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Declinarea răspunderii 

 

Nu știu cum am ajuns la a XI-a carte de traduceri, dar nu regret 

nimic. După fiecare volum lansat  îmi propun să ma opresc, dar 

adrenalina contactului cu alte culturi atrage și obligă. 

Un alt aspect este că vânătoarea de poeți și poezii mă duce pe 

câmpii neașteptate. Așa am descoperit rheomode 

(sau poezia curgătoare construită numai din verbe), rima 

alexandrină, poezia ekphrasis, hexametrii, ghazal, haibun, 

Villanelle, Virelay, UUt poetry, poezie sonoră etc 

Simt nevoia ca să însoțesc textul compus sau tradus cu imagine. 

De mult artele au devenit multimedia și e firesc să le combinăm. 

Sunt martorul pasiv/activ al exploziei programelor AI. Pasiv 

pentru că nu știu să descifrez algoritmii care fac un computer 

să picteze. Activ pentru că folosesc intens programe AI care 

produc imagini pentru o frază dată.  

Hop Joanna este plină cu astfel de imagini produse la comandă. 

Nu sunt capodopere dar intrigă și fac lectura mai comodă.  

Sper ca eforturile mele să incite cititorul. 

 

Adrian Grauenfels 

2023 
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Hope Joanna 
 

Conduce în Durban și Transvaal 

Îi face fericiți pe câțiva dintre oamenii ei,  

Nu-i pasă deloc de restul. 

Are un sistem care se numește apartheid. 

Ține un frate în robie 

Dar poate că presiunea o va face pe Jo'anna să înțeleagă. 

Cum toată lumea ar putea trăi ca unul singur 

Dă-mi speranță, Jo'anna. 

 Dă-mi speranță, Jo'anna 

Speranța Jo'anna 

Dă-mi speranță Jo'anna 

Înainte să vină dimineața 

 

Am auzit că face toți banii din aur 

Pentru a cumpăra arme noi, orice tip de armă 

În timp ce fiecare mamă din Soweto se teme 

De uciderea unui alt fiu 

Se strecoare peste toate granițele vecinilor 

Din când în când se distrează puțin 

Nu-i pasă dacă distracția și jocurile pe care le joacă 

Sunt periculoase pentru toată lumea 
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Dă-mi speranță, Jo'anna 

Hope Jo'anna 

Dă-mi speranța Jo'anna 

Înainte să vină dimineața 

  

Ea are susținători în locuri înalte 

Care își întorc capul spre soarele orașului 

Jo'anna le dă banii pentru lux 

Oh, ca să tenteze pe orice nou venit 

Știe chiar și cum să influențeze opinia publică 

În toate revistele și ziarele 

Pentru fiecare mișcare proastă pe care o face această Jo'anna 

Ei au o explicație bună 

Dă-mi speranță, Jo'anna 

Speranța Jo'anna 

Dă-mi speranță Jo'anna 

Înainte să vină dimineața 
  

Chiar și prelatul care lucrează pentru Isus 

Arhiepiscopul care e un om pașnic 

Toți spun că luptătorii pentru libertate 

Îi vor învinge pe cei foarte puternici 

Vreau să știu dacă ești oarbă, Jo'anna. 
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Dacă vrei să auzi sunetul tobelor. 

Nu vezi că valul se schimbă? 

Oh, nu mă face să aștept până când vine dimineața. 

Dă-mi speranță Jo'anna 

Speranță Jo'anna 

Dă-mi speranță Jo'anna 

Înainte să vină dimineața.... 

 

 

 Text și muzică - Eddy Grant -  

Gimme Hope Jo'Anna 1988 

___________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-ZplG81oZg 

 

"Gimme Hope, Jo'Anna" este cunoscut ca un imn anti-apartheid din anii 

1980. Melodia a fost pe primul loc în topul olandez Top 40 timp de 5 

săptămâni în 1988. De asemenea, a ajuns pe locul 7 în topul single-

urilor din Marea Britanie. Deși cântecul a fost interzis de guvernul sud-

african când a fost lansat, a fost difuzat la radio în Africa de Sud. 

"Jo'anna" este o referire la Johannesburg, cel mai mare oraș din Africa 

de Sud. 

"Arhiepiscopul care este un om pașnic" este o referire la Desmond Tutu, 

primul arhiepiscop anglican sud-african de culoare din Cape Town, care 

a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1984 pentru lupta sa împotriva 

apartheidului. 
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Cum se distruge o țară 

 
Violența prosperă ca filoxera pe pe viță de vie,  

dar eu sunt un slab revoluționar 

leneș... 

 

 Am venit la protest cu capul în nădragi, 

Impresionant de nepăsător, muncit de alte gânduri grele. Aerul 

sărută vinul pe care îl aducem la buze în libații de anul nou. 

oamenii  spun, așa cum au fost învățați. Părți din mine au murit 

cu altele care urmează să expire; vremuri tulburi s-au schimbat 

și nu în bine. Lăsată în tăcere, o întrebare se ridică - dacă au 

mințit ca să vireze mânia clocotită spre unii din noi- cei  blânzi 

 

Au aranjat orice clipă de pace în care am trăit:  

Iubire nu mai e, e greu să ai încredere într-un lucru bun în zilele 

noastre, și mai greu să fii tu bun 

Culori albastre în steaguri . Îmi pare rău, colegi de luptă 

nu simt nici un pic de romantism față de lumea de azi. 

Fără pistol nu mă ia nimeni în seamă. Dar vreau să fiu aici. 

Trebuie să fiu... 

eu, prostul, pe jumătate plin de noroi.  

Unii vor să dărâme ZIDUL 

Alții vor liniște. 

În jur lupi galbeni. 
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Mare Nostrum 
 

Extraordinara răbdare a lucrurilor!  

Unele obiecte au răbdare 

Acest loc antic a fost desfigurat  

de o cultură de case suburbane 

Ce frumos era când l-am văzut prima dată, 

Câmpul de maci și mărăcini înconjurați de stânci albe 

Nimeni, în afară de doi cai care pășteau, 

Sau  vaci de lapte care-și frecau șoldurile de gardurile de piatră 

Nu se grăbesc. Au tot timpul. Se știe că oamenii sunt un val 

Care se umflă și în timp va da afară 

Lucrările lor se vor dizolva. Între timp, imaginea frumuseții   

trăiește chiar în simplitatea aerului 

În siguranța că oceanul  urcă și coboară de pe faleza noastră. 

 Cât despre noi: 

Trebuie să ne desprindem mintea de noi înșine; 

Trebuie să ne revizuim viziunea și să devenim încrezători. 

Ca stânca și oceanul din care am fost  

cândva făcuți. 

 

                                                  ** 
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O viață varză 
 

De multe ori nu știu ce să fac. Sau dacă vreau să o fac.  

Alfa Bravo, Delta… 

Zorii au răsărit de mult, în timp ce eu încă îmi târăsc picioarele 

în noroiul din capul meu, pun de cafea, afara păsari verzi se 

ceartă  apoi plonjează în planurile mele. 

Poate că vreau să arunc doar o umbră spre trecut-. pe când 

bunica spunea  "Mulțumesc lui Dumnezeu" când deznoda șiretul 

corsetului 

 Mi-e teamă că voi muri fără să fi făcut nimic. "Banal" cu mine 

însumi, dar asta nu ar însemna doar mediocritate?   

Așa că mă tot gândesc crezând că fac ceva bun atunci când 

gândesc. Sau atunci când latră un câine în noapte și mă face să 

visez la câinele meu. 

Nimic nu se face fără sudoarea feței, fără spini și ciulini și fără a 

naște copii. 

Ar trebui să mă uit, în jur? Să ascult, în loc să mă frământ pentru 

mărimea urechilor mele? Dar poate un zarzavagiu trăi fără să 

devină un cap de varză? 

Mâna se pregătește să scrie. Deci fac o muncă manuală? O etapă 

în Marea Operă de a produce idei fixe în timp ce corpul  se 

dezice de cuvântul corp? Chiar dacă e din disperarea propriului 

meu corp? 

Scrisul meu este atât de lent încât seamănă mai degrabă cu o 

nemișcare. Ca praful adunat pe mătură desi nu e folosiă. 

E adevărat că nu am timp să urmăresc formarea straturilor 

geologice. Deși noaptea se infiltrează prin oasele mele 

decalcifiate. Cu siguranță nu știu ce să fac pentru a pleca  "cu 

grație". Dar corpul moare pe tot parcursul vieții noastre, mii de 

celule în fiecare secundă. Așa că totul ar trebui să devină  foarte 

clar cu o dată ușor de calculat.. 
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Conversații și traduceri 
 

Paulé Bártón 

Autobuzul de dormit 
 

Mă urc 

în autobuzul gălăgios 

și văd un loc liber 

lângă o față de mangustă  

burlac, într-o cușcă. 

Lângă ea mă așez pe coji de mango umede! 

apoi mă învârt 

pentru a spune 

"Cine a făcut asta? 

Cine râde de nenorocirea mea?". 

Acuz. 

cu ochii mei 

un pui de capră 

pe scaunul din spatele meu. 

Mă uit fix, cum doarme capra. 

Nimeni în acest autobuz 

nu e treaz, nici animale, nici oamenii 

Un autobuz al naibii de gălăgios! 

 

În spate doarme capra Mary. 

În față, doarme șoferul. 

 

Vreau să fur un portofel, dar văd... 

că mangusta nu are. 

 

O iau pe jos spre casă. 

