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UM REBANHO DE OVELHAS NEGRAS

Great twentieth century: sputnik century:

What an angst is in you, what wide perplexity!

(Yevgeny Yevtushenko, traduzido por Edwin Morgan)

A Escócia é um país com diversas particularidades histó-
ricas, culturais, geográficas e lingüísticas. Selecionar uma
amostra de poesia ao longo do século XX que represente
estas características é um desafio, considerando ainda que
a poesia escocesa é praticamente desconhecida para o leitor
de poesia brasileiro. Tarefa que constitui também uma jornada
para o tradutor: avançar em um território novo e distante e
tentar decifrar com olhar estrangeiro as pistas de um país
rico em costumes e lendas, cuja paisagem exuberante de
mar e montanhas, lagos e castelos não causa indiferença
ao observador, muito pelo contrário; assim como a atmosfera
industrial de uma cidade como Glasgow, com toda a sua
peculiaridade urbana.

A diversidade lingüística da poesia escocesa tem sido
objeto de muita discussão e controvérsia. Três línguas são
faladas na Escócia: inglês, Scots e gaélico. O gaélico surgiu
com as comunidades de origem celta que migraram da Irlanda.
O Scots originou-se do inglês antigo, na região da fronteira com
a Inglaterra. Até por volta do século XI, o gaélico era a língua
dominante. Após o século XII, o Scots avançou em direção
ao norte, enquanto o gaélico migrou para as Highlands e
para as ilhas

1
. O inglês se difundiu no final do século XVI,

com a união das coroas inglesa e escocesa e foi oficializado
no início do século XVIII, com a união dos parlamentos. 



Pouco mais de 5 milhões de habitantes vivem na Escócia. 
Destes, apenas cerca de 85.000 falam gaélico, principalmente
nas regiões oeste e norte do país, embora sejam em sua
maioria bilíngües. O Scots sofreu várias influências (do inglês,
francês, línguas nórdicas, holandês, latim), e é encontrado hoje
em regiões diversas sob a forma de dialetos locais
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. Estas duas

línguas têm sobrevivido graças à tradição literária e musical.
Após quase três séculos, o parlamento escocês foi recons-
tituído em 1999, como parte de uma devolução dos poderes
às regiões do Reino Unido. A afirmação de uma identidade
nacional, ou Scottishness, é notória na poesia escocesa do
século XX, por razões culturais e políticas

3
. No entanto, apesar

de muitos poetas utilizarem correntemente o Scots e o gaélico
na sua escrita, a maioria se expressa em inglês e afirma
esta identidade de forma particular, complexa, e através
de diferentes estéticas. É uma armadilha tentadora olhar o
rebanho e não perceber as ovelhas e a forma individual com
que cada poeta escocês exprime (ou camufla) esta identidade.
Talvez este seja o traço mais autêntico da poesia escocesa,
que resiste à clonagem. Como tartans distintos de diferentes
clãs. Alguns, por rebeldia, poderão se recusar a usar o kilt.

O poeta Hugh MacDiarmid pode ser um ponto de partida
para compreender esta individualidade – que poderia iniciar,
muito antes, no século XVIII, com Robert Burns. MacDiarmid foi
um dos responsáveis pelo revival da poesia escrita em Scots
nos anos 20, período conhecido como Scottish Renaissance,
que coincide historicamente com uma forte campanha pela
autonomia nacional. MacDiarmid foi editor da revista de
poesia Chapman e defendeu a independência da literatura
escocesa em relação à inglesa. Causou um intenso debate
entre os poetas britânicos na época com seu longo poema
épico  “A Drunk Man Looks at the Thistle” (Um Homem
Bêbado Olha Para o Cardo), escrito em Scots das Lowlands
(ou “Lallans”), com estrutura formal inglesa

2
. Nos anos
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seguintes, após esta polêmica e um isolamento na ilha de
Shetland, sua escrita sofreu uma transformação estética –
do modernismo para o pós-modernismo; do Scots para o inglês
– e MacDiarmid emergiu mais tarde no cenário literário como
um poeta cronologicamente associado à geração de 1950

3
.

Outro ponto de partida para apresentar brevemente esta
antologia de poesia escocesa, que concentra-se na segunda
metade do século XX.

Ainda nos anos 50, o poema “De Londres para Edimburgo”
de Norman MacCaig discorre sobre o itinerário de distância
e proximidade territorial através de uma viagem de trem rumo
à fronteira, com a dicção do ritmo, da rima. Uma herança
musical. Seu poema “Funeral nas Highlands”, por outro lado,
é um retrato pitoresco do calvinismo da Escócia. 

A década seguinte, os rebeldes anos 60, constitui um
capítulo à parte na história da contracultura escocesa, uma
alquimia catalista e libertadora de vanguardas internacionais
com elementos folk 

4
. Seria impossível descrever brevemente

as transformações radicais que ocorreram durante e após
esta época no país: do revolucionário “Cain’s Book” de Alex
Trocchi ao “O eu dividido” do psiquiatra escocês R. D. Laing
até à anarquia, niilismo e punk rock. Novas revistas, editores,
happenings e conexões inspiraram as gerações seguintes.
A sintonia de Edwin Morgan com os poetas beatniks, a cidade
de Glasgow e sua atividade como tradutor

5
; a afinidade de Ian

Hamilton Finlay com os poetas da Black Mountain e com os
poetas concretos brasileiros e de Tom Leonard com poesia,
linguagem e política tiveram repercussões extraordinárias.
Efeitos que ainda transbordam e inspiram novas idéias depois
do fin de siècle.

O poeta e artista plástico Ian Hamilton Finlay, ex-pupilo de
MacDiarmid, faz um relato fascinante e fiel do período, de
descobertas e rupturas radicais, em carta ao poeta Ernst Jandl,
datada de 1964

4
:



“Comecei escrevendo contos, e depois pequenas peças,
que às vezes eram encenadas, e só comecei a escrever
poemas cinco ou seis anos atrás. Isto logo me colocou
em conflito com outros poetas escoceses, e embora eu
seja amigo de Augusto de Campos, no Brasil e de alguns
poetas norte-americanos (tais como Robert Creeley,
você conhece seu trabalho?) e de alguns pessoas na
Inglaterra... estou sempre muito isolado aqui.”

Logo adiante, comenta: 

É difícil usar palavras escocesas em poemas concretos,
porquê elas com freqüência parecem fora de lugar.
Temos aqui uma escola inteira de poetas que escrevem
em Scots, mas eles sempre usam formas antiquadas, e
sua linguagem é de séculos passados, e não do Scots
que é ainda falado. Escrevi também um pequeno livro
[Glasgow Beasts, and a Burd]... inteiramente no dialeto
de Glasgow, que é considerado muito inadequado, e
grosseiro... O livro... causou um grande escândalo, e foi
atacado por todos os poetas escoceses. Um panfleto
inteiro, quase cinqüenta vezes o seu tamanho, foi
escrito sobre ele por um poeta escocês veterano [Hugh
MacDiarmid, The Ugly Birds Without Wings]. Os poemas
venderam quatro edições por ano, e embora esteja
quase fora de impressão, as pessoas escrevem
quase todos dias querendo comprá-lo. Foi um episódio
extraordinário... Eu inventei, por causa dos ataques, uma
marcha de protesto (que foi inteiramente mitológica),
e uma lei especial foi criada pelos magistrados de
Edimburgo para bani-la. Saiu até no rádio que nós
tínhamos um zepelim, que iria bombardear o festival de
Edimburgo. Tão poderoso é o mito! 

Após os experimentos com o concretismo nos anos 60
(assunto suficiente para outra antologia, tendo em vista
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a significativa influência que o movimento teve sobre alguns
poetas escoceses, inclusive sobre Morgan e Tom Leonard),
Finlay refugiou-se no seu famoso jardim conceitual Little
Sparta, próximo de Edimburgo, onde incorporou elementos de
poesia concreta, entre outros, ao seu trabalho que mistura
paisagismo com artes plásticas

6
.

