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Prefácio 

 

 

Olhos do Oriente Médio é uma coletânea de poesias que tocam a alma e o coração, 

escritas pelo jovem poeta iraniano Seyed Morteza Hamidzadeh, que já há 

muitos anos luta pela paz no mundo através de suas palavras profundas e ao 

mesmo tempo sensíveis. Sua literatura trata da dor de pessoas inocentes que 

tentam sobreviver em meio às guerras e conflitos enfrentados pelos países do 

Oriente Médio. 

A obra traz uma profunda reflexão sobre a necessidade de ser forte diante 

das dificuldades da vida, dentre estas o enfrentamento da violência em todas as 

suas formas. Especiais e tocantes são as poesias “O Peixe”, que retrata o 

momento em que o ser humano é obrigado a se adaptar à difíceis situações 

impostas pela realidade, e “Riso Sacrificado”, que aborda de maneira intensa os 

momentos mais desafiadores de uma guerra a serem encarados pela população. 

Seyed é um poeta do amor e um soldado da paz, proclamando o respeito a 

todos os povos e religiões. É um jovem autor de coração humilde e decidido, 

forte e corajoso, amigo e companheiro, daqueles que estão conosco em todos os 

momentos, até o fim. 

O livro ainda apresenta as obras fotográficas de autoria de Fatemeh 

Varzandeh e de Mohammad Ali Mirzaei, dois importantes fotógrafos que, 

através das imagens, expressam sensibilidade e várias paisagens do Oriente. 

 

Jamila Mafra 
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Seyed Morteza Hamidzadeh é um poeta iraniano que nasceu em 31 de agosto 

de 1991 na cidade de Mashhad, Irã. Sua poesia pode ser encontrada em revistas 

de todo o mundo, como o WAF Anthology, eFiction, Zouch, Vivimus, Five 

Poetry, Maudlin House, Literati Quarterly e Denver Quarterly. 

Além disso, seu livro Exile Me foi publicado nos EUA pela Maudlin House 

Press. 

O autor participou de vários concursos de poesia, nos quais teve seus 

poemas selecionados para publicação. Dentre esses, os seguintes podem ser 

mencionados: 

1) WAF Anthology Book – Portugal (janeiro de 2011) 

2) eFiction Magazine – EUA (janeiro e março de 2012) 

3) Zouch Magazine – Canadá (abril de 2014) 

4) Revista Vivimus – Islândia (julho de 2014) 

5) FIVE Poetry Magazine – EUA (junho de 2014) 

6) Maudlin House Magazine – EUA (novembro de 2014) 

7) Literati Quarterly – EUA (dezembro de 2014) 

8) A Narrow Fellow – EUA (primavera de 2016) 

9) Straylight Magazine – EUA (abril de 2016) 

 

Em fevereiro de 2016 o autor estabeleceu uma equipe artística com o nome 

Paradise Ocean para apresentar artistas iranianos emergentes para revistas de 

arte dos EUA e da Europa. 
  



 

 

 

Este livro é dedicado ao meu querido pai Seyed Zia, à minha querida mãe Tahereh Sadat 

Hosseini Moghaddam e aos meus queridos amigos Jalal Tofighi, Jamila Mafra, Hadi 

Jamali, Mohsen Mahdizadeh, Hossein Javidi, Alfred Corn, Shokoofeh Jabbari, Ulrikke 

Engeltoft, Mallory Smart e Nastaran Ebrahimzadeh. 

 

 

 

Dedicatória especial ao general Qasem Soleimani. 
 
  



 
Solidão, por Fatemeh Varzandeh 

  



  



A voz grave anuncia o martírio, 

Momentâneo no tempo, mas até a eternidade, 

E o som dos pássaros, ainda como um farol, 

Segue até a beleza do pôr do sol. 

 

Nós beijamos o adeus, 

E os tronos perdidos e mortos 

Na explosão de mentes, 

E o sangramento de estômagos 

Pelo medo de se deteriorar 

Penetra a nossa aura 

Esfarrapada em buracos. 

 

Uma bala disparada por décadas 

E a fragrância do outro lado,  

É o terror que chega: 

Alguém está apontando uma arma para sua cabeça. 

