
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

Adrian Grauenfels  

Traduceri Obsesive 
 



2 
 

Adrian Grauenfels  

Traduceri Obsesive 

Coperta și ilustrații : Dorothy Tanning  

 

 

Tehno: AG 

Fotografii – Internet 

 

 

Ebook 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Traduceri - Adrian Grauenfels 

 

 

 

 

SAGA Publishing 2022  

 

 

 

 

  



3 
 

     Cuvânt Înainte 

 

      În ultimii ani am căpătat o obsesie.  Firesc sau nu, mă 

atrage traducerea poeziei moderne, cea în tranziție și 

evoluție. Trăind într-o singură cultură (sau limbaj) 

ignorăm produsul intelectualși artistic al altor artiști care 

comunică folosind o limbă străină. În cazul meu este 

engleza. Am avut ocazia să descopăr numeroase talente - 

tineri  poeți afro-americani, cubani, asiatici, germani, 

israelieni, care produc o poezie originală, dar  cu o 

problematică globală,  care atrage atenția și  ne incită 

imaginația. Poezia nu mai respecta vechile canoane: rima, 

forma, aranjamentul vizual, strofe, paragrafe... sau un 

limbaj clasic ci se ramifică si exploatează hârtia sau ecranul 

la discreția autorului. De multe ori fracturarea sau 

segmentarea materialului devine parte din vizualul și 

implicit eufonia poeziei care poate începe ca un sonet și se 

termină în proză. Aceste libertăți ne uimesc dar sunt 

benefice înțelegerii felului de a gândi și a se exprima într-o 

anume cultură. Există mari diferențe  între poezia  asiatică, 

afro americană sau cea arabică. Ebraica fiind concisă și 

intuitivă prin construcție, permite hiatusuri și o altă 

sintaxă. Sarcina traducătorului este mai lejeră, de multe ori 

aleg să mă îndepărtez de miez în favoarea fluxului verbal, 

al fluidității și pe cât posibil fără să alterez prea tare 

intenția mesajului.  Vă doresc o plimbare plăcută prin acest 

muzeu al multor poeți de valoare si meritată faimă,  la a 

căror prezentare mă bucură să particip. 

 

Adrian Grauenfels 
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Lam Lai   * 

 

EU, New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tânjesc să aud istoria oamenilor obișnuiți care populează 

și se recreează pe toate liniile de metrou din New York, 

înșirați ca niște fasole pe o brățară nostimă, bătând toba cu 

sfaturile lor lumești și cu distracțiile lor nocturne, am 

fumat o scrumieră de țigări, rece și obosită, stingând micul 

foc pe pereții de cărămidă galbenă care îmi dezbracă oasele 

în fața capriciilor demolării, am sărit în Manhattan, dorind 

să fiu Superman, dar și să fac muzică, da, muzică, din piei 

de șopârlă întinse și suspendate într-o animație reptiliană. 

Mi-am șters părul de pe scalp dansând în jurul unui 

dovleac gol, am jurat pe fruntea mamelor mele germane că 
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voi fi burlac la 50 de ani sau că altfel mă voi muta într-o 

viață mai dură în Uzbekistan, m-am ascuns în spatele, 

chimenului și a puiului în stil Halal cu ochii săgetați 

gândindu-mă la Egipt și la ABC-ul Atlantic Barclays 

Center, Brooklyn și la o obișnuitul hurican pe nume 

Catherine, am băut într-un cort în stația de tren Q din 

Beverly, nu am făcut niciodată duș, dar mi-am făcut mereu 

timp să îndrum New Yorkezii neștiutori către servicii 

alternative de trenuri, ca un înger feroviar. În graba de a 

ajunge la un restaurant malaezian din Chinatown, am ațipit 

visând cu ochii deschiși la ciuperci, pești pisică, viermi de 

mătase și am ratat destinația cu o singură stație; m-am 

întors în sens invers și tot nu m-am putut opri din visat, am 

cerut lapte praf pentru bebeluși, cu picioarele arcuite și 

nearticulați, plin de noroc și de păduchi în părul meu 

argintiu, am alergat de pe o stradă la alta, umplând noaptea 

de șoapte și amenințări cu autodafee... Am spart o oglindă 

cu trei ani înainte, iar acum, simțind efectul 

medicamentelor, tânjeam să mă întorc la o perioadă mai 

violentă, în camere albe și liniștite, rugându-mă la o altă 

religie, înconjurat cu flori de plastic lipite între ele. Mi-am 

băut sudoarea vietnameză, m-am întors când mi se vorbea 

în limba lui Dumnezeu, am oferit pește proaspăt, pere și 

prune uscate pe un altar improvizat, temându-mă să 

clipesc sub jurământ. 

 

 * Lam Lai este poet vietnamez stabilit în Brooklyn. Este 

laureat al Premiului Esther Hyneman pentru poezie de la 

Universitatea Long Island.   
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Elizabeth Metzger * 

 

 

 
 

Ora de vrăjitorie 

 

În viață dacă aș putea spune cu siguranță 

ce am iubit  

aș enunța că 

nu ar fi nevoie de un tunel 

pentru orice suflet 

(sau de transport la suprafață) 

Pretutindeni 
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m-am întors pentru razele  soarelui 

 

și când mă gândeam la evadare 

aș fi mulțumit unui om mort 

pentru gândurile mele 

și aș linge prin buricul lui 

tot dulcele meu timp necunoscut 

 

El ar fi fost slab și ar iubi  

și nu m-ar iubi. 

Nu mi-aș face griji,  

pentru că ne vom ocupa  

de supraviețuire. 

 

M-aș ridica din pat și aș pleca 

cu valiza celor nepăsători. 

În confuzia mea  

Aș avea un copil. 

Am deja.  

I-am făcut o rană fatală 

aducându-l aici. 

 

L-au dat afară din corpul meu 

Când a plâns, l-am indus în eroare 

cu bucurie, l-am chemat 

cu ceva care cunoștea 

mâinile mele  

erau mai bune decât mine  

spre locul reavăn de pământ.  

Nu era copilărie. Acum sunt mamă 

și pot promite: sub sânul meu crescut 
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inima este încă schimbătoare 

  

Când mă întristez el se joacă cu sarea. 

Se agață de marginea defectă 

a feței mele. E asimetrică 

O am pentru a ține 

viața mea deschisă ca un prosop 

și el să-mi ia durerile 

apoi să mă hrănească dintr-o stea 

cu furculița și să spună 

că nu-i mare lucru. 

  

 

Prima rană menținută deschisă 

                                                   ELIZABETH METZGER 

 

Gândul 

că toată iarba e 

 

"suflată într-o parte 

mă doare. Acel vânt 

 

poate face asta. Trebuie să fi 

ajuns primul la el. 

 

deși el s-a împins împotriva 

micului buzunar din mine. 

 

pe care acum îl numesc "fără suflet". 

Dintre toți cei pe care i-am întâlnit 
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pe pământ, întotdeauna am găsit 

că ei au ajuns primii   

 

și vor să ne învețe 

bunul lor dumnezeu 

 

motivul pentru care au rămas? 

aș struni 

 

o cometă împotriva 

felului meu de a pleca, 

 

și aș împinge-o de pe un cer , după alt 

cer și după 

 

fiecare pierdere de pe pământ 

copilul care am fost 

 

se va întoarce. Asta e... 

ceea ce 

 înseamnă să fii iubit, 

 

să te dăruiești pe tine însuți  

din nou   

la facere 

întreaga placentă,   

întreg, laptele de la sân  

 

pumnul întreg, floarea întreagă 

dar numai ceea ce se potrivește 
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inofensiv în gură. 

 

Copilul vine și pleacă, 

se întoarce să mă dezmiardă 

 

din corpul meu, îmi hrănește 

păsările chele 

 

ceea ce eu nu trebuie să știu. 

Am sperat că toată 

 

animozitatea mea față de bărbați 

va duce spre 

siguranță la cel care mă va trezi înainte ca 

să mă lovesc de lumea împietrită 

și m-ar legăna acolo 

 

pentru a-mi spune ce violență 

nu a venit încă. 

 

să mă lovesc de lumea de lemn 

și m-ar legăna acolo 

 

pentru a-mi spune ce violență 

nu a venit încă. 

 

                                                                       (Ianuarie 2019) 
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Deținutul fericirii 

                                                   Elizabeth Metzger 

 

 

Pentru că te-ai născut cu genunchii tăi 

legați împreună sub tine 

Ești obligat să folosești  mâinile tale 

și să te resemnezi cu genunchii mei. Pentru că 

 

te-ai născut cu și fără genunchi 

fața ta rămâne aproape de pământ 

pentru a analiza toate metodele 

pe care le folosesc medicii pentru a le separa: 

 

îți așează picioarele pe niște scânduri, 

amorțesc fiecare genunchi cu un balsam. 

care te face să simți că zbori. 

prin piatră. Acum te ghemuiești 

 

gata să te îndoiești, clipind pentru că 

e treaba corpului tău să clipească. 

Zâmbești, invincibil întunecat. 

De aproape n-aș putea să te cuprind în întregime. 

 

așa că-ți imaginezi mâinile tale ademenitoare 

genunchii mei în ambele părți ale gurii tale. 

și îți deschizi zâmbetul 

într-o cameră de așteptare - mobilată 

 

în spatele dinților tăi, o persoană miloasă 

reținută în rușinea lichidă și groasă. 
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Pentru că te-ai născut pentru a fi fericit 

ai vrea să jupoi și să dezbraci 

 

genunchiul unui gigant bun 

ca să-ți faci o cască 

care să-ți protejeze capul, 

dar nu te poți ridica de pe genunchii aceia. 

  

 

Cu mișcări rătăcitoare 

  

Vântul m-a despărțit. 

Vântul de nicăieri. 

 

Nu s-a ridicat 

din căruciorul său sforăitor 

 

nici nu mi-a oferit o sticlă cu 

sentimentul viitorului apropiat. 

 

Nu a plâns 

atât de mult cât să geamă 

 

în gura unui 

monument trecător. 

 

Uite cum se duce sinele meu 

ca o foarfecă invizibilă 

 

care-mi îngustează iubirile, 

ștergând polenul 
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de pe primăvară ca de pe o altă 

ocazie anterioară. 

 

Ne-am certat despre ce 

ar putea fi necondiționat. 

 

Am uitat să plătim. 

Am uitat să murim 

 

a fost și singura noastră șansă 

de a fi la infinitiv 

 

în timp real. Unul dintre noi 

l-a iubit pe celălalt ca și cum 

 

un instrument care 

nu va mai fi niciodată 

 

nu va mai fi cântat 

deși era perfect 

 

acordat și uns. 

Dragostea mamei a venit 

 

și, desigur, copiii 

dar am putea să-i adorăm deja 

 

pe aceștia in extremis? 

Vântul era peste tot 
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fața mea, amintindu-mi 

de celelalte treburi ale mele: 

 

Cele nepermise. 

Cele întâmplătoare 

 

Sexul între toți 

care deja se posedau 

 

pe ei înșiși și erau 

satisfăcuți, dar nu de mine. 

