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Dragă A, 
 

Ce mai faci? Toată lumea pe care o cunosc e beată de la alegeri, 

Toată lumea pe care o cunosc a murit. Cei care au rămas zic că va 

fi bine, dar unii cerșesc de la Bituah Leumi ajutor de șomaj. Copii 

cresc cu foarte puțin. Toată lumea crede că toată lumea e bine. 

Alții ridică din umeri Cine știe? Toată lumea mi-a spus că nu știe. 

Fapt ciudat care, bănuiesc, explică de ce te-ai băgat la o muncă de 

noapte prost plătită. Unii oameni ar face orice ca să apară la 

televizor. Gătesc ceva și rânjesc fericiți. Ceea ce mă duce la pasta 

de dinți. E cea mai scumpă din lume, deși suntem săraci. Un poet 

pe care îl public îmi spune că scrie un sonet în fiecare seară pe 

gazon, dar că melcii îl mănâncă la lumina lunii. Vine iarna, am 

făcut rost de lanterne, dar nu folosesc la nimic. Guvernul va vinde 

tot, chiar și gazul, ca să plătim pacea. Guvern nu avem, doar 

promisiuni scrise pe gheață. Si teroriști. Pe șosele se vede 

succesul și opulența. Mașini noi, electrice sau nu se bat pentru 

fiecare metru de asfalt. Asfalt liber nu mai există. Se taie pomii 

ca să se facă șosele. Și poduri pentru a se ajunge la aeroport. 

Singura salvare. Tu ce faci? Toată lumea e încă beată. Mai ales 

cei din Ucrazia si cei plecați la Mondial pe catâri. Nu înțeleg 

jocul, 22 de tineri se bat pe o sărmană minge. Care intră sau nu 

intră după cum are ea chef. Ca și nevestele noastre. Vei fi la Tel 

Aviv, vara asta? Eu nu. Parcarea costă cât un salariu zilnic. Mi-ar 

plăcea să te invit la o cafea latte cum se spune, sau să bem o bere. 

Ți-am scris doar ca să-ți umplu timpul. Mi-aș dori ca frica mea să 

fie un antidot anti-corona. Ai fi fost bine sănătos azi, nu în spitalul 

acela capitalist.  

Cu drag, 

AG 
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Meseria mea, cioburile... 
 

Eu o voi  construi, acum eu construiesc casa, am construit 

streașina, construiesc acoperișul pe care cad stele,  

eu construiesc jgheaburi mereu înfundate pentru care nu găsesc 

timp,  

eu construiesc cărămizi și lianți astrali activi cam 5000 de ani 

lumină, construiesc ușa care se trântește când copilul nostru 

zboară prin tabloul Chagall - fereastră - cer- ramă, 

străzile care nu au încă nume, construiesc cariatide care își 

apleacă capetele în șoapte, construiesc urcuș fără coborâre, 

construiesc decorul cu micile sale puncte de lumină care ar 

putea fi mama mea  

venind în sfârșit acasă, construiesc ultimul etaj pe care l-am 

putea avea vreodată, curat și fără de veșnice pisici, 

construiesc dorul, construiesc priveliștea spre canalul Volga-Nil, 

construiesc veranda roșie din față unde sticla geamului a căzut și 

a sângerat ca vinul, unde ultima șansă de împăcare s-a spulberat 

și ea ca să nu uit niciodată că a fost vina mea, nepăsarea mea, 

care a lăsat o pată grețoasă pe peretele alb, construiesc case de 

odinioară, fără tencuială ca la romani, bazalt și tuf, o potecă 

asfaltată care duce la o vilă de primă mână, construiesc 

amintirea ca pe acel ceva în care să putem locui, 

și pun rumegușul pe care tu l-ai plantat și lămâii pe care le-ai 

etichetat pentru Crăciun, sau Hanukah,  

poate că dacă voi termina va fi în sfârșit loc pentru cei frânți, cei 

care nu au iubit 

și nici nu vor să o facă de frica infinitului. 

 

AG 
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Accidentul meu cardiolitic 

 

  

Brusc mi-am simțit inima, se muta în alta casă 

zicând adio bardule ai trăit destul 

am oftat și am chemat salvarea   

sunt un soldat le-am zis, aduceți targa 

și ei au venit cu halate albe pline de reclame plătite 

pentru proteze și scaune cu rotile, ultimul model 

mi-au amputat un deget, e nevoie la laborator pentru analize 

statistice zicea o blondă bine decoltată 

și ei continuau să vină (mereu în grupuri de 7) 

conduși de lideri dibaci care mă demontau în părțile componente 

conectate la monitoare LCD, ecograme, cefalometre, 

pungi antistatice,  și tuburi eoliene pentru un aer stătut plătit de 

mine 

cu cardul. 

Ce păcat ca procedura era în sanscrită, iar aripile din pene de 

Icar 

făcute undeva în Cappadocia lângă Dardanele 

Aveam deja șuruburi, coapse de fier, curele de transmisie și 

steagul lui David bine înfipt în spate. 

Am decolat cu un zgomot de fiare vechi lăsând-le ficatul și 

inima bolnavă 

o plată insuficientă 

până  la amenda care urmează să vină... 

 

AG 
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Daniela Gioseffi 

 
 

Căderea în nisip 

 

 

Pădurile ard în defrișările lor. Un sentiment de spaimă. 

Are legătură cu steagurile epocii. 

Există arme uriașe, gaze otrăvitoare, insecticide 

care să ne rănească. 

 

Cine le deține? 

 

Dorul se odihnește în mare ca o sticlă cu mesaje. 

Una deține viitorul secret, 

și noi vorbim despre sfârșitul lumii 

ca despre cel mai uscat lucru care există. 

 

Mintea mea se retrage în înverșunarea obișnuită 

din care pare să se fi născut 

o Grădină a Deliciilor din secolul al XVIII-lea. 

Explorez lumea corpului tău, gândindu-mă 

că mă poate face să mă eliberez de al meu. 

O face pentru o clipă. 

Putem să ne atingem unul pe celălalt în pace, ca la o mică 

revoluție. 

 

Furia fabricilor trimite ziua în fum. 

Mineralele dorm în peșterile lor. Cine ar trebui să decidă 

să intre în ele? 
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Dacă fac în zori, focul la toate intrările 

pot săruta fără teamă gurile roșii ale mormintelor, dar... 

dacă o carte ar putea fi un sfârc 

 

 

      desen AG 
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John Ashbery 
 

 

Anii de lemn 

 

Aici, în aer liber, dragostea zace separată, 

cântând din mărgelele ei. Cât de reflexiv este acest lucru? 

Nu fi așa o gâscă, a spus dragostea. 

Ele te vor împodobi. 

 

Au venit după mine și în cele din urmă am părut un prost. 

Au spus la televizor că nu contează. 

A rămas un cub de gheață afară. Ceilalți intră în pahar. 

Deci a fost pe conștiința ta că s-a întâmplat mahmureala? 

 

Nu vrei să suni. 

Ceilalți sunt supărați. 

Bobby Burns spunea că un trandafir nu seamănă cu niciun altul, 

și nici un lințoliu nu este un recif roșu ca sângele. 

 

Au venit și s-au așezat pe dig lângă mine. 

Le stârnisem curiozitatea 

exact ca pe vremuri. 

Unul dintre ei vorbea cu o pisicuță. Au ridicat din umeri. 

 

Nu avusesem de experiența unei reflexii în oglindă 

Toate ... erau zile care se prăbușeau peste mine ca apa, 

Toate acelea erau zile care se prăbușeau peste mine ca apa, 

ca o mângâiere parfumată. Apoi un bondar 
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a bucurat pământul cu sunetul lui argintiu. 

 

Trăiam sub prelate și lamele de abanos, 

târându-ne picioarele pe podea. 

Oh, dacă ai de gând să o faci, atunci fă-o. 

a sfătuit bătătorul de ouă. Timpul a rămas în afara ecuației. 

 

  

                                           *** 

                 Desen IVD 
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Aleksandar Ristović 

 
 

Fericire 

 

Șoarecele este de aur, 

la fel și broasca țestoasă și păianjenul, 

și chiar și miriapodul, 

și pietricica cu care încerci 

să scapi de el 

fără să te ridici de pe scaunul tău, 

din care se pot observa multe alte 

lucruri și ființe de aur. 
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James Schuyler 
 

 

Cartea gunoiului 

 

                                               pentru Joe Brainard 

 

Atunci nu știu ce 

să lipesc în continuare în 

Cartea cu gunoaie: iarbă, prefăcându-mă 

să fie o pată sau 

buturuga aia de acolo care știe 

că nu va crește niciodată 

pentru a fi creioane sau 

un iaht chiar. O frântură de 

voce care spune (sau pare că) 

"Am crezut că ea a făcut-o." Sau 

zumzetul care atârnă  doar în 

urechea mea stângă. Sau "Bere" ori nu 

bere, toată umedă, freamătul 

cuvântului într-o noapte în 

1942, uitându-mă la un carton 

cu o fată care stă pe o lună în 

Virginia de Vest. Ea îmi zâmbea 

și a sorbit din sticla ei de Miller's. 

 

                                                 ** 
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Poetul James Schuyler, câștigător al premiului Pulitzer, a fost 

un membru central al Școlii din New York.  S-a născut în 

Chicago, Illinois, și și-a petrecut adolescența în East Aurora, 

New York, înainte de a urma cursurile Bethany College din 

Virginia de Vest. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 

Schuyler a servit pe un distrugător în Atlanticul de Nord și a 

rămas în Marina SUA până în 1947. Înainte de a se muta la New 

York în 1950, Schuyler a locuit timp de doi ani pe Insula Ischia 

din Italia, unde a lucrat ca secretar pentru poetul W.H. Auden 

.  
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Greg Kuzma 
 
PACE, PENTRU CĂ 

fiecare fiu de cățea împuțit 

să vină acasă 

la mașina lui de tuns iarba și la orezăria lui, 

fiecare fiu de cățea pedepsit 

să se întoarcă la căpătâiul tatălui său, 

fiecare copil al fiecărui bastard 

fiecare copil al oricărui erou al păcii 

de război 

poate discuta cu cel pe care îl învinovățește, 

fiecare femeie, mamă, soție, fiică, 

se va ridica în brațele noastre ca un val, 

fiecare bombă va fi apă 

fiecare glonț va fi sfărâmat în tigaie. 

fiecare cuțit ascuțit din nou 

 pentru a tăia fructe în felii subțiri, 

fiecare cuvânt aruncat ca un glonț 

 cu furie 

să se întoarcă să putrezească limba, 

fiecărui om care a tăcut 

să se ferească de tăcerea lui, 

de orice creștere a sângelui 

să facă dragoste cu o femeie, cu un bărbat, 

fiecare ucigaș are numai oglinzi 

în care să tragă, fiecare copil are un deget pe care să-l sugă, 

fiecare casă are șansa ei 

să se scufunde în chemarea pământului, 

fiecare mort nu va avea motive bine întemeiate. 

Și vom rămâne mult timp la gândul acesta.  
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Casă 

 

Această casă este ocupată cu preocupări proprii. 

Termenii și supărările mele izbucnesc ca niște bule. 

Vocea mea este prea scurtă pentru a se urca 

pe scaunul său pentru relaxare. 

 În toată casa este zi de curățenie. 

Ușa e deschisă larg ca să putem avea. 

Noi plecăm. 

 Casa murmură în urma noastră. 

Ne întoarcem și totul este întors pe dos. 

Groaza din viața noastră, că nu vom atinge nimic. 

și că nu vom fi atinși de nimic, rămâne. 

Chiar și casa noastră ne dă fiori reci. 

Perdelele se despart pentru a ne lăsa să trecem. 

La cină străinii care suntem își potolesc foamea. 

Care va reîncepe din nou. 

Casa, casa, casa perfectă, se scufundă în ea însăși, 

nu are nevoie de asigurare. 

Stă goală pe bloc ca un cap ce stă să fie tăiat, 

după ce a plecat cutremurându-se spre noi. 

Sosirea e scrisă pe ea. 

Rămâne aplecată peste propria-i perspectivă goală. 
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Epoca covoarelor 

 

Covoarele din case se ridică odată cu orice altceva. 

Vor avea ce vor ei, vor avea 

casa lor de covoare, orașele lor. 

Iar noi ne vom culca și îi vom lăsa să ne acopere, 

vom sta în picioare ca niște stâlpi și... 

 o să le lăsăm să se îngreuneze de murdărie. 

Ne vom spune unul altuia că vin covoarele, 

vom spune: "Întinde-ți limba ta lungă și roșie", 

acest covor este important. 

vom geme și ne vom plânge și vom tăcea. 

 Și atunci va fi  declarată epoca canapelelor.  

 

 

_______________________________ 

 

Poetul, editorul și eseistul Greg Kuzma a obținut o licență și un 

masterat la Universitatea Syracuse. Poemele sale lungi, în 

versuri libere, investighează adesea cadrul memoriei personale. 