                                                  *** 
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Am defilat contra 

 

Politica aprinde în mine plenitudinea 

care parfumează ploaia. Simt 

cerul, plin de artificii mincinoase și 

muzică. Tobe, trompete, fluiere de buzzz 

 

un cort alb albastru rupt care ordonă 

un eveniment  iminent, cumulativ,  

în care nu există nicio intonație sinceră 

a pretinsului rege 

 

peste toate. Până la ultima femeie 

bărbat și copil dovadă că ura se dezvoltă  

pentru a nu fi niciodată bruiată 

 

Libertatea este punctul singular dincolo de furie 

Nu mi-e frică și nu-mi pasă unde se află poliția 

antreprenorii de pompe funebre m-au avertizat să nu 

mă cert cu ofițerii 

să nu iubesc prea mult,  

să nu mă uit prea atent la prezent, 

Ce ar mai putea fi de distrus? 

 

Nimic nu a rămas nespart. 

Nimic de furat. 

                                           

              *** 
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Cezarea maritimă 
 
Omul acela a decis- 

cenușa lui să fie împrăștiată 

de la capătul digului roman 

 

unde obișnuia să pescuiască împreună cu amicii săi. 

Se așezau pe găleți de var răsturnate. 

Uneori, valurile se ridicau 

 

și tivurile pantalonilor se udau și deveneau grele 

Îi plăceau pescărușii care stăteau pe balustradă, 

toți umflați de prea mult cer. 

 

După ce luase decizia, 

se plimba în amurguri până la capătul cheiului 

și se uita atent la mare. 

 

La întoarcere, uneori dă 

din cap, fericit, ca un om 

care se gândește că da,  

voi cumpăra această casă. 

  

 

  



14 
 

O altă zi la fel 
  

 

 

Ce dimineți grele 

întotdeauna dificil, să te dai jos din patul cald 

 în fiecare dimineață, 

împotriva claxoanelor ,  

ceasul deșteptătorsirena vapoarelorcare gonesc 

 

visele, care dispar  

ca numele uitate 

ale unor fețe ce dispar grăbite 

 

 și vine rândul treburilor 

 

de familie, memoria amicilor dispăruți 

pe acel drum pe care îl numim viață,  

ceea ce am putea alege 

 din acele alte lucruri de plumb 

  

ca un examn din care ieși cu cămașa udă 

cu egoul erodat de îndoieli 

 de cum ai dobândi 

 totuși perfecțiunea  

 

în toți acești ani, 

ai ignorat semnele 

vibrația unicul nostru sine, 

pe care o altă zi îl aduce  

la judecată..  
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                                                               pentru Robert Lowell 

Neam de neamul meu 
 

Ne zâmbim unul altuia 

iar eu mă sprijin de canapeaua roasă de molii. 

Cum e să fii mort? spun eu. 

Îmi atingi genunchii cu degetele tale albastre. 

Și când deschizi gura, 

o minge de lumină galbenă cade pe podea 

și face o gaură prin ea. 

Taci, spun eu. Nu vreau să aud. 

Dar, începi tu, 

ai purtat un anumit tip de rochie de mătase 

și doar dintr-o întâmplare, 

atât de fină încât abia dacă o observi, 

degetele tale au atins rochia 

și ai simțit sunetul unui cuțit tăind hârtie veche 

și îți dai seama cum acea imagine 

este pur și simplu extensia altei imagini, 

că propria ta viață este un lanț 

de cuvinte care într-o zi se va rupe. 

Cuvinte, repeți și fete tinere într-un cerc, ținându-se de mână 

încep să se ridice spre cer. 

ca niște baloane albe, cu heliu 

în rochiile lor de bat-mitzva, 

coroanele de flori puse pe capetele  

și mai presus de toate acestea, 

acolo plutesc și eu, ca un dresor de zâne 

în zbor ordonat 

doar că de zece ori mai clar, de zece ori mai oribil. 

Ar putea cineva în viață să supraviețuiască                                            
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Cândva în tren spre București 
 

După ce a murit pădurarul, am prins-o pe fata lui 

umplându-i nasul cu ace de pin și stejar, 

tânguindu-se în umbrele dimineții la Sinaia 

 

Eu, sunt  prea obosit pentru a studia mirosurile iubite de 

fantome. 

mama mea plina de imaginație a cusut păpuși 

din cârpe de bazar 

mintea ei atât de dârză punea vrajă 

în cusături, încât precizia, părea imposibilă 

  

Râsul mamei mele era un salt de discuri, 

atât de adânc încât a lăsat urme în vinil. 

Chiar și în moarte, am vrea să fim fabule . 

Nu știu ce-i învață tații pe fii, 

dar eu o mut pe mama mea 

pe un tărâm unde durerea nu mai există. 

  

Îi plăcea la dans, toalete, 

să mă conducă la lumina zilei cu eșarfa ei roz 

cu vântul care se strecura prin geamul bucătăriei spart 

  

peste gâtul deschis al vieții noastre 

nu credeam în Dumnezeu, 

și totuși îmi amintesc de ea 

ca fiind o zeiță fără egal... 

 

                                                 ** 
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Agricultură în Judaea 
 

 

nu am crezut niciodată  

că voi vedea aici 

în aceste arse locuri, 

plantații verzi la vedere 

 

nici păstăi cu moț adormit 

bune pentru cules, 

și nici mâini bătătorite 

pentru a ara și a grebla arșița deșertului 

 

e un decembrie neatins de apa cerului 

înconjurate capre prin tufișuri țepoase 

merg disciplinate de-a lungul 

unui drum plin de praf care se îndreaptă  

blând 

spre recolta nimănui. 

 

                                               ** 
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Când aveam șaptesprezece ani 
 

Când aveam șaptesprezece ani, 

extazul semăna a viciu: 

suculent, ofensiv, plin de fum... 

 

lucrurile frumoase vor deveni dure 

o afacere de  inimă doare ca o moarte  

când ai  șaptesprezece ani... 

 

Fetele, toate virgine, se păzeau 

când aveau șaptesprezece ani, 

și transformau iubirea într-o vânătoare fără pradă 

 

Când aveam șaptesprezece ani am așteptat următorul 

Și nu găsesc plăcere mai acută decât așteptarea 

băieților amețiți de extaz. 

  

așa că am renunțat și m-am pus să scriu 

povești cu indieni 

când aveam șaptesprezece ani, 

 

purtau pene colorate, care mă ascundeau 

de inamici, de inimi și de cerbi: 

Nimic nu putea oferi o plăcere mai mare ! 

  

Nostalgic dor al inimii, 

coșuri aspre, barba tăiată cu lama  

Am renunțat la vise  

începea viața în pantaloni lungi. 
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Sunetul apei 
 

Moale ca un tablou de Monet, cerul galben din seara asta... 

copacii din parcare sunt plini cu păsări, deși aerul, da, 

are o margine, mierea e mereu solidă în borcane 

când am deschis azi dimineață, am găsit o singură furnică 

înghețată în valuri, amețită de dulceață. 

Se poate muri cu adevărat de dulceață?   

să știți că da, deși aș vrea, să mint cu o idee 

care îmi fac inima să sară: o, bucurie de a vedea 

deși nu pot atinge, ca fata care repetă vreau afine 

în timp ce chelnerița de la restaurant îi vorbește despre un 

desert cu fructe 

din vârful dealului pe care obișnuia să le culeagă, 

ce fructe portocalii erau toate deodată. 

Poate că asta a fost greșeala mea:  

să cred că fiecare iubire este diferită, de un fruct 

în propriul său borcan transparent - dragostea mea, dragostea ei, 

dragostea lui, 

toate separate de capace imposibil de deschis. 

Poate că dragostea este mai mult o stare,  

bule de săpun într-o cadă de baie,  

care se umflă, toate plutind în derivă, alunecând 

ușor unul în celălalt până când se unesc, până când 

nu mai rămâne decât spumă, și sunetul apei care curge 

monoton. 

 

                                                  ** 
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Suhaid  
 

 

Suhaid, când dormi, o furtună își deschide brusc fălcile ca acel 

câine vagabond al nimănui pe care vecinii tăi obișnuiesc să-l bată 

în fața lui Dumnezeu și a trecătorilor. Viespile duelează ca niște 

profeți și își ascund copiii în hainele tale. În fiecare zi ochii tăi 

sunt desculți. Un copil ar putea să dea cu piciorul în ușa ta. Să 

ceară mere sau o Biblie. Și ce dacă ești un fel de Pegasus? Lumina 

soarelui se încartiruiește în oasele tale. Îți amintești când ochii 

noștri erau două jumătăți de migdală? Și la televizor, femeile erau 

atât de nebune încât bărbații trebuie să le gonească afară cu biciul 

? Încă arăți ca atunci când am aflat prima dată că lebedele sunt 

vicioase. În acel an nu puteai să pronunți nici măcar numele tău 

peltic. Hai să ne prefacem că această durere este posibilă numai 

când ești treaz. Hai să ne prefacem că eu nu mai sunt Adrian. 

Poate un scrib Roman rătăcit în țara Canaan. Fapt - dacă segregăm 

natura după genuri vom descoperi că deșertul poartă semnele unui 

șemineu cu lemne, mangal și cărbune pretutindeni. Eliberate în 

vânt, muștele ne găsesc după direcția sudului. În jocul adevărului, 

alegi de fiecare dată provocarea. 
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Pentru Eroi 
 

Domnule ofițer, ore întregi am zăcut acolo. 

Soarele în spatele meu. Cu 

sângele care curge un râu 

 

de mile între trotuare 

și creștetul capului meu. 

N-a venit nicio ambulanță. 

 

A durat mult timp să-mi ridice corpul. 

Există o politică a morții 

în plină desfășurare. 

 

ne facem propriile autopsii. Familia mea  

spune tare: "Băiat mare și negru ca tine". 

