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                     (...) creio que meus deveres de poeta não só me indicavam a  
fraternidade com a rosa e com a simetria, com o exaltado amor e  
com a nostalgia infinita,  senão também com as ásperas tarefas  
humanas que incorporei à minha poesia.

Não foi um simples recurso literário que Antonio Skármeta utiliza na novela “O carteiro e 

o poeta”, quando coloca as duas visões que mais nitidamente emergem da poesia de Neruda. 

Para o chefe de correios, Neruda era “o poeta do povo”, para o carteiro, “o poeta do amor”. No 

decorrer da história, porém, os dois poetas se fusionam. Através da poesia de amor, da metáfora 

do  mundo,  o  carteiro  se  transfigura.  A poesia  o  tornara  um ser  consciente  de  sua  condição 

humana como ser social capaz de mudar o mundo. Essa foi a tarefa, “em última instância”, do 

Poeta do povo.     

Homem entre os homens, o poeta Pablo Neruda, ultrapassou as fronteiras do seu país, da 

sua vida e do seu tempo. Ainda adolescente abandona sua terra natal, a Fronteira do sul do Chile 

chuvoso  e  florestal,  com sua  capa  preta  de  poeta  romântico,  para  iniciar  seu  percurso  pela 

humanidade e pela história e geografia do mundo. “Para saber e contar e contar para saber...tenho 

que começar  assim esta história de águas, plantas,  bosques,  pássaros,  povos, porque isso é a 

poesia, ao menos a minha poesia”, disse. A transcendência da sua obra não se limita à beleza do 

seu verso, à magia e perfeição da sua metáfora ou ao encantamento e sensibilidade dos seus 

poemas de amor. São cinqüenta anos de poesia que testemunham cinqüenta anos de história do 

mundo em que viveu. É o poeta símbolo, o poeta mito de uma geração e do século vinte. A sua 

poética  nos  faz  partícipes  da  sua história  e  da sua memória,  como também da  história  e  da 

memória universal, reafirmando o que ele sempre expressara: “a vida do poeta é a vida de todos 

nós”. 

 Seguindo a trajetória da sua vida, vemos como esta se vincula à sua obra, como está 

presente desde o seu primeiro até o seu último verso, que é impossível deslindá-las. Fala de amor, 

de guerra e de paz. Também fala o poeta através do tempo, como um homem do ano 2000 e 

ressuscita os silenciosos escravos incas de Machu Pichu (Sube a nacer conmigo hermano), como 

1 - Publicado em MACIEL, David; MAIA, Cláudio e LEMOS, Antonio Henrique (Orgs.). Revolução Russa:  
Processos, personagens e influências. Goiânia: CEPEC, 2007, p. 381-408.
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também glorifica grandes homens e fatos sublimes do século, como foi a Revolução Russa, sua 

figuras e seus símbolos. Podemos dizer que poetizou a historia ou que “historizou a poesia”.

O caráter autobiográfico da poesia de Neruda faz dela uma poesia contadora, poesia que 

conta e conversa, monumento da memória individual e coletiva. Conta as preocupações, as dores, 

as alegrias, os desejos e os sonhos dos homens, descobrindo pouco a pouco o “ser social”, sujeito 

histórico, construtor do seu destino, transformador do mundo.     

Sendo fiel ao que ele sempre afirmou: “Se querem saber quem sou, perguntem a minha 

poesia”, falarei através da sua palavra. Para isso utilizo como fontes primárias poemas e as suas 

Memórias reunidas no livro Confieso que he vivido.

Os poemas serão transcritos na sua língua original. Sinto-me autorizada pela palavra da 

nossa poetisa - mestra Gabriela Mistral que, chegando ao Brasil, disse ser as línguas portuguesas 

e espanholas as mais próximas carnal e ideologicamente. A tradução dos textos em prosa são 

porém da minha responsabilidade. O pecado para com a poesia é que ela pode perder seu ritmo, 

melodia, rima ou cadência, o que faz dela ser poesia. 

         

A poesia

 

Quando o mundo era estremecido pela Revolução de 1917, um menino chamado Neftalí 

escrevia poemas no sul do Chile. Nasceu em Parral, um povoado situado na zona da Fronteira, na 

Araucania, região onde tinha sido reduzido o povo mapuche, conhecido ainda como Araucanos 

(glorificados por ter resistido à invasão espanhola durante trezentos e cinqüenta anos). 

Cresceu o menino olhando a paisagem geográfica e humana da Araucania. Nesta terra 

brumosa, sob a chuva, “minha única personagem inesquecível”, foi a chuva, escreve nas suas 

Memórias. Era uma chuva austral, fria, contínua, que caia interminável desde o céu gris, como 

agulhas de vidro e podia durar meses, anos....lembra. Sob a chuva, o trem “lastrero”, que seu pai 

conduzia carregando lastro para cobrir os trilhos, evitando que os levasse o vento e a água. No 

trem viajavam os trabalhadores que picavam a pedra e aqui o menino soube da sua miséria. Sob a 

chuva, a floresta com seus mistérios. Descobre ele as formas, as cores, os sons da natureza, o 

palpitar da vida. 

Foi nesse mundo que foi colhendo material para sua poesia, que se forjou a alma do poeta. 

Com um olhar que vê além, que vê o fundo das coisas, porque o poeta, como ele disse, não vê o 

mistério, é o próprio mistério. Assim conta em seu poema La Poesia 
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Y fue a esa edad…llegó la poesía a buscarme.

No sé, no sé de donde salió, de invierno o río.

No sé cómo ni cuándo, no, no eran voces, 

no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba, 

desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, 

entre juegos violentos, o regresando solo, 

allí estaba sin rostro y me tocaba2. 

 

“Sem  olhar  em  nenhuma  direção,  livremente,  incontenivelmente,  soltaram-se  meu 

poemas”, declara. Abandonando a cidade natal, se deteve na cidade de Temuco onde escrevia na 

revista  Claridad,  na  qual  se  incorporou  como  “militante  político  e  literário”.  Nesta  cidade, 

também de  passagem,  dirigia  o  Liceu  de Meninas  a  poetisa  Gabriela  Mistral  de cujas  mãos 

recebera o jovem poeta as obras dos grandes “russos sombrios”, Dostoievski, Chejov, Tolstoi, 

que o acompanhariam para sempre.     