 

A voz grave anuncia o martírio 

Momentâneo no tempo, mas até a eternidade, 

E o som dos pássaros, ainda como um farol, 

Segue até a beleza do pôr do sol. 
  



 

 

  



Um homem sobrevivente sente 

Preso na garganta por dentro  

O seu grito! 

 

O homem olha para a sua terra 

E vê que aquela única mulher 

Tornou-se o resumo de tudo, 

Dando-lhe carinhos e beijos. 

 

A mulher mostrou-lhe o refúgio dia e noite. 

E o pequeno garoto 

Foi buscar as histórias das fábulas 

Nuas e desarmadas, 

Longe do barulho das dores e guerras. 

  

Um homem sobrevivente 

Olha para a sua terra 

E vê a única mulher 

Que lhe mostrou o refúgio, 

O resumo de tudo. 

 

E o pequeno garoto 

Foi buscar as histórias das fábulas 

Nuas e desarmadas, 

Longe do barulho das dores e guerras. 
  



 
Longe de Duas Pessoas, por Fatemeh Varzandeh 

  



 

 

  



Permanecemos na celebração dos tolos, 

Mas você deveria ter dito que os olhos 

Ainda não estão abertos. 

 

A frieza nos ossos 

Me mantém firme! 

Desde a manhã do oeste 

Você grita fora do tempo, 

Braveja os lamentos 

Da glória que brilhava 

Sobre sabedorias indiferentes, 

Sem medo de perder mais que o suficiente 

De uma imagem melhor que a surpresa 

Dos olhos abertos em uma câmera pequena. 

 

Permanecemos na celebração dos tolos, 

Mas eu deveria saber que os olhos 

Ainda não estão abertos. 

 

Desde que nos conhecemos 

Eu subi mais alto, 

Eu ganhei asas 

Do olhar das teimosas palavras! 

 

Permanecemos na celebração dos tolos, 

Mas você deveria ter dito que os olhos 

Ainda não estão abertos, 

Permanecemos dançando cegos. 
  



 

 

  



Pelas aljavas do seu corpo 

Um voto na manga 

E tiros de desgraça  

Em uma passagem subterrânea, 

Um caminho escuro da vida nos engana! 

 

Vou ficar lá 

E ver que vocês 

Estão sendo chamados de impuros. 

Ai da mão na sua pele! 

Ai dos momentos 

De ter de sair de diante de sua face! 

 

A criança olha pela janela, 

Dentro do carro 

E a mãe perdoa você… 

Não se aproxime dela! 

 

E a criação que você glorificou, 

Uma péssima criação, 

De um molde sinistro 

Te faz passar por isso. 

 

E você, 

O início dos transeuntes da estrada da vida, 

Em uma linha sua sina pode ser resumida: 

Tolices modernas e pós-modernas 

Sangrentas e com cheiro de luxúria. 
  



 
Lição de Casa Proibida, por Fatemeh Varzandeh 

  



 

 

  



Devemos nos dar todo o fôlego  

Boca a boca! 

Uma face na outra. 

 

E em uma esquina você me procura 

Sem dúvida você irá me encontrar, 

Sem dúvida quero você para mim! 

Nosso sentimento é forte assim. 

 

Você tem o céu, a água e o mar, 

Nesse lado da disputa de corpo e alma 

Se produz o silêncio 

Do olhar sonolento. 

 

E esse silêncio 

Já entende a completude 

Que há em nosso coração, 

 

Embora algumas vezes 

O deserto em nossa alma 

Degrade os nossos ossos 

E aumente a nossa sede em um corpo morto 

Sob o sol decomposto em destroços, 

Devemos nos dar todo o fôlego 

Boca a boca! 

Uma face na outra. 

 

E em uma esquina você me procura 

Sem dúvida você irá me encontrar, 

Sem dúvida quero você para mim! 

Nosso sentimento é forte assim. 
  



 

 

  



Às vezes na veia, 

Às vezes um conselho, 

Uma fissura no tempo, 

Mais rigorosa que o frio mais intenso. 

 

Dentro de alguém 

Cem vozes no corpo 

Gritam na mesma hora, 

Você está ouvindo enquanto dorme, 

Surdos, assassinos, cheios de despeito, 

É o som da realidade que aumenta o tormento. 

