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Devcni achar que ao menos a carta explicasse algo.

E se eu lhes disser que não havia carta —

éramos tantos os amigos e coubemos todos

no envelope vazio apoiado no lado do copo.

A vida na hora

A vida na hora.

Cena sem ensaio.

Corpo sem medida.

Cabeça sem reflexão.

Não sei o papel que desempenho.
Só sei que é meu, impermutável.

De que trata a peça

devo adivinhar já em cena.

Despreparada para a honra de viver,

ntal posso manter o ritmo que a peça impõe.
Improviso embora me repugne a improvisação.
Tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas.
Meu jeito de ser cheira a província.
Meus instintos são amadorismo.

Opavor do palco, me explicando, é tanto mais humilhante.
As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis.

Não dá para retirar as palavras e os reflexos,
inacabada a contagem das estrelas,

o caráter como o casaco às pressas abotoado
eis os efeitos deploráveis desta urgência.
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Sc eu pudesse ao menos praticar uma quarta-feira antes
ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez!

Mas já se avizinfia a sexta com um roteiro que não

[conheço.
Isso é justo — pergunto

(com a voz rouca

porque nem sequer me foi dado pigarrear nos bastidores).

Éilusório pensar que esta é só uma prova rápida
feita em acomodações provisórias. Não.
De pé em meio à cena vejo como é sólida.
Me impressiona a precisão de cada acessório.

Opalco giratório já opera há muito tempo.
Acenderam-se até as mais longínquas nebulosas.
Ah, não tenho dúvida de que é uma estreia.
E o que quer que eu faça,
vai se transformar para sempre naquilo que fiz.
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Utopia

Ilha onde tudo se esclarece.

Aqui se pode pisar no sólido solo das provas.

Não há estradas senão as de chegada.

Os arbustos até vergam sob o peso das respostas.

Cresce aqui a árvore da Suposição Justa

de galhos desenredados desde amanho.

A árvore do Entendimento, fascinantemente simples

junto à fonte que se chama Ah, Então É Isso.

Quanto mais denso o bosque, mais larga a vista

do Vale da Evidência.

Se há alguma dúvida, o vento a dispersa.

O eco toma a palavra sem ser chamado

e de bom grado desvenda os segredos dos mundos.

Do lado direito uma caverna onde mora o sentido.
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Do lado esquerdo o lago da Convicção Profunda.
A verdade surge do fundo e suave vem à lona.

Domina o vale a Inabalável Certeza.

Do seu cume se descortina a Essência das Coisas.

Apesar dos encantos a ilha é deserta

e as pegadas mitidas vistas ao longo das praias
se voltam sem exceção para o mar.

Como se daqui só se saísse

e sem voltar se submergisse nas profundezas.

Na vida imponderável.
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Excesso

Foi descoberta uma nova estrela,

o que não significa que ficou mais claro

nem que chegou algo que faltava.

A estrela é grande e longínqua,

tão longínqua que é pequeiaa,

menor até que outras

muito menores que ela.

A estranheza não teria aqui nada de estranho

se ao menos tivéssemos tempo para ela.

A idade da estrela, a massa da estrela, a posição da estrela,

tudo isso quiçá seja suficiente

para uma tese de doutorado

e uma modesta taça de vinho

nos círculos aproximados do céu:

o astrônomo, sua mulher, os parentes e os colegas,

ambiente informal, traje casual,

predominam na conversa os temas locais

e mastiga-se amendoim.

A estrela é extraordinária,

mas isso ainda não é razão

para não beber à saúde das nossas senhoras

incomparavelmente mais próximas.
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A estrela não tem conseqüência.

Não influi no clima, na moda, no resultado do jogo,

na mudança de governo, na renda e na crise de valores.

Não tem efeito na propaganda nem na indústria pesada.

Não tem reflexo no verniz da mesa de conferência.

Excedente em face dos dias contados da vida.

Pois o que há para perguntar,

sob quantas estrelas um homem nasce,

e sob quantas logo em seguida morre.

Nova.

— Ao menos me mostre onde ela está.

— Entre o contorno daquela nuvenzinha parda esgarçada

e aquele galhinho de acácia mais à esquerda.
— Ah — exclamo.

Paisagem com grão de areia

Nós o chamamos de grão de areia.

Mas ele mesmo não se chama de grão, nem de areia.

