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 Poèsies Ininterrompuesاز مجموعهء :  

 به : گیوويک

 1 

 زيباترين شیوهء زيستن با ديگران 

 روِی علفھاِی موريختهء تابستان

 زيرِ ابرھاِی سفید 

* 

 زيباترين شیوهء زيستن با زنان

 در خانهء خاکسترِی رنگ و گرم

 زيرِ مالفه ای شفاف

* 

 زيباترين شیوهء زيستن با خويشتِن خويش

 مقابِل برگِ سفیددر 

 زيرِ تھديِد عجز

 در میاِن دو زمان و دو مکان
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 در میاِن مالل و جنون زيستن

2 

 چه آمده ای بگیری

 در اتاقِ مانوس

* 

 کتابی که کسی ھرگز باز نمی کند 

* 

 چه آمده ای که بگوئی

 به زِن رازدار

* 

 آنچه که آنچه که کسی نمی تواند تکرار کند

* 

 چه آمده ای ببینی

 اين مکانی که ھمه چیز قابِل رويت استدر 

* 

 آنچه که کورھا می بینند

3 

 جاده کوتاه است

 انسان خیلی زود میرسد

 به سنگھاِی رنگی

 بعد

 به سنگھاِی میان تھی

* 

 انسان خیلی زود میرسد 

 به کلمات ِ مشابه

 به کلماتِ بی وزن

 بعد

 به کلماتِ بی دنباله

* 

 گفتن داشتنحرف زدن بدون آنکه چیزی براِی 



 انسان از سپیده دم تعجب کرده است

 و اين روز نیست

 و اين شب نیست

 بھیچوجه ، اين انعکاسِ قدمی بی پايان است

 4 

 يکسال ، يکروزِ دوردست

 گردشِ قلبِ تپنده

 منظره امتداد می يابد

 گفتارِ ما ، حرکاتِ ما

 خیابان ُمشجر از ما روان می شود

 درختان ما را بزرگ می کنند

 کا تخته سنگھا را ساکت می کنیمو 

 اين درست ھمانجائی است که بوديم

 تنظیِم ھر گرمی

 ھر روشنِی سودمند

 اين ھمانجائی است که آواز خوانديم

 جھان يکرنگ بود

 اين ھمانجائی است که دوست داشتیم

* 

 جمعیتی ما را به جلو راند

* 

 جمعیتی از ما پیروی می کرد

 سُپرديمما آوازخوانان راه 

 مانند ھمیشه وقتیکه زمانه

 ديگر انسانھارا به حساب نمی آورد

 و که قلب نادم می گردد

 و که قلب آزاد می شود 

5 

 از مدتھاِی مديد باز

 من تنھا بوده ام



 و من ھنوز از آن می لرزم

 ای انزواِی بی پیرايه

 ای نفِی اقباِل دلپذير

 اقرار می کنم که ترا شناخته ام

* 

 نم که رھا کرده بوده اماقرار می ک

 و ھم چنین اقار می کنم

 رھا کرده ام آنھائی را که دوست میداشتم

* 

 در جريان سالھا ھمه چیز مرتب شده است

 ماننِد اتحاِد نورھاِی ضعیف

 روِی چشمه ای از روشنائی

 مانند بادبانھاِی کشتی ھا

 در ھواِی آراِم پشتیبان

 ماننِد شعله ھائی در آتش

 برپا کردِن حرارتبراِی 

* 

 در جرياِن سالھا من ترا باز يافته ام

 ای موجوِد ُمبھم

 تومارِ فضاِی عشق

 افزايش يافته

 6 

 من ھمزاِد موجوداتی ھستم که دوست میدارم

 رونوشتِ آنھا بھترين ُگواه

 واقعیت آنھا ، من نجات میدھم چھره

 کسانی را که براِی اثباتِ بی گناھِی خويش برگزيده ام

* 

 ری بسیار متعدد و بی شماره اندآ

 آنھا از کوچه ھا میروند ، بخاطِر خودشان ، بخاطرِ من

 و من ناِم آنھارا  آنھا ناِم مرا بھمرا می برند



 ما میوه ھاِی مشابِه يک درخت ھستیم

* 

 بزرگتر جز طبیعت و جز ھمهء شواھد

7 

 من میدانم ، زيرا آنرا می خوانم

 که امیاِل من حق دارند

 نمی خواھم که ُبگذريممن 

 از گِل و الی

 من میخواھم که خورشید رفتار کند

 به پارسائی

 بر غمھائی که ما را تاب و توان میدھد

 من میخواھم که دستھا و چشمھا[ی] ما

 باز گیرد ھراسِ کشادهء ناب را

* 

 من میدانم زيرا که من آنرا میخوانم 

 که خشِم من ُمِحق است

 دستنويس قابِل خواندن نیست ...] گوشتِ انسان را لگدکوب کرده بوده است[ کلمه ای در 

 آنرا قرار داده است در اتاقی

 يخ زده ، فرمانُبردار ، پراکنده

* 

 من مي خواھم که انسان او را بدستِ عدالت بسپارد

 عدالتی بی رحم

 و که با چھرهء جالدانه او را بزند

 صاحباِن بی اصل در میاِن ما را

* 

 میدانم زيرا که آنرا می خوانممن 

 که نا امیدی من خطا کرده است

 ھمه جا شکمھائی نرم ھست

 براِی ايجاد کردِن انسائی

 مثِل من



 غرورِ من خطا نکرده است

 دنیاِی قديم می تواند مرا لمس کند ، من آزاد ھستم

 من شاھزاده نیستم ، من انسانی ھستم

 بین ببردايستاده که می خواسته است اورا از 
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