Apoi, acuzarea se odihnește. 

 

Vecinii mei nu o fac niciodată. Ei se cufundă în  

somn în timp ce protestanții defilează 

în piața Rabin. Mi-am auzit sângele 

 

cum se usucă. Am auzit că sunt soldați 

bătându-și scuturile cu strigăte de război, 

alții se țin de mână ca să reziste la  

 

gazele voastre lacrimogene. Am auzit mame 

cum rătăceau pe străzi, 

cu corpurile tremurând 

 

Cu o mână in aer strânsă 

pumn. Am auzit un zvon 

despre faptul că au început revolte. 
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Domnule ofițer, am auzit că după atâta sânge, 

pământul se dezvoltă și grânele 

capătă un gust special, ceva mai trist. 
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Amintirea primelor noastre petreceri 
                                                   

                                                         de Erin Rose Coffin 

 

Amintindu-ne de băieții... 

mult mai în vârstă,  tulburători 

în retrospectivă 

 

pe atunci, ne invitau 

la beri și noi le luam, 

timide în timpul verii 

 

de salvie și miere. 

Ne-am ascuns toate în baie 

ca să putem vorbi 

 

pentru o vreme, înotând în gol 

în cada goală și ne-am privit 

și ne-am privit una pe cealaltă în oglindă. 

 

Băieții așteptau afară 

în curte, iar noi i-am lăsat 

 

să aștepte de vreme ce noi aveam 15 ani 

și aveam o limbă de argint și armuri 

de colibri   

în siguranță deocamdată... 

 

                                                          traducere AG 

 

                                                  ** 
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Muzeul la care nu am fost 
  

 

Uite cum 

a venit și dimineața  

unei noi zi cu soare 

ieri am protestat în stradă 

contra fascismului 

azi ascult jazz 

și scriu poezii 

ca unei muze cu țigară 

și bere în pahar 

cu picioare fine bune de sărutat 

ca ale unei statui de marmură albă 

dintr-un muzeu pe care nu l-am vizitat 

niciodată 

împreună... 
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Noapte relativă la zi 
 

Noaptea are nevoie de zi 

tachinări reciproce, 

aceste ore date, 

iar altele de zi luate 

 

tabloul are libertate de expresie 

mâncarea și paharul 

apar ca în viață 

succesiv, complementare 

 

noaptea găsim 

persoane frumoase. 

la cotitura orelor 

ei țes speranțe. 

 

în schimb ziua este o stradă 

o mașină pare că vine 

în timp ce lumina farurilor 

se deplasează spre roșu 

 

tineri studenți 

bat insistent la 

o ușă încuiată  

cu  tandrețea inegalabilă 

a unui singur om 

plin de dorința de a trece pragul... 

 

AG 
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Umbra slabă a lunii de dimineață?  

 

Yone Noguchi - 1875-1947 

 

 

Umbra slabă a lunii de dimineață? 

Nu, zăpada care cade pe pământ. 

Ceața florilor înflorite? 

Nu, poezia care zâmbește cerului. 
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Două strofe după potop 

 

I 

 

Cocorul se întoarce; n-a găsit loc de cuib; 

A zburat toată noaptea deasupra mărilor zguduite; 

Sub streașina arcei 

Porumbelul va folosi patul lupului; 

Dați girafei pace; 

Rândunelele cu coada despicată părăsesc în zori catargul, 

La amurg rândunelele albastre se vor întoarce. 

A treia zi corbul va zbura; 

Cioara, cioara, cioara de culoarea hăurilor 

Corbul ei va găsi un noroi în care să-și nască puii 

 

II 

 

Și în timp ce rosteam rugăciunea de seară am fost chemați  

de șef pe punte 

Să luptăm cu hambarul în flăcări. 

Și iată că pinguinul se naște din nou 

Reconstruit în aer, 

Copiii plâng, strigă 

Și-și aruncă bulgării de crăciun în foc; grânele ard; 

Arca își pierde rugina și aurul în flăcări 

Podul și portul iau foc; paiele și pleava ard cu fum molcom  

Arde neagră umezeala timidă a nopții 

Și zvântă lacrimile vechi de pe ziduri... 

 

                                                   ** 
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Vieți împletite 
 

motto - aripa ta e și aripa mea 

 

Un pește afumat așa cum îți place ție, 

în borcanul de pe raftul de sus. portocale 

în castronul de lut ocru pe care l-ai făcut chiar tu 

depus pe raftul de lemn. Ceaiul de melisa fiert pe aragaz. 

miroase bine decât cel în care mama mea 

gătea, eu așteptând  cu metronomul pe un iceberg în derivă 

 

Acum tu ești șefa tribului meu. 

oracol și catedrală 

Noaptea ne ținem de mână, să construim un pod peste golul 

din palmele noastre, în oceanul respirațiilor noastre 

pe țărmul pielii noastre lustruite cu Arnika.  

Acesta este jurământul meu față de tine.  

sunt devotat. 

 familiei mele, plantelor, animalelor. 

 Nu statului. Nu aberației umane de afară 

 Dragostea noastră este eternă 

  

Și ne chemăm pe tot felul de nume. 

 ca ale unui trib Navajo 

Tu esti Râsul de primăvară peste vale 

Eu sunt  Aiuritul zbanghiu care înfulecă norii 
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Grădinarul și robotul gay 
 

 

Haide, spune-mi, zise robotul 

Mâinile mele arată ca ale tale, 

cu unghiile tăiate, șlefuite, lustruite, lăcuite 

  

Mâinile mele sunt 

Forjate din crom 

Grădinăritul, o munca atât de adâncă... 

În pământ te pândesc rădăcini și cârtițe 

Degetele tale parcă sunt cioplite din lemn 

  

Un grădinar... 

A cărui față și nume se pierd 

Ca niște monede în metrou 

pe bancheta din spate a memoriei - mi-a spus că femeile 

Se uită la mâinile bărbaților 

 

Pentru cercuri negre 

Sub unghiile lor, care dau de gol 

statutul  de muncitor ca o pereche de blugi rupți. 

Și asta indiferent cât de frumos ești la față. 

  

Dar cum rămâne cu 

vecinul, a cărui mașină de tuns iarbă a tăiat 

vârfurile degetelor sale în loc de fire de gazon, 

iar el le-a păstrat într-o cutie de gheață 

alături de carnea congelată 

  

Și eu, zice robotul, voi rugini în final 

Dar până atunci, ține-mă de mână 

Strânsă cu a ta, să simt ceva din viață 
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Cu cealaltă mână  

îmi șterge sudoarea de pe frunte. 

Sub transpirația iubirii noastre 

Și de faptul că nu cunoaștem altă soluție 

Ne vom feri de gurile rele. 
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Vieți împletite 
 

                                motto - aripa ta e și aripa mea 

 

Un pește afumat așa cum îți place ție, 

în borcanul de pe raftul de sus. portocale 

în castronul de lut ocru pe care l-ai făcut chiar tu 

depus pe raftul de lemn. Ceaiul de melisa fiert pe aragaz. 

miroase mai bine decât cel în care mama mea 

gătea, eu așteptând cu metronomul pe un iceberg în derivă 

 

Acum tu ești șefa tribului meu. 

oracol și catedrală 

Noaptea ne ținem de mână, să construim un pod peste golul 

din palmele noastre, în oceanul respirațiilor noastre 

pe țărmul pielii noastre lustruite cu Arnika.  

Acesta este jurământul meu față de tine.  

sunt devotat  familiei mele, plantelor, animalelor. 

Nu statului. Nu aberației umane de afară 

Dragostea noastră este eternă 

  

Și ne chemăm pe tot felul de nume. 

 Ca la indienii Navajo 

Tu esti Râsul de primăvară peste vale 

Eu sunt  Aiuritul zbanghiu care înfulecă norii... 

 

 ** 
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Dragi dispăruți, din nou am visat o corabie 
 

Camonghne Felix * traduce AG 

 

Când o gură de la bordul navei   

m-a strigat, eu eram o boabă 

acrită de soare, 

un vechi ornament dispărut 

neșlefuit. Mi-a vorbit și a garantat 

un nou mod de a asculta și imediat 

am auzit două ciori, pe amândouă. 

Ani de zile, acel fluier ciudat 

al noului limbaj m-a deranjat 

direcția sa nu a fost cartografiată. L-am lăsat 

să urle prea mult timp nesupravegheat, și după 

o ignoranță prea lungă, s-a întors 

să mă bată,  cu tenacitate. 

Mi-a luat prea mult timp să îi cunosc natura 

și acum am o datorie. Este nevoie de 

același efort ca să vă spun 

că am fost reținută. Rămasă într-o 

nouă uitare, am rămas 

într-o stare urgentă, o mamă urlătoare 

care mă hrănește cu pepeni întregi. 

Există oare o gură atât de flămândă 

ca a mea? La fel de largă în primirea ei? 

Mă deschid pe o orbită de 30 de grade 

și nu vreau nimic mai mult decât sirop 

de fructe, frunza unei grădini 

în spatele meu, decât o momeală 

a datoriilor. 

Și așa, pentru acest motiv vrăjit de viclenia 

slabei mele clarviziuni 
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regret să vă informez despre iminenta mea 

plecare,  divină 

evadare din roata dințată 

a constrângerilor, a rețetelor mele îmbătrânite. 

Ceea ce iubesc este un paradis 

care mă supără...  pentru el trebuie să devin 

o soție credincioasă. 

 

_______________ 

 
* Camonghne Felix este poet gay, afro-caribbean și autoarea cărții 

Dyscalculia, care va apărea în 2023 la Penguin Random House, 

precum și al cărții Build Yourself a Boat (Haymarket Books, 2019). 

