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Cuvant înainte 

 

Traducerile de Joi 
 

  Acest eBook conține două secțiuni: 

- Traduceri din poeți de limbă engleză (majoritatea  

americani). 

- Traduceri din poeți moderni de limbă ebraică - o reluare 

a unei ediții mai vechi la care am adăugat portretele 

poeților traduși. Grafica acestei secțiuni aparține artistei 

Maia Martin - București. 

  Pentru prima secțiune am adăugat Note cu 

scurte date personale ale autorului tradus și comentariile 

sale despre subiectul poemului ales. Am folosit aici 

pentru  ilustrații desenele speciale semnate de Mugurel 

Bărbulescu - Australia, un pictor interesant, migălos, 

care foloseste cu obstinație  motive geometrice și culori 

inspirate din arta tribală a  aborigenilor Australieni.  

 

  Dedic acest volum prietenului și poetului Liviu 

Cristescu din Constanța – recent decedat - mult prea 

devreme, răpus de boală, dar mai ales de 

frustrarea cronică a unui artist neconformist, puțin 

înțeles de un public  apatic, asediat de serioase probleme 

existențialiste la care toți suntem supuși de Karma anilor 

recenți. 

 

AG – Editura SAGA 2022 
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Renee Gladman    

                              Plan for Sentences #14 

                  

                 In memoriam Arh. Liviu Cristescu  

https://www.poetryfoundation.org/poets/renee-gladman
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Fig #14 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste propoziții vor electriza câmpia cu o adunare a 

negrilor; se vor înnegri și se vor înălța și se vor cliva, 

magnetic, într-un cartier de locuințe 

 

-- 

 

Aceste propoziții vor mărgini vidul, vor mărgini câmpia 

și vor mărgini structura impunătoare; vor grunji și se 

vor înnegri acolo unde poposesc și se vor năpusti acolo 

unde eșuează 

 

-- 

 

Acestea vor flutura și se vor înălța și se vor întuneca cu 

coptul grâului 

 

-- 

 

Aceste propoziții vor fi jumătate din ceva iubitor și 

jumătate din ceva dispărut  
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Fig #20 

 

Aceste propoziții vor alinia câmpia în module de 

ascultare; vor rezista, vor aștepta și se vor apleca în lipsa 

vremii; vor fi calmante pentru câmpie 

 

-- 

 

Aceste propoziții vor face o armonică strânsă și 

învăluitoare în care frazele de legătură se vor întoarce și 

vor gâfâi în miniatură și se vor apleca în lumina surdă 

 

-- 

 

Iar acestea vor distila întrebarea despre vreme -  

"E bine?". "Ești bine astăzi?" Ele vor fluiera și vor 

silabisi 
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Plan Fig #20                                      

 

  



8 
 

Fig #33 
 
Aceste propoziții vor zămisli etericul în formații de 
subjonctive lente și cățărate; ele se vor potrivi cu viteza a 
ceea ce nu s-a întâmplat și a ceea ce nu se știe încă, și 
vor arăta lentoarea acestei viteze 
 
-- 
 
Aceste enunțuri curbe vor subția câmpia; vor gâfâi acolo 
unde vor produce vid, vor face vid acolo unde vor 
despica 
 
-- 
 
Aceste locuri se vor aduna într-o succesiune de scobituri, 
doar mărginindu-se deasupra ierbii, în efigia a ceea ce se 
știe, se vor sfărâma; ele se vor înclina și se vor ține și se 
vor spulbera deasupra vidului, în jurul câmpiei 
 
 
Note 
 
Născută în Atlanta, poeta, romanciera și editoarea 
Renee Gladman a obținut o diplomă de licență la 
Vassar College și un master în poezie la New College of 
California. Gladman, a cărei operă a fost asociată cu 
mișcarea New Narrative, compune proză și poezie care 
testează potențialul propoziției cu precizie cartografică 
și curiozitate.  
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                                  Plan Fig #33 
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Campbell McGrath 

 
 

Scoici, Manasota Key 

  

Abracadabre, auguri, arcuri și aripi de înger, 

Afrodite 

bule, barbunii de mare, 

urechi de copil, 

dinți care sângerează, 

cochilii cu spate crenelat și căngi ascuțite, 

  

 

coji de smochine, cochilii de broască, cochilii de fișier, 

limbă de flamingo, 

rațe, scoici gemene, familia Glycymerididae, 

 

coifuri și semi-copii, 

cochilii de copite și scoici de cal, caval, cașcaval 

  

cutii de bijuterii, alte scoici, 

lăbuțe de pisoi, 

lei de mare, licheni, lichele 

murexes, macrou, cochilii de lună, melampus, 

 

Neptuni, nerite, neodrillia glorioasă, 

măslinul pitic din San Pedro, 

Poseidon 

 

guvizi pestriți 

găini cu nervuri, 

scafandrii înecați, ochi de rechin, viermi tăiați, somoni, 
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tritoni, turbane, turnulețe, 

lalele, trompete, 

traci, tridenți, colți și  umbrele, 

 

unicorni, 

Venus și volute molatice, 

capcane, stridii, stridii cu aripi, fulgere, 

xenofori, 

xenofobj 

 

Zebre de mare 

mișcare browniană. 

  

Pentatonie  pentru cinci vocale  

 

Campbell Mcgrath 

 

Astăzi este o trompetă care pune câinii de vânătoare  

să urle. 

Trecutul este o vulpe pe care vânătorii o jupuiesc. 

Ceea ce nu este spus nu scapă fară un răspuns. 

Iubirea e un cazinou unde îndrăgostiții riscă să joace. 

Viitorul e un marker pe care inimile noastre îl plătesc în 

avans. 

 

Viitorul e o promisiune care nu poate fi garantată. 

Azi, un foc de care șoarecii de câmp fug. 

Iubirea este o căsătorie a sentimentului și a ființei. 

Trecutul este o oglindă pentru a viziona dorințe. 

Nimic nu lipsește fără să lipsească. 
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Nimic nu se împletește decât prin împărțire. 

Viitorul se alege prin ciocnirea atomilor. 

Trecutul - o omisiune care se eliberează mereu. 

Ziua de azi este un banc de ceață în care mă ascund. 

Iubirea este o arsură veșnic infectată. 

 

Iubirea e o ascensiune care se plafonează mereu. 

Nimic nu este căpătat decât prin dăruire. 

Astăzi este un imn pe care cucii îl cântă. 

Viitorul e un râu învolburat care curge. 

Trecutul e un gazon pe care vecinul îl cosește. 

 

Trecutul este un răspuns care nu merită urmărit, 

Nimic nu se face decât prin a face. 

Viitorul este un punct culminant care va urma pentru 

totdeauna. 

Iubirea se câștigă doar prin curtare. 

Astăzi este armistițiul între secerând și regretând. 

 

Campbell Mcgrath  

 

Poezie și ficțiune  

 

Relația lor a fost furtunoasă,  

și chiar mai mult.  Ca și nouă 

 

le place să și-o tragă, 

să se reguleze și să se dea, cu limba și să sugă,  

 

dar apoi devin morocănoși, 

nu se întreabă dacă, ci când  
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va veni sfârșitul. El îi spune,  

-Nu ești numai flori frumoase 

 

și fuste hippie, târfă!  

Iar ea: - Dacă vrei să-ți schimbi  

 

sexul, cumpără un tezaur,  

nu te mai plânge morocănos.  

 

și cvasi-narativ.  

Și așa mai departe.  

 

Își critică reciproc hainele,  

ochiul ei pentru artă, urechea lui pentru muzică, apoi se 

duc la culcare,  

 

și se angajează să mai dea încă o șansă.  

În povestea lor dragoste heterotextuală.  

 

  

NOTE 

Născut la Chicago din părinți irlandezi catolici, 

Campbell McGrath a obținut o diplomă de licență la 

Universitatea din Chicago și un masterat la 

Universitatea Columbia. Influențat de Walt Whitman, 

James Wright, Sylvia Plath și Rainer Maria Rilke, 

McGrath scrie preponderent versuri libere, poeme cu 

linii lungi și texte profund implicate în cultura populară 

și comerțul american. Un maestru al poemului lung, a 

scris, de asemenea, multe poeme în proză, precum și 

versuri mai scurte. 
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Avraham Shlonsky  

(1900 - 1973) 

 

Discursul unui locatar despre al său cartier 

 

Blocul în care stau are 5 etaje 

Toate ferestrele stau căscate spre cele ale vecinilor 

Ca fața cuiva lipită de un geam 

 

70 de linii de autobuz circulă în oraşul meu 

Toate sufocante, de la duhoarea corpurilor 

Rulează autobuzul 

Rulează 

Rulează până-n inima oraşului 

 

Ca şi cum nu s-ar putea muri de plictiseală şi aici- 

în cartierul meu. 

 

Pe gustul meu, cartierul ăsta e prea mic, 

Dar aşa mic cum e, are în el toate naşterile, toate 

decesele, 

Şi tot ce, între naştere şi moarte, 

se petrece în marile oraşe al lumii.. 