 

Ele ainda acreditava no poder: 

Golpes na cabeça, 

Um golpe na mente… 

Como a razão que desaparece 

Nos cálculos do universo de repente! 
  



 
Fronteira das Sombras, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



Esta noite 

Todos os vizinhos foram convidados! 

O cajado azul é colocado sobre a mesa 

E as pessoas sobre os caixões! 

Mas alguém 

Ainda sente o amor 

Sair de sua boca, 

Mãos em oração 

São movimentadas e a cidade antiga 

Relembra a família sagrada! 

Netos longe da cidade 

E gritos hediondos dos espectadores. 

 

Eu: 

Cansado no abandono do tempo 

Estou em cena, 

A cena de sangue jorrando 

E o fim se aproximando. 
  



 

 

  



Improvável ver você, 

Fechou os olhos! 

 

O que é isso? 

A interpretação dos sonhos perdidos? 

Dos segredos adormecidos? 

Ou a frieza da mão 

Assassina de sangue. 

 

Não deveria também a mulher gritar 

As vozes de choro da triste infância? 

Cansado de encantamentos e sussurros 

Na inscrição da descrição no grito descrito 

Eu digo: 

Pare! Pare! 

Carregado com bombas na boca, costas e mãos. 

Pare! Pare! 
  



 

 

  



Você prefere fugir do que ficar! 

Você prefere fugir do que lutar. 

Enquanto sua geração é morta 

Você ri insana e isoladamente 

Ri muitas vezes. 

Os restos mortais dos migrantes 

Estão perto de você e apenas, 

Com sua mochila nas costas, você ri 

E você não sabe 

De que maneira eles desviaram seu caminho? 

O recém-nascido no colo de uma mulher, 

Uma criança perdida desde o início até o fim 

E você foge sem levar em consideração 

Pois você escapa da altura do chão. 

Todas as suas forças 

Ficarão exaustas de rir sem parar, com poucos lamentos, 

Mas queimará seu coração sobre seus mortos 

E você beijará a sua testa sob os destroços, 

E assim 

Sacrificará seu sorriso por eles 

No fim. 
  



 
Garoto Com Sua Bicicleta, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



Areia. 

Solo. 

Uma montanha! 

 

A tempestade se aproxima 

Mas o pastor não tem companhia. 

 

Uma montanha! 

Areia! 

Tempestade! 

 

A solidão  

É o que resta na verdade. 
  



 

 

  



Você é o mundo atrás de mim, 

O mundo silencioso dos desertos, 

As estrelas em minhas costas, 

Minha fortaleza nas derrotas! 

 

Homens com pedras nas mãos! 

Mas esta é sua mão, 

Uma mão apontando para o céu, 

Buscando uma estrela 

Que ilumine o caminho seu, 

Nessa terra em que você nasceu. 

 

Você veio ao mundo com olhos felizes 

Mas o sangue derramando nos lábios 

Te deixa à beira da morte. 

Um dia passou-se o tempo 

E nós nascemos 

E quase morremos 

Pela arma do deserto. 

 

Você é o mundo atrás de mim, 

O mundo silencioso dos desertos, 

As estrelas em minhas costas, 

Minha fortaleza nas derrotas! 
  



 

 

  



Na celebração 

De centenas de mortes de vizinhos e 

As mãos das selvas na sua língua. 

 

Nós aderimos a mitos, 

A linguagem está fluindo no corpo, 

A linguagem que nos mordeu. 

 

Dentes após os dentes, 

Há uma criança nos ombros de um pai 

Que gritou o seu nome: 

“Ó menina, ó, menina! 

Eles levaram sua mãe 

Com um monte de pássaros, 

Os pássaros que se ligaram 

A você no fim do mundo!” 

 

Ó, canção de ninar antes da morte, 

Você sequestrou o tempo do passado! 

Oito olhos olham para você, 

Mas eles só viram você 

Na pastagem pantanosa. 
  



 
Olhos da Galáxia, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



O adeus é como a solidão das rainhas, 

E aos reis sobram os caixões na vida! 

Às vezes nascidos de veneno 

E ao mesmo tempo nutridos na cama 

Pelo ninar de doces canções, 

Os olhos de três escorpiões, 

É o rosto de um profeta em caixões. 

