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Mulțumim partenerilor care sprijină AdLittera în demersul 
de căutare și promovare a talentelor literare:  
 
Radio SPT FM,  
RFI,  
Radio România Cultural,  
Revista SemneBune,  
Serial Readers,  
Filme și Cărți,  
Observator cultural,  
Romania pozitivă,  
Revista de povestiri,  
Ceașca de cultură,  
Agenția de carte,  
Galileo online,  
Literatura de azi,  
Bookblog,  
Bookmag,  
tiuk,  
Bookaholic,  
Revista de suspans,  
FDL. 
 
Atelierele IDC au fost găzduite de Caffé D'Arthé.  

 

https://www.facebook.com/pages/Caff%C3%A9-Darth%C3%A9/189356497830592


 

 
MESAJUL LECTORULUI  

 
 

n-ar fi prea multe de spus.  m-a bucurat experiența acestui 
creative writing pentru că am cunoscut câțiva oameni pentru 
care poezia mai înseamnă ceva sau tot. știu, sună patetic, dar 
nu suntem prea mulți, iar atunci cînd ne întâlnim, e bine să ne 

bucurăm. le mulțumesc în primul rând celor care apar în 
caiet, dar și mai leneșilor, cei care au trecut să bem o cafea, 
andrei zbîrnea, radu ianovi, horațiu lipot. chiar și celor care 
au renunțat după prima sau a doua întâlnire. și renunțările 
ajută la ceva. și ar fi o idee să nu uit de ciprian burcovschi, 

acest doctor moreau de la adlittera. altfel, despre curs, textele 
vorbesc de la sine, nu mai e nevoie să spun nimic. doar că 

sunt convins că toți am învățat ceva. 
 

dan mihuț 
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PLANUL ATELIERELOR IDC 2014 
 
 
s I, 25 octombrie  

 introducere în creative reading și creative writing 
(noțiuni despre experiența de lectură, limbaj, traducere, influență, 
mimetism/imitație, disciplină, scriere, rescriere, incubație, compoziție, 
proces creativ, voce, fluență, discurs, tehnici discursive, liricitate, 
epicitate, reflexivitate, ambiguizare, etc.) 

 scurte exerciții de scriere creativă care să evidențieze diferitele 
aspecte prezentate; 

  
s II, 1 noiembrie  

 paradigme discursive ale poeziei moderne I 
 evoluția discursului poetic în prima jumătate a secolului XX 

(vom folosi ca suport de curs texte originale și traduceri pentru a observa 
diferite stadii ale evoluției discursului poetic. exerciții de traducere, 
rescriere, și scriere creativă dirijată pe baza textelor alese); 
  
s III, 8 noiembie  

 paradigme discursive ale poeziei moderne II 
 evoluția discursului poetic în a doua jumătate a secolului XX 

(vom folosi ca suport de curs texte originale și traduceri pentru a observa 
diferite stadii ale evoluției discursului poetic. exerciții de traducere, 
rescriere, și scriere creativă dirijată pe baza textelor alese); 
  
s IV, 15 noiembrie  

 între experiență, observație și imaginație, partea mai puțin 
comună a actului scriptural – abordări ale procesului creativ 

(tehnici și metode creative de descoperire și fixare a propriului discurs, 
obiectivare poetică, relația cu textul, dezvoltarea potențialului creativ); 
  
s V, 22 noiembrie  

 addenda – atelier concluziv, prezentarea unui autor consacrat 
(evaluare interrelațională, feed back, dezbateri pe marginea punctelor de 
interes ale cursurilor anterioare). 





1 

BIANCA DOBRESCU 
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rescriere eliot 
 
niște linii îngroșate  
care dau să jumule fila 
vântul poate va porni la patru 
undeva între viață și moarte 
dar...în încercarea mea disperată 
de a nu reinventa pe nimeni 
de a nu rescrie pe nimeni 
nu-mi prezintă niciun interes 
îmi zic mie, ca pentru mine, 
convinsă că-n locul ăsta 
nu mă aude nici dracu 
... poate părea stupid 
uneori visez la eroismul altora, 
(despre care n-am aflat mare lucru din cărți, 
fiindcă mă plictisesc repede 
și nu citesc niciodată destul...) 
la cai care se leagănă în bătaia clopoteleor 
și uită să mai cadă în visul morții  
la suliți, pe care oh, ce le-aș mai înfige-n cei care cochetează 
cu șefia 
dar până la urmă, nu rămân nici măcar un chip 
scăldat în lacrimi  
fiindcă trăind pe fugă 
nu mai știu nici să ascult 
nici să privesc 
d-apoi să simt 
vântul de la ora patru. 
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*exercițiul întâi 
 
cu un aer de stătut habar n-avea despre analiza muzicală a 
lucrărilor 
sta cu nasul cârn, ușor aplecat peste pian 
și și-o imagina în diferite ipostaze 
(care mai de care mai banale) 
și-ar fi dat seama  
dacă ar fi fost înzestrat cu puțină curiozitate 
pe care omul de rând a încuiat-o bine 
într-unul dintre sertalele minții altora că, 
pe lângă șarmul care-i lipsea cu desăvârșire 
femeia aia  
nu ar trebui să-i prezinte niciun interes 
degetele-i butucănoase atingeau violent clapele 
 
camera se golea de sinea lor 
 noaptea friguroasă 
umbrele-și aminteau că n-au încălzit niciodată pe nimeni 
ei n-au existat, pianul n-a existat, camera n-a existat 
până la urmă nimic n-a fost. 
 
 
*alt exercițiu 
 
altfel ar fi trebuit să stea treaba  
(îmi spunea într-una din nopțile în care  
 ne ronțăiam degetele uitând să mai fim) 
dacă ne-am fi născut bătrâni... 
(împinse cu călcâiul steaua polară) 
și înțelepți... 
ne-am bucura apoi de tinerețe 
și ne-am stinge-n plânset, în pântec nepătat  
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(mai scuipă câteva stele spre carul mare 
și rămase așa, ascultând liniștea, înecrcând să și-o facă 
creativă) 
 
 
 
*exercițiu 
 
era noapte și noaptea mă ascund mereu. 
era noapte și noaptea nu te-am cunoscut niciodată. 
era noapte. 
noaptea mă visa femeia tuturor. 
te-ai ridicat să nu te vadă. 
mi-au spus că erai frumos și aveai părul umed&brun. 
era noapte și noaptea mă apăr. 
noaptea mă visai femeia ta. 
 
niciodată nu a fost ce s-ar fi crezut că a fost 
nici ce-ar fi reușit să-și imagineze-n seri total lipsite de(spre) 
sine 
în gând: 674 
șase cu șapte dau treișpe plus patru șaptișpe 
un șaptișpe îl conține pe șapte 
rămân un șase și un patru 
care dau zece (zero-i nici măcar simpatic) 
avem un unu 
nu și cu unu fac unu 
 
numai când uitarea uită să se uite (să ne uite?) – ce stupid 
sună, uitarea poate face și d-astea- 
 
nu mai țin minte verbul existenței 
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nici nu mai roșesc când mă aud zicând: sunt – neștiind ce 
înseamnă - 
 
unu și cu unu fac unu când cauți grăbit urma mușcăturilor de 
sub sânul stâng 
 
care (a uitat să mai doară) poate nici nu a fost vreodată 
 
noaptea l-am auzit strigându-mă. 
nu l-am cunoscut niciodată. 
era în drum spre umbra altei femei 
 
unu și cu unu fără unu 
ăștia nu mai știu cât dau 
noaptea ne recita pe fiecare-nparte.și nici nu eram poezie. 
 
