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Cuvânt înainte și după 
 

 
Și băiatul acela  s-a jucat 
              cu părul 
mamei negru, înrămat în mozaic 
cu tente de umbră arsă                    

  

fiica din brațe plecase deja în lume 
 
au găsit băiatul la timp pentru a-l salva.   
cineva îi va spune adevărul îngrozitor despre 

tot ce s-a pierdut. vânătăile de pe spatele lor. 
umerii, talia, cum două femei, mama, sora... 
L-au cărat. I-au dat apă. În acea zi, el a fost adus în 
brațe 
va afla tot ce trebuie să știe despre familie și lipsa ei. 

 
despre carne,  zid, pumn, dinte... 
 
AG 
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Narcis înainte de a fi frumos, la malul apei    

 

  

Își ferește privirea: nări și buze, un trup 

de apă împletită cu el însuși: până la os 

ca un hering, negrul sufletului gonește printre oase 

albul penajului de jneapăn disonant trupului său gol, 

 

vântul (în sus) se joacă cu rochia unei femei. 

Unui vultur îi cresc penele peste cuib, 

împingând, ca și cum ar fi vrut să plutească ușor   

peste el însuși, predispus să-și părăsească trupul 

 

pe care l-ai îmbrățișa. Nu, nu există frumusețe aici! 

Lac de murmur gros și claxon, 

iar mai aproape: apa, pești inutili  

și vântul care urlă în gol, 

un țânțar înfipt în brațele bărbatului.  

uite aici ... 

 

AG 
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 Accidentul meu cardiolitic 

 

  

Brusc mi-am simțit inima, se muta în alta casă 

zicând adio bardule ai trăit destul 

am oftat și am chemat salvarea    

sunt un soldat le-am zis, aduceți targa 

și ei au venit cu halate albe pline de reclame plătite 

pentru proteze și scaune cu rotile, ultimul model 

mi-au amputat un deget, e nevoie la laborator pentru 

analize 

statistice zicea o blondă bine decoltată  

și ei continuau să vină (mereu în grupuri de șapte) 

conduși de lideri dibaci care mă demontau în părțile 

componente conectate la monitoare LCD, ecograme, 

cefalometre, pungi antistatice,  și tuburi eoliene 

pentru un aer stătut plătit de mine cu cardul. 

 

Ce păcat că procedura era în sanscrită, iar aripile din 

penele lui Icar făcute undeva în Cappadocia lângă 

Dardanele. 

Aveam deja șuruburi, coapse de fier, curele de 

transmisie și steagul lui David bine înfipt în spate. 
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Am decolat cu un zgomot de fiare vechi lăsând-le 

ficatul și inima bolnavă, 

o plată insuficientă 

până la amenda care urma să vină... 

 

AG   
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Poezia din Meso-America și din sud-vestul 
american 

 

  Una dintre cele mai satisfăcătoare experiențe 

din viață este poezia. Una este să scrii, alta este să 

citești, iar alta este să traduci poezia, o experiență cu 

totul nouă în aprecierea poeziei și a limbajului poetic; 

asta știm. 
 

  Combinarea memoriei, a poeziei și a limbajului 

într-o abundență de așteptări și experiențe de viață 

poate aduce cea mai satisfăcătoare împlinire "literară" 

care, fără a fi o religie, poate fi considerată o experiență 

de viață finită. În acest context, poezia poate fi 

înțeleasă, alături de dans, în experiența post-colonială 

din Americi, ca o expresie comparabilă cu rugăciunea. 

Fără principiile teologice ale religiei, poezia oferă un 

panteon pentru identitatea culturală, un sistem de 

credință pentru nativii americani strămutați și exilați 

pe întregul continent, o luptă de eliberare pentru 

gânditorul revoluționar. În plus, cu vocea sa foarte 

distinctă, poezia provoacă  timpul  într-o graniță 

politică foarte precisă: limba. 
 

    America Centrală și Sud-Vestul american 

împărtășesc, după părerea mea, imense similitudini 
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simptomatice și idiosincratice pentru țările Americii 

Latine de astăzi. Din punct de vedere cultural, ele au în 

comun mai mult decât colonialismul spaniol. În 

perioada precolumbiană, această parte a Americilor a 

dezvoltat o relație foarte sofisticată care a depășit 

comerțul și schimburile diplomatice, cum ar fi vizita lui 

Moctezuma la Pueblo de Acoma, în actualul New 

Mexico. Cel mai important și de durată impact a fost 

modul în care generațiile s-au influențat reciproc în 

domenii precum agricultura și olăritul, printre altele. 
 

Deși astăzi limbile spaniolă și engleză domină, în cea 

mai mare parte, spectrul social și politic de pe întregul 

continent, curentul subteran care curge de-a lungul 

acestor "limbi oficiale" este de o cultură diferită. 

Folosirea limbilor spaniolă și engleză de către poeții 

din America Centrală și din sud-vestul Americii ca 

experiență literară pune sub semnul întrebării însăși 

"oficialitatea" acestor limbi, la fel ca și falsa pretenție 

de a fi "sub un singur Dumnezeu". 
 

Plasarea acestor poeți laolaltă este o încercare de a 

valorifica o experiență colectivă, care încearcă să 

recupereze vestigiile "utilizării unei limbi europene 

transplantate pe continentul american" (Octavio Paz). 

Ea explorează timpul coexistențial care permite nu 
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numai transpunerea experienței proprii în corpul de 

limbă al altcuiva, ci și utilizarea acestor limbi între 

acești poeți. Gestul, spațiul și starea lor de spirit 

transmit poezia în expresia lor literară, idiomul lor fizic 

(limbajul) și simbolic (cosmoviziunea). Oricât de triste 

ar fi unele dintre aceste poezii, nu există niciodată 

sentimentul că spiritul scrierii lor este subjugat 

limbajului; dimpotrivă, aceste poezii rămân adevărate 

și contemporane, coexistând cu forța eternă care a 

susținut primele națiuni de pe acest continent. 
 

  Adoptarea limbii în scopuri literare nu este 

niciodată un scop în sine, chiar și atunci când 

problemele legate de a scrie sau nu scrie, pentru cine și 

în ce limbă rămân o realitate dureroasă și conflictuală. 

A scrie, și mai ales a scrie într-o limbă adoptată, poate 

însemna să scrii propria propoziție sau un poem - 

astăzi avem poezii! Să sperăm că aceste pagini deschid 

un spațiu în noul secol  XXI pentru adevărații poeți ai 

Americilor. 
 

 

-Daniel Flores y Ascencio  



11 
 

  



12 
 

Ornamente ale Zeului Muzicii și al Jocurilor  
 

A cincea floare, a cincea floare, 

mâna care a tăiat florile 

va rămâne imprimată în jurul buzelor tale, 

Zeul Dansului, Zeul Cântecului, Zeul Jocurilor. 
  

A cincea floare, a cincea floare, 

Prinț al corolei deschise, 

sărbătoarea ta este ziua florilor, 

a dansului, a cântecului, a jocului, 

cu fața vopsită în roșu fin, 

cu o coafură de pene fine, 

cu o stemă de păsări; 

în spate un evantai, 

pe evantai, steagul solar, 

pe steagul solar, o pană de Quetzal. 
  

Legată la brâu o bandă cu bordură roșie, 

sandale cu semnul soarelui, 

un scut roșu cu semnul soarelui. 

Stăpânul apusului de soare roșu, 

proprietarul oglinzilor mici și sonore.  
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Fără titlu* 

 

Am ciocănit jadul, am modelat aurul în creuzet: 

             este cântecul meu! 

Încastrez smaralde: 

             este cântecul meu! 

 

  

Cântecul orfelinatului* 

 

Ce? Mâncăm? Cu ce mergem 

              să ne găsim plăcerea? 

Acolo este viața cântecelor noastre, în care se află 

viața noastră 

              s-au născut bătrânii. 

În timp ce eu sufăr în această lume, acolo unde ei 

              trăiesc, se vor uni în prietenie, 

              se vor uni în sărbătoare? 

Nu știu dacă e nevoie să trezesc un cântec, eu nu știu. 

              nu știu dacă trebuie să trezesc un cântec! 

Chiar aici, în locul tobelor, dacă 

              ele lipsesc, nu voi face nimic altceva decât să 

fiu 

              în întuneric și abandon. 
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Crede, inima mea: este în cazul în care această lume 

              este casa noastră? 

Nu fac nimic altceva decât să sufăr, pentru că noi nu 

facem decât să trăim 

              în angoasă. 

Unde aș tăia, unde aș cere flori, unde aș cere flori. 

              pe care din nou trebuie să le împrăștii în 

lume? 

Oare trebuie să plantez încă o dată, carnea mea în 

              tatăl meu și în mama mea? 

Am nevoie să mă încheg încă o dată ca un spic de 

porumb, 

Am nevoie să înmuguresc din nou în fruct. 
  

Plâng: nu e nimeni aici: am rămas singuri. 

Unde este drumul spre împărăția morților. 

spre locul unde toată lumea se duce în jos, spre 

regiunea 

               a lumii subterane? 
  

Este adevărat că există viață în regiunea în care 

               se întâlnesc toți? 

Oare inimile noastre cred cu adevărat? 

Oamenii sunt învăluiți în cufere și ascunși în cufere 

de Cel pentru care toate lucrurile există. 
  

Oare îi voi vedea acolo? 
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Voi avea nevoie să-mi fixez ochii asupra tatălui meu și 

asupra mamei mele? 

Îmi vor oferi ei, poate, cântecul și cuvântul lor care 

              eu caut? 

Nimeni nu este aici, ne-au lăsat orfani! 
 