Logo chega a Santiago a estudar ao Instituto Pedagógico onde publica Crepusculário, seu 

primeiro Livro, com 18 anos de idade. Lembramos aqui dele porque, porque dele Neruda escreve: 

“Acredito que nenhum artesão pode ter, como o poeta tem, por uma vez só durante a vida, esta 

embriagadora  sensação do primeiro  objeto  criado com sua mãos,  com a desorientação  ainda 

palpitante dos seus sonhos. É um momento que já nunca más voltará.” (Confieso que he vivido, p. 

75). 

Aqui em Temuco, conta “se misturou a política na minha poesia e na minha vida. Não era 

possível fechar a porta para a rua dentro dos meus poemas, assim como também não era possível 

fechar a porta ao amor, à vida,  à alegria ou à tristeza no meu coração de jovem poeta”. (Id.p.76). 

Depois veio o livro dos  Vinte poemas de amor e uma canção desesperada, que para o 

poeta foi o Romance de Santiago, o “livro que amo porque apesar da sua aguda melancolia está 

presente nele o gozo da existência”. Em pouco tempo seria considerado o Cantar dos cantares da 

poesia  latino-americana.  Jovens  e  poetas  do  mundo  inteiro  declamaram:  “Puedo  escribir  los 

versos mas tristes esta noche – escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los 

astros a lo lejos….” 

Com  seu  pai  ferroviário,  gostava  de  percorrer  as  obras  ferroviárias,  os  trilhos,  as 

maestranzas, que eram as oficinas onde se forjava o ferro. Na sua poesia juvenil, se anuncia já o 

2 Primeira estrofe do poema La poesia (Memorial de Isla Negra)
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conteúdo social, explícito ou oculto. Este poema adolescente que anuncia já, seu extraordinário 

gênio poético, expressa a sua dor pelo homem humilhado e ofendido. “Quando ainda o panorama 

da minha vida era obscuro para mim”, conta.         

MAESTRANZAS DE NOCHE  (Crepusculario)

HIERRO negro que duerme, fierro negro que gime

por cada poro un grito de desconsolación.

Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, 

los caldos en que el bronce derritió su dolor.

Aves de qué lejano país desventurado 

graznaron en la noche dolorosa y sin fin?

Y el grito se me crispa como un nervio enroscado

o como la cuerda rota de un violín.

Cada máquina tiene una pupila abierta

para mirarme a mí.

En las paredes cuelgan las interrogaciones, 

florece en las bigornias el alma de los bronces

y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos.

Y entre la noche negra —desesperadas—- corren

y sollozan las almas de los obreros muertos.

Os Caminhos do mundo

Da Fronteira a Santiago, logo ao mágico e fascinante porto de Valparaíso, com livros já 

publicados e sua famosa capa preta de poeta romântico (na realidade era do seu pai ferroviário), 

com o  seu  novo nome,  Pablo  Neruda  resolve  sair  de  Chile  iniciando  sua  peregrinação  pelo 

mundo. Queria Paris, era o mais certo, mas pela dificuldade econômica e por um acaso do destino 
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foi para o Oriente. Como cônsul. Os poetas pobres para poder escrever neste mundo sem mecenas 

devem ter cargos diplomáticos, foi o caso também de Gabriela Mistral.

      

Espanha no Coração

Com esse cargo Neruda chegou à Espanha,  à  cidade de Barcelona.  Desde o primeiro 

momento se integrou de corpo e alma a esse país. Sentiu-se fascinado, posso dizer, apaixonado 

pela sua gente pela sua cultura, seus intelectuais e seus poetas. Grandes figuras do mundo da arte 

formavam  parte  do  grupo,  “companheiros  de  poesia  e  alegria”,  dizia.   Se  encontravam 

diariamente em casas ou cafés.  Boêmio e andarilho, amante também das coisas, “amo as coisas 

louca,  loucamente”  disse  na  Ode  às  coisas,  vagava  com poetas,  pintores  e  escultores  pelos 

mercados buscando coisas e em barulhentos grupos a comer, a beber e a cantar. Integrado com os 

poetas da geração de 27, manteve amizade estreita e profunda, baseada na admiração mútua com 

Frederico Garcia Lorca e Rafael Alberti.   Conta3:    

Passaram muitos anos da minha vida, fui embora pelos mares, muito longe.  

Morei  na Índia,  no Japão,  na China.  Morei  no que hoje  é  Indonésia  e  no 

caminho  de  retorno  fiquei  por  alguns  anos,  para  mim  muito  definitivos,  

definitórios,  em Espanha. Aonde entrei  no meio da guerra.  E no meu livro 

Espanha no Coração quis refletir toda aquela tomada de consciência e essa 

mudança que passou por minha poesia enchendo-a de lutas e dores que não 

pertenciam ao meu povo senão a outros.  

E  quando  muitos  se  perguntaram  por  que  minha  poesia  mudava,  eu  algo 

respondi neste poema:   

EXPLICO ALGUNAS COSAS  (De España en el Corazón)

Preguntaréis: ¿Y dónde están las lilas?

¿Y la metafísica cubierta de amapolas?

¿Y la lluvia que a menudo golpeaba

sus palabras llenándolas

de agujeros y pájaros? 

3 Pablo Neruda. Algo de mi vida. .DISCMEDI,S.A. Barcelona. 
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Os voy a contar todo lo que me pasa. 

Yo vivía en un barrio 

de Madrid, con campanas, 

con relojes, con árboles.

Desde allí se veía 

el rostro seco de Castilla 

como un océano de cuero.

Mi casa era llamada

la casa de las flores, porque por todas partes 

estallaban geranios: era

una bella casa

con perros y chiquillos. 

Raúl, ¿te acuerdas?

¿Te acuerdas, Rafael?

Federico, ¿te acuerdas

debajo de la tierra,

te acuerdas de mi casa con balcones en donde

la luz de junio ahogaba flores en tu boca?

¡Hermano, hermano! 

Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, 

aglomeraciones de pan palpitante, 

mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua 

como un tintero pálido entre las merluzas:

el aceite llegaba a las cucharas,

un profundo latido

de pies y manos llenaba las calles, 

metros, litros, esencia

aguda de la vida,

pescados hacinados,

contextura de techos con sol frío en el cual

la flecha se fatiga,

6



delirante marfil fino de las patatas, 

tomates repetidos hasta el mar.

Y una mañana todo estaba ardiendo

y una mañana las hogueras

salían de la tierra

devorando seres,

y desde entonces fuego,

pólvora desde entonces, 

y desde entonces sangre.

