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Citat din memorie: 

 

Cineva de cealaltă parte a apei face o figură pentru 

mine. Eu ascult, în amurg, acum nu mai pot să mă 

prefac că nu e nimeni acolo. 

Cine eram eu când puteam? Eu cântam. Un cântec de 

dragoste. Grav. Un copil, încercând să te cheme. 

"Toată vorbirea este o muzică eșuată. 

Un bărbat, pe care nu am reușit să-l fac să mă 

iubească", a spus ea la o cafea, parafrazând pe 

cineva. 
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Evoluție sau regres? 

 

  Poezia de limbă  engleză a secolului XIX era o 

poezie galantă, simbolistă, în general rimată bazată pe 

elementele clasice ale literaturii - evocarea frumosului și a 

naturii, contemplare, sonete rimate, toate într-un stil 

romantic bine definit. Într-o  clasificare Top Five  trebuie 

menționați americanii  Walt Whitman,  Henry David 

Thoreau, Emily Dickinson,  Henry Wadsworth 

Longfellow,  Helen Hunt Jackson.  Britania a dat pe  Lord 

Byron, William Blake,  Lewis Carroll,  P B Shelley,  John 

Keats.  Secolul XX, emanciparea culturală, urmată de două 

război mondiale au schimbat  radical problematica, 

vocabularul și mai ales spectrul scrisului poetic de limbă 

engleză. Scopul direct al acestui volum de traduceri este 

cercetarea altor meleaguri ale poeziei moderne produse de 

poeți afro-americani, asiatici, musulmani etc. la finele 

secolul XX și în primele decenii ale sec. XXI. Vom găsi un 

limbaj direct, de zi de zi, depărtat de regulile clasicismului 

rigid. Rima a fost abandonată. Multe poeme sunt o proză 

aranjată vizual în pagină. Regulile tiparului ordonat sunt 

abandonate. Poeții explorează noi medii, cu  tematica 

diversificată de la cea actuală care abordează viața, orașul, 

noile relațiile interumane, rasismul, războiul, pandemia, la 

cea politică și în fond vizând critica unei ere aflată în declin 

intelectual & explozie demografică. Cu volumul de față am 

adresat un spectru larg al artei poetice pe trei continente 

pentru o mai bună cunoaștere a colegilor de condei aflați 

departe dar mereu sub aripa muzelor.  

 

Adrian Grauenfels  
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João Cabral de Melo Neto * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvântul mătase  
  

Atmosfera care te înconjoară 

atinge înălțimi care 

schimbă lucrurile 

în ceea ce te privește sau în apropierea ta. 

 

Și, la fel ca și lucrurile, cuvintele 

imposibile în poeme: 

de exemplu, cuvântul aur 

și, până la acest poem, mătase. 

 

E adevărat, persoana ta ne stârnește 

mai degrabă decât să inducă somnul; 

și nici nu este un sedativ, un cuvânt 

derivat din cuvântul care desemnează mătasea. 
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Și e adevărat că suprafața 

exterioară a persoanei dumneavoastră, 

a pielii și a tuturor 

care bâjbâie în interior, 

 

nu are nimic din pompos, 

falsa academica suprafață  

desemnată prin expresia "ca mătasea". 

 

Dar în tine, undeva, în tine, 

poate în afara ta, 

poate în starea de spirit 

prezența ta excită, 

 

există ceva muscular, 

animal, carnal, de panteră, 

ca o pisică - ca o pisică reală 

sau în felul de a fi al unei pisici... 

 

ceva animal, animalic, 

crud, brutal- o cruzime - care 

sub cuvântul uzat 

persistă în obiectul mătase. 

 

__________________ 

  

 * João Cabral de Melo Neto (1920 -  1999) a fost un poet și 

diplomat brazilian și unul dintre cei mai influenți scriitori din 

modernismul brazilian târziu. A fost distins cu Premiul Camões 
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1990 și cu Premiul Internațional Neustadt pentru Literatură 

1992, fiind singurul poet brazilian care a primit un astfel de 

premiu până în prezent. A fost considerat până la moartea sa un 

concurent peren pentru Premiul Nobel pentru Literatură. 

 

Operele lui Melo Neto se remarcă prin atenția riguroasă, dar 

inventivă, pe care o acordă aspectelor formale ale poeziei. El își 

trage sunetul caracteristic dintr-un vers tradițional de cinci sau 

șapte silabe (numit ''redondilha'') și din utilizarea constantă a 

rimei oblice. Stilul său variază de la tendința suprarealistă care 

i-a marcat primele poezii până la utilizarea elementelor 

regionale din nord-estul Braziliei, țara sa natală. În multe lucrări, 

printre care și celebra  Morte e Vida Severina, Melo Neto 

abordează viața celor afectați de sărăcia și inegalitatea din 

Pernambuco. 
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Lloyd Schwartz    * 

- 1941- 

 

 

 

 

 

 

 

Cei doi cai (memorii) 
 

Ai spus că ai luat prânzul în Pittsfield, era pe North Street? 

Asta îmi amintește de când locuiam la fermă. 

Trebuie să fi fost acum optzeci de ani. 

Am mers la o școală cu o singură clasă, nu ai trecut cumva pe 

lângă ea? 

Fiecare rând de bănci avea elevi din clase diferite. 

Eu stăteam pe primul loc din primul rând. 

Numele învățătoarei era domnișoara Brown. 

Era foarte drăguță. 

Mă întreb dacă mai este în viață. 

Cu o zi înainte de a pleca de la fermă, pisica noastră a dispărut. 

https://poets.org/poet/lloyd-schwartz
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Nu am putut-o găsi nicăieri. 

Am fost trist săptămâni întregi. 

Trei luni mai târziu, a apărut la noua noastră casă din Pittsfield. 

Robbins Avenue. 

Nu-mi amintesc acum numărul. 

Sora mea era în New York. 

Nu-i plăceau oamenii cu care locuia, așa că ne vizita. 

S-a îndrăgostit de tânărul care locuia alături. 

Maurice. 

Unchiul tău Maurice. 

S-au căsătorit și s-au mutat în Cleveland. 

Amândoi sunt plecați acum, nu-i așa? 

Știi, nu mi-o pot imagina. 

Câțiva ani mai târziu ne-am mutat la New York. 

Mi-am amintit: Cred că aveam trei ani. 

Eram încă în Rusia. 

Mir. 

Un oraș mic, dar renumit pentru yeshiva sa. 

Fratele meu mai mare, Joe, ne-a dus caii până la râu. 

Erau cei mai buni doi cai din oraș. 

Tatăl meu avea o trăsură de faeton. 

O căruță veche și frumoasă. 

Era un fel de taximetrist, ducea oamenii la Minsk. 

Sau la Vilna. 

În ziua aceea era la gară. 

La stația de pasageri, așteptând clienți. 

Fratele meu era încă un copil. 

Probabil că spăla caii în râu. 

Îmi amintesc - era o zi fierbinte. 

Poate că le dădea de băut. 
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Și în timp ce mă uitam, frâiele s-au prins de un stâlp din râu. 

Caii tot răsuceau frâiele în jurul stâlpului. 

Era alunecos, frâiele alunecau sub apă și trăgeau caii în jos cu 

ele. 

Am fugit în oraș și l-am chemat pe tata, care s-a întors în fugă 

cu un cuțit în dinți. 

A sărit în râu cu toate hainele pe el. 

A luat cuțitul și a tăiat frâiele până când, în cele din urmă, i-a 

eliberat. 

A salvat caii. 

Nu m-am mai gândit la asta de o mie de ani. 

E ca un vis: când te trezești, ai uitat. 

Apoi totul revine. 

Nu ți-am spus niciodată? 

Uită-te la mine, încep să plâng. 

De ce să plâng? 

O amintire atât de veche, foarte veche, de ce m-ar face să 

plâng? 

 

 

 

Un poem adevărat 

                                                    Lloyd Schwartz  

 

 

Lucrez la un poem care este atât de adevărat, încât nu-l pot 

arăta nimănui. 

N-aș putea să-l arăt nimănui. 

Pentru că spune exact ceea ce gândesc, iar ceea ce gândesc mă 

sperie. 
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Câteodată mă încântă. 

De obicei, îmi aduce suferință. 

Și această poezie spune exact ceea ce gândesc eu. 

Ce cred despre mine, ce cred despre prietenii mei, ce cred 

despre iubitul meu. 

Exact. 

O parte din ea ar putea să le placă, o parte ar putea să-i sperie. 

O parte din ea ar putea aduce suferință. 

Și nu vreau să-i rănesc, nu vreau să-i rănesc. 

Nu vreau să rănesc pe nimeni. 

Vreau ca toată lumea să mă iubească. 

Totuși, continui să lucrez la asta. 

De ce? 

De ce continui să lucrez la asta?  

Nimeni nu-l va vedea vreodată.  

Nimeni nu-l va vedea vreodată. 

Continui să lucrez la el chiar dacă nu-l voi putea arăta nimănui. 

Continui să lucrez la el chiar dacă cineva ar putea fi rănit. 

 

 _______________ 

 

 * Cea mai recentă carte de poezie a lui Schwartz este Little 

Kisses (University of Chicago Press, 2017). A fost numit Poet 

laureat al orașului Somerville, Massachusetts, în 2019. În 2021, 

Schwartz a primit o bursă a Academiei Poeților Americani 

Laureați. Despre opera sa, poetul Richard Howard a spus: 

"Poetul și-a extins raza de acțiune, dar și cea de cuprindere, iar 

noi suntem cu atât mai bogați cu cât nu suntem mai puțin 

răvășiți: acești oameni (și aceste poeme) sunt devastați de viață, 

din care ne oferă, în mod neliniștitor, cioburi flagrante." 
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În 1994, a primit Premiul Pulitzer pentru critică, iar în 2019 a 

fost numit bursier al Fundației Guggenheim în domeniul poeziei. 

Schwartz este profesor emerit de limba engleză Frederick S. 

Troy la Universitatea din Massachusetts Boston și a predat, de 

asemenea, la Boston State College, Queens College și 

Universitatea Harvard. Este, de asemenea, un comentator regulat 

al emisiunii Fresh Air de la NPR și un critic de artă colaborator 

al ARTery, revista de artă a postului public de radio WBUR din 

Boston. În 2019, a fost numit Poet laureat al orașului Somerville, 

Massachusetts, o numire de doi ani, care a fost prelungită pentru 

un al treilea an. 
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Thomas Bolt  * 

 

1971 Pontiac LeMans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Automobil în lumina soarelui: orice urmă de luciu 

Este opacifiat de un verde ruginit. 

Chiar și aripile sunt de un crom murdar 

Care estompează lumina ca un buștean de pin; 

Totuși, merge. 

 

Aceasta este mașina pe care cineva o abandonează 

La marginea unui drum cu iarbă, 

ca o barcă veche, cu cochilie putredă. 

Afundată în noroiul râului mai sus de scaune. 

Legat de această conștientizare: 
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Va face 90 de ani. 

Sau, cu plinul de benzină, va conduce toată noaptea 

Spre orice destinație; 

Poate ucide. 

Aceasta este lumea reală. 

______________ 

 

* Thomas Bolt (născut în 1959 la Washington, D.C.) este poet 

și artist american. 
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Jameson Fitzpatrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scena balconului 

 

Sus - sau afară? - aici: 

o problemă de prepoziție, 

 

relația mea neplăcută 

cu lumea. Fie că sunt 

 

deasupra ei sau în afară. De partea cealaltă 

de ușa de sticlă închisă, un bărbat 

mă iubește. Îngrijorări. Îmi strigă numele. 
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                     * 

 

Unde ești tu... 