Dispensa um nome

geral, particular

passageiro, permanente,

errado ou apropriado.

De nada lhe serve nosso olhar, nosso toque.

Não se sente olhado nem tocado.

E ter caído no parapeito da janela

é uma aventura nossa, não dele.

Para ele é o mesmo que cair em qualquer coisa

sem a certeza de já ter caído,

ou de ainda estar caindo.

Da janela há uma bela vista para o lago,
mas a vista não vê a si mesma.

Existe neste mundo

sem cor e sem forma,

sem som, sem cheiro, sem dor.

Sem fundo o fundo do lago

e sem margem as suas margens.

Nem molhada nem seca a sua água.

Nem singular nem plural a onda
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que murmureja surda ao seu próprio murmúrio

ao redor de pedras nem grandes nem pequenas.

E tudo isso sob um céu por natureza inceleste,

no qual o sol se põe na verdade não se pondo

e se oculta não se ocultando atrás de uma nuvem

[insciente.

O vento a varre sem outra razão

que a de ventar.

Passa um segundo.

Dois segundos.

Três segundos.

Mas são três segundos somente nossos.

O tempo correu como um mensageiro com notícias

[urgentes.

Mas isso é só um síntile itosso.

Uma personagem inventada, a sua pressa imposta

e a notícia inumana.

7"

A curta vida dos nossos antepassados

Não eram muitos os que passavam dos trinta.

A velhice era privilégio das pedras e das árvores.
A infância durava tanto quanto a dos filhotes dos lobos.

Era preciso se apressar, dar conta da vida
antes que o sol se ptisesse,

antes que a primeira neve caísse.

Meninas de treze anos gerando filhos,

meninos de quatro rastreando ninhos de pássaros na moita,
jovens de vinte servindo de guias nas caçadas —
ainda há pouco não existiam, já não existem.

Os fins da infinitude rápido se juntavam.

As bruxas ruminavam maldições

ainda com todos os dentes da mocidade.

Sob os olhos do pai o filho se tornava homem.

Sob as órbitas do avô nascia o neto.

De todo modo, não contavam os anos.

Contavam as redes, os tachos, os ranchos, os machados.

O tempo, tão generoso para qualquer estrela no céu,
estendia-lhes a mão quase vazia

e a retirava rápido, como se tivesse pena.

Mais um passo, mais dois

ao longo de um rio brilhante,

que da treva emerge e na treva some.
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Não havia nem um instante a perder,

perguntas a postergar e iluminações tardias Primeira foto de Hitier

a não ser as que tivessem sido antes experimentadas.
A sabedoria não podia esperar os cabelos brancos.

Tinha que ver claro, antes que a claridade chegasse.
e ouvir toda voz, antes que ela se propagasse.

E quem é essa gracinha de tiptop?

0 bem e o mal — É 0 Adolfinho, filho do casal Hitier!

dele sabiam pouco, porém tudo: Será que vai se tornar um doutor em direito?

quando o mal triunfa, o bem se esconde; Ou um tenor da ópera de Viena?

quando o bem aparece, o mal fica de tocaia. De quem é essa mãozinha, essa orelhinha, esse olhinho.

Nem um nem outro se pode vencer [esse narizinho?

nem colocar a uma distância sem volta. De quem é essa barriguinha cheia de leite, ainda não se

Por isso se há alegria, é com um misto de aflição, [sabe:

se há desespero, nunca é sem um fio de esperança. de um tipógrafo, padre, médico, mercador?

A vida, mesmo se longa, sempre será curta. Quais caminhos percorrerão estas pernocas, quais?

Curta demais para se acrescentar algo. Irão para o jardinzinho, a escola, o escritório, o casório

com a filha do prefeito?

Anjinho, pimpolho, docinho de coco, raiozinho de sol,

quando chegou ao mundo um ano atrás,

não faltaram sinais na terra nem no céu:

gerânios na janela, um sol primaveril,

a mtrsica de um realejo no portão.

votos de bom augiário envoltos em papel crepom rosa,

pouco antes do parto, o sonho profético da mãe:

sonhar com uma pomba — sinal de boas-novas,

se for pega — vem uma visita muito esperada.