Bandidos con aviones y con moros,

bandidos con sortijas y duquesas, 

bandidos con frailes negros bendiciendo 

venían por el cielo a matar niños,

y por las calles la sangre de los niños 

corría simplemente, como sangre de niños.

Chacales que el chacal rechazaría, 

piedras que el cardo seco mordería escupiendo, 

víboras que las víboras odiaran!

Frente a vosotros he visto la sangre 

de España levantarse

para ahogaros en una sola ola 

de orgullo y de cuchillos!

Generales

traidores:

mirad mi casa muerta, 

mirad España rota:

pero de cada casa muerta sale metal ardiendo 

en vez de flores, 

pero de cada hueco de España 

sale España, 
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pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, 

pero de cada crimen nacen balas 

que os hallarán un día el sitio 

del corazón.

Preguntaréis por qué su poesía 

no nos habla del sueño, de las hojas, 

de los grandes volcanes de su país natal?

Venid a ver la sangre por las calles,

venid a ver

la sangre por las calles, 

venid a ver la sangre 

por las calles! 

Neruda escreve este poema dominado pelo horror, pela fúria e pela dor que a guerra tinha 

significado.  Qual  leão  ferido  clama  pelos  seus  companheiros  assassinados,  pela  violenta 

interrupção dessa inserção plena, intensa e vivencial na bela Espanha agora desolada, berço dos 

grandes poetas, “os rios de Espanha”: Quevedo, Calderón e Góngora, que ele redescobre agora 

pisando a sua terra. O que Picasso dissera em Guérnica, ele conta neste iracundo poema que por 

airado não perde a beleza da metáfora. Essa Espanha amada e admirada, agora ensangüentada: 

“Olhai minha casa morta, olhai Espanha rota”. E à dor se junta o sentimento de vindicação: “Mas 

de cada criança morta sairá um fuzil com olhos, mas de cada crime nascem balas que os acharão 

um dia um sitio no coração”.

É um grito, o pranto de um coração dilacerado ante seu mundo destruído, ante a sua dor e a 

dos outros, ante Federico assassinado: “A guerra de Espanha, que mudou minha poesia começou 

com o desaparecimento de um poeta”.  

Se tivessem buscado dificilmente, passo a passo por todos os cantos a  

quem sacrificar,  como se sacrifica um símbolo, não teria se achado o 

popular espanhol, em velocidade e profundidade (...)  Escolheram para 

dobregar e martirizar Espanha, esgotá-la no seu perfume mais rápido,  

quebrá-la  em  sua  respiração  mais  veemente,  cortar  seu  riso  mais 

indestructível.   (NERUDA, Para nacer he nacido, pp. 69).
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A amizade  que os  unia  passava,  além da poesia,  pela  concepção de mundo dos dois 

poetas. “Eu nunca serei político. Eu sou revolucionário, porque não há verdadeiro poeta que não 

seja revolucionário", disse Frederico, e essa foi a razão e a sem-razão da sua morte. Fala-se muito 

sobre o Neruda parcelado. É o poeta do amor, é o poeta do povo? o político, o combatente, o 

revolucionário,  o rebelde? é o poeta comunista? A necessidade de qualificar e definir que as 

pessoas tem, os teóricos, os acadêmicos o os literatos, que Neruda detestava, se atormentam no 

esforço por descobrir e definir cada um entre todos, e incluso delimitar cronologicamente, a sua 

metamorfose. É a sua uma poesia total, como ele foi um homem total, acolhido a famosa sentença 

de Terencio que disse. “Sou homem e nada que é humano me é alheio”, e ele vai além. “Comeria 

toda a terra,  comeria todo o mar”, escreve.  E olha e poetiza a existência toda; assim, sua poesia 

é ontológica, metafísica, existencial, quotidiana. Canta, tanto à América como ao homem infinito, 

à cebola como às tesouras.

Tendo em conta essa natureza multifasética da sua poesia, que em seu caminhar vai se 

abrindo cada vez mais, como um leque temático, devemos reconhecer, no entanto, que ele foi 

rigoroso em reiterar a ruptura que ela sofre após a experiência fatídica da guerra de Espanha:

                    

Ao final desta época, como se toda este longa viagem tivesse sido inútil fico  

novamente  sozinho  nos  territórios  recém  descobertos.  Como  na  crise  do 

nascimento,  como o  começo alarmante  e  alarmado do terror  metafísico  de  

onde brota o manancial dos meus primeiros versos, como num novo crepúsculo  

que minha própria criação tem provocado, entro numa agonia e numa segunda  

solidão. Para onde ir?      

(...)  Mas  o  mais  próximo,  o  mais  fundamental,  o  mais  extenso,  o  mais  

incalculável não aparecia senão agora no meu caminho.  Tinha pensado em 

todos os mundos, mas não no homem. Tinha explorado com crueldade e agonia  

o coração do homem; sem pensar nos homens tinha visto cidades, mas cidades  

vazias;  tinha  visto  fábricas  de  trágica  presença  mas  não  tinha  visto  o  

sofrimento sob os tetos, nas ruas, nas estações, nas cidades, no campo.  

As primeiras balas que atravessaram os violões de Espanha, quando em vez de  

sons  saíram  delas  borbotões  de  sangue,  minha  poesia  se  detém  como  um 

fantasma. Desde então meu caminho se junta com o caminho de todos. E de  

pronto vejo que desde o sul da solidão tenho ido para o norte, que é o povo, o  
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povo ao qual minha poesia quisera servir de espada e de lenço, para secar o  

suor  das  suas  grandes  dores  e  para  lhe  dar  uma  arma  na  luta  do  pão.  

(Confieso que he vivido,  p. 209)      

Escolhi um caminho. 

Uma vez mais, Espanha. “Embora a carteira de militante a tivesse recebido muito mais 

tarde no Chile, quando ingressei oficialmente ao partido, creio ter me definido a mim mesmo 

como  um  comunista  durante  a  guerra  de  Espanha.  Muitas  coisas  contribuíram  para  minha 

profunda convicção”. (p. 191). 

A  opção  pelo  Partido  Comunista  teve  muito  a  ver  com  a  sua  experiência  com  os 

anarquistas espanhóis. Ante a turbação ideológica e a atitude destrutiva dos seus adeptos que “em 

bandas pululavam pela noite de Madri”, os comunistas eram a única força organizada (...) e a 

força moral que mantinha a resistência e a luta anti-fascista. “Simplesmente: havia que escolher 

um caminho. Foi isso que eu fiz naqueles dias e nunca terei que me arrepender de uma decisão 

tomada entre as trevas daquela época trágica”. (Id. p. 193).      

