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Adriana-Rodica Barna
Sensibilă şi discretă, îşi ancorează poezia într-o filosofie de viaţă cu nuanţe pesimiste, insinuând în
poezie o continuă luptă de supravieţuire, oferind chiar un model literar în "Manual de supravieţuire",
Editura Eminescu 1994. Aparţine postmodernismului, atât prin frondă, cât şi prin încercarea de
depăşire a limitelor literare.
Poeta este născută într-o familie de intelectuali cu aplecare spre lectură (21 august 1952 la Bistriţa).
Studii postliceale de turism 1974 - 1975 la Bucureşti, în paralel urmează cursul de Istorie şi Teorie
a Artei sub conducerea lui Ion Frunzetti, urmate de cursurile Universităţii de vară la Sibiu, sub
patronajul spiritual al lui Constantin Noica, iar după Revoluţie, în 1994 - 1995 modulul I de studiu:
Semiotica la American University by Mail - Bucureşti.
Redactor la publicaţia social-culturală "Cadran" (1990-1994), apoi în 1997 redactor al paginii de
cultură la cotidianul "Actualitatea" din Bistriţa. Desenator tehnic, pedagog, recepţioner de hotel,
galerist, în prezent este custode - artă contemporană la Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Scrie şi publică poezie încă din anii de liceu în revistele literare din ţară. Debutul timpuriu a fost în
revista "Primii paşi” a Liceului Andrei Mureşanu, apoi, datorită unor premii obţinute la concursurile
dedicate autorilor fără volum publicat (Premiul I la Concursul Andrei Mureşanu, premiul II la
concursul Tudor Arghezi, premiul “Caiete botoşănene" la Concursul “Porni Luceafărul" - Botoşani)
revistele literare importante au găzduit grupaje de versuri ale autoarei.
Debutul în volum are loc în anul 1994 cu "Manual de supravieţuire" Editura Albatros - volum
premiat în 1995 cu Premiul Salonului de Carte de la Cluj şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România.
"Concurs de împrejurări" şi "Arcimboldo & Comp"- două piese de teatru au fost publicate în 1999.
“Speaking the Silence " - antologia poemului în proză românesc alcătuită de Adam Sorkin de la
Penn State University cuprinde şi poeme ale autoarei. (Polirom 2001).
În 2002 a predat la "Cartea romanească" poemele în proză alcătuind volumul "Respiraţie gură la
gură", carte rămasă nepublicată

2010 e anul apariţiei volumului "Lentile de contact " - poeme în proză însoţite de
comentarii şi audiobook - editura Charmides.
Pentru conformitate, editura a consultat: ”Scriitori români la frontiera Mileniului III - Dicţionar critic“.

N-am destule guri să mulţumesc:

lui Gelu Vlaşin pentru "Reţeaua literară" care mi-a permis
să mă reinventez,
lui Liviu şi Georgianei Cotuţiu care i-au dat cărţii o formă
şi m-au împins de la spate, când am avut nevoie,
lui Gavril şi Mihaelei Ţărmure care mi-au aşteptat poemele
câţiva ani buni, până s-au copt,
prietenilor şi duşmanilor care şi-au împrumutat vocea
pentru a-mi citi poemele pe audiobook.

Gri neutru şi roşu aprins

Cerul e o materie gri, vâscoasă care stă să pice peste oraş.
Omul de serviciu scutură mopul, sala de gimnastică e udă
nu se mai văd deloc urmele tenişilor, copiii vor intra imediat.
După ce a tăiat tulpinile doar atât încât să silească planta
să dea lăstari noi din rădăcină, Augurul a plecat
să scotocească în lada cu scule a decedatului.
Doamna Gabi aranjează în vitrine cioburile găsite
în ultimul sit arheologic în care a săpat.
Eu am amintiri redundante din călătorie, închid cartea neagră
a lui Orhan Pamuk şi deschid fortăreaţa albă.
Intră Edward îmbrăcat în roşu şi îmi povesteşte
Cum era la Danzig sub ocupaţia germană, când nemţii deţineau poliţia
iar polonezii care deţineau poşta au fotografiat
maşina de scris germană care transforma textul într-unul codificat.
Fac imediat legătura cu poemele în limba spargă ale Ninei Cassian.
Nu îi spun, că oricum, el nu ştie nici româneşte şi dacă i-aş recita:
“te-mboridez guruva…” nu ar înţelege.
Îmi livrează o poveste despre Abhazia, ar putea să vorbească
despre cele nouăzeci şi cinci de ţări prin care a trecut
în calitate de fotograf de război. Are chef de vorbă.
Îmi pune de pe youtube un film aparţinând domeniului public;
personajul vine la poliţie şi spune: am venit să raportez un omor,
al cui – întreabă poliţistul... al meu, am fost asasinat.
Ecranul se face tot mai negru şi vocile se estompează uşor.
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Cuba

