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Victoria Chang
Cât de mult
Un băiat se îneacă într-un lac. Altul își sparge
capul de volan. Un altul se duce în centrul orașului. Într-o sală
de ședințe. În achiziții de acțiuni speculative.
De pantofi italieni.
În fruntea a ceva. Bună, ați sunat la Victoria Chang.
Nu sunt la birou acum.
Vă rog să lăsăți un mesaj după semnalul sonor. Nu contează,
șocul, trecând barieră sunetului în Concorde, cu corpul său,
cu nasul în formă de ac. Cât de mult tutun am fumat cu toții.
Brânză înfiptă cu bețisoare de pe care o trăgeam cu dinții.
Câți șoferi în mașini negre cărora le-am spus "La mulți ani de
Ziua Îndrăgostiților".
*
În fiecare dimineață, am încălțat pantofi, picioare,
ciorapi de nylon, sex, chiloți negri cu text imprimat. În fiecare
amurg, erau martini, băuturi care se chemau...
Cocktail! Nu aveam de ales. Bineînțeles, antreuri, supă.
și salată, masa principală, desert, cafea. Întotdeauna
în această ordine. Planuri de afaceri. Porumbei pe o
cornișe la care am privit. Camere întunecate cu
ecrane albe, un om cu o baghetă. Nimeni nu-l oprește. Cineva
îl convinge să se oprească. Ceasul meu devine obosit de la a
se uita la mine. La masa de alături se plănuiește ceva. Pot să
strâng o sută de mâini într-o oră. Privește-mă.
*
Treisprezece dolari o acțiune. Bărbatul de pe linia telefonică
are o frânghie în gât. Prețul de închidere a crescut. Putem
crede din nou în Dumnezeu. Băncile sunt pline.
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Străzile sunt mahmure. Omul din stânga mea este bogat.
Omul din dreapta mea mai are o lună
până la moarte. Șampania își aruncă sticla.
Aerul londonez întră liber în camera de hotel.
Există farfurii cu fructe sculptate. New York ne
aplaudă prin telefon. Cerul trebuie să să fie pe aici.
Mâine, Germania. Apoi Paris.
Bună ziua. La revedere. Unde e baia? Nu știu.
nu înțeleg. M-am pierdut. Cât de mult?
*
Un bărbat duce o tavă cu sandvișuri.
O femeie vorbește la un telefon mobil. Portarul
de pe California Street. Șoferul telecabinei.
Nimeni nu știe cât de frumos este cecul
din portofelul meu. 94 de milioane de dolari. Mâine,
106 milioane de dolari. De la: IV Drip.
Pentru: Bob Dahl. De la: Ivy sughițând pe un perete.
Către: John Hedge. Toată lumea este beată astăzi.
Toată lumea se pregătește pentru sex astăzi. Mici
cutiuțe turcoaz cu panglică albă sunt împărțite
în tot orașului astăzi. Mirosul de de carne de vită este
puternic. Cimitirele sunt încă pline.
*
Obosită de scaunele corporațiilor. Samsung.
Soletron. The Synopsys. The Pitch.
Poziționarea. Prezentări. Obositoare vara
care nu-și poate opri trecerea. De bila din desenele animate,
sub pălăriile din desenele animate care se tot mișcă.
Unu, doi, trei, strigă mulțimea. Într-o zi ecranul mare va
atârna ruginit. Într-o zi ploaia se va retrage de pe câinele
adormit.
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Undeva, într-o bucătărie, o mamă va privi ultima bucată de
carne de vită căzând de pe un os.

Victoria Chang s-a născut în Detroit, Michigan, și a crescut
în suburbia West Bloomfield. Părinții ei au fost imigranți din
Taiwan. A absolvit Universitatea din Michigan cu o diplomă
de licență în studii asiatice, Universitatea Harvard cu un
masterat în studii asiatice și Stanford Business School cu un
MBA. De asemenea, are un master în poezie de la Warren
Wilson MFA Program for Writers, unde a avut o bursă Holden.
Locuiește în Los Angeles. Cea de-a cincea să carte de poeme,
OBIT, a fost publicată de Copper Canyon Press în 2020. A
câștigat Los Angeles Times Book Prize, PEN Voelcker Award
și Anisfield-Wolf Book Prize și a fost finalistă la National Book
Critics Circle Award, Griffin Poetry Prize și a fost inclusă pe
lista pentru Național Book Award. De asemenea, a fost
desemnată de New York Times Notable Book, New York Times
Best 100 Books of the Year, TIME Magazine, NPR, Boston
Globe și Publisher's Weekly Best Book of the Year.
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Yannis Ritsos
Ahile după moarte
Era foarte obosit - cui îi mai păsa de glorie? Avuse destulă.
Ajunsese să cunoască dușmani și prieteni - prieteni pretinși:
în spatele admirației și iubirii își ascundeau interesele
personale, propriile lor vise suspecte, acești inocenți vicleni.
Acum, pe mica insulă Leuce, în sfârșit singur, liniștit,
fără pretenții, fără îndatoriri sau armuri strânse, și mai ales
fără...
ipocrizia umilă a eroismului, oră după oră el poate gusta
salinitatea serii, stelele, liniștea și acel sentiment...
blând și nesfârșit-de inutilitate generală, singurii săi tovarăși
fiind caprele sălbatice.
Dar și aici, chiar și după moarte,
a fost urmărit de noi admiratori - uzurpatori ai memoriei sale,
aceștia:
au ridicat altare și statui în numele lui, s-au închinat, apoi au
plecat.
Doar pescărușii de mare au rămas cu el; acum, în fiecare
dimineață, zboară până la țărm, își udă aripile și se întorc
pentru a spăla podeaua templului său cu mișcări blânde de
dans. În acest fel o idee poetică circulă în aer și un zâmbet
condescendent pentru toți și toate îi traversează buzele
în timp ce așteaptă încă o dată noi pelerini (se știe cât de mult
îi place asta) cu tot zgomotul lor, cu sticlele lor Termos, cu
ouăle și fonografele lor, în timp ce acum el o așteaptă pe
Elena - da, aceeași Elena pentru a cărei frumusețe trupească și
visătoare atât de mulți ahei și troieni au fost distruși.
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Vreau