As gerações posteriores de poetas escoceses se de-
pararam com o rastro deixado pelas vanguardas e com novos
caminhos e questionamentos. George Mackay Brown escolheu
o arquipélago de Orkney (onde nasceu e viveu quase toda sua
vida) como assunto central da sua poesia, com seu rico folclore
nórdico, de Vikings, lendas e religiosidade

7
. Douglas Dunn

foi para a Inglaterra por alguns anos, e embora tenha escrito
bastante sobre as classes operárias (“Homens da Terry
Street”), é mais conhecido pelas Elegias que escreveu após
a morte da sua esposa nos anos 80. Alaistar Reid mora na
América do Norte e foi por muitos anos articulista da revista
New Yorker. Seu poema “Escócia” tem um olhar reverente, e
ao mesmo tempo cosmopolita e divertido sobre o país. Stewart
Conn, o makar* de Edimburgo, faz um contraponto interessante
– o trâmite entre a paisagem escocesa e reflexões interiores.

A presença crescente de imigrantes vem modificando o
cenário da Escócia contemporânea

8
, cuja população era até

recentemente composta por quase 90% de escoceses brancos.
A construção desta identidade multicultural é observada e
questionada, respectivamente, nos poemas de Liz Lochead
e da afro-escocesa Jackie Kay, duas poetas que também
transitam pela dramaturgia e pela prosa. A distinção escocesa
de Dylis Rose por sua vez não se encontra na língua ou nos
temas, mas no espírito e na versatilidade da sua dicção, cujo
universo dialoga com os anos 20, com Katherine Mansfield e
com o experimentalismo sofisticado de Mina Loy. 



Nos anos 90, a busca de uma poesia que incorporasse
a experiência modernista escocesa de MacDiarmid e de
autores internacionalistas como Morgan com a interface atual
dos modos de informação na mídia, literatura e especialismos
técnico-acadêmicos deu origem ao movimento denominado
de Informacionismo

9
por um dos seus representantes,

Richard Price, o poeta mais jovem que compõe e encerra esta
antologia. 

Os poemas apresentados neste livro representam por fim
uma seleção pessoal, um registro de impressões cujo objetivo
é orientar o leitor a se deslocar pela poesia da Escócia, como
uma espécie de roteiro de viagem.

VViirrnnaa TTeeiixxeeiirraa
São Paulo, maio de 2007
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*Makar: poeta nacional, título escocês equivalente ao de poeta laureado na Inglaterra.







O V E L H A  N E G R A

uma antologia de poesia da Escócia do século XX 





Hugh MacDiarmid 

(pseudônimo de Christopher Murray Grieve) nasceu em 1892
em Langholm, Dumfriesshire. Foi editor da revista Scottish
Chapbook (1922-3), que resgatou a idéia de poesia escrita em
Scots, com grande influência sobre gerações subseqüentes de
poetas. Seu poema mais famoso, A Drunk Man Looks at the
Thistle, de 3.000 versos, foi escrito em 1926 em uma mistura de
dialetos das Lowlands (Terras Baixas, fronteira da Escócia com
Inglaterra). Faleceu em 1978.



The Little White Rose

The rose of all the world is not for me.
I want for my part
Only the little white rose of Scotland
That smells sharp and sweet — and breaks the heart.
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A Pequena Rosa Branca

A rosa do mundo não é para mim.
Da minha parte eu quero
Apenas a pequena rosa branca da Escócia
Que cheira cortante e doce — e parte o coração.



Perfect

On the western seaboard of South Uist
(Los muertos abren los ojos a los que viven)

I found a pigeon’s skull on the machair,
All the bones pure white and dry, and chalky,
But perfect
Without a crack or a flaw anywhere.
At the back, rising out of the beak,
Were twin domes like bubbles of thin bone,
Almost transparent, where the brain had been
That fixed the tilt of the wings.
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Perfeito

Na costa marítima oeste de South Uist
(Los muertos abren los ojos a los que viven)

Encontrei o crânio de um pombo no campo.
Os ossos todos puros secos e brancos, e calcários,
Mas perfeitos
Sem um único arranhão ou falha.
Atrás, nascendo do bico,
Havia cúpulas gêmeas como bolhas de osso fino,
Quase transparentes, onde antes o cérebro
Fixava o ângulo das asas.





Norman MacCaig 

nasceu em Edimburgo em 1910. Estudou Línguas Clássicas
na Universidade de Edimburgo, foi professor secundarista
por vários anos e ensinou também na Universidade de Stirling.
Sua poesia é fortemente inspirada pela paisagem da Escócia.
Um importante colaborador das letras escocesas, foi condeco-
rado com o prêmio Queen’s Medal for Poetry. Faleceu em 1996.



London to Edinburgh

I’m waiting for the moment
when the train crosses the Border
and home creeps closer
at seventy miles an hour. 

I dismiss the last four days
and their friendly strangers
into the past
that grows bigger every minute. 

The train sounds as urgent as I am,
it says home and home and home.
I light a cigarette
and sit smiling in the corner. 

Scotland, I rush towards you
into my future that,
every minute,
grows smaller and smaller.
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De Londres a Edimburgo

Estou esperando o momento
quando o trem cruza a fronteira
e mais perto de casa rasteja
a setenta milhas por hora.

Descarto os quatro últimos dias
e a hospedagem estrangeira
para um passado
que a cada minuto se amplia.

O trem soa a minha urgência,
ele diz casa, casa e casa
acendo um cigarro
e na curva sorrio na cadeira.

Escócia, para você eu me apresso
para o meu futuro que
a cada minuto
decresce na dianteira.



November night, Edinburgh

The night tinkles like ice in glasses.
Leaves are glued to the pavement with frost..
The brown air fumes at the shop windows,
Tries the doors, and sidles past. 

I gulp down winter raw. The heady
Darkness swirls with tenements.
In a brown fuzz of cotton wool 
Lamps fade up crags, die into pits.

Frost in my lungs is harsh as leaves 
Scraped up on paths. — I look up, there, 
A high roof sails, at the mast-head 
Fluttering a grey and ragged star. 

The world’s a bear shrugged in his den. 
It’s snug and close in the snoring night. 
And outside like chrysanthemums 
The fog unfolds its bitter scent. 
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Noite de novembro, Edimburgo

A noite tilinta como gelo nos vidros. 
Folhas estão grudadas na rua com geada. 
O ar castanho fumega nas vitrines, 
Força as portas, e caminha ao largo. 

Engulo a crueza do inverno. A temerária
Escuridão rodopia com apartamentos*.
Em flocos castanhos de algodão 
Luzes esmorecem, morrem em penhascos. 

Em meus pulmões a geada é como as folhas
Raspadas nos caminhos. — Olho para cima, ali, 
O topo de um telhado veleja, no mastro
Flutua uma estrela esfarrapada e cinzenta. 

O mundo é um urso encolhido no seu antro. 
Aconchegado e próximo na noite que ressona.
E do lado de fora como crisântemos
A névoa desdobra seu odor amargo.

* Tenement — edifício dividido em habitações.



Highland funeral

Over the dead man’s house, over his landscape 
the frozen air was a scrawny psalm 
I believed in, because it was pagan 
as he was. 

Into it the minister’s voice 
spread a pollution of bad beliefs. 
The sanctimonious voice dwindled away 
over the boring, beautiful sea. 

The sea was boring, as grief is, 
but beautiful, as grief is not. 
Through grief’s dark ugliness I saw that beauty 
because he would have.

And that darkened the ugliness... Can the dead 
help? I say so. Because, a year later, 
that sanctimonious voice is silent and the pagan 
landscape is sacred in a new way.
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Funeral nas Highlands

Sobre a casa do falecido, sobre a sua paisagem
o ar gelado era um salmo descarnado
em que acreditei, porque era pagão 
como ele era.

Na sua direção a voz do pastor
espalhou uma poluição de crenças más. 
A voz santimonial decresceu
sobre o belo, monótono mar. 

O mar era monótono, como é o luto, 
porém belo, como o luto não é. 
Através da sombria feiúra do luto vi esta beleza
porque ele teria visto. 