Printre numeroasele sale colecții de poezie se numără Song for 

Someone Going Away and Other Poems (1971), Good News 

(1994) și Selected Early Poems 1958-1983 (2010). 
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Alain Mabanckou 
 

 

{Și aici, rămășițele unui câmp} 

 

Și aici, rămășițele unui câmp 

O cărare rezistă atacului de ferigi 

Ciupercile cresc 

pe membrele contorsionate ale unui trunchi de palmier doborât. 

Mânere de clești de tăiat 

O oală mare de aluminiu răsturnată 

la marginea râpei 

capacul său se află puțin mai departe... 

 

Crengi 

Cenușă 

Două cioturi de cremene 

pentru inventarea focului ... 

 

  

 

  



17 
 

Sebastián H. Páramo 
 

Luăm în considerare semințele 

 

Să înflorești din semințe, 

să faci rădăcini din apă 

înseamnă că există o grijă 

 

sau un început moale, ca o tandrețe. 

O germinație tânără și delicată 

 

din pământ. Copilul meu. Solul meu ca substantiv. 

O bucată de pământ din franceza veche pentru sol. 

O naturalețe nativă. Solul răsare și în Texas. 

 

Răsare ca un verb, nu există liniște. 

până la prag - un alt cuvânt pentru partea de jos a unei uși, 

ceea ce înseamnă că există un prag murdar. 

Un prag sau un butuc  tăiat. Așezat 

& trecut peste. A murdări un verb care semnifică 

 

păcatul originar, adică înainte de murdărie 

a existat curățenie. Fără intrare, fără încălcarea 

 

 lui Dumnezeu. O mizerie de semințe care are nevoie de 

de apă. Dă-ne o mizerie de noroi gros. 

 

            Ce porci.   Stai nemișcat ca o purificare 

după o rostogolire ușoară. Învârtindu-te pe un câmp 

ca un porc . Trezit de foame. 

Eu sunt păstorul tău. Sunt gata de luptă 
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cu cerul pășunat 

împotriva căruia ai luptat atât de mult 

cu tulpinile de fasole care cresc cu susul în jos, ajungând până în 

iad. 

 

                                                   ** 

 

"Această poezie a apărut în urma unui atelier în care ni s-a cerut 

să folosim Dicționarul Oxford English pentru a crea o poezie care 

să interogheze etimologia cuvintelor. Cunoșteam alte poeme care 

făceau acest lucru, așa că am primit cu bucurie ocazia de a 

experimenta cu acest îndemn pentru lucrarea mea actuală în curs 

de realizare, care are loc în Texas. Acest poem mi-a oferit ocazia 

de a examina aceste teme: locul, limba și istoria. Finalul poeziei 

mi-a dat bătăi de cap pentru o vreme, până când am urmărit 

limbajul și am ajuns la ceva care m-a surprins." 

 

           -Sebastián H. Páramo 
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Huascar Medina 

 
Un Mango crește în Kansas 

 

M-ai găsit 

ascuns într-un lan de grâu 

într-o coajă de porumb 

crescând pentru tine 

 

Sunt gata. 

Alege-mă. 

 

Ține-mă în mâinile tale. 

Îndepărtează-mi pielea 

decojește-mi culoarea 

Descoperă că sunt tandru 

moale și dulce 

 

Mănâncă din mine 

până când nu mai rămâne nimic 

și gurile voastre sunt goale 

și burțile voastre pline 

 

Ce a mai rămas 

va trăi 

ca sămânță 

pentru a crește 

din nou 

mai strălucitoare 

întărită 

și mai puțin amară. 
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În roșu 

                                               Huascar Medina 

 

 

ai muncit atât de mult 

de la fermă la fabrică 

în județ și în oraș 

 

ai plătit întotdeauna la timp 

pentru a fi liniștit 

-corpul tău ca garanție 

ca să te poți odihni și să te retragi 

când va veni timpul 

-știind că vei fi bine 

 

dar cumva 

încă ești dator și astăzi 

dar ești în afara corpului tău.. 
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Noul american 

      Huascar Medina 

 

 

 

Nu mă numi imigrant 

Eu sunt noul american 

luptând în Noua Americă 

ca un nou american 

Nu sunt invadatorul vostru 

Nu sunt un animal 

nici criminal 

Sunt o persoană dreaptă 

care se străduiește 

într-o nouă Americă 

 

În Noua Americă eu sunt 

un student cu normă întreagă. 

Lucrez peste program 

voluntar în timpul meu liber 

dacă îmi planific cu suficient timp înainte timpul liber 

dacă îmi pot permite să am timp liber 

dacă timpul meu liber este aprobat 

 

muncesc din greu în New America 

În schimbul 3 la depozit 

Schimbul 2, e casa mea 

Mereu la datorie 

Nu am zile libere 

Liber profesionist pe viață. 

4 locuri de muncă pe săptămână 

guler albastru și guler alb 



22 
 

 

Nu-mi spune imigrant 

Eu sunt noul american 

supraviețuind în Noua Americă 

ca un nou american 

Nu sunt invadatorul vostru  

Nu sunt un animal 

nici criminal 

Sunt o persoană cinstită 

Doar supraviețuitor 

într-o nouă Americă 

 

Aceasta este Noua Americă 

împrumuturi pentru studenți   

chirie mare 

utilități mai mari 

salarii mici 

costuri de sănătate în creștere 

costul vieții 

-mortal 

lipsa unui salariu de subzistență 

trai înfuriat 

verișorii mei încartiruiți 

pentru că au vrut să trăiască într-o 

o parte mai sigură 

din Noua Americă 

 

Nu-mi spune imigrant 

Eu sunt Noul American 

care trăiește în Noua Americă 

ca un nou american 

Nu sunt invadatorul vostru 
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Nu sunt un animal 

nici criminal 

Sunt o persoană 

care trăiește corect 

într-o nouă Americă 

 

Puternic și mândru 

capabilă să reziste 

distanța pe care am parcurs-o 

distanța față de familia mea 

distanța dintre noi 

distanța dintre dialectele noastre 

distanța din bisericile noastre 

distanța din casele noastre 

distanța dintre strămoșii mei 

și nepoții mei 

distanța de pe străzi 

până la camerele de cămin 

distanța de la câmp 

până la biroul din colț 

 

Nu-mi spune imigrant 

Eu sunt noul american 

care visează la Noua Americă 

ca un nou american 

Nu sunt invadatorul vostru 

Nu sunt un animal 

nici criminal 

Sunt o persoană corectă. 

doar visând 

la o nouă Americă. 
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Vechea Americă 

Nu vă fie frică 

Noi toți suntem America 

America de Nord 

America Centrală 

America de Sud 

Suntem cu toții americani 

Cu toții ne străduim în America 

Cu toții supraviețuim în America 

Cu toții trăim în America 

Toți sunt aceeași America 

 

Cu toții visăm la o Americă mai mare 

Vreau să fiți plătiți cu un salariu decent 

să trăiți în locuințe accesibile 

fără datorii la facultate 

sau datorii medicale 

sau datorii la cardul de credit 

sau datorie națională 

Nu mai vreau rasism 

Vorbesc despre o nouă Americă 

Fac parte din Noua Americă 

fie că vă place sau nu 

așa că alăturați-vă mie, vă rog 

 

                                                ** 
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Heather McHugh                      

       - 1948- 

 
 
Bocet etimologic 

 

A fost harul care mi-a învățat inima să se teamă. 

  

Calmul vine din ardere. 

Înalt vine din rapiditate. 

Frumos nu vine de la venit. 

Persoana vine din mască. 

 

Neamul carității este curvă, 

rădăcina carității este dragă. 

Stimulentul își are izvorul în cântec 

și câștig în cel care suferă. 

 

Acordă-ți ceea ce poți duce la îndeplinire. 

Un laș și un codaș împart o vorbă. 

Urâțenia ne vine din frică. 

Ne luăm primejdia de la Domnul. 
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                                                          Heather McHugh  

 

 

Ghazal mai bine-neînceput 

 

O carte este o sinucidere amânată. 

 Emil Cioran 

 

Sunt prea volatilă, nu-i așa? prea volubilă? prea mult o persoană 

de cuvânt? 

Eu dau vina pe supă:  Sunt o persoană primordial 

agitată. 

 

Două pronume și un vehicul a fost Icar cu aripi. 

Aparatul în sine a făcut din sinele său un absurd 

 

Sunetul pe care îl fac este al simpatiei: câinii triști sunt legați de 

departe. 

Dar urlând devin o persoană din ce în ce mai ne- 

auzită. 

 

Mai am nevoie de o sută de oameni ca să fac o probabilitate. 

Oglinda nu e convingătoare...  în cel mai bun caz apare o 

persoană dedusă 

 

Pe măsură ce dezvăluirea timpului devine revoltătoare, încep să 

mă uit afară. 

Privește înăuntru și ceea ce vezi este o persoană nefirească, 

o persoană neclară. 

 

Singurul leac pentru nașterea pe care nu-ți place să o contempli. 
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Mai bine să fii un cântec necântat, un cântec necunoscut... 

o persoană neexistentă. 

 

McHugh, tu vei fi moartea mea... fiecare sine și fiecare secundă 

studiată! 

Adresându-mă ție în felul ăsta, sunt la jumătatea drumului spre 

persoana a treia. 

 

                                             ** 
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Raportul de incident din Districtul U 

 

                                                   Heather McHugh   

 

 

Se pare că îți vor părți din corp. Te percheziționează pentru 

telefon, căștile, bluetooth,  telefonul mobil, iPad,  stick-ul de 

memorie, detectorul de amprente și laptopul.  În curând nu vei 

mai avea nevoie de niciunul dintre ele.     

Dă-le și degetul ! 
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Laura Tohe 

 
Nálí, Solo-ul ei 

 

lângă patul ei doarme instrumentul ei 

acoperit pentru noapte ca o pasăre în colivie 

Noaptea trece... ... ... lumina revine 

ea dă la o parte capacul 

Molii de praf dansează în aer 

Ea reglează războiul de țesut 

și zdrăngăne la liniile paralele albe 

cu o mișcare a încheieturii mâinii 

fiecare coardă trebuie să vibreze 

straturile de note cresc în sus 

Tăvălug, tăvălește, tăvălește 

ea ascultă pentru a găsi tonul potrivit 

introduce furculița de percuție în 

liniile paralele care duc în sus 

ea trage în jos munții, stelele, fulgerele, tiparele furtunilor 

tamp tamp tamp tamp tamp tamp 

ea este solistă mitică, povestitoare, matematician. 

Concertul ei ne transformă 

ne înmoaie ca pe o piele de miel 

 

"Încercam să scriu acest poem de mai bine de un an, iar apoi a 

apărut aspectul de ascultare al poemului. Bunica mea a fost nu 

numai țesătoare, ci și muziciană. Pașii premergători pe care îi 

făcea erau asemenea unui muzician care își încălzește 

instrumentul cu coarde. Sunetele de tamp tamp ale furcii de 

țesut, pe măsură ce o mișca pe firul de țesut, îmi aduceau 

amintiri puternice, aural-ritmice. Nu-mi aminteam când nu m-a 
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liniștit, căci știam că ea crea ceva frumos, strat cu strat, ca niște 

note care se ridicau, ca și cum ar fi vorba de un solo." 

                                          

                                                                              -Laura Tohe 

  

____________________________ 

Laura Tohe 

Laura Tohe face parte din clanul Sleepy-Rock People  . Este 

autoarea cărților Code Talker Stories (Rio Nuevo Press, 2012) 

și Tséyi' / Deep in the Rock: Reflections on Canyon de Chelly 

(University of Arizona Press, 2005), este profesor emerit cu 

distincție la Arizona State University și actualul poet laureat al 

Națiunii Navajo. 
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Ishmael Angaluuk Hope 
 

Practica dansului 

 

 

 

Fannie Akpik 

își conduce grupul de dans 

pe holul liceului din Utqiagvik. 

Vocea-i 

clară ca o chemare a unui huhurez, 

tandru 

în centrul cald al lagunei unde visele ies la suprafață. 

Cântecele au izbucnit de la Qargi, 

sclipind în întuneric, 

o bucată de lună mușcată, 

a aterizat în vârful bățului de tobă. 

În piei  de foci de mare cei ce se roagă 

vâjâie ca vântul strecurât în glugile lor legate. 

Balenierele se întorc acasă 

la vocile bătrânilor lor, 

la mâinile lor care modelează gazonul și curăță căile înzăpezite, 

enunțând sunete de oameni adevărați care tremură 

pe tunelul dintre inimă și gât. 

 

                                                  ** 
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Rae Armantrout 
 

 

Deasupra 

 

 

1 

 

Creierul are filtre puternice 

 

care filtrează mai toate 

gândurile  și imaginile 

 

mai jos, o platformă aglomerată, 

pasageri care se îmbrâncesc; 

 

deasupra, o scenă goală, 

liniște stranie în sală. 