Jordan Jace *
Vreau să scriu poezii pentru muncitorii din construcții și
pentru visători.
Pentru revoluționari
Pentru cei care nu sunt buni de nimic și pentru cei de jos
Nu vreau să te rog să ne repari pe toți
Vreau ca noi să ne dorim
să cârpim fiecare inimă
și să asfaltăm fiecare drum
să distrugem fiecare sistem
care ne-a părăsit vreodată când eram distruși.
Vreau să cânt
ca un ocean liber, ca o minune
ca un pescar in barca sa, ca marea.
Vreau să recit versulIa nenorocirea de pe pământ
Vreau să numesc pe cineva copil.
Vreau să mă las de fumat pentru că vreau să trăiesc,
Nu pot să-mi iubesc camarazii decât dacă trăiesc,
și vreau să-mi fac curat în cameră,
Vreau să-mi fac curat în cameră în fiecare săptămână.
și să-mi fac patul și să-mi pun mentă în păr.
să nu mai am nevoie de inhalatoare.
și să inhalez solidaritate, și să mănânc bogați,
Vreau să-i mănânc pe cei bogați, să anulez chiriile,
și să-mi cunosc vecinii
să fiu în siguranță. Vreau să mă mișc ca apa, să mă mișc
de la singular la luptă, la unitate,
să nu avem acea lume perfectă pentru care nu am luptat.
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NOTE
"Am vrut să scriu o poezie care să vorbească de la sine.
În spațiile academice, oamenii acordă multă atenție modelelor
și sensurilor ascunse, iar eu m-am trezit că sunt cu adevărat în
căutarea clarității și a scopului, iar scrierea poemului a fost
parte din construirea acestui mod pentru mine. Am vrut să
scriu un poem despre optimism și despre încurajarea unei
culturi a revoluției, iar acesta este rezultatul." Jordan Jace
* Jordan Jace este un poet de culoare născut și crescut în Los
Angeles. În prezent locuiește în Providence, Rhode Island și
este organizator în cadrul Partidului pentru Socialism și
Eliberare.
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Dorothea Tanning *
Despre Cultură
Cultivarea oamenilor poate fi dificilă,
cu rezultate la fel de incerte ca și vremea.
Încearcă stridii, suricate, napi, șoareci.
Câmpul meu de șoareci a fost un triumf al
naturii - nasuri roz care se înțeapă
prin plăpumi de lut, alergând...
în șanțuri - până la cădere.
Piticii (era perioada aceea a anului)
au început să aterizeze pe ogorul meu. Teama pentru
recoltă m-a făcut să mă las în patru
labe murmurând: "Nu aici".
Unghiile mele se agățau inutil de grăsime
Pitici zdrobind familii de șoareci.
Apoi, de necrezut, s-a terminat.
Până dimineața, fiecare pitic, înnebunit
de șoarecii care mușcau au fugit de pe câmp.
Acum, la fel ca înainte, în fiecare zi, zeci
de șoareci perfecți pleacă spre oraș.
Acolo, și-au făcut mulți prieteni
printre computere, și cu ei
își dezvoltă abilități de neconceput
pentru strămoșii lor. Deja, acești
șoareci cultivați și computerele lor
penetrează secrete vinovate. În curând, ei
vor învinge agitația care definește
această întunecată dintre epoci. Și ei
mă vor găsi, adormit în peștera mea.

9

* Dorothea Margaret Tanning (1910 - 2012) a fost o
pictoriță, gravor, sculptoriță, scriitoare și poetă americană.
Primele sale lucrări au fost influențate de suprarealism.
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Hinemoana *

Essa May Ranapiri **

Hinemoana citește poezii în prima
lumină a dimineții, unde rațele studiază
textele revoluționare ale umbrelor care se întind
prin apă ca niște artere
lacul este la fel de adânc precum clădirea Empire State este
înaltă.
la fel de întunecat cât Big Apple strălucitor
Hinemoana trage bărbații
în apa liniștită
mâinile ei aplaudă în mod tradițional
lăsând fiecare corp să fie îngreunat de lingouri.
În curând, anghilele încep să se înfrupte din
trupurile negre și umflate.
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Hinemoana își cumpără o friteuză cu gaz pentru a se
bucura de captură.
Întotdeauna a fost derutată de această
expresie
Prieten, nu mâncare!
când în mod evident sunt dușmani?
Înainte de a ieși afară, Hinemoana își face o mască pentru
față.
din cenușa de coral.
Bucăți din ea încep să se desprindă
bucățele care se desprind din
tendoane care se desprind de pe oase
Acum, plina de lichid, e gata să părăsească
casa ei de sub mare,
pleacă la pescuit ceva mai multă burghezie.
* Hinemoana a fost cea de-a doua soție a lui Kiwa, unul dintre
gardienii divini ai oceanului. Numele ei se traduce literal prin
Femeia Ocean și era oceanul personificat. Împreună,
Hinemoana și Kiwa au avut mai mulți copiii
** Essa May Ranapiri este un poet takatāpui Māori din
națiunile Ngāti Raukawa, Ngāti Pukeko și Clan Gunn și este
autorul cărții ECHIDNA, care va apărea în 2022 la Te Herenga
Waka University Press. În prezent, este doctorand la
Universitatea Otago și locuiește pe teritoriul Ngāti Wairere de pe
insula Te-Ika-a-Māui, ocupată în prezent de Noua Zeelandă.
Un cântec Maori pentru Hinemoana:
https://www.youtube.com/watch?v=BYLYrZJf94M
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Christian Hawkey & AG
Lord
Al literelor mici, al fluierului indian,
un medalion cu fotografii în miniatură
se deschide în cealaltă parte a camerei,
o galaxie, un bujor roșu și alb.
strecurate în scutul de fier al bunicului.
umbra unei gondole care merge în gol...
Raportează-mi, spui tu,
cu ochii mei și cu fiecare
din distanțele suprapuse,
cu degetele mele lungi
care bat darabana pe muchia
țărmului - a șoptit marea,
o întrebi: nu ai venit niciodată atât de aproape
încât să mă faci să dansez?
Raportează-mi - la fiecare oră...
dar copacii de aici sunt înmănușați
în întregime în gheață - suflătorii de sticlă
au plecat acasă, toți să clătească
cenușa de pe buzele lor.
și ușa atelierului lor, transparent de vicleană
era încuiată; am găsit-o doar trecând prin ea
fantomatic.
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Marilyn Chi
LANTAU
În timp ce stăteam prosternată în fața picioarelor de fildeș ale
marelui Buddha, am vărsat aproape o întreagă cutie de Coca
Cola pe podea. Am încercat rapid să șterg mizeria făcută cu
părul meu lung. Am aruncat o privire peste umărul meu stâng:
călugărița scundă nu a spus nimic și și-a ferit ochii; în dreapta
mea, călugărul bătrân și slab era mistuit de o iritare
înspăimântătoare. În același timp, gonea și se ferea de două
viespi in picaj care erau fascinate de capul lui perfect ras.
"Sper că nu sunteți alergic" am chicotit încet. Iar dincolo de
noi se afla marea asiatică fără de mamă, strălucind cu
promisiunea eternității.
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Xan Phillips *
Niciodată nu m-am simțit confortabil în pielea mea, așa că
mi-am făcut una nouă

