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Lucian PER!AVoci pe mapamond: JOANNA KUROWSKA
    Locuie!te în Statele Unite din 1988. Pred" la cîteva universit"#i americane (Indiana
University, Bloomington, The University of Chicago). Dup" ob#inerea titlului de doctor (The
University of Illinois at Chicago), !i-a continuat activitatea de cercetare,  axat" pe opera lui
Joseph Conrad. Studiile întreprinse în aceast" direc#ie i-au adus un premiu binemeritat (the
Bruce Harkness Young Conrad Scholar Award).
    Dup" publicarea celor dou" volume de versuri în Polonia  – Sciana(The Wall)Peretele,1997,
!i Obok (Near)Aproape,1999 –  Joanna  a renun#at s" mai scrie în polonez", prima ei limb", !i
a trecut la limba englez". În 2013 eLectio Publishing a publicat The Wall@ Beyond, volum
care include poemele ei scrise ini#ial  în polonez", dar traduse ulterior în englez". Volumul
Inclusions/ Incluziuni ( 2014), publicat  de Cervena Barva Press, Somerville, Massachusetts,
este prima carte de versuri în englez".   În 2015, Editura Broadstone Books i-a publicat
volumul de poeme  The Butterfly’s Choice /Alegerea Fluturelui. Poemele !i proza ei au fost
publicate în #ar" !i în str"in"tate:  American Tanka, Apple Valley Review, Atticus, Bateau,
Christianity@Literature, Dappled Things, Illuminations, International Poetry Review, Kultura
(Paris),Oklahoma Review, Penwood Review, Poetry Nook, Postcard Shorts, Room Magazine,
Solo Novo, Tipton Poetry Journal, Vineyards: Journal of Christian Poetry, Write From Wrong,
etc.)
     Lucr"rile critice ale Joannei au fost publicate în reviste de specialitate: The Conradian
(UK) , Joseph Conrad Today, Sarmatian Review, Slavic and East European Journal, Southern
Quarterly, Yearbook of Conrad Studies (Poland), etc.
Joanna locuie!te în Evanston, Illinois.

DE CE?

de ce a love!te soarele acoperi!ul trenului?
de ce î!i desface aripile fluturele mort?
de ce se uit" b"trânul în ochii mei?
de ce sunt  aer pentru pl"mânii lumii$?

MOTIVE

‘sunt aici pentru c" sunt cre!tin’

‘sunt aici pentru c"  sunt musulman’
 ‘sunt aici pentru c" sunt evreu’

‘sunt aici pentru c" eu !i amicii mei
urm"rim un joc de fotbal
la buffalo wild wings’

am toate motivele
ca s" nu fiu aici

îns" sunt
sunt

O ALT" FA!"

Stai în fa#a mea având o alt" fa#".
Î#i privesc obrajii trandafirii,
p"rul – nor alb.

%tiu c" te-am  v"zut cândva,
în ochii de culori diferite
ai celor care au fost,
!i  ai celor care nu au fost.

Tu e!ti.
Tu e!ti.

CREZ

Nu cred în miracole,
în lacrimi de sânge, sudoare, stigmate,
în preacurate ivindu-se pe copaci,
în n"luci ap"rând în visele noastre

Cred în mâini r"nite,
în lacrimi, frunze pe ramuri de copac,
în adormire, în vise, în de!tept"ri,
în furnica ce urc" pe mâneca mea

NEV"ZUTUL

când te plimbi prin p"dure
po#i s" întâlne!ti o c"prioar",
o veveri#", poate un raton,
câ#iva iepura!i, un roi de mu!te,
un p"ianjen, un stol de vr"biu#e,
un cardinal ro!u, un fluture. . .

apoi brusc vei auzi o bufnitur":
poate Hansel o caut" pe Gretel,
n"luca unei iubiri apuse,
sau a unui zeu r"t"cit. . .
dar tu vei fugi s" strune!ti Nev"zutul,
spunând’ ei, nu e decât o ramur".’

ATEN!IE
            pentru Amish

Cu pielea-i alb"
str"lucind în soare,
 st" lâng" masa de tâmplar,
din apropierea ferestrei
de la magazia cu harna!amente

Ochii lui – smaralde
pe catifeaua neted"
din cadrul negru al b"rbii.
Ras deasupra buzei superioare,
aceast" fa#" e doar o umbr".

El !i b"trânul Joe din Norwalk
discut"
despre !ei, sc"rile de !a,
dar !i despre roibul
care !i-a rupt piciorul

Ies amândoi. Pe jum"tate aplecat
din cauza artritei,
Joe se apropie de un pick-up
aflat nu departe de
c"ru#a la care trage un cal.