 

 

2 

 

Râul, chiar și 

mintea cu o singură pistă 

arată mai bine 

pieptănată până la cărare 

pe stânci. 

 

                             * 
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Vrăbiuța pivotează 

la stânga, apoi la dreapta 

și înapoi - un tic nervos 

 

3 

 

Cititorule, vei muri 

oare cu amărăciune? 

 

Ai fost învățat 

că timpul este 

divizibil, 

că cineva 

te va ridica 

atunci când plângi. 
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Detalii privind Apartamentul 

                                                                 Rae Armantrout 

1 

 

Femeia de pe șemineu, 

care nu prea seamănă cu mine, 

ține în mână o drujbă 

departe de corpul ei, 

cu un zâmbet șocat, 

în timp ce o tumoare nedescoperită 

se află pe rinichiul ei. 

 

2 

 

Prezentul 

este un sentiment favorit, 

cu amestecul său amețitor 

de grandoare 

și abjecție, 

trunchiat, 

încadrat. 

 

3 

 

E ca și cum aș subînchiria 

apartamentul unui prieten. 

Chiar și în vis, 

încerc să-mi imaginez   

care prieten. 
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Și încerc să mă gândesc 

să-mi strâng toate hainele, 

hainele pe care le am cu adevărat și 

hainele pe care nu le am 

  

                                                   

 

              desen - IVDanu 
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Asimetrii 

                                                          Rae Armantrout 

 

Mă gândesc la tine și tu fredonezi în timp ce tai o bucată de 

lemn. 

Sunt convinsă că nu te gândești la mine, ceea ce este în regulă 

atâta timp cât tu 

nu te gândești la tine. Știu și iubesc felul în care locuiești 

această casă și ocaziile pe care le creăm împreună. Dar nu știu 

omul pe care ți-l imaginezi când te vezi plimbându-te 

lumea din capul tău și sunt geloasă 

de atenția pe care o acorzi acelei persoane 

pe care o suspectez 

de a fi un perfid. 
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Dublu 

      Rae Armantrout 

 

Deci acestea sunt dealurile de acasă. Creste tulburi 

aproape subliminale. Să le vezi înseamnă să vezi 

dublu, să auzi jocuri de cuvinte proaste făcute cu ochiul. 

O familiaritate neplăcută. 

 

Când mă trezesc din somn, drumul e mai mult 

sau mai puțin drum. În jurul acelei curbe sunt case palide, 

perechi de zimbri. Apoi, pentru privire 

nu se mai dezvăluie nimic. 

 

 __________________ 

Rae Armantrout, unul dintre membrii fondatori ai grupului de 

poeți de pe Coasta de Vest, se deosebește de ceilalți poeți de gen 

prin vocea sa lirică și prin angajamentul său față de interior și 

domestic. Născută în Vallejo, California, Armantrout și-a luat 

licența la Universitatea din California, Berkeley - unde a studiat 

cu Denise Levertov - și și-a obținut masteratul la Universitatea 

de Stat din San Francisco. Autoare a mai mult de zece colecții 

de poezie, Armantrout a publicat, de asemenea, o scurtă carte 

de memorii, True (1998). Proza sa colectivă a fost publicată în 

2007. Cele mai recente colecții ale sale includ Finalists (2022); 

Conjure (2020); Versed (2009), care a câștigat Premiul Pulitzer 

pentru poezie în 2010 și un premiu al Cercului Național de 

Critică de Carte în 2009, și a fost finalist la Premiul Național de 

Carte în 2009; Itself (2015); Partly: New and Selected Poems 

(2016); Entanglements (2017); și Wobble (2018), care a fost 

finalist la National Book Award. 
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Holly Karapetkova 

 

Cântecul exilaților 

 

 

 

Nu a existat niciodată o grădină, 

doar o plecare: 

mile și mile 

de urme de pași în pământ. 

 

La început... 

soarele sfărâmat, vântul, 

și nu a mai rămas nimic în afară de umbrele noastre 

cernând praful din spatele nostru. 

 

Când ne-am întors 

nu ne-am transformat în sare. 

Când ne-am transformat 

nu era nimic în spatele nostru care să ardă 

 

nimic la care să ne întoarcem 

deși cine ne-ar putea învinovăți că ne-am întors, 

având în față doar zilele lungi 

limbile  împiedecate în noroi. 
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Au spus că nu aparținem. 

Ne-au acuzat 

pentru că am părăsit grădina 

care nu a fost niciodată și nici nu va fi. 

 

Unde am putea merge, 

noi, care venisem de nicăieri 

și, prin urmare, nu ne puteam 

întoarce? 
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Am stat în picioare pentru tine 

Carlos Montezuma 
 

Fiind din sângele tău, 

La bine și la rău, 

      Am stat în picioare pentru tine. 

Când cea mai diabolică 

Intrigă a umanității a fost lansată 

Și se încolăcea în jurul tău din ce în ce mai strâns... 

      Eu am ținut piept pentru tine. 

Când sentimentul public era împotriva ta 

Și te-a trimis în uitare, 

      Eu te-am apărat. 

Când țara era furioasă și isterică 

Pentru că ți-am apărat pe cei dragi 

Și dreptul tău de prioritate din naștere... 

      Eu am luat apărarea ta 

Când ați fost etichetați drept "indieni" 

Creaturi scoase în afara legii... 

      Am luat apărarea voastră. 

Bântuit și vânat pe domeniul tău, 

Fără nici o șansă de recurs 

Dar condamnat, ca și cum soarta ta... 

      Am luptat pentru tine. 

Când ai fost descris și înfățișat 

Și desenat ca fiind crud și sălbatic... 

      Te-am apărat. 

Când prejudecata, ura și disprețul 

Au răsunat împotriva ta... 
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      Am luat apărarea ta. 

Pe când flămânzi și goi,  

În pragul anihilării  

De săbiile din mâinile criminalilor... 

      Am luat apărarea voastră. 

Când fețele palide au spus 

că nu există speranțe pentru voi... 

      Eu am luptat pentru voi. 

Când ați fost condamnați și retrogradați 

În sistemul de rezervare al iadului... 

      Am luptat pentru voi. 

Când în închisoare și în robie, 

Când nu puteai nici să vorbești, nici să vezi... 

      Eu te-am apărat. 

Când ai fost decretat de oamenii de peste ocean 

Că nu puteai nici să înveți, nici să fii învățat, 

      Eu am stat în picioare pentru tine. 

Când a fost scris negru pe alb 

Că nu puteți nici să munciți, nici să vă susțineți singuri, 

Și că sunteți leneși și fără valoare... 

      Eu v-am apărat. 

Când politica și lăcomia vă munceau 

Pentru tot ceea ce meritați, 

Eu v-am luat apărarea. 

Când tot ce aveai dispărea, 

Și drepturile tale personale ignorate... 

      Am luptat pentru tine. 

Ca Biroul Indian, ca o caracatiță, 

vă sugea sângele vieții, 

      Eu am luptat pentru voi. 

Pentru libertatea și cetățenia voastră, 

prin desființarea Biroului Indian, 
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      Am luptat pentru voi. 

Când Biroul indian spune: "Ați fost eliberați? 

"Ați muri de foame și ați fi înșelați"... 

Doar pentru a-și hrăni cei 7000 de angajați... 

      Eu v-am luat apărarea. 

Când ai fost judecat "incompetent" 

pentru libertate și cetățenie de către Biroul Indian... 

      Am luat apărarea voastră. 

Dumnezeu știe că sunt alături de tine zi și noapte; 

De aceea am luat apărarea ta. 

S-ar putea să fi fost un sacrificiu de sine. 

S-ar putea să fi fost mâna lui Dumnezeu care m-a condus. 

Orice ar fi fost, voi v-ați dovedit a fi 

Ceea ce am luptat pentru voi să fiți.  

_______________ 

 

"I Have Stood Up for You" a fost publicat pentru prima dată în 

Wassaja vol. 3 (mai 1919), un buletin lunar de politică indigenă 

al cărui fondator și editor a fost Carlos Montezuma însuși. În 

versuri pasionale, libere, care evocă stilul și sentimentele lui Walt 

Whitman, vorbitorul poemului "devine purtătorul de cuvânt al 

unei comunități indigene imaginare, cerând libertatea supremă - 

libertatea față de Biroul Indian", după cum scrie Cristina 

Stanciu, profesor asociat la Virginia Commonwealth University, 

în "Americanism pentru indieni: Carlos Montezuma's 'Immigrant 

Problem', Wassaja, and the Limits of Native Activism", publicat 

în Studies in American Indian Literatures vol. 33, nr. 1-2. 

Caracterizarea de către Montezuma a Biroului indian ca fiind o 

"caracatiță" apare din nou în eseul său "The Octopus and What", 

publicat în Wassaja vol. 8 (septembrie 1922), în care deplânge 

faptul că, asemenea unui fel de caracatiță, "[c]umele sistemului 

sunt profunde, viclene și mistificatoare. Resursele sale în bani, 
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favoruri și influență sunt nelimitate. Lucrurile sale sunt atât de 

complexe și puterea sa autocratică atât de mare, încât doar 

spasmodic corupția sa iese la suprafață". 

 

____________________  

Carlos Montezuma, cunoscut și sub numele de Wassaja, s-a 

născut în jurul anului 1866 în apropiere de Four Peaks, în 

Teritoriul Arizona. Scriitor și activist Yavapai-Apache, a fost 

membru fondator al Societății Indienilor Americani, precum și 

primul bărbat nativ american care a primit o diplomă în medicină. 

A fondat buletinul informativ Wassaja, o platformă prin 

intermediul căreia și-a publicat propriile scrieri și a susținut 

problemele indigenilor. A murit la 31 ianuarie 1923.  
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Kenneth Rexroth 

 

Madeleina lui Proust 

 

Cineva a dat 

fiicei mele o cutie de 

jetoane vechi de poker cu care să se joace.   

Azi mi-a arătat una în timp ce   

Stăteam cu obositul meu   

creierul  la birou. Este roșie.   

Pe ea este o poză cu 

un cap de elan și literele   

B.P.O.E.- un jeton din 

Clubul Elks dintr-un orășel. Am aruncat   

în aer și 

O prind și fac un truc cu moneda   

Ca să-mi distrez fetița. 

Dintr-o dată, totul alunecă deoparte.   

Îl văd pe tatăl meu 

Făcând același lucru,   

fluierând "Frumoasa Visătoare",   

Respirația lui miroase greu 

de la whisky și trabucuri. Eu pot   

să-l aud venind acasă beat   

De la Clubul Elks din Elkhart   

Indiana, lovind 

Scaunele în întuneric. Îl pot vedea   

Murind de ciroză 

De ficat și de stomac 

Ulcer și pneumonie, 

Sau, așa cum a spus pe patul de moarte,  
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de la   

cărți false și whiskey,   

cai lenți și femei rapide. 

 

                                                ** 
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Vechile zile rele 

                                                         Kenneth Rexroth 

Vara anului 1918   

Am citit "Jungla" și "Cercetarea Magnificului".  

În acea toamnă   

Tatăl meu a murit și mătușa mea   

M-a dus la Chicago să locuiesc.   

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să iau   

Un tramvai spre depozitele de animale.   

În după-amiaza de iarnă,   

Murdară și fetidă, am mers 

Prin zăpada murdară, prin   

Străzile mizerabile, uitându-mă cu timiditate   

La fețele oamenilor, 

Cei care erau acasă în timpul zilei.   

Fețe debusolate și epuizate,   

Creiere flămânde și jefuite,   

Ca și fețele senililor   

Ca nebunii din ospiciile de caritate   

Spitale. Prădători de 

Fețe de copii mici. 

Apoi, pe măsură ce amurgul murdar se întuneca,   

Sub lămpile verzi cu gaz, și   

Lămpile cu arc purpuriu care scuipă,   

Chipurile oamenilor care veneau 

Acasă de la muncă, unii încă vii cu   

Ultimul puls de speranță sau curaj,   

Unii vicleni și amari, alții deștepți și   

prostuți, cei mai mulți dintre ei deja   

Rupți și goi, fără viață,   

Doar oboseală orbitoare, și mai rea   

Decât orice animal obosit.   
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Mirosul acru al miilor   

De cine cu cartofi prăjiți și   

Varză prăjită s-a prelins în stradă.   

Eram amețit și bolnav, și     

Din mizeria mea am simțit că mă ridic   

Cu o furie teribilă din ea. 

Din furie, un jurământ absolut.   

Astăzi răul e curat 

Și prosperă, dar este   

Pretutindeni, nu trebuie   

Să iei un tramvai ca să-l găsești, 

Și este același rău. 

Și mizeria, și 

Mânia și jurământul sunt aceleași. 

