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Note      

 

În acest volum de traduceri (XIII) am dedicat pentru deschidere 

câteva pagini din Poezia Italiană. Cantoul napolitan, poezia de la 

Carducci la Ungaretti sunt prezente în câteva pagini, ca un antree 

la poezia Spaniolă unde apar Borges, Octavio Paz, Antonio 

Machado, etc… cu modeste mostre de poezie modernă.  

 

Alte Poezii 

 

În această secțiune cititorul va întâlni mulți poeți talentați dar mai 

puțin cunoscuți. Menționez pe Karen Muarai, Dirk McDermott, 

poetul indian Jeet Thayil.  

  

          Ilustrații- Internet, Night Café AI, Pinterest, Emil Nolde 

 

                                  Editura SAGA 2023  
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Caravan Petrol    (Canzoni originali del 1958) 

 

Renato Carosone 

https://www.youtube.com/watch?v=nVc89bNABic&t=3s 

 

Caravan petrol 

Caravan petrol 

Caravan petrol 

Caravan....... 

  

Shhhhhh! 

Cântă Napoli! Petrol Napoli! 

Eh, eh! 

  

Am închiriat o cămilă, 

Am cumpărat un turban, 

un turban la Rinascente, (1) 

cu un penaj roșu și albastru. 

  

Ținând în mână butelca și tamburina, 

am căutat petrol american, 

în timp ce beduinii dansează, 

în timp ce triburile cântă. 

  

Ce frumoasă ești! 

călare pe această cămilă, 

cu binoclul pe umăr, 

cu turbanul și narghilea. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVc89bNABic&t=3s
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Hei, ești ciudat. 

în timp ce sapi groapa asta. 

Las-o baltă, e inutilă, 

nu este petrol aici. 

Allah, Allah! 

Cine te-a pus să faci asta? 

Ce frumoasă ești... 

călare pe cămila asta, 

cu binoclul pe umăr, 

cu turbanul și narghilea. 

  

"Cu sticluța în mână și cu cămila, 

cu ofițerii în față și mulțimea în spate, 

am întors Toledo cu susul în jos: 

nu mai mergem pe jos." 

  

"Haideți, a sosit "Pazzariello" (2), 

s-a deghizat în Menelik: 

Amestecă piperul cu tutunul. 

Cine va fi acest Ali Baba?". 

  

Cât de frumos ești 

călare pe această cămilă, 

cu binoclul pe umăr, 

cu turban și narghilea. 

Hei, ești ciudat. 

în timp ce sapi groapa asta. 

Las-o baltă, e inutilă, 

nu e petrol aici. 
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Ce frumoasă ești... 

călare pe cămila asta, 

cu binoclul pe umăr, 

cu turban și narghilea. 

  

Ce frumos ești 

călare pe această cămilă, 

cu binoclul pe umăr, 

cu turbanul și narghilea. 

Hei, ești ciudat. 

în timp ce sapi groapa asta. 

Las-o baltă, e inutilă, 

nu e petrol aici.  

  "Alláh, Alláh! 

 

Nu vreau să mai sap! 

Ce frumoasă sunt 

călare pe această cămilă, 

cu binoclul pe umăr, 

cu turbanul și narghilea. 

  

Caravan petrol 

Caravan petrol 

Caravana (dragă, dragă, dragă...) 

Caravan petrol 

Caravana (dragă, dragă, dragă...) 

Caravan petrol 
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Caravan petrol 

Caravan petrol  

________________________________ 

 

(1) Rinascente - mare galerie magazin în Napoli 

(2) O Pazzariello obișnuia să se plimbe îmbrăcat într-o uniformă 

galonată țipătoare și, urmat de câțiva muzicanți, străbătea străzile 

din vechiul Napoli, ținând în mână un baston cu care își dirija 

muzicanții curioși, în timp ce cu cealaltă mână afișa mărfurile pe 

care urma să le promoveze, de la un flacon de vin la un pachet de 

paste. Mergea în ritmul muzicii și, din când în când, se oprea 

pentru a declama versul tradițional "Battaglio', scapucchio' e' 

uscito pazzo 'o paro''" și pentru a face reclamă la marfa 

comerciantului de care fusese angajat.  
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Renato Carosone 

 

Un oftat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcMtFI3K6oc 

 

Da, mămica ți-a făcut multe 

din aceste jupoane strâmte 

Ce faci? 

Iată efectul prezenței tale... 

Ah ce, dulce dulce, mă faci să suspin! 

Tu când treci 

Mă faci să mă mișc 

Ah voce roșie 

Ce te distrezi! 

Nu știi 

Dar aceasta este inima mea 

Oftează și spune: AAhhhhhh 

Ești o bunătate! 

Pentru acești ochi negri 

Nebun e omul cu înghețată 

O, ajunge 

El nu poate ajunge la ea 

Sau grădinarul 

Ei clătesc paharul 

Oftează și spune: AAAhhhhhh 

Ești o bunătate! 

N-ai văzut niciodată frizerul 

Săpunind se uită-te la tine  

https://www.youtube.com/watch?v=pcMtFI3K6oc
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În timp ce clientul țintuit pe scaun 

Zompa spune: Dar cine este? 

Tu când treci 

Tu mă faci să mă mișc! 

Oii voce roșie 

Ce plăcere să merg la culcare! 

Ea este o păpuşă 

Și tot cartierul 

Oftează și spune: AAAhhhh 

Ești o bunătate! 
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Giosuè Carducci * 

 

"San Martino". 

 

Ceața până la dealurile înfrunzite 

se înalță după ploaie, 

iar  sub mistral 

urlă și se albește marea; 

 

Dar pe străzile cătunului 

De la uruitul cazanelor 

Se duce mirosul acru al vinurilor 

Sufletele să-nveselească. 

 

Se aprind buștenii, care ard 

Scântei de friptură pârjolită: 

Stă vânătorul fluierând 

din  pragul ușii privind 

 

Printre norii roșiatici 

Stoluri de păsări negre, 

Ca niște gânduri exilate, 

În vecernie migrează. 

_______________________ 

* Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci   (1835 -  1907) a fost poet, 

scriitor, critic literar și profesor italian. A avut o influență foarte vizibilă 

și a fost considerat poetul național oficial al Italiei moderne. În 1906, a 

devenit primul italian care a primit Premiul Nobel pentru Literatură.  
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Gabriele D’Annunzio 

 

                     "Rămâi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stai! Odihnește-te lângă mine. 

Nu pleca. 

Voi veghea asupra ta. Te voi proteja. 

Vei regreta totul, în afară de faptul că ai venit la mine, liber, cu 

mândrie. 

Te iubesc. Nu am nici un gând care să nu fie al tău; 

Nu am nici o dorință în sângele meu care să nu fie pentru tine. 

Tu știi asta. Nu văd alt tovarăș în viața mea; nu văd altă bucurie. 

Rămâi aici. 

Odihnește-te. Nu te teme de nimic. 

Dormi în noaptea asta pe inima mea... 
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Giacomo Leopardi                               1819 

 

"Infinitul" 

 

Întotdeauna mi-a fost drag acest deal liniștit 

Și acest gard viu, care cu atâtea laturi 

Din cel din urmă orizont privirea-mi exclude. 

Dar stând și privind, la infinit 

Spațiul de dincolo de el, și supraomeneștile 

Tăceri, în cea mai profundă liniște 

Mă prefac gânditor, pentru puțin timp. 

Inima nu se sperie. Și ca și vântul 

Aud foșnetul lui printre aceste plante, eu care 

răspund cu tăcerea-mi infinită  

Compar, și veșnicul îmi vine în minte, 

Și anotimpurile moarte, și prezentul 

Și viața, și sunetul ei. Astfel, în această 

Imensitate gândul meu este înecat: 

Și naufragiul îmi este dulce în această mare. 
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Cecco Angiolieri * 

 

"Dacă aș fi foc" 

 

Dacă aș fi foc, aș arde lumea; 

dacă aș fi vânt, aș sufla cu furie în jurul ei; 

Dacă ar fi apă, înecul s-ar potrivi cu mintea mea; 

Dacă ar fi un Dumnezeu, atunci l-aș expedia direct jos; 

Dacă aș fi Papa, m-aș distra puțin. 

Punând creștinii unul împotriva altuia; 

Dacă aș fi împărat, ce credeți că aș fi făcut? 