Toe, toe, quem é, é o coraçãozinho do Adolfinho que bate.
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Fralda, babador, chupeta, chocalho,

o menino, com a graça de Deus e bate na madeira, é sadio,

parecido com os pais, com um gatinho no cesto,

com os bebês de todos os outros álbuns de família.

Não, não vai chorar agora,

o fotógrafo atrás do pano preto vai fazer um clique.

Ateliê Klinger, Grabenstrasse Braunau,

e Braunau é uma cidade pequena mas respeitável,

firmas sólidas, vizinhos honestos,

cheiro de massa de pão e de sabão cinzento.

Não se ouve o ladrar dos cães nem os passos do destino.

Um professor de historia afrouxa o colarinho

e boceja sobre os cadernos.
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Ocaso do século

Era para ter sido melhor que os outros o nosso século xx.

Agora já não tem mais jeito,

os anos estão contados,

os passos vacilantes,

a respiração curta.

Coisas demais aconteceram,

que não eram para acontecer,

e o que era para ter sido

não foi.

Era para se chegar à primavera

e à felicidade, entre outras coisas.

Era para o medo deixar os vales e as montanhas.

Era para a verdade atingir o objetivo

mais depressa qtie a mentira.

Era para já não mais ocorrerem

algumas desgraças:

a guerra por exemplo,

e a fome e assim por diante.
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Era para ter sido levada a sério Filhos da época
a fraqueza dos indefesos,

a confiança e similares.

Quem quis se alegrar com o mundo

depara com uma tarefa Somos filhos da época
de execução impossível. e a época é política.

A burrice não é cômica. Todas as tuas, nossas, vossas coisas

A sabedoria não é alegre. diurnas e noturnas.

A esperança são coisas políticas.
já não é aquela bela jovem

etcetera, infelizmente. Querendo ou não querendo.

teus genes têm um passado político.
Era para Deus finalmente crer no homem tua pele, um matiz político.
bom e forte teus olhos, um aspecto político.
mas bom e forte

são ainda duas pessoas. 0 que voce diz tem ressonância,

0 que silencia tem um eco
Como viver — me perguntou alguém numa carta. de um jeito ou de outro político.
a quem eu pretendia fazer

a mesma pergunta. Até caminhando e cantando a canção

você dá passos políticos
De novo e como sempre. sobre um solo político.
como se vê acima.

não há perguntas mais urgentes Versos apolíticos também são políticos.
do que as perguntas ingênuas. e no alto a lua ilumina

com um brilho já pouco lunar.

Ser ou não ser, eis a questão.
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Qual questão, me dirão.

Uma questão política.

Não precisa nem mesmo ser gente

para ter significado político.

Basta ser petróleo bruto,

ração concentrada ou matéria reciclável.

Ou mesa de conferência cuja forma

se discutia por meses a fio:

deve-se arbitrar sobre a vida e a morte

numa mesa redonda ou quadrada.

Enquanto isso matavam-se os homens,

morriam os animais,

ardiam as casas,

ficavam ermos os campos,

como em épocas passadas

e menos políticas.
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Torturas

Nada mudou.

O corpo sente dor,

necessita comer, respirar e dormir,

tem a pele tenra e logo abaixo sangue,

tem uma boa reserva de unhas e dentes,

ossos frágeis, juntas alongáveis.

Nas torturas leva-se tudo isso em conta.

Nada mudou.

Treme o corpo como tremia

antes de se fundar Roma e depois de fundada,

no século XX antes e depois de Cristo,

as torturas são como eram, só a terra encolheu

e o que quer que se passe parece ser na porta ao lado.

Nada mudou.

Só chegou mais gente,

e às velhas culpas se juntaram novas,

reais, impostas, momentâneas, inexistentes,

mas o grito com que o corpct responde por elas

foi, é e será o grito da inocência

segundo escala e registro sempiternos.

Nada mudou.

Exceto talvez os modos, as cerimcânias, as danças.

79



0 gesto da mão protegendo o rosto.

f

Escrevendo um currículo
esse permaneceu o mesmo.

0 corpo se enrosca, se debate, se contorce.

cai se lhe falta o chão, encolhe as pernas.

fica roxo, incha, baba e sangra.

0 que é preciso?

Nada mudou. É preciso fazer um requerimento
Além do curso dos rios. e ao requerimento anexar um currículo.
do contorno das costas, matas, desertos e geleiras.