 
*exercițiu 
 
în locul tău m-aș întreba de câteva ori: cine-i asta? 
or cine se crede asta? 
mi-aș scărpina scalpul, aș trage un gât de rachiu 
m-aș și cruci când aș auzi: 
e poezie. s-a scris și rescris și scris din nou. 
în cor, alături, trei inși nedumeriți: 
noi am crezut c-a murit. 
apoi sar alții: 
 
- dar e îngropată! am fost și la înmormântare, s-au împărțit 
bucăți, suficiente pentru fiecare 
 
stătea aproape rece, sfioasă, albicioasă, parcă neieșită de sub 
tipar și țipa 
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până țipătul nu mai era țipăt, nici scâncet, nici foșent, nimic. 
 
și toți îi mâncau alfabetul…. dar alfabetul ăsta era dintr-un 
altfel de arpacaș 
 
că după nu s-a mai găsit 
 
cu toții am zis bogdaproste, am freodonat niște ode, ne-am 
luat coasa-n spate și ne-am văzut fiecare de ale noastre 
 
că se poate trăi și fără 
 
și auzi la asta, să pretindă că e poezie când poezia a murit. 
 
*exercițiu 
 
ding dong 
ding 
ding 
dooooong 
gond 
dong 
- s-a ncurcat și ăsta 
în mintea mea urlă 
în mintea mea se urlă 
tututututututututututururururururururururutututututututut
ututututututururururururtutututututurururururutututu 
 
și nu e nimeni. 
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*traduceri: 
Îți port inima cu mine (în inima mea) - E.E. Cummings 
 
 
Îți port inima cu mine ( în inima mea) 
Întotdeauna-i cu mine (oriunde merg, mergi și tu) 
Orice e făcut de mine, e făcut de tine, draga mea 
Nu îmi e frică de destin, tu-mi ești destin 
și ești orice a însemnat luna vreodată 
și ești orice ar putea soarele să cânte vreodată 
 
Asta este cea mai ascunsă taină,  
rădăcina rădăcinilor, mugurul mugurilor, 
cerul cerurilor unui copac numit viață și care crește 
mai sus decât sufletul poate să spere sau mintea se poate 
ascunde 
uite miracolul care împiedică ciocnirea unei stele de o altă 
stea 
 
îți port inima, în inima mea. 
 
 
 
 
Poemul pe care nu-l scriu - E.E. Cummings 
 
Femeie, te voi atinge cu mintea. 
Te voi atinge și te voi atinge și te voi atinge  
până când brusc îmi vei zâmbi 
obscen și timid 
femeie, te voi atinge cu mintea. 
Te voi atinge mai întâi ușor, tu devenind totul, 
cu poemul pe care nu-l scriu. 
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ANDREEA TĂNASE  
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Serious Readers* 

- Peter Redgrove 

All the flies are reading microscopic books; 
They hold themselves quite tense and silent 
With shoulders hunched, legs splayed out 
On the white formica table-top, reading. 
With my book I slide into the diner-booth; 
They rise and circle and settle again, reading 
With hunched corselets. They do not attempt to taste 
Before me my fat hamburger-plate, but wait, 
Like courteous readers until I put it to one side, 
Then taste briefly and resume their tomes 
Like reading-stands with horny specs. I 
Read as I eat, one fly 
Alights on my book, the size of print; 
I let it be. Read and let read. 
 
 *Redgrove, Peter, Selected Poems, Jonathan Cape, 
Cape Poetry, 1999, pag. 40 
Cititori serioși 

- Peter Redgrove 

Toate muștele citesc cărți microscopice; 
Stau cam încordate și tăcute 
Cu umerii aduși, cu picioarele răsfirate 
Pe blatul alb, citind. 
Mă strecor cu cartea mea în separeul restaurantului; 
Ele zboară și roiesc și se așază din nou, citind 
Cu platoșa încovoiată. Nu încearcă să guste 
Înaintea mea hamburgerul unsuros, ci așteaptă, 
Ca niște cititori politicoși până îl dau deoparte, 
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Apoi gustă puțin și își reiau volumele 
Ca niște suporturi de carte cu pete flămânde. Eu 
Citesc mâncând, o muscă 
Aterizează pe cartea mea, cât o literă; 
O las în pace. Citește și lasă să citească. 
 
 
 
 
The Small Eathquake** 

- Peter Redgrove 

 
The birds can’t soar because all the breath 
That carries them has been withdrawn 
Intothis great hush, the sea and sky 
 
Calm as two mirrors endlessly reflecting. 
Then the stars flicker like candles where a door 
Is opened, and closed, and the ground 
 
Bumps slowly, like a ferry as it is steered 
Into the quay, bumps on its rope fenders; 
And afterwards you cannot believe 
 
The ground shifted; except, high up inthe corner 
Near the ceiling the white has cracked like a web 
Until you try to smear it away: the spider 
 
Under the earth spun it and threw it 
Into the house; and I recollect a certain 
Tang passed through the air, like 
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A champagne elixir passing from the abyss, creating 
A freshet that soaked the grass, a web-crack, 
And a jammed window in Zoe’s room upstairs. 
 
** *Redgrove, Peter, Selected Poems, Jonathan Cape, Cape 
Poetry, 1999, pag. 106 
 
 
 
Micul cutremur 

- Peter Redgrove 

 
Păsările nu se pot înălța pentru că toată suflarea 
Care le purta s-a retras  
În imensa tăcere, marea și cerul 
 
Calme ca două oglinzi reflectând nesfârșitul. 
Stelele clipesc precum lumânările când o ușă 
Este deschisă, apoi închisă și pământul 
 
Se leagănă domol, ca un feribot condus 
Spre chei, lovindu-se de parâme; 
Și după, nu poți crede 
 
Că pământul s-a mișcat; cu toate că în colțul înalt 
Aproape de tavan, albul a cedat ca o pânză 
Până când încerci să o cureți: păianjenul 
 
De sub pământ a țesut-o și a atârnat-o  
În casă; și îmi amintesc cum o anumită 
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Aromă a străbătut aerul, ca 
 
Un elixir de șampanie din adâncuri, creând 
Un șiroi care a umezit iarba, o crăpătură țesută, 
Și o fereastră înțepenită în camera lui Zoe de la etaj. 
 
 
 
Ars Poetica? 
 
Culoare. Ritm. Bombardament 
De idei grăbite. 
Șevalet. 
 
Cuvinte. Fraze. Imagini 
Suprapuse. 
Pe hârtie. 
 
Texturi. Repetiție. Aglomerație 
Pe perete. 
Colaj. 
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În urma ta 
 
Te uită cum plouă afară 
Şi picuri pe ramuri se zbat; 
Te uită cum plouă-n lăuntru 
Cu lacrimi ca după păcat. 
 
Te uită cum inima-mi bate 
La fiece pas de al tău; 
Te uită cum paşii-ţi pe mine 
Până ieri mă căutau. 
 
Te uită cum timpul nu trece 
Minutele stau doar pe loc. 
Ca să nu mai aud tot tăcere, 
La casă, la lume dau foc. 
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Parc 
 
O vară fierbinte le-a fost 
leagăn, grădină, adăpost. 
 
Acum se sinucid  
aruncându-se-n gol de pe ramuri. 
 
Roţile trotinetelor frământă 
un covor ruginit. 
 