Toate capetele tăiate, și astfel, sfârșitul necazurilor! 

 

De-aș muri, m-aș duce să-mi caut tatăl; 

Dar de-aș trăi, aș fugi de el; 

Și la fel m-aș purta și cu mama mea; 

Dar eu Cecco, așa cum sunt și-mi trag sufletul, 

Aș alege doamnele tinere și vesele. 

Lăsându-le pe cele bătrâne și urâte pentru altul. 

 

_____________________ 

 

* Francesco Angiolieri, cunoscut sub numele de Cecco Angiolieri  

(c. 1260 - c. 1312) a fost un poet italian.   
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La lumina fulgerului 

 

Și cerul și pământul arătau cum sunt: 

Pământul gâfâind, livid, într-o tresărire; 

cerul împovărat, tragic, epuizat: 

albul alb în tumultul tăcut 

o casă apărută a dispărut într-o clipire; 

ca un glob ocular, care, mărit, îngroșat, 

s-a deschis și s-a închis, în noaptea neagră ca smoala. 
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 Federigo Tozzi                        (1883-1920)            

 

"Furtună de vară" 

 

Norii gri și negri se ciocnesc, 

împinși de vânt, ascund 

soarele, întunecă cerul. 

Mai există, ici și colo, pete de albastru, 

dar sunt din ce în ce mai mici, 

din ce în ce mai rare. 

Apare o străfulgerare: pâlpâie, orbește, 

pare să dea foc la cer. 

Apoi izbucnește un tunet. 

Un trosnet puternic, un hohot lung. 

Vrăbiuțele se refugiază 

sub țigle, rândunelele zboară jos, 

fără să țipe. 

Primele picături de apă cad, devin 

groase, arată ca niște ace mari și lucioase. 

Apoi, ploaia se precipită grăbită 

În altă parte.  
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Antonia Pozzi                        1939 

 

"Lalele" 

 

Șase lalele, pe măsuța de acolo, 

trei întunecate și trei deschise, 

cu tulpini nervoase, care se deschid cu frenezie- 

fiecare dintre ele o floare violetă cu gură de vrăjitoare, 

arcuită în aerul gol, cu greutate, 

ca un izvor de tristețe nesfârșită. 
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Michelangelo Buonarroti                        1623 

 

"Iubire celestă" 

 

Nici un muritor nu a captivat acești ochi doritori 

Când în chipul tău frumos am găsit pacea desăvârșită; 

Dar departe, acolo unde totul e pământ sfânt, 

Sufletul meu a simțit iubirea tovarășului din ceruri: 

Căci ea s-a născut cu Dumnezeu în Paradis; 

Nu la spectacolele de frumusețe presărate în jur 

Această lume frumoasă și falsă, aripile ei de pământ au legat: 

Spre iubirea iubirilor, ea zboară în sus. 

Nu, lucrurile care suferă moartea, nu sting focul 

spiritelor fără de moarte; nici eternitatea 

Slujește sordidului Timp, care ofilește toate lucrurile rare. 

Nu iubirea, ci impulsul fără de lege este dorința: 

Care ucide sufletul; dragostea noastră îl face și mai frumos. 

Prietenii noștri de pe pământ,  

Mai frumoși în moarte pe cer.  
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Giuseppe Ungaretti * 

                                                      1919 

 "Dimineața" 

Poem despre care se spune că este cel mai scurt poem italian din 

toate timpurile, "Mattina" de Giuseppe Ungaretti este format din 

doar 24 de litere, inclusiv titlul. Pentru a încerca să descifrăm 

semnificația acestui poem, nu ne putem baza decât pe cuvintele lui 

Giuseppe Ungaretti însuși: "Poezia este poezie atunci când poartă 

în ea un secret." 

 

"Dimineața" 

 

Sunt luminat de imensitate. 

____________________________ 

 

* Giuseppe Ungaretti (1888 -  1970) a fost un poet modernist, 

jurnalist, eseist, critic, academician și laureat al Premiului 

Internațional de Literatură Neustadt 1970. Reprezentant de frunte 

al curentului experimental cunoscut sub numele de Ermetismo 

("ermetism"), a fost unul dintre cei mai importanți contribuitori la 

literatura italiană a secolului XX. Influențat de simbolism, s-a 

aliniat pentru scurt timp la futurism. La fel ca mulți futuriști, a 

adoptat o poziție iredentistă în timpul Primului Război Mondial. 

Ungaretti a debutat ca poet în timp ce lupta în tranșee, publicând 

una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, L'allegria ("Bucuria"). 

În perioada interbelică, Ungaretti a lucrat ca jurnalist cu Benito 

Mussolini (pe care l-a cunoscut în timpul ascensiunii socialiste a 

acestuia), precum și corespondent în străinătate pentru Il Popolo 

d'Italia și Gazzetta del Popolo. În timp ce a fost asociat pentru scurt 

timp dadaiștilor, a dezvoltat hermetismul ca o viziune personală 

asupra poeziei. 
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Poezia Spaniolă 
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Jorge Luis Borges 
 

Urmașii lui Adam  

 

A existat o Grădină sau Grădina a fost un vis? 

În mijlocul luminii trecătoare, am încetinit și m-am întrebat, 

Aproape pentru consolare, cum era perioada trecută 

Peste care acest Adam, nenorocit acum, a domnit cândva 
 

N-ar fi putut fi doar o iluzie magică 

A acelui Dumnezeu pe care l-am visat. 

Deja e imprecis în memoria mea,  

Paradisul limpede, 

Dar știu că există, în floare și abundență, 
 

Deși nu pentru mine. 

Pedeapsa mea pentru viață 

Este pământul încăpățânat cu lupta incestuoasă 

A lui Cain și Abel și a odraslelor lor; Nu aștept nici o iertare. 
 
 

Totuși, e mult să fi iubit, să fi cunoscut adevărata bucurie, 

Să fi avut - chiar dacă doar pentru o zi - 

Experiența de a atinge Grădina vieții.  
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Shinto 

 
Jorge Luis Borges 

 
Când tristețea ne doboară 

pentru o secundă suntem salvați 

de umilele căderi în vânt 

ale atenției sau ale memoriei: 

gustul unui fruct, gustul apei, 

chipul pe care ni l-a redat un vis, 

prima iasomie din noiembrie, 

dorința nesfârșită a busolei, 

o carte pe care o credeam pierdută, 

pulsația unui hexametru, 

cheia care ușor ne deschide o casă, 

mirosul unei biblioteci sau al lemnului de santal, 

fostul nume al unei străzi, 

culorile unei hărți, 

o etimologie neprevăzută, 

netezimea unei unghii șlefuite, 

data pe care o căutam, 

cele douăsprezece bătăi de clopot întunecate, care sună când le 

numărăm, 

o durere fizică bruscă. 
 

Opt milioane de zeități shintoiste 

călătoresc în secret pe tot pământul. 
 

Acei zei modești ne ating... 

ne ating și merg mai departe.  
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Octavio Paz  

 

Între a pleca și a rămâne ziua se clatină 

   

Între a pleca și a rămâne, ziua se clatină,  

îndrăgostită de propria-i transparență. 
  
După-amiaza circulară este acum un golf  

unde lumea în liniște se leagănă. 
 

Totul e vizibil și totul e insesizabil,  

Totul e aproape și nu poate fi atins. 
  
Hârtie, carte, creion, sticlă,  

se odihnesc în umbra numelor lor. 
  
Timpul care pulsează în tâmplele mele repetă  

aceeași silabă neschimbată de sânge. 
  
Lumina transformă peretele indiferent  

într-un teatru fantomatic de reflexii. 
  
Mă regăsesc în mijlocul unui ochi,  

privindu-mă în privirea lui goală. 
  
Clipa se risipește. 

Nemișcat,  

rămân și plec: Sunt o pauză.  
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Nocturnă din San Ildefonso  

                                                          

                                                                                 Octavio Paz 

Mă aflu la intrarea unui tunel 

Aceste fraze forează prin timp. 

Poate că eu sunt cel ce așteaptă la capătul tunelului. 

Vorbesc cu ochii închiși. 

                         Cineva 

a plantat 

           o pădure de ace magnetice 

în pleoapele mele, 

                  cineva 

conduce firul acestor cuvinte. 

                                    Pagina 

a devenit un cuib de furnici. 

                           Vidul 

s-a așezat în fundul stomacului meu. 

