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Dylan Thomas  

 1914-1953 

 

 

 

 

 

Ei nu dispar blând în noaptea cea bună 

 

 

Nu te duce cu blândețe în acea noapte bună, 

Bătrânețea ar trebui să ardă și să se dezlănțuie la 

sfârșitul zilei; 

Să se înfurie,  împotriva stingerii luminii. 

 

Deși oamenii înțelepți la sfârșitul lor știu că 

întunericul e drept, 

Pentru că vorbele lor nu au deviat nici un fulger  

Ei nu dispar blând în noaptea cea bună. 

 

Bărbați buni, voi ultimul val prin, strigând cât de 

luminoase 
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Faptele lor fragede ar fi putut dansa într-un golf 

verde, 

Furie, furios împotriva morții luminii. 

 

Oameni sălbatici care au prins și au cântat soarelui în 

zbor, 

Și au învățat, prea târziu, că l-au jelit pe drum, 

Ei nu dispar blând în noaptea cea bună. 

 

Oameni morți, aproape de moarte, care văd cu o 

vedere orbitoare 

Ochii orbi ar putea să strălucească ca meteoriții și să 

fie veseli, 

Furie, furios împotriva morții luminii. 

 

Și tu, tatăl meu, acolo pe trista înălțime, 

Blestemă-mă, binecuvântează-mă acum cu lacrimile 

tale de foc, te rog. 

Să nu te duci cu blândețe în acea noapte bună. 

Furios, furios împotriva morții luminii. 

                                              

** 
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Dylan Thomas    * 

Respirația ta a fost vărsată  

         

  

Respirația ta a fost vărsată 

Invizibil, pentru a face 

Pentru strigoii murdari 

Noapte de dragul meu, 

 

O urmă de ploaie 

Intangibilă pentru ei 

Cei cu dinți și cozi  

Și tobe din pânză de păianjen, 

 

Un întuneric la fel de adânc 

Iubirea mea, ca un val rotund 

Ca să ascundă lupii somnului 

Și să mascheze mormântul. 

 

* Dylan Marlais Thomas, a fost poetul romantic 

arhetipal al imaginației populare americane. Dylan 

Marlais Thomas s-a născut la 27 octombrie 1914, la 

Swansea, în sudul Țării Galilor. Tatăl său era 

profesor de literatură engleză la liceul local și îi 
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recita adesea Shakespeare, ceea ce i-a întărit 

dragostea lui Thomas pentru baladele ritmate ale lui 

Gerard Manley Hopkins, W. B. Yeats și Edgar Allan 

Poe. Thomas a renunțat la școală la șaisprezece ani 

pentru a deveni reporter junior la South Wales Daily 

Post. În decembrie 1932, a renunțat la slujba de la 

Post și a decis să se concentreze asupra poeziei sale 

cu normă întreagă. În această perioadă, la sfârșitul 

adolescenței, Thomas a scris mai mult de jumătate 

din poeziile sale adunate la un loc. 

În 1934, când Thomas avea douăzeci de ani, s-a mutat 

la Londra, a câștigat premiul Poet's Corner și a 

publicat prima sa carte, 18 Poems (The Fortune 

press), care a fost foarte bine primită. Cartea s-a 

inspirat dintr-o colecție de caiete de poezii pe care 

Thomas le scrisese cu ani înainte, la fel ca multe dintre 

cele mai populare cărți ale sale.  

Spre deosebire de contemporanii săi, T. S. Eliot și W. 

H. Auden, Thomas nu a fost preocupat de expunerea 

unor teme legate de probleme sociale și intelectuale, 

iar scrierile sale, cu lirismul său intens și emoția 

foarte încărcată, aveau mai mult în comun cu tradiția 

romantică. 
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Thomas își descrie tehnica într-o scrisoare: "Fac o 

imagine - deși "fac" nu este cuvântul potrivit; las, 

poate, o imagine să fie "făcută" emoțional în mine și 

apoi îi aplic forțele intelectuale & critice pe care le 

posed - o las să nască o alta, las acea imagine să o 

contrazică pe prima, fac, din a treia imagine născută 

din celelalte două împreună, o a patra imagine 

contradictorie și le las pe toate, în limitele mele 

formale impuse, să intre în conflict." 
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 Liana Sakelliou  * 

 

 

Patria 

 

 

 

 

 

 

Marathon este un oraș vechi, 

aproape Elizeu, aș spune, 

în timp ce urcăm dealul. 

pe care se află morții, 

cu bulbi de șofran peste tot. 

Aici este mormântul, alb ca osul, 

marea albastru cobalt, 

ziua goală. 

 

Marathos înseamnă rădăcină, spun eu, 

în timp ce culegem rădăcina verde 

care poartă numele Maratonului. 
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pentru mâncarea noastră - vraja parfumată a 

scorțișoarei. 

Cât de repede se uită lucrurile, 

își pierd forma, 

își pierd numele, 

transformându-se în altceva. 

 

Sunt cuvinte în gura ta 

un fel de gemete: 

Da, ai trecut de punctul de control. 

Nu, nu aveai pașaport. 

Nu, nu erai adult. 

Nu erați apt să călătoriți. 

Te-ai bâlbâit când ai vorbit. 

Te-ai împiedicat când ai mers. 

 

Ai auzit greșit instrucțiunile. 

Ai încredințat secretul fraților tăi... 

ei te-au ținut în viață, până la urmă! 

Le-ai împrumutat barca. 

Paza de Coastă ți-a ordonat să te învârți în jur 

ca un metronom. 

 

Acum s-a aprins lumina, 

pedepsind ca zăpada. 

Pentru mine este o largă bătaie de aripă. 
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Pentru tine   primăvara ta se prăbușește 

ca o construcție grea. 

                                               

                                            *** 

"Locuiesc aproape de câmpul antic de la 

Marathon. Pentru mine, reprezintă victoria așa 

cum a fost anunțată de maratonistul antic către 

Atena. Mulți refugiați trăiesc acolo și îi cultivă 

câmpurile. Mâncăm zilnic produsele sale. Când 

mergem cu trenul, vedem mulți refugiați plini de 

speranță mergând la Marathon. Unii nu sunt încă 

adulți. Supraviețuirea, nu victoria, este esența 

acestui poem."   L S 
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Joy Harjo * 

                                                                              -1951- 

Poate că lumea se sfârșește aici 

  

 

Lumea începe la o masă de bucătărie. Indiferent de 

situație, trebuie să mâncăm pentru a trăi. 

 

Darurile pământului sunt aduse și pregătite, așezate 

pe masă. Așa a fost de la creație încoace și așa va fi și 

în continuare. 
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Alungăm găinile sau câinii de lângă ea. Bebelușii se 

chinuie la colțuri. Își zgârie genunchii de podea. 

 

Aici li se dau copiilor instrucțiuni despre ce înseamnă 

să fii om. Facem bărbați la masă, facem femei. 

 

La această masă bârfim, ne amintim de dușmani și de 

fantomele iubiților. 

 

Visele noastre beau cafea cu noi în timp ce își pun 

brațele în jurul copiilor noștri. Râd împreună cu noi 

de căderile noastre în timp ce ne punem din nou 

laolaltă la masă. 

 

Această masă a fost o casă în ploaie, o umbrelă în 

soare. 

 

Războaiele au început și s-au terminat la această 

masă. Este un loc în care ne putem ascunde de umbra 

terorii. Un loc pentru a sărbători victoria teribilă. 

 

Am născut pe această masă și ne-am pregătit părinții 

pentru înmormântare aici. 

 

La această masă cântăm cu bucurie, cu durere.  
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Ne rugăm de suferință și de remușcări. Noi aducem 

mulțumiri. 

 

Poate că lumea se va sfârși la masa din bucătărie, în 

timp ce noi râdem și plângem, mâncând din ultima 

îmbucătură dulce. 

 

                                                  ** 

 

Cândva lumea era perfectă 

                                                           Joy Harjo   

 

 

 

Cândva lumea era perfectă și eram fericiți în acea 

lume. 

Apoi am luat-o ca pe ceva de la sine înțeles. 

Nemulțumirea a început o mică rumoare în mintea 

pământeană. 

Apoi îndoiala a împins cu capul său țepos. 

Și o dată îndoiala a rupt pânza, 

tot felul de gânduri demonice 

Au sărit prin... 

Am distrus lumea care ne fusese dată 
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Pentru inspirație, pentru viață... 

Fiecare piatră de gelozie, fiecare piatră 

de frică, lăcomie, invidie și ură, a stins lumina. 

Nimeni nu a rămas fără o piatră în mână. 

