚ÚÓˇÚ Î‡È ÔÓ ÒÂ·ˇ, ‚Ó Ï„ÎÂ.

Os dous ecos no souto viven separados,
como se fose dentro de dous altofalantes estéreos,
todo o que ti fixeches e o que eu farei
eles divulgan polo mundo en voz alta.

ƒ‚‡ ˝ı‡ ‚ Ó˘‡ı ÊË‚ÛÚ ‡Á‰ÂÎ¸Ì˚Â,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ‚ ÒÚÂÂÓÍÓÎÓÌÍ‡ı ‰‚Ûı,
‚ÒÂ, ˜ÚÓ Ú˚ Ò‰ÂÎ‡Î‡ Ë ˜ÚÓ ˇ Ò‰ÂÎ‡˛,
ÓÌË ‡ÁÌÓÒˇÚ ÔÓ Ò‚ÂÚÛ ‚ÒÎÛı.

E na casa o eco deixará caer unha cunca,
o falso eco ofrecerá un té,
o falso eco deixará para a noite,
cando tería que berrar:

¿ ‚ ‰ÓÏÂ ˝ıÓ ÛÓÌËÚ ˜‡¯ÍÛ,
ÎÓÊÌÓÂ ˝ıÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ ˜‡È,
ÎÓÊÌÓÂ ˝ıÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ Ì‡ ÌÓ˜¸,
ÍÓ„‰‡ ÂÈ Ì‡‰Ó ·˚ Á‡ÍË˜‡Ú¸:

“Non volvas onda min, meu amor,
non existen no mundo os amores pasados,
aínda que dúas fermosas uvas pasas
en resposta a ti se desenrugarán…”

«ÕÂ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÈÒˇ ÍÓ ÏÌÂ, ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚È,
·˚Î˚ı ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÌÂÚ,
‰‚Â ËÁÛÏËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁ˛ÏËÌÍË,
ıÓÚ¸ Ë ‡ÒÔ‡‚ˇÚÒˇ ÚÂ·Â ‚ ÓÚ‚ÂÚ...»

E mañá á noite, de camiño ao tren
ao río lanzaredes as chaves,
e o souto da dereita mailo souto da esquerda
coa vosa voz vos berrará:

¿ Á‡‚Ú‡ ‚Â˜ÂÓÏ, Ì‡ ÔÓÂÁ‰ ÒÎÂ‰Ûˇ,
‚˚ ‚ Â˜ÍÛ ‚˚·ÓÒËÚÂ ÍÎ˛˜Ë,
Ë Ó˘‡ Ô‡‚‡ˇ, Ë Ó˘‡ ÎÂ‚‡ˇ
‚‡Ï ‚‡¯ËÏ „ÓÎÓÒÓÏ ÔÓÍË˜ËÚ:

“Non abandonedes os vosos amores.
Non existen no mundo os amores pasados…”
Pero non escoitaredes o seu consello.

«ÕÂ ÔÓÍË‰‡ÈÚÂ Ò‚ÓËı ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚ı.
¡˚Î˚ı ‚ÓÁÎ˛·ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ÌÂÚ...»
ÕÓ ‚˚ ÌÂ ‚˚ÒÎÛ¯‡ÂÚÂ ÒÓ‚ÂÚ.

1974

1974

Non regresedes aos amores pasados,

*****
Nostalxia polo presente

Ностальгия по настоящему

Non sei se os demais,
mais eu sinto a máis cruel
nostalxia non polo pasado,
senón nostalxia polo presente.

ﬂ ÌÂ ÁÌ‡˛, Í‡Í ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â,
ÌÓ ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÊÂÒÚÓ˜‡È¯Û˛
ÌÂ ÔÓ ÔÓ¯ÎÓÏÛ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛ —
ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.

Igual que un novizo ansía o Señor,
pero ten acceso só ao seu superior,
así imploro eu acceso
ao presente sen mediador.

¡Û‰ÚÓ ÔÓÒÎÛ¯ÌËÍ ıÓ˜ÂÚ Í „ÓÒÔÓ‰Û,
ÌÛ ‡ ‰ÓÒÚÛÔ ÎË¯¸ Í Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ˛ —
Ú‡Í Ë ˇ ÛÏÓÎˇ˛ ‰ÓÒÚÛÔ‡
·ÂÁ ÔÓÒÂ‰ÌËÍÓ‚ Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.

Igual que se fixese eu algo estraño,
nin sequera eu, senón os outros.
Caerei sobre un clareiro pois sinto
pola terra viva nostalxia.

¡Û‰ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î ˇ ˜ÚÓ-ÚÓ ˜ÛÊ‰ÓÂ,
ËÎË ‰‡ÊÂ ÌÂ ˇ — ‰Û„ËÂ.
”Ô‡‰Û Ì‡ ÔÓÎˇÌÛ — ˜Û‚ÒÚ‚Û˛
ÔÓ ÊË‚ÓÈ ÁÂÏÎÂ ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛.

Contigo ninguén nos vai separar.
Mais cando te aperto,
apértote con tal tristeza
como se alguén de ti me fose privar.

Õ‡Ò Ò ÚÓ·ÓÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ ‡ÒÍÓÎÂÚ.
ÕÓ ÍÓ„‰‡ ÚÂ·ˇ Ó·ÌËÏ‡˛ —
Ó·ÌËÏ‡˛ Ò Ú‡ÍÓÈ ÚÓÒÍÓ˛,
·Û‰ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ÚÂ·ˇ ÓÚÌËÏ‡ÂÚ.

Non redime da soidade
unha carpintería aberta ao xardín.
Eu devezo non pola arte,
áfogome polo presente.

Œ‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ËÒÍÛÔËÚ
‚ Ò‡‰ ‡ÒÔ‡ıÌÛÚ‡ˇ ÒÚÓÎˇÍ‡.
ﬂ ÚÓÒÍÛ˛ ÌÂ ÔÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Û,
Á‡‰˚ı‡˛Ò¸ ÔÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.

Cando escoito sartas de infamias
do compañeiro que tropezou,
busco non a copia, senón o orixinal,
por el me doio, polo seu ser real.

Ó„‰‡ ÒÎ˚¯Û ÚË‡‰˚ ÔÓ‰ÎÂÌ¸ÍËÂ
ÓÒÚÛÔË‚¯Â„ÓÒˇ ÚÓ‚‡Ë˘‡,
ˇ Ë˘Û ÌÂ ÔÓ‰Ó·¸ˇ — ÔÓ‰ÎËÌÌËÍ‡,
ÔÓ ÌÂÏÛ „Û˘Û, Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.

Todo é de plástico, mesmo de farrapos.
Estou farto de vivir de ensaios.
Non estarei contigo no futuro,
e a capeliña…

¬ÒÂ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍ‡, ‰‡ÊÂ Û·Ë˘‡.
Õ‡‰ÓÂÎÓ ÊËÚ¸ Ó˜ÂÍÓ‚Ó.
Õ‡Ò Ò ÚÓ·Ó˛ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ,
‡ ˆÂÍÓ‚Í‡...

E cando se escarcallee na miña cara
a estúpida mafia
digo: “Os idiotas quedan no pasado.
No presente reina a comprensión”

» ÍÓ„‰‡ ÏÌÂ ıÓıÓ˜ÂÚ ‚ ÓÊÛ
Ë‰ËÓÚÒÚ‚Û˛˘‡ˇ Ï‡ÙËˇ,
„Ó‚Ó˛: «»‰ËÓÚ˚ — ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÓÒÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËˇ».

Sae a chorros auga negra da billa,
sae a chorros avermellada, tras estar macerada,
sae a chorros auga enferruxada da billa.
Agardarei, chegará a real.

’ÎÂ˘ÂÚ ˜ÂÌ‡ˇ ‚Ó‰‡ ËÁ Í‡Ì‡,
ıÎÂ˘ÂÚ ˚Ê‡ˇ, Ì‡ÒÚÓˇ‚¯‡ˇÒˇ,
ıÎÂ˘ÂÚ Ê‡‚‡ˇ ‚Ó‰‡ ËÁ Í‡Ì‡.
ﬂ ‰ÓÊ‰ÛÒ¸ — ÔÓÈ‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ.

O pasado, pasado está. Mellor así.
Mais realmente mordo como un misterio
a nostalxia polo presente.
Que vai chegar. E non o vou atopar.

◊ÚÓ ÔÓ¯ÎÓ, ÚÓ ÔÓ¯ÎÓ. ÎÛ˜¯ÂÏÛ.
ÕÓ ÔËÍÛÒ˚‚‡˛, Í‡Í Ú‡ÈÌÛ,
ÌÓÒÚ‡Î¸„Ë˛ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ.
◊ÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ. ƒ‡ ÌÂ Á‡ÒÚ‡ÌÛ.

1976

1976
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Saga

Сага

Espertarasme ao amencer,
sairás descalza a me despedir,
Nunca me esquecerás.
Nunca me volverás ver.

“˚ ÏÂÌˇ Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ ‡Á·Û‰Ë¯¸,
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂÓ·ÛÚ‡ˇ ‚˚È‰Â¯¸.
“˚ ÏÂÌˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Â¯¸.
“˚ ÏÂÌˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚Ë‰Ë¯¸.

Protexéndote do frío
pensarei: “Deus bendito!”
Nunca te esquecerei.
Nunca te volverei ver.

«‡ÒÎÓÌË‚¯Ë ÚÂ·ˇ ÓÚ ÔÓÒÚÛ‰˚,
ˇ ÔÓ‰ÛÏ‡˛: “¡ÓÊÂ ‚ÒÂ‚˚¯ÌËÈ!”
ﬂ ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û.
ﬂ ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚ËÊÛ.

Esta auga que formiguea no dique,
este Almirantado e a Bolsa
xa nunca xamais esquecerei

›ÚÛ ‚Ó‰Û ‚ ÏÛ‡¯Í‡ı Á‡ÔÛ‰˚,
˝ÚÓ ¿‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÚ‚Ó Ë ¡ËÊÛ
ˇ ÛÊÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û

xa nunca xamais volverei ver.

Ë ÛÊÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚ËÊÛ.

Non pestanexan, choran polo vento
as guindas castañas desesperadas.
Regresar é un mal agoiro.
Nunca te volverei ver.

ÕÂ ÏË„‡˛Ú, ÒÎÂÁˇÚÒˇ ÓÚ ‚ÂÚ‡
·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ˚Â Í‡ËÂ ‚Ë¯ÌË.
¬ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òˇ — ÔÎÓı‡ˇ ÔËÏÂÚ‡.
ﬂ ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚ËÊÛ.

Aínda que á terra volvamos
por segunda vez, segundo Hafez,
sen dúbida contigo non nos cruzaremos.
Nunca te volverei ver.

ƒ‡ÊÂ ÂÒÎË Ì‡ ÁÂÏÎ˛ ‚ÂÌÂÏÒˇ
Ï˚ ‚ÚÓË˜ÌÓ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ √‡ÙËÁÛ,
Ï˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ò ÚÓ·ÓÈ ‡ÁÏËÌÂÏÒˇ.
ﬂ ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚ËÊÛ.

E resulta así de minúscula
a miña incomprensión contigo
fronte a incomprensión futura
de dous vivos cun baleiro sen vida.

» ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ Ú‡Í ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚Ï
Ì‡¯Â ÌÂÔÓÌËÏ‡Ì¸Â Ò ÚÓ·Ó˛
ÔÂÂ‰ ·Û‰Û˘ËÏ ÌÂÔÓÌËÏ‡Ì¸ÂÏ
‰‚Ûı ÊË‚˚ı Ò ÔÛÒÚÓÚÓÈ ÌÂÊË‚Ó˛.

E queda en suspenso a absurda altura
dun par de frases, que de aquí voando chegaron:

» Í‡˜ÌÂÚÒˇ ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÈ ‚˚Ò¸˛
Ô‡‡ Ù‡Á, Á‡ÎÂÚÂ‚¯Ëı ÓÚÒ˛‰‡:

Nunca te esquecerei.
Nunca te volverei ver.

"ﬂ ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û.
ﬂ ÚÂ·ˇ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚ËÊÛ".

1979

1979

Pertence á primeira opera-rock en ruso “Xuno e Avos”
*****
Un millón de rosas vermellas

Миллион Алых Роз

Había unha vez un pintor
Que tiña unha casiña e as súas cores.
Pero el amaba unha actriz
Que adoraba as flores.

∆ËÎ-·˚Î ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ó‰ËÌ
ƒÓÏËÍ ËÏÂÎ Ë ıÓÎÒÚ˚.
ÕÓ ÓÌ ‡ÍÚËÒÛ Î˛·ËÎ,
“Û, ˜ÚÓ Î˛·ËÎ‡ ˆ‚ÂÚ˚.

Entón vendeu a súa casa,
Vendeu os cadros e o seu fogar,
E con todo o diñeiro comprou
Un mar enteiro de flores.

ŒÌ ÚÓ„‰‡ ÔÓ‰‡Î Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ,
œÓ‰‡Î Í‡ÚËÌ˚ Ë ÍÓ‚,
Ë Ì‡ ‚ÒÂ ‰ÂÌ¸„Ë ÍÛÔËÎ
÷ÂÎÓÂ ÏÓÂ ˆ‚ÂÚÓ‚.

Un millón un millón un millón de rosas vermellas
Pola ventá, pola ventá, pola ventá velas ti.
Quen está namorado de veras
A súa vida convertirá en flores para ti.

ÃËÎÎËÓÌ ÏËÎÎËÓÌ ÏËÎÎËÓÌ ‡Î˚ı ÓÁ
»Á ÓÍÌ‡ ËÁ ÓÍÌ‡ ËÁ ÓÍÌ‡ ‚Ë‰Ë¯¸ Ú˚.
ÚÓ ‚Î˛·ÎÂÌ ÍÚÓ ‚Î˛·ÎÂÌ ÍÚÓ ‚Î˛·ÎÂÌ Ë
‚ÒÂ¸ÂÁ
—‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ‰Îˇ ÚÂ·ˇ ÔÂ‚‡ÚËÚ ‚ ˆ‚ÂÚ˚

Pola mañá te levantarás onda a ventá,
Será que perdeches a cabeza?
Como unha continuación do soño,
A praza de flores está repleta.

”ÚÓÏ Ú˚ ‚ÒÚ‡ÌÂ¯¸ Û ÓÍÌ‡,
ÃÓÊÂÚ, ÒÓ¯Î‡ Ú˚ Ò ÛÏ‡?
‡Í ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÌ‡,
œÎÓ˘‡‰¸ ˆ‚ÂÚ‡ÏË ÔÓÎÌ‡.

Énchese a alma de frío,
Que ricachón quere aquí malgastar?
Mais baixo a ventá sen alento
o pobre pintor está.

œÓıÓÎÓ‰ÂÂÚ ‰Û¯‡,
◊ÚÓ Á‡ ·Ó„‡˜ Á‰ÂÒ¸ ˜Û‰ËÚ?
¿ ÔÓ‰ ÓÍÌÓÏ ˜ÛÚ¸ ‰˚¯‡,
¡Â‰Ì˚È ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÒÚÓËÚ.

O encontro foi breve,
Pola noite o tren levouna,
Mais na súa vida había
A louca canción das rosas.

¬ÒÚÂ˜‡ ·˚Î‡ ÍÓÓÚÍ‡,
¬ ÌÓ˜¸ ÂÂ ÔÓÂÁ‰ Û‚ÂÁ,
ÕÓ ‚ Â∏ ÊËÁÌË ·˚Î‡
œÂÒÌˇ ·ÂÁÛÏÌ‡ˇ ÓÁ.

O pintor pasou a vida só,
Moita amargura soportou,
Mais na súa vida había
Unha praza repleta de flores.

œÓÊËÎ ıÛ‰ÓÊÌËÍ Ó‰ËÌ,
ÃÌÓ„Ó ÓÌ ·Â‰ ÔÂÂÌÂÒ,
ÕÓ ‚ Â„Ó ÊËÁÌË ·˚Î‡
÷ÂÎ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰¸ ˆ‚ÂÚÓ‚!

1981

1981
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Videonós - Видеомы

А.А. Ахматова. 1991.

O século de Pasternak, 1991

Na procura do tempo perdido

Esenin

Maiakovskii

Pasternak
*****
Estou a perder a voz

Теряю голос

1

1

Estou a perder a voz. Agora non de nós fala
a Radiotelevisión do estado.
O meu médico está asustado. Celébrao o Parnaso:
Estou a perder a voz.

√ÓÎÓÒ ÚÂˇ˛. “ÂÔÂ¸ ÌÂ ÔÓ Ì‡Ò
√ÓÒÒÚÂÎÂ‡‰ËÓ.
¬‡˜ ÏÓÈ ËÒÔÛ„‡Ì. ÀËÍÛÂÚ œ‡Ì‡Ò –
„ÓÎÓÒ ÚÂˇ˛.

A xente non escoita os versos sagrados,
róganos, sádicos!
A voz, como un ladrón, a súa merecida condena empeza
a cumprir.

À˛‰Ë ÌÂ ÒÎ˚¯‡Ú Á‡‚ÂÚÌÂÈ¯Ëı ÒÚÓÍ,
ÔÓÒˇÚ, Ò‡‰ËÒÚ˚!
√ÓÎÓÒ, Í‡Í ‚Ó Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ÒÓÍ,
Ò‡‰ËÚÒˇ.

Néganme o dereito da voz.
Atrancan as rodas
para que polo menos alguén nun país de voz poderosa
se quede sen voz.

¬ Ô‡‚Â Ì‡ „ÓÎÓÒ ÓÚÍ‡Á‡ÌÓ ÏÌÂ.
¡¸˛Ú ÔÓ ÍÓÎ∏Ò‡Ï,
˜ÚÓ· ıÓÚ¸ Ó‰ËÌ ‚ „ÓÎÓÒËÒÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ
·˚Î ·ÂÁ„ÓÎÓÒ˚Ï.

Oulea a vergonza. Explota o maletín.
Eu son a caixa boba
cun coro de críticos e critiquesas
que perderon o oído.