Lucrările ei au fost susținute de Cave Canem, Callaloo și Poets House. 
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La protest contra despotului  
 

Tot mai des mi se strâng mâinile 

Până când vor fi rupte de semnale 

Între noi nu sunt centimetri 

Ci râurile cerului, 

ne separă, credințe și fluvii de neîncredere 

Unde prietenul meu este dus pentru totdeauna 

în țărână 

Autostrada se scurge 

protestanți pe poduri flutură steaguri triste 

Mâinile mele nu mai sunt deschise acum 

Ci făcute pumn 

Fără mult zgomot, 

Ca la un meci de box pierdut 

cu dușmanul din noi 

Nu cel aflat în zare 

unde e granița cu țara morții. 

În haine scumpe regele 

gâdilă burta reginei 

Un cor fanatic strigă lozinci vechi spre 

Hăurile aeriene ale spațiului. 

 

                                              ** 
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Tensiunea superficială 

                                                       AG cu  Elaine Equi 

1. 

 

acel sentiment 

de resemnare 

care apare 

înainte de furtună 

 

2. 

 

cineva sună 

și spune 

că a văzut un cadavru 

zburând prin aer 

poate chiar acum 

nu e momentul bun 

pentru a vorbi 

 

3. 

 

la naiba cu formele 

 

4. 

 

înlocuiți narațiunea 

cu altă  narațiune 

 

5. 

 

care să imite neapărat 

viața luxuriantă 
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6. 

Subsolul lui 

Hansel și Gretel 

era aprovizionat la nesfârșit 

cu prăjituri 

 

7. 

dar foarte  

rar văzut 

verde de fistic 

 

8. 

confidențialitate 

în mărturie 

9. 

 

ca o altă formă de intimidare 

 

10. 

 

ei numesc asta 

o lovitură dată de fraier 

 

11. 

 

atunci când o femeie 

se îndreaptă spre tine 

în felul în care a făcut-o 

se întâmplă ceva 
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12. 

 

e ca și cum ai trimite o scrisoare prin poștă 

 

13. 

 

te gândești la lucruri ca fiind coordonate de sus 

 

14. 

 

înlocuiți somnul  

cu o plăcuță comemorativă 

 

15 

Plasticul din flori nu trebuie udat zilnic  

 

16  

Să ducem cadavrul pe un munte. Să poată respira aer curat 

Bietul om. 

                                           ** 
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Chemarea Antichității 
 

                                                                     Elaine Equi 

 

  Privind la polaroidele lui Mapplethorpe*, aflu că lui 

îi plăceau pantofii și fotografiile cu bărbați și femei la subraț și 

între picioare, atât bărbieriți, cât și nebărbieriți - toți dând o bună 

impresie aparatului foto. 

Dar cele mai bune dintre toate sunt fotografiile sale cu telefoane 

obișnuite care transmit un sentiment palpabil de așteptare, ca și 

cum în orice moment, unul dintre fabuloșii, laconicii bărbați goi 

împrăștiați pe aici ar putea suna. S-ar putea ridica receptorul 

și să auzi sunetul confuz al vechilor limbi greacă și romană. 

voci romane recitând din romane vechi care se bucurau în fundal. 

Dar chiar și atunci când este liniște, telefonul murdar devine un 

organ sexual care doarme  în leagănul său. 
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* Robert Michael Mapplethorpe (1946 -  1989) a fost un fotograf 

american, cunoscut mai ales pentru fotografiile sale alb-negru. 

Lucrările sale au prezentat o serie de subiecte, inclusiv portrete de 

celebrități, nuduri masculine și feminine, autoportrete și  natură 

moartă. Cele mai controversate lucrări ale sale au documentat și 

examinat subcultura  bărbaților homosexuali din New York la sfârșitul 

anilor 1960 și începutul anilor 1970. O expoziție din 1989 a lucrărilor 

lui Mapplethorpe, intitulată Robert Mapplethorpe: The Perfect 

Moment, a declanșat o dezbatere în Statele Unite privind atât utilizarea 

fondurilor publice pentru opere de artă "obscene", cât și limitele 

constituționale ale libertății de expresie în Statele Unite. 
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 Un armistițiu între morții mei și iluziile mele 
 

                                          Ra Malika Imhotep* & AG 

 

Eu sunt un corp 

bântuit de de fantome... 

un trup învelit 

în carne de pământ. 

 

învățând să mă văd pe mine  

în sterilitatea neînduplecată a curții din față  

a mamei mele. 

 

feliile de pâine sărată 

devin eu. Eu port 

o urmă de invazie 

și mirosul 

voinței unui martir. 

 

O încurcătură 

de buruieni medicinale 

îmi întrerupe 

coborârea șovăielnică 

 

Păpădia verde pufoasă 

îmi înăbușă apatia. O floare 

Îndrăznește să înflorească 

printre cele mai liniștite 

cicatrici. 

 

Când vine ploaia, 

mă transform în noroi în gura iubitului meu. 

Ceva fecund bâzâie 
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prin sângele meu 

 

Și poate... asta...  

este viața. Aceste  

lucruri care ar putea fi moarte în 

în același loc, în același timp 

 

care sunt 

corpul meu. Al nostru. Nu al meu...  

neposedat și fructificat și 

sărac și negru și urât și acum, aici 

 

cu tine. Ajung cu 

o mână spre sălbăticie 

Și mă prind 

de un puls slab 

șoptind: 

                                                           Împreună,  

                                                      te-am îngrijit 

                                                      Nu îndrăzni 

                                                            să renunți 

 

*Ra Malika Imhotep este o scriitoare feministă de culoare și 

artistă  din Atlanta, Georgia. 
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O viață varză 
 

De multe ori nu știu ce să fac. Sau dacă vreau să o fac. Alfa Bravo 

Delta. Zorii au răsărit de mult, în timp ce eu încă îmi târăsc 

picioarele în noroiul din capul meu, pun de cafea, afara 

păsari verzi se ceartă apoi plonjează în planurile mele. Poate că 

vreau să arunc doar o umbră spre trecut-. pe când bunica 

spunea  "Mulțumesc lui Dumnezeu" când deznoda șiretul 

corsetului. 

Mi-e teamă că voi muri fără să fi făcut nimic. "Banal" cu mine 

însumi, dar asta nu ar însemna doar mediocritate?  Așa că mă tot 

gândesc crezând că fac ceva bun atunci când gândesc. Sau atunci 

când latră un câine în noapte și mă face să visez la câinele 

meu. Nimic nu se face fără sudoarea feței, fără spini și ciulini și 

fără a naște copii. Ar trebui să mă uit, în jur? Să ascult, în loc să 

mă frământ pentru mărimea urechilor mele? Dar poate un 

zarzavagiu trăi fără să devină un cap de varză? Mâna se pregătește 

să scrie. Deci fac o muncă manuală? O etapă în marea operă de a 

produce idei fixe în timp ce corpul se dezice de cuvântul corp? 

Chiar dacă e din disperarea propriului meu corp? 

Scrisul meu este atât de lent încât seamănă mai degrabă cu o 

nemișcare. Ca praful adunat pe mătură deși nu este folosită.  

E adevărat că nu am timp să urmăresc formarea straturilor 

geologice. Deși noaptea se infiltrează prin oasele mele 

decalcifiate. Cu siguranță nu știu ce să fac pentru a pleca de aici 

"cu grație". Dar corpul moare pe tot parcursul vieții noastre, mii 

de celule în fiecare secundă. Așa că totul ar trebui să devină foarte 

clar cu o formulă ușor de calculat... 

 

                                                    ** 
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Monolit 
                                      Elaine Equi * 

   

vesel stoic epic 

convalescență corporatistă confortabilă 

retorică goală de cărămidă aurită 

atotputernică și elegantă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fotografie de Elaine Equi * 

Equi s-a născut în Oak Park, Illinois, și a crescut în zona 

Chicago. Din 1988 locuiește la New York City împreună cu soțul 
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ei, poetul Jerome Sala. În prezent, predă scriere creativă în 

cadrul programelor de masterat în arte plastice de la City 

College of New York și The New School. Poeziile sale au fost 

publicate pe scară largă în The New Yorker, American Poetry 

Review și în numeroase volume din The Best American Poetry.  
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Cum ne fe folosim trupul 

Deborah Landau 
 

 

Înainte de a avea copii, 

îți iei un câine. 

 

Apoi, când ai un copil, 

aștepți să moară câinele. 

 

Când câinele moare, 

e o ușurare. 

 

Când copiii tăi nu mai sunt copii, 

îți dorești din nou un câine. 

 

Folosind mereu corpul, 

vezi unde se termină. 

 

Unii suntem doar la mijloc, 

la jumătatea drumului. 

 

Organele îmbătrânesc în buzunarele lor de pluș 

ticăind spre uzură. 

 

Suntem aici și în curând nu vom mai fi 

(în ciuda patului confortabil umplut 

cu perne de câine, perne, cărți, ceas). 
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Băiatul cu șosete și pijamale pe el. 

O serie de răni accidentale. 

 

Presiune în piept. Toată lumea respiră 

deocamdată, inspirând și expirând, toată noaptea. 

 

Aceste lucruri triste, trebuie să existe 

Mă duc în bucătărie cu gândul să mă îndulcesc. 

 

Ouăle fierte nu ajută 

Stridii. cafea. Unt de arahide. Gin. 

 

Fața de copil mare, se hrănește. 

Am douăzeci de ani. Am treizeci. Am patruzeci de ani. 