E isso obscureceu a feiúra… Os mortos podem 
ajudar? Digo que sim. Porque, um ano após, 
aquela voz santimonial silenciou e a paisagem
pagã é sagrada de uma outra forma.





Edwin Morgan 

nasceu em Glasgow em 1920, estudou e ensinou Inglês na
Universidade de Glasgow. Traduziu poesia de mais de dez
línguas diferentes para o inglês, inclusive poemas de Haroldo
de Campos, Pedro Xisto e Edgard Braga. Sua poesia abrange
uma diversidade de estilos e formas, onde mesclam-se
refe- rências à cultura escocesa, e sua temática é sobretudo
urbana. Considerado o “poeta de Glasgow”, foi eleito por
unanimidade o primeiro poeta laureado da cidade em 1999. 



One cigarette

No smoke without you, my fire. 
After you left, 
your cigarette glowed on in my ashtray
and sent up a long thread of such quiet grey
I smiled to wonder who would believe its signal
of so much love. One cigarette
in the non-smoker’s tray. 
As the last spire
trembles up, a sudden draught
blows it winding into my face. 
It is smell, is it taste 
You are here again, and I am drunk on your tobacco lips. 
Out with the light. 
Let the smoke lie back in the dark. 
Till I hear the very ash 
sigh down among the flowers of brass 
I’ll breathe, and long past midnight, your last kiss.
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Um cigarro

Não há fumaça sem você, meu fogo.
Quando você partiu,
seu cigarro brilhou no meu cinzeiro
e enviou uma linha de um cinza tão ordeiro
sorri imaginando quem iria acreditar no sinal
de tanto amor. Um cigarro
no cinzeiro de não-fumante.
Enquanto a última espiral
estremece, uma brisa súbita
sopra seu caracol no meu rosto.
É o cheiro, é o gosto?
Você está aqui, e bêbado outra vez nos lábios de tabaco me vejo.
Apague a luz.
Deixe a fumaça deitar no escuro.
Até eu escutar a mesma cinza
suspirar entre as flores de bronze
que respirarei, e muito depois da meia-noite, seu último beijo.



From a City Balcony

How often when I think of you the day grows bright!
Our silent love
wanders in Glen Fruin with butterflies and cuckoos — 
bring me the drowsy country thing! Let it drift above the traffic
by the open window with a cloud of witnesses — 
a sparkling burn, white lambs, the blaze of gorse,
the cuckoos calling madly, the real white cloud over us,
white butterflies about your hand in the short hot grass,
and then the witness was my hand closing on yours,
my mouth brushing your eyelids and your lips
again and again till you sighed and turned for love.
Your breast and thighs were blazing like the gorse.
I covered your great fire in silence there.
We let the day grow old along the grass.
It was in silence that love was.

Footsteps and witnesses! In this Glasgow balcony who pours
such joy like mountain water? It brims, it spills over and over
down to the parched earth and the relentless wheels.
How often will I think of you, until
our dying steps forget this light, forget
that we ever knew the happy glen,
or that I ever said, We must jump into the sun,
and we jumped into the sun.
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De uma Varanda da Cidade

Quantas vezes quando penso em você o dia se ilumina!
Nosso amor silencioso
vagueia no Glen Fruin com borboletas e cucos — 
me traz a sonolência do campo! Deixe que flutue sobre o tráfego
pela janela aberta com uma nuvem de testemunhas — 
uma queimadura cintilante, ovelhas brancas, a chama do junco,
os cucos chamando loucamente, a nuvem branca real sobre nós,
borboletas brancas sobre a sua mão na curta grama quente,
e então a testemunha era minha mão fechando na sua,
minha boca penteando suas pálpebras e seus lábios
muitas vezes até você suspirar e se voltar para o amor.
Seu peito e coxas estavam ardendo como o junco.
Eu cobri sua fogueira em silêncio ali.
Deixamos o dia envelhecer junto com a grama.
Era em silêncio que o amor estava.

Passos e testumunhas! Nesta varanda de Glasgow quem serve
alegria como a água da montanha? Ela enche, transborda outra vez
para baixo da terra árida e rodas implacáveis.
Quantas vezes eu pensarei em você, até
que nossos passos moribundos esqueçam esta luz, esqueçam
que um dia conhecemos o vale feliz,
ou que um dia eu disse, Nós devemos pular em direção ao sol,
e nós pulamos em direção ao sol.

*Glen — palavra de origem gaélica, significa “vale estreito”. Glen Fruin é um vale
escocês onde ocorreu uma famosa batalha entre os clãs Colquhoun e McGregor.



GLASGOW 5 MARCH 1971

With a ragged diamond 
of shattered plate-glass 
a young man and his girl 
are falling backwards into a shop-window. 
The young man’s face 
is bristling with fragments of glass 
and the girl’s leg has caught 
on the broken window 
and spurts arterial blood 
over her wet-look white coat. 
Their arms are starfished out 
braced for impact, 
their faces show surprise, shock, 
and the beginning of pain. 
The two youths who have pushed them
are about to complete the operation
reaching into the window 
to loot what they can smartly. 
Their faces show no expression.
It is a sharp, clear night 
in Sauchiehall Street. 
In the background two drivers 
keep their eyes on the road.
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GLASGOW 5 MARÇO DE 1971

Com um diamante bruto 
de placa de vidro estilhaçada
um rapaz e sua garota
estão caindo na vitrine de uma loja.
O rosto do rapaz
está repleto de fragmentos de vidro
e a perna da garota ficou presa
fora da janela quebrada
e esguicha sangue arterial
sobre o seu casaco branco liso.
Seus braços como uma estrela aberta
estão atados pelo impacto,
seus rostos mostram surpresa, choque,
e o começo da dor.
Os dois garotos que os empurraram 
estão quase no fim da operação
alcançando a vitrine
para pilhar o que podem rapidamente.
Seus rostos não têm expressão alguma.
É uma noite nítida e clara
na Sauchiehall Street.
No cenário dois motoristas
observam a estrada.





George Mackay Brown

Poeta, escritor e dramaturgo. Nasceu em Stromness nas
ilhas Orkney em 1921, onde viveu a maior parte a sua vida e
encontrou inspiração para os seus poemas, contos e peças.
Faleceu em 1996.



The Poet 

Therefore he no more troubled the pool of silence.
But put on mask and cloak,
Strung a guitar
And moved along the folk.
Dancing they cried,
‘Ah, how our sober islands
Are gay again, since this blind lyrical tramp
Invaded the Fair!” 

Under the last dead lamp
When all the dancers and masks had gone inside
His cold stare
Returned to its true task, interrogation of silence.
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O poeta 

Portanto ele não incomodou mais o poço de silêncio.
Mas vestiu máscara e capa, 
Encordoou um violão
E acelerou o passo.
Dançando eles gritaram,
‘Ah, como nossas sóbrias ilhas
Estão alegres de novo, desde que esse vagabundo cego e lírico
Invadiu a Feira!” 

Sob a última lâmpada apagada
Quando todos os dançarinos e máscaras tinham se recolhido
Seu olhar frio
Retornou para sua autêntica tarefa, interrogação do silêncio.



The Poet

Nor did you choose, it was fated on you,
That gift.

Therefore you must fare on as best you can with it,
That scroll.

And it will be a burden to you many a day.
That music.

But remembered love and sorrow will nurture it well,
That image.

And a kind listener in the street will lighten the pain of it for you,
That song.

And a girl perhaps will lift it from your face a moment,
That mask.

Yet many a day it will bear in grief to your knees,
That dance.

And you will not be loved in the doorways for the light it unleashes,
That jewel.

There are those who wish to see it unwinged and tongueless,
That legend.

It will clothe you with starkness, no coat-of-songs,
That loom.

It will utterly possess your heart and your bones,
That symbol.
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O Poeta

Você nem mesmo escolheu, o que estava destinado,
Aquele dom.

Portanto você deve seguir o melhor que puder,
Aquele pergaminho.

E será um estorvo para você muitos dias.
Aquela música.

Mas os amores lembrados e as mágoas nutrirão bem,
Aquela imagem.

E um ouvinte bondoso na rua vai aliviar sua dor,
Aquela canção.

