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Notă introductivă  -  Poezia japoneză 

  Poezia japoneză este o poezie scrisă sau vorbită în limba 

japoneză. Poezia lirică japoneză, cum ar fi Haiku, Senryu și 

Tanka, este azi răspândită în lume și apreciată de mulți practicanți 

ne japonezi. Pe măsură ce poezia japoneză a devenit populară în 

întreaga lume, Haiku, Senryu și Tanka sunt acum scrise și vorbite 

în engleză și în alte limbi. Nu este prea mult să spunem că poezia 

japoneză a devenit deja o artă pentru toată lumea. 

Poezia japoneză își are originea în emoțiile umane 

Se spune că începutul poeziei japoneze ar fi un fel de țipăt sau 

plâns care exprimă emoțiile umane. Aceste expresii au evoluat în 

cântece pentru adunări ceremoniale și ritualuri religioase. Aceste 

cântece s-au pierdut din cauza inexistenței limbii scrise în Japonia 

antică. 

La începutul secolului al VII-lea, cea mai veche carte de istorie 

scrisă în limba japoneză, "Kojiki", a consemnat poeziile în stil 

vechi din acele vremuri, iar acestea erau deja rafinate, 

asemănătoare cu poeziile de astăzi. Prin urmare, este imposibil de 

urmărit schimbarea poeziei japoneze antice. 

Dragostea a fost adusă de poezie în Japonia imperială 

În "Manyoshu", cea mai veche colecție de poezii japoneze din 

secolul al VIII-lea, au fost înregistrate peste 4.500 de poezii. În 

colecție, există poezii variate, de la împărați până la comuniști, și 

se pot observa stilurile de viață din acea vreme.  Poezia nu este 

doar o artă, ci un instrument practic de exprimare a emoțiilor și 

sentimentelor. De exemplu, trimiterea unei poezii de dragoste 

cuiva este un mod comun de a-și mărturisi afecțiunea. De 

asemenea, în loc să se întâlnească cu iubitul sau iubita, schimbul 

de poezii de dragoste este cel mai comun mod de a hrăni relația. 

Pe de altă parte, poezia a jucat un rol foarte important într-o lume 

a politicii. În societatea aristocratică era necesar să ai abilitatea de 
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a face o poezie bună, altfel era imposibil să obții un succes social. 

Bunul gust al poeziei era unul dintre cele mai importante elemente 

de a arăta capacitatea individului... 

WakaPoetry.net – este un site dedicat numeroaselor tipuri de 

poezie clasică japoneză. Acest site și-a început viața sub numele 

de Japan 2001 Waka, ca parte a Festivalului Japan 2001, care a 

marcat cea de-a 100-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice 

între Japonia și Marea Britanie. Pe parcursul festivalului, am 

construit o colecție de poezii, care acoperă aproximativ prima mie 

de ani de poezie în Japonia. După încheierea festivalului, în 2002, 

am continuat să traducem și să adaugăm poezii, inclusiv unele 

colecții complete, astfel încât în prezent există 6569 de poezii 

traduse aici, ceea ce face din acest site cea mai mare resursă de 

poezie clasică japoneză tradusă pe internet. 

Vopsiți și totuși nu 

Cu nuanțe de toamnă sunt 

Vârfurile copacilor! 

Apusul cade pe 

O seară în munți. 

 

Fushimi-in gyoshū 980 

 

Intro-Dr. Thomas McAuley of the School of East Asian 

Studies at the University of Sheffield. 

Desene, note, traduceri - AG, Internet, NightCafe.AI 

                                   Editura SAGA - 2023 

 

http://www.sheffield.ac.uk/seas/staff/japanese/mcauley
http://www.shef.ac.uk/seas/
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http://www.shef.ac.uk/
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Poezia WAKA  
 

  Cuvântul waka are două sensuri diferite, dar înrudite: 

sensul original era "poezie în limba japoneză" și cuprindea mai 

multe genuri, cum ar fi chōka și sedōka; definiția ulterioară, mai 

comună, se referă la poezia în metru 5-7-5-7-7-7. Până la și în 

timpul compilării Man'yōshū în secolul al VIII-lea, cuvântul waka 

era un termen general pentru poezia compusă în limba japoneză 

și includea mai multe genuri, cum ar fi tanka ("poem scurt"), 

chōka ("poem lung"), bussokusekika ("poemul cu amprenta lui 

Buddha") și sedōka ("poemul care repetă prima parte"). Cu toate 

acestea, la momentul compilării Kokinshū, la începutul secolului 

al X-lea, toate aceste forme, cu excepția tanka și chōka, 

dispăruseră efectiv, iar chōka își diminuase semnificativ 

importanța. Ca urmare, cuvântul waka a devenit efectiv sinonim 

cu tanka, iar cuvântul tanka a ieșit din uz până când a fost reînviat 

la sfârșitul secolului al XIX-lea. 

Tanka este formată din cinci rânduri (ku, literal "fraze") de 5-7-

5-7-7-7 pe sau unități silabice. De aceea, tanka este uneori numită 

Misohitomoji, ceea ce înseamnă că conține 31 de silabe în total. 

Termenul waka a cuprins inițial o serie de forme diferite, în 

principal tanka ("poem scurt") și chōka ("poem lung"), dar 

include și bussokusekika, sedōka ("poem memorat") și katauta  

("fragment de poem"). Totuși, aceste ultime trei forme au căzut 

în desuetudine la începutul perioadei Heian, iar chōka a dispărut 

la scurt timp după aceea. Astfel, termenul waka a ajuns în timp să 

se refere doar la tanka. 
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Ce sunt ele pentru mine, 

Argint, aur sau bijuterii? 

Cum ar putea ele vreodată 

Să egaleze cea mai mare comoară 

care este un copil? Nu pot. 

* 

 

Când mănânc pepeni 

Îmi vin în minte copiii mei; 

Când mănânc castane 

Dorul e și mai mare. 

 De unde vin ele, 

Scăntei  în fața ochilor mei. 

 Făcându-mă neajutorat 

La nesfârșit noapte de noapte. 

Nu mă lasă să dorm în pace? 

                                            (tanka de Yamanoue no Okura ) 

 

 

Waka are o istorie îndelungată, consemnată pentru prima dată la 

începutul secolului al VIII-lea în Kojiki și Man'yōshū. Sub 

influența altor genuri, precum kanshi, romane și povestiri precum 

Povestea lui Genji și chiar poezia occidentală, s-a dezvoltat 

treptat, lărgindu-și repertoriul de expresie și subiectele. În cărțile  

sale istoricului literar Donald Keene, acesta distinge patru mari 

categorii : 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yamanoue_no_Okura
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 Literatura timpurie și literatura Heian (de la Kojiki până 

în trecut Povestea lui Genji până în 1185) 

 Evul Mediu ("chūsei" de la 1185, inclusiv perioadele 

Kamakura și Muromachi) 

 Epoca premodernă (1600-1867, apoi subdivizată în 

1600-1770 și 1770-1867) 

 Epoca Modernă (după 1867, împărțită în Meiji (1868-

1912), Taishō (1912-1926) și Shōwa (din 1927)). 

Antic Waka 

 

Cele mai vechi waka au fost consemnate în registrul istoric Kojiki 

și în cele 20 de volume ale Man'yōshū, cea mai veche antologie 

waka care a supraviețuit. Editorul Man'yōshū este anonim, dar se 

crede că editorul final a fost Ōtomo no Yakamochi. Acesta a fost 

un poet waka care aparținea celei mai tinere generații reprezentate 

în antologie; într-adevăr, ultimul volum este dominat de poemele 

sale. Primul waka din volumul 1 a fost al împăratului Ōjin. 

Nukata no Ōkimi, Kakinomoto no Hitomaro, Yamabe no 

Akahito, Yamanoue no Okura, Ōtomo no Tabito și fiul său 

Yakamochi au fost cei mai mari poeți din această antologie. 

Man'yōshū a înregistrat nu numai operele regalității și ale 

nobilimii, ci și operele soldaților și ale fermierilor ale căror nume 

nu au fost înregistrate. Principalele subiecte ale Man'yōshū erau 

dragostea, tristețea (în special cu ocazia morții cuiva) și subiecte 

diverse. 
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Renașterea Heian 

 

În timpul perioadei Nara și la începutul perioadei Heian, curtea a 

favorizat poezia în stil chinezesc (kanshi), iar forma de artă waka 

a căzut în mare parte în dizgrația oficială. Dar în secolul al IX-

lea, Japonia a încetat să mai trimită trimiși oficiali în China 

dinastiei Tang. Această rupere a legăturilor, combinată cu 

izolarea geografică a Japoniei, a forțat în esență curtea să cultive 

talentul autohton și să privească spre interior, sintetizând stilurile 

și tehnicile poetice chinezești cu tradițiile locale. Forma waka a 

început din nou să înflorească, iar Împăratul Daigo a ordonat 

crearea unei antologii de poezie waka, în care au fost adunate 

waka ale poeților antici și ale contemporanilor lor; antologia a fost 

numită "Kokin Wakashū", însemnând Colecția de poeme 

japoneze antice și moderne. Ea a fost prezentată împăratului în 

905. Aceasta a fost prima antologie de waka editată și publicată 

sub auspicii imperiale și a început o lungă și distinsă tradiție de 

antologii imperiale de waka care a continuat până în perioada 

Muromachi. 

 

Apariția culturii naționale japoneze 

 

Primele trei chokusenshū 

 

Primele trei antologii de waka comandate de imperiu (Sandai-

shū) au fost Kokin Wakashū, Gosen Wakashū și Shūi Wakashū. 

Kokinshū a fost compilat de Ki no Tsurayuki, Ki no Tomonori, 

Ōshikōchi no Mitsune și Mibu no Tadamine la ordinul 

Împăratului Daigo în 905. A adunat aproximativ 1.100 de waka 

care nu apăruseră în Man'yōshū în 20 de volume, aranjate pe 
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teme. Poemele Kokinshū sunt în general considerate a fi reflexive 

și idealiste. 

La aproximativ o jumătate de secol după compilarea Kokinshū, 

în 951, Împăratul Murakami le-a ordonat celor Cinci Oameni din 

Camera Pera să compileze Gosen Wakashū, pe lângă pregătirea 

lecturilor kundoku pentru Man'yōshū, care la acea vreme era  

deja dificil de citit chiar și pentru japonezii educați. 

În anul 1005, Împăratul Ichijō a ordonat compilarea Shūishū. 

 

Perioadele Kamakura și Muromachi 

 

După perioada Heian, în timpul perioadei Kamakura și ulterior, a 

început să se dezvolte renga, o formă de poezie colaborativă 

legată între ele. La sfârșitul perioadei Heian, au apărut trei dintre 

ultimii mari poeți waka: Fujiwara no Shunzei, fiul său Fujiwara 

no Teika și împăratul Go-Toba. Împăratul Go-Toba a ordonat 

crearea unei noi antologii și s-a alăturat la editarea acesteia. 