                                       Am căzut 

la nesfârșit prin acel gol. 

                              Cad fără să cad. 

Mâinile mele sunt reci, 

                    picioarele mele sunt reci... 

dar alfabetul arde, arde. 

                                         Spațiul 

se face și se desface. 

                           Noaptea insistă, 

noaptea îmi atinge fruntea, 

                                îmi atinge gândurile. 

Ce vrea?  
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Strada 

Octavio Paz 

 

E o stradă lungă și tăcută. 

Merg în întuneric și mă împiedic și cad 

și mă ridic și pășesc orbește 

peste pietrele mute și pe frunzele uscate 

și cineva în spatele meu merge și el: 

Dacă eu mă opresc, el se oprește; 

dacă eu fug, el fuge. Mă întorc: nimeni. 

Totul este negru, nu există nicio ieșire, 

și mă întorc și mă întorc la colțuri 

care duc mereu spre stradă 

unde nimeni nu mă așteaptă, nimeni nu mă urmărește, 

cum urmăresc un om care se împiedică 

și se ridică și spune când mă vede: nu e nimeni.  
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Delmira Agustini  

 

Trăiesc, mor, ard, mă înec 

Îndur în același timp gerul și frigul 

Viața e în același timp prea moale și prea dură 

Am necazuri dureroase amestecate cu bucurii 

 

Dintr-o dată râd și în același timp plâng 

Și în plăcere multe dureri îndur 

Fericirea mea scade și totuși rămâne neschimbată 

Deodată mă usuc și înverzesc 

 

Așa sufăr de necazurile dragostei 

Și când mă gândesc durerea e mai intensă 

Fără să mă gândesc, iarăși dispare. 

 

Atunci când simt că bucuriile mele sunt sigure 

Și a sosit ceasul de cea mai mare încântare 

Găsesc că durerea mea începe din nou, de la capăt.  
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Gabriela Mistral  

 

Pădurea de pini 

  

Să mergem acum în pădure. 

Copacii vor trece pe lângă fața ta, 

iar eu mă voi opri și te voi oferi lor, 

dar ei nu se pot apleca. 

 

Noaptea veghează creaturile sale, 

cu excepția pinilor care nu se schimbă niciodată: 

bătrânii pomi răniți care nasc primăvara 

gume binecuvântate, după-amiezi veșnice. 

 

Dacă ar putea, copacii te-ar ridica 

și te-ar purta din vale în vale, 

iar tu ai trece de la un braț la altul, 

un copil alergând 

de la un tată la altul.  
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O mamă tristă 

                                                       Gabriela Mistral 

 

Dormi, dormi, dormi, iubita mea, 

fără griji, fără teamă, 

deși sufletul meu nu doarme, 

deși eu nu mă odihnesc. 

 

Dormi, dormi, dormi, și în noapte 

șoaptele tale să fie mai blânde 

decât o frunză de iarbă, 

sau lâna de mătase a mieilor. 

 

Fie ca trupul meu să doarmă în tine, 

îngrijorarea mea, tremurul meu. 

 

În tine, fie ca ochii mei să se închidă 

și inima mea să doarmă.  
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Antonio Machado 
 

Noaptea trecută, în timp ce dormeam 

   

Noaptea trecută, în timp ce dormeam, 

am visat - o eroare minunată! 

că un arc se rupea 

în inima mea. 

 

Mi-am spus:  De-a lungul lui se află un apeduct secret, 

O, apă, vii la mine, 

apa unei noi vieți 

pe care n-am băut-o niciodată? 

 

Noaptea trecută, în timp ce dormeam, 

am visat - minunată eroare! 

că aveam un stup de albine 

aici, în inima mea. 

 

Și albinele de aur 

făceau faguri albi 

și miere dulce 

din vechile mele eșecuri. 

 

Noaptea trecută, în timp ce dormeam, 

am visat - o eroare minunată! 

că un soare arzător dădea 

lumină în inima mea. 
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Era înfocat pentru că am simțit 

căldură ca de la o vatră, 

și soare pentru că dădea lumină 

și mi-au dat lacrimi în ochi. 

 

Noaptea trecută, în timp ce dormeam, 

am visat - o eroare minunată! 

că Dumnezeu era cel pe care l-am 

aici, în inima mea. 
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Pasaje 

                                                       Antonio Machado 

  

Cine se așază, între acele pietre ca de cenușă, 

pentru a arăta mierea visului, 

acea mătură de aur, 

acel rozmarin albastru? 

Cine a pictat munții cu purpură 

și cerul de șofran, de apus de soare? 

Schitul, stupii de albine, 

crăpătura râului 

apa nesfârșită care se rostogolește adânc în stânci, 

verdele palid al câmpurilor noi, 

totul, chiar și albul și rozul 

de sub migdal!  
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Emanuel Xavier  

 

A PLOUAT ÎN ZIUA ÎN CARE L-AU ÎNGROPAT PE TITO 

PUENTE 

   

  

A plouat în ziua în care l-au îngropat pe Tito Puente 

Ochii traficanților de droguri mă urmăresc 

în timp ce mergeam pe străzi 

pe lângă prostituate tremurânde 

femei de toate sexele 

băieți tineri plini de urină 

și stâlpi de iluminat ca niște fantome în noapte 

pe lângă Jimmy, băiatul escroc  

cu o sculă foarte mare  

 

înfășurat într-o pătură donată de șmecheri 

care i-au dat și herpes genital  

și cereale la micul dejun 

pe lângă spitalul unde lui Tio Cesar  

i-a fost scos intestinul 

în schimbul unei pungi de plastic  

unde acum se cacă și  pișe 

cei 40 de ani pe care i-a consumat timp de 50 de ani. 

pe lângă trei dintre huligani.  

care au agresat sexual acele femei  

în Central Park  

în timpul paradei Portoricanilor 

pierduți în machismul lor,  
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marijuana și Mira mami's 

pentru că ea face cele mai bune pateuri   

 

Ritmurile dezlănțuite și indisciplinate ale lui Tito nu i-au atins 

niciodată, 

nu i-au inspirat niciodată să se ridice deasupra ghetoului 

și, așa cum spunea La Bruja, "Get Over It!" 

  

probabil că au dansat  

pe cha-cha-cha-ul lui 

nu au ascultat niciodată mesajul  

între bătăi 

care îi îndemna să-și urmeze inimile 

 

Într-un tren spre Brooklyn 

simțindu-mă deposedați și fără vise 

mă uit în sus să citesc una dintre acele  

reclame Poezia în mișcare 

împărțind un vagon cu cineva care doarme. 

realizând  

că inspirația este peste tot în aceste zile 

iar prin corpul regelui Mambo  

poate fi la doi metri sub pământ 

râsul și legenda lui vor trăi pentru totdeauna 

 

A doua zi dimineață  

am auzit corbul cântând, "Oye Como Va" 

cântecul lui era lumina soarelui în universul meu 

Și puteam simți zâmbetul lui Tito.  

strălucind asupra mea       
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     Alte traduceri   
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Peter Balakian 

 

Insula Ellis 

 

Mareea este o cantată de Bach. 

Plaja este gâtul umflat al lui Isaac. 

Mareea e o lamentație de opale albe. 

Plaja este liberă. Aparatul de Coca-Cola a ruginit. 

 

Aici este tot ce nu vei avea nevoie niciodată: 

corzi de cânepă, piepteni de curry, jad și mosc,    

o ceașcă de porțelan spulberată în deșert... 

ciorapi care au mers în Siria în 1915. 

 

Pe stânci câteva oi și berbeci.    

pasc în întunericul de afară. 

 

Coarnele de pe malul mării îți desfac părul.    

Un inel de safir e fără deget. 

 

Buruienile și algele plutesc ca un pat,    

iar pescărușii fără sânge... 

 

a căror respirație ne-ar împuți pe toți. 

dacă i-am putea săruta pe ciocuri... 

când ronțăie morții. 
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Mergând la zero 

                                     PETER BALAKIAN 

1. 

  

O pânză cu mai puțină terebentină, cu margini mai dure, cu mai 

puține sângerări, 

a fost aleasă pentru frumusețe, Frankenthaler în Art News. 

