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O trabalhador nas minas 
Eu cavo, embaixo da terra eu cavo. 
Esgaravato pedras que cintilam como a pele das cobras. 
Cavo a terra embaixo de Polska Ostrava. 
Minha lâmpada se apaga, os cabelos emaranhados, 
empapados de suor, me caem pela testa, 
os olhos se injetam de bile, cabeça e veias fumegam, 
por baixo de minhas unhas o sangue vermelho ressuma 
eu cavo, embaixo da terra eu cavo. 
Dentro da galeria, com meu largo martelo eu bato; 
em Salmovec eu cavo, 
Perto de Gudula, minha mulher se enregela e soluça, 
em Rychvald eu cavo, em Petrvald eu cavo. 
e nos seus joelhos meus filhos famintos choram; 
eu cavo, embaixo da terra eu cavo. 
Um feixe de faíscas me salta dos olhos ardentes, 
em Dombrova eu cavo, em Orlova eu cavo, 
em Poremba eu cavo, embaixo de Lazy eu cavo. 
Por cima de minha cabeça, ressoam batidas de cascos, 
o conde atravessa a aldeia. Com suas mãos pequeninas 
a condessa guia o carro, e ri com o rosto corado. 
Eu cavo, levanto a picareta, 
minha mulher pálida vai ao castelo pedir pão. 
porque em seus seios o leite já se esgotou. 

Por que foi ela ao castelo pedir e mendigar? 
É para a mulher do mineiro que cresce o trigo nos campos do senhor ? 
Eu cavo em Hrusov e em Michalkovice. 
Que será de meus filhos, que será de minhas filhas, 
quando, um dia, me tirarem morto do poço? 
Meu filho continuará sempre a cavar, a cavar em Karvina; e as filhas... Que fim 
levam as filhas dos mineiros? 
Se, um dia, eu lançasse ao poço minha lâmpada maldita, 
se levantasse a cabeça sempre baixa, 
e se crispasse o meu punho 
num largo gesto dirigido para o céu, 
se eu erguesse o martelo, 
se abrisse os olhos faiscantes 
à luz do sol de Deus? 
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