Entre essas paisagens a pequena alma passeia. 0 currículo tem que ser curto

some, volta, chega perto, voa longe. mesmo que a vida seja longa.

estranha a si própria, inatingível.

ora certa, ora incerta da sua existência, 1 Obrigatória a concisão eseleção dos fatos.
enquanto o corpo é, é, é Trocam-se as paisagens pelos endereços

e não tem para onde ir. i e a memória vacilante pelas datas imóveis.

! De todos os amores basta o casamento.

e dos filhos só os nascidos.

Melhor quem te conhece do que o teu conhecido.
Viagens só se for para fora.
Associações a quê, mas sempor quê.

1 Distinções sem a razão.

Escreva como se nunca falasse consigo

e se mantivesse à distância.

Passe ao largo de cães, gatos e pássaros,
de trastes empoeirados, amigos e sonhos.
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Antes o preço que o valor

e o título que o contetrdo.

Antes o número do sapato que aonde vai,

esse por quem você se passa.

Acrescente uma foto com a orelha de fora.

O que conta é o seu formato, não o que se ouve.

O que se ouve?

O matraquear das máquinas picotando papel.
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Funeral

"tcão de repente, quem podia adivinhar"
"nervos e cigarro, eu bem que avisei"
"mais ou menos, obrigado"

"desembrulhe essas flores"

"o irmão também foi do coração, deve ser de família"
"com essa barba eu nunca ia reconhecer você"
"a culpa é dele, estava sempre metido em alguma"
"aquele novo ia fazer odiscurso, não consigo encontrar ele"
"O Kazek está em Varsóvia, o Tadek no exterior"
"só você foi esperta, trouxe o guarda-chuva
"e daí que era o mais talentoso deles"
"um quarto de passagem, a Baska não vai concordar
"claro que ele tinha razão, mas isso ainda não é motivo
"com uma portinha esmaltada, adivinha quanto
"duas gemas, uma colherinha de açúcar"
"não era da conta dele, pra que isso"

"só azuis e só números pequenos"

"cinco vezes, e nenhuma resposta"

"que seja, eu podia, mas você também podia"
"ainda bem que pelo menos ela tinha esse cargo"
"não, não sei, talvez parentes"

"o padre é a cara do Belmondo"
"ainda não estive nesta parte do cemitério"
"sonhei com ele faz uma semana, foi um pressentimento"
"não é feia a filha"
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é o que nos espera a iodos"
deein pesames àviúva por mim, tenho que correr para'
no entanto em latim soava mais solene"

foi-se, acabou-se"

adeus, minha senhora"

que tal uma cerveja"
me ligue, a gente se fala"
o número quatro ou o doze"

vou pra cá"

'nós pra lá"
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Opinião sobre a pornografia

Não há devassidão maior que o pensamento.

Essa diabrura prolifera como erva daninha

num canteiro demarcado para margaridas.

Para aqueles que pensam, nada é sagrado.

0 topete de chamar as coisas pelos nomes,

a dissolução da análise, a impudicícia da síntese,

a perseguição selvagem e debochada dos fatos nus,

o tatear indecente de temas delicados,

a desova das idéias — é disso que eles gostam.

À luz do dia ou na escuridão da noite

se juntam aos pares, triângulos e círculos.

Pouco importa ali o sexo e a idade dos parceiros.

Seus olhos brilham, as faces queimam.

Um amigo desvirtua o outro.

Filhas depravadas degeneram o pai.

O irmão leva a irmã mais nova para o mau caminho.

Preferem o sabor de outros frutos

da árvore proibida do conhecimento

do que os traseiros rosados das revistas ilustradas,
toda essa pornografia na verdade simplória.

Os livros que os divertem não têm figuras.



A única variedade são certas frases

marcadas com a unha ou com o lápis.

E chocante em que posições,
com que escandalosa simplicidade

um intelecto emprenha o outro!

Tais posições nem o Kamasutra conhece.

Durante esses encontros só o chá ferve.

As pessoas sentam nas cadeiras, movem os lábios.

Cada qual coloca sua própria perna uma sobre a outra.
Dessa maneira um pé toca o chão,
o outro balança livremente no ar.

Só de vez em quando alguém se levanta,
se aproxima da janela

e pela fresta da cortina

espia a rua.
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Possibilidades

Prefiro o cinema.

Prefiro os gatos.