 

  

 

Femeia împrumutată 

 

LA ÎNCEPUT iubirea a fost aproape de androginie 

amenințând să mă desfășor, 

nervi neîngrijiți, mâini ca foița de țigară. 

 

 

Aș fi putut închiria Roma, aș fi putut călători 

prin fiecare climat meridional și tot ar fi rămas 

 Italia de văzut. 

 

Dacă mă prefac că nu te-ai schimbat, 

că nu se poate distinge verdele 

din bronzul de odinioară, ce-ar fi atunci? 
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Dacă aș spune că sezonul dorului s-a încheiat, 

că glicina și-a terminat răsucirea,  

ceea ce vreau să spun este că 

nu va mai fi nici un Tu din mine. 

 

  

Thalassophobia 

 

E aproape vară în azil 

Pe malul mării, camera plină de dune 

Va fi locuită, flori gemene 

Prosperând în zăpadă vor muri aici. 

Și totuși am venit. Cândva am trăit cu 

groparul unei după-amieze. 

Refuzându-l, am hrănit un iad... 

Un vagabond de culoare. Era atât de pretențioasă, 

Limba în palma mea, o promisiune. 

Lasă-mă să fiu ruinată mai bine, lasă-mă 

Să fiu visată de un străin care să îndepărteze 

Mâna mea. Eu am fost valul, n-am fost eu niciodată. 

Acum îmi atârn dorința, dezbrăcată 

Pe terasa umedă, unde toată lumea 

Care privește  

privește în particular. 

  

Febra într-un lazaret 

 

CÂND TRAGEȚI de firul alb 

Din lobul visului 

Unde nimeni nu-ți despletește părul 

Parcă te trezești întinzând mâna după sare 
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Paharul prea întunecat pentru sete. 

O floare de lună care se închide 

Ești aproape orfan. 

În camera despre care se spune 

Doar tinerii hoinăresc 

bați din copite ca să dezlegi un zeu. 

Un ceainic fluieră pentru nimeni acasă. 

Aripi de liliac țintite în lumină 

Aproape că zboară din nou în ochiul tău 

Și dorințele pe care niciodată 

Și celelalte pe care le vei face 

Arde-le și uită că ard. 

 

  

 

Femeia fără cap 

Își deschide mâneca 

 

UNDE ESTE CALIFORNIA MEA acum, 

"florile nebune de mac", 

Capul făcut o insulă de ceață? 

 

 

Cunosc finalul albastru, 

o Elveție 

rece alpin și ciulini de munte. 

 

Mi-aș pierde din nou capul 

ca să-mi păstrez coloana vertebrală intactă, 

și aș închide gâtul o vreme. 
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pentru a simți puțina vigoare a limbii mele. 

Fără glas, aș apuca bisturiul  

și aș circumcide o lună. 

 

 

Păstrată în cerul subțire al muntelui 

de teama de a se rătăci în jos 

spre origine și maree, 

 

 

într-o mantie de zăpadă, 

fără o viață nordică înainte, 

am rezistat o vreme cât o lumânare. 

  

Intimitatea vulcanilor 

 

Mi-au spus să nu mă apropii de pervaz. 

Dar am ridicat geamul și am strecurat o vrabie 

Neagră și tremurândă în gura mea.  

Am ținut-o acolo toată seara, 

udându-i aripile cu limba mea,  

lăsând-o să ciugulească bolta  

Gâtului meu. Simțeam gustul de culoarea lavei, 

Contagioasă și amară. O oră când lumina se stinge 

Și în cameră crește un perete și chiar lemnul 

Devine neliniștit. Plângea în mijlocul gurii mele. 

Mi-a ascuțit respirația în dințișori mici 

Pentru că știam. A fost fără dragoste. Și n-aș fi avut 

Încredere în nimeni. După aceea, mi-a fost sete tot timpul. 
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Subiect vid 

 

O expoziție a fost tot ce v-ați dorit 

 

iar eu să stau aproape 

de fața mea 

ca un film în spatele unei cortine 

 

prezentând reflecții 

în momente ciudate de gheață. 

Probabil că ești acolo unde te-am lăsat 

 

inhalând un abur aspru 

lumea reală cântând 

în timp ce eu stau cu picioarele încrucișate 

 

fără să țin nimic din tine. 

și încep să tușesc. 

existența pe care ați contemplat-o. 

 

înainte de a decide 

să veniți pe pământul acesta. 

 

 

Nu este copilul meu 

 

Aici unde cireșele negre cresc din pământ 

și nu au fost pătrunse 

de timp sau de crengi. 
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Mă trezesc pe un șold care a adormit, 

și acolo ești tu. 

cu o familie în plină dezvoltare. 

 

care se dă cu sania la vale 

pe un deal plin de noroi. 

Dacă eu, copilul tău 

 

Aș fi copiii tăi... 

pe mai multe scări 

cu pete de ulei ușor diferite 

 

subminându-mi bazele. 

Aș fi alunecat și m-aș fi balansat 

sub capacitățile voastre 

 

și într-o noapte prea lungă 

ai sângera prin găurile mele 

și ar fi bine. 

 

Mort atât de devreme înainte de răsăritul soarelui? 

ai spune, sărutându-mă la propriu 

în a mea absență 

 

ca o buruiană prea neînsemnată 

pentru a scăpa de ea. Mi-aș dori... 

să pot spune de ce corpul meu mă îngrozește 

 

chiar dacă tu ai prosperat, 

nu a murit nimeni, ăsta e doar norocul. 
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Așa că în sfârșit am dormit 

 

La început mi-a fost teamă 

de ceea ce simțeam ca o nevoie reciprocă 

 

dar curând confortul lui inițial 

a devenit ca mătasea de porumb 

 

dezbrăcată cu urechea 

și obligată la o frumoasă 

 

moarte. El evoluase prea mult 

spunea el ca orice neregulă 

 

la un mamifer și își făurise 

pentru totdeauna un răspuns de lapte 

 

din lipsa lui de trup 

pe care nimeni nu voia să-l bea. 

 

I-am arătat ceea ce încă 

se legăna în mine și 

 

cât de istovitor era  

să fiu cana setei cuiva 

 

mai degrabă decât băutura însăși 

Nu l-a deranjat faptul că   

 

nu l-am crezut. Ca un braț cu mânecă 

într-un ocean brusc pus 
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de o altă putere în mișcare 

și, de asemenea, cu toată bruschețea 

 

răpită m-a adormit 

printr-un simplu gest asimetric 

 

fără mângâieri sau plecări dulci 

doar partea exponențială 

 

a feței lui pe fața mea și el 

nu s-a mai întors niciodată pentru mine  

credincios. 

 

  

Atât timp cât vor ei 

 

Înapoi mă duc într-un trup fără grijă 

îngrijit, ca o plantă 

                                        care m-a conceput 

 

singură 

cu rădăcina singurătății 

 

apoi am fost suflată 

spre o mamă mai mistuitoare 

decât a mea. 

 

 

                        Se poate vedea 

între plecări că am avut copii, 
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și între copii 

mame, 

 

ambele sunt cohortele mele acum. 

 

 

După ce mi-am sedat mâinile 

din nou în timp 

 

Zbor spre casă pentru șansa 

de a privi toate mamele 

jucându-se ca niște copii 

 

atât timp cât au chef. 

 

plasând cele mai blânde mingi 

pe capetele copiilor lor nenăscuți.        

 

  

Am câștigat un Exit 

                                                                         Elizabeth Metzger 

 

 

În una sau două vieți  

Am deschis ușa cu premiul 

doar pentru a descoperi că premiul nu merita viața. 

  

Am vrut ușa. 

  

Curajoasă ușă de mahon, fii tu norocul meu. 

Învață-mă să înțeleg strigătul junglei  
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în textura ta, cercurile de suferință  

  

prin care se zărește înțelepciunea copacului tău. 

  

Eram superioară cu clanțele, 

blând cu pragurile. Apoi: 

  

Alegeri la orele dimineții pe care de obicei le sar 

dar există un mic flux de frumusețe 

acolo unde aproape că nu mai există apă. 

  

Și nu mai e loc și lumină suficientă 

pentru a sta în spatele celuilalt  

și să mai ascultăm... 

  

Trec acum prin limbajul meu. 

  

Deschid dicționarul meu. 

cu limba mea, ca și cum ar fi posibil, 

pentru a găsi primul tău cuvânt.  

  

În tortura unui foaier  

fără uși pentru a intra, nu intru în niciuna. 

  

 

Sărbătoarea controlului 

Elizabeth Metzger 

 

Fie că ai murit, fie că ai ajuns 

alături de mine la o înmormântare 
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întinzându-ți peticit mâna 

din scaunul tău cu gravitație zero 

 

pentru a apuca realizarea relativă 

a stomacului meu. 

 

Nu există o viață drăguță în mine 

dar am mâncat o masă grozavă 

 

singură cu un succes, mai mare 

decât am mai ținut vreodată jos, 

 

plină de fier și de frișcă. 

Nu pot să simt totul despre tine 

 

așa cum o făceam înainte... 

stomacul se umple atât de repede 

 

încât mănâncă foamea și gura. 

Mă îndrăgostesc de tine ca de un ou. 

 

pe care îl scuturi în direcția mea. 

apoi te iubesc uniform, fără credință. 

 

 

__________________ 

  * Elizabeth Metzger este autoarea cărții The Spirit Papers 

(University of Massachusetts Press, 2017), câștigătoare a 

premiului Juniper Prize for Poetry, și a volumului de 

capitole The Nutshell Studies of Unexplained Death 

(Horsethief Books, 2017). Poemele ei au apărut în The 



26 
 

New Yorker, The Paris Review, Poetry Magazine, 

American Poetry Review, The Nation și în Poem-a-Day al 

Academiei Poeților Americani, printre altele. Proza ei a 

fost publicată recent în Conjunctions, Literary Hub, 

Guernica și Boston Review. Este editor de poezie la The 

Los Angeles Review of Books. 

 

 

Un fragment de interviu cu Tiffany Troy * 

 

Tiffany Troy: Vă mulțumesc că ați adus în discuție 

contextul în care au fost redactate poeziile. Am găsit 

profund rolul tăcerii și al nevăzutului în colecția 

dumneavoastră. Patul începe cu ușa de mahon, care 

deschide ușa către o mulțime de idei și lucruri diferite. Poți 

aborda întrebarea în mai multe moduri, dar mă întreb cum 

faptul că te-ai odihnit la pat și te-ai rugat lui Dumnezeu și 

ai găsit credința în acele momente critice îți influențează 

decizia de a include tăcerea sau nevăzutul în colecția ta? 

Cum funcționează ideea de tăcere și de nevăzut în colecția 

dvs. ca întreg? 

 

 

Elizabeth Metzger: Întrebările dumneavoastră sunt ca 

niște fractale! Nu mă pot abține să nu aud mai multe 

întrebări cu un milion de răspunsuri care cer alte întrebări. 