E uma garota talvez retire da sua face por um momento,
Aquela máscara.

Mas por muitos dias irá suportar com dor, de joelhos,
Aquela dança.

E não será amado no vão das portas pela luz que ela desata,
Aquela jóia.

Há os que querem vê-la sem asas e sem língua,
Aquela lenda.

Vestirá você com sobriedade, sem casaca,
Aquele tear.

Irá por fim possuir seu coração e seus ossos,
Aquele símbolo.



Its secret is always beyond your deepest questionings,
That rune.

They will take it from your widowed hands at last,
That harp.

Think not that one line or one phrase will be ever remembered of it,
That stone.
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Seu segredo está sempre além das suas dúvidas mais profundas,
Aquela runa.

Eles vão tirar das suas mãos viúvas por fim,
Aquela lira.

Não pense que um único verso ou frase jamais serão lembrados,
Aquela pedra.



Kirkyard

A silent conquering army,
The island dead,
Column on column, each with a stone banner
Raised over his head.

A green wave full of fish
Drifted far
In wavering westering ebb-drawn shoals beyond
Sinker or star.

A labyrinth of celled
And waxen pain.
Yet I come to the honeycomb often, to sip the finished
Fragance of men.
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Cemitério

Exército conquistador e silencioso,
Deserta a ilha,
Coluna sobre coluna, um estandarte de pedra
Sobre sua cabeça empilha.

Uma onda verde repleta de peixe
Arrastada distante
Em vagos cardumes poentes puxados no refluxo além 
De carga ou horizonte.

Um labirinto de células
de cera e dor.
E ainda venho sempre ao favo dos homens, degustar
Seu acabado odor.





Ian Hamilton Finlay

Poeta, artista plástico, filósofo e jardineiro. Nasceu em 1925
em Nassau, nas Bahamas. Cresceu na Escócia e foi aluno da
Glasgow School of Art. Correspondeu-se com os poetas
brasileiros concretos no início dos anos 60, principalmente com
Augusto de Campos e é o nome mais significativo associado na
Escócia com este movimento. Foi editor da polêmica revista de
poesia Poor. Tired. Old. Horse, e também da Wild Hawthorn
Press, que publicou poetas como Victor Vasarely e Lorine
Niedecker. Em 1966, mudou-se para a região rural de Lanarshire
e dedicou-se ao seu jardim Little Sparta, onde instalou seus
trabalhos de arte visual e expôs suas idéias filosóficas. Um dos
maiores artistas britânicos contemporâneos, faleceu em 2006.



Poet

At night, when I cannot sleep,
I count the islands
And I sigh when I come to Rousay
— My dear black sheep.
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Poeta

À noite, quando o sono não chega,
Eu conto as ilhas
E suspiro quando venho a Rousay*
— Minha querida ovelha negra.

*Rousay — pequena ilha de grande importância arqueológica no arquipélago
de Orkney, norte da Escócia, onde Ian Hamilton Finlay morou nos anos 50.



PROBLEMS OF AN ORKNEY HOUSEWIFE

What with the dirty weather
And all, you really can’t 
Keep a clean moon these days.
We have to polish ours THREE times a week.
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PROBLEMAS DE UMA DONA DE CASA DE ORKNEY

Que com esse tempo cinzento 
E tudo, não dá para você 
Manter uma lua limpa esses dias.
Temos que polir a nossa TRÊS vezes por semana.



THE ONE-HORSE TOWN

A little one-horse town… I asked, ‘Where
is this? The Sheriff told me, ‘Dobbin.’
The evening sun went down.
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A CIDADE FANTASMA

Uma cidade fantasma… Perguntei, ‘Onde
fica? O xerife me disse, ‘Pluft*.’
O sol da noite se pôs.

* Tradução adaptada. O significado de ‘One-horse town’ é cidade fantasma. ‘Dobbin’
significa cavalo de lavoura, mas refere-se também ao nome folclórico de um
fantasma.





Alastair Reid

Poeta e tradutor. Nasceu em 1926 em Whithorn, Wigtonshire.
Professor de Literatura Sul-Americana, é conhecido por suas
traduções de Jorge Luis Borges e Pablo Neruda. Tem vivido a
maior parte da sua vida na América do Norte e foi por muitos
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Scotland

It was a day peculiar to this piece of planet,
when larks rose on long thin strings of singing
and the air shifted with the shimmer of actual angels. 
Greenness entered the body. The grasses
shivered with presences, and sunlight
stayed like a halo on hair and heather and hills.
Walking into town, I saw, in a radiant raincoat,
the woman from the fish-shop.’What a day it is!’
cried I, like a sunstruck madam.
And what did she have to say for it?
her brow grew bleak, her ancestors raged in their graves
as she spoke with their ancient misery: 
“We’ll pay for it, we’ll pay for it, we’ll pay for it!’
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Escócia

Era um dia peculiar à este pedaço do planeta
quando cotovias subiam em longos cordões finos de canto
e o ar mudava com o reflexo de anjos reais.
A verdura entrava no corpo. O gramado
tremia com presenças, e a luz do sol
permanecia como um halo no cabelo e urze e colinas.
Indo para o centro da cidade, eu vi, num casaco de chuva radiante,
A mulher da peixaria. ‘Que dia é este!’
exclamei, como uma madame afetada pelo sol.
E o que ela dizia dele? 
Sua fronte ficou sombria, seus ancestrais enfureceram nos túmulos
enquanto falava com a sua miséria secular:
‘Vamos pagar por isso, vamos pagar por isso, vamos pagar por isso!’



Curiosity

may have killed the cat; more likely
the cat was just unlucky, or else curious
to see what death was like, having no cause
to go on licking paws, or fathering
litter on litter of kittens, predictably.

Nevertheless, to be curious
is dangerous enough. To distrust
what is always said, what seems,
to ask odd questions, interfere in dreams,
leave home, smell rats, have hunches
do not endear cats to those doggy circles
where well-smelt baskets, suitable wives, good lunches
are the order of things, and where prevails
much wagging of incurious heads and tails.

Face it. Curiosity
will not cause us to die-
only lack of it will.
Never to want to see
the other side of the hill
or that improbable country
where living is an idyll
(although a probable hell)
would kill us all.
Only the curious
have, if they live, a tale
worth telling at all.

Dogs say cats love too much, are irresponsible,
are changeable, marry too many wives,
desert their children, chill all dinner tables
with tales of their nine lives.
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Curiosidade

talvez matou o gato; o mais provável
foi um azar lamentável, ou o gato curioso
quis conhecer a morte, sem ter motivo
para lamber as presas, ou conceber ninhada
na ninhada dos gatinhos, como era plausível.

no entanto, ser curioso
é muito perigoso. Suspeitar
do que sempre é dito, do que parecia,
ter dúvidas estranhas, impedir a fantasia,
sair de casa, farejar ratos, ter rações
não estima gatos para sociedades de cães
onde cestas asseadas, esposas educadas e boas refeições
são a ordem das coisas, e onde imperioso
é o abanar de cabeças e caudas incuriosos.

Admita. Curiosidade
em si não nos mata-
mas sua falta é fatal.
Nunca querer avistar
o outro lado do canal 
ou aquele país inverossímil
onde viver é formidável
(talvez seja detestável) 
para nós seria letal.
Somente os curiosos
têm, se vivem, uma lenda
para contar no final.

Cães dizem que gatos amam demais, são inconstantes
são mutantes, casam com várias queridas
desertam seus filhos, esfriam todos os jantares
com contos de nove vidas.



Well, they are lucky. Let them be
nine-lived and contradictory,
curious enough to change, prepared to pay
the cat price, which is to die
and die again and again,
each with no less pain.
A cat minority of one
is all that can be counted on
to tell the truth. And what cats have to tell
on each return from hell
is this: that dying is what the living do,
that dying is what the loving do,
and that dead dogs are those who do not know
that dying is what, to live, each has to do.
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Bom, eles são felizardos. Que tenham
nove vidas e sejam contrários, 
curiosos o bastante para mudar, preparados
para o preço do gato, que é morrer
e morrer a cada momento,
sem que atenue o sofrimento.  
Uma minoria de um 
é tudo o que resta 
para contar a verdade. E o que os gatos contam
cada vez que do inferno retornam
É isto: que a morte é o destino dos viventes,
Que a morte é o destino dos amantes,
E que cães mortos são os que não sabem
Que para viver, só a morte é relevante.