Voltando  ao  Chile,  percorrendo-o  na  sua  longa  geografia,  encontrou  que  nada  havia 

cambiado.  Viu que no norte  seco e silencioso os  mineiros  viviam em condições  subumanas. 

“Tinha que me decidir”:    

Minha poesia e minha vida tem transcorrido como uma torrente de águas  

do  Chile,  nascida  da  profundidade  secreta  das  montanhas  austrais,  

dirigindo  sem  cessar  uma  saída  marinha  ao  movimento  das  suas  

correntes. Minha poesia não rejeitou nada do que pode trazer em seu 

caudal; aceitou a paixão, desenvolveu o mistério, y abriu-se passo entre  

os corações do povo”. (...) esse é o laurel da minha poesia, esse buraco 

nessa  pampa  terrível,  de  onde  sai  um mineiro  a  quem  o  vento  e  as  

estrelas do Chile lhe disseram muitas vezes: “não estas só, há um poeta  

que pensa nas tuas dores”. Ingressei no Partido Comunista do Chile no  

dia 15 de julho de 1945. (Id.p. 241,242)
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Foi eleito senador da república tendo durado pouco no cargo. Assumiu a presidência do 

Chile um traidor que decretou a caça aos comunistas. O poeta conta: “O miserável tinha uma 

mentalidade  insignificante,  mais  retorcida”.  A  mesma  noite  que  decretou  a  repressão 

anticomunista convidou  dois operários para jantar com ele. Após o jantar os deixou na porta 

sumido em lágrimas e abraçando-os falou: “choro porque ordenei encarcerá-los. À saída serão 

detidos e não sei se voltarei a vê-los”.  

O Partido

O poeta do presente tem buscado uma saída às suas angústias. Alguns  

escaparam para  o  misticismo,  ou  para  o  sonho  da  razão.  Outros  se 

sentem fascinados pela violência espontânea e destrutiva da juventude,  

passaram a ser  imediatistas,  sem considerar  que esta experiência,  no 

mundo atual, tem conduzido sempre à repressão e ao suplício estéril. 

Encontrei  no  meu  partido,  o  partido  comunista  de  Chile,  um  grupo 

grande de  pessoas  simples,  que  tinha  deixado muito  longe  a  vaidade  

pessoal, o caudilhismo, os interesses materiais.  Senti-me muito feliz de 

conhecer gente honrada que lutava por uma honradez comum, ou seja,  

justiça. (Id, p. 435). 

No partido encontrou o poeta  o lugar onde se realizavam os seus ideais  mais  do que 

políticos,  humanos.  Uma  conduta  ética  e  moral  coerente,  fraternidade,  força  combativa, 

“companheiros”.  Através dele, a superação da morte e da solidão:  

 A MI  PARTIDO  (Canto general)

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco

Me has agregado la fuerza de todos los que vienen.

Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.

Me has dado la libertad que no tiene el solitario.

Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.

Me  diste la rectitud que necesita el árbol. 

Me enseñaste a ver la unidad y  la diferencia de los hombres.
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Me mostraste cómo el dolor de un ser  ha muerto en la victoria de todos. 

Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.

Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.

Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.

Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad  de la alegría.

Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mi mismo.              

Pensei entregar-me ao meu trabalho literário com mais devoção e força.  

O contato de Espanha tinha me  fortificado e amadurecido...  As horas  

amargas da minha poesia deviam terminar. O subjetivismo melancólico  

dos meus 20 poemas de amor e o patetismo doloroso de Residencia en la 

Tierra tocavam a seu fim. Me pareceu encontrar uma beta enterrada, não  

sob  as  rochas   subterrâneas,  senão sob  as  folhas  dos  livros.  Pode  a  

poesia servir  aos  nossos semelhantes? Pode acompanhar as lutas  dos 

homens? Já havia caminhado bastante pelo terreno do irracional e do  

negativo. Devia me deter e buscar o caminho do humanismo, desterrado 

da  literatura  contemporânea,  mas  enraizado  profundamente  às 

aspirações  do  ser  humano.  Comecei  a  trabalhar  no  meu  “Canto  

General”. (Id, p. 196)

A sua vida, a sua história, os acontecimentos do mundo vão invadindo a sua alma e a sua 

palavra.  Ele  vive,  como  toda  uma  geração  da  primeira  metade  do  século  vinte,  a  Gloriosa 

Revolução de Outubro como um canto de amor e de esperança para os povos oprimidos e contra 

a exploração do homem pelo homem. Sua arma, seu locus  de ação foi a sua poesia. Pode (a 

poesia) acompanhar a luta dos homens?  Pergunta-se.    

Havia que se decidir

O tema russo, o motivo soviético, expressa e representa a homenagem a uma concepção 

de  mundo.  As figuras  dirigentes,  o  Exército  Vermelho,  o  povo soviético,  seus  intelectuais  e 

artistas,  sua  geografia  física  e  humana,  suas  cidades  constituem o  símbolo  desse  ideal.  São 

elementos sacralizados pelo ideal comunista, que ele entende como um caminho do humanismo, 

enraizado  nas  aspirações  do  ser  humano.  Era  esse  o  imaginário  da  esquerda  da  época:  “A 
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existência da União Soviética, seu aperfeiçoamento e seu poder me parecem a pedra angular do 

progresso da humanidade”, escreve.   Sua poesia conta a sua percepção deste histórico processo. 

Visitando  por  primeira  vez  a  União  Soviética  Neruda,  emocionado,  também  está 

alucinado  ante  a  beleza  do país  e  a  riqueza  dos  monumentos  históricos  russos.  “E as  novas 

lembranças  imortais  (conta):  “O  Cruzeiro  Aurora, cujos  canhões,  unidos  ao  pensamento  de 

Lênin, derrubaram os muros do passado e abriram as portas da história”. Na apologética Oda a 

Lenin, intérprete de um ideal, poetiza Neruda o imaginário da Revolução, filha de Lenin, clara e 

decisiva, que tem chegado estremecendo o mundo. Ele foi a sabedoria, o visionário, representou 

o Homem Novo dirigindo a construção de um mundo novo: “O velho coração do mundo latiu de 

outra maneira”.            

ODA A LENIN (Navegaciones y regresos)  

La revolución tiene 40 años. 

Tiene la edad de una joven madura. 

Tiene la edad de las madres hermosas,

Cuando nació, 

en el mundo 

la noticia se supo 

en forma diferente.