Nisipurile ferestrelor se întunecă. 

 

în succesiune lentă. Pe Essex, 

Ludlow și Orchard. 

 

De o mie de ori noapte bună. 

 

                     * 

 

Un băiat care aruncă cu pietre în fereastră. 

Fereastra corectă, băiatul greșit. 

 

                    * 

 

Iubirea merge spre iubire...  

Și locul morții, acolo jos 

fluturându-și batista albă. 

  

 

Scena de dimineață 

  

În fața lui, la această masă, din nou 

și prin ferestre orașul sclipind, suprarealist ca o machetă, 

 

orașul în miniatură - doar că se mișcă în mod real, pentru că 

este real. 
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Una dintre ferestre este deschisă, niște construcții în jos, pe 

stradă 

 

zumzăie ca un vid îndepărtat. E cald pentru luna ianuarie. 

Totuși, apartamentul lui are acea calitate onirică 

 

de a ne simți ca acasă, deși știu că nu este. Nu mai e al meu...  

dar câți oameni au ocazia să viziteze trecutul fără să rănească 

nimic? 

 

Să se întoarcă și să bea aceeași cafea 

din aceeași ceașcă niciodată destul de curată? 

_____________ 

 

Jameson Fitzpatrick este autoarea cărții Pricks in the Tapestry 

(Birds, LLC, 2020), finalistă la Premiul Thom Gunn 2021, și al 

broșurilor  Mr. & (Indolent Books, 2018) și Morrisroe: Erasures 

(89plus/LUMA Publications, 2014). Predă la Universitatea din 

New York. 
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Alan Seeger  

  

 

 

 

Pe faleză, Newport 

( 1888-1916) 

 

În seara asta o strălucire de aur se așterne deasupra 

Oceanului lin și frumos. Prin întunericul strălucitor 

o savoare fură din teii înfloriți 

și din grădinile așezate la ușa multor palate. 

Ziduri mândre se înalță aici, și, acolo unde se  razele lunii 

revarsă 

Încântarea lor palidă pe coasta întunecată, 

Terase și peluze, garduri și viță de vie înflorită, 

Încoronează cu o cultură mândră tot țărmul care vibrează. 

Cât de dulce, într-un astfel de loc, într-o astfel de noapte, 

Din sălile cu frumusețe și sărbătoare strălucitoare, 

Să vii și să te întinzi pe gazonul răcoros, 

Să te lași pradă unei plăceri dulci și improbabile, 

În timp ce luna, înroșindu-se, coboară, și tot aerul 

Suspină cu tumultul înăbușit al valurilor! 

_________________ 

 

Alan Seeger s-a născut la New York în 1888 și a fost ucis în 

Primul Război Mondial în 1916. A fost autorul cărții Poems 

(Charles Scribner's Sons, 1916), care a fost publicată postum. 
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Christopher Shipman  

  

Apeluri ratate 

 

Când pierd un apel de la tatăl meu 

mi-l imaginez stând 

în palma unui râu. O tristețe arhaică 

în spatele anilor 

care l-au urmat acolo. 

 

Și acolo - cer alb - vede o fereastră 

crește sălbatic la orizont. 

Apoi alta și alta și încă una și încă una. 

 

Geamuri atârnate în rame de lemn ținute 

de nimic. Orice fantomă este invitată 

să intre sau să iasă din absența pereților. 
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Acest lucru se întâmplă de fiecare dată.  

Și de fiecare dată este vina mea - totul 

care târăște albia râului prinsă într-o singură plasă. 

 

Sărăcia unei vechi fundături prinse la colț 

de pumni beți. Șase frați și surori. 

Uciderea mamei sale. Decizia lui 

de a pleca atunci când m-am născut, la șase ani distanță, 

iarna a fost pentru uitare. 

 

Ascult căsuța vocală ca de obicei. Îmi amintesc 

să mă ridic deasupra acestei situații - să încerc să- 

zbor, ca întru-n vis care te învață cum 

 

Am avut acest vis de multe ori după ce tatăl meu 

s-a întors. Uită de reguli  

pentru o secundă, sigur vei cădea. Nu zbura. 

 

mai sus decât stâlpii de telefon. Acum 

încearcă copacii. Ramurile 

se întindeau suficient peste râu ca să te salveze. 

 

Rămâi în siguranță, repetă căsuța vocală. Rămâi în siguranță. 

Același imperativ simplu pe care fratele meu îl primește la 

fiecare apel ratat. 

Fratele meu - care se cațără 

pe stâlpi de telefonie mobilă pentru a câștiga existența - toată 

ziua suspină 
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ca moartea. Privind în jos de la 200 de picioare. 

mă întreb ce-și imaginează.  

Dacă jură că a văzut o tristețe mistică... 

 

aripile sale masive fac umbră formelor 

orașului de jos, ca și cum două râuri gemene 

curg deasupra lui. în vise 

 

îl urmărește pe tatăl nostru cu brațele lui din pene. 

Ascultându-i numele. 

Așteptând să fie chemat în cer. 

 

__________ 

 

 

 * Christopher Shipman este profesor și baterist. Împreună cu 

Vincent A. Cellucci, lucrarea getting away with everything 

(Unlikely, 2021) este cea mai recentă carte a sa. 
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Joan Wickersham  

 

 

Călătoriile oaselor 

  

 

 

 

 

 

 

Morților nu li se poate întâmpla nimic, cum ar putea fi răniți 

morții când ei nu mai există? 

Malin Masterton, "Datoriile față de persoanele trecute" 

 

1 

 

Un femur, scos la suprafață din epavă de un scafandru în 1959. 

Câteva coaste. Un craniu. 

 

2 

 

Alte oase - peste o mie - găsite în interiorul navei, după ce 

aceasta a fost ridicată și adusă într-un doc uscat. Unele schelete 

par a fi intacte în întregime sau în mare parte. Dar sunt și alte 

oase împrăștiate prin toată nava. Poate că au fost mutate de 

curenți, sau de încercările anterioare de salvare, sau de jetul de 
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apă de la furtunurile folosite pentru a curăța tonele de noroi din 

corpul navei. 

 

 

3 

 

Un osteolog identifică doisprezece indivizi, atribuindu-le 

fiecăruia un cod de litere, de la A la L. 

 

4 

 

Oasele fiecărui individ sunt puse într-o pungă de plastic. Sacii 

sunt sigilați într-un sicriu de beton și îngropați în cimitirul 

naval în 1963, cu onoruri militare complete. 

 

5 

 

În următorii câțiva ani, mai multe oase sunt găsite de scafandrii 

care sondează noroiul în care zăcea epava. Încă șase indivizi, 

cred experții. Aceste oase nu sunt niciodată îngropate. 

 

6 

 

În 1989, mormântul este deschis, iar oasele sunt dezgropate 

pentru a fi studiate în continuare. Apa s-a infiltrat în sacii de 

plastic, iar oasele, care suferiseră foarte puține daune în cele 

trei secole în care au zăcut pe fundul portului, au devenit acum 

mucegăite și fragile. Când sunt curățate, unele oase se 

dezintegrează în așchii. 
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7 

 

Un alt osteolog amestecă și realocă toate oasele, pe baza 

măsurătorilor și a aspectului. Doamna identifică douăzeci și 

cinci de indivizi diferiți. Unul este doar un os de braț, iar altul 

este doar un dinte. Îi numește în ordine alfabetică, folosind 

numele bărbaților care constituie alfabetul radio al Forțelor 

Armate Suedeze, de la "Adam" la "Zäta". Scheletele feminine 

B și Y sunt desemnate ca "Beata" și "Ylva". 

 

8 

 

Oasele a douăsprezece indivizi sunt expuse în muzeul 

permanent, așezate pe nisip negru strălucitor de acvariu în 

vitrine de sticlă. Restul oaselor sunt puse în cutii de carton, 

fiecare marcată cu inițiala desemnată individului respectiv, și 

sunt păstrate într-o cameră de depozitare în subsolul muzeului. 

 

9 

 

Începând cu anul 2004, a apărut un nou interes pentru oase. 

Recunoașterea faptului că analizele anterioare erau 

defectuoase: numerele de descoperire se pierduseră; oasele nu 

erau păstrate împreună; celui de-al doilea osteolog i se spusese 

să ignore contextul în care fuseseră găsite oasele. 
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10 

 

Alte studii și remanieri, bazate pe teste limitate de ADN și pe o 

reexaminare a locului în care fuseseră găsite oasele. Unele 

dintre oasele lui Ivar, distribuite în mod eronat altor cinci 

persoane, îi sunt restituite acestuia. Mandibula lui Cesar îi 

aparține lui David. Două dintre vertebrele lui Kalle îi aparțin 

lui Beata; dar trei dintre ale ele sunt realocate lui Filip. Beata 

pierde două metacarpale în favoarea lui Cesar, dar primește o 

claviculă de la Erik și un dinte înapoi de la Nikolas, ceea ce, 

din moment ce dintele a fost tot ce a existat vreodată despre 

Nikolas, înseamnă că acesta nu a existat niciodată. Și nici 

Martin, Olof, Quintus sau Zäta nu au existat. 

 

11 

 

Oasele se adună și se separă din nou. Se fac multe vizite înainte 

și înapoi între cutii și se fac unele tăieturi cu markerul magic, 

ca în acele clădiri de apartamente în care numele de pe cutiile 

poștale sunt mereu scrise peste cele vechi și nimeni nu-și mai 

amintește cine locuia acolo. 

 

 

** 
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Toi Derricotte  
 

 

 

Periferic 

 

 

 

 

Poate că sunt aripile unui liliac 

în colțul ochiului tău, chiar în dreapta. 

unde globul ocular se învârte 

în culcușul său. Dar când 

 ochiului tău castaniu se întoarce 

acolo unde credeai că ai văzut albul, 

există doar aer și lumină aurie, 

realitatea - așa cum o definea mama ta - 

(lapte/nu lapte). Nu de mult 

ai învățat cuvântul dor, 

și abia atunci ai văzut liliacul... 

doar marginea aripilor sale 

bătând, cu spatele îmbrăcat 

într-o pelerină neagră și grea. 

 

  

În atenția băieților tineri 

  

te-am cunoscut înainte de a avea o mamă, 

când erai ca un triton, înotând, 
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un creier oribil în apă. 

te-am cunoscut când legăturile tale 

îți aparțineau doar ție însuți, 

când nu aveai o istorie 

de care să te agăți, 

un crap de mare, 

când nu aveai nici un suport solid 

când nu aveai o barcă pe care să călătorești 

când ai rămas în aceeași 

loc, călcând în picioare întrebarea; 

Te-am cunoscut când erai doar 

ochi și un cocktail, 

gol cum e cerul unei minți, 

o rădăcină, nici pământ, nici placentă; 

Nu încă. 

roșu de la tăietură și nici uimit 

de durere, un ochi teribil 

deschis în centrul capului tău 

spre noapte, întorcându-se, și stelele 

au clipit ca o pisică. am înotat 

în ultimul strop de șampanie 

înainte de a cunoaște laptele de sân - noi 

am împărțit noaptea dulapului, 

parazitat 

închizându-se pe amprenta noastră, 

lăsată într-o carte galbenă. 

