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Adrian Grauenfels 

CERUL LA PICIOARELE NOASTRE 

 

Traduceri 

EBOOK 

              

       Ilustrații create de softul IA- NightCafe     

 

O colecție eclectică de traduceri din engleză și ebraică. 

Cu o reținută desfătare venită de la arta digitală 

produsă de un soft IA care plecă de la o frază propusă 

și revine cu un desen algoritmic care ne surprinde.  

Consumăm o poezie bună și durerile nașterii unei  

arte? noi. E ca si cum ne-am extazia la vederea unui 

diamant fals despre care ni se spune că este un pur 

sânge.  

AG 
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Erika L. Sanchez 

 

Șase luni după ce s-a gândit la sinucidere 
 
Recunoaște - ți-ai dorit sfârșitul 
cu  lăcomia  
unui șarpe. Cum să negociezi 
 
acea strangulare 
cețoasă, fibroasa 
șoaptă? 
 
Să încetezi să mai exiști 
și să mori 
sunt două lucruri complet diferite. 
 
Dar tu știai asta, 
nu-i așa? 
 
În unele zile ai îngenuncheat pe monede 
în timpul acelor ore galbene. 
 
Ai aprins o flacără 
pentru umbra ta 
și ai mâncat 
scorpioni cu mâinile goale. 
 
Total atinsă de tristețea părului 
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într-o chiuvetă murdară. 
 
Mirosul răuvoitor 
de săpun. 
 
Când, în loc să înghiți un pumn 
de pastile albe, 
te-ai decis să faci un duș, 
 
palmierii 
au dat din cap în semn de aprobare, 
 
un cor 
de greieri cântând 
în spatele ochilor tăi umflați. 
 
Pasărea mascată 
s-a întors la tine 
 
cu o bucată de hârtie atârnând 
din ciocul ei. 
 
În amurg, 
cu părul umed și parfumat, 
 
ai mângâiat fața unei capre 
și ai sărutat 
coarnele sale tremurânde. 
 
Fantoma? 
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A căzut prosternată, 
și a trecut prin tine 
 
ca  fulgerul 
unei generoase furtuni. 
 
 

** 
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Naomi Shihab Nye 

 

Am pierdut barca 

 

Nu este atât de grav faptul că barca a trecut 

iar tu nu ai observat-o. 

mai degrabă ca și cum barca s-a oprit 

chiar în fața ferestrei dormitorului tău, 

iar căpitanul a suflat în trompeta de semnalizare, 

iar fanfara a cântat un marș entuziast. 

 

Barca a vociferat, fluturând steaguri luminoase, 

cu corpul său argintiu orbitor în lumina soarelui. 

 

Dar tu aveai ideea să mergi cu trenul. 

Ai tot verificat orarul, 

căutând șine. 

Și barca s-a săturat de tine, 

atât de obosită încât a ridicat ancora. 

și a ridicat rampa. 

 

Barca a alunecat în depărtare, 

micșorându-se ca o jucărie... 

moment în care, probabil, ți-ai dat seama 

că întotdeauna ai iubit marea. 
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Celebru 
  
Râul este faimos pentru pești. 
 
Vocea puternică este faimoasă pentru tăcerea,    
care știa că va moșteni pământul    
înainte ca cineva să remarce.    
 
Pisica care doarme pe gard este faimoasă pentru 
păsările care o privesc din colivie.    
 
Lacrima este celebră, pentru scurt timp, pentru 
obraz.    
 
Ideea pe care o porți aproape de pieptul tău    
este faimoasă pentru pieptul tău.    
 
Cizma este celebră pentru pământ,    
mai faimoasă decât pantoful elegant,    
care este celebru doar pentru podele. 
 
Fotografia îndoită este celebră pentru cel care o 
poartă  și deloc faimoasă pentru cel care este în 
fotografie.    
 
Vreau să fiu faimoasă pentru oamenii care se târăsc pe 
jos    
care zâmbesc în timp ce traversează străzile,    
copiilor lipicioși de la coada  la alimentară,    
faimoasă ca ea care mi-a zâmbit înapoi. 
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Vreau să fiu faimoasă așa cum este faimos un 
scripete,    
sau o butonieră, nu pentru că a făcut ceva 
spectaculos,    
ci pentru că nu uită niciodată ce poate face. 
 

** 

Naomi Shihab Nye s-a născut în St. Louis, Missouri. 

Tatăl ei a fost un refugiat palestinian, iar mama ei o 

americancă de origine germană și elvețiană, iar Nye 

și-a petrecut adolescența atât în Ierusalim, cât și în 

San Antonio, Texas. Și-a obținut licența la 

Universitatea Trinity din San Antonio. Nye a primit 

numeroase distincții și premii pentru opera sa, printre 

care Ivan Sandrof Award for Lifetime Achievement de 

la National Book Critics Circle, Lavan Award, 

Paterson Poetry Prize, Carity Randall Prize, Isabella 

Gardner Poetry Award, Lee Bennett Hopkins Poetry 

Award, Robert Creeley Prize și multe premii Pushcart. 

A primit burse din partea Fundației Lannan, a 

Fundației Guggenheim și a fost bursieră Witter 

Bynner. Între 2010 și 2015 a fost cancelar al 

Academiei Poeților Americani. În 2018, a primit 

premiul Lon Tinkle pentru întreaga carieră din partea 

Institutului de Litere din Texas.   
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Rachel Blau DuPlessis   * 

Invocă 

  

Conjură 

să lucreze fără să înțeleagă 

promite să doarmă timp de opt ore reale 

dar se trezește nervos toată noaptea. 

Invocă plictiseala.  Invocă "așteptare".  

      

Vă rog să așteptați. 

apelul dvs. este [foarte=sincer] important pentru noi. 

Pentru a lăsa un mesaj, apăsați doi. Apăsați 

unu. Vă rugăm să vă adresați  unui 

reprezentant al serviciului de asistență pentru clienți. 

Vă rugăm să 

rămâneți. Lăsați un mesaj. 

 

Vă rugăm să așteptați. 

Se resetează sistemul. Așteptați să se reseteze. 

Apoi puteți pleda  cazul dvs. 

 

Așteptați; accesăm fișierul dvs. 

("fișier" conține inversul lui "viață"). 

Nu, nu ne ocupăm de această întrebare. 

Încearcă următoarea tastă. 

 

Aveți un creion? 
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Sunteți gata? 

Voi repeta. 

 

Așteptați gluma despre secetă și înecați-vă în râs 

Apoi așteptați apă curată.  

Așteptați o declarație oficială 

 

Această mașină este goală. 

Nu mai are monezi. Nu dă niciun ban. 

Nu dă rest. [trrebbuieee] reumplută. 

 

Acest birou este suspendat până la noi ordine. 

Vă rugăm să așteptați pentru reaprovizionare. 

Verificăm. 

 

Apasă "așteptați". 

Nu putem procesa 

codurile din nimic! Nu putem lucra 

                                                   mai repede decât 

[resursele, minciunile,  

viețile] pe care le avem. 

_____________  

 

"Invocă" face parte dintr-un manuscris numit 

"Daykeeping", lansat în anul 2020, ca și cum aș fi un 

coregraf al atitudinilor, evenimentelor și frustrărilor 

din acel an. Poemul reprezintă, în diverse expresii, 
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jocuri de cuvinte și voci, înfiorarea prăbușirii, 

dezasamblării și disimulării anului 2020." 

                                            -Rachel Blau DuPlessis 

 

                                           ** 

 

din Euridice: Șarpele   

  

Șopârlă mare cu coadă verde, cu moț de dovleac 

zvâcnește și se învârte. Dar, nu! Nu e o șopârlă 

oarecare: 

e șarpele! Un șuvoi de apă care cade pe piatră, 

îmi auzise piciorul meu ușor și rapid ca un picior de 

om. 

 

Și visul... acel bărbat sălbatic de frumos. 

care nu avea soție, soția lui "plecase" 

(dar unde?) așa că voia să cunoască mai multe femei 

avea nevoie de ajutor cu decorul, cu locuința lui 

 

era plină de mici obiecte de ceramică, de lut... 

banalități kitsch - nu am văzut capul de șarpe, 

pentru că era cu fața în altă parte.     Nu am putut 

stabili 

 

dacă e  viperă sau șarpe. 

Întrebarea asta depindea de otrava din amestecul lui. 
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Din ce am văzut, însă, era un șarpe foarte frumos. 

  

                                              * 

Variante : 

era "proporțional corpului uman"? Ce am scris? 

 

Opțiuni: 

Dorință? Ispită? Tentație? Dorință de pericol? Trăire? 

Pofta? Poți adăuga tu la listă. Puteți să vă adăugați cu 

totul la listă. 

 

Opțiuni: 

Farmecul  tachinării. "Cât mai există o ghicitoare." 

 

Frunzele sibilei sunt lauri făcuți pentru cununi. 

 

  "Sursa: Frunzele multe ale sibilei sunt lauri făcuți 

pentru cununi. 

 

  

 

 

 

 

 

 



13 
 

NOTE 

 

Colajul și poezia ca document social 

 

Lucrările lui Rachel Blau DuPlessis luminează 

legăturile dintre expresia poetică și responsabilitatea 

publică. 

                                      de Andrew Mossin 

 

  Prima carte de poezie a lui Rachel Blau DuPlessis 

a fost Tabula Rosa (Potes and Poets Press, 1987). 

Tocmai intrasem în programul de masterat de la 

Temple University, unde ea avea să devină mentorul 

meu de atelier și, în cele din urmă, îndrumătorul meu 

de disertație. Cartea cuprinde primele două din ceea ce 

a devenit un proiect de zeci de ani de poezie în serie, 

Drafts (1987-2013). Un fragment din "Draft 

#1  exemplifică limbajul care m-a atras atunci - și care, 

mai bine de 30 de ani mai târziu, rămâne ca un șoc: 

 

Fără "cărți", fără miniștri, fără artă remorcată 

"fără poeme de nisip" construite din el, nu peste el 

Este sacru ceea ce poți face cu nisip 

aura generală a căutării, doar ca o bază de referință. 

 

De atunci, DuPlessis a scris multe cărți de poezie și 

critică. Etica ocupă un loc central în meseria sa, 

https://hyperallergic.com/author/andrew-mossin/
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deoarece s-a confruntat cu probleme precum 

marginalizarea și opresiunea oamenilor pe criterii de 

rasă, clasă, gen și orientare sexuală; diminuarea a ceea 

ce Hannah Arendt numea cândva "lumea comună" și 

erodarea încrederii în artă ca instrument viabil de 

schimbare socială. Ultimul volum intitulat Surge: 

Drafts 96-114, a apărut în 2013 (Salt). Finalizarea sa a 

pus întrebarea evidentă: Ce urmează? DuPlessis mi-a 

povestit experiența de a se retrage simultan din cariera 

de profesor la Temple și de a finaliza acest proiect 

major de poezie. 