_____________________ 

 

Kenneth Rexroth s-a născut în South Bend, Indiana, iar în 

copilărie s-a mutat frecvent prin Midwest. A dus o viață 

tumultuoasă, care a inclus rămânerea orfan la 14 ani, călătorii 

constante atât în SUA, cât și în străinătate, activism politic intens 

și patru căsătorii. A fost în mare parte autodidact și vorbea fluent 

mai multe limbi; opera sa a abordat și încorporat filosofia 

orientală și occidentală, ecologia, sexualitatea și misticismul. 

Rexroth a avut influență asupra mai multor poeți americani de la 

mijlocul secolului al XIX-lea asociați cu Renașterea din San 

Francisco și a fost cunoscut, în timpul vieții sale, ca "nașul" celor 

din grupul Beats - a organizat și a fost maestrul de ceremonii la 

Six Gallery în 1955, unde Allen Ginsberg a citit pentru prima dată 

poemul "Urlet". Activitatea politică a lui Rexroth a fost, de 

asemenea, remarcabilă: a fost un protestatar de conștiință în 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial și i-a ajutat pe 
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americanii de origine japoneză să se sustragă politicilor de 

internare decretate de guvernul american. Mai târziu în viață, a 

susținut, de asemenea, mișcările pentru drepturile civile, anti-

război și feministe. A predat la Universitatea din California, 

Santa Barbara, la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor '70 și 

a mers în Japonia cu o bursă Fulbright în 1974. A fost recunoscut 

mai târziu în viață de către comunitatea literară împotriva căreia 

și-a petrecut zeci de ani denunțând-o: a primit Premiul 

Copernicus din partea Academiei Poeților Americani în 1975 și 

o bursă National Endowment for the Arts în 1977. Rexroth a murit 

în 1982. 
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Generația BEAT 

 

Poeții Beat 

O introducere în poeții contra culturali de la mijlocul secolului 

trecut care au contribuit la definirea unei generații. 

 

 
 

 

Imagine  a poeților Bob Donlon (Rob Donnelly), Neal Cassady, 

Allen Ginsberg, Robert LaVigne și Lawrence Ferlinghetti în fața 

librăriei City Lights din San Francisco, 1956. 

Bob Donlon (Rob Donnelly), Neal Cassady, Allen Ginsberg, 

Robert LaVigne și Lawrence Ferlinghetti (de la stânga la 

dreapta) stau în fața librăriei City Lights Bookstore din San 

Francisco, 1956. Fotografie realizată de Allen 

Ginsberg/CORBIS/Corbis via Getty Images. 
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În anii '40 și '50, o nouă generație de poeți s-a revoltat împotriva 

convențiilor vieții și scrisului american curent. Aceștia au devenit 

cunoscuți sub numele de Poeții Beat - un nume care evocă 

oboseala, depresia, ritmul unei piese muzicale și spiritualitatea 

beatifică.  La început, ei s-au organizat în New York, Los Angeles 

și San Francisco. Până în anii 1950, poeții din centrul mișcării s-

au stabilit în Bay Area, în special în cartierele din apropierea 

librăriei poetului Beat și editorului Lawrence Ferlinghetti, City 

Lights. 

 

Poeții Beat au căutat să scrie într-un stil autentic, fără restricții. 

"Primul gând, cel mai bun gând" era modul în care poetul lider al 

mișcării Beat - Allen Ginsberg -descria metoda lor de scriere 

spontană. Experimentali din punct de vedere poetic și disidenți 

din punct de vedere politic, poeții Beat și-au extins conștiința prin 

explorarea drogurilor halucinogene, a libertății sexuale, a religiei 

orientale și a lumii naturale. Ei s-au inspirat de la muzicieni de 

jazz, suprarealiști, poeți metafizici, poeți vizionari precum 

William Blake, precum și de la poezia haiku și Zen. În articolul 

său "Driving the Beat Road", Jeff Weiss explică: "La mai bine de 

o jumătate de secol de la apariția lor, Beats încă mai oferă un stil 

sălbatic, un sentiment de libertate și de uimire pentru lumea 

naturală aproape de neegalat în literatura postbelică." 

 

Poezia Beat a apărut din deziluzia care a urmat celui de-al Doilea 

Război Mondial, o perioadă de atrocități inimaginabile, inclusiv 

Holocaustul și folosirea armelor nucleare împotriva Japoniei. 

După încheierea războiului, Statele Unite și Uniunea Sovietică au 

intrat rapid în Războiul Rece, o perioadă de ostilitate geopolitică 

care a creat paranoia și represiune culturală și politică la nivel 

național. 
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Până la mijlocul anilor 1950, afiliații la Beat au contribuit la 

crearea unei avangarde culturale care a reacționat împotriva 

valorilor americane instituționalizate, a materialismului și a 

conformismului. La 7 octombrie 1955, ei au susținut prima lor 

lectură publică importantă de poezie, un eveniment fundamental 

care a avut loc la Six Gallery din San Francisco. Printre cei cinci 

poeți care și-au prezentat lucrările s-a numărat Allen Ginsberg, 

care a citit primul "Howl",(Urlet) un poem în tradiția lui Walt 

Whitman pe care Ginsberg l-a descris ca fiind "o bombă cu ceas 

emoțională care va continua să arunce în aer complexul militar-

industrial-naționalist". 

Puteți explora mai jos traducerea mai multor poeți Beat. 

 

AG 

 

  



52 
 

 

 

În cele mai mari scene ale lui Goya ni se pare că vedem . . . 

 

 Lawrence Ferlinghetti 
 
În cele mai mari scene ale lui Goya ni se pare că vedem 

                                           oamenii lumii   

       exact în momentul în care 

             au obținut pentru prima dată titlul de 

                                                             "umanitate suferindă"   

          Ei se răsucesc pe pagină 

                                        într-o adevărată furie 

                                                                de adversitate   

          Îngrămădiți 

                     gemând cu copii și baionete 

                                                       sub ceruri de ciment   

            într-un peisaj abstract de copaci distruși 

                  statui îndoite de lilieci cu aripi și ciocuri de lilieci 

ghemotoace alunecoase 

                  cadavre și cocoși carnivori 

            și toți monștrii care urlă în final 

                 despre 

                           "imaginația dezastrului 

            sunt atât de reali 

                                        de parcă ar exista cu adevărat. 

 

    Și chiar există 

 

                  Doar că peisajul s-a schimba 
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Stau încă împrăștiați de-a lungul drumurilor 

          ciuruiți de legionari 

mori de vânt false și cocoși nebuni. 

Sunt aceiași oameni 

                                     doar că sunt mai departe de casă 

      pe autostrăzi cu 50 de benzi de circulație 

                              pe un continent de beton 

                                        cu panouri publicitare fade   

                        ilustrând iluzii imbecile de fericire 

 

                        

                        Scena arată mai puține tomberoane 

                                                dar mai mulți cetățeni în stare de 

ebrietate 

                                                                     în mașini vopsite 

                               care au numere de înmatriculare ciudate 

                           și motoare 

                                           care devorează America 

 

 

     ** 
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Richard Brautigan 
 

 

Mă simt groaznic 

Ea nu simte 

Mă simt oribil. Ea nu  mă 

iubește și eu mă rătăcesc 

prin casă ca o mașină de cusut 

care tocmai a terminat de brodat 

un rahat pe un capac de coș de gunoi. 

 

 

Ambulanța Haiku 

  

O bucată de piper verde 

   a căzut 

de pe salatiera de lemn: 

   și ce dacă? 
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San Francisco 

                                                   Richard Brautigan 

 

Acest poem a fost scris pe o pungă de hârtie de Richard 

Brautigan într-o spălătorie din San Francisco. Autorul este 

necunoscut. 

 

Din greșeală, ai pus 

Banii tăi în banii mei 

Mașina (#4) 

Din greșeală, am pus 

Banii mei în alta 

Mașina nr. (#6) 

Intenționat, am pus 

Hainele tale în 

Mașina goală și plină 

De apă și fără   

Haine 

 

Era singuratică. 

 

                                                ** 
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O barcă 

      Richard Brautigan  

 

O  ce frumos 

era vârcolacul   

în pădurea lui malefică.   

L-am luat 

la carnaval   

și a început   

         să plângă 

când a văzut 

caruselul din parcul de distracții   

Electricitate 

lacrimi verzi și roșii   

curgeau în jos 

pe obrajii lui blănoși.   

Arăta 

ca o barcă 

uitată afară în întunericul   

de peste apă. 

      **  
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  Salată verde marca Ochiul privilegiat 

                                                            

       Richard Brautigan 

 

Trei lăzi de salată Ochiul privilegiat 

numele și desenul unui detectiv 

cu lupa sa pe laterale 

lăzilor de salată, 

formează o mare cruce în imaginația omului 

și dorința lui de a numi   

ciudatele obiecte ale acestei lumi. 

Cred că voi numi acest loc Golgota. 

și voi mânca salata la cină. 
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Gregory Corso 

                         Scris în ajunul celei de-a 32-a aniversări a mea 

  

o poezie spontană,  și gânditoare 

 

Am împlinit 32 de ani 

și, în sfârșit, arăt ca la vârsta mea, dacă nu cumva mai mult. 

E un chip bun ce nu mai e chip de băiat?   

Mi se pare mai gras. Și părul meu, 

a încetat să mai fie creț. Nasul meu e mare?   

Buzele sunt la fel. 

Iar ochii, ah, ochii devin mai buni cu timpul.   

32 de ani și fără soție, fără copil; nici un copil nu doare,   

         dar am mult timp. 

Nu mai fac pe prostul. 

Și din cauza asta trebuie să aud de așa-zișii prieteni:   

"Te-ai schimbat. Înainte erai atât de nebun, atât de grozav".   

Ei nu se simt bine cu mine când sunt serios.   

Lasă-i să se ducă la Radio City Music Hall.   

32; am văzut toată Europa, am întâlnit milioane de oameni; 

         a fost grozav pentru unii, groaznic pentru alții.   

Îmi amintesc de anul 31 când am plâns: 

"Când mă gândesc că s-ar putea să mai treacă încă 31 de ani!".   

Nu mă simt așa în această zi de naștere. 

Simt că vreau să fiu înțelept, cu părul alb, într-o bibliotecă 

înaltă   

         într-un fotoliu adânc lângă un șemineu. 

Încă un an în care nu am furat nimic.   

8 ani și nu am furat nimic!   

Am încetat să mai fur! 
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Dar mai mint uneori, 

și încă mai sunt nerușinat și rușinat când vine vorba...   

         de a cere bani. 

32 de ani  și patru  rele cărți de poezie ( e greu de spus) 

-lumea îmi datorează un milion de dolari. 

Cred că am avut parte de 32 de ani destul de ciudați.   

Și nu a depins de mine, nimic din toate astea.   

Nu am avut de ales între două drumuri; dacă ar fi existat, 

         nu mă îndoiesc că le-aș fi ales pe amândouă.   

Îmi place să cred că șansa a făcut ca eu să cânt la clopoțel. 

Indiciul, poate, se află în declarația mea fără menajamente:   

"Sunt un bun exemplu că există așa ceva numit suflet."   

Iubesc poezia pentru că mă face să iubesc 

         și îmi prezintă viața. 

Și din toate focurile care mor în mine, 

există unul care arde ca soarele; 

s-ar putea să nu facă zi din viața mea personală,   

         asocierea mea cu oamenii, 

         sau comportamentul meu față de societate,   

dar îmi spune că sufletul meu are o umbră. 

 

                                              ** 
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Allen Ginsberg 
 

America 

 

 

America Ți-am dat totul și acum sunt un nimic. 

America doi dolari și douăzeci și șapte de cenți 17 ianuarie 

1956.   

Nu-mi pot suporta propria minte. 

America când vom pune capăt războiului uman? 

Du-te dracului cu bomba ta atomică. 

Nu mă simt bine, nu mă deranjați. 

Nu-mi voi scrie poemul până nu-mi voi reveni. 

America când vei fi angelică? 

Când îți vei da jos hainele? 

Când te vei uita la tine prin mormânt? 

Când vei fi demnă de milionul tău de troțkiști? 

America de ce sunt bibliotecile tale pline de lacrimi? 

America, când vei trimite ouăle tale în India? 

M-am săturat de cererile voastre nebunești. 

Când voi putea să intru în supermarket și să cumpăr ceea ce am 

nevoie, cu ajutorul aspectului meu frumos? 

America, până la urmă, tu și cu mine suntem perfecți, nu lumea 

de alături.   

Mașinăriile voastre mă depășesc. 

M-ai făcut să vreau să fiu un sfânt. 

Trebuie să existe o altă cale de a rezolva această dispută.   

Burroughs e în Tanger. Nu cred că se va întoarce, e sinistru.   

Ești sinistru sau e o glumă?   

Încerc să ajung la subiect. 
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Refuz să renunț la obsesia mea. 