Stewart Conn

Poeta e dramaturgo. Nasceu em Glasgow em 1936, estudou
na Universidade de Glasgow e trabalhou como produtor na
BBC por vários anos. Mora em Edimburgo e entre 2002-2005
foi eleito o Makar de Edimburgo — o poeta laureado da cidade. 



Under the ice

Like Coleridge, I waltz
on ice. And watch my shadow
on the water below. Knowing that
if the ice were not there
I’d drown. Half willing it.

In my cord jacket
and neat cravat, I keep
returning to the one spot.
How long, to cut
a perfect circle out?

Something in me
rejects the notion.
The arc is never complete.
My figures-of-eight
almost, not quite, meet.

Was Raeburn’s skating parson
a man of God, poised
impeccably on the brink;
or his bland stare
no more than a decorous front?

If I could keep my cool
like that. Gazing straight ahead,
not at my feet. Giving
no sign of knowing
how deep the water, how thin the ice.

Behind that, the other
question: whether the real you
pirouettes in space,
or beckons from under the ice
for me to come through.
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Debaixo do gelo

Como Coleridge, eu danço
sobre o gelo. E observo minha sombra
embaixo da água. Sabendo que
se não houvesse o gelo ali
eu afundaria. Em parte desejando isto.

Na minha jaqueta de veludo
e gravata arrumada, eu continuo
retornando ao mesmo ponto.
Quanto tempo, para cortar
um círculo perfeito?

Algo em mim
rejeita a noção.
O arco nunca está completo.
Minhas figuras-de-oito
quase, mas não, se encontram.

Era o padre skatista de Raeburn
um homem de Deus, equilibrado
impecavelmente na margem;
ou seu olhar manso
não mais que um fronte decoroso?

Se eu pudesse manter a frieza
assim. Olhando para a frente,
não para meus pés. Sem 
demonstrar saber
a profundidade da água, a finura do gelo.

Atrás desta, a outra
questão: se o verdadeiro você
pirueta no espaço,
ou acena debaixo do gelo
para que eu desça.



Autumn Walk 

Strolling through the Meadows 
a few days after my birthday 
I make the discovery 
that advancing age has invested me 
with a cloak of invisibility. 
Close behind are two students. One, 
her coat swinging open, displays 
a bejewelled belly-button, 
the other has hair like a pony’s mane. 
“I tell you, I waited and waited... 
even turned over, lay on the bed 
on my back. I can’t make head 
nor tail of him, after all the come-on. 
How about you?” “No problem, 
the difficulty is stopping him 
before I’m worn out. Have to find 
you someone for the weekend.” 
They head for the David Hume Tower, 
their breath like plumes in the chill air. 
I walk on, pondering growing old. 
The leaves turn to russet and to gold. 
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Caminhada de Outono

Fazendo um passeio pelo campus*
poucos dias depois do meu aniversário 
faço a descoberta 
de que a idade avançada me reveste
com uma capa de invisibilidade. 
Duas estudantes caminham atrás de mim. Uma, 
com seu casaco aberto balançando, exibe
uma jóia no umbigo, 
a outra tem o cabelo preso em um rabo de cavalo. 
“Te digo, esperei e esperei... 
até me revirei, deitada
na cama. Não consigo entender 
o que houve, depois da cantada. 
E você?” “Sem problemas, 
difícil é fazer ele parar
antes que eu fique exausta. Tenho que achar
alguém pra você no fim de semana.” 
Elas seguem para a David Humer Tower**, 
sua respiração como plumas no ar frio. 
Eu prossigo, meditando a velhice. 
As folhas se tornam avermelhadas e douradas. 

* Meadows — parque público localizado nas imediações da Universidade de
Edimburgo. ** David Hume Tower — edifício modernista que faz parted
a Universidade de Edimburgo.



Stolen Light

A shiver crosses Loch Stenness
as of thousands of daddy-long-legs
skittering on the surface.
In total stillness
thunderheads close in.

Lead-shot from a blunderbuss
the first flurries come.
The elements have their say;
the depths riven
as by some monster.

The impulse to run
hell-for-leather
lest this a prelude
to one of the Great Stones
clumping to the water.

A friend is writing
a book on poetry
and inspiration.
Brave man- imagine him
in flippers and wet-suit

poised on the edge:
a charging of nerve-ends
too rapid to track,
or underwater treasure
you hold your breath and dive for?
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Luz Roubada

Um tremor cruza o lago Stenness
como se milhares de típulas
deslocassem na superfície.
Na total quietude
o tempo abafado de nuvens.
Tiros de chumbo de um bacamarte
chegam as primeiras saraivadas.
Os elementos se manifestam;
as profundezas fendidas
como por algum monstro.

O impulso de correr
como uma lebre
para evitar um prelúdio
para uma das Grandes Pedras*
amontoadas na água.

Um amigo escreve
um livro sobre poesia
e inspiração.
Homem corajoso - imagine
de roupa de mergulho

aprumado na margem:
uma carga de terminais nervosos
rápidos demais para seguir,
ou um tesouro subaquático 
pelo qual você prende o fôlego e mergulha?

* Grandes Pedras — monumento de pedras neolíticas localizado nas margens do
lago Stenness nas ilhas Orkney.
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Modern Love

It is summer, and we are in a house
That is not ours, sitting at the table
Enjoying minutes of a rented silence,
The upstairs people gone. The pigeons lull
To sleep the under-tens and invalids,
The tree shakes out its shadows on the grass,
The roses rove through the wilds of my neglect.
Our lives flap, and we have no hope of better
Happiness than this, not much to show for love
But how we are, or how this evening is,
Unpeopled, silent, and where we are alive
In a domestic love, seemingly alone,
All other lives worn down to trees and sunlight,
Looking forward to a visit from the cat.
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Amor Moderno

É verão, estamos em uma casa
Que não é nossa, sentados à mesa
Desfrutando minutos de silêncio alugado,
Os hóspedes de cima partiram. Os pombos embalam
o sono das crianças e dos inválidos,
A árvore sacode suas sombras na grama,
As rosas vagueiam  no agreste da minha negligência.
Nossas vidas oscilam, e não temos esperança de melhor
Felicidade que esta, não tanto para demonstrar amor
Mas como estamos, ou como está essa noite,
Despovoada, silenciosa, e onde estamos vivos
Em um amor doméstico, parecendo sós,
As outras vidas desgastadas de árvores e luz do sol;
Esperando ansiosas por uma visita do gato.



Men of Terry Street

They come in at night, leave in the early morning.
I hear their footsteps, the ticking of bicycle chains,
Sudden blasts of motorcycles, whimpering of vans.
Somehow I am either in bed, or the curtains are drawn. 

This masculine invisibility makes gods of them,
A pantheon of boots and overalls.
But when you see them, home early from work
Or at their Sunday leisure, they are too tired 

And bored to look long at comfortably.
It hurts to see their faces, too sad and too jovial.
They quicken their step at the smell of cooking,
They hold up their children and sing to them. 
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Homens da Terry Street

Eles chegam no período noturno, partem de manhã cedo.
Escuto seus passos, o clangor das correntes de bicicleta,
Bombas súbitas de motocicletas, choramingar de vans.
De certo modo estou na cama, ou com as cortinas puxadas. 

Esta invisibilidade masculinas os torna deuses,
Um panteão de botas e macacões.
Mas quando você os vê, em casa logo após o trabalho
Ou no seu descanso de domingo, estão cansados demais 

E entediantes de se observar por muito tempo.
Dói enxergar suas faces, tão tristes e tão joviais.
Eles apressam o passo com o cheiro da comida,
Levantam suas crianças e cantam para elas. 