 

 

Hârtiile tatălui meu* 
 

Păstrez un caiet 

cel pe care îl ținea tatăl meu 

în anii tinereții sale. 

Mai exact, 

aș spune că a fost în anul 

1942 

La naiba! 
  

Acea bucată de memorie 

se transformă în uitare 

ca o floare uscată. 

la care molia 

praful 

apa 

focul își prezintă respectul. 
  

Are cum se spune, 
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primele riduri 

ale vechiului său proprietar, 

pentru că păzește, nimic mai puțin. 

decât acele note abundente 

ale ocupațiilor sale! 

Sunt bucăți ca și cum ar fi fost puse acolo 

de un plug. 
  

Îl privesc cu respect, 

ca pe o persoană vie; 

O studiez, o prețuiesc. 

bazându-mă pe constanța ei. 

ca și cum ar fi 

pieptul tatălui meu, 

acest țăran robust 

care a plantat pământul pentru altcineva, 

pentru care miliția 

l-a răpit din lumea lui 

și i-a schimbat numele 

pentru un număr 

în cazarma armatei, 

acel om care nu știa nimic 

despre marile geografii 

și care a mers totuși 

sute de kilometri în câmpurile arate.  
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Orașul Colonial* 

 

Te-aș fi iubit până la extrem 

dacă n-ai fi fost un pumn de oglinzi mici 

sau cutia muzicală la festivaluri 

cu care piața ta se vinde jucătorilor la pariuri; 

poate mai mult, mult mai mult, 

decât atunci când am pus piciorul pentru prima dată 

pe străzile tale pietruite, 

ignorând că un rege ți-a dat un titlu: 

"cel foarte nobil și foarte loial..." și alte onoruri; 

te-aș fi iubit și mai mult, 

dar știind că ești un monument 

Nu mi te-aș putea imagina niciodată în viață. 
 

 _________________ 

 

Francisco Morales Santos * 

 

   Poet, eseist și povestitor guatemalez. Distins cu 
Premiul Național de Literatură "Miguel Angel Asturias" în 
1998. Printre numeroasele sale lucrări se numără Asalto al 
Cielo, o antologie care se întinde între anii 1967-1996. Cea 
mai recentă lucrare a sa, Escrito Sobre Fondo Oscuro, nu a 
fost încă publicată. 
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Vivek Narayanan  * 

 

 

Ravana ** 

 

după Ramayana lui Valmiki (Aranya Kanda, Sarga 46) 

 

Îmbrăcat simplu, dar nu 

fără eleganță, ținând un ritual 

baston și umbrelă 

 

Iradiind tristețe, ca un asteroid cu desene pe o stea 

ca umbra curbată a nopții care înoată peste Pământ. 

ca întunericul Soarelui nostru în cele mai profunde 

explozii ale sale 

ca și planeta Budhan, pe cale să o cuprindă pe Rohini. 

ca Saturn care avansează spre Chitra. 

ca pădurile, orașele și crestele îndepărtate ale 

infinitului 

fiecare corp planetar cu lunile sale, fiecare lună care 

guvernează  

un grup de locuitori nefericiți 

ca și strălucirea de după o explozie de raze gamma 

ca și coma de gaz care acoperă nucleul unei comete 

ca și cometele, bulgări de zăpadă murdari, care 

semnează cerul cu furia lor 
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precum găurile coroanei care se agită în vântul solar 

ca norii care ascund stelele duble ale galaxiilor pitice 

ca și cum efectul Doppler s-a mutat brusc în albastru 

precum sfera neagră a evenimentului 

ca o erupție în câmpul vizual 

ca o minte imaginară în planul galactic 

deja golit 

precum halourile și discurile maro cu brațe spiralate 

ca ochiul însângerat al lui Jupiter 

ca o supernovă în gazda sa galactică 

ca strălucirea în infraroșu a unui animal cu sânge cald 

ca aerul ionizat 

ca sferele incalculabile ale centurii Kuiper 

ca și curba de lumină a unui corp astral care se 

diminuează în raport cu timpul 

ca norii moleculari care blochează toată lumina în 

spatele lor 

ca protoplanetă dezvăluită în eclipsă 

ca propria noastră lună cu nenumăratele ei canale 

precum corpul jovian 

cu spatele la Soare. 

  

____________________ 

  * Vivek Narayanan s-a născut în India și a crescut în 

Zambia. A obținut un masterat în antropologie 
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culturală la Universitatea Stanford și un masterat în 

scriere creativă la Universitatea din Boston. 

 

 **   Ravana  este antagonistul principal din Ramayana, 

el fiind descris ca un conducător al demonilor 

Rakshasa și rege al Lankăi. 

  

  



22 
 

 

Rena Priest 

Mitul indianului dispărut 

 

 

În arhive există un desen 

al unui vis al colonizatorilor, niciodată realizat. 

Memorialul național al indienilor americani 

a fost menit să ateste existența noastră 

ca un popor nobil de odinioară,   

după ce am murit cu toții, lăsând în urmă 

întreaga emisferă vestică. 

(Nu ar trebui să fim aici.) 

Trebuia să dispărem cu toții 

(să fim învinși) în fața progresului 

(campanii de genocid). 

Acum ne numesc altfel, 

dar la un moment dat ne numeau 

rasă mândră și pe cale de dispariție. 

 

Mândrie. Ce este mândria? În limba mea 

cuvântul pentru muci este smeteqsen, 

în timp ce smetsqen însemnă creiere, 

iar smatsqen este mândrie. 

Cred că în ochii strămoșilor 
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ar putea  să fie toate la fel, 

pentru tot binele pe care îl fac. 

   

Iar spiritul - se'li al tău, 

sună aproape ca sa'le 

care este cuvântul pentru inimă, 

sau sa'les care sunt mâinile. 

Cuvintele dezvăluie multe 

despre credințele unui popor. 

Mândria și creierul sunt la egalitate 

cu mucii, în timp ce mâinile și inima 

sunt uneltele lui se'li. Aceste este motivul 

de ce nu am dispărut niciodată 

conform planului, de ce ei   

nu au apucat să construiască un memorial  

în memoria noastră, 

un monument, mândrindu-se cu absolutul 

succesul al genocidului. 

 

                                               ** 
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Bine ați venit în țara indienilor 

                                                   RENA PRIEST 

 

Unde se află Țara Indienilor? 

Este oriunde ne aflăm. 

Este oriunde dansăm. 

Este acolo unde pământul iubește 

să ne simtă picioarele. 

 

Bine ați venit în Țara Indienilor. 

 

Ce înseamnă asta? 

Înseamnă că aici este locul unde 

ne ridicăm vocea în cântec 

și facem vesele bătăi de tobe 

pentru ca inimile noastre să cânte împreună. 

 

Bine ați venit în țara indienilor. 

 

Această țară iubită de aici, 

unde ne onorăm strămoșii 

devenind mai puternici în fiecare an, 

făcând din râs un răspuns 

care să ne șteargă lacrimile. 

 

Bine ați venit în țara indienilor. 
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Ce ne rezervă viitorul? 

În vremuri nesigure ca acestea 

căutăm cuvinte precum speranță 

și lucruri de care putem fi siguri... 

răsăriturile de soare, frumusețea și dragostea. 

 

Bine ați venit în țara indienilor. 

Este peste tot unde dansăm și 

unde sărbătoarea este cu adevărat măreață. 

Bine ați venit în Țara Indienilor. 

Acum dați-ne înapoi pământul nostru! 

 

                                            ** 

 

Rena Priest este membră a națiunii Lhaq'temish 

(Lummi). Este poeta laureată în exercițiu a statului 

Washington și Maxine Cushing Gray Distinguished 

Writing Fellow. Priest este, de asemenea, laureată a 

unui premiu Allied Arts Foundation Professional Poets 

Award și a unor burse de la Indigenous Nations Poets 

și Vadon Foundation. Colecția sa de debut, Patriarchy 

Blues, a primit  premiul American Book Award. Cea 

de-a doua colecție a sa, Sublime Subliminal, a fost 

publicată ca finalistă pentru Floating Bridge Press 

Chapbook Award. Cea mai recentă carte a sa, 
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Northwest Know-How: Beaches, include poezii, 

povestiri de legende și descrieri amuzante a 29 dintre 

cele mai iubite plaje din Washington și Oregon. 

  

                                                **  
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Troy Osaki  

 

Locuri în care oamenii noștri sunt martirizați 

pentru ultima oară  

  

Pe o motocicletă lovită de lună 

Stând la o masă cu table de mahjong 

În jurul unei găleți cu pește 

La prânz, la ușa din față 

Pe o alee noroioasă, în boxeri 

Pe un câmp cu boboci de vară 

În timp ce stăteam pe un scaun  

amintindu-ne 

ultima dată când mâinile lor s-au înmuiat 

              în Marea Filipinelor 
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Rămas Bun 

 

                                                               TROY  OSAKI 

După Natasha Tretheway 

 

În Filipine, desființăm petrecerile de adio pentru 

filipinezi 

care nu vor să plece - să devină filipinezi peste hotare. 

 

Orice colonizator vrea să fie amintit - vezi țara noastră 

al cărei nume este numele unui rege spaniol. Filip în 

filipineză. 

 

Mirosul de pământ minat a dispărut.  Nava cisternă 

cu petrol  înoată înapoi în America plângând. Noi 

privim, râzând - noi, filipinezii. 

 

În timpul musonului, aducem oasele strălucitoare ale 

lui Andrés Bonifacio... pe o plantație de zahăr. Acolo: 

o armată de țărani filipinezi. 