Acolo am fost, 

exact de unde am pornit. 

Ne ciocneam unul de altul 

În întuneric. 

Și acum nu mai aveam unde să locuim, pentru că nu 

știam 

Cum să trăim unul cu celălalt. 

Apoi, unuia dintre cei care se împiedicau i s-a făcut 

milă de altul 

Și a împărțit o pătură. 

O scânteie de bunătate a făcut lumină. 

Lumina a spintecat întunericul. 

Toată lumea a lucrat împreună pentru a face o scară. 

O persoană din Clanul Vânturilor a ieșit prima în 

lumea de dincolo, 

apoi celelalte clanuri, copiii acelor clanuri, copiii lor, 

Și copiii lor, până la sfârșitul timpului... 

până acum, în această lumină matinală, până la tine. 
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 * Joy Harjo a fost numită poetă laureată a Statelor 

Unite în 2019. Născută în 1951, Harjo este membră a 

națiunii Mvskoke/Creek Nation. Este autoarea mai 

multor cărți de poezie, printre care An American 

Sunrise, care a apărut la W. W. Norton în 2019, și 

Conflict Resolution for Holy Beings (W. W. Norton, 

2015). Este actual cancelar al Academiei Poeților 

Americani și locuiește în Tulsa, Oklahoma. 
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                           AI- me in the corner 

 

Lisel Mueller   * 

                                                          1924-2020 

 

1992 - Curriculum Vitae 

 

1) M-am născut într-un oraș liber, lângă Marea 

Nordului. 

 

2) În anul nașterii mele, banii au fost tocați în  

confetti. O bucată de pâine costa un milion de mărci.   

bineînțeles că nu-mi amintesc acest lucru. 

 

3) Părinții și bunicii dădeau târcoale în jurul meu.   
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lumea în care am trăit avea o voce blândă și nu avea 

gheare. 

 

4) O cornucopia plină de bunătăți m-a dus într-o 

clădire cu clopoței. O învățătoare cu sânii largi 

deschiși m-a primit înăuntru. 

 

5) Acasă, rafturile cu cărți făceau legătura între cer și 

pământ. 

 

6) Duminica, copilul de la oraș se bălăcea printre 

conuri de pin  și mlaștini  nesecate, toate la o scurtă 

călătorie cu trenul. 

 

7) Țara mea a fost lovită de o istorie mai mortală decât  

cutremurele sau uraganele. 

 

8) Tatăl meu era ocupat să gonească monștrii. Mama 

mea  mi-a spus că pereții aveau urechi. Am învățat 

povara secretelor. 

 

9) M-am mutat în zilele prea luminoase, în nopțile 

prea întunecate  ale adolescenței. 
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10) Doi părinți, două fiice, am urmărit soarele  

și luna peste ocean. Bunicii mei au rămas  

în urmă, în întuneric. 

 

11) În noua limbă toată lumea vorbea prea repede. În 

cele din urmă, i-am ajuns din urmă. 

 

12) Când te-am întâlnit pe tine, noua limbă a devenit 

limba   iubirii. 

 

13) Moartea mamei a rănit-o pe fiică în poem.  

Fiica a devenit o mamă de fiice. 

 

14) Viața obișnuită: belșugul și grosimea ei. Noduri 

care se leagă firele de pretutindeni. Trecutul împins la 

distanță, viitorul lăsat neimaginat de dragul gloriei, al 

dificultăților, al pasiunii prezentului. 

 

15) Ani și ani de zile de acest fel. 

 

16) Copiii care nu mai sunt copii. Durerea unui 

bătrân, singurătatea unui bătrân. 

 

17) Și apoi a dispărut și tatăl meu. 

 

18) Am încercat să mă întorc din nou acasă. 
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 Am stat în fața ușii  copilăriei mele, dar era închisă 

pentru public. 

 

19) Într-o zi, într-un lift aglomerat, chipurile tuturor 

erau mai tinere decât al meu. 

 

20) Până acum, totul era bine. Zilele și nopțile 

strălucitoare sunt cu sufletul la gură în graba lor. Noi 

urmăm, tu și eu. 

                                            ** 

 

Când sunt întrebată 

                                                       Lisel Mueller   

 

 

Când sunt întrebată 

cum am început să scriu poezii, 

vorbesc despre indiferența naturii. 

 

A fost la scurt timp după ce a murit mama mea, 

într-o zi strălucitoare de iunie, 

totul înflorea. 

 

M-am așezat pe o bancă de piatră cenușie 

într-o grădină plantată cu dragoste, 
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dar crinii erau la fel de surzi 

ca urechile celor care dormeau beți 

iar trandafirii se încovoiau spre interior. 

Nimic nu era negru sau rupt 

și nici o frunză nu a căzut 

și soarele a recitat reclame nesfârșite 

pentru vacanța de vară. 

 

M-am așezat pe o bancă de piatră cenușie 

înconjurată de fețe ingenue 

de flori roz și albe 

și mi-am așezat durerea 

în gura limbajului, 

singurul lucru care ar fi putut suferi împreună cu 

mine. 

 

_____________ 

 * Lisel Mueller s-a născut la Hamburg, Germania, în 

1924. Printre cărțile sale de poezie se numără Alive 

Together: New & Selected Poems (Louisiana State 

University Press, 1996), care a primit Premiul 

Pulitzer. Printre alte distincții se numără Premiul 

Carl Sandburg și o bursă National Endowment for the 

Art 
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Scott Hightower 

Ultima intimitate 

 

 

Zmeurile antice, descoperite în deșerturile  

din Orientul Mijlociu, sunt construcții  

 

menite să ademenească și să prindă  

animalele de vânat. Ele constau  
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din ziduri lungi de piatră uscată  

care converg spre un coridor  

 

care se deschide într-un spațiu închis  

folosit ca altar de ucidere.  

 

În ultima noapte, fără să știu, 

am șoptit cu dragoste catalogul lung 

 

al admirației mele pentru tine în  

urechea ta. Lovitură de ciocan pe 

 

nicovală. Ultima dimineață,  

te-am studiat stând liniștită 

studiind apa de toaletă.  

 

Am periat părul tău. Ți-am dat un sărut.  

Ți-am spus, "Te iubesc." Câteva minute mai târziu,  

 

am ieșit pentru ultima oară pe ușa noastră, 

și am coborât cu liftul. Am traversat 

 

holul și vestibulul, am ieșit pe ușa din față 

pe trotuarul larg al clădirii noastre.  
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În tot acest timp, fără să fim conștienți la drum.  

Ultimele tale clipe sub un cer de pasăre albastră. 

 

Ultimul tău moment în picioare 

la capătul zmeului fatal. 

                  ** 

 

“Pierderea și durerea pot fi lucruri mistuitoare. Dar 

cei care supraviețuiesc pierderii nu-și pierd 

deprinderea. "Ultima intimitate" este extras din 

manuscrisul Imperative to Spare (Rebel Santori 

Press, 2023), care începe cu un epigraf de Gabriel 

García Marquez: "În cele din urmă, totul se întâmplă. 

Am văzut, cu o oarecare răbdare, neuitarea devenind 

uitată, și imperativul de a cruța."   

           Scott Hightower 
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John Freeman  * 

 

 

Saudade 

 

înseamnă nostalgie, mi s-a spus, dar și 

nostalgia pentru ceea ce nu a fost niciodată.  

Nu este același lucru? La o cafenea 

din Rio, muștele îmi încondeiază paharul. 

 

Cum ți-ar fi plăcut asta: chelnerul 

transpirând în cămașa lui de tricou închisă la culoare.  

Copii care se târăsc, în costume minuscule sau 

pantaloni scurți lungi, cărând 

jucării și prosoape spre plajă.  

Vorbim,  

sau eu vorbesc și îmi imaginez răspunsul tău, căldura 

ne întunecă vederea. 

Iată, din nou, durerea modelată în cea mai crudă 

traducere a ei: 

Imaginându-te este tot ce mi-a rămas din tine. 
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 *John Freeman (n. 1974)  este scriitor și critic literar 

american. A fost redactor la revista literară Granta 

până în 2013, fost președinte al National Book Critics 

Circle, iar articolele sale au apărut în aproape 200 de 

publicații în limba engleză din întreaga lume, inclusiv 

The New York Times Book Review, Los Angeles Times, 

The Guardian și The Wall Street Journal. 

                                             *** 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1974
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Candace G. Wiley * 

Sea Zombies 

 

Creaturi de apă sărată care nu trăiesc în orașele de 

coastă de-a lungul fundului Atlanticului, între Africa 

și Americi. 

