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The Rhodes Elegy

Elegia Rhodes music:

https://www.youtube.com/watch?v=j7GX6A53rZA

Amendă pe dezamăgire
Filmam scena tinerilor descumpăniți. Fără viitor.
(Nu există viitor în loc înăbușit).
Căutam în stația de tramvai mucuri de țigări,
Când se strângeau destule, debutam procesul de recondiționare,
Scoteam tutnul negru, măcinat gros pe foițe de ziar, ia, mă, și tu un Kent și râdeam.
Mult. Prostește, dar nu eram proști. Prostii, este drept, făceam, nimic mai mult.
Acel film a devenit arhivă. Scena se joacă acum readaptată, cu țigări electronice,
cu botanice.
În stații, case automate de bilete, harți cu orele de trafic și flori, chiștoace nu.
Cine știe dacă oamenii mai râd prostește?! Între masca de procedură și masca de gaze
Este atât de multă singurătate. Și tristețe. Pe cât de indusă, pe atât de voită.
Nici câinii de pe maidane nu se mai țin în haite, nici porumbeii nu mai caută
Firimituri de pâine, laolaltă, nici atomii de hidrogen și cei de oxigen nu mai fac apă.
În Unul nu mai sunt Toate, fiecare particulă se află pe contul ei. Nimeni,
Absolut nimeni nu plătește amendă pe dezamăgire...
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Cand cocoșul anunță dimineața
Alain Mabanckou *
Dumnezeu ne întoarce spatele
cum să interpretăm
tăblița cu legi
traduceți prezicerea nopții
pentru că totul a fost deja transcris
*
Eu nu sunt de vină.
a spus pasărea migratoare
Am fost plecat pentru iarnă
Singura mea crimă
este de a purta același pene
ca toți cei din specia mea.
Cu toate acestea,
păsările din specia ta.
au păcătuit în numele tău.
*
Într-o zi, luna a depus o plângere
a fost auzită de întuneric
dar ziua a șters plângerea lunii.
De atunci
ne-am pierdut memoria.
____________________________________
* Alain Mabanckou (n. 1966) este un romancier, jurnalist, poet și profesor universitar,
cetățean francez născut în Republica Congo, în prezent profesor de literatură la UCLA.
Este cunoscut mai ales pentru romanele și scrierile sale de non-ficțiune care descriu
experiența Africii contemporane și a diasporei africane în Franța. Traducere AG
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Secrete
ține caietul
deschis,
poate
se va așeza în pagină
Gândul-Pisică
torcând
plăcerea moale
a pierderii Timpului,
împiedicând
timpul pierdut
citește pe ecran
de sus
în jos,
de la primul
la ultimul rând...
ceea ce
nu poți
să vezi
este partea
fascinantă
(ar fi posibil
cu puțină
imaginație)
alungă migrena.
dă-o la schimb
pe o acufenă
(mai bine zgomot
decât durere surdă)
deschide palma,
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adăpost Gândului-arici
țepos dacă îl obligi,
niciodată agent

provocator
schimbă ordinea
principiilor
(la nevoie)
ai dreptul
să ai secrete,
unii spun mai
mult de două,
alții spun mai
mult de trei,
dar nu spune
cine ai fost
cine ești,
nici de ce...
EDT
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Eliberare din deșert

Munții albaștri acum
în spatele capului meu,
o astfel de geografie a sufletului
adusă la limita vederii,
nu pot să o ușurez.
și nici nu o pot părăsi,
mintea mea este blocată în a vedea
lumina planetei ce se stinge.
În seara asta lasă-mă să plec
în sfârșit, din mintea-mi
cu care am crezut că înțeleg viața,
cu toate obiceiurile ei.
AG with Robert Creeley
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timpul cronometrat.
al câtorva posibilități.
etapa următoare cere
exportul lor în format
standard, ca să poată fi
restaurate, ca să poată fi
restartate. clic pe căsuța
care le-a arhivat. o dată
sau maxim de doua ori
(Griji recuperate)
EDT
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Dușmani
AG cu Laura Riding Jackson
Înainte și după

S-au întâlnit, s-au certat, au fluturat cu pasărea păcii,
Ahmed l-a acuzat Aron de înșelăciune totală,
Aron l-a acuzat pe Aziz că e nemulțumit.
Niciunul nu l-a ascultat pe celălalt.
Niciunul nu s-a oprit din marș
Făcând cercul drept și dreptul rotund,
Fără a permite nimic între ei,
Distrugeau natura curată,
nefericiți, se îngrășau în șanțuri
De-a lungul graniței mutată pe hartă de ici dincolo
Ura era în afară; și religia fiecăruia rătăcitor
Spera la un rai spiritual
"Căci", a strigat bărbosul Avroum,
"Mai mult și mai puțin decât mine, sunt eu,
Natura tuturor lucrurilor, e natura mea."
În față a răsunat strigătul profetului.
Se grăbea spre propria-i eternitate
A dulcelui sfârșit înainte de amarul de dincolo, este amarul de aici
Și amândoi erau curajoși și amândoi erau puternici,
Și drumurile amândurora erau asemănătoare și la fel de lungi,
Se aventurau uneori într-un cântec străbun

