


11

1. A cidade (1910)

Dixeches «irei a outra terra, irei a outro mar

algunha outra cidade haberá mellor ca esta».

Cada intento meu é unha condena escrita

e está o meu corazón —coma un morto— enterrado.

A miña mente até cando neste marasmo permanecerá?

Onde queira que dirixo a miña mirada, onde queira

que mire, negras ruínas da miña vida aquí contemplo,

onde tanto tempo pasei, me arruineime e me boteime a perder.

Novos lugares non atoparás, non atoparás outros mares.

A cidade irá contigo. Ás mesmas rúas volverás,

nos mesmos barrios envellecerás

e nas mesmas casas encanecerás.

Sempre á mesma cidade chegarás. Para outro lugar

—non esperes (perde a esperanza)— non hai

barco para ti, non hai camiño.

Así pois a túa vida arruinaches aquí,

neste pequeno recanto, en toda a terra botáchela a perder.
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2. A Satrapía1 (1910)

Que desgraza! Mentres que estás feito2

para fermosas e grandes obras

a túa inxusta sorte sempre

che nega alento e éxito.

Sempre cho impiden costumes innobres

e mesquindades e indiferenzas.

E qué terríbel o día en que cedes

(o día en que te abandonas e cedes)

e foxes, en camiño cara a Susa3,

e vas ao monarca Artaxerxes4

que benevolente te acolle na súa corte

e che ofrece satrapías e cousas tales.

E ti aceptas con desesperación

estas cousas que non queres.

1. División administrativa, provincia. Propio do Imperio persa, gobernada por un 
sátrapa (Todas as notas son do tradutor).
2. Parece ser que o propio Kavafis dixo que o protagonista era un personaxe ficticio. 
Algúns críticos queren ver a Temístocles (c.f. Plutarco e Tucídides), quen tivo rela-
cións con Artaxerxes ou o rei espartano Demarato (a quen lle dedica outro poema, 
«Demarato»)
3. Antiga cidade situada no actual Irán.
4. Artaxerxes I, rei de Persia no período aqueménida (465-424 a. C.).
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Outras procuran a túa alma, por outras chora:

o eloxio do Pobo e dos sofistas,

os difíciles e inestimábeis «Bravo»;

a Ágora, o Teatro e as coroas.

Cousas, quen chas dará, Artaxerxes?

Cousas, que as atoparás, na satrapía?

E que vida sen estas terás?
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3. Os sabios das que se aveciñan (1915)

Pois os deuses saben das cousas futuras, os seres humanos das actuais,

pero os sabios das que se aveciñan.

Filóstrato, Vida de Apolonio de Tiana5,VIII.7.

Os homes coñecen o presente,

o futuro coñéceno os deuses,

completos e únicos donos de todas as luces.

Das cousas futuras os sabios comprenden

o que aveciña. O seu oído

pertúrbase ás veces entre os serios

estudos. Vénlles o misterioso grito

dos feitos que se aveciñan.

E devotos préstanlle atención. Mentres, fóra,

na rúa, nada escoita a xente común.

5. Apolonio de Tiana. Filósofo sofista (a súa obra é unha mestura de doutrinas pita-
góricas e neoplatónicas) e taumaturgo do século I.