Tăcerea este un lucru pe care l-am simțit întotdeauna ca 

fiind esențial pentru poezie. Dickinson folosește 

literalmente liniuța - pentru a face din tăcere o prezență 

fizică, o parte a sintaxei. Cred că tăcerea este locul în care 

limbajul se întâlnește și adesea generează emoție, în locul 
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special ales pentru a întrerupe un vers sau o strofă, de 

exemplu. În acest sens, spațiul alb nu este doar o 

reprezentare a tăcerii, ci și cea mai apropiată modalitate de 

a controla timpul, de a dirija ritmul și procesul de lectură 

al cititorului și, prin urmare, de a simți. 

 

Dacă iei poezia ta preferată și o transformi în proză, emoția 

se schimbă. Asta nu face ca proza să fie mai puțin - pentru 

unele poezii, proza este de fapt cea mai bună. Dar chiar și 

atunci, spațiul alb din jurul ei contează pentru mine. Mulți 

poeți consideră că poezia se apropie de ceea ce nu se poate 

spune, dar nici nu este vorba numai despre eșecurile sau 

neajunsurile limbajului. Tăcerea pe care o încorporăm în 

pauze și strofe, sau în interiorul unui vers, sunt, de 

asemenea, modalități puternice de a guverna cât timp 

petrece cititorul undeva, iar acest control al timpului, chiar 

dacă suntem forțați să ne supunem timpului, este modul în 

care putem crea emoție. Se întoarce la teama de moarte, la 

atracția eternității, la liniștirea timpului. Tocmai acest efort 

este cel care ne dovedește că suntem din nou muritori.  

 

Ați întrebat și despre nevăzut și, desigur, are legătură - mă 

gândesc mult la claritate, pentru că mă simt adesea confuză 

cu mine însămi, copleșită în conversațiile spontane, ca și 

cum nu aș putea niciodată să spun ce vreau să spun, chiar 

și mai ales lucruri simple. Niciodată nu-mi iese așa cum 

vreau eu, acesta fiind unul dintre motivele pentru care sunt 

atrasă de poezie! Îmi place să mă gândesc la faptul că clar 

înseamnă două lucruri: transparent, se poate vedea prin el, 

și clar, de înțeles, direct și exact. Cuvintele sunt clare în 

ambele sensuri - chiar și atunci când cuvintele par să-ți 
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spună ce vor să spună, ele te lasă să vezi prin ele ceva mai 

profund de cealaltă parte. Pentru ca ceva să fie vizibil, 

trebuie ca altceva să fie invizibil?  

 

Ultimul meu poem intitulat "Într-o noapte senină", se 

încheie de fapt cu versurile "Oricât de mult ți-aș spune,/ 

există tot atâtea lucruri pe care nu ți le pot spune". Este un 

apel către iubit sau co-părinte după ce a avut un copil. 

Vorbitoarea și partenerul sunt uniți de ceea ce au în comun, 

dar și schimbați de acest nou copil. Relația vorbitoarei cu 

un copil care este preverbal mi-a schimbat modul de 

gândire despre cum se împărtășește dragostea prin 

intermediul limbajului. Este ciudat să recunoști dintr-o 

dată că, deși am împărtășit atât de multe unul cu celălalt, 

există un tip de relație cu totul diferit pe care nu îl putem 

avea, în parte pentru că am ajuns unul la celălalt prin 

intermediul limbajului. Nu poți cunoaște de fapt mintea 

celuilalt și asta este dragostea, să accepți că nu te poți 

apropia decât atât cât poți, să o sărbătorești chiar dacă o 

plângi. Și asta înseamnă și poezie. 

 

Tiffany Troy: Ai încorporat în poemele tale multe 

dialoguri și vorbe găsite. Există întotdeauna o voce 

consecventă a vorbitorului și apoi există voci ale altor 

persoane, cum ar fi "Honey you exaggerate", "Look up" și 

"Look down" sau sunetul ambulanței "we oh we oh" 

încorporat în colecția ta. Acestea servesc drept foloase 

pentru vocea vorbitorului, luminând vorbitorul în același 

mod în care tăcerea este o prezență. 

Cum ați ales ce să includeți sau să excludeți? Cum ați așezat 

și juxtapus diferite voci una lângă alta? 
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Elizabeth Metzger: În primul rând, unii poeți sunt 

modele în acest sens pentru mine. Poate că cel mai bun 

răspuns este să o citim pe Jean Valentine. Multe dintre 

poemele ei provin din vise, iar în vise oamenii pe care i-a 

cunoscut în viață (sau nu) îi vorbeau. Dar nu era vorba atât 

de mult de faptul că înregistra dialogul sau că "alegea" ce 

să spună. Ea auzea aceste voci, dar s-ar putea spune că tot 

ea le-a inventat. Acea altă voce poate fi recunoscută sau 

amestecată în vocea vorbitorului în diferite grade, cum ar 

fi prin italicizare sau spațiere. Acesta este un lucru pe care 

îl iubesc la poezie, faptul că poți include mai multe voci, 

chiar și în modul liric foarte intern și adesea foarte 

singular. Deci nu este ca un dialog într-o piesă de teatru sau 

chiar într-un roman, unde trebuie să etichetezi cine a spus 

asta și cine a spus aia. În poezie, totul poate fi încă de un 

singur sine, chiar dacă există mai multe voci. Cu toții avem 

mai multe persoane.  

 

În exemplele pe care le-ați menționat, "Dragă, exagerezi" a 

fost o frază pe care mi-am imaginat că o aud, o amintire 

fictivă a modului în care eram văzută în familia mea 

originală. Cu alte cuvinte, nu-mi amintesc că asta a fost 

spusă de fapt, dar surprinde tonalitatea acelui sentiment de 

te iubim, dar tu exagerezi, fiind excesiv sau disproporționat 

din punct de vedere emoțional. Noi modelăm și 

transformăm amorful prin metaforă. Pentru că poemul 

explorează perspectiva familiei mele asupra mea, mi s-a 

părut corect să mă portretizez în vocea lor. 
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În "Godface", Max a venit la mine treaz, un fel de 

halucinație, cred. Eram foarte bolnavă în acest moment al 

sarcinii, amețită dacă stăteam în picioare, din cauza 

hiperemesis gravidarum. Nu mai băusem o înghițitură de 

apă de săptămâni întregi și eram dependentă de perfuzii. 

Max a venit la mine în timp ce stăteam pe toaletă! Singurul 

loc în care mergeam când nu eram în pat. A fost atât de 

dezorientant după ce am stat atâta timp întinsă, când noi, 

ca oameni, suntem obișnuiți să stăm în poziție verticală, 

încât a trebuit să aud vocea lui Max pentru a-mi potoli 

anxietatea, pentru a ști unde să-mi pun ochii. Faptul că i-

am auzit instrucțiunile mi-a permis să ies din mine însămi 

și astfel mi s-a părut important să-l las să vorbească în 

poem, la fel cum a întrerupt acel moment real al minții. 

 

Sunetul "we oh we oh," este probabil cel mai amuzant 

exemplu, și cel mai extrem. Când fiul meu avea aproximativ 

unsprezece luni, am vizitat New York, de unde sunt eu. Îi 

plăceau camioanele, așa că alergam pe trotuar urmărind 

camioanele de pompieri și ambulanțele, imitându-le 

sunetele: "Whee-o whee-o whee-o." Cu o ocazie, făceam 

asta și tot mai multe mașini de poliție și ambulanțe 

continuau să vină. Eram complet cuprins de acea viziune 

copilărească de emoție pură. Apoi, am auzit un portar 

spunând unui trecător grozăvia a ceea ce se întâmplase de 

fapt. O femeie fusese lovită de un taxi și ucisă în timp ce 

traversa acea stradă, strada pe care am copilărit. Am fost 

atât de uluită și dezgustată încât întreaga experiență s-a 

schimbat imediat și a creat un abis între mine și fiul meu 

neștiutor, care încă făcea să răsune vertiginos ambulanța în 

brațele mele. Trebuie să fi fost atât de confuz de 
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schimbarea mea, dar era atât de mult limbaj, înțelegere și, 

bineînțeles, moarte pierdută acolo între noi. Când am scris 

poemul, știam că am nevoie de acel sunet, dar părea atât de 

stupid în onomatopeea lui, whee-o. Apoi, ca un dar 

dureros, mi-am dat seama că aș putea înregistra aceeași 

prostie cu "noi" și "oh". Pentru fiul meu, sunetul continuu, 

dar pentru mine, acea unitate "noi" destrămată de acel 

"oh", acel oftat de recunoaștere.  

 

Tiffany Troy: Gândindu-mă din nou la ceea ce ați spus 

despre arhetipuri și la faptul că am simțit că mulți dintre 

destinatarii vorbitorului - dumneavoastră - conțin o 

multitudine de sine și că această complexitate este cea care 

dă sens vieții și relațiilor importante, și poate și la modul în 

care perspectiva este complet schimbată în timpul unei 

perioade de repaus la pat, cum modelează ideea 

tradițională de maternitate sau chiar de umanitate colecția 

dumneavoastră? 

 

Elizabeth Metzger: Maternitatea este cu siguranță un 

cuvânt și un concept tensionat. Faptul că existăm cu toții 

datorită trupurilor femeilor a invitat mult timp la 

misoginism. Suntem reduse la corpuri sau considerate 

lipsite de valoare sau eșecuri atunci când corpurile noastre 

nu aderă la așteptările societății. Dar pentru mine, ceea ce 

mă intrigă începe cu cuvântul "mamă". Nu mă pot abține 

să nu aud "celălalt" în el - bineînțeles că am avut-o pe 

mama mea, primul meu altcineva. Este tipic să-ți revizitezi 

propria copilărie în primele etape ale vieții de părinte, iar 

ceea ce mi-a revenit în minte a fost și modul în care mi-am 

imaginat copilăria altora, familiile altora și, în special, 
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mamele lor. Aici, urma să "dăruiesc" o copilărie cuiva, să 

fiu la începutul unei noi vieți, dar ca celălalt. Chiar dacă 

încă mă simt ciudat să fiu identificată de ceilalți ca mamă 

(de ce mi se pare adesea insultător?), îmi amintesc același 

sentiment atunci când am fost identificată ca copil. Îmi 

amintesc că mă gândeam: toți acești oameni cred că mă 

cunosc și că sunt un copil. Totuși, nu simțeam cu adevărat 

că sunt. De fapt, tânjeam după o copilărie, dar simțeam că 

mă prefăceam că sunt copil, că copilăria era o închipuire a 

mea. Bineînțeles că aveam o copilărie, dar ideea că viața 

mea era un precursor al unei alte vieți în care eram mai 

reală, sau mai eu însămi, părea imposibilă. Nu mi-am dorit 

niciodată să fiu adultă, în sine, dar mi-am dorit să fiu 

mamă. Și asta are legătură cu mesajele societății, iar eu mi-

am iubit păpușile până când m-au dezamăgit pentru că 

erau iresponsabile și nu erau suficient de reale. Știam că nu 

puteam să-mi ofer mie însămi o "copilărie", dar observând 

alți copii, puteam eventual să creez copilăria pentru 

altcineva și să-i ofer propriului meu copil sentimentul de 

sine și autenticitate pe care îl doream.  