 

Os caixões em mortalhas, 

Meninas vagando errantes, 

Antes elas eram  

Adorados por todo o tempo. 

Agora só há um solo mudo  

Escorregando nas montanhas nevadas 

Por medo, vendendo 

Para um homem 

Com o tempo nas mãos! 

 

Você está indo e vindo 

Com um sorriso no lugar errado. 

Você é o rei das risadas todo o tempo, 

Mas por dentro 

É solidão. 

 

Ouvi 

Alguém que estava cantando na montanha, 

Alguém estava descendo da montanha. 

 

Você está lá, 

Entre duas montanhas, 

O adeus e a solidão, 

De pé com lábios sorridentes 

E no coração o aperto 

Da alegria ausente. 

Você está olhando 

Para uma garota de cabelos longos 

E olhos tristonhos 

Ela é você e você é ela 

Na hora de cantar, 

De sorrir e de chorar. 

 

Desça da montanha, 

Ó, espião das geografias distantes! 



Sacuda a cabeça e desça. 

 

O adeus é como a solidão das rainhas, 

E aos reis sobram os caixões na vida! 
  



 

 

  



No mundo, no dia depois de tudo, 

Ao invés da mochila 

O que havia 

Era uma invasão de bebês mortos; 

Eu, morto em seus braços, 

E eles penduraram sua mão,  

Nossos sonhos derramados com o sangue no chão. 

 

A cidade antiga do mundo, liberdades na civilização 

São, na verdade, gaiolas 

E para as meninas de rostos cobertos 

Resta o choro do bebê em sua mão! 

 

É a celebração dos mortos, 

Depois de você uma grama na qual ela se deitou; 

Eram os olhos que estavam abrindo e você fechou! 

 

Estava acordado, o mundo em suas mãos, 

A mão pendurada no chão, 

A dança com água, 

A dança dos sem corpo. 

 

O mundo ainda está vivo 

E você está derramando sangue 

Sobre o abraço de quem segurou sua mão. 

 

Quando já era tarde 

E estávamos dançando em pílulas para dormir, 

E você, em ruínas, 

Como alguém que estava atrasado 

Para a consulta médica, 

Você adormeceu, ele riu, 

Você foi enterrado e ele riu, 

Ele estava rindo e você foi dormir. 

 

A cidade antiga do mundo, liberdades na civilização 

São, na verdade, gaiolas 

E para as meninas de rostos cobertos 

Resta o choro do bebê em sua mão! 
  



 
Ore por Todos, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



Lutamos por cem mil anos. 

Cem mil homens de guerra! 

 

Queria que você não tivesse mentido, 

Não tivesse carregado armas pelas portas, 

Ele estava atrás da mesa, você estava rolando na terra, 

Eu apontei a arma para você, você se jogou na mesa, 

O céu pertencia a ele quando ele cortou seu pescoço. 

 

Sua infância 

É o que você mencionou em suas mãos, 

Sua memória de infância é o homem parado 

Em sua frente dizendo: 

“Ó, você que encontrou esperança, corra para…” 

 

Muitas mulheres de luto, 

Tantas crianças caídas no chão! 

Há muitos gritos, 

Há um homem atrás de você, 

O mesmo que tirou uma adaga 

Das suas costas na infância. 

 

Amor pela terra, camada de ozônio, 

Vácuo no vácuo que tivemos, 

Em um deserto cheio de fumaça, 

Você podia ver seu rosto, sua infância, 

Quando você puxou o garoto para fora do turbilhão, 

 

Quando ele atirou em sua mão, 

Você ficou bem aqui ao lado dele, 

Ele não era Abraão, 

Apenas mais um nessa guerra 

Com os sonhos enterrados no chão. 
  



 

 

  



Escolha sua arma, 

Em algum lugar subterrâneo. 

 

Onde choveu, 

O pico da tempestade e o zumbido 

Dos telefones e do rádio no corredor final, 

Quem disse que éramos todos irmãos? 

Diga a todos quem somos, 

Sem armadura, sem violência. 

 

Tudo acabou 

Exceto por uma única bala 

Que foi reduzida a uma concha! 

Você está desarmado; 

Um som de grito 

Voltou a atenção para a cabeça de alguém. 

Você é único, 

Como muitos seres que vagaram por você, 

Da seca aos rios 

Que jorraram de um lugar desconhecido. 