Pe peretele grajdului stă scrijelit cuvântul: Cuba
iar calul nu îl citeşte, ca şi când nici n-ar fi fost scris vreodată.
Vijelia a smuls acoperişul grajdului, blocuri înalte au rămas
fără ţigle, a intrat ploaia prin case şi biserici, cei care stăteau
în genunchi la ora aceea au ridicat privirea spre cer,
iar cerul li s-a arătat brusc gol goluţ, ploaia le-a biciuit feţele
de parcă filmul lui Tarkowski ar fi fost un model pentru întâmplare,
de parcă s-ar fi tras încă o dublă pentru un film pus deja
în circulaţie cu multă vreme în urmă.
Chiar în timpul acela Dan-Claudiu Vornicelu s-a aruncat de pe geam
iar hoţii de buzunare din Gara de Nord se uitau şi spuneau:
l-am văzut cum trecea zilnic, eu l-am cunoscut mai bine, eu îl ştiam...
Vijelia nu i-a atins pe cei care s-au adăpostit în Casa Poporului
jucându-se jocuri de societate, pregătind un masacru.
Pe bulevard, după furtună, cetăţenii umili ai oraşului
adună florile de tei căzute pentru ceai, în urma lor vin cei cu securi
care tăiau crengile mari, le fac stive, lemne de foc pentru la iarnă,
mai bune decât geamurile aruncate de cei care îşi pun termopane,
iar după ei, vin echipele de la Primărie să cureţe ce a mai rămas.
Rămâne în aer un miros curat de tei, Dan-Claudiu Vornicelu copil
cântă la o vioară trei sferturi alături de profesorul lui,
calul din grajd mă priveşte din fotografie, în mintea mea
se rupe un stâlp de înaltă tensiune.
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Maci în cana din care bei apã

Ea desenează un portret, cu pixul pe o batistă,
seamănă cu „Mica Pariziană„ care priveşte spre un zeu absent;
afară macii cresc în pâlcuri, fragili, udaţi de ploaie, direct pe bastion.
Spitalul e plin de gemete, perfuzii, bolnavi şi aparţinători.
O pisică fuge purtând în gură un tampon plin de sânge
aruncat împreună cu acele şi bandajele din sala de operaţie;
un nor de emoţii se profilează compact ca o orgă într-o cutie expresivă,
urcă razant la întâlnirea cu alt nor ce aduce cu un dromader obosit.
Într-un lexicon al puterii cuvintele se înşiruie golite de miez.
Cuvintele care exprimă slăbiciunea prind putere.
El caută pe net locul unde e îngropat Jimmy Hendrix,
Apoi Humphrey Bogart, apoi Marlene Dietrich.
Găseşte un cimitir plin de urne şi oseminte ale actorilor, regizorilor,
producătorilor, scenariştilor, operatorilor,
un fel de Disneyland pentru morţi, aşa spune el că e lumea
celor care s-au transpus şi au încercat să fie altcineva decât erau odată
Închide laptopul şi priveşte spre salon, în adâncime, nu spre cineva anume.
Timpul curge circular, ajungem la punctul din care am plecat,
la cruda realitate pe care o evităm uneori, făcându-ne că nu o trăim.
Sunt îmbrăcată cu tricoul lui Victor, mă piaptăn, mânerul periei se rupe,
îmi fuge pământul de sub picioare, călătoresc fără să fi plecat undeva.
Pe noptiera de la capul patului, lângă fructele din pungă,
ea aşează un pliant pe care o iehovistă i l-a dat pe stradă. E conturat un om
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văzut din spate şi cu litere mari, albe, la picioarele personajului scrie :
VA SUPRAVIEŢUI ACEASTĂ LUME ?
El e pregătit să iasă, spune că dacă ar fi să aleagă, ar pleca în iad,
că nu şi-ar dori să fie toată eternitatea lui: singur.
Râde, râd şi eu.
Mă uit la ceas.
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Memoria lui Bergson, semnez de primire

Circul pe jos cu „Materie şi memorie”, mă însoţeşte Bergson
mă întreb câtă memorie are paharul din care tocmai am băut apă,
o cotesc la dreapta şi chiar în colţ mă salută cu „Sărut mânuşiţele”
un pitic, pe care, dată fiind situaţia, îl privesc de sus, deşi nu mi-aş dori,
îi răspund cu „Bună ziulica” şi îl botez în gând Margaret, ce i-o fi venit
să mă salute, nu ştiu, că nu ne-am mai văzut până azi, trec de el şi
traversez alături de o fată cu piciorul în ghips încălţat într-un papuc de casă.
Pentru că e timp frumos, soarele poleieşte oraşul care se umple brusc
de nelinişti metafizice. Casele par mai verzi, mai roşu coca-cola,
iar tufele de merişor japonez au muguri ce stau să pocnească.
La colţ lângă WC-ul public trece o maşină
condusă de un copil de vreo cinci ani, lângă el, fratele mai mare,
şi el de vreo treişpe - paişpe ani dă indicaţii. Îi pun în gând numele Henri,
scot repede telefonul şi pozez maşina din spate.
Parcă am intrat într-un film de desen animat în care personajele
nu pot nicicum să moară. Eu ce rol joc? Am eu oare memorie genuină?
Îmi arunc ochii pe un avizier, văd un afiş: „Cumpărăm păr”, trec de el
mă uit în asfalt să nu calc în vreo groapă, oare gropile au memorie?
alerg din ce în ce mai repede, se face ora la care voi fi căutată
de poştăriţa care aduce ziarul de la abonament, facturile şi avizele,
trebuie să ajung să semnez de primire.
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Remix în piele de crocodil