Poate că dorința de a fi mamă atât de devreme este, de fapt, 

impulsul de a mă crea pe mine însămi, de a fi scriitoare sau 

poetă. Așa că, oricât de mult aș respinge unele dintre 

limitările sociale pe care le impunem cuvântului "mamă", 

nu pot să nu-l consider un cuvânt sfânt datorită acelui 

sentiment de a deveni propriul meu celălalt. "Mamă" nu 

este separat sau în contrast cu "artist", chiar dacă 

societatea definește adesea mama ca fiind presupus 

altruistă și artistul ca fiind presupus egoist. Eu le văd pe 

cele două ca având creativitatea în comun. În adolescență, 

în timp ce toți ceilalți își căutau iubiți, eu căutam mame, 
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aceste profesoare (de obicei) care m-au adus prin poezie, 

artă și literatură la un nou mod de a fi în lume. Era un mic 

secret că erau mamele mele, dar așa mă gândeam la 

oamenii care mă înțelegeau sau îmi dădeau o înțelegere a 

mea, un motiv pentru a vrea să fiu în lume. Într-un fel, ele 

mi-au hrănit propriile mele pofte. Fără mame, nu aș fi 

putut înțelege niciodată că frumusețea are de-a face cu 

apartenența.   

 

În timp ce deveneam mamă, multe persoane m-au liniștit 

cu celebrele cuvinte ale lui Winnicott, conform cărora 

pentru a fi o mamă bună trebuie doar să fii "suficient de 

bună". Pe de o parte, este liniștitor. Pe de altă parte, nu 

vreau ca acest concept al omului să mă facă să mă întreb 

dacă ating acel prag. Încă mai caut mame și cred că este 

limitat să văd totul în raport cu propria mea mamă 

biologică. Mame sunt multe, ca și poeme, dar când ai una 

ești în centrul altcuiva, și nu întotdeauna este pozitiv. Poate 

fi dureros, dar chiar și durerea îți poate arăta centrul tău. 

Faptul că am fost mamă nu a schimbat această căutare. 

Cuvântul mamă are multe înțelesuri. 

(din DEVENIND PROPRIUL MEU ALTER EGO: O 

CONVERSAȚIE CU ELIZABETH METZGER DESPRE CEL 

MAI NOU VOLUM DE POEZIE, Patul) 

 

 

*  Tiffany Troy este poet, traducător, și critic. 

 © copyright pentru  traduceri -Adrian G  
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Thom Gunn 
 

O școală a rezistenței 

 

Planta de gheață nu este în floare: 

se întinde, o podea elastică 

 

peste stânci și nisip. 

pentru oricine se odihnește aici și 

 

privește explozia mării 

sub acest punct: prăbușire, prăbușire.  

 

Pe valuri, mai departe, pescărușii își fac cuib. 

Lumină rece și dură, de aici trebuie să 

 

întotdeauna să încep, pentru a vedea clar 

privirea de la mijlocul lui decembrie. 

 

Nimic nu unifică locul 

în afară de uscăciunea suflată de frig. 

 

La sfârșitul primăverii, planta de gheață va 

se va rupe în stele blânde: între timp 

 

pentru această buruiană, a rezista este 

să crească. Trei suprafețe plane 

 

fac ca fiecare dintre frunze să pară o 

tulpină, bombată și de culoare gri-verzuie, 
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deși sunt ca niște frunze ascuțite. 

Pocniți-le, sunt umede în interior. 

  

                                            *** 

 

Acești iubiți modificați de curbura corneei.  

Ce putea să facă decât să lase gaura cheii, să se ridice,  

Țintind acei ochi  în ochii lui, 

 Și să plece, cu mâna întinsă, să se întâlnească cu un 

prieten?  

 

ÎNALTA FIDELITATE  

Din nou ascult noaptea furia ta,  

Acul dansează în șanțul pe care le-au făcut,  

Căci furia e pasiune ca și iubirea, și mușcătura furiei,  

Acesteșanțuri, la fel ca un semnal de iubire  

se estompează, 

Apoi totul se învârte în coșmar:  

Ca să dovedesc vina pe care ziua nu o recunosc,  

Mă feresc de iubire ca de o vrăjitoare... 

să mă scufund sau să înot?  

Până cercetez  ecoul și nivelul  

Cercurile fără ton care succed unui glas.  

Aleargă, fără distincție, pasiune, furie, 

În jurul numelui pur și simplu tipărit  

al unui solist, pe afiș 

Care se-ntoarce  din inerție nu din alegere  

Înconjurat de acea șicană jucată de vârsta-i  

De notele care a fost, dar nu mai pot fi.  

                                                                         Thom Gunn  
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Notă 

 

 

Thom Gunn s-a născut în Kent, Anglia, din părinți care 

erau amândoi jurnaliști. Viața timpurie a lui Gunn a fost 

agitată; după divorțul părinților săi, a călătorit cu tatăl la 

diverse misiuni și a urmat mai multe școli diferite. Mama 

sa s-a sinucis când Gunn avea 15 ani. Într-un interviu 

acordat revistei Paris Review, Gunn a vorbit despre efectul 

morții mamei sale: "Am fost devastat timp de aproximativ 

patru ani. M-am retras foarte mult în mine însumi. Am citit 

un număr enorm de romane victoriene, dar și din secolul al 

XVIII-lea. Le-am citit ca pe o evadare... Mi-am revenit 

treptat, dar au fost patru ani dificili.   Așa că poate că inițial 

am scris ca o modalitate de a scăpa de depresie." După 

terminarea școlii, a servit în armata britanică timp de doi 

ani și apoi s-a mutat la Paris pentru șase luni, unde a citit 

Proust și a scris ficțiune. Gunn a fost educat la Trinity 

College, Cambridge, în perioada de glorie a lui F.R. Leavis. 

Prima sa colecție de poezii, Fighting Terms (1954), a fost 

publicată în anul următor absolvirii. Poezia timpurie a lui 

Gunn - cu prezentările sale fără jenă a iubirii ca luptă 

interpersonală și cu accentul pus pe tulburările războiului 

și pe libertatea vieții  - a fost apreciată pe scară largă. 
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Mark Strand                                                 1934-2014 

  

Poezie bună de mâncat 

 

Cerneala îmi curge din colțurile gurii. 

Nu există fericire ca a mea. 

Am mâncat poezie. 

 

Bibliotecara nu crede ceea ce vede. 

Ochii ei sunt triști 

și merge cu mâinile în rochie. 

 

Poeziile au dispărut. 

Lumina e slabă. 

Câinii sunt pe scările de la subsol și urcă. 

 

Ochii lor se rostogolesc, 

picioarele lor blonde ard ca niște perii. 

Biata bibliotecară începe să bată din picioare și să plângă. 

 

Ea nu înțelege. 

Când mă pun în genunchi și îi ling mâna, 

ea țipă. 

 

Sunt un om nou. 

Mă răcnesc la ea și latru. 

Mă zbengui de bucurie în întunericul cărturăresc. 
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Omul și cămila 

                                                              Mark Strand    

 

 

 

În ajunul celei de-a patruzecea aniversări 

Stăteam pe verandă savurând o țigară 

când, din senin, un bărbat și o cămilă 

au apărut. Niciunul dintre ei nu a scos un sunet 

la început, dar pe măsură ce înaintau pe stradă 

și au ieșit din oraș, cei doi au început să cânte. 

Ce cântau este încă un mister pentru mine... 

cuvintele erau neclare și melodia... 

prea pompoasă pentru a mi-o aminti. În deșert 

au plecat și, în timp ce mergeau, vocile lor 

se ridicau la unison deasupra sunetului cernut 

prin nisipul suflat de vânt. Minunea cântecului lor, 

amestec evaziv de om și cămilă, părea... 

o imagine ideală pentru toate cuplurile neobișnuite. 

Era oare aceasta noaptea pe care o așteptam? 

atât de mult timp? Am vrut să cred că da, 

dar, în momentul în care au dispărut, bărbatul 

și cămila au încetat să mai cânte și au pornit în galop. 

înapoi în oraș. Au rămas în fața verandei mele, 

uitându-se la mine cu ochii mari, și au spus: 

"Ai stricat totul. Ai distrus-o pentru totdeauna". 
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Zi de zi Încântarea  muzicii 

                                                               Mark Strand   

 

Un sunet dur a fost șlefuit până când a devenit un sunet 

mai fin, care a fost șlefuit până când a devenit muzică. 

Apoi, muzica a fost șlefuită până când a devenit amintirea 

unei nopți în Veneția, când lacrimi de mare cădeau de pe 

Podul Suspinelor, care la rândul lui a fost șlefuită până 

când a încetat să mai fie și în locul lui a stat casa goală a 

unei inimi în suferință. Apoi, deodată, a răsărit soarele și 

muzica a revenit, iar traficul s-a pus în mișcare și, în 

depărtare, la marginea orașului, a apărut un lung șir de 

nori, iar acolo a răsunat un tunet, care, oricât de 

amenințător, avea să devină muzică, iar amintirea a ceea 

ce s-a întâmplat după ce Veneția avea să înceapă și ceea ce 

s-a întâmplat după ce casa unei inimi tulburi s-a frânt și 

ea în două. 

                                                    **     

Mark Strand a fost recunoscut ca unul dintre cei mai 

importanți poeți americani ai generației sale, precum și ca 

un editor, traducător și prozator desăvârșit. Stilul său  

se caracterizează printr-un limbaj precis, imagini 

suprarealiste și tema recurentă a absenței și a negației; 

colecțiile ulterioare investighează ideile despre sine cu un 

spirit ascuțit, adesea urban. Nominalizat poet laureat al 

SUA în 1990, cariera lui Strand s-a întins pe parcursul a 

cinci decenii și a obținut numeroase aprecieri din partea 

criticilor și un public fidel în rândul cititorilor. În 1999, a 

primit prestigiosul Premiu Pulitzer pentru poezie pentru 

colecția Blizzard of One. 
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Karen Volkman 

 

 

Ecuații 

 

Luna nu caută soluții. 

Ea s-a obișnuit 

cu fracțiile,  

 

că în acumularea 

de absențe, eșarfele ei negre 

sunt smulse din pălăria de sus 

 

una câte una. 

Apoi, un miracol 

cumulus, fără haine 

 

finalizare. 

Matematician stoic, 

vrăjitor eficient, 

 

dezvăluie-ți secretele. 

Un îndrăgostit 

pleacă, un iubit oarecare este mereu 

 

pe ducă. Atât de curioase 

sunt fazele cuadraturii care 

nu mă vor lăsa întreagă. 
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Mai 

                                                                Karen Volkman 

 

În rochia de gală a lunii mai și în socotelile de rubin 

bătrânul vânt cu dinți repetă un lucru și mai rece. 

  

Spune: ești cel mai albastru trup pe care l-am văzut 

vreodată. 

Spune, dansează acea zbatere scheletică așa cum aș putea 

eu. 

  

Radius, humerus, un catalog de flexiuni. 

Ce crezi că apuci 

  

cu aceste mâini cenușii? Ce crezi tu că 

 vânezi, că ai o gură de pisică 

  

în zorii fără de șoareci? Roz ca și carnea 

în strânsoarea blândă a măcelarului, albă ca 

  

opalul unei coapse pe care o minți. 