  

A lucra experimental a însemnat că și-a reinventat 

cariera poetică în două feluri. În primul rând, a început 

să realizeze colaje vizuale reale și apoi serii de lucrări 

cu poezie și colaj împreună, rezultând în două cărți și o 

carte de capitole online. În al doilea rând, lucrând încă 

din acest spațiu "după" un proiect de mai multe 

decenii, a început să scrie cărți de poezie grupate acum 

sub rubrica Urme,  re-vizualizând proiecte care ar 

deveni, pe de o parte, interstițiale și, pe de altă parte, 

se îndreaptă spre deschiderea unui alt tărâm de lucru, 

unul cu rădăcini în colaj. "Intrarea în spațiile vizuale 

propriu-zise ale colajului", mi-a spus DuPlessis, a 

devenit un pas critic în "materializare poeticii mele de 

colaj prin realizarea de text vizual, precum și de 

structuri poetice". Când am rugat-o, într-un schimb 
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recent de e-mailuri, să vorbească despre această 

tranziție, în care colajul a devenit o formă constitutivă 

de gândire și scriere, ea a declarat: "Nu, nu, nu: 

Încercam să mă ocup de un mod de artă vizuală de 

care fusesem întotdeauna profund atrasă, în ciuda 

faptului că nu aveam o pregătire vizuală sau tehnică 

deosebită. Făcusem un pas în două poeme colaj din 

Drafts realizate în culori (cu text), și publicate integral 

doar într-o carte separată (un pic mai rară, dar în 

curs de apariție) numită The Collage Poems of Drafts 

(2011). [...] Eram pregătită pentru un proiect de serie 

mare care să amestece scrisul și colajul. Mă gândesc 

la acest proces ca la "a face pagini", o rubrică ale cărei 

semnificații și domeniu de aplicare abia încep să le 

înțeleg. 

Ultimul volum intitulat Surge: Drafts 96-114, a apărut 

în 2013 (Salt). Finalizarea sa a pus întrebarea evidentă: 

Ce urmează? DuPlessis mi-a povestit experiența de a se 

retrage simultan din cariera de profesor la Temple și de 

a finaliza acest proiect major de poezie. 

  

A lucra experimental a însemnat că și-a reinventat 

cariera poetică în două feluri. În primul rând, a început 

să realizeze colaje vizuale reale și apoi serii de lucrări 

cu poezie și colaj împreună, rezultând în două cărți și o 

carte de capitole online. În al doilea rând, lucrând încă 

din acest spațiu "după" un proiect de mai multe 
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decenii, a început să scrie cărți de poezie grupate acum 

sub rubrica Urme, re-vizualizând proiecte care ar 

deveni, pe de o parte, interstițiale și, pe de altă parte, 

se îndreaptă spre deschiderea unui alt tărâm de lucru, 

unul cu rădăcini în colaj. "Intrarea în spațiile vizuale 

propriu-zise ale colajului", mi-a spus DuPlessis, a 

devenit un pas critic în "materializare poeticii mele de 

colaj prin realizarea de text vizual, precum și de 

structuri poetice". Când am rugat-o, într-un schimb 

recent de e-mailuri, să vorbească despre această 

tranziție, în care colajul a devenit o formă constitutivă 

de gândire și scriere, ea a declarat: "Nu, nu, nu: 

 

Încercam să mă ocup de un mod de artă vizuală de care 

fusesem întotdeauna profund atrasă, în ciuda faptului 

că nu aveam o pregătire vizuală sau tehnică deosebită. 

Făcusem un pas în două poeme colaj din Drafts 

realizate în culori (cu text), și publicate integral doar 

într-o carte separată (un pic mai rară, dar în curs de 

apariție) numită The Collage Poems of Drafts (2011). 

[...] Eram pregătită pentru un proiect de serie mare 

care să amestece scrisul și colajul. Mă gândesc la acest 

proces ca la "a face pagini", o rubrică ale cărei 

semnificații și domeniu de aplicare abia încep să le 

înțeleg. 
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Rachel Blau DuPlessis este poetă, critic și 

cercetătoare. Este autoarea mai multor titluri, 

printre care Numbers (Materialist Press, 2018), Days 

and Works (Ahsahta, 2017), Poiesis (Little Red 

Leaves, 2016), Graphic Novella (Xexoxial Editions, 

2015) și Interstices (Subpress, 2014). 
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Barbara Guest 

 

 

Vedere de la fereastra lui Kandinsky 

 

Un ghiveci prea mare de geranium pe pervaz 

perdelele despart 

o priveliște de la fereastra lui Kandinsky. 

 

Parcul nu se arată preocupat de istoria lui Kandinsky 

aceste clădiri particulare vorbesc despre începuturile 

vieții sale 

reflecțiile lui Kandinsky văzut  la fereastră 

sunt ocupate cu pregătirile pentru exil 

cu relevanța culorii geranium. 

 

Despărțiri, proiecte viitoare 

există schimbări excepționale menite să se producă 

el se va confrunta cu o axă, va rearanja deciziile 

spațiale 

geraniul dispare, la fel va dispărea o persoană. 

 

Apartamentul său cu vedere spre o Piață 

ultima privire a Rusiei 

un apropiat care cunoaște echipamentul dispare. 

 

În Piața Unirii se trag perdelele 
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diagonalele ne întâmpină, acele curbe și orașul ascuțit 

verticalul lui ne-a învățat mișcări restante, 

 

Tenta de alb dificil găsește o ieșire 

pânza este curată, pură și violentă 

ritmul exilului în vena sa, 

 

Avem ferestre, balcoane, scări asemănătoare, 

gradientul scării de intrare, butoanele ușilor, 

narcisele... 

ca și cum Kandinsky ar fi privit de la fereastra sa 

distanța până la capătul străzii. 

 

                                            *** 

Pasaj  

           BARBARA GUEST 

pentru John Coltrane 

 

 

Cuvinte 

      după toate 

sunt doar silabe 

și tu le pui 

     la locul lor  

     note 

     sunete 

un pictor care își folosește tușa  
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     astfel încât locul 

unde obiectele 

     o umbrelă 

     un cuțit 

l-am putea găsi 

     în cele mai complicat 

     ascunziș 

tăiate ca și cum ar fi fost de culoare 

     numită "ființă" 

     sau doar "ea" 

 

Expresii diverse 

 

Deocamdată doar 

     când silabele 

    plutesc afară din pânzele lor   

 

 noi  începem să auzim 

cum o macara înălțată   

     în aerul fin și subțire 

ar avea o mică durere (sau o icnitură auzibilă) 

 

      conturul de aur al 

     rapidului  Mercur 

     alergătorul de scară 
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     culorile umbrelei tale 

dense ca un telefon 

     cu o voce 

     zumzăind pe linie 

     polifonic 

 

  Păsări cu penaj roșu 

     nu atât de naturale 

     aripi complicate 

                              franțuzești! 

 

Dulce pasaj dificil 

                              prin gâturile voastre 

 

Acolo, doar acolo 

                              omida incercuiește                                

                              molia 

Miez de noapte 

                              în podul de crom 

 

 

 

** 
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Santa Fe Trail 

      BARBARA GUEST 

 

Eu merg separat 

Genunchii dulci ai boilor au deschis  drumul pentru 

mine    

Fantomele cu lingouri și-au ars mâinile goale   

este bezna de la pantalonii cusuți în China  

unde vânturile de vest 

și cecurile călătorilor 

sunt bucuria vânzătorilor 

luciul strălucitor al valizelor gemene 

unde nimeni nu vorbește engleză. 

Eu merg separat 

Este vântul, vântul de gumă 

când ne spălăm pe dinți în stația de cale ferată,  

aranjament pentru barbă. Ce bifurcă aceste drumuri? 

Cine clămpănește peste cele două? 

Ce murmură și foșnește în depărtare 

în crengile albe unde lumina este biciuită    

străpungând la răspântie prin dunele în care ne 

coacem 

și ne aruncăm în timp ce motorul geme ca o pădure  

unde bufnițele cu ochii lor bandajați trimit mesaje  

către cuplul indian. Vârfuri voi ați auzit?    

Eu merg de una singură 

Am ajuns la aritmetică, suntem parțial stingheriți    
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în timp ce mârâie vocea vânătorului de capcane 

rătăcit    

Vine spre noi ca la o adunare de pini  

în aerul sălbatic de lemn unde iepurii sunt înghețați,    

O, mamă a lacurilor și a ghețarilor, salvează-ne pe noi, 

temerarii    

a căror căruță e periculos de răpită. 

 

______________ 

 

* Barbara Guest, născută Barbara Ann Pinson (6 

septembrie 1920 - 15 februarie 2006), a fost o poetă și 

prozatoare americană. Guest s-a făcut recunoscută 

pentru prima dată ca membră a primei generații a 

Școlii de poezie din New York. Guest a scris peste 15 

cărți de poezie, care se întind pe parcursul a șaizeci de 

ani de scris. În 1999, a primit Medalia Frost pentru 

întreaga carieră de la Poetry Society of America. 

Guest a scris, de asemenea, critică de artă, eseuri și 

piese de teatru. Colajele sale au apărut pe coperțile 

mai multor cărți de poezie. 
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Susan Nguyen  

Cum să ierți 

 

Ea îmi cere să scriu o listă 

a tuturor numelor cu care am fost numită. 

Și apoi o listă cu lucrurile 

care mă omoară. 

De unde să încep? Susie. Sue. 

Big Head. Bărbații mi-au spus că sunt rece. 

Bărbați pe care îi cunosc, bărbați pe care nu-i cunosc. 

E peste tot la știri 

cum vor să mă omoare. 

Nu contează  

cum mă numesc. Când aveam 17 ani, am 

îngenuncheat 

pe covorul pătat de la Men's Wearhouse, 

înfășurând un metru de croitorie în jurul 

taliei unui băiat mic și el mi-a arătat 

numele meu. Și-a tras ochii înclinați 

în timp ce am măsurat distanța 

între buric și podea: între picioare 

la tiv, e greu de ținut socoteala. 

O nuntă, a spus tatăl său. 

Urma să aibă loc o nuntă. 

Băiatul avea nevoie de un smoching. 

Nu-mi place această amintire. 
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pentru că nu am făcut nimic. 

În amintiri, 

devin din nou un nimic. 

Nu după mult timp, în facultate, 

sortam haine în spatele 

unui magazin pentru donații. O hotărâre 

judecătorească pentru serviciu comunitar 

Un bărbat mai în vârstă avea vreme 

să ma privească 

în timp ce transpiram prin cămașă, 

am aruncat bluze pătate de gropi 

în grămada pentru gunoi, 

restul în coșul de gunoi. 

M-am dus acasă cu el ani de zile, 

fără să știu despre agresiunile anterioare. 

Dacă aș fi știut ar fi schimbat 

ceva? A fost blând 

cu fața mea. Am ignorat doar 

mesajele lui uneori. 

Bărbații m-au distrus 

pentru mai puțin. Chiar și băiatul. 