Love poem

I live in you, you live in me; 
We are two gardens haunted by each other. 
Sometimes I cannot find you there, 
There is only the swing creaking, 
that you have just left, 
Or your favourite book beside the sundial.
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Poema de amor

Eu habito em você e você em mim; 
Somos dois jardins assombrados pelo outro. 
Às vezes não consigo encontrar você ali, 
Há somente o balanço rangendo, 
Logo após sua partida, 
Ou seu livro favorito atrás do relógio de sol.





Liz Lochhead

Poeta, tradutora e dramaturga. Nasceu em 1947 em
Motherwell, Lanarkshire. Freqüentou a Glasgow School of
Art, e atualmente é escritora em tempo integral. Em 2000, sua
adaptação da Medéia de Euripedes ganhou o prêmio Saltire
Scottish Book of the Year Award.



Something I’m not

familiar with, the tune
of their talking, comes tumbling before them
down the stairs which (oh I forgot) it was my turn
to do again this week.
My neighbour and my neighbour’s child. I nod, we’re not
on speaking terms exactly.

I don’t know much about her. Her dinners smell
different. Her husband’s a busdriver,
so I believe.
She carries home her groceries in Grandfare bags
though I’ve seen her once or twice around the corner
at Shastri’s for spices and such.
(I always shop there — he’s open till all hours
making good). How does she feel?
Her children grow up with foreign accents,
swearing in fluent Glaswegian. Her face
is sullen. Her coat is drab plaid, hides
but for a hint at the hem, her sari’s
gold embroidered gorgeousness. She has 
a jewel in her nostril.
The golden hands with the almond nails
that push the pram turn blue
in the city’s cold climate.
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Algo que não me é

familiar, o tom
da conversa deles, vem tombando na sua frente
pelas escadas onde (oh esqueci) era a minha vez
de limpá-las de novo esta semana.
Minha vizinha e o filho dela. Eu concordo, não somos
íntimas exatamente.

Não sei muito sobre ela. Seus jantares cheiram
diferente. Seu marido é motorista de ônibus,
eu acho.

Ela traz as compras para casa em sacolas de mercearia
embora a encontrei uma ou duas vezes no indiano
da esquina atrás de temperos.
(sempre faço compras ali — fica aberto até tarde
é infalível). Como ela se sente?
Seus filhos crescem com acentos estrangeiros,

xingando em Glaswegian* fluente. Seu rosto
é sisudo. Seu casaco é de um xadrez sombrio, esconde
por pouco a bainha, seu sari
é um deslumbre bordado em ouro. Ela tem 
uma jóia na narina.
As mãos douradas com unhas de amêndoa
que empurram o carrinho ficam azuladas
no clima frio da cidade.

* Glaswegian — dialeto das ruas de Glasgow.



After the War

(For Susanne Ehrhardt)

After the war 
was the dull country I was born in.
The night of Stafford Cripps´s budget

My dad inhaled the blue haze of one last Capstan
then packed it in.
“You were just months old...”
The Berlin airlift.
ATS and REME badges
rattled in our button box.

Were they surprised that everything was different now?
Did it cheese them off that it was just the same
stuck in one room upstairs at my grandma´s
jammed against the bars of my cot
with one mended featherstitch jumper drying
among the nappies on the winterdykes,
the puffed and married maroon counterpane
reflected in the swinging mirror of the wardrobe.
Radio plays. Them loving one another
biting pillows
in the dark while I was sleeping.
All the unmarried uncles were restless,
champing at the bit 
for New Zealand, The Black Country, Corby.
My aunties served up for the New Look.

By International Refugee Year
we had a square green lawn and twelve-inch telly.
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Após a Guerra

(Para Susanne Ehrhardt)

Após a guerra 
foi o país enfadonho onde nasci.
A noite do orçamento de Stafford Cripp.
Meu pai inalou a fumaça azul de um último cigarro
então parou.
“Você só tinha meses de idade...”
O transporte aéreo de Berlim.
Distintivos da ATS* e REME** 
chacoalhando na caixa de botões.

Eles estavam surpresos que agora tudo tinha mudado?
Eles não ficaram enjoados que era apenas o mesmo
marasmo no quarto de cima na casa da minha avó
comprimido contra as grades do meu berço
com um suéter de ponto corrente remendado secando
entre as fraldas no varal,
a coberta marrom acolchoada combinando 
refletidos no espelho balançante do guarda-roupa.
Rádio toca. Eles se amando 
mordendo travesseiros
no escuro enquanto eu dormia.
Todos os tios solteirões estavam inquietos,
ansiosos pela Nova Zelândia, The Black Country ***, Corby.
Minhas tias serviam às Novas Tendências.

No Ano Internacional dos Refugiados
Tínhamos um quadrado de grama e tevê de doze polegadas.

* ATS — sigla para Air Traffic Service. 
** REME — sigla para Royal Eletrical & Mechanical Engineers.
*** The Black Coutry — região próxima de Birmingham.ddee



The Unknown Citizen

How to exist
except
in a land of unreadable signs and ambiguous symbols
except
between the hache and the ampersand
except
between the ankh and the ziggurat
between the fylfot and the fleur de lys
between the cross and the crescent
between the twinned sigrunes and the swastika
or the sauvastika its mirror image, its opposite — 
meaning darkness/light whichever — 
with a blank page for passport

except
under some flag
some bloody flag with a 
crucially five
(or a six or a seven)
pointed star?
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O Cidadão Desconhecido

Como existir
exceto
numa terra de sinais ilegíveis e símbolos ambíguos
exceto

entre a acha e o “e” comercial
exceto

entre o cruz ansada e o zigurate
entre a cruz gamada e a flor de lis
entre a cruz e o crescente

entre o sigrune duplo e a suástica
ou a sauvástica sua imagem espelho, seu oposto — 
significando escuridão/luz o que seja — 
uma página em branco como passaporte

exceto
sob alguma bandeira
alguma maldita bandeira sobretudo 
com uma estrela de cinco
(ou seis ou sete)
pontas?

Notas:

1. Hache (do francês): símbolo heráldico. Arma antiga, com feitio de machado.
2. O “ampersand” (&) já foi uma letra do alfabeto inglês.
3. Ankh — cruz ansada egípcia.
4. Zigurate — símbolo bíblico do descomedimento dos homens que querem
igualar-se aos deuses. Construções mesopotâmicas que inspiraram a torre de babel.
5. Fylfot ou Fylfot Cross — sinônimo para suástica usado na Grã-Betanha.
6. Sigrune — símbolo associado na tradição germânica para designar a runa
da vitória, é raramente visto em alfabetos rúnicos nórdicos. Tem uma estrutura
gráfica semelhante à um N invertido no espelho. É fortemente associado com
poder militar, violência, batalha, morte e guerra. Assemelha-se ao símbolo SS e tem
sido usado por nazistas.
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O uso de dialetos em Glaswegian é freqüente na sua poesia,
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Fathers and Sons

I remember being ashamed of my father
when he whispered the words out loud
reading the newspaper.

‘Don’t you find
the use of phonetic urban dialect
rather constrictive?’
asks a member of the audience.

The poetry reading is over
I will go home to my children.
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Pais e Filhos

Lembro de ter vergonha do meu pai
quando ele murmurava alto as palavras
lendo o jornal.

‘Você não acha
o uso do dialeto fonético urbano
algo constritivo?
pergunta um membro da audiência.

A leitura de poesia terminou
Vou para casa ver meus filhos.



touching your face

with that
silence

it creates
allowing

and 
trusting

the allowed;
all that’s

been said
and is saying

this time
breath

held 
between us

each time
familiar

each time
new 
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tocando sua face

com aquele
silêncio

cria
permitindo 

e 
confiando

o permitido;
tudo que 

foi dito
e está dizendo

esta vez
hálito

retido
entre nós

cada vez
familiar

cada vez
novo 



Placenta

Good-bye to that good woman
who fed you life through a cord
and pushed you into the world:

leave go the rope -
let the weight of her body
leave you. Let the grave

be stitched up. In nine months
the scar will be invisible. 
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Placenta

Adeus para aquela boa mulher 
que alimentou você por um cordão 
e empurrou você para o mundo: 

Deixe partir a corda - 
deixe que o peso do seu corpo 
vá embora. Deixe que o túmulo 

seja suturado. Em nove meses 
a cicatriz estará invisível. 