Eram la o plimbare când am fost lovit de precaritatea sexului
care mă definea, care mi-a mișcat materia, am scris cărți și mam îndrăgostit. în copilărie, am răscolit pădurea după pielițe
fragile de cicade abandonate pe copaci. cojile se prezintă altfel
acum ca o o pereche de ciorapi de nylon prinși în desiș, un
cioc care supraviețuiește păsării sale în descompunere, o
pictură murală a lui George Floyd cu un cocoș purpuriu pictat
cu spray pe obrazul argintiu. printre aceste mutilări discrete,
trag o linie de gândire prin carne unde dormea o margine
rătăcită. Eram nelocuibilă înainte de a prinde un om pentru
pielea lui. Nu eram diferit de pielea unei tobe care a făcut
muzică din mine înainte de a mă despărți. Nu m-ai recunoaște
acum dacă m-ai vedea în copaci, terminat, împrăștiat în
tufișuri. Mi-a luat o viață și m-am întors la scară și o nouă
membrană. Am forjat o viață acoperită de plastic și noroi de
pe podul autostrăzii. Mirosea a urină de grâu și era a mea.
____
* Xan Phillips este autorul cărții Hull (Nightboat Books,
2019), câștigător al Premiului Lambda Literary pentru poezie
transsexuală. Laureat al unor premii și burse de la Whiting
Foundation, Wisconsin Institute for Creative Writing și
Center for the Study of Race and Ethnicity de la Brown
University, este în prezent bursier la Center for African
American Poetry and Poetics (CAAPP) la Universitatea din
Pittsburgh.
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Jennifer Firestone *
"Consecințele unei inimi grele" (fragment)
În tot acest timp ai scris și te-ai gândit la ocean pentru că este
necunoscut, pentru că este viața ta. Pentru că treci printr-o
strălucitoare teroare, ca și cum ai urmări o pană albă pe stradă.
Îți dorești atât de mult. Ai putea numi asta dorință? Ai numi-o
iubire? Când nu-ți poți vedea picioarele din cauza
întunericului. Dar ai vrut să vezi ce se întâmplă? Fiecare
formă de viață a trecut pe lângă noi. Produsele umane se
mișcau și se scufundau. Erau alge marine, am spus mereu că
sunt alge. Elicopterul de deasupra părea că se îndreaptă
undeva, dar apoi s-a învârtit în jurul norilor. Te gândeai la unt,
la crime de stradă, la bogăție, la faimă. Ce punct mic erai tu
pentru motorul din aer, doar om din cauza lipsei tale de grație,
a capului tău care trebuia să fie deasupra ca să respiri, să
trăiești. O formă în interiorul celor fără formă. Neputând să
scapi de formă. Chiar și atunci când este adusă dedesubt,
forma rămâne, deși aplatizată. Anghila este șarpele, iar
diavolul de mare este liliacul. Transformările în lumea
subterană se înmulțesc și nu mai poți sta în cap sau să-ți ții
sora în brațe. Pielea ta îmbracă aceeași dantură cu cosmetica.
Clipești, ca frica strămutată, să fugă...
___________
"Acest poem este extras dintr-o colecție în curs de apariție,
"Consecințele unei inimi grele", unde pierderea personală se
împrietenește cu pierderea colectivă, unde cancerul și
Covidul, boala și violența sunt legate între ele, iar forma
umană este, din păcate, formă umană. Fugim de și spre ceea
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ce este necunoscut, iar poemul, sperăm, poate rămâne pe
masa noastră un pic mai mult timp, în ciuda disconfortului
său." JF
* Jennifer Firestone este autoarea volumului Story (Ugly
Duckling Presse, 2019). Este șefa catedrei de scriere și
copreședinta catedrei de studii literare la Eugene Lang
College, The New School. NY
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Lam Lai *
EU, New York
Tânjesc să aud istoria oamenilor obișnuiți care populează și se
recreează pe toate liniile de metrou din New York, înșirați ca
niște fasole pe o brățară nostimă, bătând toba cu sfaturile lor
lumești și cu distracțiile lor nocturne, am fumat o scrumieră de
țigări, rece și obosită, stingând micul foc pe pereții de cărămidă
galbenă care îmi dezbracă oasele în fața capriciilor demolării,
am sărit în Manhattan, dorind să fiu Superman, dar și să fac
muzică, da, muzică, din piei de șopârlă întinse și suspendate
într-o animație reptiliană. Mi-am șters părul de pe scalp
dansând în jurul unui dovleac gol, am jurat pe fruntea mamelor
mele germane că voi fi burlac la 50 de ani sau că altfel mă voi
muta într-o viață mai dură în Uzbekistan, m-am ascuns în
spatele, chimenului și a puiului în stil Halal cu ochii săgetați
gândindu-mă la Egipt și la ABC-ul Atlantic Barclays Center,
Brooklyn și la o obișnuitul hurican pe nume Catherine, am băut
într-un cort în stația de tren Q din Beverly, nu am făcut
niciodată duș, dar mi-am făcut mereu timp să îndrum New
Yorkezii neștiutori către servicii alternative de trenuri, ca un
înger feroviar. În graba de a ajunge la un restaurant malaezian
din Chinatown, am ațipit visând cu ochii deschiși la ciuperci,
pești pisică, viermi de mătase și am ratat destinația cu o singură
stație; m-am întors în sens invers și tot nu m-am putut opri din
visat, am cerut lapte praf pentru bebeluși, cu picioarele arcuite
și nearticulați, plin de noroc șide păduchi în părul meu argintiu,
am alergat de pe o stradă la alta, umplând noaptea de șoapte și
amenințări cu autodafee... Am spart o oglindă cu trei ani
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înainte, iar acum, simțind efectul medicamentelor, tânjeam să
mă întorc la o perioadă mai violentă, în camere albe și liniștite,
rugându-mă la o altă religie, înconjurat cu flori de plastic lipite
între ele. Mi-am băut sudoarea vietnameză, m-am întors când
mi se vorbea în limba lui Dumnezeu, am oferit pește proaspăt,
pere și prune uscate pe un altar improvizat, temându-mă să
clipesc sub jurământ
____________
"Eu, New York" este o odă adusă orașului pe care îl iubesc și
locuitorilor săi - ființe unice care, într-un fel, aparțin
împreună. Universurile noastre interioare se încurcă unele cu
altele, estompând liniile dintre exterior și interior, lumesc și
mistic, profan și sacru. Suntem cu toții aici."
*Lam Lai este un poet vietnamez stabilit în Brooklyn. Este
laureat al Premiului Esther Hyneman pentru poezie de la
Universitatea Long Island.
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Franz Wright *
Poezie uitată într-un caiet vechi
Afară frunzele sunt liniștite
ca și umbrele lor. Ascunsă
în frunze o pasăre așteaptă
să se întunece
pentru a-și încerca vocea de noapte bună.
Tocmai m-am privit în oglindă
și am venit și m-am așezat la masă.
Ce se întâmplă cu fețele noastre?
* poet american. El și tatăl său, James Wright, sunt singura
pereche părinte/copil care a câștigat Premiul Pulitzer.
traducere si desen: AG

20

Guillaume Apollinaire
Podul Mirabeau
Pe sub podul Mirabeau curge Sena
Trebuie să-mi amintesc
Cum iubirile noastre
După fiecare tristețe, bucurie se întorceau din nou
Lasă noaptea să vină, clopotele să încheie ziua
Zilele trec pe lângă mine, dar eu rămân.
Cu mâinile împreunate, față în față să rămânem așa.
În timp ce ascunse
peste puntea brațelor noastre vor trece
Priviri veșnice în curgerea lor obositoare
Să vină noaptea, clopotele să închidă ziua.
Zilele trec pe lângă mine și eu rămân.
Toată dragostea trece ca apa în mare.
Toată dragostea trece
Cât de înceată mi se pare viața
Cât de violentă poate fi speranța iubirii
Lasă noaptea să vină, iar clopotele să pecetluiască ziua
Zilele trec pe lângă mine, dar eu rămân.
Zilele, săptămânile trec dincolo de ceea ce știm.
Nici timpul nu a trecut
Nici dragostea nu se mai întoarce.
Pe sub podul Mirabeau curge Sena.
Să vină noaptea, să bată clopotele și să moară ziua.
Zilele trec pe peste mine, dar eu tot rămân.
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Moshe Dor
Furtuna
nu vreau să trec prin viaţa ta
ca un nor de vară senin
vreau să bat ca o furtună în tine
ca fulgerul care trânteşte cedrul
şi rupe firele electrice
pe strada ta
şi mai vreau că dimineaţa
când cauţi înainte de a pleca la lucru
ştirile despre existenţa mea
să fie ca o relatarea despre o crimă
în noaptea care a trecut
să simţi cum inima-ţi opreşte o clipă
ca şi cum întâmplarea
s-a consumat
aproape de casa ta
chiar la intrare
Moshe Dor - Israel
n.1932
din vol - Noi şi celelalte dezmăţuri
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Igal ben Arie
Mersul în cerc
Oriunde ar merge omul
în cercuri merge
dintr-o cameră în alta,
şi mai ales iarna
înfrigurat, vede cum pe afară trec turme
şi câinii latră muşcând cozile
ciobanul goneşte cu buciumul său
norii rătăciţi
peste dealurile de furtună
un viţel îşi caută mama
strigătul lui îţi rupe inima
omul, în tăcerea lui
se înveleşte...
Igal ben Arie
născut 1946
(traducere aproximativă: Adrian G)
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POEM picto-vizual
(construit din fragmente tăiate din ziare, inserate de Picasso
şi Braque în tablourile lor surealiste).
O izbucnire în râs
safirul din insula Ceylon
Cel mai splendid fân
SPĂLĂCITĂ CULOARE CAPĂTĂ
când e legat în snopi
într-o fermă izolată
DE LA O ZI LA ALTA
plăcerea dispare
drumurile de căruţă te poartă spre necunoscut...
Cafeaua, reclama sfinţeniei
MEŞTERUL ZILNIC AL FRUMUSEŢII TALE DOAMNĂ o
pereche de ciorapi de mătase - nu e
O săritură în spaţiu
Pentru bărbaţi doar!
Dragostea cunună
Totul poate fi bine rezolvat
PARISUL ESTE UN ORAŞ MARE
Atenţie la focul care arde
PREOTUL vremii bune.
Să ştii că razele ultraviolete şi-au făcut treaba
scurtă şi dulce.
PRIMUL BILET ALB SCOS DIN ÎNTÂMPLARE
Roşu va fi!
Trubadurul cântăreţ
UNDE E OARE? în memorie, în casa sa?
LA BALUL CURTEZANILOR
fac atunci când dansez
Ce alţii au făcut, ce alţii vor mai face...
***
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Nadav Liniel
Pe faţa nevăzută, geana lunii se odihneşte.
rugăminţile le-am spus când s-a domolit vântul
şi toate stelele
(spirite ce strălucesc de la şold în sus)
au căzut
ca nişte vestitori
pe cărările desenate pe spatele copilului
în mijlocul plimbării la jumătatea spaţiului
amputat.
Nadav Liniel
născut 1983
Israel
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Alon Alters