În șiretlicul roșu al lunii mai și în răpirile lăudăroase 

  

voi unul, voi doi, voi trei, planurile voastre mai crude, 

tu, alb negru, pândești și însângerezi osul palid 

  

și fredonați oparește-l unde corpul spune că sunt 

și trandafirul suspină Atinge-mă, sunt pe moarte 

  

în toarcerea petalelor ca buzele umede din luna Mai . 
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O lumină spune de ce 

                                                                 Karen Volkman                    

 

 

 

O lumină spune de ce. De la toți bieții curioși.  

Din nou atingem o  postură mai regală - mica pasăre care 

ne însoțește se strecoară printre mofturile noastre.  

Unde vom vibra, desprinși ca două pene de pe spinarea 

unei berze? A dispărut, nu te mai gândi la toate mâinile 

care-ți duc dorul. Abia dacă te țin. Să nu aștepți, cel care a 

crezut că un ochi întunecat te poate salva, ca noaptea cu 

labele ei  încolăcite și plecate la somn. Sunt doar două 

nume de reținut, Pierdere și Plăcere, încrucișate în acest 

câmp ca lumina împrumutată de nimeni. Sună vulpile 

clarvăzătoare la lansare. Cheamă căprioarele mici 

împrăștiate în tufișurile din spate, iuți ca niște fluturi. 

Întâmplarea are brațe, mâini și risipite fețe.  

Și un trup, contractat și scorburos, făcut să ardă. 

 

  

Sonet 

 [Nimic nu a fost vreodată ceea ce pretindea a fi,] 

                                                                         Karen Volkman 

 

Nimic nu a fost vreodată ceea ce pretindea a fi, 

Pământul, ou albastru, în cochilia lui care se scurge  

distribuind daune ca un iad gol 

plângând încleștat pentru o mare minoră 

 



43 
 

 

care-și ticăie tic-tacurile, x și y și z. 

Binefacerea albastră pe care o numim și o silabisim 

cer albastru, fântână alb-albastră 

cu apă necontenită, adâncind un TU, 

 

un tu și un cine, atingând fiecare ce... 

sau, un fior în tăiere... 

și tu care ești, în oglinda albastră, doar o privire 

 

albastrul cel mai albastru, fie și în unde, 

strălucirea care sângerează frumusețea albastră  

ne învață, 

se îneacă cu surle și trâmbițe și vocale.   

Nu vreau să mă mai gândesc. 

 

 

Notă 

 

Născută în Miami, poeta Karen Volkman a obținut o 

diplomă de licență la New College și un masterat la 

Syracuse University și și-a finalizat doctoratul la University 

of Houston. Printre colecțiile sale de poezie se numără 

Crash's Law (1996), selectată pentru National Poetry Series 

Spar (2002), care a câștigat premiul James Laughlin și 

Iowa Poetry Prize; Nomina (2008) și Whereso (2016). 
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 Hieu Minh Nguyen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subalterna  

 

Chiar și în California 

toți prietenii mei au nevoie de atingere     

 

pentru a trece prin iarnă.                 

E adevărat, aștept să mă îndrăgostesc          

 

în fața oamenilor pe care îi iubesc.        

El spune, mă bucur că ești aici.    

                     

aș vrea să-i acopăr gura  

ca să-mi încălzesc mâinile.         
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Bineînțeles că înțeleg               

cum cineva poate greși 

 

ca un cutremur care zgâlțâie trenul în trecere 

dar ce ne facem cu liniștea                     

 

când după o mare schimbare              

nimic nu se mișcă, doar mâna lui       

 

glisând un pahar de vin 

uitat pe masă. 

 

și îmi spune să beau               

cu o singura înghițitură 

 

Îmi duc paharul la față                      

dar nu las nicio picătură să-mi treacă prin buze. 

 

Alături de el, sunt acolo         

unde mi-ar plăcea să fiu pentru o vreme. 

 

Ca să-l fac să zâmbească         

îi spun că nu mă pricep la sex. 

 

Ca să-l fac să mă sărute 

Îi spun că atunci când sunt fericită 

 

Mă duc să caut lucruri 

pe care nu le-am pierdut încă. 
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"Aceasta este prima poezie pe care am scris-o după ce m-

am mutat într-o Californie fără anotimpuri, din 

Minnesota, un loc în care am trăit toată viața mea; și, în 

cea mai mare parte a vieții mele, am crezut că dragostea, 

pentru cineva ca mine, ar fi fost posibilă doar dacă aș fi 

plecat. Am scris acest poem după ce am aflat că, uneori, 

atunci când apare în sfârșit ocazia de a te înstrăina de 

singurătate, după toate acele anotimpuri de dor, după 

tot timpul petrecut pregătindu-te să fii cineva pe care alt 

cineva l-ar putea dori într-o zi, s-ar putea să te trezești 

nu plictisit, ci mai degrabă, supra-calificat." 

-Hieu Minh Nguyen- 

 

 

 

Notă 

 

Hieu Minh Nguyen este un poet gay, vietnamezo-

american și autorul cărții Not Here (Coffee House Press, 

2018). Beneficiar al unor burse de la Kundiman, Poetry 

Foundation și National Endowment for the Arts, este 

lector la Universitatea Stanford și locuiește în Oakland. 
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Diamond Forde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rememorare  

 

 

1 Când Alice s-a mutat la New York, a încetat să mai spună 

povești, dar uneori puteai surprinde frânturi din vechile 

povești de pe verandă, șoapte încâlcite în sticlele care 

albăstreau curtea. 

2 Se prefăcea că nu observă cât de mult din casă se ținea 

în gură; aici, Dumnezeu pune o pietricică pe limbă, iar 

Șoricelul învață să bea cafea și să se îmbrace în pânză de 

in, dar încă își mai împachetează omletă pentru prânzul 

de la White Castle. 
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3 Un client o roagă să amestece cu degetul cafeaua lui, iar 

ea va auzi în zaț iarba albastră și o crimă comisă de ciori, 

secera foamei scufundându-se adânc. 

4 și trecutul o bântuie, dar care este cuvântul pentru când 

te hrănești cu viitorul, păsările ciugulind zilele ca 

mușcatele vița de vie. 

5 și Șoarecii știau poveștile, despre negrii sfâșiați ca niște 

fructe, dar asta a fost acolo, iar aici, în fiecare zi, ea își 

oblojește rănile, se preface că acasă îi fluieră prin piept ca 

un vânt cu lame. 

6 Îl lasă  *) înăuntru. 

    

*) te găsesc cu fața în jos într-un lan de grâu, la câteva zile 

după ce inima ta îți sapă o cavernă în piept. Să fi monstru 

înseamnă să ignori golul / pe care îl faci / să îți iei 

amintirile, să le bagi într-o cutie înmuiată în apă, vara: 

fotografii cu fete înșelate de timp / pozate sub țârâitul 

unui hidrant, zile de naștere pe bandă Sony, inelul mamei 

tale aurit în praf - toate au dispărut / vânătăile, ca o 

orhidee ofilită / pe obrazul ei / milă / este bunica mea 

care se descompune / până la oase / cu maxilarul crăpat și 

sigilat de două ori mai puternic / ai biciuit o baladă de 

învingere în măduva ei / & dacă aș fi ascultat, aș fi putut 

să o aud / o coloană sonoră scufundată între picioarele 

mele, / dar eu sunt tare și moștenirea / este pentru cei vii 

să decidă, / și știi John, mă încântă acel câmp deschis / 

unde muștele se târâiau în doi pași / unde soarele își făcea 

plimbarea / asta e ceea ce fac din tine / o notă de subsol, o 

bâlbâială într-o baniță de cereale. 
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"Acest poem este despre revendicare: recuperarea 

identităților sudiste sacrificate în timpul Marii Migrații, 

recuperarea poveștilor femeilor de culoare de sub 

controlul abuzatorilor lor și recuperarea relației dintre 

memorie și narațiunea Sinelui. Prin relegarea 

abuzatorului bunicii mele Alice de o notă de subsol, 

subliniez influența redusă pe care acesta a avut-o asupra 

traiectoriei supraviețuirii și bucuriei familiei mele. Ciclul 

se încheie cu mine." 

 

-Diamond Forde- 

  

Notă 

 

Diamond Forde este  poetă de culoare, autoarea volumului 

Mother Body (Saturnalia Books, 2021), câștigător al 

Premiului de Poezie Saturnalia 2019. Beneficiară a unor 

premii și burse de la Furious Flower Poetry Center, College 

Language Association, Great River Review, Callaloo și Tin 

House, locuiește în Asheville, Carolina de Nord. 
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Manuel Arturo Abreu  * 

 

Sunetul are urechi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

În mila surorii mai găunoase  

o ceață senină de zi de luni stropită cu apă de prune 

haina supărată a lui Quasimodo are răbdare 

limba îi sare din gură ca o piatră de mormânt 

de trei ori. 

 

Netedă ca cenușa  

Cuvântul ei preferat este "farmacie"  

Fericirea din mine este ca interiorul unei frici  

care se topește  

în timp ce ea mișcă timpul cu o privire  

egală cu nicovala de ploaie 
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în timp ce mă conduce într-o râpă  

și mai departe,  în plămânii de colindător  

ai surorii goale    

învățându-mă să aud în tăcere  

așa cum fac inimile 

                                                 ***            

  

 

Klangfarbenmelodie ** 

 

de Manuel Arturo Abreu & AG - evreu 

 

Ceas care măsoară reversul timpului 

pixel antic construit dintr-o jumătate de respirație 

sămânța unei luni perfecte 

 

numerele nu mint pentru că ele nu pot descrie adevărul 

spațiul vibrant dintre o alegere 

și umbra sa în vidul cețos 

 

un trecător fără nume îmi ghidează consternarea 

cu grația unui e-mail pentru porumbei 

cu originea în tăcere 

ca toate lucrurile eterne 

 

demonul bucureștean al ploii 

valurile din stația de autobuz arată ca niște cartofi 

în celofan separat 

e laptele râsului lor 
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oglinda Anei este palma ei 

un galben strălucitor, oase de cântec, 

adânci linii de viață 

 

NOTE 

 

*  Manuel arturo abreu este artist, poet și critic dominican 

și autorul a două versiuni ale unui castel de piatră (United 

Republic of the African Diaspora Press, 2022). Trăiește pe 

pământurile popoarelor Multnomah, Cowlitz, 

Clackamas, Klamath, Chinook, Kalapuya, Confederația 

Grand Ronde și Confederația Siletz, precum și ale altor 

popoare native din nord-vestul Pacificului. 

 

 

 **  "Klangfarbenmelodie" (în germană "melodie de culoare 

sonoră") este o tehnică muzicală care presupune 

împărțirea unei linii muzicale sau a unei melodii între mai 

multe instrumente, în loc să o atribuie unui singur 

instrument, adăugând astfel culoare (timbru) și textură 

liniei melodice. Serialiști precum Arnold Schoenberg și 

Anton Webern sunt cunoscuți pentru această abordare a 

culorii tonale. Tehnica este uneori comparată cu 

"pointilismul", o tehnică din pictura neoimpresionistă. În 

acest poem, autorul explorează aplicațiile lingvistice ale 

acestui concept cu referire la timpul neliniar, la crearea de 

locuri și in modul pe care Wilson Harris îl numește 

"coerența prădătoare" a timpului cuantificat sau cartezian 

(spre deosebire de "timpul pur" sau "durata" bergsonia-

nă)." 
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Rajiv Mohabir  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dați-mi o barcă care poate transporta două 

persoane 

 

Vezi acolo, strugurii 

în castronul pe care l-ai aruncat 

cu propriile tale mâini împotriva 

roții care se învârte contra ceasului 

înțeleaptă, acum în repaus. 

