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Școala din New York  

Frank O'Hara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frank O'Hara a fost liderul dinamic al "Școlii de poeți din 

New York", Prima generație -un grup din care făceau parte John 

Ashbery, Barbara Guest, Kenneth Koch și James Schuyler. 

Pictorii expresioniști abstracți din New York din anii 1950 și 

1960 au folosit titlul, iar poeții l-au împrumutat.  A doua generație 

i-a inclus pe poeții Alice Notley și soțul ei, Ted Berrigan; Bill 

Berkson; și Ron Padgett. În timpul celei de-a doua generații, 

membrii au fondat centre de învățare non-academice care au 
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servit comunitățile locale, cum ar fi Proiectul de poezie de la 

Biserica St. Mark. 

 Încă de la început, poezia lui O'Hara a fost angajată cu lumea 

muzicii, a dansului și a picturii. În acest complex de asocieri, el a 

conceput o idee de formă poetică care permitea includerea mai 

multor tipuri de evenimente, inclusiv conversații cotidiene și note 

despre panourile publicitare din New York. De la moartea sa în 

1966, la vârsta de patruzeci de ani, profunzimea și bogăția 

realizărilor sale ca poet și critic de artă au fost recunoscute de un 

public internațional. După cum remarca pictorul Alex Katz, 

"meseria lui Frank era să fie un intelectual activ". El a fost asta. 

Inteligența sa articulată a făcut posibile noi propuneri de formă 

poetică în poezia americană. 

 

  S-a născut Francis Russell O'Hara în Baltimore, 

Maryland, în familia lui Russell J. și Katherine Broderick O'Hara, 

dar s-a mutat la o vârstă fragedă în Grafton, o suburbie a orașului 

Worcester, în centrul statului Massachusetts. În copilărie, a fost 

un student serios la muzică și și-a dorit mai presus de toate să fie 

pianist de concert. A urmat cursuri la Conservatorul din New 

England. O'Hara scrie:  

"A fost o viață foarte amuzantă. Locuiam în Grafton, mergeam cu 

autobuzul în Worcester în fiecare zi la liceu, iar sâmbăta luam 

autobuzul și trenul spre Boston pentru a studia pianul. Duminica, 

stăteam în camera mea și ascultam programele simfonice de 

duminică."  

După ce a servit la bordul distrugătorului USS Nicholas în 

Pacificul de Sud în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a 

intrat la Harvard (Edward Gorey i-a fost coleg de cameră), 

specializându-se mai întâi în muzică, dar schimbându-se în 

engleză și hotărând să devină scriitor. Prima sa lucrare publicată 

au fost câteva poezii și povestiri în Harvard Advocate. În timp ce 
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locuia la Cambridge, O'Hara i-a cunoscut pe poeții Ashbery, care 

făcea parte din comitetul editorial al revistei Advocate, și pe  

V. R. "Bunny" Lang. În 1956, O'Hara a fost unul dintre fondatorii 

inițiali ai Teatrului Poeților din Cambridge. În cadrul vizitelor 

ocazionale la New York, i-a întâlnit pe Koch și Schuyler, precum 

și pe pictorii care aveau să facă parte din viața sa, în special Larry 

Rivers, Jane Freilicher, Fairfield Porter, Grace Hartigan, Joan 

Mitchell, Michael Goldberg, Willem de Kooning, Franz Kline și 

Jackson Pollock. A fost primul dintre tinerii poeți newyorkezi 

care a scris în mod regulat critici de artă, fiind asociat editorial la 

Art News, contribuind cu recenzii și articole ocazionale între 

1953 și 1955.  
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A avut o lungă colaborare cu Muzeul de Artă Modernă din New 

York, începând ca funcționar la biroul de informații și vânzări din 

holul din față, devenind ulterior curator asistent la muzeu și 

curator asociat de pictură și sculptură în 1965, în ciuda lipsei sale 

de pregătire formală. A fost asistent pentru importanta expoziție 

"The New American Painting", care a fost itinerată în opt orașe 

europene în 1958-1959. Această expoziție i-a prezentat publicului 

european pe pictorii mișcării expresioniste abstracte. Titlul 

expoziției a fost schimbat atunci când Donald Allen l-a folosit ca 

titlu al antologiei sale "The New American Poetry". În timp ce era 

angajat al Muzeului de Artă Modernă, O'Hara a fost curator sau 

co-curatorul a nouăsprezece expoziții. A fost un purtător de 

cuvânt activ și articulat al noii picturi în interiorul marelui 

MOMA din New York. Și-a îndeplinit sarcinile administrative și 

curatoriale înconjurat de conversații neîncetate despre artă, 

poezie, muzică și dans. 

 

                                     De Kooning 
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Opera lui O'Hara a fost adusă pentru prima dată în atenția 

publicului larg, ca și cea a multor altora din generația sa, de 

antologia istorică și oportună a lui Allen, The New American 

Poetry (1960). Abia după publicarea volumului Lunch Poems 

(Poezii de prânz), în 1965, reputația lui O'Hara a câștigat teren și 

abia după moartea sa subită, recunoașterea sa a crescut. Acum, 

reputația sa este asigurată ca poet important și chiar popular în 

marea ascensiune a poeziei americane de după cel de-al Doilea 

Război Mondial. Influența sa asupra următoarei generații de poeți 

- printre care Bill Berkson, Alice Notley și Ted Berrigan - a fost 

imensă. El nu a cultivat alianțe academice și nici nu a solicitat 

editori și edituri. Pictorul John Button remarcă: "Când un prieten-

editor îi cerea o carte, Frank putea avea probleme chiar și în a găsi 

poemele îndesate în sertarele din bucătărie sau împachetate în 

cutii care nu fuseseră despachetate de la ultima sa mutare. Faima 

lui Frank a venit la el fără să se aștepte." Recunoașterea sa a venit 

în parte datorită morții sale timpurii, ocaziei oarecum absurde și 

lipsite de sens a acestei morți (a fost călcat de un taxi de plajă pe 

Fire Island), proeminenței și loialității prietenilor săi, renumelui 

personalității sale și, mai presus de toate, scrierilor exuberante în 

sine. Atitudinea sa dezinvoltă față de cariera sa poetică amintește 

de compoziția dezinvoltă a multora dintre poeme. Unul dintre 

poemele sale, "Poem (Lana Turner s-a prăbușit!)", de exemplu, a 

fost scris pe feribotul din Staten Island, în drum spre o lectură de 

poezie, iar cea mai importantă declarație poetică a sa, 

"Personism", a fost scrisă în mai puțin de o oră, în timp ce Allen, 

care a cerut-o, era în drum spre celălalt capăt al orașului pentru a 

o lua. Koch se referă la această calitate specială a geniului lui 

O'Hara - naturalețea sa: "Un lucru pe care Frank îl avea și pe care 

niciunul dintre ceilalți artiști și scriitori pe care îi cunosc nu îl 

avea în aceeași măsură era un mod de a simți și de a acționa ca și 

cum a fi artist ar fi fost cel mai natural lucru din lume.  
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În comparație cu el, toți ceilalți păreau puțin timorați, stânjeniți 

sau megalomani." Când această calitate intra în versurile sale, 

opera sa era inventivă din punct de vedere formal și foarte 

convingătoare. În timpul vieții sale, O'Hara a fost cunoscut ca "un 

poet printre pictori", făcând parte dintr-un grup de poeți care 

păreau să-și găsească inspirația și sprijinul în pictorii cu care 

alegeau să se asocieze, scriind mai mult recenzii și comentarii 

despre artă decât opinii literare. O'Hara a publicat doar două 

recenzii de carte: una a colecțiilor de poezie ale prietenilor 

Chester Kallman, Ashbery și Edwin Denby; cealaltă a cărții City 

of Night a lui John Rechy, 1963. Propria sa critică de artă, a cărei 

cea mai mare parte a fost adunată sub titlul Art Chronicles 1954-

1966 (1975), a contribuit la încurajarea pictorilor care îi plăceau 

cel mai mult și la menținerea conștientizării publice a acestora, 

deși în sine nu este nicăieri la fel de strălucitoare ca, de exemplu, 

scrierile lui Rainer Maria Rilke despre Auguste Rodin sau cele 

ale lui Charles Baudelaire despre Salonul din 1846. Criticii 

profesioniști au considerat critica lui O'Hara prea subiectivă și 

lipsită de disciplinele analizei critice. Hilton Kramer a fost 

deosebit de critic la adresa cărții lui O'Hara, Jackson Pollock 

(1959), susținând că laudele excesive și scriitura poetică au stricat 

discuția despre picturi. Poezia în sine a lui O'Hara este cea mai 

picturală, făcând cea mai bună judecată a picturii în timp ce 

participă la tehnicile actuale ale artei abstracte. 

 

  Amploarea și volumul scrierilor sale au fost o surpriză 

pentru mulți dintre cei mai apropiați prieteni ai săi. Cei mai mulți 

se întrebau de unde a găsit timp să le facă pe toate. Ashbery scrie 

în introducerea sa la volumul de 586 de pagini The Collected 

Poems of Frank O'Hara (1971), adunat cu răbdare și editat cu grijă 

de Allen: "Faptul că The Collected Poems of Frank O'Hara s-a 

dovedit a fi un volum de dimensiunea prezentului îi va surprinde 
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pe cei care l-au cunoscut și l-ar fi surprins și mai mult pe Frank. 

Fâcându-și poezii în momente ciudate - în biroul său de la Muzeul 

de Artă Modernă, pe stradă la prânz sau chiar într-o cameră plină 

de oameni -, el le punea apoi deoparte în sertare și cutii de carton 

și le uita pe jumătate. Odată, când un editor i-a cerut un 

manuscris, a petrecut săptămâni și luni de zile scotocind prin 

apartament, entuziasmat și plictisit în același timp, încercând să 

adune poemele. În cele din urmă a lăsat baltă proiectul, nu pentru 

că nu dorea ca opera sa să apară, ci pentru că gândurile lui erau în 

altă parte, în lumea urbană a fanteziei din care veneau poemele." 

Deși a publicat mai mult de o sută de poeme în reviste disparate 

și în câteva ediții limitate, nu a existat nicio colecție 

reprezentativă considerabilă de poeme publicată în timpul vieții 

sale. Și nu au existat studii critice serioase despre scrierile sale, 

cum ar fi cele ale lui Marjorie Perloff, Alan Feldman sau Alice 

Parker. Înainte de Collected Poems și, mai târziu, de The Selected 

Poems of Frank O'Hara (1974), nu existau decât două volume 

ușoare - Second Avenue (1960) și Lunch Poems (1965) - ușor de 

procurat; alte cărți au fost tipărite în ediții de mai puțin de cinci 

sute de exemplare, una în doar zece exemplare, și, prin urmare, 

erau inaccesibile majorității cititorilor serioși. Poezia lui O'Hara, 

pe măsură ce s-a dezvoltat, a îmbinat tradiția franceză post-

simbolistă cu idiomul american pentru a produce unele dintre cele 

mai vii și mai personale poezii scrise în anii 1950 și la începutul 

anilor 1960. O'Hara a încorporat tehnici suprarealiste și dadaiste 

într-un discurs colocvial și în sintaxa flexibilă a unui 

postmodernism angajant și democratic. Subiectul său special a 

fost întâlnirea sensibilității active cu lumea înconjurătoare prin 

intermediul unei fantezii extravagante, a unui spirit prompt și a 

unui realism detaliat al sentimentelor. Rezultatul, un amestec unic 

de elemente, i-a adus un loc memorabil în poezia americană. El a 

grăbit dezvoltarea unei forme de artă până atunci puțin practicată 
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în limba engleză (The Waste Land [1922], de exemplu, este 

rareori desemnată ca fiind scrisă atât de Ezra Pound, cât și de  

T. S. Eliot), care avea să devină populară la sfârșitul anilor 1960 

și 1970 în rândul poeților mai tineri - colaborarea: O'Hara a scris 

poeme cu Ashbery, Koch și Berkson; a creat "traduceri" din 

franceză; a realizat o serie de litografii cu Rivers, colaje cu 

Goldberg, benzi desenate cu Joe Brainard, "Dialoguri pentru 

două voci și două piane" cu compozitorul Ned Rorem și un film 

cu pictorul Alfred Leslie. A fost subiectul unor portrete realizate 

de mulți dintre prietenii săi artiști - un indiciu nu numai al 

asocierii sale cu pictorii, ci și al prețuirii pe care i-o purtau artiștii. 