Chiar până şi copiii care îşi pasează cu iscusință farfurii 

zburătoare, 

 

Şi trei cinematografe. 

Dacă nu-s mulţumit de plictisul care-l am acasă 

Îl pot căpăta într-unul din ele. 
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Blocul în care stau are cinci etaje,- 

Cel care a sărit pe fereastra din faţa mea 

Se mulţumeşte doar cu trei. 

 

Traducere - AG din Revista Continuum no 6-2009 , cu 

permisiunea doamnei Marlena Braester 
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Jane Hirshfield  
                                - n.1953-  
 
 
 
 
 
 
 
Cuvinte 
 
Cuvintele sunt loiale. 
Indiferent de numele pe care îl dau, ele iau partea. 
Așa cum cuvântul curaj va strânge după aceea la fel de 
bine  
fetița soldat speriată care stă de o parte  a sârmei 
ghimpate,  
băiatul soldat speriat care stă de cealaltă parte. 
Lutul morții, se privesc unul pe celălalt cu ochii larg 
deschiși. 
Iar cuvintele - care iubesc pacea, iubesc bârfa - refuză 
să-i condamne. 
 
     -2016 
  
 
În a cincea zi 
 
Jane Hirshfield   
 
 
În a cincea zi 
oamenilor de știință care studiau râurile 
li s-a interzis să vorbească 
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sau de a studia râurile. 
 
oamenilor de știință care studiau aerul 
li s-a spus să nu vorbească despre aer, 
iar cei care lucrau pentru fermieri 
au fost reduși la tăcere, 
ca și cei care lucrau pentru albine. 
 
Cineva, din adâncul Ținuturilor rele, 
a început să posteze fapte. 
 
Faptelor li s-a spus să nu vorbească 
și au fost îndepărtate. 
Faptele, surprinse vorbind, au tăcut. 
 
Acum erau doar râurile 
care vorbeau despre râuri, 
și doar vântul vorbea despre albinele sale, 
 
în timp ce mugurii neostoiți ai pomilor fructiferi 
își continuau  transformarea spre a deveni fructe 
 
Tăcerea vorbea cu voce tare despre tăcere, 
iar râurile continuau să vorbească 
despre râuri, despre bolovani și despre aer. 
 
Obligate de gravitație, fără urechi și fără limbă, 
râurile neexperimentate au continuat să vorbească. 
 
Șoferii de autobuz, magazionerii de marfă, 
scriitori de coduri, mașiniștii, contabilii, 
tehnicienii de laborator, violonceliștii au continuat să 
vorbească.  
Au vorbit, a cincea zi, despre tăcere. 
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Am vrut să fiu surprinsă 
                                                                     -2017 
 Jane Hirshfield   
 
 
La o astfel de cerere, lumea devine serviabilă. 
 
Doar în ultima săptămână, un porc spinos rotund, 
părea la fel de surprins - de mine. 
 
Bărbatul care a înghițit un mic microfon 
pentru a înregistra sunetele corpului său, 
fără să se gândească cum ar putea să-l scoată. 
 
Un sandviș cu varză și muștar pe pâine marmorată. 
 
Cât de ușor au fost prinși păianjenii mari cu un pahar de 
plastic transparent 
i-a surprins chiar și pe ei. 
 
Nu știu de ce eram surprinsă de fiecare dată când 
începea sau se termina o iubire. 
Sau de ce de fiecare dată când apărea o nouă fosilă, o 
planetă asemănătoare Pământului sau un război.  
Ceea ce nu ar fi trebuit să fie atât de surprinzător: 
eroarea mea după eroare, recunoscută atunci când 
apărea pe chipurile altora. 
 
Ceea ce nu a surprins îndeajuns: 
așteptarea mea zilnică pentru o continuitate 
și apoi că atât de multe au continuat, pe când altele atât 
de multe nu   
 
Râulețele mici care încă curgeau la vale atunci când nu 
ploua. 
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Ziua de naștere a unei surori. 
 
La fel, perseverența încăpățânată și curtenitoare. 
Faptul că și astăzi te rog înseamnă te rog, 
că bună dimineața este încă luată ca bună dimineața, 
 
și că atunci când mă trezesc, 
muntele îndepărtat de la fereastră rămâne un munte, 
orașul împrumutat din jurul meu este tot un oraș, și în 
picioare. 
 
Aleile și piețele sale, cabinetele stomatologilor, 
farmacie, magazinul de băuturi alcoolice, Chevron. 
Biblioteca municipală care nu percepe - ce surpriză 
fericită - amendă pentru cărțile întârziate: Borges, 
Baldwin, Szymborska, Morrison, Cavafis. 
 
                                                                         -2018 
 
 
 
Jane Hirshfield (n 1953-) 
este autoarea a nouă colecții de poezie, printre care și 
The Beauty: Poems (Alfred A. Knopf, 2015), care a fost 
candidată pentru National Book Award. A fost 
președinte al Academiei Poeților Americani între 2012 
și 2017. 
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Dana Littlepage Smith 
 

Soția lui Lot 

 

                          Nu te uita în spatele tău. 

                                                                  Gen. 19:17 

 

O greșeală atât de simplă.  

Se spune că m-am întors să mă uit; 

în loc să-i ascult. Nu știam: doar morții 

pot suporta muzica sferelor   

 

Prinse în pelerina mea, acordurile dure ale haosului: 

țipătul de copil, litania mamei care îi cheamă pe nume 

pierderea care instantaneu o dezminte. 

 

Și apoi inimaginabilul: între 

explozia cremenei și pocnetul fierului, am auzit 

arsura aripii de molie arsă, 

 

cum crinul cu petalele sale se transformă în foc alb, 

dar mai mult decât acestea, pașii 

unui bărbat gol care aleargă spre nimic. 

 

Și astfel am ales această saramură, 

acum cristalele se schimbă. Sarea se dizolvă 

și vreau să vorbesc. 

 

Curvă a tuturor speranțelor, acum cred 

că unele povești supraviețuiesc 

pentru a-și reface finalul.  
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Donika Kelly  
 

 

 

 

 

 

 

Căprioara 

 

 

Am văzut întâi corbul, peste umărul trântit 

în noroi, apoi umbra lui, apoi carcasa 

 

de oase care se ridica din noroi. dezgheț de 

Ianuarie, căprioara neetichetată, cu capul intact - frânghia 

 

înfășurată în jurul gâtului ei, albastră și artificială. 

Mai jos de gât, trupul s-a golit, 

 

mușchii au fost măcelăriți haotic 

fără îndoială, în vreo scorbură întunecată, coastele răzuite  

 

de un gri murdar, cu resturi de carne și grăsime. 

Priviți: toate astea erau în afara sezonului, căprioara 

 

aruncată pe marginea drumului, zăpada topită... 

chiar și eu, stând deasupra cadavrului, 

 

și de ce? Corbul dispăruse de mult, ce oare 

a marcat linia dintre iarnă și primăvară? 

  

                                           ** 
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Sanctuarul  

                                      Donika Kelly 

 

Bazinul, de la maree, se încrețește ca o femeie 

în cea mai mică versiune a ei însăși, 

sângerând peste tot ce o atinge. 

  

Oceanul, vreau să spun, nu o femeie, umplut 

cu dantelă de plastic, și mai aproape de   

punctul de dispariție, ceva maro sparge suprafața - om, 

  

poate, o mână sau un picior sau o insulă  

de gunoi - dar nu, e doar o grădină de alge. 

O viață sălbatică. 

  

Aceasta este o rugăciune precum   

ariciul de mare este o rugăciune, cum steaua de  marea 

este o rugăciune, ca vidra și castravetele... 

  

ca și cum aș ști ce înseamnă rugăciunea.  

  

Eu numesc asta dificultatea necredinciosului, 

sau, altfel spus, trezirea, în fiecare dimineață, fără un 

Dumnezeu.  

  

Cum să înțelegem, așadar, ce merită salvarea 

și ce merită să sufere. 

  

Cine. 

  

Sau, mai bine zis, ce trebuie să 

fi adăpostit și ce trebuie abandonat.  

  

Cine. 
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V-aș cere să vă imaginați o tânără fată, 

nu mai mare de zece ani, dar nici mai mică, 

într-o excursie la un centru de salvare marină.  

 

 

Puteți să o vedeți? Este condusă la porțile care separă 

leii de mare răniți de casa lor și de clasă. 

Cum își dorește fata o salvare pentru ea însăși: 

  

să-și revendice propria voce lătrătoare, să se bucure 

de propriul ei miros și de corpul ei brun și elegant,  

de degetele ei 

împletite în gardul închisorii. 