America, nu mai insista, știu ce fac. 

America, florile de prun cad. 

Nu am mai citit ziarele de luni de zile, în fiecare zi cineva este 

judecat pentru crimă. 

America, mă simt sentimental în legătură cu Wobblies. 

America - Am fost comunist când eram copil, nu-mi pare rău.   

Fumez marijuana ori de câte ori am ocazia. 

Stau în casa mea zile întregi și mă uit la trandafirii din dulap.   

Când mă duc în Chinatown mă îmbăt și nu mi-o trag niciodată.   

M-am hotărât că vor fi probleme. 

Ar fi trebuit să mă vezi citindu-l pe Marx. 

Psihanalistul meu crede că am perfectă dreptate. 

Nu voi spune rugăciunea Domnului. 

Am viziuni mistice și vibrații cosmice. 

America, încă nu ți-am spus ce i-ai făcut unchiului Max după ce 

a venit din Rusia. 

Mă adresez ție. 

Ai de gând să lași ca viața ta emoțională să fie condusă de Time 

Magazine?   

Sunt obsedat de Time Magazine. 

Citesc în fiecare săptămână. 

Coperta se holbează la mine de fiecare dată când mă strecor pe 

lângă magazinul de dulciuri de la colț.   

O citesc în subsolul bibliotecii publice din Berkeley. 

Îmi vorbește mereu despre responsabilitate. Oamenii de afaceri 

sunt serioși. Producătorii de filme sunt serioși. Toată lumea e 

serioasă în afară de mine.   

Mi-am dat seama că eu sunt America. 

Vorbesc din nou cu mine însumi. 
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Asia se ridică împotriva mea. 

Nu am nici o șansă de chinez. 

Mai bine m-aș gândi la resursele mele naționale. 

Resursele mele naționale constau în două jointuri de marijuana 

milioane de organe genitale o literatură privată nepublicabilă 

care face ca avioanele cu reacție să aibă o viteză de 1400 de mile 

pe oră și douăzeci și cinci de mii de instituții mentale. 

Nu spun nimic despre închisorile mele și nici despre milioanele 

de defavorizați care trăiesc în ghivecele mele de flori sub lumina 

a cinci sute de sori. 

Am desființat bordelurile din Franța, Tangerul este următorul 

care va dispărea. 

Ambiția mea este să devin președinte, în ciuda faptului că sunt 

catolic. 

 

America, cum să scriu o litanie sfântă în starea ta de spirit 

prostesc? 

Voi continua ca Henry Ford strofele mele sunt la fel de 

individuale ca și automobilele sale mai mult sunt toate de sexe 

diferite. 

America, îți voi vinde strofe de 2500$ bucata, 

America, eliberați-l pe Tom Mooney. 

America salvează-i pe loialii spanioli. 

America Sacco și Vanzetti nu trebuie să moară. 

America Eu sunt băieții din Scottsboro. 

America Când aveam șapte ani, mama m-a dus la reuniunile 

celulei comuniste, unde se vindeau gogoși, câte o mână pe bilet, 

un bilet costa cinci cenți, iar discursurile erau gratuite, toată 

lumea era angelică și sentimentală față de muncitori, totul era 

atât de sincer, încât nu aveți idee ce lucru bun a fost partidul în 

1835 Scott Nearing era un bătrânel grozav, un adevărat om de 
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treabă Mama Bloor*, Eternul feminin a greviștilor din fabrica de 

mătase, m-a făcut să plâng, l-am văzut odată pe oratorul idiș 

Israel Amter**. Toată lumea trebuie să fi fost spion. 

America, nu vrei cu adevărat să mergi la război. 

America sunt rușii ăia răi. 

Rușii, rușii, rușii și chinezii... Și rușii.   

Rusia vrea să ne mănânce de vii. Rusia e nebună de putere. Vrea 

să ne ia mașinile din garajele noastre. 

Vrea să pună mâna pe Chicago. Ea are nevoie de un "Red 

Reader's Digest". Vrea ca fabricile noastre auto să fie în Siberia. 

El vrea ca marea birocrație să ne conducă stațiile de alimentare. 

Asta nu e bine. Vai. Să-i facă pe indieni să învețe să citească. El 

are nevoie de negri  mari. Ne pune pe toți să muncim 16 ore pe 

zi. Ne pune pe toți să muncim 16 ore pe zi. Ajută-mă.   

America, asta e ceva foarte serios. 

America, asta e impresia pe care o am când mă uit la televizor.   

America, e corect? 

Mai bine mă apuc de treabă. 

E adevărat că nu vreau să mă înrolez în armată sau să strunjesc 

strunguri în fabrici de piese de precizie, oricum sunt miop și 

psihopat. 

America, îmi pun umărul de poponar la treabă. 

  

Berkeley, 17 ianuarie 1956 

 

____________________ 

* Ella Reeve "Mama" Bloor (8 iulie 1862 - 10 august 1951) a fost 

o organizatoare sindicală americană și activistă de lungă durată în 

mișcările socialiste și comuniste. Bloor este cel mai bine amintită 

ca fiind una dintre cele mai importante femei funcționar de rang 

înalt din Partidul Comunist din SUA 
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** Israel Amter (1881-1954) a fost un politician marxist și 

membru fondator al Partidului Comunist din SUA (CPUSA). 

Amter este cel mai bine amintit ca fiind unul dintre liderii 

Partidului Comunist încarcerat cu ocazia revoltei de la Ziua 

Internațională a Șomajului din 1930 și ca un candidat frecvent la 

funcții publice, inclusiv trei candidaturi la funcția de guvernator 

al New York-ului. 

                                                       

                                                 ** 

 

 

 

 

 

  



65 
 

Sutra floarea-soarelui 

                                                                        Allen Ginsberg 

 

  M-am plimbat pe malul docului de  cutii de conserve și  

m-am așezat sub umbra imensă a unei locomotive Southern 

Pacific ca să privesc apusul de soare peste dealurile box house și 

să plâng. 

Jack Kerouac stătea lângă mine pe un stâlp de fier ruginit și rupt, 

tovarăș, ne gândeam la aceleași gânduri ale sufletului, sumbru și 

albastru și cu ochii triști, înconjurați de rădăcinile de oțel 

noduroase ale copacilor de mașini. Apa uleioasă de pe râu 

oglindea cerul roșu, soarele s-a scufundat în vârful vârfurilor 

finale din Frisco, niciun pește în acel pârâu, niciun pustnic în 

acele munți, doar noi înșine cu ochii reumatismali și mahmuri ca 

niște bătrâni vagabonzi pe malul râului, obosiți și vicleni. Uită-te 

la Floarea-soarelui, spunea el, era o umbră cenușie și moartă pe 

cer, mare cât un om, așezată la uscat pe o grămadă de rumeguș 

vechi-... -Am alergat fermecat- a fost prima mea floarea-soarelui, 

amintiri de la Blake-viziunile mele-Harlem și infernul râurilor din 

est, poduri zăngănind Joes Greasy Sandwiches, cărucioare de 

copii morți, anvelope negre fără talpă, uitate și neșlefuite, poemul 

de pe malul râului, prezervative & oale, cuțite de oțel, nimic 

inoxidabil, doar noroiul umed și artefactele ascuțite ca briciul 

trecând în trecut- și floarea-soarelui cenușie așezată pe apus, 

crăcănată și prăfuită, cu puhoiul și smogul și fumul locomotivelor 

de odinioară în ochi-...corola de spice bleumarin împinsă în jos și 

frântă ca o coroană bătută, semințele căzute de pe fața ei, gura în 

curând fără dinți de aer însorit, razele soarelui obliterate pe capul 

ei păros ca o pânză de păianjen din sârmă uscată, frunze ieșite ca 

niște brațe din tulpină, gesturi din rădăcina de rumeguș, bucăți de 

tencuială sparte căzute din crengile negre, o muscă moartă în 
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ureche, Bătrână nesuferită și bătătorită ai fost, floarea mea 

soarelui O, sufletul meu, te-am iubit atunci! Murdăria nu era 

murdărie de om, ci moarte și locomotive omenești, Toată rochia 

aceea de praf, vălul acela de piele întunecată de tren, obrazul acela 

de smog, pleoapa aceea de mizerie neagră, mâna aceea de 

funingine sau falusul sau protuberanța aceea artificială mai rea 

decât murdăria-industrială-modernă - toată civilizația aceea care-

ți păta coroana ta nebună de aur... și acele gânduri de moarte 

bleagă și ochi prăfuiți fără iubire și sfârșituri și rădăcini ofilite 

dedesubt, în grămada de nisip și rumeguș, bancnote de dolari din 

cauciuc, pielea mașinilor, măruntaiele și măruntaiele mașinii care 

tușește plângând, tinichelele goale și singuratice cu limbile lor 

ruginite alandala, ce-aș mai putea numi, cenușa afumată a vreunui 

trabuc de cocoș, vaginul roabelor și sânii lăptoși ai mașinilor, 

fundurile ruginite din scaune & sfincterele dinamurilor - toate 

acestea încurcate în rădăcinile tale mumificate - și tu, acolo, în 

fața mea, la apus, cu toată gloria ta în forma ta! O frumusețe 

perfectă de floarea-soarelui! o existență perfectă de floarea-

soarelui excelent drăguță! un ochi dulce și natural la luna nouă de 

șold, trezit viu și emoționat apucând în umbra apusului de soare 

răsăritul de soare briza lunară aurie! Câte muște bâzâiau în jurul 

tău nevinovate de murdăria ta, în timp ce tu blestemai cerul de 

cale ferată și sufletul tău de floare? 

Săracă floare moartă? când ai uitat că ești o floare? când te-ai uitat 

la pielea ta și ai decis că ești o locomotivă bătrână și murdară și 

neputincioasă? fantoma unei locomotive? spectrul și umbra unei 

locomotive americane nebune și puternice de odinioară? Nu ai 

fost niciodată o locomotivă, Floarea-soarelui, ai fost o floarea-

soarelui!  Iar tu Locomotivă, tu ești o locomotivă, nu mă uita! 

Așa că am apucat floarea-soarelui groasă ca un schelet și am 

înfipt-o lângă mine ca pe un sceptru, și am ținut o predică pentru 
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sufletul meu, și pentru sufletul lui Jack, și pentru toți cei care vor 

asculta: 

  -Noi nu suntem pielea noastră murdară, nu suntem 

locomotive fără imaginație, nu suntem niște locomotive sumbre 

și prăfuite de frică, suntem niște floarea-soarelui aurite în interior, 

binecuvântate de propria noastră sămânță & corpuri păroase  dar 

goale care cresc în floarea-soarelui nebunească, neagră și formală 

în apus, spionate de proprii noștri ochi sub umbra locomotivei 

nebunești de pe malul râului la apusul soarelui peste dealul de 

conserve stivuite Frisco - viziunea unei seri liniștite. 

 

 Berkeley, 1955 
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Jack Kerouac 
1969–1922 

 

 
Inutil! Inutil! 

  

Inutil! Inutil!  

-ploaia puternică care curge 

în mare 

 

** 

 

O floare 
Jack Kerouac - 1922-1969 

O floare 

   pe marginea stâncii 

Dând din cap la canion 

 

** 

În cabinetul meu de medicamente 

 

În dulapul meu de medicamente 

musca care ierna 

A murit de bătrânețe 

 

** 
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În zadar 

                                                                   Jack Kerouac    
 

Stelele de pe cer 

În zadar 

Tragedia lui Hamlet 

   În zadar 

Cheia în încuietoare 

      În zadar 

Mama care doarme 

      În zadar 

Lampa din colț 

         În zadar 

Lampa din colț neaprinsă 

            În zadar 

Abraham Lincoln 

                        În zadar 

Imperiul aztec 

                           În zadar 

Mâna care scrie: în zadar 

(Copacii din pantofi 

         În zadar 

Șnurul de la fereastră pe 

            Biblia de mână 

   În zadar- 

   Strălucirea geamului verde 

         scrumieră 

În zadar 

Ursul din pădure 

         În zadar 

Viața lui Buddha 

         În zadar) 

                                                 ** 
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Orlando Blues [Corul 1] 

                                                                  Jack Kerouac   
 

 

  

 

Corpul adevărului 

putrezește în țărână 

hrană în pământ 

  

Sanchez marele oraș cu patru roze 

Nu-mi spune nimic 

 Fraserville Quebec 

să se întoarcă la mine 

 

Noaptea soarele doarme  

 cald, păstrează-l în rezervoare 

 

Tristul copac Old Virginia 

sticlește de la lună  pentru momentul sărutului 

    apelul ascultătorului 

       Kissland 

           Kissimee Florida *) 

Acestea sunt blues-uri Orlanda 

 

 

 

*) Oras la sud de Orlando 
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                                                                        Jack Kerouac   

 

 

M-am trezit și m-am îmbrăcat 

      și am ieșit și am făcut sex 

Apoi a murit și a fost îngropat 

      într-un sicriu în mormânt,  

Dragă- 

      Și totuși totul este perfect, 

Pentru că este gol,  

Pentru că e perfect. 

cu vidul,  

Pentru că nici măcar nu se întâmplă. 

