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NOTĂ 

 

  Acest volum conține poezii originale și 

traduceri din engleză, într-un mixaj asincron timpului 

cronologic. 

Am adăugat imagini artificiale create pe teme luate din 

texte și predate programului NightCafe care din text 

și o imagine de pornire produce un rezultat total 

aleatoric. 

  Nu sunt convins că este vorba de artă vizuală 

aici, ci de surprindere și o curiozitatea firească pentru 

produsul unei mașini.  Dar merită experiment 

și cercetare, ca orice ramură nouă a activității umane.  

  La traduceri recomand doi scriitori de 

excepție:  

Soldatul - poet britanic Siegfried Sassoon  și  poetul 

gay Saeed Jons, ambii tratând cu talent aventura vieții 

lor personale, din două diferite unghiuri de vedere.  

  O alta recomandare  este secțiunea traducerilor  

din Yehuda Amichai poetul israelian care mereu 

uimește  și emoționează prin acel Dasein personal care 

nu-l vom găsi la nici un alt poet. 

Lectură plăcută! 

AG  
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Götterdämmerung 
 

                                                Pe o muzică de Wagner   

 

 

Zei? care zei? Unde sunt? 

întreabă obosit eroul 

la apusul zilei, la sfârșitul câmpului de luptă 

între oase frânte și mâini retezate 

stă el Wagner 

cu bagheta sa ridicată în aerul 

din fildeș și argint cunună, 

la apus de viață, 

după câteva războaie nefericite eroul  

o legenda spulberată, visul și ocara națiunii sale 

iar pe maestrul de sunet, un tânăr blond și visător   

cu ochi albaștrii, la început de carieră  

cu speranțe mari cât cerul  

de peste Berlinul distrus 

acum curățat de avioane și bombe incendiare 

străpuns doar de bravele 

triluri ale trompetelor aurii  

legate cu șnururi groase de pieptul martirilor 

în aerul respirat de cai și mareșali,  

de Herr Doktor și secretara sa Else 

toți în căutarea adevărului absolut  

a acelui dasein heideggerian, nemișcat 

în mișcarea lui perpetuă 

eliptică în jurul soarelui spre apusul fantastic 

al zeilor ce se sinucid în marea 

mereu mai roșie, mai sângerie 
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până la o durere care nu mai doare 

alinată de vederea tinerei femei 

care își aranjează ciorapii de mătase  

cu gestul pasionat 

al dorului de pace care va veni ea 

peste un oarecare scurt timp... 

 

AG 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkOiKy6sXfM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nkOiKy6sXfM
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Un cântec în baie 

 

Evreule tronul va fi răsturnat după sau înainte de sfârșit - 

oricare ar fi sfârșitul - atunci trebuie să ne reajustăm uitând-

paradisul care are uneori un gust de soare mucegăit - când 

mă gândesc la soare vreau să mă gândesc la Acco, la 

Ashkelon, la Tel Aviv - dar când mă gândesc la soare vreau 

să simt sub piele soarele californian, cel pe care nu l-am 

văzut niciodată - acel pământ-mamă care te hrănește - și 

dorința își face loc în ceea ce poate se va întâmpla, nu 

contează prea mult dacă se va întâmpla - la sfârșit, 

paradisul pune tronul la loc - nu spun că scaunul se ridică 

din nou în picioare - nu spun că se ridică - dar nu este ceva 

care trebuie îndreptat și cred că ideea de paradis în sine este 

păcăleala care mă deranjează - în Coran unii își amintesc 

mai ales de fecioarele oferite martirilor - ar trebui să se 

pună capăt acestor sacrificii,   - bineînțeles că trebuie 

restaurate fecioarele și mamele - pentru vacanțele din 

Turcia nu ar avea rost să mergi altunde , pentru că, spunea 

profetul, Țara este șoldul mamei tale - cinstește șoldul 

mamei tale, spunea el - nu-ți spunea să te strangulezi cu 

cordonul ombilical - dar mama ta, evreica, este un tărâm 

promis - trebuie să mergi acolo o singură dată - țara mamei 

mele este un cordon de bucurie - este un cântec în baie - un 

trandafir - mama mea își amintește de baie - toți copiii  ei 

sunt frumoși - și paradisul, știi, este o mamă în care 

călătorești doar o singură dată-un refren care rămâne ca un 

puls îndepărtat-nu suntem perfecți, dar nu suntem nici 

imperfecți... 

AG 
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Fără titlu 
 

nici vorbă de săruturi și alte fandoseli. mi-a ajuns să cunosc 

psihologi, dentologi, caprozari și felceri de gintă zurlie. Mă 

fotografiez în umbră umbrelor, întunericul abisurilor negre 

și ce văd? Un bătrân bădăran, bălos, bitrofic, bidirectionat 

cu biciul. Mi se rupe de tandrețea ta Mirza, eu am nevoie 

de o slujnică care să mă ducă cu căruciorul de invalid la 

răsadul în care am plantat marijuana zilelor mele. Mă întind 

gol pe pian ca să simt răceală clapelor negre, cele albe îmi 

dau fiori de Paris sub ocupație. Apăs la întâmplare octavele 

dezmățate din rue Gogol unde te întâlneam doar manta pe 

tine udă ploaie lacrimi. Aveai buzunarele mari, pline cu 

manuscrise iluminate cu aur și borangic de  salpetru , 

neîndoindu-te de puterea iubirii tale. Străluceai. Se 

aprindeau felinarele peste Sena de atâta dăruire fără a cere 

nimic. Niște fetițe fascinate de tine se opreau din jocul 

mirliton a deux crapaud izbucnind în plâns fanatic și mai 

era și soldatul fără un ochi care în genunchi își cerea 

penitență. Ne-am așezat toți trei pe o bancă sub un platan 

falnic notat botanic XV care nu dădea roade, cineva 

scrijelise numele tău Mirza pe scoarță și o inima străpunsă 

de o săgeata care nu te găsea, ne penetra  

pe noi cu un vaiet lung, greu, fără de scăpare, 

oricât  îmbrățișarea  era strânsă, tot ne scăpai printre 

degete, alunecând umedă și placidă spre 

poartă mare desenată între flori negre cu culoarea perfectă 

a unei zile de doliu.. 

 

AG 
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Chanson de geste 

 

 

Roland * scrie micul său cântecel. Îl numește 

Tăiței la chitară. Compune fără să fie prezent. 

Iar eu îi spun cântă!... pentru un scop nobil 

ca aerul care cu atmosfera lui ne apară de meteoriți 

În izolarea mea, sunt o albină care știe 

că umbrele adânci din faldurile unei flori 

pot fi capcane. 

Nu știe ce este un buchet, mintea ei este redusă  

Un șir de lalele în Olanda ar deruta-o și ar muri de foame. 

Roland nu are albine în gânduri  

Se dă cu  lavandă, cu pudră și mușcă din cozonacul cu 

miere 

Nu există conexiuni între ce zic eu și mersul lumii. 

Ca și diferența dintre crizantemă și criză, 

Diferența dintre timp și ceas, 

Diferența dintre un pat și un breakfast. 

  

 

* Cântecul lui Roland ( La Chanson de Roland- sec XII) 

este cea mai importantă epopee eroică a literaturii 

franceze. 

  

 

AG 
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Ce fel de țară e asta? 
 

Am renunțat la consecințe, 

la disperare   

sau la pasiune? Nu pot blama 

niciuna dintre ele. În fiecare zi  

o fărâmă de amărăciune face 

umbră la marginea câmpului meu  de vedere.  

Corpul meu se aprinde în   

scaunul acestei întrebări milenare 

cand vom fi alungați  

în canalul din stradă? 

  

Să privim granița 

încremenită de apă, o curbă amniotică  

de-a lungul țărmului. Singura mea vină 

este că am fost purtat, 

adus cu promisiuni... 

Am crezut că pot răzbi 

urcușurile, războaiele, cultura. 

 

Dar peste noi pluteau Golemi, 

cu aripi încolăcite așa cum au dracii 

catedralelor 

vorbind în șoaptă de la o ureche la alta,  

clătinând micile lor cranii de piatră  

Am înțeles că prima milă   

a scufundării este orbirea, lumina acelor parașute colorate 

tragerea,  reculul  

aproape atingându-mi plămânii 

ura semenilor. 

  

AG 2022   
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Muzeul lucrurilor pierdute 
 

Tristă e furtuna obiectelor care devin lucruri, 

pierdute, obosite de căutarea stăpânului 

așa cum și eu le caut. Întruchipez tot ceea ce urăște 

la el însuși. Oamenii nu se înlocuiesc între ei 

 

așa cum fac lucrurile. Cineva 

pentru care joia înseamnă sport 

ar putea umple miercurea cu o altă 

realitate, mai calmă. 

  

la fel,  vocea pierdută 

a unui  ventriloc aduce murmure și epitetul buzz care 

devine stare de spirit. Este imposibil să știi cu adevărat 

ce înseamnă o excursie la Niagara din filme. 

 

Nu mai puțin statistic pentru că este adevărat. 

Eu ca poet nu satisfac. Dragi ființe, cum aș putea 

să interpretez în mod responsabil incomprehensibilul  

sufletului? Unde mă aflu eu în el? 

 

Imaginația, întreagă, dar incompletă, 

își simte limita. Gesturile de la ferestrele autobuzului 

care trece printr-un oraș a cărui limbă nu o vorbește 

nimeni. 

O dilemă de nerezolvat, ca femeile care ne scot din min 

 

AG 
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Cloment 
 

am un cloment * pentru tine 

de fapt 88 

diverse molecule aglomerate 

în ceva viu 

eu cu barba mea 

fără monoclu 

 

dar exist, mă zbat, respir și caut sudul în planul 

zilelor la fel de rele/bune/ neutre/ de război / calme 

/panicate 

pregătiri de explozie nucleară  

iarnă globală 

ochelari de plumb,  

planete dispărute  

 

afară  

un corb orb 

doi iubiți pe o bancă  

trei pitici din porțelan grețos colorat 

o realitate minus pisica lui Schrödinger 

totul brut, fals, eu alergând etern pe banda Möebius  

fără să te găsesc... 

   

 

* cloment = nume inventat de un program IA pentru un 

monument neinventat  

 

 

 

AG 
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Un comentariu de la Elsa Tofan Dorval 
 

Căutarea, în punctul comun cu sfidarea 

Formatului oficial recunoscut, laxismul 

Devenit intolerabil, exprimat în paradele 

Portocalii și magenta aceleași culori tari 

Pe butoanele distribuitoare de material 

Nuclear și, dacă nu ma înșel, aceleași pe 

Mânerele brancardelor care transporta 

Resturi de izotopi radioactivi, timpul s-a 

Fracționat între ce ar trebuit și nepăsare 

Nimeni nu își reproșează nimic, iertarea 

Se obține completând un formular A patru. 

Un an nou vine toamna.  

Noi căutăm,  

Tu cauți. 
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Un lament pentru Ucraina 
 

Chestionar 

Au rămas doar ruine sau doar un nume ? 

Deasupra noastră soarele își dublează aclamațiile   

 

Soare, filtrat de fum și pomii smulși din pământ ... 

imaginea lui pusă într-o ramă-document pentru oameni 

 

Psalm 

 

Ce zgomot fac lacrimile care se scriu singure... 