-Qué es esto? - se preguntaban los obispos-

se ha movido la tierra,

no podremos seguir vendiendo cielo.

Los gobiernos de Europa,

de América ultrajada,

los dictadores turbios,

leían en silencio

las alarmantes comunicaciones.

Por suaves, por profundas

escaleras

subía un telegrama,
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como sube la fiebre

en el termómetro;

ya no cabía duda,

el pueblo había vencido,

se transformaba el mundo.

Lenin, para cantarte 

debo decir adiós a las palabras;

debo escribir con árboles, con ruedas

con arados, con cereales.

Eres concreto como

los hechos y la tierra.

No existió nunca

un hombre más terrestre

que V. Uliánov.

Hay otros hombres altos

que como las iglesias acostumbran

conversar con las nubes,

son altos hombres solitarios.

Lenin sostuvo un pacto con la tierra.

Vio más lejos que nadie.

Los hombres,

los ríos, las colinas,

las estepas,

eran un libro abierto

y él leía,

leía más lejos que todos,

más claro que ninguno.

Él miraba profundo

en el pueblo, en el hombre,

miraba al hombre como a un pozo,
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lo examinaba como

si raerá un mineral desconocido

que hubiera descubierto.

Había que sacar las aguas del pozo,

había que elevar la luz dinámica,

el tesoro secreto

de los pueblos

para que todo germinara y naciera,

para ser dignos del tiempo y de la tierra.

Cuidad de confundirlo con un frío ingeniero, 

cuidad de confundirlo con un místico ardiente. 

Su inteligencia ardió sin ser jamás cenizas, 

la muerte no ha helado aún su corazón de fuego.

Me gusta ver a Lenin pescando en la transparencia 

del lago Razliv, y aquellas aguas son 

como un pequeño espejo perdido entre la hierba 

del vasto norte frío y placeado:

soledades aquellas, hurañas soledades, 

plantas martirizadas por la noche y la nieve, 

el ártico silbido del viento en su cabaña. 

Me gusta verlo allí solitario escuchando 

el aguacero, el tembloroso vuelo 

de las tórtolas,

la intensa pulsación del bosque puro. 

Lenin atento al bosque y a la vida, 

escuchando los pasos del viento y de la historia 

en la solemnidad de la naturaleza.

Fueron algunos hombres sólo estudio, 

libro profundo, apasionada ciencia, 

y otros hombres tuvieron 

15



como virtud del alma el movimiento.

Lenin tuvo dos alas:

el movimiento y la sabiduría.

Creó en el pensamiento,

Descifró los enigmas,

Fue rompiendo las máscaras

de la verdad y el hombre 

y estaba en rodas partes, 

estaba al mismo tiempo en todas partes.

Así, Lenin, tus manos trabajaron 

y tu razón no conoció el descanso 

hasta que desde todo el horizonte 

se divisó una nueva forma:

era una estatua ensangrentada,

era una victoriosa con harapos,

era una niña bella como la luz,

llena de cicatrices, manchada por el humo.

Desde remotas tierras los pueblos la miraron

era ella, no cabía duda,

era la Revolución.

El viejo corazón del mundo latió de otra manera. 

Lenin, hombre terrestre, 

tu hija ha llegado al cielo. 

Tu mano 

mueve ahora 

claras constelaciones. 

La misma mano 

que firmó decretos 

sobre el pan y la tierra 

para el pueblo,

la misma mano
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se convirtió en planeta:

el hombre que tú hiciste me construyó 

una estrella.

Todo ha cambiado, pero

fue duro el tiempo

y ásperos los días.

Durante cuarenta años aullaron

los lobos junto a las fronteras:

quisieron derribar la estarna viva,

quisieron calcinar sus ojos verdes,

por hambre y fuego

y gas y muerte

quisieron que muriera

tu hija, Lenin,

la victoria,

la extensa, firme, dulce, fuerte y alta

Unión Soviética.

No pudieron.

Faltó el pan, el carbón,

faltó la vida,

del cielo cayó lluvia, nieve, sangre,

sobre las pobres casas incendiadas,

pero entre el humo

y a la luz del fuego

los pueblos más remotos vieron la estatua viva

defenderse y crecer, crecer, crecer

hasta que su valiente corazón

se transformó en metal invulnerable.

Lenin, gracias te damos los lejanos.

Desde entonces, desde tus decisiones
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desde tus pasos rápidos y tus rápidos ojos

no están los pueblos solos

en la lucha por la alegría.

La inmensa patria dura,

la que aguantó el asedio,

la guerra, la amenaza,

es torre inquebrantable.

Ya no pueden matarla.

Y así viven los hombres

otra vida,

y comen otro pan

con esperanza,

porque en el centro de la tierra existe

la hija de Lenin, clara y decisiva.

Gracias, Lenin,

por la energía y la enseñanza,

gracias por la firmeza,

gracias por Leningrado y las estepas,

gracias por la batalla y por la paz,

gracias por el trigo infinito,

gracias por las escuelas,

gracias por tus pequeños

titánicos soldados,

gracias por este aire que respiro en tu tierra

que no se parece a otro aire:

es espacio fragante, 

es electricidad de enérgicas montañas.

Gracias, Lenin, 

por el aire y el pan y la esperanza.
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A  sua opção política, a sua militância se sustentam na sua concepção de mundo. Ele a 

vive como um atuar, como um oficio em prol do bem humano. É atingir “a plenitude da alma”,  a 

busca  da  verdade.  Não  foi  Neruda  um  militante  político  profissional  nem  um  teórico  do 

“marxismo leninismo”.  Não foi um propagandista  político,  embora levase seu discurso e sua 

poesia às platéias do mundo todo. Seu tema e a luta era pelo homem, por um vida digna e justa, 

em que todos pudessem ser felizes.  Para isso uma sociedade justa num mundo em que houvesse 

um lugar para todos por igual: “Toquei de repente toda la injustiça. A fome não era só a fome, 

senão a medida do homem”, disse no poema  La injusticia.   Ser comunista era isso: ar, pão e 

esperança.       

Talvez por isso sua reação perante os caminhos que tomou a história da União Soviética 

não foram tratados por ele políticamente, senão que expressados em alegorias e metáforas. Fato 

que não deve surpreender já que, ao final,  essa foi a forma em que ele se expressou toda sua 

vida.  Ser  stalinista  na  época  não  era  maquiavelismo,  era  a  imagem da  fábula  que  tinhamos 

construido. 