Jackie Kay

Poeta, prosadora e dramaturga. Nasceu em Edimburgo em
1961, filha de mãe escocesa e pai nigeriano. Estudou inglês na
Universidade de Stirling. Sua primeira coleção de poemas,
Adoption Papers, recebeu vários prêmios e foi encenada na
BBC. Jackie Kay vive em Manchester e tem vários livros
traduzidos e publicados em outras línguas. 



In My Country

walking by the waters
down where an honest river
shakes hands with the sea,
a woman passed round me
in a slow watchful circle,
as if I were a superstition;

or the worst dregs of her imagination,
so when she finally spoke
her words spliced into bars

of an old wheel*. A segment of air.
Where do you come from?
“Here,” I said, “Here. These parts.”
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No Meu País

caminhando pelas águas
por onde um rio honesto
cumprimenta o mar,
uma mulher passou em volta de mim
em um longo círculo de espreita
como se eu fosse uma superstição;

ou os piores detritos da sua imaginação,
então quando ela finalmente falou
suas palavras juntaram-se em compassos
de uma roda* antiquada. Um trecho de melodia.
De onde você é?
“Daqui.” eu disse. “Daqui. Destes lados.”

* Wheel: tipo de dança de roda escocesa. 



Pride

When I looked up, the black man was there,
staring into my face,
as if he had always been there,
as if he and I went a long way back. 
He looked into the dark pool of my eyes
as the train slid out of Euston.
For a long time this went on
the stranger and I looking at each other,
a look that was like something being given
from one to the other.

My whole childhood, I’m quite sure,
passed before him, the worst things
I’ve ever done, the biggest lies I’ve ever told.
And he was a little boy on a red dust road.
He stared into the dark depth of me,
and then he spoke:
“Ibo”, he said. “Ibo, definitely.”
Our train rushed through the dark.
“You are an Ibo!” he said, thumping the table.
My coffee jumped and spilled.
Several sleeping people woke.
The night train boasted and whistled
through the English countryside.
past unwritten stops in the blackness.

“That nose is an Ibo nose.
Those teeth are Ibo teeth, “the stranger said,
his voice getting louder and louder.
I had no doubt, from the way he said it,
that Ibo noses are the best noses in the world,
that Ibo teeth are perfect pearls.
People were walking down the trembling aisle
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Orgulho

Quando olhei para cima, o homem negro estava ali,
encarando o meu rosto,
como se sempre tivesse estado ali,
como se eu e ele tivéssemos uma história. 
Ele olhou no poço escuro dos meus olhos 
enquanto o trem se afastava de Euston.
Por muito tempo isto continuou 
o estranho e eu olhando um para o outro,
um olhar que era de algo ofertado 
de um para o outro.

Minha infância inteira, tenho certeza,
passou diante dele, as piores coisas
que já fiz, as maiores mentiras que contei.
E ele era um garoto numa estrada vermelha e empoeirada.
Ele encarou o mais escuro do meu íntimo,
então falou:
“Ibo”, disse. “Ibo, definitivamente.”
Nosso trem se apressou pelo escuro.
“Você é uma Ibo!” disse, batendo na mesa.
Meu café pulou e derramou.
Várias pessoas que dormiam acordaram.
O trem noturno se gabou e apitou
pelo campo inglês,
passando por paradas não escritas na escuridão.

“Esse nariz é um nariz de Ibo.
Esses dentes são dentes de Ibo”, o estranho disse,
sua voz cada vez mais alta.
Não tive dúvida, pela maneira que disse,
que narizes Ibo são os melhores narizes do mundo, 
que dentes Ibo são pérolas perfeitas.
As pessoas vinham caminhando pelo corredor trêmulo



to come and look
as the night train babbled against the window.
There was a moment when
my whole face changed into a map,
and the stranger on the train
located even the name
of my village in Nigeria
in the lower part of my jaw.

I told him what I’d heard was my father’s name.
Okafor. He told me what it meant,
something stunning,
something so apt and astonishing.
Tell me, I asked the black man on the train
who was himself transforming,
at roughly the same speed of the train,
and could have been
at any stop, my brother, my father as a young man,
or any member of my large clan,
Tell me about the Ibos.

His face had a look 
I’ve seen on a MacLachlan, a MacDonnell, a MacLeod,
the most startling thing, pride,
a quality of being certain.
Now that I know you are an Ibo, we will eat.
He produced a spicy meat patty,
ripping it in two.
Tell me about the Ibos.
“The Ibos are small in stature
not tall like the Yoruba or Hausa.
The Ibos are clever, reliable,
dependable, faithful, true.
The Ibos should be running Nigeria.
There should be none of this corruption.”
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para olhar
enquanto o trem noturno balbuciava contra a janela.
Houve um momento quando
meu rosto inteiro se tornou um mapa,
e o estranho no trem 
localizou até o nome 
da minha vila na Nigéria
na parte inferior da minha mandíbula.

Disse para ele que o que ouvi foi o nome do meu pai.
Okafor. Ele me disse o que significava,
algo maravilhoso,
algo tão apropriado e admirável.
Conte-me, perguntei ao homem negro no trem
em quem ele mesmo se transformava,
quase na mesma velocidade do trem,
e poderia ter sido
em qualquer parada, meu irmão, meu pai na juventude,
ou qualquer membro de meu largo clã,
Conte-me sobre os Ibos.

Seu rosto tinha um olhar 
que vi num MacLachlan, um MacDonnell, um MacLeod,
a coisa mais assustadora, orgulho,
uma qualidade de ter certeza. 
Agora que sei que você é uma Ibo, vamos comer.
Ele fez um patê de carne apimentada,
rasgando-o no meio.
Conte-me sobre os Ibos.
“Os Ibos são pequenos em tamanho
não altos como os Yoruba ou Hausa.
Os Ibos são espertos, confiáveis,
dependentes, fiéis, honestos.
Os Ibos deviam estar governando a Nigéria.
Não haveria ali nenhuma daquela corrupção.”



And what, I asked, are the Ibos’ faults?
I smiled my newly acquired Ibo smile,
flashed my gleaming Ibo teeth.
The train grabbled at a bend,
“Faults? No faults. Not a single one.”

“If you went back,” he said brightening,
“the whole village would come out for you.
Massive celebrations. Definitely.
Definitely”, he opened his arms wide.
“The eldest grandchild — fantastic welcome.
If the grandparents are alive.”

I saw myself arriving 
the hot dust, the red road,
the trees heavy with other fruits,
the bright things, the flowers.
I saw myself watching 
the old people dance towards me
dressed up for me in happy prints.
And I found my feet.
I started to dance.
I danced a dance I never knew I knew.
Words and sounds fell out of my mouth like seeds.
I astonished myself.
My grandmother was like me exactly, only darker.

When I looked up, the black man had gone.
Only my own face startled me in the dark train window. 
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E quais, perguntei, são os defeitos dos Ibos?
Sorri meu novíssimo sorriso Ibo,
ostentei meus brilhantes dentes Ibo.
O trem se agarrou numa curva,
“Defeitos? Sem defeitos. Nenhum.”

“Se você voltasse,” ele disse, perspicaz,
“a vila inteira receberia você.
Grandes celebrações. Definitivamente.
Definitivamente”, ele abriu seus braços largos.
“A neta mais velha — fantásticas boas vindas
Se os avós estiverem vivos.”

Eu me vi chegando 
a poeira quente, a estrada vermelha,
as árvores pesadas com outras frutas,
as coisas brilhantes, as flores.
Eu me observava 
os velhos dançando em minha direção
vestidos em estampas alegres.
Então me encontrei,
começei a dançar.
Dançei uma dança que nunca soube que sabia.
Palavras e sons caíram da minha boca como sementes.
Fiquei atônita.
Minha avó era exatamente como eu, só que mais escura.

Quando olhei para cima, o homem negro tinha partido. 
Apenas meu próprio rosto me assustava na janela escura do trem.