Prefiro os carvalhos sobre o Warta.

Prefiro Dickens a Dostoiévski.

Prefiro-me gostando das pessoas

do que amando a humanidade.
Prefiro ter agulha e linha à mão.

Prefiro a cor verde.

Prefiro não achar

que a razão é culpada de tudo.
Prefiro as exceções.

Prefiro sair mais cedo.

Prefiro conversar sobre outra coisa com os médicos.

Prefiro as velhas ilustrações listradas.

Prefiro o ridículo de escrever poemas

ao ridículo de não escrevê-los.

Prefiro, no amor, os aniversários não marcados,

para celebrá-los todos os dias.
Prefiro os moralistas

que nada me prometem.

Prefiro a bondade astuta à confiante demais.

Prefiro a terra à paisana.

Prefiro os países conquistados aos conquistadores.
Prefiro guardar certa reserva.

Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem.



Prefiro os contos de Grimm às manchetes dos jornais.

f

Gente na ponte
Prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas.

Prefiro os cães sem a cauda cortada.

Prefiro os olhos claros porque os tenho escuros.
Prefiro as gavetas.

Prefiro muitas coisas que não mencionei aqui Estranho planeta e nele essa gente estranha.
a muitas outras também não mencionadas. Sujeita ao tempo, não o reconhece.
Prefiro os zeros soltos Tem seu jeito de expressar seu desagrado.
do que postos em fila para formar cifras. Faz pequenas pinturas assim como esta:

Prefiro o tempo dos insetos ao das estrelas.

Prefiro bater na madeira. Nada especial à primeira vista.

Pteíiro não perguntar quanto tempo ainda e quando. Vê-se a água.

Prefiro ponderar a própria possibilidade Vê-se uma das suas margens.

do ser ter sua razão. Vê-se uma canoa forçando seu curso contra a corrente.

Vê-se uma ponte sobre a água e vê-se gente na ponte.

Essa gente claramente apressa o passo,

porque de uma nuvem escura

A questão é que ali nada mais acontece.

A nuvem não muda a cor nem a forma.

A chuva nem aumenta nem cessa.

A canoa navega sem se mover.

A gente na ponte corre

no mesmo lugar de ainda há pouco.

É difícil passar sem um comentário:
Esse não é de modo algum um quadro inocente.

Aqui o tempo foi suspenso.

Deixou-se de levar em conta suas leis.



Foi privado da influência no curso dos eventos.

Foi desrespeitado e insultado.

Por causa de um rebelde

um tal Hiroshige Utagawa,

(um ser t]ue por sinal,

como sói acontecer, faz muito que se foi),

o tempo tropeçou e caiu.

Talvez seja só uma simples brincadeira,

uma travesseira na escala de um par de galáxias,

em todo caso porém

acrescentemos o seguinte:

Tem sido de bom-tom há gerações

ter a obra em alta conta,

deslumbrar-se e comover-se com ela.

Tem aqueles para quem nem isso basta.

Ouvem até o barulho da chuva,

sentem as gotas frias no pescoço e nas costas,

olham a ponte e as pessoas,

como se lá também se vissem,

na mesma corrida que nunca termina

na estrada sem fim, eternamente à frente

e acreditam, na sua desfaçatez,

que de fato é assim.
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Alguns gostam de poesia

Alguns —

ou seja nem todos.

Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria.

Sem contar a escola onde é obrigatório

e os próprios poetas

seriam talvez uns dois em mil.

Gostam —

mas também se gosta de canja de galinha,
gosta-se de galanieios e da cor azul,
gosta-se de um xale velho,
gosta-se de fazer o que se tem vontade
gosta-se de alagar um cão.

De poesia —

mas o que é isso, poesia.

Muita resposta vaga

já foi dada a essa pergunta.

Pois eu não sei e não sei e me agarro a isso

como a uma tábua de salvação.
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Fim e começo As pontes têm que ser refeitas,
e também as estações.

De tanto arregaçá-las.

as mangas ficarão em farrapos.

Depois de cada guerra Alguém de vassoura na mão

alguém tem que fazer a faxina. ainda recorda como foi.

Colocar uma certa ordem Alguém escuta

que afinal não se faz sozinha. meneando a cabeça que se safou.