Patrula
Tu trebuie să parcurgi bucata de drum stabilită.
În timp util, ştiind că sub pământul pe care calci
nimic nu e mai presus de tine.
Răspuns la pasul tău hotărât
este foşnetul ţărânei
şi ochii pătrunzători
care spionează prin aerul nopţii
Ei nu au habar
de amintirea nudă
care te aşteaptă în poarta cazărmii
la lumina sobei militare.
Alon Alters
născut 1960
din volumul "Case pe insulă "
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Natan Zah
Dispute
neconformiştii au făcut o lege
conformiştii alt
a unii au ales sărăţele
alţii dulceţurile
vin unii de dreapta, ba de stânga
alţii cu vizuni apocaliptice
unii cu chelie pe sub fardul dur
alţi cu tatoo în cur
locuieşte lup cu oaie?
nu!
căci de va sta oaie cu oaie
pe lup îl vor mânca de zor
cu capu-nfipt în coada de topor
şi cocina din care vă vorbesc deschis
pe loc va deveni un club închis…
Natan Zah
născut 1930
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Raanan ben Tovim
Depresiuni
Nopţile, în loc să vorbim
îţi examinez umerii,
curbura şoldurilor, traiectoria
coloanei vertebrale
cum este ea de puternică
cât de stabilă
cât de încăpăţânată
ca o marmură dură
aşa continui să studiez
toate locurile
care interzic să te întorci spre mine
în noapte ca să vorbim,
înainte de somn.
Raanan ben Tovim
născut 1968
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Ilana ben Lulu
Eu citesc
Citesc poezie
ca un minier aflat în burta pământului,
nori de cuvinte îmi inundă gura
lăcrimez, mi-e greu să respir
închid repede cartea
dar în juru-mi
zac pretutindeni cuvinte risipite:
singurătate, învingere, trădare.
Ilana ben Lulu născută 1968
din volumul "copilăria scurtată”
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Ioav Haiek
Dimineaţa nouă se desface
ca un covor persan
peştii de aur fac acrobaţii în soare
piaţa de vechituri se zbate ca un şarpe otrăvit
doamne, pentru cine sunt toate aceste semne?
uite lumea pictată ca un evantai chinezesc
şi noi doi, uite, citim printre rândurile lui
inima ta râde la muzica lui Paganini
inima mea ţine isonul la trompetă
Ioav Haiek
născut 1936
din volumul "La Ecuator"
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Gal Kostrita
Mărturie
De ziua ta
cu spatele la oglindă
degetele mele ating faţa ta aspră
destind mărturia pielii
şi tu eşti imaginea mea.
ascultă liniştea departe,
vocile copiilor.
Gal Kostrita din volumul "emigranta”
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Nurit Zarhi

Cine a a bătut la uşă în lipsa noastră?
posibil ca din străfundurile casei
să nu-l fi auzit
dar dacă după zid nu e o casă
iar noi ciocănim
într-o uşă care pluteşte prin aer?
poate nu e o uşă,
ci doar o clanţă care tremură în aer
să nu fie ele bătăile inimii noastre
în vidul în care ticăie lumea întreagă?
Nurit Zarhi Israel
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Lali Tsipi Mihaeli
Poezia ce este?
clipa contactului aerian
între masa strivită
a cărămizilor prăbuşite
poza unui vis
scrijeliturile dragostei
dezbrăcarea de ruşine
în largul mării
Inventarul particulelor mele,
sclipirile în întuneric.

Lali Tsipi Mihaeli
născută 1964
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Boaz Levy
Fără nume
În staţia centrală de autobuz
un tânăr îmbrăcat în şalvari
îmi aminteşte
că stau în Orientul lui apropiat
ca un os în gât
îmi aminteşte că nu-s veşti noi în Beer Sheva
doar soarele deşertic arde
până la miez de noapte apoi, în cartierul Ghimel
Glenn Gould mă trimite la culcare
fereastra stă deschisă
cu o mare de lacrimi în ochii mei
Boaz Levy născut 1980
din volumul "Încălcarea ordinii”
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Anat Levit
Ultimul drum
În ciuda jaluzelelor,
a inimii închise
toracele umplut cu aer
roţile râsului pompate din plin
călărea cu sau fără copii
cu picioarele pe ghidon
fără frică de cădere.
şi chiar de va cădea
cerea să nu simtă durere
doar plăcerea călăritului
nimic să nu o oprească
până la acea ultimă plimbare
sângeroasă spre înafară…
Anat Levit
născută 1958

35

Shai Dotan
Oranjerie
eu nu vreau să mor
în oraşul acesta
ca să fiu îngropat
în crăpăturile ţărânei sale
ca o scrisoare în Zid
pe când eram în viaţă
i-am scris poezii
după moarte doresc să mă odihnesc
în braţele oranjeriei
prin care adie vântul acru al mării.
Shai Dotan
născut 1969
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Konstandinos Kavafis
1863-1933
Grecia
Sat plictisit
în satul plictisit
în care munceşte
acest tânăr, foarte tânăr
mai trebuie să aştepte el
să mai treacă două, trei luni
două trei luni, până să fie liber
să poată ieşi la oraş să se scufunde
în fântâna plăcerilor.
în satul plicticos în care este blocat
sta întins în pat seara, inundat de dorinţe
lumea întreagă arde în febra cărnii
toate lumile frumoase ard în flacăra simţurilor
şi în somn îi vine frumuseţea, în mijlocul somnului
el vede feţe, îmbrăţişează trupuri, din adâncul dorinţei.
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Edith Sodergran
Viața