Prima zăpadă îngroapă 
frunzele în parc. 
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ALEXANDRA M. PĂUN 
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o brichetă pe bord 
  (după un vers de V. Leac) 
 
posibilitatea de a deveni concret 
uitarea, o brichetă pe bord 
respirația, un bisturiu bine-intenționat 
un gînd categoric ustură în buricul degetului 
eventual, niște cercetători britanici vor descoperi  
că plămînii unui fumător înrăit depresiv 
sînt mai cavernoși decît 
labirintul din creierul unui bolnav de alzheimer 
pînă seara uiți mereu de șuieratul sinistru 
din somn și de 
tusea tabagică ce te zguduie în fiecare dimineață 
 
o brichetă pe bord explodează la soare 
axiomă la fel de concretă  
ca ideea 
unui cancer 
 
după asta 
pășești tîrșîit prin curtea spitalului de plămîni 
fumezi mereu ultima țigară 
numai în gînd 
și cari după tine viața  
într-o butelie cu oxigen 
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Ars Ludens 
 
îți păstrezi toată copilăria 
dacă ți-e mereu foame de nou. 
eu păstrez și cănuța cu piticul cu tîrnăcop și felinar 
și farfuriuța cu Albă-ca-Zăpada -un set 
am băut hectolitri de lapte cu cacao 
și cu mai mult zahăr decît era nevoie 
din cana asta mică, în care-am alergat 
în galop nenumărați armăsari 
de teatru radiofonic,  
amestecînd, ca la ness, 
mai întîi două linguri de zahăr și una de cacao 
cu vîrf,  
adăugînd, puțin cîte puțin, 
laptele cald, cu mărgele de spumă, 
ca să nu rămînă cocoloașe nedizolvate de cacao –   
mereu mai puneam încă jumătate de cană de lapte 
peste ce se decanta – iar 
farfurioara cu Albă-ca-Zăpada mi-a servit 
tone de griș cu lapte și scorțișoară –  
mîncam tacticos, savurînd și descoperind treptat 
desenul de pe ceramica pentru copii. 
 
cîți ani să treacă dacă vreun arheolog –  
 
bijuteriile din muzee trebuiesc oferite 
spre purtare 
femeilor frumoase 
la evenimente publice! 
 
peste 2000 de ani 
un copil curios  
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o să bea și o să mănînce 
din cana și din farfuria mea 
asta aș prefera  
decît un muzeu 
nu le iau cu mine în mausoleu 
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poems by William Stafford 
 
 
When I Met My Muse 
 
I glanced at her and took my glasses off  
they were still singing. They buzzed like a locust on the 
coffee table and then ceased. Her voice belled forth, and the 
sunlight bent. I felt the ceiling arch, and knew that nails up 
there took a  new grip on whatever they touched. "I am 
your own way of looking at things," she said. "When you 
allow me to live with you, every glance at the world around 
you will be a sort of salvation." And I took her hand.   
 
 
 
 
 

Cînd mi-am cunoscut Muza 
 
Am privit-o și mi-am dat ochelarii 
jos – cîntau încă. Zumzăiau  
ca o lăcustă pe măsuța de cafea și apoi 
au încetat. Vocea ei a răsunat ca un clopot, și 
lumina s-a curbat. Am simțit tavanul arcuindu-
se, și 
am știut că unghii acolo sus făceau o nouă priză 
cu ce atingeau. „Eu sînt propria ta 
viziune asupra lucrurilor,” a spus ea. „Cînd 
mă lași să trăiesc în tine, fiecare 
privire către lumea din jurul tău va fi 
un fel de salvare.” Și am luat-o de mînă. 
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With Kit, Age 7, at the 
Beach 

 
We would climb the highest 
dune, 
from there to gaze and come 
down: 
the ocean was performing;  
we contributed our climb. 
 
Waves leapfrogged and came 
straight out of the storm. 
What should our gaze mean? 
Kit waited for me to decide. 
 
Standing on such a hill, 
what would you tell your 
child? 
That was an absolute vista. 
Those waves raced far, and 
cold. 
 
'How far could you swim, 
Daddy, 
in such a storm?' 
'As far as was needed,' I said,  
and as I talked, I swam.   
 
 
 

Cu Kit, la 7 ani, pe plajă 
 

Urcam pe cea mai răsărită 
dună, 
să privim de acolo și să 
coborîm: 
marea făcea spectacol; 
noi adăugam urcușul 
nostru. 
 
Valuri săreau ca broasca 
ieșind 
direct din furtună. 
Ce sens să aibă privirea 
noastră? 
Kit aștepta ca eu să 
hotărăsc. 
 
Stînd pe o astfel de movilă, 
ce poți să-i spui fiului tău? 
Era o priveliște perfectă. 
Valurile-alea alergau 
departe, reci. 
 
„Cît de departe poți înota, 
Tati, 
pe așa furtună?” 
„Oricît ar fi nevoie,” am 
spus, 
și-n timp ce vorbeam, 
înotam.
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** 
O fortăreață construită de templieri pe insula Rhodos 
 
pe-aici singurul aur e în aceste pietre 
ce-or fi căutat zăbăucii ăia, că la fel era și acum 1000 de ani? 
între timp am și eu o colecție de soldăței 
ce-mi amintește de ei 
mi le lasă turiștii 
da` mai și ruginesc 
conserve de tinichea 
îmi place cînd plouă, mai aflu povești 
de sub valuri: 
cică mărgeanul e pe cale de dispariție 
și niște bucăți din legendarul colos 
încă mai stau împreună 
sub o dună 
mi-au pus și mie bulină seismică 
ăștia au grijă de monumente pe aici 
dar, deși mă vizitează cu zecile de mii 
și plătesc pentru asta, 
tot n-au prins ideea 
 
 
William Turner - Despre lumină și culoare, teoria lui 
Goethe, Dimineața de după Potop, Moise scrie Cartea 
Genezei. 
 
unii nu au mai intrat în biserică de la botez, 
nu știu dacă Moise a scris Cartea Genezei. 
titlul-poem 
strică întrucîtva plăcerea de a interpreta tabloul. 
la prima impresie 
Turner părea un băiat serios. 
cînd am dat de imaginea asta 
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m-ar fi impresionat să fie pur și simplu 
un solz de pește-zeppelin 
pentru chitara uriașului lui J. Jacobs 
sau o pată de ulei pe pînza Mării Roșii 
unde lumina irizează în toate culorile, 
inclusiv indigo – dreapta-sus; 
figurine la limita impresiei 
pe care le aduci în familiar. 
într-o zi, pe o ploaie cu soare, 
Goethe a proiectat steaua proximă 
printr-o prismă. 
apoi a venit un porumbel cu o ramură verde în cioc 
Moise a luat o frunză între dinți, 
s-a relaxat – a înțeles dintr-o dată Originea –  
și și-a legat de sceptru o fundiță răsucită 
pe care, mai tîrziu, a botezat-o unul, Moebius. 
era dimineața de după Potop 
cînd a început să numere pînă la Yud. ok. 
 
ai putea scrie un roman-amazon cu impresii despre o lucrare 
de artă 
ori poate doar mi se pare. 
 
 
*** 
parc 
 
e prea frig 
 
o stăncuță cu mult gri acceptă apropierea omului 
la marginea siguranței 
ca să nu piardă căldura prin vreun efort; 
frunzele plantelor acvatice ridică 
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o pădure de linguri imense, cu nervuri din epoca 
dinozaurilor, 
au invadat lacul cel mic cu fîntînă  
arteziană 
 
din alt film 
într-un parc mai calduț, cu porumbei pe alee, 
o mîță galbenă aterizează din fugă într-un arbust 
căutînd un vînat înaripat 
 
în filmul imaginat 
cînd a nins în octombrie 
lingurile verzi au înghețat 
iar fîntîna nu mai avea de mult  
apă 
 
dinozaurii nu se văd nicăieri 
 
dacă vreau, știu că-i găsesc la etajul trei,  
pe un fotoliu de burete, 
într-o bucătărie 
 
în filmul SF 
parcul era imposibil de simetric 
nu se vedea nici o pisică, nici o pasăre 
doar undeva în zare un tren suspendat 
trecea de la stînga la dreapta 
cu roțile în sus, ca un teleferic uriaș 
 
acolo s-au dus dinozaurii 
 
aici e prea frig 
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@Street Delivery 
 
muzica rîdea 
la copiii de sticlă 
care se dădeau  
pe tobogan 
 
în lumina verde 
a soarelui electric 
luna s-a rușinat  
prin frunze de castan 
 
de cum au ieșit 
pe aleea de proză 
și-au julit genunchii  
de marțipan 
 
#2 
 
în parcul ăsta e atîta viață 
de parc-am fi-n Constanța 
în Satul de Vacanță 
 
 
 