 

Primii lor 53 de ani petrecuți cu dragoste îngropând 

grămezi de pământ... stăpânilor de pământ. Fiecare 

mango înflorit aparține unui filipinez agricultor. 
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Bunicul meu a plecat și nu s-a mai întors. Ani mai 

târziu, mi-am întins în râul în care s-a scăldat - corpul 

meu, ca și al lui, filipinez. 

 

Numele lui de familie este al doilea prenume al meu, 

Verzosa. Spaniol  la fel ca mine, ca milioane de 

filipinezi care respiră. 

 

** 

 

Troy Osaki este nepotul unor imigranți filipinezi și 

strănepotul unor imigranți japonezi. De trei ori campion de 

poezie Grand Slam, Osaki a obținut burse de la Kundiman, 

Hugo House și Jack Straw Cultural Center și a primit 

granturi de la 4Culture, Artist Trust și Seattle Office of Arts 

& Culture.  Osaki este licențiat în drept la Facultatea de 

Drept a Universității din Seattle, unde a făcut un stagiu la 

Creative Justice, o alternativă bazată pe artă la încarcerare 

pentru tinerii din King County.  
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Max Early  

 

Respirația cerbului de fiecare culoare 

 

 

Iarna se ridică spre sud-est... 

Căprioarele rumegă merele ofilite. 

în timp ce steaua dimineții se stinge 

deasupra canionului indigo. 

 

Ascunse în iarba înaltă 

leul de munte se cuibărește. 

Trupul său bronzat, hipnotizat 

ca un fetiș de piatră. 

 

Soarele arde cu raze de chihlimbar. 

Zăpada pudrează poteca cerbilor. 

Un vânător șoptește prin ceață 

rugăciunea lui înflorită, 

 

Muukai-tra Hush-tseh, 

Meish guy-you, gumaa-tsinee, 

Om Leu de Munte, 

e deja dimineață, ajută-mă. 
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Cățărându-se pe Muntele Șoimului 

prin terenul albastru de ienupăr 

leul de munte sare, 

ca o săgeată plină de polen. 

 

Iarna se așează de la sud În sus 

Căprioarele în umbră, cu nuanțe de violet 

intră în casa din molid 

cu respirația lor de toate culorile. 
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 Carantina Rezervației  

                                                               de MAX EARLY 

 

Cerul turcoaz orbește orizontul, 

dimineață cu centură neagră 

 

Ceașcă de cafea pe jumătate plină cu frișcă. 

Bățul de biliard zăbovește lângă  bar. 

 

Stive de coji de ouă în cascadă 

pocnesc pe vatra de cedru fumegând. 

 

Ea ciupește boluri de lut cu degetele, 

vise de creator de nori pictați. 

 

Clasa conducătoare a lui Albino Coyote 

arată cu degetul până când brațul amorțește. 

 

Ajunge acum la balsamuri din plante Oshá, 

avionul aterizează pe sticlă colorată. 

 

Zbor cu ochii roșii pe pista Tiffany, 

pilotul scutură mocasinii zornăitori. 
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Dansatorii în rochii de Jingle își refac sănătatea 

prin potecile de la powwow**-urile anulate. 

 

Apeluri telefonice îndepărtate de flori de dovleac 

de la bătrânii cu panglică cu stea de mare 

 

purtând coliere de perle de coral și argint 

Ei înșiră fundițe cu tendoanele lor umede. 

 

Pene de porumbel flutură în briza caldă, 

o rugăciune în cor fără antene turn. 

 

El aruncă cu coji de porumb peste pod 

lângă carcasa de vultur care plutește. 

 

Pereții pârâului Arroyo, 

Ce înăbușă râsul unui dușman? 

 

Cioburi de oală de lut se zdrobesc în nisip, 

păturica pentru copil cerne oasele de uraniu. 

 

Satul de la răsărit și cel de la apusul soarelui 

încadrat în câmpul de grâu înalt. 
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Ferestre de corpuri abandonate 

la ventilatoare electrice de scară. 

 

Odihna lui oftează și pleacă din locuitor. 

 

 

Max Early provine din Laguna Pueblo și a obținut un 

masterat la Institutul de Arte Indiene Americane. Prima sa 

carte de poezie, Ears of Corn: Listen, a fost publicată în 

2014 la editura 3: A Taos Press.  

 

** powwow - o sărbătoare a culturii indienilor 

americani în care oameni din diverse națiuni indigene 

se adună cu scopul de a dansa, cânta și onora tradițiile 

strămoșilor lor. 
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Brian Blanchfield 

 

Omul Ruletă 

 

 

 

Ce cabină este aceasta?  

Ultima a fost o spânzurătoare de plastic. 

În cabina "Învață-mă să sărut", ai plătit un dolar. 

pentru a promova, atunci când ți se cere, o teorie. M-

ai sfătuit   

să stau aproape și să-l ating pe cel care ar putea intra 

în continuare 

în așa fel încât să creez contraste, aspru și neted, 

rece și cald, poate cu călcâiul mâinii și degetul mare 

la gât, dacă gulerul este deschis, iar vârfurile degetelor 

două 

trei patru, dar niciodată nimic despre gură, și apoi 

a venit momentul. Am ieșit pe spate prin draperiile 

grele 

și am deschis ușa următoare. 

 

Ce cabină este aceasta? 

În această cabină am salvat o porumbiță, dar nu vrea 

să mănânce. 

Pe măsură ce cada se umple, am nevoie de tine (ți-ai 
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rupt biletul, nu?) 

să predai doi peștișori aurii din această pungă.  

Eu voi fi 

înapoi într-un minut. Ultimul soare se face roz peste 

creasta de dincolo de târg, și aș vrea să-l văd. 

 

Ce cabină e asta?  

Continuați să vă mișcați. 

Aveți grijă cu dovleceii; se încolăcesc. Am predat 

ultima intrare pe care mi-o pot permite. În această 

cabină ramura 

de fasole coboară și, în caz că se întâmplă ceva 

provocat de ceea ce încă nu pot spune,  

păstăi lungi ca brațul 

explodează cu o presiune de alice și eliberează 

semințe ca acestea 

înfipte în tabla din spatele tău. Următoarea cabină 

este una pe care trebuie să o fac pentru cineva. 

O urgență.  

O să... ne întâlnim acolo. 

 

                   Asta e măcar o cabină? Este 

loc doar pentru unul. Vino aici și ține-mă în brațe. 

Aș cădea fără tine. De ce nu ni se spune clar? 

La ce bun o cabină ca aceasta, dacă ești unul singur? 

Simt prima picătură, de la o pasăre oceanică ținută 
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sus kilometri în aerul ciclonic, purtată departe în 

interior, niciodată altfel.  

Barometrul e la pământ. Această cabină   

este o simulare a ochiului furtunii. 

 

                                               ** 
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La coadă pentru a vedea Ceasul   

                                          de BRIAN BLANCHFIELD 

 

Bine, dar acum imaginați-vă pe cineva, unul dintre cei 

cincizeci, să zicem, la coadă, al cincizecilea primul 

și care avansează puțin, undeva în intervalul de 

șaptezeci și două de ore de eficacitate pentru 

profilaxia post expunerii, și, mai târziu, în sala de 

proiecție se uită la Ceasul cu alte câteva zeci de 

persoane din rândurile din spatele și din fața lor  

care au așteptat și ei. El știe că trebuie să... 

dar nu a făcut-o încă. Îl luăm de acolo. 

Este anul două mii unsprezece și încă ceva zile. 

Filmul spune cât e ceasul. 

Și în poezie suntem cu toții cu fața către viitor. 

               

                                                   ** 

Brian Blanchfield s-a născut în Winston-Salem, 

Carolina de Nord. A obținut o diplomă de licență la 

Universitatea din Carolina de Nord și o diplomă de 

masterat la Warren Wilson College. Este autorul 

colecțiilor de poezie Not Even Then (2004) și  

A Several World (2014), care a primit  premiul James 

Laughlin din partea Academiei Poeților Americani. 
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Anonim palestinian 

 

Pentru a te ridica la înălțime 

 

Să te ridici la înălțime 

și a coborî jos, 

să călărești pe roțile carului 

și să explorezi lumea, 

să hoinărești pe pământ 

și să contempli splendoarea, 

pentru a câștiga coroana 

și să răsune Gloria, 

pentru a rosti laude 

și a compune scrisori, 

pentru a rosti nume 

și să privești ceea ce este 

de sus și de jos, 

pentru a cunoaște sensul 

vieții 

și a vedea viziunea 

morților. 

Pentru a traversa râuri de foc 

și să cunoști fulgerele. 

 

                                                ** 
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Linda Hogan 

 

Istorie 

 

 

Acesta este cuvântul care sângerează mereu. 

Nu ați crezut că e posibil 

până când țara ta se schimbă și când tună  

îți cercetezi propriul corp 

pentru o mână sau un picior lipsă. 

Într-o țară, nu se arată cadavre, 

se spun minciuni 

și se țin ascunși copiii care plâng pe străzile prăfuite. 

 

Dar îmi amintesc că odată 

o femeie și un copil purtând frumoase haine albastre 

mergând pe o dună, întinzând o pânză verde, 

bând nectar cu mentă și râzând 

sub un cer de nori ridicați peste râu 

lângă adevărata grădină a Edenului. 

Acum, o altă țară se rupe 

acest lăcaș sfânt 

în care piatra are povești vechi 

și focul deschide ochii unui copil 

care o va transforma într-o zi în ură. 
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Ne-am obișnuit atât de mult acum, 

această țară în care nu iubim suficient, 

acea țară în care ei nu iubesc suficient, 

și basta. 