 

Un prieten a spus Ascultă, 

trebuie să încerci să te calmezi.  
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M-am născut în Noiembrie 
 

Luna are o asumată poziție de voyeurism 

pentru a desena rutine pentru mine, eliberare de orice sens, 

lipsă de concentrare, nervii anului care trece 

 

Nu am crezut niciodată că mă voi limita la acest text 

Unic, 

ilogic prin prezența sa sincronă, 

care se împotrivește cântecului neîncetat al minții mele 

cu care schițez acest proiect  

introspectiv 

   

Toamna aduce ploi, o burniță cețoasă măsurată  

de meteorologii cu  

vechime, după legea britanică din 1911 

  

împrăștierea respirației mele adaugă vapori universului 

eu 

pe caldarâmul ars de un soare cu razele strânse la piept 

 

în jurul unei cărți, un căluș de  imagini 

îmi liniștești fondul nevrotic, poți măsura 

pulsul care murmură în urechile mele 

și tac. 

Nu mai e nimic de spus. 
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Linda Pastan și AG 
 

1932 

 

Mi-am văzut numele în ziar zilele trecute 

cu 1932 și apoi un spațiu gol. 

și am știut chiar acum, pe o bancă cu iarbă 

mă așteaptă mormântul meu. Și undeva, un câmp cenușiu 

 

de marmură cenușie exista deja 

pe care va fi sculptat numele final... 

ca și cum piatra însăși ar fi fost cumva înfometată 

de definiție. Când am devenit elevă 

 

în liceu, cu ani în urmă, numele prietenului meu 

a fost ceea ce am încercat, auzind cum se potrivea. 

cu al meu; apoi nume de vedete din filme la modă 

Soțul meu era anonim ca ploaia. 

 

Există un număr de ani de scris acolo, par sau impar. 

care va deveni familiar pentru fiii mei 

și fiicei mele. (Ei sunt cei care trăiesc, 

mă gândesc la ei acum: Peter, Rachel, Stephen.) 

 

Mi-l imaginez, patru numere întregi la rând 

5 sau 7, 6 sau 2 sau 9: 

un punct; tăcere; o linie oprită la sfârșit; 

un ciocan pregătit... să dea lovitura în marmură.  
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Dr. Pichiadze 
                                          Ginecologul de gardă 

 

Din jurnalul unei paciente tăcute 

 

consoane inaudibile  

vocale inaudibile  

rar, vocale audibile 

cuvântul continuă să cadă 

în splendoarea din jurul nostru 

fereastră pe jumătate deschisă 

umbra ferestrei pe o jumătate de lună 

curtea din spate albă 

o carte făcută din zăpadă 

care nu ține nimic  

și nimic nu e scris pe ea 

 

Text imaculat 

prea clarvăzător, 

nu prea sigur pe diagnoză 

afară un bărbat așteaptă verdictul... 
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Sfaturi pentru un tânăr poet 
    Kendel Hippolyte        

 

"Ce este poezia care nu salvează națiuni sau oameni?" 

                           - Czesław Milosz 

 

Puneți întrebarea. 

Nu o dată, ci de patruzeci și nouă de ori. 

Și, poate la a cincizecea, 

veți găsi un răspuns. 

Sau poate că nu. Atunci 

întrebați din nou. De data aceasta 

până la șaptezeci de ori șapte. Întrebați 

în timp ce deschizi ușa 

fiecărei cărți de poezii în care intri. 

Întreabă fiecare poem, 

indiferent de cât de frumos  

șoptește: "Întinde-te cu mine." 

Nu-ți cruța nou-născutul. 

Dacă primul plâns, primul vers 

nu este un geamăt pentru un răspuns, 

abandonează-l. Cât despre cel născut mort, 

întoarceți următoarea foaie albă și albă, 

înfășurați-l.  

Întreabă procesiunea  

tuturor poemelor din toate timpurile 

fiecare epopee măsurată, cu părul alb, 

fiecare debutantă în versuri libere. 
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să-și spună numele, de unde au venit 

și ce treabă au cu tine. 

Trăiți în cezura vremurilor noastre, 

sunetul națiunilor, al persoanelor, care se sparg în jurul tău. 

Dacă poezia s-ar putea salva singură, 

atunci cine o va mai auzi după ce a fugit 

de națiunile și oamenii pe care nu i-a putut salva 

nici măcar o fărâmă pentru o amintire? 
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Delirium Tremens 
                                                           Kendel Hippolyte 

 

 

 

Spre final a luat-o razna. El vedea 

o fată zâmbitoare într-o rochie albă de primă comuniune 

făcându-i cu mâna. Îi zâmbea și el, mi-o arăta cu degetul 

iar eu am încetat să mă mai cert pentru că ea,  

mai mult decât mine, putea binecuvânta 

chiar și puțin, acele ultime zile în care prezența mea 

nu făcea decât să îngreuneze greutatea vinovăției și a iubirii 

de care el era obosit.  

S-a întors spre ea, cu inocența lui, 

s-a întors spre ea - cu bucurie, așa cum ar fi vrut să fie... 

s-a întors spre mine, fiul său, dacă aș fi știut suficient de bine 

să văd, dincolo de nevoia unui fiu, ceea ce el dădea: 

mersul lui rebel, călcând în picioare toate granițele, și râsul 

copilului său... 

izbucnind ca un foc de artificii, aprins dintr-o flacără a trăirii. 

am crescut prea repede.  

nu am întâlnit niciodată, în mine, copilul 

pe care l-a crescut mai târziu din propria-i nevoie, 

care făcea cu mâna și zâmbea. 
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Am o întâlnire cu viața 
                                                 

 Countee Cullen - 1903-1946 

 

 

 

 

Am o întâlnire cu viața, 

În zilele care sper că vor veni, 

Înainte ca tinerețea să se grăbească, și puterea minții, 

"Când vocile dulci vor deveni mute. 

Am o întâlnire cu viața, 

Când primii vestitori ai primăverii fredonează. 

Sigur că unii ar striga că e mult mai bine 

Să-și încoroneze zilele cu somnul 

Decât să înfrunte drumul, vântul și ploaia, 

Pentru a asculta chemarea adâncă, 

Deși nu mă tem nici de umezeală, nici de vânt, nici de spațiu, 

Dar mă tem eu profund, 

ca nu cumva moartea să mă întâlnească și să mă ia înainte 

Să mă-ntâlnesc cu viața. 
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Din Turnul Întunecat 
                                                    Countee Cullen - 1903-1946 

 

 

 

 

 

Nu vom planta niciodată în timp ce alții culeg 

Creșterea de aur a fructelor care izbucnesc, 

Nu întotdeauna să ne înfățișăm, abjecți și muți, 

Că oameni josnici trebuie să-și țină frații la greu; 

Mereu în timp ce alții dorm 

Să le înduioșăm membrele cu fluierul melodios, 

Nu întotdeauna să ne aplecăm în fața unei brute mai subtile; 

Nu am fost făcuți să plângem veșnic. 

 

Noaptea al cărei piept catifelat ușurează asprimea, 

Albul stelelor nu e mai puțin frumos fiind întuneric, 

Și sunt muguri care nu pot înflori deloc 

În lumină, ci se încrețesc, jalnici, și cad; 

Așa că în întuneric ne ascundem inima care sângerează, 

Și așteptăm, și ne îngrijim semințele agoniei.  
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Cosmopolită 
                                    Georgia Douglas Johnson - 1880-1966 

 

 

 

Nu în întregime asta sau cealaltă, 

Ci făurită 

din sânge străin 

sunt eu, 

Un produs al interacțiunii 

a inimilor călătorite. 

Înstrăinată, dar nu străină, eu stau 

Înțelegând totul; 

De pe moșia mea 

Privesc dilema fragilă a pământului; 

Sunt o odraslă a puterii fuzionate, 

Înțelegând totul, 

Nici asta, nici aia 

Nu mă stăpânesc.   
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Nocturna de pe chei 
                                                      Arna Bontemps - 1902-1973 

 

 

 

 

Toată noaptea ei se tânguiesc pe frânghii și BUMM 

de docuri cu prora neputincioasă: 

aceste mici corăbii sunt prea uzate pentru a naviga  

în fața cheiului, dar ei nu se odihnesc deloc  

Trăgând de cheiul cenușiu și întunecat, ei se gândesc 

fără îndoială la China și la Bombayul luminos, 

și își amintesc de insulele din Est, 

Formosa și munții Japoniei. 

Se gândesc la orașele ruinate de mare 

și sunt neliniștiți, dormind pe chei. 

 

Târându-se pe cheiul cenușiu și întunecat, ei se gândesc 

nu mai puțin la Africa. Un vânt de est suflă 

și spray-ul sărat mătură punțile nesupravegheate. 

Strigăte de oameni morți răzbat în noapte. 

Căpitanul își cheamă echipajul și ei răspund... 

micile corăbii visează - pământul e aproape. 

Dar ceața se ridică și întunecă coasta de cupru, 

ceața disimulează imaginile copacilor. 

Căpitanul și oamenii lui sunt pierduți 

și strigătele lor se sting în sunetul crescând al valurilor. 
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Ah, corăbii mici, vă cunosc oboseala! 

Cunosc umbrele verzi ca marea din visul vostru. 

Căci eu am iubit orașele mării, 

și pustietățile din zilele de demult. 

am iubit: Am fost un rătăcitor ca și voi 

și ca voi m-am prăbușit în fața vântului. 
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Când zorii vin în oraș 
                                                  Claude McKay 

 

Mașinile obosite trec mormăind, 

Vagoanele care gemeau, 

Și vechile căruțe de lapte trec zgomotos. 

Sub aceleași stele plictisitoare. 