 

fiule, am fost un stejar fără 

gură, netăiat, eram 

curajoși în fața memoriei. 
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 _______________ 

 

Poeta Toi Derricotte s-a născut în Hamtramck, Michigan, și-a 

luat licența la Wayne State University și un masterat în literatură 

engleză la New York University. Printre cărțile sale de poezie se 

numără The Empress of the Death House (1978), o colecție care 

se bazează pe experiențele sale timpurii la casa funerară a 

bunicilor săi din Detroit, Natural Birth (1983), Captivity (1989), 

Tender (1997), câștigătoare a Paterson Poetry Prize, și The 

Undertaker's Daughter (2011). A publicat, de asemenea, o 

colecție de proză, The Black Notebooks (1997), care a câștigat 

Premiul Annisfield-Wolf Book Award for Non-Fiction. 

Poemele lui Derricotte "încep din experiențe obișnuite", remarca 

Jon Woodson în Contemporary Women Poets, "dar ea disecă 

definițiile de rutină furnizate de societate ca o cale spre a face 

descoperiri despre ce resurse nesperate conține de fapt sinele". 

 

                                                 ** 
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Mary Makofske  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantarea pajiștilor 

 

Părăsesc grădina formală a programelor  

unde orele mă acoperă,  

tai crenguțele rătăcitoare ale gândurilor și, zi după zi, o cutie de 

lemn 

cioplită pusă pe vânătoare urmărește o vulpe verde 

niciodată prinsă. Nici o voce nu mă cheamă la ordine  

în timp ce intru într-un vis de pajiște, îngenunchez  

la pământ și, merg de la est la vest, urmată  

doar de mișcarea soarelui. Plantez  

răsaduri fragede în câmpul neînsămânțat, având încredere  

în sălbăticia ascunsă în inimile lor. Lumina primăverii 

se întinde peste lavanda și crizanteme,  

margarete, in.  Norii se formează, se dizolvă, se ascund  

sau promit ploaie. În timp, în afara timpului, 

după-amiezile neîngrijite se umplu de flori.  
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Eutanasia: o geografie 

 

Vorbind, se profilează 

ca o insulă imensă 

pe care nu a vrut să o descopere. 

  

Bordura de stâncă se întinde până la orizontul senin, 

îl cheamă să escaladeze 

stânci fără puncte de sprijin până la platoul albit, 

fără copaci, crăpat de căldură. 

Sub un cer topit se adună tufișuri spinoase. 

  

Peisajul pe care el   

 l-ar fi putut cartografiat își lua singur 

măsurile. Acum trebuie să-și asume 

 lumina și umbra, cerul cizelat 

 și să lase stelele 

să se apropie. 

  

El scrutează distanța 

pentru a găsi calea de traversare, 

trecerea prin munți 

pe care alege să nu le numească, 

cuvinte prețioase ca apa. 

  

Consumat de sete, 

el merge în cercuri 

peste pământul   
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prea crud pentru oase - 

se dizolvă în ploaia bruscă.  

 

________________  

 

* Mary Makofske a urmat cursurile Douglass College și ale 

Universității din Minnesota, unde a obținut un masterat în 

limba engleză. Cele două cărți ale sale sunt The Disappearance 

of Gargoyles (Thorntree Press, 1988) și Eating Nasturtiums 

(Flume, 1998). A câștigat mai multe premii, inclusiv premiul 

Robert Penn Warren de la Cumberland Review. 
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 Agha Shahid Ali  * 

 

Oameni de zăpadă 

 

 

 

 

 

Strămoșul meu, un bărbat 

de zăpadă din Himalaya, 

a venit în Kashmir din Samarkand, 

purtând un sac 

cu oase de balenă: 

moșteniri de la înmormântările marine. 

Scheletul său 

sculptat din ghețari, respirația lui 

arctică, îngheța femeile în îmbrățișarea lui. 

Soția lui s-a dezghețat în apă calcaroasă, 

bătrânețea ei, o clară  

 evaporare. 

 

Această moștenire, 

scheletul lui sub pielea mea, a trecut 

de la fiu la nepot, 

generații de oameni de zăpadă pe spatele meu. 

bat în fiecare an la fereastra mea, 

cu vocile lor înăbușite în gheață. 

 

Nu, ei nu mă lasă să ies din iarnă, 

iar eu mi-am promis, 
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chiar dacă voi fi ultimul om de zăpadă, 

că voi călări spre primăvară 

pe umerii lor care se topesc. 

  

Preșul Rugăciunii 

  

Aceste intervale 

cinci chemări la rugăciune  

zilnice 

 

femeile din casă  

 însăilând fire groase 

prin legume 

 

rozete de ghimbir, 

din ardei care foșnesc 

în toamna care se usucă pentru iarnă 

 

în aceste intervale acest covor 

parte din zestrea bunicii stă  

împăturit 

 

astfel încât umbra diavolului 

să nu profaneze  eșarfa roșie  

pentru  Mecca, țesută   

 

cu minarete de aur 

dar apoi apusul de soare 

cheamă la rugăciune 
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slujitorii 

cu covoarele lor de paie desfășurate 

rugându-se  în grădină 

 

vara pe iarbă 

copiii dorind 

rugăciunile să se termine 

 

fruntea femeilor 

atingând-o pe cea a lui Abraham 

piatra de mătase a sacrificiului 

 

piatra neagră a coborât 

din ceruri 

pelerinii în alb o înconjoară  

 

Anul acesta, bunica mea  

de asemenea pelerină  

la Mecca, ea plânge. 

 

în timp ce piatra este dezvelită  

plânge ținându-se    

de stâlpi 

 

                                          (pentru Begum Zafar Ali) 

  

Eliberarea unui apartament 

 1 

Eficient ca destinul, 

fiecare ochi este un soldat al furtunii, 
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curățătorii îmi șterg zâmbetul 

cu degete de cometa 

și rup tencuiala 

de pe biletul meu de sinucidere. 

 

Ei învață totul 

din limbile elocvente ale pereților. 

 

Acum, rapid ca un genocid, 

îmi pudrează fantoma dintr-un borcan de scorțișoară. 

 

Îmi ard posterele 

(India și Raiul în flăcări), 

 

îmi ascund tremurul vocii 

 

fac totul nou, 

curat ca moartea. 

 

2 

Când proprietarul aduce noi chiriași, 

chiar și Memoria este străină. 

 

Femeia, pântecul ei întărit de viitor, 

instruiește ochii soțului ei 

să semneze polița de asigurare. 

 

Ei ignoră povestea mea de dragoste cu mobila, 

masa din colț care a memorat 
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poezii cu linii tăiate. 

 

Oh, e frumoasă, 

o Madonă cu sfârcuri tari. 

 

Proprietarul le arată autopsia mea; 

ei semnează contractul de închiriere. 

 

Camera este împânzită de infanți cu biberoane 

iar eu am încetat să mai respir. 

 

Mă mut ținând în mâini pietre de mormânt. 

 

 

 _________________ 

 

 * Musulman american din Kashmir Ali a scris nouă colecții de 

poezii și o carte de critică literară (T.S. Eliot as Editor, 1986), a 

tradus o colecție de poezii ale lui Faiz Ahmed Faiz (The Rebel's 

Silhouette, 1992) și a editat Ravishing DisUnities: Real Ghazals 

in English (2000), o colecție de ghazals (o formă poetică persană 

care folosește repetiția, rima și cupletele). Colecția lui Ali, 

Rooms Are Never Finished (2001), a fost finalistă pentru 

National Book Award în 2001; The Veiled Suite (2009), care 

conține lucrări selectate din întreaga carieră a poetului, a fost 

publicată postum. La momentul morții sale, în 2001, Ali era 

cunoscut ca un poet capabil în mod unic de a îmbina multiple 

influențe etnice și idei atât în forme tradiționale, cât și în versuri 

libere elegante. Poezia sa reflectă moștenirile sale hindusă, 

musulmană și occidentală. În "Contemporary Poets", criticul 
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Bruce King a remarcat că poezia lui Ali se învârte în jurul 

nesiguranței și "obsesiilor  legate de  memorie, moarte, istorie, 

strămoși de familie, nostalgia unui trecut pe care nu l-a cunoscut 

niciodată, vise, ceremonii hinduse, prietenii și conștiința de sine 

în ceea ce privește faptul că este poet". Cunoscută în special 

pentru aluziile sale versatile la tradițiile literare europene, urdu, 

arabe și persane, poezia lui Ali se învârte în jurul unor poli 

tematici și culturali. 

 

Ali s-a născut în New Delhi, India, în 1949. A crescut în 

Kashmir, fiind fiul unei familii distinse și foarte educate din 

Srinagar. A obținut o diplomă de masterat la Universitatea din 

Delhi, un masterat și un doctorat la Universitatea de Stat din 

Pennsylvania și un masterat de masterat la Universitatea din 

Arizona. Laureat a numeroase onoruri și premii, inclusiv bursele 

Guggenheim și Ingram-Merrill, Ali a avut o carieră academică 

activă. În 1987 a început să predea la Hamilton College din New 

York, iar mai târziu s-a mutat la Universitatea din 

Massachusetts-Amherst, unde a fost director al programului de 

scriere creativă MFA. De asemenea, a predat la programul MFA 

pentru scriitori de la Warren Wilson College și a fost profesor 

invitat la Universitatea Princeton și în cadrul programului de 

scriere creativă pentru absolvenți de la Universitatea din New 

York. 

 

Deși Ali a început să publice la începutul anilor 1970, abia în 

1987, când a primit o recunoaștere pe scară largă, A Walk 

Through the Yellow Pages (1987) a fost recunoscut pe scară 

largă. Bruce King a caracterizat cartea ca fiind "o lume 

suprarealistă de coșmar, fantezie, incongruență, umor sălbatic și 
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grotesc. Deși neliniștile existențiale își au sursa în problemele 

legate de maturizare, de părăsirea casei, de emigrare și de 

întâlnirea culturilor, idiomul este american și contemporan". 

Următoarea carte a lui Ali, A Nostalgist's Map of America 

(1991), relatează o serie de călătorii prin peisaje adesea neclare 

între actualul său cămin american și amintirile copilăriei sale din 

Kashmir. King a susținut că o astfel de "imaginație leagă trecutul 

și prezentul, America și India, deșerturile islamice și americane, 

orașele americane și fostele triburi indiene americane, 

deșerturile moderne și oceanele preistorice", adăugând că 

"există un limbaj foarte profilat de culoare, paradoxuri, 

oximoron și alte mijloace de a ridica poemele spre liric și 

fantezie". De-a lungul carierei sale de scriitor, Ali a fost 

influențat de opera poetului urdu Faiz Ahmed Faiz și a tradus o 

colecție de lucrări ale lui Faiz, The Rebel's Silhouette, în 1992. 

În propria poezie, Ali face frecvent aluzie la opera lui Faiz. 

Joseph Donahue, recenzând The Veiled Suite, a comentat că 

"prin aceste traduceri, Ali a provocat pentru prima dată poezia 

momentului nostru, iar acestea rezonează profund cu devastările 

personale și culturale pe care le documentează în propria viață. 

Unele dintre cele mai frumoase versuri din The Veiled Suite pot 

fi citite ca un răspuns la ... cele ale lui Faiz." 

 

                                              *** 
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Tanella Boni  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Acolo unde e atât de luminos în mine"  

 

Vreau să fac parte din această lume  

Vreau să dorm liniștită 

Vreau să continui să trăiesc 

Suflet liniștit inimă senină 

 

Viermele e în fruct 

De la începutul timpului 

Adevărul umanității este în altă parte 

Aici, poate 

Scris pe piele 

Ca și cum viața ar prefera 

Doar o singură culoare 

Într-o lume atât de diversă 
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Pigmentarea pielii 

Necesită o înțelegere 

Care ne scapă mereu 

Se întâmplă în capul tău 

 

Amenințare 

Ca un copac de flăcări 

Înflorind în umbra minții 

                                              ** 

 

Privește nuanțele și contururile acestui pământ, o, tu care pleci. 

numele fiecărui pelerin care se mișcă 

în valea grea a vieții. 

nu mai este gravat pe vârful muntelui. 

