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a nins și atât

Carmen Firan s-a născut la 29 noiembrie 1958
la Craiova. Din 2002 se stabilește la New York.
Membră a Uniunii Scriitorilor din România,
membră a Societății Poeților Americani și a PEN
American Center; co-editor al revistei Interpoezia –
New York. Opera sa apare în traducere în reviste,
antologii sau volume în SUA, Franța, Anglia,
Irlanda, Polonia, Israel, Canada, Germania, Suedia.

Carmen Firan (S.U.A.)

„În poemele lui Carmen Firan există o singurătate
de ordin metafizic, singurătatea unui timp sterp... o
stare de tânjire psalmică se face adesea simțită. Senzația
de pustiire și pustiu provine, în sfârșit, din
contrapunerea peisajului sufletesc propriu celui cu tentă
socială” (Dan Cristea)

în care încap pe jumătate
cu un umăr
în dosul aripii deformate

prin sufletul meu
coboară
uneori dumnezeu
cu pieptul simt
cum pământul ajunge mai greu
apăsat de călcâiul lui
prin al meu
pe cerul acum mai ușor
o linie singură
o sabie va cădea

cum într-o dimineață
ai da la o parte perdeaua
și ai descoperi că a nins

da, trupul meu
îți face o vizită
trage perdeaua,
trage-ți sufletul
la perete

deasupra nevăzutelor
rămân deasupra casei
pe acoperișul împărțit la doi
să număr schimbările la față
ale copacului

toamna se întoarce în tablou
își strânge copacii în valiza cu păsări
nedumerirea în falduri de păianjen
noiembrie
frumosul
atât de crud
sfârșim
prin a fi
doar numele noastre

rămân sus
deasupra nevăzutelor

formă

perdeaua ți se înfășoară
pe gât

tristețe
noapte cu strigăt și carte
eu privind pe deasupra
ceștii albastre

desfrunzirile
ce morți blânde
când nu se mai plânge
când nu se mai doarme
cu frumusețea închipuirilor
în minte

gâtul meu mai lung și mai alb
se așază singur sub ea

ce poți tu să faci mai mult
ce poți tu să mai faci
a nins și atât

noiembrie

Gabriel Stan

Revista murală Aisberg

să rabd toți acești cai
devastând orașul
sau coborând să-mi golesctrecerea prin
turn,
lacătul nu ești tu
umbra înghițită de cer nu ești,
omenește-mă,
să intri pe vârfuri,
rugul din brațe ți-l las pe prag
aerul arde
rabdă sau izbește
cuvintele de zid
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