Antologia a fost numită Shin Kokin Wakashū. A editat-o din nou 

și din nou până când a murit în 1239. Teika a copiat cărți vechi și 

a scris despre teoria waka. Descendenții săi și, de fapt, aproape 

toți poeții care i-au urmat, precum Shōtetsu, i-au predat metodele 

și i-au studiat poemele. Scenele poeziei curtenești au fost 

dominate din punct de vedere istoric de câteva clanuri nobiliare 

și aliați, fiecare dintre aceștia mizând pe o poziție. 

Până în această perioadă, o serie de clanuri au căzut în dizgrație, 

rămânând familiile Reizei și Nijō; prima a reprezentat abordările 

"progresiste", utilizarea variată a celor "zece stiluri" și noutatea, 

în timp ce cea de-a doua a conservat de normele deja stabilite și 

de stilul "ushin" (sentimente profunde) care domina poezia de 

curte. În cele din urmă, familia Nijo a dispărut, ceea ce a dus la 
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ascensiunea familiei "liberale" Reizei. Domnia lor inovatoare a 

fost curând detronată de familia Asukai, ajutată de shōgunul 

Ashikaga Yoshinori. 

 

În perioada Muromachi, renga a devenit populară la curte și în 

rândul oamenilor din jurul acesteia. S-a răspândit în clasele 

preoțești și de aici la oamenii de rând bogați. La fel ca și waka, 

antologiile renga au fost produse sub egida imperială. Pe măsură 

ce impulsul și interesul popular s-au îndreptat către forma renga, 

stilul tanka a fost exclusiv folosit la curtea imperială. Tendințele 

conservatoare au exacerbat pierderea de viață și flexibilitate. S-a 

dezvoltat o tradiție numită Kokin-denju, moștenirea lui Kokin 

Wakashū. Acesta era un sistem despre cum să analizeze Kokin 

Wakashū și includea înțelesul secret (sau tocmai cel pierdut) al 

cuvintelor. Studiul waka a degenerat în învățarea numeroaselor 

reguli complicate, aluzii, teorii și secrete, astfel încât să producă 

tanka care să fie acceptată de curte. 

 

Existau waka comice deja în Kojiki și în Man'yōshū, dar stilul 

nobil al poeziei waka de la curte inhiba și disprețuia astfel de 

aspecte ale waka. Renga s-a aflat curând în aceeași poziție, cu 

multe coduri și rigori care reflectau tradiția literară. Haikai no 

renga (numită și doar haikai (renga jucăușă)) și kyōka, waka 

comică, au fost o reacție la această seriozitate. Dar în perioada 

Edo, waka însăși și-a pierdut aproape toată flexibilitatea și a 

devenit un ecou și să repete poezii și teme vechi. 
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Perioada Edo (1603-1867) 

 

La începutul perioadei Edo, waka nu era un gen la modă. Noul 

haikai no renga (al cărui hokku, sau vers de deschidere, haiku a 

fost o revizuire de la sfârșitul secolului al XIX-lea) era genul 

preferat. Această tendință s-a menținut în această perioadă, dar la 

sfârșitul perioadei Edo waka s-a confruntat cu noi tendințe venite 

din afara curții. Motoori Norinaga, marele revigorator al 

literaturii tradiționale japoneze, a încercat să reînvie waka ca 

modalitate de a oferi "sentimentul tradițional exprimat în mod 

autentic japonez". El a scris waka, iar waka a devenit o formă 

importantă pentru adepții săi, savanții Kokugaku. 

În provincia Echigo, un preot budist, Ryōkan, a compus multe 

waka într-un stil naiv, evitând în mod intenționat regulile 

complexe și modalitatea tradițională de waka. El aparținea unei 

alte mari tradiții de waka: waka pentru exprimarea sentimentului 

religios. Exprimarea sinceră a sentimentelor sale și-a găsit mulți 

admiratori, atunci și acum. În orașe, a apărut o formă comică, 

ironică și satirică de waka. Se numea kyōka, sau poem nebun, și 

era îndrăgit de intelectualii din marile orașe precum Edo și Osaka. 

Nu era tocmai o formă nouă; waka satirică era un stil cunoscut 

din cele mai vechi timpuri. Dar în perioada Edo a fost perioada în 

care acest aspect al waka s-a dezvoltat și a atins un apogeu artistic. 

Cu toate acestea, majoritatea poeților waka au păstrat tradiția 

antică sau au făcut din acele reforme un alt stereotip, iar waka nu 

era un gen vibrant în general la sfârșitul acestei perioade. 

 

 

 

 



13 
 

Renumiți poeți Waka  
 

 Kakinomoto no Hitomaro 

 Yamabe no Akahito 

 Ōtomo no Yakamochi 

 Henjō 

 Ariwara no Narihira 

 Fun'ya no Yasuhide 

 Kisen 

 Ono no Komachi 

 Ōtomo no Kuronushi 

 Izumi Shikibu 

 Kanpū Ōmata 

 Kūkai 

 Ki no Tsurayuki 

 Murasaki Shikibu 

 Fujiwara no Teika (1162–1241) 

 Saigyō (1118–1190) 

 Minamoto no Sanetomo (1192–1219) 

 Emperor Go-Toba (1180–1239) 

 Kamo no Chōmei (1155–1216) 

 Motoori Norinaga (1730–1801) 

 Ueda Akinari (1734–1809) 

 Ryōkan (1758–1831) 

 Princess Kazu (1846–1877) 

 Emperor Meiji (1852–1912) 

 Mokichi Okada (1882–1955) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kakinomoto_no_Hitomaro
https://en.wikipedia.org/wiki/Yamabe_no_Akahito
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ctomo_no_Yakamochi
https://en.wikipedia.org/wiki/Henj%C5%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Ariwara_no_Narihira
https://en.wikipedia.org/wiki/Fun%27ya_no_Yasuhide
https://en.wikipedia.org/wiki/Kisen
https://en.wikipedia.org/wiki/Ono_no_Komachi
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ctomo_no_Kuronushi
https://en.wikipedia.org/wiki/Izumi_Shikibu
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanp%C5%AB_%C5%8Cmata
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%ABkai
https://en.wikipedia.org/wiki/Ki_no_Tsurayuki
https://en.wikipedia.org/wiki/Murasaki_Shikibu
https://en.wikipedia.org/wiki/Fujiwara_no_Teika
https://en.wikipedia.org/wiki/Saigy%C5%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Minamoto_no_Sanetomo
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Go-Toba
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamo_no_Ch%C5%8Dmei
https://en.wikipedia.org/wiki/Motoori_Norinaga
https://en.wikipedia.org/wiki/Ueda_Akinari
https://en.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dkan
https://en.wikipedia.org/wiki/Princess_Kazu
https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Meiji
https://en.wikipedia.org/wiki/Mokichi_Okada
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Ono no Komachi   
 

https://mypoeticside.com/poets/ono-no-komachi-poems 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ono no Komachi s-a născut în 825, (Akita - Japonia) iar 

numele ei este sinonim cu frumusețea chiar și astăzi, în Japonia 

modernă. A fost o poetă waka și este inclusă printre cei 36 de 

nemuritori ai poeziei din Japonia, cei care au scris în perioadele 

Nara, Asuka și Heian. Poezia ei a fost adesea pasională și în 

general erotică și se considera că eclipsa opera majorității 

contemporanelor sale. 

Știm puține lucruri despre Komachi în timpul vieții sale - nu se 

știe unde s-a născut, iar mare parte din ceea ce se află despre ea 

este considerat parte a legendei sale. Se credea că era incredibil 

de frumoasă și că a fost ținta multor pretendenți în tinerețe, deși 

https://mypoeticside.com/poets/ono-no-komachi-poems
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se spunea că era, de asemenea, crudă și prea conștientă de puterea 

ei asupra bărbaților. 

O probabilitate istorică credibilă este aceea că s-a născut într-o 

familie de oameni de litere și că a servit ca însoțitoare a 

împăratului din acea vreme. O parte a legendei sale sugerează, de 

asemenea, că a fost pedepsită pentru că a fost atât de vanitoasă și 

de crudă, fiind nevoită să trăiască până la o vârstă foarte înaintată, 

cu fața răvășită de trecerea timpului.   

 

Acest trup 

a crescu fragil, plutind, 

o trestie tăiată de la rădăcini 

Dacă un râu mi-ar cere 

să-l urmez, cred că aș pleca 

 

În cercurile înalte ale societății Heian, nu există nicio îndoială că 

era considerată o poetă importantă a vremii. Atunci când Biroul 

Imperial i-a adunat pe toți cei mai mari poeți japonezi într-o 

antologie, numită Kokinshu, în 905, versurile lui Komachi s-au 

numărat printre cele alese. 

 

Poezia Waka este cunoscută și sub numele de Yamato Uto și este 

unul dintre principalele genuri de versuri clasice japoneze. Inițial, 

a început ca un amestec de stiluri de poeme scurte și lungi, versuri 

care au fost caracterizate ca fiind "poeme cu cap de vârtej" și 

poeme de fragmente. Toate, cu excepția poemului scurt, sau 

tanka, căzuseră în desuetudine în momentul în care Komachi a 

început să scrie versurile sale. 

 

O mare parte din poezia waka atribuită lui Komachi explorează 

atât singurătatea și anxietatea, cât și pasiunea și dragostea. Deși 

se spunea că era crudă cu pretendenții ei, există multe legende 

despre Komachi îndrăgostită, iar cea mai faimoasă este, probabil, 

cea cu curtezanul Fukakusa din Shosho, căruia i-a promis că se 
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va căsători dacă o va vizita în fiecare dintre cele 100 de nopți, una 

după alta. El a reușit în toate nopțile, cu excepția uneia dintre 

ultimele nopți, moment în care a căzut într-o stare de disperare și 

a murit. Se spune că Komachi a fost dezamăgită de vestea morții 

sale. 

 

Trează noaptea 

cu singurătatea-mi 

Nu mă pot stăpâni 

din dorul meu 

pentru frumoasa lună. 

 

Nu se știe mare lucru despre Komachi în viața de mai târziu, cu 

excepția faptului că se presupune că a trăit până la o vârstă foarte 

înaintată ca pedeapsă pentru cruzimea ei față de pretendenți și 

pentru vanitatea ei. Dimpotrivă, poemele sale nu arată nicio 

dovadă reală a cruzimii sale, fiind mai degrabă o femeie 

pasională, neliniștită și predispusă la perioade de singurătate. 

Conform legendei, a trăit ca o bătrână lunatică în afara orașului și 

a murit în jurul anului 900. 