Moartea sa timpurie nu a făcut decât să contribuie la legenda sa 

și i-a păstrat vie memoria până când publicarea scrierilor sale 

adunate a confirmat pentru mulți ceea ce puțini, mai ales prietenii 

și colegii săi poeți, știau deja - că a fost un poet extrem de talentat. 

 

  Culegerea poeziilor sale de către Allen și aranjarea lor în 

ordine cronologică fac posibilă discutarea operei lui O'Hara în 

ordinea dezvoltării sale; cu toate acestea, conținutul primei ediții 

publicate în timpul vieții sale nu este păstrat. Două volume 

ulterioare pregătite de Allen, unul cuprinzând primele poeme ale 

lui O'Hara, în mare parte din caiete și manuscrise nepublicate 

aflate printre lucrările sale, iar celelalte poezii trecute cu vederea 

sau indisponibile la momentul compilării poemelor complete, 

completează Collected Poems." Primele poezii ale lui O'Hara 

prezintă o mare parte din promisiunile și strălucirea care s-au 

împlinit mai târziu. În ciuda metodei oarecum dezinvolte de 

compoziție pentru care a devenit celebru mai târziu și a aerului 

colocvial sau a ușurinței acestor poeme, O'Hara a fost de la 

început un poet priceput și avizat, conștient, chiar dacă nu 

întotdeauna respectuos, de lunga tradiție a acestei meserii. 

Biografia lui Brad Gooch, City Poet: The Life and Times of Frank 
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O'Hara (1993), face posibilă urmărirea informațiilor biografice, 

culturale și literare din poeme. Uneori, poemele pot fi citite în 

mod corect ca declarații personale intense, nu ca simple 

performanțe de prestidigitație. O trecere în revistă a scrierilor sale 

timpurii (1977), scrise între 1946 și 1950, pe când O'Hara era încă 

student la Harvard, dezvăluie o diversitate izbitoare de forme care 

include balade, cântece, un blues (așa-zis), un madrigal, exerciții 

muzicale precum o gavotă, un dirge (cu strofă, antistrofă și epode) 

și chiar forme mai exotice, precum triolet francez. Există, de 

asemenea, o imitație a lui Wallace Stevens (cu o notă de Marianne 

Moore) intitulată "O procesiune pentru păuni"; un sonet strict; o 

litanie; poeme în cvartete; cuplete și cuplete eroice; poeme cu 

modele de rime fidele; și diverse poeme în proză. Totuși, interesul 

cel mai persistent al lui O'Hara a fost imaginea, în toată 

bruschețea ei, juxtapusă cu o imagine la fel de improbabilă, 

urmând tehnici nu ale Imagismului, ci cele perfecționate de 

suprarealiștii francezi. Această perioadă de experimentare și 

învățare (deși imitațiile și parodiile au continuat) a avansat într-

un interes pentru poezia franceză post-simbolistă, în special cea a 

lui Guillaume Apollinaire și mai târziu a lui Pierre Reverdy, 

împreună cu suprarealismul cu voce mare și răgușită al lui 

Vladimir Maiakovski. În același timp, americanizarea înnăscută a 

lui O'Hara a fost încurajată de scriitori precum William Carlos 

Williams și Marianne Moore, alături de colocvialul W. H. Auden, 

pe care îl simțea ca fiind un poet "american" prin "utilizarea 

vernaculară". O'Hara era atent la toate evoluțiile din arta pe care 

o alesese. Între 1952 și 1958 a participat sau a asistat la discuții 

despre noua poezie și noua pictură la locul de întâlnire al 

expresioniștilor abstracți din New York, numit The Club. Eseul 

său, "Natura și noua pictură", care indică o familiaritate 

surprinzător de timpurie cu eseul "Projective Verse" (1950) al lui 

Charles Olson, înainte ca acesta să devină cunoscut pe scară largă 
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mai târziu în deceniul următor, a fost subiectul a trei discuții de 

grup în ianuarie și februarie 1955." Dintre poemele acestei 

perioade de început, se remarcă "Portocale". O serie de 

douăsprezece poeme în proză (inițial nouăsprezece) scrise în timp 

ce se afla acasă de la Harvard în vara anului 1949, ele sunt mai 

puțin "pastoralele" din subtitlul lor, ci mai degrabă un început de 

parodie suprarealistă hotărât anti-arcadiană:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ciorile negre în iarba mov arsă, intime ca orezul putrezit, muci 

pe un câmp de pânză albă".  

 

Aproximativ douăzeci de exemplare ale poemelor, cu un tablou 

de Hartigan pe copertă, au fost publicate ulterior cu ocazia unei 

expoziții de tablouri Oranges de Hartigan. După cum a 
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demonstrat Terence Diggory, Hartigan a realizat douăsprezece 

picturi pentru douăsprezece poeme O'Hara în toamna anului 1952 

și, prin aceasta, a redefinit relația sa cu expresionismul abstract și 

a propus un mod de "colaborare ca un dialog al multiplelor euri" 

între poeți și pictori care a influențat atât poeții, cât și pictorii. 

Poemele în sine nici măcar nu menționează cuvântul din titlu,  

o istețime de care poeta era foarte conștientă.  

 

O'Hara face o descriere a seriei în mai mult decât faimoasa sa 

carte "Why I Am Not a Painter", scrisă în 1956:" 
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Într-o zi mă gândesc la 

o culoare: portocaliu. Scriu un rând 

despre portocaliu. În curând, este un 

pagină întreagă de cuvinte, nu de rânduri. 

Apoi încă o pagină. Ar trebui să fie 

atât de mult mai mult, nu despre portocale, ci despre 

cuvinte, despre cât de teribil este portocaliul. 

și de viață. Zilele trec. Se întâmplă chiar și în 

proză, sunt un adevărat poet. Poezia mea 

este terminat și nu am menționat 

portocaliu încă. Sunt douăsprezece poeme, le numesc 

ORANGES.  Și într-o zi, într-o galerie 

văd tabloul lui Mike, numit SARDINE. 

 

  Goldberg a realizat, de fapt, o pictură abstractă pe care era 

scris cuvântul Sardine ca titlu. Alte două poezii scrise la Harvard 

- "Poeme", care încep cu "Noaptea, chinezii sar" și "Biletul 

nerăbdător la ușa mea" -, deși se numără printre cele mai timpurii 

poeme ale sale și au aceeași imagistică îndrăzneață ca și poemele 

suprarealiste, sunt de asemenea excepționale pentru echilibrul lor 

narativ și dramatic. Ele rămân printre cele mai bune poezii ale 

sale, iar el le-a inclus cu plăcere în colecțiile ulterioare. După cei 

patru ani petrecuți la Cambridge, O'Hara a mers la Universitatea 

din Michigan, la sfatul lui John Ciardi, profesorul său de scriere 

creativă de la Harvard, pentru a concura la Premiile Hopwood, 

câștigând un premiu pentru manuscrisul său "A Byzantine Place" 

și piesa de teatru în versuri Try! Try! (produsă ulterior de Teatrul 

Poeților din Cambridge, Massachusetts, pe care a contribuit la 

fondarea acestuia). Îi era dor de activitatea din New York și s-a 

întors în 1951, lucrând pentru scurt timp ca secretar particular al 

fotografului Cecil Beaton și apoi la Muzeul de Artă Modernă. 

 



17 
 

 În această perioadă, Școala de la New York a căpătat o formă 

distinctă, numele parodiind, potrivit poetului Edwin Denby, care 

se afla acolo, Școala de la Paris, "care a luat naștere tot ca o glumă 

în opoziție cu Școala de la Florența și Școala de la Veneția". 

O'Hara însuși descrie mediul într-o carte de memorii a pictorului 

Rivers:  

"Eram cu toții în vârstă de 20 de ani. John Ashbery, Barbara 

Guest, Kenneth Koch și cu mine, fiind poeți, ne împărțeam timpul 

între barul literar, San Remo, și barul artiștilor, Cedar Tavern. 

În San Remo ne certam și bârfeam: în Cedar scriam adesea poezii 

în timp ce îi ascultam pe pictori certându-se și bârfind..”. . . .  

O latură interesantă a acestor activități sociale a fost faptul că, 

pentru cei mai mulți dintre noi, poeți neacademici și, de fapt, 

neliterari în sensul scenei americane de la acea vreme, pictorii 

erau singurul public generos pentru poezia noastră, iar cei mai 

mulți dintre noi citeau mai întâi în public în galerii de artă sau la 

The Club. Instituția literară ținea la fel de mult la lucrările noastre 

precum Frick ținea la Pollock și TX În această perioadă, poemele 

lui O'Hara erau încă puternic suprarealiste, așa cum exemplifică 

"Memorial Day 1950", "Chez Jane" și "Easter", care prefigurau 

mai ambițiosul Second Avenue (1960) cu catalogul său de 

juxtapuneri aleatorii. În "Paște", imaginile sunt complet 

nereferențiale sau se referă doar la propria lor realitate:  

"Viermii de razzle dazzle sunt sumare / tatuând simplitatea mea 

pe cei jalnici". 

 Doar structurile sintactice obișnuite prevalează - subiecte, 

predicate, propoziții - susținând progresia care devine o 

trambulină de imagini străine, autonome, pe un pod de altfel 

familiar. Totuși, atunci când imaginile se extind și apare o 

narațiune, ca în "Un cuc terestru" din aceeași perioadă, rezultatele 

sunt încântător de comice:   
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Ce zi călduroasă este! pentru 

Jane și cu mine în ciuda arșiței 

de soare peste apele junglei să  

vâslim în sus și în jos pe Essequibo 

în canoea noastră făcută din piese de gondolă  

din surplusul de război... 

 

  Acesta este O'Hara în cea mai bună formă a sa, combinând 

vocea și personalitatea sa cu cele mai năstrușnice montaje de 

cuvinte. Dintre primele poeme, Second Avenue, în unsprezece 

părți, este cu ușurință cel mai ambițios. A fost scris în primăvara 

anului 1953, dar nu a fost publicat sub formă de carte până în 

1960. Artistul Rivers își amintește cum acest "lung poem 

minunat" a fost scris în "atelierul său de grădină din ipsos cu 

vedere" la bulevardul din titlu, poetul terminându-l între două 

ipostaze pentru o sculptură pe care Rivers o făcea despre el. Koch, 

care a avut și el un anumit rol în compunerea poemului, îl găsește 

"printre minunile poeziei contemporane", iar Albert Cook, primul 

dintre academicieni care a recunoscut-o pe O'Hara, îl consideră 

"prea perfect pentru genul său, pe care l-a inventat, pentru a 

induce stricăciunile cuiva". Cei mai mulți cititori, însă, i-au găsit 

dificultăți. Perloff îl numește "cel mai bizantin și mai dificil poem 

al lui O'Hara", în timp ce chiar și Ashbery, în introducerea sa la 

Collected Poems, vorbește despre "ofuscarea care face din lectura 

lui "Second Avenue" o plăcere atât de dificilă". O'Hara a intuit 

unele dintre dificultăți și mai târziu a oferit câteva gânduri 

referitoare la poem într-o scrisoare adresată unui cititor sau editor 

care se pare că îl găsise obscur. În scrisoare, el identifică câteva 

dintre componente, inclusiv un portret batjocoritor al "unui critic 

și profesor de poezie", o descriere a pictorului Hartigan la lucru 

și "o descriere veridică a faptului că nu a fost capabil să continue 

acest poem și că s-a întâlnit cu Kenneth Koch pentru un sandviș 
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în timp ce aștepta ca poemul să reînceapă". De asemenea, el 

insistă: "de fapt, tot ceea ce se află în el fie mi s-a întâmplat, fie 

am simțit că se întâmplă (văzut, imaginat) pe Second Avenue" - 

chiar dacă peisajul nu este nici recognoscibil, nici semnificativ în 

sine. Koch scrie în altă parte că poemul "este o dovadă că stilul 

avangardist al poeziei franceze, de la Baudelaire la Reverdy, s-a 

infiltrat acum în conștiința americană într-o asemenea măsură 

încât este posibil ca un poet american să scrie liric în acest stil cu 

o ușurință perfectă", deși atunci când afirmă că limbajul poemului 

seamănă cu cel al lui William Carlos Williams prin faptul că este 

"convingător și natural", nimic nu ar putea fi mai departe de 

adevăr. Koch sugerează, de asemenea, că personajul principal al 

poemului este "un fel de Whitmanian, deși acesta este greu de 

descoperit. Pictura lui Rivers, Second Avenue (1958), trebuie să 

fie și ea menționată." 
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Second Avenue este o poezie de un exces strălucitor și de o 

inventivitate debordantă, care începe: "Chițibușari și actori, 

părând să vândă astringență în afara orelor de program, / 

celebrează excesele sardanoic  tăiate în cubulețe, amestecând 

plăcerile, / ca și cum proximitatea ar fi privit la marginea 

pledoariei. . . ." Aceasta este o limbă îndrăgostită de ea însăși. 