Deixemos ele falar: 

Muitos têm me achado um convicto stalinista. Fascistas e reacionários,  

me pintaram como um exegeta lírico de Stalin. Nada disso me irrita em 

especial.  Todas  as  conclusões  se  fazem  possíveis  numa  época 

diabolicamente confusa.  

A íntima tragédia para nós os comunistas foi nos darmos conta de que,  

em diversos aspectos do problema Stalin, o inimigo tinha razão. A esta  

revelação  que  sacudiu  a  alma,  subseguiu  um  doloroso  estado  de  

consciência. Alguns se sentiram enganados: aceitaram violentamente a  

razão  do  inimigo,  passaram  às  suas  filas.  Outros  pensaram  que  os  

espantosos fatos, revelados implacavelmente no XX Congresso, serviam 

para  demonstrar  a  inteireza  de  um partido  comunista  que  sobrevivia 

mostrando  ao  mundo  a  verdade  histórica  e  aceitando  a  própria 

responsabilidade.  

Se bem é certo que essa responsabilidade nos atingia a todos, o  

fato de denunciar aqueles crimes nos devolvia à autocrítica e à análise –  
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elementos  essenciais  de  nossa  doutrina  –  e  nos  dava  as  armas  para 

impedir que coisas tão horríveis pudessem repetir –se. 

Esta tem sido minha posição: por sobre as trevas, desconhecidas para  

mim, da época stalinista, surgia ante os meu olhos o primeiro Stalin, um 

homem  principista  e  bonachão,  sóbrio  como  um  anacoreta,  defensor  

titânico da revolução. Ademais, este pequeno homem de grandes bigodes  

se agigantou na guerra; com seu nome nos lábios, o Exercito Vermelho 

atacou e pulverizou a fortaleza dos demônios hitlerianos. Sem embargo, 

dediquei um só dos meus poemas a essa poderosa personalidade.  Foi  

com ocasião da sua morte.  Pode achá-lo em qualquer edição das minhas  

obras completas. A morte do ciclope do Kremlin teve uma ressonância  

cósmica.  Estremeceu-se  a  selva  humana.  Minha  poesia  captou  a  

sensação daquele pânico terrestre (Id, p. 433-434).  

        

Quando sairam ao mundo as declarações  do XX Congresso do Partido Comunista  de 

URSS,  em que  um mundo de  ilusões  se  derrumbou,  a esquerda  perplexa  e  decepcionada,  a 

intelectualidade  comunista  ou  os  partidos,  perdidos  na  intempérie,  partiram  por  diversos 

caminhos. O poeta do povo, se manteve fiel a União Soviética porque não a condenou. Mas era 

uma fidelidade triste e melancólica, como a desilução, silêncio e o  respeito que nos merece a 

traição de um grande amor.  Falava sim, com seus amigos íntimos, com seus companheiros. 

Antes já tinha tomado consciência dos fatos.  Assim lembra:

Garcia Márquez me referiu, muito ofendido, como tinham suprimido em 

Moscou passagens eróticos de “Cem anos de solidão”. Está muito mal – 

disse eu aos editores. Não perde nada o livro - me responderam, e eu 

percebi que não o tinham podado de má vontade, mas tinham podado.  

Como resolver essas coisas? Cada vez sou menos sociólogo. Fora dos  

princípios gerais do marxismo, fora da minha antipatia pelo capitalismo  

e  minha  confiança  no  socialismo,  cada  vez  entendo  menos  a  tenaz  

contradição da humanidade. 

Os poetas desta época tivemos que escolher. A eleição não tem sido um 

leito  de rosas.  As terríveis  guerras injustas,  as contínuas pressões, a 

agressão do dinheiro, todas as injustiças se tornaram mais evidentes.
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 ( Id, p. 434).

Existe  uma  crítica  fechada  a  esse  “stalinismo  nerudiano”  que  pretende  obscurecer  a 

imagem do poeta.  Criticável  nos  parece,  porém,  fazer  abstração  das  condições  históricas  do 

momento com posturas suspeitas e anacrônicas.   

 Pablo  Neruda  foi  sem dúvida  e,  essencialmente,  um homem do seu  tempo.  Sujeito, 

testemunha e intérprete.  Como homem de esquerda, como poeta que colocou a sua poesia ao 

serviço do povo, não escapava do imaginário revolucionário da época. Vivíamos num mundo 

polarizado e altamente politizado em que “havia que se decidir”, como ele dizia.  

É importante lembrar quando Neruda, e outros poetas de esquerda glorificaram Stalin, foi 

numa conjuntura específica em que Hitler durante a Segunda Guerra Mundial tinha ocupado toda 

a  Europa  Ocidental  e  parecia  vencedor.  Foi  então  que  a  União  Soviética  cumpre  seu  papel 

decisivo. Derrotou a Hitler e o venceu na gloriosa batalha de Stalingrado, que para Hitler era 

definitiva, porque era definitiva, porque ali iria derrotar Stalin, ou seja, ao comunismo. 

Nessas circunstancias Neruda fez a polemica Oda a Stalin, que, em realidade, não é tanto 

a divinização de um homem, como a epopéia de um povo, homenagem aos vencedores e aos 

caídos. Ao seu significado histórico.  

Stalingrado

Stalingrado recebe sua própria homenagem neste poema que Neruda declama para um 

grupo de operários das minas de carvão, com tradição de luta, reafirmando sua  esperança em que 

a poesia possa “servir à  luta dos homens”.    

Em visita as minas de carvão de Lota, no brumoso e frio sul do Chile, Neruda se encontra 

com os mineiros do carvão,  milhares de homens sumidos na maior das misérias,  trabalhando 

sumidos  sob  a  terra  na  obscuridade  das  galerias  subterrâneas,  morrendo  lentamente  com os 

pulmões perfurados.  Agora, lembra o poeta, a pleno sol, o escutam. Havia vários oradores, desde 

a alta tribuna ele divisava o mar de capacetes e chapéus pretos dos operários.  Cheirava a carvão e 

a sal marinho. Aconteceu conta, algo insólito, uma cerimônia inesquecível. Ao ouvir seu nome e 

o título do poema a declamar, a multidão descobriu a cabeça silenciosamente. O poema era o 

“Novo canto de amor a Stalingrado”.   
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Se descobriram porque depois daquela linguagem categórica e política,  

ia falar minha poesia, a poesia. Eu vi, desde a elevada tribuna, aquele  

imenso movimento de chapéus: dez mil mãos que desciam ao uníssono,  

numa marejada indescritível, num golpe de mar silencioso, numa negra 

espuma de calada reverência. 