 

Você veio e cuspiu sem que ninguém te conhecesse, 

Sob seus pés e alguém 

Que poderia tornar seus rostos visíveis para todos, 

Todo mundo morreu. 

Até aquele que foi visto apenas por um binóculo, 

Todo mundo estava te observando, 

A cena do massacre e uma bala que atingiu seu ombro. 
  



 

 

  



Sobre a montanha, o avô… 

Todos nós nascemos pastores, 

Uma colina que costumava guiar 

O rebanho adiante sozinho, 

Muitos cães e rebanhos… 

 

Um castelo perto de você, 

Mulheres que estão indo 

Para suas cabanas  

Sobre as montanhas. 

 

O avô ainda estava vivo entre as cercas, 

Mas tudo estava desaparecendo, 

Uma casa do outro lado da fronteira 

E um soldado barricado, 

Avô perdido e um soldado… 

 

Na fronteira, oficiais estavam marchando, 

Indo para casa debaixo das botas, 

Estávamos todos prontos, 

Exceto por uma casa 

Do outro lado da fronteira, dançando… 

 

No quadro das memórias, o avô! 

Molduras para bonecas, 

Casamentos, soldado recém-nascido, 

Rebanhos perdidos. 
  



 
Vergalhões e Humanos, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



Sua beleza e todos os mapas que desenhou, 

Atrás do monumento do homem que estava indo, 

Há quem está vindo, 

Você é quem está na mesquita e na igreja, 

Você é quem está na galáxia. 

As pessoas em amnésia, os amigos das árvores e 

Uma tribo longe de uma luz que não podia ser vista! 

 

Nós somos companheiros de um corpo morto, 

Um cadáver na água, 

A ira dos punhais na Terra! 

 

Uma metralhadora no ouvido era uma música, 

Um vento soprando e um pedaço de pano 

Que se tornou uma bandeira no chão. 

 

Uma metralhadora no ouvido era uma música, 

Um vento soprando e um pedaço de pano 

Que se tornou uma bandeira no chão. 
  



 

 

  



Quando um ponto alvo foi atingido: 

Era a sua casa! 

Perto, um lutador de um país vizinho, 

Um piloto que sabia que você estava lá. 

 

Ao virar a esquina, pelos museus da cidade, 

Onde você poderia cortar uma mão, 

Quando enrolou no ombro de um piloto, 

Quando foi pressionado do chão para o topo, 

O piloto que o atacou 

Estava a um passo de você, 

Em um país vizinho. 

 

Quando sua esposa estava chorando  

E nenhuma ajuda veio, 

Exceto o piloto cujo pescoço 

Você pegou na mão 

E ele disparou um foguete para acalmá-lo. 

 

Quando as buzinas do exército não foram ouvidas, 

Você continuou gritando, 

E uma mulher ao seu lado 

Com um pedaço de pano encharcado que estava queimando, 

Semblantes chorando. 
  



 

 

  



Uma menina corre com o pouco que pôde levar nas mãos 

À medida que o espaço aéreo é ocupado! 

Poucos bem armados atravessam a cidade, 

Entre pedras e tropeços  

Alguém passa com seus poucos pertences. 

 

O garoto 

Lentamente se aproxima, longe do chão. 

Na mente as memórias, é uma criança, os lábios abertos. 

Ela os abre pela agressão dos que passam 

Fugindo, eles se preocupam por um momento 

Uma mulher já despojada 

Abre a porta, mas em um segundo 

É atingida em sua cabeça. 

 

O fluxo sanguíneo, 

Lentamente, como o derretimento da vela, 

Vai para o intestino das águas 

E o plasma 

Leva as células da cidade para a cama! 

E o rádio muda de estação 

Para uma frequência triste e assustadora. 
  



 
Tão Cansado, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



Você cura minhas doenças mentais, 

Você separa minha cabeça do meu corpo 

Me deixando louco, me deixando como um louco. 

 

Você me venceu, e me algemou, de tal maneira 

Que eu não posso mais ficar de pé, 

Eu não posso mais dormir 

Nem beijar você. 

 

O amor cai, 

E seu amor me leva 

Para longe da razão, 

Para longe do meu corpo. 