 

Ca atunci când zeița războinică a uraganului a plesnit 

cu furtuni împotriva catargelor de cargoboturi grele, 

ancorate, scufundând atât oameni străini cât și 

cunoscuți și încă mulți veniți 

 

Ca atunci când zeul bolii a trimis șobolani să muște 

palidul moale din obrajii camarazilor de bord, să 

urineze pe rațiile lor de mâncare, să elibereze 

purici în părul lor uleios și ...tot mai mulți au venit. 

 

La fel ca atunci când zeul războiului a coborât 

încarnat și a tăiat gâturi în revoltă, uneori fără 

supraviețuitori de ambele părți, și tot mai mulți au 

venit. 

 

Ca atunci când zeul bolii a suflat aer viciat peste fețele 

transpirate în cala de marfă, așteptând în largul 

portului ca acel transport să se clatine pe punte, să 

inhaleze un piept de aer curat, să fie coborât pe mare, 

https://poets.org/poet/candace-g-wiley
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să fie predat în brațele zeului de răscruci, și să se 

grăbească înapoi la vindecătorii de pe continent. 

(în loc de asta, au fost aruncați în adânc, țepeni și fără 

suflare) și tot mai mulți au venit ca atunci 

când  Vânătorii, paznicii suprafeței și Marinii, 

gardienii adâncurilor, stăteau de veghe păzind fiecare 

corabie împinsă de vânt, bolnavă, înfometată și 

revoltată, strigând pe nume fiecare navă, 

binecuvântau saltul peste bord al 

sufletelor către ape, portalul către viața viitoare. 
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Tăiat în bucăți 

                                                       Candace G. Wiley   

 

       Pentru toți amicii klingonieni 

 

mâncăm wangs și aruncăm oasele pe jos                   

Strigăm când vrem, cum vrem,  

fantomă sfântă 

Scoate-mi buzunarul afară și lovește-mă  

de trei ori                               

Picior de porc și o sticlă de bere 

numită băutură maro 

whisky, fiecare strugure a băut whisky, fiecare 

strugure a băut violet și 

fiecare pică a fost si un pic de gelozie, am pus asta 

pe tot ce iubim, ne legăm 

am M-16 pe umăr, ca să știți 

că ne place clanul Wutang nu e nimic. 

și râdem, oh, când râdem 

Râdem destul de tare pentru strămoși 

pentru ca strămoșii să prindă ritmul  

și să te cuprindă        

Tu, la masa alăturată, cu baghetele tale de pâine care 

se răcesc. 

facem o tură de joc de la poale în jos, sărim pe loc, 

gemem, zvâcnim 
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totul pentru a prinde râsul și a-l scoate afară ca toată 

bucuria 

înfundată de la o zi să se spargă prin țevile de vânt 

toate deodată să se dezlănțuie ca primele momente 

din zori 

cu gura plină de dinți ascuțiți. 

 

* Candace G. Wiley este poetă, profesoară și unul 

dintre directorii fondatori ai The Watering Hole,  o 

organizație nonprofit care creează spații în stil 

Harlem Renaissance în sudul contemporan, și scrie 

adesea în modul Afro-futurismului, abordând 

subiecte de la extratereștrii negri, la mutanți și sirene. 

Este bursieră la Vermont Studio Center, Lighthouse 

Works Center Fellow, Fine Arts Work Center Fellow, 

Callaloo Fellow și fostă bursieră Fulbright în San 

Basilio de Palenque, Columbia, un oraș fondat de 

africani din vestul Africii care au evadat din sclavia 

din Cartagena.  

 

                                                *** 
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Lali Michaeli 

Cântec de pahar 

 

obraji 

înțelegi tu : 

 

Tot trupul meu e fața, 

Tot trupul meu ochii,  

Tot trupul meu buze,  

Tot trupul meu nasul,  

Tot trupul meu barbie,  

Tot trupul meu frunte, 

Tot trupul meu urechi,   

Tot trupul meu nări, 

Tot trupul meu mimică,   

Trupul meu - are o viața elevată 

Trupul meu e făcut din sprâncene, 

Tot trupul meu e din gene 

gene 

gene 

Tot trupul meu pleoape superioare 

Tot trupul meu pleoape inferioare 

Tot trupul meu un pahar viu care scuipă dragoste 
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Poezia Lalei Michaeli 

 

  Profesorul Gabriel Moked a descris-o ca fiind 

o poetă urban-erotică. Într-un interviu acordat 

cotidianului israelian Haaretz, Michaeli a explicat cum 

vede ea rolul poeziei: "Poezia ebraică este ca un disc 

stricat care s-a blocat și a încetat să mai cânte... există 

o nevoie de îmbinare a existenței umane cu dorința de 

a o străpunge în orice mod poți. Repetarea tiparelor nu 

este o rețetă bună pentru supraviețuirea poeziei... Sunt 

cu adevărat fascinată de poezia care sparge bariere. 

Poezia care nu se reciclează. Care nu se preocupă de 

ceea ce vor spune oamenii. Poezia care este scrisă din 

interiorul ei însăși. Fără granițe de conținut sau de 

formă. Nu-mi place poezia plângăcioasă... Nu-mi place 

poezia gogonată; este patetică."   

Prof. Admiel Kosman a scris într-o recenzie a cărții 

sale "Casa de nebuni" ( המשוגע הבית ) în Iton 77: "Una 

dintre cele mai puternice cărți pe care le-am întâlnit în 

domeniul poeziei este Casa de nebuni a lui Lali  

Michaeli. Sentimentul meu ca cititor a fost că în fața 

mea se afla o poetă, matură și precisă, în sensul că 

fiecare cuvânt din cartea ei era așezat la locul exact 

unde trebuia spus. Poemele nu erau scrise de bună 

voie, ci dintr-o forță care o împingea pe poetă să scrie, 

iar pentru mine acesta este cel mai puternic semn 
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pentru o poezie de calitate... În această carte intensă, 

poeta cântă cântecul casei șubrede a oricui își privește 

propria viață (în acest sens, "casa" este o metaforă 

pentru viața prin care fiecare dintre noi încearcă să-și 

creeze o priză permanentă la realitate), chiar și după ce 

i s-a dat tot ce și-a dorit și este aparent foarte fericit în 

toate sensurile posibile - cu un ochi care aproape că se 

sparge la vederea privitorului - făcând să apară 

întrebarea asupra rațiunii acestei existențe și a ceea ce 

există sau nu dincolo de ea. "   

Jonathan Berg diagnostichează un nou limbaj poetic 

în poezia lui Michaeli și scrie în Walla: "Michaeli este 

foarte ocupată cu noul: în căutarea unor noi modalități 

de exprimare și reflectare a realității, acest lucru este 

valabil atât în latura formală, cât și în cea legată de 

conținutul poeziei sale. Poeziile lui Michaeli nu sunt" 

disciplinate ", ordinea de bază care le conduce este 

mișcarea conștiinței și căutarea în limbajul de expresie 

a acestei mișcări Libere".   

Cartea ei Papa corespunde cu decesul tatălui. Poetul și 

criticul de poezie Yotam Reuveny scrie despre 

această carte într-o recenzie în cotidianul israelian 

Haaretz: "Oricine și-a pierdut un tată s-ar identifica cu 

poemele din elegia lui Lali  Michaeli, Papa. Poemele, 

care adună amintiri din diferite perioade din viața 

tatălui și gânduri ale fiicei după moartea acestuia, 

creează o imagine dură a unei pierderi neconsolabile... 
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Întreaga carte este scrisă în acest ton, tonul unui apel 

direct către tatăl mort, pentru a-l face să știe prin ce 

trece fiica lui în viață... Este o carte emoționantă, în 

care fiecare poem caută să fie ultimul rămas bun de la 

tata, devenind în același timp încă o expresie a nevoii 

disperate de a-l mai avea în preajmă."   