  

în vagonul-restaurant înghesuit cu pachete și laptopuri 

celofan , farfurii de plastic și pungi de pânză,  

  

și valea sub ceață în timp ce vacile dispăreau 

și când verdele a revenit la vedere am putut vedea 

  

SUV-urile plutind pe autostradă, iar vacile neștiind nimic 

la motoarele ambalate ale camioanelor. Râul strălucea 

  

până la Albany și am putut vedea steagurile de pe bisericile 

baptiste 

și remorci de paradă, "God Bless America" pe camionete... 

  

"United We Stand" laminat pe panouri publicitare. 

în timp ce ceața s-a așezat și apoi s-a ridicat, iar când m-am trezit 

 

  

un steag de mărimea unui teren de fotbal atârna de turnul gri GW, 

unde tractoarele cu remorci se înghesuiau sub tivul său. 

în timp ce ceva plutea în jos pe Hudson-ul argintat.          

Și apoi luminile s-au stins.              
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2. 

  

Chipurile de pe 7th Avenue s-au estompat în haosul vânzătorilor 

și al libertății 

eșarfe, cravatele libertății, torțe de plastic incandescente, dolari și 

poliester... 

  

iar în interiorul magazinului Macy's am fost lovit de aer rece  

în timp ce "Stars and Stripes Forever" 

plutea dinspre moda feminină spre culoarele liniștite  Aramis și 

eșarfele de mătase. 

  

Am vrut să cumpăr Frankenthaler, o imprimare modestă, 

timpurie, 

minimală, monocromatică; suprafața și perspectiva în dialog; 

pe strada 24, colț cu 10 - galeria încă mirosea a lemn și a 

tencuială... 

  

dar nu m-am oprit, iar când trenul a ajuns la Bursa de Valori 

străzile de Yom Kippur erau liniștite, iar statuia de bronz a lui 

Washington  

era camuflată de garda națională. Acum mergeam pe vechiul meu 

traseu poștal 

  

ca un bețiv care se lovea de oameni, aproape lovit de un taxi 

până când străzile interzise m-au oprit . Pe Broadway și Liberty 

gardurile se înfășurau în jurul rafalelor de praf care se ridicau 
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peste macarale și buldozere, peste ferestrele sparte... 

Am privit printr-o bucată de grilă ruginită care stătea ca o poartă 

spre râul de cristal. 

Acum transpiram în bluza de trening, cu gluga umplându-se de 

funingine,  

  

în timp ce priveam alături de alții care beau Cola și mâncau pizza  

plini de neîncredere. 

Zero a început cu sumerienii care făceau cercuri cu trestii goale 

în lut umed și le-au copt pentru posteritate. 

  

La intersecția dintre Broadway și Liberty. 20 de etaje carbonizate 

și în picioare. 

oameni  plângând. La salonul de manichiură Anna's, la Daikichi 

Sushi,  

magazinele goale, curățate de graffiti -ferestrele acoperite de praf. 

  

Ceva a explodat de la un amplificator într-un magazin de muzică, 

ceva, în clipirile inefabile de lumină, 

a dispărut peste râu 

 

 

 

 

                                                   ** 
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Jaan Kaplinski 

 

 

 

Ne-ființa impregnează totul 

 

și ființa este plină de pace. 

Traducerea  din Lao-tse poate fi corectă sau greșită - o carte 

deschisă 

vorbește astăzi ca un fluture tăvălit în polen 

mișcarea întâlnește imobilitatea în același mod. 

Briza de primăvară curge prin părul și hainele noastre. 

Dacă vorbesc, este pentru că mângâierea este mult mai 

mult decât noi înșine așteptând-o: ape care izbucnesc de 

pretutindeni, 

acoperișul cortului care își ia zborul în noaptea senină a Laponiei, 

coliere care se sfărâmă: fraze, viață și înțelepciune. 

Așadar, asta este, asta ești tu. Ochii se topesc 

în norii albi, este iubirea, iubirea care ne taie 

din hârtie pătrată și lasă focul să ne încălzească 

și ploaia să treacă prin noi până când între noi și pământ 

dispar și ultimele granițe. Aceasta este iubirea: frunzele copacilor 

și lumina (ca noi înșine) plină de dovezi ale infinitului. 

Noi vom fi și vom fi ceea ce nu este, 

vom rămâne ceea ce nu aparține nimănui. 
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Tommy Archuleta  

 

Ancestry 

 

 

1. 

Nu-mi vine să cred ce a scris luna 

Căci valea moare de nerăbdare să găsească 

 

                                                     -ceva 

 

Despre mirosul de moscat al liliacului în acest 

Târziu de an, întunecându-se 

 

Mai departe cântecele copacilor... 

De unde are ea gândul să mă eclipseze? 

 

  

 

2. 

                                            Moloch- 

Primul înger alungat din Rai   

 

Pentru că a vândut verigheta mamei sale 

       pentru băutură... 

 

Nu tu ai fost cel care ai spus prima dată: "Durere" 

părând ca nu-ți pasă cât de mult plânge....  
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Sau a fost Schumann... 

Tu sau oboi lui Haydn care au gemut primii, 

 

                                               Suferința... 

 

Intră pe orice poartă ai alege 

Și rămâne acolo, până când intră corzile? 

 

                                               ** 
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Jeet Thayil * 

 

Cină cu Rene Ricard ** 

 

Timp de trei ani ne-am întâlnit 

la una sau la alta din cocioabele din Los Angeles. 

la alegerea lui Tony Dealer, 

care, ca toți dealerii, 

a prins gustul de a te face să aștepți 

în timp ce el o îngrijea pe Janis, 

 

buldogul lui francez, 

sau își alegea o nouă geacă arsă 

pentru o zi, 

sau lua micul dejun la Hollywood, 

urmat de o ultimă sforțare pe îndelete 

cu iubita lui, Jen, 

 

înainte de a lua trenul 7 spre oraș, 

sau, cu reticență, un taxi, 

în timp ce noi așteptam panicați 

pe marginea jalnică a cornișei 

Cu cât Rene era mai bolnav, cu atât afecta 

 

inteligența și râsul lui crud, 

dar niciodată nu mă viza pe mine, 

pentru că am văzut cine era, 

ce însemna, 

darul de a-l cunoaște. 
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La un an de când ne cunoșteam, 

a sugerat o cină 

la Veselka, restaurantul lui preferat, 

o masă modestă 

de pirogi și borș ucrainean 

la nouă dolari porția. 

Am vorbit despre Bonzo, 

 

cum li s-a spus jurnaliștilor 

să nu-l privească în ochi 

"pentru siguranța voastră". 

Rene a râs, a chicotit, 

A spus:  Ăsta sunt eu. 

Nu mă priviți în ochi, 

 

voi toți. 

Vorbesc serios, dragă, 

uită-te în ochii mei, 

vei muri. 

Să mai luăm ceai? 

Fac eu cinste. 

 

Nu a vrut bani, 

nu avea nimic de vândut, 

nu s-a lăudat, nu s-a fandosit și nu s-a plâns, 

cu excepția unui strop. 

Știam ce înseamnă cina. 

Acum eram prieteni. 
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Note 

 

* Jeet Thayil (născut în 1959) este poet, romancier, libretist și 

muzician indian. Este autorul mai multor colecții de poezie, 

printre care These Errors Are Correct (2008), care a câștigat 

Premiul Sahitya Akademi . Primul său roman, Narcopolis, 

(2012), a câștigat Premiul DSC pentru literatura sud-asiatică,  și a 

fost selectat pentru Premiul Man Booker 2012 și Premiul literar 

Hindu . 

 

** Rene Ricard (1946 -  2014) a fost  poet, actor, critic de artă și 

pictor american . 

 

BIO 
Albert Napoleon Ricard s-a născut în Boston și a crescut în Acushnet, 

Massachusetts, lângă New Bedford. În tinerețe, în adolescență, a fugit 

la Boston și s-a asimilat în mediul literar al orașului. La vârsta de 

optsprezece ani, s-a mutat la New York, unde a devenit protejatul lui 

Andy Warhol. A apărut în filmele lui Warhol Kitchen (1965), Chelsea 

Girls (1966) și The Andy Warhol Story (1966). 

 

Ca interpret, Ricard a fost unul dintre participanții fondatori ai Theater 

of the Ridiculous, colaborând cu John Vaccaro și Charles Ludlam. A 

apărut, de asemenea, în filmul independent Eric Mitchell Underground 

U.S.A. (1980), precum și în numeroase alte filme artistice și 

comerciale. 