 

Nu avem nevoie de un zeu   

și nici nu e nevoie să cădem în genunchi sau să ne 

acoperim, 

să intrăm într-o biserică sau într-un râu, 

trebuie doar să ne amintim ce facem 

unii altora, este atât de feroce 

ceea ce oricare dintre tații noștri poate face unui copil. 

ce face oricare dintre frații sau surorile noastre celor 

necredincioși, 

cum încercăm să descoperim cine este vinovat 

devenind vinovați, 

pentru că istoria a continuat 

să deschidă venele lumii 

din ce în ce mai mult 

mereu în căutarea ei 

pentru ceva făcut din aur. 

 

                                                 ** 
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Hartă 

                                                            Linda Hogan 

 

 

 

Aceasta este lumea 

atât de vastă și singuratică 

fără sfârșit, cu munți 

cu nume de oameni 

care au adus foamea 

de pe alte meleaguri, 

și frică 

de pădurea deasă și întunecată de copaci 

care se țineau unii de alții, 

știind că focul visa să-i înghită 

și se vorbea o limbă mai veche: 

prin vântul din jurul lor 

limba neamului de lupi. 

Nici măcar gheața nu era tăcută. 

Își striga sinele frânt 

înapoi la căldură. 

Dar ei o numeau 

gheață, lup, pădure de lemne, 

ca și cum cuvintele ar fi făcut-o să fie ceva 

pe care să-l poată ține în mâini cu mănuși, 

să deschidă, să găsească o cale 
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și să o urmeze. 

 

Aceasta este harta lumii părăsite. 

Aceasta este lumea fără sfârșit. 

unde pădurile au fost tăiate de copacii lor. 

Acestea sunt liniile peste care lupul nu a putut trece. 

Aici e ceea ce știu din știință: 

că un grăunte de praf locuiește în centru... 

fiecărui fulg de zăpadă, 

că gheața poate să se întâlnească cu pământul, 

că lupii trăiesc în interiorul unui cerc 

al propriului lor început. 

Asta e ceea ce știu din sânge: 

prima limbă nu este a noastră. 

 

Există nume pe care fiecare lucru le are pentru el 

însuși, 

și sub noi se mișcă deja cealaltă ordine. 

Este în flăcări. 

Visează. 

Se trezește. 

 

                                               *** 
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Mark McMorris  

 

Gândul lumii 

 

 

( Mark McMorris was born in Kingston, Jamaica, in 

1960. ) 

 

 

Iată cum se strică o țară. 

Rațiunea nu guvernează 

Ordinea socială, în Republică. 

 

 

Vechii filozofi credeau că rațiunea 

Dacă ar fi vorbit deschis, ar fi putut schimba 

Ordinea de guvernare a lumii. 

 

 

A fost un confort să crezi 

Că cineva deținea Cuvântul 

În mintea lor pentru a stabili 

Lumea dincolo de gândire 
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Lumea de pe pământ 

Susținută și susținută 

Mintea în căsuța ei 

 

Gândul lumii 

În afară de minte 

Grajd de cai nemuritori? 

 

 

Și lungile dispute ale lui Abelard...  

Care era discursul? 

Care era virtutea discursului 

 

Dacă n-ar fi existat o lume 

De susținut și o minte de gândit 

Despre lumi care nu erau ele însele 

 

Mintea care devine ecoul exteriorului 

"Cârâitul broaștelor de copac noaptea. 

Fereastra și martorul... 

 

Pentru a povesti ceea ce a văzut? 

Nu a existat niciodată un cântec 

O dogmă mai mică de Paradis 

 



46 
 

 

Demnă de tandrețea noastră? 

Au fost limbile întotdeauna  

Înșelate și spoiala  

 

Oferită de cuceritori 

Cumpărare a orbirii? 

 

 

Pe perete este scris 

De mâna ultimului poet 

Să lase în urmă ultimul oraș. 

 

Cuvintele ei sunt caligrafie. 

Desenul făcut de ele cu 

Literele scrisului 

 

 Spune că aici 

O mână a lăsat cândva un semn. 

 O, libertatea de a scrie prețioasa ta 

Libertate ca un fir defect. 

 

Prin fereastră se văd arțarii 

Strălucesc și se leagănă. 

Luminile scânteiază în timp ce mâna se mișcă. 
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Ei bine, atunci, să scrii litere întunecate 

Pe pagini întunecate în holul întunecat. 

Contează ca aceste cuvinte să reziste 

Și înțelesurile să se agațe ca fierul. 

 

                                          ** 

Rugăciune pentru Umbre pe peretele meu 

           

                                                      Mark McMorris 

 

 

În curând, luminile grăbite se vor stinge în carnea și 

oasele unor trupuri simpatice cândva apropiate de 

propria mea mână 

iar eu mă voi duce în hamacul meu, gândindu-mă la 

micile neplăceri, în afară de amorțeală care singură 

face suportabilă zbuciumul vântului. 

Vreau ca atomii să se separe 

ca firele de păr sau ca praful pe capetele fiicelor mele. 

Vreau să încalc interdicția care îmi prinde foamea în 

gheare și departe de umărul ei aspru. 

o singură dată - să fie de ajuns pentru  toate iubirile 

care pâlpâie prin dormitorul meu înainte de somn. 

Ele mă țin treaz, iar în noaptea asta sunt feroce 

ca un bici sau ca niște ace care fac pielea să se târască. 

Vreau să plutesc în derivă ca poienile în vântul de sud 
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și să mă așez acolo unde trebuie înainte ca fețele să 

erodeze, pofta mea de fier care-mi astupă inima cu 

coji de ouă. 

 

                                                   ** 
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Chip Livingston 

 

San Benito 

 

Pasărea neagră le-a dezbrăcat penele  

au emis jubileul de indulgență plenară 

în comuniune euharistică exprimând efectele  

angoaselor adultere și intersexuale  

 

pasărea neagră și-a dezbrăcat penele  

și le-a aruncat într-un tufiș de spini  

protejate de prezența viperei și a coroanei 

o medalie sacramentală de origine incertă 

 

Otrava a fost oferită, paharul a fost spart    

au emis jubileul indulgenței plenare 

Pasărea neagră le-a smuls penele  

 

________________ 

Despre această poezie 

 

"San Benito" face parte dintr-o serie de colaje-portrete 

care explorează elementele fizice și spirituale atribuite 

diferitelor figuri desemnate ca sfinți. Repetarea 

pronunțării păsării negre a fost o încercare conștientă 
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de a recunoaște tradițiile sfinte ale rudelor noastre cu 

genuri variate, neconforme și cu două spirite, care au 

tot apărut în timp ce meditam asupra medaliei sacre a 

lui San Benito." 

                                                        Chip Livingston 

 

*** 

Jane Hirshfield 

 

 

Un destin de bumbac 

 

Cu mult timp în urmă, cineva 

mi-a spus: evită să folosești cuvântul sau. 

 

Îți tulbură mintea 

așa cum o bucată de carne expirată deranjează un 

câine. 

 

Acum am și eu șaizeci de ani 

Nu a existat o altă viață. 

 

                                            *** 
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Langston Hughes - 1901-1967 

 

Lăsați America să fie din nou America 

 

                             -fragment- 

 

Lăsați America să fie din nou America. 

Să fie visul care a fost odată. 

Să fie pionierul de pe câmpie 

Căutând o casă unde el însuși este liber. 

 

(America nu a fost niciodată America pentru mine.) 

 

Fie ca America să fie visul pe care l-au visat visătorii... 

Să fie acel mare și puternic tărâm al iubirii 

Unde niciodată regii nu complotează și nici tiranii nu 

plănuiesc. 

Ca vreun om să fie zdrobit de unul de sus. 

 

(Nu a fost niciodată America pentru mine.) 

 

O, fie ca țara mea să fie o țară unde Libertatea 

nu Este încoronată cu o coroană patriotică falsă, 

Dar oportunitatea este reală, și viața este liberă, 

Egalitatea este în aerul pe care-l respirăm. 
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(Nu a existat niciodată egalitate pentru mine, 

nici libertate în această "patrie a celor liberi".) 

 

Spune, cine ești tu care mormăi în întuneric? 

Și cine ești tu care-ți desenezi vălul peste stele? 

 

Eu sunt bietul alb, păcălit și împins deoparte, 

Eu sunt negrul care poartă cicatricele sclaviei. 

Eu sunt omul roșu alungat de pe pământ, 

Eu sunt imigrantul care își strânge speranța pe care o 

caută... 

Și nu găsesc decât același vechi plan stupid 

De câine mănâncă câine, de cei puternici zdrobesc pe 

cei slabi. 

 

Eu sunt tânărul, plin de putere și speranță, 

prins în lanțul acela vechi și nesfârșit 

al profitului, puterii, câștigului, al acaparării 

pământului! 

De a pune mâna pe aur! De acaparare a căilor de 

satisfacere a nevoilor! 

De a munci oamenii! De a lua salariul! 

De a poseda totul pentru propria lăcomie! 

 

Eu sunt fermierul, un om al pământului. 

Eu sunt muncitorul vândut mașinii. 
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Eu sunt negrul, servitorul vostru, al tuturor. 

Eu sunt poporul, umil, flămând, rău... 

Flămând și astăzi, în ciuda visului. 

Învins încă astăzi - O, Pionieri! 

Eu sunt omul care nu a ajuns niciodată înainte, 

Cel mai sărac muncitor care a făcut troc de-a lungul 

anilor. 

 

Și totuși eu sunt cel care a visat visul nostru de bază 

În Lumea Veche, pe când era încă un servitor al 

regilor, 

Care a visat un vis atât de puternic, atât de curajos, 

atât de adevărat, 

Că și acum îndrăzneala lui măreață cântă 

În fiecare cărămidă și piatră, în fiecare brazdă 

întoarsă 

care a făcut din America țara care a devenit. 