 

WAKA 

 

În timp ce dormeam 

Bărbatul pe care-l iubesc 

A apărut, așa 

Sunt visele care 

Au început să mă consoleze 

 

* 
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În vârful acestei stânci 

Voi petrece noaptea de călător; 

Ce frig! 

Hainele tale de mușchi, 

Nu vrei să mi le împrumuți? 

* 

Flori înflorite 

Dar nu fac semințe 

Zeul mării 

Cu ghirlande 

de spumă zburdă în largul mării. 

  

  



18 
 

Sentimente: 

Acest lucru - cel mai important – este în 

Lumea oamenilor 

legăturile 

indestructibile. 

* 

Pescarii trăiesc 

În sate; din care 

se aud 

Plângeri constante pentru a vedea țărmul 

E tot ce pare să spună. 
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Cât de adânci 

Sunt lacrimile pe o mânecă 

ca pietrele prețioase; 

Pentru că ale mele nu pot fi oprite 

vin ca un potop învolburat! 

* 

Mi-e dor de el cel mai mult 

în timpul acestor lungi nopți fără lună. 

Stau trează, înfierbântată, 

focul tot mai mare al pasiunii 

clocotind în inima mea. 
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L-aș întâlni 

Dar nu se poate, așa că în această noapte fără lună 

Din dorul meu, se aprind cărbunii iubirii mele 

Trimit scântei ce sar în pieptul meu, 

dându-mi foc la inimă. 

* 

În pustietatea mea 

Sunt ca lintea raței: 

Taie-mi rădăcinile  

și ia-mă de aici - dacă apa ar face-o, 

Aș pleca, cred. 
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În realitate 

Trebuie să o faci, presupun; 

Dar și în visele mele, 

Te ascund de ochii curioși, 

Să te văd făcând asta  

mă doare atât de tare. 

* 

Fără sfârșit 

Mă gândesc la tine și așa 

Să vii la mine noaptea. 

Căci pe calea viselor măcar, 

Nu e nimeni să se opună! 
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FUN’YA NO YASUHIDE 
 

Pe vremea când împărăteasa Nijō [Kōshi] era cunoscută ca fiind 

mama prințului moștenitor, în a treia zi a primei luni, el a fost 

chemat în prezența ei; în timp ce îi dădea ordine, ea i-a poruncit 

să compună un poem despre zăpada care îi cădea pe cap în timp 

ce soarele strălucea. 

 

Soare de primăvară 

lumina mă lovește 

dar 

Zăpada de pe fruntea mea 

Mă întristează. 

 

* 

 

Compusă la aniversarea morții Împăratului Fukakusa (anul 

850) 

 

Înconjurați de ierburi, 

Ceața umple valea 

Ascunzând lumina 

Soarelui strălucitor care a apus aici. 

În această zi, nu-i așa? 

 

* 
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Poeme de la un concurs de poezie de la casa prințului 

Koresada. 

草も木も色變れどもわたつうみの浪の花にぞ秋なかりけ

る 

 

Deși atât copacii cât și florile 

Și-au pierdut nuanța 

Pentru oceanul cu 

Valuri înflorite 

Nicicând toamnă nu vine. 

* 

O rafală - și în acel moment 

Copacii și ierburile toamnei 

Se usucă; 

Da, vântul de munte 

Se numește pe bună dreptate "Furtună". 
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Întâlnirea noastră, ca niște cascade, 

Va curge mai departe... pot eu 

Să am încredere în asta? 

Oricât de mult ar părea 

Cataracta tăcută a lui Otonashi... 

Lady Ki 

 

* 

Trăind în durere și 

nelăsând nici un cuvânt să iasă la iveală... 

Astfel înfășurată 

A fost un timp liniștită 

Cataracta lui Otonashi. 

Căpitan Morotoki 

* 

 

Nu mă pot opri să mă gândesc la durere 

Cruzimea ta 

Ai putea dori să încetezi, 

M-am gândit, dar... 

În întregime inegalabile sunt 

Lacrimile mele. 

 

* 
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Din întâmplare, 

Pe muntele Aisaka 

Câmpurile de pășune sunt 

Încă atât de tinere.. 

O, nu ajungeți să le disprețuiți! 

Lady Tsu 

 

* 

Pe munții de vară 

Lucerna, târându-se pe dedesubt, 

Pare atât de tânără încât 

repede picăturile de rouă 

Cad pe inima ei. 
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Lacrimi care cad fără să întrebe 

 

E crud, dar, că 

Oamenii sunt fără inimă, 

Știu prea bine, așa că 

Nu are sens pentru 

Lacrimile mele să cadă? 

 

Kai, from the Shijō Palace 

* 

Așteptând să merite o clipă 

 

E temporar 

Aștepți un răgaz... 

Ar trebui să urăști asta? 

Ce nu are sens 

Sunt lacrimile tale... 

* 

Gândindu-mă la greutăți 

 

Cruzimea ta 

Nu va dispărea niciodată din gândurile mele, 

Am simțit, dar 

Ploaia blândă mă cunoaște prea bine. 

Cât de greu de stăpânit sunt! 

 

Kodashin 

 

* 
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Arătând spre muntele de umbrele, privind lacrimile ploii 

 

În mod neașteptat, 

Ploaia acoperă tot 

Cu durere, ca 

Pe Muntele Mikasa, umbrela mea 

Ridicată pe măsură ce se apropie. 

Consilier  Toshitada 

 

* 

Adânc zăpada care cade 

Pe copacii ofiliți 

Atât de rece-i încât cu 

Cu aripile căzute 

Ciorile croncănesc. 

Emperor Ichijō 
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Singur pe lume cu numere 

Nenumărate sunt 

Generațiile petrecute la Sumie, cu 

Balizele canalului: epuizate 

Ce să aștept decât 

Să fiu mort. 

Master of the Left Capital Office Toshiyori 

 

* 

 

Valurile ondulate și vântul care bate din Shiga aduc 

grindină în munții Hirano. 

Valurile spală 

Karasaki în Shiga, și 

Vântul e rece, așa că... 

Pe vârfurile înalte din Hira 

Grindina trebuie să cadă. 

 

The Hosshōji Lay Priest, former Chancellor and Palace 

Minister [Fujiwara no Tadamichi] 

 

Chiar dacă valuri și vântul bat din Shiga, pe cer va fi 

grindină. 

 

Când privesc peste, 

Acele de pin sunt albe 

În munții Yoshino; 

Câte nopți a fost în derivă... 

Zăpada - mă întreb? 

                                                       Tadami 



30 
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SHIKI KOI SANSHU UTA’AWASE 
 

Iarna 

Când vine iarna, 

Frunzele stacojii, cad și se împrăștie 

În luna fără Dumnezeu, 

pe pantele muntelui Saho, 

Într-adevăr, sunt în cea mai bună formă. 

* 

Sigilate pe timp de iarnă,  

Toate par ofilite, 

Crengile prunului, 

Acum, cu siguranță, în floare... 

Primăvara va mirosi. 

* 

E iarnă, văd, așa că 

Nu e apă pe care să o tragi. 

Micile lanuri de munte: 

O, când aș putea să le lucrez, și 

Să-mi semăn semințele, mă întreb? 

* 

Cad ploi 

Peste casa în care locuiesc, așa că 

Într-o noapte de iarnă 

Ca și cum ar fi brocart 

Copacii înfloriți! 

http://www.wakapoetry.net/shiki-koi-sanshu-utaawase-winter/
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Cordoane sacre de mure 

În jurul altarului zeului 

Sunt atârnate, astfel 

Chiar și în mijlocul gerului ce cade, 

Viitorul pare luminos! 

* 

Nori de alb 

Se împrăștie, în două rânduri, pe 

Muntele neschimbat: 

Întinzându-se în spate, anul 

E pur și simplu verde. 
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HORIKAWA HYAKUSHU 

 
Averse de ploaie 

Pur și simplu, frunzele copacilor 

Se vopsesc, așa că 

Mânecile mele ude 

Nuanța rămâne neschimbată. 

* 

"Faceți  cald? frunzele copacilor"  

pur și simplu 

m-am întrebat; Ploile 

Nu se potrivesc cu lacrimile mele 

La acest gând. 

* 

  

http://www.wakapoetry.net/category/hundred-poem-sequences/horikawa-hyakushu/
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La un refugiu montan 

Apele din valea de jos 

S-au transformat în gheață,  

și valuri lovind stâncile 

Nu se aude niciun sunet, deloc. 

Morotoki 

* 

Țurțuri atârnă 

Îngrijind spațiul dintre stânci, și 

Formând o barieră, așa că 

Pe măsură ce trece noaptea, duritatea lor 

Devine și mai mare! 

Toshiyori 

* 

Misterul cuvintelor 

Mă lasă nesigur; 

Privind pământul din vârful dealului de acolo, 

Chiar și vârfurile copacilor bine înfipți, 

Trec prin ani! 

Minamoto no Toshiyori (Shunrai) 
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Nici măcar nu pleacă... 

Înfundat în 

Tristețe 

O, maimuțe, în această seară 

Să nu vă aud strigătele! 

Daishin 

* 

Pe piciorul obositor 

Pantele munților se joacă 

Maimuțele printre frunze... 

Sentimentele umane fac 

Au, și așa plâng. 

Higo 
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Alte poeme 
 

O, armăsarul meu, 

De la mine 

De la mine cerșești furaje, așa că... 

Mă voi duce să adun iarbă ca să te hrănesc; 

Mă duc să adun apă să-ți dau! 

* 

Râul Sawada 

Îți înmoaie mânecile 

Deși e doar puțin adânc 

Hei! 

Deși e doar puțin adânc 

Oamenii din capitală 

Au pus un pod mare peste el! 

Ce rușine! 

Are vreun rost 

De a pune un pod mare peste el? 