Ar trebui să-ți spun 

că-l iert... 

era doar un băiat. 

În schimb, mă iert pe mine însumi. 
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Am fost la un atelier de scris manifeste și una dintre 

întrebările pe care le-a pus moderatorul a fost "Cine 

sau ce încearcă să te omoare?". Ani mai târziu, în 

2021, am revenit la această întrebare după ce am 

auzit știri, din nou și din nou, despre uciderea 

femeilor americane de origine asiatică într-o 

perioadă în care ura și violența asiatică au crescut. 

M-a adus la unele amintiri de care îmi este rușine. Cu 

acest poem, sper să eliberez acea rușine și să-mi 

întorc furia spre exterior." 

                                            -Susan Nguyen 

 

___________ 

 

 * Susan Nguyen este o poetă vietnamezo-americană 

și autoarea cărții Dear Diaspora (University of 

Nebraska Press, 2021). Laureat al Premiului Stanley 

Kunitz Memorial Prize 2022 din partea American 

Poetry Review, ea este editor senior la Hayden's Ferry 

Review. 
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Johannes V. Jensen  

 

Gara Memphis 

   

Pe jumătate treaz și pe jumătate adormit, 

într-un vânt de mare interior de vise diabolice, 

Stau și scrâșnesc din dinți 

în gara Memphis, Tennessee. 

Plouă. 

 

Noaptea e atât de stearpă, stinsă, 

și ploaia biciuiește pământul 

cu o energie întunecată, idioată. 

Totul este îmbibat și impracticabil. 

 

De ce suntem reținuți, oră după oră? 

De ce destinul meu ar trebui să fie oprit aici?  

Am fugit de ploaie și de deteriorarea sufletului. 

în Danemarca, India și Japonia, 

ca să fiu legat de ploaie, să putrezesc, în Memphis, 

Tennessee, S.U.A.? 

 

Și acum se ivește. Lumina mohorâtă se prelinge 

peste această închisoare umedă. 
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Ziua descoperă fără milă 

șinele friguroase și tot noroiul negru, 

sala de așteptare cu mașini de joc, 

coji de portocale, coji de țigări și chibrituri. 

Ziua rânjește prin cu gurile de acoperiș care scuipă, 

cu infinitele palme de ploaie, 

ploaie, zic eu, din cer și până pe pământ. 

 

Cât de surdă e lumea, și de imobilă! 

Cât de banal este Creatorul! 

Și de ce continui să plătesc dările 

la acest sanatoriu plebeu al unei existențe! 

 

Liniște. Vezi cum funcționează motorul, 

uriașa mașină, stă liniștită și se usucă; 

învelindu-se în fum, este răbdătoare. 

Aprindeți pipa pe sufletul care postește, 

blestemat să fii, și înghite-ți durerea! 

 

Totuși, du-te și rămâi în Memphis!  

Viața ta, la urma urmei, nu este decât 

o ploaie bolnăvicioasă, iar soarta ta 

a fost întotdeauna să fie întârziată 

într-o sală de așteptare mizerabilă sau alta- 

Rămâi în Memphis, Tennessee! 

 

Pentru că într-una din aceste case de bilete, 
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te așteaptă fericirea, fericirea, 

dacă îți poți înghiți nerăbdarea- 

chiar aici doarme o tânără frumoasă 

cu o ureche pierdută în părul ei; 

ea va veni să te întâlnească 

într-o bună zi pe stradă, 

ca un val de parfum, 

arătând ca și cum te-ar cunoaște. 

 

Nu e primăvară? 

Nu cumva ploaia cade din belșug? 

Nu se aude oare un murmur amoros, 

o conversație lungă și subtilă de dragoste 

din gură la gură 

între ploaie și pământ? 

Ziua a început atât de trist, 

dar acum, vedeți cum se luminează! 

Nu-i acorzi zilei dreptul ei de luptă? 

Așa că acum este lumină. Și un miros de mucegai 

dintre elementele ruginite ale platformei 

amestecat cu mirosul de praf stârnit de ploaie... 

o sugestie de primăvară- 

Nu e o consolare? 

 

Și acum vedeți, vedeți cum Mississippi 

în patul său de pădure inundată 

se trezește împotriva zilei! 
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Priviți cum râul titanic se bucură de mendrele sale! 

Cum se aruncă  regește prin curbele sale, și leagănă 

plutele... 

de copaci și scânduri rupte în vârtejurile sale! 

Priviți cum se învârte o imensă roată de pupă 

în brațele sale de potop 

ca un dansator, stăpânul podelei! 

Priviți ținutul scufundat - oh, ce pace imensă, 

primordială! 

peste peisajul de păduri înecate! 

Nu vedeți cum apele din zori ale curentului 

se îmbracă larg în lumina ieftină a zilei, 

și rătăcesc sub norii înmiresmați! 

 

Adună-te, om ireconciliabil! 

Nu vei uita niciodată că ți s-a promis Eternitatea? 

Oare îi vei purta pică pământului pentru cea ce i se 

cuvine, biata ta recunoștință? 

Ce-ai face, cu inima ta plină de iubire? 

 

Adună-te și rămâi în Memphis; 

anunță-te pe piață ca cetățean; 

Intră și du-te printre ceilalți;  

plătește-ți prima de vulgaritate, 

pentru ca ei să știe că sunt în siguranță în ceea ce te 

privește, 

și nu vei fi dat afară din club. 
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Curtează domnișoara cu trandafiri și inele de aur, 

și începe să lucrezi  la fabrica de cherestea, ca și 

ceilalți oameni. 

 

Privește în jurul tău, fumează-ți pipa liniștit 

în Memphisul pustiu de sfincși... 

 

Ah! Uite că vine trenul acela mizerabil de marfă 

care ne-a făcut să așteptăm șase ore. 

Se rostogolește încet, cu pereții sparți; 

pufăie slab; vagoanele șchioapătă pe trei roți; 

iar din acoperișul spart se scurge lut și noroi. 

Dar în vagon, printre cărbuni, 

stau patru forme nemișcate 

acoperite cu haine însângerate. 

 

Apoi, uriașa noastră locomotivă sforăie; 

avansează puțin; se oprește, oftând adânc; 

și stă ghemuită pentru salt. Calea este liberă. 

 

Și mergem mai departe 

prin pădurea inundată 

pe sub șuvoaiele produse de ploaie. 

iar acoperișul spart se scurge cu lut și noroi. 

Dar în ofertă, printre cărbuni, 

stau patru forme nemișcate 

acoperite cu haine însângerate. 
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Apoi, uriașa noastră locomotivă expres-locomotivă 

sforăie; 

avansează puțin; se oprește, oftând adânc; 

și stă ghemuită pentru salt. Calea este liberă. 

 

Și mergem mai departe. 

prin pădurea inundată 

pe sub șuvoaiele deschise de ploaie. 
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Najwan Darwish  

 

Lângă sanctuarul Sfântului Naum 

 

 

  

Am stat în biserica roșie, 

cupolele ei mici ca niște muguri 

înflorind în piatră, 

Am stat lângă locul de odihnă al sfântului. 

în timp ce o turistă și-a pus obrazul pe piatra de 

mormânt. 

ca să-i audă inima bătând. 

Dar eu nu eram un turist, 

și sfântul a părăsit camera cu mine, 

și biserica pe care constructorii au scris-o în memoria 

lui. 

nu mai era nimic altceva 

decât un vis trecător în somnul său etern. 

 

Turiștii vin în zadar, 

ca și credincioșii. 

** 
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Mary 

                                    NAJWAN DARWISH 

  

Mama mea este obsedată să citească despre Iisus în 

aceste zile.  

Văd cărți îngrămădite lângă patul ei, majoritatea 

împrumutate din biblioteca mea: romane, manuale, 

polemici sectare, scriitori care se iau la harță. Uneori, 

când trec pe lângă camera ei, mă cheamă să intervin 

între ei și să le rezolv disputele (cu puțin timp în 

urmă, am venit în ajutorul unui istoric pe nume 

Kamal Salibi, a cărui frunte fusese spintecată de o 

piatră catolică). 

Ce cititoare sârguincioasă este atunci când îl caută pe 

Iisus, această femeie pe care nu am reușit niciodată să 

o dezamăgesc: nu am fost martirizat nici în prima 

intifada, nici în a doua, nici în a treia. Și, fie vorba 

între noi, nu voi fi martirizat nici în vreo viitoare 

intifada și nici nu voi fi ucis de vreo barză capcană 

explozivă. În timp ce citește, imaginația ei ortodoxă 

mă răstignește cu fiecare pagină.... în timp ce eu nu 

fac altceva decât să o aprovizionez cu mai multe cărți 

și cuie. 

** 
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Un moment de tăcere 

  

 Și ce au spus armenii? 

 

Un călugăr Umayyad 

învârte grâu și lână deasupra noastră 

 

Timpul este o sperietoare de ciori 

   

Asta au spus armenii 

 

    ** 

  

Dau un anunț 

  

Am nevoie de un director aspru 

și o secretară energică 

și un corespondent care să-mi facă cafeaua 

și ceaiul meu 

Am nevoie de un intelectual 

și de un poet 

și de un naș al mafiei 

ca să-mi împart viața între ei. 

Și voi anunța, după un timp 

falimentul meu 

așa cum fac companiile 
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Am nevoie de un servitor 

și un trădător 

de un amant care să mă omoare 

bătut până la moarte 

cu sandale în baie: 

Am nevoie de o regină 

care să mă trădeze cu regele 

___________ 

* Najwan Darwish s-a născut la Ierusalim în 1978. 

De la publicarea primei sale colecții în 2000, poezia 

sa a fost tradusă în zece limbi. În acest an va fi 

publicat volumul Nothing More to Lose (New York 

Review Books). 
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James Schuyler  * 

 

O lună de penis 

 

A fost în noaptea dinaintea Zilei  Columb, în '70. 

și umiditatea dădea o aparență 

de căldură la o zi nu lipsită de răcoare, ba chiar 

oarecum umedă. 

Câțiva sturzi apatici ciuguleau într-un mod lipsit de 

farmec 

printre frunze: de la ulmi, care se fărâmițau în  

                          liniște în timp ce-i privești. 

 

Un nor m-a sărutat. 

Luna a răsărit ca un spiriduș alb 

mergând în oraș să ia ziarul. 

Un iepure pe nume Spatsy țopăie în cușca lui. 

El mănâncă o pară. 

Am avut un gând, că viața nu ar trebui să aibă folos 

spunând: "Dar la ce bun?" ci doar 

"Acceptă cu plăcere" 

Apoi am văzut un chip 

 

și la ce bun, la ce folosește, dorința 

pentru ceea ce nu poți avea niciodată? 

Iată-l pe spiriduș, întors de la chioșc 

cu ziarul. Nu e ziarul potrivit. 
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Să batem câinele sau să-l lăudăm? 

Citirea descoperirilor la lumina lâncedă a lunii, 

se ridică astăzi, atentă ca o ureche de iepure. 