Pe placa de granit - mai întâi globurile 

se vor coroda și aerul le 

va presăra cu o fină vată albă 

pentru a le înveli cu pudră. 

Gresia de piatră de carieră 

de asemenea, mărșăluiește încet 

spre praf și pulbere. 

Astăzi, afară 

cerul și marea se împart în culori separate 
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și asta, ne place: 

ca un crescendo al dimineții luminoase, 

cu sulițele sale argintii, difuze 

printr-un văl, ca sărutul 

unui strugure pe glazura mov, și asta 

până când din întuneric 

auzi cum șoapta te cheamă înapoi 

și te întorci  

la roata olarului pentru a exersa 

să dai formă unui vas 

care poate conține un altul, 

care să poată simții pulsul vieții 

și apoi să se relaxeze. 

 

 

 * Rajiv Mohabir este un poet queer, Indo-caraibean și 

autorul cărții Cutlish (Four Way Books, 2021). Laureat al 

unor premii și burse de la Kundiman, Four Way Books și 

Massachusetts Cultural Council, locuiește în Malden, 

Massachusetts USA. Poezia tradusă aici este inspirată de 

munca complexă a olarului și a fazelor de transformare a 

lutului într-un obiect cu sens filosofic.  

traducere AG 
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Victoria Chang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de mult 

  

  

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 
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în această ordine. Planuri de afaceri. Porumbei pe o 

cornișe la care am privit. Camere întunecate cu   

ecrane albe, un om cu o baghetă. 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 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.   

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.   
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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. 

 

 

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.  Cea de-a cincea să carte de poeme, OBIT, a fost 

publicată de Copper Canyon Press în 2020. A câștigat Los 

Angeles Times Book Prize, PEN Voelcker Award și 

Anisfield-Wolf Book Prize și a fost finalistă la National 
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Book Critics Circle Award, Griffin Poetry Prize și a fost 

inclusă pe lista  pentru Național Book Award. De 

asemenea, a fost desemnată de New York Times Notable 

Book, New York Times Best 100 Books of the Year, TIME 

Magazine, NPR, Boston Globe și Publisher's Weekly Best 

Book of the Year. 
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Kayleb Rae Candrilli   (1) 

 

Daytona 500 

 

Acolo de unde suntem noi, cunoaștem dansul lui Dale 

Earnhardt (2) alunecând prin traficul din Daytona; știm 

dansul ca pe mâinile noastre bete care mișcă pe o masă 

sticle de Miller Lites  

Acest lucru este universal pentru că eu spun că este.  

Când mama mea m-a numit Kayleb pentru prima dată, 

mi-am amintit de casa bântuită de pe Clifton Hill, cum a 

fost atacată de un borfaș angajat. 

 

Am țipat până când ne-au scos pe scara de incendiu. 

Pentru a avea grijă înseamnă să strigi un nume. Să-ți pese 

înseamnă să strigi numele mamei tale, în timp ce tatăl tău 

o trage de glezne. Dragă mamă, știi că că mâinile tale au 

fost mereu prea albastre iarna, când strângeai zăpada. 

Aceasta este o amintire fericită pentru că e o amintire.  

E mai cald acum. Dă vina pe globalizare. Încălzirea 

globală, dă pe ea vina pentru divorț. Nu contează.  

Tot ceea ce contează este căldura soarelui, și faptul că 

amândoi suntem aici să o simțim. 

  

NOTE 

 

(1) Kayleb Rae Candrilli este  autorul cărții Water I Won't 

Touch (Copper Canyon, 2021). A primit un premiu 
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Whiting, precum și burse de la Fundația Pew și de la 

National Endowment of the Arts. 

 

 (2) Ralph Dale Earnhardt Sr. (1951 - 2001) a fost un pilot 

profesionist american de stock-car și proprietar de echipă, 

care a concurat din 1975 până în 2001 în fosta serie 

NASCAR Winston Cup Series (acum numită NASCAR Cup 

Series), conducând în special Chevrolet-ul nr. 3 pentru 

Richard Childress Racing. Stilul său agresiv de conducere 

i-a adus poreclele "The Intimidator", "The Man in Black" 

și "Ironhead". Este considerat unul dintre cei mai mari 

piloți din istoria NASCAR. 
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Edwin Arlington Robinson 

Snopii 

 

În locul acela umbrele vântului se rostogoleau, 

Grâul verde își schimba natura și firea; 

Și ca printr-o magie imensă și nedeslușită 

Lumea se transforma încet în aur. 

Si toate.... ce a fost vreodată cumpărat sau vândut 

Așteptau acolo, cu trupul  și mintea; 

Și cu acel înțeles  

Care spune cu atât mai mult cu cât nu este spus. 

 

Astfel, într-un tărâm unde nu toate zilele sunt norocoase, 

Zilele frumoase au trecut până când, într-o altă zi 

O mie de snopi de aur zăceau acolo, 

Strălucitori și liniștiți, dar nu pentru mult timp... 

Ca și cum o mie de fete cu părul de aur 

S-ar putea să se ridice din locul unde dormeau și să plece. 
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Yannis Ritsos 

 

Ahile după moarte 

 

Era foarte obosit - cui îi mai păsa de glorie? Avuse destulă. 

Ajunsese să cunoască dușmani și prieteni - prieteni 

pretinși: 

în spatele admirației și iubirii își ascundeau interesele 

personale, propriile lor vise suspecte, acești inocenți 

vicleni. 

                                                                                       

Acum,  

pe mica insulă Leuce, în sfârșit singur, liniștit, fără 

pretenții, fără îndatoriri sau armuri strânse, și mai ales 

fără... 

ipocrizia umilă a eroismului, oră după oră el poate gusta 

salinitatea serii, stelele, liniștea și acel sentiment... 

blând și nesfârșit-de inutilitate generală, singurii săi 

tovarăși fiind caprele sălbatice. 

                                                       

Dar și aici, chiar și după moarte, 

a fost urmărit de noi admiratori - uzurpatori ai memoriei 

sale, aceștia: 

au ridicat altare și statui în numele lui, s-au închinat, apoi 

au plecat. 

Doar pescărușii de mare au rămas cu el; acum, în fiecare 

dimineață, 

 zboară până la țărm, își udă aripile și se întorc pentru a 

spăla podeaua templului său 

cu mișcări blânde de dans.  
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În acest fel o idee poetică circulă în aer  

și un zâmbet condescendent pentru toți și toate îi 

traversează buzele 

în timp ce așteaptă încă o dată noi pelerini (se știe cât de 

mult îi place asta) 

cu tot zgomotul lor, cu sticlele lor Termos, cu ouăle și 

fonografele lor, 

în timp ce acum el o așteaptă pe Elena - da, aceeași Elena 

pentru a cărei 

frumusețe trupească și visătoare atât de mulți ahei și 

troieni au fost distruși. 
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A la maniere de Stephan Roll     

  

Un colaj pentru  ION VINCENT DANU 

 

Sub albul farului părăsit de migrația ultimei bărci de 

pescari a rămas orizontalul femeilor, scrijelit de marinari 

pe punte și pe vele, amintiri neastâmpărate de vânturile 

gălbui, prăfoase, care bat dinspre sud. Aveau aură toate, 

sâni fierbinți și priviri contemplative, ce împărțeau bărbații 

în sfinți și netoți. Fluieram comparativul fustelor scurte, 

îmi plăceau genunchii, bifurcările în sens giratoriu spre 

coapsele bine cambrate mulate din tencuială bizantină. 

Țurțuri lascivi, picurau pe iarna din buze,  o apă toropită ca 

o lacrimă târzie mânjită cu ruj, sunete ce se preling prin 

jgheaburi întortocheate ca la Canossa în timpul ciumei, iar 

ele strângeau din dinții mici, mușcând buzele de cretă, 

făcând loc unor infamii imposibil de imaginat, ca un 

incendiu la o casă de vicii când clienții fug acoperindu-și 

obrazul cu para pante aurii, în declinul unor scări 

interminabil de afumate, cu șorici atârnați la uscat de-a 

valma, împreună cu sutiene și jartiere rătăcite, estompate 

de căderile frunzelor arămii din toamna vieții, când 

cadavrul lui Achile plutește firesc printre întâmplările zilei, 

luând cu el miresmele și jucăriile copilăriei, coada pisicilor 

stenografiate în lumina oarbă a cazanelor unde se petrec 

iubiri luate din nuvele amânate, ca un retro-adio-cadrilat-

ecou, când nu îți aduci aminte nici numele iubitei, nici ce 

portret ar dori sa aleagă  ea din castelul opulent care îl 

desenezi cu negrul de țigară pe tricoul neșifonat a unei beții 

încheiată pe muchia de balcon, într-un echilibru precar, 
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sub  ținta  de aer și dincolo vidul, în spate lista incompletă 

a eșecurilor tale, chilimbarul fetal al unei scene de teatru, 

ieftină, neregizabilă , e doar o simplă cădere liberă, până la 

țipătul gong, o tresărire la seaca izbire de trotuarul tocit pe 

care au mărșăluit soldați și cai, dricuri și boieri în 

automobile lustruite art deco, clienți ai bordelului veșnic, 

din care ai sărit eliberat ca o pasăre mare încurcată în aripi 

și gheare, sigur că sunt cu tine spui, pe când ți se acoperă 

ochii cu pene, cineva va avea grijă de pui, apoi pui obrazul 

să se strivească de caldarâmul sterp, ca un sac de nuci, 

zvârlit de pe puntea bărcii ce își manevrează cu greu 

plutirea, cu un icnet greu, paralitic.   

  

 

 

 

 

 

 
Desen IVD 
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Dorothea Tanning   * 

 

 

Despre Cultură 

 

Cultivarea oamenilor poate fi dificilă,  

cu rezultate la fel de incerte ca și vremea.  

Încearcă stridii, suricate, napi, șoareci.  

Câmpul meu de șoareci a fost un triumf al  

naturii - nasuri roz care se înțeapă  

prin plăpumi de lut, alergând...  

în șanțuri - până la cădere. 

Piticii (era perioada aceea a anului)  

au început să aterizeze pe ogorul meu. Teama pentru  

recoltă m-a făcut să mă las în patru 

labe murmurând: "Nu aici".  

Unghiile mele se agățau inutil de grăsime  

Pitici zdrobind familii de șoareci.  

Apoi, de necrezut, s-a terminat.  

 

Până dimineața, fiecare pitic, înnebunit 

de șoarecii care mușcau au fugit de pe câmp.  

Acum, la fel ca înainte, în fiecare zi, zeci  

de șoareci perfecți pleacă spre oraș.  