¬ÓÂÚ ÒÚ˚‰Ó·‡. ¬Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÍÂÈÒ.
ﬂ – ÚÂÎÂˇ˘ËÍ
Ò ıÓÓÏ ËÁ ÍËÚËÍÓ‚ Ë ÍËÚËÍÂÒÒ,
ÒÎÛı ÔÓÚÂˇ‚¯Ëı.

A boa fe non recuperarei.
Esgazouse a vida.
Todo o país se mofa, tras perder o país enteiro.
Eu simplemente, tan só a voz…

¬ÂÛ Ì‡Ë‚ÌÛ˛ ÌÂ ‚ÂÌÛ.
∆ËÁÌ¸ ‡ÒÍÓÎÓÎ‡Ò¸.
–Ê∏Ú ‚Òˇ ÒÚ‡Ì‡, ÔÓÚÂˇ‚ ‚Ò˛ ÒÚ‡ÌÛ.
ﬂ Ê – ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÎÓÒ…

Será posible protexer das correntes mundiais
co frescor da árnica
a voz, roubada pola escuridade do estadio Luzhniki
e o Carnegie Hall?!

–‡Á‚Â ‚ÂÌÛÚ¸ Ò ÏËÓ‚˚ı Ò‚ÓÁÌˇÍÓ‚
ıÓÎÓ‰ÓÏ ‡ÌËÍË
„ÓÎÓÒ, ÛÍ‡‰ÂÌÌ˚È Ú¸ÏÓÈ ÀÛÊÌËÍÓ‚
Ë ıÓÎÎÓÏ ‡ÌÂ„Ë?!

Torturei un exército de terapeutas.
Devoro caramelos.
Tivestes sorte. Non tedes medo a perder.
Nada posuïades.

ÃÌÓÈ ÚÂ‡ÔÂ‚ÚÓ‚ Á‡ÏÛ˜ÂÌ‡ ‡Ú¸.
∆Û Í‡‡ÏÂÎË.
¬‡Ï ÔÓ‚ÂÁÎÓ. ¬‡Ï ÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ ÚÂˇÚ¸.
¬˚ ÌÂ ËÏÂÎË.

Na Oficina de Obxectos Perdidos continúa o reparto
de mordaces tesouros.
Onde vas atopar ti o perdido?
Alí mesmo, onde a conciencia.

¬ ¡˛Ó Ì‡ıÓ‰ÓÍ ‰ÎËÚÒˇ ‰ÂÎ∏Ê
ÓÒÚ˚ı ÒÓÍÓ‚Ë˘.
√‰Â Ú˚ ÔÓÚÂˇÌÌÓÂ Ì‡È‰∏¯¸?
“‡Ï ÊÂ, „‰Â ÒÓ‚ÂÒÚ¸.

Para millóns eu convertinme en silencio
material.
A miña alma, a miña única
voz estou a perder.

ƒÎˇ ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˇ ÒÚ‡Î ÚË¯ËÌÓÈ
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ.
ﬂ Ò‚Ó˛ ‰Û¯Û – Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÈ
„ÓÎÓÒ ÚÂˇ˛.
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Estamos todos constipados arestora.
Tras arrincar as cortinas,
asubía nos nosos cerebros o vento das perdas!
É o tempo das perdas.

¬ÒÂ Ï˚ ÔÓÒÚÛÊÂÌÌ˚Â ÚÂÔÂ¸.
—·Ë‚¯Ë ÔÓÚ¸Â˚,
Ò‚Ë˘ÂÚ ‚ ÏÓÁ„‡ı Ì‡¯Ëı ‚ÂÚÂ ÔÓÚÂ¸!
¬ÂÏˇ ÔÓÚÂË.

Basta xa de queixas, compañeiro, idiota!
Saque a Kodak.
Un perde, outro atopa.
É o tempo dos achados.

’‚‡ÚËÚ, ÚÓ‚‡Ë˘, Ì˚Ú¸, Ë‰ËÓÚ!
¬˚Ú‡˘Ë ÍÓ‰‡Í.
“˚ ÔÓÚÂˇÂ¯¸ – ÍÚÓ-ÚÓ Ì‡È‰∏Ú.
¬ÂÏˇ Ì‡ıÓ‰ÓÍ.

Onde perdeu o candidato a voz?
Entre as voltas dunha casete?...
A vida miña é unha columna en branco
dun xornal aínda por saír.

√‰Â Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÔÓÚÂˇÎ „ÓÎÓÒ‡?
¬ ÍÓÏÔÂ Í‡ÒÒÂÚ˚?..
∆ËÁÌ¸ ÏÓˇ – ·ÂÎ‡ˇ ÔÓÎÓÒ‡
Â˘∏ ÌÂ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓÈ „‡ÁÂÚ˚.
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… Por ti, polo teu vestido branco
na escuridade da fila,
separarei os brazos silenciosos
co xesto da crucifixión.

…–‡‰Ë “Â·ˇ, ‡‰Ë ‚ Ú∏ÏÌÓÏ ˇ‰Û
·ÂÎÓ„Ó ÔÎ‡Ú¸ˇ,
ÛÍË ·ÂÁÏÓÎ‚Ì˚Â ‡Á‚Â‰Û
ÊÂÒÚÓÏ ‡ÒÔˇÚ¸ˇ.

E un gracioso novo veciño recén chegado,
un maletín de vinilo,
pronunciará: “Artista! Estendeu os seus brazos.

» ÓÒÚÓÛÏÌ˚È ÌÓ‚ÓÓÒ∏Î –
ÍÂÈÒ ËÁ ‚ËÌËÎ‡ –
ÒÍ‡ÊÂÚ: «¿ÚËÒÚ! —‡Ï ÛÍ‡ÏË ‡Á‚∏Î.

Ou sexa, pediu perdón”.

ÃÓÎ, ËÁ‚ËÌËÎÒˇ».

Non nas súas frecuencias musicais,
non para o planeta enteiro,
a miña nova voz en silencio canta,
a miña voz interior.

ÕÂ ‰Îˇ Â„Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ˜‡ÒÚÓÚ,
ÌÂ Ì‡ ‚ÂÒ¸ „ÎÓ·ÛÒ,
ÌÓ‚˚È ÏÓÈ „ÓÎÓÒ ·ÂÁÁ‚Û˜ÌÓ ÔÓ∏Ú –
‚ÌÛÚÂÌÌËÈ „ÓÎÓÒ.

O xesto mudo, o meu berro silencioso
non chega aos oídos.
Aqueles que os teñen escoitan
as almas directamente.

∆ÂÒÚ ·ÂÒÒÎÓ‚ÂÒÌ˚È, ·ÂÁÏÓÎ‚Ì˚È ÏÓÈ ÍËÍ
ÒÎ˚¯‡Ú ÌÂ Û¯Ë.
” ÍÓ„Ó ÂÒÚ¸ ÓÌË – Ì‡ÔˇÏËÍ
ÒÎÛ¯‡˛Ú ‰Û¯Ë.
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Evgéni Evtushénko
Evgéni Alexándrovich Gangnus naceu en Zimá, Irkutsk (Siberia) o 18 de xullo de 1933. En 1944 a súa nai púxolle o
seu apelido. É poeta, dramaturgo, director de cine e pedagogo.
A súa poesía formou parte da xeración dos sesenta que cuestionaba a arte e a sociedade rusa posteriores aos anos do
stalinismo. Moitos dos seus poemas deron fixéronse moi populares e acabaron como slogans ou cancións. Publicou o
seu primeiro libro de poesías en 1952 “Perspectivas de futuro”. O seu primeiro éxito conseguiuno co poema “A
estación de Zimá” en 1956. En 1957 foi expulsado do instituto polo seu apoio á primeira novela de Vladímir
Dudintsev “Non só de pan vive o home”.
Nos anos do goberno de Khrushev permitiuse unha maior liberdade de expresión. Aproveitando os novos Aires de
renovación, Evtushenko escribiu en 1961 o seu poema máis coñecido, “Babii Iar”, sobre o progromo que o exército
nazi levou a cabo côa poboación xudía nun barranco de Babii Iar, en Kiev. Considerouse ademais como un poema
contra a censura soviética que o prohibiu ata 1984. Este poema deulle sona mundial pero tamén o encadrou como
poeta social en Occidente sen prestar atención aos seus poemas filosóficos, costumistas ou amorosos. Ese mesmo ano
Evtushénko publicou “Os herdeiros de Stalin”, outro poema que censuraba o goberno anterior e que só foi publicado
unha vez en Pravda ata os tempos de Gorbachev.
En 1965 Evtushénko uniuse ao grupo de intelectuais que solicitaban a liberdade de Ioseph Brodskii. En 1968 asinou a
carta contra a invasión rusa en Checoslovaquia. Tamén asinou unha protesta polo xuízo contra Andrei Sinaiavskii e
Iuli Daniel, que xerou un segundo movemento de disidencia cara á democratización do país. A pesar de todo isto
foron moitas as voces en Occidente, especialmente a de Ioseph Brodskii, contra a súa poesía e a súa ideoloxía pro
comunista.
En 1989 foi elixido deputado na Duma e apoiou o cambio de Gorbachev así como a defensa que fixo Borís Ieltsin do
parlamento ruso en 1991. Con todo, denunciou publicamente o envío de tanques a Chechenia por parte do goberno
Ieltsin.
A partir de 1991 traballou para a Universidade de Tulsa, Oklahoma e actualmente reside entre Rusia e Estados
Unidos. Posúe numerosos premios e é membro honorario de diversas academias. Algúns dos seus libros máis
destacados son “A terceira neve” (1955), “A estación de Zimá” (1956); “A cidade do si e a cidade do non e outros
poemas” (1966); “Mamá e a bomba de neutróns” (1982); “Mazás roubadas” (1995); “Entre Lubianka e Politécnico”
(2000) ou a novela autobiográfica “Non morras antes de morrer” (1993).
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Terceira neve

Третий снег
A S. Schipachev

С. Щипачеву

Ollabamos pola ventá onde os tileiros
ennegrecían no fondo do curral.
Suspirabamos: outra día sen neve
e abofé que xa é hora, xa.

—ÏÓÚÂÎË ‚ ÓÍÌ‡ Ï˚, „‰Â ÎËÔ˚
˜ÂÌÂÎË ‚ „ÎÛ·ËÌÂ ‰‚Ó‡.
¬Á‰˚ı‡ÎË: ÒÌÓ‚‡ ÒÌÂ„ ÌÂ ‚˚Ô‡Î,
‡ ‚Â‰¸ ÔÓ‡ ÂÏÛ, ÔÓ‡.

E pola noite nevou, chegou a neve.
Abandonando a súa altura
desprazábase cara a onde sopra o vento
e balanceábase na súa voadura.

» ÒÌÂ„ ÔÓ¯ÂÎ, ÔÓ¯ÂÎ ÔÓ‰ ‚Â˜Â.
ŒÌ, ÔÓÍË‰‡ˇ ‚˚ÒÓÚÛ,
ÎÂÚÂÎ, ÍÛ‰‡ ÔÓ‰ÛÂÚ ‚ÂÚÂ,
Ë ÍÓÎÂ·‡ÎÒˇ Ì‡ ÎÂÚÛ.

Era estratificada e fráxil
e estaba avergonzada de si mesma.

ŒÌ ·˚Î ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú˚È Ë ıÛÔÍËÈ
Ë Ò‡Ï ÒÓ·Ó˛ ·˚Î ÒÏÛ˘ÂÌ.

Collímola con cariño nas mans
e quedamos abraiados: “Onde está?”

≈„Ó Ï˚ ÌÂÊÌÓ ·‡ÎË ‚ ÛÍË
Ë Û‰Ë‚ÎˇÎËÒ¸: "√‰Â ÊÂ ÓÌ?"

Asegurounos ela: “Ides ter, seino,
unha auténtica nevada.
Non vos alarmedes; fundireime,
non vos preocupedes, agora eu…”

ŒÌ Û‚ÂˇÎ Ì‡Ò: "¡Û‰ÂÚ, ÁÌ‡˛,
Ë Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ÒÌÂ„ Û ‚‡Ò.
¬˚ ÌÂ ‚ÓÎÌÛÈÚÂÒ¸ - ˇ ‡ÒÚ‡˛,
ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓÈÚÂÒ¸ - ˇ ÒÂÈ˜‡Ò..."

Houbo unha nova neve durante esa semana.
Non caía, arroiaba.
Batía nos ollos coa xistra,
enxordecía, arremuiñábase con todas as súas forzas.

¡˚Î ÌÓ‚˚È ÒÌÂ„ ˜ÂÂÁ ÌÂ‰ÂÎ˛.
ŒÌ ÌÂ ÔÓ¯ÂÎ - ÓÌ ÔÓ‚‡ÎËÎ.
ŒÌ Á‡·Ë‚‡Î „Î‡Á‡ ÏÂÚÂÎ¸˛,
¯ÛÏÂÎ, ÍÛÊËÎ ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÒËÎ.

Na súa obstinada firmeza
quería acadar o triunfo
para que todos considerasen: é aquela mesma
que non vén nin para un día nin para dous.

¬ Ò‚ÓÂÈ Â¯ËÏÓÒÚË ÛÔˇÏÓÈ
ıÓÚÂÎ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ ÚÓÊÂÒÚ‚‡,
˜ÚÓ· ‚ÒÂ Â¯ËÎË: ÓÌ ÚÓÚ Ò‡Ï˚È,
˜ÚÓ ÌÂ Ì‡ ‰ÂÌ¸ Ë ÌÂ Ì‡ ‰‚‡.

Mais, aínda que así de si mesma pensaba,
non se mantivo e cedeu,
e se ben na man non se fundía
baixo os pés a derreterse empezou.

ÕÓ, Ò‡Ï ÒÂ·ˇ Ú‡ÍËÏ Ò˜ËÚ‡ˇ,
ÌÂ Û‰ÂÊ‡ÎÒˇ ÓÌ Ë Ò‰‡Î,
Ë ÂÒÎË ÓÌ ‚ ÛÍ‡ı ÌÂ Ú‡ˇÎ,
ÚÓ ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË Ú‡ˇÚ¸ ÒÚ‡Î.

E nós con inquedanza moi a miúdo
ollabamos de novo o horizonte:
“Cando vai vir a verdadeira?
Algún día terá que chegar”.

¿ Ï˚ Ò ÚÂ‚Ó„Ó˛ ‚ÒÂ ˜‡˘Â
ÓÔˇÚ¸ „Îˇ‰ÂÎË ‚ ÌÂ·ÓÒÍÎÓÌ:
" Ó„‰‡ ÊÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ?
¬Â‰¸ ‚ÒÂ ÊÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ë ÓÌ".

E unha mañá, ao levantarnos con sono,
aínda sen nada saber,
de súpeto pisamos con abraio,
tras abrir a porta, sobre ela.

» Í‡Í-ÚÓ ÛÚÓÏ, ‚ÒÚ‡‚¯Ë ÒÓÌÌÓ,
Â˘Â ÌÂ ÁÌ‡ˇ ÌË˜Â„Ó,
Ï˚ ‚‰Û„ ÒÚÛÔËÎË Û‰Ë‚ÎÂÌÌÓ,
‰‚Â¸ ÓÚ‚ÓË‚¯Ë, Ì‡ ÌÂ„Ó.

Xacía profunda e pura
coa súa branda sinxeleza.
Era timidamente sedosa
e estaba certamente espesa.

ÀÂÊ‡Î „ÎÛ·ÓÍËÈ ÓÌ Ë ˜ËÒÚ˚È
ÒÓ ‚ÒÂ˛ Ïˇ„ÍÓÈ ÔÓÒÚÓÚÓÈ.
ŒÌ ·˚Î Á‡ÒÚÂÌ˜Ë‚Ó-ÔÛ¯ËÒÚ˚È
Ë ·˚Î Û‚ÂÂÌÌÓ-„ÛÒÚÓÈ.

Recostouse sobre a terra e os tellados
sorprendendo a todos coa súa brancura,
e en verdade era esponxosa,
e en verdade era fermosa.

ŒÌ ÎÂ„ Ì‡ ÁÂÏÎ˛ Ë Ì‡ Í˚¯Ë,
‚ÒÂı ·ÂÎËÁÌÓ˛ ÔÓ‡ÁË‚,
Ë ·˚Î ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÌ Ô˚¯ÂÌ,
Ë ·˚Î ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡ÒË‚.

Caía e caía na gama de colores do amencer
entre o ruído dos coches e o bufar dos cabalos,
e baixo os pés non se fundía,
senón que máis compacta se facía

ŒÌ ¯ÂÎ Ë ¯ÂÎ ‚ ‡ÒÒ‚ÂÚÌÓÈ „‡ÏÏÂ
ÔÓ‰ „Û‰ Ï‡¯ËÌ Ë ı‡Ô ÍÓÌÂÈ,
Ë ÓÌ ÌÂ Ú‡ˇÎ ÔÓ‰ ÌÓ„‡ÏË,
‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒˇ ÎË¯¸ ÔÎÓÚÌÂÈ.

Xacía fresca e brillante
e a cidade era por ela cegada.
Aquela si que era. A verdadeira.
Aagardabámola. Xa chegara.

ÀÂÊ‡Î ÓÌ, Ò‚ÂÊËÈ Ë ·ÎÂÒÚˇ˘ËÈ,
Ë „ÓÓ‰ ·˚Î ËÏ ÓÒÎÂÔÎÂÌ.
ŒÌ ·˚Î ÚÓÚ Ò‡Ï˚È. Õ‡ÒÚÓˇ˘ËÈ.
≈„Ó Ï˚ Ê‰‡ÎË. ¬˚Ô‡Î ÓÌ.
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Tenrura

Нежность

Seica é posible
que dure todo isto?
É unha inxustiza…
Onde e cando se puxo de moda isto:
“Para os vivos, indiferenza,
e atención, para os mortos?”
A xente vaise eslombando,
bebendo.
Uns tras outros a xente
vai desaparecendo,
e se pronuncian
para a historia
tenros discursos sobre eles,
no crematorio…
Que foi o que privou da vida a Maiakovskii?
Que foi o que puxo nas súas mans o revólver?
A el
-co seu vozarrón,
co seu físicohabería que darlle en vida
aínda un chisco de tenrura.
Os vivos
son os que molestan.
Con tenrura
só trala morte se trata.