 

Então venha aproveitar  

O que ainda resta, 

Leve o jogo de maneira mais leve, 

Não leve 

Tudo tão à sério, 

Vamos levar à frivolidade 

À remota beira-mar, 

Pelos amantes extravagantes, 

Pelo som dos ventos uivantes. 

 

Você cura minhas doenças mentais, 

Você separa minha cabeça do meu corpo 

Me deixando louco, me deixando como um louco. 

 

Você me venceu, e me algemou, de tal maneira 

Que eu não posso mais ficar de pé, 

Eu não posso mais dormir 

Nem beijar você. 
  



 

 

  



Suspiro no espelho incessantemente 

A imagem do seu rosto se confunde com o meu. 

Sinta o cheiro do momento, 

É minha dor sendo repentinamente interrompida. 

 

Não pense que algum garoto está destinado a você, 

São os sussurros dos sons diferentes 

Nem é hora nem há mais tempo de ser paciente 

Você está enfrentando labirintos 

Que não te darão nenhuma direção. 

 

A negação de seus dias de infância é descoberta 

Quando você envelhece 

À medida que as paredes se rompem, 

Presto testemunho de que não há 

Fragrância nenhuma do perfume francês, 

A imagem do seu rosto 

Se confunde com o meu no espelho, 

Então apenas sinta o cheiro 

Deste momento. 

 

É minha dor repentina 

Sendo interrompida. 
  



 
A Infância, por Mohammad Ali Mirzaei 

  



 

 

  



Seus olhos estão se fechando 

Na derrota que sempre foi um lugar de passagem, 

O ponto de travessia de vários companheiros 

Que se jogaram para trás na água! 

 

Vimos isso e não dissemos nada, 

Testemunhas sem sentido! 

Testemunhas sempre em cena… 

 

O som da respiração debaixo d’água! 

Sem opção, eu me tornei um peixe 

No rio que me leva 

De terra em terra! 

 

Fisgado no gancho de um pescador 

Saí, andei de barco e fui colocado em uma sacola, 

A voz da respiração na prisão, 

Alguém continuou tossindo, 

Como no dia em que nos jogamos na água 

E não vimos mais nada. 

 

O som da respiração debaixo d’água! 

Sem opção, eu me tornei um peixe 

No rio que me leva 

De terra em terra! 
  



 

 

  



Nos lugares em que 

Ninguém te viu 

A tempestade de fome 

Cai sobre sua roupa preta, 

O sofrimento é um estranho 

Até que chegue a você 

Ataques sucessivos em sua direção, 

Dois corpos sonolentos 

Em decomposição! 

 

Repetições fúteis! 

Trocas de ideias, 

Ensinar a pressa 

Em uma sexta-feira de confusão, 

A cada sábado 

Uma parada da respiração 

Dentro do coração! 

 

Ela coloca um vestido vermelho 

E todo mundo se reúne no final de domingo, 

Com as mãos enroladas na garganta 

E a abstração usual 

Ela leva as crianças selvagens 

Para o fundo do quintal. 

 

Os assassinatos aumentaram 

E à tarde vamos recebê-lo, 

Quando ninguém mais aguenta ficar de pé 

Nós fazemos nossos corações de escudos, 

E sobre eles os ventos 

Nos levaram aos telhados dos templos, 

O escravo em pé e a pele 

Em seu corpo, um decreto. 
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O tapa nas crianças continua, 

É o som da guerra! 

Ninguém está ocupado brincando, 

Ninguém vai mimar você, 

Alguém passa pela esquina 

E você é a única pessoa cujo 

Colo seu irmão precisa para ter conforto. 

 

Antes de se afastar 

De todas as fábulas imaginárias, 

Seus batimentos cardíacos 

Depois de qualquer coisa 

Aceleram! 

 

Mãe, pai, 

E seu irmão amordaçam a boca 

Com um pedaço de pano 

E bebem a água, 

Sem correntes de ar se afastam de você. 

Você obtém o conforto dos blocos de cimento 

Mas os ataques aéreos 

Levam você para longe, onde… 

 

Lembre-se dos poderes das águas, 

Deste lado da tontura 

Gaiola dentro da gaiola! 