În 2011 a auto publicat antologia de protest Rezistența 

 care cuprinde poeziile a 22 de poeți vii și ,(התנגדות)

morți.  În introducerea antologiei, ea își expune 

credința în poezie și afirmă: "Poezia în sine este o 

rezistență... o alternativă la faptul nostru de a fi", iar 

într-un interviu acordat cotidianului israelian Haaretz, 

Michaeli face lumină asupra a ceea ce a intenționat să 

facă în carte și asupra modului în care a ales poeziile 

care vor fi incluse în ea: "Provocarea a fost de a găsi o 

poezie rebelă care să fie și poezie bună și care să nu se 

încadreze în nișa poeziei de protest. În opinia mea, 

poezia este un act de rebeliune. Rebeliune în acea zonă 

gri care ne este impusă ca ființe umane. Suntem 

obligați să supraviețuim și de aceea poeții care sunt 

foarte conștienți de ei înșiși și de existența lor sunt și 

indivizi foarte fragili. Într-o mare măsură, ei sunt 

împinși într-un colț paradoxal. Ei sunt atât în 

interiorul, cât și în afara vieții. Când sunt în afara vieții, 

într-o mare măsură, își pun în pericol însăși existența."  
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Zahid M. Naser ** 

 kretek-ul * 

 

îmi place să-ți privesc pieptul cum se ridică, pulsul 

venelor tale verzi 

cum arde la deschiderea buzelor mele, 

respirația ta debordantă vorbește despre pasiune. 

sângele curge ca o revărsare de dorință într-o cameră. 

urcând din ce în ce mai sus spre ochii mei, tânjind 

după viață; 

gurile noastre însetate de lapte și de izvoare 

hainele noastre râd, fără rușine, în chinurile morții 

uitând de neliniștea zilei; 

Închide ochii, aliniază-ți umerii, oferă-ți gâtul 

și firele mici de păr se desfac în jocuri și rebusuri, 

nasul meu e de câine, degetele mele se învârt în jurul 

tău 

respirația ta zâmbitoare îmi ridică clavicula 

ca o roată care se ridică și coboară odată cu suspinele 

tale 

-în sfârșit inspiri un spirit întreg 

cu mai multe vieți - în timp ce ochii tăi clipesc de 

plăcere; 

Eu pipăi degetul kretek-ul * luminat de trupul ei, 
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în timp ce fumul se infiltrează pe tărâmul de glume 

solemne și devine un oraș; 

am atins-o, am cuprins-o total într-o zi ca aceasta 

într-o zi pe care mă îndemni să cuceresc, o zi ca 

aceasta. 

 _______ 

 

* Kretek sunt țigări nefiltrate de origine indoneziană, 

fabricate cu un amestec de tutun, cuișoare și alte 

arome. Cuvântul "kretek" în sine este un termen 

onomatopeic pentru  pocnetul  cuișoarelor arzând.  

Kretek-urile sunt de departe cea mai fumată formă de 

țigări în Indonezia, unde sunt preferate de 

aproximativ 90% dintre fumători.  

  

"Acest poem a fost o încercare de a invoca ludicul meu 

erotic, care devenise îndepărtat, zdruncinat de 

furtunile vieții cotidiene și de meandrele minții mele. 

În timp ce scriam, mi-am amintit momente plăcute cu 

iubita mea - momente intime - mai ales o zi în care 

vocea ei tandră a revenit să mă liniștească." 

-Zahid M. Naser- 
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Scorpionul 

Scorpionul este negru ca funinginea, 

Îi place foarte mult să-nțepe; 

o brută foarte neplăcută. 

Să o găsești noaptea ce-ncepe. 

  

"Îmi amintesc noaptea în care mama a fost înțepată 

de un scorpion. 

 

Zece ore de ploaie l-au convins să se târască sub un 

sac de orez. 

Despărțindu-se de otrava lui - sclipire de coadă 

diabolică în camera întunecată - a riscat din nou 

ploaia. 

Țăranii au venit ca niște roiuri de muște și au bâzâit 

de o sută de ori  

Numele lui Dumnezeu pentru a-l paraliza pe cel rău. 

Cu lumânări și cu felinare aruncând umbre de 

scorpioni uriași 

pe pereții arși de soare, l-au căutat; nu l-au găsit. 

Au pocnit din limbă. Cu fiecare mișcare pe care o 

făcea scorpionul, otrava lui se muta în sângele Mamei, 

spuneau ei. 

Să stea liniștit, spuneau ei. 

Fie ca suma răului în această lume ireală împotriva 

sumei binelui să se diminueze prin durerea ta. 
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Fie ca otrava să-ți purifice carnea de dorință și spiritul 

de ambiție, au spus ei, și s-au așezat în jurul lor pe 

podea, cu mama mea în centru. 

Pacea înțelegerii pe fiecare chip. 

Mai multe lumânări, mai multe felinare, mai mulți 

vecini, mai multe insecte și ploaia nesfârșită. 

Mama mea se răsucea de colo-colo  

gemând pe o saltea. 

Tatăl meu, sceptic, raționalist, încercând fiecare 

blestem și binecuvântare, pulbere, amestec, plantă și 

descânt. A turnat chiar și puțină parafină pe degetele 

de la picioare mușcate și a pus un chibrit pe ea. 

Am privit cum flacăra se hrănea din mama. 

L-am privit pe omul sfânt îndeplinindu-și ritualurile 

pentru a îmblânzi otrava cu incantații. 

După douăzeci de ore a trecut durerea. 

"Mama mea a spus doar atât: 

 

Mulțumesc lui Dumnezeu că scorpionul m-a ales pe 

mine și mi-a cruțat copiii." 

 

   

___________ 

** Zahid M. Naser este un poet, traducător și editor 

din Kuala Lumpur.   
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Sanskriti K   * 

 

Darurile adevărului 

O fatwa (1) pentru Rushdie 

 

Este sufletul poeziei liber? 

Se poate cumpăra adevărul? 

 

Spălați-vă ochii! 

Ascultați cu atenție vocile, 

Care plutesc în aerul revoltei... 

"Poezia nu este un zimbru albastru care cântă blând 

melodiile melancolice ale nostalgiei, ci 

Un corb care aduce nimbul urâtului adevăr. 

Este pentru a crea haos în bordelurile bigoților, 

pentru a-i masacra pe impostorii Legislației, 

pentru a descheia corsetele sexualității." 

 

La ce bun poezia dacă nu-ți răsucește 

mațele placide și ruginite în noduri? 

Ce glorie este să plece dacă nu-ți zdrobește 

Ligamentele în praf de spaimă și fum de singurătate. 
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Las-o să țâșnească din cisternele de 

rimă și elocvență psihedelică. 

Separ-o de familia de 

Ode și balade romantice. 

Să incendieze oceanul prusac al ignoranței; 

Priviți cum curg curenții strălucitori ai adevărului... 

Adevărul pe care un pictor îl pictează despre război, 

Adevărul pe care un jurnalist îl scrie despre corupție, 

Adevărul pe care noi toți îl ascundem sub haine. 

 

Într-o lume în care liderii vând tunuri și naționalitate; 

Unde preoții au transformat religia într-un câine 

îmblânzit... 

Lăsați monologurile să vândă conștiință. 

Într-o lume în care punerea la îndoială a codurilor 

morale ale 

"Maryada Purshottama" Rama (2) este o blasfemie; 

unde căsătoria între persoane de același sex este 

pedepsită cu moartea... 

Lasă poezia să vândă pasiune sălbatică. 

 

Dacă poezia este pentru a vinde, la toate, 

să vândă întrebări. 

Să vândă greșeli. 

Să vândă rebeliune. 
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NOTE 

(1) În religia musulmană, o fatwā  este o opinie pe teme 

religioase privind legea islamică emisă de un ulama 

(învățat musulman). Ea are scopul de a clarifica 

diferite probleme morale și religioase. 

(2) Rama era fiul cel mare al regelui Dasharatha și al 

soției sale Kausalya. El este numit Maryada 

Purushottama. Trebuie remarcat faptul că maryada 

înseamnă "limită", iar purushottama înseamnă "cel 

mai mare decât cel mai mare om". Purusha înseamnă 

"om de onoare". Cuvântul uttama este alcătuit din "ut" 

înseamnă "deasupra" și "tama" este unul dintre 

modurile naturii care înseamnă "ignoranță". Domnul 

Rama este mai presus de toate calitățile și El este 

'Purushottam', ceea ce înseamnă că este mai mare 

decât cei mai mari sau cei mai buni (uttama) oameni.  

* Sanskriti K. este studentă la Universitatea de 

Engleză și Limbi Străine. Poeziile ei au fost publicate în 

revista YuGen și în mai multe antologii de poezie, 

inclusiv Poetica. A scris, de asemenea, povestiri scurte 

care au fost incluse în The Inspiration Collective. 