* 

 

Wang Zhaojun a fost renumită ca fiind una dintre cele patru mari 

frumuseți ale Chinei antice. S-a născut în jurul anului 50 î.e.n  ca 

fiica cea mai mică a unui tată mult mai în vârstă, care a adorat-o, 

considerând-o ca pe o perlă prețioasă. Pe măsură ce a crescut și a 

devenit o tânără, a devenit atât o mare frumusețe, cât și o femeie 

foarte pricepută, capabilă să cânte muzică, să picteze, să 

caligrafieze și să joace  jocul de go. În anul 36 î.e.n., când avea 

aproximativ 14 ani, i s-a ordonat să intre în haremul împăratului 

Yuan al Hanului și a plecat cu regret de acasă. Se spune că a cântat 

la lăută pentru a se consola în timp ce călărea pe calul ei spre 

capitală, iar un stol de gâște care trecea pe acolo a fost atât de 

impresionat de frumusețea muzicii și de înfățișarea ei încât a uitat 

să bată din aripi și a căzut din cer. 
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Era un obicei ca, odată ce o tânără intra în haremul imperial, 

portretistul imperial să facă un tablou cu ea pentru a-l prezenta 

împăratului. Majoritatea noilor concubine îl mituiau pentru a le 

portretiza într-o lumină măgulitoare, dar Zhaojun a refuzat, așa că 

pictorul a făcut-o să arate urâtă în tablou și, ca urmare, împăratul 

nu a vizitat-o niciodată cât timp a stat în haremul său. Trei ani mai 

târziu, Huhanye, conducătorul Xiongnu, un popor nomad care 

trăia în stepele din nordul Chinei, a vizitat capitala și a propus o 

căsătorie între el și una dintre fiicele împăratului pentru a cimenta 

relațiile. Nefiind dispus să trimită unul dintre copiii săi în nordul 

barbar, Yuan a decis să ofere în schimb pe cea mai urâtă și de rang 

inferior dintre concubinele sale - Wang Zhaojun. Huhanye a 

acceptat oferta și s-a bucurat nespus de mult când Zhaojun s-a 

dovedit a fi una dintre cele mai frumoase femei pe care le văzuse 

vreodată. Împăratul a fost furios, dar nu putea să-și retragă 

cuvântul dat, așa că mariajul a avut loc, iar relațiile cu Xiongnu s-

au îmbunătățit foarte mult. Nefericitul pictor, a fost executat 

pentru necinste! 
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Târziu în cursul anului 

Deasupra golfului într-o seară, 

Am zărit luna: 

Că nu-i pasă de despărțirea lor... 

Este oare o sursă de tristețe? 

* 

Ca întotdeauna, 

În ignoranța despărțirii noastre, 

Pe valuri 

Tulpinile pe care le smulg 

Fac oamenii să mă întrebe de ce... 
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Primăvara 

 

Departe 

La piața Miwa 

Dacă te-aș fi întâlnit, 

Țăranii care se plimbau de colo-colo. 

Nu ar fi ajuns târziu... 

 

* 

Viața este grea, așa cum este 

Să-ți croiești un drum 

Știu, dar... 

La Naniwa, trestiile 

Culeg pentru o scurtă privirea ta... 

* 

Primăvara coase 

O haină de ceață 

Fără un strat subțire, 

Anul trece cu 

O risipă de flori 

* 

Peste pajiștile de primăvară 

Mă furișez între zăpezi, 

Cu nerăbdare, atât de nerăbdătoare, 

Pentru tine, Domnul meu, 

Am cules ierburi proaspete! 

 

 

  



43 
 

 

Ceața de primăvară 

Se estompează peste tot 

Un refugiu de munte, 

Chiar dacă gheața se topește 

N-aș putea vedea nici un semn! 

* 

 

Pe ramurile prunului 

A venit să se odihnească pițigoiul; 

În fiecare an 

De parfumul florilor 

Nu se poate sătura, cântă. 

* 

 

De culoarea cireșelor 

Înfloresc florile, în timp ce ploaia 

Cade, dar 

Vopsite de o mie de ori 

Să nu pălească, o, mânecile mele! 

* 

 

Salcia 

Ramurile atârnă lung 

Atât de verzi 

Până la capăt 

Mă voi gândi cu drag la tine. 
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HEIAN POETS 
 

Fujiwara no Kiyosuke (1104-1177) a fost considerat de 

contemporanii săi drept cel mai mare expert în poetică din vremea 

sa și s-a angajat într-o dezbatere îndelungată cu tatăl său, Akisuke, 

în timpul compilării Shikashū de către acesta din urmă. Deși a 

reușit să obțină includerea mai multor poezii în antologiile 

imperiale, astăzi Kiyosuke este considerat doar un practician 

mediocru al subiectului despre care știa atât de multe și este 

amintit mai ales pentru Fukorozōshi, "Cartea cu pagini pliate", 

care relatează dezbaterile sale cu tatăl său și multe altele. 

                 Următoarele ilustrații- NighCafestudio AI   



45 
 

 

Floarea globului 

Floarea este soția ta? De aceea 

Nu am auzit, dar... 

Cu nuanțe  stinse 

Cântă o broască! 

* 

Puțin aburite 

Pe gardul aspru, florile 

Sunt umede de dimineață; 

"Dar toamna pe seară..." 

Cine le-ar putea spune asta? 

* 

Pustnici 

Urme din vremuri trecute 

Am venit să vă văd, dar 

Am găsit o podea goală 

Măturată de vânturile văii... 

* 

La ușa văii 

Se întoarce? 

Pițigoiul 

Și-a găsit un cuib printre flori, 

Acum se împrăștie și plutește în derivă...  
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În al șaptesprezecelea an 

Pinii de pe plaja din Mitsu 

Sunt bătrâni, dar 

Restul de o mie de ani 

Se întinde la o distanță și mai mare. 

* 

Antic 

Gardian al Podului din Uji, 

te-aș întreba, 

De cât timp 

Apele vin de la izvorul lor? 
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FUJIWARA NO MOTOTOSHI 
 

Fujiwara no Mototoshi (?-1142) a fost un savant erudit care a fost 

adesea chemat să jurizeze la concursurile de poezie de la curte, 

unde și-a făcut o reputație de critic riguros și irascibil. Atât de 

mult, încât se știe că curtenii reacționau cu teamă când aflau că 

fusese selectat să fie jurat la un concurs la care ei trebuiau să 

participe. Mototoshi a fost un conservator și un reacționar înrăit 

care a luptat neîncetat împotriva oricărui semn de inovație în 

compoziția waka. Există multe povești despre rivalitatea sa cu 

contemporanul său, Minamoto no Shunrai, care era un inovator 

- în special despre încălcările flagrante ale lui Mototoshi ale 

etichetei uta awase, care își acorda frecvent majoritatea victoriilor 

în concursurile de poezie la care participau atât el, cât și Shunrai. 

 

Ceața de toamnă, 

Se ridică în timp ce tu pleci, 

De dragul tău 

În mijlocul gândurilor tulburi 

M-am rătăcit, simt. 

* 

Împrăștiate în vânt 

Parfumul florilor de portocal 

Mi-a intrat în mâneci, 

Așa că pentru draga mea fată 

Brațul meu ca o pernă îl voi oferi. 

*  
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Compusă cu ocazia schimbării hainelor de vară, când o 

secvență de o sută de poeme a fost prezentată Majestății Sale, 

Împăratul Horikawa. 

Odată cu schimbarea de astăzi, 

O mantie de aripi de cicadă 

Mă îmbrac și văd 

Pe mânecile mele că vara 

A sosit, într-adevăr, a sosit! 
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FUJIWARA NO SHUNZEI 
 

Fujiwara no Toshinari (mai bine cunoscut în istorie ca Shunzei) 

(1114 -1204) a fost, probabil, cea mai influentă figură poetică a 

epocii sale. În tinerețe a studiat mult, petrecând timp învățând atât 

de la Fujiwara no Mototoshi, cât și de la Minamoto no Shunrai. 

Reputația sa de pricepere poetică l-a făcut să fie un judecător 

foarte căutat la concursurile de poezie, unde se îndepărta de 

convenție, lăudând poeziile bune în hotărârile sale, mai degrabă 

decât criticându-le pe cele proaste. În calitate de compilator al 

Senzaishū, a reușit să includă poeți mai tineri și talentați, precum 

Saigyō, Fujiwara no Teika și Prințesa Shokushi, fiind astfel 

capabil să susțină noi concepte și stiluri în compoziția waka și să 

inaugureze cea de-a doua mare epocă a poeziei japoneze, 

reprezentată de Shinkokinshū. 

 

În târgul Yoshino 

Bunătatea florilor 

Văd astăzi, așa că 

În Koshi, pe vârful Shirane 

Brizele de primăvară vor sufla. 

* 

Când vine seara 

Aripa toamnei peste câmpuri 

Îmi străpunge pieptul, și 

Aud strigătul prepelițelor 

În această casă Fukakusa.  
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FUJIWARA NO TEIKA 
 

 

 

Fujiwara no Sada'ie (mai bine cunoscut în istorie sub numele de 

Teika) (1162-1241) este unul dintre cei patru mari poeți japonezi. 

Fiu al lui Shunzei, Teika a trăit până la o vârstă înaintată, chinuit 

în mod constant atât de boli recurente, cât și de răsturnări și 

avansări ale averii familiei sale. În mod similar, poezia și scrierile 

sale critice au suferit, de asemenea, o serie de schimbări pe 

parcursul vieții sale, lăsând în urmă cea mai substanțială și mai 

intensă moștenire poetică a unui singur poet din istoria Japoniei. 

Teika s-a bucurat de o relație creativă intensă cu împăratul 

Gotoba, care l-a însărcinat, împreună cu alții, să compileze 

Shinkokinshû în 1202. Cei doi bărbați au avut concepții diferite în 

ceea ce privește forma antologiei, Teika susținând excelența 

înainte de toate, respingând chiar și unele dintre propriile poeme 

ca fiind nedemne, iar Gotoba dorind ca unele poeme mai puțin 

importante să compenseze cele strălucite. Cu toate acestea, 

colecția, atunci când a fost în cele din urmă produsă, a fost un 

triumf și este încă considerată a doua cea mai mare dintre 

chokusenshū, după Kokinshū. 
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Relația lui Teika cu Gotoba avea să se strice, ceea ce a dus la un 

declin al averii sale, dar reputația sa poetică a rămas ridicată, iar 

el a fost reabilitat după ce Gotoba a fost exilat de către shogunat 

în 1221. Până atunci, însă, boala lui Teika l-a ținut pe acesta închis 

în casă cea mai mare parte a timpului, împiedicându-l să participe 

la concursurile de poezie de la curte. Cu toate acestea, a reușit 

totuși să accepte o comandă pentru o a doua antologie imperială, 

Shinchokusenshū, și să finalizeze numeroase lucrări de critică și 

câteva colecții exemplare de waka. Poate că cea mai cunoscută 

dintre acestea este astăzi Ogura Hyakunin Isshu, "Micul tezaur al 

celor o sută de poeți, câte un poem de fiecare", care constituie 

colecția de bază pentru jocul de karuta, care este încă o parte 

standard a sărbătorilor de Anul Nou din multe familii japoneze. 

De asemenea, Teika, ca și tatăl său, a susținut Genji Monogatari, 

iar munca sa a produs textele pe care se bazează edițiile 

moderne ale Genji, Ise Monogatari și, de fapt, Kokinshū însuși. 
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Atinsă de o ploaie mocănească, 

În jur, vârfurile copacilor 

Cu culorile lor spun 

Toamna seara este 

Un timp de schimbare, într-adevăr. 

* 

De când vine iarna... 

Într-o singură noapte sau poate două 

Pe iarba de bambus 

Frunzele, înghețul 

N-au lăsat niciun gol. 

* 

Ploaia căzută picură 

De la streașina înclinată 

Atât de puțin adâncă încât 

Se revarsă repede 

Lumina lunii. 