****  
 
1. avantaj-camuflaj  
să ai primăvara vara  
dacă gîndul bea din căușul timpului                                
 
2. ce zici, draga mea,  
oare Sfinxul n-ar vrea  
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să schimbe uneori priveliştea?        
                                     
3. toată ziua ai primit urări  
a-politice, socio-subiective  
la petrecere vei servi tort diplomat  
                                   
4. ce bine se ține                                                            
poetul din vechime                                                             

înnoit în tine    
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RUXANDRA „SOWILO” ANDRIOAE 
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Textul original: 
 
„As she laughed I was aware of becoming involved in her 
laughter and being part of it, until her teeth were only 
accidental stars with a talent for squad-drill. I was drawn in 
by short gasps, inhaled at each momentary recovery, lost 
finally in the dark caverns of her throat, bruised by the ripple 
of unseen muscles. An elderly waiter with trembling hands 
was hurriedly spreading a pink and white checked cloth over 
the rusty green iron table, saying: “If the lady and gentleman 
wish to take their tea in the garden, if the lady and gentleman 
wish to take their tea in the garden ...” I decided that if the 
shaking of her breasts could be stopped, some of the 
fragments of the afternoon might be collected, and I 
concentrated my attention with careful subtlety to this end.” 

T.S. Eliot – Hysteria  
(Prufrock and other observations – 1917). 

http://www.poetryfoundation.org/poem/173475 
 
Traducerea: 
„Așa cum râdea, mă temeam să devin o parte din râsul ei,  
până când dinții ei se transformaseră în stele întâmplătoare 
care începură să execute un soi de mișcări dificle. Am fost 
inhalat printre răbufnirile respirației ei, inhalat de fiecare 
dată când se oprea, chiar și pentru un moment, ca apoi să mă 
pierd în cavernele întunecate ale gâtului ei, zdruncinat de 
zgomotul unor mușchi nevăzuți. Un chelner în vârstă cu 
mâinile tremurândee a întins grăbit o față de masă în carouri 
roz și albe peste masa verde de fier ruginită și a spus :”Dacă 
domnișoara și domnul doresc să ia ceaiul în grădină, dacă 
domnișoara și domnul doresc să ia ceaiul în grădină....” Mi-am 
dat seama atunci că, dacă mișcarea sânilor ei s-ar opri, ar 
putea să fie strânse câteva din resturile după-amiezii și mi-

http://www.poetryfoundation.org/poem/173475
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am concentrat atenția spre acest lucru”. 
 
 
Textul original: 
„Eyes that last I saw in tears  
Through division  
Here in death's dream kingdom  
The golden vision reappears  
I see the eyes but not the tears  
This is my affliction  
 
This is my affliction  
Eyes I shall not see again  
Eyes of decision  
Eyes I shall not see unless  
At the door of death's other kingdom  
Where, as in this,  
The eyes outlast a little while  
A little while outlast the tears  
And hold us in derision. ” 

T.S. Eliot - Eyes That Last I Saw In Tears (Minor 
poems) 
 

http://allpoetry.com/Eyes-That-Last-I-Saw-In-Tears 
 
Traducere:  
„Ochii pe care i-am vazut înlăcrimați ultima oară 
Destrămați 
Aici in împărăția de vis a morții 
Viziunea de aur se arată din nou 
Mai văd încă ochii, dar nu și lacrimile 
Aceasta-i mâhnirea mea 
 

http://allpoetry.com/Eyes-That-Last-I-Saw-In-Tears
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Aceasta-i mâhnirea mea 
Ochii pe care n-am să-i mai văd niciodată 
Ochi hotărâți 
Ochi pe care n-am sa-i mai văd decât 
De partea cealaltă a porții împărăției morții 
Unde, ca și aici, 
Ochii încă  mai dănuie o vreme 
Mai dăinuie o vreme ca și lacrimile 
Luându-ne la mișto. 
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Ars poetica 
 
Vântul cobora din copaci cu precizia unui leagăn vertical 
Smucind frunze și garduri 
Umbrele și oameni se-nghesuiau neputincioși 
La gura metroului ce urma să-i înghită 
 
Vântul legăna maniacal cele două lumi 
Cea a vieții și cea a morții 
Așteptând ca cineva să cadă din ele 
Cineva care n-a putut să se mai agațe de marginile prăpastiei 
 
Un bulgăre albastru de lumină se deplasa rectiliniu 
De sus în jos căutând sufletul azvârlit dintr-una dintre cele 
doua lumi 
Căutarea lăsase în aer urme fosforescente și mate 
Ca strigătul disperat de ajutor al unui copil 
 
În cele din urmă, vântul, cu mișcări de șofer profesionist 
Smuci cele două lumi, astfel încât cel mai urât dintre suflete 
Căzu în troaca vieții și cel mai frumos dintre suflete se izbi 
Împrăștiindu-și creierii de stâncile negre ale morții. 
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**  
Colajul cu tema socială 
 
un şarpe a câştigat o bătălie îndelungată cu un crocodil, în 
statul Queensland1,  
poliţia a sosit la HOTEL în noaptea de miercuri spre joi, în 
jurul orei locale 1.30, după ce a fost informată despre atac.2 
membrul fondator al trupei rock australiene AC/DC, suferă de 
demenţă şi este internat într-o clinică specializată din 
Sydney3 
da, eu sunt Brâncuşi4 
santa klaus nu există dacă nu crezi în el 
doamne, să fie intr-un ceas bun. ați făcut o mutare de geniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1
 http://www.gandul.info/magazin/galerie-foto-un-sarpe-din-australia-inghite-in-

intregime-un-crocodil-12184082 

2
 http://www.gandul.info/international/doi-morti-dupa-un-act-de-canibalism-in-

marea-britanie-13505249 

3
 http://www.gandul.info/magazin/membrul-fondator-al-ac-dc-sufera-de-

dementa-13351079 

4
 http://www.gandul.info/reportaj/da-eu-sunt-brancusi-interviu-gandul-cu-

actorul-care-l-a-jucat-pe-marele-sculptor-in-reclamele-pe-care-cna-le-a-interzis-
dupa-ce-a-constatat-minciuna-13446464 

http://www.gandul.info/international/doi-morti-dupa-un-act-de-canibalism-in-marea-britanie-13505249
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Textul inspirat de o pictură 
http://www.pierre-auguste-renoir.org/A-Walk-In-The-
Woods-Aka-Madame-Lecoeur-And-Her-Children.html 
 

 
 

 

http://www.pierre-auguste-renoir.org/A-Walk-In-The-Woods-Aka-Madame-Lecoeur-And-Her-Children.html
http://www.pierre-auguste-renoir.org/A-Walk-In-The-Woods-Aka-Madame-Lecoeur-And-Her-Children.html
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Verdele umed și aproape pământiu înconjurase întreaga 
porțiune periferică a orașului. Era o dimineață mohorâtă de 
octombrie, acel gen de zi în care și mașinile dorm stând bară 
la bară. Dincolo de centura de beton a pădurii, se auzeau 
glasuri și râsete de copii. ”Copii, în pădure? Așa de 
dimineață?” își spuse în gând ofițerul Marino, încheindu-se la 
șliț. Înaintă cu atenție prin desișul pădurii, lăsându-și mașina 
la șosea. Râsetele copiilor se întețeau pe măsură ce se 
apropia. Când copacii se împuținaseră, polițistul avu în față 
imaginea a doi copii care alergau după o minge, împreună cu 
o femeie. Mama lor, probabil. Ofițerul analiză femeia din cap 
până în picioare și o vreme privi din umbră jocul sprinten al 
copiilor. Fetița era mai mare ca băiatul, avea cozile împletite 
și purta un palton de stofă având ghete în picioare. Fratele ei 
avea un fel de costum format din sacou și pantaloni ce imitau 
modelul de tweed, iar pe căpățâna mică și blondă se balansa 
din când în când o șapcă mult prea mare, care-i cădea pe ochi. 
Femeia să tot fi avut în jur de 40 de ani, cu cearcăne ușor 
vizibile sub ochi. În ciuda acestui detaliu, era încă o femeie 
drăguță. ”Și totuși, ce naiba face ea în pădure la ora asta?” 
mormăi ofițerul Marino, care ieși din adâncul pădurii, 
înaintând cu grijă pentru a nu-i speria pe cei trei care alergau 
după mingea albastră. Marino se opri și își încrucișă brațele. 
Femeia îl observă și o umbră de teamă îi străbătu fața. Puse o 
mână pe umărul fetei, care îl smuci apoi pe băiat. 
- Bună ziua, doamnă! spuse ofițerul. 
- Bună ziua! Murmură femeia, cu un glas slab. 
- Eram în trecere și am auzit vocile dumneavoastră... Știți că e 
periculos să stați singură într-o pădure, mai ales pe o vreme 
ca asta? 
- Nu sunt singură, se încruntă femeia și își puse mâinile pe 
umerii fetei.  
- Îmi pare rău să vă stric distracția, dar trebuie să mă ofer să 