Acolo, și-au făcut mulți prieteni  

printre computere, și cu ei  

își dezvoltă abilități de neconceput  

pentru strămoșii lor. Deja, acești  

șoareci cultivați și computerele lor  

penetrează secrete vinovate. În curând, ei  

vor învinge agitația care definește  
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această  întunecată dintre epoci. Și ei   

mă vor găsi, adormit în peștera mea. 

 

  

  * Dorothea Margaret Tanning ( 1910 -  2012) a fost o 

pictoriță, gravor, sculptoriță, scriitoare și poetă 

americană. Primele sale lucrări au fost influențate de 

suprarealism.   

  

 

 

 Max Ernst and Dorothea Tanning Foto: Lee Miller 
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Laura Riding Jackson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dușmani 

 

 

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, 
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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 

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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Lillian-Yvonne Bertram 

 

Anagrame  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mă așez cu greu, scriu reguli, era algebrei la care nu voi 

renunța pentru nici o stacană bună de bere sau vreun unghi 

al lui Dumnezeu, sau al unui alt tată.  Iată-mă, nici un 

sfârșit la vedere. Nu vorbesc cu nimeni decât cu două muște 

aliniate, care se aliniază, în aerul limpede dintre ele este 

fărâma mea de har, entuziasm pentru nimeni, nici 

inclinarea pteronului și iarăși așchia mea, această iarbă, 

geniala iarbă pe care o știu de o viață lungă, această iarbă, 

această poiană verde wow: 
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Stop la proclamațiile mele voi, voi, voi, voi, voi, apă de 

ploaie, nu acestea erau cuvintele magice când, strânse 

cupă, mâinile mele culeg din acest pământ, pământul care 

mi-a redat efortul uitat de a scoate, gin din nimic. 

se vrea, se cere a vrea, se vroia. Revendicatoare sunt eu cea 

care mă întorc, te întorc se întorc, îndepărtându-ne până 

când marginea este un loc numit acasă până când devin o 

străină, o linie la marginea unei linii, un liman. 

  

NOTE 

 

Lillian-Yvonne Bertram este autoare a mai multor cărți. 

Travesty Generator (Noemi Press, 2019) a fost finalistă la 

National Poetry Series. Bertram a primit în 2014 o bursă de 

la Creative Writing Poetry Fellowship. Cartea ei Cutthroat 

Glamours (2013) a câștigat concursul Phantom Press. 

Prima ei carte integrală, But a Storm is Blowing From 

Paradise (Red Hen Press, 2012), a fost selectată de Claudia 

Rankine ca fiind câștigătoarea premiului Benjamin 

Saltman din 2010 și a fost nominalizată în 2013 pentru 

poezie la Hurston/Wright Foundation Legacy Award 

pentru lucrări literare remarcabile publicate de persoane 

de origine africană. Printre celelalte cărți ale sale se 

numără Slice from the cake made of air (Red Hen Press, 

2016) și Personal science (Tupelo Press, 2016).  
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Countee Cullen    

                                                   1903-1946 

 

âlnire cu viațatÎn 

 

Am o întâlnire cu viața, 

În zilele care sper că vor veni, 

Înainte ca tinerețea să se grăbească, și puterea minții, 

"Înainte ca vocile dulci să tacă. 

Am o întâlnire cu viața, 

Când primii vestitori ai primăverii fredonează. 

Sigur că unii ar striga că e mai bine departe 

Să-și încoroneze zilele cu somnul 

Decât să înfrunte drumul, vântul și ploaia, 

Pentru a asculta chemarea adâncă. 

Deși nu mă tem nici de umezeală, nici de vânt, nici de spațiu, 

Dar mă tem și eu profund, 

ca nu cumva moartea să mă întâlnească și să mă ia înainte 

Să mă-ntâlnesc cu viața. 

 

   

https://poets.org/poet/countee-cullen
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David Meltzer    

                                                      1937-2016 

 

O poezie pentru soția mea 

 

 

 

Sunt în camera mea scriind 

Vorbind cu mine însumi 

& Te aud 

mișcându-mă pe hol 

pentru a-ți uda plantele 

 

Scriu adevărul pe pagină 

Am șlefuit cuvântul de mai multe ori 

și totuși îmi fac griji că vei turna prea multă apă pe plante  

și apa se va revărsa pe cărți  

distrugându-le. 

 

Dacă nu pot vorbi din mine însumi 

cum pot să-ți spun că nu-mi pasă de plante? 

cum pot să-ți spun că nu-mi pasă dacă se udă cărțile? 

 

Suntem împreună de șapte ani. 

Și abia acum încep 

să-mi dreg vocea ca să-ți vorbesc. 

 

   



75 
 

Jackie Wang 

Viața este un loc în care este interzis să trăiești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ce-mi amintesc este terenul cu tufișuri pe care l-am 

traversat pentru a găsi o casă în care să mă odihnesc. Cine 

este femeia care pândește în pădure? O tovarășă de drum. 

Nu sunt obișnuită să-i văd pe alții. Ea este rătăcită și eu 

sunt rătăcită, dar diferența este că ea e novice în a fi 

rătăcită, în timp ce eu am fost mereu fără țară. Fără 

planetă. Când dăm peste o cabană, cer adăpost în numele 

ei. Sunt conștientă că apărem ca niste vagaboande, dar 

vreau să dovedesc că suntem diferite spălând vase.  

Să-mi concretizez recunoștința.  
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Dimineața, înainte ca ceilalți să se trezească, pornesc spre 

locul sfânt într-o trăsură trasă de cai. Trăsura are o 

cameră de dormit detașabilă, proiectată astfel încât un 

bărbat princiar să mă poată căra în spate ori de câte ori 

calul obosește.  

La apusul soarelui, pelerinajul meu este complet. Piața 

asiatică este un palat de sticlă cu vedere spre un aeroport. 

Privite din exteriorul Palatului Gustărilor, produsele 

strălucesc ca niște organe în interiorul unei piei tari și 

translucide. În timp ce urc pe scara rulantă a palatului 

spre cer, ochii mei sunt fixați pe un avion parcat pe pistă.  

Pe mine mă așteaptă.  

 

Masochismul genunchilor 

 

                                                                       Jackie Wang 

 

Cine este fata obligată să îngenuncheze pe coji de nucă  

pentru a ispăși păcatul de a fi în viață? 

În vis, legătura de la ochi și bandajul sunt același lucru. 

Mâinile îmi amorțesc în timp ce car năut uscat. 

În capul meu se aude o voce care spune "pădure goală" și 

"o fotografie minusculă care este trecută din mână în 

mână în întuneric." 

 

De ce nu vorbește fata de pe podiumul lumii? 

Pentru că ea este o rană pe pielea pământului. 

Nu este o gură. 

Înțelegi? 

Rană, nu gură.  
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Uche Nduka 

Document 

 

Schimbați așternuturile. 

Păstrează-ți ultima 

 cămașă curată. 

 

Capul deasupra 

unul peste altul, 

Picioare descălțate. 

 

Acest genocid               

este făcut 

să se prăbușească 

în memorie. 

 

Gunoaiele putrezesc, si put 

sub soare. 

 

Fumul se ridică 

de pe 

corpuri 

în 

flăcări. 

 

Nu e nimic permis/nepermis 

în buncăr. 

 

Ce valoare are acest plan? 

Ceva cu totul altceva decât 
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un zvon îngrozitor, 

cu armele îndreptate spre spatele lor. 

 

Raiduri aeriene, dărâmături, ceață. 

Dovezile apar din nou, și din nou altele. 

 

                                               *** 

Nu pot suporta idioțenia războiului. Această poezie 

vorbește despre război, violență și strămutare cu claritate 

și urgență. Nu sunt de acord cu războiul ca model pentru 

orice. Am scris pentru a-i pedepsi pe cei care folosesc forța 

și intimidarea pentru a obține ceea ce vor; pentru a-și 

câștiga influența. Mă înfurie perturbarea vieților 

oamenilor de fiecare dată când izbucnește un război în 

orice parte a lumii. Scrierea acestei poezii a fost 

determinată de izbucnirea războiului în Ucraina și de 

agresiunea continuă și vicioasă a Rusiei în această țară. 

'Document' denunță și respinge distrugerea militară." 

-Uche Nduka- 

 

Note 

 

Uche Nduka este autorul cărții Fretwire, care va apărea 

la Griots Lounge în 2022. Beneficiar al unor burse și premii 

de la Goethe-Institut, Casa Heinrich Böll, Asociația 

Autorilor Nigeriani și Consiliul de Stat pentru Arte din New 

York/Fundația pentru Arte din New York, locuiește în 

Brooklyn, New York.  
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Tomas Tranströmer   *                           1931-2015 

După o moarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost odată un șoc 

care a lăsat în urmă o coadă  

lungă și strălucitoare de cometă. 

Ea ne ține înăuntru.  

Face ca imaginile de la televizor să fie înzăpezite. 

Se depune în picături reci pe firele de telefon. 

 

Încă se mai poate merge încet pe schiuri  

în soarele de iarnă. 

prin tufișuri unde câteva frunze mai rezistă. 
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Ele seamănă cu paginile rupte din vechile anuare 

telefonice. 

Nume înghițite de frig. 

 

E încă frumos să auzi bătăile inimii 

dar de multe ori umbra pare mai reală decât trupul. 

Samuraiul pare nesemnificativ 

pe lângă armura sa din solzi de dragon negru. 

                                             ***               

Periferii 

                                                             Tomas Tranströmer   

 

 

Bărbați în salopete de aceeași culoare cu pământul se 

ridică dintr-un șanț. 

Este un loc de tranziție, în impas, nici țară, nici oraș. 

La orizont, macarale de construcții vor să facă marele salt, 

dar ceasurile sunt împotriva lor. 

Țevile de beton împrăștiate de jur-împrejur dau târcoale 

luminii cu limbi reci. 

Atelierele de caroserii auto ocupă hambare vechi. 

Pietrele aruncă umbre la fel de ascuțite ca obiectele de pe 

suprafața lunii. 

Și aceste parcele continuă să se mărească precum terenul 

cumpărat cu argintul lui Iuda:  

"un câmp de lut pentru  îngroparea străinilor". 

_________________  

  *  Născut în 1931, Tomas Tranströmer a publicat 

numeroase colecții de poezie și a fost unul dintre cei mai 

importanți poeți suedezi. 
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Camille Dungy * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamele petrec acum de două ori mai multe ore pentru 

îngrijirea copiilor decât o făceau  în 1965 și petrec de trei 

ori mai multe ore lucrând în afara casei... 

 

Am zburat printr-o furtună pe drumul spre 

Pittsburgh, aterizând fără incidente, dar o furtună cu 

grindină 

         a pornit, întârziind bagajele noastre. 

 

                                                             Patruzeci de minute. 

                                    O oră. 

 

Când ne-am urcat în taxi, atât șoferul  

           cât și friptura soției, care a fost prăjită la fix, ardeau. 

 

Când a început să conducă, copila a început să țipe. 

 

                                    Nu se mai oprea din țipat. 
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Eticheta care se întrezărea de sub șapca șoferului a lăsat 

un semn roșu 

           pe scalpul lui. Eram cei mai răi oameni 

                                                             pe care îi cunoscuse 

vreodată. 