 

cei care iubesc să spargă piatra 

s-au adunat mereu în zori 

în rondul vrăjitorilor 

care-și înmoaie mâinile în foc 

pentru că nimeni nu reface 

aceleași principii de o mie de ori 

fără să-și sacrifice ce are mai bun în suflet. 

într-un coș de interese provizorii 

înmânate de cei 

care promit să țină vântul la distanță 

          

                                                 ** 
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 *Tanella Boni (n. 1954) este poetă, romancieră, eseistă și 

filozoafă. Autoare a peste douăzeci de cărți, printre care There 

where it's so bright in me (University of Nebraska Press, 2022), 

în traducerea lui Todd Fredson, a primit premii din partea 

Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, 

a Târgului Internațional de Carte și Presă de la Geneva și de 

la  L'Académie Française. De asemenea, este profesor de 

filosofie la Universitatea din Abidjan. În afară de activitățile sale 

de predare și cercetare, a fost președinta Asociației scriitorilor 

din Coasta de Fildeș între 1991 și 1997, iar mai târziu a fost 

organizatoarea Festivalului Internațional de Poezie din Abidjan 

între 1998 și 2002. 
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Frank Lima 

 

 

 

 

 

Frank O'Hara 

  

 

 

 

 

 

Inima mea poartă o pereche 

De pantofi care odată au aparținut 

Unui tânăr poet 

 

Al cărui sânge era la fel de proaspăt 

Ca apa 

A cărui centură de siguranță era părul 

Unor femei frumoase 

 

Care dormeau în mii de vise 

Făcute din paturi 

care aveau un prieten a cărui inimă 

Era un zmeu legat de o sfoară 

 

Care a fost mâncat de un taxi 

Pierdut pe o plajă care luase foc 
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Prietenul meu drag încă mai vine la mine 

După atâția ani 

Să moară din nou și să se uite 

La găurile din inima mea 

 

  

Plena 

  

În timpul zilei mă joc de-a înecul 

căutând fumul 

de gene și de păr stins 

umbrele liliachii de sânge 

și ruinele cafelei 

dar o noapte 

Visez la ultima silabă 

din inima mamei mele. 

ultimul cuvânt roșu din plămânii ei. 

                                                                         

 

Eternitate 

  

la început 

nu a existat sfârșit 

 

pământul pe care noi 

pe care am pășit era 

o amintire 

 

umbrele noastre 

povești false 
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hainele noastre 

un spațiu fără timp 

 

întunericul a fost 

culoarea îngerilor 

 

și stelele   

nu plângeau 

 

____________________ 

 

* Născut în Harlemul spaniol din New York, poetul Frank Lima 

a obținut o diplomă de master la Universitatea Columbia, unde 

a studiat cu Stanley Kunitz. Ca membru al Școlii din New York, 

Lima a scris poeme nefinisate, ironice și vulnerabile, angajate în 

teme legate de intimitate, abuz și trup. Într-o recenzie din 1997 

a cărții Inventory: New and Selected Poems pentru The 

Chronicle, Tom Clark observă că "semnătura stilistică a lui Lima 

apare devreme și persistă: o muzicalitate senzuală, argotică, 

informată de un simț al umorului care este mai înțelept decât 

vârsta sa și compus în egală măsură din curaj și disperare". Într-

un interviu acordat în 1996  Lima a declarat: "La un anumit 

nivel, cred că toată poezia este autobiografică. Chiar dacă scrii 

despre mituri antice, ești cumva în căutarea propriilor 

experiențe, a ceva care să aibă legătură cu ceea ce scrii. Chiar și 

basmele mele sunt autobiografice." 
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Xi Chuan  * 

 

 

Probleme de doliu 

 

o furnică moare și nimeni nu jelește 

o pasăre moare și nimeni nu jelește dacă nu este un ibis cu 

coamă. 

o maimuță moare, iar maimuțele plâng. 

o maimuță moare, iar oamenii îi deschid craniul. 

un rechin moare, iar un alt rechin continuă să înoate. 

un tigru moare, iar unii oameni care plâng se plâng pe ei înșiși. 

o persoană moare, iar unii oameni plâng, iar alții nu. 

o persoană moare, iar unii oameni plâng, alții chiar aplaudă 

o generație moare, iar generația următoare nu prea jelește 

o țară moare, de cele mai multe ori lăsând doar apocrife 

o țară care nu lasă apocrife nu era o țară adevărată. 

Dacă nu era o țară adevărată, atunci când murea, nimeni nu o 

plângea. 

nimeni nu jelește, iar vântul suflă în zadar. 

râurile curg în zadar, spălând în zadar stânci în zadar 

strălucind în zadar, făcând valuri în zadar. 

Râul moare, și nu este pentru om să jelească. 

vântul moare, și nu este pentru om să jelească. 
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Râul și vântul își croiesc drum spre mare, la fel de mare ca în 

Zhuangzi. 

marea imensă moare, și tu va trebui să mori. 

Regele dragonului moare, iar tu va trebui să mori. 

Luna nu jelește, nu există nimeni pe lună. 

stelele nu plâng, stelele nu sunt carne și oase. 

 

 

Cealaltă parte a râului 

Xi Chuan 

 

 

Pe cealaltă parte a râului 

există o flacără 

o flacără 

care arde în mai 

 

care arde în august 

 

când înflorește copacul pagodă, profesorul bătrân se înclină în 

fața lui 

când cad florile de portocal, un moștenitor cu o ținută grațioasă 

îi face cu mâna. 

și zâmbește 

 

și totuși, de cealaltă parte a râului, ea rămâne, arzând. 

ca strălucirea subacvatică a coralului roșu. 

ca o pălărie de paie roșie spulberată de vânt. 

 

Când am văzut-o ieri, era complet nemișcată, privind spre cer. 
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iar astăzi își coboară capul să privească râul. 

Dacă ar fi înnorat și ar ploua, ce ar face ea acolo, pe partea 

aceea? 

de râu? 

Flacăra ei nu s-ar stinge. 

 

Un poet se uită la ea. 

Un fermier se uită la ea. 

un materialist dialectic se uită la ea 

ea se află pe cealaltă parte a râului, arzând. 

arzând mai 

arzând august 

 

___________________ 

 

 * Xi Chuan este unul dintre cei mai influenți poeți contemporani 

din China. Este autorul mai multor colecții de poezie, printre 

care Bloom & Other Poems (New Directions Press, 2022) și 

Notes on the Mosquito (New Directions, 2012). Printre 

distincțiile sale se numără Premiul Lu Xun pentru literatură, 

Premiul pentru poezie chineză modernă și Premiul Zhuang 

Zhongwen pentru literatură. Predă la Academia Centrală de Arte 

Frumoase și locuiește în Beijing, China. 
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Peter Gizzi*  

 

 

Cântec 

 

 

 

 

Vreau culori să împletesc, 

să sângerez, vreau cântec  

să zbor, să mă flexez, să gândesc. 

în linii. Să lucrez  

Pasta, să se deschidă 

acest sentiment cardinal  

în verde. 

 

Partea cea mai grea 

sunt păsările cântătoare 

și starea lor de fugă, 

starea de fugă, la naiba. 

Lumea e neon  

în liniștea întunecată. 

 

Sunt dispus să merg 

departe, dispus să fiu 

în flăcări, să ard   

să mă scufund, să mă scufund  

în aforismul lunii  

 în grădina sa de fețe. 

 



49 
 

Luna de deasupra, 

viața mea. E aspră 

și reală în seara asta, 

de fuziune la rece 

reflectând soarele. 

Există un tremur, 

o lumină gheboase 

în această ecuație. 

 

Raze nedumerite pline  

de dănțuiri, de zâne, 

spirite și pietre prețioase, 

eroi, cântăreți, 

și fața ta. 

Ciudățenia 

devi tu, 

dragă noapte. 

  

În apărarea a nimicului 

 

Cred că aceste remorci aliniate în parcarea de lângă autostradă 

vor fi suficiente. 

Cred că și eucaliptul acela  este strâmb. 

Cred că această autostradă va trebui să fie de ajuns pentru 

mașinile 

și oamenii din ele aflați în drumul lor. 

Prezentul se apropie mereu de noi, ne înconjoară. 

E greu să ne imaginăm atomii, e greu să ne imaginăm 

 hidrogenul și oxigenul legându-se, va trebui să o credem. 
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Cerul acesta cu norii lui spălăciți, de asemenea 

și acel stâlp electric din stânga, cu un fir rupt și liber. 

  

 

Linii care reprezintă fericirea simplă 

  

Strălucirea catarama ei a avut întâietate în soare 

Strălucirea ei,  mă putea duce oriunde 

E bine să fiu atât de aproape în vântul rece  

Mă simt bine să observ toate lucrurile strălucitoare la tine 

Despre tine nu există nimic ce n-aș vrea să știu. 

Cu tine nimic nu e simplu, dar nimic nu e mai simplu 

Despre tine multe lucruri bune sunt legate 

Mă gândesc la probe și la gramatică, la vocale, ca și cum 

A e pentru șosete până la genunchi, E pentru chiloți. 

I de la "ocheadă", O de la bluza pe care o porți. 

U este pentru agrafa de păr, iar Y pentru fusta ta strâmtă. 

Muzica se aude din nou, eu sunt bărbatul care sper să fiu 

Aerul luminos atârnă liber lângă părul tău proaspăt tuns. 

E atât de ușor acum să vezi gravitația la lucru pe fața ta 

E ușor să înțelegi timpul, acest proces întunecat. 

Să-l accepți ca pe un proces frumos, fața ta 

  

______________________ 

 

 * Peter Gizzi a crescut în Pittsfield, Massachusetts. A studiat la 

New York University, Brown University și la State University 

of New York at Buffalo, este autorul mai multor colecții de 

poezie, printre care Archeophonics (2016), finalist al National 

Book Award; In Defense of Nothing: Selected Poems, 1987-
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2011 (2014); Threshold Songs (2011); The Outernationale 

(2007) și Artificial Heart (1998). A publicat, de asemenea, mai 

multe broșuri în ediție limitată, folio și cărți de artist. 

Influențat de Ezra Pound, de poeții Beat și de John Ashbery, 

Gizzi folosește atât gesturi narative, cât și lirice pentru a se 

angaja și a pune sub semnul întrebării distanța și lumina în 

căutarea sa a ceea ce nu este cartografiat. Reflectând asupra 

întrebării dacă opera sa este narativă sau lirică, Gizzi a declarat 

într-un interviu pentru Poetry Daily: "Cred că sunt un poet 

narativ - îmi povestesc doar nedumerirea mea de cetățean". 
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Catherine Barnett * 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Târziu foarte, scotocind ecranul 

pentru distracție, dragoste, speranță, 

am descoperit zarurile măsluite. 

 

În videoclipul de promovare 

se văd doar mâinile unui matematician, 

ca mâinile lui Dumnezeu, 

 

ridicând zarurile unul câte unul, 

întorcându-le la nesfârșit  

înainte de a le arunca  

 

pe masa de lemn tare, 

unde fiecare aterizează lin  

între zgomot și tăcere, 

 

cu fața în sus, cu fața în jos, 

unele fețe fiind culcate pe o parte, 

altele ca săpături arheologice. 
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Am cumpărat un set de zaruri patentate, 

fiecare cu propria logică și propriul adevăr  

și incertitudine aleatorie...  

 

Singură acasă, le-am aruncat 

pe masa mea de sufragerie 

pentru a pierde timpul,  

 

și timpul cu propria sa logică 

a trecut. Doamne sfinte. 