INCUBATORUL DE CONDEIE. 2014 

 

39 

vă conduc acasă. Ce spuneți ? 
Cei treci îl priviră cu neîncredere. Marino arăta cam șifonat în 
dimineața aceea, barba îi crescuse de parcă toate ustensilele 
de bărbierit ar fi dispărut de pe fața pământului, iar ochii îi 
erau roșii de la nesomn. Scoase legitimația pe care i-o întinse 
femeii: 
- Poftiți, vă rog să aruncați o privire! Femeia însă își strânse 
copiii pe lângă sine și o luă spre marginea pădurii. Ofițerul îi 
urmă, ca apoi să deschidă ușile din spate ale mașinii. După ce 
pasagerii neașteptați se urcară, Marino aruncă o privire 
asupra desișurilor care împrejumuiau șoseaua, apoi se urcă și 
el, dând drumul la căldură. Femeia și copiii erau în spate, iar 
Marino simțea privirile stranii ale femeii străpungându-l prin 
oglinda retrovizoare.  
- Unde locuiți? 
- Pe Rue Noir, nr. 38, răspunse femeia, neliniștită.  
- În regulă.Acolo vă duc. Sunt copiii dumneavoastră ? 
- Da, sunt ai mei.  
- Să vă trăiască ! Au ceva așa....din alt secol. Ca-n fotografiile 
alea vechi,știți dumneavoastră, din altă epocă.... Marino privi 
mina surprinsă a femeii prin oglinda retrovizoare. Nu 
înțelegea ce spune bărbatul. Acesta renunță la conversație și, 
cum intră în oraș, coti la dreapta în cartierul sărăcăcios care 
arăta ca o pată de noroi. Toate casele păreau că dorm sub 
blestemul etern al trecerii timpului, case care mai de care mai 
dărăpănate. Nici țipenie de om pe străzi, iar Marino își spuse 
în gând că nu mai trecuse prin acea parte a orașului. Pe o casă 
veche stătea inscripționată Rue Noir nr. 38. Ofițerul coborî, 
deschizând ușa femeii și copiilor. Aceștia se uitau ciudat la el, 
iar el se gândi că arată ca o sperietoare de ciori. Toți trei 
coborâră încet, temându-se parcă să nu facă zgomot. O luară 
spre treptele care duceau la ușa masivă de nuc de la nr. 38. 
Marino rămase în josul treptelor, femeia rămase încă în prag, 
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după ce copiii intrară pe rând în casă.  
-Să nu mai umblați singuri prin pădure, doamnă. Nu este 
indicat. Femeia încuviință din cap, iar Marino își duse mâna la 
pălărie, politicos. Ușa se trânti cu un zgomot nefiresc și când 
se întoarse la mașină, tânărul ofițer dădu cu ochii de un om 
îmbrăcat în capot rupt pe alocuri și încălțat în niște papuci de 
casă. Dârdâia de frig. Ofițerului i se păru stranie apariția 
omului, așa că îl întrebă: 
- Cu ce vă pot ajuta? Omul își fixă ochii buhăiți de nesomn 
asupra lui, și, cu mâinile înfipte în buzunarele decolorate ale 
capotului, se apropie de figura lui Marino: 
- Pe cine ai adus aici ? Încurcat, Marino se trase un pas înapoi, 
punând mâna pe mânerul portierei.  
- O femeie și doi copii. I-am găsit în pădure, se rătăciseră. 
Omul se apropie în continuare de el, cu aceiași ochi bulbucați 
și tulburi: 
- Ești sigur ?! 
- Da, sunt sigur, domnule! scrâșni el din dinți. 
- Asta e imposibil! șopti omul, tremurând. Marino îi observă 
tremurul corpului prin capotul deșirat.  
- Mai bine mergeți în casă, domnule! îl îndemnă el, punându-i 
o mână pe braț.  
- Madame LeCoeur murit acum 50 de ani, împreună cu copii 
ei! Au murit în pădure, într-un incendiu. Au avut un conac 
acolo, acum foarte mult timp. Locul a ars din temelii. Marino 
ridică o sprânceană și îl întrebă unde locuiește. Bărbatul îi 
arătă cu degetul, iar Marino îl împinse, încet, către casă.  
- Nu mă crezi, nu-i așa? Nu mă crezi.... murmura bătrânul, 
tremurând ușor din cap.  
- Vă rog să intrați în casă! Nu știu despre ce vorbiți, așa că vă 
rog să intrați în casă! Bărbatul îi aruncă o privire plină de ură 
și dispăru dincolo de ușa albă, ușor mucegăită. 
Ofițerul se urcă în mașină și lăsă în urmă cartierul. Mai târziu, 
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spre orele prânzului, Marino citi într-un ziar că un polițist a 
dispărut în mod misterios într-o pădure de la marginea 
orașului. ”Un alt caz de dispariție sumbră ce se petrece în 
pădurea Bienveillantes. Doi polițiști se opriseră să ia masa în 
mașină, aproape de pădure. Unul din ei a auzit râsete de copii 
și a coborât din mașină, să vadă ce se petrece. I-a spus 
colegului său că în pădure e o femeie cu doi copii și că se duce 
să-i întrebe dacă sunt în regulă. După ce a trecut o oră, colegul 
a intrat și el în pădure să-și caute colegul, dar nu a văzut nicio 
femeie și nici copii. Apoi s-a întors la mașină și a cerut 
ajutorul celorlalte echipaje. Este al șaselea caz de dispariție în 
acea zonă a pădurii, despre care localnicii spun că e 
blestemată, pentru că acolo a ars din temelie un conac vechi, 
ai căror locatari erau madame LeCoeur și cei doi copii ai săi. 
Aceștia au murit în incendiul cumplit de acum peste 50 de ani, 
iar autoritățile investighează cazurile disparițiilor sumbre ale 
celor care au pătruns în acea zonă”: 
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***  
Traducere: Dylan Thomas – Elegy 
http://www.poemhunter.com/poem/elegy-2/ 
 
 
Elegie 
 
Prea mândru ca sa moară falit și orb el a murit 
Alegând calea cea mai întunecată, nu s-a întors din drum 
Fiind un om rece bravând în propriul orgoliu 
 
În cea mai întunecată zi, o, el ar putea 
Pentru totdeauna să se întindă, pe dealul 
Unde iarba crește cu dragoste 
 
Tinerețe niciodată pierdută printre stolurile 
Zilelor lungi nenumărate ale morții sale, 
Tânjind încă după sânul mamei 
 
Care se odihnea în cenușa și în țărâna blândă 
Cea mai întunecată justiție a morții, oarbă și nebinecuvântată 
Fie ca el să nu-și afle liniștea născându-se și apoi să fie găsit. 
 