* 

Atât de puternice erau 

Jurămintele noastre, dar între noi 

Totul s-a schimbat; 

În această lume, în ea 

Mi-am pus încrederea... 

* 

O noapte de primăvară 

Podul plutitor al viselor 

Este rupt... 

Despicat de vârfuri, 

Norii lungi se târăsc pe cer. 
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În firmament 

Parfumul de prune 

E în ceața ce se răspândește; 

Norii încă nu au acoperit 

Luna în această noapte de primăvară. 

* 

Florile de prun 

Mirosul se mișcă 

Peste mânecile mele... 

Inundând luna sub streașină 

Lumina nu se lasă întrecută. 

* 

Zdruncinată de geruri, 

Cerul, unde e udat 

Gâștele, strigând, 

Îndreptându-se spre casă, bătăile aripilor 

Agitând căderea ploilor de primăvară. 

* 

Norii albi ai primăverii 

Au acoperit peste 

Mount Tatsuta - 

Și pe vârful Ogura 

Se pare că înfloritul este în plină floare. 

* 

Pe nuanțe de roz palid 

Din grădina mea, brizele de primăvară 

Nu lasă urme; 

Dacă ai veni să mă cauți, doar o simplă 

Zăpadă este ceea ce ai vedea. 

* 
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În timp ce privesc afară, 

Nici flori, nici frunze de toamnă 

Nu-s aici; 

Într-o cabană pe plajă 

Într-o seară de toamnă. 

* 

Răcorește, acest covor subțire de paie; 

Așteptând în noapte când  

Vântul de toamnă suflă mai tare, 

Lumina lunii cade peste tot, 

Menajera mea de la podul Uji. 

* 

Neatinse de schimbarea anotimpurilor sunt 

Valurile, totuși au luat culoare, 

Pe râul Izumi; 

În pădurile de stejar 

Furtunile se dezlănțuie, se pare. 

* 

Să-mi opresc călărețul 

Ca să-mi curăț mânecile, 

Nu arunc nicio umbră 

La vadul lui Sano, 

Zăpada cade seara. 

* 

Așteptându-l pe cel care 

S-a pierdut printre podișuri 

A dispărut, se pare; 

Cedrul de lângă streașina mea 

E îngropat adânc în zăpadă. 

* 
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Dacă pe drumul meu 

Sunt păzit, Domnul meu 

Ei mă vor proteja, sunt sigur; 

Și-mi vor da vârsta ca a lor, 

Pinii din Sumiyoshi. 

* 

Trecătoare, într-adevăr, sunt 

Roua și lacrimile, ambele 

Neîncetat, 

Ea a iubit 

Această casă, unde suflă acum vânturile de toamnă. 

* 

Nu uitați! 

Mânecile care se odihnesc 

Se pot schimba, dar 

E o amintire pe care o vei stoarce 

Cu lumina lunii din această noapte. 

* 

Unde, într-adevăr, 

În această noapte de vizită 

M-aș putea găsi; hainele mele de vânătoare 

Să-mi strâng cureaua; cu soarele de seară 

Vânturi de furtună vin dinspre vârf. 

* 

Ghidul unui călător 

Mânecile flutură 

În vântul de toamnă; 

Cât de singuratic este soarele de seară 

O scurtă punte între munți.  
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 PRINȚESA SHOKUSHI 
 

Prințesa Shokushi (sau Shikishi) (d. 1201) a fost o fiică a 

împăratului Goshirakawa și a servit ca preoteasă a altarului din 

Kamo. A fost cea mai bună poetă de dragoste a generației sale, 

producând lucrări de o pasiune intensă, și una dintre cele mai 

iscusite utilizatoare ale tehnicii honkadôri (variație aluzivă), 

devenită populară în Waka la acea vreme. Este, așadar, o femeie-

poet pasională, în tradiția unor giganți anteriori, cum ar fi Izumi 

Shikibu și, la fel ca aceștia, au apărut numeroase legende despre 

viața ei personală. Tot ce putem spune cu siguranță este că a fost 

generoasă și grijulie, comandând lucrări de la Fujiwara no 

Shunzei, și amabilă cu femeile aflate în slujba ei. 
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Nuanța mânecilor mele 

E de ajuns pentru a-i face pe oameni să întrebe... 

Nu-mi pasă! 

Profunzimea iubirii mele... 

Dacă doar ai crede în ea... 

* 

Oricare ar fi 

Spaima 

Inima își dorește înăuntru 

străvechilor 

Ziduri ale lui Kamo. 

* 

În adâncul munților 

Că a venit primăvara rămâne neștiut; 

Pe ușa mea de lemn de pin, 

Încet-încet lovesc 

Picături de zăpadă topită. 

* 

Îmi întorc privirea spre tine 

Azi - și când va fi trecut de mult - 

Chiar și atunci, 

O, prunele care se adăpostesc sub streașina mea, 

Nu mă uitați! 

* 

Acum, cireșul 

A înflorit, se pare, 

Puțin înnourat 

Înălțimile primăverii cețoase 

Așa se simte totul, într-adevăr. 
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În pierdere, 

Pentru vremurile trecute 

Gândurile mele se întorc; 

Cu tristețe, la flori m-am gândit. 

În această primăvară care a trecut. 

* 

Nuanțele duble 

De cireșe sub streașină 

Au pălit; 

În fața vântului, 

Aș fi vrut ca tu să mă vizitezi... 

* 

Florile au căzut, 

Fără măcar pe culorile lor 

Să-mi odihnesc privirea, căci 

Din cerul gol 

Cad ploile de primăvară. 

* 

Oare voi uita, mă întreb, 

Nalba pentru perna mea 

Culeasă și împletită, 

Dormind pentru scurt timp pe câmpuri 

În acest răsărit ud de rouă. 

* 

Nori plini de ploaie 

Au trecut, fără să se oprească; 

Soarele de vară 

Se înclină spre munți 

Unde cântă cicadele. 
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Trezirea din somn, 

Peste mânecile mele în zori 

În loc de 

Evantaiul meu 

Vine prima briză de toamnă. 

* 

În timp ce priveam în gol, 

Ce reci mi-au devenit mânecile; 

Pe veșnica 

Albie a râului 

Vine o seară de toamnă. 

* 

Zi după zi ce trece 

Semnul zăpezii a devenit mai puternic deasupra 

Cuptoarelor de cărbuni 

Chiar și fumul e rece 

În satul Ōhara. 

* 

Sub firmament 

Plantele înmugurite 

Pun lăstari de primăvară, și cu ochii fixați în depărtare, 

Limite necunoscute  

Această domnie va continua. 

* 

Sfârșitul călătoriei 

Se află câteva nopți înainte; 

În dealurile Iwashiro 

Rădăcinile de paie 

Îmi vor fi pernă, împletite. 

* 
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Centura mea de bijuterii a vieții: 

Dacă se poate rupe, atunci să se rupă! 

Pentru că dacă o întindem 

Cu acest secret pe ea 

Îmi consumă toată puterea. 

* 

A fi uitat este 

Un motiv de tristețe 

În această seară... 

Doar eu știu 

Trecerea lunilor și a zilelor. 

* 

Despre iubirile mele, 

Nu e nimeni care să știe; 

O, la naiba 

Lacrimi ale mele, ca să nu ude, 

Mica mea pernă din cutia de lemn! 

* 

O, spune-mi te rog! 

Nu lasă nici un semn pe valuri 

Barca aceea rapidă 

Destinația este necunoscută. 

O, vânt peste valurile nemărginite! 

* 

Mânerul toporului meu 

A putrezit cu mult timp în urmă 

În trecutul îndepărtat, totuși 

A fost, și acum nu mai este… 

Iar eu trăiesc în această lume. 
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SAIGYŌ 
 

Saigyō (1118-1190) s-a născut Satō Norikiyo într-o familie de 

militari aristocrați. S-a considerat nepotrivit pentru viața de 

războinic și, urmând o vocație religioasă, a primit ordinele în 

1140. Schimbarea statutului său i-a permis un grad de libertate 

până atunci necunoscut pentru a se amesteca cu oameni din 

diferite medii sociale și pentru a se deplasa prin țară, iar restul 

vieții și-a petrecut-o fie pe drumuri, fie într-unul dintre cele câteva 

locuri sacre din apropierea capitalei. 

Ca orice om al timpului său, Saigyō compuse adesea poezii, iar 

în tinerețe a studiat cu Minamoto no Shunrai și Fujiwara no 

Shunzei, însă experiențele pe care i le-a oferit viața de preot au 

fost cele care au acționat ca stimulent pentru opera sa majoră și  

i-au consolidat reputația. Cea mai mare parte a celor mai bune 

lucrări ale sale se referă la experiențe imediate, iar în aranjarea 

propriilor poeme în relatări ale călătoriilor sale se află pietrele de 

temelie pe care sunt construite jurnalele poetice ale lui Matsuo 

Bashō. 

Reputația sa a rămas constant ridicată, de la puțin timp după 

moartea sa, când 94 de poezii au fost selectate pentru a fi incluse 

în Shinkokinshū, până în prezent, când este depășit doar de Bashō 

în afecțiunea cititorilor japonezi moderni de poezie. Împreună cu 

Kakinomoto no Hitomaro și Fujiwara no Teika, el este unul dintre 

cei patru giganți ai waka.  
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E totuna... 

Înflorește în abundență 

Peste tot; 

Și pe fiecare margine de munte 

Nori albi atârnă. 

* 

În jurul meu 

Nenumărate picături de rouă: ce 

Ar putea ele să prevestească - când 

Cele care cad pe mâneca mea 

Sunt lacrimi... 

* 

Peste marea largă 

Din depărtare, valurile 

Vin unul câte unul; 

Când capitala pe care am părăsit-o 

Asta e luna pe care am văzut-o. 

* 

Împreună 

Am privit și am privit din nou 

Spre luna de toamnă; 

Pentru a o face singuri 

Va fi într-adevăr trist. 

* 

În această lume 

Să nu ne mai întâlnim niciodată... 

De tristețe 

Una din căi 

E bolnavă la inimă. 
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Nu am știut... 

Din partea îndepărtată a norilor 

A venit luna 

Lumina în mânecile mele 

Să-și caute găzduire. 

* 

Întâlnindu-te am văzut 

Într-un vis în acea noapte 

Și nu m-am trezit... 

Somnul lung 

Este dureros, dar... 

* 

Adânc în gânduri de dragoste 

Și nu suferă, cineva 

Trebuie să existe, totuși 

Această stare jalnică 

Pare a fi soarta mea. 

* 

Flori care cad și nu le văd... 

Dar să mă îndrept spre casă: acesta e sentimentul meu; 

Flori de cireș, 

Cât de diferit a fost trecutul meu, 

Poate că nu mai e așa. 