8

Unul care se învârtea în cerc
Unul care suna linear ca o săgeată
Răutatea a prosperat. Răutatea nu s-a oprit.
Amândoi au câștigat în mod diferit același scop,
Mândri pe două căi diferite,
Au ajuns la aceeași egală umilință
Nașterea este începutul în care viețile se despart.
Moartea este începutul unde ele se întâlnesc.
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Variabila din trafic
apariția acestei variabile în ecuație, atac distrugător
asupra Binelui, în sine, dispariția tuturor senzațiilor,
mai puțin groaza gândurilor întrepătrunse, imposibil
de clasat, imposibil de creat spațiul dopaminic care
are nevoie de acum și aici, cauți un loc, o falie, între
a fi la volan în trafic debil, căști pe urechi, ai apeluri
de dat și de luat, privirea periferică veghează, ochiul
observă GPS-ul, vezi la timp, ieșirea din autostradă
tocmai s-a închis, este ora la care trebuie să mesteci
bara cu 14 grame de proteine, doar 2 grame de zahăr
prevenție pentru o eventuală hipoglicemie, copilul te
suna pe linia de urgență, are teme de făcut, lași alte
apeluri în așteptare, încă nu ai găsit falia acum și aici,
o mșină de pompieri, alta de salvare trec în viteză pe
celălalt sens, în timp ce tocmai ai primit un mesaj nou
cu steag, cu siguranță, resursele umane, la dracu, chiar
ai uitat să semnezi documentul 10000009, stat?!
(stat egal imediat), încă un apel, antrenorul de fitness,
supărat, cum vrei să slăbești dacă nu faci un orar,
calci frâna pentru o veveriță ajunsă pe autostradă,
se claxonează din spate, se înjură, nu oprești brusc
circulația pentru un șobolan cu coadă...tehnic vorbind
te afli în momentul prezent, secreți hormon, dar nu cel
care trebuie, transpirația se prelinge de pe lombară pe
scaun, aerul condiționat nu face față suprarenalei care
degajă un miros stânjenitor de adrenalină, chiar acum.
EDT
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Cât de mult
Victoria Chang *

Un băiat se îneacă într-un lac. Altul își sparge
capul de volan. Un altul se duce în centrul orașului. Într-o sală de
ședințe. În achiziții de acțiuni speculative. De pantofi italieni.
În fruntea a ceva. Bună, ați sunat la Victoria Chang.
Nu sunt la birou acum.
Vă rog să lăsăți un mesaj după semnalul sonor. Nu contează,
șocul, trecând barieră sunetului în Concorde, cu corpul său,
cu nasul în formă de ac. Cât de mult tutun am fumat cu toții. Brânză
înfiptă cu bețisoare de pe care o trăgeam cu dinții. Câți șoferi
în mașini negre cărora le-am spus "La mulți ani de Ziua
Îndrăgostiților".
*
În fiecare dimineață, am încălțat pantofi, picioare,
ciorapi de nylon, sex, chiloți negri cu text imprimat.
În fiecare amurg, erau martini, băuturi care se chemau...
Cocktail! Nu aveam de ales. Bineînțeles, antreuri, supă.
și salată, masa principală, desert, cafea. Întotdeauna
în această ordine. Planuri de afaceri. Porumbei pe o
cornișe la care am privit. Camere întunecate cu
ecrane albe, un om cu o baghetă.
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Nimeni nu-l oprește. Cineva îl convinge să se oprească.
Ceasul meu devine obosit de la a se uita la mine.
La masa de alături se plănuiește ceva. Pot să strâng
o sută de mâini într-o oră. Privește-mă.
*
Treisprezece dolari o acțiune. Bărbatul de pe linia telefonică
are o frânghie în gât. Prețul de închidere
a crescut. Putem crede din nou în Dumnezeu. Băncile
sunt pline. Străzile sunt mahmure. Omul din
stânga mea este bogat. Omul din dreapta mea mai are o lună
până la moarte. Șampania își aruncă sticla.
Aerul londonez întră liber în camera de hotel.
Există farfurii cu fructe sculptate. New York ne
aplaudă prin telefon. Cerul trebuie să
fie pe aici. Mâine, Germania. Apoi Paris.
Bună ziua. La revedere. Unde e baia? Nu știu.
nu înțeleg. M-am pierdut. Cât de mult?
*
Un bărbat duce o tavă cu sandvișuri.
O femeie vorbește la un telefon mobil. Portarul
de pe California Street. Șoferul telecabinei.
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Nimeni nu știe cât de frumos este cecul
din portofelul meu. 94 de milioane de dolari. Mâine,
106 milioane de dolari. De la: IV Drip. Pentru: Bob
Dahl. De la: Ivy sughițând pe un perete.
Către: John Hedge. Toată lumea este beată astăzi.
Toată lumea se pregătește pentru sex astăzi. Mici
cutiuțe turcoaz cu panglică albă sunt împărțite
în tot orașului astăzi. Mirosul de de carne de vită este puternic.
Cimitirele sunt încă pline.
*
Obosită de scaunele corporațiilor. Samsung.
Soletron. The Synopsys. The Pitch.
Poziționarea. Prezentări. Obositoare vara
care nu-și poate opri trecerea. De bila din desenele animate,
sub pălăriile din desenele animate care se tot mișcă.
Unu, doi, trei, strigă mulțimea. Într-o zi
ecranul mare va atârna ruginit. Într-o zi
ploaia se va retrage de pe câinele adormit.
Undeva, într-o bucătărie, o mamă va privi
ultima bucată de carne de vită căzând de pe un os.
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_________________