Alguém grita com mais força, 

Barras enferrujadas da porta, 

Umidade acima de suas cabeças 

E a noite passa pela metade, 

Pois grita mais claramente do que antes a cidade! 
  



 

 

  



Suas cabeças precisam implorar tanto 

Para que todo mundo 

Seja recuperado dos caixões! 

 

Lá, os guardas me viram, 

Eles têm a bala certa para atingir o alvo 

E eu devo tocar suas mãos o mais rápido possível. 

 

Eu não sinto nenhum conforto 

E deixo suas mãos estarem 

Ou pelo menos tocarei a distorção do mundo! 

 

Muitos têm esperado o milagre 

Deixe a boca cheia de sangue, 

Mantenha as gotas no copo e fuja! 

O soldado de fronteira encontrou você. 
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O que você vê 

Não é ninguém 

Além daquele que 

Zomba de nós. 

 

A ira habitual! 

A agonia dos dentes retidos! 

Insetos que comem 

O lenço na cabeça 

E o pensamento nos problemas! 

 

O número está nele, 

A oferta de seis corpos, 

E para obter consolo na própria terra 

Inclinamo-nos tranquilamente sobre ele. 

 

Ele está no mesmo lugar, 

Ele aperta suas costas suavemente 

E com o retorno da sua cabeça 

O golpe final é soprado em você. 
  



 

 

  



Nos tamanhos: pequeno, médio, grande, 

Você alcança o sangue 

Com todo o seu ser. 

 

O hospital que amputa seus membros, 

Remove seus dentes, 

E tenta sarar a dor. 

 

Na esquina 

A munição leva ao choro, 

Um corpo é sentido, 

Afaste-se dos vizinhos e da frieza, 

Envolva o corpo… 

 

A garota que está segurando as flores 

Pensou em ir para a América, 

Pensamento de ter livre-pensamento! 

Mas a cidade está em ruínas, 

Gritos… 
  



 

 

  



Você vai,  

E me deixa de mãos apaixonadas, 

Uma confusão de sentimentos e ideias viradas, 

Coração tão aflito e dispersos olhares, 

O vinho está fluindo de todos os lugares… 

 

Eu te ajudarei! 

Veja o que dorme e quer cantar, 

Pombos perdidos 

E eu passo por eles 

Sem os apontar. 

 

Minhas mãos  

Sempre em um coração 

Que eu não tenho! 

  

E eu mesmo dizendo 

Estou me arrependendo, 

E o canto escondido 

Se transformou em dois! 

 

Você vai, 

E me deixa de mãos apaixonadas, 

O meu ser é consumido 

Pela incerteza do destino.  
  



 

 

  



Eu não te vi nas capitais do mundo, 

Deixe-me passar 

Através da embaixada dos bombardeios. 

 

Eu fico pendurado, 

Nas vezes em que os pianos 

São tocados em restaurantes 

As distâncias são reduzidas ao mínimo… 

 

Podemos ser mortos 

E então eu chego perto de você, 

A porta do candelabro da cidade  

Está conectada a você. 

 

Quando os folhetos amontados um sobre o outro 

Pela cidade são espalhados 

Eu me perco nesse enxame sem saber, 

Conexão inexistente do seu ser. 
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Você abre a porta da sala 

E o som de gritos do recém-nascido surge. 

Os dois se fecharam na sala 

Para fugir da frieza do lado de fora. 

 

Sobre as ruínas do teto, 

Que atingiu o auge, 

Há som de gritos de uma fuga, 

Uma fuga sofredora 

Onde não há a menor tolerância 

E o romper com a pressão da raiz 

Afrouxa e transforma tudo em uma única voz, 

A música manda beijos 

E distrai seus ouvidos 

Por trás de portas fechadas. 
  



 

 

  



Réplicas de mim! 

Nós somos teimosos, 

Quando eles pesquisam redes de televisão 

Lendas céticas dominam, 

Seu ser encontrou significado nelas. 

 

Demolição contínua 

Em funções contínuas 

Nos lados de vidas perdidas! 

 

Eu me alcancei, pronto! 

E nós passamos por você, 

Por você. 

Sem qualquer momento, 

Dormimos e encontramos consolo 

Por um pouco de sono. 

 

Réplicas de mim! 

Demolição contínua 

Em funções contínuas 

Nos lados de vidas perdidas! 
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