O, eu sunt omul care a navigat pe acele prime mări 

În căutarea a ceea ce am vrut să fie casa mea... 

Pentru că eu sunt cel care a părăsit țărmul întunecat 

al Irlandei, 

Și câmpia Poloniei, și câmpia de iarbă a Angliei, 

Și am venit din Africa neagră. 

Să construiesc o "patrie a celor liberi". 

                                               

                                              *** 
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Ameen Rihani - 1876-1940 

 

Zeul Zeiței mele 

 

 

Pe vechii zei și pe sclavii lor i-am abandonat ; 

    Noii zei pe care i-am evitat de la prima vedere; 

Și zeul meu este zeul zeiței. 

    Care prezidează  ospățul meu de încântare. 

Dar odată, când clipa întunecată a persistat, 

    Am întrebat de zeul pe care ea îl adoră; 

La tronul lui am implorat-o să mă conducă, 

    Și, iată! Eu sunt zeul pe care ea îl implora. 

 

                                         ** 
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Cântecul țăranului 

                                                     Ameen Rihani  

 

O, tu, care m-ai iubit cândva! 

Din privirea ta de pagodă ; 

Trage jos o lance otrăvită : 

        Totul e bine de vine de la tine. 

 

Privește înapoi, privește încă o dată în jos ; 

Drag ți-a fost acest țărm ; 

Nu te mai văd niciodată. 

  Sub pomul de măslini. 

 

Rămâne jos postul meu, 

În timp ce tu crești mai mult; 

Ah, soarta a dat lovitura 

        Care ne-a despărțit pe mine și pe tine. 

 

Cum pot eu să-mi suport soarta, 

Cum pot aștepta fără iubire 

În această stare de tristețe, 

        Când tu ești departe și liberă? 

 

Departe de sufletul care a jurat 

Pe ușa abisală a iubirii 
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De a se agăța pentru totdeauna 

        De nimeni pe pământ în afară de tine; 

 

Liberă de sacrul chin 

Care, ca să risipească noaptea, 

Tu ai făcut-o, când eu, de fapt. 

Am căzut lângă genunchiul tău îndoit. 

 

Nu-ți amintești încă 

Maiul iubirii și decembrie al iubirii? 

Amândouă au ars sfânta lor tămâie 

        În dulcea noastră companie. 

 

Nu auzi cum cad ecourile 

În sala ta aurită? 

Nu-ți amintești niciodată 

        Ziua în care ai fost ca mine? 

 

Când toate grădinile tale înfloreau, 

Privește în întuneric; 

Acolo se mistuie flacăra 

        Liliacul tău fără muguri. 

 

Acolo de multe ori te-ai jucat 

Fără să te gândești la ziua 

Când suflet la suflet spunea : 
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        "Gata cu tine și cu mine". 

 

Și când se ofilește trandafirul tău, 

Aruncă-l în vântul care suflă 

pe aici o frunză; cine știe 

        Ce pot vedea în ea. 

 

Și până ce-mi voi termina traseul 

Le voi număra una câte una... 

Frunzele astea; și fie ca soarele 

        de bucurie să nu apună niciodată la tine. 
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Purvi Shah  

 

Mirabai dă la o parte muntele pe care-l urci 

 

 

 

Dorința nu are niciodată o singură direcție.    

          șerpi negri se târăsc prin gâtul tău. Divinul 

tânjește după apropierea omului de divinitate. Divinul 

tânjește de atingere.  

 

Nu ai dorit  un alt corp. Și nu ai 

            dorit nepăsare 

limba poate să trăncănească 

dar dragostea neîmpărtășită 

poate produce o avalanșă. 

Dinții îți clănțănesc și tu știi 

 

            că undeva se mișcă o paradă funerară, o furnică 

una după alta mărșăluind. Șarpele tău și-a lepădat 

pieile pe o potecă 

la o cotitură de pelerinaj 

          în așteptarea zorilor. Raiul e adesea o metaforă 

 

în folosul unui îndrăgostit care plânge pentru 

o iubire falsă. Orice șaman are nevoie de un 
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vindecător 

și fiecare zeu are nevoie de un devotat care să-l 

admire. 

 

Când Dumnezeu se întoarce din pelerinaj, tu ești mai 

          plinuță. Toată lumea îți poate vedea 

înțelepciunea 

cum crește. De data aceasta - periculos. Chiar și 

femeile 

 

          vor arunca cu pietre. Priviți mâinile oamenilor: 

ele poartă 

cioburi ale viselor lor pe jumătate spuse. Dar tu ai 

 

                 inventat o îmbrățișare. Lain prima 

închinare, îl faci pe cel devotat devotamentului să-ți 

fie devotat ție. 

 

Tu aduci muntele 

în buzele tale. Fără 

rugăciune, gura ta înflorește. 

___________________ 
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Despre această poezie 

 

"Giridhara, numele tău este pluta, singura trecere 

sigură peste./ Ia-mă repede", declară Mirabai (în 

traducerea lui Jane Hirshfield în "Trezirea la nume" a 

Mirabiei). Ce înseamnă ca devotamentul să fie 

reciproc? Să avem zeități devotate nouă? Acest poem 

evocă o Mira din zilele noastre care revigorează 

povestea lui Krishna (Giridhara) care acordă refugiu 

oamenilor ridicând un munte cu degetul. Când ne 

aplecăm asupra divinității noastre, asupra senzualității 

noastre, ne imaginăm că și zeii au nevoie de noi - ce se 

întâmplă? Poate că șerpii, poate că înfloresc". 

                                                                    

  Purvi Shah 

 

                                              *** 

 

  Cu aproximativ 500 de ani în urmă, regatul 

Rajasthan era țara războinicilor, înțelepților, sagilor, 

sedușilor și regilor.  A fost în această perioadă; Prințesa 

Mirabai s-a născut (1478).  Mama ei a decedat când era 

foarte tânără, iar tatăl ei, Ratan Singh, era foarte 

ocupat cu regatul.  Crescând la palatul bunicului ei, 

Mirabai a fost profund devotată lui Krishna Bhagwan. 
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După ce bunicul lui Mirabai a murit, unchiul ei a 

devenit noul rege. Acesta i-a aranjat căsătoria cu 

prințul Bhoj Raj, fiul cel mare al lui Rana Sanga din 

regatul Rajput de Mewar care era cel mai important și 

mai puternic regat Rajput la începutul secolului al XVI-

lea.  Dar Mirabai nu era interesată de statut, de 

mătăsurile bogate și de bijuteriile pe care i le oferea 

noua ei familie.  În schimb, ea era interesată să facă 

dansatoare pentru Shri Krishna, pe care îl numea 

"Giridhar". Noua familie a lui Mirabai a considerat 

devotamentul ei intens față de Dumnezeu ca fiind o 

problemă.  Ea a refuzat să se închine la zeița familiei 

soțului ei, deoarece nu cunoștea decât un singur 

Dumnezeu - Shri Krishna Bhagwan.  Pentru a-și oferi 

devotamentul față de Shri Krishna Bhagwan, ea se 

furișa afară din palat și mergea la templul din 

sat.  Socrul ei nu a fost mulțumit de acest lucru și a 

încercat să o ucidă cu o băutură otrăvitoare.  Fără să 

știe că era otrăvitoare, ea a băut tot paharul.  Dar 

dragostea și devotamentul ei față de Shri Krishna au 

fost atât de mari încât acesta a salvat-o de efectele 

otravei.  Când socrul ei a decedat, Mirabai a fost 

încoronată ca regină.  Chiar și în calitate de regină, a 

continuat să viziteze templul din sat.  În acest mandir, 

Mirabai l-a întâlnit pe guru ei, Raidas, care i-a inspirat 

și mai mult devotament.  I-a oferit în dar un 
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ektaro,  (Ektaro este un instrument muzical cu o 

singură coardă folosit în muzica tradițională din Asia 

de Sud) la care ea cânta  kirtans. (Kirtana  sau   Kirtan, 

este un cuvânt sanscrit care înseamnă "povestirea, 

recitarea,   descrierea" unei idei sau a unei povești, în 

special în religiile indiene. Se referă, de asemenea, la 

un gen de artă religioasă de spectacol, care conturează 

o formă muzicală de narațiune sau de recitare comună, 

în special a ideilor spirituale sau religioase, 

originar  din sub continentul indian. Din această cauză, 

a fost supusă la și mai multe greutăți și pedepse.  După 

ce soțul ei a murit, Mirabai a fost închisă în camera 

ei.  Dificultățile au devenit insuportabile și au început 

să stea în calea devoțiunii ei. Atunci a decis să 

părăsească definitiv palatul și a pornit într-un pelerinaj 

la Mathura, Vrundavan și Dwarka. Mirabai a fost o 

poetă înnăscută. Cu ektaro-ul în mână, ea a cântat sute 

de kirtane pe care le-a compus, fiecare dintre ele fiind 

pline de pioșenie, dragoste și dăruire.  Chiar și astăzi, 

mulți oameni încă mai cântă kirtan-urile ei.  Deși era o 

regină, ea și-a schimbat toate bogățiile pentru a se 

închina lui Shri Krishna Bhagwan.  
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                  Poezie spaniolă 
 

Zamba pentru Pepe 

 

María Elena Walsh 
 
Au trecut mulți ani de când ai plecat 
Și fără o lacrimă mi-am luat rămas bun de la tine 
Ca argentinianul de tangou 
Ai fost lăsat singur în Paris 
deja ai schimbat ceața. 
Pentru soarele țării tale 
 
Te iubesc de mulți ani 
Și au trecut mai mulți de când m-ai uitat 
Ei spun că nu te vei întoarce niciodată 
Și poate că nu voi mai merge niciodată 
 Să ne vedem într-o seară la colțul Rivoli. 
 