–‡Á‚Â ÊÂ ÏÓÊÌÓ,
˜ÚÓ· ‚ÒÂ ˝ÚÓ ‰ÎËÎÓÒ¸?
›ÚÓ Í‡Í‡ˇ-ÚÓ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸...
√‰Â Ë ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÎÓÒ¸ ÏÓ‰Ì˚Ï:
"∆Ë‚˚Ï - ‡‚ÌÓ‰Û¯¸Â,
‚ÌËÏ‡ÌËÂ - ÏÂÚ‚˚Ï?"
À˛‰Ë ÒÛÚÛÎˇÚÒˇ,
‚˚ÔË‚‡˛Ú.
À˛‰Ë Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ
‚˚·˚‚‡˛Ú,
Ë ÔÓËÁÌÓÒˇÚÒˇ
‰Îˇ ËÒÚÓËË
ÌÂÊÌ˚Â Â˜Ë Ó ÌËı ‚ ÍÂÏ‡ÚÓËË...
◊ÚÓ Ã‡ˇÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÊËÁÌË ÎË¯ËÎÓ?
◊ÚÓ Â‚ÓÎ¸‚Â ÂÏÛ ‚ ÛÍË ‚ÎÓÊËÎÓ?
≈ÏÛ ·˚ ÔË ‚ÒÂÏ Â„Ó „ÓÎÓÒÂ,
‚ÌÂ¯ÌÓÒÚË ‰‡Ú¸ ·˚ ÔË ÊËÁÌË
ıÓÚ¸ ˜ÛÚÓ˜ÍÛ ÌÂÊÌÓÒÚË.
À˛‰Ë ÊË‚˚Â ÓÌË ÛÚÛÊ‰‡˛Ú.
ÕÂÊÌÓÒÚ¸˛
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÒÏÂÚ¸ Ì‡„‡Ê‰‡˛Ú.
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Acontece que

Со мною вот что происходит:
A B. Akhmadulina

Acontece que
o meu vello amigo xa non vén a verme,
senón que veñen nunha cotidaniedade trivial
outros distintos a el.
E el
tamén anda con outros por aí
e ben que o entende,
e a nosa desavinza é inexplicable,
e os dous sufrimos por ela.
Acontece que
a que non é vén a verme,
ponme as mans nos ombros
e roubarme da outra.
E estoutra
dicídeme, polo amor de Deus!,
a quen vai poñer as mans sobre os ombros?
Estoutra

Б. Ахмадулиной1
—Ó ÏÌÓ˛ ‚ÓÚ ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ:
ÍÓ ÏÌÂ ÏÓÈ ÒÚ‡˚È ‰Û„ ÌÂ ıÓ‰ËÚ,
‡ ıÓ‰ˇÚ ‚ ÏÂÎÍÓÈ ÒÛÂÚÂ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÌÂ ÚÂ.
» ÓÌ
ÌÂ Ò ÚÂÏË ıÓ‰ËÚ „‰Â-ÚÓ
Ë ÚÓÊÂ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ ˝ÚÓ,
Ë Ì‡¯ ‡Á‰Ó ÌÂÓ·˙ˇÒÌËÏ,
Ë Ó·‡ ÏÛ˜ËÏÒˇ Ï˚ Ò ÌËÏ.
—Ó ÏÌÓ˛ ‚ÓÚ ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ:
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Ú‡ ÍÓ ÏÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ,
ÏÌÂ ÛÍË Ì‡ ÔÎÂ˜Ë ÍÎ‡‰∏Ú
Ë Û ‰Û„ÓÈ ÏÂÌˇ Í‡‰∏Ú.
¿ ÚÓÈ ÒÍ‡ÊËÚÂ, ·Ó„‡ ‡‰Ë,
ÍÓÏÛ Ì‡ ÔÎÂ˜Ë ÛÍË ÍÎ‡ÒÚ¸?
“‡,

á quen fun roubado,
en vinganza tamén comezará a roubar.
Non pagará de repente coa mesma moeda,
senón que vivirá en loita consigo mesma
e sen ser consciente se asignará
alguén alleo a ela.
Oh, cantas
unións nerviosas,
e imposibles,
innecesarias,
amistades innnecesarias!
Cara a onde escapar de iso?!
Oh, quen queira que sexas,
vén,
rompe
as unións entre a xente allea
e a desunión
das almas xemelgas!

Û ÍÓÚÓÓÈ ˇ ÛÍ‡‰ÂÌ,
‚ ÓÚÏÂÒÚÍÛ ÚÓÊÂ ÒÚ‡ÌÂÚ Í‡ÒÚ¸.
ÕÂ Ò‡ÁÛ ˝ÚËÏ ÊÂ ÓÚ‚ÂÚËÚ,
‡ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸ Ò ÒÓ·ÓÈ ‚ ·Ó¸·Â
Ë ÌÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ Ì‡ÏÂÚËÚ
ÍÓ„Ó-ÚÓ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó ÒÂ·Â.
Œ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÌÂ‚Ì˚ı
Ë ÌÂ‰ÛÊÌ˚ı,
ÌÂÌÛÊÌ˚ı Ò‚ˇÁÂÈ,
‰ÛÊ· ÌÂÌÛÊÌ˚ı!
Û‰‡ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ˇ ‰ÂÌÛÒ¸?!
Œ, ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸,
ÔË‰Ë,
Ì‡Û¯¸
˜ÛÊËı Î˛‰ÂÈ ÒÓÂ‰ËÌ∏ÌÌÓÒÚ¸
Ë ‡ÁÓ·˘∏ÌÌÓÒÚ¸
·ÎËÁÍËı ‰Û¯!
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Babii Iar

Бабий Яр

Non se levanta ningún monumento en Babii Iar.
Hai un abrupto barranco, como unha burda lápida memorial.
Teño medo.
hoxe teño tantos anos
como o propio pobo hebreo.

Õ‡‰ ¡‡·¸ËÏ ﬂÓÏ Ô‡ÏˇÚÌËÍÓ‚ ÌÂÚ.
ÛÚÓÈ Ó·˚‚, Í‡Í „Û·ÓÂ Ì‡‰„Ó·¸Â.
ÃÌÂ ÒÚ‡¯ÌÓ.
ÃÌÂ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ,
Í‡Í Ò‡ÏÓÏÛ Â‚ÂÈÒÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Û.

Parecéme hoxe que
son xudeu.
Velaí que deambulo polo antigo Exipto.
E velaí que morro na cruz, crucificado,
e aínda agora conservo as pegadas dos cravos.
Paréceme que Dreyfus
son eu.
Os filisteos son
o meu acusador e xuíz.
Tralos barrotes estou.
Caín no cerco.
Acosado,
cuspido,
calumniado.
E as damiñas cos seus encaixes de Bruxelas,
berrando, crávanme os seus parasoles na cara.
Paréceme que
son un neno en Bielostok.
Corre o sangue estendéndose polo chan.
Desmándanse os caudillos das barras das tabernas
e feden a vodka mesturada con cebola.
Eu, pateado por unha bota, véxome impotente.
En van imploro aos pogromistas.
Entre gargalladas:

ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ ÒÂÈ˜‡Ò ˇ ËÛ‰ÂÈ.
¬ÓÚ ˇ ·Â‰Û ÔÓ ‰Â‚ÌÂÏÛ ≈„ËÔÚÛ.
¿ ‚ÓÚ ˇ, Ì‡ ÍÂÒÚÂ ‡ÒÔˇÚ˚È, „Ë·ÌÛ,
Ë ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì‡ ÏÌÂ - ÒÎÂ‰˚ „‚ÓÁ‰ÂÈ.
ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, ˜ÚÓ ƒÂÈÙÛÒ ˝ÚÓ ˇ.
ÃÂ˘‡ÌÒÚ‚Ó ÏÓÈ ‰ÓÌÓÒ˜ËÍ Ë ÒÛ‰¸ˇ.
ﬂ Á‡ Â¯ÂÚÍÓÈ.
ﬂ ÔÓÔ‡Î ‚ ÍÓÎ¸ˆÓ.
«‡Ú‡‚ÎÂÌÌ˚È,
ÓÔÎÂ‚‡ÌÌ˚È,
Ó·ÓÎ„‡ÌÌ˚È.
» ‰‡ÏÓ˜ÍË Ò ·˛ÒÒÂÎ¸ÒÍËÏË Ó·ÓÍ‡ÏË,
‚ËÁÊ‡, ÁÓÌÚ‡ÏË Ú˚˜ÛÚ ÏÌÂ ‚ ÎËˆÓ.
ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ ˇ Ï‡Î¸˜ËÍ ‚ ¡ÂÎÓÒÚÓÍÂ.
Ó‚¸ Î¸ÂÚÒˇ, ‡ÒÚÂÍ‡ˇÒ¸ ÔÓ ÔÓÎ‡Ï.
¡ÂÒ˜ËÌÒÚ‚Û˛Ú ‚ÓÊ‰Ë Ú‡ÍÚËÌÓÈ ÒÚÓÈÍË
Ë Ô‡ıÌÛÚ ‚Ó‰ÍÓÈ Ò ÎÛÍÓÏ ÔÓÔÓÎ‡Ï.
ﬂ, Ò‡ÔÓ„ÓÏ ÓÚ·Ó¯ÂÌÌ˚È, ·ÂÒÒËÎÂÌ.
Õ‡Ô‡ÒÌÓ ˇ ÔÓ„ÓÏ˘ËÍÓ‚ ÏÓÎ˛.
œÓ‰ „Ó„ÓÚ:

“Mata xudeus, salva a Rusia!”
viola un tendeiro á miña nai.
Oh, pobo ruso do meu corazón!
Sei
que ti
pola túa natureza es internacional.
Pero a miúdo aqueles que teñen as mans sucias
brandiron o teu nome puro.
Sei da bondade da túa terra.
Que vileza
cando sen o máis mínimo arrepío
os antisemitas con toda a pompa se autoproclamaron
“A Unión do Pobo Ruso”!
Paréceme
que son Ana Frank,
transparente
como a póla nova en abril.
E amo eu.
E non preciso frases.
Preciso
que nos miremos.
Que pouco se pode ver,
olfactear!
Négannos as follas
e négannos o ceo.
Mais aínda se nos permite moito máis;
ou sexa, cariñosamente
nun cuarto escuro apertarnos.
Veñen ata aquí?
Non teñas medo, é o rumor
da mesmísima primavera
que vén ata aquí.
Vén cara a min.
Dáme axiña os teus beizos.
Están a tirar a porta embaixo?
Non, é o xeo do río que choca entre si…
En torno a Babii Iar óese o rumor das herbas salvaxes.
As árbores miran ameazantes,
como xuíces.
En silencio todo berra aquí,
e, quitándome a pucha,
sinto
como paulatinamente encanezo.
E eu mesmo son
como un incesante berro xordo,
sobre os miles e miles de sepultados.
Son
todos e cada un dos vellos aquí fusilados.
Son
todos e cada un dos nenos aquí fusilados.
Nada dentro de min
poderá isto esquecer!
Que a “Internacional”
retumbe
cando sexa enterrado para sempre
o derradeiro antisemita da terra.
Non levo sangue hebrea no meu sangue.

"¡ÂÈ ÊË‰Ó‚, ÒÔ‡Ò‡È –ÓÒÒË˛!"Ì‡ÒËÎÛÂÚ Î‡·‡ÁÌËÍ Ï‡Ú¸ ÏÓ˛.
Œ, ÛÒÒÍËÈ ÏÓÈ Ì‡Ó‰! ﬂ ÁÌ‡˛ Ú˚
ÔÓ ÒÛ˘ÌÓÒÚË ËÌÚÂÌ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ.
ÕÓ ˜‡ÒÚÓ ÚÂ, ˜¸Ë ÛÍË ÌÂ˜ËÒÚ˚,
Ú‚ÓËÏ ˜ËÒÚÂÈ¯ËÏ ËÏÂÌÂÏ ·ˇˆ‡ÎË.
ﬂ ÁÌ‡˛ ‰Ó·ÓÚÛ Ú‚ÓÂÈ ÁÂÏÎË.
‡Í ÔÓ‰ÎÓ,
˜ÚÓ, Ë ÊËÎÓ˜ÍÓÈ ÌÂ ‰Ó„ÌÛ‚,
‡ÌÚËÒÂÏËÚ˚ Ô˚¯ÌÓ Ì‡ÂÍÎË
ÒÂ·ˇ "—Ó˛ÁÓÏ ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡"!
ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ ˇ - ˝ÚÓ ¿ÌÌ‡ ‘‡ÌÍ,
ÔÓÁ‡˜Ì‡ˇ,
Í‡Í ‚ÂÚÓ˜Í‡ ‚ ‡ÔÂÎÂ.
» ˇ Î˛·Î˛.
» ÏÌÂ ÌÂ Ì‡‰Ó Ù‡Á.
ÃÌÂ Ì‡‰Ó,
˜ÚÓ· ‰Û„ ‚ ‰Û„‡ Ï˚ ÒÏÓÚÂÎË.
‡Í Ï‡ÎÓ ÏÓÊÌÓ ‚Ë‰ÂÚ¸,
Ó·ÓÌˇÚ¸!
ÕÂÎ¸Áˇ Ì‡Ï ÎËÒÚ¸Â‚
Ë ÌÂÎ¸Áˇ Ì‡Ï ÌÂ·‡.
ÕÓ ÏÓÊÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ˝ÚÓ ÌÂÊÌÓ
‰Û„ ‰Û„‡ ‚ ÚÂÏÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ó·ÌˇÚ¸.
—˛‰‡ Ë‰ÛÚ?
ÕÂ ·ÓÈÒˇ — ˝ÚÓ „ÛÎ˚
Ò‡ÏÓÈ ‚ÂÒÌ˚ ÓÌ‡ Ò˛‰‡ Ë‰ÂÚ.
»‰Ë ÍÓ ÏÌÂ.
ƒ‡È ÏÌÂ ÒÍÓÂÂ „Û·˚.
ÀÓÏ‡˛Ú ‰‚Â¸?
ÕÂÚ - ˝ÚÓ ÎÂ‰ÓıÓ‰...
Õ‡‰ ¡‡·¸ËÏ ﬂÓÏ ¯ÂÎÂÒÚ ‰ËÍËı Ú‡‚.
ƒÂÂ‚¸ˇ ÒÏÓÚˇÚ „ÓÁÌÓ,
ÔÓ-ÒÛ‰ÂÈÒÍË.
¬ÒÂ ÏÓÎ˜‡ Á‰ÂÒ¸ ÍË˜ËÚ,
Ë, ¯‡ÔÍÛ ÒÌˇ‚,
ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛,
Í‡Í ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÒÂ‰Â˛.
» Ò‡Ï ˇ,
Í‡Í ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ ·ÂÁÁ‚Û˜Ì˚È ÍËÍ,
Ì‡‰ Ú˚Òˇ˜‡ÏË Ú˚Òˇ˜ ÔÓ„Â·ÂÌÌ˚ı.
ﬂÍ‡Ê‰˚È Á‰ÂÒ¸ ‡ÒÒÚÂÎˇÌÌ˚È ÒÚ‡ËÍ.
ﬂÍ‡Ê‰˚È Á‰ÂÒ¸ ‡ÒÒÚÂÎˇÌÌ˚È Â·ÂÌÓÍ.
ÕË˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÂ
ÔÓ ˝ÚÓ ÌÂ Á‡·Û‰ÂÚ!
"»ÌÚÂÌ‡ˆËÓÌ‡Î"
ÔÛÒÚ¸ ÔÓ„ÂÏËÚ,
ÍÓ„‰‡ Ì‡‚ÂÍË ÔÓıÓÓÌÂÌ ·Û‰ÂÚ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‡ÌÚËÒÂÏËÚ.
≈‚ÂÈÒÍÓÈ ÍÓ‚Ë ÌÂÚ ‚ ÍÓ‚Ë ÏÓÂÈ.

Mais son odiado con ancestral rancor
por todos os antisemitas,
como se fose un xudeu máis,
e por iso
son un auténtico ruso.