 

Pittsburgh, sfârșit de aprilie. Frig în timp ce treceam cu 

mașina pe lângă parcuri industriale 

           în afara orașului. Rece în timp ce soarele apusului 

ardea oglinzile 

clădirilor de bronz. 

 

                                    Ea nu se oprea din plâns. 

 

M-am aplecat peste scaunul ei din mașină. Am spus,     

    "Fiecare persoană din această mașină este    

           supărată acum, dar tu ești singura care țipă". 

 

Am ieșit dintr-un fel de tunel, toată lumea tăcea acum, 

           zâmbind, peste podurile galbene care duc spre 

Pittsburgh.  

 

 

* Poeta și editoarea Camille T. Dungy s-a născut în 

Denver, dar s-a mutat des, cu tatăl ei, un medic 

universitar, care a predat la mai multe școli de medicină 

din țară. A obținut o diplomă de licență la Universitatea 

Stanford și un masterat la Universitatea din Carolina de 

Nord, Greensboro.   
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Primul foc 

                                                       Camille T. Dungy 

 

Dezbrăcată în flăcări, faleza care ne susține casele 

tremura în pielea neagră și umedă. Un șal de ceață se 

strângea strâns în jurul întunericului. Am fi putut să ne 

înecăm în august. 

 

Fumul gros în gât, aproape goi ca pământul, ne jucam cu 

picioarele goale peste căldura coaptă în asfalt. 

Puteam noi, fetele verzi, să fim pregătite pentru asta? Ieri, 

ne-am jucat în peșteri cu un covor de nisip. Magazinul pe 

care l-am construit a vândut bucăți rupte de flori de 

gheață, cochilii goale de melc, frunze. 

Pereții școlii noastre erau cerul deschis. Ne-am învârtit de 

uimire pe dealuri, fără să ținem cont de chemarea 

crescendo și la rugăciunea tăcută a părinților noștri. 

 

Când faleza noastră se legăna în valuri, noi alergam 

pe străzile liniștite ale suburbiei noastre,  

cu picioarele arzând 

contra unei furii despre care nu știam că este schimbare.   
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Marissa Davis  * 

 

Eclesiastul: Cicada de treisprezece ani 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinele nostru e mai puțin sine 

decât o cunoaștere a 

 

timpului.  timp: 

carapacea noastră, sarea noastră, 

 

aripile noastre cântătoare. 

aripile noastre ca niște fulgi 

 

de sticlă, tânguindu-se. 

pământul 
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își sfâșie pielea 

pentru a ne elibera, 

 

și din nou, pentru a ne pune 

jos, a ne odihni. 

 

sistole. diastole. în întregime 

direcții: iminență; 

 

pământul care emite 

un miros ca de dragoste. 

 

în clipa 

între bătăi - 

liniștea plenitudinii. vara, 

 

am mâncat 

& sex & mâncat. 

 

ziua, o unitate 

pentru a măsura dorința. 

 

dorință inseparabilă 

de nevoie. 

 

fără de moarte, ne îngropăm: 

prezentul trupurilor noastre; 

 

viitorul trupurilor noastre. 

purtând învelișul 
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unui alt corp. 

pământul ne numește 

 

sinapsă, & noi suntem 

memorie, așteptând 

 

să se spargă 

granițele sale. 

 

nu există graniță.  

 

 

* Marissa Davis este o scriitoare, traducătoare și 

educatoare din Paducah, Kentucy.   
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Jesús Cos Causse  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privind la fotografii 

 

  

Dagmaris îndepărtându-se pe plajă. 

Asunción, evantaiul ei, aranâandu-și fusta. 

Gloria, cu două zile înainte de a muri. 

Roberto, arătând spre niciunde 

Idermis în spatele lui Oscar,  după Jorge. 

 

Eu atât de departe încât aproape că nu mă pot distinge. 

Fratele meu risipind un zâmbet. 

Mătușa mea la fel de urâtă ca și cuvântul însuși. 

Bunica în zilele ei cele mai bune. 

Bunicul cu o cravată festivă. 

Tata beat din nou. 

Mama mea ca un parfum vărsat în depărtare 
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* Jesús Cos Causse - poet, dramaturg și jurnalist afro-

cubanez s-a născut în Santiago de Cuba. În timpul vieții 

sale, a fost vicepreședinte al Unión Nacional de 

Escritores y Artistas de Cuba, precum și președinte  la 

Taller Internácional de Poesía, care are loc în timpul 

Festivalului del Caribe din Santiago de Cuba. Este 

autorul mai multor colecții de poezii, printre care Balada 

de un tambor y otros poemas (Ediciones UNEAC, 1987), 

câștigătoarea premiului Julian del Casal. A murit la 23 

august 2007.  

 

Notă 

 

"Privind la fotografii" / "Mirando Fotos", al regretatului 

poet cubanez Jesús Cos Causse (1945-2007), pe care un 

prieten muzician mi l-a trimis acum mai bine de un deceniu 

și pe care abia recent am îndrăznit să-l traduc, este un 

poem a cărui putere derivă în parte din simplitatea și 

franchețea sa. În doar două strofe și douăsprezece versuri, 

Cos Causse a descris - în concordanță cu tema și imaginile 

fotografice ale poemului - o familie și o lume. Concizia 

poemului și folosirea abilă a descrierii și a metaforei sunt 

izvorul forței sale emoționale, la fel ca și progresul 

personajelor și a imaginilor pe care Cos Causse le prezintă, 

culminând cu versul final al  poetului despre mama sa, care 

mă lasă fără cuvinte de fiecare dată când îl citesc." 

John Keene 
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Jennifer Firestone      *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Consecințele unei inimi grele"     fragment 

 

 

În tot acest timp ai scris și te-ai gândit la ocean pentru că 

este necunoscut, pentru că este viața ta. Pentru că ai cea 

mai strălucitoare teroare, ca și cum ai urmări o pană albă 

pe stradă. O dorești atât de mult. Ai putea numi asta 

dorință? Ai numi-o iubire? Când nu-ți poți vedea picioarele 



90 
 

din cauza întunericului. Dar ai vrut să vezi ce se întâmplă? 

Fiecare formă de viață trecută pe lângă noi. Produsele 

umane se mișcau și se scufundau. Erau alge marine, am 

spus mereu că sunt alge. Elicopterul de deasupra părea că 

se îndreaptă undeva, dar apoi s-a învârtit în jurul norilor. 

Te gândeai la unt, la crime de stradă, la bogăție, la faimă. 

Ce punct mic erai tu pentru motorul din aer, doar om din 

cauza lipsei tale de grație, a capului tău care trebuia să fie 

deasupra ca să trăiești. O formă în interiorul lipsiților de 

formă. Neputând să scapi de formă. Chiar și atunci când 

este adusă dedesubt, forma rămâne, deși aplatizată. 

Anghila este șarpele, iar diavolul de mare este liliacul. În 

tot acest timp ai scris și te-ai gândit la ocean pentru că este 

necunoscut, pentru că este viața ta. Pentru că ai cea mai 

strălucitoare teroare, ca și cum ai urmări o pană albă pe 

stradă. O dorești atât de mult. Ai putea numi asta dorință? 

Ai numi-o iubire? Când nu-ți poți vedea picioarele din 

cauza întunericului. Dar ai vrut să vezi ce se întâmplă? 

Fiecare formă de viață trecută pe lângă noi. Produsele 

umane se mișcau și se scufundau. Erau alge marine, am 

spus mereu că sunt alge. Elicopterul de deasupra părea că 

se îndreaptă undeva, dar apoi s-a învârtit în jurul norilor. 

Te gândeai la unt, la crime de stradă, la bogăție, la faimă. 

Ce punct mic erai tu pentru motorul din aer, doar om din 

cauza lipsei tale de grație, a capului tău care trebuia să fie 

deasupra ca să trăiești. O formă în interiorul lipsiților de 

formă. Neputând să scapi de formă. Chiar și atunci când 

este adusă dedesubt, forma rămâne, deși aplatizată. 

Anghila este șarpele, iar diavolul de mare este liliacul. Ai 

numi-o iubire? Când nu-ți poți vedea picioarele din cauza 

întunericului. Dar ai vrut să vezi ce se întâmplă? Fiecare 
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formă de viață trecută pe lângă noi. Produsele umane se 

mișcau și se scufundau. Erau alge marine, am spus mereu 

că sunt alge. Elicopterul de deasupra părea că se îndreaptă 

undeva, dar apoi s-a învârtit în jurul norilor. Te gândeai la 

unt, la crime de stradă, la bogăție, la faimă. Ce punct mic 

erai tu pentru motorul din aer, doar om din cauza lipsei tale 

de grație, a capului tău care trebuia să fie deasupra ca să 

trăiești. O formă în interiorul celor fără formă. Neputând 

să scapi de formă. Chiar și atunci când este adusă dedesubt, 

forma rămâne, deși aplatizată. Anghila este șarpele, iar 

Diavolul mării este liliacul. Transformările în lumea 

subterană se înmulțesc și nu mai poți sta în cap sau să-ți ții 

sora în brațe. Pielea ta îmbracă aceeași textură cu 

cosmeticele. Clipești, ca frica strămutată, să fugă... 

 

"Acest poem este extras dintr-o colecție în curs de apariție, 

Consecințele unei inimi grele, unde pierderea personală se 

împrietenește cu pierderea colectivă, unde cancerul și 

Covidul, boala și violența sunt legate între ele, iar forma 

umană este, din păcate, formă umană. Fugim de și spre 

ceea ce este necunoscut, iar poemul, sperăm, poate 

rămâne pe masa noastră un pic mai mult timp, în ciuda 

disconfortului său." JF 

 

Notă 

 

 * Jennifer Firestone este autoarea volumului Story (Ugly 

Duckling Presse, 2019). Este șefa catedrei de scriere și 

copreședinta catedrei de studii literare la Eugene Lang 

College, The New School. NY 
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Alberto Caeiro 

 

68 
 
E noapte. Noaptea este foarte întunecată. 

Într-o casă aflată la mare distanță 

Strălucește lumina la o fereastră. 

O văd și mă simt om din cap până-n picioare. 

E ciudat că întreaga viață a persoanei care locuiește acolo, 

și pe care nu o cunosc, 

Mă atrage înăuntru 

doar din cauza acelei lumini îndepărtate. 

Viața lui este fără îndoială reală, și are un chip, gesturi, 

familie și profesie. 

Acum, însă, tot ce contează pentru mine este lumina din 

fereastra lui. 

În ciuda faptului că este acolo  

pentru că  a aprins acea lumină, 

Lumina este realitatea acum, în fața mea. 

Iar eu nu merg niciodată dincolo de realitatea imediată. 

Dincolo de realitatea imediată nu există nimic. 

Din locul în care mă aflu, nu văd decât acea lumină, 

Din perspectiva mea îndepărtată, există doar acea lumină. 

Bărbatul și familia lui sunt reali de cealaltă parte a 

ferestrei. 

Eu mă aflu aici, la o mare distanță. 

Lumina se stinge. 

Ce contează pentru mine dacă omul acela continuă să 

existe? Doar el, continuă să existe. 
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