Baby Lazarus

When I got home 
I went out into the garden 
the frost bit 
My old brown boots 
And dug a hole the size of a baby 
And buried the clothes 
I’d bought anyway. 

A week later I stood at my window 
And saw the ground move 
And swell the promise of a crop; 
That’s when she started crying. 

I gave her a service then 
Sang Ye Banks And Braes 
Planted a bush of roses 
Read the book of Job 
Cursed myself digging a pit for my baby 
Sprinkling ash from the grate. 

Late that same night 
She came in by the window 
My baby Lazarus 
And suckled at my breast. 
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Bebê Lázaro

Quando cheguei em casa 
Saí para o jardim 
A geada mordeu 
Minhas velhas botas marrons 
E cavei um buraco do tamanho de um bebê 
E enterrei as roupas 
Que tinha comprado.

Um semana depois estava de pé na janela 
E vi o chão se mover 
E crescer a promessa de uma colheita; 
Foi quando ela começou a chorar. 

Preparei para ela um culto 
Cantei Ye Banks and Braes*
Plantei um arbusto de rosas 
Li o livro de Jó 
Me amaldiçoei por cavar um buraco para meu bebê 
Borrifando cinza da lareira. 

Mais tarde na mesma noite 
Ela entrou pela mesma janela
Meu bebê Lázaro 
E mamou no meu seio. 

* Música tradicional escocesa, escrita no século XVIII pelo poeta Robert Burns.





Dylis Rose

Dilys Rose nasceu em Glasgow em 1954. Poeta, prosadora e
dramaturga, escreve também poesia para crianças e tem
colaborado com músicos e artistas visuais, mais recentemente
com o compositor Stephen Deazley. Consultora de escrita
criativa da Universidade de Edimburgo, morou na Alemanha e
República Tcheca como escritora convidada do British Council. 



chionphobia

when you stepped outside and saw the garden gone
the roof iced like gingerbread, windows shrunk to peepholes
fence posts ermined, when the boundary between grass
and path was no more than guesswork, when the pavement
oozed on to the street and neighborhood cars stood rooted
like broad flat shrubs; when all detail had been erased
all color smothered and the daytime sky had grown darker
than the land — in your mind’s whiteout, an avalanche.
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quionofobia

quando você pisou do lado de fora e viu o jardim destruído
teto gelado como bolo de gengibre, janelas contraídas em olhos-mágicos
postes de cerca arminhados, quando a fronteira entre grama 
e trilha não era mais que suposição, quando o pavimento 
transudava para a rua e os carros da vizinhança se enraizaram 
como largos arbustos planos; quando todos os detalhes apagaram
todo colorido encoberto e o céu diurno tinha se tornado mais escuro
que a terra — no nevoeiro da sua mente, uma avalanche.



bibliophobia

from sagging shelves and listing stacks
furred with dust thick with secrets
the abandoned the dispossessed 
close in consuming the air

once you knew the library better than your own skin 
a softly yielding jacket a spine’s hairline cracks
faded flyleaf photos liverspots of mildew
the cloying mustiness the acrid tang of ink

torn slips of newsprint pressed between pages
like limp moth wings markers for   passages
your eyes once feasted on with zeal       with greed
glimmers of wisdom whiffs of insight

now even shreds of text make you shudder and ache
for plain walls       a vista but the books persist
in deserting their perches ruffling their feathers
flocking around your ears their leaves whirring
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bibliofobia

de prateleiras cedendo  e pilhas inclinadas
forradas de poeira pesadas de segredos
os abandonados os despossuídos 
se cercam consumindo o ar

você já conheceu a biblioteca           melhor que sua própria pele
macia jaqueta moldável fenda de pêlos da espinha
palidez de guarda-livros   máculas de míldio
a saciedade do bolor o acre travo de tinta

rasga tiras de papel jornal comprimido entre páginas
como asas mancas de traças marcadores por   passagens
seus olhos já festejaram sobre          com zelo     com avidez
vislumbres de bom senso lufadas de percepção

agora mesmo trapos de texto fazem você estremecer e doer    
por paredes planas    a vista mas os livros persistem
ao desertar seus pedestais encrespando suas penas
afluindo em torno das orelhas suas folhas ruflando



Hypnophobia

it was the slipsliding                                  the meltdown
the border between substance and absence erased

it was biting on cinders your crumbling bones

the beam of headlights sweeping the curtain for chinks

it was street drunks kicking their songs out of earshot

it was no longer hearing the bedsheets whisper

it was the familiar cadence of              your own breath
padding away dragging by the teeth
the blanket of your own smell your own skin
it was the pillow’s dwindling  embrace                 the ravenous darkness
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Hipnofobia

era o deslizamento o derreter 
a fronteira apagada entre substância e ausência 

era morder sobre cinzas seus ossos desmoronados

o reflexo dos faróis dianteiros ampliando a cortina por fendas

eram os bêbados da rua chutando canções além dos ouvidos

era não ouvir mais o murmúrio dos lençóis da cama

era a cadência familiar da             sua própria respiração
se amortecendo arrastada pelos dentes
o cobertor do seu próprio cheiro sua própria pele
era o abraço do travesseiro definhando         a devoradora escuridão
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Big Bang research

I know them by their poems
attachments that can’t be read.

‘It’s just finished. Not really. Is that
last line way too much?

Then I’m tap tapping,
saying, ‘Visits

are my favorite poems.
Come and stay… the week?’

Letters arrive, less. 
Could paper be made from leaves?

Autumn’s over. We’re binary
but we’re not just digits — 

I hear attachments, attachments
were an accident

of Big Bang research.
The upgrade (you know

this new upgrade?) — 
the upgrade

will read everything.
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A pesquisa do Big Bang

Eu os conheço por seus poemas
anexos que não podem ser lidos

‘Está concluído. Ainda não. Esta
última linha é demais?

Então estou tec teclando,
dizendo, ‘Visitas

são meus poemas favoritos.
Venha e fique… a semana?’

Cartas chegam, menos. 
Papel seria feito de folhas?

O outono terminou. Somos binários
mas não somos apenas dígitos — 

escuto que anexos, anexos
foram um acidente

da pesquisa do Big Bang.
A atualização (você conhece

esta nova atualização?) — 
a atualização

vai ler tudo.



Behind you

I love you.

I’m nostalgic
for us and this table,
note the cups stacked up.

I said
nothing at work.

That painting behind you
is yours, a gift,
figurative and sensual
(open, even so, to abstraction)

The clock can’t be read
on Assurance Buildings.

Remember instead
(rain, tomorrow, too)
you were you,
we were us,
I was mine.

It was
British Summer Time.
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Atrás de você

Eu te amo.

Estou nostálgico
por nós e por esta mesa,
note as xícaras empilhadas.

Não contei
nada no trabalho.

Aquela pintura atrás de você
é sua, um presente,
figurativo e sensual
(aberto, até mesmo, à abstração).

O relógio não pode ser lido
sobre a Corretora de Seguros.

Ao invés disso lembre
(chuva, amanhã, também)
você era você,
nós éramos nós,
eu era meu.

Era o 
Horário Britânico de Verão.



They were your letters yesterday

They were your letters yesterday
floating down on a depth of years.

It was swan upping
but no livery company
could clip a tag
round your defiant cygnets.

One fledgling proclamation —  
‘love, I think’ — 
from your Pilot Fineline
would still outrank

the Royal Assent, 
shoplifter,
and you fly,
with a life warrant, now.
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Eram suas cartas de ontem

Eram suas cartas de ontem
flutuando nas profundezas dos anos.

Era cisne subindo 
mas nenhum ser vivo 
marcaria um rótulo
nos seus insolentes filhotes.

Uma proclamação novata —  
‘amor, acho’ — 
da sua esferográfica
ainda ultrapassaria

a Aprovação Real*, 
larápio**,
e você voa
com concessão de vida, agora.

* No Reino Unido, a “Royal Warrant of Appointment” é uma concessão feita por
membros veteranos da Família Real para companias ou comerciantes que suprem
produtos e serviços para indivíduos da família. ** Shoplifter — ladrão de loja.
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