* 

Pe Muntele Vulturilor 

Luna strălucește... 

Văzând-o, un om, 

Se pierde în întuneric, 

În inima lui. 
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Când vedem luna... 

Am făcut un jurământ; 

Lăsat acasă 

Și ea, în această noapte 

Are mânecile înmuiate, mă întreb? 

* 

Departe, 

Într-o crăpătură între stânci 

Pentru a fi singur, 

Fără să mă intereseze de ochii celorlalți, 

Cufundat în gânduri - dacă doar... 

* 

Dincolo de orice măsură 

Sunt greșelile inimii mele, și... 

Cu totul de neoprit; 

Dar în dezvăluirea sentimentelor mele, 

nu pot decât să-mi blestem neîndemânarea. 

* 

Fără speranță, și 

Într-adevăr, de regretat. 

Este această viață; 

Totuși, dacă aș putea trăi, ea 

Ar putea în sfârșit să înțeleagă... 

* 

O înțelegere 

Suflet în zori 

O noapte există, așa că 

Pentru a fi un nenorocit fără speranță, 

Aș vrea ca ea să nu mă disprețuiască.  
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Traduceri din poezia afro-americană modernă 

 

  



67 
 

 

Nedeterminare 
 

Charif Shanahan 

Rotița din ochi se întoarce 

Până când nu mai rămâne nimic 

De integrat. Sorb ceaiul 

 

Îmbibat într-un fel de poftă... 

 

Dacă spun că eu sunt, tu ești, el/ea este... 

Nu trebuie să fim de acord 

Dar se cere, să desemnăm, 

 

O rubrică comună. 

 

Ceasul citește timpul 

Pentru că noi l-am setat. Adică, 

Cum altfel? Cine este cineva 

 

Cine este acel cineva? 

 

Marginile de iarbă conturează mormântul: 

Treci la viață!  
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În interior 
 

Jenny Xie 

 

 

 

 

 

Cele mai ușoare realizări sosesc în reținere... 

așa ne spun vechii maeștri. 

 

Nu se deosebesc de tracțiunea de la capătul unei parâme. 

  

 

Avem un limbaj pentru ceea ce este la îndemână 

dar nu și forma manipulată din spatele ei. 

 

Altfel, de ce să mai scriem? 

  

 

M-am săturat să mă uit la ego. 

Nu, ego-ul meu s-a săturat să se uite la mine... 

 

El este cea care mă trezește la existență. 

 

Așa merge: văzătorul confundat cu ceea ce este văzut. 
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Galway Kinnell 

 

Pe câmpul înghețat 
 

Pășim pe zăpadă, 

Stelele pot fi slabe, 

Luna se poate mânca singură, 

Pot fi meteoriți care să se prăbușească pe pământ, 

Aurorele boreale pot să înflorească și să se aprindă 

Și să se rupă în bucăți toată noaptea, 

Noi mergem braț la braț și suntem fericiți. 

 

Tu, în a cărui nebunie supremă trăim, 

Tu care te arunci în gol, 

Tu, ca și noi, ești mare pentru o clipă, 

 

O, unic univers pe care-l cunoaștem,  

iartă-ne.  
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Încet prin întuneric 
 

Paul Laurence Dunbar 

 

Încet se mișcă grupa unei curse de cățărare; 

   Pașii lor se târăsc mult, mult sub înălțime, 

   Și, fără a fi învingători prin puterea lor maximă, 

par a se clătina în jos din fiecare loc câștigat cu greu. 

Nicio excepție ciudată, cu susținere rapidă, noi; urmărim 

    O cale ocolită prin lumina slabă și incertă, 

    Speranța noastră, prin anii lungi devine o priveliște 

De asta sufletul Căpitanului nostru ne vede față în față. 

 

   Cine, necredincios, șovăind că drumul e abrupt, 

Își ridică acum strigătul său trist și insistent? 

   Cine se oprește aici ca să petreacă o vreme în somn 

Sau blestemă că furtuna întunecă cerul? 

   Nu ia aminte la întunericul din jur, mohorât și adânc; 

Norii se îngroașă mai tare când vârful e aproape.  
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Seara 
 

Olivia Ward Bush-Banks - 1869-1944 

 

De la fereastra mea deschisă, pot vedea 

Valurile rostogolindu-se, la fel de fioroase și neliniștite, 

Se izbesc de întinderea lungă, lungă de țărm, 

Și în depărtare, pot urmări vag, 

Un vas care a părăsit locul său 

Din port, pentru a nu se mai întoarce. 

 

În mintea mea stăruie acest gând, 

Cât de des din rău se face cel mai mare bine. 

Poate că o epavă distrusă de-a lungul țărmului. 

Va ajuta la a face focul să ardă mai strălucitor, 

Și pentru vreun călător obosit în noaptea asta, 

Va servi ca o mână călăuzitoare. 

 

Ah, da, și așa este cu viețile noastre, 

O biată rămășiță diformă încă supraviețuiește, 

Din ceea ce a fost odată o formă clară și frumoasă, 

Și totuși o locuință poate fi făcută mai strălucitoare, 

Cineva din depărtare poate capta o strălucire de lumină, 

după furia furtunii.  
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Câmpiile Păcii 
 

Olivia Ward Bush-Banks - 1869-1944 

 

Din nou fantezia mea își ia zborul, 

Și se înalță pe o aripă gânditoare, 

Din nou sufletul meu freamătă de încântare, 

Și asta e tema pe care mi-o închipui, o cânt, 

De la scenele pământești, o vreme, mă eliberez. 

Și locuiesc pe liniștitele câmpii ale păcii. 

 

Câmpiile Păcii trec frumoase, 

Unde nimic nu deranjează și nimic nu poate face rău, 

Nu găsesc nici o tristețe, nici un necaz, nici o grijă, 

Toate acestea sunt pierdute în calmul perfect, 

Luminate sunt bucuriile, și plăcerile nu încetează niciodată, 

Pentru cei care locuiesc pe Câmpiile Păcii. 

 

Nici un soare arzător sau furtună care să distrugă, 

Nici un nisip arzător sau deșert mohorât, 

Nici o boală căzută sau o formă pierdută, 

care să strice frumusețea strălucitoare de aici. 

Decadența și ruina trebuie să scadă mereu, 

Aici, pe câmpiile fertile și sănătoase ale păcii. 

 

Ce companie rară găsesc, 

Ce ore de bucurie socială îmi petrec, 

Ce odihnă îmi cuprinde mintea, 

În comuniune cu prietenii. 

Adevărata fericire pare să crească mereu, 
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În timp ce locuiești aici pe Câmpiile Păcii. 

Și ambițiile sunt realizate, 

Și ceea ce am căutat pe pământ, 

am găsit în cele din urmă idealizat, 

Dorințele mele se transformă în valoare, 

Speranțele mele cele mai dragi nu se mai tem de moarte, 

ci înfloresc strălucitor pe câmpiile păcii. 

 

E o închipuire a mea, dar e adevărată, 

Că undeva, după ce am terminat cu Pământul, 

Vom urma un alt curs, 

În funcție de scopul sau de valoarea noastră, 

Sufletele noastre trebuie să se elibereze de lucrurile muritoare, 

Și să locuiască nemuritor pe Câmpiile Păcii. 
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Sonet pentru un negru din Harlem 
 

Helene Johnson ( 1906-1995) 

 

Ești disprețuitor și magnific... 

Corpul tău perfect și mersul tău pompos, 

Ochii tăi întunecați care sclipesc solemn cu ură, 

Nu e de mirare că ești incompetent 

Să-i imiți pe cei pe care îi disprețuiești atât de mult... 

Umerii tăi se înalță deasupra mulțimii, 

Capul tău aruncat pe spate intr-un cântec bogat și barbar, 

Palmieri și agave întinși în fața ochilor tăi. 

Lasă-i pe alții să muncească și să transpire de dragul muncii 

Și să smulgă cu mâinile lor recompensa de aur. 

De ce să te grăbești înainte cu picioarele tale superlative? 

Disprețul va șterge fiecare urmă pe care o lași. 

Iubesc râsul tău arogant și îndrăzneț. 

Ești prea splendid pentru această stradă de oraș. 
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Siri Hustvedt  * 

 

 

Repere meteorologice 

 

Lista micilor deformări trecute neînregistrate 

În stupoarea eredității, 

Ca și vremea noastră, 

care se înnorează peste micul hambar 

Unde el a spus că l-a văzut pe Iuda spânzurat 

În spatele vechiului tractor 

Dar era băiatul lui Swensby în cămașă albastră și galbenă cu 

carouri. 

Și fără vreo scrisoare de adio 

S-a dus strigând "Iuda" în lanul de porumb. 

Și nu a putut fi redus la tăcere până seara. 

O, Doamne, ce eșecuri în rugăciunile din zilele idioate 

De vară, în spatele verzei de aur, 

Praf pe mâini; împrăștiind îndoieli ca păpădiile 

Devenite albe și spulberate de vânt... 

Mai multe îndoieli și mai multe rugăciuni 

Cerându-i lui Dumnezeu să nu-și ascundă fața: 

Fața vremii noastre, imensă și veche, 

Acoperind cerul cu nori pentru a înăbuși luna: 

Un oval mic, ca și fața mică și palidă a lui Isus. 

În cartea albastră de pe masa cu un picior nesigur. 

Privește cerul, Maria, 

Uită-te la verdele fad din spatele paraliziei frunzelor. 

În minutele în care panica este suspendată 

Într-o culoare înstrăinată, 
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Înainte ca ușa de la pivniță să fie ridicată 

Și noi coborâm în aer 

Păstrând conservele, 

Înainte de rugăciunile în umezeală, pe betonul rece. 

Și cu mult înainte de ploaie. 

Inga flutură mână ofilită peste arțarul dezrădăcinat 

Unde leagănul a atârnat timp de doisprezece ani 

Și unde ne jucam câmpurile erau un ocean 

Și copacul o corabie, 

Înainte ca țânțarii să vină pe la nouă 

Și noi fugeam înăuntru la cărți sau la povești : 

potrivindu-ne costumele în timp ce o molie încerca ecranul 

Apoi zboară spre bec 

Un tremur de alb peste salteaua gri 

Unde stăteai goală într-o vineri din acea vară. 

Am pipăit cicatricea de pe șoldul tău în casa goală. 

Și am șoptit oricum: 

-Muzica noastră clandestină pe vreme de caniculă 

În timpul unei plimbări 

Pe lângă strugurii încă verzi și frânghia de rufe 

Cu o singură pereche de șosete și un șorț; 

Spectrele târzii ale surprizei în noapte, 

Care nu aparțin nimănui, în afară de căldură 

Și înclinația noastră amețită. 