 

Totul 

este ignorant față de propriul său gol... 

Mâniei 

Nu-i place să i se amintească de ce se petrece.... 

 

Începeți cu învățătura 

      Insesizabilul Diamant 

Și termini cu ea, scopul tău. 

      este locul tău de pornire,  

Nicio cursă nu a fost alergată, niciun mers 

      de unghii profetice 

Peste arabescuri fierbinți 

      cu sensuri fierbinți... doar tu  

      nu ajungi acolo 
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Mexico City Blues [182nd Chorus] 

                                                                         Jack Kerouac   
 

 

Esența existenței este budismul. 

 

Ca un Buddha 

      știi 

      că toate sunetele 

      care se aud dintr-un copac 

      și priveliștile 

      de la o mare de zâne 

            în insulele Blest 

      și toate gusturile 

            în Supa de Nectar 

      și toate mirosurile 

             Arborelui de trandafir 

      -ah trandafir, trandafir de iulie- 

            trandafir omorât de albine- 

 

și toate sentimentele 

      în sânzienele 

      gâtului care chicotește 

și toate gândurile 

      în buretele zdrențăros 

      din creier... 

      o cină 

                                                    

      ** 
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NOTE 

 

Jean-Louis Lebris de Kerouac s-a născut la 12 martie 

1922, din părinți franco-canadieni, în cartierul muncitoresc 

"Little Canada" din Lowell, Massachusetts, un oraș de moară 

situat la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Boston. Până la 

vârsta de șapte ani a vorbit doar franceza, iar moștenirea sa 

franco-canadiană, împreună cu credința romano-catolică în care a 

fost crescut, a fost o influență puternică pe tot parcursul vieții sale. 

A studiat la Lowell High School, la Horace Mann School din New 

York, la Columbia University și la The New School. A devenit 

celebru sub numele de Jack Kerouac, autorul romanului On the 

Road (1957), considerat a fi o declarație chintesențială a mișcării 

literare din anii 1950, cunoscută sub numele de Generația Beat. 

  On the Road descrie prietenia crescândă a doi bărbați, Sal 

Paradise și Dean Moriarty, și călătoriile lor încrucișate de-a 

lungul continentului american. La un nivel mai profund, este 

povestea căutării de către narator a adevărului religios și a unor 

valori mai profunde decât cele îmbrățișate de cea mai mare parte 

a Americii de la mijlocul secolului al XX-lea. Atât în ceea ce 

privește forma, cât și subiectul, On the Road nu seamănă deloc cu 

ficțiunea formală care domina epoca și a fost ridiculizată în 

consecință de contemporanii lui Kerouac din mediul literar, care 

o vedeau ca pe "o parodie nebună a mobilității din America 

automobilistică", potrivit lui Dennis McNally în Desolate Angel: 

Jack Kerouac, the Beat Generation, and America. Cu toate 

acestea, On the Road s-a adresat multor cititori, exprimându-și 

propria nemulțumire nearticulată față de climatul represiv din 

Statele Unite de după cel de-al Doilea Război Mondial. 

 

Printre celelalte cărți de ficțiune ale lui Kerouac se numără Îngerii 

dezolării (1965), Tristessa (1960), Doctor Sax (1959), The 

Dharma Bums (1958), The Subterraneans (1958) și The Town 
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and the City (1950). Este autorul colecțiilor de poezie Scattered 

Poems (1971), publicată postum, și Mexico City Blues (1959), 

printre altele. 

 

  Kerouac a fost un copil extrem de imaginativ, care și-a 

creat o lume privată a grajdurilor de curse și a echipelor sportive, 

apoi a scris propriile sale ziare pentru a relata performanțele 

acestora. Jurnale, piese de teatru radiofonic și un roman intitulat 

Jack Kerouac Explores the Merrimack au fost alte câteva dintre 

proiectele sale de scriere din copilărie. A fost un elev excelent, iar 

în momentul în care a intrat la Liceul Lowell, s-a dezvoltat și ca 

un atlet talentat. Performanțele sale în echipa de fotbal a liceului 

au fost cele care i-au asigurat biletul de ieșire din Lowell. I s-a 

oferit o bursă de fotbal la Universitatea Columbia, dar New York 

City era o lume departe de Lowell. 40 la sută dintre locuitorii 

orașului natal al lui Kerouac primeau o formă de asistență publică, 

dar la școala Horace Mann (unde a petrecut un an pregătindu-se 

pentru standardele Ivy League de la Columbia), colegii săi de 

clasă erau moștenitorii averilor din Manhattan. Kerouac li se 

părea amuzant de rustic, dar era foarte apreciat, iar noii săi 

prieteni i-au ghidat explorările orașului. El a considerat că vibrația 

și diversitatea acestuia îl inspiră. 

Kerouac a avut o carieră zbuciumată la Columbia. Un picior rupt 

l-a împiedicat să joace  fotbal în 1940, iar sezonul 1941 a fost 

marcat de neînțelegeri cu antrenorul său. În plus, Kerouac începea 

să se simtă profund tulburat de marea schimbare de moravuri 

provocată de cel de-al Doilea Război Mondial. Un întreg mod de 

viață părea să dispară și, după cum a observat McNally, "studiul 

și antrenamentul păreau exerciții banale într-o lume apocaliptică". 

La sfârșitul anului 1941, Kerouac a părăsit universitatea pentru o 

perioadă în Marina Comercială. În orele libere a citit operele lui 

Thomas Wolfe și a lucrat la un roman pe care l-a numit The Sea 

Is My Brother. S-a întors pentru scurt timp la Columbia în 1942, 

a plecat pentru a se înrola în marină, apoi s-a trezit incapabil să se 
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supună disciplinei militare a acestui serviciu. Acest lucru i-a adus 

o perioadă de timp în secția de psihiatrie a spitalului naval 

Bethesda, dar în cele din urmă a primit o eliberare onorabilă 

pentru "caracter indiferent". Kerouac a reintrat pentru o vreme în 

Marina Comercială, mai puțin îngrădită, înainte de a se întoarce 

la New York, deși nu la Columbia. În această perioadă a început 

să întâlnească oamenii care aveau să-i influențeze profund restul 

vieții și operei sale - cei care aveau să devină nucleul Generației 

Beat. 

"Lăsând la o parte amatorii, oportuniștii și figurile a căror 

identificare generațională a fost trecătoare sau mai puțin sinceră 

din partea lor, Generația Beat - ca școală literară - se rezumă în 

mare parte la Kerouac și la prietenii săi William Burroughs și 

Allen Ginsberg", sugerează Barry Gifford și Lawrence Lee în 

Jack's Book: O biografie orală a lui Jack Kerouac. Allen Ginsberg 

era un boboc de 17 ani la Columbia când el și Kerouac s-au 

întâlnit pentru prima dată. Cei doi au devenit ca doi frați, 

discutând cu entuziasm despre ideile lor literare și filosofice. Cu 

câțiva ani mai în vârstă decât Kerouac, William Burroughs era o 

figură obscură care lucrase ca agent de publicitate, detectiv, 

exterminator și barman. El i-a servit drept tutore și mentor lui 

Kerouac, prezentându-i operele lui Spengler, Nietzsche și Celine. 

De asemenea, i-a oferit o introducere intimă în societatea 

subterană din Times Square, cu morfină și amfetamine. 

 

  După moartea tatălui său, Kerouac a început să lucreze la 

un nou roman, o autobiografie idealizată care va fi publicată în 

1950 sub titlul The Town and the City. Cartea "reflecta 

întoarcerea sa la familie, înlocuind aura de decadență simbolică a 

New Vision cu stilul primei sale iubiri, Thomas Wolfe", a 

remarcat McNally. "Lucrarea a fost subînțeleasă nu doar de noua 

sa viziune asupra morții, ci și de idealismul autobiografiei lui 

Goethe, Dichtung und Wahrheit ("Poezie și adevăr"), principala 

lectură a lui Kerouac în acea vară și toamnă. ... Goethe a respins 
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cu calm satira și a predicat o iubire afirmativă a vieții, ba mai 

mult, i-a spus lui Jack că toată opera sa nu era decât "fragmente 

ale unei mari confesiuni" ... Jack a lucrat la propria confesiune ... 

timp de doi ani, străduindu-se cu încrâncenare de dimineața până 

noaptea târziu să recitească istoria familiei Kerouac și a 

Americii." Perioadele de lucru la The Town and the City au fost 

întrerupte de vizite ocazionale la prieteni din New York. Într-una 

dintre aceste călătorii, Kerouac l-a întâlnit pe cel care avea să-i 

inspire unele dintre cele mai bune lucrări. Neal Cassady era fiul 

orfan de mamă al unui vagabond din Denver, Colorado. Se 

născuse într-un automobil și avea 14 ani când a furat prima sa 

mașină. Cassady a devenit rapid dependent de sentimentul de 

libertate pe care îl experimenta la volan. Până la vârsta de 21 de 

ani, furase cinci sute de mașini, fusese arestat de 10 ori, 

condamnat de șase ori și petrecuse 15 luni în închisoare. McNally 

a comentat: "Neal, în vârstă de 20 de ani, a pătruns în viața [lui 

Kerouac] ca o sirenă a Vestului Sălbatic care cântă libertatea, 

bătaia, o "explozie sălbatică de bucurie americană", așa cum l-a 

caracterizat Jack, zburând cu entuziasm după mâncare și sex ca 

un primitiv sfânt, un "om natural"; el era întruchiparea visului 

american al lui Jack." 

 

  Cei doi bărbați au dezvoltat rapid o prietenie intensă, dar 

când planul lui Cassady de a intra în Columbia s-a prăbușit, acesta 

s-a întors la Denver. Patru luni mai târziu, Kerouac a luat o pauză 

de la munca sa la The Town and the City pentru a face autostopul 

spre vest și a se alătura prietenului său. Odată ajuns acolo, l-a găsit 

pe Cassady preocupat de aventurile sale amoroase cu amanta sa, 

cu soția sa înstrăinată în vârstă de 15 ani și cu Allen Ginsberg, așa 

că Kerouac a continuat singur până la San Francisco, apoi s-a 

întors la New York cu autobuzul. Această primă călătorie, prima 

din multele călătorii neliniștitoare prin Statele Unite, i-a oferit lui 

Kerouac finalul de care avea nevoie pentru Orașul și orașul. 

Cartea finalizată se deschidea cu o reconstituire lirică a unei 
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copilării din New England, cu o familie numeroasă și fericită, cu 

fundații puternice. Războiul însă împrăștie familia și, în cele din 

urmă, chiar și ancora ei, tatăl, trebuie să-și rupă rădăcinile și să se 

mute la oraș. Moartea sa acolo simbolizează distrugerea finală a 

modului idilic de viață evocat în prima jumătate a romanului. Într-

o scenă finală, care prefigurează povestea din On the Road, fiul 

cel mai promițător întoarce spatele succesului convențional și 

pornește la drum în căutarea unui nou mod de viață. Orașul și 

orașul a fost recenzat cordial la publicarea sa în 1950. Deși au 

existat obiecții cu privire la mesajul implicat în scena finală a 

romanului, majoritatea criticilor au remarcat vitalitatea cărții și  

i-au lăudat stilul ca fiind puternic și evocator.  Kerouac a fost 

încântat de faptul că a fost publicat ca romancier, dar în momentul 

apariției romanului The Town and the City (Orașul și orașul), se 

lupta cu următoarea sa carte. Subiectul acesteia era Neal Cassady. 

Kerouac dorea ca acest nou roman să reflecte ritmul febril al vieții 

moderne; proza grațioasă pe care o folosise în The Town and the 

City era nepotrivită pentru acest scop. După mai multe începuturi 

false, Kerouac a găsit inspirația pentru un nou stil în scrisorile 

primite de la Cassady. Kerouac și le amintea într-un interviu 

acordat lui Ted Berrigan în Paris Review ca fiind "toate la 

persoana întâi, rapide, nebunești, confesive, complet serioase, 

foarte detaliate". Într-o scrisoare de 40.000 de cuvinte, Cassady a 

descris seducerea unei femei pe care a întâlnit-o într-un autobuz. 