Ce caută musca în plasa de păianjen?
Cum petrece libelula unica ei zi de viaţă?
nu am răspuns în afara acestor aripi nemişcate
pe un spate încovoiat.
Zorii nu vor fi niciodată albi
pe când dulceaţa zbaterii,
egală pentru toţi este.
(în fiecare zi primim flori proaspete din iad)
va venii ziua în care iadul golit şi cerul ferecat
vor sta într-o eternă oprire.
şi nimic altceva nu va fii
decât pe fiecare frunză trupul unei libelule
dar nu e om care să ştie toate astea…

1892- 1923
Finlanda
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Raymond Carver
Somnorosul
A dormit pe mâini.
Pe o stâncă.
În picioare.
Pe picioarele altcuiva.
A dormit în autobuze, în trenuri, în avioane.
A dormit în timpul serviciului.
A dormit pe marginea drumului.
A dormit pe un sac de mere.
A dormit într-o toaletă cu plată.
Într-o căpiță de fân.
În turnul Eiffel.
A dormit într-un Jaguar și în spatele unei camionete.
A dormit în cinematografe.
În închisoare.
La volan.
În bărci.
A dormit în barăci de front și într-un castel, o dată.
A dormit în ploaie.
În soare torid.
Pe cal a dormit.
A dormit pe scaune, în biserici, în hoteluri de lux.
A dormit sub acoperișuri străine toată viața lui.
Acum doarme sub pământ.
Doarme la nesfârșit.
Ca un rege bătrân.
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Ithak Laor
Primăvara veşnică
Spiritualitatea este dorul de trup.
trupesc înseamnă mirositor.
mirosul este sângele care picură din trupul lumii.
Şi noaptea aceasta se va sfârşi
separând albastrul de cenuşiu
iar albastrul va justifica
ieşirea noastră din gropile
în care ne-am cuibărit,
în întuneric
apoi dimineaţa, primăvara
veşnic primăvara
la început frunze
mereu frunze
şi pumnii strânşi
înmugurind din ţărână
din crengile negre
rănind frunzele
rănind crengile, larvele, puii, bobocii
şi capul pruncilor care desfac picioarele mamelor
înecate de sânge
udate de placentă de sângele cald, sărat.
Au botezat noul născut:
Viitorul.
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Tuvia Rivner
Vis în care timpul stă
aplecat peste fotografie
vocea ei caldă încă
râsul este încă râs
iarna încurcă afacerile
avionul decolează noaptea
pic de răsărit nu zăreşte
orizontul
trebuie aranjate lucrurile
pus totul în ordine
hainele, scrisorile, valiza
curăţat pantofii de noroi.
sunetele dispar
hârtia îngălbeneşte
încă o zi trecută.
Tuvia Rivner 1924
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Yehuda Amichai
Plecarea tatălui
Brusc, tatăl meu
spre distanţe şi departe
s-a sculat şi a plecat
să-l cheme pe D-zeu
să ne ajute cel de sus
acum la el tata s-a dus
şi D-zeu chiar a venit
paltonul şi l-a atârnat
oaspete civilizat
de colţul Lunii…
dar tatăl nostru ce-a însoţit
pe Dumnezeu, acolo sus,
pe veci EL l-a oprit
pe tatăl nostru obidit.
Yehuda Amichai
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Elsa Gidlow *
Despre o anumită prietenie
Ciudat cum ai intrat în casa mea în liniște,
Și ai plecat din nou în liniște.
Cât ai stat ai mâncat la masa mea,
Ai dormit în patul meu.
A fost multă dulceață,
Și totuși, puțin s-a făcut, puțin s-a spus.
După ce ai plecat a fost durere,
Acum nu mai e nici o durere.
Dar ușa unei anumite camere din casa mea
Va fi mereu închisă.
Furculița ta, farfuria ta, paharul din care ai băut,
Muzica pe care ai cântat-o,
Sunt în acea cameră
Cu perna pe care ți-ai așezat capul.
Și mai este un loc în grădina mea
Unde e mai bine să nu pun piciorul.

* Elsa Gidlow, născută la 29 decembrie 1898, a fost o poetă și
filozof. Cartea ei, On a Grey Thread (Will Ransom, 1923), este
considerată de istorici ca fiind prima colecție de poezie de
dragoste vădit lesbiană publicată în America de Nord.
I Come With My Songs (Booklegger Press, 1986), a fost prima
autobiografie lesbiană care nu a fost publicată sub un
pseudonim. În 1954, a cumpărat o fermă, pe care a folosit-o ca
refugiu pentru artiști și feministe. A murit la 8 iunie 1986.
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Laura Riding JacksonDușmani
Înainte și după,
S-au întâlnit, s-au certat, au fluturat cu pasărea păcii,
Ahmed l-a acuzat pe Aron de înșelăciune totală,
Aron l-a acuzat pe Aziz că e nemulțumit.
Niciunul nu l-a ascultat pe celălalt.
Niciunul nu s-a oprit din marș
Făcând cercul drept și dreptul rotund,
Fără a permite nimic între ei,
Distrugeau natura curată,
nefericiți, se îngrășau în șanțuri
De-a lungul graniței mutată pe hartă de ici dincolo
Ura era în afară; și religia fiecăruia rătăcitor
Spera la un rai spiritual
"Căci", a strigat bărbosul Avroum,
"Mai mult și mai puțin decât mine, sunt eu,
Natura tuturor lucrurilor, e natura mea."
În față a răsunat strigătul profetului.
Se grăbea spre propria-i eternitate
A dulcelui sfârșit înainte de amarul de dincolo, este amarul de
aici
Și amândoi erau curajoși și amândoi erau puternici,
Și drumurile amândurora erau la fel de lungi,
Se aventurau uneori într-un cântec străbun
Unul care se învârtea în cerc
Altul care suna linear ca o săgeată
Răutatea a prosperat. Răutatea nu s-a oprit.
Amândoi au câștigat în mod diferit același scop,
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Mândri pe două căi diferite,
Au ajuns la aceeași egală umilință
Nașterea este începutul în care viețile se despart.
Moartea este începutul unde ele se întâlnesc.
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Ingeborg Bachmann
-

două traduceri asimetrice -

Furtună în trandafiri
Oriunde ne răsucim în furtuna din trandafiri,
spinii luminează noaptea. Iar tunetul
a o mie de frunze, altădată atât de liniștite în tufișuri,
aleargă pe urmele noastre.
**
Trandafirii furtunii
Prinși uneori de negura furtunii
căutăm lumina spinilor de trandafir. Tunetul
frunzelor, cândva liniștite ne urmărește
mușcând din umbra gleznelor.