  

* Poetul James Schuyler, câștigător al Premiului 

Pulitzer, a fost   membru central al Școlii de la New 

York.  S-a născut în Chicago, Illinois, și și-a petrecut 

adolescența în East Aurora, New York, înainte de a 

urma cursurile Bethany College din Virginia de Vest. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Schuyler 

a servit pe un distrugător în Atlanticul de Nord și a 

rămas în Marina SUA până în 1947. Înainte de a se 

muta la New York în 1950, Schuyler a locuit timp de 

doi ani pe Insula Ischia din Italia, unde a lucrat ca 

secretar pentru poetul W.H. Auden. 

 

*** 

 

  Deși poeții de la Black Mountain nu s-au 

etichetat niciodată sau nu s-au autoidentificat ca o 

școală de poezie, ei sunt un grup de poeți 

interconectați, mulți dintre ei fiind legați între ei prin 

intermediul Black Mountain College: o universitate 

experimentală, axată pe artă, din Carolina de Nord, 

care a funcționat între 1933 și 1957. Unii poeți din 

Black Mountain, precum Robert Creeley, Robert 

Duncan, Hilda Morley și Charles Olson, au 
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predat la acest colegiu. Alții, printre care Ed Dorn, 

Jonathan Williams și John Wieners, au fost studenți 

sau vizitatori la Black Mountain în timpul mandatului 

lui Olson la facultate și ca rector, între 1951 și 1956. 

Alții, în special Paul Blackburn, Denise Levertov și 

Larry Eigner, nu au vizitat niciodată Black Mountain 

College, dar au publicat poezii alături de ceilalți în 

Black Mountain Review (1954-57), o revistă literară 

sponsorizată de colegiu și editată de Creeley. Când 

editorul Donald Allen a organizat antologia sa extrem 

de influentă The New American Poetry în 1960, a 

plasat pe primul loc un grup de poeți, numiți acum 

poeții Black Mountain. 

În anii 1950, poeții din Black Mountain ar fi putut să 

participe împreună la cursuri de scriere, să ia cina în 

comun, să administreze ferma sărăcăcioasă a 

colegiului sau să se regăsească în aceleași tabele de 

conținut din reviste și jurnale. Mai important, ei au 

împărtășit angajamente comune față de poezie și 

poetică. Într-adevăr, poetica (modul în care poemele 

funcționează sau își produc efectele) a fost un termen 

cheie pentru Olson, al cărui manifest, "Projective 

Verse", scris în timp ce se afla la Black Mountain 

College, este considerat pe scară largă drept 

documentul principal al școlii de la Black Mountain. 

Principiile lui Olson apar, în operele altor poeți din 

Black Mountain - încrederea în respirație sau "silabă" 
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ca unitate de compoziție; "compoziția prin câmp", sau 

folosirea întregii pagini mai degrabă decât 

aranjamentele formale tradiționale, cum ar fi strofele; 

îndemnul de a scăpa "de interferența lirică a 

individului ca ego, a "subiectului" și a sufletului său", 

un apel la reorientarea poziției poetului față de 

realitate. Olson și-a dezvoltat ideile în conversații și 

corespondențe cu alții, inclusiv cu Creeley, de la care a 

preluat dictonul "forma nu este niciodată mai mult 

decât o extensie a conținutului". Natura corală atât a 

manifestului, cât și a scriitorilor și artiștilor reuniți în 

Black Mountain Review evidențiază importanța 

comunității pentru acest grup de poeți; natura elitistă 

a Colegiului Black Mountain a ancorat aceste eforturi 

în practică. 

  Black Mountain College a fost fondat de John 

Andrew Rice și Theodore Dreier în 1933. În timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, școala a absorbit 

mulți artiști europeni de avangardă, în special Josef și 

Anni Albers, și a continuat să găzduiască artiști, 

coregrafi, compozitori și poeți în ciuda numărului mic 

de înscrieri, a problemelor financiare continue și a 

ierarhiilor sociale uneori vicioase. Deși unii poeți din 

Black Mountain au studiat acolo, iar alții nu au pus 

niciodată piciorul în campus, colegiul a oferit un 

context important pentru această mișcare. Harris 

Kaplan susține că "poezia de la Black Mountain a fost 
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mai puțin o revoluție poetică în sine, ci mai degrabă o 

schimbare de mâini după cel de-al Doilea Război 

Mondial, când intelectualitatea internațională din 

cadrul facultății a conferit prestigiul său avangardei 

americane emergente". Acest transfer de prestigiu s-a 

coagulat în jurul lui Olson, Creeley și Duncan - toate 

figuri canonice la sfârșitul secolului XX. De atunci, 

această comunitate cu un pronunțat caracter masculin 

a fost supusă unei anumite analize din partea celor 

interesați să recupereze poetele feminine din Black 

Mountain, marginalizate anterior, precum Morley, sau 

figuri mai periferice, precum Eigner, care avea 

paralizie cerebrală și scria din scaunul cu rotile. În loc 

să se limiteze la explorarea operelor unor figuri 

individuale, cercetătorii urmăresc acum și legăturile pe 

care Black Mountain le-a încurajat între artiștii care 

lucrează în diferite medii. 

Ca experiment de viață în comun și de creație artistică, 

Black Mountain College rămâne un episod istoric 

vibrant. Cu toate acestea, preocupările poeților de la 

Black Mountain sunt poate moștenirea sa durabilă 

pentru poezia contemporană: poetica și declarațiile 

poetice, procesul și tehnicile precum secvențele, 

poemul ca domeniu în care converg energii disparate, 

sisteme de cunoaștere și experiențe personale, 

angajând poeții până în prezent. Mulți poeți din Munții 

Negri au continuat să aibă cariere lungi și variate. 
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Aceste selecții se concentrează pe lucrările lor din anii 

1950 și începutul anilor 1960. Sfârșitul școlii Black 

Mountain este considerat în general ca fiind 1970, anul 

în care Charles Olson a murit. 

Colecția care urmează include poezii, eseuri, scrisori, 

recenzii ...care prezintă principalele voci și preocupări 

ale școlii Black Mountain. Puteți explora mai multe 

poezii ale poeților din Black Mountain aici.  

 

*** 
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 Charles Olson 
 

 Maximus, pentru el însuși 

   

A trebuit să învăț cele mai simple lucruri 

ultimele. Ceea ce mi-a creat dificultăți. 

Chiar și pe mare am fost lent, pentru a scoate mâna 

afară sau pentru a traversa    

o punte umedă. 

               Marea nu era, în cele din urmă, meseria mea. 

Dar chiar și în meseria mea, eram înstrăinat 

de ceea ce îmi era cel mai familiar. Am întârziat, 

și nu m-am mulțumit cu argumentele omului 

că o astfel de amânare    

este acum natura 

supunerii, 

               că noi toți suntem întârziați 

               într-un timp lent, 

               că noi creștem mult 

               Și unicul    

               nu este ușor 

               cunoscut 

 

Ar putea fi, deși tăișul,  

observ la alții, 

are mai mult sens 

decât propriile mele distihuri. Agilitățile 



44 
 

 

               de care dau dovadă zilnic 

               pe care le fac cei care fac    

               afacerile lumii 

               Și care fac ale naturii    

ca și cum n-aș avea pricepere    

               Nu am făcut nici una, nici alta 

 

Am făcut dialoguri, 

am discutat texte vechi, 

am aruncat  lumină unde am putut, am oferit    

plăceri 

ce legea permite 

                

               Dar ceea ce se știe? 

Asta, a trebuit să mi se dea, 

o viață, iubire, și de la un singur om    

lumea. 

               Simboluri. 

               Dar stând aici 

               Mă uit afară ca un vânt    

               și om al apei, testând    

               ratând 

                dovada 

 

Cunosc sferturile 

 vremii, de unde vine,    
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unde se duce. Dar tulpina din mine,    

asta am luat-o de la a lor primirea  

sau respingerea lor, pentru mine 

 

               Și aroganța mea 

               nu a fost diminuată    

               și nici nu a crescut, 

               prin comunicarea 

 

2 

 

Este o afacere neterminată 

despre care vorbesc, în această dimineață,    

cu marea 

care se întinde 

la picioarele mele 
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Robert Creeley  

 

După îngheț 

   

El vine aici 

pe orice cale poate,    

nu prea târziu, 

nici prea devreme. 

 

Stă jos, așteptând. 

El nu știe    

de ce ar trebui 

să aibă atâta răbdare. 

 

Se așează la o masă    

pe un scaun. 

Se simte confortabil    

stând acolo. 

 

Nimeni altcineva 

în această cameră, 

nimeni altcineva, nicio așteptare,    

nici un sunet. 

 

 

Dacă ar fi mers    

în altă parte, 
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ar fi fost tot aici,    

așa cum se spune. 

                                                ** 

 

 

PROVINCIA 

 

Încercând de a obține "oamenii noștri 

 înapoi" și "nava noastră înapoi" -   

cu "arme nucleare tactice" - sapă! 

La naiba. Lumea, 

tată, este acolo unde  

trăiești dacă nu   

ai uitat că ai trecut prin aceste 

  

mijloace incredibile numite  

eficacitate sau înțelegere 

 sau linii superioare ori ..., sau altceva. 

 

NUMELE 

  

Harry a scris  

tot ce știe, 

Miriam descrie 

gândul ei,  

Peter îsi descoase  

din nou, mintea lui.  



48 
 

Robert și John, 

William, Tom,  

și Helen, Ethel, 

 femeia aceea al cărei nume 

 nu și-l poate aminti 

 nici pe ea, nici pe el 

le spune- să spunem 

tot ce știm. 

 

_________ 

 

Cunoscut cândva mai ales pentru asocierea sa cu 

grupul numit "Poeții Munților Negri", Robert 

Creeley era, în momentul morții sale, în 2005, 

recunoscut ca unul dintre cei mai importanți și 

influenți poeți americani ai secolului XX. Poezia sa se 

remarcă atât prin concizie, cât și prin puterea sa 

emoțională. Albert Mobilio, scriind în Suplimentul 

literar Voice, a observat: "Creeley și-a format 

propriul public. Minimalismul mult imitat, adesea 

diluat, comprimarea emoției în versuri în care abia 

dacă se irosește o silabă, a marcat în mod decisiv o 

generație de poeți." 

 

   ** 
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Denise Levertov  

Durerea căsătoriei 

 

Durerea căsătoriei: 

 

coapsa și limba, iubitule,    

sunt grele de la ea,    

pulsează în dinți 

 

Căutăm comuniunea 

și suntem întorși din drum, iubitule,    

fiecare și celălalt 

 

Este o balenă și noi    

în pântecul său 

căutând bucurie, puțină bucurie    

care nu poate fi cunoscută în afara lui 

 

doi câte doi în arca      

durerii sale. 

                                               ** 
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 Nori 

   

Norii așa cum îi văd eu, ridicându-se    

in graba, trandafirii în    

înălțarea puterii lor sumbre. 