 

                                              ** 

 

 

Note 

 

Donika Kelly este autoarea volumului de versuri Aviarium 

(500 Places, 2017) și a colecției de versuri Bestiary 

(Graywolf, 2016), câștigătoare a Premiului de poezie Cave 

Canem 2015, a Premiului Hurston/Wright 2017 pentru poezie 

și a Premiului Kate Tufts Discovery 2018. Bestiary a fost, de 

asemenea, inclusă pe lista lungă pentru National Book Award 

și a fost finalistă pentru Lambda Literary Award.  A obținut 

un master în scriere de la Michener Center for Writers și un 

doctorat în engleză de la Universitatea Vanderbilt. Este 

profesor asistent la St. Bonaventure University, unde predă 

scriere creativă. 
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Else Lasker-Schüler 
 
Reconciliere 
 

traducere de Babette Deutsch și Avrahm Yarmolinsky 
 ( AG din engleză) 
 
(Pentru mama mea) 
 
O mare stea va cădea în poala mea... . . 
Vom veghea în această noapte, 
 
Rugându-ne în limbi 
Care sunt cioplite ca niște harfe. 
 
Ne-am împăcat în noaptea asta... 
Atât de deplin ne copleșește Dumnezeu. 
 
Inimile noastre sunt doar copii, 
Dornice de somnul dulce și obositor. 
 
Și buzele noastre s-ar săruta una pe alta, 
De ce te temi? 
 
Inima ta nu se învecinează cu a mea... 
Sângele tău îmi colorează mereu obrajii în roșu. 
 
Ne-am împăca în noaptea asta, 
Dacă ne strângem unul în brațele celuilalt, nu vom pieri. 
 
O mare stea va cădea în poala mea. 
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“Reconciliere" a apărut 
pentru prima dată în 
originalul german ca 
"Versöhnung" în cartea lui Else Lasker-Schüler Meine 
Wunder (Dreililien-Verlag, 1911), iar mai târziu a fost 
inclusă în Contemporary German Poetry (John Lane The 
Bodley Head Ltd., 1923), tradusă în engleză de Babette 
Deutsch și soțul ei, Avrahm Yarmolinsky. În introducerea 
antologiei, Deutsch și Yarmolinsky scriu despre Lasker-
Schüler că ea "dizolvă lumea [. . .] îi toarnă masa fluidă în 
bolul de aur al pasiunii. [. . . .]. Se deosebește de 
majoritatea contemporanilor ei, care  iubesc mai puțin 
individul,  și mai mult întreaga umanitate". 
 
NOTE 
 
Else Lasker-Schüler ( 1869 - 22 ianuarie 1945) a 
fost  poetă și dramaturgă germano-evreică, celebră 
pentru stilul său de viață boem în Berlin și pentru poezia 
sa. A fost una dintre puținele femei afiliate la mișcarea 
expresionistă. Lasker-Schüler a fugit din Germania 
nazistă și și-a trăit restul vieții la Ierusalim. 
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Ladan Osman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la soare la vid 
 
Nu-mi pot muta privirea 
și nu am ales asta. 
Am fost o adunătură de atomi. 
Am fost o scânteie dezasamblată. 
Am dorit impresii. 
Am vrut să am urmași. 
 
Atunci Domnul mi-a spus: 
Să presupunem o fiică. 
Îți face plăcere? 
 
Imens. Imensurabil. 
Dar nu eram eu însămi o fiică, 
și nu aș putea fi mama unei fete sau mai multe 
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Așa că mi s-au dat toate fiicele. 
Toate florile, toate fructele. 
La început, am fost o lampă 
legănată deasupra unei grădini acoperite. 
Rădăcinile, sugeau țărâna, 
și s-au răspândit 
peste tot pe pământul timp de eoni. 
Privirea mea a căutat spre orizont. 
Originea mea s-a încețoșat. 
Ochii mei căutau la nesfârșit 
 
L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate un drum, 
să-mi dea pleoape, să-mi dea un văl. 
Să-mi dea un acoperământ, ca oricare altul. 
Doamne, te rog. Te rog să mă ușurezi, Doamne. 
până când Dumnezeu s-a săturat de oboseala mea 
și mi-a fixat o întâlnire. 
Dumnezeu a spus: Așteaptă. A repetat: Așteaptă. 
Ți-am dat fiice peste fiice. 
Nu ești mulțumit? 
Nu cunosc plăcere. 
Nu știu ce am devenit. 
Dumnezeu a spus: Ruga ta este de neînțeles. 
Acum Mă cunoști. 
Nu există nici o brazdă între noi. 
 
Toți oamenii își întorc fața spre tine, 
dar, cu adevărat, ei se întorc pe o cale. 
Ei întârzie acasă. 
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În seara asta 
 
Ladan Osman 
 
În această seară e un om beat, 
cămașa lui murdară. 
 
Nu există un cuplu care să discute lângă tomberoanele 
de reciclare, 
care să mă ajute să-mi descarc plasticele. 
 
Nu există nici măcar pisica albă și neagră 
care se balansează elegant pe buza tomberonului de 
gunoi. 
 
Există doar mirosul de respirație acră. Transpirația de 
pe gulerul cămășii mele. 
O sticlă de apă minerală care se rostogolește sub o 
mașină. 
Eu, în pantalonii mei de pijama prea mici, stivuind sticle 
de suc peste sticlele de suc ale vecinilor. 
 
Mă uit să văd dacă nu cumva e cineva sus, care bea în 
balcon. 
 
Îmi spun că o să-i fac cu mâna. 
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Soare pentru Dumnezeu 
 
 Ladan Osman   
 
 
 
Copiii mergeau. 
Apoi au început să alerge. 
De ce alergăm, a întrebat unul dintre ei? 
Nimeni nu știa. Au alergat mai repede. 
Au început să râdă. 
De ce râdem? 
Nici unul nu știa. Au râs și mai mult. 
Era ajunul războiului, dar ei nu știau. 
Copiii mergeau. 
Părinții copiilor mergeau. 
Părinții părinților lor mergeau. 
Umbrele lor se revărsau în față. 
Umbrele lor rămâneau în urmă. 
Apoi, toți au început să alerge. 
Nimeni nu râdea. 
 

 
        ** 

Note 
 
Ladan Osman  este  poet și profesor somalez-
american. Poezia sa este centrată pe moștenirea sa 
somaleză și musulmană și a fost publicată în mai multe 
reviste literare importante. În 2014, a primit premiul 
anual Sillerman First Book Prize pentru colecția sa The 
Kitchen Dweller's Testimony. 
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Bernard Ferguson  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așteptând o trăsură, orice 
 
Sunt numeroasele litere produse de magnolii 
în timp ce se deschid - una, apoi alta, apoi alta. 
o scrisoare pe care nu o cunosc încă -  
ceea ce face ca orice   
inimă rănită să pară și mai rănită și,  
în ciuda șanselor sale, 
nu merită timpul citirii.  



32 
 

credeam că m-am obișnuit cu asta  
stăteam în câmpul înverzit, am faima de  
povestitor și mi-am fluturat brațele 
ca să pot, în sfârșit, să fiu revendicat, să fiu dus de val. 
dar nu a coborât nimic bun. nicio formă aviară, 
nici un nor, doar un roi de lucruri albastre: 
amurgul alungat, se retrage, cu o tentă de opal. 
  
 
clar, am mai fost singur înainte, spun mereu, dar nu 
așa. Trebuie să supraviețuiești sezonului rău  
ca să ajungi la anotimpul răsturnărilor, al magnoliilor  
care conduc lupta. Deși asta nu este soluția, 
așa îi spunem acolo de unde vin eu  
există o singură eră, impenetrabilă 
care începe la fel de repede cum se termină. 
 
 
NOTE 
 
 
 
"Uneori, singurul mod de a pune capăt unei vieți și de a 
începe una mai bună este ca cei dragi, toți, să te trădeze. 
Trădarea a sosit pentru mine în primăvara anului 2021 și, 
în unele zile, amețită de ea, tot ce puteam să fac era să mă 
plimb prin Prospect Park și să mă minunez - încă mă 
puteam minuna - în fața magnoliilor care conduceau 
atacul, inversând toate rănile iernii. Acest poem a fost 
unul dintre singurele cuvinte pe care am reușit să le 
rostesc în timp ce mă aflam în interiorul acelei epoci de 
amețeală și pierdere." 
 
                                                     Bernard Ferguson 
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 Nu cred că ar trebui să ne supunem trupurile la 
violența care ne cheamă afară. 
  
  
 
        eu aș putea vorbi despre cartier 
 
             acel tărâm perfect de lapte dulce și vânătăi 
 
      care a dat naștere tuturor negrilor la care țin cel mai 
mult sau aș putea  
 
                să vorbesc despre locul unde soarele este 
răzbunător și înflăcărat 
 
      de a stoarce pielea de ceea ce i se cuvine pentru toți 
acești 
 
                                     anii de vervă și lumină fantastică, 
dar cu adevărat, 
 
      vorbesc, de data asta, de albul presărat în 
 
                  tundră și de fantomele singuratice de care ne 
protejăm 
 
      cu penele moi ale unui animal dispărut și distrus, 
 
fantomele care sunt flămânde să tragă căldura 
 
      pe care am reușit să o păstrăm în gură și să o 
împachetăm  
 
       în gâturile noastre și am înțeles: Dumnezeu cântă 
prin crăpăturile 
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      frunzișului până când ceva mai sinistru       
     îi ia locul, dar cum pot să vorbesc 
 
      copiilor mei când vor sosi, când vor întreba de 
numele   
 
                                            râului bun din care au fost scoși  
 
      pentru a fi aici și a avea brusc nevoie de protecție? 
 