Când un prieten pleacă 
Nimeni nu ne va da înapoi 
Toată inima pe care i-am împrumutat-o 
Atât de multă singurătate împărtășită 
Un nou prieten nu este același lucru 
Pepe ne iubește pe jumătate 
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Totul s-a schimbat de când ai plecat. 
Noi, argentinienii, nu mai suntem așa. 
Ne uităm în interiorul nostru 
Și uitând de Paris 
Din cenușa noastră renaștem 
Oameni în moarte 
 
Au mai rămas puțini dintre cei care spuneau 
Că în țara asta nu poți trăi 
Deja sub mâinile scutului 
Lăstarul a prins rădăcini 
Și o grămadă de lauri efemere 
Am știut să realizăm 
 
Când un prieten pleacă 
Nimeni nu ne va da înapoi 
Toată inima pe care i-am împrumutat-o 
Atât de multă singurătate împărtășită 
Un nou prieten nu este același lucru 
Pepe ne iubește pe jumătate 
 
                                             ** 
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Gabriela Mistral 

Pupici 

 
Sunt sărutări care anunță singure 
sentința de condamnare a iubirii, 
sunt sărutări date cu o privire 
există săruturi date prin memorie. 
  
Există sărutări tăcute, sărutări nobile 
există săruturi enigmatice, săruturi sincere 
există sărutări pe care doar sufletele le dau 
există sărutări interzise, adevărate. 
  
Există sărutări care ard și rănesc, 
sunt sărutări care... 
Există sărutări care captivează simțurile 
Există sărutări misterioase care au lăsat 
mii de vise rătăcite și pierdute. 
  
Există sărutări problematice care dezvăluie 
un indiciu pe care nimeni nu l-a descifrat 
există sărutări care generează tragedii 
câți trandafiri înmuguriți au avut petalele smulse. 
  
Există sărutări parfumate, sărutări călduțe 
care bat în dorința intimă 
există sărutări care lasă urme pe buze 
ca un peisaj cu soare între două cuburi de gheață. 
  

https://lyricstranslate.com/en/gabriela-mistral-lyrics.html
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Există sărutări care arată ca niște crini albi 
pentru că sunt sublimi, ingenioși și puri, 
există săruturi trădătoare și lașe 
există săruturi blestemate și perverse. 
  
Iuda îl sărută pe Iisus și pleacă 
Iuda și lasă amprenta 
pe chipul lui de Dumnezeu - crima 
în timp ce Magdalena cu sărutările ei 
îi întărește cu milă agonia. 
  
De atunci în sărutări palpită 
iubirea, trădarea și durerea, 
în nunțile omenești ele apar 
în briza care se joacă printre flori. 
  
Există sărutări care produc 
deliruri amoroase de pasiuni arzătoare și nebunești. 
le cunoști bine, sunt sărutările mele. 
inventate de mine pentru gura ta. 
 
Săruturi de flăcări care lasă amprentate 
în urma iubirii adevărate 
sărutări furtunoase, sărutări sălbatice 
pe care doar buzele noastre le-au gustat. 
  
Îți amintești de primul? Nedefinit, 
ți-a acoperit fața cu farduri roșii. 
și în spasmele unei emoții teribile 
ochii ți s-au umplut de lacrimi. 
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Îți amintești acea după-amiază 
în exces de nebunie 
Te-am găsit gelos imaginându-ți jigniri 
Te-am luat în brațele mele...sărutul vibrant 
și ce ai văzut mai târziu? Sânge pe buzele mele. 
  
Te-am învățat cum să săruți: sărutări reci 
sunt din inimă impasibilă făcută din piatră 
Te-am învățat cum să săruți cu sărutările mele 54 
inventate de mine, la gura ta. 
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USA 

Dylan Thomas     (1914-1953) 

 

Poem   

 

 

 

Respirația ta a fost mascată, 

Invizibilă - pentru a face 

pentru strigoii murdari 

Noapte de dragul meu, 

 

O potecă de ploaie 

Intangibilă pentru ei 

Cu dinți mușcători și coadă 

Și tobe de pânză de păianjen, 

 

Un întuneric la fel de adânc ca 

Iubirea mea, e ca un văl rotund 

să ascundă lupii din somn 

Și să mascheze mormântul. 

 

                                              ** 
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Eroul meu își arată nervii 

 

                                                           Dylan Thomas   

 

 

Eroul meu își dezbracă nervii   

Care domină de la încheietura mâinii până la umăr, 

Desface capul care, ca o fantomă adormită, 

Se sprijină pe conducătorul meu muritorul, 

Coloana vertebrală mândră, care se răsucește și se 

răsucește. 

 

Și acești sărmani nervi atât de legați de craniu 

Durere pe hârtia îndrăgostită 

Pe care o îmbrățișez pentru a iubi cu mâzgăleala mea 

rebelă  

Care rostește toată foamea de iubire 

Și-i spune paginii golul bolnav. 

 

Eroul meu îmi dezbracă coasta și-și vede inima 

Să pășească, ca o Venus goală, 

Plajă de carne, prin  împletitura însângerată; 

Dezbrăcându-mi spinarea de promisiuni, 

El promite o căldură secretă. 
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El ține firul din cutia cu nervi. 

Lăudând eroarea mortală 

A nașterii și a morții, cei doi triști tâlhari, 

Și împăratul foamei; 

El trage de lanț, cisterna se mișcă. 
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Boderra Joe 

Unde curbate 

 

o gaură 

            o coastă plutitoare 

umbra unui admirator 

            coaste durereroase  

o sală de bar 

            o stradă goală 

o gaură neagră   

            numită dragoste 

densitatea ei scăzută 

            ca norii, praful, razele cosmice 

 

în centrul Căii Lactee 

            mii din ele 

Pun pariu că te dor 

            plămânii 

în timp ce aerul se dilată 

            și se sfâșie prin țesuturi. 

Inhalezi tot oxigenul 

            din noi cam în 15 secunde 

Cine îți poate șterge praful de pe oase? 

            Timpul este infinit 

 

Îmi doresc stele 
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            nu destul de bătrâne pentru ca lumina să 

ajungă 

 Îmi doresc un nume 

            care să iasă de pe buzele tale ca o amprentă 

Chiar și pietrele lunii se sfărâmă 

            zero virgulă zero patru Inci 

Un milion de ani 

spune-i cum se numește 

dragoste 

            gunoi spațial 

o coliziune murdară 

            o reacție în lanț 

un nor gros de deșeuri 

            care se deplasează rapid 

______________ 

 

  "Acest poem a fost inspirat de sunetele spațiale 

stranii înregistrate și publicate de NASA, captate de o 

anumită înregistrare a undelor curbe de lumină. 

Înregistrarea mi-a amintit de o bătaie rapidă a inimii, astfel 

încât, atunci când am ascultat-o, m-am gândit la timp, 

spațiu și dragoste, precum și la orice alte emoții care ne 

măresc bătăile inimii. Înregistrarea m-a ajutat să formez 

poemul în felul în care este, ca o bătaie de inimă pe monitor 

sau ca un poligraf." 

 

                                                              Boderra Joe 
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Mălai 

 

                                                Boderra Joe 

 

În dimineață de primăvară timpurie 

vântul dăruiește binecuvântări 

la gura pământului mamă 

o rugăciune ușoară 

se lovește de coceanul de porumb 

 

Soarele de est dansează 

deasupra munților liliachii 

femeia 

ține un borcan 

aproape de ghiocei pentru a culege polenul lor 

pentru a oferi rugăciuni de tot felul 

 

un vârf de cuțit de galben  

pe limba ei Diné 

dulceața se topește, 

se odihnește 

în vârful capului ei 

și se întoarce la rădăcini 

 

o rugăciune este desenată în praf 
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de valurile tufișurilor scuturate de vânt 

până la buzele arzătoare ale soarelui 

și la pupilele lunii. 

____________________ 

 

*  Boderra Joe este poet, jurnalist și fotograf Diné.  

Ea este Bit'ahnii (Clanul brațelor împăturite), 

născută  Tabááha (Clanul de la  malul apei). Autoare a 

cărții Desert Teeth (Abalone Mountain Press, 2022), 

este beneficiara unor burse de la Willapa Bay AiR, 

Indigenous Nations Poets (In-Na-Po) și Bosque 

Redondo Memorial. Este originară din Báááhazł'ah 

(Twin Lakes), New Mexico, în cadrul națiunii Navajo. 
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Linda Gregg 

 

 

Sigismundo 

 

Sărbătoarea m-a încurcat. Oaspeții jucau rolul zeilor. 

Era o femeie cu pielea albă care stătea în picioare 

cu halatul verde deschis toată noaptea, aruncând 

trandafiri. 

O doamnă m-a surprins în singura cameră liniștită și 

mi-a cerut 

să o duc la el. Am refuzat chiar și atunci când m-a 

implorat. 

Și m-am dus pe malul mării și m-am gândit la altceva. 

Soarele a răsărit în dimineața aceea din torțe. 

Aer rece peste marea călduță. Sigismundo cel Frumos. 

În căutarea lui însuși. Un torționar de porumbei. Un 

ucigaș de orașe. 

Ucigaș de soție înainte de micul dejun. Sigismundo, 

care a construit o biserică pentru o femeie  

care nu era frumoasă, 

cu trandafiri tăiați în piatră. 

Al cărui vis era să învie zeitățile. 