M-am rugat în odaia mică, la capul patului său, 
În casa mută, cu un minut înainte 
De amiaza și de noaptea și de lumina râurilor morții 
 
I-am ținut mâna cu venele-i proeminente și am văzut 
Prin ochii lui orbi rădăcinile mării. 
(Un bătrân turmentat și orb, 
 
Nu-s prea mândru ca să plâng ca El și el 
Niciodată, niciodată nu-mi va ieși din minte. 
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Toate oasele lui plâng de durere. 
 
Fiind inocent, a murit în chinuri groaznice 
Urându-și Dumnezeul, dar avea să afle 
Cum poate să ardă un om curajos în propria mândrie. 
Lemnele casei în care se aflau cărțile pe care le-a avut. 
Nici măcar fiind copil el nu a plâns ; 
Nici măcar acum, pentru a-și proteja rana secretă. 
 
În ochii săi am văzut o ultimă strălucire. 
Aici printre luminile cerului stăpânitor 
Un bătrân mă însoțește oriunde merg 
 
Mergând prin pajiștea din ochii fiului său 
A cărui lume bolnavă se scurge precum zăpada. 
El a plâns în timp ce murea, temându-se în cele din urmă 
 
De ultimile sunetele ale sferelor, lumea încetase să mai 
respire : 
Era prea mândru ca să moară, prea fragil să își stăpânească 
lacrimile, 
Și captiv între două nopți, orbire și moarte. 
 
O, cea mai adâncă dintre toate care i-a cauzat moartea 
În cea mai întunecată zi. Oh, ar fi putut să ascundă 
Lacrimile din ochii săi prea mândri ca să plângă. 
 
Va fi alături de mine până voi muri). 
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Robert Frost – Ice and fire 
http://www.poemhunter.com/poem/fire-and-ice/ 
 
 
 
Ice and fire 
Some say the world will end in fire, 
Some say in ice. 
From what I've tasted of desire 
I hold with those who favor fire. 
But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction ice 
Is also great 
And would suffice.  
 
 
Gheață și foc 
 
Unii spun că lumea se va sfârși în flăcări,  
Alții spun că va îngheța. 
În ceea ce mă privește pe mine  
Cred că se va stinge în foc. 
Dar dac-ar trebui să mor de două ori, 
Cred că am cunoscut îndeajuns ura 
Ca să spun că pentru distrugere 
De asemenea, gheața este potrivită 
Fiind și suficientă. 
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Anne Sexton – After Auschwitz 
http://www.poemhunter.com/poem/after-auschwitz/ 
 
După  Auschwitz 
 
Furia, 
neagră ca un cârlig 
mă cuprinde. 
În fiecare zi, 
câte un nazist 
ia câte un copil, la ora 8.00 
și-l pregătește pentru mic-dejun 
în tigaia lui de gătit, 
 
Și moartea privește cu un ochi nepăsător 
scobindu-și mizeria de sub unghii. 
 
Omul este rău, 
Urlu 
Omul este o floare 
care ar trebui arsă, 
Urlu. 
Omul 
este o pasăre plină de noroi 
Urlu 
 
Și moartea privelte cu un ochi nepăsător 
Scărpinându-se în fund. 
Omul cu vârfurile picioarelor mici și roz 
Cu degetele sale miraculoase 
nu este un templu 
ci o latrină, 
strig. 
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Nu dați voie omului să-și mai ridice ceașca cu ceai. 
Nu dați voie omului să mai scrie o carte. 
Nu dati voie omului să își mai încalțe pantoful. 
Nu dati voie omului să își mai ridice ochii, 
într-o noapte senină de iulie. 
Nu dati voie omului sa-si mai ridice ceasca cu ceai. 
Nu dati voie omului sa mai scrie o carte. 
Nu dati voie omului sa isi mai incalte pantoful. 
Nu dati voie omului sa isi mai ridice ochii, 
intr-o noapte senina de iulie. 
Niciodată. Niciodată. Niciodată. Niciodată. Niciodată. 
Am spus asta 
Urlând. 
 
Mă rog ca Dumnezeu să n-audă. 
 
 
 
 
 
 
Colaj electoral 
 
Vulturii se adună o dată la 10 ani căutând să ciugulească 
resturile stârvurilor rămase din campaniile trecute. O dată la 
10 ani, ei își etalează gulerele și manșetele de calitate 
agresând viețile ultimelor rămășițe care vor trebui, în cele din 
urmă, să fie mâncare.  După ce izbesc cu ciocurile lor mari și 
hulpave în bietele cărnuri oropsite, vulturii le ”oferă” apoi 
șansa să-și aleagă călăul. Ultimele rămășițe speră în zadar că 
vor fi cruțate, pentru că, indiferent de ce vor alege stârvurile, 
oricum soarta lor nu va fi cu nimic mai bună decât a râmelor. 
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Text după un tablou 
http://www.wikiart.org/en/salvador-dali/woman-sleeping-
in-a-landscape 
 
Stăteai întoarsă ca o stea de mare în nisip 
Părul tău scufundase jumătate de deșert 
Până în străfundul malurilor cele mai gri 
În jurul tău plutea lumina reflectorului 
Care îți era colac de salvare pentru sinte 
În depărtare, nisipul era negru-albastru umbrit 
De liniștea după-amiezii de vară 
În depărtare, o stâncă țipa a disperare 
Precum o focă fără familie pe banchiză 
Tu îi auzi strigătele și nu te-ncumeți să te ridici 
Sunt strigătele mute ale trecerii timpului 
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Ale absenței umane printre firele de nisip 
”Trebuie să mă ridic și să plec !”, îți spui, 
Ca o clepsidră înecată ți-ai întoarce trupul 
Dar pe alocuri pielea ta are peșteri și văi și deșerturi 
Cu dune lovite de arșiță și de căldura 
Te-ai ridica precum o entitate a nisipului 
Dacă mâna ta nu s-ar agăța cu disperare de viață 
Dacă sfoara ce-ți ține captivă încheietura s-ar rupe cu dinții 
Ai fi liberă și ai fugi de strigătele stâncii 
Ești frumoasă, ești ca o stea de mre născută-n nisip 
Ești unul dintre motivele pentru care lui Dali i-a plăcut să fie 
nebun. 
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Playlist 5-6-7 piese și schimbarea registrului textului în 
funcție de piesă 
 
O văzuse pe fereastra bisericii stând pe banca de pe aleea 
pietruită. Toamna își lăsase aripile ca u înger al morții 
acoperind în sânul ei razele soarelui. M. Coborî încet treptele 
bisericii ascunzându-se după coloanele de piatră. Nimeni nu 
se uita la bărbatul care își ascundea chipul dincolo de gulerul 
ridicat al paltonului negru. Deși se ascundea, M. n-o pierdea 
din vizorul său pe fata aceea de pe bancă din fața bisericii, 
care își ținea cu grijă cărțile pe genunchi. Își îndreptă atenția 
în stânga și-n dreapta, ca nu cumva să treacp cineva chiar în 
acel moment și, luându-și avântul ca un uliu, sări două câte 
două trepte și alergă sprinten către prima sa victimă din acea 
seară. Se străduia să se miște cât mai rapid, astfel încât 
nimeni să nu se prindă. Cu cât se apropia mai mult, cu atât 
știa că noaptea îi e un partener de nădejde atunci când iese la 
”vânătoare”. Era obsedat de orice însemna frumusețe și artă, 
de tot ceea îi putea bucura sufletul. Oare câți dintre noi nu 
avem problema asta ? Spre norocul lui, când se apropia de ea, 
cu pașii lui mari de gheprd elastic, fata își ținea capul aplecat 
spre genunchi, încercând să citească ceva. M. trecu pe lângă 
ea ca o pasăre uriașă de pradă și îi smulse din brațe cărțile, 
cotinuându-și fuga dementă sub privirile consternate ale fetei 
care rămăsese în urma lui. 
Se opri abia la câteva străzi distanță, fiind sigur că nu i-a 
urmărit nimeni goana nebună și îndesă cărțile într-unul 
dintre buzunarele largi ale paltonului. Își examina mâna 
palidă într-o vitrină și, scoțând un pieptene, își dădu pe spate 
șuvițele rebele care îi atârnau pe frunte. Își potoli pasul și 
căută cu disperare luminile unei librării. 
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                                                          * 
 