Lucrările ei despre "Realismul magic ca strategie 

narativă: A study of Marquez, Rushdie and Morrison" 

în cadrul programului CPE (UGC), împreună cu "A 

Discussion on Re-exoticization and Neo-Colonialism 

in India through Visual Texts" au fost publicate în 
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reviste naționale. În prezent, inactivă pe rețelele de 

socializare, s-a refugiat în lumea seducătoare a 

poveștilor diametral opuse Mahabharata și Iuri 

Kazakov. În timpul liber, ea se așează să savureze și să 

critice filmele lui Quentin Tarantino și muzica lui 

Nusrat Fateh Ali Kahn.  
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Attipate Krishnaswami Ramanujan  * 

Autoportret 

 

Semăn cu toată lumea 

în afară de mine însumi, și uneori văd 

în vitrinele magazinelor 

                    în ciuda legilor cunoscute 

                    ale opticii, 

portretul unui străin, 

cu dată necunoscută, 

adesea semnat într-un colț 

de către tatăl meu. 

                                                     ** 

Adio 

  

Plecarea mamei nu a avut cuvinte, 

fără lacrimi, doar o privire lungă 

care s-a plimbat pe corpul tău 

de sus până jos 

  

cu sfatul că ar trebui 

să nu-ți uiți baia de ulei 

în fiecare marți 

când mergi în America. 
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Dinți 

  

Dintele mare din mandibula stângă. 

mă doare: e din nou mama mea 

care se plânge de măseaua cea mare 

din maxilarul stâng 

cu o săptămână înainte de a muri. 

 

Călărețul 

Nu, nu numai profeți 

merg pe apă. Acest gândac stă 

pe o pantă de lumini 

și-și îneacă ochii... 

adânc 

în micuța sa fâșie 

de cer. 

 

Chicago Zen 

 

Ai grijă pe unde calci. Vederea te poate lăsa  

orb în locuri neașteptate. 

 

Semaforul devine portocaliu 

la intersecția străzilor 57 cu Dorchester, te împiedici, 

 

cazi într-o viziune de incendii de pădure, 
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intri într-un râu spumos din Himalaya, 

 

rapid, tăcut. 

 

                         La etajul 14, 

Lacul Michigan se târăște și se târăște 

 

în fereastră. Degetul tău mare 

pocnește un păduche gras afară   

 

din părul fiicei tale 

și te îneci, cu ochii deschiși, 

 

spre Indii, la antipozi. 

Și tu, mereu atât de perfect sănătos. 

 

Tornadă în Texas 

Mama îmi aduce din nou ceai la 6 dimineața. 

înainte de a muri în alt fus orar 

și un alt calendar 

  

mă învârte în rafale de zăpadă 

și teama de prăbușirea pieței 

într-o altă emisferă 
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Vorbind despre Śiva,   

 

El nu se va gândi cu adevărat la noi 

când va trece pe lângă tufele de lăptișor de matcă 

cu trunchiurile lor parfumate 

și aude șopârla cu picioare roșii strigând 

către perechea sa 

cu un ciripit care sună  

ca o unghie de hoț de autostradă 

care testează vârful săgeții sale de fier, 

El nu se va gândi cu adevărat la noi, prietene? 

 

"doar un om": 

 

dacă și-ar fi dezbrăcat 

nu numai pălăria  

dar 

și bluza, pantofii 

chiloții 

și sutienul, 

dacă s-ar fi dezbrăcat poate 

chiar și de femeia 

pe care o purta, 

 

sau eu eram cel 

Strămutat, pierzând 
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vestigii, 

investiții vechi, 

grăbindu-mă pentru totdeauna 

spre o perfectă 

cuplare  

cu nimicuri goale 

într-o lume 

fără locuri?  

 

 *Attipate Krishnaswami Ramanujan (1929 - 

1993)  

 

a fost un poet și cercetător indian al literaturii și 

lingvisticii indiene. Ramanujan a fost, de asemenea, 

profesor de Lingvistică la Universitatea din Chicago. 

Ramanujan a fost poet, savant, lingvist, filolog, 

folclorist, traducător și dramaturg. Cercetările sale 

academice s-au întins pe cinci limbi: engleză, tamilă, 

kannada, telugu și sanscrită. El a publicat lucrări 

despre variantele clasice și moderne ale acestei 

literaturi și a susținut cu tărie ideea de a acorda 

dialectelor locale, non-standard, ceea ce li se cuvine. 

Deși a scris pe scară largă și în mai multe genuri, 

poemele lui Ramanujan sunt amintite ca fiind lucrări 

enigmatice, de o originalitate uimitoare, sofisticate și 

de un artistism emoționant. În 1999, a fost distins cu 

Premiul Sahitya Akademi post-mortem pentru 

 "The Collected Poems".  
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Kamala Das   * 

 

Dansul Eunucilor 

  

Era cald, atât de cald, înainte să vină eunucii.  

Să danseze, cu fustele largi care se învârteau în jurul 

lor, cu țambale.  

Ciocnindu-se zdravăn, și brățările de la glezne 

zornăind, zornăind.  

Clinchete... Sub aurul de foc al aurului, cu 

împletituri lungi fluturând, cu ochii negri sclipind, ei 

dansau și  

au dansat, oh, au dansat până au sângerat...  

Aveau tatuaje  verzi pe obraji,  

niște iasomie în părul lor 

Erau întunecați, iar alții erau aproape albi. Vocile lor  

Erau aspre, cântecele lor erau melancolice; cântau 

despre  

Iubite pe moarte și de copii rămași nenăscuți....  

Unii băteau tobele, alții își băteau jalnic piepturile 

Și se jeleau, și se răsuceau în vidul extazului  

Erau subțiri la membre și uscați;  

ca buștenii pe jumătate arși de la 

rugurile funerare, o secetă și o putrefacție  

Era în fiecare dintre ei. Chiar și ciorile erau atât de  

Tăcute pe copaci, iar copiii cu ochii mari, nemișcați;  
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Toți priveau convulsiile acestor biete creaturi  

Cerul a răsunat atunci, au venit tunete și fulgere  

Și ploaie, o ploaie slabă care mirosea a praf în  

mansarde și urină de șopârle și șoareci.... 

  

Casa bunicii mele 

 

E o casă acum departe, unde odată 

Am primit iubire... Acea femeie a murit, 

Casa s-a retras în tăcere, șerpii se mișcau... 

Printre cărți, Eram atunci prea tânără 

Ca să citesc, și sângele meu s-a răcit ca luna 

Cât de des mă gândesc să plec 

Acolo, să mă uit prin ochii orbi ai ferestrelor sau... 

Doar să ascult aerul înghețat, 

Sau, într-o disperare sălbatică, să culeg un braț plin 

de 

Întuneric pentru a-l aduce aici să se odihnească 

În spatele ușii dormitorului meu, ca un gânditor 

Câine... nu poți să crezi, dragă 

Nu-i așa, dragă, că am trăit într-o astfel de casă și 

Am fost mândră și iubită. Eu care am pierdut 

Calea mea și cerșesc acum la ușile străinilor  

Să primesc iubire, măcar un mărunțiș? 

 

 

 

 



50 
 

Ciudații 

 

Vorbește, întorcându-și un obraz cu pete de soare 

spre mine, gura lui, o gură întunecată. 

Cavernă, în care stalactite cu 

Dinți inegali strălucesc,  mâna dreaptă  

pe genunchiul meu, în timp ce mințile noastre 

Sunt voite să alerge spre iubire; 

Dar ele nu fac decât să rătăcească, împiedicându-se 

fără rost peste bălți de 

Dorință... Poate acest bărbat cu 

Degete agile să dezlănțuie 

Nimic mai viu decât 

Foamea leneșă a pielii? Cine poate 

Să ne ajute pe noi care am trăit atât de mult 

Și am eșuat în dragoste? Inima, 

O cisternă goală, așteptând 

ore lungi, se umple 

Cu șerpi de tăcere... 

Sunt o ciudată. Este doar 

Ca să-mi salvez fața, etalez, la unele 

momente, o poftă măreață, flamboaiantă. 

_________ 

 * Kamala Das,  numele musulman Kamala Surayya, 

(născută   1934,   decedată  2009 India), scriitoare 

indiană care a scris deschis și sincer despre dorința 

sexuală feminină și despre experiența de a fi femeie 

indiană. Das a făcut parte dintr-o generație de scriitori 
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indieni a căror operă s-a axat mai degrabă pe 

experiențele personale decât pe cele coloniale, iar 

povestirile, poeziile, memoriile și eseurile sale i-au 

adus respect și notorietate în egală măsură. Das a scris 

atât în limba engleză (mai ales poezii), cât și în limba 

malayalam din sudul Indiei. 