În toată copilăria mea mi s-a spus că voi merge  mână 

în mână cu moartea.  

L-am ales pe Dante în locul lui Hristos. 
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Am escaladat munți pentru priveliște și am plâns 

când am văzut cum au stricat statuile. 

Dar nu există nimic, nimic de spus despre viața mea. 

Sigismundo cel nemilos a făcut multe greșeli și 

poporul său 

l-a iubit și va trăi veșnic.  

Eu, care mă voi prăbuși ca Persefona   

cu împlinirile mele tăcute și cu plânsul neînregistrat, 

chiar și eu dacă aș fi fată aș răspunde Da, știu să înot, 

pentru șansa de a mă îneca în apa aceea albastră a lui. 

Sigismundo. 

 

                                               ** 
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Eleganță  

            LINDA GREGG 

 

Tot ceea ce este neîngrijit. 

Lăsat singur în liniște 

în acea liniște pură căsătorită 

cu liniștea naturii. 

O ușă ieșită din balamale, 

umbră și alte umbre într-o cameră goală. 

Scurgeri de lumină. Crude acolo unde 

acoperișul de tablă a ruginit. 

Rugul buruienilor în 

diferite feluri de aer diminețile, 

an după an. 

Un nuc pecan, și casa 

făcută din cărămizi de lut. Precisă 

și de o frumusețe neașteptată, zornăind 

și cântând. Dacă nu la soare, 

atunci pentru nimic și pentru nimeni. 

 

                                                 ** 
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Vițeii nealeși 

                                                         LINDA GREGG * 

 

Mintea face muu, muuuu  

întunecată și rapidă. Inima orfană    

strigă:  

"Salvează-mă. Cumpără-mă    

așa cum soarele face fructele să se coacă. 

Sunt una cu ei și nu mă pot hrăni    

în zorii iernii."  

Păsările negre  se ceartă pe câmpuri 

și nu au nici o bunătate, numai tendoane 

și oase băț. Atât masculii cât și femelele.    

Ochii lor sunt nepăsători față de frig și ploaie,    

atât ziua cât și noaptea. Ei nu iubesc nimic 

și sunt ucigași - unul pe celălalt.    

Toate lucrurile din lume se pleacă    

sau sunt luate. Doar câțiva viței    

vor fi aleși, restul vor fi vânduți pentru carne.    

Zgomotul vântului devine tot mai mare    

decât copacul în care se află, se estompează doar    

pentru a crește. How, how... strigă ciorile,    

treze sau adormite, în alb, în negru. 
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 *  Linda Gregg s-a născut la New York și a crescut 

în Marin County, California. A obținut o licență și un 

masterat la Universitatea de Stat din San Francisco. 

Gregg a publicat mai multe colecții de poezie, printre 

care All of It Singing: New and Selected Poems (2008), 

o carte preferată de Los Angeles Times în 2008 și 

câștigătoare a Premiului William Carlos Williams al 

Societății de Poezie din America; In the Middle 

Distance (2006); Things and Flesh (1999), finalistă a 

Premiului Kingsley Tufts pentru poezie; Chosen by the 

Lion (1995); Sacraments of Desire (1992); Alma (1985) 

și Too Bright to See (1981). Poezia lirică a lui Gregg este 

deseori admirată pentru capacitatea de a discuta 

despre durere, dorință și pasiune cu o măiestrie și 

echilibru electrizante. W.S. Merwin a lăudat poemele 

lui Gregg, observând: "Sunt originale în ceea ce 

contează cu adevărat: vorbesc clar despre sursa lor. Ele 

sunt inseparabile de curentul surprinzător, desfășurat, 

plin de evenimente, pur al limbii, și transmit deodată 

durerea pierderii individuale, o strălucire constantă și 

absolut personală." 
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Jane Johnston Schoolcraft * 

 

Rânduri scrise la Castle Island, Lacul Superior 

  

tradus din limba anishinaabemowin ** 

 

Aici, în marea mea natală din interior 

De durere și de boală aș fugi 

Și de pe țărmurile ei și de pe insula strălucitoare 

Să strâng o rezervă de dulce desfătare. 

Insula singuratică a mării fără sare! 

Cât de largă, cât de liniștită, cât de proaspătă și liberă 

Ce priveliște încântătoare 

De stânci și ceruri și ape albastre 

Care se unesc, ca un cântec dulce 

Pentru a spune, aici domnește doar natura. 

Ah, natură!  

Aici domnești pentru totdeauna 

Departe de bântuirile oamenilor 

Căci aici nu există temeri sordide, 

Fără crime, fără mizerie, fără lacrimi. 

Nici mândria bogăției; inima să umple, 

Nici o lege care să-mi trateze rău poporul. 

 

___________________ 
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*Jane Johnston Schoolcraft, cunoscută și sub 

numele de Bamewawagezhikaquay, s-a născut la 31 

ianuarie 1800, în Sault Ste. Marie, Michigan. Membră a 

națiunii Ojibwe, poemele sale sunt adunate în The Sound 

the Stars Make Rushing Through the Sky (University of 

Pennsylvania Press, 2007), editată de Robert Dale Parker, 

care o consideră prima scriitoare amerindiană cunoscută. A 

murit la 22 mai 1842. 

  

**Ojibwe sau Anishinaabemowin, este o limbă 

indigenă din America de Nord (Canada, din sud-vestul 

Quebecului, prin Ontario, Manitoba și părți din 

Saskatchewan, cu comunități periferice în Alberta) din 

familia limbilor Algonquine. Limba este caracterizată 

de o serie de dialecte care au nume locale și, frecvent, 

sisteme de scriere locale. Nu există un singur dialect 

care să fie considerat cel mai prestigios sau cel mai 

proeminent și nici un sistem de scriere standard care 

să acopere toate dialectele. 

    

  "Lines Written at Castle Island, Lake Superior" 

este o traducere a unui poem original scris în 

anishinaabemowin de Jane Johnston Schoolcraft, 

tradus fie de poetă însăși, fie de soțul ei, Henry Rowe 

Schoolcraft; în prezent, doar traducerea 

supraviețuiește. După cum notează Robert Dale 

Parker, profesor de limba engleză și de studii 
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amerindiene la Universitatea din Illinois, în lucrarea 

The Sound the Stars Make Rushing Through the Sky: 

The Writings of Jane Johnston Schoolcraft (University 

of Pennsylvania Press, 2007), există diverse ciorne ale 

traducerii în mai multe manuscrise, inclusiv una scrisă 

de soțul ei, care relatează o călătorie peste Lacul 

Superior, când poeta a călătorit împreună cu soțul și 

copiii ei pe o insulă izolată și fără nume, căreia i-a dat 

numele de "Castle Island" (Insula Castelului), datorită 

"aspectului său de la distanță". " Parker scrie: 

"Resentimentul față de artificialitatea cosmopolită se 

potrivește cu ceea ce ne-am putea aștepta de la cineva 

care a preferat viața departe de orașe și care s-a 

resemnat cu privirea exotizantă pe care a întâlnit-o în 

New York. Chiar și așa, resentimentul față de legile 

care îi maltratează poporul ei iese în evidență prin 

declarația politică neobișnuit de directă. [. . . .] Pare 

revelator faptul că poezia în general și poezia despre 

devotamentul ei față de regiune în special ar scoate la 

iveală din Jane Johnston Schoolcraft această 

lamentație anticolonialistă pasionată." 
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D'Arcy McNickle  (1) 

 

 

Omul ezită, dar viața îl îndeamnă 

  

Există acest script nesfârșit și schimbător 

Și l-am urmări prin văi 

Și peste dealuri... 

Arătând cu un deget șovăitor 

Până când a dispărut în pădurea purpurie 

Cu murmurul și valurile ei, pentru cel mai mic vânt 

care sufla. 

 

Există această peliculă 

Văzută deodată, departe, 

Când soarele, în drum spre apusul său, 

Se întoarce pentru o ultimă privire, 

Și acolo, departe, în preerie 

O cabană singuratică ce moțăie și prinde o sclipire, 

Pentru o clipă nesfârșită, 

Într-o fereastră tot focul și cântecul martirilor! 

 

Există acest film 

Care a trecut prin degetele mele 

Și eu am tremurat, 

Mi-a fost frică să ating. 
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Și în ochii unuia 

Care a vrut să dea ceea ce am cerut 

Dar a ezitat - a încercat - și apoi 

A venit cu un obosit, îmbătrânit, "Nu tocmai," 

Nu puteam decât să văd un punct de timp fără de 

sfârșit, 

Tot ceea ce este trist, obosit și bătrân, 

Un film fără sfârșit  

 

Și am plecat din nou 

Peste văi și peste dealuri, 

Arătând cu degetul, 

Întinzându-mă mereu să ating, tremurând, 

Mereu cu teamă de atingere. 

                                            * 

 

"Man Hesitates but Life Urges" a fost publicat pentru 

prima dată în The Frontier vol. 6, nr. 2 (martie 1926). 

Jennifer Elise Foerster, în timpul unei lecturi găzduită 

de Institutul pentru Cercetare și Poetică de la Centrul 

de Poezie al Universității din Arizona, a numit poemul 

"un exemplu al liminalității (2) limbajului și al 

modului în care limbajul ne poate readuce la 

sentimentul de patrie ca loc de întrepătrundere", 

adăugând că "așa cum știm cu toții, pământurile natale 
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indigene din această țară au suferit o cartografiere și o 

limbă violentă, iar poezia, cred, poate deveni o 

modalitate de refacere. În poemul lui D'Arcy McNickle, 

putem vedea că poezia îmbrățișează necunoașterea, 

pierderea și găsirea unei patrii în interiorul nostru, 

chiar în călătoria căutării." 