Iată fiecare cuvânt pe care l-am folosit ca o flacără   

Îmi amintesc de vinul tău înainte ca aceste tancuri... 

Acum lumea zace frântă. Este la fel și pentru tine? 

 

Fotografie 

 

Pentru că în acest război ochii sunt de două feluri 

de oțel sau de ură, nu există Dumnezeu la mijloc. 

Ceva ca un fum se ridică din depărtarea stinsă ... 

A cui casă s-a găsit în drumul focului care te-a ocolit pe 

tine? 

 

Date personale 

 

Locul de naștere al cuiva e bombardat până la dispariție  

Noi cei departe cântăm un imn pentru tine? 

 

Constatări  

 

Îngerul istoriei poartă toate expresiile deodată. 

Uite, aripile lui sunt în flăcări pentru tine țară. 

 

Semnături 
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Încă multe zile ploaia va continua să cadă... 

O voce va spune: "Doamne, ard de rușine pentru ce se 

întâmplă". 

 

Concluzii 

 

Dumnezeu a lăsat balanța să-i cadă.   

Și nu au rămas destule flori pentru morminte. 

  

  

 

Cayucos 
 

Eduardo C. Corral * 

 

 

bărci folosite de emigranții africani pentru a ajunge în 

insulele spaniole 

O fată care doarme sub o plasă de pescuit 

Sandale de culoarea mandarinei 

În largul coastei Marocului 

 

O ploaie sub clar de lună, scheletul lui Dumnezeu 

Scoarță, barcă, barcă de pescuit, șalupă, skiff... 

"Fiecare cu un suflet plin de parfumuri" 

Zi după zi petrecută modelând 

 

Un ghem de ceară într-un canar 

O lampă mică, o lampă mică 

A sosit cuvântul "contrabandă" 

În engleză în secolul al XVI-lea, prin intermediul limbii 

spaniole 

 

Aruncă-ți umbra peste bord. 

Proverbe, binecuvântări zgâriate în lemn 

Gudronul din țara mea mai bun decât mierea altora 
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Pentru Francisco X. Alarcón (1954-2016) 
 

Eduardo C. Corral 

 

 

Ai făcut roșiile să râdă 

Și m-ai avertizat 

că unele cuvinte mor în cuști.                                           

 

Te-am întâlnit prima dată în deșert. 

 

Ai ars salvie, ai salutat, 

fiecare din cele patru direcții 

cu silabe pline de pene. 

 

Ritualul m-a stânjenit... 

corpul tău robust, corpul tău 

și zâmbetul tău răutăcios nu m-au deranjat.                 

 

Erai familiar.                                

 

Prima poezie pe care am scris-o 

care suna ca mine 

a fost un ecou al operei tale.                  

 

Copal, popote, tocayo, cacahuate: 

tu m-ai învățat că spaniola 

este o limbă colonială. 

 

Câțiva bătrâni mezoamericani 

credeau că există o a cincea direcție. 

 

Nu cerul sau pământul 

ci persoana de lângă tine. 

 

Mă întorc cu fața la tine, maestre. 
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Te salut. 

Tahui. 

 

*  Eduardo C. Corral este un poet american și profesor 

asistent MFA în cadrul Departamentului de Engleză de la 

NC State University. Prima sa colecție, Slow Lightning, 

publicată de Yale University Press, a fost câștigătoarea 

premiului Yale Younger Series Poets din 2011, devenind 

astfel primul laureat latino-american al acestui premiu. 

Lucrarea sa din 2020, Guillotine, a fost distinsă cu 

Lambda Literary Award 2021 pentru poezie gay și a fost 

inclusă pe lista lungă pentru National Book Award for 

Poetry 2020. 

 

 

                                                *** 

 

 Hannah Ensor și Laura Wetherington 
 

Simțire nr.  4  - Laura Wetherington 
 

 

În meditație, gândul meu conducător 

a devenit mai specific: furioasă. capitală. complotistă. 

Ce este nimicul dinaintea furtunii? Am încercat 

să fiu tzim tzum. Am încercat să uit cuvântul MARTIR. 

Atât de multe părți din viața mea sunt așa, ca atunci când 

îmi vine gândul 

și îl țin în mine. Sunt un fluier de ceainic foarte strident. 

Înțeleg ce vrei să spui 

în legătură cu soarele care este ascuțit.  

Explicația mea de ce, 

nu este științifică. Râsul formează rudenii.  

Râsul este un mod 

de a spune că te aud. Sau aici suntem.  
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Stând într-o cameră se creează o cameră 

pe care o purtăm cu noi. Poate fi mare, dacă vreți. 

Îți poate cuprinde prietenii. Unele sentimente sunt 

deocamdată 

iar alte sentimente sunt pentru mai târziu.  

Cred că ne putem face homosexuali unii pe alții prin 

ascultare.  

Tot uit de ziua de azi. Ai primit scrisoarea mea? 

Mi s-a închis beregata și am pus paranteze în jurul ei. Nu 

pot să nu observ  

cât de multe dintre sentimentele mele sunt legate de 

gândire. 

 

                                           *** 

  

 

Cameron Awkward-Rich * 

 

Pentru cei rămași 
 

Uneori nu mori când ar trebui să mori 

Și acum am de ales 

Să repar o lume sau să construiesc 

una nouă în corpul meu 

 

O ușă albă se deschide. 

într-un loc plin de ciudățenii. 

lumina aurie, atât de auriu catifelat 

 

e ca lumea în care 

strig 

toți prietenii mei sunt acolo 

toți cei pe care îi iubim 

sunt încă în viață, adunați. 
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la malul mării 

ca niște constelații 

 

rudele mele de miere 

lumina e de miere 

sub cer 

o grădină cu tulpini albastre 

 

muguri albi de lună 

strălucirea de marmură  

la focul îndepărtat și pâlpâind 

 

trupul întreg luminos... 

cu aripi pline de viață. 

cu orele zilei frumoase 

pe o planetă fără nume 

 

Oh, prietene, prieteni ai mei... 

înfloriți cum trebuie, sălbatici 

până când vom fi liberi. 

 

 

* poet, academic, profesor 
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SIEGFRIED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Siegfried Loraine Sassoon  (1886 -  1967) a fost 

un poet de război, scriitor și soldat englez. Decorat pentru 

curaj pe Frontul de Vest,a devenit unul dintre cei mai 

importanți poeți ai Primului Război Mondial. Poezia sa a 

descris atât ororile din tranșee, cât și satirizarea pretențiilor 

patriotice ale celor care, în opinia lui Sassoon, erau 

responsabili pentru un război alimentat de un naționalism 

agresiv.  Sassoon a devenit un punct focal al disidenței în 

cadrul forțelor armate atunci când a protestat singur 

împotriva continuării războiului în "Declarația soldatului" 

din 1917, care a culminat cu internarea sa într-un spital 

psihiatric militar; acest lucru a dus la formarea unei 

prietenii cu Wilfred Owen, care a fost foarte influențat de 

el. Ulterior, Sassoon a fost aclamat pentru lucrările sale de 

proză, în special pentru autobiografia sa ficțională în trei 

volume, cunoscută sub numele colectiv de "trilogia 

Sherston". 
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Soluție 

  

Angoasa pământului ne absolvă ochii  

Până când frumusețea strălucește în tot ceea ce vedem.  

Războiul este flagelul nostru; totuși războiul ne-a făcut 

înțelepți,  

Și, luptând pentru libertatea noastră, suntem liberi. 

  

Groaza rănilor și mânia vrăjmașului,  

Și pierderea lucrurilor dorite; toate acestea trebuie să 

treacă.  

Noi suntem legiunea fericită, pentru că știm  

Timpul nu-i decât un vânt de aur care scutură iarba. 

  

A fost un ceas când ne era greu să ne despărțim  

De viața pe care doream să o împărțim  

nu mai puțin decât alții.  

Acum, după ce am revendicat această moștenire a inimii,  

Ce ne mai trebuie, camarazii și frații mei? 

 

           ** 

 

Istoria antică 

  
Adam, un vultur bătrân și brun în ploaie,    

Tremura sub măslinii săi biciuiți de vânt;    

Strângându-și bărbia ascuțită pe genunchii scorojiți,    

El gemea și mormăia creierului său întunecat;   

  

Cel mai mare dintre toți - a fost Cain!    

Un leu stăpân pe coline, pe care nimeni nu-l putea 

obosi;    

Iute ca un cerb; un armăsar al câmpiei. 

Flămând și feroce cu fapte de o uriașă ambiție. 
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Se gândea la Abel, blând și frumos... 

Un îndrăgostit cu dezastru scris pe față, 

Și cu floarea stacojie răsucită în părul strălucitor.    

'Temător să lupte; era o crimă de mai mare rușine? ... 

'Dumnezeu l-a urât mereu pe Cain' ... Și-a plecat capul... 

Omul sălbatic și slăbănog ai cărui frumoși fii erau morți. 

 

Atac 

  

 

În zori, creasta apare masivă și mohorâtă 

În purpura sălbatică a soarelui care strălucește,  

Filtrat, printre norii de fum care învăluie  

Panta amenințătoare cu cicatrice; și, unul câte unul,  

tancurile se târăsc și se prăbușesc cu fața la sârma 

ghimpată  

Barajul răcnește și se ridică. Apoi, neîndemânatic alunecă 

Cu bombe, tunuri, lopeți și echipamente de luptă,  

Oamenii se împing și urcă pentru a întâmpina focul.  

Linii de fețe gri, mormăind, mascate de frică,  

Își părăsesc tranșeele, trecând pe deasupra,  

În timp ce timpul trece în gol peste încheieturile lor,  

Și speranța, cu ochi ascunși și pumni încleștați,  

se zbate în noroi.  

O, Iisuse, fă să se oprească! 
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Plictis 

  

Casa e înghesuită: etaj după etaj rânjesc  

Și chicotesc la spectacol, în timp ce rândurile de cabotini  

De prostituate stridente, corul e beat de gălăgie;  

"Suntem siguri: Kaiserul iubește vechile și scumpele lui 

tancuri!" 

  

Mi-ar plăcea să văd un tanc coborând din loje,  

Să se clatine pe melodii de rag-time, sau "Home, sweet 

Home,"  

Și nu s-ar mai face glume în salonul de muzică 

Să râdă cineva de cadavrele ciuruite din jurul Bapaume. * 

_____________ 

* Bapaume - comună franceză lângă Pas de Calais,   

acolo  au avut loc lupte grele în ambele războaie 

mondiale 

 

  

Contraatac 
 

 Am câștigat primul nostru obiectiv cu câteva ore înainte 

În timp ce răsăritul se ivea  cu ochii clipind, 

Palid, nebărbierit și însetat, orbit de fum. 

Lucrurile păreau în regulă la început. Am ținut linia lor, 

cu bombardiere postate, tunuri Lewis bine plasate, 

și zgomotul lopeților care adânceau șanțurile puțin adânci. 

Locul era plin de morți; picioarele verzi și neîndemânatice 

cu cizme înalte, se întindeau și se târau de-a lungul 

șanțurilor. 

Și trunchiuri, cu fața în jos, în noroiul absorbant, 

Se bălăceau ca niște saci de nisip călcați în picioare  

și plini de nisip; 

Și fese goale îmbibate, ca niște covoare de păr, 

capetele umflate și înghesuite dormeau în noroiul de 

ghips. 
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Și apoi a început ploaia, - ploaia cea veselă și bătrână! 