Nu am mai fost atinsă de atâta timp. 

 

_________________ 

 

 *Catherine Barnett s-a născut în Washington, D.C. și a crescut 

în San Francisco Bay Area. A studiat la Universitatea Princeton 

și la Warren Wilson MFA Program for Writers. Barnett este 

autoarea volumelor Human Hours (Graywolf Press, 2018); The 

Game of Boxes (Graywolf Press, 2012), care a primit în 2012 

Premiul James Laughlin al Academiei Poeților Americani; și 

Into Perfect Spheres Such Holes Are Pierced (Alice James 

Books, 2004). 

Despre opera lui Barnett, April Bernard a remarcat: "Cu o forță 

subtilă și cumulativă, Jocul cutiilor construiește o structură 

poetică complexă în care întrebări fundamentale despre 

maternitate, încredere, erotism și semnificație spirituală sunt 

puse în discuție și apoi puse în relație unele cu altele. Mintea este 

încântată, spiritul captivat, de această carte minunată." 
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Elizabeth Barnett  

 

 

 

Îți amintești sentimentul,  

dar nu și ceea ce te-a făcut să te simți așa. 

 

 

Ne-am obișnuit cu gunoaiele de pe drum  

sau nici măcar nu trebuie să ne obișnuim cu ele.  

dar apoi niște copii pun cutiile de bere  

pe vârfurile copacilor mici care încearcă să crească.  

O mică stea. Acum cunosc cancerul  

este în corpul meu și va fi întotdeauna.  

Totuși, ne putem convinge  

de orice. Când Bea vrea să se joace,  

asta fac eu. Se bagă sub pătură  

și se preface că face parte din corpul meu.  

Îi spunem tatălui ei că a plecat,  

dar ea e chiar acolo.  

Îi spun: asta sunt doar eu. folosește-mă 
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Dorothy Parker *    

                                            

 

  1893-1967 

Căi de acces 

 

Voi călca, încă un an, 

     Căile pe care am mers cu durere, 

Trecând pe lângă uscata gardenie 

     Și floarea-i furată pentru miere 

 

Voi sta, un an deoparte, 

   În sunetul molcom de vioară 

Gândindu-mă, "Aici și-a frânt inima. 

      Aici a rugat să moară." 

 

Voi auzi strigătul fazanilor, 

     Și gâștele în corul adunat 

Pe aceste drumuri, în altă toamnă, 

     Voi merge cu sufletu' npăcat... 

 

Frumoasă-i cărarea pe care am călcat 

     Mână-n mână cu iubirea... 

Sub tălpi, gazonul aproape format 
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     Și mândre ramuri mi-anunțau venirea 

 

Prin dungile de iarbă panglică 

     Pe drumul vieții șerpuit... 

N-oi îndrăzni niciodată să trec 

     Până la ziua când moartea m-a încolțit 

                                   

Inventarul simptomelor 

  

Nu-mi place starea mea de spirit; 

Sunt amară, certăreață, neprietenoasă. 

Îmi urăsc picioarele, îmi urăsc mâinile, 

Nu tânjesc după ținuturi mai frumoase. 

Mă tem de lumina recurentă a zorilor; 

Urăsc să mă culc noaptea. 

Îmi bat joc de oamenii simpli și serioși. 

Nu suport nici cea mai blândă glumă. 

Nu-mi găsesc liniștea în pictură sau în tipar. 

Lumea mea nu e decât o mulțime de prostii. 

Sunt deziluzionat, cu sânii goi. 

Pentru ceea ce gândesc, aș fi arestată. 

Nu sunt bolnavă, nu sunt bine. 

Visele mele vechi sunt împușcate în iad. 

Sufletul meu e zdrobit, spiritul meu e rănit; 

Nu-mi mai place de mine. 

cârtesc, mă ceartă, mă supăr, mârâi. 

Mă gândesc la casa îngustă. 

Mă cutremur la gândul oamenilor...  

Trebuie să mă îndrăgostesc din nou. 

* 
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Testament 

  

Oh, să fie o noapte de ploaie lirică 

Și brize cântătoare, când clopotul meu va bate.  

Am iubit atât de mult ploaia încât aș ține în brațe  

refrenul ei prietenos și slab.  

Să mă întind în noaptea de ploaie liniștită  

  

Să mă culc răcorită și calmă,  

asa cum am zăcut 

Moartea nu-mi va vedea tresărirea; inima e îndrăzneață 

durerea a făcut-o incapabilă de durere.  

 

Mai bine viermii ocupați decât orice persoană...  

În  pace să zac acolo, cu ochii goi,  

Patul meu făcut tainic de ploile nivelatoare,  

Sânul meu reîmpădurind buruienile de sus.  

Și tu vei întreba despre mine: "Atunci a murit? 

Poate că ar fi trebuit să trimit un buchet de flori".    

 

  

 

_______________________ 

 

 * La 22 august 1893, Dorothy Parker s-a născut în casa   lui J. 

Henry și Elizabeth Rothschild, în  New Jersey. Crescută în 

Upper West Side din Manhattan, copilăria ei a fost una 

nefericită. Mama și mama vitregă au murit când era mică; 

unchiul ei, Martin Rothschild, s-a scufundat pe Titanic în 1912, 

iar tatăl ei a murit în anul următor. Tânăra Dorothy a urmat 
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cursurile unui liceu catolic, apoi ale unei școli de perfecționare 

în Morristown, New Jersey. Educația ei formală s-a încheiat 

brusc când avea paisprezece ani. 

 

În 1914, Dorothy a vândut primul ei poem pentru Vanity Fair. 

La vârsta de douăzeci și doi de ani, a acceptat un post de redactor 

la revista  Vogue. A continuat să scrie poezii pentru ziare și 

reviste, iar în 1917 s-a alăturat la Vanity Fair, înlocuindu-l pe 

P.G. Wodehouse în funcția de critic de teatru. În același an, s-a 

căsătorit cu un agent de bursă, Edwin P. Parker.  Căsnicia a fost 

furtunoasă, iar cuplul a divorțat în 1928. 

 

În 1919, Parker a devenit membru fondator al Algonquin Round 

Table, o adunare informală a scriitorilor care luau prânzul la 

Algonquin Hotel din Midtown Manhattan. "Cercul vicios" îi 

includea pe Robert Benchley, Harpo Marx, George S. Kaufman 

și Edna Ferber și era cunoscut pentru spiritul său tăios și 

comentariile sale intelectuale. În 1922, Parker a publicat prima 

ei povestire, "Such a Pretty Little Picture", pentru Smart Set. 

 

Când a debutat New Yorker în 1925, Parker a fost inclusă în 

comitetul editorial. De-a lungul anilor, ea a contribuit cu poezie, 

ficțiune și recenzii de carte. 

Prima colecție de poezie a lui Parker, Enough Rope (Boni & 

Liveright), a fost publicată în 1926 și a fost un bestseller. Cele 

două colecții ulterioare ale sale au fost Sunset Gun (Boni & 

Liveright, 1928) și Death and Taxes (The Stratford Press, 1931). 

A publicat o lucrare de ficțiune colectivă, Laments for the Living 

(The Viking Press), în 1930.  
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În timpul anilor 1920, Parker a călătorit în Europa de mai multe 

ori. S-a împrietenit cu Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, 

cu mondenii Gerald și Sara Murphy și a contribuit cu articole la 

New Yorker și Life. Deși lucrările sale au avut succes și a fost 

apreciată pentru spiritul și abilitățile sale de conversație, a suferit 

de depresie și alcoolism. De asemenea, a încercat să se sinucidă. 

 

În 1929, a câștigat premiul O. Henry pentru povestirea 

autobiografică "Big Blonde". A produs ficțiune scurtă la 

începutul anilor 1930 și, de asemenea, a început să scrie recenzii 

de teatru pentru New Yorker. În 1934, Parker s-a căsătorit cu 

actorul-scenarist Alan Campbell în New Mexico; cuplul s-a 

mutat la Los Angeles și a devenit o echipă de scenariști foarte 

bine plătită. Au lucrat pentru MGM și Paramount la filme în 

mare parte de neuitat, punctul culminant fiind o nominalizare la 

Oscar pentru A Star Is Born în 1937. 

Parker, care a devenit socialistă în 1927, când a fost implicată în 

procesul Sacco și Vanzetti, a fost chemată în fața House on Un-

American Activities (HUAC) în 1955. Ea a invocat al cincilea 

amendament. 

Parker a fost inclusă în Academia Americană de Arte și Litere 

în 1959 și a fost profesor invitat la California State College din 

Los Angeles în 1963. În același an, soțul ei a murit din cauza 

unei supradoze. La 6 iunie 1967, Parker a fost găsită moartă în 

urma unui atac de cord într-un hotel din New York, la vârsta de 

73 de ani. Credincioasă fermă în drepturile civile, ea și-a lăsat 

moștenire averea literară doctorului Martin Luther King, Jr.  
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Hazel Hall *     

 

 

Cursa cu obstacole ** 

 

Unde ea pășește cu un vuiet, 

praful în jurul picioarelor ei, 

o urmează  

Pe strada fără praf. 

 

Ceva se zbate acolo: 

Forțe care se luptă 

Violent ca să afle unde 

Calea ei se va sfârși. 

 

Problemele, cu mâini mari, o apucă 

Și se luptă pentru a o călca; 

Una se străduie să-i pună piedică, 

Alta nu-i dă voie sa meargă înainte. 

 

Forțe contradictorii se bat în ea,  

Se luptă pentru a-i călăuzi picioarele, 

Ridicând un vuiet necurat, 

Ca praful, peste stradă. 
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* Hazel Hall, născută la data de 7 februarie 1886 în St. Paul, a 

fost o poetă americană. La bătrânețe, a publicat două colecții, 

Curtains (John Lane Company, 1921) și Walkers (Dodd, Mead, 

and Company, 1922), în timp ce celelalte lucrări ale sale au 

fost publicate postum. A murit la 11 mai 1924. 

 

 **  "Disputed Tread" a apărut pentru prima dată în Walkers 

(Dodd, Mead, and Company, 1922). Poezia, compusă din 

catrene care rimează într-un trimetru liber, compară 

neclaritatea sau "vârtejul" mișcării picioarelor cu norul de praf 

pe care l-ar stârni altfel pe un drum prăfuit. Referitor la acest 

poem, poeta Margery Swett Mansfield remarcă, în recenzia sa 

la Hall's Walkers publicată în revista Poetry vol. 22, nr. 5 

(august 1923), intitulată "Dincolo de vedere și auz", că " 

nimeni nu a smuls vreodată mai multă semnificație dintr-o 

singur pas! Picioarele  spun adevărul chiar și atunci când 

mintea ei ar prefera concluziile mai reconfortante ale 

filozofiei". 
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                                                Poezii despre SPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kate Rushin 

Venus și Serena joacă  tenis la dublu pe terenul central 

 

Găsesc un bistro de lux cu un ecran mare la bar. 

Surorile Williams vor ieși pe  terenul central, 

pentru prima dată ca echipă. Sărbătoresc evenimentul 

cu primul meu Cosmopolitan. Mă simt ca un copil 

 

care se uita la televizor în vremurile de dinainte:  

în mod miraculos, Nat King Cole sau 

Pearl Bailey apar la Ed Sullivan. 

Uimiți, ne repezeam la telefon și ne sunam mătușile și verii. 

Repede! Porniți canalul 10!... Trei minute de mândrie... 

 

Zâmbind nimănui în mod special, m-am așezat să mă bucur de 

meci. 