Ieșind din cvartale reci ca piatra, 

figuri întunecate pornesc la muncă; 

Îi privesc cum se târăsc cu tristețe, 

vin zorii în New York. 

 

Dar eu aș vrea să fiu pe insula de la mare, 

În inima insulei mării, 

Unde cocoșii cântă, cântă, cântă, cântă, 

Și găinile cotcodăcesc în pomul cu trandafiri, 

Unde bătrânul cal de tracțiune hăhăie, hăhăie, hăhăie, 

Pe peluza brună, acoperită de rouă, 

Și vaca înhățată la atelaj face  zgomot, zgomot, zgomot, 

Și dragul bătrân Ned rage, rage, rage 

Iar capra Nannie, cea cu părul zbârlit, strigă, strigă, strigă... 

Din micul ei colț călcat în picioare de pe lunga peluză 

Care se întinde până la apele râului de sub deal 

Vârtej pe stâncile lustruite cu bucurie! 

Acolo, oh, acolo! pe insula de pe mare, 

Acolo aș fi în zori. 

 

 

Mașinile obosite trec zgomotos, 
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Mașinile nebune și leneșe, 

Și aceleași căruțe cu lapte trec zgomotos 

Sub stelele muribunde. 

Un vânzător de ziare singuratic se grăbește să treacă, 

fredonând o melodie recentă; 

dungi roșii se lovesc de griul cerului, 

Zorii se ivesc în oraș. 

 

Dar eu aș vrea să fiu pe insula mării, 

În inima insulei mării, 

Unde cocoșii cântă, cântă, cântă, 

Și găinile cotcodăcesc în trandafiri, 

Unde bătrânul cal de tracțiune hăhăie, hăhăie, hăhăie, 

Pe peluza brună, acoperită de rouă, 

Și vaca înhățată la atelaj face  zgomot, zgomot, zgomot, 

Și dragul de Ned, bătrânul Ned, rage, rage, rage 

Iar capra Nannie, cea cu părul zbârlit, strigă, strigă, strigă, 

Din micul ei colț călcat în picioare pe lunga peluză. 

Care se întinde până la apele râului de sub deal. 

Și se prăbușește cu bucurie pe stâncile plate! 

Acolo, oh, acolo! pe insula de pe mare, 

Acolo aș fi în zori.  
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                                                          Dalle – E2 
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POEZIE UUT 
 

Uut (s. m.): întâlnirea întâmplătoare a unui galion și a unui ren 

pe masa de disecție a Americii 

 Acest capitol este o aventură nesfârșită în poezia și poetica 

suprarealismului. Citiți despre originea și traiectoria acestei 

aventuri pe pagina Manifestului.  
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Richard Brautigan, "Portocale" 
  

 

Oh, ce moarte perfectă 

calculează un vânt portocaliu 

care strălucește din pașii tăi, 

 

și te oprești să mori în 

într-o livadă unde recolta 

umple stelele. 
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MANIFEST UUT 

 

   

https://uutpoetry.tumblr.com/about
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Ce este Uut? 
 

Uut este o carte din pachetul de tarot suprarealist al lui Ellis 

Nadler. 

Uut reprezintă întâlnirea întâmplătoare dintre un galion spaniol și 

un ren pe masa de disecție a Americii de Nord. 

Uut este chemarea de avertizare a bufniței la miezul nopții. 

Uut este declarația guturală a existenței, fratele primordial și 

bastard al identității. 

Uut este prima silabă stupefiantă a numelui superputerii 

capitaliste care a devenit un coșmar suprarealist, o bandă Mobius 

narcisistă. 

Uut este locul de joacă eliberator al visului-realității. 

Uut este zona indistinctă dintre exterior și interior, care devine 

evidentă atunci când aceste realități sunt puse una împotriva 

celeilalte sau izolate una de cealaltă, sau când una sau cealaltă 

este uitată, călcată în picioare, strivită, oprimată sau rasă. 

Uut este un mod de viață care aspiră la sfințenie, o sfântă nebunie. 

Uut înfățișează, tipografic, condiția umană și este capabil să 

conțină paradoxul omului ca animal (sau uger, sau măgar, sau 

scrot) și pelerin spiritual (tau). 

Uut este o poezie scrisă din întreaga conștiință.  
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Suprarealismul a migrat în SUA în timpul și după cel de-al 

Doilea Război Mondial și a fost reinventat și reelaborat pentru a 

se adapta intereselor și limbajelor unei varietăți de tradiții 

poetice americane. Printre aceste tradiții se numără, de exemplu, 

Beats, poeții Deep Image, poeții newyorkezi și unii dintre poeții 

Language, dar se extinde dincolo de aceste școli și a devenit 

practicat în curentul principal, putând fi detectat în versurile  

poeților cu cele mai bune vânzări și în produsele clonate  ale 

studenților MFA (master of fine arts). Înflorește în forme noi și 

virile în micile edituri experimentale. Prin urmare, este necesar, 

având în vedere interesele acestei broșuri, să aruncăm o plasă 

largă pentru a înțelege complexitatea și amploarea 

suprarealismului în poezia contemporană. 

 

Găsesc că "Uut" al lui Ellis Nadler este o metaforă potrivită a 

juxtapunerii violente a suprarealismului și a transformării 

elementelor indigene în creații minunate și vizionare. Astfel, 

propun acest cuvânt ca denumire pentru poezia americană care 

extinde în mod creativ tradiția poetică suprarealistă în secolul 

XXI. Pentru informații despre suprarealism și poezia 

suprarealistă în America, vă rugăm să consultați pagina Surse.  
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Despre Ellis Nadler 
Îmi plac alegoriile, simbolurile, metaforele și listele. Lucrez în 

principal pe hârtie, folosind abilitățile și tehnicile dobândite de-

a lungul multor ani ca unul dintre cei mai de succes ilustratori 

din Anglia. Locuiesc în Londra. 

me-teapot  

 

 

 

 

 

 

Biografie 

1971-75: London College of Printing și Goldsmiths College 

1981: Colegiul de Artă din Brighton 

1975-2008: A lucrat ca ilustrator independent pentru clienți din 

întreaga lume în domeniul publicității, al publicațiilor, al 

editorialului și al designului. Fotograf premiat și autor al mai 

multor cărți pentru copii. A expus în expoziții de grup, inclusiv 

în cadrul expoziției de vară a Academiei Regale, Royal Society 

of Painters in Watercolor, Printmakers Council, European 

Illustration etc. 

2008 - 2009: Se concentrează pe comenzi private. 

2009 - 2011: Dezvoltarea proiectului U'ut  
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SURSE 
 

Introducere în suprarealism 

Dada și suprarealismul: O foarte scurtă introducere de David 

Hopkins 

Ce este suprarealismul? Andre Breton, ed. Franklin Rosemont 

Suprarealismul - Wiki 

suprarealismul în poezie 

Teoria și tehnicile poeziei suprarealiste de Alan Gullette 

 

Suprarealismul în poezia americană 

 

Andrew Joron, Neo-Surrealism: Sau, Soarele în noapte 

Robert Bly, Poezia în salturi 

Revista Kayak, George Hitchcock, Ed. 

Surrealismul în exil și începuturile Școlii de la New York: 

Martica Sawin 

Influența suprarealistă în poezia latino-americană 

Barbarii sfinți; impactul suprarealismului și al generației Beat 

asupra valorilor umane și apariția Noii Stângi (Michael Fry) | 

Scribd 

Nothing to Say & Saying It: Cine sunt suprarealiștii americani 

contemporani și ce vor ei? 

"Tensiunea se află în concept": Suprarealismul lui John Ashbery 

Borkhuis, Charles. "Writing from Inside Language: Late 

Surrealism and Textual Poetry in the France and the United 

States". În Telling It Slant: Avant-Garde Poetics of the 1990s. 

Ed. Mark Wallace și Steven Marks. 
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Texte esențiale 

 

Cântecele lui Maldoror, de Isidore Ducasse 

Nadjia, de Andre Breton 

Culegerea de poezii a lui Aimé Cesare 

Femeile suprarealiste: O antologie, ed. Penelope Rosemont 

Negru, maro și bej: Surrealist Writings from Africa & the 

Diaspora, ed. Franklin Rosemont 

The Poetry of Surrealism: O antologie: Michael Benedikt 

Surrealist Poetry in English (Penguin Twentieth-Century 

Classics): Diverse, Edward B. Germain 

 

Săpând mai adânc 

 

"Incompatibilități semantice în scrierea automată". Michael 

Riffaterre. 

Surrealism Usa: Peter Blume, Arshile Gorky, André Masson, 

Kay Sage 

Surrealismul și cartea : Renee Riese Hubert 

Viața de zi cu zi: Teorii și practici de la suprarealism până în 

prezent: Michael Sheringham 

Sinele bântuit: Suprarealism, Psihanaliză, Subiectivitate: David 

Lomas 

Surrealism, nebunie și poezie: J. H. Matthews 

Surrealismul: Drumul spre absolut: Anna Balakian 

"Maree", Garrett Caples despre șansa obiectivă 

Antonio Gramsci despre suprarealism și avangardă 

Joe Weil | Metafora ca fundament al conștiinței 
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Ghiduri generale de scriere a poeziei 

 

Cum citim poezie, de Edward Hirsch 

Facerea poeziei, Antologia Norton 

Vântul vestic: an Introduction to Poetry (manual, dar bun) 

The Portable Poetry Workshop, de Jack Meyers 
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CUM SĂ SCRII CA UN POET NEWYORKEZ; 

SAU, PROIECTUL "CITY POEM 

Poeții din New York-ul de la mijlocul secolului trecut au schimbat 

pentru totdeauna poezia americană și cred că orice poet serios din 

zilele noastre trebuie să învețe cum să gândească și să scrie ca ei. 