Poemul este dedicat lui Maiakovski, unul dintre marii eroi ai lui 

O'Hara (deși o primă versiune este înscrisă lui de Kooning) și, cu 

siguranță, imaginile de la un capăt la altul sunt la fel de ample și 

de surprinzătoare ca și cele ale lui Maiakovski, dar ele sosesc mai 

repede și cu mai puțină continuitate, împingându-se pentru 

atenție, un amestec derutant. În plus, ele nu au vocea mare, 

purtătoare și unificatoare a lui Maiakovski. O'Hara însuși a 

explicat: "unde intră în joc Maiakovski și de Kooning este faptul 

că amândoi au realizat lucrări la fel de mari ca orașele, în care 

viața din lucrare este autonomă (nu este vorba despre viața reală 

a orașului) și totuși similară". Aici, rezultatul este o suprafață 

foarte asemănătoare unui mozaic, cu modele. "Elementele 

verbale", după insistențele poetului, "sunt extinse în mod 

conștient pentru a menține suprafața poemului înaltă și uscată, nu 

umedă, reflexivă și conștientă de sine". Dar este poate cea mai 

dificilă dintre toate realizările în artă, textura aspectului de 

suprafață. "Poate că", continuă O'Hara, "obscuritatea intervine 

aici, în relația dintre suprafață și sens, dar îmi place așa, din 

moment ce una este cealaltă (trebuie să folosești cuvinte) și sper 

ca poemul să fie subiectul, nu doar despre el." În acest moment, 

O'Hara a început să adapteze procedeele suprarealismului la 

concepția formei poetice fondată pe ideea că poemul este o 

punere în scenă a actualității percepției și a realizării gândirii. 

Realizarea unei forme, așadar, care era și imperativul 

expresionismului abstract, l-a adus pe O'Hara în ambianța 

creatoare a pictorilor." Această ultimă afirmație este, de fapt, o 
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definiție succintă a artei nereprezentative - și, în acest sens, 

Second Avenue este o întruchipare a tehnicilor expresionismului 

abstract, a seriei de tușe care, în totalitatea lor, completează o 

formă. Există o "ninsoare" cinematografică de imagini, colorate 

vag de luminile orașului și de formele zărite de la fereastra de pe 

Second Avenue, care cad cu o asemenea rapiditate încât 

dizolvările se produc înainte ca puterile minții care creează 

gestaltul să le poată concentra. Aceste imagini sunt, în cuvintele 

poemului, "esențe tăiate în cubulețe" - tăiate cu precizie și pline 

de hazard. "Unt. Loțiuni. Strigăte. Un pahar cu gheață. Aldebaran 

și Mizar, / o chitară din tuburi de pastă de dinți și unghii, suliță 

tremurândă" - nu sunt deloc corpolente; mai degrabă sunt fantome 

subliminale, prea efemere chiar și pentru asociații. Poemul 

proiectează o energie intensă în timp ce pune în scenă procesul de 

mișcare, al ochiului și al minții care se deplasează pe și în jurul 

scenei urbane. Zona descrisă, pânza poemului, este imensă și fără 

un narator care să o ghideze; poemul încearcă să permită 

evenimentelor întâmplătoare, gândului și imaginii întâmplătoare, 

să intre în desen. 
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 Este un poem mare pentru a fi menținut fără un narator; dar, pe 

de altă parte, situația îndepărtează ego-ul poemului din procesul 

poemului și apoi permite ca o multitudine de gesturi să curgă în 

toate punctele. Ar putea fi numit un "poem de acțiune".  

 

                                                 J. Pollock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemenea lui Pollock, care a creat un procedeu de intrare în 

câmpul de acțiune al picturii, O'Hara creează iluzia că a intrat în 

procesul de scriere în așa măsură încât detaliile de suprafață, în 

toată discontinuitatea lor aparentă, constituie de fapt forma 

poemului însuși. Generarea unei idei de formă în poem devine 

astfel mult mai importantă decât o doctrină a compoziției sau o 

predică despre viața orașului. Când suprarealiștii au părăsit 
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Europa pentru America chiar înainte și în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial, au injectat suprarealismul în poezia și 

pictura americană. Poemul lui O'Hara din 1953 este exemplul 

principal al unei încercări de a instala modelul european în scrisul 

contemporan, dar, așa cum scrie Koch în recenzia sa la The 

Collected Poems din New Republic:  

"Cu toată folosirea hazardului și a inconștientului, poemele lui 

Frank O'Hara sunt diferite de poezia suprarealistă prin faptul că 

nu favorizează programatic aceste forțe (alături de vise și 

violență) în detrimentul intelectualului și al conștientului. El 

trebuie să fi simțit frumusețea și puterea fenomenelor inconștiente 

din poemele suprarealiste, dar ceea ce face el este să folosească 

această putere și frumusețe pentru a înnobila, complica și 

simplifica acțiunile trezite."  

Se poate spune că poemul este, în lumina modului de compoziție 

și a succesului poemelor ulterioare, suprasolicitat, încercând prea 

mult să afirme modul de compoziție. Este suficient să comparăm 

"Poemul" care începe cu "Acum s-au dus toate violetele, rinocerii, 

cimbrii" - același catalog de obiecte disparate - pentru a vedea 

cum, atunci când personalitatea preia controlul, înflorește un 

lirism adevărat, mai ușor de împărtășit. Perloff subliniază cu 

înțelepciune că, atunci când cele două fire se îmbină - cel 

suprarealist, cu varietatea sa nesfârșită și inventivitatea sa plină 

de spirit, și cel personal, americanul vorbit, narațiunea colocvială 

cu personajul său fermecător -, O'Hara își atinge triumful." 

Atâta timp cât succesiunea de imagini discontinue și rapide nu 

depășește limita de toleranță și, mai mult, atâta timp cât există o 

încercare de a lega aceste imagini de un ordin de realitate care să 

le depășească, suprarealismul lui O'Hara funcționează. În "On 

Rachmaninoff's Birthday", care începe cu "Quick! a last poem 

before I go / off my rocker", versul final - "You'll never be 

mentally sober" - comentează asortimentul anterior de imagini și 
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se raportează la "eu" inițial, rotunjind poemul și adăugând o 

dimensiune de auto-reflecție și control conștient la o întâmplare 

altfel indulgentă. (Acesta este doar unul dintre cele șapte poeme 

pe care O'Hara le-a scris de-a lungul anilor pentru ziua de naștere 

a compozitorului rus). Sau acolo unde imaginile sunt consistente, 

completate cu elemente asemănătoare, ca în "Romanze, sau 

studenții la muzică", care începe astfel:" 

 

  

Ploaia, presiunea ei minusculă 

pe scalpul tău, ca furnicile 

trecând pe lângă ușa unei tutungerii. 

"Bună ziua!", strigă ele, cu 

nasurile sclipind... . 

 

 

- aproape ca într-un desen animat - aceasta este inteligența care o 

face pe O'Hara cea mai atrăgătoare. 

"Eu"-ul liric/narativ, "eu"-ul cu vervă și personalitate, personajul 

distinctiv al lui O'Hara, "eu"-ul din ceea ce el însuși numea 

poemele sale "I do this I do that", își face apariția încă din 

"Music", scris în 1954. Și acolo, persona este așezată pe un peisaj 

reprezentativ al centrului Manhattanului, unde reperele sunt 

numite pe nume, așa cum există în realitatea publică (statuia 

Equestrian, Mayflower Donut Shoppe, Bergdorf Goodman's, 

Park Avenue însuși). Cât de personal și de liric este acest "eu" se 

poate vedea în "Către căpitanul portului", un poem de dragoste 

scris pentru Rivers care susține metafora unei nave.  

Alte poeme din această perioadă se referă la imagini de un alt 

ordin, inclusiv la vedete de cinema precum James Dean, atât un 

simbol, cât și o victimă a culturii populare, căruia îi sunt dedicate 

nu mai puțin de patru poeme. Există, de asemenea, și mock-
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heroicul "Către industria cinematografică în criză", adresat "ție, 

/gloriosul ecran argintiu, tragicul Technicolor, amorosul 

Cinemascope, / întinderea Vistavision și surprinzătorul sunet 

stereofonic, cu toate / dimensiunile tale cerești și reveriile și 

iconoclasmele tale!". Epopeea derizorie continuă mai târziu cu la 

fel de amuzantul "Ave Maria", care începe:  

"Mame din America / lăsați-vă copiii să meargă la film!" 

 

  Un poem meditativ precum "Somnul pe aripă" din 1955 

este un alt progres și un indiciu că personalitatea poetului a ieșit 

pe deplin la iveală; mai precis, că este conștient de avantajul 

prețios, ba chiar de marea mângâiere, al "singularității" umane 

nedezvăluite, despre care știe că este "tot ceea ce ți-ai însușit". 

Interesant este că, în ciuda tuturor aparențelor unei meditații 

îndelungate și ponderate, poemul a fost de fapt compus cu o mare 

rapiditate, din ce în ce mai tipică pentru O'Hara, un semn poate al 

încrederii, întruchipată de Li Po, a poetului ajuns în sine. Schuyler 

își amintește: "În ziua în care a fost scris acest poem, luam micul 

dejun (adică o cafea) cu Frank și Joe [Joe LeSueur, colegul de 

cameră al lui O'Hara] la 326 East 49th Street, iar discuția s-a 

îndreptat spre inspirația inepuizabilă a lui Frank, într-un mod 

sarcastic din partea mea și a lui Joe. Fumul de țigară a început să 

țâșnească din nările lui Frank, iar el s-a dus în camera alăturată și 

a scris SLEEPING ON THE WING într-un mare zgomot de 

taste." "În memoria sentimentelor mele" (1956) poate fi 

considerat un poem de tranziție de la "Second Avenue" la 

"Odele". În poem, O'Hara demonstrează procesul de asumare și 

apoi de respingere a multor posibilități de autodefinire. Eul, în 

procesul de concepere și reconectare a naturii sale emoționale - 

inima este contraponderea la răul vieții din șarpe - recunoaște în 

cele din urmă că "scena eului meu" este în continuă mișcare în 

cadrul procesului de schimbare nesfârșită. Arta nu poate acorda 
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fixitate; nu poate produce statui; ea poate, însă, să demonstreze 

însăși procesele de generare a formei artistice." 

"Un pas departe de ei", din 1956, a ajuns să fie cunoscut ca 

fiind primul dintre așa-numitele sale poeme de prânz, care 

începe astfel: " 

  

 

E ora mea de prânz, așa că mă duc 

la o plimbare printre copacii colorați 

taxiuri. 

 * 

  

Un 

negru stă în ușă cu un 

scobitoare, agitându-se languros. 

O coristă blondă face clic: el 

zâmbește și își freacă bărbia. Totul 

claxonează brusc: este ora 12:40  

într-o zi de joi. 