Se citește "cu vuiet și grabă, fără oprire, totul unificat și curge 

topit; fără momente plictisitoare, totul semnificativ și interesant, 

uneori uluitor de rapid și strălucitor", după cum l-a citat McNally 

pe Ginsberg. Kerouac a decis să își modeleze cartea despre 

Cassady după stilul acestor scrisori. În loc să revizuiască, el va 

lăsa povestea să-și asume propria formă, lăsând detaliile și 

impresiile să se acumuleze așa cum se întâmplă în viață. Kerouac 

s-a așezat în aprilie 1951 pentru a turna povestea prieteniei sale 

cu Cassady. În 20 de zile a terminat un paragraf de 175.000 de 

cuvinte, cu un singur spațiu, care a fost prima versiune a 
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romanului On the Road. McNally a evaluat producția autorului: 

"Propozițiile erau scurte și strânse, izbucniri de cuvinte clickety-

pop, care prindeau ritmul vieții de mare viteză de pe șosea așa 

cum niciun autor de dinaintea lui nu o făcuse vreodată. ... [Cartea 

era] plină de energie, cu un sentiment de viață care se zbate în 

interiorul unei societăți muribunde, energie care arde strălucitor 

înainte ca legile entropiei și națiunea să o prindă din urmă." 

 

"Proza spontană" era numele pe care Kerouac îl dădea metodei de 

scriere de mare viteză pe care o dezvolta. George Dardess, 

colaborator al Dictionary of Literary Biography, a explicat ce 

simboliza acest stil pentru autor: "'Proza spontană' era modalitatea 

prin care mintea interioară, prinsă așa cum Kerouac simțea în cele 

din urmă că este prinsă de restricțiile sociale, psihologice și 

gramaticale, se putea elibera din muțenia sa și lua formă verbală 

în lumea exterioară. Rezultatul acestei eliberări nu va fi însă 

haotic, deoarece mintea interioară era în mod înnăscut modelată 

și va face ca și cuvintele cu care se exprimă să fie modelate. ... 

Proza spontană a devenit o metaforă pentru paradoxurile condiției 

umane, așa cum o concepea Kerouac, catolicul roman: 

iremediabil coruptă și compromisă, dar cumva, în moduri doar 

indirect întrezărită și niciodată pe deplin înțeleasă, 

răscumpărabilă, chiar și în mijlocul păcatului său." Proza 

spontană avea paralele contemporane în muzică și în artele 

vizuale, a remarcat McNally: "Aproximativ în același timp și în 

același loc și ca răspuns la aceiași stimuli - o lume în același timp 

accelerată și constrângătoare - pictorul Jackson Pollock și 

muzicianul Charlie Parker au realizat revoluții similare în 

propriile forme de artă. ... Toți cei trei bărbați erau fii ai clasei 

muncitoare din familii matriarhale care au refuzat să se 

"adapteze" la societatea conformistă de la mijlocul secolului sau 

la stilurile acceptate ale disciplinelor lor, iar pentru eforturile lor 

au fost etichetați drept psihopați și asociați în mod fals cu 

violența. Fiecare dintre ei a ignorat autoritățile critice din 
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domeniul lor și au stat goi din punct de vedere emoțional în fața 

publicului lor, scuipând cuvinte, note sau picături de vopsea care 

erau precum ploaia de foc a unui vulcan: Ploaia capta momentul 

trecător într-un văl luminos de particularități care descria 

universalul ca o expresie a propriului sine al artistului. ... 

[Parker] se juca cu energia brută a unei linii de mare putere, și 

tocmai această electricitate înjunghiată era cea pe care Jack 

încercase să o pună în On the Road, acel sentiment muritor că 

lumânarea trebuie să ardă cu furie, altfel vremurile o vor stinge 

cu siguranță." 

 

Aparent, On the Road era nepublicabil, dar Kerouac a rămas 

pasionat de stilul său confesiv. De fapt, cei șase ani dintre 

finalizarea și publicarea lui On the Road au fost cei mai productivi 

din viața autorului. A început o serie de romane pe care le-a 

considerat ca fiind o singură poveste vastă, în tradiția romanului 

lui Proust, Amintirea lucrurilor trecute (Remembrance of Things 

Past). În timp ce se deplasa între New York, San Francisco și 

Mexico City, Kerouac făcea pauze pentru sesiuni intense de 

scriere care au dat naștere la mai mult de opt cărți, printre care 

Tristessa (1960), Doctor Sax: Faust Part Three (1959), și Visions 

of Cody (1972). În ele a relatat poveștile familiei și prietenilor săi, 

străduindu-se să o facă cu o sinceritate emoțională totală. 

Kerouac a scris "The Subterraneans" ca răspuns la despărțirea de 

o femeie pe care o numește în carte "Mardou Fox". În ziua în care 

Kerouac și-a dat seama că relația lor s-a terminat, a înghițit niște 

Benzedrină, a introdus o rolă de hârtie Teletype în mașina de scris 

și, în trei zile, a produs ceea ce este considerat unul dintre cele 

mai bune romane ale sale. Kerouac i-a caracterizat acel efort lui 

Berrigan ca fiind "cu adevărat o fantastică performanță atletică, 

dar și mentală. ... După ce am terminat ... Eram palid ca un 

cearșaf, pierdusem 15 kilograme și arătam ciudat în oglindă". 

Kerouac a reușit să își păstreze o credință de nezdruncinat în 

valoarea propriilor scrieri, dar a fost chinuit de faptul că niciun 
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editor nu i-a acceptat lucrările în acei ani. În 1954, a găsit o 

măsură de ușurare a frustrării sale în studiul textelor budiste.  

"Nu pare greu de explicat atracția lui Kerouac pentru budism", a 

meditat Dardess. "Sfâșiat cum era adesea de paradoxul prezenței 

și absenței aparent simultane a lui Dumnezeu în lumea pe care o 

vedea, Kerouac putea să profite cu ușurare de anihilarea 

paradoxului de către budism." Prin romanele sale ulterioare, 

autorul a fost unul dintre primii oameni care au introdus 

conceptele budismului în rândul publicului american. 

 

  În timp ce Kerouac a rămas în mare parte anonim, unii 

dintre prietenii săi deveneau foarte cunoscuți. În 1952, John 

Clellon Holmes a publicat un articol intitulat "Aceasta este 

Generația Beat", folosind un termen pe care Kerouac l-a inventat 

din greșeală pentru a compara sentimentele moderne de deziluzie 

cu cele ale scriitorilor din Generația Pierdută. În 1955, Ginsberg 

și alți poeți au susținut o lectură influentă la Six Gallery din San 

Francisco, iar ulterior au fost prezentați într-un număr foarte citit 

al revistei Evergreen Review. "Howl" al lui Ginsberg a fost 

subiectul unui proces de obscenitate foarte mediatizat în 1956.  

În acel an, exista o suficientă conștientizare publică a scriitorilor 

Beat emergenți pentru ca Viking Press să riște să cumpere "On 

the Road", după ce Kerouac a fost de acord cu reduceri, revizuiri 

și schimbări de nume ample (Kerouac este Sal Paradise în roman, 

iar Neal Cassady este Dean Moriarty). Publicarea sa în 1957 a fost 

salutată ca "o ocazie istorică" în New York Times de Gilbert 

Millstein, editorul care comandase anterior articolul lui Holmes 

"This Is the Beat Generation". El a scris: "On the Road este cea 

mai frumos executată, cea mai clară și mai importantă declarație 

făcută până acum de generația pe care Kerouac însuși a numit-o 

cu ani în urmă "beat" și al cărei principal avatar este. Așa cum, 

mai mult decât orice alt roman al anilor 1920, The Sun Also Rises 

a ajuns să fie considerat testamentul "Generației pierdute", tot așa 

pare sigur că On the Road va ajunge să fie cunoscut ca fiind cel 
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al "Generației Beat". ... Există secțiuni ... în care scriitura este de 

o frumusețe aproape uluitoare. Există o descriere a unei călătorii 

cu automobilul de-a lungul țării, pe deplin egală, de exemplu, cu 

cea a călătoriei cu trenul povestită de Thomas Wolfe în "Of Time 

and the River". Există detalii ale unei călătorii în Mexic ... care 

sunt, pe rând, impresionante, tandre și amuzante. ... On the Road 

este un roman major." 

Cu toate acestea, majoritatea criticilor au perceput cartea într-o 

altă lumină. McNally a sintetizat: "The Times Book Review a 

ezitat, lăudând mai întâi cartea ca fiind "extrem de ușor de citit și 

amuzantă", apoi respingând-o ca fiind "un spectacol secundar - 

ciudații sunt fascinanți, deși nu prea fac parte din viața noastră"... 

A fost "o prostie verbală" pentru Saturday Review, "infantilă, 

perversă și negativă" pentru Herald Tribune, "lipsită de... 

seriozitate" pentru Commonweal, "ca un neisprăvit care își ia 

temperatura" pentru Hudson Review și o "serie de mormăieli de 

Neanderthal" pentru Encounter. The New Yorker l-a etichetat pe 

Dean Moriarty drept "un fost deținut sălbatic și de neînțeles"; The 

Atlantic l-a considerat "mai convingător ca excentric decât ca 

reprezentant al vreunui segment al umanității", iar Time l-a 

diagnosticat ca fiind o victimă a sindromului Ganser, prin care 

oamenii nu erau cu adevărat nebuni - doar păreau a fi." McNally 

a concluzionat: "Pentru a înțelege On the Road era nevoie cumva 

de o afinitate pentru intuitiv și senzual, pentru căutarea romantică, 

spre deosebire de domeniul în general analitic al criticii. Deoarece 

majoritatea criticilor nu experimentaseră niciodată ceva 

asemănător cu Drumul, i-au negat existența ca artă și au 

proclamat că este un tratat de rebeliune al "Generației Beat", apoi 

l-au pus la pilda ca fiind imoral." "Potrivit criticilor care au scris 

aceste recenzii, extazul, atunci când se producea într-un cadru 

neinstituțional, cum ar fi bancheta din spate a unei mașini, era 

imposibil de distins de boala mentală și fizică, murdărie, 

incoerență, înșelăciune, violență criminală, degenerare și nebunie 

fără minte", a fost de acord Dardess. "Această presupunere 
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spunea multe, pentru cei care aveau urechi să o audă, despre 

profunzimea fricii acelor critici față de emoțiile lor și despre 

mândria lor față de limitele înguste ale intelectului lor. Dar nu 

spunea mare lucru despre On the Road." 

Stiva de manuscrise nepublicate ale lui Kerouac cuprindea de la 

amintirile tandre ale unui frate care a murit în copilărie, exprimate 

cu simplitate în Visions of Gerard, până la suprarealismul baroc 

din Doctor Sax, un roman al vinovăției și al umbrelor. Toate 

acestea au fost considerate nepublicabile de către editorul de la 

On the Road. "Viking nu era interesat să scoată o legendă 

excentrică, ci doar cărți", au observat Gifford și Lee. Kerouac a 

răspuns la cererea unui manuscris vandabil cu 10 zile de scris care 

au dus la The Dharma Bums (1958). Potrivit lui Gifford și Lee, 

The Dharma Bums a fost scris "cu un aer de explicație răbdătoare, 

ca și cum ar fi fost adresat unui editor de carte". La fel cum On 

the Road s-a concentrat pe Neal Cassady, The Dharma Bums a 

oferit un portret al lui Gary Snyder, un poet și student al religiilor 

orientale care devenise prietenul lui Kerouac în 1955. Viking a 

insistat din nou ca numele să fie schimbate pentru a evita 

eventuale procese, astfel că Kerouac apare ca "Ray Smith", iar 

Snyder ca "Japhy Ryder". The Dharma Bums îi caracteriza pe Ray 

și Japhy ca fiind niște rătăcitori religioși moderni în căutarea 

dharmei, sau a adevărului. Se remarcă în special discursul lui 

Japhy Ryder, care descrie viziunea sa despre "o mare revoluție a 

rucsacurilor" a milioane de tineri americani, toți devenind 

"Dharma Bums” care refuză să subscrie la cererea generală de a 

consuma... toate prostiile pe care oricum nu le doreau cu adevărat, 

cum ar fi frigidere, televizoare... anumite uleiuri de păr și 

deodorante și gunoaie generale pe care, în cele din urmă, le vezi 

oricum întotdeauna o săptămână mai târziu la gunoi". A fost o 

profeție exactă a hipioților din următorul deceniu. 

Restul operei lui Kerouac a fost publicat fragmentar și nu a apărut 

niciodată sub forma seriei de romane interconectate pe care o 

preconiza. "Subterranenii", "Doctorul Sax", "Maggie Cassidy":  
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A Love Story, Mexico City Blues, Tristessa și Lonesome Traveler 

au apărut toate în decurs de doi ani, majoritatea sub formă de cărți 

de mână ieftine. "În ciuda faptului că aceste titluri includeau unele 

dintre cele mai puternice și mai originale narațiuni spontane și 

extinse ale sale, în special Doctor Sax, criticii i-au acordat din ce 

în ce mai puțină atenție [lui Kerouac] ca scriitor serios în furia 

legată de apariția generației beat [ca fenomen social]", a scris Ann 

Charters în Dictionary of Literary Biography. 