Shadow Roses Shadow
de Ingeborg Bachmann
Sub un cer străin
trandafiri de umbră
umbră
pe un pământ străin
între trandafiri și umbre
într-o apă străină
umbra mea
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Andrei Voznesensky *
mărturie
(de la fereastra unui avion)
În lumea prietenilor, unde călătoria este mai lentă,
Ce faci acolo, în lumea ploii?
cu cine împarți feliile mandarinei tale?
Ce examene mai dai?
Sau, amantă, plină de farmecul aroganței
Dai din cap, sfidătoare, solemnă,
Și alergi ca niște ciocane muzicale pe afară
De-a lungul balustradelor, printre coloane?
O, primadonă, mai faci glume?
Sau ești, răcită, după ce ți-ai părăsit patul
Te plimbi desculță, fără să îndrăznești să ridici
receptorul telefonului, greu ca niște haltere de plumb.
Am auzit că te-ai căsătorit. Vindecat, te-am uitat.
Atunci de ce îngheți ca o ploaie proaspătă și ușoară
peste peisajul care curge înghețat
Îngheațată
atentă numai
la aripa avionului?
***
* Andrei Andreevici Voznesenski ( 1933 - 2010) a fost poet și
scriitor sovietic care a fost numit de Robert Lowell "unul dintre
cei mai mari poeți în viață în orice limbă". A fost unul dintre
"Copiii anilor '60", un nou val de intelectuali ruși emblematici,
permis în epoca Hrușciov.
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Adam Zagajewski
O altă viață
(o traducere pentru Klaus Shulze, pe muzica sa Georg Traklhttps://www.youtube.com/watch?v=fyPixnZggpU...
Îți place să răsfoiești biografii
Acolo intri într-o altă viață
Cât de ciudat, cât de surprinzător
să apari în pădurea întunecată a unei alte vieți.
Din care poți pleca în orice moment
pe stradă sau în parc,
sau noaptea, de la balcon
îți place să vezi stelele,
nu aparțin nimănui,
stele ca niște cuțite care ne rănesc
fără o picătură de sânge
stele pure și strălucitoare,
fără inimă...
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Czesław Miłosz
Limbă maternă credincioasă
Limba maternă, credincioasă
Te-am slujit.
În fiecare seară, obișnuiam să pun în fața ta mici boluri de
culori
pentru ca tu să ai mesteacănul, greierul, mierla
așa cum se păstrează în memoria mea.
Acest lucru a durat mulți ani.
Tu erai pământul meu natal; îmi lipsea orice alt pământ.
Am crezut că vei fi și tu un mesager
între mine și niște oameni buni
chiar dacă erau puțini, douăzeci, zece
sau nu erau încă născuți.
Acum, îmi mărturisesc îndoiala.
Sunt momente în care mi se pare că mi-am irosit viața.
Pentru că ești o limbă a celor dezechilibrati,
a celor fără rațiune, care se urăsc pe ei înșiși.
chiar mai mult decât urăsc alte națiuni,
o limbă a informatorilor,
o limbă a celor confuzi,
bolnavi de propria lor nevinovăție.
Dar fără tine, cine sunt eu?
Doar un erudit într-o țară îndepărtată,
un succes, fără temeri și umilințe.
Da, cine sunt eu fără tine?
Un oarecare filozof, ca toți ceilalți.
Înțeleg, este nevoie pentru a mă educa:
gloria individualității este îndepărtată,
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Norocul întinde un covor roșu
în fața păcătosului, într-o piesă de moravuri
în timp ce pe fundalul de pânză o lanternă magică aruncă
imagini de tortură umană și divină.
Limba mea maternă,
poate că până la urmă eu sunt cel care trebuie să te salveze.
Așa că voi continua să pun în fața ta mici boluri de culori
luminoase și pure, pe cât posibil,
pentru că în nenorocire e nevoie de puțină ordine și frumusețe.
Berkeley, 1968.

50

Pablo Neruda
Melancolie în interiorul familiilor
Păstrez o sticlă albastră.
Înăuntrul ei o ureche și un portret.
Când noaptea acoperă
penele bufniței,
când cireșul răgușit
își smulge buzele și face gesturi amenințătoare
cu coaja pe care vântul oceanului o străpunge adeseaatunci știu că există întinderi imense ascunse de noi,
cuarț în melci, în mâl,
ape albastre pentru o bătălie,
multă liniște, multe vene de minereu.
de retrageri și de camfor,
lucruri căzute, medalioane, bunătate,
parașute, sărutări.
Este doar trecerea de la o zi la alta,
o singură sticlă care călătorește peste mări,
și o sufragerie în care sosesc trandafirii,
o sufragerie pustie
ca un os de pește: Vorbesc despre
o ceașcă spartă, o cortină, la sfârșitul
unei camere pustii prin care trece un râu
târând cu el pietrele. Este o casă
așezată pe temeliile ploii,
o casă cu două etaje și cu numărul necesar de ferestre,
și cu viță de vie fidelă în toate aspectele.
Merg prin după-amiezi, ajung
plin de noroi și de moarte,
51

trăgând după mine pământul și rădăcinile sale,
și stomacul său indiferent în care cadavrele
dorm cu grâu, metale și elefanți prăbușiți.
Dar, mai presus de toate, există un teribilism,
o terifiantă sală de mese pustie,
cu vasele de ulei de măsline, sparte
și cu oțetul care curge pe sub scaune,
cu o rază de lumină de lună legată,
ceva întunecat, și fac
o comparație cu interiorul meu:
poate că e o băcănie înconjurată de mare
și haine rupte din care se scurge apa de mare.
Este doar o sală de mese pustie,
iar în jurul ei sunt întinderi,
fabrici scufundate, butuci de lemn
pe care numai eu le știu.
pentru că sunt trist și pentru că am călătorit,
și cunosc pământul, și sunt trist.
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Cheswayo Mphanza *
Rama zilelor
Mă trezesc în lumina uzată a vieții cuiva.
Sunt adesea un străin pentru mine însumi;
Nu am un loc de origine, nici o casă sa-mi placă.
Continui să-mi amintesc totul în două fusuri orare simultan
aici si dincolo.
Cine știe, poate că eu însumi mă numesc altfel decât eu
însumi.
Nu atât un nume, cât rezultatul unui nume.
E o senzație ciudată să strigi: Eu sunt eu!
Pretutindeni vad convoiuri de durere... Alerg ca toți ceilalți
oameni, urmărindu-mi umbra pe alei.
Uneori, între persoane, există frică...
mintea mea nu are loc între ele.
De la calm la frică mintea mea se balanseaza, apoi se ascunde
în lumină - parte coșmar și o parte fugă.
Vocea acestora se înalță pe o furtună de graiuri, apoi se
întoarce jumătate elegie, jumătate recviem
_______________
AG cu Cheswayo Mphanza
* Cheswayo Mphanza s-a născut în Lusaka, Zambia, și a
crescut în Chicago, Illinois. Lucrările sale au fost publicate în
New England Review, Paris Review, Hampden-Sydney Review
și în alte publicații. A primit burse de la Bread Loaf Writers
Conference, Hurston/Wright Foundation, Callaloo, Cave
Canem și Columbia University. Finalist al Premiului
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Internațional Brunel pentru Poezie Africană, laureat al
Premiului Hurston/Wright pentru Scriitori Universitari din
2017 și câștigător al Concursului Anual de Poezie Boston
Review 2020, colecția sa de debut The Rinehart Frames
(University of Nebraska Press), este câștigătoarea Premiului
Sillerman First Book Prize pentru Poeți Africani.

Sculptură
de Eva Avidar - Israel
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Angelina Weld Grimké *
În zorii primăverii
Am privit cum se ivesc zorile,
Am privit cum au venit zorii primăverii.
Și soarele roșu și-a croit drum pe umeri
Prin gri, prin albastru,
Prin ceața de liliac.
Ce liniște! Bunătatea de acolo!
Și o pasăre s-a trezit, a cântat, s-a infoiat
O pată de negru în mișcare împotriva soarelui,
A cântat din nou - departe.
Și mi-am întins brațele spre roșeața soarelui,
Întinse până în vârful degetelor,
Și am râs.
Ah! E bine să fii viu, e bine să iubești,
În zori de zi, În zorii primăverii.
* Angelina Weld Grimké (1880 -1958) a fost o jurnalistă,
profesoară, dramaturg și poetă americană. "Rasismul" a fost
o problemă majoră în viața ei. Prin ascendență, Grimké era
pe trei sferturi albă - copil al unei mame albe și al unui tată
pe jumătate alb - și era considerată "femeie de culoare". A
fost una dintre primele femei americane de culoare care a
scris o piesă de teatru jucată în public.
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Tango pentru Walter Mehring (1)