 

* 

 

  Poetul este cufundat în modul său, în lumea sa. Percepțiile 

și informațiile se succed odată cu actele de a vedea și de a gândi. 

Același lucru este valabil și pentru poemul său de optimism 

hotărât dedicat pictoriței Mitchell ("Poem Read at Joan 

Mitchell's"), în care fericirea este "cea mai mică și cea mai bună 

dintre realizările umane", sau pentru coeziunea din "Platinum, 

Watching TV, Etc.", păstrat în Poems Retrieved (1977), sau 

pentru poemul la fel de expansiv dedicat unui alt prieten pictor, 

intitulat "John Button Birthday".  
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                                             Joan Mitchell 

 
 

 

  Toate acestea sunt poezii scrise când O'Hara se simțea cel 

mai bine în lumea sa și la puterea deplină a stilului său. Ele sunt 

urmate de o serie de Ode (1960) și continuă în anii săi cei mai 

productivi, 1959 și 1960. Când le-a scris, era un alt răsărit în 

poezia americană, iar el era unul dintre principalii instigatori, așa 

cum se știa el însuși în "Poemul citit la Joan Mitchell", când a 

scris: "în seara asta mă simt plin de energie pentru că sunt un fel 

de goarnă, / ca și cum aș trezi oamenii..." 

 

Una dintre cele mai importante colecții ale lui O'Hara este Ode , 

scrisă în 1957-1958 și publicată inițial într-o ediție limitată la un 

preț ridicat (într-un set de colecții similare cu cele ale celorlalți 

poeți ai Școlii din New York - Ashbery, Koch și Schuyler). Cartea 

conține nouă ode, împreună cu trei gravuri de Michael Goldberg. 
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              M G 

  

  Goldberg a realizat gravurile după ce poemele au fost 

scrise, dar formatul mare al cărții a oferit posibilitatea ca 

tipografia poemelor să emuleze formele spațiale ale gravurilor și 

a introdus o altă bază pentru înțelegerea colaborării dintre un poet 

și un pictor. Este o situație în care un poem face referire la o 

pictură, dar este un act diferit atunci când procesele de realizare a 

formelor sunt aceleași în poem și în pictură, sau, ca aici, în 

gravuri. "Odă asupra cauzalității", primul poem din carte și 

poemul în memoria lui Pollock, începe cu versul: "Există 

sentimentul coerenței nevrotice". O tânără fată din poem indică 

faptul că Pollock nu se află în mormânt, ci în pădure, că el și arta 

sa fac parte din procesul de moarte și renaștere, de concepere și 

re-concepție a formelor artistice. Sentimentul mișcării este aici, 

al zborului și al mișcării care au fost părți din "Second Avenue" 

și au devenit părți din  
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Ode to Joy (A Poem by Frank O’Hara) by Joan Mitchell 

 

"Odă lui Michael Goldberg ('s Birth and Other Births)", ultimul 

poem din volum. Lunga odă către Goldberg seamănă mai mult cu 

oda romantică - în mod specific Wordsworthiană - decât oricare 

dintre celelalte. Ea se referă la creșterea atât a minții poetului, cât 

și a rolului său (ca poet), trecând autobiografic prin amintirile 

copilăriei spre o confruntare cu mortalitatea. Poemul nu este nici 

celebrativ, nici de felicitare (nu este, în ciuda titlului, un poem de 

ziua de naștere a pictorului, ci a fost scris în cele trei luni de după 

ziua sa de naștere). Poemul include detalii despre viața lui O'Hara 

în Baltimore, călătoria sa la "primul film", observații despre 

"încercări", aventuri în Mările Sudului în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial, o declarație despre prima sa experiență 

homosexuală într-un hambar de fân și despre viața sa în New 

York la "Five Spot" și în jurul orașului. Poemul este, de asemenea, 

dedicat "Altor nașteri", deci este vorba despre etapele vieții lui 

O'Hara care trece de la o naștere a conștiinței la alta, pe măsură 

ce sensibilitatea sa poetică se reînnoiește în experiență. Imagini 
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ale mișcării, ale transportului și ale călătoriei vieții apar și reapar 

pentru a stabili o coerență în colecția de informații despre istorie 

și viața contemporană din poem. Activitățile zilnice de mișcare, 

de trecere de la o versiune a sinelui la alta, integrează viața 

poetului în viața artistului. Acesta începe cu amintiri mai întâi din 

Baltimore, (O'Hara scrie despre afinitatea sa pentru magnoliile și 

arborii de lalele menționați în poem în fragmente autobiografice 

publicate în Standing Still and Walking in New York, 1975), apoi 

din Grafton, unde a avut loc trezirea estetică, dar și sexuală:" 

 

Sus, pe dealul muntos 

în spatele casei confuze 

unde locuiam. . . . 

acolo, 

vântul suna exact ca și cum 

Stravinsky 

Am recunoscut pentru prima dată arta 

ca sălbăticie, și mi s-a părut corect 

 

* 

  

Adică corect, pentru mine... . . 

 

* 

 

Aluzia la "Ritualul primăverii" este destul de evidentă. Poemul 

trece prin amintiri din viața personală a lui O'Hara, inclusiv zilele 

de război din Pacificul de Sud și aluzii psihosexuale, până la 

prezentul cu care trebuie să se confrunte, unde "prea multă 

nesfârșire" este "depozitată și înmagazinată", așteptând. Nu este 

vorba doar de el, ci de condiția umană și istorică. Există reamintiri 

repetate ale "întunericului" din centrul vieții, dar chiar și atunci 
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când acest întuneric apare, apare "o strălucire / negură în centru / 

dacă o cauți ... capabilă să izbucnească / în flăcări sau doar / să 

strălucească profund". În mijlocul tuturor, poetul a fost ales să 

poarte ca Prometeu "darul focului" pe un "pământ străin", un "loc 

temporar de lumină, țara aerului". Spre acest tărâm se îndreaptă 

poemul, care se încheie aproape cu un imperativ istoric:" 

 

  

pentru a curge 

așa cum trebuie să fie de-a lungul  

mizerabilei, limpede și dura 

viața pe care o iubim sub albastru, 

o lână de intenție pură navigând ca 

un geambaș într-o barcă de sclavi 

care în curând se vor întoarce împotriva răpitorilor lor 

și vor coborî ancora, vor găsi acolo un oraș lovit   

de sărăcie și dulceață în paralel 

între rasele fără timp, 

și unul singur va vorbi de a fi 

născut în durere 

și el va fi aripile unei libertăți extraordinare[...].  

 

* 

O'Hara avansează în acest poem prin relațiile spațiale ale 

blocurilor de informații și prin utilizarea diferitelor voci interne, 

care sunt indicate prin crestături și margini interne. El a învățat 

lecții de la Rivers, care, într-un tablou precum The Wall (1957) 

sau The Accident (1957), întinde imagini derivate - precum 

O'Hara care desenează blocuri de amintiri din viața sa - pe câmpul 

pânzei și încearcă o narațiune ghidată de relațiile spațiale ale 

imaginilor și nu de un argument liniar, cauzal.  
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                                     Larry Rivers- The wall 

 

 

Ashbery este adesea recunoscut ca maestru în a spune parabole în 

poeme, dar aici O'Hara demonstrează că și el stăpânește forma. 

Din procesul de moarte și renaștere "sub albastru", sau trăind 

viața imaginației așa cum și-a imaginat-o Stevens, va ieși un poet 

care înțelege că viața este trăită în cadrul unor forțe contrare - 

"sărăcie și dulceață", "durere" și "o libertate extraordinară".  

Cu toate acestea, el rezistă simplificării excesive și insistă asupra 

discontinuităților. Spre final, el oferă acest citat și o potențială 

speranță:" 

  

"rugăciunea rafinată 

de a fi nouă în fiecare zi 
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aduce artistului 

doar o anumită îngenunchere" 

 

- nu noutate, nu acuitate, ci o îngenunchere absurdă. Folosirea 

cuvântului ar putea fi chiar o glumă platonică. Artistul este 

îngenuncheat, nu doar prin rugăciunea pentru noutatea creatoare, 

una dintre valorile necesare artei sale, ci prin faptul că este redus 

la o anumită inutilitate și stângăcie. Ironiile și contradicțiile 

aparente abundă: "scoți un inel drăguț din ananas [o grenadă] / și 

te arunci în aer"; totul este în același timp "bine" și "dificil"; 

"spiritul" și "austeritatea" sunt împărtășite; cădem plângând pe 

podea atât de "bucurie", cât și de "îngheț". Chiar și la sfârșit, în 

orașul viitorului, aproape o lume nouă, "sărăcia" și "dulceața" 

persistă ca paralele." 

 

"Oda lui Michael Goldberg" ar trebui să răspundă la orice 

acuzație că O'Hara nu poate susține un poem lung. Trasă din plin 

din fluxul memoriei copilăriei, ea se scurge până la "Câteva zile 

specific angoasate" ale prezentului care "mă fac acum să mă 

îndoiesc de tristețe, de tristețea simplă / mai ales, ca tristețea din 

cauza morții". Este poate cel mai cuprinzător poem al său, cel mai 

ruminativ, introspectiv; include întunericul din adâncul sufletului 

său care, în mod evident, îl bântuia și cu care a trăit atât de vesel 

și de bine. Și, la fel ca și configurația versurilor pe pagină din 

"Odă poftei", acest poem demonstrează procesul lui O'Hara de a 

scrie ca un pictor conștient de dimensiunile spațiale ale 

limbajului. El a trăit prins între dulceață și sărăcie, între dorul de 

iubire și faptul că a fost respins în dragoste, dar și încercând să 

păstreze "poemul "deschis"" în "libertatea extraordinară" a 

întreprinderii zilnice." 

Rezonanța lui Whitman și marile tonuri de rostogolire sunt 

evidente în primele versuri ale "Odei: Salutul poeților negri 
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francezi":" 

 

Din apropierea mării, ca Whitman, marele meu predecesor, 

 

  aleg să caut 

 

spiritele altor țări pentru a face fecundă viața mea. 

 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Este o voce maiestuoasă, care anunță o temă mare. 

 

* 

 

  Dicția este în mod conștient exaltată, proprie unei ode, în 

comparație cu familiaritatea aerisită la care se așteaptă în mod 

obișnuit de la O'Hara: Iubirea este "tradusă" prin rușine; 

"reticența" este plătită de un poet în sânge; "fortuitul" este în 

"dragostea pe care o purtăm". O'Hara renunță chiar și la tendința 

sa de a face glume în fața seriozității temei pe care o vizează: "aici 

unde a iubi de loc înseamnă a fi politician", scrie el, cu un sarcasm 

amenințător, și continuă cu o rimă batjocoritoare, "așa cum a iubi 

un poem / este pretențios, asta poate suna tendențios, dar este 

liric". Derapajul spre șmecherie ("este liric") este însă stăvilit, iar 

poemul este readus la seriozitate, chiar gravitate, prin ceea ce 

urmează - "care arată la ce a ajuns lirismul în vremurile noastre 

fabuloase" - și prin eufonări elevate, precum "lașii sunt niște 

shibboleți" și "o iubire anume e travestită". Această odă este, de 

fapt, unul dintre cele mai direct politice poeme ale lui O'Hara, 

urcând aproape până la o retorică a sfidării: "sânge! sângele! 

sângele pe care îl avem munți în vene pentru a ține piept șacalilor 
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/ în jefuirea dorințelor și a credințelor noastre. . . ." Poemul este 

formal chiar și în dispunerea versurilor - o serie de valuri lungi de 

cuplete. Nu există nici un strop de prostie sau de evadare ludică, 

așa cum continuă: "pentru că dacă există fortuit este în dragostea 

pe care ne-o purtăm unul altuia în diferențele / de rasă". Este 

aproape un poem sumbru, cu siguranță măreț, în timp ce se 

îndreaptă în cadențe sigure și măsurate spre final: "singurul 

adevăr este față în față, poemul ale cărui cuvinte devin gura ta / și 

murind în alb și negru luptăm pentru ceea ce iubim, nu suntem." 