Das s-a născut într-o familie de rang înalt. Mama sa, 

Nalapat Balamani Amma, a fost o poetă renumită, iar 

tatăl său, V.M. Nair, a fost director al unei companii de 

automobile și jurnalist. A crescut în ceea ce este acum 

Kerala și în Calcutta, unde tatăl ei lucra. A început să 

scrie poezii încă de când era copil. La vârsta de 15 ani, 

s-a căsătorit cu Madhava Das, un director de bancă cu 

mulți ani mai în vârstă decât ea, și s-au mutat la 

Mumbai. Das a avut trei băieți, iar noaptea se ocupa de 

scris. 
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Diane di Prima   * 

 * Extraordinara feministă și poetă din generația Beat 

Diane di Prima (6 august 1934 - 5 octombrie 2020) a 

fost o participantă activă la mișcările culturale și 

politice din ultima jumătate a secolului al XX-lea. Ea a 

întruchipat conștiința sensibilității unui poet necesară 

pentru ca aceste lupte politice să evolueze.     

Di Prima a scris poemul care urmează atunci când a 

fost desemnată Poet laureat al orașului San Francisco 

în 2009.  În opt rânduri aparent simple, ea aduce crezul 

operei vizionare a vieții sale: 

 

jurământul meu este: 

să ne reamintesc tuturor 

să sărbătorim 

nu există timp 

prea disperat 

nici un anotimp 

care să nu fie  

un anotimp al cântecului. 

 

Astăzi este ziua ta 

ziua ta și am încercat 

să scriu aceste lucruri înainte, 

dar acum 

în nebunia care se adună, vreau să  
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să-ți mulțumesc 

pentru că mi-ai spus la ce să mă aștept 

pentru că m-ați tras 

fără pumni, acolo în salonul acela din Bronx. 

(din "Poemul de ziua bunicului pentru o prostie de 

aprilie") 
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Un exercițiu de dragoste 

 pentru Jackson Allen 

Prietenul meu poartă eșarfa mea la brâu. 

Îi dau pietre lunare 

El îmi dăruiește scoici și alge marine. 

El vine dintr-un oraș îndepărtat și eu îl întâlnesc 

Vom planta vinete și țelină împreună. 

El îmi împletește pânză 

 

                   Mulți au adus daruri 

                   Îl folosesc pentru plăcerea lui 

                   Mătase și dealuri verzi 

                   și berze de culoarea zorilor 

 

Prietenul meu umblă moale ca o țesătură în vânt. 

El îmi luminează visele. 

El a construit altare lângă patul meu. 

Mă trezesc în mirosul părului său și nu-mi pot aminti. 

numele lui, sau al meu. 

** 

 

Fereastra 

DE DIANE DI PRIMA 

tu ești pâinea mea 

și linia părului 

zgomot 

al oaselor mele 



55 
 

tu ești aproape 

marea 

 

nu ești o piatră 

sau sunet topit 

Cred că 

nu ai mâini. 

 

Acest fel de pasăre zboară cu spatele 

și această dragoste 

se lovește de un geam 

unde nici lumina nu vorbește 

 

Ăsta nu e timpul  

pentru încrucișarea limbilor 

(nisipul de aici 

nu se schimbă niciodată) 

 

 

Eu cred că 

mâine 

te-a întors cu degetul 

și tu vei 

străluci 

și vei străluci  

nefolosită și clandestină 
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Sarojini Naidu 

În bazarurile din Hyderabad 

Ce vindeți voi, negustori?  

Bogate sunt mărfurile voastre,  

Turbane de purpură și argint,  

Tunici de brocart purpuriu,  

Oglinzi cu panouri de chihlimbar,  

Pumnale cu mânere de jad. 

Ce cântăriți, vânzători?  

Șofran, linte și orez. 

Ce măcinați, fecioarelor? 

Lemn de santal, henna și mirodenii.  

Ce alegeți, 0 voi, vânzătorilor ambulanți? 

Piese de șah și zaruri de fildeș. 

Ce confecționați, 0 voi, bijutieri?  

Brățară, brățară de gleznă și inel,  

Clopoței pentru picioarele porumbeilor albaștri,  

Fragili ca o aripă de muscă de dragon,  

Și brâuri de aur pentru dansatori,  

Sabie de aur pentru rege. 

Ce strigați, o, voi, fructarilor?  

Citron, rodii și prune.  

Ce cântați voi, muzicanți? 

Citeră, sarangi și tobă.  

Ce cântați voi, 0 magicieni?  
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Vrăji pentru veacurile ce vor veni. 

Ce împletiți, 0 florărese?  

Cu ciucuri de azur și roșu?  

Coroane pentru fruntea mirelui,  

Coronițe pentru a-i împodobi patul,  

Cearșafuri de flori albe proaspăt adunate.  

Pentru a parfuma somnul morților. 

                                               * * 

Sarojini Naidu -născută Chattopadhyay;  (1879 -  

1949) a fost o activistă politică, feministă și poetă 

indiană. Susținătoare a drepturilor civile, a 

emancipării femeilor și a ideilor anti-imperialiste, a 

fost o personalitate importantă în lupta Indiei pentru 

independența față de regimul colonial. A fost, de 

asemenea, prima femeie indiană care a devenit 

președinte al Congresului Național Indian și care a fost 

numită guvernator al unui stat indian (Provinciile 

Unite). 

Activitatea literară a lui Naidu ca poetă i-a adus 

supranumele de "privighetoarea Indiei" de către 

Mahatma Gandhi, datorită culorii, imaginii și calității 

lirice a poeziei sale. 

Născută într-o familie bengaleză din Hyderabad, 

Chattopadhyay a fost educată la Madras, Londra și 

Cambridge. După perioada petrecută în Anglia, unde a 

lucrat ca sufragistă, a fost atrasă de mișcarea 
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Congresului Național Indian pentru independența 

Indiei față de dominația britanică. A devenit parte a 

mișcării naționaliste indiene și a devenit o adeptă a lui 

Mahatma Gandhi și a ideii sale de auto-guvernare.  A 

fost numită președinte al Congresului Național Indian 

în 1925, iar mai târziu a devenit guvernator al 

Provinciilor Unite în 1947, devenind prima femeie care 

a deținut funcția de guvernator în Dominionul Indiei. 

Poezia lui Naidu include atât poezii pentru copii, cât și 

altele scrise pe teme mai serioase, printre care 

patriotismul, și tragedie. Publicată în 1912, "În 

bazarul din Hyderabad" rămâne una dintre cele mai 

populare poezii ale sale 
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Li Bai   * 

 

 

 

 

 

 

Singurătatea nopții 

   

A fost la o petrecere cu vin... 

Am zăcut în somn, fără să știu. 

Florile suflate au căzut și mi-au umplut poala. 

Când m-am trezit, încă beat, 

Păsările plecaseră toate la cuiburile lor, 

Și rămăseseră doar câțiva dintre camarazii mei. 

M-am dus de-a lungul râului - singur în lumina lunii. 

                                    ** 

 

Zazen pe muntele Ching-t'ing 

  

Păsările au dispărut de pe cer. 

Acum se scurge și ultimul nor 
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Stăm împreună, muntele și cu mine, 

până când doar muntele rămâne. 

                              

                                              ** 

  

Plângerea scărilor de giuvaier 

  

traducere de Ezra Pound 

 

Treptele de giuvaiere sunt deja destul de albe de rouă, 

E atât de târziu încât roua îmi îmbibă ciorapii de tifon, 

Și am lăsat jos perdeaua de cristal 

Și privesc luna prin transparența toamnei. 

 

 Explicații 

Scări de giuvaiere, deci un palat.  

Supărare, prin urmare există ceva de care să te 

plângi.  

Ciorapi de tifon, deci o doamnă de curte, nu o 

servitoare nemulțumită. Toamnă senină, prin urmare 

nu are nicio scuză din cauza vremii. De asemenea, a 

venit devreme, căci roua nu doar a albit scările, ci i-a 

îmbibat ciorapii. Poemul este deosebit de apreciat 

pentru că femeia nu rostește niciun reproș direct. 

 

                                              ** 
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SCRISOARE din EXIL 

 

Din limba chineză a lui Rihaku (Li Po), considerat de 

obicei cel mai mare poet al Chinei: scrisă de el în exil, 

în jurul anului 760 d.Hr., consilierului de război, 

moștenitorul lui Sho, "amintindu-și de vechea lor 

prietenie " 

 

So-Kin din Rakuhoko **, vechi prieten,  

îmi amintesc acum  

Că mi-ai construit o tavernă specială, 

 în partea de sud a podului de la Ten-Shin. 

 Cu aur galben și bijuterii albe am plătit pentru 

cântece și râsete, 

 Și ne-am îmbătat lună de lună, uitând de regi și 

prinți. 