 

care se ridică în grabă de seară peste    

acoperișuri și ermetism.    

ziduri sumbre - 

                          Noaptea trecută 

ca și cum moartea ar fi aprins o lumină palidă 

în carnea ta, carnea ta. 

era rece la atingerea mea, sau nu era rece    

ci rece, răcoroasă, ca și cum ultimele urme    

de căldură se mai stingeau în tine. 

Coapsa mea ardea de o frică rece acolo unde    

a ta o atingea. 

 

Dar mi-am forțat gândul la viziunea mea  

despre un cer    

apropiat și închis, spre deosebire de spațiul în care se 

mișcă acești nori- 

păreau un cer de ceață cenușie - 

și cum, privindu-l cu atenție, am văzut 

că nu era cenușiu, ci un alb lăptos. 

în care străluceau urme radiante de verde opal, 

albastru aprins, străluceau, se stingeau, străluceau din 
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nou, 

și cum abia atunci, văzând culoarea în gri,    

un câmp a apărut la vedere, întinzându-se 

între locul în care stăteam și orizont, 

 

un câmp de iarbă proaspătă și profundă.    

înstelat cu păpădii, 

verzi și aurii. 

auriu și verde, alternând între ele, întrețesute 

acorduri, un câmp de madrigal. 

 

Este răcoarea morții care ne-a vizitat patul    

altfel decât părea, nu-i așa?    

un cenușiu care trebuie privit cu atenție? 

 

Îmi șterg ochelarii și mă aplec spre vest,    

îmi curăț mintea de ceața zilei și mă aplec      

în mine însumi pentru a vedea 

culorile adevărului 

 

Privesc norii așa cum îi văd 

 avansând cu pompă, urmărind    

soarele căzut. 

 

** 

 

 



52 
 

NOTE 
 
Pe parcursul unei cariere prolifice, Denise Levertov a 
creat un volum de poezie foarte apreciat, care a 
reflectat convingerile sale ca artistă și umanistă. 
Opera sa a îmbrățișat o mare varietate de genuri și 
teme, inclusiv versuri despre natură, poezii de 
dragoste, poezii de protest și poezii inspirate de 
credința sa în Dumnezeu. "Demnitate, reverență și 
forță sunt cuvintele care vin în minte atunci când 
cineva încearcă să caracterizeze ... unul dintre cei mai 
respectați poeți americani", a scris Amy Gerstler în 
Los Angeles Times Book Review, adăugând că 
Levertov poseda "o voce clară și clară - o voce 
angajată în observarea acută și în angajamentul cu 
pământul, în toată frumusețea, misterul și durerea 
care îl însoțesc". Levertov s-a născut în Anglia și a 
venit în Statele Unite în 1948; în timpul vieții a fost 
asociată cu poeți din Munții Negri precum Robert 
Duncan și Robert Creeley. Investită în procedeele 
organice, cu forme deschise ale lui William Carlos 
Williams, corpul de poeme liniștite și pasionale ale lui 
Levertov, în ton cu intuițiile mistice și căutările 
cartografice ale armoniei, a devenit mai întunecat și 
mai politic în anii 1960, ca urmare a pierderilor 
personale și a activismului ei politic împotriva 
războiului din Vietnam. În Modern American Women 
Poets, Jean Gould a numit-o pe Levertov "o poetă cu o 
conștiință politică și socială clară". 
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din Dante Études, Cartea întâi: Ne vom strădui  

  Robert Duncan 

                             [De Vulgari Eloquentia, I,I] 

 

                            "Ne vom strădui, 

cuvântul care ne ajută din ceruri, 

    să fim de folos 

pentru vorbirea vernaculară" 

 

     -din "Cer" acești 

"curenți din cel mai dulce lapte de miere", 

       și cu dulceață 

 

din limba pe care am auzit-o pentru prima dată 

    șoapte de afecțiune 

                cântece de copil și reculegere 

 

o lume din care am vrut să ieșim, 

    ca să ajungem la noi înșine, 

 

     îndemnați de sunetul lor 

     la limita semnificației, 

                                       spre "Rai", 

     discuții ermetice 

     în care gama mea de înțelegeri 

     trebuia să crească din dragoste pentru  
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              semnele prevestirii 

 

     și a adulților care expuneau 

         doctrine controversate, doctrine personale 

         ficțiuni științifice și 

                            reguli de ordine, 

    
dar propria noastră experiență 

"este cea pe care o dobândim fără 

nici o regulă" din dragoste pentru ea 

 

"imitându-ne îngrijitoarele" 
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Lois P. Jones  (A) 

Între înflorire și adorație 

 

după instalația muzicală de la Descanso Gardens, 

"The Sky Beneath Our Feet" de Peter Wyer (B) 

                         pentru George Floyd 

 

I. există un motiv pentru sintagma "o revoltă de 

culori". mărturia furiei macilor 

       de roșu sfânt ca sângele pe lângă frunzele de 

ceară. o căprioară scormonește la doar o suflare 

distanță- o rană întunecată machiată pe flancul său, 

unde firele de păr nu au mai crescut la loc. 

 

II. primăvara nu apare liniștită - să vorbim despre 

asaltul irișilor și asprimea  limbii lor.  să vorbim 

despre bujorul țintuit de greutatea stâncii. 

 

III. azalee, cireș, cireș plângător (fântâna de zăpadă) 

           copleșit de trandafiri (inimile lor liniștite) îmi 

scot masca  

                      și-mi îngrop fața în faldurile lor.   

                                

Rilke spunea că te văd, trandafir, carte întredeschisă,/ 

având atâtea pagini/ de fericire detaliată/ pe care nu 

le vom citi niciodată 
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IV. cine le poate citi? nu sunt cuvinte, nici pictograme, 

nici kanji. o rună deci?  

             din rune (1) = secret sau șoaptă.  

             sau din galică = secret, intenție. 

 

V. urmez cântecul spre pădure. urmăresc motivul unei 

singure note până la coroană.  

a stejarilor Artahe Arte Areix Areixo  (2) 

             - vocile răsună cerul sub picioarele mele. 

 

                        iată limba lui Eleanor de Aquitania. 

trunchiul  

                 o efigie care dezvăluie profilul vulturesc,  

                 scoarța decojită până la patina de ciupercă.   

                   cineva i-a tricotat un verb de mătase și rouă 

- voalul de la abația Fontevraud 

ceea ce a respirat va respira din nou.  

 

 

VI.  Sowulo (3) tu ești ultimul cântec 

             scaunul solar al sufletului - ți-am auzit muzica 

într-o constelație când 

                           stelele îngenuncheau din ceruri  

                                         și s-au uitat în ochii mei   

 

                           cât de negru era cerul  

                                       cum atârna de sfori invizibile   
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                                                   ceva a scăpat din 

tandrețea  

                        trupului său  

și m-a atins. 

 

                                                 *** 

NOTE 

  

  A - "După uciderea brutală a lui George Floyd în 

primăvara anului 2020, lumea noastră a fost traversată 

de o tensiune explozivă care a pătruns în fiecare colț. 

Am mărșăluit, am organizat priveghiuri, în ciuda 

asaltului Covid 19. Acest poem a apărut din fuziunea 

dintre moartea lui George Floyd și instalația muzicală 

a lui Peter Wyer de la Descanso Gardens. Era ceva în 

vibrațiile primordiale ale acestor limbi runice străvechi 

care le vorbea amândurora. Zeci de difuzoare au fost 

amplasate la poalele și în ramurile unor stejari seculari. 

Corul de șaptezeci și două de voci al lui Wyer a ajuns 

peste zări și în sufletele noastre." 

        Lois P. Jones- 

  

Lois P. Jones este autoarea cărții Night Ladder 

(Glass Lyre Press, 2017). Beneficiarul premiului 

Frame to Frames: Ekphrastic Poetry Film Prize din 

cadrul Festivalului LYRA, Bristol Poetry Prize, 
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Lascaux Poetry Prize și Tiferet Poetry Prize, este 

redactor de poezie la Kyoto Journal și juriu de selecție 

pentru Premiile Kingsley-Tufts ale Universității 

Claremont Graduate. (note și traducere Adrian 

Grauenfels) 

  B- Interesat de povestiri și inovație, Pete Wyer 

a creat partituri pentru Orchestra Simfonică din 

Londra, Orchestra Filarmonicii Regale, Juilliard, 

orchestra Operei Naționale din Țara Galilor, The 

Crossing, BBC Television și Royal Opera House, 

precum și pentru șapte opere și lucrări de teatru 

muzical. "Suntem foarte încântați că Pete a compus 

această piesă special pentru Descanso, inspirată de 

stejarii noștri istorici", a declarat Juliann Rooke, 

director executiv al Grădinilor Descanso. "Instalațiile 

sale fascinante au încântat vizitatorii în grădinile din 

întreaga lume, oferind fiecărui oaspete experiențe 

complet unice. Este fascinant să ne gândim că modul 

în care alegeți să vă plimbați prin "The Sky Beneath 

Our Feet" vă va oferi propria călătorie de neuitat - 

oferind un mod cu adevărat magic de a experimenta 

Grădinile Descanso." 

________ 

(1) Runele și scrierea runică, „codul secret” al vechilor 

triburi germanice. Runele și scrierea runică au fost 

considerate de vechii germani drept magice, deoarece 
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erau cunoscute doar de câțiva inițiați și înțelegerea 

acestui „cod secret” genera un soi de misticism. 

Vechile popoare germanice din timpul lui Tacitus și 

Titus Livius, precum si cele din perioada migrațiilor 

popoarele scandinave, foloseau o originală scriere 

alfabetică, începând din secolul II-EN si continuând 

pana în secolul al XIV-lea, deci mai mult de o mie de 

ani. Literele acestui fel de scriere, numite rune, erau 

inspirate din grafia scrierii etruscilor. Ca formă grafică, 

aceste litere evitau liniile curbe si orizontale, preferând 

liniile verticale și oblice. 

Scrierea runică avea doua variante, denumite 

respectiv, „vechiul” si „noul futhark”, cuvânt format 

din primele șase litere ale alfabetului. 
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Varianta cea mai veche, care în jurul anului 200 EN era 

deja constituita definitiv, avea 24 de semne rune și era 

răspândită în aproape întreaga arie a lumii germanice. 

 (2)  Cuvintele "Artahe, Arte, Areix și Areixo" înseamnă 

fie stejar, fie stejar veșnic verde în limba aquitană, 

străvechea precursoare a bascii moderne. 