Un soldat îngenuncheat pe mal, 

Privea peste dimineața înnegrită de ceață; 

Se întreba când se vor apuca Germanii de treabă; 

Și apoi, bineînțeles, au început câte cinci, apoi nouă 

Traversând, siguri ca soarta, și niciodată eșec. 

Mut în zgomotul obuzelor, el  privea cum totul 

explodează 

Scuipând pământ întunecat și sârmă cu rafale din iad, 

În timp ce giganții se dizolvau în valuri de fum. 

S-a ghemuit și a tresărit, amețit de frica galopantă, 

Bolnav de dorința de a scăpa, urând groaza sugrumată 

De gesturile măcelărite și frenetice ale morților. 

  

Un ofițer a coborât în șanț: 

"Stați pe loc și ocupați-vă să răspundeți cu foc!" A 

plecat... 

Gâfâind și țipând: "Comandă de foc... contraatac!" 

Apoi, ceața s-a ridicat. Bombardament pe dreapta 

Jos, bătrâna tranșee- mitraliere în stânga; 

Și figuri împiedicându-se în față. 

"Doamne, vin spre noi!" Gloanțele scuipau, 

Și el și-a amintit de pușca lui... foc rapid... 

Și a început să tragă cu sălbăticie... apoi o explozie... 

L-a zdrobit și l-a învârtit într-o parte, l-a făcut să cadă. 

Ca să urle și să se zvârcolească: nimeni nu l-a băgat în 

seamă; s-a înecat 

Și s-a luptat cu vălurile fluturând din întunericul 

înăbușitor, 

Pierdut într-o confuzie neclară de strigăte și gemete... 

Jos, și jos, și jos, și mai jos, s-a scufundat și s-a înecat, 

Sângerând până la moarte.  

Contraatacul a eșuat. 

 

                                           ** 
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Patul morții 
 

 A adormit și a fost conștient de tăcerea îngrămădită 

În jurul lui, neclintită ca zidurile neclintite; 

Fluide razele plutitoare de lumină de chihlimbar,  

Înălțându-se și tremurând în aripile somnului. 

Liniște și siguranță; și țărmul muritor 

Lipsit de valuri, fără de lună, al morții. 

  

Cineva îi ținea apă la gură. 

A înghițit, fără să se împotrivească; a gemut și a căzut 

Prin penumbra purpurie spre întuneric; și a uitat 

Pulsul și durerea de opium care-i era rana. 

Apa-calmă, alunecând verde deasupra barajului; 

Apa - o alee luminată de cer pentru barca lui,  

cu glas de pasăre, și mărginită de flori reflectate 

Și nuanțe tremurate de vară: în derivă,  

El a înmuiat mulțumit vâslele , și a suspinat, și a dormit. 

  

Noaptea, cu o rafală de vânt, era  dus în rai, 

Noaptea. Era orb; nu putea vedea stelele. 

Strălucind printre fâlfâiturile norilor rătăcitori; 

Ciudate pete de culoare, purpuriu, stacojiu, verde, 

pâlpâiau și se stingeau în ochii lui înecați. 

  

Ploaia - o auzea foșnind prin întuneric; 

Parfumul și muzica se împleteau ca un singur lucru; 

Ploaie caldă peste trandafirii care se lăsau în jos;   

care udă pădurile; nu ploaia aspră care mătură... 

În spatele tunetului, ci o pace care picură,  

care spală ușor și încet viața. 

 

S-a mișcat, mișcându-și corpul; apoi durerea... 

A sărit ca o fiară care dă târcoale, a apucat și a sfâșiat 
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Visele lui neclare cu gheare și colți. 

Dar cineva era lângă el; în curând s-a întins 

Tremurând pentru că acel lucru rău trecuse. 

Și moartea, care pășise spre el, s-a oprit și l-a privit.  

  

Aprinde-ți multe lămpi și veniți în jurul patului său. 

Împrumutați-i ochii, sângele cald și dorința de a trăi. 

Vorbiți-i, treziți-l, poate îl veți salva încă. 

E tânăr; a urât războiul; cum ar trebui să moară 

Când bătrânii cruzi luptători câștigă sigur? 

  

Dar moartea i-a răspuns: "Eu îl aleg pe el." Așa că a 

plecat, 

Și a fost liniște în noaptea de vară; 

Liniște și siguranță; și voalurile somnului. 

Apoi, de departe, zgomotul tunurilor. 

 

Sursa:   Bătrânul Vânător și alte poezii (1917) 

                                      ** 

 

Visători 
 

 Soldații sunt cetățeni ai tărâmului cenușiu al morții, 

care nu primesc dividende de pe urma zilelor viitoare.    

În marea oră a destinului ei stau, 

Fiecare cu dușmăniile, geloziile și durerile lui.    

Soldații au jurat să acționeze; ei trebuie să învingă    

Un apogeu înflăcărat fatalul climax al vieții lor. 

Soldații sunt niște visători; când încep să sune armele 

Se gândesc la casele luminate de foc, la paturi curate și la 

soții. 

 

Îi văd în adăposturi murdare, roși de șobolani, 

Și în tranșee ruinate, biciuite de ploaie,    

Visând la lucruri pe care le-au făcut cu mingea și bâte, 

Și batjocoriți de dorința fără speranță de a recupera    
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Sărbătorile, și spectacolele de film, și certurile, 

Și mergând la birou cu trenul. 

 

         ** 

 

Toată lumea a cântat 

  
Toată lumea a izbucnit brusc în cântec; 

Și am fost umplut de atâta încântare 

Așa cum păsările întemnițate trebuie să guste  libertatea, 

zburând sălbatic peste albul 

Livezilor  și câmpurile verzi-închise; 

clipind în fața ochilor. 

 

Vocea tuturor s-a înălțat deodată; 

Și frumusețea a venit ca soarele la apus: 

Inima mea a fost zguduită de lacrimi; și groaza 

S-a îndepărtat ... O, dar toată lumea 

Era o pasăre; Și cântecul era fără cuvinte;  

Cântecul nu se va termina niciodată. 

                                     

      ** 

 

Generalul 
  

"Bună dimineața, bună dimineața!", a spus generalul. 

Când l-am întâlnit săptămâna trecută, în drum spre  front. 

Acum, soldații cărora le zâmbea sunt majoritatea morți, 

iar noi blestemăm personalul - niște porci incompetenți. 

"E o carte de vizită veselă", i-a mormăit Harry lui Jack. 

În timp ce se străduiau să ajungă la Arras cu pușca și 

rucsacul militar. 

Dar i-a făcut pe amândoi de râs  

prin planul său debil de atac. 
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Glorie femeilor 

 
Ne iubiți când suntem eroi, acasă în concediu, 

sau răniți într-un loc onorabil. 

Voi venerați decorațiile; credeți 

Că politețea răscumpără rușinea războiului. 

Voi ne faceți obuze. Ascultați cu încântare, 

poveștile despre murdărie și pericol, cu mare drag. 

Încoronați ardoarea noastră de la distanță în timp ce 

luptăm, 

Și ne plângeți memoria când suntem uciși. 

Nu vă vine să credeți că trupele britanice "se retrag" 

Când ultima groază a iadului îi frânge și ei o iau la fugă, 

călcând în picioare cadavre orbite de sânge. 

         

        O, mamă germană care visezi lângă foc, 

        În timp ce tricotezi șosete pentru fiul tău 

        Fața lui e călcată mai adânc în noroi. 

 

Sursa: Contraatac și alte poezii (1918) 

 

 

Măreția fantomelor 

  

Când am auzit vorbe mărunte despre oameni mari 

Mă urc în pat; îmi aprind cele două lumânări; apoi 

Mă gândesc la ce s-a spus; și las deoparte 

Ceea ce a remarcat un oarecare și ce a răspuns altcineva. 

 

Au vorbit cu ușurință despre prietenii mei fără de moarte, 

(Lămpi pentru întunericul meu, mâini care mă ghidează 

acolo unde mă împiedic,) 

Citând, pentru scopuri de conversație superficială, 

Ceea ce Shelley a strigat, ceea ce Blake a murmurat 

cândva cu sălbăticie... 
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Cum pot ei să folosească astfel de nume și să nu fie umili? 

Eu am tăcut; supărat de ceea ce au rostit. 

Morții le-au lăsat moștenire viața; morții au spus 

Ceea ce aceștia nu pot decât să memoreze și să bâlbâie. 

                                            

        ** 

 

 

 

 

Inima umilită 

  
 

Mergi în căutarea ta, suflet. 

Exploatează calea dovedită de prezicerea timpului. 

A ta e conformă cu un mister deplin 

Eu nu sunt decât locuința ta bântuită de pasiune. 

 

Adu ce vești poți, 

Străin, iubit de inima umilită a trupului. 

Șoptește un cuvânt unui om muritor 

Din pacea de care el cere să te desparți. 

 

De aici, oaspetele meu, 

Sânge și oase se împrietenesc, acolo unde tu rămâi 

Până la plecare, pentru a împărtăși o căutare eternă. 

Eu nu sunt decât creierul care a visat și a murit. 

 

Sigfried Sassoon, "The Humbled Heart" din Collected 

Poems 1908-1956. 
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BIO 
 

  Siegfried Sassoon este cel mai bine amintit pentru 

poemele sale furioase și pline de compasiune despre Primul 

Război Mondial, care i-au adus recunoașterea publică și 

critică. Evitând sentimentalismul și patriotismul multor 

poeți de război, Sassoon a scris despre oroarea și 

brutalitatea războiului din tranșee și a satirizat cu dispreț 

generalii, politicienii și oamenii bisericii pentru 

incompetența și sprijinul orb acordat războiului. A fost 

cunoscut și ca romancier și comentator politic. În 1957 a 

fost distins cu Medalia Reginei pentru Poezie. 

 

Născut într-o familie evreiască bogată, numită uneori 

"Rothschild din Est", deoarece averea familiei a fost făcută 

în India, Sassoon a trăit viața liniștită a unui gentleman 

cultivat   înainte de Primul Război Mondial, ocupându-se 

de cele două interese majore ale sale, poezia și vânătoarea 

de vulpi. Opera sa timpurie, care a fost tipărită în mod 

privat în mai multe volume subțiri între 1906 și 1916, este 

considerată minoră și imitativă, puternic influențată de 

John Masefield. 

 

După izbucnirea Primului Război Mondial, Sassoon a 

servit în cadrul Pușcașilor Royal Welch participând la 

acțiuni în Franța la sfârșitul anului 1915. A primit o Cruce 

Militară pentru că a adus înapoi un soldat rănit în timpul 

unui foc intens. După ce a fost rănit în acțiune, Sassoon a 

scris o scrisoare deschisă de protest către departamentul de 

război, refuzând să mai lupte. "Cred că acest război este 

prelungit în mod deliberat de către cei care au puterea de a-

i pune capăt", a scris în scrisoare. La îndemnul lui Bertrand 

Russell, scrisoarea a fost citită în Camera Comunelor. 
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Sassoon se aștepta să fie judecat de curtea marțială pentru 

protestul său, dar poetul Robert Graves a intervenit în 

favoarea sa, argumentând că Sassoon suferea de șocul 

obuzelor și avea nevoie de tratament medical. În 1917, 

Sassoon a fost spitalizat. 