 Oameni inteligenți veneau năvală, de pe mare și de la 

granița de vest,  

Și cu ei, și mai ales cu tine, nu era ceva în conflict   

Și nu au făcut nimic din traversarea mării sau a 

munților.  

De-ar fi putut să fie din această frăție. 

 Și ne-am vărsat cu toții  inima și mintea...  și fără 

regrete. 

 Și apoi am fost trimis în South Wei, înăbușită în 

crânguri de lauri,  iar tu la nord de Rakuhoko,  
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Până când nu am mai avut nimic altceva decât 

gânduri și amintiri între noi. 

Și când despărțirea a ajuns la cel mai cumplit moment  

ne-am întâlnit și am călătorit împreună în Sen-Go. 

_______________ 

** Cartierul Rakuhoku se află la nord de centrul 

orașului Kyoto și a fost considerat mult timp un loc de 

întâlnire pentru artiști și meșteșugari tradiționali. 

Aici se află temple fabuloase și străzi pline de copaci, 

pline de magazine și cafenele pitorești și o magnifică 

vilă imperială. 

 * Poet chinez din timpul dinastiei Tang, Li Bai 

(cunoscut și sub numele de Li Po, Li Pai, Li T'ai-po și 

Li T'ai-pai) s-a născut probabil în Asia Centrală și a 

crescut în provincia Sichuan. A plecat de acasă în 725 

AD pentru a rătăci prin Valea râului Yangtze și a scrie 

poezii. În 742 a fost numit la Academia Hanlin de către 

Împăratul Xuan Zong, deși în cele din urmă a fost 

expulzat de la curte. L-a slujit apoi pe Prințul de Yun, 

care a condus o revoltă după Rebeliunea An Lushan din 

755. Li Bai a fost arestat pentru trădare; după ce a fost 

grațiat, a rătăcit din nou prin Valea Yangtze. A fost 

căsătorit de patru ori și a fost prieten cu poetul Du Fu. 

Li Bai a scris ocazional versuri și poeme despre propria 

viață. Poezia sa este cunoscută pentru imaginile sale 

clare și tonul conversațional. Opera sa a influențat o 
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serie de poeți din secolul al XX-lea, printre care Ezra 

Pound și James Wright.  
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Jericho Brown 

Așa arată moartea noastră. 

Tu crezi în soare. Eu cred 

că nu te pot iubi. Întotdeauna va fi aproape, 

A spus profesorul nostru preferat înainte de 

a descărca arma  în gura lui. 

Am împlinit 29 de ani, așa cum orice bărbat se 

transformă 

În somn, neștiind de pământul 

care se mișcă sub el, cu plăcile sale tectonice 

și locurile lor, în dezacord perpetuu. 

Hai să ne luptăm, dragă. Ai 
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Doar atât de mult timp, un om care se transformă 

În somnul lui, așa că fac o poză. 

Nu mă voi uita la ea, desigur. E o fotografie. 

Partea lui rea, Mr. Hyde, gaura... 

În capul unui soț,  acel O 

Din gura soției sale. În fiecare seară, 

Iau o pastilă. Dacă ratez una, mă duc. 

Dacă ratez două, am pierdut. Hotelurile 

Mă plictisesc, doar dacă nu am o vedere la munte, 

o cameră în care mobilul meu nu funcționează, 

și nu ai nimic de făcut decât să vezi 

Soarele cum apune în pământul 

Care ne leagănă ca orice sicriu. 

 

                                             ** 

Banda 1: Viața luxuriantă 

  

Femeia cu microfonul cântă pentru a te răni, 

Să te vadă cum dai din cap.  

Microfonul poate la fel de bine 

Să fie o curea de piele. Conduci spre centrul orașului 

Pentru a fi biciuit de o voce de femeie. Poți simți 

Diferența dintre o curea de piele și vocea unei amante 

E limba… unui iubit. O limbă de amant ar putea să-ți 

spună cățea, 

Un termen de afecțiune de unde vii tu, un fel de 

compliment precedat de cuvântul "cântă" 
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în anumite cluburi de noapte.  

O limbă mică și luxuriantă 

Pe care o ai: poți striga, Cântă târfă, Te iubesc, 

Cu un pahar de vin la sfârșitul fiecărei fraze 

De pe același scaun de bar în fiecare sâmbătă seara, 

dar nu poți... 

Să-ți amintești de cureaua de piele a tatălui tău fără să 

tresari . Asta o mulțumește pe ea, femeia 

Cu microfonul. Ea nu vrea să distreze 

Nici eu. Vorbește-mi în limba unui îndrăgostit... 

Spune-mi târfa ta, și voi cânta toată noaptea. 

___________________ 

        Prima carte a lui Jericho Brown, Please (New 

Issues, 2008), a câștigat premiul American Book 

Award, iar cea de-a doua carte a sa, The New 

Testament (Copper Canyon, 2014), a fost numită una 

dintre cele mai bune cărți de poezie ale anului de 

Library Journal și a primit premiul Anisfield-Wolf 

Book Award. Cea de-a treia colecție a sa, The Tradition 

(Copper Canyon, 2019), a câștigat Premiul Pulitzer 

pentru Poezie și a fost finalistă la numeroase premii, 

inclusiv la National Book Critics Circle Award. Poemele 

sale au apărut în Nation, New Republic, New Yorker, 

Paris Review, Time și în mai multe volume ale 

antologiilor The Best American Poetry.  
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Ada Limón   * 

 

 

 

 

 

 

Cum să triumfi ca o fată  

   

Îmi plac cel mai mult iepele, 

cum fac totul să pară ușor, 

ca și cum ai alerga cu 40 de mile pe oră 

este la fel de distractiv ca și cum ai trage un pui de 

somn.  

Îmi place stilul lor de a se lăuda, 

după ce câștigă. Urechile sus, fetelor, urechile sus! 

Dar, în principal, să fim sinceri, îmi place 

că sunt doamne. Ca și cum acest mare 

animal periculos este și el o parte din mine, 

că undeva în interiorul  

pielii delicate a corpului meu, acolo pompează 

o inimă de cal femelă de 2,5 kg, 

uriașă cu putere, plină de sânge. 
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Nu vrei să crezi asta? 

Nu vrei să-mi ridici cămașa și să vezi 

uriașa mașină de geniu care bate 

care gândește, si știe, 

că va fi prima la finiș. 

 

Contractul: Am dori ca discuția să fie bilingvă 

  

Când vii, adu-ți sacoul maro… 

ca să fim siguri că vom mulțumi 

  

finanțatorii. Vreți să bifați acest 

rubrică; solicităm o subvenție. 

  

Aveți vreo poezie care să vorbească 

adolescenților cu probleme? Bilingv este cel mai bine. 

  

Vrei să vii la cină 

cu patronii și să bem tequila? 

  

Vrei să ne spui poveștile care   

ne fac să ne simțim inconfortabil, dar nu complici? 

  

Nu o citiți pe cea în care 

ești exact ca noi. Născut într-o casă verde, 
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cu grădină, nu ne spune cum ai cules 

roșiile și le mâncai în țărână 

  

uitându-te la vulturii care ciuguleau 

oasele unei păsări pe drum. Povestește-ne despre   

  

tatăl tău care a furat capace de roți 

după ce un coleg a spus că asta e ce 

  

făceau cei ca el. Spune-ne cum a ajuns 

la întâlnire purtând un poncho 

  

și a încercat să-i vândă bărbatului capacele de roți, 

înapoi. Nu menționa că tatăl tău 

  

a fost profesor, vorbea engleza, iubea 

să facă bere, îi plăcea fotbalul, spune-ne 

  

din nou despre poncho, despre capacele de roți, 

cum le-a furat, cum a făcut chestia  

 pe care încerca să demonstreze că nu a făcut-o. 
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Soția 

  

Încă nu mă simt confortabil cu acest cuvânt, 

este un cuvânt scurt și curat care sună ca 

viața. Aseară, la cină, fetele mele singure 

au spus în semn de admonestare:  

"Nu este aprobat de soție" 

în legătură cu viitoarea călătorie a unui prieten.  

Ochii lor s-au rotit în sus și în jos și afară din 

capetele lor tinere și drăguțe. Soție, de ce nu 

sună ca o slujbă? "Am nevoie de o soție", celebra 

feministă scrie: "o soție care să-mi păstreze 

hainele curate, călcate, reparate, înlocuite 

când este nevoie." Un cuvânt care ar putea  

cu ușurință fi menajeră. O soție care să facă, să repare 

liniștește, onorează, ascultă... Casnică, 

pescăriță, soție rea, soție bună, ce   

cuvânt avem pentru cineva care se holbează mult timp 

dimineața, incapabilă să pregătească un ceai. 