 

(1) William D'Arcy McNickle, născut la 14 ianuarie 

1904, în St. Ignatius, Montana, a fost un romancier, 

povestitor, poet, antropolog și activist pentru 

drepturile indigenilor. Membru al Națiunii Salish 

Kootenai, este autorul mai multor titluri, printre care 

The Surrounded (Harcourt, Brace and Company, 1936) 

și Wind from an Enemy Sky (Harper and Row, 1978). 

A murit la 10 octombrie 1977. 

 

(2)   [. . . .] În poemul lui D'Arcy McNickle, putem vedea 

că poezia îmbrățișează necunoașterea, pierderea și 

găsirea unei patrii în interiorul nostru, chiar în 

călătoria căutării." Liminalitatea este o stare de 

tranziție între o etapă și următoarea, în special între 

etapele majore din viața cuiva sau în timpul unui ritual 

de trecere. Conceptul de liminalitate a fost dezvoltat 

pentru prima dată și este folosit cel mai des în știința 

antropologiei . 
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Carl Sandburg - 1878-1967 

 

  

Experiență 

 

 

 

 

În această dimineață m-am uitat la harta zilei 

Și mi-am spus: "Acesta este drumul!  

Acesta este drumul pe care voi merge; 

Așa voi străbate drumurile realizării, 

Calea e atât de clară - totul va fi o bucurie pe liniile 

trasate." 

Și apoi, în timp ce mergeam, a venit un loc care era 

ciudat... 

Era un loc care nu exista pe hartă! 

Și m-am împiedicat, am căzut și m-am întins în 

buruieni, 

Și am privit ziua cu mâhnire. 

 

Învăț câte ceva, dar niciodată nu sunt sigur, 

Să fiu pozitiv doar cu ceea ce a trecut, 

Și să privesc uneori la lucrurile care vor veni 

Ca un rătăcitor care pășește în noapte. 
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Când  labirintul stelelor nici nu arată, nici nu 

semnalizează, 

Și dintre toate drumurile, nici unul nu e sigur. 

 

Îi văd pe acei oameni cu hărți și vorbe 

Care spun cum să meargă, unde și de ce; 

Aud cu urechile mele cuvinte din gurile lor, 

În timp ce cu degetul indică cu ușurință marcajele pe 

hărți; 

 

Și cum se uită o matahală, singur și cătrănit, 

Ca și cum ar pleca într-o țară îndepărtată 

Făcuse pentru sine o hartă, 

Îi strig: "Aș vrea să văd harta ta! 

Aș lua aminte la harta în care tu crezi". 

 

____________ 

 

Carl Sandburg a primit trei premii Pulitzer în timpul 

vieții sale - primul în 1919 pentru colecția de poezii 

Corn Huskers, al doilea în 1940 pentru biografia 

Abraham Lincoln: The War Years și al treilea în 1951 

pentru Complete Poems. 

 

                                              ** 
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John Ashbery 

Ploaia se mută 

 

Tabla e ștearsă în mansardă 

Și vântul aprinde  sus lumina stelelor, 

De-acum încolo cineva va afla, cineva va ști. 

Și dacă undeva în această mare planetă 

Adevărul este descoperit, un petic din el, uscat, văruit 
de soare, 

Va atârna doar, în propria infamie, în umilință. 
Nimeni 

nu e mai bun pentru asta, dar lucrurile nu pot fi mai 
rele. 

Continuă să joci, dominând în timp ce faci pasul. 

În dezordinea pe care cineva a stabilit-o. Nu vezi 

E tot ce putem face? Între timp, mari incendii 

se înalță, ca și cum ar fi fân în flăcări. Cadranul a fost 
reglat 

Și asta e de rău augur, dar toată bunăvoința ta în viață 

conspiră cu ea, acum că asta e casa noastră: 

Un loc de unde să vii și de care oamenii să întrebe.  
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Abțineri  

 

Nu turistul timid, care țopăie pe treptele sărate ale 
Romei... 

Piazza Venezia dintr-un autobuz, emoțiile 
transparente trec.  

Vechile ruine.   

Doar ceva care seamănă cu o parte din ele.    

Vocea:  

 "Spune-mi te rog că mă iubești" a spus,  

Monumentele de fier trec în derivă, 

Arcurile bătute în cuie pe lemn,  

Peșterile, pumni orbi,  

Alge verzi pe apa neagră și albastră.  

Și precizia prietenilor spusă cu emoție,  

"Omul care vede un nor în Schenectady *  

Afectează pe cineva pe care nu-l cunoaște în cealaltă 
parte a globului, care îl vrea  

Și vom avea acel trandafir, o lucrare olandeză aparte".  

Turnuri albastre, chiuituri, trec trandafirii orbi.  
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Prin urmare, avem aceste câteva lucruri.  

Era o după-amiază sau o noapte de vară, gloria era în 
gondolă 

 În percutanta lună de miere. 

 Dar se gândea la nopțile în care casele ruinate  

La lacrimile de aur vărsate pentru el.  

De aceea avem aceste cărămizi albe. Mireasa poartă 
alb...  

 

El Poartă un costum alb, cară un ziar alb și un măr, 

 mâinile și fața îi sunt albe; 

 Norii rânjesc, dar se duc să navigheze pe cerul alb.  

  

_______________ 

 

* Numele "Schenectady" provine din cuvântul mohawk 
skahnéhtati, care înseamnă "dincolo de pini" și care 
este folosit pentru zona din jurul Albany, statul New 
York. 
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UN OM AL CUVINTELOR  

 

Cazul său inspiră interes  

Dar puțină simpatie; este mai mic  

decât părea la început.  

Are prima sa iritare.  

Face vreo diferență în ce va evolua 

Devine o scenetă? Trei laturi închise,  

A patra e deschisă pentru a fi spălată de vreme,  

Ieșiri și intrări, gesturi teatrale 

Să puncteze ca iarba îndoită, ca și cum  

Grădina se umple de zăpadă? 

Ah, dar asta ar fi fost altceva, cu totul altceva. 

Divertisment, nu gustul metalic 

Din gură când mă uit în altă parte, o densitate neagră 

ca praful de pușcă  

În unghiurile în care scrierea ierbii merge mai 

departe,  

Roz-roșu în locuri neașteptate ca presiunea 

degetelor pe o carte brusc închisă. 

 

Aceste versiuni sucite ale adevărului sunt  

Pieptănate, smulse din răfuieli 

Și împrăștiate în jur. 
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În spatele măștii  

Este încă o apreciere națională  

A ceea ce este bine, apare rar și când apare deja 

Moare în briza care a adus-o în pragul  

Vorbirii. Povestea uzată de prea multă povestire.  

Toate jurnalele sunt la fel, clare și reci, cu  

Perspectiva unui frig continuu.  

Sunt așezate orizontal, paralel cu pământul, 

Ca și morții neînsuflețiți.  

Doar să recitiți asta  

Și trecutul ți-a și alunecat printre degete, dorindu-ți 

să fi fost acolo. 

 

_____________________ 

John Ashbery a fost recunoscut ca fiind unul dintre 
cei mai mari poeți americani ai secolului XX. A câștigat 
aproape toate premiile americane importante pentru 
poezie, inclusiv Premiul Pulitzer, National Book 
Award, Yale Younger Poets Prize, Bollingen Prize, Ruth 
Lilly Poetry Prize, Griffin International Award și un 
MacArthur "Genius" Grant. Poezia lui Ashbery își 
provoacă cititorii să renunțe la toate prezumțiile 
privind scopurile, temele și eșafodajul stilistic al 
versului în favoarea unei literaturi care reflectă asupra 
limitelor limbajului și a volatilității conștiinței. În 
2008, criticul Langdon Hammer a remarcat: "Nicio 
figură nu se profilează atât de mare în poezia 
americană din ultimii 50 de ani ca John Ashbery".
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O declarație, de ne-independență 

  Ralph Salisbury 

 

Se pare că eu sunt imaculata concepție a mamei. 

fiul irlandezo-american, pentru că, 

A venit vremea pentru securitatea socială, 

tatăl meu Cherokee nu a putut dovedi că s-a născut. 

 

Putea însă să plătească impozite, 

finanțând trupele care ne-au cucerit pământul, 

și putea merge la închisoare, 

în momentul în care trebuia să tragă sau să moară, 

de cuțitul unui atacator alb-caucazian. 

 

Ezitând...  
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Gottfried Benn 

 

 

Măcieșul 

 

Măcieșul nu este încă pe deplin roșu adânc  

nu încă în acel ton pe care îl capătă mai târziu  

de chihlimbar, boabă, octombrie și moarte.   

 

Măcieșul e un pic verde la nivelul codițelor,  

dar îi văd înfășurt într-un buchet de flori,  

luându-și rămas bun sotto voce:  

poate niciodată, prietene, sau doar de data asta.   

 

Măcieșul - anul acesta și în toți anii următori,  

mai întâi acel roz-verzui și apoi roșul sânge,  

boabe colorate, pline, și oferite lui Dumnezeu...  

dar unde ai fost că te-ai înmugurit, colorat și copt?  
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D. A. Powell - 1963- 

 

Etapa imaginară 

 

se dovedește 

că există mai multe planete decât stele 

mai multe locuri de aterizare 

decât pentru a fi arse 

 

Întotdeauna am fost îndrăgostit de 

ultimele șanse, în special 

acum că ele chiar    

par a fi ultimele șanse. 

 

Țiuitul care a răsturnat totul 

ceea ce a mai rămas din capul meu 

după ce am explodat 

 

Ești gata să urci? 

Dimineața te voi lua 

pe aripă… 
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