ÕÓ ÌÂÌ‡‚ËÒÚÂÌ ÁÎÓ·ÓÈ Á‡ÒÍÓÛÁÎÓÈ
ˇ ‚ÒÂÏ ‡ÌÚËÒÂÏËÚ‡Ï,
Í‡Í Â‚ÂÈ,
Ë ÔÓÚÓÏÛ ˇ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÈ ÛÒÒÍËÈ!
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Os herdeiros de Stalin

Наследники Сталина

Gardaba silencio o mármore.
En silencio reverberaba o cristal.
En silencio se mantiña a garda,
brillaba como de bronce ao vento.
E o ataúde apenas fumegaba.
Escapábase do ataúde o alento
cando o sacaban
pola porta do Mausoleo.
O ataúde pasaba amodo
rozando os seus bordos as baionetas.
Tamén el permanecía en silencio,
– tamén! –
mais nun silencio ameazante.
Premendo con aire lúgubre
os puños embalsamados,
por unha fenda axexaba coa súa mirada
un home que finxía estar morto.
Quería gardar na memoria
a todos aqueles que o sacaban,
recrutas novos de Riazán e de Kursk,
para logo, algún día, recobrar as forzas para saír

¡ÂÁÏÓÎ‚ÒÚ‚Ó‚‡Î Ï‡ÏÓ.
¡ÂÁÏÓÎ‚ÌÓ ÏÂˆ‡ÎÓ ÒÚÂÍÎÓ.
¡ÂÁÏÓÎ‚ÌÓ ÒÚÓˇÎ Í‡‡ÛÎ,
Ì‡ ‚ÂÚÛ ·ÓÌÁÓ‚Âˇ,
¿ „Ó· ˜ÛÚ¸ ‰˚ÏËÎÒˇ.
ƒ˚ı‡Ì¸Â ËÁ „Ó·‡ ÚÂÍÎÓ,
ÍÓ„‰‡ ‚˚ÌÓÒËÎË Â„Ó
ËÁ ‰‚ÂÂÈ Ã‡‚ÁÓÎÂˇ.
√Ó· ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÎ˚Î,
Á‡‰Â‚‡ˇ Í‡ˇÏË ¯Ú˚ÍË.
ŒÌ ÚÓÊÂ ·ÂÁÏÓÎ‚Ì˚Ï ·˚Î –
ÚÓÊÂ! –
ÌÓ „ÓÁÌÓ ·ÂÁÏÓÎ‚Ì˚Ï.
”„˛ÏÓ ÒÊËÏ‡ˇ
Ì‡·‡Î¸Á‡ÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÍÛÎ‡ÍË,
‚ ÌÂÏ Í ˘ÂÎË „Î‡Á‡ÏË ÔËÌËÍ
˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔËÚ‚ÓË‚¯ËÈÒˇ ÏÂÚ‚˚Ï.
’ÓÚÂÎ ÓÌ Á‡ÔÓÏÌËÚ¸
‚ÒÂı ÚÂı, ÍÚÓ Â„Ó ‚˚ÌÓÒËÎ, ˇÁ‡ÌÒÍËı Ë ÍÛÒÍËı ÏÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍËı ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚,
˜ÚÓ· Í‡Í-ÌË·Û‰¸ ÔÓÒÎÂ Ì‡·‡Ú¸Òˇ ‰Îˇ ‚˚Î‡ÁÍË
ÒËÎ,
Ë ‚ÒÚ‡Ú¸ ËÁ ÁÂÏÎË,
Ë ‰Ó ÌËı,
ÌÂ‡ÁÛÏÌ˚ı,
‰Ó·‡Ú¸Òˇ.
ŒÌ ˜ÚÓ-ÚÓ Á‡‰ÛÏ‡Î.
ŒÌ ÎË¯¸ ÓÚ‰ÓıÌÛÚ¸ ÔËÍÓÌÛÎ.
» ˇ Ó·‡˘‡˛Ò¸ Í Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ì‡¯ÂÏÛ Ò
ÔÓÒ¸·Ó˛:
Û‰‚ÓËÚ¸,
ÛÚÓËÚ¸ Û ˝ÚÓÈ ÔÎËÚ˚ Í‡‡ÛÎ,
˜ÚÓ· —Ú‡ÎËÌ ÌÂ ‚ÒÚ‡Î
Ë ÒÓ —Ú‡ÎËÌ˚Ï - ÔÓ¯ÎÓÂ.
Ã˚ ÒÂˇÎË ˜ÂÒÚÌÓ.
Ã˚ ˜ÂÒÚÌÓ ‚‡ËÎË ÏÂÚ‡ÎÎ,
Ë ˜ÂÒÚÌÓ ¯‡„‡ÎË Ï˚,
ÒÚÓˇÒ¸ ‚ ÒÓÎ‰‡ÚÒÍËÂ ˆÂÔË.
¿ ÓÌ Ì‡Ò ·ÓˇÎÒˇ.
ŒÌ, ‚Âˇ ‚ ‚ÂÎËÍÛ˛ ˆÂÎ¸, ÌÂ Ò˜ËÚ‡Î,
˜ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚
‚ÂÎË˜Ëˇ ˆÂÎË.
ŒÌ ·˚Î ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÂÌ.
¬ Á‡ÍÓÌ‡ı ·Ó¸·˚ ÛÏÛ‰ÂÌ,

e levantarse da terra,
e a eles,
insensatos,
pillar.
Algo planeou.
Tan só boutou unha soneca.
E eu apelo ao noso goberno con esta petición:
Dobrar,
triplicar a garda desa lousa
para que non se levante Stalin
e con Stalin, o pasado.
Nós sementabamos con honradez.
Con honradez fundiamos o metal,
e con honradez avanzabamos nós.
formando ringleiras militares.
E el tiña medo de nós.
El, perseguindo grandes obxectivos, non cría
que os medios deben ser dignos
da grandeza dos fins.
Tiña visión de futuro.
Fíxose no código da batalla experto,

Moitos herdeiros
deixou el no orbe terrestre.
Paréceme
que ten instalado un teléfono no ataúde.
A alguén de novo
transmite as súas ordes Stalin.
Ata onde máis chega o cable dese ataúde?
Non, Stalin non está morto.
Coida que a morte é remdediable.
Quitámolo
do Mausoleo
a el,
mais como aos herdeiros de Stalin
quitarlle Stalin?
Algúns herdeiros
no seu retiro podan rosas,
mais sen segredo coidan
que é un retiro pasaxeiro.
Outros
mesmo critican a Stalin desde a tribuna,
mais de noite estrañan os vellos tempos.
Os herdeiros de Stalin
parece ser que hoxe non en van
sofren de infarto.
A eles, que no pasado foron os piares,
non lles agrada este tempo
no que están baleiros os campos
e as salas nas que se escoita poesía
repletas.
Impúxome a Patria que non acougase.
Aínda que me digan: “Acouga!”
non poderei estar tranquilo.
Mentres haxa herdeiros de Stalin
vivos sobre a terra,
terei a sensación
de que Stalin aínda permanece no Mausoleo.

Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ ÏÌÓ„Ëı
Ì‡ ¯‡Â ÁÂÏÌÓÏ ÓÌ ÓÒÚ‡‚ËÎ.
ÃÌÂ ˜Û‰ËÚÒˇ –
·Û‰ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ „Ó·Û ÚÂÎÂÙÓÌ.
ÓÏÛ-ÚÓ ÓÔˇÚ¸
ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Ò‚ÓË ÛÍ‡Á‡ÌËˇ —Ú‡ÎËÌ.
Û‰‡ Â˘Â ÚˇÌÂÚÒˇ ÔÓ‚Ó‰ ËÁ „Ó·‡ ÚÓ„Ó?
ÕÂÚ, —Ú‡ÎËÌ ÌÂ ÛÏÂ.
—˜ËÚ‡ÂÚ ÓÌ ÒÏÂÚ¸ ÔÓÔ‡‚ËÏÓÒÚ¸˛.
Ã˚ ‚˚ÌÂÒÎË
ËÁ Ã‡‚ÁÓÎÂˇ
Â„Ó,
ÌÓ Í‡Í ËÁ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ —Ú‡ÎËÌ‡
—Ú‡ÎËÌ‡ ‚˚ÌÂÒÚË?
»Ì˚Â Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË
ÓÁ˚ ‚ ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ ÒÚË„ÛÚ,
ÌÓ ‚Ú‡ÈÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú,
˜ÚÓ ‚ÂÏÂÌÌ‡ ˝Ú‡ ÓÚÒÚ‡‚Í‡.
»Ì˚Â
Ë —Ú‡ÎËÌ‡ ‰‡ÊÂ Û„‡˛Ú Ò ÚË·ÛÌ,
‡ Ò‡ÏË ÌÓ˜‡ÏË ÚÓÒÍÛ˛Ú Ó ‚ÂÏÂÌË ÒÚ‡ÓÏ.
Õ‡ÒÎÂ‰ÌËÍÓ‚ —Ú‡ÎËÌ‡,
‚Ë‰ÌÓ, ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÌÂ Áˇ
ı‚‡Ú‡˛Ú ËÌÙ‡ÍÚ˚.
»Ï, ·˚‚¯ËÏ ÍÓ„‰‡-ÚÓ ÓÔÓ‡ÏË,
ÌÂ Ì‡‚ËÚÒˇ ‚ÂÏˇ,
‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÛÒÚ˚ Î‡„Âˇ,
‡ Á‡Î˚, „‰Â ÒÎÛ¯‡˛Ú Î˛‰Ë ÒÚËıË,
ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ˚.
¬ÂÎÂÎ‡ ÌÂ ·˚Ú¸ ÛÒÔÓÍÓÂÌÌ˚Ï –Ó‰ËÌ‡ ÏÌÂ.
œÛÒÚ¸ ÏÌÂ „Ó‚ÓˇÚ: "”ÒÔÓÍÓÈÒˇ!"ÒÔÓÍÓÈÌ˚Ï ˇ ·˚Ú¸ ÌÂ ÒÛÏÂ˛.
œÓÍÛ‰‡ Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍË —Ú‡ÎËÌ‡
ÊË‚˚ Â˘Â Ì‡ ÁÂÏÎÂ,
ÏÌÂ ·Û‰ÂÚ Í‡Á‡Ú¸Òˇ,
˜ÚÓ —Ú‡ÎËÌ - Â˘Â ‚ Ã‡‚ÁÓÎÂÂ.
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As dúas cidades

Два города

Son como un tren
que circula desde hai moitos anos
entre a cidade do Si
e a cidade do Non.
Os meus nervios están tensos
como cables.
entre a cidade do Non
e a cidade do Si!

ﬂ, Í‡Í ÔÓÂÁ‰,
˜ÚÓ ÏÂ˜ÂÚÒˇ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÛÊ ÎÂÚ
ÏÂÊ‰Û „ÓÓ‰ÓÏ ƒ‡
Ë „ÓÓ‰ÓÏ ÕÂÚ.
ÃÓË ÌÂ‚˚ Ì‡ÚˇÌÛÚ˚,
Í‡Í ÔÓ‚Ó‰‡,
ÏÂÊ‰Û „ÓÓ‰ÓÏ ÕÂÚ
Ë „ÓÓ‰ÓÏ ƒ‡!

Todo está morto, todo atemorizado na cidade do Non.
Parece un despacho tapizado de tristeza.
Á mañá encérase de bile o seu parqué.

¬ÒÂ ÏÂÚ‚Ó, ‚ÒÂ Á‡ÔÛ„‡ÌÓ ‚ „ÓÓ‰Â ÕÂÚ.
ŒÌ ÔÓıÓÊ Ì‡ Ó·ËÚ˚È ÚÓÒÍÓÈ Í‡·ËÌÂÚ.
œÓ ÛÚ‡Ï Ì‡ÚË‡˛Ú ‚ ÌÂÏ ÊÂÎ˜¸˛ Ô‡ÍÂÚ.

Ten sofás de hipocrisía, ten paredes de desgrazas.

Ou, digamos, un saúdo ou un ramo branco.
As máquinas de escribir repenican por copia unha resposta:
“Non-non-non…
Non-non-non…
non-non-non…”
E cando por completo se apagan as luces,
os fantasmas inician nel un sinistro ballet.
Nin pensar
aínda que rebentes
que vas conseguir un billete
para saír da negra cidade do Non…

¬ ÌÂÏ ‰Ë‚‡Ì˚ - ËÁ Ù‡Î¸¯Ë, ‚ ÌÂÏ ÒÚÂÌ˚ - ËÁ
·Â‰.
¬ ÌÂÏ „Îˇ‰ËÚ ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓ Í‡Ê‰˚È
ÔÓÚÂÚ.
¬ ÌÂÏ Ì‡ÒÛÔËÎÒˇ Á‡ÏÍÌÛÚÓ Í‡Ê‰˚È ÔÂ‰ÏÂÚ.
◊ÂÚ‡ Ò ‰‚‡ Á‰ÂÒ¸ ÔÓÎÛ˜Ë¯¸ Ú˚ ‰Ó·˚È
ÒÓ‚ÂÚ,
ËÎË, ÒÍ‡ÊÂÏ, ÔË‚ÂÚ, ËÎË ·ÂÎ˚È ·ÛÍÂÚ.
œË¯Ï‡¯ËÌÍË ÒÚÛ˜‡Ú ÔÓ‰ ÍÓÔËÍÛ ÓÚ‚ÂÚ:
"ÕÂÚ-ÌÂÚ-ÌÂÚ...
ÕÂÚ-ÌÂÚ-ÌÂÚ...
ÌÂÚ-ÌÂÚ-ÌÂÚ..."
¿ ÍÓ„‰‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓ„‡ÒËÚÒˇ Ò‚ÂÚ,
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‚ ÌÂÏ ÔËÁ‡ÍË Ï‡˜Ì˚È ·‡ÎÂÚ.
◊ÂÚ‡ Ò ‰‚‡ ıÓÚ¸ ÔÓ‰ÓıÌË ÔÓÎÛ˜Ë¯¸ ·ËÎÂÚ,
˜ÚÓ· ÛÂı‡Ú¸ ËÁ ˜ÂÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ÕÂÚ...

Ah, e na cidade do Si a vida é como o canto do merlo.
Esta cidade sen paredes é semellante a un niño.
Calquera estrela do ceo desexa pousarse na súa man.
Calquera labio solicita os teus sen pudor,
musitando apenas perceptible: “Ah, non importa nada…”
e implora ser recollida, provocativa, a reseda,
e, bradando, o seu leite ofrecen os rabaños,
e non hai en ninguén nin asomo de sospeita,
e a onde desexas ir, ao instante cara a alí
te levarán trens, avións e barcos.
E rumoreando como os anos vai a auga apenas musitando:
“Si-si-si…
Si-si-si…
Si-si-si…”
Só que a veces, a dicir verdade, é aburrido
que todo me saia ben case sen esforzo
nesta replandecente cidade multicolor do Si.

ÕÛ, ‡ ‚ „ÓÓ‰Â ƒ‡ - ÊËÁÌ¸, Í‡Í ÔÂÒÌˇ ‰ÓÁ‰‡.
›ÚÓÚ „ÓÓ‰ ·ÂÁ ÒÚÂÌ, ÓÌ - ÔÓ‰Ó·¸Â „ÌÂÁ‰‡.
— ÌÂ·‡ ÔÓÒËÚÒˇ ‚ ÛÍË Î˛·‡ˇ Á‚ÂÁ‰‡.
œÓÒˇÚ „Û·˚ Î˛·˚Â Ú‚ÓËı ·ÂÁ ÒÚ˚‰‡,
·ÓÏÓ˜‡ ÂÎÂ ÒÎ˚¯ÌÓ: "¿,- ‚ÒÂ ÂÛÌ‰‡..." Ë ÒÓ‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ÔÓÒËÚ, ‰‡ÁÌˇ, ÂÁÂ‰‡,
Ë, Ï˚˜‡, ÏÓÎÓÍÓ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÒÚ‡‰‡,
Ë ÌË ‚ ÍÓÏ ÔÓ‰ÓÁÂÌËˇ ÌÂÚ ÌË ÒÎÂ‰‡,
Ë ÍÛ‰‡ Ú˚ Á‡ıÓ˜Â¯¸, Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ ÚÛ‰‡
ÛÌÂÒÛÚ ÔÓÂÁ‰‡, Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, ÒÛ‰‡,
Ë, ÊÛ˜‡, Í‡Í „Ó‰‡, ˜ÛÚ¸ ÎÂÔÂ˜ÂÚ ‚Ó‰‡:
"ƒ‡-‰‡-‰‡...
ƒ‡-‰‡-‰‡...
ƒ‡-‰‡-‰‡..."
“ÓÎ¸ÍÓ ÒÍÛ˜ÌÓ, ÔÓ Ô‡‚‰Â ÒÍ‡Á‡Ú¸, ËÌÓ„‰‡,
˜ÚÓ ‰‡ÂÚÒˇ ÏÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁ ÚÛ‰‡
‚ ‡ÁÌÓˆ‚ÂÚÌÓ Ò‚ÂÚˇ˘ÂÏÒˇ „ÓÓ‰Â ƒ‡...

Aínda así prefiro estar deambulando
ata a fin dos meus anos
entre a cidade do Si
e a cidade do Non!
Aínda así prefiro que os meus nervios estean tensos
como cables
entre a cidade do Non
e a cidade do Si!

œÛÒÚ¸ ÛÊ ÎÛ˜¯Â ÏÂ˜ÛÒ¸
‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÏÓËı ÎÂÚ
ÏÂÊ‰Û „ÓÓ‰ÓÏ ƒ‡
Ë „ÓÓ‰ÓÏ ÕÂÚ!
œÛÒÚ¸ ÛÊ ÌÂ‚˚ Ì‡ÚˇÌÛÚ˚,
Í‡Í ÔÓ‚Ó‰‡,
ÏÂÊ‰Û „ÓÓ‰ÓÏ ÕÂÚ
Ë „ÓÓ‰ÓÏ ƒ‡!

1964

1964

Nel olla suspicaz cada retrato.
Nel está enfurruñado, pechado, cada obxecto.
Nin pensar que vas recibir aquí un bo consello.

*****
Durme, meu amor!

Любимая, спи!

Unhas gotas salgadas brillan sobre a cerca.
A portela queda xa pechada.
E o mar,
que fumega, e se alza, e bate contra os diques,

—ÓÎÂÌ˚Â ·˚Á„Ë ·ÎÂÒÚˇÚ Ì‡ Á‡·ÓÂ.
‡ÎËÚÍ‡ ÛÊÂ Ì‡ Á‡ÔÓÂ.
» ÏÓÂ,
‰˚ÏˇÒ¸, Ë ‚Á‰˚Ï‡ˇÒ¸, Ë ‰‡Ï·˚ ‰ÓÎ·ˇ,

absorbeu o sol salgado no seu interior.
Durme, meu amor…
Deixa de atormentar a miña alma,
Xa adormecen as montañas e a estepa,
E o noso can rengo,
peludo,
Déitase e lambe a súa cadea salgada.
E o mar, con todo o seu patuxar,
e as pólas, con todo o seu rumor,
E con toda a súa experiencia
o can na cadea,
e eu, entre murmurios,
despois entre semimurmurios,
despois xa en silencio te cantamos:
“Durme, meu amor…”
Durme meu amor…
Esquece que rifamos.
Imaxínate:
espertamos.
Con frescura ao redor.
Entre a palla nos atopamos.
Adormecidos.
E o leite callado respira
abaxio, nalgures,
desde a adega,
filtrándose no noso soño.
Oh, como podería conseguir
que imaxines todo isto,
incrédula de ti?
Durme, meu amor…
Sorrí no teu sono.
(fóra as bágoas!),
Apaña as flores
e pensa onde poñelas,
e compra un montón de vestidos preciosos.
Murmuras?
Seica estás cansa de dar tantas voltas?
Envurúllate no soño
e arróupate con el.
No soño pódese facer todo
o que se desexe,
Todo
o que se murmura,
cando non durmimos.
Non durmir é insensato
e mesmo se xulga,
pois todo
o que está latente
berra desde a profundidade.
Que difícil é para os teus ollos.
Neles se alberga tanta multitude.
Baixo as pálpebras pechadas sentirán alivio no sono.
Durme, meu amor…
Que causa o teu desvelo?
O bramido do mar?
A pregaria das árbores?
Un mal presentimento?