Mas ao seu redor

Alguém tem que jogar o entulho já começam a rondar

para o lado da estrada os que acham tudo muito chato.
para que possam passar

os carros carregando os corpos. Às vezes alguém desenterra

de sob um arbusto

Alguém tem que se atolar velhos argumentos enferrujados
no lodo e nas cinzas e os arrasta para 0 lixão.

em molas de sofás

em cacos de vidro Os que sabiam

e em trapos ensangüentados. 0 que aqui se passou

devem dar lugar àqueles

Alguém tem que arrastar a viga que pouco sabem.

para apoiar a parede, Ou menos que pouco.

pôr a-porta nos caixilhos, E por fim nada mais que nada.
envidraçar a janela.

Na relva que cobriu
A cena não rende foto as catrsas e os efeitos

e leva anos. alguém deve se deitar
E todas as câmeras já debandaram com um capim entre os dentes
para outra guerra. e namorar as nuvens.
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Gato num apartamento vazio

Morrer — isso não se faz a um gaio.

Pois o que há de fazer um gato

num apartamento vazio.

Trepar pelas paredes.

Esfregar-se nos móveis.

Nada aqui parece mudado

e no entanto algo mudou.

Nada parece mexido

e no entanto está diferente.

E à noite a lâmpada já não se acende.

Ouvern-se passos na escada

mas não são aqueles.

A mão que põe o peixe no pratinho

também já não é a mesma.

Algo aqui não começa

na hora costumeira.

Algo- não acontece

como deve.

Alguém esteve aqui e esteve,

e de repente desapareceu

e teima em não aparecer.

9-1

Cada armário foi vasculhado.

As prateleiras percorridas.
Explorações sob o tapete nada mostraram.
Até uma regra foi quebrada
e os papéis remexidos.
Que mais se pode lazer.
Dormir e esperar.

Espera só ele voltar,
espera ele aparecer.

Vai aprender

que isso não se faz a um gato.
Para junto dele

como quem não quer nada
devagarinho,

sobre patas muito ofendidas.
E nada de pularmiar no princípio.
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Amor à primeira vista

Ambos estão certos

de que uma paixão strbita os uniu.
E bela essa certeza,

mas é ainda mais bela a incerteza.

Acham que por não terem se encontrado antes
nunca havia se passado nada entre eles.

Mas e as ruas, escadas, corredores

nos quais há muito talvez se tenham cruzado?

Queri^ lhes perguntar,

se não se lembram —

numa porta giratória talvez

algum dia face a face?

um "desculpe" ém meio à multidão?

uma voz que diz "é engano" ao telefone?

— mas conheço a resposta.

Não, não se lembram.

Muito os espantaria saber

que já faz tempo

o acaso brincava com eles.

Ainda não de todo preparado
para se transformar no seu destino
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juntava-os e os separava

barrava-lhes o caminho

e abafando o riso

sumia de cena.

Houve marcas, sinais,

que importa se ilegíveis.

Quem sabe três anos atrás

ou terça-feira passada

uma certa folhinha voou

de um ombro ao outro?

Algo foi perdido e recolhido.

Quem sabe se não foi uma bola

nos arbustos da infância?

Houve maçanetas e campainhas

onde a seu tempo

um toque se sobrepunha ao outro.

As malas lado a lado no bagageiro.

Quem sabe numa noite o mesmo so^
que logo ao despertar se esvaneceu.

Porque afinal cada começo

é só continuação

e o livro dos eventos

está sempre aberto no meio.

Com uma obra completa
mais seleta do que as antologias
dos outros, Szymborska prova

que muitodagrandezase revela
naquilo que um autor se recusa a
escrever.Sua poesia já foi chamada
de filosófica e, condizentemente,
enfatiza antes a indagação
sistemática do que as eveqtuais
respostas, mas as perguntas
que dirige a uma realidade hostil
são tão atípicas (embora tàmbém
tão naturais e incontornáveis)

quanto as de um pré-socratico
que o túnel do tempo despejasse
no centro da principal área de
desastre do século XX. Fqí em
polonês que se escreveuámelhor
poesia dos últimos cinqüenta
ou sessenta anos, e, pelasimãos
deSzymborska, a geraçãóde
poetas que testemunhou á
Segunda Guerra e o Holoéausto,
a ocupação nazista e a tirania
comunista mostrou comò a
sanidade e a lucidez podem
brotar da terra arrasada.
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