 

(3)  Sowulo este creatorul unui folk atmosferic 

întunecat, puternic înrădăcinat în trecutul nostru 

păgân. Cu melodii captivante, Sowulo celebrează 

marea noastră moștenire păgână și face o călătorie 

spirituală interioară. Versurile și muzica, create cu 

instrumente medievale (timpurii) și contemporane, 

combinate cu sunete cinematografice și voce, invocă 

înțelepciunea arhetipală și exprimă natura ciclică a 

existenței. Sowulo, Sowilu, Sowilo, sunt nume  rune și 

înseamnă, la nivel simbolic, "Soare".  Natura ciclică a 

Soarelui este chiar punctul central al vieții noastre și, 

de asemenea, al muzicii.  AG 

                                               

***  
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Molly McQuade   * 

 

Obligații 
 

După o noapte proastă, 

Goya ar fi putut inventa curcanii. 
 

Aproape inundat de cerneală, 

cu moțuri pufoase și burți marțiene, 
 

se încurcă și intrigă din spate, la umbră, 

pendulând în comparație cu găinile și fără chef de 

distracție, 
 

ghemuindu-se ca niște muguri mari și continuând să 

se potolească 

cu alungiri regale când aleg să meargă. 
 

Nimic din toate acestea nu pare necesar, 

 o pensionare forțată 

a maeștrilor, a celor care fac bani, 
 

vedete cu piei de mătase sfâșiate, 

toate înnebunite, 
 

care știau ce este eleganța 

și acum trebuie să o imite. 
 

picioarele pierzând teren în fața unui impuls secret, 

se clătină, se înclină servil. 
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într-un simulacru de decor; 

Fața lor e o cădere zdrențuită. 
 

cu un ochi fantezist și neglijent  

ca un inel cu sigiliu. 
 

Când îngenunchează pentru a se odihni, curcanii își 

pierd întotdeauna fața. 

Moțul roșiatic care le înnoadă capetele în robie 
 

se înfundă, se agită, se dezleagă, 

le lasă ciocul în jos spre afară 
 

slab și strălucitor de la acneea de grajd, 

și o bucată de carne se scurge din săgeată. 
 

se mâzgălește în roz, sacul greu. 

Crud, ochiul bătrân curtează și rătăcește. 
 

Au nevoie de un impresar, au nevoie de un folclorist. 

Au nevoie de relicve religioase, 
 

legi pentru ordine și guvernare, 

și adunări grandioase de titulari. 
 

de urmași cu coroane de culoarea cuprului 

și contralto-uri sfâșietoare. 
 

Pe acestea nu le vor avea. 

Alături, tribul găinilor se apleacă și se lăbărțează, 
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se plimbă cu un scop, 

cu piepturile ciugulite, dezgolite, murdare. 
 

de rivali sau prieteni. 

O, tic-tac auriu, cocoșul la conducere 
 

toacă și colindă - curtea lui e în țarc 

și nu e mai înțeleaptă. 
 

Glumeți sub fagi, 

curcanii dau din cap și mănâncă, se răsucesc și se 

învârt. 
 

în accese și porniri de isterie orală, 

ca și cum subiectele discutate i-ar chinui 
  
cu bârfe bune, 

cu bârfe și frânturile de rai care le lipsesc. 

 

                                              ** 
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Triciclistul și o broască țestoasă 
  
Minnesota 

broaște țestoase 

strânse în brațe de micile orașe 
 

sunt busturi umede de piatră de lună 

învelite în gunoaie, 

griul însuși zaharisit 
 

jumătate de lot 

de granit 

flegmă oprită 
 

pe un șezlong, 

care a sosit 

de la el 
 

se scufundă, 

cu labele spinoase învolburate. 

linse de licheni 
 

apoi a tremurat 

în tot trupul, 

și stoicismul didactic l-a cusut 
 

bine strâns cu 

o sfoară solidă. 

Chiar și atunci când 
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bătut pe spate 

de un triciclist desculț 

cu un abdomen bombat de cereale, 
 

el nu răspunde 

cu excepția faptului că 

un chinuitor 
 

vierme vâslește 

cuibărit în 

necropola 
 

de la ceafă i se răsucește 

cu dezgust 

sub piele, 
 

păstrând toată ura socială latentă 

în efect, în el. 

 

*** 

 

 * Molly McQuade redactează  scrisori  în cadrul 

activității sale de editorialist pentru American Library 

Association. Printre cărțile sale se numără Barbarism, 

o colecție de poezii; Stealing Glimpses, o colecție de 

eseuri despre poezie; și By Herself, o antologie editată 

de eseuri despre poezie ale unor poete contemporane. 
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Ron Padgett   * 

Scurt curs prin corespondență 

 

Când închid o scrisoare 

cu "Cordial", eu 

roșesc de rușine. 

Sună neserios. 

Dar atunci când o scrisoare 

vine la mine 

cu aceeași salutare 

strălucesc de căldură. 

Zâmbesc. Mă gândesc 

că această persoană este cordială, 

deși până când 

acum câteva momente 

nu am auzit niciodată 

de ea sau de el.  

De fapt, el este 

un nenorocit sălbatic în jumătatea  

luminată a biroului său 

cu părul înnebunit de 

proiectul uriaș 

cu șoareci de cauciuc   

alergând bezmetici pe coridoare. 

 

Cu stimă, 

                 Ron Padgett 
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Poem în proză ("Cafeaua de dimineață.") 

RON PADGETT 

Cafeaua de dimineață. Nu sunt sigur de ce o beau. 

Poate că e vorba de ritualul ceștii, al linguriței, al apei 

calde, al laptelui și al micii grămezi de pietriș maro, 

felul în care se adună pentru a forma un cui pe care să 

pot agăța ziua. E ceva de făcut între a fi adormit și a fi 

treaz. Cu siguranță că e ceva mai bun de făcut, totuși, 

decât să bei o ceașcă de de cafea instant. Cum ar fi să 

meditez? În legătură cu ce? În legătură cu faptul că 

beau o ceașcă de cafea. O ceașcă de cafea a cărei primă 

sorbitură este prea fierbinte și a cărei ultimă sorbitură 

e prea rece, dar ale cărei multe guri intermediare sunt, 

ca grișul cu lapte al lui Baby Bear... exact cum trebuie. 

Tata Urs pare nemulțumit. Își scoate ochelarii și își 

rotește ochii spre ceașca care stă în fața lui Baby Bear, 

apoi, după o tuse discretă, se întinde și o ridică. 

Ursulețul nu înțelege această întrerupere a rutinei de 

dimineață. Tata Urs aduce ceașca aproape de fața lui și 

o privește cu atenție. Ceașca se sparge în  laba lui, de 

fapt explodează , trimițând cioburi și lichid maro peste 

tot în cameră. Într-un fel, e bine că Mama Urs nu e 

acolo. E mai bine că se odihnește în mormântul ei de 

dincolo de grădină, fără să știe ce s-a întâmplat cu 

lumea. 
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Scara către stele 

                                         RON PADGETT 

"Și apoi au fost trei 

în timp ce înainte fuseseră patru 

sau doi 

Și apoi au fost patru sau doi." 

 

Așa a vorbit regele. 

Nimeni nu a îndrăznit să întrebe ce înseamnă asta. 

 

Părea mulțumit de frumusețea 

logicii care sosise, 

Sala regală era acum ușor radiantă. 

 

în timp ce se ridica de pe tronul său 

lumea a dispărut, 

și curtenii, crenelurile și norii, 

 

iar el s-a ridicat ca o bucată de hârtie 

pe care fusese tipărită efigia sa 

în linii punctate ale căror puncte se desprind 

 

și a zburat spre un loc în istorie 

unde nimic nu mai contează. 

Și apoi, acolo, a fost unul singur. 
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După Reverdy 

                                                   RON PADGETT 

N-aș fi vrut să-ți mai văd niciodată fața tristă 

Obrajii tăi și părul tău în vânt 

Am străbătut toată țara 

Sub această ciocănitoare plouată 

Zi și noapte 

Sub soare și ploaie 

 

Acum suntem din nou față în față 

Ce se poate spune în fața mea 

 

Cândva m-am odihnit lângă un copac 

Atât de mult timp 

Că m-am lipit de el 

Acest tip de dragoste este teribil 

 

____________ 

 

   * Poetul, editorul și traducătorul Ron Padgett 

s-a născut în Tulsa, Oklahoma. Ca elev de liceu, a 

fondat revista literară de avangardă The White Dove 

Review împreună cu prietenii și colegii săi Joe 

Brainard și Dick Gallup. Revista a avut cinci numere 

și a publicat lucrări ale unor poeți precum Allen 

Ginsberg și Robert Creeley. Padgett s-a mutat la New 

York în 1960 pentru a urma cursurile Columbia 

College. În 1965, Padgett a primit o bursă Fulbright și 
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a petrecut un an la Paris, în Franța, studiind și 

traducând poezie franceză. În cele din urmă și-a 

stabilit reședința în East Village din New York și a 

devenit o parte esențială a celei de-a doua generații de 

poeți ai Școlii de la New York. 
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Wanda Coleman    * 

 

Despre Dumnezeu și lucruri 

  

              1 

vreau să am copilul tău 

pentru că după ce te-am pierdut 

voi avea mai mult decât o amintire 

            mai mult decât durerea 

            mai mult decât măreția 

Voi avea râsul 

 

Nu vreau să fiu fatalistă 

Cunoaște limitele pe care ți le impune omul negru 

Eu, femeie de culoare. 

 

când ești ucis sau închis 

sau dezertat, mă despart de mine. 

voi continua 

să umplu golul absenței tale cu 

dragostea dintre mine și  

zei 

 

              2 

tu mă iubești 

cu ochii tăi. nu-ți spune cu voce tare 

durerea 

America nu te va lăsa niciodată 



72 
 

 

              3 

Ești acasă. E o surpriză. 

ai reușit să treci peste încă o zi 

Încă o noapte în brațele tale 

și sex. 

 

fuzionează corpurile noastre fuzionează 

dă-mi 

bogăție/libertate 

Congresul nu le poate impune prin lege 

 

              4 

ochi mari ca soarele cercetează 

Unde e tata? 

a plecat 

Îl iubesc pe tatăl meu. 

 

Zâmbesc. 

E un om bun. 

 

Ochii mari ca soarele 

îmi arde mâna cu un sărut 

Ieși afară să te joci pe străzi. 

 

Doamne 

Despre ce Dumnezeu e vorba?  
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Însemnările unui terorist cultural 2 

                                              WANDA COLEMAN 

după război - începe războiul- războiul continuă 

sunt un soldat. uitați-vă la cizmele mele 

tălpile uzate de la căutarea muncii. de la orele de 

muncă 

făcute la cozi de șomaj 

 

Spune-mi că sunt o victimă civilă 

 

războiul pentru a hrăni copiii, războiul pentru a le 

îmbrăca spatele 

Războiul pentru a plăti chiria, Războiul pentru a ține 

rezervorul de benzină plin  

războiul pentru a pune capăt nebuniei  care îi ține pe 

săraci în sărăcie 

 

ce se întâmplă cu un război amânat 

Dispare? Agresiunea reprimată... 

face ravagii în sufletul colectiv? 

 

(acum sunt revolte. văd cum se ridică fum roșu 

aprins. 