Este un comentariu asupra relațiilor rasiale din propria sa 

Americă la începutul erei drepturilor civile, o declarație politică 

și socială importantă; el întoarce spatele "teribilei lumi 

occidentale" pentru a invoca poeți anticolonialiști precum Aimé 

Césaire. Poate fi chiar un poem nobil, ca și "Oda bucuriei", în care 

pledează pentru "a nu mai muri" și, în graba și exigențele orașului, 

pentru a trăi cu dragoste. Mitchell a ales "Odă bucuriei" ca titlu al 

tripticului său în semn de omagiu adus lui Frank O'Hara, ca și 

cum ar fi știut că efortul neîncetat al poetului de a găsi dragostea 

și un pic de pace în presiunea vieții de zi cu zi a prins miezul vieții 

și al artei lui O'Hara." 

Anul 1959 a fost probabil cel mai bun pentru O'Hara, când a fost 

scris unul dintre cele mai cunoscute poeme ale sale, "Ziua în care 

a murit doamna". La fel ca și "Billie's Blues" al lui Joel 

Oppenheimer, acest poem este un omagiu adus cântăreței de jazz 

Billie Holiday. Povestit în termenii evenimentelor fără legătură 

ale unei vieți normale, fără nimic dezvăluit dinainte, realizarea 

puternică a unui final este suspendată până când evenimentele se 

adună și forțează realizarea unei mari pierderi. Poemul 

demonstrează procesul prin care poetul găsește în relațiile 

întâmplătoare ale evenimentelor o coerență singulară care 

precipită emoții puternice. Poemul începe cu o preocupare 

(posibil) prefăcută și îndelungată față de parafernalia culturală și 
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distragerile cotidianului, dar se mișcă brusc pentru a mărturisi 

sfințenia vieții și a talentului uman și eternitatea artei care este 

literalmente, mimetic, uluitoare. Se deplasează printr-o serie de 

alegeri până când nu mai există niciuna, până când poetul ajunge 

față în față cu ceea ce nu a fost ales, cu minunea neinvitată, dar 

inevitabilă, ireversibilă a pierderii. Numele abundă - "Bastilia", 

"Easthampton", "O urâtă NOUĂ LUME  SCRISĂ pentru a vedea 

ce fac poeții / din Ghana în aceste zile", "Miss Stillwagon", 

"Verlaine" - dar "al ei" nu este niciodată (doar sugerat în titlu, cu 

propriul ei titlu, Lady Day, inversat). Timpul, de asemenea, este 

reținut sau dat prea liber la început –  

 

" Este ora 12:20 în New York, într-o zi de vineri 

la trei zile după Ziua Bastiliei, da. 

suntem în 1959 și ... . Voi coborî la ora 4:19 în Easthampton. 

la 7:15. . . 

-dar apoi ținute suspendate, ca într-o mânecă, până la sfârșit, și 

eliberate când este cel mai potrivit, în ordinea firească a 

evenimentelor:" 

 

  

apoi mă întorc de unde am venit, pe 6th Avenue. 

 

și la tutungeria de la Teatrul Ziegfeld și 

 

cer cu nonșalanță o cutie de Gauloises și un carton 

 

de Picayunes, și un NEW YORK POST cu fața ei pe el. 

 

 și am transpirat mult până acum și mă gândeam la... 

 

să mă sprijin de ușa de la toaleta din 5 SPOT 
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în timp ce ea șoptea un cântec pe claviatură 

 

lui Mal Waldron și tuturor, iar eu am încetat să mai respir 

 

 

Moartea reduce la tăcere banalitatea. Ultimul vers contopește 

obiectul în subiect (la tocmai "toată lumea") în fluxul 

evenimentelor din universul postmodernist continuu. Scriind în 

prezentul simultan, poetul caută să controleze atât timpul, cât și 

momentul - sosirea (sau negarea) imaginilor, venirea (sau 

amânarea) unei concluzii, dar concluzia valorii vieții și a artei 

vine datorită montării unei serii de tranzacții în întreprinderea 

zilnică." 

 

Nivelul de realizare al lui O'Hara a rămas la apogeu până în 1961, 

prin intermediul unei serii de poeme de dragoste - publicate mai 

târziu ca Love Poems (Tentative Title) (1965). Poeme după 

poeme sunt de un înalt nivel de realizare - "Rapsodie", "Adio lui 

Norman, Bon Jour lui Joan și Jean-Paul", "Jacheta lui Joe", "Ești 

superbă și vin" și "Poem personal". Toate acestea sunt poezii cu 

caracteristicile de identificare ale unui poem O'Hara, toate cu 

același narator rapid, cu nume, plin de viață și lipsit de inhibiții 

(nume pentru că se simte complet acasă în mediul său și în poem). 

Artiștii și creațiile lor continuă să decoreze poemele la fel de 

confortabil ca pe o sufragerie scufundată. John Bernard Myers, 

editorul editurii Tibor de Nagy Editions, și-a amintit: "Am 

așteptat aceste poezii timp de trei sau patru ani; Frank nu s-a putut 

convinge niciodată să le dactilografieze. Când mi le-a dat, nu l-

am putut determina să le aranjeze în ordinea corectă și nici să îmi 

dea un titlu. Am scris "Poeme de dragoste (titlu provizoriu)" pe 

prima pagină, apoi le-am aranjat în așa fel încât succesiunea să 

arate începutul unei noi iubiri, perioada de mijloc a acesteia de 
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zbatere, prăbușirea relației cu tristețea și regretul aferent. Lui 

Frank i-au plăcut aranjamentul și titlul meu "provizoriu". Și asta 

a fost tot."  

Dragostea homosexuală este subiectul poemelor. Deși poemele 

au fost scrise cam în același timp, sensul narativ al cărții a fost 

asigurat de editor. Suprarealismul este la îndemână, dar nu îl 

umbrește; există o grijă pentru ceea ce Olson numea 

"cotidianitatea", ritmuri variate, sincopa obținută prin 

restrângerea punctuației, o sintaxă organică, încrederea în 

vorbirea naturală (deși încă foarte mult vorbirea unui sofisticat 

elegant), pălăvrăgeala informată, gestionarea timpului într-un 

poem precum "Fantezie", optimismul recurent din "Poemul 

(Venirea lui Hrușciov)". Seria de poeme de dragoste pentru 

dansatorul Vincent Warren - printre care "Les Luths", "Poem 

(Salată de avocado de claritate ușoară)", "Having a Coke With 

You" și "Steps''- sunt toate afirmative, delicate, precise, poeme de 

o imediatețe frontală, sincere, cu sentimentul nu mai este ascuns 

în spatele unei bravade de imagini strălucitoare și segmente 

discordante. O'Hara iese din modul modernist al dadaismului, 

suprarealismului și cubismului și intră în avantajul 

postmodernității: o varietate de tehnici, care încorporează de fapt 

câștigurile proeminente ale modernismului, fără a pierde nimic 

din flexibilitatea și posibilitatea deschiderii, din "mersul pe nervi" 

al ""Personalismului"". În cel mai rău sau mai excesiv, stilul său 

alunecă în vertij, sau ceea ce Stuart Byron numește "Queertalk". 

Deși cu siguranță nu se limitează la ambiguitatea sexuală, 

limbajul poemelor este copt cu in-talk-ul anilor 1960; aceste 

calități sunt într-adevăr dominante în poemele lui O'Hara încă de 

la început. Ele se întâmplă să fie și motivul marelui lor succes." 

Ultimul său efort major a fost un poem lung intitulat "Biotherm" 

(după o marcă de loțiune pentru piele pe care mama lui Berkson 

a lăsat-o pe aici și pe care O'Hara a găsit-o). Perloff îl laudă ca 
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fiind un poem "grozav", în timp ce alți critici îl înțeleg ca pe o 

demonstrație a scrisului ca activitate fizică a vorbirii - scrisul și 

limbajul ca parte a răspunsului fiziologic pe care Olson îl 

preconiza. Multu Konuk Blasing folosește modele din Sigmund 

Freud, Jacques Lacan și Jacques Derrida în încercarea de a desluși 

poemul. Oricât de complicat ar fi, poemul a avut, de asemenea, o 

influență puternică asupra unor poeți mai tineri, precum Berkson, 

căruia îi este dedicat, Berrigan și Ron Padgett (mai exact, 

colaborarea lor Bean Spasms, 1967). A fost compus pe o perioadă 

îndelungată de timp, din august 1961 până în ianuarie 1962. 

O'Hara i-a scris lui Allen: "Am continuat cu o chestie pe care am 

început-o ca fiind un mic poem de ziua lui Bill Berkson și apoi a 

mers puțin mai departe și apoi mi-am amintit că așa a fost făcută 

Oda lui Mike ["Ode to Michael Goldberg"], așa că am continuat 

și încă mai continui zi de zi (mijlocul paginii a 8-a în această 

dimineață). Nu știu nimic despre ceea ce este sau va fi, dar mă 

bucur să încerc să continui și se pare că am reușit să o țin 

"deschisă", așa că există o mulțime de posibilități, de aer și așa 

mai departe." Structura este complexă: imaginile și referințele se 

acumulează la suprafața poemului și nu sunt ordonate prin 

generalizare sau rezumate. Poemul unește mâncatul cu fabricarea 

limbajului, așa cum sugerează un "MENIU" pentru Berkson, dar 

există și legătura dintre a mânca și a vorbi: 

 

O, Doamne, ce bucurie! 

ești aici 

suspini și la 

cel mai recent congres 

la conferință   ei 

mănâncă șnururi 

unt de fasole 

o sorbitură de smarc 
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Dă-mi mizeria 

și o cola, amice 

Oh, mulțumesc. 

 

Cadrul de referință este imens și există jocuri de cuvinte și 

conexiuni jucăușe cu și despre franceză și engleză. La fel ca în 

prima "Odă lui Michael Goldberg", acest poem pune accentul pe 

mișcare, pe trecerile rapide prin detaliile vieții și ale gândirii și, 

în răspândirea sa, angajează și el dimensiunile spațiale ale 

limbajului. Procesul prin care limbajul ajunge să se articuleze prin 

intermediul corpului și apoi se adună într-o rețea de asociații 

multiple devine în cele din urmă subiectul poemului. De 

asemenea, se angajează în procesul pictorilor prin faptul că, la fel 

ca și "Odele", relaționează informația spațial, nu întotdeauna 

liniar; folosește crestături și margini interne pentru a specifica 

diferitele voci din interiorul poemului. Poemul stabilește istoria 

relației dintre O'Hara și Berkson, dar prezintă, de asemenea, în 

jurul acestei istorii, remarci sau observații despre "muzica 

fricilor", despre "15 septembrie (supin, nebărbierit, mahmur, 

pasiv, vorbitor moale)", despre rutinele de mâncare, liste de 

preferințe fantastice, "o lungă istorie a populațiilor" și comparații 

cu poezia lui Wallace Stevens și William Carlos Williams, 

"trandafir frumos conservat în biotermă". Ca și Stevens, în "O 

seară obișnuită în New Haven", O'Hara este un poet al orașului 

care se concentrează pe punerea în scenă a proceselor minții în 

contact cu realitatea. Percepând realitatea și încercând să o 

remodeleze în formă poetică, el percepe și gândește spațial în 

blocuri de informații, atât personale, cât și referențiale, ca o 

modalitate de a demonstra că actele de poezie sunt pe deplin 

angajate în activitățile oamenilor iubitori, interacționând cu 

evenimente istorice, dar și contemporane." 
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pe Altair 4, Te iubesc așa, a fost pe Altair 4 "o zi fericită" 

Știam că așa va fi 

"Da, pentru orice 

Cred că vei găsi oala în colț 

acolo unde l-au lăsat Krell 

Dacă-l freci puțin, iese muzică. 

Muzica fricilor 

Eu m-am reformat, noi ne-am reformat unul pe celălalt 

Fiind disponibili 

Este ceva ce prietenii noștri nu înțeleg 

Dacă îți slăbești cravata 

Inima mea va sări afară 

ca o sculptură Tanagra. 

din craterul "buzei" corsicane 

și va zbura prin ceruri 

 

Îmi amintesc de Kit Carson. 