 

În anii 1980, a scris o serie de eseuri influente pentru revista Artforum. 

După ce a dobândit statura în lumea artei prin lansarea cu succes a 

carierei pictorului Julian Schnabel, Ricard a contribuit la promovarea 

faimei lui Jean-Michel Basquiat. În decembrie 1981, a publicat primul 

articol important despre Basquiat, intitulat "The Radiant Child", în 

Artforum.  
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Ricard a contribuit, de asemenea, cu eseuri de artă la numeroase 

cataloage de galerii și expoziții. A fost imortalizat de Jean-Michel 

Basquiat în desenul intitulat Untitled (Axe/Rene), reprezentând 

tensiunea care a existat între cei doi. 

 

Warhol l-a numit pe Ricard "George Sanders din Lower East Side, Rex 

Reed al lumii artei." De la mijlocul anilor 1960, Ricard a contribuit cu 

scrieri la numeroase reviste și antologii independente de poezie. În 

1979, Dia Art Foundation a publicat prima carte de poezii a lui Ricard, 

un volum omonim stilizat după catalogul Tiffany & Co. Faptul că 

volumul de poezii cu copertă turcoaz apare în fotografiile făcute pe 

plajă în The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin ilustrează 

omniprezența sa ca lectură de vară în 1979. 

 

A doua sa carte de poezii, God With Revolver (Hanuman Books) a fost 

publicată zece ani mai târziu, editată de Raymond Foye. În același an a 

contribuit cu poeme la Francesco Clemente: Sixteen Pastels (Londra: 

Anthony D'Offay). Ricard a mai lansat două volume de poezie: Trusty 

Sarcophagus Co. (Inanout Press, 1990), care conținea poemele sale 

redate în picturi și desene și care a stat la baza unei expoziții la 

Petersburg Gallery, New York; și Love Poems (C U Z Editions, 1999), 

în colaborare cu artistul Robert Hawkins, care a furnizat desenele 

pentru carte. Ricard a văzut, de asemenea, publicarea unor lucrări cu un 

singur poem sub formă de cărți de artist în ediție limitată: Opera 

viermilor cu picturi de Judith Rifka (1984), Cecil (2004) și In Daddy's 

Hand cu artista Rita Barros (2010). 

 

Începând de la sfârșitul anilor 1980, poemele lui Ricard au fost adesea 

redate în picturi și desene. Lucrările sale au fost subiectul mai multor 

expoziții personale în galerii din Statele Unite și Regatul Unit, precum 

și reprezentate în numeroase expoziții de grup. În 2003, Percival Press a 

publicat monografia full-color Paintings & Drawings, care ilustrează o 

colecție de poeme redate vizual de Ricard.    

  A locuit la faimosul Hotel Chelsea din New York cu intermitențe timp 

de 40 de ani. 

                                                   ** 
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Lucille Clifton 

 

 

Poem pentru haina mea cea galbenă 

 

astăzi îmi plâng haina. 

bătrânul meu cartof 

mama mea galbenă. 

calul meu cu nasturi. 

coaja mea. 

astăzi și-a despicat pielea 

ca un șarpe, 

refuzând să evite spatele 

pentru că e mare 

pentru că sunt bătrână 

pentru că am întins mâna spre alte 

manșete și mâneci. 

a pocnit ca un bici și 

s-a destrămat, 

profesoara mea teribilă până la sfârșit; 

La naiba cu brațele pe care le vrei 

a șuierat ea, 

bucură-te când ți-e frig 

pentru brațele pe care le ai. 
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Angie Estes 

 

 

Trompe L'Oeil 

 

Zeuxis* a pictat struguri atât de reali 

încât păsările au coborât 

pentru a-i ciuguli, dar Parrhasius ** a pictat 

o cortină pe care Zeuxis i-a cerut să o 

să tragă înapoi.  

                  Ce este o cortină 

decât o promisiune că ceva se află 

în spatele ei, nimic 

decât definiție, o catifea roșie , drapată. 

 Dar de ce o mică perdea 

de carne pe patul dorinței noastre? 

Blake nu s-a săturat niciodată de 

întreba, deși Pliniu  

a decretat că cea mai bună 

pictură dintre toate ar fi 

o pictură a unei perdele 

deoarece picturile ar trebui să dezvăluie 

chiar și ceea ce ascund. 

                                    În jurul anului 500 BC 

unii greci nu mai credeau 

tot ceea ce vedeau  

arătat, ci doar unghiul 

din care este văzut:  

un spate 
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prea scurt de la gât până la 

talie, un spate al 

unui cadru, ar însemna 

suferință; capul lângă umăr, obrazul 

pe genunchi ar putea spune supunere, sau 

să vedem - scena construită 

în perspectivă 

                            la Teatro Olimpico 

din Vicenza ar putea fi o scenă 

pentru dragoste, străzile ce se îngustează 

până la un loc de unde pare că 

am putea merge la nesfârșit. 

 

*Zeuxis (din Heraclea) a fost un pictor grec care a înflorit în 

secolul al V-lea BC și a devenit faimos pentru abilitatea sa de a 

imita natura și mai ales natura moartă prin arta sa 

** Parrhasius din Efes   a fost unul dintre cei mai mari pictori 

ai Greciei Antice. 
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Jean Valentine 

  

 

Scrisoare pentru ziua de naștere din Carolina de Sud 

 

pentru Sarah, 21 ani 

 

Măr galben 

stea în interiorul mărului 

Steaua de semințe liniștită 

 

* 

 

Mergând pe drumul  familiei Cummings,  

pe drumul de pământ roșu, 

Mă gândesc la tine acolo, lângă albul 

 portului: într-o batistă galbenă, 

în lumina soarelui care strălucește, te plimbi 

de-a lungul betonadei care ține din lumea. 

 

Ții totul la piept, ziua albastră, noaptea, 

Cafeaua lungă, discuția lungă... 

felul tău de a fi, poticnindu-te, sigur 

cu viața în mâinile tale. 

Pânză indiană, lumină de birou de lampă cu gât de gâscă ... 

 

* 
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Basho și-a petrecut primii douăzeci de ani din viață 

ca ucenic, iar următorii douăzeci de ani 

crescându-și familia, iar al treilea deceniu 

a mers pe jos.   

 

astăzi l-am văzut pe Basho, la marginea câmpului 

de grâu pe timp de  iarnă; și tu, alături de el; 

pașii lui lungi, albi și negri, mișcându-se 

nu se îndepărta, ci alături. 

                                            ** 
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Laura Da' 

 

Limba onestă 

 

Evitând bariera  

și poarta baricadată 

 fără să vrea, a luat-o 

peste locul unde se află spânzurătoarea, 

 

coada pisicii din estuar străpunge o mimoză dantelată 

a palisadelor întunecate ale fortului  

Mierla cu aripi roșii  înghesuie  

un mare pescăruș albastru care zboară  

 

cu un fior de   

coji de ouă crăpate care îi alunecă din cioc.  

Câteva limbi  

inversează trecutul și prezentul,  

 

cu soarele și luna, 

zile bifate cu linii negre pe calendar,  

și ticăitul ceasului de mână 

toate bine încolăcite la rădăcină. 

 

             Prima biserică. 

             Prima fabrică de cherestea. 

             Prima școală și prima bibliotecă de împrumut. 

             Prima serie de execuții publice. 

             Prima casă din cărămidă.  
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Unde marii 

oratori se ascund 

în prezent? Acolo unde pământul  

își capătă primul nume de la  

oameni, sau poate că  

de la florile delicat colorate  în mov  

de stelele de pădure... 

                                                ** 
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Heid E. Erdrich 

 

Limba roșie 

 

 

 

Dacă aș auzi cuvintele pe care le-ai folosit cândva 

în locul nostru sălbatic, plin de trandafiri 

înfipți în nisip - dacă cuvintele tale s-ar întoarce 

gri și blânde ca o iarnă ușoară 

crede-mă că tot aș înțelege 

oferă-mi propria mea limbă roșie 

limba mea pentru limba ta 

ca să ne amintim ce ne-am spus odată 

care ne-a făcut să trăim 

                        ne-a făcut să alegem să trăim. 

 

                                                    ** 
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Chloe Honum  

 

La un Days Inn din Barstow, California 

 

 

 

Este amurg într-o marți din iunie. Un vânt fierbinte 

       se scurge în jos și spre est. În camera mea, un clips  

de păr al unui străin zace ca o insectă aurită lângă chiuvetă. 