Acele ore au fost nemărginite, 

Aproape nefolosite, 

care necesitau același efort ca un vis 

Când peisajul devine ilizibil, 

și am uitat de durerea  

butoaielor de apă de ploaie și a pompei. 
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Și m-am concentrat asupra stelelor, 

Punctul la punct al Carului Mare și al Carului Mic. 

Dar au început să moară odată cu furtuna 

Se adunau pentru înec. 

Stingeți luminile ca să nu vă pot vedea fața, 

Ascunde-ți amprentele lăsate în noroi 

Cu picioarele tale goale între zorele și ghiocei 

Ca să nu ajungă niciodată dimineața, 

Și lasă-mi doar mie parfumul tău. 

Când soarele ascuns abia picta cu  roz cerul 

M-ai apăsat într-un colț, în spatele ușii 

Și ai trasat cu degetul tău 

Marele semn din naștere violet  

de pe partea stângă a feței mele. 

 

______________________ 

 

 *Siri Hustvedt (născută la 19 februarie 1955) este o romancieră 

și eseistă americană. Hustvedt este autoarea unei cărți de poezie, 

a șapte romane, a două cărți de eseuri și a mai multor lucrări de 

non-ficțiune. Printre cărțile sale se numără The Blindfold (1992), 

The Enchantment of Lily Dahl (1996), What I Loved (2003), 

pentru care este cel mai bine cunoscută, A Plea for Eros (2006), 

The Sorrows of an American (2008), The Shaking Woman or A 

History of My Nerves (2010), The Summer Without Men (2011), 

Living, Thinking, Looking (2012), The Blazing World (2014) și 

Memories of the Future (2019). Ce am iubit și Vara fără bărbați 

au fost bestselleruri internaționale. Opera ei a fost tradusă în peste 

treizeci de limbi. 
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Marjorie Welish 
 
 

Six 
 

Insectele sunt creaturi bune, clopoțeii strălucesc. 

Insectele zburătoare se lipesc de felinare. 

Înfigeți cuțite pe marmură. Cenușă, cenușă de exemplu. 

 

Înfigeți  cuțite pe marmură pentru a obține un răspuns 

de la doamne și domni împletiți. 

Instalați tobogane sub scări, lipiți șervețele de clopote. 

 

Nu vrei să cumperi câteva crenguțe de rozmarin 

de la doamnele care croșetează automat  dantele? 

Ascuțiți cuțite pe marmură; cenușă, cenușă de exemplu. 

 

Scări săriți la coșui, 

răspândiți vestea. Insectele zboară repede prin spații 

amenajate cu scări; clopoțeii le orbesc. 

 

Îți doresc un copil care trage o jucărie pe roți 

și toate să crească. Toți au crescut 

ca niște cuțite pe marmură. Împing, înjunghie și cad 

 

ca toată familia umană 

care a început să se stingă. 

Proptiți tobogane de scări, lipiți șervețele de clopote, 

șlefuiți cuțite pe marmură: cenușă, cenușă, de exemplu. 

__________________ 

 

* Marjorie Welish (născută la 2 iunie 1944) este poetă, artistă și 

critic de artă americană. Welish este absolventă a Universității 
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Columbia și a obținut un masterat la Vermont College și Norwich 

University. A studiat, de asemenea, la Art Students League din 

New York. 

Locuiește în New York și predă critică literară și de artă și istoria 

artei la Pratt Institute; de asemenea, a predat frecvent poezie la 

Brown University. 
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Scrisori către Du Fu 
 

Jenny Xie 

 

Am făcut o vizită în provincia unui an trecut, ajutat de o oală de 

vin. 

disprețul de sine ridică un cadru larg prin care aproape oricine 

poate trece 

Atât de indisciplinate sunt nevoile mele, cine ar recunoaște asta? 

Doar un prost ar încerca să imite săgeata înainte de a da drumul 

arcului. 
  
 

Du Fu, nu încerca această călătorie cu un strop de efort.   

pentru a accelera călătoria, fă un pas înapoi în larga uitare. 
 

Se spune că prea multă meditație alungește mintea. 

Oriunde ai ateriza, trenul ajunge la gară mai devreme sau mai 

târziu. 
  
 

E zadarnic să încerci să compari stilul tăude căutare 

cu spuma grea a ploii. Voi lua în schimb suprafața rasă a lunii. 
 

Suntem șterși de vârstă la prima oră a dimineții,  

somnul este o spălare ușoară 

și nu ne dăm seama că suntem storși și stoarse.  
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În curs de desfășurare 
 

Jenny Xie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nu contează distanțele parcurse, însoțitoarea 

care și-a făcut-o singură. Cei douăzeci de ani de fire nu 

sunt de subestimat. O depresie sălbatică care a sfâșiat-o 

din ianuarie până în aprilie.  

Și totuși i-a răsărit pofta de mâncare. 

Insistând pentru margini și miezuri, când nu existau. 

Relații recoapte prin ambivalențe împărtășite. 

Pagini care au stabilizat-o. Cărți care au pândit-o. 
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până în zorii zilei grele, și luni de zile după aceea. 

Despărțind jurămintele noi de cele vechi, ca amidonul de rufe. 

Pierderi mărunte înghesuite împreună,  

astfel încât să adune greutate. 

Generații depozitate de o liniște filtrată. 

Și ceva încăpățânare.  

Încurcături pe parcurs 

prin care dinții de pieptene ai minții trebuiau să muște, dar 

pentru ce? 

Se antrenase să caute răspunsuri la nivelul ochilor, 

dar ele erau mai jos, și se schimbau tot timpul. 
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Sonetul lunii octombrie 
 

Adrian Matejka 

                                                    -după Ted Berrigan- 

 

Chiar și la etajul 13 al unei clădiri înalte, în Chicago  

vântul își croiește drum prin orice loc neasigurat sau 

fereastră neasigurată în drumul său spre lac. Este bine reglat,  

 

perfect în acest anotimp sinistru 

al pocnitorilor și al bomboanelor de ciocolată 

pe care nimeni nu le mănâncă decât dacă sunt ultimele dulciuri 

rămase 

 

Saci de prostii amuzante pentru toți micii ninja  

și fantome. E adevărat, plâng prea mult când...  

se despart anotimpurile: lacrimi cât o gustare care cad pe  

 

frunze de mărimea unei lacrimi care se învârt în toamna  

reproducerii mele. Chitanțe ocazionale & tichete de parcare, de 

asemenea, îngălbenite în timpul propriilor lor migrații vânjoase.  

 

La fel ca și restul aparițiilor noastre în rafale, fiecare  

lucru dezlegat sfârșește la malul lacului în mod sezonier.  
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"Ești în aproape orice viitor" 
 

Noah Falck 

 

 

Sunetele de vară pleacă 

Din plămânii tăi la mijlocul toamnei. 

Pescărușii refac cerul. 

Este mai mult sau mai puțin un spectacol. 

Cu un tifon de cearcăne 

sub ochi, privești 

cum toată lumea își ia o pauză. 

Norii se suprapun până la căderea nopții 

iar tu îți învârți degetele 

la criza vârstei mijlocii a tuturor. 

Luna clipește înăuntru și 

în afară și nimeni nu observă. 

Tu vorbești tot timpul. 

Luminile orașului sunt vocea ta.  
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Poemul care exclude ficțiunea 
 

Noah Falck 

 

Trăim în cele mai norocoase vremuri. Și 

cine este de vină? Stările noastre de spirit ca cele patru 

anotimpuri într-o fereastră cu geamuri fumurii cu vedere la un 

jaf bancar. Toată lumea crește copii 

la televiziunea prin cablu, în lesă, la aparate 

care au devenit elegiile noastre. Noi 

trăim alte vieți în liceu, în facultate, pe 

verandă citind necrologurile.  

Spune că mi-e dor de tine 

în oglindă în timp ce ne bărbierim, ne spălăm pe dinți, 

în timp ce smulgi ceva menit să crească pentru totdeauna. 
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Kathleen Norris 
 

 

O rugăciune pentru Eva 

 

Mama ficțiunilor 

și a ironiei, 

ajută-ne să râdem. 

 

Mamă a științei 

și a metodei critice, 

păstrează-ne umili. 

 

Muză a ascultătorilor, 

speranța interpreților, 

inspiră-ne să acționăm. 

 

Binecuvântează-ne metaforele, 

ca să le putem mânca. 

 

Ajută-ne să cunoaștem, Eva, 

singurul lucru pe care trebuie să-l facem.  
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Jean Garrigue 
 

 

În ritm de jazz 

 

Du-te și ridică de pe podea acea pată de lună 

Și spune-i Nicoletei să se oprească 

Să nu mai țipe cu parfumul ei. 

Și ceasurile de la ora patru. Sunt bete de rouă. 

 

Trebuie să mă întâlnesc cu o bufniță, 

Trebuie să mă întâlnesc cu o altă bufniță. 

Așteaptă ea pasărea. Lângă zidul îmbibat de lună. 

De picioarele păroase ale insectei. 

Așteaptă înmormântarea verde. 

A greierului în palmă. 

Și pentru clopotul care bate unei molii. 

Unei mari mierle, de asemenea. 

Despre rana invizibilă ce ucide o cioară. 

Așteaptă stăpânul tuturor paraziților,  

Geniu prezidențial al mormintelor, 

Să vină cu șobolanii, șoarecii, broaștele,  

mormolocii și insectele sale. 

"Lumină, te salut cu nervii răniți".  
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Peter Balakian 
 

 

parchet de umbră 

 

                                                           Aprilie 2020 

 

Când mi-am revenit - cocostârcii se împingeau în sus 

purpurii în grădina mea, întoarcerea porumbelului călător... 

 

și când am ieșit la Penn Station nu mai erau fețe 

de-a lungul șinelor. 

 

vântul sufla pe strada 32 cu un ușor miros de ceapă 

și de fixativ de păr 

 

taxiurile se plimbau printre benzi ca mașinile de salvare din 

Asbury Park. 

 

Vânturi încrucișate; oraș zăpăcit; forma mirobolantă de la 

Columbus Circle. 

 

Ochiul de taur etrusc. Nud minoic. Sigiliile cilindrice din Ur, 

oameni impunători pe scaune pliante, 

 

la muzeu, în întuneric, 

liniștea, liniștea, liniștea, liniștea. 

 

O pasăre, dungile unui steag, un pod plutitor. 
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Mitul plăcerii naționale se derulează 

prin stadioane și supermarketuri 

 

Văd un orizont care se clatină peste granițe 

de la Palisadele de sub Fort Lee, 

 

aerul curge prin fereastra mea deschisă ca în orice zi, 

inocent venind peste Hudson. 