Orașul arde. oamenii jefuiesc, iau lucruri. toate 

lucrurile. 

excesul care le-a fost refuzat. crime de posesie. de a 

avea. fără să aibă. 
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povara culorii sau teama de respingere.  

copiii cară rafturi 

Femeile împing cărucioare pline cu mâncare.  

Bărbații dau târcoale  magazinelor de băuturi 

alcoolice și magazinelor de arme.  

dar ceea ce avem nevoie este 

revoluție. fără vărsare de sânge. trebuie să mergem 

mai departe decât pofta satisfăcută într-o singură 

izbucnire spontană de furie). 

 

Sunt un soldat. Uită-te la părul meu. 

căzut din cauza stresului. multe ore 

neapreciate la locul de muncă.  

Nici măcar un scaun decent. 

Spune-mi că sunt o victimă colaterală. 

 

și când toate bătăliile străine vor fi câștigate 

vom lupta noi, cei care luptăm aici, acasă. 

vom avea ziua noastră sub soarele democrației? 

 

(Sunt întinsă pe targă pe hol. Acolo. 

Nu sunt destule paturi. El, aici cu mine de ore întregi 

și... Am venit aseară. Și încă nu au reușit să   

ne spună ceva. Au vrut bani în avans înainte de a ne 

spune. din fericire, am avut asigurare, dar tot a 

trebuit să le dăm bani. 

împrumutați de la mama pentru a face plata în 

numerar. Durerea este foarte rea și mi-e sete, dar au 

spus să nu beau nimic. 
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Nimic pe gură. Și a trebuit să așteptăm o veșnicie ca 

să primim asta. 

prea mulți pacienți și prea puțini doctori) 

 

Sunt un soldat, dar spatele meu este rupt. 

luptând cu hârtia pe care o împing toată ziua. 

speranța mea 

e și ea frântă. cum să iubesc 

 

Spune-mi că sunt politic corectă. 

 

(stăteam în bar la sfârșitul după-amiezii încercând 

să ne dăm seama unde au dispărut toți bărbații. Cei 

care nu erau morți sau... 

în închisoare. care iubeau femeile. cei care nu erau 

drogați.  

nu alcoolici nu cei care erau deja căsătoriți. cei  

care iubesc culoarea noastră. Și o camaradă a luat o 

înghițitură mare și a spus că ar fi mulțumită dacă ar 

trăi să-și vadă frigiderul plin, doar o singură dată 

înainte de a părăsi această planetă) 

 

Ce se întâmplă cu un război amânat 

se adâncește în piele o iritație 

de nemulțumire care să erupă din nou și din nou? 

sunt un soldat. faptul că trăiesc este o minciună 

Nimeni nu se uită, pentru că nimănui nu-i pasă. 

pentru o bucățică de plăcere, un strop de sănătate 
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Spune-mi că sunt o victimă a victimelor 

 

(cătușele sunt strânse. le simt cum se freacă de   

încheieturile mâinilor la spate. Suntem duși în 

mașina de poliție. în fața tuturor vecinilor. copiii se 

holbează la noi.  știau că suntem diferiți de la bun 

început. locul nostru nu era în casa asta. 

E supărat. Vrea să știe cine a turnat.   

Nu pot să simt nimic altceva decât amorțeală.  

Ne  bagă în spate el întâi și apoi eu  în spatele lui. E 

un drum scurt până la poliție. 

Suntem faliți. Va trebui să împrumutăm bani pentru 

cauțiune. Suntem pe cale să aflăm cine sunt 

adevărații noștri prieteni.) 

 

Orice ai face, 

nu mă privi prea mult timp în ochi. 

                                             

 *** 

 * Poeta și scriitoarea Wanda Coleman a fost 

aclamată de critici pentru lucrările sale neobișnuit de 

prevăzătoare și adesea inovatoare, dar s-a luptat să 

trăiască din meseria sa. "Ea nu este atât de centrală 

pe cât ar trebui să fie. Limbajul ei sare din pagină", a 

scris Camille Paglia în revista More. Autoare a 20 de 

cărți de poezie și proză, opera lui Coleman se 

concentrează asupra rasismului și a statutului de 

proscris al celor care trăiesc sub pragul sărăciei în 

California, în special în Los Angeles, orașul ei de 
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baștină. Subiectele ei sunt adesea controversate, iar 

tonul ei este neapologetic. "Coleman scrie frecvent 

pentru a ilumina viețile celor din clasa de jos și ale 

celor lipsiți de drepturi, bărbații și femeile invizibile 

care populează străzile din centrul Americii după 

lăsarea întunericului, azilurile și stațiile de autobuz, 

spitalele și clinicile din centrul orașului", a scris Tony 

Magistrale în Black American Literature Forum. 

"Wanda Coleman, ca și Gwendolyn Brooks înaintea 

ei, are multe de spus despre cum este să fii o negresă 

săracă în America." 
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Max Jacob 

 

Urgență 

 

  Am intrat timid: era un struț care își pierdea 

penele și, pe un piedestal de stuc alb, o pasăre de bronz 

al cărei penaj era reprezentat de o serie de cochilii 

gravate. Domnul Abel Hermant sau cineva care 

semăna cu domnul Abel Hermant a apărut de îndată ce 

s-a deschis vestibulul. "Ah, tinere!", a spus el, "Ați venit 

pentru cei o sută de franci!". Am aflat mai târziu că toți 

cei care veneau acolo primeau câte o sută de franci. La 

cuvintele "o sută ", struțul a lăsat să-i cadă o pană și 

pasărea de bronz a zburat. De altfel, vestibulul era 

pustiu și prăfuit, acolo se păstrau cuie în cutii de fier cu 

portrete de oameni celebri pictate pe ele, Cuvier, 

Buffon, etc... "Ah! tinere", repeta domnul Abel 

Hermant sau cineva ca el, "Ai venit pentru suta de 

franci!". Și păsările au început din nou să-și facă 

mofturile și mișcările. "Nu, domnule! Este gratis! Este 

un depozit gratuit!" Viitorul meu director spiritual nu 

mă mai auzea: "depozit gratuit" îl satisfăcuse, mi-a 

întors spatele. Struțul și-a pus casca de polițist și m-a 

privit cu o curiozitate neliniștită. Pasărea de bronz 

devenise mult mai bronzată.  
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Jacob Griffin Hall * 

 

Ce se întâmplă acum 

Drumurile au fost închise din cauza inundațiilor.  

Șirurile de mașini sunt marmorate de la ceață.  

Privind pescărușii cum se aruncă în picaj  

valurile din spatele digului, singurul lucru  

care mi-a rămas este recunoștința.  

Vă mulțumesc pentru asta.  

Mulțumesc pentru acest peisaj 

care nu s-a transformat încă în praf,  

rafale lichide pline de păsări neîndemânatice 

și unele indicii de lumină solară 

și pentru mine, la fel de ud,  

îngăduit de grația 

cu care carnea-mi 

mă lasă să privesc. 

 

_______ 

"Acest poem este ultimul poem dintr-un manuscris 

despre statul meu natal, Georgia. Pentru acest 

proiect, am petrecut mult timp cercetând diverse 

istorii despre care fie nu aflasem niciodată, fie 

aflasem incomplet - istorii despre care structurile de 

putere au tot interesul să le țină la periferie. Poemele, 

la fel ca și cercetările din care s-au născut, sunt pline 
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atât de tristețe, cât și de bucurie.  Când l-am scris, îi 

citeam pe Camille T. Dungy și Ross Gay. Cu siguranță 

simt fiecare dintre influențele lor în poem - poetica 

recunoștinței lui Gay, atenția lui Dungy față de sine și 

față de peisaj în Antropocen. Coasta din poem este 

coasta Georgiei. Cred că era după-amiaza târziu." 

                             -Jacob Griffin Hall 

 

_______________ 

 * Jacob Griffin Hall este autorul cărții Burial 

Machine (Backlash Press, 2022). Este editor de poezie 

la Missouri Review și locuiește în Columbia, Missouri.  
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Suzi F. Garcia 

O Villanellă modificată pentru copilăria mea 

 

           cu puțin ajutor din partea lui Ahmad 

 

Aș vrea să scriu versuri, dar tot ce am este magic. 

Cartea mea are nevoie de un poem care să vorbească 

despre...  

Îmi amintesc când… 

Ceva mai autobiografic 

 

Familia mea a vrut să se asimileze, nimic radical, 

Fiecare lună era o luptă pentru a ne plăti chiria 

Cu bonuri de masă, așa că praful se adună pe magie. 

 

În fiecare lună a devenit mai puțin civilizat 

Izolarea este o apărare învățată. 

Când tot ce vrei să faci e să scrii versuri. 

 

Nici unul dintre noi nu a scăpat de a fi criminal 

De stat, instituționalizat când 

Au aflat că tot ce aveam era magic. 

 

Camera albă e o cameră albă, totul e statistic... 

Calendarele noastre au fost împărțite în funcție de 

duminicile petrecute 
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În orele de vizită. Scaunele reci de metal neagă 

lirismul. 

 

Îmi păstrez genele în lumina ascuțită a cerului. 

Istoria mea se scrie în foi pe venele mele. 

Părinții mei au crezut în rugăciune, eu am crezut în 

magie  

 

Cel puțin eu am crezut în blesteme, biblice  

Sau nu, am crezut în pumni ascuțiți,  

Să mă bat în lirică. 

 

Dar fiecare dintre noi s-a născut într-o mânie atât de 

cosmică 

Sau cel puțin așa credeam,  

purtam zece coliere și un lanț  

Nu puteam să văd nicio semnificație, furia e magică. 

De la pumni la foarfece, la droguri, la pastile,  

la pumni din nou. 

 

Știai că un poem poate fi și mitic și arheologic? 

Ignor șamanismul și-mi ung clavicula.   
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Corrado Govoni * 

 

  
Dulceața 

 

Duminici albastre de primăvară. 

Zăpadă pe case ca niște peruci albe. 

Plimbările îndrăgostiților de-a lungul canalului. 

Făcând pâine duminică dimineața. 

Ploaia de martie bătând pe țiglele gri. 

Iasomia înflorind pe perete. 

Perdelele albe de la ferestrele mănăstirii. 

Clopotele de sâmbătă. 

Lumânări aprinse în fața relicvelor. 

Oglinzi luminate în camere. 

Flori roșii deasupra unei fețe de masă albe. 

Lămpi de aur care se aprind seara. 

În amurg, pete de sânge pe pereți. 

Trandafiri care se varsă pe paturile bolnavilor. 

Cântatul la pian cu o ocazie fericită. 

Cântecul cucului la țară. 

Pisici pe pervazurile ferestrelor. 

Porumbei albi ca zăpada pe acoperișuri. 

Geranium în ghiveci. 

Cerșetori care mănâncă pe treptele bisericilor. 

Bolnavi în soare. 

Fete care își pieptănă blondul în uși lovite de soare. 