                             la cine te gândeai, de fapt, vor întreba ei, 
 
      când totul este atât de dornic să sugă sânge? 
 
_____________  
 
 * Bernard Ferguson este un poet din Bahamas, eseist și 
candidat la masterat la New York University. În prezent 
lucrează la o carte de non-ficțiune, The Climate 
Sirens   despre uraganul Dorian, efectele schimbărilor 
climatice asupra statelor insulare mici în curs de 
dezvoltare și despre cum secole de nedreptăți  - cum ar fi 
colonizarea, sclavia și numeroasele inegalități la scară 
locală și globală - au ajuns să provoace criza climatică.  
Bernard este câștigătorul Premiului Hurston/Wright 
College Writers Award 2019, câștigător al concursului 
Discovery Contest 2019, câștigător al Premiului de 
poezie Robert și Adele Schiff 2019 al The Cincinnati 
Review, câștigător al Premiului de poezie The 
Breakwater Peseroff 2019, câștigător al Premiului de 
poezie Nâzım Hikmet 2019 și bursier Gregory Djanikian 
la Adroit Journal. A fost redactor asistent la Washington 
Square Review. 
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Timothy Liu (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimic altceva decât adevărul,  
așa să mă ajute Dumnezeu 
 
Nouă lămpi în formă de cădelnițe înghesuite 
atârnate de tavanul unui tribunal, patruzeci 
scaune de lemn cu fața la un ecran video. 
Aceasta este America. Juriul 
și fanfara simbolică a spargerii 
de la rutina zilnică, bărbați și femei  
cu coșuri de fructe tropicale pe cap. 
Justiție pentru toți și ceva timp de distracție. 
Dionne Warwick într-o rochie lungă până la podea 
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fără să cânte. Încearcă să-și agațe fanii în schimb, 
pe rețeaua Prietenilor Deranjați: Atinge-mă 
pentru că nu am format încă numărul 1- 900  (2).  
America, vorbește cu mine!  
Ceasul se oprește din ticăit, dar cineva 
continuă să țină un microfon lipit de buzele noastre. 
 
                                          *** 
 
Tăcerea 
 
 Timothy Liu 
  
A scos costițele din cuptor. 
și le-a așezat la răcit pe o farfurie 
înainte de a părăsi apartamentul ei. 
Nu știam cât de mult să aștept, 
și am început să mănânc carnea rece când am decis 
  
că mama nu se va mai întoarce. 
  
Nimeni nu știa despre arma pe care o ținea  
în poșetă până când autoritățile 
m-au sunat - un pistol de calibrul 38 
cu un mâner de sidef și un trăgaci 
pe care chiar și ea îl putea apăsa cu ușurință... 
mașina ei încă așteaptă să fie remorcată  
dintr-un șanț de pe marginea drumului 
  
când au ajuns la fața locului. 
  
* 
  
Ieri dimineață, mă sprijineam  
peste o chiuvetă de bucătărie, soțul meu  
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dormea la etaj. Între sforăiturile lui  
înăbușite sub o plapumă  
și un încălzitor electric portabil care ținea  
dormitorul nostru cald, am știut  
că pot să plâng cât de tare vreau  
  
fără să-i deranjez visele. 
  
* 
  
La arena sportivă, între două spectacole muzicale  
și nori de droguri, i-am trimis un mesaj iubitului meu  
o poză de unghi larg a scenei... 
semnalul telefonului meu celular 
sălta înainte și înapoi pe ecran  
deci trebuia să trimit mesajul din nou  
ca textul să nu să se piardă ore lungi în eter, chiar zile 
întregi. 
  
Tăcerea este agonie. 
  
Terapeutul meu spune: Nu e vina ta.  
Nu aveai cum să știi   
exact unde se îndrepta mama ta. 
  
Atunci de ce am rămas plângând 
în bucătăria mea, la zeci de ani după ce s-a întâmplat? 
  
Când m-am dus sus și m-am așezat  
lângă soțul meu, el a putut simți  
că salteaua se mișca sub greutatea noastră   
chiar dacă eu mă simțeam mult mai ușoară  
după ce am privit frânghiile translucide de jeg  
coborând în chiuvetă, cu brațele  
în jurul meu când l-am întrebat dacă nu cumva 
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era treaz, știind că nu era. 
  
* 
  
Câte iubiri derapează  
atunci când un mesaj care a fost trimis  
nu reușește să treacă? Câte mame  
dispar prin ușa de la bucătărie  
și nu se mai întorc niciodată - mâncarea de pe masă 
e ultima masă pe care o vor servi vreodată? 
  
* 
  
Iubitul meu mi-a răspuns prin SMS: Unde ești acum?  
Neavând nicio idee despre unde am fost și 
prin ce treceam, mi-a trimis din nou un mesaj: 
  
Aș fi vrut să fiu acolo cu tine. 
  
  
Iarna 
 
Timothy Liu 
 
            Cât timp patul pe care l-am făcut împreună 
ne va ține acolo? Obrajii tăi ciopliți mi-au zgâriat pielea 
de seară până în zori, un norișor de particule împrăștiat 
acum, insule de spumă de ras  care se scurg încet în 
spirală, picături de sânge care se preling în apa roz în timp 
ce îți sărut ceafa, fețele noastre încadrate în interiorul 
unei oglinzi de cabinet medical.  
Lama din mâna ta sculptează un portal din aburi, noi doi 
ca doi băieți în spatele unui geam mat  care își iau rămas 
bun cu mâna în timp ce o mașină pleacă  în iarnă. Toate 
astea au trecut neobservate până acum - ceștile goale de 
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cafea se îngrămădesc în chiuvetă, copiii din cartier se 
afundă până la gât în grămezi de frunze de toamnă. 
Cum scad lunile pe un calendar de bucătărie ca niște 
muște înghețate, sezonul de gripă la apogeu  
urmat  de un tren de semne XXX făcute cu markerul- 
nopți pe care le petreceam despărțiți. Moartea trebuie să 
lucreze în acest fel, un șir de apeluri de departe, care 
aduc  sunetul vocii tale pe robotul nostru, la  mărturisi-
rea mută a inimii mele... care nu se mai aude. Cât timp va 
dura până când ne vom întoarce de la flori, mâna ta oarbă 
care se întinde dincolo de umerii noștri imobilizați la pat 
ca să apăsăm pe alarma la intervale din ce în ce mai lungi 
- până când o vei opri complet. 
 
NOTE 
 
 (1)  Fiul unor imigranți chinezi, poetul Timothy Liu  
s-a născut în San Jose, California. A obținut o diplomă 
de licență la Universitatea Brigham Young și un 
masterat la Universitatea din Houston. A petrecut doi 
ani ca misionar în Hong Kong, deși nu mai practica 
mormonismul. Liu îi numără printre primii săi mentori 
pe poetul galez Leslie Norris, poetul Richard Howard și 
scriitorul Gordon Lish. 
Acordând atenție constrângerilor formale, cum ar fi 
silabele, poezia lui Liu explorează identitatea, violența, 
sexualitatea și puterea mărturiei. În interviuri, Liu a 
abordat rolul imaginilor sexuale explicite sau violente în 
poezia sa, declarând: "Limbajul este erotic, intenționat 
sau nu. Unele dintre poezii ... se joacă și cu tabuurile 
culturale și, prin urmare, sunt obscene, adică "în afara 
scenei". ... Multe dintre poemele mele caută să pună în 
scenă tropisme și situații lingvistice care au fost în mare 
parte lăsate în afara discursului poetic, eliberând astfel 
energii textuale pe care cultura noastră caută să le 
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suprime." Făcând o recenzie la Of Thee I Sing, Danielle 
Pafunda a observat: "În pagină, Liu ocupă un spațiu 
paradoxal, tropiile sale identitare devenind vehicule 
pentru limbaj, iar limbajul complicând vehiculele pe 
care călătorește." 
 
(2) numerele care încep cu 1-900 sunt pentru informații 
sau servicii diverse și taxate mai scump.  
 
  



42 
 

Gerard Malanga 

Elefant Armaghedon 
           
Se întorc la locul de unde au venit cu ochii în lacrimi, 
cu psalmii lor trâmbițând în aer. 
Ei stau mereu de veghe; 
păzind mormintele fantomelor lor și ale celor din 
neamul lor. 
Ei nu vor uita.  Nu vor duce lipsă de amintiri. 
Ei se întind în mătasea verde... 
  
Viermele intergalactic 

 

Ne-am prăbușit într-un codru 

am fost galactic teleportat cu puiul meu de cloșcă 

până când s-a înțepat la cioc 

Am  intrat în sfera terestră, apoi 

am învățat să căutam furnici, 

după luciul pe care-l  lăsau ca un fulger printre brăduți. 