       Câteva ore mai târziu, e tot amurg; va fi amurg toată noaptea. 

Luna trecută, am tăiat banda adezivă de pe o cutie pe care mama 

mea a lăsat-o  

       mie și surorii mele. Pe capac, ea a scris: "Viața e grea, nu 

imbatabilă. Dacă eu pot s-o fac, dragii mei, puteți și voi. 2 

dimineața. Un întuneric roz 

prăfuiește fereastra, căldura este o scară spre somn. 

 

                                                ** 
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Luiza Flynn-Goodlett 

 

Sublimul dinainte (este al cuiva după) 

 

Colibri cu gât roșu se întretaie deasupra 

magnoliei. În fața vântului, ceva sfârâie la grătar. 

Câinii sunt încă în viață, lătrând la o coadă albă   

în lanul de porumb. Cocoșul nu ne-a fugărit 

pe alee, așa că nimeni nu s-a enervat, 

și nu a încărcat pușca. Inima tatălui nu 

plutește pe o pernă de grăsime. Avortul spontan 

va urma peste ani. Vara, ne decolorăm părul cu 

lămâie, sunt calde ca aurul pe piele, încă nu am 

ghicit formele în care vom fi sculptați. 

 

                                                 ** 
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Karen Murai 

 

 

Inutilul 

 

Un pantof plin de apă lăsat pe o verandă, 

devine amenințător ca un leagăn 

care începe să se balanseze de unul singur. 

Atât de inutil și totuși  

urăști să-l muți. Pare  

să aibă un scop, să smulgă 

de la tine ceva ca și cum ai zăcea într-un 

somn cu gura deschisă. Deși, de fapt,   

doar stă acolo 

cu o mână în poală. 

E ciudat cum ceea ce nu este necesar 

poate părea atât de important, 

se extinde, se contractă, 

curățându-se singur. Orice ar fi, 

nu ne lasă să intrăm. Se îndoaie 

în interiorul lui ca o stea muribundă, 

într-un fel este superior, pentru că 

e original ca orice crimă. 

Ți-ar plăcea să-l iei cumva în casă 

și să-l așezi pe o masă, dar 

te ciocnești de intențiile sale, 

și ai rumega situația până la nimic. 

Mai bine treci pe lângă el. 
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E ca un accident văzut  

de la distanță, doar o buclă de fum 

pe cer. 

Urcă treptele și lasă 

ușa să se trântească în urma ta. 

Asta va fi ceva de povestit. 
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Dirk McDermott 

 

Patrick Donnelly 

 

Camaradul cercetaș care putea să se cațere și să atingă  

mingea aurie din vârful catargului,  

și să facă matematică cu trei clase înainte  

sub tunsoarea lui reglementară. Am nevoie de un calculator  

pentru a afla de când nu i-am mai rostit numele. 

Cât timp a trecut de când i-am oferit propriul mea batistă 

 albastră pentru a-i șterge nasul care îi curge mereu. 

Dar noaptea trecută, în fum, aburi și ploaie... 

lângă un tren distrus, i-am spus cât de fericit  

mă simt fericită în igloo-ul pe care l-am construit, cât de frumos  

era acel un pui care se târa în patru labe 

prin tunelul făcut de noi. Cu un glas răgușit,  

în șoaptă și fără să mă uit la fața lui. 

 

"Poemele pot lua naștere din vise, dar când vine vorba de a scrie 

un poem bazat pe un vis, mi se pare cel mai interesant să las 

neclar dacă ne aflăm de fapt într-un vis, sau într-un alt fel de 

stare alterată, sau dacă viața obișnuită a alunecat brusc într-unul 

dintre episoadele sale mai puțin realiste. În cele din urmă, nu 

sunt sigur că aceste stări sunt substanțial diferite, având în 

vedere modul în care sentimentele și amintirile noastre cele mai 

intense modelează ceea ce vedem din lume și ceea ce credem că 

înseamnă ea." 

-Patrick Donnelly 
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Mary Ruefle                   - 1952- 

 

Nu pot sta liniștit o oră 

 

 

 

Încep 

să vorbesc cu violetele. 

Lacrimi cad în supa mea 

și eu le beau. 

Mai devreme sau mai târziu 

toată lumea donează ceva. 

Eu car lemne, pietre și 

fân în capul meu. 

Ochii violetelor 

devin foarte largi. 

La sfârșitul zilei 

lipesc piciorul rupt 

al ciobanului de porțelan 

care m-a răbdat. 

Alături, în casa 

reparatorului de ceasuri, 

o sută de ceasuri ticăie 

în același timp. El și soția sa 

își văd de treburile lor 

și dorm liniștiți noaptea. 

                                                ** 
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Dean Young -                   1955-2022 

 

Sperietoare de ciori pusă pe foc 

 

 

Totul este periat, de pe mânecă, 

de pe pardesiu, ansambluri uriașe de afirmații 

doar borcane de nasturi dispersați, se repetă 

coșmarul de paie în flăcări, tu ești sperietoarea de ciori, 

spaima, cioara, totemuri dispărute, rubine 

defecte, flamingo în fălci de hienă, nobila 

și lasciva gură a zeilor care planează 

apoi dispar, dispărute privirile, dispărute moliile, 

orașele de cristal devin orașe de noroi, 

centurionul și împăratul devin praf, florăreasa, 

o parte din ea se ridică, dovadă? o parte explodează, 

o venă în creier, păstăi de semințe, poate 

ceva va crește, o altă situație dificilă 

de lăptișor de matcă dulce-amărui, visare, 

declarații cu aerosoli, jurăminte, doar pulverizări 

de scuipat care se evaporă repede, totul se pulverizează în 

momentul 

în care atinge digul de protecție, totul cade ca zăpada 

pe apă, flash-uri de pești zburători, breșe și lovituri 

care scufundă, mai jos creaturi de gelatină luminoasă 

constelate și săgetătoare se ademenesc una pe alta 

ca ultimele gânduri înainte de somn,   
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ultimele scântei neurologice care se unesc ca un chip în întuneric, 

cine era ea? Niciodată nu a avut timp să știe. 

  

 

Dean Young -                       1955-2022 

 

Ar fi putut dansa toată noaptea 

 

 

Lupul a hotărât să mă sfâșie 

face cu siguranță o treabă anevoioasă. 

În această dimineață doar un ochi plânge, 

o singură așchie din spatele meu și 

obișnuitele triluri maniacale ale păsărilor de lemn 

în creier. Ascultați acest urlet slab 

de parcă a avea colți e ceva de regretat, 

ca și cum nu ar trebui să mulțumim pentru  

setea de sânge. Chiar și vecinul meu idiot care se retrage 

fără să se uite ar putea face o treabă mai bună, 

chiar și copacul ăla bolnav și înclinat sau visul 

cu o mână paralizată care strânge gâtul, dar... 

noi facem asta de ani de zile, stând descoperiți 

pe canapea în grăsimea după-amiezii, 

privind luna printre flori de noapte. 

La ce bun un lup neîndurător, oricum? 

Ceilalți lupi doar se îmbată 

și apoi îl leagă de un stâlp. Bietul cățeluș. 

Aici e mâna mea. Mușcă. 

                                                  ** 
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Gustavo Hernandez & AG 

 

Vara, cu o tipă în excursie 

  

Uneori tu erai Hamlet...  

și spaghetele surorii mele. Sub un copac de prun frate,  

o lectură simplificată a "Iliadei". 

M-ai ținut sătul și amuzat. Eram genul ăla   

de copil rotund. M-am înfruptat din ceea ce a rămas.  

Nu am vrut o povară adevărată, propria mea navă sau poveste.  

Nu am vrut să merg mai departe. Nu am vrut  

să fiu nevoit să dau cu șutul în tine. În aparatul tău.  

Nu am vrut niciodată nostalgie. Obișnuiam să ne cunoaștem, 

îți amintești? Uscați. Umed. Uscată. Umed.  

  

De ce a trebuit să deschidem grădina?  

De ce nu puteai să fii mereu spălător de ferestre 

sau zugrav de  postere cu  

"I CAN'T DRIVE ROAD 66" la târgul de rable 

sau vânzător de ochelari de soare. Nu am vrut niciodată să te pun 

la întrebări. 