 

Counter-Attack and Other Poems (Contraatac și alte 

poeme) reunește unele dintre cele mai bune poeme de 

război ale lui Sassoon, toate fiind "lamentații sau satire 

realiste și dure", scrie Margaret B. McDowell în Dictionary 

of Literary Biography. Colecția ulterioară The War Poems 

of Siegfried Sassoon (Poemele de război ale lui Siegfried 

Sassoon) a inclus 64 de poezii de război, majoritatea scrise 

în timp ce Sassoon se afla în spital, recuperându-se după 

rănile suferite. Reacția publicului la poezia lui Sassoon a 

fost vehementă. Unii cititori s-au plâns că poetul a dat 

dovadă de puțin patriotism, în timp ce alții au considerat că 

descrierea șocantă și realistă a războiului era prea extremă. 

Chiar și prietenii pacifiști s-au plâns de violența și de 

detaliile concrete din opera sa. Dar publicul britanic a 

cumpărat cărțile pentru că, în cele mai bune poezii ale sale, 

Sassoon a surprins sentimentul războiului din tranșee și 

oboseala soldaților britanici pentru un război care părea că 

nu se va sfârși niciodată. "Calitatea dinamică a poemelor 

sale de război", potrivit unui critic pentru Times Literary 

Supplement, "se datora intensității sentimentelor care 

stăteau la baza cinismului lor". "În istoria poeziei 

britanice", a scris McDowell, "[Sassoon] va fi amintit în 

primul rând pentru cele aproximativ o sută de poeme... în 

care a protestat împotriva continuării Primului Război 

Mondial". 

 

După război, Sassoon s-a implicat în politica Partidului 

Laburist, a ținut conferințe despre pacifism și a continuat 

să scrie. Cele mai de succes lucrări ale sale din această 

perioadă au fost trilogia sa de romane autobiografice, The 

Memoirs of George Sherston. În acestea, el a făcut o 
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relatare ușor ficționalizată, cu puține schimbări, cu 

excepția numelor, a experiențelor sale din timpul 

războiului, punându-le în contrast cu amintirile sale 

nostalgice despre viața la țară de dinainte de război și 

relatând creșterea sentimentelor sale pacifiste. Unii au 

susținut că cea mai bună operă a lui Sassoon este proza sa, 

în special primele două romane Sherston. Memoriile unui 

vânător de vulpi a fost descris de un critic de la Springfield 

Republican ca fiind "un roman cu un conținut cu totul 

proaspăt și încântător", iar Robert Littrell de la Bookman l-

a numit "o carte singulară și ciudat de frumoasă". 

 

Continuarea acestei cărți a fost, de asemenea, bine primită. 

Criticul New Statesman a numit Memoriile unui ofițer de 

infanterie "un document de o intensă și sensibilă 

umanitate". Într-o recenzie pentru Times Literary 

Supplement, după moartea lui Sassoon, un critic a scris: 

"Singura sa adevărată capodoperă, Memoriile unui ofițer 

de infanterie ... este mereu proaspătă. Autoexaminarea sa 

este sinceră, critică și plină de umor. ... Dacă Sassoon ar fi 

scris la fel de bine ca și acest lucru în mod constant, ar fi 

fost o figură de o reală statură. Așa cum este, literatura 

engleză are o mare operă de la el aproape din întâmplare." 

 

Biografia critică a lui Sassoon despre romancierul și poetul 

victorian George Meredith a avut o receptare la fel de 

pozitivă. În acest volum, el a relatat numeroase anecdote 

despre Meredith, făcându-i un portret viu atât ca persoană, 

cât și ca autor: "Cititorul termină cartea cu sentimentul că 

un mare autor a devenit unul dintre vecinii săi apropiați", a 

scris G.F. Whicher în New York Herald Tribune  Book 

Review. Părțile critice ale cărții au fost, de asemenea, 

lăudate, deși unii au considerat că scrierea este neglijentă. 

Însă criticul de la New Yorker a remarcat "critica literară 

proaspătă și plină de viață" a lui Sassoon, iar recenzentul 

de la Times Literary Supplement a declarat că "domnul  
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Sassoon ne oferă o estimare a poetului, considerată cu 

intensitate de perspicacitate, abil conturată ca biografie și 

scrisă cu siguranță de stil". 

 

În 1957, Sassoon s-a convertit la catolicism, deși, cu ceva 

timp înainte de convertire, preocupările sale spirituale 

fuseseră subiectul predominant al scrierilor sale. Aceste 

poeme religioase ulterioare sunt considerate de obicei net 

inferioare celor scrise între 1917 și 1920. Cu toate acestea, 

Secvențe (publicat cu puțin timp înainte de convertirea sa) 

a fost lăudat de unii critici. Derek Stanford, în Books and 

Bookmen, a afirmat că "poemele din Sequences constituie 

unele dintre cele mai impresionante poezii religioase din 

acest secol". 

 

Vorbind despre poezia de război a lui Sassoon într-un 

număr din 1981 al revistei The Spectator, P.J. Kavanagh a 

afirmat că "astăzi ele sună la fel de adevărat ca întotdeauna; 

este greu de imaginat cum ar putea fi mai bune". Privind 

retrospectiv la lunga carieră literară a lui Sassoon, Peter 

Levi a scris în Poetry Review: "În poezia sa se poate 

observa maturizarea lentă și neliniștită a unui talent foarte 

mare; amploarea sa nu a fost încă recunoscută. ... Este unul 

dintre puținii poeți din generația sa de care nu ne putem 

lipsi cu adevărat." 

 

Sassoon a murit în 1967 din cauza unui cancer la stomac. 

Documentele sale sunt păstrate la Universitatea din 

Cambridge.  

 

                                             *** 
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TRADUCERI 
 

Georges  PEREC 

 

Eternitate 
  
Venind din imperceptibil 

convexitatea ochiului 

-prin care știm că Pământul este rotund. 

eternitatea este circulară 

dar plată 

  

perna este eroziunea (montană) 

covorul este o platitudine  

  

nu mai există nici o lacrimă 

în spațiu și în mine 

  

lumea de dinaintea ei- 

  o undă de iarbă 

  între est și vest 

  

o linie imaginară va trece prin 

această oscilație oblică 

  

știm că apele 

se vor despărți acolo 

dacă ar  exista 

apă 

  

dar nu există decât 

această sete de pliere 

  

siluetele se suprapun 
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de-a lungul acestei crestei fictive 

nemișcate în mișcarea lor 

  

fiecare moment este persistență și memorie 

  

  

orizontul în absența sa 

este o ezitare uzată 

  

prefigurarea cutremurătoare 

a închisorii 

unde se ascunde catastrofa sa 

  

      ***                                   

    

  
Alfonso Guillén Zelaya 

 

Doamne, cer o grădină... 
 

traducere din limba spaniolă de William George Williams 

 

Doamne, cer o grădină într-un loc liniștit 

unde poate fi un pârâu cu apă din belșug, 

o căsuță umilă acoperită cu flori de clopot, 

și o soție și un fiu care să-Ți semene. 

 

Aș dori să trăiesc mulți ani, fără ură, 

și să-mi scriu versurile, ca râurile 

care umezesc pământul, proaspete și pure. 

Doamne, dă-mi o cărare cu copaci și păsări. 

 

Aș vrea să nu-mi iei niciodată mama, 

ca să am grijă de ea ca de un copil. 
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și s-o adorm cu sărutări, când va fi mai bătrână 

ea ar putea avea nevoie de soare. 

 

 

doresc să dorm bine, să am câteva cărți, 

un câine afectuos care să se arunce pe genunchii mei, 

o turmă de capre, toate bunurile rustice, 

și să trăiesc din pământul lucrat de mâna mea. 

 

Să merg pe câmp și să înfloresc odată cu el; 

să mă așez seara sub streașina cioplită, 

să beau aerul proaspăt și parfumat de munte. 

și să vorbesc cu copilul meu despre lucruri umile. 

 

Să-i povestesc seara câte o poveste simplă, 

să-l învăț să râdă cu glasul apei. 

și să-l adorm cu gândul că mai târziu 

să păstreze prospețimea ierbii umede. 

 

Iar după aceea, a doua zi, să se trezească odată cu zorii. 

admirând viața, să se scalde în pârâu, 

să-mi mulg caprele în fericirea grădinii. 

și să adaug o strofă la poemul lumii. 

 ***                                          
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extravaganța 
 

 

extravaganța e un cuvânt latin 

seamănă cu prestanța sau cu parul tau castaniu 

din care îmi fac mustăți si barbă 

si plete pentru zilele de post 

cand iubirea e pusă la afumat 

de țigările trase în piept adânc 

cu setea unei scufundări 

lagunele verzi ale minții ne dau de furcă 

cand jucam șah cu soldații celuilalt 

in machiavelice mișcări pe tabla de lut 

de ne fuge pământul de sub picioare 

ne sclipesc ochii a răzbunare 

nebunii mor decapitați în piața Spaniei 

regina tristă își spală rochia plina de sânge 

sub haine, nudă îi este fericirea 

descojită cum e de corsete 

e o biată femeie 

atât de singură 

că din milă 

o ajutăm la calculul infinitesimal 

golind tezaurul regelui plin de aur concret... 

  

AG 
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Șah 
 

acum chiar sunt în șah 

mi-ai luat verbele și timpul trecut 

ai mutat gerunziul în beci 

să joace biliard pe dale reci 

mut calul cu mult dezgust 

bătălia asta are gust de bălegar 

produs de intelectualii subțiri care vociferează în culise 

dar nu le dau satisfacția matului 

ci fac curte reginei 

cea care are ochi albaștri 

și un sens poetic atât de perfect că-l inspiră 

 pe Calatrava Santiago 

în podurile sale suspendate  peste Elba 

  

Mai iau o gură de fum 

în ziua asta cea mai lungă din zile 

și suspin cu o jale demnă de Clitemnestra: 

hai ... adu flitul 

să gonim dracului moliile 

și apoi să mergem să dăm demâncare înecaților. 

 

AG 
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Fară titlu   
 

          În mod instantaneu și repetat, golul servește de 

stație pentru simțurile noastre, făcând posibilă impresia de 

continuitate. Prin pauze repetate subiectul ajunge să se 

formeze într-un concret modal. Și astfel, golul sau vidul 

momentan ajunge să fie intercalat în tot cuprinsul 

subiectului, făcând parte integrantă din orice acțiune. 

Atunci când încercăm să îl aducem în centrul atenției, 

trebuie reținut faptul că el este foarte dispersat, capabil să 

se comporte în mai multe moduri diferite deodată, și să 

joace un rol fundamental în actul de concentrare pe 

continuitate.  

Consecințe 

Azi am auzit ca o tânără soldată israeliană a fost trimisă 

sa păzească cu arma evrei tineri, religioși, care se rugau 

într-o zonă frământată de lângă un cartier arăbesc din 

Ierusalim. Tinerii evrei înfuriați de prezența femeii soldat 

au atacat-o și au încercat să o linșeze. Fata a scăpat prin 

fugă evitând să tragă în mulțimea furioasă.  Medalii 

tuturor! 