Viața grasă e somn. Bănuiesc viața și o dorm, 

adânc . Aici se iubește în calm. 

Mă trezesc atras de ambalaje de hrană, de ouă fertile 

mulate, de soare, de pietrișuri vulcanice, 

de viermi locali, la vânătoare, e de vânat sub o veche 

pălărie când e mișcată. 

toate sunt scoarțe, bune pentru a dormi. 

Cu limba-sabie, cu picioarele de colț, mă trântesc 

somnolând 

și oriunde aș pune capul 

este exact ce trebuie.  

Somnul mă trage acolo.  
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 Les Murray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invenția porcilor 

  

Vine marele nostru incendiu de vegetație 

porcii, eliberați din coteț, au refuzat să renunțe 

la pavajul lor de pietriș și rahat. 

Alte fiare au fugit cu capul înainte, biciuind 

 

cu organele genitale pliate la maxim. 

Mamele umane și-au învățat copiii să se scufunde în 

pârâu. 

Tații galopau, în galeșul flăcărilor dezbrăcând 

iarba la călcâie și pe lângă ei 

 

prea iute pentru a aprinde vreo casă. 

Un cal s-a copt într-o magazie de tablă, 
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păsările de curte, goale, zăceau moarte 

după ce au fost jumulite în timpul zborului  

 

dar acolo unde se înghesuiseră porcii 

doar urme albe și pufoase de copite duceau 

în vânt, la un teren negru,   

și niciunul nu a rămas sălbatic 

în regiunea noastră. 

  

Marja de diferență 

  

Unu și unu fac doi, 

a spus matematicianul.     

Până acum au făcut cinci miliarde, 

a spus demograful, sau  de zece 

ori mai mult, dacă numărăm morții. 

 

NOTE 

        Les (Leslie Allan) Murray a fost considerat cel mai 

important poet australian al generației sale. A crescut în 

sărăcie la ferma bunicilor săi din Bunyah, New South 

Wales, un district în care s-a mutat din nou cu familia în 

1985. Laureat a numeroase distincții pentru poezia sa și 

adesea numit "Bush-bard" al Australiei, numeroasele 

colecții de poezie ale lui Murray au inclus The Ilex Tree 

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

ambele câștigătoare ale Premiului Grace Levin pentru 

poezie; Subhuman Redneck Poems (1996), câștigătoare 

a Premiului T. S. Eliot Prize for poetry și o alegere a UK 

Poetry Society; Learning Human (2000); Conscious and 

Verbal (2001); Poems the Size of Photographs (2004); 
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Taller When Prone (2011); New Selected Poems (2014); 

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

cărții Killing the Black Dog: A Memoir of Depression 

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

cele 100 de comori vii australiene. 

Subiectele recurente în opera lui Murray sunt istoria și 

peisajul Australiei, coloniștii albi, viața indigenilor, 

familia și peisajul rural. Poetry Book Society a spus 

despre The Biplane Houses (2006): "Preocupările sale ... 

sunt abordate în poeme care variază de la polemică și 

jocuri de cuvinte la lirism și mit." Operele sale sunt pline 

de imagini ale peisajului australian, dar Dan Chiasson a 

observat "cheia pentru Murray ... nu este peisajul, ci 

furia. Cât de firesc este ca înregistrarea aleatorie să se 

mărginească la dispreț", scrie Murray, identificând polii 

temperamentului său combustibil". 

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

explicat că alcătuirea poemelor sale are loc într-o 

transă: "Este o integrare a trupului-minte, a minții 

visătoare și a minții conștiente la lumina zilei". 

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

distins cu Medalia de Aur a Societății de Literatură 

Australiană și cu Medalia de Aur a Reginei pentru 

Poezie.   

Murray a murit în 2019, la vârsta de 80 de ani. 
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Joshua Jennifer Espinoza  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apus de soare și copacul cu flori mov 

 

Vorbesc cu un ecran care mă asigură că totul este în 

regulă. 

 

Nu sunt stricată. Nu sunt deprimată. Sunt pur și simplu 

 

în contact cu condițiile materiale ale vieții mele. Este 

 

sfârșitul lumii, și e bine. Oamenii râd 
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despre asta, motoarele de auto-ajutorare scuipă 

 

în timpul căderii  în gol. Nu și eu. Am plecat și mi-am 

pierdut 

 

simțul umorului atunci când am avut cea mai mare 

nevoie de el. De aceea eu... 

 

vorbesc cu rotocoale de fum  într-o scenă. Dansez 

împotriva limbajului 

 

și abandonez versurile la jumătatea drumului, ca unul cu 

 

gâtul rupt. Mă plimb prin curtea din față, 

 

ca o furnică mică pierdută pe vârful unui cactus răsucit. 

 

 Păsările zboară înăuntru și în afara ramurilor 

strălucitoare. 

 

O grădină înflorește mare în gâtul meu. Culorile și viața 

 

conspiră împotriva ideii mele de lume. Trebuie să 

 

râd până la plâns, să fac un ocean pentru a ateriza 

 

în această mare de flăcări. Iată-mă aici.   

 

O altă după-amiază de iarnă târzie, apusul de soare și 

copacul cu flori mov 

 

fac tot posibilul să mă țină în viață. 
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NOTĂ 

 

 * Joshua Jennifer Espinoza (n. 1987) este poetă 

americană din Riverside, California  și este profesor 

invitat de limba engleză la Occidental College din Los 

Angeles, California.   

Lucrările lui Espinoza acoperă subiecte precum boala 

mintală, ieșirea ca femeie transgender, precum și teme 

universale precum dragostea, durerea, furia și 

frumusețea. 
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Katie Ford 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pământ 

 

Caii sălbatici s-au grupat în ultima lor noapte. 

Unul s-a ascuns de căldura morții care cobora. 

în timp ce alți trei au ieșit din pădurea de lemn cioplit 

 

Trebuie să lași totul aprins 

lumina orașului 

lumina Damascului, și tot ceea ce este alimentat cu 

combustibil 

În afară de ochii tăi lipiți pe aceste trupuri de animale. 

 

Specie cu specie, lumină cu lumină. 

Cât despre gloabele alea, ele reprezintă pentru voi 

O reglare de conturi atât de nedreaptă încât nici măcar 

nu te sperie.   
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Anne Carson 
 

 

 

 

 

 

 

Beckett   

 

A merge în vizită la mama mea e ca și cum ai începe o 

piesă de 

                 Beckett. 

   Știți senzația aceea de scufundare prin crusta, 

negrul pal, a unei camere mici. 

            cu pereții prea apropiați, atât de ușor de cunoscut. 

Clinchetul și dispariția lentă a jucăriilor care aparțin 

memoriei. 

   dar care apar greșit aici, vagabonde și sufocate 

         pe o pagină de durere, 

            Mai rău,  spune ea când o întreb. 

Și ca la Beckett un umor înalt pășește afară din 

ochiul ei... 

         "Am ieșit să vâslim pe lacul Como"... 

          ără să ajungă la buze. 

Iubirea noastră, acel foc pe jumătate nebunesc, 

se năpustește în jurul camerei 

                                              biciuind totul 

și apoi se ascunde din nou. 
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Omotara James 

 

Un fler pentru limbaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ea nu a fost ușoară, este un lucru pe care îl spunem noi 

despre cineva pe care îl iubim. Tatăl meu 

spunea asta despre mama lui. 

cuvintele bunicii  pot tăia de la distanță, 

dintr-o altă cameră, până în ultimii ei ani de viață. 

Expresiile de pe chipul ei erau larg 

relatate.  Nu neapărat conținutul 

opiniilor,  ci modul în care era împachetat și transmis 

la ușa ta. Se poate spune că avea un fler 

pentru limbaj, dacă era un limbaj de Trinidad. 

Motiv pentru care nu am avut altă opțiune decât să râd, 

într-una din ultimele dăți când am văzut-o, 
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strălucitoare ca o catifea, în carnea ei maro închis, 

amintindu-și de mine, sub semnele demenței timpurii, 

ca o mică și drăguță negresă, într-o viață mai fragilă 

mai fragilă decât cea care urla în copilăria mea, 

Grasa- Grasaa-Boom-Booom. Zâmbetul ei atârna 

de vocala lungă, ca o coadă de pisică, întoarsă în sus 

spre lună. Vezi tu; e un miracol că încă mai iubesc 

rima, coincidența dintre limbaj și timp. 

NOTE 

"Limbajul este un ticălos. Dacă încerci să îl blochezi sau 

să îl restricționezi, s-ar putea să-ți scape. Dacă încercați 

să îl fermecați, s-ar putea să riposteze. Examinați-l de la 

distanță, și priviți-l cum aleargă direct în brațele voastre. 