Noaptea se instală cu totul în oraș, iar inscripțiile autobuzelor 
deveniseră singurele puncte de reper luminoase în mahalaura 
întunecată. M. stătea întins pe spate, în patul răvășit, îmbrăcat 
încă în același palton. Nu se descălțase de bocanci și nici nu 
aprinse lumina. Fereastra lui dădea spre stâlpul de iluminat 
de lângă maldărul de tomberoane care părea a fi un robot de 
tablă ieșit din uz.  
Îi tremurau mâinile și picături de sudoare îi alunecau de pe 
tâmple. De fiecare dată se întâmpla același lucru ; simțea că 
sufletul i se înalță într-un soi de exaltare mistică. Brusc, se 
ridică cu gestul identic al unui păsătoi uriaș și negru și se 
năpusti spre ușa dormitorului, unde aprinse lumina. Un bec 
anemic se zbătea între viață și moarte spânzurat în tavan, iar 
M. privi îngrijorat în dormitorul care de fapt însemna o 
cameră plină cu cărți. Sute de cărți se înălțau până la tavan, 
care mai de care mai frumoase. M. aerisea camera de trei ori 
pe zi pentru a permite cărților să respire și o dată la două zile 
se cocoța pe o scară șubredă să le șteargă de praf. Ele erau 
victimele și averea lui, chiar dacă tot ce făcuse  să le obțină 
fuseseră spectacole ieftine de furt, improvizate, așa cum 
văzuse prin filmele americane. Urmărind știrile și ziarele, M. 
aflase care erau cele mai aglomerate și cele mai puțin 
aglomerate străzi ale orașului din apropierea librăriilor. 
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Rescrierea unui text la alegere 
T.S. Eliot – Morning at the window 
 
„They are rattling breakfast plates in basement kitchens,
  
And along the trampled edges of the street  
I am aware of the damp souls of housemaids  
Sprouting despondently at area gates.  
  
The brown waves of fog toss up to me          
Twisted faces from the bottom of the street,  
And tear from a passer-by with muddy skirts  
An aimless smile that hovers in the air  
And vanishes along the level of the roofs.” 
 
 
Traducere:  
 
Așternuturi întregi de ceață și ploaie 
Se-ntind de-a lungul străzilor pietruite 
Fantomatice apariții, oamenii se-nghesuie 
Să intre cât mai repede în propriile case. 
 
În aer se simte miros de pâine proaspătă 
Și de cafea măcinată molcom 
Mirosul de frunze arse va ajunge să-nghită 
Nu numai bucuria, ci și sufletele. 
Zâmbetul femeii din stradă dăinuie 
Atunci când își privește chipul în vitrina frizeriei 
Inima ei, însă, se va lupta să se ridice din noroiul 
Pe care-l va aduce venirea iernii. 
 
 



CAIET IDC #5 

 

52 

Tema parcului – poem 
 
 
Deșertul cu bănci și cu fântâni se-ntindea nepăsător 
Uitând să-și primească copiii 
Uitând să adăpostească bătrânii de soarele aprig 
În muțenia lui, părea un vierme doborât în agonie 
Doar din câteva locuri ale imensului său trup 
Se mai simțeau  pulsuri firave de viață : 
Oamenii care măturau frunzele de la un capăt la altul al 
aleilor 
Plănuind apoi să le ardă 
 
Deșertul cu bănci și cu fântâni se-ntindea nepăsător 
Lacul devenise un gigant crater existen de la începutul lumii 
Țevi de plastic negru îi traversau măruntaiele 
Ca și cum un doctor nebun voise să-l lobotomizeze 
Debarcaderul decolorat, cu vopseaua decojită părea un 
simbol 
Al amintirilor triste pentru insomniacii care-și beau berea 
Al femeilor singure care veneau vara să-și plângă gerul din ele 
Imensul vierme și craterul din el au rămas neclintiți 
Plângându-și tristețile prin fumul frunzelor arse. 
 
Al amintirilor triste pentru insomniacii care-si beau berea  
Al femeilor singure care veneau vara sa-si planga gerul din ele 
Imensul vierme si craterul din el au ramas neclintiti 
Plangandu-si tristetile prin fumul frunzelor arse. 
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GABRIELA MALCINSCHI 
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Traduceri:    
Il n’y a pas d’amour heureux 
 

Rien n’est jamais acquis { l’homme Ni sa force 
Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit 
Ouvrir ses bras son ombre est celle d’une croix 
Et quand il croit serrer son bonheur il le broie 
Sa vie est un étrange et douloureux divorce 
IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX 
Sa vie Elle ressemble { ces soldats sans armes 
Qu’on avait habillés pour un autre destin 
A quoi peut leur servir de se lever matin 
Eux qu’on retrouve au soir désoeuvrés incertains 
Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes 
IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX 
Mon bel amour mon cher amour ma déchirure 
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé 
Et ceux-l{ sans savoir nous regardent passer 
Répétant après moi les mots que j’ai tressés 
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent 
IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX 
Le temps d’apprendre { vivre il est déj{ trop tard 
Que pleurent dans la nuit nos coeurs { l’unisson 
Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson 
Ce qu’il faut de regrets pour payer un frisson 
Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare 
IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX 
Il n’y a pas d’amour qui ne soit { douleur 
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit meurtri 
Il n’y a pas d’amour dont on ne soit flétri 
Et pas plus que de toi l’amour de la patrie 

http://www.poetica.fr/poeme-1260/louis-aragon-il-y-a-pas-amour-heureux/
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Il n’y a pas d’amour qui ne vive de pleurs 
IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX 
MAIS C’EST NOTRE AMOUR A TOUS LES DEUX 

 
Louis Aragon, LA DIANE FRANÇAISE (1946) 

 
 
 
 
Nu exista dragoste fericita 
 
Nimic nu este niciodata datorat omului, nici forta 
Nici slabiciunea nici inima sa si cand crede 
Ca isi deschide bratele umbra sa este cea a unei cruci 
Si cand crede ca strange in brate fericirea de fapt o macina 
Viata sa este un straniu si dureros divort 
Nu exista dragoste fericita 
 
Viata sa seamana cu soldatii aceia fara arme 
Pe care ii imbracasera pentru un alt destin 
Si la ce le foloseste ca se trezesc dimineata 
Ei pe care ii gasim seara nefolositori nesiguri 
Spuneti aceste cuvinte Viata mea Si retineti-va lacrimile 
Nu exista dragoste fericita 
 
Frumoasa mea dragoste scumpa mea dragoste rana mea 
Te port in mine ca o pasare ranita 
Si aceia fara sa stie ne privesc trecand 
Repetand dupa mine cuvintele pe care le-am impletit 
Si care pentru ochii tai mari au murit imediat 
Nu exista dragoste fericita 
 
Pana cand inveti sa traiesti e deja prea tarziu 
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Si plang in noapte inimile noastre la unison 
Cata nefericire trebuie pentru cel mai mic cantec 
Cate regrete trebuie pentru a plati un frison 
Cate suspine trebuie pentru un acord de chitara 
Nu exista dragoste fericita 
 
Nu exista dragoste care sa nu fie dureros 
Nu exista dragoste din care sa nu iesi ranit 
Nu exista dragoste din care sa nu iesi ofilit 
Si nu mai mult decat tine dragostea de patrie 
Nu exista dragoste care sa nu traiasca din plansete 
Nu exista dragoste fericita 
Dar e dragostea noastra a amandurora 
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Liberté 
 

Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom 
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom 
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom 
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom 
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom 
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom 
Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 

http://www.poetica.fr/poeme-279/liberte-paul-eluard/


CAIET IDC #5 

 

 

58 

Sur la montagne démente 
J’écris ton nom 
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom 
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom 
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom 
Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom 
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom 
Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom 
Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom 
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Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom 
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom 
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom 
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom 
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom 
Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
Liberté. 
 