Ce spune comentatorul? Crede că e important 

să ne descrie adversarii: unul este "întunecat",  

celălalt "blond". Dar nu se poate hotărî să spună: 
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Venus și Serena. Priviți-le pe aceste două surori de clasă: 

Serioase. Strategice. Negre. Istorice. 

  

 

Lyrae Van Clief-Stefanon *   

 

Prăjini | | Sport 

 

 

 

 

 

 

Ne întoarcem și iar ne întoarcem 

la întrebare. Ne întoarcem împotriva 

 

gravitației sale. O axă pe care o sfidăm. 

Ideea se învârte 

 

Curentul ca-: o absolută 

valoare, credința prezintă  un dar 

 

Pentru refuzul noastră-: între poli. 

Noi suntem femeile de pe linie întâia. 

 

Transformatoare cu mâinile flămânde 

Cu mâinile fulger-: fulgere, izbitoare. 

 

Cine vrea să se adreseze Americii? 
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Când stau între 

 

Polii, sunt valoarea absolută a 

textului-: Am fost... 

 

Acolo unde ea stă. 

Între doi poli ea este determinantul 

 

-: gravitației. O forță, ea 

Stă între | | pentru 

 

Propria ei victorie acum. Titlul - : 

Nici un steag nu face dreptate. 

 

Ea escaladează prăjina 

Ea însăși - :  neobosită, 

 

Ea flutură. 

 

 

 

"Inspirat de grația, atletismul și creativitatea unei campioane 

negre la sportul cu prăjina, "Pole | | Sport" redă niște ecuații 

im/posibile, formate atunci când o interpretă urcă pe scenă și își 

întinde corpul în formă de lambda. Cum am putea să desprindem 

viețile femeilor de culoare de la structurile de violență 

încorporate în unitățile și calculele standard ale limbajului? 

Trăind acest moment de "lasă-mă să fi fost", femeile de culoare 

se privesc  a fi spații de invenție: "Eu trăiesc aici. Sunt / în acest 
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corp. Nu sunt îngrijorată de definițiile de "suprem" mai puțin 

decât și nu-egal-cu".La revedere." 

 

- Lyrae Van Clief-Stefanon 

 

 

 * Lyrae Van Clief-Stefanon este autoarea a   ] Open Interval [ 

(University of Pittsburgh Press, 2009). Beneficiară a unor premii 

și burse de la Cave Canem, Fundația Lannan și Fundația 

Civitella Ranieri, este profesor asociat de literatură engleză la 

Universitatea Cornell.  
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Arisa White  

 

 

 

 

Curioasă și numărând 

 

Cum intru în atmosfera ta? 

Spune-mi despre semnele tale, privește-mă planetar 

-Ce sunt aceste Venusuri în ochii tăi? 

 

Nu a existat niciun gând pentru tine 

pe care l-am scris. Am rătăcit 

jelind cu spatele dezbrăcat 

 

Prefer duminica, genunchii tăi 

de bivol și șuturi în câmpie. 

Mergem fără șosete pentru frumusețe  

 

Panglicile desfășurate ne leagă strâns 

Sunt în fața simetriei tale, amintindu-mi 

toate cifrele tale și de numărul norocos... nouă. 

  

"M-am inspirat pentru poezie într-un jurnal din octombrie 

2016. M-au amuzat muzica și imaginile sale stranii - atât de 

intime și precise, rezonante cu referințe istorice și religioase. 

Poemul vă invită să fiți curioși și să vă bucurați de senzațiile și 
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de uimirea pe care le evocă." 

-Arisa White 

  

Nu va ști nimic 

                                                     Arisa White 

 

Adânc în adâncul liniștit al despărțirii unor mări private 

în cor de cântece bărbătești, există o iubire 

care se pierde și se sparge rearanjată ca niște blocuri... 

al cărui nume îl silabisim, nu asta este problema - ci faptul că 

noi nu vrem  

să acordăm atenție arhitecturii, integrității sale, dacă 

va rezista, dacă va rezista la fiecare cutremur, la poveste după 

poveste  

crezând că acoperișul nu va ști nimic de pământ. 

 

Arisa White este o poetă Cave Canem a cărei operă își are 

rădăcinile în modalitățile de cunoaștere ale femeilor de culoare. 

Autoare a cărții Who's Your Daddy (Augury Books, 2021), 

printre alte titluri, munca ei a fost susținută de Hedgebrook, 

Fine Arts Work Center, Bread Loaf Writers' Conferences și alte 

organizații. Lucrează ca profesor asistent de engleză și scriere 

creativă la Colby College. 
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W.S. Merwin * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solstițiul 

  

Se spune că soarele se va întoarce 

la miezul nopții 

după singura mea iubire 

 

dar știm cum minutele 

zboară  

în copacii întunecați 

și dispar 

 

ca și mirtul și ca mierea de vie  

știm cum săptămânile 

intră  

în umbră la amiază  

 

La gândul lunilor, îți întind mâna  
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nu e ceva 

 ce nu se poate face  

  

 

privim păsările roșii dimineața. 

Sperăm la liniște  

o ziu împreună. 

Anul se transformă în aer  

 

dar suntem împreună  toată noaptea. 

cu soarele care e pus pe plecare 

și anul 

se întoarce 

  

Asiaticii care mor 

  

Când pădurile au fost distruse,  

întunericul lor devine 

Cenușa - marele umblător 

va  urmări pe făptași 

Pentru totdeauna 

Nimic din ceea ce ei vor deveni nu este real 

Nici pentru mult timp 

Peste cursurile de apă 

Ca rațele pe vremea rațelor 

Fantomele satelor se târăsc pe cer 

Aducând un nou amurg 

 

Ploaia cade în ochii deschiși ai morților 

Din nou și din nou cu sunetul ei fără rost 



70 
 

Când luna îi găsește, ei au culoarea tuturor lucrurilor  

 

Nopțile dispar lăsând urme 

de vânătăi, dar nimic nu se vindecă 

Morții dispar ca niște vânătăi 

Sângele dispare în pământurile otrăvite 

Durerea orizontului rămâne 

Pe cer, anotimpurile se clatină 

Sunt clopote de hârtie 

nimic viu ele nu cheamă 

 

Patronii se mișcă pretutindeni sub Moarte, steaua lor, 

Ca niște coloane de fum ei avansează în umbră 

Ca niște flăcări subțiri fără lumină 

Ei, fără trecut 

Și focul singurul  viitor. 

 

________________ 

 

 *William Stanley (W.S.) Merwin s-a născut la New York în 

1927 și a crescut în  Pennsylvania, fiind fiul unui pastor 

prezbiterian. Numeroasele sale colecții de poezie, traducerile și 

cărțile sale de proză au fost lăudate de-a lungul a șapte decenii. 

Deși poeziile sale timpurii au primit o mare atenție și admirație, 

Merwin va continua să își modifice și să își inoveze scrisul cu 

fiecare nouă carte și, în fiecare etapă,  a influențat 

puternic  poeții din generația sa. Pe întreaga durată a carierei sale 

de scriitor, a explorat un sentiment de uimire și a celebrat puterea 

limbajului, fiind în același timp un activist anti-război și un 

apărător convins al mediului înconjurător. A câștigat aproape 
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toate premiile disponibile pentru un poet american și a fost numit 

de două ori poet laureat al SUA. Un budist practicant, precum și 

un susținător al ecologiei profunde, Merwin a trăit de la sfârșitul 

anilor 1970 pe o veche plantație de ananas din Hawaii, pe care a 

restaurat-o cu grijă până la starea sa originală de pădure 

tropicală. Poetul Edward Hirsch a scris că Merwin "este unul 

dintre cei mai mari poeți ai epocii noastre. El este o prezență 

spirituală rară în viața și literele americane (Thoreau al epocii 

noastre)".  
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Lali Michaeli * 

 (Israel) 
  

 

Străzi cu susul în jos 

 

 

 

Nu traversez de pe un trotuar pe altul pe o stradă din Tel Aviv 

Căzând în tine o iluzie străveche. Minune. Când gloriosul va 

tăcea . 

Deschizi Aram Tzuba, folosind părțile lipsă. 

Pășești în mijlocul urii. Vino în locul în care ai plecat. O. O. O. 

Mă aștepți de departe de un deceniu de deznădejde. 

Meditând pe octavele biografiei vindecate în episoade 

importante. 

Animale vechi de 150 de ani. Poți să trăiești în mod lent. 

La ce mă trezesc. La ce. 

Întreabă cât de mult mă lupt pe linia timpului.  

care  îmi lipsește și mă îngheață. 

Sunt liberă și nu am energie să răspund că nu mă târăsc 

Eșecul este un eșec. 

Se schimbă în voie. 

Toate străzile orașului sunt cu susul în jos, vei vedea. 

Einstein blocat 

Ben Yehuda este pe sens opus. 

Ben Gurion e invers. 

Ben Yehuda este blocat 
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Hertzel este cu susul în jos. 

Lățimea ambuteiajului meu opus 

Doar în haine bordo nu voi fi salvată.  

Mă apropii de Cafe Aroma 

Și compar diavolul cu sângele meu. 

Greșeala ta mă îmbrățișează ca un puls. Nu-mi mai amintesc. 

Când hotărăști că în trupul meu înseamnă șapte femei. 

Nu știu dacă e corect sau nu. Să rănești voința feminină este 

acceptabil 

Pusă în gură. Când nu poți face nimic cu tine însuți.  

Să fii pregătit să faci o greșeală. 

Suntem pregătiți să privim la un alt eveniment în ziua 

respectivă.  

Dar nu există niciun pericol. 

Nu-ți voi spune. Uită de chestia asta. 

 

 

moment 

 

Pentru o clipă sunt un porumbel 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Zelda 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Dalia 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă mă voi ascunde 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt o zambilă 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Lea 
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sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Rachel 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă eu 

am rămas cu 

Lali 

Și doare 

(pe cat de frumos este) 

Apoi si pe ea 

o eliberez  

pe Lali 

 

___________________  

 

 * Lali Michaeli s-a născut în Georgia și a emigrat în Israel 

împreună cu familia sa la vârsta de 7 ani. A studiat literatură 

comparată, antropologie și sociologie la Universitatea Bar-

Ilan.A publicat șase cărți de poezie. Cărțile ei au fost traduse și 

publicate în Statele Unite, Rusia, Georgia, Franța, România, 

Turcia, Ucraina, Italia și India, printre alte țări. Poeziile ei au fost 

publicate în mai toate jurnalele ebraice locale, în Times of Israel 

și Poetry International Web,  precum și în reviste literare online 

și antologii internaționale. A participat la festivaluri de poezie 

din întreaga lume.  În 2009-2010, a creat Poetry Video Art postat 

online  pe Ynet, în care apare citind poezii pentru trecători.  În 

2018, a participat la un program de rezidență pentru scriitori la 

New York. De-a lungul anilor, a predat limba ebraică la 

Universitatea Bar-Ilan, la Universitatea din Tel Aviv și la 

Universitatea Ben-Gurion din Negev 
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Hanif Abdurraqib  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmec pe străzile din vest   

  

 

Din clădirea de cărămidă umedă de sub clădirea mea de 

cărămidă umedă, o femeie țipă la brutar, care, se pare, nu a pus 

brânză pe crusta de pizza și râul de roșu de sos pentru că - așa 

cum strigă el deasupra sirenelor de la State Street și a mulțimii 

tot mai mari aliniate în fața magazinului său - este vineri seara 

și nu mai are mozzarella, dar că există opțiuni mult mai bune 

pentru pizza. 

la fiecare colț al acestui oraș, la suprapreț și în seara asta, plină 

de viață cu oameni singuri care vor căuta căldura care se 

revarsă de pe marginile unei cutii de carton și în poala lor și în 

degetele lor, în timp ce merg pe jos înapoi la un apartament 

total gol.  Iubesc căldura pentru modul în care separă 

dorința de atingere de caracterul practic al acesteia. Dacă se 
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face prea cald pentru a sex, așa cum a fost pentru Mookie și 

Tina, atunci suntem cu toții pe propriile noastre insule care se 

scufundă.  