Și dacă mă cere unul anul ăsta? Și dacă nu voi putea   

să scap de el? Și dacă mă mănâncă  

doar pe jumătate vie?  

Și dacă tot ce este în fundul grădinii 

sunt doar fantome agățate de o sfoară de rufe? 
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                                                   ** 

 

Guillaume Apollinaire 

 

 

Coarne de vânătoare 

 

Povestea noastră este nobilă și tragică 

Cum fața unui tiran nu este amuzantă, nu pentru toată lumea 

Nici dramă sau magie 

Nici un detaliu despre ce am făcut 

va transforma dragostea noastră în ceva patetic. 

 

Și Thomas De Quincey*  bea 

Otravă de opiu, dulce și castă 

S-a dus visând la biata lui Ann și și-a ascultat propriile pleoape 

clipind 

Lasă să treacă, să uităm, pentru că totul va trece și va fi estompat. 

Mă voi întoarce, dar nu voi fi uitat. 

 

Amintiri 

Sunt coarne de vânătoare al căror sunet moare în vânt. 

__________________ 

 

*Thomas de Quincey ( 1785, 1859)  fost eseist, prozator și 

jurnalist englez. 

 

De Quincey suferea de dureri nevralgice faciale, "atacuri de 

durere pătrunzătoare la nivelul feței, de o asemenea intensitate 

încât uneori împing victima la sinucidere." El relatează că a 
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folosit opiu pentru prima dată în 1804 pentru a-și ameliora 

nevralgia. Astfel, la fel ca în cazul multor dependenți, dependența 

de opiu a lui De Quincey ar fi putut avea un aspect de 

"automedicație" pentru boli fizice reale, precum și un aspect 

psihologic. 

Conform propriei mărturii, De Quincey a consumat opiu pentru 

prima dată în 1804 pentru a-și ameliora nevralgia; l-a folosit de 

plăcere, dar nu mai mult de o dată pe săptămână, până în 1812. În 

1813 a început pentru prima dată să consume zilnic, ca răspuns la 

boală și la durerea sa provocată de moartea Catherine, fiica cea 

mică a lui Wordsworth. În perioada 1813-1819, doza sa zilnică a 

fost foarte mare și a dus la suferințele relatate în ultimele secțiuni 

ale Confesiunilor sale. În restul vieții sale, consumul de opiu a 

fluctuat între extreme; a luat "doze enorme" în 1843, dar la 

sfârșitul anului 1848 a stat 61 de zile fără să consume deloc. 

Există multe teorii legate de efectele opiului asupra creației 

literare și, în special, perioadele sale de consum redus au fost 

neproductive din punct de vedere literar. 

 

                                                  ** 
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John Rollin Ridge                             

                                                           1827-1867 

 

Fals, dar frumos 

 

Întunecat ca un visul unui demon e cea pe care o iubesc... 

În suflet - dar oh, cât de frumoasă în formă! 

Ea strălucește ca Venus tronând în bucurie deasupra, 

Sau pe canapeaua purpurie a serii. 

Își odihnește membrele dulci, pieptul ei zvelt 

Dezvelite celui care luminează vestul de aur! 

Ah, eu, să fiu de acea mână blândă mângâiată, 

Să simt cum se încolăcește acel braț de zăpadă, 

Să beau acel suspin cu cea mai bogată pasiune, 

Să mă scufund în acea mare însorită de zâmbete, 

Să rătăcesc în acea sălbăticie de vicleșuguri 

Și de fericire, e ca și cum ai fi încântat 

Cu o otravă subtilă, și să simți voința 

Să slăbească în ce umple toate venele 

Frumoasă vrăjitoare! Știu că ea întinde o plasă 

Pe cei puternici, pe drepți, pe curajoși să-i prindă în cursă; și 

totuși 

Sufletul meu nu poate, de dragul său, să uite 

Privirea fermecătoare ce-și aruncă lanțul 

În jurul inimii mele tremurânde  

Și mă leagă de destinul meu dureros, 

Ca o pasăre, care nu mai zboară pe cer, 

atârnă tremurând în ochiul  șarpelui. 
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Lucille Clifton 

 

 

Umbre 

 

în zilele din urmă 

vei ajunge la un loc 

numit Memphis. 

acolo vei aștepta o vreme 

lângă râul Mississippi 

până când vei putea simți umbra 

a unui alt Memphis și a altui râu, 

Nil. 

 

Trezește-te fată. 

Visezi. 

 

Semnul poate fi de apă sau de foc 

sau poate fi pământul negru 

sau sângele negru de sub pământ 

sau silabe 

codate pentru tine de la rudele tale din sud. 

 

Trezește-te, fată. 

Îți jur că visezi. 

 

Memphis. 

capitala vechiului regat 

al Egiptului antic, la cotitura 
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râului, vizavi de 

marile piramide. 

Nilul. născut în munții 

din lună. 

 

Trezește-te fată. 

Așteaptă acolo. 

În umbra camerei tale 

s-ar putea să vezi o altă femeie întunecată 

slăbită de prea multe pierderi. 

Ea va visa la o barcă mică 

trecând prin secole de apă 

în lumea nouă și albă. 

va țese haine 

de neglijență. 

pentru abandonați 

 

Trezește-te, fată. 

Astea nu înseamnă nimic. 

 

Sensul este râul 

de voci. Sensul 

este răbdarea lunii. 

Semnificația este firul lucrurilor 

care curge veșnic în umbră. 

 

Fată, fată, fată, trezește-te. 

Cineva te cheamă. 
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Les Murray * 

 

Invenția porcilor 

  

Vine marele nostru incendiu de vegetație 

porcii, eliberați din coteț, au refuzat să renunțe 

la pavajul lor de pietriș și rahat. 

Alte fiare au fugit cu capul înainte, biciuind 

 

cu organele genitale pliate la maxim. 

Mamele umane și-au învățat copiii să se scufunde în pârâu. 

Tații galopau, în galeșul flăcărilor dezbrăcând 

iarba la călcâie și pe lângă ei 

 

prea iute pentru a aprinde vreo casă. 

Un cal s-a copt într-o magazie de tablă, 

păsările de curte, goale, zăceau moarte 

după ce au fost jumulite în timpul zborului  

 

dar acolo unde se înghesuiseră porcii 

doar urme albe și pufoase de copite duceau 

în vânt, la un teren negru,   

și niciunul nu a rămas sălbatic 

în regiunea noastră. 

** 
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Marja de diferență 

  

Unu și unu fac doi, 

a spus matematicianul.     

Până acum au făcut cinci miliarde, 

a spus demograful, sau  de zece 

ori mai mult, dacă numărăm morții. 

 

 _____________________ 

 

* Les (Leslie Allan) Murray a fost considerat cel mai important 

poet australian al generației sale. A crescut în sărăcie la ferma 

bunicilor săi din Bunyah, New South Wales, un district în care s-a 

mutat din nou cu familia în 1985. Laureat a numeroase distincții 

pentru poezia sa și adesea numit "Bush-bard" al Australiei, 

numeroasele colecții de poezie ale lui Murray au inclus The Ilex 

Tree (cu Geoff Lehmann, 1965) și Dog Fox Field (1990), ambele 

câștigătoare ale Premiului Grace Levin pentru poezie; Subhuman 

Redneck Poems (1996), câștigătoare a Premiului T. S. Eliot Prize 

for poetry și o alegere a UK Poetry Society; Learning Human 

(2000); Conscious and Verbal (2001); Poems the Size of 

Photographs (2004); Taller When Prone (2011); New Selected 

Poems (2014); și Collected Poems (2018). De asemenea, a fost 

autorul cărții Killing the Black Dog: A Memoir of Depression 

(2011). National Trust of Australia l-a numit unul dintre cele 100 

de comori vii australiene. 

Subiectele recurente în opera lui Murray sunt istoria și peisajul 

Australiei, coloniștii albi, viața indigenilor, familia și peisajul 

rural. Poetry Book Society a spus despre The Biplane Houses 

(2006): "Preocupările sale ... sunt abordate în poeme care variază 

de la polemică și jocuri de cuvinte la lirism și mit." Operele sale 

sunt pline de imagini ale peisajului australian, dar Dan Chiasson a 



72 
 

observat "cheia pentru Murray ... nu este peisajul, ci furia. Cât de 

firesc este ca înregistrarea aleatorie să se mărginească la dispreț", 

scrie Murray, identificând polii temperamentului său combustibil". 