  

La câțiva ani după moartea lui Kerouac, la 21 octombrie 1969, a 

fost publicată cartea sa Visions of Cody. La fel ca On the Road, 

Visions of Cody a fost o meditație prelungită asupra lui Neal 

Cassady. De fapt, secțiunea de deschidere a fost unul dintre 

falsele începuturi pe care Kerouac le-a făcut pentru povestea care 

a devenit în cele din urmă On the Road. Visions of Cody a acoperit 

aceleași evenimente ca și cea mai faimoasă carte a lui Kerouac, 

dar a fost scrisă într-un stil atât de neobișnuit, încât acesta nu a 

reușit să publice decât fragmente din ea în timpul vieții sale. 

Atunci când a fost tipărită în întregime în 1973, cartea l-a 

determinat pe criticul Anatole Broyard de la New York Times să 

"propună, o dată pentru totdeauna, un blestem asupra 

"spontaneității" în ficțiune. Spontaneitatea este o calitate 

psihologică, nu literară ... Ideea că ceea ce vine natural este 

binevenit în mod natural este una dintre marile idioțenii ale epocii 

noastre. Despre ce este vorba în Visions of Cody? Ei bine, eu am 

citit-o și să fiu al naibii dacă știu." 

După moartea lui Kerouac, cea de-a treia soție a acestuia a sigilat 

majoritatea documentelor și manuscriselor sale nepublicate. Abia 

după moartea ei, elemente precum corespondența voluminoasă și 

poemele manuscrise ale lui Kerouac au fost puse la dispoziție 

pentru publicare de către moștenitorii averii văduvei sale. Acest 

lucru explică mica explozie editorială a materialelor lui Kerouac 

care a început în 1992. Edituri mici precum City Lights Books și 

Grey Fox au lansat noi volume de poezie a lui Kerouac, printre 
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care Old Angel Midnight și Pomes All Sizes. Lawrence 

Ferlinghetti, care a supervizat publicarea volumului Pomes All 

Sizes, a declarat pentru Los Angeles Times că lucrarea aruncă 

lumină asupra unei perioade cruciale din viața lui Kerouac, între 

1954 și 1965. "Cuprinde ultimii ani din viața [lui Kerouac]", a 

explicat Ferlinghetti. "A devenit din ce în ce mai alcoolic, iar asta 

se vede în unele poeme". Editorul City Lights, Nancy Peters, a 

remarcat, de asemenea, că poemele "arată o latură a lui [Kerouac] 

la care oamenii nu se gândesc. Sensibilitatea sa la tristețea vieții 

este cu adevărat evidentă în această carte". Un entuziasm și mai 

mare a fost generat de publicarea unei părți din corespondența lui 

Kerouac, inclusiv a lui Jack Kerouac: Selected Letters, 1940-

1956 (1996), editată de Ann Charters. Scrisorile din volum le 

includ pe cele pe care Kerouac le-a scris lui Cassady și Ginsberg 

în primii ani ai prieteniei lor, precum și corespondența cu diverși 

editori de cărți și cu prima sa soție. În Review of Contemporary 

Fiction, Steven Moore a numit această carte "cea mai mare 

adăugire la canonul Kerouac din ultimii ani". Corespondentul 

Chicago Tribune, Thomas McGonigle, a observat, de asemenea, 

că, odată cu publicarea volumului, "contextul scrierii cărții On the 

Road poate fi completat cu autoritate. Nu mai puțin important, 

aceste scrisori ne adâncesc aprecierea despre cât de atent este 

lucrat On the Road și confirmă și mai mult ceea ce este evident 

de fiecare dată când recitim cartea - că este o operă de o mare 

ambiție literară și o profunzime stratificată de semnificații". 

Scrisorile, a concluzionat McGonigle, îl arată pe Kerouac 

"copleșit de pasiunea sa pentru cuvântul tipărit, de foamea sa de 

experiență și de capacitatea sa de a-și descrie atât pasiunea, cât și 

foamea într-un limbaj care cântă". 

Libertatea lui Kerouac în ceea ce privește limbajul este în general 

recunoscută ca o influență eliberatoare asupra multor scriitori care 

au venit după el, printre care Ken Kesey, Charles Bukowski, 

Tom Robbins și Richard Brautigan, precum și compozitorul 

Bob Dylan. Stilul său de confesiune gol-goluț a dus la reportajul 
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subiectiv sau "Noul Jurnalism" al lui Hunter S. Thompson și 

Tom Wolfe. Când "On the Road" l-a făcut celebru pe Jack 

Kerouac, Truman Capote a rostit celebra sa frază unică: "Ăsta 

nu e scris, e doar dactilografiere." Totuși, Capote ar fi putut să nu 

fi scris Cu sânge rece ca roman de non-ficțiune dacă Kerouac nu 

ar fi legitimat această formă. 

Deși Kerouac a ajuns să resimtă amarnic faptul că a fost distribuit 

ca o figură socială, romanele sale au avut un impact semnificativ 

asupra vieții multora dintre cei care le-au citit. Potrivit lui John 

Tytell în Naked Angels: The Lives and Literature of the Beat 

Generation, "On the Road are încă un public numeros și în 

creștere. Pentru mulți, a fost cartea care a motivat cel mai mult 

nemulțumirea față de atmosfera de acceptare neîndoielnică care a 

sufocat anii 1950; în mod remarcabil, în ciuda trecerii timpului și 

a nepopularității sale relative în rândul instructorilor universitari 

mai în vârstă, publicul său crește, iar tinerii în special gravitează 

cu o forță în ea". Charters a concluzionat: "Ceea ce a fost din ce 

în ce mai clar în ultimii douăzeci de ani este că țesătura culturii 

americane nu a mai fost niciodată aceeași de când "Sal Paradise" 

și "Dean Moriarty" au pornit la drum. După cum spunea 

Burroughs, "Kerouac a deschis un milion de cafenele și a vândut 

un trilion de Levis la ambele sexe... Woodstock se ridică din 

paginile ." 

 

  La zeci de ani de la moartea lui Kerouac, interesul pentru 

el și scrierile sale nu a scăzut. Numeroase site-uri web sunt 

dedicate vieții și operelor sale, sunt lansate noi ediții ale unor cărți 

vechi și chiar și unele dintre cele mai dezinvolte scrieri ale 

autorului sunt adunate și publicate. Acesta a fost cazul cărții Atop 

an Underwood: Early Stories and Other Writings (Primele 

povestiri și alte scrieri). Publicată în 1999, colecția conține proză 

și poezie scrise între 13 și 21 de ani (William Burroughs i-a spus 

odată unui intervievator că Kerouac scrisese până la 22 de ani mai 

bine de un milion de cuvinte). Lucrarea demonstrează că, încă din 
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adolescență, Kerouac aborda teme mari. Cele 60 de piese cuprind 

poezii, piese de teatru și un fragment dintr-un roman din 1943. 

Un critic de la Chicago Tribune a apreciat publicația ca fiind 

"indispensabilă" pentru cititorul care dorește să asiste la evoluția 

unui autor clasic. 

 

  O altă privire asupra vieții lui Kerouac a fost pusă la 

dispoziție în anul 2000, odată cu lansarea volumului Door Wide 

Open. Subintitulată A Beat Love Affair in Letters, 1957-1958, 

cartea a fost editată de destinatarul acelor scrisori. Pe atunci o 

romancieră aspirantă în vârstă de 21 de ani pe nume Joyce 

Glassman (cunoscută în prezent sub numele de Joyce Johnson, 

autoarea cărții In the Night Café, printre alte romane), aceasta i-a 

atras atenția autorului în vârstă de 34 de ani atunci când s-au 

întâlnit la o întâlnire pe nevăzute organizată de Ginsberg. Johnson 

s-a descris ca fiind îndrăgostită de Kerouac, iar acesta i-a răspuns 

la fel. Au rămas iubiți timp de doi ani, perioadă caracterizată de 

rătăcirile lui Kerouac. În timp ce un colaborator al revistei Kirkus 

Reviews a remarcat tendința ca Kerouac să fie portretizat ca fiind 

"continuu beat, remarcabil de insensibil și complet 

nerecunoscător" față de Johnson, alți critici au făcut o apreciere 

diferită, considerând că "Door Wide Open" dezvăluie o latură 

tandră a lui Kerouac, precum și că oferă un portret a ceea ce a fost 

viața unei tinere femei care își făcea apariția în Generația Beat. 

 

  O altă colecție, Selected Letters, 1957-1969, a ieșit la 

iveală în 1999. Acest grupaj de corespondență dezvăluie ceea ce 

un recenzent al revistei Valley Advocate a numit "oasele goale și 

sângerânde ale lui Jack care trece prin ultimele sale tribulații". 

Avalanșa de publicitate care a urmat după "On the Road" și-a pus 

amprenta asupra lui Kerouac, care se revoltă împotriva a ceea ce 

el numea "criticile false" aduse romanului său. Autorul este văzut, 

de asemenea, gândindu-se la budismul său, la problemele legale 

și la afacerile private. Deși multe dintre scrisori oferă o 



87 
 

perspectivă suplimentară asupra stării emoționale a autorului, un 

critic al revistei Kirkus Reviews a considerat că o mare parte din 

carte este prea ezoterică pentru gustul cititorului obișnuit: "Cât de 

mult vă interesează faptul că, la 18 aprilie 1963, Kerouac... i-a 

mulțumit lui Robert Giroux pentru un împrumut?". Pentru cititorii 

cărora le pasă, criticul de la Kirkus Reviews a recomandat cartea; 

pentru cititorii cărora nu le pasă, "recitiți ficțiunea sa, care este 

atât de autobiografică încât uneori face ca scrisorile să fie 

redundante". 

 

  

                                                ** 
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Amittai F. Aviram 

 

 

Un bărbat rănit cu pere Bradford în luna martie 

 

Perele Bradford care mărginesc strada orașului, 

Cel mai drăguț dintre copaci, atârnă flori în felul lor timid, 

atârnând parfumuri transpirate de dor, de joacă, 

Dorință, îmbătătoare, dulce-acrișoară, 

Un miros pe care și-l amintea, incomplet... 

Li, cu nasul înțepenit, de la deteriorarea nervilor 

Îl ningea cu pierdere, ca și cum ar fi vrut să spună 

Primăvara nu vine niciodată la tine  

Cel  mult  vine  să întâmpine. Și totuși, ninsoarea din săptămâna 

următoare a stins acele pete  

De poftă, lăsând copacii într-o paloare goală, 

În timp ce el se retrăgea în vise pentru a găsi mirosul 

Și strălucirea primăverii, strălucirea ei radiantă, chemarea ei, 

Muzica luminoasă, când vocile moi mor, sexul 

De copaci reproduși timid în umflarea somnului. 

 

                                                 ** 
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Fargo Nissim Tbakhi 
 

Visul anti-ekphrasis 

 

Trei băieți palestinieni, Marwan, 1970 

Moartea nu este un egalizator 

Nimic nu este egal în ochii... 

În privirea lor... 

 

 

Unde este al treilea cap iubit 

(Este acolo unde se duc toate capetele noastre) 

În timp ce stau deschise ca niște pașapoarte 

(M-am rănit în granițele paginii) 

(Am făcut asta pentru ca ei să mă vadă) 

 

  

Unde sunt picioarele lor, picioarele lor 

(Unde se termină pământul și începe visul) 

M-am pictat verde și pestriț 

M-am cerut ca trupul meu să se rupă și să se rupă. 

În dorința de a-mi trage ochii spre vopsea, ei rămân. 

De neatins, de neatins și de neatins, ei rămân. 

Unde le este locul? 

 

(Niciodată în piața națiunilor) 

(Niciodată în schimbul de mâini dăunător) 

(Niciodată în jalnica mea vedere abjectă) 

(Niciodată în palmele mele moi și abjecte) 

 

Torsurile s-au unit într-o linie de rezistență 

Se topesc ca untul în frigiderul mort al clădirii încremenite. 
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De unde să mă uit așa la ei? 

Ca și cum aș sta întins pentru ei 

(Prostrat în iarba înaltă așteptând să fiu descoperit) 

Și mâinile mele atât de jalnice și goale 

Limbajul supraviețuirii rece între dinții mei 

Orice aș căuta, nu e nicăieri. 

Și oricine aș vrea să fiu e mort. 

 

(Ar trebui să-i sărut pe fiecare dintre obrajii lor) 

(Ar trebui să-i sărut) 

(Ar fi trebuit să-i sărut) 

N-ar fi trebuit să mă nasc. 

 

  

Și unde sunt ei? 

În abjecția blândă a coloanei vertebrale a cactusului, o pasăre 

înțepenită pe ea. 

În sângele care se scurge din ochii generalului în timp ce 

gâlgâie. 

În limbajul supraviețuirii care-mi crapă dinții ca să-mi fugă din 

gură 

În plierea și încrețirea degetelor mele când se rup 

 

(Sunt rupte) 
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