Oricum, nu mai există brânză în orașul ăsta și ce ar putea fi mai 

rău? decât o fracțiune de vis în spatele fiecărei uși la care bați. 

E vineri și cu siguranță că unii dintre oamenii mei se laudă cu 

banii proaspeți din conturile lor bancare și ce tragedie e să 

cheltuiești pe o libertate pe jumătate terminată, iar  argumentul 

de mai sus s-a scurs pe străzi și în gloata care așteaptă și îmi 

imaginez că nu s-a mai terminat la brânză, ci peste orice mod 

de promisiune neîmplinită. mănunchiul de păcate încă lipit de 

un trup proaspăt a ieșit din apele botezului. Părintele care 

trebuie să sape un mormânt pentru cel mai tânăr copil. de jos, 

un bărbat strigă că sunt doar trei ingrediente. Nici măcar asta 

nu poți să o faci bine. nu e amuzant, să juri că vei iubi pe 

cineva până la moarte. 

 

 

 

Prestigiul 

  

 

Poemul nu începe acolo unde intră cuțitul 

ci acolo unde se răsucește lama. 

Unele răni nu pot fi înăbușite 

indiferent de felul în care se scrie despre sânge 

și ce reflexii ajung în luciul lui. 

Poemul începe cu durere, ca o oglindă 

în interiorul căreia îmi ajustez o cravată așa cum m-a învățat 

tatăl meu 
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înainte de prima mea înmormântare și așa începe poemul 

cu vechea durere  la gâtul meu. La radio, 

un cântăreț născut într-un loc unde copiii care urmăresc cerul 

săgetat de bombe încearcă să-mi vândă dragoste 

ca pe ceva asemănător cu războiul. 

Nu am nici o minciună de oferit mai perfidă ca aceasta. 

Cel mult semănam cu glonțul atunci  

când priveam corpul ca pe o ușă. 

Am trecut de asta acum. Nimeni nu-și va îngropa rudele 

când dorința devine un fugar .  

Nu va fi nici un steag împăturit în pragul ușii.  

O persoană poate fi numită văduvă doar o singură dată, 

și apoi sunt pur și simplu singuri. Cea mai tristă perioadă. 

Recunoștință, nu pentru dragostea în sine, ci pentru felul în 

care se poate sfârși fără o casă să ia foc. 

Așa plănuiesc să plec în continuare. 

Fără ceremonie, ca o naștere într-o țară invadată de o țară 

de cei nerecunoscători care trăiesc. Poemul începe cu un lanț 

de mincinoși bine intenționați care merg unul câte unul 

la marginea pământului. Iată cine a murit și m-a făcut rege.  

Cine a murit și te-a făcut pe tine. 
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Adâncurile percepției 

  

Privim, în lumina timpurie,  

   În jos spre infinit  

   Chiar  la rădăcinile uriașului  sfinx 

      Acolo unde soarele răsare  

În pete de aur, ca și cum ai privi prin  

hubloul vaporului care se scufundă 

   

   Acolo unde înecații plutesc voioși 

Cu grijile lor, cu părul de iris, făcând bezele prin crăpături, 

  Amuzați de balenele care saltă și cad înapoi 

  sau înainte, după cum bate valul 

Până la pământul plat, unde peste  pomi 

   nu calcă picior de cioară și nici lebede nu mai sunt 

Doar liane roz carnivore 

Înfloresc discret și constant. 

  

____________ 

 

* Hanif Abdurraqib este autorul cărții Un mic diavol în America: 

Notes In Praise Of Black Performance (Random House, 2021), 

finalist la National Book Critics Circle Award for 

Autobiography; A Fortune for Your Disaster (Tin House Books, 

2019), care a primit Premiul Lenore Marshall pentru poezie în 

2020; și The Crown Ain't Worth Much (Button Poetry, 2016), 

care a fost nominalizat la Hurston-Wright Legacy  Locuiește în 

Columbus, Ohio. 
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Carl Sandburg  

 

Drumuri fluviale 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă corbii să treacă colindând și colindând. 

Au înotat în miez de noapte în minele de cărbune . 

Lasă-i să colcăie cu ciripitul lor și să colcăie. 

 

Lasă ciocănitoarea să bată la toba și la tobă pe un butuc uscat 

A înotat în bălți roșii și albastre undeva, sute de ani  

Și albastrul i-a ajuns la aripi și roșul la cap.  

Lasă-i capul roșu să bată toba și toba să bată. 

 

Lasă bazinele întunecate să țină păsările într-o oglindă de 

vanitate.  

Și dacă piscina vrea, să tremure la zvâcnetul aripilor de 

înotători  

veniți din locuri vechi. 

 

Să lase aripa roșie să strecoare o linie portocalie pe liniile verzi 

ale pădurii.  
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Iar ceața de-a lungul râului să-și fixeze purpurul în   

șalul de femeie aruncat pe umerii leneși. 

 

                                               ** 

 

 

Tomaž Šalamun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buze 

  

Fruntea de oțel. Fruntea de oțel. 

Când va răsări soarele, o vei avea stinsă. 

Te hrănești cu mine printre lanțurile negre ale cerului. 

Viespea și mielul sunt albaștri. 

Cristalină este flacăra. 

  

Fruntea de oțel. Fruntea de oțel. 

Ești alipită și mai albă decât zarea. 

Sub pleoapele acelea   
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partide de alpinism au pierit, 

bătăile inimii mele s-au oprit pentru totdeauna. 

  

Te-am respirat, astfel încât 

să nu te rănesc. 

Pentru ca, în timp ce te port 

peste prăpastii, 

te-am strigat în gol. 

  

Flacără și carne, 

tu ești o fantomă, trandafirule negru. 

Te-ai văzut pe tine însuți, înainte să arzi, 

întins ca un arc. 

Cerul tău e o scoarță de copac. 

 

______ 

 

* Poetul slovean Tomaž Šalamun a fost unul dintre cei mai 

proeminenți poeți europeni din generația sa și un lider al 

avangardei est-europene. S-a născut la Zagreb, în Croația, și a 

crescut în Koper, în Slovenia. La începutul carierei sale, a editat 

revista literară Perspektive și a fost închis pentru scurt timp 

pentru acuzații politice. A studiat istoria artei la Universitatea 

din Ljubljana, unde a descoperit poezia brusc, ca o revelație, 

descriind sosirea acesteia într-un interviu din 2004 ca  "pietre 

din cer". 
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Mary Jo Bang * 

 

 

 

 

 

 

 

În grădina din spatele casei stăpânului 

  

Există erotism în afara arhitecturii?  

Ciobanul adormit, ciobanul treaz - cu toiagul în mână.  

Dulci sunt câmpurile de   

Exilat de acasă sunt. Un sandviș de miel suculent.  

Deasupra capului, stelele se minunează într-un cer de  

moment.  

De îndată ce avem o clădire, avem un piure 

a prezentului distopic și a viitorului care nu se va așeza  

liniștit. A vine de la agitație. B este pentru construirea unei 

case. Ceea ce  

înseamnă să fii un maestru. A avea măiestrie. O femeie, un 

bărbat.  

Care e cine. Interesul personal ca imperativ nu seamănă cu 

nimic altceva.  

Unde trăiește cineva. Este destul de devreme în istoria cuplării.  

Nimeni nu este mai singur. 

 

* American poet  
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 Li-Young Lee * 

 

Balada imigrantului 

 

  

 

 

 

Oamenii au încercat să mă omoare de când m-am născut, 

îi spune un bărbat fiului său, încercând să-i explice 

înțelepciunea de a învăța o a doua limbă. 

 

Este o poveste veche, din secolul trecut. 

despre tatăl meu și despre mine. 

 

Aceeași poveste veche de ieri dimineață. 

despre mine și fiul meu. 

 

Se numește "Strategii de supraviețuire 

și melancolia asimilării rasiale." 

 

Se numește "Paradigmele psihologice ale persoanelor 

strămutate," 

se mai numește "Copilul care preferă să se joace decât să 

învețe". 

 

Exersați până când vei simți 

limba în tine, spune omul. 
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Dar ce știe el despre interior și exterior, 

tatăl meu, care nu a fost cruțat de nimic. 

în ciuda limbilor pe care le folosea? 

 

Iar eu, confuz în privința cărnii și a sufletului, 

am întrebat odată la telefon, 

Sunt eu în tine? 

 

Ești mereu în mine, mi-a răspuns o femeie, 

împăcată cu mărginirea trupului, 

împăcată cu nepăsarea sufletului  

față de spațiu și timp. 

 

Sunt în interiorul tău? Am întrebat odată 

întins între picioarele ei, confuz  

în legătură cu corpul și inima. 

 

Dacă nu crezi că ești în mine, nu ești, 

mi-a răspuns ea, împăcată cu lăcomia trupului, 

împăcată cu nedumerirea inimii. 

 

Este o poveste veche de ieri seară 

numită "Modele de iubire la popoarele din diaspora," 

 

numită "Pierderea locului de origine 

și pângărirea persoanei iubite," 

numită "Vreau să cânt, dar nu știu niciun cântec". 
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* Li-Young Lee s-a născut în Djakarta, Indonezia, în 1957, din 

exilați politici chinezi. Ambii părinți ai lui Lee proveneau din 

familii chinezești puternice: Străbunicul lui Lee a fost primul 

președinte al Republicii Chineze, iar tatăl lui Lee a fost medicul 

personal al lui Mao Zedong. În Indonezia, Dr. Lee a contribuit 

la fondarea Universității Gamaliel. Cu toate acestea, sentimentul 

anti-chinez a început să se dezvolte în Indonezia, iar tatăl lui Lee 

a fost arestat și ținut ca prizonier politic timp de un an. După ce 

a fost eliberat, familia Lee a fugit prin Hong Kong, Macao și 

Japonia, ajungând în Statele Unite în 1964. Lee și părinții săi s-

au mutat din Seattle în Pennsylvania, unde Dr. Lee a urmat 

cursurile seminarului și, în cele din urmă, a devenit ministru 

prezbiterian în mica comunitate Vandergrift. Deși tatăl său îi 

citea frecvent în copilărie, Lee nu a început să scrie în mod serios 

poezii decât în perioada studenției la Universitatea din 

Pittsburgh, unde a studiat cu Gerald Stern. Influențat de poeții 

clasici chinezi Li Bo și Tu Fu, poezia lui Lee se remarcă prin 

utilizarea tăcerii și, potrivit lui Alex Lemon din Minneapolis Star 

Tribune, prin " misticismul său" care este totuși "pe deplin 

angajat în viață și memorie, în timp ce construiește și modelează 

sinele din cuvinte". Deși uneori este descris ca un poet extrem 

de liric, poemele lui Lee folosesc adesea narațiunea și experiența 

sau amintirile personale pentru a-și lansa investigațiile asupra 

universalului. Lee a vorbit despre credința sa în unicitatea 

tuturor lucrurilor într-un interviu cu Tina Chang pentru 

Academia Poeților Americani: "Dacă o disecăm cu rigurozitate, 

ne dăm seama că totul este o formă a totalității cauzelor. Care 
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este un alt nume pentru totalitatea cauzelor? Cosmosul. Așadar, 

totul este o formă a Cosmosului sau a lui Dumnezeu. Îl simte ca 

ceva mai mare decât mine - pe care nu pot să-l înțeleg, dar în 

care sunt încorporat." 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Louise Bogan *   

 

Alchimistul 

 

* 

 Mi-am ars viața, ca să pot găsi 

O pasiune totală a minții, 

Gândul despărțirii de ochi și de oase, 

Extazul venit dintr-o simplă respirație. 