ÒÓÎÂÌÓÂ ÒÓÎÌˆÂ ‚ÒÓÒ‡ÎÓ ‚ ÒÂ·ˇ.
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
ÃÓ˛ ‰Û¯Û ÌÂ ÏÛ˜‡È,
”ÊÂ Á‡Ò˚Ô‡˛Ú Ë „Ó˚, Ë ÒÚÂÔ¸,
» ÔÂÒ Ì‡¯ ıÓÏÛ˜ËÈ,
ÎÓıÏ‡ÚÓ-‰ÂÏÛ˜ËÈ,
ÀÓÊËÚÒˇ Ë ÎËÊÂÚ ÒÓÎÂÌÛ˛ ˆÂÔ¸.
» ÏÓÂ - ‚ÒÂÏ ÚÓÔÓÚÓÏ,
Ë ‚ÂÚ‚Ë - ‚ÒÂÏ ÓÔÓÚÓÏ,
» ‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ ÔÂÒ Ì‡ ˆÂÔË,
‡ ˇ ÚÂ·Â - ¯∏ÔÓÚÓÏ,
ÔÓÚÓÏ - ÔÓÎÛ¯∏ÔÓÚÓÏ,
œÓÚÓÏ - ÛÊÂ ÏÓÎ˜‡:
"À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË..."
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
œÓÁ‡·Û‰¸, ˜ÚÓ Ï˚ ‚ ÒÒÓÂ.
œÂ‰ÒÚ‡‚¸:
ÔÓÒ˚Ô‡ÂÏÒˇ.
—‚ÂÊÂÒÚ¸ ‚Ó ‚ÒÂÏ.
Ã˚ ‚ ÒÂÌÂ.
Ã˚ ÒÓÌË.
» ‰˚¯ËÚ Ï‡ˆÓÌË
ÓÚÍÛ‰‡-ÚÓ ÒÌËÁÛ,
ËÁ ÔÓ„Â·‡,‚ ÒÓÌ.
Œ, Í‡Í ÏÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ¸
‚ÒÂ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸
ÚÂ·ˇ, ÌÂ‰Ó‚ÂÛ?
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
¬Ó ÒÌÂ ÛÎ˚·‡ÈÒˇ.
(‚ÒÂ ÒÎÂÁ˚ ÓÚÒÚ‡‚ËÚ¸!),
ˆ‚ÂÚ˚ ÒÓ·Ë‡È
Ë „‡‰‡È, „‰Â ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸,
Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÎ‡Ú¸Â‚ Í‡ÒË‚˚ı ÍÛÔË.
¡ÓÏÓ˜ÂÚÒˇ?
¬Ë‰ÌÓ, ÛÒÚ‡Î‡ ‚ÓÓ˜‡Ú¸Òˇ?
“˚ ‚ ÒÓÌ Á‡‚ÂÌËÒ¸
Ë ÓÍÛÚ‡ÈÒˇ ËÏ.
¬Ó ÒÌÂ ÏÓÊÌÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÚÓ,
˜ÚÓ Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ,
‚ÒÂ ÚÓ,
˜ÚÓ ·ÓÏÓ˜ÂÚÒˇ,
ÂÒÎË ÌÂ ÒÔËÏ.
ÕÂ ÒÔ‡Ú¸ ·ÂÁ‡ÒÒÛ‰ÌÓ,
Ë ‰‡ÊÂ ÔÓ‰ÒÛ‰ÌÓ,‚Â‰¸ ‚ÒÂ,
˜ÚÓ ÔÓ‰ÒÔÛ‰ÌÓ,
ÍË˜ËÚ ‚ „ÎÛ·ËÌÂ.
√Î‡Á‡Ï Ú‚ÓËÏ ÚÛ‰ÌÓ.
¬ ÌËı Ú‡Í ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÌÓ.
œÓ‰ ‚ÂÍ‡ÏË ÎÂ„˜Â ËÏ ·Û‰ÂÚ ‚Ó ÒÌÂ.
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
◊ÚÓ ÔË˜ËÌ‡ ·ÂÒÒÓÌËˆ˚?
–Â‚Û˘ÂÂ ÏÓÂ?
ƒÂÂ‚¸Â‚ ÏÓÎ¸·‡?
ƒÛÌ˚Â ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚Ëˇ?

A desvergonza de alguén?
Tal vez non de alguén
senón realmente a miña?
Durme, meu amor…
Nada se pode cambiar,
pero que saibas
que eu non teño culpa desta culpa.
Perdóame, óesme?
ámame, óesme?
aínda que sexa no sono,
aínda que sexa en soños!
Durme, meu amor…
Estamos no orbe terrestre
que pasa enfurecido
ameazando con explotar,
e temos que abrazarnos
para non caer,
e se hai que caer
caeremos os dous xuntos.
Durme, meu amor…
Non acumules agravios.
Que os soños poboen os teus ollos en silencio,
É tan difícil neste orbe terreste conciliar o sono,
e aínda así,
-oes, meu amordurme…
E o mar, con todo o seu patuxar,
e as pólas, con todo o seu rumor,
E con toda a súa experiencia
o can na cadea,
e eu, entre murmurios,
despois entre semimurmurios,
despois xa en silencio te cantamos:
“Durme, meu amor…”

◊¸ˇ-ÚÓ ·ÂÒÒÓ‚ÂÒÚÌÓÒÚ¸?
¿ ÏÓÊÂÚ, ÌÂ ˜¸ˇ-ÚÓ,
‡ ÔÓÒÚÓ ÏÓˇ?
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
ÕË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÔË¯Â¯¸,
ÌÓ ÁÌ‡È,
˜ÚÓ ÌÂ‚ËÌÂÌ ˇ ‚ ˝ÚÓÈ ‚ËÌÂ.
œÓÒÚË ÏÂÌˇ - ÒÎ˚¯Ë¯¸?Î˛·Ë ÏÂÌˇ - ÒÎ˚¯Ë¯¸?ıÓÚˇ ·˚ ‚Ó ÒÌÂ,
ıÓÚˇ ·˚ ‚Ó ÒÌÂ!
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
Ã˚ - Ì‡ ¯‡Â ÁÂÏÌÓÏ,
Ò‚ËÂÔÓ ÎÂÚˇ˘ÂÏ,
„ÓÁˇ˘ÂÏ ‚ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ,Ë Ì‡‰Ó Ó·ÌˇÚ¸Òˇ,
˜ÚÓ· ‚ÌËÁ ÌÂ ÒÓ‚‡Ú¸Òˇ,
‡ ÂÒÎË ÒÓ‚‡Ú¸Òˇ ÒÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚‰‚ÓÂÏ.
À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË...
“˚ Ó·Ë‰ ÌÂ ÍÓÔË.
œÛÒÚ¸ ÒÓÌËÍË ÚËıÓ ‚ „Î‡Á‡ Á‡ÒÂÎˇ˛ÚÒˇ,
“‡Í ÚˇÊÍÓ Ì‡ ¯‡Â ÁÂÏÌÓÏ Á‡Ò˚Ô‡ÂÚÒˇ,
Ë ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÒÎ˚¯Ë¯¸, Î˛·ËÏ‡ˇ?ÒÔË...
» ÏÓÂ - ‚ÒÂÏ ÚÓÔÓÚÓÏ,
Ë ‚ÂÚ‚Ë - ‚ÒÂÏ ÓÔÓÚÓÏ,
» ‚ÒÂÏ Ò‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ ÔÂÒ Ì‡ ˆÂÔË,
‡ ˇ ÚÂ·Â - ¯∏ÔÓÚÓÏ,
ÔÓÚÓÏ - ÔÓÎÛ¯∏ÔÓÚÓÏ,
œÓÚÓÏ - ÛÊÂ ÏÓÎ˜‡:
"À˛·ËÏ‡ˇ, ÒÔË..."

1964

1964
*****

Tantas veces fun dolorosamente ferido

Был я столько раз так больно ранен
D. G.

Д. Г.

Tantas veces fun dolorosamente ferido,
chegando a casa a rastro,
non só pola rabia fendido,
mesmo cun simple pétalo se pode ferir.

¡˚Î ˇ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á Ú‡Í ·ÓÎ¸ÌÓ ‡ÌÂÌ,
‰Ó·Ë‡ˇÒ¸ ‰Ó ‰ÓÏÛ ÔÓÎÁÍÓÏ,
ÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÎÓ·ÓÈ ÔÓÚ‡‡ÌÂÌ —
ÏÓÊÌÓ ‡ÌËÚ¸ ‰‡ÊÂ ÎÂÔÂÒÚÍÓÏ.

Ferín a alguén, sen querelo en absoluto
con descoidada tenrura pasaxeira,
e alguén quedou despois enfermo,
como cando se camiña descalzo sobre xeo.

–‡ÌËÎ ˇ Ë Ò‡Ï — ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ
ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ ÌÂ·ÂÊÌÓÈ Ì‡ ıÓ‰Û,
‡ ÍÓÏÛ-ÚÓ ÔÓÒÎÂ ·˚ÎÓ ·ÓÎ¸ÌÓ,
ÒÎÓ‚ÌÓ ·ÓÒËÍÓÏ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ Î¸‰Û.

Por que ando eu sobre as ruínas
dos máis achegados, dos máis queridos,

œÓ˜ÂÏÛ Ë‰Û ˇ ÔÓ ÛËÌ‡Ï
Ò‡Ï˚ı ÏÓËı ·ÎËÁÍËı, ‰ÓÓ„Ëı,

eu, que tan fácil e dolorosamente son ferido
e os demais tan doadamente firo?

ˇ, Ú‡Í ·ÓÎ¸ÌÓ Ë ÎÂ„ÍÓ ‡ÌËÏ˚È
Ë Ú‡Í ÔÓÒÚÓ ‡Ìˇ˘ËÈ ‰Û„Ëı?

1973

1973
*****

Non desaparezas… Ao desaparecer de min

Не исчезай... Исчезнув из меня

Non desaparezas… Ao desaparecer de min
ao reencarnarte, desaparecerás de ti,
traizoándote a ti mesma para sempre,
o cal vai ser a peor deslealtade.

ÕÂ ËÒ˜ÂÁ‡È... »Ò˜ÂÁÌÛ‚ ËÁ ÏÂÌˇ,
‡Á‚ÓÔÎÓÚˇÒ¸, Ú˚ ËÁ ÒÂ·ˇ ËÒ˜ÂÁÌÂ¯¸,
ÒÂ·Â Ò‡ÏÓÈ Ì‡‚ÂÍË ËÁÏÂÌˇ,
Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÌËÁ¯‡ˇ ÌÂ˜ÂÒÚÌÓÒÚ¸.

Non desaparezas… Desaparecer é moi fácil.
Que un resucite para o outro non é posible.
A morte atrápanos moi a fondo.
Acabar morto, mesmo un segundo, é un descoido.

ÕÂ ËÒ˜ÂÁ‡È... »Ò˜ÂÁÌÛÚ¸ — Ú‡Í ÎÂ„ÍÓ.
¬ÓÒÍÂÒÌÛÚ¸ ‰Û„ ‰Îˇ ‰Û„‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
—ÏÂÚ¸ ‚Úˇ„Ë‚‡ÂÚ ÒÎË¯ÍÓÏ „ÎÛ·ÓÍÓ.
—Ú‡Ú¸ ÏÂÚ‚˚Ï ıÓÚ¸ Ì‡ ÏË„ — ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ.

Non desaparezas... Esquece a terceira sombra.
O amor é cousa de dous. Non de tres.
Apareceremos puros o día do Xuízo Final
cando as trompetas nos chamen a render contas.

ÕÂ ËÒ˜ÂÁ‡È... «‡·Û‰¸ ÔÓ ÚÂÚ¸˛ ÚÂÌ¸.
¬ Î˛·‚Ë ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚ÓÂ. “ÂÚ¸Ëı ÌÂÚÛ.
◊ËÒÚ˚ Ï˚ ·Û‰ÂÏ Ó·‡ ‚ —Û‰Ì˚È ‰ÂÌ¸,
ÍÓ„‰‡ Ì‡Ò ÚÛ·˚ ÔËÁÓ‚ÛÚ Í ÓÚ‚ÂÚÛ.

Non desaparezas … Xa expiamos o noso pecado.
Os dous quedamos absoltos ante a lei, libres.
Somos dignos de perdón daqueles
a quen sen querer causamos feridas.

ÕÂ ËÒ˜ÂÁ‡È... Ã˚ ËÒÍÛÔËÎË „Âı.
Ã˚ Ó·‡ ÌÂÔÓ‰ÒÛ‰Ì˚, ÌÂ‚ÓÁ·‡ÌÌ˚.
ƒÓÒÚÓÈÌ˚ Ï˚ Ò ÚÓ·ÓÈ ÔÓ˘ÂÌ¸ˇ ÚÂı,
ÍÓÏÛ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÔË˜ËÌËÎË ‡Ì˚.

Non desaparezas. Pode un desaparecer nun intre
mais como atoparnos despois durante séculos?
É posible que exista no mundo un duplicado teu
e un duplicado meu? Tan só nos nosos fillos.

ÕÂ ËÒ˜ÂÁ‡È. »Ò˜ÂÁÌÛÚ¸ ÏÓÊÌÓ ‚ÏË„,
ÌÓ Í‡Í Ì‡Ï ÔÓÒÎÂ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÚÓÎÂÚ¸ˇı?
¬ÓÁÏÓÊÂÌ ÎË Ì‡ Ò‚ÂÚÂ Ú‚ÓÈ ‰‚ÓÈÌËÍ
Ë ÏÓÈ ‰‚ÓÈÌËÍ? ÀË¯¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡¯Ëı ‰ÂÚˇı.

Non desaparezas. Dáme a túa man.
Figuro escrito nela, iso creo.
O último amor mete medo
porque non é amor, senón medo a perdelo.

ÕÂ ËÒ˜ÂÁ‡È. ƒ‡È ÏÌÂ Ò‚Ó˛ Î‡‰ÓÌ¸.
Õ‡ ÌÂÈ Ì‡ÔËÒ‡Ì ˇ — ˇ ‚ ˝ÚÓ ‚Â˛.
“ÂÏ Ë ÒÚ‡¯Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ìˇˇ Î˛·Ó‚¸,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ Î˛·Ó‚¸, ‡ ÒÚ‡ı ÔÓÚÂË.

1977

1977
*****

Asasinato

Убийство

Ninguén dorme con tanta fermosura coma ti.
Mais teño medo
que dun momento a outro espertes
E me roces coa tú mirada impasible,
E acometas o asasinato da beleza.

ÕËÍÚÓ ÌÂ ÒÔËÚ ÔÂÍ‡ÒÌÂÂ, ˜ÂÏ Ú˚.
ÕÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ÏÌÂ,
˜ÚÓ Ú˚ ‚ÓÚ-‚ÓÚ ÔÓÒÌ∏¯¸Òˇ
» ‚Á„Îˇ‰ÓÏ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ ‚ÒÍÓÎ¸Á¸ ÍÓÒÌ∏¯¸Òˇ,
» ÒÓ‚Â¯Ë¯¸ Û·ËÈÒÚ‚Ó Í‡ÒÓÚ˚.

1984

1984

*****
A incredulidade nun mesmo é imprescindible

Неверие в себя необходимо

Seica significa a santidade coarse en vida no santoral?
Non crer nun mesmo, non obstante, é máis sagrado.
Ten talento aquel que non se acovarda de sentir horror
da súa atroz mediocridade.

ƒ‡ ‡Á‚Â Ò‚ˇÚÓÒÚ¸ — ‚ÎÂÁÚ¸ ÔË ÊËÁÌË ‚
Ò‚ˇÚˆ˚?
¬ ÒÂ·ˇ ÌÂ ‚ÂËÚ¸ — ‚Ò∏-Ú‡ÍË Ò‚ˇÚÂÈ.
“‡Î‡ÌÚÎË‚, ÍÚÓ ÌÂ ÚÛÒËÚ ÛÊ‡Ò‡Ú¸Òˇ
ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ·ÂÁ‰‡ÌÓÒÚË Ò‚ÓÂÈ.

A incredulidade nun mesmo é imprescindible,
imprescindible para nós é a tristeza abafante
para que se nos presente o ceo unha noite escura
e raspe coas estrelas as nosas tempas,
para que irrompan os tranvías na habitación
coas rodas atravesándonos a cara,
para que a soga, viva, terrible,
entrando pola ventá durante o seu voo baile.

ÕÂ‚ÂËÂ ‚ ÒÂ·ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Ì‡Ï ÚËÒÍË ÚÓÒÍË,
˜ÚÓ· Ú∏ÏÌÓÈ ÌÓ˜¸˛ ÌÂ·Ó Í Ì‡Ï ‚ıÓ‰ËÎÓ
Ë Ó·‰Ë‡ÎÓ Á‚∏Á‰‡ÏË ‚ËÒÍË,
˜ÚÓ· ‚‚‡ÎË‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÛ Ú‡Ï‚‡Ë,
ÍÓÎ∏Ò‡ÏË ÔÓÂı‡‚ ÔÓ ÎËˆÛ,
˜ÚÓ·˚ ‚Â∏‚Í‡, ÒÚ‡¯Ì‡ˇ, ÊË‚‡ˇ,
‚ ÓÍÌÓ ‚ÎÂÚÂ‚, ÔÎˇÒ‡Î‡ Ì‡ ÎÂÚÛ.

É imprescindible calquera noxento fantasma
en farrapos teatrais de alugueiro,
e se os fantasmas resultan caprichosos
realmente non son máis caprichosos que os vivos.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ Î˛·ÓÈ Ô‡¯Ë‚˚È ÔËÁ‡Í
‚ ÎÓıÏÓÚ¸ˇı Ì‡ÔÓÍ‡ÚÌ˚ı Ë„Ó‚˚ı,
‡ ÂÒÎË ‰‡ÊÂ ÔËÁ‡ÍË Í‡ÔËÁÌ˚, —
ÂÈ-·Ó„Û, ÌÂ Í‡ÔËÁÌÂÂ ÊË‚˚ı.