și de toate acele zâmbete care erau exact ca al tău 

 

dar încă nu ne-am întâlnit 

Când pleci în călătoria "noastră"? 

De ce ești melancolic? 

Dacă te supăr, nu mai ai îndoieli 

Dacă te fac fericit, nu mai ai îndoieli 

Ce e în neregulă cu îndoiala?  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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favorite: să merg la petreceri cu tine, să fiu în colțuri la petreceri 

cu tine, 

să fiu în baruri sumbre cu tine zâmbind, să te împing la petreceri 

atunci când 

când ești "deprimat", venind ca în South Pacific cu tine la ele 

să merg cu tine la creveți în sos rusesc, să plec de la petreceri cu 

tine 

singur la petreceri cu tine pentru a merge să mănânce o bucată 

de nor. 

 

* 

 

  În unele dintre poemele care au urmat după "Biotherm", 

O'Hara a continuat să folosească relațiile spațiale ale limbajului 

în poezii precum "Legenda", "Bătrânul mașinist", "Poemul" ("În 

vârful inelului"), de exemplu. Linia tripartită a lui Williams și 

simțul măsurii intră, de asemenea, în poeme precum "Walking", 

"Poem" ("I to you are you to me") și "Trirème". De la "Second 

Avenue" la "Biotherm" și apoi la aceste poeme finale, O'Hara s-a 

îndepărtat de influențele directe ale suprarealismului și a proiectat 

un proces de percepție și scriere bazat pe nevoia de a genera forme 

poetice." 

 

Nu se poate spune ce direcție ar fi luat opera lui O'Hara dacă ar 

mai fi trăit - poate mai multă satiră socială sau un simulacru de 

epopee precum "Gunslinger" al lui Edward Dorn, mai strâns și cu 

mai mult teatru în el decât "Biotherm". Având în vedere natura 

evenimentelor politice și sociale ulterioare, ar fi putut deveni 
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Juvenal al vremii sale. Este la fel de puțin probabil că ar fi 

abandonat lumea artei cum este puțin probabil că ar fi abandonat 

poezia, în ciuda încetinirii producției din ultimii ani (a scris doar 

trei poeme în ultimul an și jumătate din viață). Întotdeauna a spus 

că poezia a fost viața lui. Cel mai probabil, recunoașterea sa tot 

mai mare în rândul tinerilor poeți l-ar fi impulsionat în continuare. 

"Decorațiile originale" de treizeci de poezii adunate de Berkson 

sub titlul În memoria sentimentelor mele: A Selection of Poems 

(O selecție de poeme) (1967) atestă că O'Hara era în armonie cu 

viziunea și procesul noilor mișcări din domeniul artelor, iar 

Homage to Frank O'Hara (1978) adună multe alte desene, picturi, 

amintiri și mărturii despre O'Hara ca poet și susținător al artelor. 

El a lăsat o înregistrare a unei inteligențe active, precum și un 

corpus de poezii care a provocat normele formei poetice și a 

reangajat activitatea de creație cu evenimentele normale ale 

întreprinderii zilnice. 

 

- George F. Butterick, Universitatea din Connecticut 

-   Robert J. Bertholf, Universitatea de Stat din New York la 

Buffalo 
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POEZII DE FRANK O'HARA 

 
                              Traduceri și note de Adrian Grauenfels 

 

 

Ave Maria 

 

Mamele din America 

                                     lăsați-vă copiii să meargă la film! 

scoateți-i din casă ca să nu știe ce puneți la cale   

E adevărat că aerul curat face bine organismului 

                                                       dar cum rămâne cu sufletul?   

care crește în întuneric, întipărit de imagini argintii 

Și când vei îmbătrâni, așa cum trebuie să îmbătrânești... 

                                                                           ei nu te vor urî.   

nu te vor critica, nu vor ști 

                                                că vor fi într-o țară fermecătoare   

pe care au văzut-o pentru prima dată într-o sâmbătă după-

amiază, sau când făceau pe șmecherii 

 

poate chiar îți vor fi recunoscători 

                                            pentru prima lor experiență sexuală   

care te-a costat doar 25 de cenți 

                                                       și nu a tulburat liniștea casei 

vor ști de unde vin batoanele de ciocolată 

                                                       și pungi gratuite de popcorn   

la fel de gratuite ca și plecarea de la film înainte de a se termina 

cu un străin plăcut al cărui apartament se află în clădirea  
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Heaven on Earth   

lângă podul Williamsburg 

                                                       Oh, mame, îi veți face pe cei 

mici să se simtă bine 

atât de fericiți, pentru că dacă nimeni nu-i va lua în brațe la film 

ei nu vor ști diferența 

                                                         și dacă cineva o va face, va 

fi un adevărat noroc 

iar ei vor fi fost cu adevărat distrați în orice caz 

în loc să stea prin curte 

                                                                 sau în camera lor 

                                                                                       

urându-te 

prematur, deoarece nu ai făcut nimic oribil     

în afară de a-i ține departe de bucuriile simple 

                                                                    E de neiertat ultima 

așa că nu mă învinovățiți pe mine dacă nu veți urma acest sfat 

                                                                   și familia se destramă 

și copiii tăi vor îmbătrâni și vor orbi în fața televizorului 

                                                                                                      

văzând  filme pe care nu i-ai lăsat să le vadă când erau tineri. 

 

                                                  ** 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

POEM 

 

Nu sunt sigură că există un leac, 

dar oricum tocmai mi-am tăiat unghiile. 

Sunt într-o carieră, 

cred că cerul e un sac de frunze aruncate, 

aruncate, aruncate, aruncate ca un creier de veveriță. 

Abia mai pot să respir, 

dar vapoarele continuă să vină, 

să descarce și să suspine, să suspine. 

Nori, vezi pumnul ăsta? 

Tocmai l-am înfipt în tine! 

 Soare! fă bine să te ghemuiești și să răcnești, 

te-am vrut departe. 

Ah! I-au căzut perlele. 

Sunt ca niște cuvinte, răzbunătoare și reci. 

Le-am tăiat cordonul cu foarfeca mea de fructe, 

gem pe podeaua aerisită. 

Pleacă, atunci! Dacă ea cade, cade. 

  

                ** 
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"Lana Turner s-a prăbușit!" 

                                                              FRANK O'HARA 

Lana Turner s-a prăbușit! 

Tropăiam și deodată 

a început să plouă și să ningă 

iar tu ai spus că e grindină 

dar grindina te lovește în cap 

așa că ningea cu adevărat 

și ploua și mă grăbeam atât de tare 

să te întâlnesc, dar traficul 

se comporta exact ca și cerul 

și deodată am văzut un titlu 

Lana Turner s-a prăbușit! 

Nu există zăpadă la Hollywood 

Nu plouă în California 

Am fost la o mulțime de petreceri 

și m-am purtat foarte rușinos 

dar niciodată nu m-am prăbușit 

Lana Turner, te iubim, ridică-te. 

** 
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Poem personal 

                                                                FRANK O'HARA 

 

Acum, când mă plimb la prânz 

Am doar două talismane în buzunar 

o veche monedă romană pe care mi-a dat-o Mike Kanemitsu 

și un cap de șurub care s-a rupt de la o cutie de ambalaj 

când am fost la Madrid. 

nu mi-au adus prea mult noroc, deși 

 m-au ajutat să rămân în New York împotriva constrângerii 

dar acum sunt fericit pentru o vreme și interesat 

 

Mă plimb prin umiditatea luminoasă 

trecând pe lângă Casa Seagram, umedă 

și șezlongurile sale și construcția de la 

stânga care a închis trotuarul dacă 

Voi ajunge vreodată să fiu muncitor în construcții 

Aș vrea o pălărie argintie, vă rog 

și să ajung la Moriarty's, unde aștept... 

pe LeRoi și să aud cine vrea să fie mutant. 

LeRoi vine și îmi spune că Miles Davis a fost lovit cu 12 bâte. 

de 12 ori aseară, în față la Birdland, de către un polițist. 

O doamnă ne cere o monedă de 5 cenți pentru o chestie 

groaznică 

boală teribilă, dar noi nu-i dăm niciun ban 

nu ne plac bolile groaznice, atunci 

mergem să mâncăm niște pește și niște bere 

dar e aglomerat, nu ne place Lionel Trilling 
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Ne-am hotărât, ne place Don Allen, nu ne place 

Henry James. Ne place Herman Melville 

Nu vrem să fim în "Alea Poeților" din 

San Francisco, nici măcar nu vrem să fim bogați 

și să mergem pe grinzi cu pălării de argint. 

Mă întreb dacă o singură persoană din 8.000.000   

se gândește la mine în timp ce dau mâna cu LeRoi. 

și îmi cumpăr o curea pentru ceasul de mână   

și mă întorc la muncă fericit la gândul că se poate așa ceva 

 

                                                 ** 
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Hrușciov vine în ziua potrivită! 
                                                           

                                                                FRANK O'HARA 

 

Hrușciov vine în ziua potrivită! 

                                                   Lumina răcoroasă și grațioasă 

este împinsă de vântul puternic de pe enormele peroane de sticlă 

și totul se zvârcolește, se grăbește în sus. 

                                                                             această țară 

are de toate, mai puțin politețe, spune un taximetrist portorican 

și văd cinci fete diferite 

                                                   arată ca Piedie Gimbel.(1) 

cu părul ei blond care se mișcă și el, 

                                                     așa cum arăta când am împins 

pe fiica ei mică în leagănul de pe gazon, era și vânt. 

 

aseară am fost la un film și am ieșit, 

                                                                        Ionesco e mai mare 

decât Beckett, a spus Vincent, asta cred și eu, clătite cu afine 

iar Hrușciov probabil că a fost hărțuit 

                                                          la Washington, nu sunt 

                                                                                                       

 politicoși 

Vincent mi-a povestit despre călătoria mamei sale în Suedia 

                                                                            Hans ne spune 

despre viața tatălui său în Suedia, sună ca și cum  

Grace Hartigan (2) pictează Suedia 

                              așa că mă duc acasă să mă culc și numele îmi 
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trec prin  

                                                                                      capul meu 

Purgatorio Merchado, Gerhard Schwartz și Gaspar Gonzales, (3) 

               toate figuri necunoscute ale dimineții devreme când mă 

duc la muncă. 

 

Unde se duce răul anului? 

                                                            când septembrie cucerește 

New York-ul 

și-l transformă în stalagmite de ozon. 

                                                             depozite de lumină 

                                                             așa că mă ridic din nou 

fac cafea și citesc François Villon, viața lui, atât de întunecată 

         New York-ul pare orbitor și cravata mea suflă pe stradă 

Mi-aș dori să se desprindă 

                                        deși e frig și  încălzește puțin 

                                                                                   gâtul meu 

în timp ce trenul îl poartă pe  Hrușciov spre Pennsylvania 

Station. 

         iar lumina pare eternă 

         și bucuria pare a fi inexorabilă 

         Sunt destul de nebun să o găsesc mereu în vânt. 