Imitația este cel mai bun mod de a învăța, iar eu îmi voi încerca 

norocul în următoarele săptămâni. Nu ezitați să încercați și 

dumneavoastră și să prezentați rezultatele. Le voi eticheta ca fiind 

"poeme de oraș". 

 

Poemele de acest tip includ, de obicei, următoarele: 

 

 reflecții triviale asupra știrilor zilnice, globale sau locale 

 referință la o figură literară din trecut 

 relatări banale ale acțiunilor sau observațiilor recente sau 

actuale ale vorbitorului 

 referiri la viața de oraș, în special la orașul în care 

locuiți/în apropiere (de aici și numele acestui proiect) 

 fraze idiomatice 

 sensibilitate și sofisticare urbană indicate prin reflecții 

asupra vieții moderne și o conștiință de sine ușor 

filosofică 

 oscilație între următoarele stări de spirit: veselă cu inima 

ușoară, gânditoare, sentimentală/melodramatică  

 cel puțin un semn de întrebare 

 cel puțin un semn de exclamare 
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 versuri de lungime medie spre medie, de lungime medie, 

care curg lin, cu enjambare grațioasă 

 un personaj sincer, dar conștient de sine și îndrăgostit de 

viață 

 un final cu un gând sau o imagine ușoară, dar sugestivă, 

care creează senzația unui flux infinit de senzații care se 

învârt în viață fără un sens definit 

 

Suplimentar, opțional: 

 

 poezia este scrisă despre sau pentru o cunoștință. 

 cel puțin un lucru absurd se întâmplă sau este spus și este 

luat în serios 

 referire la anotimp, de obicei luna 

 Exemple, sursă de inspirație: 

 

 Îndrăgostit de tine 

 Fabrica de sutiene 

 A Step Away From Them 

 De ziua de naștere a lui Rachmaninov 

 Radio 

 Șoapte chinezești 

 Luna trecută   



74 
 

MĂ VEȚI CUNOAȘTE DUPĂ… 
Ron Campbell  

 

Tu mă vei cunoaște după 

Ochii mei sfărâmicioși 

Ruptura din strălucirea mea 

Alunecarea mea alunecoasă 

Atitudinea mea de neștiutor 

Și încremenirea în ecuatorul meu. 

 

Mă vei cunoaște după 

Bărbia mea cu părul de gheață 

Fruntea mea încâlcită 

"Piciorul meu de cioară încrețit 

Și crisparea fațadei mele. 

 

Dacă tot nu mă recunoști 

Uită-te la mersul meu de mâna a treia 

Căderea mea de nevoie 

Partea mea de sus dezechilibrată 

Sclipirea mea recalcitrantă. 

 

Sunt probabil într-un colț 

Cocoțat în penajul 

Unui șarpe epuizat 

O lovitură indolentă 

Unui învingător care s-a dus 

O carcasă de amintiri. 

 

Privește mai de aproape 

Dincolo de pata de dispreț 
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Și surâsul neștirbit, 

Dincolo de trândavul de morocănos 

Poziția de covrig 

Îndărătnicul meu comportament. 

 

Sunt aici, în oglindă 

Plin de îndoieli 

Plin de lacrimi 

Nemulțumit 

Perfect zbârcit. 

 

Uită-te bine 

La acest aranjament al membrelor 

cu tendoanele arse 

"Fiecare balama e demodată 

Prăbușit, fără oase. 

Sunt la fel de bătrân cum voi fi vreodată. 
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Note 

______________________ 

Ron Campbell este un poet, dramaturg și actor născut în Santa 

Monica, California și cu sediul în San Francisco. Își câștigă 

existența actorind în teatru și filme și făcând turnee în lume ca 

artist cu Cirque du Soleil.  



77 
 

Valuri de contrabandă sau, O falsă naștere 

 

                                                              Dale Wisely * 

 

Mama mea m-a născut 

stând până la genunchi 

în valuri de contrabandă, 

un surf neautentic 

care se prăbușește pe o plajă falsă 

în spatele ei, 

gâfâia în aerul 

plin de gaze contrafăcute. 

Nimic credibil acolo 

în afară de un necruțător 

soare arzător. 

 

 

* Dale Wisely a publicat poeme și proză scurtă în America, 

Birmingham Poetry Review, National Catholic Reporter, Steel 

Toe Review, Oak Bend Review, Main Street Rag, blinklink, Three 

Line Poetry, Boston Literary Review, Star*Line și în alte 

publicații. 
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FLAGSTAFF 
                                                         Dale Wisely 

 

Iată cum stau lucrurile. Am citit scrisoarea dumneavoastră.  

Șocul instalează un fel de stare de fugă disociativă. 

Amețit, rătăcesc prin țară timp de câteva săptămâni. 

Vorbesc în persană cu străinii, chiar dacă nu vorbesc persană. 

Folosesc substanțe volatile inhalate. Am convulsii. 

Niciodată nu mi-e foame, dar fac raiduri în tomberoane pentru 

mâncare. 

Mă iau la bătaie cu studenții beți, 

care m-au bătut până la inconștiență. 

 

Mă trezesc pe un trotuar în fața unui bar din Flagstaff.  

Este una dintre acele versiuni americane ale unui pub irlandez, 

care îi face pe vizitatorii irlandezi ocazionali să râdă în hohote. 

 

Nu am fost niciodată în Flagstaff. 

Nu-mi amintesc cum am ajuns acolo. 

sau orice s-a întâmplat de când am citit scrisoarea ta. 

Apoi mă duc acasă. Nu-mi mai amintesc că am citit scrisoarea ta.  

O iau din nou, ca și cum ar fi fost prima dată.  

O citesc (din nou), iar secvența reîncepe, 

și se termină mereu în Flagstaff. 
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ZODIAC 

Emmanuel J. Goldstein 
 

Ondulații în siguranța placidă a liniștii. 

Asta am visat cu nopți în urmă, lansat din somnul fără viziune 

cu care am fost obișnuit. 

Că golful din San Francisco se poate transforma rapid într-o 

străfulgerare, 

Faraday zăcea cu o gaură în cap pe scaunul șoferului. Doar o 

bubuitură, se gândea el, 

La fel și el, care nu e niciodată la un pas de o unghie smulsă. 

 

                                                       Săptămânile se prelungesc 

chinul meu normal este funcționar la birou 9- 5.   Laissez Faire. 

Somonii știu asta. În amonte este climatul lor plăcut 

odată decis de Darwinism cu mult timp în urmă, scrisă cu sânge 

înainte de a ajunge să treacă prin venele peștilor. 

Betty Lou știe ce vreau să spun, întinsă în frunzișuri de un roșu 

verzui. 

L-a văzut pe Faraday. 

Cursa a început, dar colegul nostru, vânătorul pasionat, își 

doboară căprioara premiată cu 5 pe la spate. De 5 ori savurat. 

 

                                                Prietenul nostru, un fel de grizzly, 

Leneș, îl prinde pe Salmon. Ziua lor de lucru, deci nu a renunțat 

la liniște. 

Îmi doresc asta. Nu am seva morală să fiu salvator și să reiau. 
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Liniștea e dulce-amară, ca urșii și șerpii și cei care   

se hrănesc cu carnea celor care nu sunt cu adevărat liniștiți. 

 

 

SCUZE 

Sarah Lyn Rogers 
 

Nu am putut să scriu astăzi din lipsă de timp. Au existat distrageri 

- pisica plângând la ușă, corbi care se scufundă după peștișori 

aurii pe alee. A trebuit să dau mai mulți biscuiți ciorilor. Aveam 

nevoie ca ele să-mi recunoască fața. A trebuit să fac o ceașcă de 

ceai dulce și tare din motive rituale/ pentru că îmi era sete/ pentru 

a mă apăra de durerea de cap. Aveam o durere de cap. Trebuia să 

lucrez. Trebuia să mă pregătesc pentru o petrecere la care s-ar 

putea să fiu singura femeie. Am avut un vis cu ochii deschiși. 

Aveam nevoia de a mă împăca. M-am uitat pe fereastră și am uitat 

unde mă aflam și cine eram, timp de câteva ore. 

 

Prompt:  Scrie o poezie alcătuită în întregime din scuze. 

 

Sarah- Sunt un autor, editor și ilustrator din San Francisco Bay 

Area.    
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Tribeca într-o zi ploioasă 

Ariel Fintushel 
 

Nu am o slujbă. Cern străzile îmbibate de ploaie, regatul apei de 

ploaie. Pantofii îmi alunecă. Aștept sub cea mai înaltă clădire 

mâncând un sandviș. Nu se mai oprește. Mănâncă și piersica. Se 

ridică coroane de ploaie. Coroane de mărimea unui deget îmi udă 

paginile. Totul sângerează. Clar, reflectând. Din sâmburele 

piersicii nu a mai rămas carne. Îl scuip. 

Muncitorii dispar în cer. Chiar și ploaia pleacă prin uși invizibile. 

__________________ 

Tocmai mă mutasem la New 

York. Am scris asta pe un 

șervețel ud, stând sub Poets 

House, care era închisă în 

acea zi. 

_____________________ 

Ariel Fintushel este un poet 

și ilustrator care lucrează ca 

lector adjunct de engleză și 

scriere creativă la AMDA și 

Oxnard. Ea publică recent în 

Lunar Poetry, Killbot86 și 

Everyday Genius, precum și 

"Breast and Crossbones", în 

curs de apariție în revista 

Welter a Universității din 

Baltimore.  
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MELODII 

Mariya Nikolova  
 

Obrajii ei sunt roșii din cauza aerului de munte. 

