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Poezia transcende graniţele

Primul volum din Firework Poems a fost publicat
în anul 2000, după care au urmat antologii de poezie
japoneză modernă în limba engleză, aşa cum erau
planificate de la început, care au apărut din trei în trei
ani. De atunci au trecut aproape optsprezece ani.
Asociaţia Poeţilor din Kansai a fost înfiinţată în
1994, când a fost creat şi planul seriei de traduceri în
limba engleză, în speranţa creării unei legături a
Asociaţiei Poeţilor din Kansai care să promoveze
schimburile culturale şi un pod între ţările străine şi
ţara noastră.
Din fericire, noi existăm acum şi datorită
continuării acestui proiect ce ne dă puterea de a crea.
Recent, eforturile noastre au fost recunoscute prin
publicarea în limba română a unui întreg volum.
Creaţia noastră a fost lăudată şi de Preşedintele
Asociaţiei Internaţionale a Poeţilor, şi de mulţi alţi
poeţi străini, precum şi de cei din ţara noastră.
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De asemenea, în presa italiană au apărut cronici
favorabile.
Seria Firework poems este în acelaşi timp listată în
mai multe biblioteci din mai multe ţări.
Astfel, cele şapte volume marchează paşii istorici
ai Asociaţiei şi ai poeţilor săi, şi a devenit una din
tradiţiile sale.
Pasiunea aprinsă a poeţilor noştri face ca ei să-şi
dorească “exportul” creaţiei lor în alte ţări. Cuvintele
şi frazele poeziei lor, intensificate de retorica poetică,
trec dincolo de limba maternă spre lumea largă.
Aceasta a fost realizată prin traducerea pe care o
găsiţi în această carte.
Aş vrea să exprim mulţumirile mele tuturor
traducătorilor şi în mod special domnului Norman
Angus pentru angajamentul său în acest proiect chiar
de la prima ediţie, ca singurul traducător ne-japonez.
Sper cu sinceritate că această carte va traversa marile
oceane şi va fi citită şi apreciată de mulţi oameni din
toată lumea.
SAKO Mayumi
Director Şef al Asociaţiei Poeţilor din Kansai
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Floare de Foc
Dedic această traducere în limba română
primului copil născut după Marele cutremur şi
tsunami din 11 martie 2011,
HASHIMOTO SHIORI
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ARIMA Takashi
Pălăria albastră

Păstrând albastrul Mediteranei,
Soarele străluceşte luminând
tot anul,
Şi trandafirii de Rodos
Se leagănă înainte şi înapoi.
În primul veac înainte de Hristos,
insula a fost guvernată de Romani,
Apoi invadată de Perşi,
De Saracini, de Veneţieni,
Şi-n a doua jumătate a veacului al
XIX-lea înainte de Hristos,
Anexată de greci, aşa cum
spune istoria.
Peste toată insula
Se revarsă umbrele celor morţi,
Conduşi cu turbulenţă
de oameni, unul după altul.
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Vechile împrejurimi sunt pline
de casele de locuit
Ale conducătorilor învinşi demult,
Ale regilor ordinului Sfântului Ioan.
Mai târziu ele au devenit
casele italienilor de Savoya,
şi ale membrilor familiei lui Mussolini.
După ani, după această călătorie
Îmi iau cu mine
mireasma pălăriei albastre
din dulap,
Cumpărată cândva din
insula Kos –
Aceasta-mi aminteşte
de frumoasa pardoseală
a mozaicului,
Şi de minunata ceramică
de Japonia.
Acum la cei optzeci de ani ai mei,
Îmi pun pălăria mea
albastră ca Marea Egee,
Ca să mă plimb
pe vechile străzi din Kyoto.
14

Kyoko
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ATARUSHIMA Shougo Nakashima
Shougo
Kyoko

Kyoko cea melancolică,
a fost doamna mea.
S-a sinucis în ianuarie 2016,
ca şi cum ea ştia viitorul.
Acum când mă duc la spital,
un bătrân de-aceeaşi credinţă cu Kyoko,
Doctorul care a spitalizat-o.
mă acuză,
ca să o separe de mine.
Adesea ea îmi spunea: „Tu
eşti tot ce am”,
Dar, în modestia mea,
nu am înţeles cu adevărat.
Dacă ea acum ar fi
un nou pacient
ar fi pusă în „grupul nou”.
O femeie delicată care s-a sinucis,
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Pentru că această viaţă
n-a fost de ajuns –
aceasta a fost doamna mea.
În plus, îmi amintesc
spunându-mi că în Budism
„Sinucigaşii lasă munca neterminată, aşa că
ei se reîntorc ca ei însuşi
să încerce din nou”.
Dacă ar fi să mor, aş încerca să fiu Kyoko.
Dacă ar fi să pornesc din nou
în aceeaşi lume paralelă,
voi încerca să completez
mariajul meu nefinalizat,
Pentru că Kyoko a fost doamna mea.
Când am vizitat vechea şcoală elementară
unde Kyoko şi-a petrecut
copilăria ei tiranică şi turbulentă,
Am simţit din nou provocările
admiraţiei de adolescent
pentru fata care-şi ţinea întotdeauna
degetul în gură,
atunci când se afla în corul şcolii şi cânta,
Sau când se afla la vreun alt eveniment.
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Conform credinţei budiste,
Dacă ar fi să mă nasc din nou,
În acelaşi timp, în aceeaşi oră,
Împreună cu aceeaşi colegi de clasă,
în lumi paralele, va fi acelaşi lucru pentru
mine.
Acest timp al refacerii, eu
trebuie să-l fac, să încep din nou.
Voi îndrepta trecutul meu,
Voi completa munca mea.

19

ENDO Kazue
Pe drum

În vârful pantei, un spital,
Şi în timp ce privesc caldarâmul
în pantă al locului de parcare,
O femeie tânără îşi ţine faţa în palme,
Ascunzându-şi lacrimile ce curg.
Pentru o clipă mi-am ţinut respiraţia,
Şi-apoi, instinctiv, am luat-o în braţe.
Ah, femeie sărmană! O tragedie, desigur.
Ea şi-a îngropat faţa în umărul meu stâng,
Şi a început să plângă foarte tare;
Am mângâiat-o pe spate, iar şi iar,
Înghiţindu-mi cuvintele nerostite.
Suspinul ei se revărsa
din tot corpul ei răvăşit,
Şi-o dulce mireasmă a tinereţii
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plutea prin părul ei negru.
Atâta tristeţe! mi-am spus
Şi-am ridicat ochii spre cer.
Cerul era albastru, fără nori.
Un cer atât de clar,
Rănea prin contrast durerea ei.
Şi-a ridicat spre mine ochii înroşiţi de plâns,
Şi-a rostit cu toată puterea: „Tatăl meu…”
Apoi a continuat să plângă.
Două femei au trecut pe lângă noi
discutând cu veselie –
Nu ştiu cât timp ea a stat
în braţele mele,
Dar ne-am despărţit fără să ne privim.
Azi, am fost profund tulburat
când am auzit,
că rezultatele analizelor mele
nu sunt bune.
Şi totuşi mă ajută să ştiu
că pot încă îmbrăţişa o persoană
aflată la durere.
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