  

AG 
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Richie Hofmann 
 

din Cartea statuilor 

Ziua mea de naștere 

  

Caut cuvinte în întuneric, 

descriindu-mi în tăcere 

condițiile particulare ale vremii 

în dimineața în care te-am văzut ultima oară... 

vântul, dezordinea sa... 

mintea mea este în altă parte, distrasă, lirică, 

în timp ce pianistul cântă un bis. 

Mozart s-a născut în această zi 

Acum 257 de ani. Toată ziua 

am fost lipsit de generozitate, plin de resentimente, 

nerăbdător. În timpul pauzelor recitalului 

sunt mișcări, fără aplauze 

doamnele bătrâne tușesc tare, violent. 

Nu putem rezista la nesfârșit. 

Am iubit muzica înainte de a iubi cărțile. 

L-am iubit pe Mozart înainte de a te iubi pe tine. 

 

        ** 

 

 

Pentru că sunt un băiat, intangibilitatea frumuseții 

este deja subiectul meu, cu cartea despre statui 

deschisă în poala mea, în mijlocul lui octombrie,  

cu frunzele lui 

ce acoperă pământul umed. 

cu un cupru moale.  

"O statuie trebuie să fie frumoasă 

din toate părțile", scria Cellini în 1558. 

Când închid cartea, trupurile se ating.  
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În vest, au legat  un băiat de un gard și l-au lăsat să moară, 

cu fața lui de nerecunoscut în spatele unei măști de sânge.  

Trupul său, icoană a crimei 

crește semnificativ 

împotriva voinței sale. 

 

*Richie Hofmann este autorul cărții Second Empire 

(Alice James Books, 2015). Predă la Universitatea Emory 

și își împarte timpul între Atlanta și Chicago. 

 

     ** 

 

Pentru toți cei care au probat papucul înaintea 

Cenușăresei 
 

Ariana Brown * 
                              după Anis Mojgani și Audre Lorde 

 

Pentru cei care fac ceaiul în lumina blândă a dimineții de 

sâmbătă 

în bucătăria liniștită 

în casa răcoroasă 

Pentru cei cu inimile micșorate care încă mai încearcă să 

iubească 

Pentru cei cu inimi mari care încearcă să uite 

Pentru cei care au frici pe care nu le pot numi 

stomacuri deranjate și pantaloni prea strâmți 

Pentru cei cărora li se taie calea în trafic 

Pentru cei care își petrec toată ziua pregătind o masă 

elaborată. 

care se dovedește a fi mediocră. 

Pentru cei care nu au putut pleca 

chiar dacă știau că trebuie să plece. 

Pentru cei care nu câștigă niciodată la loterie 

sau devin faimoși 
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Pentru cei care fac cumpărături vineri seara 

Există ceva ce știi 

despre viață. 

pe care îl păzești cu prețul vieții tale. 

Singura ta viață fragilă și minunată. 

minunea, ca și uimirea, 

să fi aici. acum. 

 

Pentru cei care își fac planuri și pentru cei care nu și le 

fac. 

Pentru cei care traversează țara spre o autostradă care îi 

cunoaște 

Pentru drumurile pe care le luăm în întuneric, având 

încredere 

Pentru drumurile pentru morții care fredonează rugăciuni 

Pentru un disc vechi și un soare puternic 

Pentru dinții ascuțiți de vânt 

un puls în piept 

un trup care face dragoste cu el însuși 

 

Există toate motivele să urăști acest loc 

Există lucruri care îl fac suportabil: 

umărul prietenului tău, grătarul texan, o carte nouă. 

un cântec nou, un cântec puternic, o autostradă care te 

cunoaște. 

un ceai dulce, o pisică portocalie, o mână de ajutor. 

o cină de neuitat 

 

un râs care îți scapă și te dezumflă 

ca un balon roz lăsat să fie moale cu loc 

pentru ca bunătatea să se instaleze 

 

Pentru cei care s-au privit în oglindă și au implorat 

Pentru cei cu genunchi slabi și atitudine 
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Pentru cei numiți "sensibili" sau "exagerați" 

Pentru cei care nu sunt suficienți 

Pentru momentele în care ați avut nevoie și v-ați lipsit 

Pentru poza cu tine când erai copil 

râvnind la prăjituri.  iar părul tău o furtună care trosnește 

 

Dragostea vine. 

Este pe drum. 

Privește... 

 

                                               ** 

 

Titlul acestei poezii este un vers dintr-un poem al lui Izzie 

Miller intitulat "Elogiu pentru poveștile de dragoste cu 

final fericit", folosit cu acordul ei. Izzie a fost studentă la 

un atelier de poezie pentru adolescenți pe care l-am predat 

în vara anului 2022, o scriitoare fantastică, cu talent de 

observație. Când am citit acest vers din poezia ei, am fost 

imediat impresionată de aprecierea ei pentru pierdere, 

singurătate și eșec. Sarcina a fost să scrie un poem de laudă 

după cele care apar în cartea lui JP Howard, Say/Mirror. 

Sarcina a avut ca rezultat oda stratificată a lui Izzie la 

urmărirea iubirii, chiar dacă eforturile cuiva nu au avut 

succes. Când am citit poemul lui Izzie, m-am gândit la 

recentele mele eforturi nereușite de a iubi. Nu mă gândisem 

niciodată la actorii nereușiți din povestea Cenușăresei, dar 

poemul lui Izzie mi-a cerut să mă conectez cu ei, să mă 

gândesc profund și la poveștile lor.  

  

                                  - Ariana Brown - 

 

*Ariana Brown este o poetă de culoare mexicano-

americană și autoarea cărții We Are Owed. 

 

         *** 
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Afua Ansong * 
 

Ce am făcut în timp ce așteptam ploaia 

 

suntem într-o arcă 

fără pașaport în mână 

geamuri fumurii și aer cu gust de scuipat   

și uleiul de corp al femeii însărcinate  

își strânge abdomenul, copilul nu va muri  

în mijlocul drumului  

era prea slab pentru a sări  

în apa cu  rechini  

nici un emisar  la vedere  vrem să cântăm  

abia dacă putem aplauda  

un geamăt se ridică din coastele noastre rupte  

ne lingem sudoarea  unul altuia  mama mestecă  

din placenta ei, vrea să împartă, dar noi îi îngăduim 

lăcomia  

râdem și vântul ne răspunde.      

ne rugăm în gură doar cu respirația    Dumnezeu în noi  

face muzică din meditațiile noastre     noi marcăm distanța  

de sfârcurile mamei noastre cu aceste unghii fragile  

ceea ce vedem în spiritele celorlalți este frica pe care eu 

trebuie să o am  

doi au plecat   la Liverpool stâncile se rotesc ca și cum ar 

fi căzut din  

aripile unui arhanghel beat 

 e laudă putem aduce cu mâinile legate? 

ceilalți  tot invocă un motiv de supraviețuire  

perechi, ne târăsc afară ca pe niște animale. 

** 

"Am scris această poezie după ce am vizitat lagărele de 

sclavi din Savannah, Georgia, și Castelul Cape Coast,  
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Ghana. Privind peste apă și soarele care apunea, mi-am 

imaginat cum s-au simțit mulți dintre sclavii 

Ghanei  înrobiți de pe acele nave, înlănțuiți fără 

posibilitatea de a respira în timp ce se îndreptau spre 

necunoscut. Imaginația mea a tras cu ochiul în navă și, 

cumva, am fost și eu acolo." 

                                                      Afua Ansong 

 

 *Afua Ansong este o poetă americană de origine ghaneză 

și autoarea cărții Black Ballad (Bull City Press, 2022), 

printre alte titluri. Este bursieră postdoctorală la Mount 

Holyoke College și locuiește în Bronx, New York. 

 

 

 

Candace G. Wiley 

 

Aterizarea Igbo*: Afro Merfolk  
                                                  (sirene negre) 

 

 

Sunt creaturi de apă sărată care nu trăiesc în orașele de 

litoral de-a lungul fundului Atlanticului, între Africa și 

Americi. 

 

Atunci când zeița războinică a uraganului a pornit 

furtuni împotriva catargelor de cargoboturi grosolan 

construite, ancorate, a scufundat atât oameni străini cât și 

cunoscuți  și încă mai mulți au venit 

 

Ca atunci când zeul bolii a trimis șobolani să muște din 

obrajii camarazilor, să urineze pe rațiile lor de mâncare, 

să elibereze purici în părul lor uleios și tot mai mulți au 

venit. 
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La fel ca atunci când zeul războiului a coborât încarnat și 

a tăiat gâturi în revolta sa, uneori fără supraviețuitori de 

ambele părți, și tot mai mulți au venit. 

 

Ca atunci când zeul bolii a suflat aer viciat pe fețele 

transpirate în cala de marfă, așteptând în largul portului 

acel transport  

să se clatine pe punte, să inhaleze un prim piept plin de 

aer curat, 

 

să fie coborât pe mare, să fie adus în brațele Dumnezeului  

de la răscruce de drumuri, și să se grăbească înapoi la 

vindecătorii de pe continent  

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

de suflare). 

 

 

și tot mai mulți au venit ca atunci când Huntsfolk, 

paznicii suprafeței și Merfolk, gardienii adâncurilor, 

stăteau de veghe la fiecare corabie împinsă de vânt, 

bolnavă, înfometată și revoltată, 

 

strigau pe nume fiecare balot de marfă, salutând saltul 

peste bord al sufletelor către ape, portalul spre viața lor 

viitoare. 

 

 

* igbo - grup etnic din Nigeria 

 

        *** 
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Pește orb 

 

    Anti-haiku 

 

aici, în peștera ta de calcar, 

pierdut în calvarul torturii de apă lentă, 

pentru tine, ziua e noapte. 

 

Condamnat să pipăi contururile unui zeu 

invizibil 

din unghiul lui de vedere, palid înotător 

 

în această lumină verde 

pari mișcat de un jongleur 

profesionist. Mă dau înapoi, 

 

și voi fugiți ca și cum cade o 

frunză pe luciul apei. 

Profeția acestei ore: 

 

când mă apropii, tu te relaxezi, 

mă îndepărtez. 

Cum poți vedea atât de adânc 

în întuneric?  

Mă întreb dacă cunoști 

starea de a fi plecat, 

de a nu te fi născut niciodată. 

 

Yusef Komunyakaa* și AG 

 

 

* Yusef Komunyakaa  s-a născut în Bogalusa, Louisiana. 

Fiu al unui tâmplar, Komunyakaa  a fost atras pentru  
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prima dată de puterea limbajului prin intermediul 

bunicilor săi, care erau credincioși:"sunetul Vechiului 

Testament a influențat cadența discursului lor", a declarat 

Komunyakaa. "A fost prima mea introducere în poezie". 

Komunyakaa a continuat să servească în Războiul din 

Vietnam în calitate de corespondent. A obținut o diplomă 

de licență de la Universitatea din Colorado Springs   și  un 

masterat  de la Universitatea Irvine- California. În poezia 

sa, Yusef Komunyakaa împletește narațiunea personală, 

ritmurile de jazz și limbajul vernacular pentru a crea 

imagini complexe ale vieții în pace și în război. 
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Așteptați 
 

Galway Kinnell    
 1927-2014 

 

Așteptați, deocamdată. 

Îndoiește-te de tot, dacă trebuie. 