* Victoria Chang s-a născut în Detroit, Michigan, și a crescut în suburbia West
Bloomfield. Părinții ei au fost imigranți din Taiwan. A absolvit Universitatea din
Michigan cu o diplomă de licență în studii asiatice, Universitatea Harvard cu un
masterat în studii asiatice și Stanford Business School cu un MBA. De asemenea,
are un master în poezie de la Warren Wilson MFA Program for Writers, unde a
avut o bursă Holden. Locuiește în Los Angeles. Traducere AG
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Accente în unghiul mort
după cercetări longitudinale, concluzia este

că ceea ce urmează începe de la sfârșit, accentele se
prezintă inversate, cel grav devine ascuțit
interesul global este în mărime absolută egal cu
indiferența colectivă, dar se constată că
distanța față de unghiul mort s-a mărit atât de mult
încât impactul s-a convertit în nerăbdare.
odată ivit momentul, ipocritul ia atitudine, încetinește
ritmul, ar vrea să aibă acces la comutatorul
care oprește butonul roșu, din păcate, nu știe cum să
cânte vulpii, mai exact, nu poate...
EDT
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pomi radicali
Pădurea se strânge şi pulsează
au intrat tăietorii de lemne adânc în seva cuvintelor
Pădurea se sfătuieşte în freamăt de frunze
pomii aleargă concentric, inel, inel, decapitaţi după vârsta lor
ultimii sunt foarte tineri
tancurile calcă liziera
un zvon aduce pe afet pădurarul împuşcat
partizanii au fugit să caute orizontul
pacea nu se lăsă prinsă de călcâie
în gamelă mă reflect ca o rază de soare
sunt un pom radical
fără rădăcină…
AG
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Cheia franceză

decalajul măsurabil cu cheia franceză indica un
nivel important de instabilitate a materialului în
cădere.
în sfârșit, o clipă în care poți să observi omul
din stația de metrou care mânuiește vioara erhu,
rupt,
de orice contact vicios și viciat cu lumea din jur
superstarul anonim, deghizat în cerșetor, cel care
asumă
libertatea de a trece și nu obligația de a fi liber,
implicit pasajul dintre două piste paralele care
nu duc nicăieri.
30 de secunde. timpul necesar să ieși din tunel, să
abandonezi armonia celor două corzi, apoi orașul
epuizat
de zgomote metalice, de voci sparte și dezordine
trântește peste tine cu sălbăticie apocalipsa diurnă.
Elsa Dorval Tofan
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Scrisoare netrimisă
1
În acest oraș mov,

fiecare stradă duce la ușa ta
vopsea scorojită
cer de argint peste domul din piața centrală
lângă azil
2
Undeva tu dormi
cu fața învelită în bandaje
strălucind de la un ritual
cu șamani dansând în ploaia măruntă
te găsesc în colțul cel mai întunecat al clubului
3
Noaptea am urmat
un drum ciudat, căutam să uit toate acestea, lumina stelelor
pe panglica de pietriș
ducând înapoi la oraș prin spatele meu, mereu înapoi
în camera spitalului unde te-am văzut ultima dată
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4
Diseară, mă voi odihni după acest vis, mă uit la
orașul schimbărilor, zgârie-nori ridicați, un parc pentru copii,
copaci plantați pentru cățeii noi născuți,
iar un cinematograf vechi
a erupt pentru a se auto-reconstrui pe ruinele sale.
5
Voi locui pe trotuar,
suspendat în timp...
AG

Desene - Alex Gross
SAGA 2022
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