Então meu poema cresceu e cobrou como nunca seu acento de guerra e  

libertação. ( Id, p. 355)  

  NUEVO CANTO DE AMOR A STALINGRADO

Yo escribí sobre el tiempo y sobre el agua,

describí el luto y su metal morado,

yo escribí sobre el cielo y la manzana,

ahora escribo sobre Stalingrado.

Ya la novia guardó con su pañuelo

el rayo de mi amor enamorado,

ahora mi corazón está en el suelo,

en el humo y la luz de Stalingrado.

Yo toqué con mis manos la camisa

del crepúsculo azul y derrotado:

ahora toco el alba de la vida

naciendo con el sol de Stalingrado.

Yo sé que el viejo joven transitorio

de pluma, como un cisne encuadernado,

desencuaderna su dolor notorio

por mi grito de amor a Stalingrado.

Yo pongo el alma mía donde quiero.

Y no me nutro de papel cansado,

adobado de tinta y de tintero.
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Nací para cantar a Stalingrado.

Mi voz estuvo con tus grandes muertos

contra tus propios muros machacados,

mi voz sonó como campana y viento

mirándote morir, Stalingrado.

Ahora americanos combatientes

blancos y oscuros como los granados,

matan en el desierto a la serpiente.

Ya no estás sola, Stalingrado.

Francia vuelve a la viejas barricadas

con pabellón de furia enarbolado

sobre las lágrimas recién secadas.

Ya no estás sola, Stalingrado.

Y los grandes leones de Inglaterra

volando sobre el mar huracanado

clavan las garras en la parda tierra.

Ya no estás sola, Stalingrado.

Hoy bajo tus montañas de escarmiento

no sólo están los tuyos enterrados:

temblando está la carne de los muertos

que tocaron tu frente, Stalingrado.

Deshechas van las invasoras manos,

triturados los ojos del soldado,

están llenos de sangre los zapatos

que pisaron tu puerta, Stalingrado.
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Tu acero azul de orgullo construido,

tu pelo de planetas coronados,

tu baluarte de panes divididos,

tu frontera sombría, Stalingrado.

Tu Patria de martillos y laureles,

la sangre sobre tu esplendor nevado,

la mirada de Stalin a la nieve

tejida con tu sangre, Stalingrado.

Las condecoraciones que tus muertos

han puesto sobre el pecho traspasado

de la tierra, y el estremecimiento

de la muerte y la vida, Stalingrado.

La sal profunda que de nuevo traes

al corazón del hombre acongojado

con la rama de rojos capitanes

salidos de tu sangre, Stalingrado.

La esperanza que rompe en los jardines

como la flor del árbol esperado,

la página grabada de fusiles,

las letras de la luz, Stalingrado.

La torre que concibes en la altura,

los altares de piedra ensangrentados,

los defensores de tu edad madura,

los hijos de tu piel, Stalingrado.

Las águilas ardientes de tus piedras,

los metales por tu alma amamantados,

los adioses de lágrimas inmensas
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y las olas de amor, Stalingrado.

Los huesos de asesinos malheridos,

los invasores párpados cerrados,

y los conquistadores fugitivos

detrás de tu centella, Stalingrado.

Los que humillaron la curva del Arco

y las aguas del Sena han taladrado

con el consentimiento del esclavo,

se detuvieron en Stalingrado.

Los que Praga la Bella sobre lágrimas,

sobre lo enmudecido y traicionado,

pasaron pisoteando sus heridas,

murieron en Stalingrado.

Los que en la gruta griega han escupido,

la estalactita de cristal truncado

y su clásico azul enrarecido,

ahora dónde están, Stalingrado?

Los que España quemaron y rompieron

dejando el corazón encadenado

de esa madre de encinos y guerreros,

se pudren a tus pies, Stalingrado.

Los que en Holanda, tulipanes y agua

salpicaron de lodo ensangrentado

y esparcieron el látigo y la espada,

ahora duermen en Stalingrado.

Los que en la noche blanca de Noruega
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con un aullido de chacal soltado

quemaron esa helada primavera,

enmudecieron en Stalingrado.

Honor a ti por lo que el aire trae,

lo que se ha de cantar y lo cantado,

honor para tus madres y tus hijos

y tus nietos, Stalingrado.

Honor al combatiente de la bruma,

honor al comisario y al soldado,

honor la cielo detrás de tu luna,

honor al sol de Stalingrado.

Guárdame un trozo de violenta espuma,

guárdame un rifle, guárdame un arado,

y que lo pongan en mi sepultura

con una espiga roja de tu estado,

para que sepan, si hay alguna duda,

que he muerto amándote y que me has amado,

y si no he combatido en tu cintura

dejo en tu honor esta granada oscura,

Este canto de amor a Stalingrado.

Parece absurdo pensar em deslindar o “poeta do povo” do “poeta do amor”. Para Neruda, 

o amor como a política são essência humana. A militância foi para ele um caminho ou uma forma 

de atingir a “plenitude da alma” a través de uma prática poética.   

 (…) prevalece em mim, no entanto, uma fé absoluta no destino humano,  

uma convicção cada vez mais consciente de que nos aproximamos a uma 

grande ternura.  Escrevo conhecendo que sobre nossas  cabeças,  sobre 

todas as cabeças, existe o perigo da bomba, da catástrofe nuclear que 

não deixaria ninguém nem nada sobre a terra. Pois bem, isto não altera 
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minha  esperança.  Neste  minuto  crítico,  neste  relâmpago  de  agonia,  

sabemos que entrará a luz definitiva pelos olhos entreabertos.  Teremos 

de  nos  entender  todos.  Progrediremos  juntos.  E  esta  esperança   é  

irrevogável.    (Id, p.317).  

 Sua poesia política, de denúncia e iracunda, de apologética, vai se tornando em positiva, 

fraternal.  O poeta do povo, além de esperança tem a convicção,  a certeza do advento de um 

futuro  com justiça  social.  O dia  chegará.  Não  deve  sofrer  “o  homem  simples”.  “O  homem 

comum”. Ele, de oficio poeta, chama ao homem simples, o trabalhador que vive a vida como ele, 

para  irem juntos até a Vitória  final.  Assim o expressa na  Oda al hombre Sencillo   (Ode ao 

homem simples).