Dar ai încredere în ore. Nu-i așa că   

nu te-au purtat peste tot, până acum? 

Evenimentele personale vor redeveni interesante. 

Părul va deveni interesant. 

Durerea va deveni interesantă. 

Mugurii care se deschid în afara sezonului vor deveni 

interesanți. 

Mănușile de mâna a doua vor redeveni frumoase; 

amintirile lor sunt cele care dau 

nevoia de alte mâini. Dezolarea 

îndrăgostiților este aceeași: acel gol imens 

(sculptat din ființe atât de mici cum suntem noi) 

cere să fie umplut; nevoia 

pentru noua iubire este fidelitatea față de cea veche. 

 

Așteptați. 

Nu plecați prea devreme. 

Ești obosit. Dar toată lumea e obosită. 

Dar nimeni nu e destul de obosit. 

Așteaptă doar puțin și ascultă: 

muzica părului, 

muzica durerii, 

muzica războaielor de țesut care ne împletesc din nou 

iubirile. 

Fiți acolo să o auziți, va fi singura dată, 

cea mai bună ocazie de a-ți auzi întreaga existență, 

repetată de dureri, jucându-se până la epuizare totală. 
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Anne Waldman 

Cum să scrii 
 

Poate că mă amăgesc pe mine însumi în legătură cu 

viața pe care o duc 

 

Câteodată simt că sunt pe moarte 

ca multe lucruri pe care le văd în jurul meu. 

 

Apoi dau drumul la televizor și înțeleg 

că totul trebuie să fie încă în mișcare. 

 

Muzica, de exemplu, și mă grăbesc afară. 

după colț, la un concert. 

 

E atât de ușor... 

 

Totul este accesibil din locul în care mă aflu. 

se întâmplă să locuiesc în acest moment 

 

Lucruri precum concerte rock,  

puțini copaci  pe 2nd Avenue. 

 

Odată, în autobuzul de pe 6th Avenue. 

am avut o senzație bruscă 

Că am mai fost în viață înainte. 

 

Că am fost un om în alte vremuri. 

Călătorind 

 

Ți-ar părea ciudat dacă ai fi femeie. 



50 

 

Dacă aș fi fost bărbat acum, aș fi fost învoit  

dar cred că aș vrea să fiu și eu poet. 

 

Ceea ce înseamnă pur și simplu viu, treaz și săpând totul  

Chiar și ceea ce mă îmbolnăvește de-mi doresc să mor. 

 

Nu prea vreau, știi. 

Doar că uneori nu vreau să fiu conștient 

pentru că atunci când ești conștient în mod obișnuit 

trebuie să te gândești mult la tine însuți. 

 

Gânduri plictisitoare, cum ar fi: "Ce fac? 

 

În centru, într-o mulțime mare,  

îmi vine să mă așez și să plâng 

Pentru că totul e simplu și complicat la un loc 

  

Toată lumea are acest sentiment. 

Chiar și oamenii din centru. 

 

Este foarte simplu pentru modul nostru de a fi 

și de aceea pot spune "noi". 

 

O mulțime de droguri te pot schimba dacă vrei  

pentru că și tu ești făcut din ceea ce sunt făcute drogurile. 

 

De fapt, tu ești doar un pachet de droguri 

dacă te gândești la asta. 

 

Nu vreau să intru în detalii 

dar vei vedea ce spun când vei înțelege. 
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Nu vreau să sun ca un mocofan 

Sunt deschis la orice ar veni 

 

Ăsta e sentimentul pe care-l am înainte de a lua un avion. 

Apoi, totul e la fel după aceea, oricum. 

 

Totul într-un singur spațiu și iată-mă din nou 

în viață, cu aceleași griji în minte. 

 

Chestia e să nu-ți faci griji! 

Faci ceea ce poți și ceea ce ai de făcut. 

 

Ai auzit de la prietenii tăi. 

Te anunță ce se întâmplă în California, Iowa 

Vermont și alte locuri de pe glob. 

 

Te scot din cămăruța ta 

la fel ca ziarele sau știrile 

sau omul cu care locuiești. 

 

și te pun într-o cameră mult mai mare 

una în care ești în continuă mișcare non-stop.  
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Revoluție 
 

Anne Waldman 

 

Vară înfricoșătoare la orizont  

o privesc. 

de la fereastra mea spre străzi 

Acolo o să fie unde toată lumea   

Se plimbă, se uită în jur, în aer liber 

bănuind că inima fiecăruia va deschide focul 

pe toate străzile 

                          ca străzile despre care citești în fiecare zi 

care sunt rețeaua prin care călătorim în drumul spre centru 

acolo este energia care umple viața 

și care explodează de bucurie pe tot ecranul 

                                                      Nu mai pot sta locului! 

 

Vreau să merg acolo unde nu mă simt atât de rău 

Pleacă de pe această mică insulă înainte  

ca podurile să se rupă 

(Inima mea e și ea un lucru dureros) 

Nu, vreau să stau în mijloc și să mă uit la filme 

apoi să mă culc, cu mine în capul meu 

Cineva bate în el cu un băț greu ca dușmanul  

care se transformă într-un chip pe care nu-l poți 

recunoaște  

Apoi dispare după o fereastră, în spatele unei arme  

Ca un erou singuratic care pândește strada principală 

și strigă "Unde ești? Vreau doar să știu 

toate unghiurile morții posibile sub cerul american! 
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De-abia pot vedea din cauza clădirilor care poluează cerul 

până când se transformă într-un baraj de sticle 

apoi se limpezește pentru o secundă, în timp ce tu respiri 

și îți dai seama că ești la fel de viu ca întotdeauna  

și vrei să fii... 

dar ai vrea să fii în altă parte, poate în Africa 

O iei de la capăt pe măsură ce cursa devine  

din ce în ce mai întunecată 

și lumea continuă așa cum am crezut întotdeauna  

că va continua 

Pentru că învingătorul este cineva pe care îl recunoaștem  

din trecutul nostru colectiv. 

care se răsucește din nou în mormânt. 

 

                                    E atât de important ca atunci când 

cineva moare să-l înlocuiești 

fără a irosi vreun minut.  
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Simpatie 
 

Paul Laurence Dunbar  

                                                       1872-1906 

 

 

 

 

Știu ce simte pasărea în colivie, vai! 

   Când soarele strălucește pe pantele de sus; 

Când vântul se agită ușor prin iarba primăverii 

Și râul curge ca un curent de sticlă; 

   Când prima pasăre cântă primului mugur ce se deschide, 

Și slabul parfum din potirul său fură... 

    Știu ce simte pasărea din colivie! 

 

Știu de ce pasărea din colivie își bate aripa  

   Până când sângele ei trece pe gratiile crude; 

Ea  trebuie să zboare înapoi la cuibul său   

Ar vrea să fie pe o creanga în mișcare; 

   Durerea încă mai pulsează în rănile mai vechi  

 Eu știu de ce-i bate aripa! 

 

Știu de ce pasărea din colivie cântă, vai eu, 

   Când aripa  lovită-i și pieptu-i e rănit... 

Când bate în gratiile și vrea să fie liberă; 

Nu e un colind de bucurie sau de veselie, 

   Ci o rugăciune din adâncul inimii sale, 

o rugăminte, lansată spre cer... 

Eu știu de ce cântă pasărea din colivie! 
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Navele care trec în noapte 
 

Paul Laurence Dunbar  

 

Pe cer se adună norii mari și negri; 

     Mă uit departe în noaptea gravidă, 

Unde pot auzi un bum solemn de tunuri. 

     Și să surprind strălucirea unei lumini întâmplătoare, 

Care-mi spune că nava pe care o caut trece, trece. 

 

   Ochii mei înlăcrimați  

Durerea adâncă a sufletului meu se oglindește; 

   Căci aș vrea să salut și să verific acea navă a navelor. 

Îmi întind mâinile implorând, strig cu voce tare, 

   Vocea mea cade moartă la un picior de buzele mele, 

Și doar ecoul ei ajunge la acel vas, trecând, trecând. 

 

O, Pământ, O, Cer, O, Ocean, voi toți depășind, 

    O, inimă a mea, un suflet care se teme de întuneric! 

Nu există speranță pentru mine? Nu există nici o cale 

    Ca să pot vedea și să opresc acea navă în viteză. 

Care fără vedere și fără sunet trece, trece, trece?  
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Băiatul într-o rochie de seară furată 
 

Saeed Jones * 

 

În acest câmp de ciulini, eu sunt improbabila 

doamnă.  

Cum îmi port cuvântul:  îngreunat de paiete, 

aranjându-mă pentru plimbare 

în iarba crescută peste măsură, blondă 

cu vârfuri despicate. Valsez într-un hectar de peruci 

proaste. 

 

Domnule, nu e nimeni aici, domnule care încă nu ai venit, 

am nevoie de tine. 

să desfaci acest fermoar la spate, să urmărești șifonul 

corpului pe care l-am împrumutat. Vezi cum îmi schimb 

șoldurile 

 

pentru tine, iarba uscată crăpând sub improvizatele mele  

tocuri înalte? Cheamă-mă și sunt alături de tine, 

cu o floare sălbatică după ureche. Întreabă-mă 

și voi aluneca afară din această moliciune, rochia 

 

va cădea ca un nor negru la picioarele mele.  

Aș putea fi băiatul 

care nu poartă nimic,  

un neglijeu de musculițe. 

 

* Saeed Jones este autorul volumului Prelude to Bruise 

(Coffee House Press, 2014), finalist al National Book 

Critics Circle Award și câștigător al PEN/Joyce 

Osterweil Award for Poetry.  
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Kudzu 
 

Saeed Jones 

 

           Nu voi fi iertat 

pentru ceea ce am făcut 

din mine însumi. 

 

            Solul se retrage 

de sărutările mele înțepenite. 

            Pinii își întorc spatele 

în fața mea. Ei știu ce pot face 

cu înfășurarea picioarelor mele. 

 

            În fiecare vară, 

când aerul devine aglomerat 

de dorință, îmi pun toate limbile 

pe tine. 

 

            Pentru a liniști acest trup, 

trebuie să răspunzi 

la dorința mea de a mă atinge. 

 

            Tot ce mi-am dorit vreodată 

a fost să sărut crăpăturile, să le deschid, 

și să înfloresc în roua alunecoasă 

din adâncuri. 

 

            Cum te înșeli 

afecțiunea mea. 

            Și dacă am strangulat vreodată vrăbii, 

a fost doar pentru că am visat 

cântece mai bune.  
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Nocturnă: Decapitat 

 

Saeed Jones 

 

 

pentru Thapelo Makutle * 

 

Toate gâtlejurile sunt acum deja mai strălucitoare decât 

stelele. 

Aș putea să te țin în cântecul meu. Sotto voce, tremurând 

împotriva mea: o briză se strecoară înăuntru, îmi răcorește 

sângele. 

spre patul de granat pătat cu pietre, rece și în cele din 

urmă 

nefolositor eu Orfeu, eu lira.   

În josul râului, chiar blestemat 

cu zumzetul, e loc pentru strigătul tău în gura mea       

Dulce, 

dulce sotto voce, am cântat gemetele tale până când 

maceta 

s-a mișcat apoi am continuat să cânt. Eu fără ochi, eu 

etern. 

Gardienii țin lamele spre cer și taie întunericul. 