É imprescindible no medio do aburrimento falangueiro
sentir terror mortal a pronunciar palabras xustas
e terror a afeitarse, como se entre as meixelas
medrase xa a herba sepulcral.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÒÂ‰Ë ·ÓÎÚÎË‚ÓÈ ÒÍÛÍË
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚È ÒÚ‡ı ÔÓËÁÌÓÒËÚ¸ ÒÎÓ‚‡
Ë ÒÚ‡ı ÔÓ·ËÚ¸Òˇ — ·Û‰ÚÓ ·˚ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÒÍÛÎ˚
ÛÊÂ ‡ÒÚ∏Ú ÏÓ„ËÎ¸Ì‡ˇ Ú‡‚‡.

É imprescindible delirar insomne,
afundirse, saltar ao baleiro.
De seguro só é posible na desesperanza
falar coa túa época francamente.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·Â‰ËÚ¸ ÌÂÛÎ∏ÊÌÓ,
ÔÓ‚‡ÎË‚‡Ú¸Òˇ, Ô˚„‡Ú¸ ‚ ÔÛÒÚÓÚÛ.
Õ‡‚ÂÌÓ, ÎË¯¸ ÓÚ˜‡ˇ‚¯ËÒ¸, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Ò ˝ÔÓıÓÈ „Ó‚ÓËÚ¸ Ì‡˜ËÒÚÓÚÛ.

É imprescindible, apartando o arrevesado,
estoupar un mesmo e arrastrarse entre risas,
montando de novo as propias mans
dos dedos que caeron rodando debaixo do armario.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ·ÓÒË‚ Á‡ÍÓ˛ÍË,
‚ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ Ë ÔÓÎÁ‡Ú¸ ÔË ÒÏÂ¯Í‡ı,
‚ÌÓ‚¸ ÒÓ·Ë‡ˇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÍË
ËÁ Ô‡Î¸ˆÂ‚, Á‡Í‡ÚË‚¯ËıÒˇ ÔÓ‰ ¯Í‡Ù.

É imprescindible ter a covardía de ser cruel
e a observancia das pequenas clemencias,
cando a cada paso cara aos propósitos pseudoaltos
berran as estrelas esmagadas.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÚÛÒÓÒÚ¸ ·˚Ú¸ ÊÂÒÚÓÍËÏ
Ë ÒÓ·Î˛‰ÂÌ¸Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÔÓ˘‡‰,
ÍÓ„‰‡ ÔË ¯‡„Â Í ˆÂÎˇÏ ÎÊÂ‚˚ÒÓÍËÏ
‡Á‰‡‚ÎÂÌÌ˚Â Á‚∏Á‰˚ Á‡ÔË˘‡Ú.

É imprescindible que coa fame dun marxinado
roer ata a medula o verbo.
Só aquel que pertence por natureza aos pobres
non quedará espido ante a escrupulosa eternidade.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò „ÓÎÓ‰ÓÏ ËÁ„Óˇ
‰Ó ÍÓÒÚÓ˜ÂÍ Ó·„Î‡‰˚‚‡Ú¸ „Î‡„ÓÎ.
ÀË¯¸ ÚÓÚ, ÍÚÓ ÔÓ ı‡‡ÍÚÂÛ — ËÁ „ÓÎË,
ÔÂÂ‰ ·ÂÁ„ÎË‚ÓÈ ‚Â˜ÌÓÒÚ¸˛ ÌÂ „ÓÎ.

E se saíndo do lixo se acaba en príncipe,
desprincípiate e considera
ata que punto antes había menos lixo
cando se estaba no auténtico lixo.

¿ ÂÒÎË Ú˚ ËÁ „ˇÁË ‰‡ Ë ‚ ÍÌˇÁË,
‡ÒÍÌˇÊ¸ ÒÂ·ˇ Ë Ò‡Ï ÒÓÓ·‡ÁË,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Ì¸¯Â ÏÂÌ¸¯Â ·˚ÎÓ „ˇÁË,
ÍÓ„‰‡ Ú˚ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ ·˚Î „ˇÁË.

Que ruín é a autoestima…

‡Í‡ˇ ÌËÁÓÒÚ¸ — Ò‡ÏÓÛ‚‡ÊÂÌ¸Â...

O Creador levará ás alturas
só os que cun leve movemento
a incerteza faga tremer con arrepío.

—ÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ ‰Ó ‚˚ÒÓÚ
ÎË¯¸ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÔË ÍÓ¯Â˜ÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌ¸Â
ÓÁÌÓ·ÓÏ ÌÂÛ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ÚˇÒ∏Ú.

É mellor cortarse cun abrelatas as veas,
deitarse como un borracho no banco dun xardín,
que chegar á confortable crenza
da particular grandeza dun mesmo.

”Ê ÎÛ˜¯Â ‚ÒÍ˚Ú¸ ÌÓÊÓÏ ÍÓÌÒÂ‚Ì˚Ï ‚ÂÌ˚,
ÎÂ˜¸ Á‡·ÛÎ‰˚„ÓÈ ‚ ÒÍ‚ÂÂ Ì‡ ÒÍ‡Ï¸˛,
˜ÂÏ ‰ÓÍ‡ÚËÚ¸Òˇ ‰Ó ÍÓÏÙÓÚ‡ ‚Â˚
‚ ÓÒÓ·Û˛ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚Ó˛.

Bendito o artista extravagante
que esnaquiza a súa escultura sen contemplacións,
que pasa fame e frío, mais queda libre
da humillante confianza en si mesmo.

¡Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌ ıÛ‰ÓÊÌËÍ ÒÛÏ‡Ò·Ó‰Ì˚È,
Ò‚Ó˛ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛÛ Ò Ï‡ıÛ ‡Á‰Ó·ˇ,
„ÓÎÓ‰Ì˚È Ë ıÓÎÓ‰Ì˚È, — ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
ÓÚ ‚Â˚ ÛÌËÁËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ ÒÂ·ˇ.

1985

1985
*****

O último intento

Последняя попытка

Á miña muller Masha, que me regalou
desde que o poema quedou
escrito, os meus dous fillos:
Zhenia e Mitia.
E. E. 1993

Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ

ÃÓÂÈ ÊÂÌÂ Ã‡¯Â, ÔÓ‰‡Ë‚¯ÂÈ
ÏÌÂ Ò ÚÓÈ ÔÓ˚, Í‡Í ·˚ÎÓ
ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ, ‰‚Ûı Ò˚ÌÓ‚ÂÈ ∆ÂÌ˛ Ë ÃËÚ˛.
≈. ≈. 1993

O último intento de ser feliz,
prostrándose ante cada curva, cada meandro
da brancura trémula balbuciente
e ante as baias co opio do saúco.

œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï,
ÔËÔ‡‚ ÍÓ ‚ÒÂÏ ËÁ„Ë·‡Ï, ‚ÒÂÏ ËÁ‚Ë‚‡Ï
ÎÂÔÂ˜Û˘ÂÈ ‰ÓÊ‡˘ÂÈ ·ÂÎËÁÌ˚
Ë Í ˇ„Ó‰‡Ï Ò ‰ÛÏ‡ÌÓÏ ·ÛÁËÌ˚.

O último intento de ser feliz,
como se o meu fantasma estivese ante o abismo
e quixese saltar fóra de todas as ofensas
alá onde hai moito tempo eu estou destruído.

œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÔËÁ‡Í ÏÓÈ ÔÂÂ‰ Ó·˚‚ÓÏ
Ë ıÓ˜ÂÚ Ô˚„ÌÛÚ¸ ÓÚÓ ‚ÒÂı Ó·Ë‰
ÚÛ‰‡, „‰Â ˇ ‰‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ ‡Á·ËÚ.

Alá sobre os meus quebrados ósos
pousouse descansando a libélula
e as formigas tranquilamente visitan
o que foron as concas dos meus antigos ollos baleiros.

“‡Ï Ì‡ ÏÓË ÔÓÎÓÏ‡ÌÌ˚Â ÍÓÒÚË
ÔËÒÂÎ‡, ÓÚ‰˚ı‡ˇ, ÒÚÂÍÓÁ‡,
Ë ÏÛ‡‚¸Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ ıÓ‰ˇÚ ‚ „ÓÒÚË
‚ ÏÓË ÔÛÒÚ˚Â ·˚‚¯ËÂ „Î‡Á‡.

Convertinme en alma. Zafeime do meu corpo,
abandonei o montón de ósos,
mais xa estou farto de andar entre fantasmas,
e outra vez me atraen tantos abismos.

ﬂ ÒÚ‡Î ‰Û¯ÓÈ. ﬂ ‚˚ÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎ ËÁ ÚÂÎ‡,
ˇ ‚˚·‡ÎÒˇ ËÁ ÍÓ¯Â‚‡ ÍÓÒÚÂÈ,
ÌÓ ‚ ÔËÁ‡Í‡ı ÏÌÂ ·˚Ú¸ ÓÒÚÓ˜ÂÚÂÎÓ,
Ë ÒÌÓ‚‡ ÚˇÌÂÚ ‚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÔ‡ÒÚÂÈ.

Un fantasma namorado espanta máis que un cadáver,
mais ti non te asustaches, entendíchesme,
e, como nun abismo, nos precipitamos un noutro,
pero, estendendo as nosas brancas ás
o abismo sobre a néboa nos levantou.

¬Î˛·ÎÂÌÌ˚È ÔËÁ‡Í ÔÓÒÚ‡¯ÌÂÂ ÚÛÔ‡,
‡ Ú˚ ÌÂ ËÒÔÛ„‡Î‡Ò¸, ÔÓÌˇÎ‡,
Ë Ï˚, Í‡Í ‚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸, Ô˚„ÌÛÎË ‰Û„ ‚ ‰Û„‡,
ÌÓ, ‡ÒÔÓÒÚÂ¯Ë ·ÂÎ˚Â Í˚Î‡,
Ì‡Ò ÔÓÔ‡ÒÚ¸ Ì‡ ÚÛÏ‡ÌÂ ÔÓ‰ÌˇÎ‡.

E os dous quedamos tendidos, non nun leito
senón sobre a néboa, que apenas nos mantén.
Son un fantasma. Xa non me estrelo.

» Ï˚ ÎÂÊËÏ Ò ÚÓ·ÓÈ ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÂÎË,
‡ Ì‡ ÚÛÏ‡ÌÂ, Ì‡Ò ‰ÂÊ‡˘ÂÏ ÂÎÂ.
ﬂ - ÔËÁ‡Í. ﬂ ÛÊÂ ÌÂ ‡ÁÓ·¸˛Ò¸.

Mais ti estás viva. Teño medo por ti.

ÕÓ Ú˚ - ÊË‚‡ˇ. «‡ ÚÂ·ˇ ·Ó˛Ò¸.

De novo dá voltas o corvo con fúnebre matiz
e espera pola carne fresca, como no campo de batallar.
É o último intento de ser feliz,
é o último intento de amar.

¬ÌÓ‚¸ ÍÛÊËÚ ‚ÓÓÌ Ò Ú‡ÛÌ˚Ï ÓÚÎË‚ÓÏ
Ë Ê‰ÂÚ Ò‚ÂÊËÌÍË - Í‡Í Ì‡ ÔÓÎÂ ·ËÚ‚.
œÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÒÚ‡Ú¸ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï,
ÔÓÒÎÂ‰Ìˇˇ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÔÓÎ˛·ËÚ¸.

1986, Petrozavodsk

1986, œÂÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ
*****

Deus queira!

Дай бог!

Deus queira que os cegos a vista recobren
e o lombo endereiten os eslombados.
Deus queira que sexamos deuses, aínda que sexa un pouquiño,
mais non é posible ser un pouquiño crucificado.

ƒ‡È ·Ó„ ÒÎÂÔˆ‡Ï „Î‡Á‡ ‚ÂÌÛÚ¸
Ë ÒÔËÌ˚ ‚˚ÔˇÏËÚ¸ „Ó·‡Ú˚Ï.
ƒ‡È ·Ó„ ·˚Ú¸ ·Ó„ÓÏ ıÓÚ¸ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸,
ÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂÎ¸Áˇ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ‡ÒÔˇÚ˚Ï.

Deus queira que non nos manchemos de poder
e que non nos fagamos falsamente o heroe,
e que sexamos ricos, mais sen roubar,
claro está, se é posible.

ƒ‡È ·Ó„ ÌÂ ‚ÎˇÔ‡Ú¸Òˇ ‚Ó ‚Î‡ÒÚ¸
Ë ÌÂ „ÂÓÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ‰ÎÓÊÌÓ,
Ë ·˚Ú¸ ·Ó„‡Ú˚Ï — ÌÓ ÌÂ Í‡ÒÚ¸,
ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÂÒÎË Ú‡Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.

Deus queira que sexamos cans vellos,
sen ser devorados por ningunha banda,
sen converternos en vítima nin en verdugo,
nin gran señor nin mendigo.

ƒ‡È ·Ó„ ·˚Ú¸ ÚÂÚ˚Ï Í‡Î‡˜ÓÏ,
ÌÂ ÒÓÊ‡ÌÌ˚Ï ÌË˜¸Â˛ ¯‡ÈÍÓÈ,
ÌË ÊÂÚ‚ÓÈ ·˚Ú¸, ÌË Ô‡Î‡˜ÓÏ,
ÌË ·‡ËÌÓÏ, ÌË ÔÓÔÓ¯‡ÈÍÓÈ.

Deus queira que teñamos poucas feridas abertas
cando haxa grandes pelexas.
Deus queira que haxa máis países distintos
sen perdermos nós o noso, claro está.

ƒ‡È ·Ó„ ÔÓÏÂÌ¸¯Â ‚‡Ì˚ı ‡Ì,
ÍÓ„‰‡ Ë‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‰‡Í‡.
ƒ‡È ·Ó„ ÔÓ·ÓÎ¸¯Â ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì,
ÌÂ ÔÓÚÂˇ‚ Ò‚ÓÂÈ, Ó‰Ì‡ÍÓ.

Deus queira que o teu país
non te dé un gran couce.
Deus queira que a túa muller
te ame mesmo sendo pobre.

ƒ‡È ·Ó„, ˜ÚÓ·˚ Ú‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡
ÚÂ·ˇ ÌÂ ÔÌÛÎ‡ Ò‡ÔÓÊË˘ÂÏ.
ƒ‡È ·Ó„, ˜ÚÓ·˚ Ú‚Óˇ ÊÂÌ‡
ÚÂ·ˇ Î˛·ËÎ‡ ‰‡ÊÂ ÌË˘ËÏ.

Deus queira pecharlle a boca aos mentireiros
cando se escoite a voz de deus no pranto dun neno.
Deus queira que contemplemos con vida a Cristo
mesmo con non de home senón de muller o seu rostro.

ƒ‡È ·Ó„ ÎÊÂˆ‡Ï Á‡ÏÍÌÛÚ¸ ÛÒÚ‡,
„Î‡Ò ·ÓÊËÈ ÒÎ˚¯‡ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ÍËÍÂ.
ƒ‡È ·Ó„ ÊË‚˚Ï ÛÁÂÚ¸ ’ËÒÚ‡,
ÔÛÒÚ¸ ÌÂ ‚ ÏÛÊÒÍÓÏ, Ú‡Í ‚ ÊÂÌÒÍÓÏ
ÎËÍÂ.

Non portamos a cruz senón o noso calvario,
pero con que patetismo nos inclinamos.
Para non perder a fe en todo,
Deus queira que se nos conceda un pouquiño de Deus!

ÕÂ ÍÂÒÚ — ·ÂÒÍÂÒÚ¸Â Ï˚ ÌÂÒÂÏ,
‡ Í‡Í Ò„Ë·‡ÂÏÒˇ Û·Ó„Ó.
◊ÚÓ· ÌÂ ËÁ‚ÂËÚ¸Òˇ ‚Ó ‚ÒÂÏ,
ƒ‡È ·Ó„ ÌÛ ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ¡Ó„‡!

Deus queira que teñamos de todo, de todo, de todo
e todos de golpe, para que ninguén se ofenda…
Deus queira que teñamos de todo, pero tan só aquilo
polo que non sentir despois vergonza.

ƒ‡È ·Ó„ ‚ÒÂ„Ó, ‚ÒÂ„Ó, ‚ÒÂ„Ó
Ë Ò‡ÁÛ ‚ÒÂÏ — ˜ÚÓ· ÌÂ Ó·Ë‰ÌÓ...
ƒ‡È ·Ó„ ‚ÒÂ„Ó, ÌÓ ÎË¯¸ ÚÓ„Ó,
Á‡ ˜ÚÓ ÔÓÚÓÏ ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÚ˚‰ÌÓ.

