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ESPÉCIE EM EXTINÇÃO
No hemisfério norte
a reprodução em cativeiro
preserva animais
ameaçados de extinção.
No hemisfério sul
cuida-se da ararinha azul,
dos micos-leões de caras douradas,
enquanto crianças são exterminadas.
A batalha ecológica
garante a preservação
da natureza, mas sem estratégia lógica
deixa ao abandono, quase sem ação
o homem pobre,
uma espécie em extinção.

EXTINCT SPECIES
In the Northern Hemisphere
reproduction in captivity
preserves animals
in danger of extinction.
In the Southern Hemisphere
one protects the little blue macaw
and the golden faced lion tamarin
while children are exterminated.
The ecological battle
guarantees the preservation
of nature, but with no sound strategy
it leaves to his own devises, all but unaided,
pitiable man,
an extinct species…
(Tradução de Leland Guyer)

MAR DE CAPIM

Quando o vento
sopra no campo, o capim
ondula, como se mar fosse
e no pensamento vejo
ondas e ondas de um mar
que plantei para mim.

SEA OF GRASS
When the Wind
blows over the field, the grass
undulates as if it were a sea
and in my mind I see
waves and waves of a sea
I have planted for me.
(Tradução de Luiz Angélico Costa)

RIO
Todo poeta tem um rio!
Quanta falta faz um rio
na poesia de quem nasceu
no litoral?
Sinto falta de um rio que não tive,
cruzando a cidade,
carregando todo o mal,
trazendo e levando felicidade
ou o bem daquele que o mereceu.
Sinto do rio a falta de suas magias,
de suas enchentes e correntes,
dos sonhos poéticos e fantasias.
Não tenho um rio.
Não tive um rio.
tento criar um rio,
mas na lembrança da minha infância
tenho muita maresia,
maréde vazante, maréde enchente,
Iemanjálevando presente...

RIVER
Every poet has a river.
How absent is a river
in the verse of one born
on the coast?
I lack the river that I never had,
passing through the city,
bearing all the bad,
bringing and accepting joy
or fortune from one who earned it.
I lack the river’s sorceries,
all its floods and currents,
poetic dreams and fantasies.
I don’t have a river.
I’ve never had a river.
I try to make a river,
but memories of years now past
and sea smells in my nostrils last,
Ebb tides flood tides.
Taking gifts, Iemanjá replies…
(Tradução de Leland Guyer)
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