Mă auzi cum plouă din rana mea?  

Limba mea este un regat  

Tu locuiești acolo. 

 

_______ 

 

* Thapelo Makutle, câștigătorul unui concurs pentru gays 

din Kuruman, un oraș din provincia Northern Cape din 

Africa de Sud, a fost ucis și decapitat pentru că era 

homosexual, potrivit rapoartelor.  
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Rochia albastră 
 

Saeed Jones 

 

 

 

Rochia ei albastră este un tren de mătase  

este un râu 

este apa care se infiltrează pe străzile pietruite ale 

somnului meu, încă plouă. 

e brocart de muson, sunt stele de iarnă cusute în bălți. 

este la revedere într-o cameră inundată, antică,  

este la revedere într-o cameră cu boluri de cristal 

și cupe de cristal, este sunetul de apă care curge din gura 

 bolurilor de cristal și cupe de cristal, este râul Mississippi 

este un hol, scurgeri 

ca lacrimile de pe pervazurile unei case înecate,  

ferestrele deschise spre cascadele de apă 

este un pat este o barcă mică este o navă,  

este un curent venit să mă ia în brațe 

pe străzi, sunt eu plutind în rochia ei pe străzi. 

este doar luna mă vede plutind pe străzi,  

sunt eu într-o rochie albastră 

în largul mării, este mama mea  

este o lună în largul mării.  
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Daedalus, după Icarus 

 

Saeed Jones 

 

Băieții încep să se strângă în jurul bărbatului ca niște 

pescăruși. 

El îi ignoră cu totul, dar ei îl urmează 

de la un capăt la altul al plajei. 

Urmele lor ard găuri în nisip. 

Este o priveliște deosebită, o paradă ciudată: 

un om cu o pereche de aripi legate de brațe... 

urmat de un stol de băieți gălăgioși. 

Unii chițăie și își flutură membrele osoase. 

Alții încearcă să sară din când în când, împiedicându-se 

în timp ce nisipul îi trage de picioare.  

Un băiat se preface că zboară 

într-un cerc în jurul bărbatului, croncănind în fața lui. 

 

Nu-i cunoaștem numele și nici nu știm de ce umblă 

de-a lungul plajei noastre, vorbind cu vântul. 

Ca să nu mai vorbim de acele aripi. O femeie strigă 

fiului ei, "Întreabă-l dacă îmi face o pereche. 

Poate că în sfârșit îl voi părăsi pe tatăl tău. 

El răspunde cârcotașilor noștri cu o oprire bruscă, 

se întoarce și fuge spre apă. 

Copiii sar în valuri după el. 

Peste sunetul zbenguielilor și chicotelile lor, 

îl auzim pe un băiat spunând:  

"Nu vrem aripi". 

Vrem să fim pești acum.  
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O amintire 
 

Saeed Jones 

 

Când au terminat de îngropat, ce rămăsese din mine 

am trimis o cerere ca o mână care înflorește în pământul 

proaspăt: 

 

Când mă voi întoarce, vreau un corp ca un trăsnet de 

fulger. 

Dacă m-au auzit, n-am putut să aud răspunsurile. 

 

Dar tăcerea nu m-a împiedicat niciodată să mă rog. 

În viață, câte nopți am petrecut îngenuncheat   

 

între genunchii zeilor și oamenilor cerând ploaie, chirie, 

și motive pentru a rămâne? Un trup ca și cerul căutând 

 

dreptate. Un trup ca lumina care se întinde până în câmpul 

unde credeai că te poți ascunde de mine. 

 

Și-au luat tulpinile de trandafiri ofiliți și umbrelele negre 

acasă acum. Au gătit unii pentru alții, au cântat imnuri 

de parcă n-ar fi preferat jazzul. 

 

Eu sunt doar o amintire acum. 

Dar istoria nu m-a împiedicat niciodată să mă rog.  
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VALKIRII 

 

VIKINGI 

 

VALHALLA 
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Strigătul Valkiriilor 
 

Bill Doggett 

 

Valhalla ... strigă Valkiriile din 

adâncurile iadului. 

Încărcând 

vidul  

unei minți neocupate 

asurzindu-i pe toți cei care ascultă 

strigătul lor monstruos 

din sălbăticia sumbră  

numit Valhalla * 

 

Strigă către Odin 

biciuitorul, fermecătorul, seducătorul, vrăjitorul 

Sirene păcătoase și vrăjite, 

răsunătoare, înnobilând corzile 

sufletelor abandonate. 

Versuri șoptite în șoaptă în 

transa unui balet efemer 

și totuși, apărând 

epic prin lungime și natură. 

___________ 

* Valhalla este palatul lui Odin, care ar avea 540 de uși. 

În Valhalla pot mărșălui unul alături de celălalt 800 de 

soldați. Fiind palatul preferat de Odin, sufletele 

războinicilor morți servesc acolo în slujba acestuia. Pe 

timp de zi, sufletele războinicilor  se antrenează intens 

pentru a forma o armată redutabilă (cunoscută ca 
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„Armata Sufletelor Vii”), invincibilă până la sosirea 

ragnarök-ului, atunci când vor lupta alături de Odin. 

Odată cu venirea nopții, sufletele sunt reconfortate cu 

aceleași tratamente ca și zeii. Simbolurile regatului lui 

Odin sunt doi corbi (huginn și muninn), unul reprezentând 

memoria, iar celălalt înțelepciunea. Legenda spune ca 

vikingii războinici trebuiau sa moară cu sabia in mână ca 

să ajungă în Valhalla. 

 

Vechiul războinic viking la bătrânețe  
 

Robert J. Lindley and Vladislav Raven 

 

fragment 

 

Își așteaptă timpul, în timp ce fiecare zi își scurge orele. 

Sufletul său se odihnește între cer și focurile fierbinți ale 

lui Hades. 

căci dorințele desfrânate vor cere cea mai mare parte din 

plata vieții 

din sângele care curge până când grija și dorința expiră. 

Bătălii purtate care ar speria războinicii cu adevărat 

curajoși. 

Totul pentru comorile de aur pe care el odată, alții le-au 

dat. 

Unde nu-i sunt cele mai triste dureri pe drept născute să 

jupuiască  

Cucerind întunericul nopții pentru a liniști ziua cea mai 

luminoasă. 

În această călătorie, durerea trebuie să fie liberă. 

inima-i zdruncinată, ca pentru invincibilitate se roagă. 
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Pentru că, pentru că mândria încăpățânată a costat, odată 

un rău imens s-a întâmplat 

un tânăr orbit, trimis de bunăvoie în bătălii pe care 

legendele le spun. 

 

De pe pământ cu sângele roșu și gemetele cele mai 

puternice ale morții. 

 

Pământul plânge, de la bravii războinici tăiați și căzuți. 

Clamând cu săbii de vikingi ciocnindu-se, războaie cele 

mai rele, invitându-le pe Valkirii să se năpustească, pe cei 

morți și pe cei care cheamă moartea. 

în timp ce Valhalla privește bătălia, cu cei mai mortali 

dușmani ai săi întunericul adună forțe puternice, puterile 

sale la rându-i să arate! 

 

Așteptând timpul, dulcele vieții și-a rătăcit orele. 

în timp ce sufletul așteaptă călătoria spre Valhalla sau 

spre focurile fierbinți ale lui Hades. 

pentru că dorințele desfrânate vor cere cea mai mare plată 

a sângelui. 

din râuri roșii curgând până când grija și dorința se vor 

stinge curând. 

Bătălii purtate care i-ar speria pe cei mai adevărați și 

curajoși războinici. 

pentru câștiguri pământești care, odată luate, se întorc prea 

devreme. 
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  În mitologia nordică, o valkirie ("aleasă de cei 

uciși") este una dintre multele figuri feminine care 

ghidează jumătate din sufletele morților către sala 

Valhalla a zeului Odin, în timp ce cealaltă jumătate merge 

în câmpul de dincolo de moarte al lui Freyja, Fólkvangr. 

Acolo, războinicii decedați devin  "luptători singuri". 

Valkiriile apar, de asemenea, ca amante ale eroilor și ale 

altor muritori, unde sunt uneori descrise ca fiice ale 

regilor, uneori însoțite de corbi și alteori legate de lebede 

sau de cai. 

 

Volsunga 
 

  Se făcea că plouă şi am scos umbrele colorate din 

şifonierul  cu zestrea ta de rezervă. Îmi plac plimbările pe 

poteci necunoscute, alea cu statui vechi ca la  grecii 

antici. Ploua cu litere şi te vedeam cum strângi vocale cu 

care să poţi scrii basme vikinge copiilor până le va trece 

vârsta mirării. Ştii, aia la care ţi-e frică de doctor, de păuni 

şi de gustul fumului la prima țigară. Fumam amândoi  ca să 

gonim ţânţarii de după ploaie, unul se uita la noi cu gânduri 

declarat omicide. Te ţineam  de mâna ta Volsunga, ca să îţi 

măsor pulsul ventricular, aveai două inimi care iubeau în 

contradictoriu şi conflictele se auzeau până  hăt departe.  

Din vale veneau înjurături, ecou şi zgomote de incest, se 

foiau în somn concubinii, scamatorii şi astronomii amatori, 

prinții adormiţi pe tron. Cineva fura cariatidele templului, 

erau mai ieftine decât femeile chemate cu ora. Mi se părea 

că îţi sunt drag pentru o clipă, că o să mă accepţi, un viking 

decrepit cum sunt, bolnav de ratare, orgolios şi 

cleptoman...  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Volsunga&action=edit&redlink=1
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să te conving de intenţii bune culegeam scoici tinere, 

le  învăţam latina  şi apoi lansam spre tine ciori dresate  ca 

să îţi lase  la picioare  mesaje cu Te amo , iar tu gâdilată 

teribil îi goneai cu un gest cochet şi  împărţeai la toți 

inimioare de ciocolată din care nu se putea face nimic, 

decât să le lingi privind în gol orizontul...  

AG 
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Lucille Clifton 

 

 

Lorena 
 

O femeie taie penisul soțului, 

apoi îl aruncă pe fereastra mașinii. 

                                                              Știrile zilei 

 

 

A stat în palma mea moale și tremurând 

ca o pasăre nouă și m-am gândit   

la autoritate și la modul în care  

ea a insistat întotdeauna 

pentru ea însăși, cum a fost stăpâna 

omului, cum îl măsura, cum niciodată 

nu a fost ignorat sau negat, și cum a promis 

că va exista dulceață dacă va fi ascultat 

așa cum fac sfinții, așa cum fac îngerii 

și am deschis fereastra și am întins mâna 

larg deschisă; jur pe Dumnezeu… 

am crezut că poate zbura...  
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Un câine după dragoste 
 

 Yehuda Amichai 

  

După ce m-ai părăsit 

Am lăsat un câine să-mi miroasă   

Pieptul și burta  

Își va umple nasul 

Și va porni să te găsească. 

 

 

Sper că va rupe 

Testiculele iubitului tău și îi va mușca penisul 

Sau cel puțin 

Îmi va aduce ciorapii tăi între dinți. 
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Un om în viața lui 
 

 Yehuda Amichai 

 

Un om nu are timp în viață 

pentru a avea timp pentru orice. 

 

El nu are sezoane suficiente pentru a avea 

un anotimp pentru fiecare scop. 