Fluiditatea vorbirii este de așa natură încât sensul ei este 

definit în cele din urmă de către vorbitor. Capacitatea 

limbajului de a fi redefinit continuu este propria sa 

epopee. Limbajul este sublimul cultural. Lirica sa derivă 

din istoria lumii, alături de narațiunea personală; este 

îmbogățită de intimitate. Observarea regulilor limbii 

poate fi la fel de interesantă ca și ignorarea lor. M-am 

grăbit să scriu acest poem. Particularitatea familiei 

funcționează ca o sintaxă delicată. Uneori, limba îți 

amintește de unde și din cine te tragi. Alteori, te 

confruntă cu ea." 

 

- Omotara James- 
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Omotara James este autoarea cărții Song of My 

Softening, în curs de apariție în 2022 la Alice James 

Books. Beneficiară a unor burse, premii și subvenții de 

la New York Foundation for the Arts, 92nd Street Y, New 

York City Department of Cultural Affairs, Cave Canem 

și Lambda Literary, ea lucrează ca artist pedagog și 

editor. 
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Partea a II-a 

                   Scriitori de limbă Ebraică  

         Traduceri: Adrian Grauenfels 

                                         Desene: Maia Martin 
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Dan Pagis  

1930-1986  
 

 

Laborator 
 
în eprubetă: 10 scorpioni 
din familii diverse, sociali, etici 
gata de concesii, dar să fie egalitate. 
uşor enervaţi, dar şi enervanţi. 
 
şi acum experimentul: 
supravegheaţi permanent  
o curiozitate pompează aburi otrăviţi înăuntru 
şi imediat 
fiecare membru 
singur pe lume 
cu coada în sus 
cerşeşte încă o clipă 
la peretele de sticlă 
cu acul încordat 
cleştii nu înţeleg 
ce trebuie să înhaţe 
ce e de muşcat din lumea asta indiferentă 
trupul nu mai ascultă mintea 
cândva regii luptelor 
au devenit acum docili 
au culoarea prafului 
par acum îngerii tăcerii. 
 
e doar un experiment vă spun 
nu e o execuţie, ci otravă pentru otravă. 
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Yakov Algis 

 1942 

 
O stea s-a născut de dimineaţă 
se uită din cer la mine 
cum mătur poteca de frunze 
am băut, am mâncat pâinea zilnică 
s-a scumpit în ultima vreme, 
am făcut loc Domnului 
doar cât să repare boilerul 
am urcat pe acoperiş 
din jgheab picurau cuvinte 
şi am văzut că ele dezamăgesc: 
nimic special 
nici o sclipire în capul meu 
  
în dimineaţa asta 
am fost în cer 
pe acoperiş... 
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Eva Lipska 
                                                             născută 1945  
                                                                     Polonia 
 
Ce timpuri... 
  
Mă plimb prin curte 
deodată 
fuge spre mine un copil de 6 ani 
obrajii lui roşu de căpşună 
în mână ţine un pistol de lemn. 
 
Bum bum, trage în mine. 
apoi depune calm arma în buzunar. 
  
"te-am omorât " zice şi dispare. 
  
Îmi anunţ familia, prietenii. 
Sun la poliţie şi îmi declar moartea. 
Dar toţi se miră 
îşi frâng mâinile 
spunând: 
ce vremuri ...domnule… ce vremuri... 
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Rafi Vicart 
1964 
 
 
 
 
 
 

Cântări 
  
(din volumul "Privirea întoarsă") 
  
  
La venirea serii se nasc cântece 
din balcoane şi ferestre 
se caţără în coroana pomilor 
se furişează în notele 
tufişurilor întunecoase 
peste peluze umezite de picături de apă 
din aspersoare care au stropit toată ziua. 
  
mi-am imaginat pereţi 
care dispar şi-mi dezvăluie locatarii 
unul citeşte o carte, altul în bucătărie 
altul în pat solitar, cu cărţile de joc 
  
televizoarele lor, alb negru 
licăresc umbre 
în noaptea care tot mai cântă... 
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Rafi Vikart 

1964 
(din volumul Privire înapoi) 
 
Ce lume minunată 
  
Lumea era minunată numai în cărţile de joc 
hărţi, steaguri, oameni, ţări 
  
să declarăm că totul era omenesc 
este exagerat. 
de fapt totul era personal ! 
  
luptători negri 
şi steaguri fără pete de sânge 
  
am fost primul care a terminat albumul de poze 
bucuria ultimei cărţi de joc trasă 
mă minunează şi azi 
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Adrian Grauenfels 

                                                                   
  
Între două respiraţii, 
tăcerea 
şi acele de pin 
care se adună în coroane de pomi 
în grădina vechilor case 
  
ascuţişul lor mă doare 
atât de mult 
încât lumina se crispează-n jurul umbrei 
şi tremură 
  
între două respiraţii 
îmi plec capul pe umărul tău 
  
cuvintele spuse 
zac rănite în colb, 
în agonie... 
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Naomi Vogelman 

  
(Din Volumul "Renaşterea şi frumuseţea frumosului") 
  
Roma spre Alaska 
  
Când ajungi la polul nord 
în locul în care soarele nu coboară 
arată  ceasul meu solar cel nou (fabricat în 1721) orele 
toate. 
Ceasul mi l-a pus la gât Angelo 
din ghetoul Roma, un om ce iubeşte ceasurile şi viaţa 
care ticăie. 
La polul nord, ceasul meu solar arată toate orele. 
Dar busola a încetat să indice nordul 
ştiţi, majoritatea oamenilor sunt falşi.. 
  



62 
 

Ariana Hern 

1923-2000 

  

 

  
Dimineaţa vrăjită 
mi-a deschis toate porţile 
şi zâmbeşte cu dinţi strălucitori 
  
un vestitor drag 
a colorat cerul azuriu 
şi florile-n roşu 
  
păsările îşi reîncep cântecul 
fără să se uite la note 
  
toate lucrurile care au murit ieri seară 
renasc în ziua cea nouă 
  
noaptea agonizează la graniţă... 
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Shay Buzaglu 

                                     n. 1980 

Despre Noi 
  
Noi... 
piste de aterizare 
ne încrucişăm 
  
accident voit, 
ce minune 
  
arderea ultimelor 
picături de benzină 
extenuate 
de urcatul 
venelor sufleteşti 
  
aripi 
crucificate 
cu aceleaşi cuie 
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Ester Etingher 

1941 

 
 

 

 

 

 

 

Rugă  simplă 

   
Rugăciunea femeii sărace 
care înveleşte felia de pâine neagră 
şi verdeaţa 
într-o pungă de plastic subţire, 
gustarea fetiţei sale 
pentru ora de prânz: 
  
"EL a auzit rugăciunea" 
murmurau undeva tinerele bocitoare 
..nu-ţi întoarce faţa de la mine.. 
  
ea schimbă rugăciunea umilă 
spusă cu buzele tocite de îngustimea zilei 
dimineaţa, când fata  încă doarme la sânu-i, 
plânsă de cu seara, obosită.. 
  
..ahh poate va visa despre vaci roşii, aurite 
despre feţe luminoase, 
despre pasărea de foc. 
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 Yosef Sharon 

1952 
(din volumul  Un timp la oraş) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evacuare 
  
Evacuăm apartamentul 
urcă ultimul locatar şi mă agasează cu întrebarea: 
de ce nu s-au plătit taxele casei timp de trei luni? 
  
îmi stă pe limbă să întreb: care casă? 
cinci luni de bâjbâială, cer acum ordine, logică 
şi cronologie în întâmplări? 
toate zeiţele destinului stau acum la capul meu 
şi  îmi  ordonă:  răspunde vecinului cu o replică bună, 
dar nu găsesc 
am discutat cu el, discuţia unui om normal până la oase 
şi am plătit, în linişte. 
  
înainte de a zăvorâ definitiv uşa, mi se pare brusc 
că aud plânsete, tocmeli, ca un ecou pe albul perete 
al locatarului precedent. 
  
deodată, 
îmi permit să-mi fie milă.  
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Alexander Spiegelblat 

                                                  1927 - 2013 
(din volumul "Mierea tristeţei") 
 
Dimineaţa cenuşie 
  
  
Dimineaţă  sumbră, străzi pustii 
ferestrele moţăie şi ele 
în spatele jaluzelelor trase 
un motan negru cu lăbuţe albe, 
ceafă  albă şi ochi verzi 
(ca la un preot catolic) 
căina moartea unui corb bătrân 
  
bătrân era, matusalemic 
croncănea de peste un secol, 
ciugulise ochi, în zeci de războaie 
se plimbase ca martor 
peste spânzurători 
fără de număr 
  
se scarpină motanul după o ureche 
dă din coadă şi meditează la moarte 
tristeţea verde a ochilor săi 
dispare 
în roşul dimineţii care răsare. 
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Nurit Zarchi 

1941 
(din volumul Helium) 
 
Ceaţă 
  
  
Valuri de pomi mov 
mă îneacă 
  
trebuie să mă agăţ de ceva, dar de ce? 
vântul ce adie, mă lămureşte: 
nu te poţi depărta de tine însuţi 
anii sunt veveriţe ce rod din trunchiul tău 
  
ramurile rănesc ploaia 
fără scoarţă nudul 
atinge alte nuduri 
iar din inima pomilor 
îşi iau zborul 
păsări ancestrale 
  