Are patru câini și un soț toți o ascultă. 

 

Cel mai tânăr câine al ei latră mai mult decât ceilalți. 

Lătratul său are ecou. 

 

Eu scriu despre acest ecou. 

Se scurge într-un fir de aer printre platani. 

Goliciunea se simte. 

 

Soțul ei spune: "Îl voi împușca. Munții vor liniște". 

Femeia cu obrazul roșu pledează "Nu". 

Și apoi: "Nu, nu în fața celorlalți câini. Ei înțeleg". 

 

Ea ia o bucată mare de carne și o flutură în fața celui care latră. 

Acesta o urmează. În delir. 

Se plimbă în liniște,  sub platanii mici. 

Întâi soțul, apoi femeia cu obrazul roșu și bucata de carne, 

apoi câinele care dă din coadă. 

 

Acum scriu doar sunetul capului ei care se întoarce. 

 

* 

 

Casa nu este niciodată tăcută. 
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Iartă-mă dacă continui să-i dau copilului lor nenăscut o lamă de 

ras cu care să se joace. 

Exersează sunetul. Introducere ca de armonică. Mai cântă. 

Lama scoate un zâmbet mai mare. 

Și apoi, de asemenea, îmi zâmbește înapoi și gura e atât de... 

mare încât văd un alt copil, mai mic. Păpuși Matrioșka care sug 

scule pentru câțiva cenți și dreptul de a ieși. Dar e adevărat, 

Trebuie să te micșorezi. Nu nevăzut, nu, nu, ci să te micșorezi 

Destul, ca să te ofilești. Soția nu e o femeie. Doar câini 

Sunt reali. Dar apoi înveți: dacă latri prea mult,   

Capul ei se va întoarce în locul perdelelor. Aplauzele sunt 

sunetul mâinilor 

Dar care se îndepărtează, nu se întâlnesc. Scena este un subsol 

N-a plecat niciodată, dar acum pleacă măturând. 

Sunt sigur că ceilalți câini vor începe unul câte unul să latre.  
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             surreal image contest 
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UN WALMART ESTE UN MCDONALDS 
virulent-tuber  - Câștigătorul concursului de imagini suprarealiste 

 

Un Walmart este un McDonalds. 

Ei sunt parafrazori. 

Ei sunt America unui limbo. 

Uneori au relații sexuale 

în fața ochilor tăi. 

Benigne ca o consecință, 

ochii tăi sunt în bucăți. 

deosebit de puțin vizibili 

pentru cabala minții. 

Stați liniștiți și ascultați 

catalogul zilnic 

cu toată poezia 
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Almondcowboy: 

Zece simțuri suprapuse într-un singur circ în care gândurile de 

elefant suflă fluturi albaștri din trunchiuri gri acoperite cu henna, 

detaliind corpul într-un milion de haiku-uri, în timp ce corpul meu 

(fizic) adevărat traduce meta-încremenirea în viață, estompând 

prismele de realitate cu gume de șters care cad de pe buzele unui 

triumvirat care evoluează alfabetul prin concept. 

                            (Artă: Sfere de Anka_Zhuravleva) 
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kdecembrie: 

 

Pot să aud cum mărșăluiesc spre mine, în lumina lupului, rozele 

de pădure la începutul deznodământului, până când propriul meu 

chip de mormânt îți va rambursa fantoma cu un curent electric 

care se găsește doar în mandarine.  

 

Snifflingsailors: 

 

Ne grăbim spre cilii noștri, 

Spre acumulările noastre de smarald 

De drajeuri la fel de leonine 

Ca spătarul scaunelor noastre 

Afirmația reclinată peste 

Dreptunghiuri greșit interpretate în mod fatal 

Și grădinile lor dantelate. 

 

myshoesuntied: 

 

Un cal de gală 

devine un copil, fără cămașă  

și plin de splendoare cerebrală, 

cu barabule care înlocuiesc dinții 

și împodobit cu arhitectura 

de  gâscă.  
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ÎN TIMP CE PICTAM GRÂUL UNEI ALTE ZILE 
Raymond Farr 

 

și tăind capetele câinilor de pe strada Joralemon... 

Nu era ceva ce ne plăcea să facem împreună ca un cuplu? 

 

și obosit să nu mai scriu niciun cuvânt până în septembrie 

următor 

Am fost molestat/încântat -de un pelerin în Norvegia. 

 

                                               Un "poate" m-a sfătuit 

În mod intermitent  

și mereu această irelevanță enervantă, această contradicție  

 

m-a guvernat cu greu, ocolind un munte de iubiți care nu iubesc 

                               & această mahmureală a luminii soarelui... 

 

Am abandonat-o ca pe o clipă 

Pentru că mi-am imaginat că acel ceva  

se rostogolea din guri  

era o rotiță în flăcări-  

 

Grâul unei alte zile care mergea în spatele nostru.   
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PRĂBUȘIREA ERORILOR ASCUNSE PLIATE 

ÎN LUMINĂ 
Raymond Farr 

 

În acest oraș ciudat al circuitelor arse 

Bărbații au capetele ca o mașină în interiorul unui leu 

 

Cineva spune - Un video în buclă care te faci mort de 1.000 de 

ori 

Nu poate fi citat decât de 1.000 de ori. 

 

Și cerul de afară e un videoclip în buclă care se repetă de 1.000 

de ori. 

Obscurând această mobilă sacră pe care o numim corpurile 

noastre pictate. 

 

Și astfel, a mânca o muscă e ca și cum ai mânca o muscă de pe 

Gertrude Stein. 

Și întotdeauna există această rubrică a unui plan în lucru. 

 

De lucruri care se sting în sensul că se sting. 

De exemplu, eu vopsesc mașini pentru a trăi și ieși dintr-un 

Wendy's. 

 

Gândurile mele sunt ca nouă flamingo de sticlă. 

Intru în lumina lentă a unui om îngropat rapid. 
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                  artă - Adrian Scissorhands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACO PRIVAT 

Raymond Farr 
Aceste roți zen ale unei mașini care pleacă în viteză pe o stradă 

zburdalnică! 

                                      & noi fumăm! Noi avem războaie! 

Cerul e plin de necrologuri pe care nu le putem citi decât din 

subterane 

& așa că lăsăm cutii deschise de conserve cu noi înșine pe 

scările pictate pentru  morții care ne îmbrățișează și ca și cum 

am fi o șosetă cu buline  la o casă englezească din secolul 19. 
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După-amiaza portocalie dă o imagine de particule mici și dense 

care se mișcă rapid... 

 

Negrul sumbru al unei lungi propoziții de toamnă care devine și 

mai lungă decât   

sensul i-o permite și cumva Jack Benny * ajunge aici la acest 

vers. 

și folosind fantasticul flamingo german într-o cutie de conserve 

ca un mod pentru tempo. 

Aprindem un foc distins într-o cameră mare și meticuloasă. 

 

Ascultăm Devo în această lume de mărimea unui țânțar. 

Și dacă ziua e o pierdere de timp, nu vrem să știm asta! 

 

 ________________ 

 * Jack Benny (născut Benjamin Kubelsky, 1894 -1974) a fost 

un artist de divertisment american care a evoluat de la un succes 

modest, cântând la vioară în vodevil, la unul dintre cei mai 

importanți artiști de divertisment ai secolului XX, cu o carieră 

comică extrem de populară la radio, televiziune și film. A fost 

cunoscut pentru sincronizarea sa comică și pentru capacitatea de 

a provoca râsul cu o pauză lungă sau cu o singură expresie, cum 

ar fi nota sa de exasperat "Ei bine! " Programele sale de radio și 

televiziune, populare din 1932 până la moartea sa în 1974, au avut 

o influență majoră asupra genului sitcom. Benny se înfățișa pe 

sine ca un zgârcit care,  ,cânta prost la vioară și pretindea perpetuu 

că are 39 de ani.  

 

                        art by walter. paganuzzi 
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PE ACEST CIOT DE DURERE PE CARE ÎL 

NUMESC BANALITATE 
Raymond Farr 

 

Ușile mașinii se închid invizibil din interiorul cafenelei 

& lumina prinde ultimele fărâme din seară în parcare 

 

Bumbac plutește în derivă pe câmpurile de zăpadă ale dinților 

mei 

Există zgomot care răsare ca o lumină verde de soare din cartier 

 

și există o clădire de apartamente albastră și o femeie care cântă 

la flaut. 

Acest ciot de durere pe care îl numesc banal-stradal este poemul. 

 

Rațiunea făcută dintr-un câine cu 3 picioare & așa trăim în acest 

palat murdar 

Pe roți și ne plimbăm cu mașina în marele cuptor cu microunde 

al universului 

 

Este un munte de luptă pentru a obține o propoziție perfectă aici 

Și am anumite întrebări remarcabile în legătură cu râsul care 

vine 

 

din Oregon în seara asta. Nu e ceva ce poate fi interpretat 

E vorba de pielea noastră care se rupe ca o farfurie de porțelan la 

sfârșitul unui cântec 
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Acesta este poemul pe care copiii îl așteptau cu toții. 

Și nu mă pot abține să nu râd când vom dispărea cu toții. 

 

                                  

 

                                   art by yumikrum 
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Note 

 

Raymond Farr este autorul volumelor Ecstatic of facts (Otoliths 

2011), & Writing What For? across the Mourning Sky (Blue & 

Yellow Dog 2012), o broșură, Eating the Word NOISE! (White 

Knuckle Chaps 2015) & o colecție completă de poeme Poetry in 

the Age of Zero Gravity (Blue & Yellow Dog 2015).  
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