Eclesiastul 

s-a înșelat în această privință. 

 

 

Un om trebuie să iubească și să urască în același moment, 

să râdă și să plângă cu aceiași ochi, 

cu aceleași mâini să arunce pietre și să le adune, 

să facă dragoste în război și război în dragoste. 

 

Și să urască și să ierte și să își amintească și să uite, 

să aranjezi și să confunde, să mănânce și să digere 

ceea ce istoria  

are nevoie de ani și ani pentru a face. 

 

Un om nu are timp. 

 

Când pierde, caută, când găsește 

uită, când uită, iubește, când iubește 

începe să uite. 

 

Și sufletul lui este asezonat, sufletul lui 

este foarte profesionist. 
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Doar trupul său rămâne pentru totdeauna 

un amator. 

Încearcă și ratează, 

se încurcă, nu învață nimic, 

beat și orb în plăcerile sale 

și în durerile sale. 

 

Va muri așa cum mor smochinele toamna, 

zbârcite și pline de sine și dulci, 

frunzele se usucă pe pământ, 

ramurile goale arătând spre locul 

unde există timp pentru orice.  
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Pace sălbatică 
 

 Yehuda Amichai 

 

Nu pacea unui armistițiu 

nici măcar viziunea lupului și a mielului, 

ci mai degrabă 

ca în inimă, după ce emoția a trecut 

și poți vorbi doar despre o mare oboseală. 

 

Știu că știu să ucid, asta mă face un adult. 

 

Iar fiul meu se joacă cu un pistol de jucărie care știe 

cum să deschidă și să închidă ochii și să spună "Mama". 

 

O pace 

fără zgomotul mare de a forja săbiile în pluguri, 

fără cuvinte, fără... 

zgomotul puternic al ștampilei de cauciuc: să fie 

ușoară, plutitoare, ca o spumă albă și leneșă. 

 

Un pic de odihnă pentru răni - cine vorbește de vindecare? 

(Și urletul orfanilor se transmite de la o generație la alta 

la următoarea, ca într-o cursă de ștafetă: 

ștafeta nu cade niciodată). 

  

 

Să vină 

ca florile sălbatice, 

brusc, câmpul 

trebuie să o aibă:  pace sălbatică.  
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Nu accepta 
 

 Yehuda Amichai 

  

 

Nu accepta aceste ploi care vin prea târziu. 

 

Mai bine să zăbovești. 

 Fă-ți durerea 

O imagine a deșertului. 

 Spune că se spune 

Și nu privi spre vest. 

 Refuză 

 

Să te predai. 

 Încearcă și în acest an 

Să trăiești singur în vara lungă, 

Mănâncă-ți pâinea uscată, abține-te 

 De la lacrimi. 

 Și nu învăța din 

 

Experiență. 

 Luați ca exemplu tinerețea mea, 

Întoarcerea mea noaptea târziu, ceea ce a fost scris 

În ploaia de altădată. 

 Nu face nicio diferență 

 

Acum. 

 Privește evenimentele tale ca pe ale mele. 

 

Totul va fi ca înainte: Abraham va fi din nou 

Abram. 

Sarah va fi Sarai. 
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Ierusalim 
 

Yehuda Amichai 

 

Pe un acoperiș din Orașul Vechi 

Rufe atârnate în lumina soarelui de după-amiază târzie: 

cearșaful alb al unei femei care îmi este dușman, 

Prosopul unui bărbat care îmi este dușman, 

Pentru a-și șterge sudoarea frunții. 

 

 

Pe cerul din orașul vechi 

Un zmeu. 

 

La celălalt capăt al sforii, 

Un copil 

Nu pot vedea 

Din cauza zidului. 

 

 

Am pus multe steaguri, 

Ei au pus multe steaguri. 

Ca să ne facă să credem că sunt fericiți. 

Pentru a-i face pe ei să creadă că noi suntem fericiți.  
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Ziua memorială pentru morții de război 
  

Yehuda Amichai 

 

 Ziua de comemorare a morților din război. 

 Adaugă acum 

durerea tuturor pierderilor voastre la durerea lor, 

chiar și a unei femei care te-a părăsit. 

 Amestecă 

tristețea cu tristețea, ca o istorie care salvează timpul, 

care adună sărbătorile, sacrificiile și jalea 

într-o singură zi pentru o comemorare ușoară și comodă. 

 

O, dulce lume îmbibată, ca o pâine, 

în lapte dulce pentru teribilul Dumnezeu fără dinți. 

 

"În spatele tuturor acestor lucruri se ascunde o mare 

fericire". 

  

Nu are rost să plângi înăuntru și să țipi afară. 

În spatele lucrurilor poate că se ascunde o mare fericire. 

 

Ziua comemorării. 

 Sarea amară este îmbrăcată 

ca o fetiță cu flori. 

 

Străzile sunt izolate cu frânghii, 

pentru marșul comun al celor vii și al celor morți. 

 

Copii cu o durere care nu e a lor mărșăluiesc încet, 

ca și cum ar călca pe sticlă spartă. 
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Gura flautistului va rămâne așa multe zile. 

 

Un soldat mort înoată deasupra capetelor mici. 

cu mișcările de înot ale morților, 

cu eroarea străveche a morților 

despre locul apei vii. 

 

Un steag pierde contactul cu realitatea și zboară 

 

O vitrină este decorată cu 

rochii de femei frumoase, în albastru și alb. 

 

Și totul în trei limbi: 

ebraică, arabă și moarte. 

 

 

Un animal mare și regal este pe moarte 

zace toată noaptea sub un copac 

parfumat, cu o privire țintită spre lume. 

 

 

Un bărbat al cărui fiu a murit în război merge pe stradă 

ca o femeie cu un embrion mort în pântece. 

 

"În spatele tuturor acestor lucruri se ascunde o mare 

fericire". 

 

 

 

                                        *** 
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Allen Ginsberg    

Creați o imagine din acest poem 
 

Orfan sălbatic 

O mamă blândă  

îl duce la plimbare  

pe cale ferată de lângă  râu  

-Este fiul unui dispărut-  

îngerul cursei  

iar el își imaginează mașini  

și se plimbă cu ele în visele sale,  

 

atât de singur, crescând printre  

automobilele imaginare  

și sufletele moarte din Tarrytown  (* 

 

pentru a crea  

din propria-i imaginație  

frumusețea naturii sălbatice  

o mitologie  

pe care nu o poate moșteni. 

  

Va avea el mai târziu halucinații  

despre zeii săi? Trezirea lui 

printre mistere   

strălucind de nebunia 

amintirilor?  

 

Recunoașterea-  

a ceva atât de rar  

în sufletul său,  
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întâlnit doar în vise 

- nostalgia 

unei alte vieți. 

  

O întrebare de suflet. 

  

Iar răniții  

își uită rana  

în inocența lor  

-un cocoș, o cruce,  

o excelență a iubirii. 

  

 

Și tatăl se întristează  

în locuința sa de burlac 

complexa memorie 

la o mie de mile  

departe, fără să știe  

de neașteptatul  

străin  tânăr 

care se îndreaptă spre ușa lui. 

                                      - New York, 13 aprilie 1952 

 

(* Tarrytown,   se află  la sud-estul statului New York, 

S.U.A. Suburbie nordică a orașului New York, se află la 

nord-vest de White Plains, acolo unde râul Hudson se 

lărgește pentru a forma Tappan Zee. Împreună cu 

Irvington și Sleepy Hollow (fostă până în 1996 North 

Tarrytown), cuprinde "ținutul Sleepy Hollow", făcut 

celebru de autorul Washington Irving. 
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Night Café IA  pentru textul  

                 -   Creați o imagine din acest poem- 
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Jane Hirshfield 

 

 

Toamna 
 

Din nou vântul 

scutură frunzele de aur din copaci 

și tabloul se întunecă... 

ca și cum o mie de credincioși 

au sărutat o icoană 

până când madona se subțiază 

înapoi la lemnul brut, 

fără a se diminua. 
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Mica fantomă 
 

Edna St. Vincent Millay 

                                                  1892-1950 

 

 

Am cunoscut-o ca pe o mică fantomă 

     Care în grădina mea se plimba; 

Zidul e înalt - mai înalt decât mine - 

     Și poarta verde era încuiată. 

 

Și totuși nu mă gândeam la asta 

     Până când ea a murit 

O cunoșteam după pălăria albă și largă, 

     Toată ciufulită, pe care o purta. 

 

După volanele din jurul picioarelor ei, 

     După mâinile ei mici care atârnau 

În mănușile lor de dantelă, austere și dulci, 

     Și de faldurile albe ale rochiei ei. 

 

  

Părea că-i place felul în care 

     Îmi las grădina să crească! 

S-a aplecat deasupra mentei mele preferate 

     Cu grația unui priceput grădinar 

Zâmbea și zâmbea - nu era nici un pic 

     De tristețe pe chipul ei. 
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Își ținea rochia de o parte și de alta 

     Ca să i se vadă papucii, 

Și pe alee a mers cu mândrie, 

     Așa cum merg marile doamne. 

 

Și acolo unde zidul e reconstruit 

     Și e plin de iederă vie 

S-a oprit, apoi a deschis și a trecut 

    printr-o poartă ce-a fost odată acolo. 
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O noapte răcoroasă 
Christina Rossetti 

 

 1830-1894 

 

 

M-am trezit în toiul nopții, 

     Și m-am dus singură la zăbrele. 

Să caut fantoma mamei mele 

     Unde lumina lunii strălucea. 

 

Prietenii mei eșuaseră unul câte unul, 

     De vârstă mijlocie, tineri și bătrâni, 

Până când fantomele au fost mai calde pentru mine 

     Decât prietenii mei care s-au răcit. 

 

M-am uitat și am văzut fantomele 

     Punând puncte pe câmpie și pe movilă: 

Stăteau în lumina albă a lunii, 

     Dar nici o umbră nu era pe pământ: 

Vorbeau fără voce 

     Și au sărit fără zgomot 

 

Am strigat: "O, mama mea dragă, 

     Am plâns: "O, mama mea dragă. 

Fă-mi un pat   

     Și adăpostește-l de vânt. 

 

"Spune-le celorlalți să nu vină 

     Să mă vadă zi sau noapte: 

Dar nu trebuie să le spun prietenilor mei 

     că mă țin departe de ei." 



84 

 

 

Mama mea și-a ridicat ochii, 

     Erau goi și nu puteau vedea: 

 Deși voia să mă privească. 

 

A deschis gura și a vorbit; 

     Nu am putut auzi nici un cuvânt, 

În timp ce carnea mea se târa pe oasele mele 

     Și fiecare fir de păr era răscolit. 

 

 

M-am străduit să-i prind cuvintele, 

     Și ea se străduia să mă facă să aud; 

Dar nici un sunet  

     Nu a căzut pe urechea mea încordată. 

 

De la miezul nopții până la cântatul cocoșului 

     Am vegheat cu durere 

În timp ce fantomele deveneau din ce în ce mai subtile 

     În noaptea tristă, pe cale de dispariție. 

 

De la miezul nopții până la cântatul cocoșului 

     Am vegheat până când toate au dispărut, 

Unele să doarmă în mare 

     Iar alții sub pietre: 

Cei vii și cei morți au eșuat, 

     Iar eu eram într-adevăr singură. 
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