Andreas Montag (2)
Germania, dansatorul tău este moartea nu a fost așa, dar a fost,
în timp de tango, a venit timpul
care te strigă după tango,
un canibal aprinde felinare
floarea de foc vopsește casele în roșu:
Germania, râsul meu trist și rău
Nimic nu se oprește, nici frontul nu oprește tangoul,
această ultimă, monstruoasă șovăială care râde
chiar și atunci când coloana vertebrală se rupe...
cartilajul cicatrizat al corpului rănit
se va sparge când, în sfârșit, un nebun
complet normal va trage de pârghie ca să ucidă
așa cum alte femei normale și nebune trag de pârghie,
primul falus de oțel vâjâie,
o pasăre vine în zbor, carnaval
în salonul închis, ultima
radiație pentru noi și ultimul
praf cenușiu pe acoperișurile caselor
din Germania Centrală, tot felul de
copaci și animale, sunt aruncate
grădina este brăzdată de tango
dansatorii suntem noi.
NOTE
1- Walter Mehring (1896 - 1981) a fost un scriitor german și
unul dintre cei mai importanți autori satirici din Republica de
la Weimar. A fost interzis în timpul celui de-al Treilea Reich și
a fugit din țară.
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2 - Andreas Montag n. 1956 - După absolvirea liceului,
Andreas Montag a urmat școala tehnică pentru bibliotecari
"Erich Weinert" din Leipzig. A studiat apoi la Institutul de
Literatură "Johannes R. Becher". Romanul său "Charlemagne
sau căutarea lui Julie" a fost publicat în 1986 la
Mitteldeutscher Verlag Halle (Saale). A lucrat ca ambalator,
capelan de spital, bibliotecar și, din 1986, ca scriitor
independent, mai întâi în Leipzig, iar din 1988 în Halle (Saale).
În 1990, a participat la concursul Ingeborg Bachmann de la
Klagenfurt. În același an, a devenit membru al redacției
cotidianului Mitteldeutsche Zeitung din Halle, unde din 1996
este șeful departamentului de cultură.
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Claribel Alegria
Rezumat – CV
În cei șaizeci și trei de ani
am trăit
unele clipe electrice:
fericirea picioarelor mele
sărind peste bălți
șase ore în Machu Picchu
zumzetul telefonului
în timp ce așteptam moartea mamei mele.
cele zece minute cât a durat
pentru a-mi pierde virginitatea
vocea răgușită
care anunța asasinarea
Arhiepiscopului Romero
cincisprezece minute în Delft
primul plâns al fiicei mele
Nu știu câți ani am tânjit
pentru eliberarea poporului meu,
anumite morți nemuritoare:
Ochii acelui copil înfometat.
Ochii tăi care mă scufundă în dragoste
O după-amiază de "nu mă uita".
dorința de a mă modela
într-un vers.
un strigăt.
o pată de spumă.
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Clara Isabel Alegría Vides (1924 - 2018), cunoscută și sub
pseudonimul Claribel Alegría, a fost o poetă, eseistă,
romancieră și jurnalistă in Nicaragua-Salvador, o voce
importantă în literatura contemporană din America Centrală.
A fost distinsă cu Premiul Internațional Neustadt pentru
Literatură în 2006.
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E. Ethelbert Miller *
Trecerea Graniței
Stând vizavi de tine la o cafea
Mă gândesc la momentul în care prietenia noastră
a coborât din munți.
Era o zi rece și minerii
nu plecaseră la muncă.
Rupi pâinea în două ca pe două pâini
și de această împărțire avem nevoie acum.
Ceea ce se rupe în firimituri sunt amintirile frumoase.
Părul tău blond e tăiat scurt
și mă întrebi cu ochii dacă l-am observat.
Cum să-ți spun că patria va fi întotdeauna
frumoasă și că tot ce observ ești tu.
Șervețelele noastre împăturite în 10 în pot fi folosite ca arme
le îndoim că și cum întâlnirea noastră de acum ar fi o ședință
de luptă.
Ți-am spus vreodată că ochii tăi sunt o hartă
și că m-aș pierde pe mine însumi dacă te-ai rătăci vreodată?

Notă
* E. Ethelbert Miller este autorul cărții When Your Wife Has
Tommy John Surgery and Other Baseball Stories (City Point
Press, 2021), printre multe alte colecții. Este laureat al unor
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premii și burse de la Virginia Center for the Creative Arts și de
la D.C. Commission on the Arts and Humanities, a fost
președinte al consiliului de administrație al Institutului pentru
studii politice și locuiește în Washington, D.C.
Poezia sa originala "Crossing the line" nu are legătură cu
conflictul din Ucraina.
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Tadeusz Dąbrowski *
Despre lecturi interzise
Aleg sa iau din cărțile lăsate la reciclare
mai ales pentru mirosul lor,
Îmi bag nasul printre pagini, în afaceri care nu sunt ale mele,
apoi mă plimb prin casa altcuiva,
trag cu ochiul în bucătărie și în dormitor.
Dar odată ce mirosul lor a dispărut și cartea este impregnată
cu al meu,
o las în stația de autobuz sau în cutia poștală.
Ocupați non-stop cu crimele lor,
cu viețile lor amoroase,
binele și răul, cu ochii pe timp
și la decor, personajele habar nu au
câte cărți transportă în hainele lor.

* Tadeusz Dąbrowski (născut în 1979) este un poet, eseist și
critic polonez. Este, de asemenea, editor al bimestrialului
literar Topos și director artistic al Festivalului Poetul
European al Libertății.
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Linda Susan Jackson
Fixarea lucrurilor în cuier
Poate, de asemenea, să le ucidă,
dar ea nu avea planuri mari
să trăiască fericită până la adânci bătrâneți.
Ziua de azi este tot ceea ce a putut să realizeze,
plus sunetele răsuflate ale președintelui,
înăbușind anarhia zilei.
Cu douăzeci de ani mai devreme, vocea a părăsit-o,
așa că s-a lăsat de fumat. Când a revenit
a vibrat ca un contralto prăfuit.
Astăzi simte realitatea:
aerul dens de la ploaia de mâine,
o picurare de apă în subsol.
Cele cinci pahare de votcă în respirația lui.
Cămașa lui de corp îmbibată cu
parfumul alteia, un miros
pe care îl purtase în liceu-Shalimar.
Cu douăzeci de ani în urmă, la un moment dat,
l-ar fi tăiat sau împușcat pentru a curăța aerul
dar astăzi nu era acea zi.
Astăzi își privește corpul
cu o oarecare ezitare. E târziu.
e dimineața și trebuie să prepare
un sos pentru diseară.
Îi va fi dor de a sta sau de a pleca?
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Blaise Cendrars
Capul
Ghilotina este capodopera artei plastice
Declicul său
Creează o mișcare perpetuă
Toată lumea știe despre oul lui Cristofor Columb
Care era un ou plat, un ou fix, oul unui inventator
Sculptura lui Archipenko este primul ou ovoidal
Menținut într-un perfect echilibru
Ca un pisc imobil.
Pe punctul său animat
Viteza
aruncă
Valuri multicolore
Zone de culoare
Și se transformă în adâncime
Nudă
Nouă
Totală.
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David Ignatow
În lumina soarelui