 
 

Paul Eluard, AU RENDEZ-VOUS ALLEMAND, 1945,  
Les Editions de Minuit 
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Libertate 
 
Pe caietele mele de scolar  
Pe pupitrul meu si pe arbori 
Pe nisip si pe nea 
Scriu numele tau 
 
Pe toate paginile citite 
Pe toate paginile albe 
Piatra sange hartie sau cenusa 
Scriu numele tau 
 
Pe imaginile aurite 
Pe armatele razboinicilor 
Pe coroana regilor 
Scriu numele tau 
 
Pe jungla si desert 
Pe cuiburi si pe narcise 
Pe ecoul copilariei mele 
Scriu numele tau 
 
Pe minunile noptilor 
Pe painea alba a zilelor 
Pe anotimpurile logodite 
Scriu numele tau 
 
Pe toate carpele mele de azur 
Pe iazul cu soare mucegait 
Pe lac cu luna vie 
Scriu numele tau 
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Pe campuri pe orizont 
Pe aripile pasarilor  
Si pe moara umbrelor 
Scriu numele tau 
 
Pe fiecare suflu de aurora 
Pe mare pe vapoare 
Pe muntele dement 
Scriu numele tau 
 
Pe spuma norilor 
Pe sudorile norilor 
Pe ploaia deasa si fada 
Scriu numele tau 
 
Pe formele stralucitoare 
Pe copotele culorilor 
Pe adevarul fizic 
Scriu numele tau 
 
Pe potecile trezite 
Pe drumurile deschise 
Pe pietele care dau pe dinafara 
Scriu numele tau 
 
Pe fructul taiat in doua 
Al oglinzii si al camerei mele 
Pe patul meu cochilie goala 
Scriu numele tau 
 
Pe cainele meu gurmand si tandru 
Pe urechile sale ciulite 
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Pe laba sa stangace 
Scriu numele tau 
 
Pe trambulina usii mele 
Pe obiectele familiare 
Pe revarsarea focului binecuvantat 
Scriu numele tau 
 
Pe orice carne acordata 
Pe fruntea prietenilor mei 
Pe fiecare mana care mi se intinde 
Scriu numele tau 
 
Pe geamul surprizelor 
Pe buzele atente 
Mult deasupra tacerii 
Scriu numele tau 
 
Pe refugiile mele distruse 
Pe farurile mele daramate 
Pe zidurile plictiselii mele 
Scriu numele tau 
 
Pe absenta fara dorinta 
Pe singuratatea goala 
Pe treptele mortii 
Scriu numele tau 
 
Pe sanatatea reintoarsa 
Pe riscul disparut 
Pe speranta fara amintire 
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Scriu numele tau 
 
Si prin puterea unui cuvant 
Imi reincep viata 
M-am nascut ca sa te cunosc 
Ca sa te numesc 
Libertate.  
 

Paul Eluard, Au rendez-vous allemand, 1945,  
Les Editions de Minuit 
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Jacques Prévert. "L'accent grave"  
(écrivain français 1900-1977) 

 
Le professeur 
Élève Hamlet! 
L'élève Hamlet (sursautant)  
... Hein... Quoi... Pardon.... Qu'est-ce qui se passe... Qu'est-ce 
qu'il y a... Qu'est-ce que c'est?... 
Le professeur (mécontent) 
Vous ne pouvez pas répondre "présent" comme tout le 
monde? Pas possible, vous êtes encore dans les nuages. 
L'élève Hamlet 
Être ou ne pas être dans les nuages! 
Le professeur 
Suffit. Pas tant de manières. Et conjuguez-moi le verbe être, 
comme tout le monde, c'est tout ce que je vous demande. 
L'élève Hamlet 
To be... 
Le professeur 
En Français, s'il vous plaît, comme tout le monde. 
L'élève Hamlet 
Bien, monsieur. (Il conjugue:) 
Je suis ou je ne suis pas 
Tu es ou tu n'es pas 
Il est ou il n'est pas 
Nous sommes ou nous ne sommes pas... 
Le professeur 
(excessivement mécontent) 
Mais c'est vous qui n'y êtes pas, mon pauvre ami! 
L'élève Hamlet 
C'est exact, monsieur le professeur,  
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Je suis "où" je ne suis pas 
Et, dans le fond, hein, { la réflexion,  
Être "où" ne pas être 
C'est peut-être aussi la question. 

Ce texte est extrait de Paroles 
Gallimard, 1949. 

(ISBN 2-07-036762-2) 

 
 

Jacques Prévert. "Accentul grav" 
(1900-1977) 

 
 
Profesorul 
Elev Hamlet! 
 
Elevul Hamlet (tresarind)  
... Ah... Ce... Pardon.... Ce se intampla?... Ce se petrece?... Ce e?... 
 
Profesorul (nemultumit) 
Nu puteti raspunde "prezent" ca toata lumea? Imposibil, 
sunteti inca in nori. 
 
Elevul Hamlet 
A fi sau a nu fi in nori! 
 
Profesorul 
Ajunge. Ce atatea ifose. Si conjugati-mi verbul "a fi" ca toata 
lumea, e tot ce va cer. 
 
Elevul Hamlet 
To be... 
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Profesorul 
In franceza, va rog, ca toata lumea. 
 
Elevul Hamlet 
Bine, domnule. (Conjuga:) 
Eu sunt sau eu nu sunt 
Tu esti sau tu nu esti 
El este sau el nu este 
Noi suntem sau noi nu suntem... 
 
Profesorul 
(excesiv de nemultumit) 
Dar tocmai tu nu esti pe lungimea de unda, biet prieten!  
 
Elevul Hamlet 
Este exact, domnule profesor,  
Eu sunt unde eu nu sunt 
Si, in fond, eh, daca ne gandim bine,  
A fi unde a nu fi 
Poate ca si asta e intrebarea. 
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DESPRE CONCURS IDC  
 
 
 

Acum, în 2014, ajuns la ediția a V-a, Concursul de debut literar 
„Incubatorul de condeie” am putut demostra că fără susținere 
instituțională și fără sprijin financiar se poate realiza un proiect dedicat 
scriitorilor aspiranți, oamenilor talentați de orice vârstă.  

Anual, în perioada Octombrie – Decembrie, se desfășoară cel mai mare 
concurs de debut literar organizat în mediul online, sub egida proiectului 
AdLittera.  
 
Competiția „Incubatorul de condeie” este reluată anual, la nivel naţional și 
este deschisă tuturor scriitorilor care nu au debutat încă, amatori ale 
căror lucrări nu au mai fost publicate în volume proprii sau în culegeri, cei 
interesaţi putând să-şi înscrie manuscrisele într-o competiție 100% 
privată. Vezi Regulament. 
 
Organizatorii, alături de Partenerii concursului, premiază cele mai 
creative și originale lucrări literare antologând textele. Juriul este compus 
din scriitori profesionişti, din specialişti în comunicare şi dintre 
„condeiele” care s-au făcut remarcate la ediţiile anterioare ale concursului. 
Aceștia selectează lucră-rile și le propun publicării în Antologia IDC.  
 
Reamintim celor care au participat dar și celor care se vor înscrie pentru 
prima oară la IDC despre Atelierele de Creative writing pe care le 
organizăm în perioada înscrierii în concurs.  
 

 
 
 
 

Ciprian Burcovschi, Fondator/PDG AdLittera  

http://idc.adlittera.com/regulament/
http://idc.adlittera.com/juriu/
http://idc.adlittera.com/atelier/