În unele zile, ceainicul scoate aburi 

ca o sirenă de tren, e cea care plânge 

dimineața, cea care face o gaură 

în pământ și nu se poate opri din plâns, 

cea care vrea să te iubească, dar de multe ori 

nu se pricepe nici măcar la asta, cea care 
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nu vrea să fie ignorată 

de cât de mult vrea să fie a ta. 

 

Vară târzie după un atac de panică 

  

Nu mă pot dezbrăca de presiunea frunzelor, 

marginile lobate se înclină spre fereastră 

ca o privire masculină nedorită în spate, 

(vor să binecuvânteze, să binecuvânteze și să tacă). 

Și dacă în schimb vreau să mă duc la diavol? Scut 

în fața nebuniei care mă transformă. Hârâitul mașinii 

de cosit a vecinului, steagul roșu al cutiei poștale 

ridicat, un lătrat de câine de la trei case mai încolo, 

iată ce înseamnă o zi. Un cărăbuș pe lambriu, 

o ramură moartă care se rupe, dar nu se rupe, pietre 

de la mare alături de pietre de la râu, 

mesaje fără răspuns ca niște fantome în gâtlej, 

o sirenă care se îndreaptă spre oraș repetând 

că urgența nu este aici, demonstrând 

că această liniște abisală este doar acolo unde 

locuiești. 

________ 

 * Ada Limón a devenit cea de-a 24-a Poetă Laureată 

a Statelor Unite în iulie 2022. Limón este autoarea 

colecțiilor de poezie The Hurting Kind (2022, 

Milkweed Editions); The Carrying (2018, Milkweed 
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Editions), care a câștigat National Book Critics Circle 

Award for Poetry; Bright Dead Things (2015, Milkweed 

Editions), finalistă la National Book Award, National 

Books Critics Circle Award și Kingsley Tufts Poetry 

Award; Sharks in the Rivers (2010, Milkweed 

Editions); Lucky Wreck (2005, Autumn House Press, 

reeditată în 2021); și This Big Fake World (2005, Pearl 

Editions). 
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Agha Shahid Ali  

1949–2001 

Oameni de zăpadă 

  Strămoșul meu, un bărbat 

de zăpadă din Himalaya, 

a venit în Kashmir din Samarkand, purtând un sac 

de oase de balenă: 

moșteniri de la înmormântările marine. 

Scheletul său sculptat din ghețari, respirația lui arctică, 

a înghețat femeile în îmbrățișarea lui. 

Soția lui s-a dezghețat în apa cu sloiuri, 

bătrânețea ei, o clară evaporare. 

 

Această moștenire, 

scheletul lui sub pielea mea, a trecut 

de la fiu la nepot, 

generații de oameni de zăpadă în spatele meu. 

Ei bat în fiecare an la fereastra mea, 

cu vocile lor înăbușite de gheață. 

 

Nu, ei nu mă lasă să ies din iarnă, 

iar eu mi-am promis, 

chiar dacă sunt ultimul om de zăpadă, 

voi călări spre primăvară 

pe umerii lor care se topesc. 

Covorul Rugăciunii 
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Aceste intervale 

între zile 

cinci chemări la rugăciune 

 

femeile din casă 

înșirând legume  

pe fire groase 

 

rozete de ghimbir 

de ardei care foșnesc 

în toamna care se usucă pentru iarnă 

 

în aceste intervale acest covor 

parte din zestrea bunicii 

stă împăturit 

 

astfel încât umbra diavolului 

să nu profaneze 

Mecca, înfășurată cu eșarfa 

 

cu minarete de aur 

 apoi apusul de soare 

cheamă la rugăciune 

 

 

slujitorii care vin 
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cu covoarele lor de paie derulate 

rugându-se aici sau în grădină 

 

vara pe iarbă 

copiii dorind 

rugăciunile să se termine 

 

fruntea femeilor 

atingând piatra de mătase  

a sacrificiului lui Abraham 

 

piatra neagră a coborât 

din ceruri 

pelerinii în alb o înconjoară 

 

Anul acesta, bunica mea 

de asemenea pelerină 

la Mecca, ea plânge 

 

în timp ce piatra este dezvelită 

și plânge ținându-se    

de stâlpi. 

  

**  
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Antonia Pozzi 

 

 

 

 

 

Setea 

    

Acum vrei să-ți spun o istorie a peștilor  

în timp ce lacul se înnorează? 

Dar nu vezi cum bate setea în gâtul 

șopârlelor pe frunzele zdrobite? 

Pe pământ arici morți de toamnă 

s-au scufundat prin perișoare. 

Și tu mesteci tulpinile uscate: 

deja colțul buzei îți sângerează puțin. 

Și acum vrei să-ți spun 

istoria păsărilor? 

Dar în căldura de amiază, cucul sălbatic 

zboară singur. 

Și totuși cățelușul pierdut urlă printre mărăcini: 

poate calul de golf, alergând, 

i-a lovit botul cu o copită neagră.  
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Vreme rea 

   

În plasele de apă 

mănăstirea copilăriei 

a renăscut pentru mine. 

 

Unde te afli, 

scară albă? 

Te-am coborât 

printre lăcrămioare 

și pământul 

nu avea brazde. 

 

Acum, pe cărări îndepărtate 

un tovarăș se clatină, 

cărând un om mort. 

Pe fața lui 

pleoapele îi cad 

ca niște violete fără viață. 

 

Unde te afli  

scară albă? 
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Un țipăt 

se strecoară din mine: 

pământul a dispărut. 

 

Flăcări de fum parfumat 

de-a lungul drumului 

nu mai oferă adăpost 

în această ploaie. 

 

Disperare 

  

Eu sunt floarea de la un 

necunoscut buștean îngropat 

care pentru a fi în viață 

creează copii 

din întunericul 

pântec al pământului- 

 

Eu sunt o floare de gheață- 

înstrăinată 

de orice milă sau rugăciune umană 

și aerul din jurul meu 

e gol- 

fără suflare- 

umbrit 
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de chiparoși jalnici- 

 

O, cine îi va da florii 

corolei sale dureroase 

puterea finală 

de a îngropa sinele? 

 

______________ 

Antonia Pozzi (1912-1938) a fost poetă și fotografă 

născută la Milano și care s-a sinucis. Niciuna dintre 

poeziile sale nu a fost publicată în timpul vieții.  
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Constantin P. Cavafy 

 

 

Marea de dimineață 

 

Aici să mă opresc. Lasă-mă și pe mine să privesc 

Natura pentru o vreme. 

Marea de dimineață și cerul fără nori 

un albastru strălucitor, țărmul galben: toate 

luminate, frumoase și mărețe. 

 

Aici, lăsați-mă să mă opresc.  

Să mă prefac că acestea sunt ceea ce văd 

(le-am văzut cu adevărat pentru o clipă când m-am 

oprit prima dată) 

în loc să văd, chiar și aici, fanteziile mele, 

amintirile mele, icoanele plăcerii. 
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Jóhann Hjálmarsson 

Puntea de observare   * 

Acest poem care face parte din viața mea 

trebuie să trăiască mai departe ca și viața mea: 

Soarele Aragonului 

ajungând până la mine. Zăpada se topește 

în timp ce cade pe pantele din Moncayo. 

O zi de aprilie în care totul pare viu. 

 

Sunetul clopotelor se impregnează  

în umbrele vechi de secole, 

iar fluturii colorați se rostogolesc în vânt, 

plutesc deasupra mea 

și se așează pe cartea mea, 

care zace uitată în mâinile mele. 

 

* "Acest poem este un exemplu al stilului târziu al lui 

Hjalmarsson de "poem deschis", care încorporează 

detalii comune și banale din viața sa. El a comparat 

acest stil cu tradiția poeziei Zen din China și Japonia. 

Acest poem ilustrează minunat modul în care poetul 

se dă la o parte după primele două versuri și invită 

peisajul să își spună povestea într-o zi însorită din 

Aragon în 1997. Există o calitate cinematografică în 

acest poem - începe cu un cadru larg, apoi se întoarce 
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spre oraș, prin străduțele înguste și străvechi și, în 

cele din urmă, spre el, pe puntea de observație." 

- Christopher Burawa- 

  Jóhann Hjálmarsson, născut pe 2 iulie 1939 la 

Reykjavík, a fost un poet, traducător și critic literar 

islandez. Este autorul a șaptesprezece cărți de poezie, 

șase culegeri de traduceri, cinci antologii de poezie 

islandeză și șase cărți de rezumate. A murit la 27 

noiembrie 2020.  
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