1990

1990

*****

A perda

Потеря

Perdeu Rusia
en Rusia
a Rusia.
Búscase a si mesma
como agulla nun palleiro;
como unha vella cega
estendendo as mans sen sentido,
entre lamentos busca
á súa vaquiña no prado.
Queimabamos as nosas propias iconas.
Non criamos nos nosos propios libros.
Sabiamos combatir só contra as desgrazas foráneas.
Seica o único ao que non sobrevivimos
foi ao noso propio xugo,
sendo para nós mesmos
algo peor que a horda estranxeira?
Seica o noso destino é vivir
ou ben en bata de Manilov1 comesta pola couza,

œÓÚÂˇÎ‡ –ÓÒÒËˇ
‚ –ÓÒÒËË
–ÓÒÒË˛.
ŒÌ‡ Ë˘ÂÚ ÒÂ·ˇ,
Í‡Í Ë„ÓÎÍÛ ‚ ÒÚÓ„Û,
Í‡Í ÒÎÂÔ‡ˇ ÒÚ‡Ûı‡,
·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ ÛÍË ‡ÒÍËÌÛ‚,
Ò ÔË˜ËÚ‡Ì¸ˇÏË Ë˘ÂÚ
·ÛÂÌÍÛ Ò‚Ó˛ Ì‡ ÎÛ„Û.
Ã˚ ÒÊË„‡ÎË ËÍÓÌ˚ Ò‚ÓË.
Ã˚ ÌÂ ‚ÂËÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÍÌË„‡Ï.
Ã˚ ÛÏÂÎË Ò‡Ê‡Ú¸Òˇ ÎË¯¸ Ò ÔË¯ÎÓÈ ·Â‰ÓÈ.
ÕÂÛÊÂÎË ÌÂ ‚˚ÊËÎË Ï˚
ÎË¯¸ ÔÓ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë„ÓÏ,
Ò‡ÏË ÒÚ‡‚ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ
ıÛÊÂ, ˜ÂÏ ˜ÛÊÂÁÂÏÌÓÈ Ó‰ÓÈ?
ÕÂÛÊÂÎË Ì‡Ï ÊËÚ¸ ÒÛÊ‰ÂÌÓ
ÚÓ ‚ Ï‡ÌËÎÓ‚ÒÍÓÏ, ÏÓÎ¸˛ ÔÓ·ËÚÓÏ
ı‡Î‡ÚÂ,
ÚÓ ‚ ÚÛÎÛÔ˜ËÍÂ Á‡ˇ˜¸ÂÏ ‰‡ÌÓÏ
Ò ÔÎÂ˜‡ œÛ„‡˜‡?
ÕÂÛÊÂÎË ÔËÔ‡‰Ó˜ÌÓÒÚ¸ —
˝ÚÓ Ë ÂÒÚ¸ Ì‡¯ ı‡‡ÍÚÂ,
ÚÓ ÔËÔ‡‰ÍË „Ó‰˚ÌË,
ÚÓ Ò‡ÏÓÓÔÎÂ‚‡ —
Ë ‚ÒÂ Ò„Óˇ˜‡?
ÃÂ‰Ì˚È ·ÛÌÚ, ÒÓÎˇÌÓÈ Ë Í‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚È —
˝ÚÓ Í‡Í ÒÓÌ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚È.
¡ÛÌÚ ÒÔÎÓ¯ÌÓÈ —
‚ÓÚ ˜ÚÓ ÂÏÎ¸ ÒÓÚˇÒ‡ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ÔË·ÓÈ.
ÕÂÛÊÂÎË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÒÒÍËÈ Ì‡¯
‚˚·Ó ÁÎÓÒ˜‡ÒÚÌ˚È —
˝ÚÓ ËÎË ÓÔË˜ÌËÌ‡
ËÎË ‡Á·ÓÈ?
—‡ÏÓÁ‚‡ÌÒÚ‚Ó ÒÔÎÓ¯ÌÓÂ.
—ÔÎÓ¯Ì˚Â ‚ÓÍÛ„ ‡Ú‡Ï‡Ì˚.
Ã˚ Á‡ÔÛÚ‡ÎËÒ¸,
˜¸Ë ËÏÂÌ‡ Ë ÁÌ‡ÏÂÌ‡ ÌÂÒÂÏ,
Ë Ú‡ÍËÂ ÚÛÏ‡Ì˚ ‚ ·‡¯Í‡ı Ì‡ –ÛÒË,
‡ÒÚÛÏ‡Ì˚,
˜ÚÓ ÌÂÔ‡‚˚ ‚ÒÂ Ò‡ÁÛ,
Ë ‚ÒÂ ‚ËÌÓ‚‡Ú˚ ‚Ó ‚ÒÂÏ.
Ã˚ ‚ ÚÛÏ‡Ì‡ı Ú‡ÍËı
ÔÓ ÍÓÎÂÌÓ ‚ ÍÓ‚Ë Ì‡·Ó‰ËÎËÒ¸.
’‚‡ÚËÚ, ¡ÓÊÂ, Ì‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ Ì‡Ò.
“˚ Ì‡Ò ÎÛ˜¯Â ÔÓÒÚË,
ÔÓÊ‡ÎÂÈ.
ÕÂÛÊÂÎË Ï˚ ‚˚ÏÂÎË?

ou ben en abrigo de coello esgazado
que levara Pugachov2?
Seica a neurose
é o noso auténtico carácter:
ou ben sufrimos ataques de orgullo,
ou ben de autohumillación,
nunha arroutada?
As revoltas do cobre, do sal e das patacas3
son como un soño inofensivo.
Unha revolta incesante
é o que sacode o Kremlin hoxe en día
como unha marusía.
Seica o noso único camiño
ruso, aciago,
é acollerse á opríchnina4
ou ben converterse en bandido?
Unha impostura sen fin.
Tan só caudillos ao redor.
Xa non sabemos
que nomes nin que bandeira levamos,
e na mente da vella Rusia existe tanta néboa,
tanta obnubilación,
que todo o mundo á vez non ten razón,
e todo o mundo é culpable de todo.
Entre tanta néboa nos fartamos
de camiñar ensanguentados ata os xeonllos.
Abonda, Deus, de nos castigar.
Perdóanos mellor,
ten piedade.
Seica xa temos desparecido?

Ou aínda non temos nacido?
Estamos nacendo de novo
e nacer de novo é áinda máis duro.

»ÎË Â˘Â ÌÂ Ó‰ËÎËÒ¸?
Ã˚ ÓÊ‰‡ÂÏÒˇ ÒÌÓ‚‡,
‡ ÒÌÓ‚‡ ÓÊ‰‡Ú¸Òˇ — Â˘Â ÚˇÊÂÎÂÈ.

13 de marzo, 1991

13 Ï‡Ú‡ 1991

1.- “en bata de Manilov”: personaxe soñador e indolente d’As Almas Mortas, de Gogol. Os nomes dos seus
personaxes pasaron a ser apelativos: “manilov” igual a“soñador”, “nozdriov” igual a “bruto”, e “sobakevich” igual a
“torpe”.
2.- Pugáchov: foi un personaxe real que encabezou unha revolta cosaca no s. XVIII contra a raíña Catalina a Grande.
3. Refírese as protestas que se produciron cando entrou en vigor os novos kopecs de cobre.
4. Opríchnina: período de goberno do tsar Iván o Terrible. Designa tamén á súa garda persoal, de grande crueldade.
*****
Adeus á bandeira vermella

Прощание с kpachым флагом

Adeus, bandeira vermella nosa.
Non do Kremlin descendiches
como cando te alzaches,
atravesada, altiva, con destreza,
baixo as nosas bocaladas,
no fumegante Reichstag,
aínda que daquela había
ao redor da túa hasta entrampada.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
— ÂÏÎˇ Ú˚ ÒÔÓÎÁ ÌÂ Ú‡Í,
Í‡Í ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎÒˇ Ú˚ –
ÔÓ·ËÚÓ, „Ó‰Ó, ÎÓ‚ÍÓ,
ÔÓ‰ Ì‡¯Â Ú‡Í-‡ÒÚ‡Í
Ì‡ ÚÎÂ˛˘ËÈ ÂÈıÒÚ‡„,
ıÓÚˇ ¯Î‡ Ë ÚÓ„‰‡
‚ÓÍÛ„ ‰Â‚Í‡ ÏÛıÎÂ‚Í‡.

Adeus, bandeira vermella nosa.
Fuches irmán e inimigo para nós.
Fuches compañeiro de trincheiras,
a esperanza de toda Europa,
mais, coa túa pantalla vermella, ti
ocultaches o Gulag
e a tantos desgraciados
co uniforme presidiario esgazado.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
“˚ ·˚Î Ì‡Ï ·‡Ú Ë ‚‡„.
“˚ ·˚Î ‰ÛÊÍÓÏ ‚ ÓÍÓÔÂ,
Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ ‚ÒÂÈ ≈‚ÓÔÂ,
ÌÓ Í‡ÒÌÓÈ ¯ËÏÓÈ Ú˚
Á‡„ÓÓ‰ËÎ √”À¿√
Ë ÒÚÓÎ¸ÍËı ·Â‰ÓÎ‡„
‚ Ú˛ÂÏÌÓÈ ‰‡ÌÓÈ Ó·Â.

Adeus, bandeira vermella nosa.
Repousa, déitate.
E nós recordaremos aqueles
que da súa sepultura xa non se van levantar.
Aos enganados levachelos
á masacre, á moenda,
Aínda así te lembrarán
pois ti tamén fuches enganada.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
“˚ ÓÚ‰ÓıÌË, ÔËÎˇ„.
¿ Ï˚ ÔÓÏˇÌÂÏ ‚ÒÂı,
ÍÚÓ ËÁ ÏÓ„ËÎ ÌÂ ‚ÒÚ‡ÌÛÚ.
Œ·Ï‡ÌÛÚ˚ı Ú˚ ‚ÂÎ
Ì‡ ·ÓÈÌ˛, Ì‡ ÔÓÏÓÎ,
ÕÓ Ë ÚÂ·ˇ ÔÓÏˇÌÛÚ –
Ú˚ ·˚Î Ë Ò‡Ï Ó·Ï‡ÌÛÚ.

Adeus, bandeira vermella nosa.
Non nos trouxeches o ben.
Estás ensanguentada, e
con sangue te quitamos.
Por iso é que agora
non podemos erradicar as bágoas dos ollos,
con tanta brutalidade as nosas pupilas
azoutaches co teu bordo vermello.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
“˚ ÌÂ ÔËÌÂÒ Ì‡Ï ·Î‡„.
“˚ - Ò ÍÓ‚¸˛, Ë ÚÂ·ˇ –
Ï˚ Ò ÍÓ‚¸˛ ÓÚ‰Ë‡ÂÏ.
¬ÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò
ÌÂ ‚˚‰‡Ú¸ ÒÎÂÁ ËÁ „Î‡Á,
Ú‡Í Á‚ÂÒÍË ÔÓ Á‡˜Í‡Ï
ıÎÂÒÚÌÛÎ Ú˚ ‡Î˚Ï Í‡ÂÏ.

Adeus, bandeira vermella nosa.
O primeiro paso para a liberdade

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
Ò‚Ó·Ó‰Â ÔÂ‚˚È ¯‡„

fixémolo con rancor
á nosa propia bandeira
e a nós mesmos
adoecidos pola loita.
A ver se non pisamos de novo
ese catroollos de Zhivago.

Ï˚ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı
ÔÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÙÎ‡„Û
Ë ÔÓ Ò‡ÏËÏ ÒÂ·Â
ÓÁÎÓ·ÎÂÌÌ˚Ï ‚ ·Ó¸·Â.
ÕÂ ‡ÒÚÓÔÚ‡Ú¸ ·˚ ‚ÌÓ‚¸
Ó˜Í‡ËÍ‡ ∆Ë‚‡„Û.

Adeus, bandeira vermella nosa.
Afróuxate do puño
que te aperta de novo,
Ameazando co fraticidio
cando á túa hasta
se aferra a xentalla
ou os famentos,
embrollados pola verborrea.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
—‡Ï ‡ÁÓÊÏË ÍÛÎ‡Í,
ÚÂ·ˇ Á‡Ê‡‚¯ËÈ ‚ÌÓ‚¸,
„ÓÁˇ ·‡ÚÓÛ·ËÈÒÚ‚ÓÏ,
ÍÓ„‰‡ ‚ ‰Â‚ÍÓ Ú‚ÓÂ
‚ˆÂÔÎˇÂÚÒˇ ÊÛÎ¸Â
ËÎË „ÓÎÓ‰Ì˚È Î˛‰,
Á‡ÔÛÚ‡ÌÌ˚È ‚ËÚËÈÒÚ‚ÓÏ.

Adeus, bandeira vermella nosa.
Lávaste nos soños,
reducíndote a nunha franxa
na tricolor de Rusia.
Nas mans de cor branca,
e de cor azul,
poida que a túa cor vermella
quede lavada do sangue.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
“˚ ÛÏ˚‚‡Â¯¸ ‚ ÒÌ˚,
ÓÒÚ‡‚¯ËÒ¸ ÔÓÎÓÒÓÈ,
‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÚËÍÓÎÓÂ.
¬ ÛÍ‡ı Û ·ÂÎËÁÌ˚,
‡ Ò ÌÂÈ - „ÓÎÛ·ËÁÌ˚,
·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ,
ÓÚÏÓÂÚÒˇ ÓÚ ÍÓ‚Ë.

Adeus, bandeira vermella nosa.
Observa a nosa tricolor,
Que os tafures de bandeiras
non trampeen contigo!
Seica hai para ti
a mesma sentencia:
que as alleas e as propias
balas devoren a túa seda?

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
—ÏÓÚË, Ì‡¯ ÚËÍÓÎÓ,
◊ÚÓ· ¯ÛÎÂ‡ ÁÌ‡ÏÂÌ
ÚÓ·ÓÈ ÌÂ ÏÛıÎÂÌÛÎË!
ÕÂÛÊÚÓ Ë ÚÂ·Â –
Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÔË„Ó‚Ó˜ÛÊËÂ Ë Ò‚ÓË
¯ÂÎÍ ‚˚Ê‡‚¯ËÂ ÔÛÎË?

Adeus, bandeira vermella nosa.
Desde a inxenua infancia
xogabamos aos “vermellos”
e contra “brancos” nos batiamos con saña.
Nacimos nun país
que non existe máis.
Mais naquela Atlántida
estivemos, amamos.

œÓ˘‡È, Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„.
— Ì‡Ë‚Ì˚ı ‰ÂÚÒÍËı ÎÂÚ
Ë„‡ÎË ‚ Í‡ÒÌ˚ı Ï˚
Ë ·ÂÎ˚ı ·ÓÎ¸ÌÓ ·ËÎË.
Ã˚ Ó‰ËÎËÒ¸ ‚ ÒÚ‡ÌÂ,
ÍÓÚÓÓÈ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ,
ÕÓ ‚ ¿ÚÎ‡ÌÚË‰Â ÚÓÈ,
Ï˚ ·˚ÎË, Ï˚ Î˛·ËÎË.

Atópase a nosa bandeira vermella
no rastro de Ismailovo tendida.
Por uns dólares
póxana cun pouco de sorte.
Non tomei o Palacio de Inverno.
Tampouco asaltei o Reichstag.
Non son dos “comunistas”,
Mais acaricio a bandeira e choro.

ÀÂÊËÚ Ì‡¯ Í‡ÒÌ˚È ÙÎ‡„,
‚ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ ‡ÒÚˇ„.
«‡ ‰ÓÎÎ‡˚ Â„Ó
ÚÓÎÍ‡˛Ú Ì‡Û‰‡˜Û.
ﬂ «ËÏÌÂ„Ó ÌÂ ·‡Î.
ÕÂ ¯ÚÛÏÓ‚‡Î ÂÈıÒÚ‡„.
ﬂ - ÌÂ ËÁ ÍÓÏÏÛÌˇÍ,
ÕÓ „Î‡ÊÛ ÙÎ‡„ Ë ÔÎ‡˜Û.

Irkutsk, 22 de xuño, 1992

»ÍÛÚÒÍ, 22 Ë˛Îˇ 1992 „.
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Ámote máis que a natureza

Я люблю тебя больше природы

Ámote máis que a natureza,
Pois ti es como a natureza mesma,
Ámote máis que a liberdade,
Pois sen ti a liberdade é prisión!

ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â ÔËÓ‰˚,
»·Ó Ú˚ Í‡Í ÔËÓ‰‡ Ò‡Ï‡,
ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â Ò‚Ó·Ó‰˚,
¡ÂÁ ÚÂ·ˇ Ë Ò‚Ó·Ó‰‡ Ú˛¸Ï‡!

Ámote con imprudencia,
Como se foses abismo e non rodeira!
Ámote máis do que é posible!
Máis do que é imposible ámote!

ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓ,
—ÎÓ‚ÌÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸, ‡ ÌÂ ÍÓÎÂ˛!
ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÏÓÊÌÓ!
¡ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Î˛·Î˛!

Ámote irreflexivamente, eternamente.
Mesmo estando bébedo, mesmo soltanto groserías.
E de seguro que máis ca min.
Mesmo moito máis ca min.

ﬂ Î˛·Î˛ ·ÂÁ‡ÒÒÛ‰ÌÓ, ·ÂÒÒÓ˜ÌÓ.
ƒ‡ÊÂ Ô¸ˇÌÒÚ‚Ûˇ, ‰‡ÊÂ „Û·ˇ.
» ÛÊ ·ÓÎ¸¯Â ÒÂ·ˇ - ˝ÚÓ ÚÓ˜ÌÓ.
ƒ‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÏ ÔÓÒÚÓ ÒÂ·ˇ.

Ámote máis que Shakespeare,
Máis que toda a beleza da terra!
Aínda máis que toda a música do mundo,
Pois o libro e a música es ti.

ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â ÿÂÍÒÔË‡,
¡ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂÈ Ì‡ ÁÂÏÎÂ Í‡ÒÓÚ˚!
ƒ‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂÈ ÏÛÁ˚ÍË ÏË‡,
»·Ó ÍÌË„‡ Ë ÏÛÁ˚Í‡ - Ú˚.

Ámote máis que a fama,
Mesmo nos tempos vindeiros!
Máis que a patria oxidada,
Pois a Patria non é ela, senón ti!

ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â ÒÎ‡‚˚,
ƒ‡ÊÂ ‚ ·Û‰Û˘ËÂ ‚ÂÏÂÌ‡!
◊ÂÏ Á‡Ê‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‰ÂÊ‡‚Û,
»·Ó –Ó‰ËÌ‡ - Ú˚, ÌÂ ÓÌ‡!

Estás infeliz? Imploras compasión?
Non anoxes a Deus coas túas súplicas!
Ámote máis que a felicidade!
Ámote máis que o amor!

“˚ ÌÂÒ˜‡ÚÌ‡? “˚ ÔÓÒË¯¸ Û˜‡ÒÚ¸ˇ?
¡Ó„‡ ÔÓÒ¸·‡ÏË Ú˚ ÌÂ „ÌÂ‚Ë!
ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â Ò˜‡ÒÚ¸ˇ!
ﬂ Î˛·Î˛ ÚÂ·ˇ ·ÓÎ¸¯Â Î˛·‚Ë!

1995

1995
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A escola de Beslán

Школа в Беслане

Son un analfabeto de todas as escolas do mundo,
expulsado por mor de escolas alleas,
mais a ti, Beslán, agora acudo
a aprender sobre as ruínas da túa escola.