Țin o pereche de foarfeci deasupra capului și deschid și închid
lamele pentru a tăia aerul direct de la sursă. Cobor foarfecele
pe pământ și-i lovesc suprafața pentru a o pedepsi pentru
greșelile sale, cum ar fi iarba, copacii, florile și fructele. Întorc
foarfecele cu vârful spre mine și ameninț cu lamele de oțel
larg deschise nasul meu, ochii, gura, urechile. Trebuie să fiu
supărat și pe mine însumi care trăiesc din pământ și din aer.
De ce există durere și suferință? Foarfecă, taie-le, desparte-le
de mine. Foarfecă, al cărui oțel fin strălucește în lumina
soarelui ca un zâmbet cât se poate de vesel, de ce nu sunt eu,
în schimb, ca tine, de vreme ce trebuie să produc durere? Nu
vreau să o simt la alții. Nu vreau să o simt în mine. Nu vreau
să fiu om, tăind iarba și carnea în lumina soarelui.
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Kay Ryan
Galben
Galbenul este original
printre culori,
nu datorează nimic
celorlalte. Mulți dintre
descendenți se întorc
pocăiți și mânjiți
pentru a sărbători galbenul
dar galbenul
este de neatins, nu-i
antisocial dar nici
interesat să stea
la masă cu
gălbenușuri alterate sau
noile culori chartreuses
sau oricare dintre celelalte
abuzuri puse pe paletă..
Galbenul este indiferent
la tentațiile albastrului
și disprețuiește portocaliul,
moneda bastardă a roșului.
Este egoist, da dragă,
se poate spune că e egoist:
dar este dorința primăverii
chiar în acest moment scurt
ca prima notă înaintea venirii ei
sa fie o fantezie din petale
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de orice nuanță,
în afară de salcâm.
Note
Născută în California în 1945 și recunoscută ca fiind una
dintre cele mai originale voci din peisajul contemporan, Kay
Ryan este autoarea mai multor cărți de poezie, printre care
Flamingo Watching (2006), The Niagara River (2005) și Say
Uncle (2000). Cartea sa The Best of It: New and Selected
Poems (2010) a primit Premiul Pulitzer pentru poezie.
Poezia foarte comprimată și densă din punct de vedere ritmic
a lui Ryan este adesea comparată cu cea a lui Emily Dickinson
și Marianne Moore; cu toate acestea, spiritul adesea tăios și
ușurința unică a lui Ryan în ceea ce privește rima
"recombinantă" i-au adus statutul de unul dintre cei mai mari
poeți americani în viață, ceea ce a dus la numirea sa ca poet
laureat al Statelor Unite în 2008. A deținut această funcție timp
de două mandate, folosindu-se de această numire pentru a
susține colegiile comunitare, cum ar fi cel din Marin County,
California, unde ea și partenera sa Carol Adair au predat timp
de peste treizeci de ani. Într-un interviu acordat ziarului
Washington City Paper la sfârșitul mandatului, Ryan s-a
autointitulat o "denunțătoare" care "a pledat pentru colegiile
comunitare mult subapreciate și subfinanțate din întreaga
națiune".
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Eran Bar Ghil
doi
...şi nopţile scufundă casa în adâncuri
îmbrăţişând respiraţia cu zidurile
cum un copil cuprinde mingea
ascultând mirat
murmurul frigiderului
şi foşnetul cărţilor obosite.
ei dorm îmbrăţişaţi şi distanţi
în visuri relaxante, liniştiţi
ca naturile moarte
apoi se apropie copţi şi maturi
încolăciţi ca două vietăţi
ca doi pui contopiţi
într-unul singur
vaza cu flori
povesteşte dragostea lor
mai bine decât prin
palide cuvinte...
***

Israel
1969
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Snopii

Edwin Arlington Robinson *
În locul acela umbrele vântului se rostogoleau,
Grâul verde își schimba natura și firea;
Și, ca printr-o magie imensă și nedeslușită
Lumea se transforma încet în aur.
Si toate... ce a fost vreodată cumpărat sau vândut
Așteptau acolo, cu trupul și mintea;
Și cu acel înțeles
Care spune cu atât mai mult cu cât nu este spus.
Astfel, într-un tărâm
unde nu toate zilele sunt norocoase,
Zilele frumoase au trecut până când, într-o altă zi
O mie de snopi de aur zăceau acolo,
Strălucitori și liniștiți, dar nu pentru mult timp...
Ca și cum o mie de fete cu părul de aur
S-ar putea să se ridice din locul unde dormeau și să
plece.
Din…Dionysus in Doubt (The Macmillan Company, 1925).
Poemul este unul dintre cele câteva sonete petrarchiene (o
formă frecvent folosită de Robinson) incluse în carte. În cartea
Edwin Arlington Robinson (New Directions, 1946), Yvor
Winters a scris că poemul "foloseste o tehnică descriptivă
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pentru a simboliza misterul impenetrabil al universului fizic,
așa cum este văzut în orice moment, în misterul schimbarii”
"Snopii" a apărut pentru prima dată în cartea lui Robinson,

* Edwin Arlington Robinson, s-a născut la 22 decembrie 1869
în Head Tide, Maine, a fost poet și dramaturg. Autor al mai
multor culegeri, printre care Collected Poems (The Macmillan
Company, 1922), The Man Who Died Twice (The Macmillan
Company, 1924) și Tristram (The Macmillan Company, 1927),
fiecare dintre acestea câștigând separat un premiu Pulitzer
pentru poezie. A murit la 6 aprilie 1935.
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Haiku

Matsuo Basho
1644-1694

Un iaz antic!
Cu un sunet din apă
al broaștei care se scufundă.

Eu vin obosit,
În căutarea unui han...
Ah! Aceste flori de glicină!

Strigătul cicadei
Nu ne dă nici un semn
Că în curând va muri.
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Kevin Young *
Umbra

E un loc ciudat
să încerci și să găsești
pe Dzeu
într-o clădire. Mai bine
pe un câmp al cărui proprietar,
dacă există, a lăsat iedera
să îl copleșească, în barăci de tras cu pușca
dărâmate, abandonate
sub verdeața
care nu are granițe
și astfel este frumoasa doar că
Odată văzuta, nu veți mai putea
târziu, în umbră, să vânați
pe acea pajiște pe care am stat
o vreme, neîmpăcat,
fără umbră, apoi am plecat
și iar am plecat.
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Ditty
KEVIN YOUNG
Tu, ești rară ca în Georgia
zăpada. Căzând
tare. Repede.
Umbra unei lumânări.
Frigul,
vraja care surprinde
ne ia prin neașteptate.
Înflorirea prea timpurie,
păcălite, gardenii suflate de
vârtejurile vântului. Smochine verzi.
Nimic nu rămâne. Vreau
să te privesc cum mergi
pe holuri până la gresia rece
din baie toată noaptea, o viață întreagă.
* Kevin Young s-a născut în Lincoln, Nebraska. A studiat cu
Seamus Heaney și Lucie Brock la Universitatea Harvard și,
pe când era student, a devenit membru al Dark Room
Collective, o comunitate de scriitori afro-americani. A primit
o bursă Stegner Fellowship de la Universitatea Stanford, iar
mai târziu a obținut o diplomă de master la Universitatea
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Brown. Este autorul mai multor cărți de poezie, printre care
Brown (2018), Blue Laws: Selected & Uncollected Poems
1995-2015, și Book of Hours (2014). Trei dintre cărțile lui
Young formează ceea ce el numește "o trilogie americană":
To Repel Ghosts (2001), care explorează picturile lui JeanMichel Basquiat; Jelly Roll (2003), o colecție de poeme
despre blues; și Black Maria (2005), un scenariu polițist.
Prima sa carte de poezii, Most Way Home (1995), a fost
selectată pentru National Poetry Series de Lucille Clifton,
care descrie colecția ca fiind recrearea "unei istorii
interioare care este convingătoare, autentică și americană.
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