şi cerul ceţos 
peste întunericul dimineţii coboară 
ca un pansament enorm... 
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Dalia Hertz  

1942 
             (din volumul "Pomul cu poezii") 
 
 
 
 
 
 
Poeme urbane 
  
 
 
 
  
Multe ore folosim pentru somn: 
renunţ la somn 
în jur ceilalţi îşi continuă visul 
îi aud dormind ca stejarii în paturi adânci 
aceasta fiind o hibernare albă 
sub centură grea de întuneric 
nu-i linişte 
şi nici trezie nu-i 
în somn 
  
e permisă uneori o noapte de insomnie 
să ai curajul omenesc 
 
în faţa casei, perete, cameră, primejdii 
privesc natura moartă conceptuală 
ridic căţeluşul de dinăuntru 
capul lui e plin de întrebare 
 
e ora sa de somn, se asigură. 
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Maya Pollak  

n.1974 
   
 (din  volumul "Sucrazit") 
 
 
 
 
 
 
Dimineaţa, afară 
  
 
când ies pe stradă 
dimineaţa e lipicioasă 
ca o premiza inerentă 
  
gresiile strâmbe 
încearcă viclene să mă împiedice din drum 
  
maşinile abandonează 
trotuarele lăsând în urmă 
pete, de o liberă culoare 
  
doar că noi suntem mult prea ocupaţi, 
ne sufocam fără să observăm viaţa 
  
şi încă nu e ora opt 
dimineaţa... 
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Tanhum Avgar 
                                   (din volumul "LARG") 
 
 
 n.  1983 
  
  
Acesta este un poem despre mine însumi 
despre cine altul? 
e de la sine înţeles 
  
privesc prin sticla geamului cenuşiu: 
două tinere drăguţe 
sar o coardă subţire 
aproape transparentă 
ce minunate sunt, 
cum le iubeşte lumea... 
  
le privesc 
şi mă înfior dezamăgit 
ca unuia căruia tinereţea 
i-a fost furată 
de mâna unui furios 
jefuitor, 
la întâmplare... 
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Maya Kuperman 

n.1982 
(din volumul limba maternă) 
 
Ticăie ceasul 
  
ceasul bate 
şi copilul bate 
cuiul 
cu ciocanul 
  
şi tatăl se înţeapă într-un ac 
şi mama plânge într-un somn adânc 
"viaţă gratis tuturor" 
strigă un om din stradă 
  
"viaţă tuturor" 
îi răspund eu. 
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Poet Anonim 

 ziar, datat 1966 
 
de când am încetat să te interesez… 
  
  
bărbaţii trec pe sub balcon, mulţi 
niciunul nu mă preocupă 
defilez politicoasă 
şi strada îmi organizează o fleşcăială 
e ultima ploaie a anului 
  
mi-aduc aminte de prima ploaie 
minunată era, cum uda uscăciunile 
mă simţeam nehotărâtă 
chiar în timpul primei ploi 
aştepţi viitorul ce-o să vină 
  
bărbaţii de sub balcon.. 
oare mi se potriveşte cucul? 
cu, sau fără centură lată? 
o singură gură  îmi răspunde: 
cucului îi este bine 
cu el însuşi... 
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Orit Eshel 

născută 1938 
(din volumul "Poeme imposibile") 
  
 
Roşu schimbat în cărunt 
  
   
ecranul TV s-a schimbat 
rama apă-neagră 
e acum argint metalic 
şi maşina roşie ce mi-a fost furată 
s-a schimbat şi ea 
  
tata era în spital, eu presată 
am făcut rost de aceiaşi culoare - gris tern 
circul cu ea, privesc înainte şi în revers 
pe ecran oameni cu acelaşi dureri 
săpaţi de un vid 
pe dinăuntru 
şi roşul lor se schimbă 
în gris încărunţit 
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Ruth Netzer  

născută 1944 
 (din volumul "gene") 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuia tânărului cu o ţeapă în picior 
  
  
el nu este crucificat 
suferinţa lui nu este eroică 
acest tânăr, pur şi simplu 
încearcă să-şi smulgă o ţeapă din talpa piciorului 
de mii de ani 
de când a fost sculptat 
în Roma antică 
  
el nu cere iertarea păcatelor 
el nu este victimă 
este doar preocupat 
de o durere slabă în talpa piciorului 
  
nimeni nu se afla în preajma lui 
aici totul este de moment şi trecător 
oare de ce nu-şi scoate  ţeapa din picior? 
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Noam Partom 

  
 
 
Nestăvilit 
  
  
ridică-te 
deschide-ţi inima 
uite că suntem duşmani 
corbii stau peste olane, pândesc 
citeşte cu dragoste 
declaraţia mea de război 
rupe hârtia 
mănâncă înţelesurile 
digeră  mesajul 
dezbracă-te 
pune-ţi armura peste pielea înfiorată 
presară nisip alb sub paşii noştri 
doar suntem duşmani din iubire 
primeşte-mă cu braţele deschise 
cu entuziasmul morţii mele 
aşează-te pe banca unde ne-am cunoscut 
acolo unde stingeai mucuri de ţigară 
în carnea mea, în zâmbetul meu 
în frigul cu care ne cuibăream în braţele nopţii 
rupe toate amintirile 
uită de nestăvilitele pasiuni 
acum suntem străini 
în clinchet de arme 
pierdut în casa asta goală... 
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Haghit Grosman 

             n.1976 
  
 
 
 
 
Poem Narcotic 
  
Poem narcomanei care mă face 
furioasă că nu i-am dat 
un bănuţ fiindcă deunăzi 
avea o faţă frumoasă, plină 
şi azi drogurile i-au mâncat 
obrajii şi ea arată ca 
un cadavru care cere bănuţi. 
 
lui Andrei beţivul am dat două monede 
şi ei nimic 
lui Andrei i-am spus că am scris o poezie 
despre el 
Andrei s-a bucurat şi a stat lângă mine 
la colţul străzii 
dându-mi târcoale 
şi nu a vrut să plece 
atunci a venit ea 
cu ceva care fusese cândva zâmbet 
se chinuia să-şi aranjeze obrajii 
şi i-am spus că am dat totul lui Andrei 
a zâmbit ruşinată şi a plecat 
şi eu am dus-o în spate 
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acasă, nu am putut să adorm 
cadavrul ei mă ardea ca în iad 
şi regretul că nu i-am dat un ban 
sau 50 în total 
o hârtie care zace în portofelul meu 
un bilet de intrare 
la ceva care e legat de viaţă. 
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Roy Arad   

născut 1977 - Beer Sheva 
Editor la revista  
Maayan (Izvoare) 
 
Marele lac 
  
  
Înot singur în marele lac 
înot pe burtă  în marele lac 
înot pe spate în marele lac 
lateral înot în marele lac 
nimeni nu mi se alătură în marele lac? 
lipseşte gardul în jurul marelui lac 
mă oglindesc în marele lac 
mă scufund în marele lac 
metoda de a distruge metoda: marele lac 
hai cu mine spre marele lac 
de ce sunt singur în marele lac? 
nimeni nu va împiedica să veniţi cu mine la marele lac 
de pildă tu cititorule 
te rog nu spune 
"eu doar citesc" 
sufleca-ţi pantalonii 
aruncă-ţi sutienul 
vino acum în marele lac! 
înoată adânc în marele lac! 
înoată repede în marele lac! 
înoată pe burtă în marele lac! 
înoată pe spate în marele lac! 
vino acum aici. 
  
cândva eram mulţi în marele lac 
am rămas singurul care leneveşte în marele lac 
mă pot îneca în marele lac 
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se poate muri din spălatul exagerat pe dinţi 
veniţi veniţi la marele lac 
să plutim să plutim să plutim pe marele lac 
nu e apă în lac, e doar o voce 
să ne îmbulzim în marele lac 
carnea voastră se va topi în carnea mea în marele lac 
veniţi acum aici 
de ce sunt singur în marele lac 
de ce sunt singur în marele lac 
pentru că sunt singur în marele lac 
da, singur în marele lac 
singur singur singur în marele lac 
uneori cu câţiva prieteni 
de ce nu înţelegeţi 
ca în oraşul fără garduri, marele lac 
nu un simplu izvor tulbure, ci marele lac 
nu e foarte mare, marele lac 
îl putem pune în bagajul maşinii 
în carneţelul mov 
marele lac marele lac marele lac 
alăturaţi-vă la marele lac 
aveţi cu toţii loc în marele lac 
şi femeile au loc în marele lac 
şi zgarda are loc în marele lac 
lacul mareee măr măr mă 
lacul cel mare măr re re 
veniţi la marele lac 
veniţi la marele lac 
de ce intraţi în marele lac  
numai când eu ies din apă   
să mă usuc? 
  