 

 

                                                ** 
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NOTE 

 

(1) Piedie Gimbel-  Cineast și fotoreporter subacvatic american 

 

(2) Grace Hartigan (1922 - 2008) a fost o pictoriță expresionistă 

abstractă americană și un membru important al vibrantei Școli de 

la New York din anii '50 și '60. Cercul ei de prieteni, care s-au 

inspirat reciproc în mod frecvent în demersurile lor artistice, i-a 

inclus pe Jackson Pollock, Larry Rivers, Helen Frankenthaler, 

Willem și Elaine de Kooning și Frank O'Hara 

 

(3)  Aceste jocuri de cuvinte folosesc mai mult sau mai puțin 

glume locale, în timp ce apelul aparent aleatoriu de nume al lui 

O'Hara este structurat în jurul polarității pe care poetul o ia drept 

sursă a " iluminării din Manhattan. Astfel, ni se prezintă Nordul 

(Suedia) și Sudul ("taximetristul portorican" care spune că 

"această țară / are de toate, dar nu și politețe"), Estul (Hrușciov, 

lonesco) și Vestul (Hans, Beckett). Tineri (fetița lui Piedie 

Gimbel) și bătrâni (mama lui Vincent), un gentili (Purgatorio 

Merchado) și evrei (Gerhard Schwartz), poezie (Francois Villon) 

și pictură (tabloul lui Grace Hartigan Suedia). dramă (lonesco, 

Beckett) și film, sub forma "filmului" la care "am mers... și am 

ieșit". Dar poate că cea mai amuzantă polaritate este cea dintre 

rusul sovietic Hrușciov și rusul țarist de odinioară "clătite cu 

afine" mâncat cu Vincent (dansatorul Vincent Warren, care era 

pe atunci amantul lui O'Hara) cu o seară înainte. Trenul care îl 

poartă pe Hrușciov în călătoria sa fără întoarcere spre 

Pennsylvania Station este, în cele din urmă, mai puțin 
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"inexorabil" decât "bucuria" recurenței: "Mă duc acasă la 

culcare". "Mă trezesc din nou", "aseară ... . Vincent a spus." 

dimineața devreme, când mă duc la muncă". Într-adevăr, sosirea 

lui Hrușciov nu are loc niciodată: suspansul...arcul de așteptare... 

potențialul de acțiune - acestea sunt notele emoționale care 

mențin deschis poemul lui O'Hara, care fac imposibilă închiderea. 

 

            (din eseul The Collected Poems of Paul Blackburn). 
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Mayakovski 

                                                                FRANK O'HARA 

 

1 

Inima mea e în flăcări! 

Stau în picioare în cada de baie 

plângând. Mamă, mamă 

Cine sunt eu? Dacă el 

se va întoarce măcar o dată 

și să mă sărute pe față 

peria lui de păr aspru 

tâmpla mea, îmi pulsează! 

 

atunci pot să mă îmbrac 

și să mă plimb pe străzi. 

 

2 

Te iubesc. Te iubesc, 

dar mă întorc la versurile mele 

și inima mea se închide 

ca un pumn. 

 

Cuvinte! 

bolnavă ca și mine, leșinată, 

întoarce-ți ochii, o piscină, 

 

și eu mă voi uita în jos 

la frumusețea mea rănită 
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care în cel mai bun caz e doar un talent 

pentru poezie. 

 

Nu pot mulțumi, nu pot fermeca sau câștiga 

Ce poet! 

și apa limpede e groasă 

 

de la lovituri sângeroase în capul său. 

Îmbrățișez un nor, 

dar când m-am înălțat 

a plouat. 

 

3 

E amuzant, am sânge pe piept. 

oh da, am cărat cărămizi. 

ce ciudat loc de ruptură! 

și acum plouă pe uliță 

în timp ce ies pe pervazul ferestrei 

șinele de sub mine sunt pline de fum 

și strălucesc de pasiune pentru alergare 

eu sar în frunzele verzi ca marea. 

 

4 

Acum aștept în liniște 

catastrofa personalității mele 

să mi se pară din nou frumoasă, 

și interesantă, și modernă. 
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Țara este gri și 

maro și cu copaci albi, 

zăpezi și ceruri care râd 

mereu în scădere, mai puțin amuzante 

nu doar mai întunecat, nu doar gri. 

 

Poate fi cea mai friguroasă zi a 

anului, ce crede el despre 

despre asta? Adică, ce cred eu? Și dacă o fac, 

poate că sunt din nou eu însumi. 

                                                  

                                              ** 
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 Biletul de pe ușa mea spunea: "Sună-mă"  

                                                                     

 FRANK O'HARA 

 

Biletul nerăbdător de pe ușa mea spunea: "Sună-mă", 

sună-mă când ajungi înăuntru!" așa că am aruncat repede 

câteva mandarine în geanta mea de noapte, 

mi-am îndreptat pleoapele și umerii, și 

 

m-am îndreptat direct spre ușă. Era toamnă 

în momentul în care am ajuns după colț, oh, totul 

nedorind să fie nici pertinent, nici uimit, numai 

frunzele erau mai strălucitoare decât iarba de pe trotuar! 

 

Ciudat, m-am gândit, că luminile sunt aprinse la ora asta 

și ușa holului deschisă; cineva încă treaz la ora asta, un 

campion la jocuri de noroc? O, fie! 

de rușine! Ce gazdă, atât de zelos! Și el era 

 

acolo, în sală, întins pe o baltă de sânge 

care curgea pe scări. Am apreciat asta. Sunt puține 

gazde care se pregătesc atât de bine pentru a întâmpina un 

oaspete 

invitat doar întâmplător, și asta cu câteva luni în urmă. 

 

              ** 
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Către Căpitănia Portului 

                                                       

                                            FRANK O'HARA 

 

Am vrut să fiu sigur că vă pot contacta; 

Deși nava mea era pe drum, a fost prinsă   

în niște ancore. Întotdeauna sunt legat   

și apoi mă hotărăsc să plec. În furtuni și   

la asfințit, cu spiralele metalice ale mareei   

în jurul brațelor mele fără de fund, nu sunt în stare   

de a înțelege formele vanității mele 

sau sunt greu la decizii cu timona mea poloneză   

în mână și soarele care se scufundă. Ție   

îți ofer coca mea și corzile zdrențuite 

ale voinței mele. Teribilele canale în care   

vântul mă împinge împotriva tijelor brune   

ale trestiilor - așa am rămas în urmă... Totuși   

am încredere în sănătatea navei mele; și   

dacă se scufundă, s-ar putea să fie un răspuns 

la raționamentul vocilor eterne, 

valurile care m-au împiedicat să ajung la tine. 

 

          ** 
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Chez Jane 

                                                       FRANK O'HARA 

 

Borcanul de ciocolată albă plin de petale 

se învârte în jurul lui într-un ochi amețitor 

al ceasurilor de la ora patru de acum și de mâine. Tigrul,   

minunat dungat și iritabil, sare 

pe masă și, fără să deranjeze un fir de păr   

din atenția florilor, face pipi   

în ceainic, chiar în gura delicată a acestuia. 

O șoaptă de abur se ridică din vasul acela   

cu uretră de porțelan. "Saint-Saëns!", pare să șoptească,   

înfășurându-se fără greș în jurul ouălor blănoase 

ale teribilului pisicuț, care se încordează mental.   

Ah, fii cu mine mereu, spirit gălăgios, 

contemplație zgomotoasă în studio, în Grădina   

zoologică, amiezile veșnic fixe!   

Acolo, în timp ce muzica își zgârie scrofulosul   

stomac, bestia brută iese la iveală și se ridică în picioare,   

limpede și atent, cunoscând mereu pericolele exacte 

în aceste momente mângâindu-și colții cu   

o limbă dăruită în întregime uzanțelor de lux;   

care doar cu o clipă înainte a scăpat aspirina   

în acest apus de soare cu trandafiri, iar acum aruncă un scaun   

în aer pentru a agrava ceea ce este cu adevărat amenințător. 

 

                                                       ** 
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  À la recherche d' Gertrude Stein 

 

                                                              FRANK O'HARA 

 

Când mă simt deprimat și neliniștit și încruntat 

tot ce trebuie să faci e să-ți dai hainele jos 

și totul se șterge, dezvăluind tandrețea vieții 

că suntem carne și respirație și că suntem aproape de noi 

Așa cum ești tu, cu adevărat așa cum ești, eu devin așa cum sunt 

Sunt cu adevărat viu și știu vag ce   

este important pentru mine mai presus de intruziunea 

incidentelor și a relațiilor accidentale 

care nu au nimic de-a face cu viața mea. 

 

Când sunt în prezența ta, simt că viața e puternică 

și că va învinge toți dușmanii ei și pe ai mei 

și pe toți ai tăi și ai tăi în tine și ai mei în mine 

Logica bolnavă și raționamentul slab sunt vindecate 

de simetria perfectă a brațelor și picioarelor tale 

care se întind făcând împreună un cerc etern 

creând un stâlp de aur lângă Atlantic 

linia slabă de păr care îți desparte trunchiul 

îmi oferă odihnă minții și eliberare emoțiilor 

în aerul infinit unde, de când suntem 

vom fi mereu împreună în această viață, orice s-ar întâmpla. 

 

           ** 
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Serenade 

 

 

Steluțele cântă 

ca și cum s-ar sparge sticlă 

și ar cădea într-o farfurie 

destul de vulgară. Undeva, 

o privighetoare ne așteaptă 

pe fiecare dintre noi, 

plângând din toată inima. 

 

Oh, eu nu știu, spune, spune... 

că sunt unghiile tale 

care îmi zgârie gâtul 

cu un răget fragil. 

 

                                        Nu, 

e cântecul steluțelor, 

pur și simplu stelele cântă. 

Și în jurul nostru risipite bucăți 

dintr-un mare și trist erou, da, 

un vultur îl ține de boașe. 

Porumbeii încă plâng. 

Sturzii se ascund, iubirea mea, 

în streașină. Noapte bună. 

 

                                                 **  
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Camera 

 

Bărcile cu aburi s-au scufundat în râu  

și peste el a suspinat o legendă portocalie. 

 "Scaunele! Scaunele! De ce trebuie să vă scufundați?" 

  

Înainte ca toamna să-și sorteze trandafirii, 

 am înotat până la geamandură și m-am tăiat  

ca atunci când am sărutat unicornul. 

  

În pulovere și în flaneluri am cumpărat râul,  

zâmbetul lui flasc era în sfârșit al meu! 

 și orice ceas de mână a  ruginit de fericire. 

  

Obiecte Rotunde 
 

Furat de deghizări vândute,  

borcanul de marmeladă se umflă și, 

 retras, devine o ciocârlie.  Acolo 

 

în câmp se pricepe cu flori  

și un trafic pictat ca soarele  

se rostogolește spre menghina noastră peste trifoi, 

  

cu patru foi,  În Jamaica, nu-i așa? 

 o turbină plină de portocale,  
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aterizează pe pământ pentru mult zgomot. 

Jazz-ul era simplu, și  

doar în limba noastră greoaie  

brazdele de plug trebuie  să capete o 

 claritate pre-adamică. Să ne odihnim în ierburi,  

acoperiți de insecte parfumate.  

Nisipul admiră vampa și buza ei perfectă,  

tractorul derulează suma. 
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Maurice Ravel 

 

Că în trăire, în fixare 

scoicilor pe zgârie-nori, sincopați 

 lozincile, o, frumusețe! indestructibilă. 

ai devenit prin mâinile lui. 

  

Distanțele nocive ale tăcerii 

oarecum atenuate, el poate în sfârșit să se odihnească 

în creierul tău acompaniat de furtunoasele 

 gânduri, plimbându-l în sus și în jos, 

 

 valsând în jurul lui, mereu cu 

dragoste și discriminare autodidactă. 

 Îndepărtarea amortizorului de zgomot de la armă 

 a tras agate în ochii tăi, a căzut 

 

peste strigătele slabe ale pruncilor 

cu coamă leonină  din gardurile curților. 

 și nu a șovăit în fața mișcărilor de bolero ale 

 deșertului mut. Încheietura lui picura oaze. 

 

Dacă, la ora nesfârșită de liniște, 

el nu pusese unghia pe 

paharul de apă, ce copaci am fi 

transformat! fugitivi, tremurând. 

 

                                                ** 



65 
 

 

Alte Traduceri 
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Rowan Ricardo Phillips 

 

 

Păunul 

 

Muzică pentru când muzica s-a terminat 

Este ceea ce este un poem. Nu există muzică 

Într-un poem, doar imaginarul 

Compozitor care respiră sub epava adâncă, 

Curbele acelui alfabet glorios 

Rezistente ca bioluminescența 

Blocate în fundul mării. E ceva în el, 

Cum poezia se preface a cânta. Ca un păun 

Se preface că largul său penaj 

Nu are sfârșit: stelele îndepărtate 

Ale galaxiilor și toți ochii săi cu cearcăne verzi 

Privesc și sunt priviți ca unul singur, primele fuziuni 

Ajungând în cele din urmă la ascultător, 

Care mai devreme sau mai târziu îi găsește un sens. 

 

                                                ** 
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Anne Sexton 

 

 

Poetul ignoranței 

 

Poate că pământul plutește, 

Nu știu. 