 

__________________ 

 

 

*Peter Balakian este autorul a șapte cărți de poeme, cel mai 

recent Ozone Journal, care a câștigat Premiul Pulitzer pentru 

poezie, precum și Ziggurat (2010) și June-tree: New and Selected 

Poems, 1974-2000 (2001). Printre cele patru cărți de proză ale 

sale se numără The Burning Tigris: The Armenian Genocide and 

America's Response (2004), care a câștigat Premiul Raphael 

Lemkin în 2005 și a fost o carte remarcată de  New York Times 

Notable Book și un New York Times Best Seller. Cartea sa de 

memorii, Black Dog of Fate (Câinele negru al destinului) a 

câștigat în 1998 Premiul PEN/Martha Albrand pentru arta 

memorialisticii și a fost una dintre cele mai bune cărți ale anului 

pentru New York Times, LA Times și Publisher's Weekly, iar 

recent a fost publicată într-o ediție aniversară de 10 ani. Este co-

traducător al cărții lui Girgoris Balakian, Armenian Golgotha: A 

Memoir of the Armenian Genocide 1915-1918, (Knopf, 2009), 

care a fost desemnată cartea anului de către Washington Post. 

 

Voi reveni asupra operei sale.  NT  
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 Jack Kerouac * 

1922 – 1969 

 

Cum se meditează 

 

Stinge lumina 

cu mâinile încleștate, cazi într-un 

extaz instantaneu, ca o injecție de heroină sau morfină, 

glanda din interiorul creierului meu se descarcă 

fluidul bun și fericit (cel sfânt) ca și cum 

mă aplec în jos și îmi țin toate părțile corpului 

până la o transă de moarte - Vindecarea 

tuturor bolilor mele - ștergându-mi toate  

(nici măcar o fărâmă de "speranță" sau   

un rest de nebunie rămase în corp), ci mintea 

goală, senină, fără gânduri. Când un gând 

vine de departe cu intenția de a izvorî 

înainte de a-ți imagina tabloul, îl stârnești, 

îl respingi, îl prefaci, și... 

el  se estompează, iar gândul nu mai vine niciodată - și 

cu bucurie îți dai seama pentru prima dată că   

 

"Gândirea e ca și cum n-ai gândi... 

Așa că nu trebuie să gândesc 

nici o clipă 

mai mult"…  
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Visuri de zi pentru Ginsberg 

 

Mă întind pe spate la miezul nopții 

ascultând minunatul și straniul clopoțel 

al ceasurilor, și știu că e miez de 

noapte și în acea clipă întreaga 

lumea înoată la vedere pentru mine 

sub forma unui frumos roi... 

înghesuitoare de lumi... 

totul se întâmplă, strălucește 

Tările lui buddah, bhuti. 

arzând în credință, știu că sunt 

veșnic corect și tot ce trebuie să 

fac (în timp ce ascult   

vocile obișnuite și persistente ale doamnelor care vorbesc 

în vreo bucătărie la miezul nopții) 

cu cești de cacao  și 

ardoare pentru a da din cap   

(dragă limbuție-) voi scrie 

toate vorbele lumii 

pretutindeni în această dimineață,  

lăsând secțiuni deschise între paranteze. 

pentru propria mea simțire interioară. 

gânduri - cu hohotele mele 

tot creierul - toată lumea 

care vibrează - am pus 

repede, 1.000 de cuvinte 

(de pagini) comprimate într-o secundă 

de timp - voi fi mult timp 

îmbrăcat în veșminte lungi și cu părul lung și auriu în 
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celebra după-amiază grecească 

a unui oraș grec 

Faima nemuritoare - deci vor 

trebui să mă găsească acolo unde mă vor găsi 

pus în saci de giulgiu care zboară 

drapelul lui Lucien sau  Gore Vidal 

va fi uimit, enervat... 

cuvintele mele vor fi scrise în aur 

și păstrate în biblioteci ca 

Finnegans Wake și Visions of Neal. 
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NOTE 

* Jack Kerouac, a fost  romancier și poet american care, alături 

de William S. Burroughs și Allen Ginsberg, a fost un pionier al 

Generației Beat. 

De origine franco-canadiană, Kerouac a fost crescut într-un cămin 

francofon din Lowell, Massachusetts. El "a învățat engleza la 

vârsta de șase ani și a vorbit cu un accent pronunțat până la 

sfârșitul adolescenței." În timpul celui de-Al Doilea Război 

Mondial, a servit în Marina Comercială a Statelor Unite; în acea 

perioadă a finalizat primul său roman, care a fost publicat la mai 

bine de 40 de ani după moartea sa. Prima sa carte publicată a fost 

The Town and the City (1950), iar cu cea de-a doua, On the Road, 

în 1957, a dobândit faimă și notorietate pe scară largă. Aceasta l-

a transformat într-un lider "beat" și a continuat să publice alte 12 

romane și numeroase volume de poezie. 

Kerouac este recunoscut pentru stilul său de proză spontană. Din 

punct de vedere tematic, opera sa acoperă subiecte precum 

spiritualitatea sa catolică, jazzul, călătoriile, promiscuitatea, viața 

în New York, budismul, drogurile și sărăcia. A devenit o 

celebritate clandestină și, împreună cu alți artiști Beat, un 

progenitor al mișcării hippie, deși a rămas antagonist față de unele 

dintre elementele radicale din punct de vedere politic ale acesteia. 

A lăsat o moștenire de durată, influențând în mare măsură multe 

dintre icoanele culturale ale anilor 1960, printre care Bob Dylan, 

Beatles, Jerry Garcia și The Doors. 

În 1969, la vârsta de 47 de ani, Kerouac a murit din cauza unei 

hemoragii abdominale cauzate de o viață de alcoolism excesiv. 

De atunci, prestigiul său literar a crescut, iar mai multe lucrări 

inedite au fost publicate.  
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Maja Herman 
 

Sub clopotul de sticlă 

 

Picăturile de rouă din magnolia albă, sunt la fel ca anul trecut. 

Ea va sta lângă fereastră, mai liniștită decât iarna. 

Prinsă de parfumul primăverii, va aduce ramuri furate 

în camera de sub geam. Ea va mirosi pinul de piatră 

care nu este acolo. Și atunci vor veni veverițele. 

Se vor holba la ea. Pentru o clipă sau două. Ea se va mișca 

de la fereastră ca și cum ar fi fost surprinsă.  

Își va aprinde o țigară. 

Zbârnâitul unei draperii o va tulbura, iar apoi, probabil 

cineva va trece pe lângă ea, o siluetă, pentru a dispărea 

în zidul gotic, cu cărțile sub braț, fără să observe 

magnolia. Timpul se va plia în pliurile cortinei 

îmbibată de mirosul de praf.  

Și nici asta nu va fi ceva nou. 
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Hei, 

Jose Hernandez Diaz 
 

Cu intenția de a abandona ierarhiile capitalismului... 

Mașinăria gândirii. Hei, cu dorința de a cultiva liliac. 

În grădina comunității noastre, bougainvillea alergând de-a 

lungul zidului.  

Hei, cu gândul de a denunța zidurile izolării și marginalizării.  

Nu, pentru elite. Nu, la secole de colonialism de colonizare, la 

Insistența lor, suntem imigranți pe propriul nostru pământ.  

Hei, la miezul nopții, sub lumânarea lunii: brațele noastre 

Întrepătrunse ca laurii pictați pe marginile tablourilor 

renascentiste. 

Hei, mi-e dor de tine.  

Nici măcar nu te-am întâlnit vreodată:  

hai să facem o scufundare adâncă 

În rafturile fiecăruia, până când vom găsi oceane de imagini 

Și metafore pe care să le putem discuta, diseca,  

nu de dragul ego-ului, ci din dragoste.   
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Uite 

Maxine Scates 
 

Morții respiră în mine acum, 

totul încetinește la ritmul unui nevertebrat 

care se târăște pe cărămizi, pisica bătrână  mă privește, 
 

tritonul e prea lent chiar și pentru el 

în timp ce crăpătura din pământ se deschide și rădăcinile 
 

se ridică pentru a mă prinde în capcană. Focul trăiește în mine 

și frica de foc, ciuma și frica 
 

de ciumă, de moarte și de frica de moarte 

deși numai ea mă va reduce la tăcere. Îmi amintesc 
 

vagoanele de marfă abandonate 

care stau pe șine nefolosite, cu ușile deschise. 
 

Am văzut prin ele până la câmpurile culese și 

dincolo de ele. Bufnița care stătea pe stâlpul gardului, târziu 
 

la sfârșitul zilei, pârâul și curgerea lui, 

calul în pășunea lui... îmi era teamă 
 

că le voi pierde. Dacă aș putea face doar atât, 

zilele lungi se scurgeau, eu tânjind, în căutarea 
 

a ceva rafinat care îmi scapă, mereu 

stângace, neștiind niciodată manierele 
 

locului în care am intrat.  
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Apel la domiciliu 

Joanie Mackowski 

 
 

 

Un ciocănit la ușă: este tehnicianul de frontieră... 

Dr. Transducer alunecă din senin 

și intră în pulsul tău, vino 

 

să-ți recalibreze vârfurile și văile. 

Mănușat, în tihnă, el desface șuruburile 

tensiunii tale, se joacă cu 

 

butoanele și oasele tale, cu 

intările spectrale - și deduce ce se întâmplă la ieșirea ta 

afectată de crize de isterie, 

 

de reacții de recul. Orice ai rosti 

este un zgomot în formă de zgomot, un semnal amețit.  

Doctorul are soluția, care e o prostie: 

 

el face o grefă în 

formă de undă. Te acordează la o frecvență 

care te elimină 

 

apoi explodează. Ușa se balansează 

și te trântește, cu norii presați de palatul 

gurii tale.  
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Lectură de poezie 

Anna Swir 
 

 

 

 

Sunt încolăcită într-o minge 

ca un câine 

căruia îi este frig. 

 

Cine îmi va spune 

de ce m-am născut, 

de ce această monstruozitate 

numită viață. 

 

Sună telefonul. Trebuie să predau 

o lectură despre poezie. 

 

Intru. 

O sută de oameni, o sută de perechi de ochi. 

Se uită, așteaptă. 

Știu pentru ce. 

 

Ar trebui să le spun 

de ce s-au născut, 

de ce există 

această monstruozitate numită viață.  
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Paol Keineg 
 

 

D de la dorință 

 

Jos din pânza dintre spini alunecă un păianjen 

cu blana de culoarea buruienilor.  

Iată-mă aici. Dorință 

de a plăcea la care se adaugă dorința de a muri.  

Tot ce vine de sus complică lucrurile. 

Tot ceea ce obscur, este legat de o mișcare care 

sfâșie inima. A o accepta înseamnă   

să o pervertești. 

  

Iată de ce întregul poem este pentru o altă zi.  

Nu am apucat-o: o broască sălbatică a luat foc 

lângă cabina telefonică, o femeie 

vorbește strivind receptorul de ureche, 

Eu rămân incapabil de gânduri înalte.  

Pentru a ajunge bătrân 

nu înăbuși scrupulele.  
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