  
  



80 
 

Ghili Haimovitz 

1974 
Jerusalem  
 
 
 
 
 
 
 
Setul Perfect 
  
Dragostea noastră se potriveşte cu o mobilă 
Sună calitativ suround pe fond de jazz mahogany 
dragostea noastră nu se destramă 
ea coase 
cu înţepături în carne vie 
care simulează ciupituri de simţ că nu e vis 
ce păcat că eu nu mă pot trezi din dragoste 
  
iubirea noastră se potriveşte cu farfuria 
care ne-a cumpărat-o a treia soţie a tatălui tău 
dar ea nu a gustat 
ce se coace 
în oale 
pe foc 
  
iubirea asta se potriveşte cu legenda 
în care în final arătăm că cea mai frumoasă mireasă 
numai că eu sunt scundă 
cam grea 
şi prea amară... 
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Ghili Haimowitz 

  
 
Toamna ca o primăvară frumoasă 
  
Nu e nevoie să ne-ndoliem la nevenirea iernii 
striptizul copacilor ne încântă mai mult decât goliciunea 
lor 
într-o agonie lungă, se încăpăţânează în a-şi păstra 
frunzele 
care să le ascundă goliciunea, 
în parcul public. 
  
ce devine un pom fără de frunze? 
o scândură cu potenţial redus. 
doar iarba reuşeşte să se îmbrace 
în frunze aurite 
fulgi galbeni ce ning că firimiturile de pâine 
 
şi eu ridic capul de pe pieptul tău 
ca să mă ascund în negrul ochilor tăi 
dacă nu voi simţi frigul 
poate vom scăpa de iarnă... 
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Lilah Tavor 

Israel 
 (din volumul "vânat uşor") 
 
 Cioburi de grije 
  
Legături imaginare 
se brodează în vis 
până ce soarele mişca perdeaua 
 mă orbeşte. 
 
vocea scăzută 
doare 
deschid fereastra 
scutur inima 
  
nu are rost să continui 
e timpul de odihnă 
eternul va ostoi 
cioburile grijei. 
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Varda Shafin 

n.1951 
                                                                   Israel 
 
Stigma 
  
Am cioplit dragostea noastră în nisip 
şi am dansat peste ea 
Credeam ca valurile nu o vor spăla. 
  
 Uite părul meu ca inul a crescut 
Încă un sezon se perindă 
şi luna iar e plină 
nu iartă şi nu-i dor 
inima ta să uite şi să plece 
ai lăsat mâinile noastre goale 
şi nisipul nu-şi aminteşte. 
  
pleacă în ale tale 
să te conducă greşeala 
zile şi nopţi. 
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Saghi Elnekave 

                             (din volumul "pe Muchie") 
                                               Israel 
                                              n. 1977 
 
Exerciţii de balans 
  
Tu plimbă-te! 
eu voi fi un pom. 
sau un fir de iarbă. 
fii un gând! 
fii poate o bordură. 
sau mai simplu, nu te mişca, cugetă! 
poate faci deducţii. 
poate îţi vei aduce aminte. 
poate mă vei imagina. 
  
eu voi fi sub pământ sau peste el. 
este la fel, nu contează. 
mănâncă ceva.  
eu nu ştiu ce îţi place. 
dacă vrei un ou, mănâncă un ou. 
poate voi privi în oglindă şi te voi vedea 
poate o să mănânc şi eu un ou şi am să-mi închipui 
că sunt tu. 
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 Anat Dovrat ben Ezra 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(editor la ziarul 77) 
 
Săpuneşte încet 
cu multă spumă 
capul meu aplecat 
pe faţă-mi vor veni 
moi, albe  
poezii 
care povestesc 
cum în acest timp 
iubirile curate 
toate 
foarte curate 
cu mâinile ude 
îţi ating cămaşa 
şi ele vor vorbi 
prin vocea mea slabă 
despre frică şi frici 
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Inbal Eshel Cahansky 

 
 
 n. 1977 
 
 
 
 
 
 
(din volumul "sălbaticii de azi") 
 
 O poveste cu mere 
 
De mică urca singura pe mărul interzis 
din curtea vecinilor bunici 
  
şi ea şi alte personaje 
purtând pantaloni scurţi, transpiraţi 
se năpusteau 
cu sărutări 
udau bluza mămicii undeva plecată 
şi mugurii de meri se înnroşeau 
în frigul toamnei 
  
cocheta căderea frunzelor sale, pomul 
a fost primul cules şi aranjat în lăzi 
că prea avea multe fructe roşii 
ca să fie iertat cu uitare..  
  



87 
 

Asher Reich 

  
n. 1937 
                            (din volumul ordinea cântecului) 
  
Cântec de leagăn 1 
  
Zăpada de pe tălpi 
şi vârsta care-mi creşte 
sunt motiv de îngrijorare  
  
sufletul ţi-l simt 
chiar fără de cuvinte 
şi pe mine mă trece frica 
cangrenă a timpului ce vine 
  
să fie doar vârsta? 
femeia doarme în capul meu 
şi frica în cap îmi doarme 
bolnav mai sunt 
de ambele 
  
noaptea, din nou dispar 
într-un cântec 
tu auzi fantomele 
ce şuşotesc profeţii prin ferestre? 
poezia? 
voci şi vorbe în acest întuneric 
ele ne vor fi de lung adăpost 
cu siguranţă. 
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Adrian Grauenfels 

 pe o temă de David Levin -1934 

("nu cu mâinile goale") 

 
Finalul zilei 
  
În zori cerul se grăbea 
spre prânz i se ghiceau găurile 
neclar era rostul lor 
  
priveliştea văzută din spinarea de cal tânăr 
traversând prin ierburi 
ne fură gândul 
  
presupunere: se pregăteşte 
o scenă celestă 
adusă de nori 
  
am stat 
aşezaţi la masă 
cu gurile deschise 
dar nu pentru cuvinte... 
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 Iftah Ben Aharon 

născut Israel 1965 
(din cartea Artistul Focului - Kibutz Hameuhad) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vorbea pomul vieţii 
  
Vorbea cu lumina deşertului 
lumina îi scăldă frunzele 
lumina a coborât în crăpăturile trunchiului 
şi la rădăcini praful a devenit aur strălucitor 
  
am vorbit cu vocea deşertului 
vocea mi-a răspuns cu mii de frunze 
vocea mi-a netezit trunchiul găunos 
şi dintre rădăcini pământul zâmbea că aurul 
  
apoi am vorbit cu omul deşertului 
s-a strecurat între frunze 
a scrijelit numele  
în crăpăturile trunchiului 
la rădăcini ţărâna de aur strălucea. 
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 AG (pe o idee de Aharon Almog 1931) 
 
Emigrant song 
  
am crescut lângă Cişmigiu 
când am venit în Cişmigiu 
auzeam ţigănci 
cum plângeau şi ele şi pruncii 
seara tata deschidea ferestre 
să intre mirosul de tei 
etajul trei, acolo locuiam la trei 
dacă putea mi-ar fi cules un pumn de stele 
pe stradă steaguri şi lalele 
  
dar nu erau nici stele 
şi nici căldura în calorifer 
pe şinele de fier 
trecea tramvaiul clătinat 
eram pioner, 
tata şomer, 
ce vrei 
era anul acela.. 72 
  
azi respirăm nisip şi vântu-i rece 
cămile cară-n spate saci 
cu o altă tristeţe 
ce s-a schimbat? 
ce nu-i la fel? 
nu-i tatăl meu 
nu-i el 
nu-s eu... 
 
AG 
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Ilan Sheinfeld 

1960 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revelaţii 
  
una vine, alta se stinge. 
că lumina. ca apa. că dragostea 
  
viaţa moare, ce e mort reînvie. 
multe transformări am cunoscut în viaţă. 
  
doar ordinea lucrurilor nu se schimbă 
ce va urma a fost. ce vine se va repeta. 
  
totul e ca înainte. datorită dragostei. 
revelaţiile pleacă.  
o revelaţie se apropie. 
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Nechama Navon 

 
 Incertitudine 
  
Nu este de loc sigur 
ce se spune 
despre Napoleon, calul său alb 
era cu siguranţă alb? 
depindea de cazărmi 
depindea de drumurile noroioase 
de licărul savanei 
depindea de însuşi Napoleon 
  
cât despre el... 
îi plăcea mirosul cadavrelor 
 soţiei Josefina îi spunea: 
"Nu te spăla", aşteaptă-mă 
te urmez îndată... 
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Rachel Halfi 

  
 Cine e mai tare? 
 
Cine e mai tare? 
scândurile din lemnul moale al mesei de scris? 
ramele uşii dreptunghiulare 
gresiile docile, afundate 
sau eu care stau aici aplecată întru ascultare 
cu mâna tremurată, încercând să captez 
seismograful haosului 
cu sufletul împrăştiat în cele 4 vânturi 
  
sau poate pătratul ferestrei (de un alb frumos) 
deschis larg spre coşurile înnegrite de fum 
şi după ele în zare, 
în cel mai îndepărtat minuscul punct 
aşteaptă el învingător  
infinitul? 
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