%i-au spus noapte bun".
Un m"gar vine lâng" el.
Ap"sându-!i botul pe
mâna acestuia, cere
aten#ie

RUFUS #I TIMPUL

frumoasa pisic" Rufus
tol"nit" mereu pe peticul însorit,
cu particulele de praf  dansând împrejur,

î!i arat" limba f"r" r"gaz,
î!i linge pernu#ele
sub soarele str"lucindu-i prin urechi,

continu" s" î!i spele fa#a,
partea dreapt", apoi partea stâng"
cu umbrele frunzelor tremurând
neîncetat

Cu labele schilodite,
singura ei team"
e lupta

vreau s" îi spun
c" lupta !i retragerea ghearelor
se petrec în timp

locul însorit unde î!i #ine ochii
pe jum"tate deschi!i, lingându-!i
labele
este eternitate

VREMELNICIE

Plimbându-m" am dat
peste o arip" de fluture monarh.
Am ridicat-o de pe asfalt
 – praf de aur pe degete.

Apoi  pe paji!te
am descoperit un f luture
asemenea unei juc"rii verzi cu

reac#ie,
 – pe!tele ar muri de ar mu!ca

         din el,
p"s"rile ar muri !i ele de l-ar

     ciuguli.

Întors acas", am mul#umit
monarhului ne!tiut
care las" vântul s" zboare
pe aripa r"mas"

PISICII MELE, RUFUS

Îmi pare r"u c" am fost departe
atâta vreme;
eu în lumea în care pisicile sunt
juc"rii
sau confidente torcând lini!titor,
cînd împ"r#im nelini!tea cu ele.

Acum m" întorc în lumea pe care o !tii.
Nelipsindu-mi nimic aici,
fac ce a!tep#i tu de la mine:
s" te iubesc !i s" am grij" de tine.

SPIRITUL #I OGLINDA

Ciudat" aceast" concentra#ie
de materie; când întrebarea este
ce faci? încerc s" p"trund
melanjul de team",  uimire !i respect (sau
ce se b"nuie!te c" ar fi).

M"nunchiul reflectat te încurc";
materia nu e decât
instrument,
purtând energie! Ce faci$?

Exist" pace în transparen#a
imaginii. Când m" dispersez,
cineva drag se arat" într-o frunz".
Ochiul care nu e ochi vede.

SFÂR#ITUL LUMII

Fiecare s-a ascuns în concret.
Ocupa#i cu încheierea treburilor,
unii au r"mas afar", pe strad",
putând s" vad" cerul de deasupra lor.

Soarele, prea aproape de lun",
s-a ivit pe nea!teptate. Prin ferestrele
murdare
ale betonului se vedeau
întunericul !i  r"ceala  de afar".

S-a l"sat cea#" deas". ’Dac" e s" mor,
vreau  s" v"d cum sfâr!e!te lumea,’
a spus copilul
din trupul unei b"trâne

La început aerul respirat era prea curat.
Î!i a!tepta moartea
întins" pe p"mânt. Cerul înalt

!i noroiul bolboroseau.

Pic"turile c"deau ca stelele;
apoi deveneau vapori
flori imense, de un verde aprins,
solid  se formau în aer.

Zidul cu forme fantastice
a pornit s" se  rostogoleasc". Cu moartea
pe urmele ei,
aceasta se temea doar de femeia
cu copil,  pe care o v"zuse cândva într-un
tren.

Copilul striga: ‘Hai s" culegem
p"p"dii!’ Femeia îi spune cu asprime:
‘Stai jos!’ Trenul lor trece
printr-o  lume f"r" de sfâr!it.

GRUP DE OAMENI

un grup de oameni
î!i fac loc
într-un autobuz aglomerat

un b"ie#el de trei ani
exclam"$:

în sfâr!it
c"l"torim împreun",
toat" familia$!

      Traduceri:

       Olimpia IACOB

 ( Joanna Kurowska. The
Butterfly’s Choice. Broadstone,

2014 )

NICOLAE COANDE

Teroarea unicit$%ii

Am auzit totdeauna, plenar, mârâitul criticilor
la fiecare nou volum scos
!i m-a intrigat mereu perseveren#a lor
în a-mi abate ideile pe u!a din dos
a literaturii, con!tien#i fiind de unicitatea mea,
de harul pe care Dumnezeu mi l-a pus în mân" !i
în gur".
Omule#ii aceia, pretin!i înv"#a#i, au vrut !i înc" ar
vrea
s" m" pun" undeva
într-o fund"tur", într-o margine de literatur",
la cel"lalt cap"t al ideilor mele.
Au existat, e adev"rat, !i momente când
m-am bucurat
de atitudinea lor îndârjit"
!i umil" totodat’
când era vorba de scrisul meu,
de orice nou" carte tip"rit",
!tiindu-i teroriza#i de unicitatea mea mereu.
%i iar"!i mereu!