Într-un interviu acordat în 1998 la BBC, Murray a explicat că 

alcătuirea poemelor sale are loc într-o transă: "Este o integrare a 

trupului-minte, a minții visătoare și a minții conștiente la lumina 

zilei". 

Opera lui Murray a fost tradusă în 10 limbi și a fost distins cu 

Medalia de Aur a Societății de Literatură Australiană și cu Medalia 

de Aur a Reginei pentru Poezie. 

Murray a murit în 2019, la vârsta de 80 de ani. 
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Anna Akhmatova 

 

Ca o piatră albă 

 

    

Ca o piatră albă în adâncul unei fântâni zăcând, 

La fel de tare și limpede, o amintire zace în mine. 

Nu mă pot strădui și nici nu am inimă să insist: 

E atâta durere și totuși extaz. 

 

Mi se pare că cineva care privește de aproape 

În ochii mei l-ar vedea, atent, palid. 

Și, văzând-o, ar deveni mai trist și mai gânditor. 

Decât cel ce ascultă o poveste amară. 

 

Zeii din vechime au schimbat oamenii în lucruri, dar le-au dăruit 

Conștiință care a ars la nesfârșit, 

Ca splendidele dureri să dureze pentru totdeauna. 

Și tu ești transformat într-o amintire... 

                                   

                                                ** 
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 Vedere de pe pod 

 

AG 

 

Îmi place să stau pe poduri, mai ales 

peste căi ferate care diverg și nu se întâlnesc niciodată 

decât la un infinit extrem de aproape 

unde totul este alb, parfumat industrial, 

cu coșuri de cărămidă clădite peste turcoazul zilelor de joi 

și undeva te găsesc din amintire sau  

dintr-o avidă improvizație, 

așezată în cel mai strâmt colț al unui birou 

de gară prăfuită,  

aranjând flori într-o vază transparent 

aparentă, existentă doar în imaginația noastră 

la fel ca tabloul bunicului, ceasul CFR pus peste grindă, 

ca icoana pe sticlă cu baluri și sfinți sfârtecați de  

încercările de a zbura spre paradisul lui Dante... 

dar uite ca un tren se apropie și macazurile 

speranței se schimbă, steagurile se schimbă,  

revoluția e aproape, 

momentul se pliază și trece, amândoi dispărem stingheriți  

la treburile noastre diurne  

ne-romantice 
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Monica Rico 

 

O lecție de la tatăl meu despre electricitate 

 

Când aștept  

pe tatăl meu, stelele  

 

dispar. Doar liliecii  

săgetează și zboară,  

 

flămânzi de zumzetul  

 țânțarilor, gros  

 

ca mierea.   

înțepătura lor persistă și luminează 

așa cum o poate face electricitatea 

 

Caută un cadavru. 

 

Nu ni s-a spus   

cum producția 

s-a oprit atunci când   

panoul de distribuție de tensiune a fost 

curățat de viței și șolduri. 

Nu contează cât de fierbinte 

 

era vara, tatăl meu 

spunea că nimic nu se compară   

cu cocsul, scris cărbune. Felul în care 
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îi pătrundea în piele ca și cum ar fi respirat asfalt 

și brichetele de cărbune cărora le dădea foc... 

 

sfârâitul și încrețirea pielii de pui... 

frecată cu paprika, sare și piper negru. 

Pulverizarea acră a oțetului atunci când întorcea carnea și o 

înăbușea 

sub capac. Am stat lângă foc,  

într-un lipicios nor de fum, 

și am vrut să mănânc. 

 

  

_____________________ 

 

"În copilărie, am fost învățat să nu mă plâng de prea multe lucruri 

- de câte ori o făceam, tata mă trăgea deoparte ca să-mi spună cât 

de rea putea fi situația mea. Multe dintre aceste povești se refereau 

la viața lui la uzină. Saginaw, Michigan, în anii '60, era un oraș 

rasist. Tatăl meu a fost unul dintre primii electricieni mexicano-

americani de la General Motors. A fost nevoit să îndure ani de zile 

de muncă anevoioasă și istovitoare și a luptat la fiecare pas pentru 

a i se acorda șansa de a deveni un meseriaș calificat. Am fost 

fascinată și speriată de ceea ce făcea tatăl meu și am cunoscut 

importanța muncii care trebuia depusă pentru a pune ceva 

mâncare pe masă." 

                                                              -Monica Rico-  
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Cindy Williams Gutiérrez 

 

Amintirea tatălui dintr-o tabără minieră mexicană 

 

 

 

Încet, întotdeauna a început calm. 

Apoi, încet-încet, se umfla până la un vuiet. 

Voci de bărbați. Poate șapte dintre ei. 

pe dealul din spatele casei. 

 

O adiere de vânt prin fereastră 

a agitat perdelele ca niște nori. 

Aveam cinci, sau șase ani. Pe la miezul nopții 

începea - un sunet atât de trist. 

 

Ei beau. Era sâmbătă. 

și minele erau închise. Cântecul lor 

mă trezea - dorul lor. 

Era o limbă pe care o cunoșteam, 

 

deși nu puteam descifra cuvintele. 

Dar muzica - era a lor. 

Un secret străvechi. Un șir de note  

care să pună cap la cap cine au fost odată. 
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Fratele meu geamăn dormea adânc. 

Eram singur cu acest mister. 

Mă bântuie și acum, această plângere 

către zeii lor. Dacă florile ar fi cântece... 

 

dacă gălbenelele ar cânta, așa ar plânge 

Mi le imaginez încă 

stând pe un deal întunecat și cântând 

cântecul lor. În unele nopți mă trezesc... 

 

Îi aud. Nu-mi amintesc 

visele mele, așa că îmi fac cu drag 

drum spre fereastră. 

Tot ce văd sunt nori și ceață.  
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Lavina Blossom 

 

 

Domnul Berg face semnale către cer 

 

Și-a ridicat mâna deasupra capului. 

Părul său avea o suprafață cenușie, 

mâna lui era un semafor. 

Nimeni să răspundă, să cheme. 

Mâna lui ridicată, și nu era sigur. 

Simetria corpului său se rupse, 

un braț în sus, un braț în jos. 

Numele lui era tot Berg. 

Mâna lui vorbise, 

cu toate acestea, deasupra lui.  
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Eustache Deschamps 

 

 

Remedii împotriva acestei ciume 

 

Aer contaminat, pământ otrăvit, 

Cadavrele infectate din cimitir și morții. 

Împrăștiați pe câmpuri în războaie cumplite, 

Latrinele sunt pline de balegă infecțioasă, 

Duhoarea de la gunoaiele aruncate 

În câmpuri, orașe și castele, 

Mizerie mare și mormane de excremente, 

Refuzul care este nesăbuit făcut, 

Aerul viciat, poluat, și porcii: 

Toate acestea provoacă ciumă în multe locuri. 

 

A avea o gură gurmandă, o viață scârboasă, 

Să bei și să mănânci fără poftă de mâncare, 

Să stai mult timp la masă e periculos, 

Și să mănânci prea multe feluri. 

A mânca vânat prea sărat, carne de vită, de bou și de porc, 

tenie, țipar, anghilă, homar, toate fiarele, 

Peștele oceanic, produsele lactate, fructele, prazul, 

Ceapă și usturoi, vin ieftin cu drojdie tulbure, 

Pâine tare și azime: 

Toate acestea provoacă ciumă în multe locuri. 
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Să trăiești cu apă din terenuri mlăștinoase, 

Să fii în aerul greu când ceața e densă, 

Să te trezești prea devreme, să duci o viață desfrânată, 

Și să fii înțepenit de mânie sunt moartea. 

A fi prea cald sau prea frig când ușile sunt deschise, 

Să iei parte la băi printre cei 

Care sunt infectați, putrezi și deprimați 

Generează multe boli asemănătoare, 

Și alte lucruri ca în aceste exemple: 

Toate acestea cauzează ciumă în multe locuri. 

 

Prințe, ar fi bine ca în aceste cazuri speciale 

Și împrejurări scorburoase, pentru sănătatea cuiva, 

Să fugi de toate, sau cel puțin de unele. 

Omul ar trebui să purifice corpul și să se încălzească, 

De vreme ce fără protecție de astfel de defecte, 

Toate acestea provoacă ciumă în multe locuri.  



82 
 

SAGA PUBLISHING 2023 