ﬂ, ÌÂ‰ÓÛ˜Í‡ ‚ÒÂı Ì‡ Ò‚ÂÚÂ ¯ÍÓÎ,
ˇ - ËÒÍÎ˛˜ÂÌÂˆ Á‡ ˜ÛÊËÂ ¯ÍÓÎ˚,
ÌÓ ˇ Í ÚÂ·Â, ¡ÂÒÎ‡Ì, ÒÂÈ˜‡Ò ÔË¯ÂÎ
Û˜ËÚ¸Òˇ Û ‡Á‚‡ÎËÌ Ú‚ÓÂÈ ¯ÍÓÎ˚.

Beslán, xa sei que son un mal pai,
mais, é que acabarei por ver por min mesmo
o final de todos os meus cinco fillos
tras sobrevivir, como un castigo propio, na vellez?

¡ÂÒÎ‡Ì, ˇ ÁÌ‡˛ - ˇ ÔÎÓıÓÈ ÓÚÂˆ,
ÌÓ ÌÂÛÊÂÎË ˇ Ë Ò‡Ï Û‚ËÊÛ
‚ÒÂı ÔˇÚÂ˚ı ÏÓËı Ò˚ÌÓ‚ ÍÓÌÂˆ,
ÔÓ‰ ÒÚ‡ÓÒÚ¸ - ‚ Ì‡Í‡Á‡Ì¸Â ÒÂ·Â - ‚˚ÊË‚?

Comprendín que non estaba en cidade allea,
entre dolor e dolor ao palpar o corazón,
torpemente rabuñado cunha navalla
no último pupitre queimado na escola.

ﬂ ÔÓÌˇÎ - ˇ ÌÂ ‚ „ÓÓ‰Â ˜ÛÊÓÏ,
Ì‡˘ÛÔ‡‚ ÒÂ‰ˆÂ ‚ ÔÂÂ·Óˇı ·ÓÎË,
ÌÂÎÓ‚ÍÓ ‚˚ˆ‡‡Ô‡ÌÌÓÂ ÌÓÊÓÏ
Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ó·„ÓÂÎÓÈ Ô‡ÚÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ.

Que hai en Rusia máis grandioso ca ti, poeta?

◊Â„Ó ‚ –ÓÒÒËË ·ÓÎ¸¯Â Ú˚, ÔÓ˝Ú?

Ti, comparado coa ciclonita es un mosquito.
Ningún de nós ten hoxe escusa
se no mundo é posible algo así.

ƒ‡ Ú˚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌ¸Ë Ò „ÂÍÒÓ„ÂÌÓÏ - ÏÓ¯Í‡.
Õ‡Ï ‚ÒÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÓÔ‡‚‰‡Ì¸ˇ ÌÂÚ
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ Ú‡ÍÓÂ ÏÓÊÌÓ.

Como en Beslan todo de súpeto se mesturou outra vez:
o desleixo, o descontrol e o terror,
a inexperiencia de salvar sen facer vítimas,
e ao mesmo tempo tanto coraxe dalgúns.

‡Í ‚ÒÂ ‚ ¡ÂÒÎ‡ÌÂ ‚‰Û„ ÒÎËÎÓÒ¸ ÓÔˇÚ¸:
ÔÓ¯ÎˇÔÎÂÌÌÓÒÚ¸, ÌÂÒÍÎ‡‰Ëˆ‡ Ë ÛÊ‡Ò,
·ÂÁÓÔ˚ÚÌÓÒÚ¸ ·ÂÁÊÂÚ‚ÂÌÌÓ ÒÔ‡Ò‡Ú¸
Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ˜¸Ëı-ÚÓ ÏÛÊÂÒÚ‚.

E o pasado, ao ollarnos, treme,
e o futuro, ao converterse en obxectivo inocente,
en retirada do presente escapa,
cando este lle dispara polas costas.

» ÔÓ¯ÎÓÂ, ÒÏÓÚˇ Ì‡ Ì‡Ò, ‰ÓÊËÚ,
‡ ·Û‰Û˘ÂÂ, ˆÂÎ¸˛ ÒÚ‡‚ ·ÂÁ‚ËÌÌÓ,
‚ ÍÛÒÚ˚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó ·ÂÊËÚ,
ÍÓ„‰‡ ÓÌÓ ÂÏÛ ÒÚÂÎˇÂÚ ‚ ÒÔËÌÛ.

Mais a media lúa abrazouse coa cruz.
Entre os pupitres queimados e detrás dos arbustos,
como irmáns deambulan Mahoma e Cristo,
por pedazos apañando os nenos.

ÕÓ ÔÓÎÛÏÂÒˇˆ Ó·ÌˇÎÒˇ Ò ÍÂÒÚÓÏ.
ÃÂÊ Ó·„ÓÂÎ˚ı Ô‡Ú Ë ÔÓ ÍÛÒÚÓ˜Í‡Ï,
Í‡Í ·‡Ú¸ˇ, ·Ó‰ˇÚ Ã‡„ÓÏÂÚ Ò ’ËÒÚÓÏ,
‰ÂÚË¯ÂÍ ÒÓ·Ë‡ˇ ÔÓ ÍÛÒÓ˜Í‡Ï.

Deus de múltiples nomes, abrázanos a todos!
É que nos imos enterrar sen gloria
onda os nenos de todas as relixións
a nós mesmos no camposanto de Beslán?

ÃÌÓ„ÓËÏÂÌÌ˚È ¡Ó„, ‚ÒÂı Ó·ÌËÏË!
ÕÂÛÊÚÓ ÔÓıÓÓÌËÏ Ï˚ ·ÂÒÒÎ‡‚ÌÓ
ÒÓ ‚ÒÂÂÎË„ËÓÁÌ˚ÏË ‰ÂÚ¸ÏË
Ò‡ÏËı ÒÂ·ˇ Ì‡ ÍÎ‡‰·Ë˘Â ¡ÂÒÎ‡Ì‡?

Cando partían os trens para Kazakhstán,
repletos de pías de chechenos amoreados,
o futuro terror estaba a nacer alí
no fluído amniótico dos nenos.

Ó„‰‡ ¯ÎË ˝¯ÂÎÓÌ˚ ‚ ‡Á‡ıÒÚ‡Ì,
Ì‡·ËÚ˚ ‚ÎÂÊÍÛ „Û‰‡ÏË ˜Â˜ÂÌˆÂ‚,
ÚÂÓ „ˇ‰Û˘ËÈ Á‡ÓÊ‰‡ÎÒˇ Ú‡Ï
‚ ÓÍÓÎÓÔÎÓ‰ÌÓÈ ‚Î‡„Â Û ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚.

Alí, no primeiro berce, cada vez máis feroces,
acurrunchábanse, felices de poder acubillarse,
mais sentindo a través da matriz da súa nai
os golpes sobre as súas bregmas coa culata dos fusís.

“‡Ï, ‚ ÔÂ‚ÓÈ Î˛Î¸ÍÂ, ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÒ¸ ‚ÒÂ ÁÎÂÈ,
ÓÌË ÒÊËÏ‡ÎËÒ¸, ÒÔˇÚ‡Ú¸Òˇ Ú‡Í ‡‰˚,
ÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ûˇ ÒÍ‚ÓÁ¸ ÎÓÌ‡ Ï‡ÚÂÂÈ
Ëı ·¸˛˘ËÂ ÔÓ ÚÂÏÂ˜Í‡Ï ÔËÍÎ‡‰˚.

E en absoluto santificaban a Moscova,
que os encasquetou na estepa, onde todo é chá, ermo,
como se da terra por meigallo
o demo para sempre borrase as vellas montañas.

» ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÏÓÎËÎËÒ¸ Ì‡ ÃÓÒÍ‚Û,
Ëı ÒÛÌÛ‚¯Û˛ ‚ ÒÚÂÔ¸, „‰Â Ó‚ÌÓ, „ÓÎÓ,
Í‡Í ·Û‰ÚÓ ·˚ Ò ÁÂÏÎË ÔÓ ÍÓÎ‰Ó‚ÒÚ‚Û
Ì‡‚ÂÍË ÒÚÂ ¯‡ÈÚ‡Ì ·˚Î˚Â „Ó˚.

Mais a lúa de gume curvo que tamén está alí
entre as gretas dos tellados das súas casas de adobe,
lembráballes en segredo sobre o islam
entre enganosos slogans soviéticos.

ÕÓ Ë ÍË‚ÓÈ ÍËÌÊ‡Î¸Ì˚È ÏÂÒˇˆ Ú‡Ï,
‚ ÔÓÂı‡ı Í˚¯ ‰ÓÏË¯ÂÍ Ëı Ò‡Ï‡ÌÌ˚ı,
Ì‡ÔÓÏËÌ‡Î ËÏ Ú‡ÈÌÓ ÔÓ ËÒÎ‡Ï
ÒÂ‰Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÎÓÁÛÌ„Ó‚ Ó·Ï‡ÌÌ˚ı.

E a arrogancia plebea de Ieltsin
e a chulería de Graciov co “blitzkrieg”
empuxáronos aquí aos primeiros atentados,
e da guerra xa non se podía escapar…

» ≈Î¸ˆËÌ‡ ÔÎÂ·ÂËÒÚ‡ˇ ÒÔÂÒ¸,
Ë ı‚‡ÒÚÓ‚ÒÚ‚Ó „‡˜Â‚ÒÍÓ„Ó "·ÎËˆÍË„ÒÚ‚‡"
Ëı ÔÓ‰ÚÓÎÍÌÛÎË Í ÔÂ‚˚Ï ‚Á˚‚‡Ï Á‰ÂÒ¸, Ë ·˚ÎÓ ÓÚ ‚ÓÈÌ˚ ÛÊÂ ÌÂ ÒÍ˚Ú¸Òˇ...

As viúvas de negro levan os explosivos no peito,
no van e no pescozo en vez dun colar,
Cantos máis cadáveres queden atrás,
máis barata resulta a vida dos vivos.

ÿ‡ıË‰ÍË ÌÓÒˇÚ ‚Á˚‚˚ Ì‡ „Û‰Ë,
Ì‡ Ú‡ÎËË Ë ‚ÏÂÒÚÓ ·ÛÒ Ì‡ ¯ÂÂ.
¬ÒÂ„‰‡, ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÚÛÔÓ‚ ÔÓÁ‡‰Ë,
ÚÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÊË‚˚ı Â˘Â ‰Â¯Â‚ÎÂ.

Pero de nada serve a vinganza.
Sálvanos, Deus de múltiples nomes, da vinganza.
Mentres aínda queden nenos con vida

ÕÓ ÌË˜ÂÏÛ ÌÂ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÏÂÒÚ¸.
—Ô‡ÒË, ÃÌÓ„ÓËÏÂÌÌ˚È ¡Ó„, ÓÚ ÏÂÒÚË.
œÓÍ‡ Â˘Â ÊË‚˚Â ‰ÂÚË ÂÒÚ¸,

non imos esquecer a palabra “xuntos”.

‰‡‚‡ÈÚÂ ÌÂ Á‡·Û‰ÂÏ ÒÎÓ‚‡ "‚ÏÂÒÚÂ".

Ningún de nós por separado é un heroe,
pero diante da verdade espida quedamos todos espidos.
Estou xunto aos nenos queimados.
Son un deles. Un máis da escola de Beslán.

»Á Ì‡Ò ÌËÍÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÌÂ „ÂÓÈ,
ÌÓ ÔÂÂ‰ „ÓÎÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ ‚ÒÂ Ï˚ „ÓÎ˚.
ﬂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ó·„ÓÂÎÓÈ ‰ÂÚ‚ÓÓÈ.
ﬂ Ò‡Ï ËÁ ÌËı. ﬂ ËÁ ·ÂÒÎ‡ÌÒÍÓÈ ¯ÍÓÎ˚.

…Como cambiou de cara o ceo
en canto a tebra ruxeu por mor dos tanques en Beslán,
e estremeceuse coa premonición do fin
daquela escola, no aro de baloncesto
a dinamita colgada por Stalin.

... ‡Í ËÁÏÂÌËÎËÒ¸ ÌÂ·ÂÒ‡ ‚ ÎËˆÂ,
ÎË¯¸ Ú‡ÌÍ‡ÏË ‚ ¡ÂÒÎ‡ÌÂ Ï„Î‡ ‚Á˚˜‡Î‡,
Ë ‚Á‰Ó„ÌÛÎ‡ ÔË Ï˚ÒÎË Ó ÍÓÌˆÂ
‚ ÚÓÈ ¯ÍÓÎÂ, ‚ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸ÌÓÏ ÚÓÏ ÍÓÎ¸ˆÂ
ÔÓ‰‚Â¯ÂÌÌ‡ˇ —Ú‡ÎËÌ˚Ï ‚Á˚‚˜‡ÚÍ‡.

7 de setembro de 2004
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Nun país chamado “Coma quen di”

В государстве по имени КАК БЫ

Vivo nun país chamado “Coma quen di”
onde, por estraño que pareza,
non hai ningunha rúa Kafka,
onde coma quen di se le a Gogol,
e onde a Kharms coma quen di tamén
de vez en cando nembargates se lle quere,
pero coma quen di non sen descaro.

ﬂ ÊË‚Û ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÔÓ ËÏÂÌË
„‰Â, Í‡Í ˝ÚÓ ÌË ÒÚ‡ÌÌÓ,
ÌÂÚ ÛÎËˆ˚ ‡ÙÍË,
„‰Â Ë √Ó„ÓÎˇ Í‡Í ·˚ ˜ËÚ‡˛Ú,
‡ Í‡Í ·˚ Ë ’‡ÏÒ‡,
„‰Â ÔÓÓÈ Í‡Í ·˚ Î˛·ˇÚ,
ÌÓ Í‡Í ·˚ Ë ÌÂ ·ÂÁ ı‡ÏÒÚ‚‡.

“¿É certo que todo o mundo coma quen di bebe
no país chamado “COMA QUEN DI?”
Hai algúns que coma quen di non beben,
e, crédeme,
nin unha gota coma quen di…

«›ÚÓ Ô‡‚‰‡, ˜ÚÓ ‚ÒÂ Í‡Í ·˚ Ô¸˛Ú
‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÔÓ ËÏÂÌË ¿ ¡€?»
≈ÒÚ¸, ÍÚÓ Í‡Í ·˚ ÌÂ Ô¸ÂÚ,
Ë, ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÏÌÂ,
Í‡Í ·˚ ÌË Í‡ÔÎË...

“Que tipo de xente son estes vosos Comaquendís”?

«◊ÚÓ ‚ÓÓ·˘Â Á‡ Ì‡Ó‰ ˝ÚË Ò‡Ï˚Â ‚‡¯Ë
‡Í·˚Èˆ˚?»
‡Í ·˚ ÏËÎ˚È ‚ÔÓÎÌÂ,
ÌÓ ·˚‚‡˛Ú ÔÓÓÈ Í‡Í ·˚ ‚Ó˚ Ë Í‡Í ·˚ Û·ËÈˆ˚...

Coma quen di son bastante agradable,
pero ás veces poden ser coma quen di uns ladróns e coma
quen di uns asasinos…
En xeral todos somos coma quen di hospitalarios
e honrados coma quen di.
Todo o mundo está pola paz,
pero ás veces ocorren coma quen di as guerras.
En tantas cociñas hai coma quen di unha Chechenia,
onde se fan estragos como cos inimigos,
cos ferros de pasar,
cos coitelos de cociña e cos ferros de pasar.
O noso “Coma Quen Di” está en todas partes,
como unha loucura cotiá.
Temos coma quen di xuíces nos xulgados,
e coma quen di os que pensan na Duma.
Unha Comaquendiqueña desveloume
o seu coma quen di pequeno segredo:
“Estou coma quen di namorada de ti de por vida…
Léoche e coma quen di derrítome enteira…”

¿

¡€,

¬ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ÒÂ Ï˚ Í‡Í ·˚ ‡‰Û¯Ì˚
Ë Í‡Í ·˚ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚.
¬ÒÂ Û Ì‡Ò ÔÓ„ÓÎÓ‚ÌÓ Á‡ ÏË,
ÌÓ ·˚‚‡˛Ú ÔÓÓÈ Í‡Í ·˚ ‚ÓÈÌ˚.
¬ ÒÚÓÎ¸ÍËı ÍÛıÓÌ¸Í‡ı – Í‡Í ·˚ ◊Â˜Ìˇ,
„‰Â ÔÓ·ÓË˘‡, ÒÎÓ‚ÌÓ Ò ‚‡„‡ÏË,
ÛÚ˛„‡ÏË,
ÌÓÊ‡ÏË ÍÛıÓÌÌ˚ÏË Ë ÛÚ˛„‡ÏË.
Õ‡¯Â ‡Í ¡˚ – ‚ÂÁ‰Â,
ÒÎÓ‚ÌÓ ·Û‰ÌË˜ÌÓÂ ÔÓÎÓÛÏ¸Â.
‡Í ·˚ ÒÛ‰¸Ë ‚ ÒÛ‰Â,
Í‡Í ·˚ ‰ÛÏ‡˛˘ËÂ – ‚ ƒÛÏÂ.
ÃÌÂ ‡ÒÍ˚Î‡ ‡Í·˚ÈÍ‡ Ó‰Ì‡
Ò‚Ó˛ ÍÓ¯Â˜ÌÛ˛ Í‡Í ·˚ Ú‡ÈÌÛ:
«ﬂ ‚ ‚‡Ò Í‡Í ·˚ Ì‡‚ÂÍ ‚Î˛·ÎÂÌ‡...
¬‡Ò ˜ËÚ‡˛ Ë Í‡Í ·˚ ‚Òˇ Ú‡˛...»

Quero aparecer ante Deus
tal como son,
e non coma quen di,
é dicir,
un “coma quen di feliz” non quero ser
na “coma quen di vida”
e “coma quen di liberdade”.

ﬂ ıÓ˜Û ÔÂÂ‰ ¡Ó„ÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡Ú¸
Í‡Í ˇ ÂÒÚ¸,
‡ ÌÂ Í‡Í ·˚,
ÌÂ ‚Ó‰Â –
ÎË¯¸ ·˚ «Í‡Í ·˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï» ÌÂ ÒÚ‡Ú¸
‚ «Í‡Í ·˚ ÊËÁÌË»
Ë «Í‡Í ·˚ Ò‚Ó·Ó‰Â».
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