Poate că stelele sunt mici bucăți de hârtie 

făcute de o foarfecă uriașă, 

nu știu. 

Poate că luna este o lacrimă înghețată, 

nu știu. 

Poate că Dumnezeu este doar o voce adâncă, 

auzită de cei surzi, 

Nu știu. 

 

Poate că eu nu sunt nimeni. 

Adevărat, am un corp 

și nu pot scăpa de el. 

Aș vrea să zbor din capul meu, 

dar nici nu se pune problema. 

Este scris pe tăblița destinului 

că sunt blocat aici, în această formă umană. 

Așa stând lucrurile 

aș vrea să atrag atenția asupra problemei mele. 

 

Există un animal în mine, 

care se agață  de inima mea, 
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un crab uriaș. 

Doctorii din Boston 

și-au ridicat mâinile în sus 

Au încercat cu bisturiul, 

ace, gaze otrăvitoare și altele similare. 

Crabul a rămas. 

Este o greutate mare. 

Încerc să uit de el, să-mi văd de treabă, 

să gătesc broccoli, să deschid și să închid cărți, 

să mă spăl pe dinți și să-mi leg șireturile. 

Am încercat să mă rog. 

dar când mă rog, crabul mă strânge mai tare 

și durerea se amplifică. 

 

Odată am avut un vis, 

sau poate că a fost un vis, 

în care crabul era ignoranța mea despre Dumnezeu. 

Dar cine sunt eu să cred în vise? 
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Richie Hofmann  

 

Mielul 

 

 

Am avut un miel pe care l-am adus peste tot 

care avea un singur ochi. 

 

În gări, 

toți adulții spuneau: "Fii atent". 

la lucrurile tale, băiatule, 

cineva îți va fura din buzunar 

sau îți va lua ceasul de la mână. 

 

Tatăl meu avea un palton frumos. 

Blana albă a mielului s-a pătat. 

Fratele meu era un bebeluș, 

și în restaurante, 

bătrânii chelneri îl luau în brațe 

și îl sărutau iar și iar pe obraz. 

cu mustățile lor 

și le spuneau părinților mei 

că îl vor aduce înapoi într-un minut. 

dar acum trebuiau să-l arate bucătarului. 

Nu-mi amintesc când i s-a dezlipit ochiul 

și cine știe unde s-a dus. 

 

În călătoriile lungi cu trenul, 
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îmi amintesc că am adormit, 

punându-mi degetul în gaura în care era înainte. 

 

Odată a trebuit să meargă într-un raful de bagaje,  de deasupra 

capului, 

și a înghețat când l-am sărutat din nou. 

___________ 

 

"Am călătorit mult în copilărie. O constantă era animalul meu de pluș, 

care putea fi un miel sau un vițel. Bietul animal a ajuns teribil  de bătut 

și murdar când îl târam din loc în loc. Am o amintire distinctă a fricii 

că cineva mi l-ar putea lua. Animalele de pluș sunt drăguțe și bizare, 

dar sunt și efigii timpurii ale atașamentului, erosului și morții." 

                                                         -Richie Hofmann 

 

                                                 **  
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Matthew Zapruder 

 

Copilăria mea 

 

 

mingea portocalie intră perfect în coșul portocaliu 

scoțând un sunet ca al unui sertar care se închide 

Nu vei apuca niciodată să ții asta în mână 

Sunt aici și nimic groaznic nu se va întâmpla vreodată 

Peste drum, uriașa casă albă plină de copii 

întoarce paginile unei cărți fără de sfârșit 

Mama vine acasă și-și găsește copilul animal dormind 

Mi-am lăsat caietul lângă pat 

Tatăl a venit acasă, s-a așezat și a vorbit în liniște 

Un pătrat de lumină  aștepta răbdător pe perete 

O să învăț tabla înmulțirii 

în timp ce femeia din fotografia veche se uită în altă direcție. 

 

                                                ** 
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Poem pentru Jack Spicer 

                                                                  Matthew Zapruder 

 

 

 

Este începutul sezonului de baseball, 

și mă gândesc din nou  

așa cum fac în fiecare an  

la începutul lunii aprilie, acum  

că locuiesc în California 

unde după-amiaza este albastră  

 languros de lungă 

în care obișnuiai să dormi 

în timp ce te îmbătai 

cu multe beri, zăcând  

lângă radioul tău 

pe o mică bucată de iarbă  

la soare, ascultând  

jumătate meciul și jumătate  

apa Pacificului,  

lovind digul de beton 

bariera golfului artificial. 

Am auzit-o, suna  

ca o conversație între  

oameni care nu sunt acolo și pe care nu o poți 

distinge.   

Și mai târziu ai încercat  

să-ți amintești ce au spus  
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și să le transcrii pe  

mașina de scris neagră din 

camera ta tristă și oribilă.  

Când îți citeam poeziile  

despre sinucidere și psihanaliză  

mă simt foarte norocoasă și rușinată  

că sunt în viață. Toată lumea  

a vorbit în ultima vreme  

despre radiații, despre iod,  

și vânt, iar tu ești în  

mormântul tău, departe de apă.  

Știu că nu-mi pasă de tine  

deloc, dar când mă uit  

la fotografia ta,  

capul tău rotund înclinat în sus  

ca să te uiți în jos  

la toată lumea, îmi amintesc  

cât de mult îți urai corpul.  

Azi mă voi duce pe malul apei  

unde obișnuiai să stai și să te gândești: 

"Nu-mi urăsc corpul chiar dacă o fac adesea". 

Când voi muri, te rog să scrii pe orice piatră vei alege 

"A încercat". 

                                                  ** 
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Elaine Equi 

 

Chestia e că... 

 

 

 

Care este diferența dintre obiecte și lucruri? 

 

Lucrurile, cred, au mai puțină personalitate. 

 

În zilele noastre, toate obiectele sunt antichități - amintesc de o 

epocă în care mâinile le manipulau. 

 

Cărți de joc, chibrituri din lemn, nasturi, ursuleți de pluș - le 

recunoaștem din naturile statice în care au pozat mândre cândva. 

 

Au fost-sunt-unelte, curiozități, refugiate din epoca modernistă. 

 

Bineînțeles, încă mai păstrăm aceste lucruri. Dar acum ele sunt 

ca și noi, doar lucruri. 

 

Ele nu-și mai celebrează identitatea lor secretă - viața interioară 

pe care o lăsau pe vremuri moștenire obiectele. 

 

Lucrurile sunt cam lipsite de trăsături. Un lucru nu este atât de 

diferit de altul. 

 

                                                ** 
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Luna națională a poeziei 

                                                                       Elaine Equi 

 

 

 

Când un poem 

vorbește de la sine, 

are o scânteie 

 

și poate fi considerată 

o parte a unei 

conversații divine. 

 

Uneori, poemul se împletește 

ca un coș în jurul 

a două pâini galbene. 

 

"Rupeți o bucată 

din acest aprilie cu 

sfârcuri de stafide", spune.  

 

"Și mestecă-le încet 

sub perna ta. 

Locul tău e în pat cu mine." 

 

Pe de altă parte, 

când un poem vorbește 

cu vocea unei celebrități 
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se numește televiziune 

sau film. 

"Nu este nimic de văzut". 

 

spune Robert De Niro, 

deși poemul său sângerează 

pe toate marginile 

 

ca o baltă  

cu contururi grosolane 

cu banda galbenă 

 

la locul crimei 

de primăvară. 

"Este un poem vechi", adaugă el. 

 

"Și în plus, 

am fost foarte tânăr 

când l-am scris." 

 

Din "Norul lucrurilor cunoscute" de Elaine Equi.   

 

                                               ** 
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Bibliotecile nu au ars 

                                                                     Elaine Equi 

 

în ciuda cărților aprinse de flăcări electronice. 

 

Medalionul iubirii livrești 

încă se deschide și se închide. 

 

Dar cuvintele sale au migrat 

într-o altă parte luminoasă. 

 

Nici complet oral, nici complet scris - 

un undeva la mijloc. 

 

Atunci va fi stejar, salcie, 

mesteacăn, și măslin, iar poeții se vor întoarce 

la ocupațiile  lor digitale... 

întrebare: 

copacii se întorc înapoi în pădure? 

 

                                                  ** 
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Orbită îndoită 

                                                                Elaine Equi 

 

 

 

Îmi croiesc drum printr-o gaură neagră de gogoașă 

și spațiul cu care se ciocnește. 

Odată am văzut pe o scenă, 

ca pe fundul unui puț de mină, 

un joc precis de picioare  

a unui balet mecanic. 

Era ca și cum m-aș fi uitat în creierul 

unui ceas cu cuc și care căra 

o parte din mine pentru totdeauna. 

Nimeni nu știe când vede pentru prima dată un lucru, 

cât timp va dura imaginea sa de după.  

Proust putea să se holbeze la simptomul unui chip. 

ani de zile, în timp ce Frank O'Hara *, ca orice om cu o slujbă, 

se uita mereu la ceas. 

Modul meu preferat de a-mi aminti este să uit. 

Vă rog să începeți din nou înregistrarea mării. 

Invocă o umbră sub bătaia aripii unui pescăruș. 

Într-un oraș cu opt milioane de cadrane solare,  

nimeni nu are idee 

cât de lung este cu adevărat un minut. 
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Helena Kaminski 
 

 

Fața 

 

Ochiul a întârziat. 

A fost oprit dimineața. 

A fost bruscat. 

I-a fost distrusă camera de filmat. 

Se zvonește că a fost împușcat. 

Se zvonește că a fost eliberat. 

 

Azi a fost înregistrat în centrul orașului. 

Dar trebuie să se întoarcă. 

Apasă "jungla", derulează înapoi și dă-i drumul. 

 

Buza se întinde pe patul său nefăcut. 

Nu da din umeri la mine. 

Unde sunt ei? 

 

Ochiul a luat mult rahat. 

Adesea, raportând, 

a fost tăiat înainte de a ajunge la 

 ceea ce a văzut. 

 

Urechea e talentată. Talentat. Poate bionic. 

Câini aliniați pentru lecții. 

În ziua în care ochiul i-a pus videoclipul 
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Despre gură lălăind  "Viața" 

Ca o școală pentru 

Surzi, urechea a explodat, și a fost supusă 

La o vindecare lentă și șocată. 

 

Vecinii spun 

Lucrurile au continuat 

În interiorul unui craniu. 

 

De ce această risipă 

Doamne, de ce? 

 

Gura a câștigat 

Pentru că ochii au privit 

Urechea privește gura 

Bălăcărind pe amândoi. 

Un scriitor a scris, 

"Aici războiul a devenit civil." 

 

Tufișurile, cenușii de la praful de drum 

Au îngenuncheat în fața înfrângerii? 

A murmurat cerul 

Criza sa? 

 

Nu-mi amintesc. 

 

A fost gura bună sau frumoasă sau 

rea? A fost 
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Nu-mi amintesc. 

 

Gura, ca Fidel Castro 

A vorbit timp de cinci ore. 

 

E târziu. 

E foarte târziu. 

 

La naiba.  

Cine e la conducere? 

 

Buza se întinde pe spate 

De-a lungul feței, 

Corp amețit pe plajă 

Pe prosopul său palid. 

 

De ce nu sunt ei 

Unde ar putea fi 

 

Întreabă gura. 

Gura e șefă.  
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Laura Riding Jackson 

 

Prisme 

 

Ceea ce este privit prin sticlă pare sticlă. 

 

Calitatea a ceea ce sunt 

Acoperă ceea ce nu sunt, 

Netezește lumea ciudată. 

O percep încet 

În timpul meu, 

În materialul meu, 

Ca mândria mea, 

Ca pe un bun al meu: 

Viziunea este iubirea. 

 

Când viața se prăbușește ca un geam crăpat, 

Tot voi iubi 

Chiar și iarba ușoară și praful răbdător. 

Moartea vede și ea, deși întunecat, 

Și trebuie să am încredere atunci ca și acum 

Doar un alt fel de prismă 

Prin care nu pot pune mâna să ating. 
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