Mi-am distrus viața, ca să caut ușurare 

De la lumina defectuoasă a iubirii și a durerii. 

  

Cu lovituri din ce în ce mai mari, focul final 

A carbonizat existența și dorința. 

S-a stins încet, a încetat brusc zvâcnetul său. 

Găsisem carnea misterioasă... 
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Nu substanța avidă a minții - încă... 

Pasiunea de dincolo de voință. 

 

* Louise Bogan este una dintre cele mai reușite poetese-critice 

americane de la mijlocul secolului al XX-lea. Stilul ei subtil și 

sobru a fost parțial influențat de scriitori precum Rilke și Henry 

James și parțial de poeți metafizici englezi precum George 

Herbert, John Donne și Henry Vaughan, deși s-a distanțat de 

contemporanii ei metafizici și riguroși din punct de vedere 

intelectual. Unii critici au plasat-o într-o categorie de poeți 

minori străluciți descriși ca fiind "generația reacționară". 

Conștientă de succesul și pretențiile moderne ale lui Ezra Pound 

și T.S. Eliot, Bogan și alții au ales să folosească tehnici 

tradiționale, deși poezia ei este modernă și emoționantă fără a fi 

sentimentală, iar limbajul ei este imediat și contemporan. Poezia 

lui Bogan conține o calitate personală derivată din experiența 

personală, dar nu este privată sau confesivă. Poemele ei, 

majoritatea criticilor sunt de acord, sunt economice în cuvinte, 

capodopere ale ritmurilor încrucișate în care metrul se opune 

grupărilor de cuvinte. Brett C. Millier l-a numit pe Bogan "unul 

dintre cei mai buni poeți lirici pe care i-a produs America". Cu 

toate acestea, a scris Millier, "faptul că era femeie și că a apărat 

poezia formală, lirică, într-o epocă a experimentului expansiv a 

făcut ca evaluarea operei sale, până nu demult, să fie oarecum 

condescendentă". De asemenea, a făcut recenzii de poezie pentru 

New Yorker timp de 38 de ani, devenind unul dintre cei mai 

avizați critici americani timp de aproape două generații. 

 

Louise Bogan s-a născut în Maine, fiica unui muncitor la o 

moară. Căsnicia părinților ei nu a fost una fericită, în mare parte 
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din cauza instabilității mentale și emoționale a mamei sale. În 

timp ce soții Bogan se mutau dintr-un oraș  din New England în 

altul, May Bogan și-a permis numeroase aventuri 

extraconjugale, pe care le-a etalat. De asemenea, și-a intrigat 

familia prin dispariții frecvente și de lungă durată. Millier a 

propus că "dificultățile și instabilitatea copilăriei sale au produs 

în Bogan o preocupare pentru trădare și o neîncredere în ceilalți, 

o natură extrem de romantică și o preferință pentru 

aranjamentele artistice în detrimentul realității sumbre și 

cotidiene". 

 

Bogan s-a arătat de timpuriu promițătoare din punct de vedere 

academic și, cu ajutorul unui binefăcător, a reușit să urmeze 

cursurile Școlii latine pentru fete din Boston. Apoi, după primul 

an la Universitatea din Boston, a obținut o bursă la Radcliffe 

College, dar a refuzat-o pentru a se muta la New York împreună 

cu soțul ei. Cuplul s-a mutat în cele din urmă în Zona Canalului 

Panama, unde a scris unele dintre poemele care vor apărea în 

primele sale colecții. Bogan și soțul ei s-au despărțit în 1919, iar 

el a murit de pneumonie un an mai târziu. Ea s-a mutat la Viena, 

unde a trăit o viață de scriitoare în singurătate timp de trei ani. 

Când s-a întors să locuiască la New York în 1923, a lucrat într-

o librărie și cu antropologul cultural Margaret Mead. S-a 

împrietenit rapid cu personalități literare influente precum 

Malcolm Cowley, Léonie Adams, William Carlos Williams, 

Conrad Aiken și Edmund Wilson. 

 

Body of This Death (1923) a fost primul ei volum de poezie și 

"conține câteva dintre cele mai memorabile poeme ale lui Bogan 

și, în general, dezvăluie preocupările și gusturile autoarei", a 
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scris Millier. "Trădarea, în special trădarea sexuală, este o temă 

constantă." Criticul a constatat că aceste poeme, ca și poezia lui 

Bogan în general, sunt "făcute din experiența meticulos distilată, 

distanțată de sursă prin limbajul obiectiv". Câteva din colecție 

"abordează preocupări specific feminine și indică relația 

ambivalentă a lui Bogan cu tradiția poetelor lirice feminine". 

Millier a adăugat: "Poemele ei nu sunt în niciun caz dogmatic 

feministe; Bogan nutrea o neîncredere profundă față de orice 

angajament ideologic. De fapt, ea a fost criticată oarecum pe 

nedrept de feministele contemporane." Ea a urmat această carte 

cu Dark Summer (1929), care includea poeme noi împreună cu 

câteva poeme din Body of This Death. 

 

Cea de-a treia carte de poezie a lui Bogan, Sleeping Fury (1937), 

a stabilit-o și mai mult pe Bogan ca maestru modern. O recenzie 

a Books spunea că Bogan "a atins o măiestrie a formei rară în 

domeniul poeziei moderne. Există o arhitectură creativă chiar și 

în cele mai mici versuri ale ei. Domnișoara Bogan nu lucrează 

ca un pictor de peisaje (deși imaginile sale vizuale sunt exacte, 

nu depind doar de culoare), nici încă ca un muzician - deși în 

multe dintre poemele sale, imaginile auditive sunt superioare 

celor vizuale: urechea ascultă, chiar dacă ochiul vede. Arta ei 

este cea a unei sculpturi." Un critic de la Nation a scris: "Distins 

este cuvântul la care te gândești întotdeauna în legătură cu 

poezia lui Louise Bogan. Oricare ar fi forma pe care o încearcă, 

arta ei este sigură, economică și autodefinitivă. În poeziile ei nu 

există niciodată un adjectiv sau o frază irosită, ci întotdeauna o 

claritate perfectă și o stare de spirit coerentă, stabilită cu 

precizie. Ea poate scrie lirica complet lipsită de artă sau poemul 

foarte subtil elaborat prin imagini complexe. 
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Ellen Bass *    

 

 

 

Fractura 

 

Când puii de grizzly au fost prinși, prinși și luați... 

relocați, așa se spune azi. 

mama lor a alergat înainte și înapoi pe drum țipând. 

Un sunet brutal. Smuls din plămânii ei. De inima ei, 

cu un nod răsucit, cu sângele fierbinte curgând 

până la cele 26 de oase ale picioarelor ei. 

Cu doar câteva săptămâni înainte 

am văzut o ursoaică și puii ei coborând un munte 

în amurg. 

Atât de plutitoare, încât păreau să se rostogolească 

spre pajiște, 

la rădăcina de măceș pe care o săpau, legănându-se 

pentru a o smulge din pământul tare, îngrășându-se pentru 

iarnă. 

Respirau ceea ce părea a fi bucurie. 

Dar cealaltă mamă... 

Capul ei masiv s-a ridicat, disperată să le prindă mirosul. 

Fiecare pas era o fractură în scoarța pământului 

 

 



91 
 

_______________ 

 

 

* Ellen Bass este o poetă gay și autoarea cărții Indigo (Copper 

Canyon Press, 2020), printre multe alte titluri. Beneficiară a 

unor burse și premii din partea Fundației Guggenheim, a 

National Endowment for the Arts și a Pushcart Press, este 

președinta  Academiei Poeților Americani. Este, de asemenea, 

membră a facultății în cadrul programului MFA de scriere la 

Universitatea Pacific și locuiește în Santa Cruz, California. 
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 Jorge Carrera Andrade *  

 

Biografie pentru uzul păsărilor 

  

M-am născut în secolul morții trandafirului 

când mașinile au alungat pe îngeri. 

Quito a privit cum se rostogolea ultima diligență, 

și la trecerea ei, copacii se aliniau într-o ordine perfectă, 

și, de asemenea, gardurile vii și casele noilor parohii, 

la marginea câmpului 

unde vacile mestecau încet tăcerea 

în timp ce vântul călărea pe caii săi iuți. 

 

Mama mea, îmbrăcată în soarele care apunea, 

își înghesuia tinerețea în adâncul unei chitare, 

și doar în anumite seri o arăta copiilor ei, 

învăluită în muzică, lumină și cuvinte. 

Am iubit hidrografia ploii, 

puricii galbeni pe meri, 

și broaștele care sunau de două sau trei ori 

clopotele lor groase de lemn. 
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Marea pânză a aerului se zbătea la nesfârșit. 

Munții erau un țărm al cerului. 

A venit o furtună, și în timp ce tobele se rostogoleau 

regimentele sale ude încărcau; 

dar apoi, patrule de aur ale soarelui 

au readus pacea pe câmpuri. 

Am privit oamenii îmbrățișând orzul, 

călăreții scufundându-se în cer, 

și căruțe încărcate trase de boi care se mișcau. 

călătorind spre coasta cu fructe de mango. 

 

Era o vale cu ferme 

în zorii zilei a pornit un șuvoi de cocoși, 

iar la vest era un ținut unde trestia de zahăr 

își flutura steagul pașnic, iar copacii de cacao 

își păstrau în cufere averile secrete, 

iar ananasul își încingea cuirasa parfumată, 

iar banana goală purta tunica mătăsoasă. 

 

Totul a trecut, în valuri succesive, 

așa cum trec desenele inutile ale spumei  de mare 

Încâlciți în alge, anii au murit încet. 

în timp ce memoria a devenit un nufăr, 

chipul său înecat 

se profilează între două ape. 

Chitara este doar un sicriu pentru cântece 

așa cum se plânge cocoșul rănit  la cap, 

și toți îngerii pământului au emigrat, 

chiar și îngerul maroniu al arborelui de cacao. 
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* Jorge Carrera Andrade este recunoscut în America Latină ca 

fiind unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului XX. 

Născut în Quito, Ecuador, Andrade a fost poet, eseist și 

jurnalist, precum și diplomat care a lucrat în Peru, Franța, 

Japonia și Statele Unite. Printre cărțile sale traduse în limba 

engleză se numără Micrograms (2011, Wave) și Reflections on 

Latin American Literature (1973, SUNY Press). 
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În loc de Final 

Ce aș lua cu mine pe o insulă pustie 

                                         

porniri de a renunța 

o flacără aprinsă care se arcuiește și tânjește sa facă foc 

strălucește, de două ori și se stinge 

 

oboseală, dar nu din această viață 

în timp ce flacăra naște piscuri de 

speranța zadarnică 

un calendar pentru marinari din secolul XV  

(sunt cele mai precise) 

pluta mea de bambus încordată, gata de plecare 

 

O caniță, un tirbușon.  

O scoică călcată în picioare, amuțită de proasta mea creștere 

un ciob de oglindă  pentru tăiat barba și iarba 

 

vârtejul proaspăt al unui lac de munte 

11 nocturne 

pe Fibonacci întreg 

poza cu părinții mei la nunta lor. 

 

AG  
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