Femei care cântă de la ferestre. 
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*Corrado Govoni s-a născut în Ferrara, Italia, la 20 
octombrie 1884. Având foarte puțină școală formală, 
Govoni a lucrat în principal în agricultură până când 
s-a mutat la Florența în 1903, unde s-a împrietenit cu 
poeții italieni Filippo Tommaso Marinetti, Aldo 
Palazzeschi și Sergio Corazzini.  
 

După ce a colaborat la publicații precum Poesia, La 
Riviera ligure și La Voce, Govoni a fost cunoscut mai 
ales ca fiind inerent un poet simbolist asociat cu 
mișcarea futuristă timpurie. Este autorul a 
numeroase colecții de poezii, printre care Electrical 
Poems (1911) și Rarefactions and Words in Freedom 
(1915), care a fost scrisă complet de mână și este 
cunoscută pentru interacțiunea dintre text și imagini. 
 

În diferite momente de-a lungul vieții sale, Govoni a 
lucrat ca director adjunct al secției de cărți a Società 
Italiana Autori ed Editori, precum și la arhivele 
municipale din Roma. După ce fiul său a fost ucis în 
1944 în timpul unui masacru nazist la Fosse 
Ardeatine, Govoni a scris elegia "Aladino: Lament 
pentru fiul meu mort". A murit la Roma în  1965.  
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Giorgio de Chirico 

    În 1916, în timpul Primului Război Mondial, pictorul 

Giorgio de Chirico s-a întors de la Paris, pentru a se 

înrola în armata italiană. A fost staționat în nord, la 

Ferrara, unde, în urma unui examen medical, a fost 

declarat inapt pentru linia frontului și, în consecință, a 

lucrat ca necombatant la un birou, petrecându-și în 

cele din urmă cea mai mare parte a timpului într-un 

"un fel de spital, sau mai degrabă casă de 

convalescență". Această perioadă de război din Ferrara 

avea să fie pentru el o perioadă creativă și intelectuală 

deosebit de productivă, după cum notează în 

memoriile sale: 
 

  "Am început să pictez din nou. Aspectul orașului 

Ferrara, unul dintre cele mai frumoase orașe din 

Italia, mă impresionase, dar cel mai mult mă inspira 

pe partea metafizică, modul în care lucram atunci, 

erau anumite aspecte ale interioarelor din Ferrara, 

anumite vitrine, magazine, case, cartiere, cum ar fi 

vechiul ghetou, unde puteai găsi anumite dulciuri și 

biscuiți cu forme remarcabil de metafizice și ciudate. 

Din această perioadă fac parte așa-numitele 

"interioare metafizice", pe care am continuat apoi să 

le pictez, cu unele variații, și pe care le pictez și acum. 

În același timp, am citit foarte mult și am scris câteva 

poezii."  



87 
 

Rugăciunea de dimineață pentru pictorul 

perfect 
 

(Pictorul perfect recită această rugăciune în fiecare 

dimineață, înainte de a se apuca de lucru - în 

genunchi în fața șevaletului său). 
 

Doamne, fă ca meseria mea de pictor 

Să fie mereu mai departe perfecționată. 

Fă, Doamne, ca în mijloacele plastice 

Să progresez până în ultima zi a vieții mele. 

Dă-mi, Doamne, inteligență, forță și voință 

Ca să-mi îmbunătățesc mereu emulsiile. 
 

Ca ele să devină tot mai utile. 

Ca ele să dea materialul picturii mele 

Întotdeauna o mai mare transparență și densitate, 

Întotdeauna mai multă splendoare și fluiditate. 
 

Fă Doamne ca eu să dau picturii strălucirea... 

Care timp de aproape un secol i-a lipsit 

Și de aceea, Doamne, ajută-mă înainte și mai presus 

de toate 

Să rezolv problemele artei mele, 

Deoarece problemele metafizice și spirituale 

Sunt astăzi preocuparea criticilor și a intelectualilor! 
 

Amin  
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Resort 

pentru Carlo Carrà, pictorul cu cele șapte niveluri 
 

Am pus la cale frumoasele jocuri 

În grădinile dintre porți 

Mediatori serafici. Cine a câștigat jocul? În cafeneaua 

de pe pachebot au purtat triumfal președintele 

 în alpaca. 

Era o comodă teribilă cu sertare și un animal 

nemaivăzut până atunci care vorbea în stradă. 

Eu dorm. Îmi vine imaginea unor copaci umbroși 

văzuți de pe coridor. 

a unei case în care am locuit când eram copil. 

Cineva mă striga din cealaltă cameră. 
 

Am împins bărcuța cu motor lângă promontoriu.  

Era după-amiază, prieteni. Marea toată clocotea. 

Atelierele și minele fumegau pe stâncile zimțate din 

coastă. Un metafizician într-un pulover roz dormea 

sub un pin.   

Păsări de tinichea colorate se mișcau pe plajă. 

-Am pariat sufletul și fericirea. A rămas mult timp 

fără să se miște un zar. Jocul era imposibil. Am ieșit 

afară pentru că aerul  începea deja să se înnegrească. 

Pe stradă, deodată, m-am gândit la acea cutie cu acele 

lucruri strălucitoare și multicolore abandonate 

singure în singurătatea terifiantă a din imobilul 

închiriat. 
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Uraganul se declanșează. Unde m-ai dus, o, destin 

îngrozitor? 

Mă uit în jurul meu la minunățiile poziționate pe 

teribilele etape ale primăverii. Fiecare cabină conține 

o fantomă. Le descopăr una după alta schimbând 

perdelele. 

-Eu sunt supraviețuitorul și cel nenăscut. 

Eu port casca de scafandru. Pulsul creierului meu se 

sparge în multe și mici bule pe platforma lăcuită a 

celui de-al șaptelea tavan al meu. 

Cerul este o plasă de țânțari din fire de fier. 

Șantierele navale nu mai fumegă. 

Adio zile de fericire obosită. 

Obloanele sunt închise. Ușile barate. 

Peste tot este așteptare și adunare. 

 

                      De Chirico- Biscuiții din Ferrara 
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Ora anxioasă 

 

Toate casele sunt goale 

Aspirate de cerul aspirator. 

Toate piațetele pustii. 

Toate pietonalele văduvite. 

Statuile-migrate în lung și-n lat 

Caravane de piatră 

Spre porturi îndepărtate. 

-Inscripții ciudate apar la fiecare intersecție. 

Avertizări sumbre de a nu merge mai departe- 

"Pericol de moarte" 

Dar chiar și nemurirea e moartă. 

În acest ceas fără nume pe cadran 

A timpului uman. 

Se poate ca eu să fiu lăsat singur cu 

rămășițele căldurii vitale   

în vârful craniului meu? 

Se poate oare să rămân singur cu un tact 

Supraviețuind într-o inimă care nu vrea să tacă? 

Întoarce-te obosită beatitudine a anilor mei petrecuți! 

Ceea ce am pierdut nu voi mai avea niciodată. 

Dar în mâna ta frumoasă, ah femeie, tu ții 

Simbolul sacru al tinereții veșnice.  
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Domnul  Govoni doarme 

 

În orașul în care este aclamat printre o mie de statui 

pe piedestaluri 

atât de scunde încât pare că se plimbă cu cetățenii 

grăbiți. 

Pe scenă totul este mister... 

Oglinda pe suportul ei. Tabloul nu este încă terminat. 

Filosoful doarme. Se lovește de ușă. 

Sunt prietenii; pentru că soarele coboară deja, iar 

umbrele 

deja lungi se lungesc, și invită 

prietenia peripatetică. 

... El se lovește de ușă. În zadar! În zadar!... 

Obscenul soldat infanterist strigă de la fereastră: 

Toată noaptea a fost treaz, veghind 

piața, castelul roșu și râul limpede... 

și acum doarme, doarme, doarme, doarme... 

și nu se poate, 

nu trebuie să-l trezim!  
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Hilda Domin 

Trei pescăruşi 
 

 
Iată cei trei pescăruşi: 

 

unul în aer 

piept la piept cu cel din apă 

alb şi cărunt 

cărunt şi alb 

 

iar pescăruşul umbrelor, 

cenuşiu 

întotdeauna cenuşiu, 

se ţine după ei 

cât timp mai vine lumină de la soare 

 

şi fluviul curge liniştit 

sub fluviul de aer. 
 

 
Traducere din ebraică:  Adrian Grauenfels 
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Andrei Fischof 

Israel, născut 1940 

Firul rupt al gândurilor 
  

Firul gândurilor se rupe uneori 

ca un şirag care îţi alunecă din mână. 

perlele, false sau nu 

se împrăştie, scapă din ordinea înşiruirii lor sufocante 

sărmanele se pierd 

uitate în crăpăturile podelei; 

altele, iau vina asupra lor. 

 

dificil nu este culesul lor la loc 

ci privirea dreaptă 

dinaintea tremurului degetelor. 

 

 

 

 

Traducere din ebraică - Adrian Grauenfels  
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 Patricia  Liu 

Traducere 

 

Tatăl meu omoară păsările cu praștia și cu pietre 
             înainte ca tatăl meu să devină tată. Penele, 
 

lovituri de cuțit alunecos, ciocul, o piatră de cerneală 
neagră. El oferă 
             corpul pensulei de scris, îmbibat, fratelui său, 
 

nu știe cuvântul englezesc pentru corb, dar știe 
             că este o carne bună. Aici, există alt 
 

un fel de soare diferit, un soare care nu poate să 
acopere bălțile de noroi, un soare care se transformă 
în ceață.  
 
Aici, în acest amestec de pietriș, apă și pământ, fratele 
său este încă în viață. 
             Îl tratează cu băuturi din lapte fermentat, 
 

ciocnind sticlele reci de ceramică de   
             mesele de tablă, schelete de metal, într-o 
armonie fragilă. 
 

Îi indică locurile în care trebuie să se ferească de     
       lianele spinoase în timp ce 
             trec pe lângă găini hoinare și căruțe cu pepeni. 
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în drumul lor spre a arde hârtie de rugăciune la 
mormântul bunicului lor. 
             Acolo atârnă pânze de păianjen pe ramurile de 
chiparos  
 

pentru a prinde cicadele înainte de ploaie. În mătase, 
aripile tremură, 
             ca și cum ar fi niște scaieți care se eliberează 
din firele lor, 
 

aceleași cercuri și jocuri ale copilăriei, găsesc spațiu 
             în scrisul și rescrierea tatălui meu, azi 
 

Totul se află în plicurile de hârtie maro pe care le 
păstrează 
             în sertarul biroului din dormitorul său, unde 
lumina portocalie 
 

de la bazinul fântânii din spatele ferestrei pâlpâie 
             de fiecare dată când apa se întoarce la apă, 
 

găsindu-l pe tatăl meu noaptea: aici, acum, 
transcriind 
             corespondența fratelui său, mâzgălită 
 

scris de mână, cu caractere care nu mai pot fi 

recunoscute 

             două pete de cerneală care așteaptă să fie 

descifrate.  
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