No discurso que ele fez ao receber o Premio Nobel (1972) fala sobre a sua escolha:          

Faz hoje cem anos exatos, um pobre e esplêndido poeta, o mais atroz dos  

desesperados, escreveu esta profecia: (...) “Ao amanhecer, armados de 

uma ardente paciência, entraremos às esplêndidas cidades”.  (...) Devo  

dizer aos homens de boa vontade, aos trabalhadores, aos poetas que o 

inteiro porvir foi expresso nesta frase de Rimbaud: Só com uma ardente 

paciência  conquistaremos a esplêndida  cidade  que dará luz,  justiça  e  

dignidade a todos os homens”. Assim a poesia não terá cantado em vão.  

         

“Que mais posso dizer? Não aspiro senão a ser tão simples como os meus companheiros; tão 

persistente e invencível como eles são”: 

ODA AL HOMBRE SENCILLO   

                  Voy a contarte en secreto

quién soy yo,

así, en voz alta,

me dirás quién eres 

(quiero saber quién eres)

cuánto ganas, en qué taller trabajas,

en qué mina,
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en qué farmacia,

tengo una obligación

terrible

y es saberlo,

saberlo todo:

día y noche saber cómo te llamas,

ése es mi oficio,

conocer una vida

no es bastante

ni conocer

todas las vidas

es necesario,

verás,

hay que desentrañar,

rascar a fondo

y como en una tela

las líneas ocultaron,

con el color, la trama

del tejido,

yo borro los colores

y busco hasta encontrar

el tejido profundo,

así también encuentro

la unidad de los hombres,

y en el pan busco

más allá de la forma. 

Me gusta el pan,

lo muerdo,

y entonces

veo el trigo,

los trigales tempranos,

la verde forma

de la primavera,
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las raíces, el agua,

por eso

más allá del pan,

veo la tierra,

la unidad de la tierra,

el agua,

el hombre,

y así todo lo pruebo

buscándote

en todo,

ando, nado, navego,

hasta encontrarte,

y entonces te pregunto

cómo te llamas,

calle y número,

para que tú recibas

mis cartas,

para que yo te diga 

quién soy y cuánto gano,

dónde vivo,

y cómo era mi padre.

Ves tú qué simple soy,

qué simple eres,

no se trata

de nada complicado.

Yo trabajo contigo,

tú vives, vas y vienes

de un lado a otro,

es muy sencillo,

eres la vida,

eres tan transparente

como el agua,

y así soy yo,
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mi obligación es ésa:

ser transparente,

cada día

me educo,

cada día me peino

pensando como piensas,

y ando

como tú andas,

como, como tú comes,

tengo en mis brazos 

a mi amor

como a tu novia tú,

y entonces

cuando esto

está probado,

cuando somos iguales,

escribo,

escribo con tu vida 

y con la mía,

con tu amor y los míos,

con todos tus dolores

y entonces

ya somos diferentes

porque, mi mano

en tu hombro,

como viejos amigos

te digo en las orejas:

no sufras,

ya llega el día,

ven, ven conmigo,

ven con todos

los que a ti se parecen,

los más sencillos.
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Ven, no sufras,

ven conmigo, 

porque aunque

no lo sepas,

eso yo sí lo sé:

yo sé hacia dónde vamos,

y es ésta la palabra:

no sufras

porque ganaremos,

ganaremos nosotros,

los más sencillos

ganaremos,

aunque tú no lo creas,

ganaremos.  

Para os povos foi meu canto 

Prostrado por uma doença fatal o poeta continua escrevendo. A poucos dias da sua morte 

conta:  “Escrevo  estas  rápidas  linhas  para  as  minhas  memórias  a  três  dias  só  dos  fatos 

inqualificáveis que levaram à morte ao meu companheiro Salvador Allende. Seu assassinato se 

manteve em silêncio”. (Id, p. 475)

 O Poeta escreveu até o último dia da sua vida, até fechar seus olhos o dia 23 de setembro 

de  1973.   12 dias  após  a  morte  de Salvador  Allende  e  do Golpe  Militar  que  interrompeu a 

Revolução Chilena.

O seu funeral rompeu o silêncio. Os militares não puderam conter o ato de dor e de amor 

ao Poeta. Assim interpretou a escritora Isabel Allende4 esse angustioso momento:   

As  pessoas  iam em silêncio.  De  pronto,  alguém gritou  roucamente  o  

nome do Poeta e uma só voz de todas as gargantas respondeu: Presente!  

Agora e sempre! Foi como se tivessem aberto uma válvula e toda a dor, o  

medo e a  raiva desses  dias saíssem dos peitos  e  rodaram pela  rua e  

subissem num clamor terrível até as negras nuvens do céu. Outro gritou  

4 ALLENDE , Isabel. “La casa de los espíritus”, Litografia Roses, 1982, Barcelona. 
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Companheiro Presidente! E contestaram todos num só lamento, pranto  

de homem: Presente! Pouco a pouco o funeral do Poeta converteu-se no 

ato simbólico de enterrar a liberdade.  (p. 367) .

CANTO (Fin de mundo) 

Para los pueblos fue mi canto

escrito en la zona del mar

y viví entre el mar y los pueblos

como un centinela secreto

que defendía sus batallas

lleno de amor y de rumor:

porque soy el hombre sonoro, 

testigo de las esperanzas 

en este siglo asesinado.

Cómplice de la humanidad

con mis hermanos asesinos.

Todos queríamos ganar.

Fue el siglo del participante. 

de partidos y participios.

El mundo se nos terminaba

y continuábamos perdiendo

ganando más cada día.

Acompañamos a la tierra

en cada marea de amor

y la fuimos llenando de hombres 

hasta que no cabían mas

y llegaron los desde lejos 

a apoderarse de cuanto hay.
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Es triste historia esta tristeza.

Por eso la debo cantar. 

Es temprano.

                  1970

Estos treinta  años de crepúsculo

que vienen, que se agregan solos

al largo día, estallarán

como cápsulas de silencio,

flores o fuegos, no lo sé.

pero algo debe germinar,

crecer, latir entre nosotros:

hay que dejar establecida

la nueva ternura en el mundo.    

     

                   Me morí con todos los muertos,

por eso pude  revivir 

empeñado en mi testimonio

y en mi esperanza irreductible.

Uno más entre los mortales,

profetizo sin vacilar

que a pesar de este fin de mundo

sobrevive el hombre infinito.

Rompiendo los astros recientes,

golpeando metales furiosos,   

entre la estrellas futuras, 

endurecidos de sufrir,

cansados de ir y volver,

encontraremos al alegría

en el planeta más amargo.
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Tierra, te beso y me despido.    
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