Fetele de la înrămări îmi fac o invitaţie, mă cheamă la masă,
în spatele ghişeului, au ouă roşii, drob, friptură, cozonac şi şampanie,
Eu le dau în schimb să îşi scaneze fotografia lui Nicolae Steinhardt,
în ultimul lui discurs public, ţine pumnul ridicat, e concentrat,
vorbeşte despre PROSTIE, e viu ca mine şi ca tine,
fotografia alb-negru e un pic îngălbenită, imaginea lui e plină de viaţă,
trupul lui care se micise purta un suflet de trei ori mai mare,
sufletul lui nu avea deloc coajă, dacă stăteai la doi metri distanţă
simţeai că îl înghesui, deşi nu ştiai bine până unde ţine;
pun fotografia la loc în geanta din piele de crocodil făcută în Camerun,
pe care am promis că i-o las moştenire lui Sandu dacă mor mai repede decât el.
Are un compartiment pentru manuscrise, unul pentru ţigări, pentru stilou, pentru bani,
fetele vin să pipăie protuberanţele, pielea care înspăimântă, chiar fără animal înăuntru.
Ies şi mă gândesc la oul „de aur” pe care l-am curăţat şi l-am mâncat.
Mă duc aproape să văd primul „Dacia Duster” adus în oraş.
Cei de la reprezentanţă nu lasă încă pe nimeni să se apropie.
Mă uit prin sticla geamului, apoi îmi scot rujul şi mi-l plimb pe buze
uitându-mă în geam ca într-o oglindă.Văd undeva în spatele meu
rondoul cu gazon unde Pia aleargă cu cele o sută treizeci de kilograme ale ei
înalţă un zmeu primit din America,
iar Victor, care îi ajunge până spre genunchi la cei nici trei ani pe care îi are
aleargă după ea înainte şi înapoi:
„Pia, Pia, dă-mi şi mie te rog să ţin zmeul de sfoară”– spune el
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cu o lacrimă în colţul ochiului, ”lasă-mă şi pe mine, te rog”,
„tu eşti mic, aici trebuie putere”, îi spune bunica ţinând întinsă coarda
şi privind prin lentila ochelarilor de soare
cum zmeul se arcuieşte în vânt.
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Comedia ororilor la scara B

Vecinii de pe scara mea s-au trezit într-o zi din primăvara asta geroasă
că joacă în „Visul unei nopţi de vară”,
s-au sculat dimineaţă îndrăgostiţi fiecare de altcineva.
Ofiţerul îmbrăcat în kaki face acum amor cu vecina de la III
o femeie mută, îi aud la closet cum îi dă ordine: la stânga-mprejur,
pe loc repaus... ea tace sugestiv, elevul de la liceul de construcţii
se iubeşte pe el însuşi, la alt etaj... gospodina prepară o mâncare pipărată tare
iar noului ei amant îi curg lacrimile, iese înlăcrimat la cumpărături,
îmi spun că e om în toată firea, ar trebui să îşi înghită lacrimile
şi să spele maşina cu alt detergent, domnul inginer se abţine cât poate
îşi pândeşte nevasta când iese dimineaţa şi dă din cap atunci când ea se pierde după colţ,
fosta balerină merge la biserică, fiecare cu iubirile lui, dormi Kundalini, dormi,
manelistul dă muzică la tot cartierul e înnamorat pe internet de o negresă din Bronx,
doi pensionari din familii diferite îşi povestesc lucruri pe care le ştiu deja,
le-au trăit separat, aceleaşi fapte, niciodată altele, o viaţă ca altă viaţă...
unii se adulmecă dacă se întâmplă să treacă unul pe lângă celălalt
precum câinii pribegi care nu au avut niciodată stăpân,
administratorul care iubeşte cifrele şi banii a făcut o donaţie,
vai ce fapt inedit... în paralel, la scara vecină, lumea a rămas cum era,
„o groapă-n văzduh, acolo patul nu-i strâmt”, Paul Celan mă aşteaptă
deja transparent,
în Chile după cutremur lumea încearcă să se împace cu Pacificul
care le-a luat casele,
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iar pe maidanul cu nori, vis-a-vis de blocul nostru din România
ninge abrupt
Ies în stradă, mă ninge o ninsoare urâtă şi tenace,
răceala fiecărui fulg mi se aşează direct pe oase.
Pun pe pilot automat şi paşii mă duc înspre destinaţie.
Încetinesc.
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Răspuns

Cât ţi-am iubit
cămaşa fratelui tău
purtată în război
printr-o Transilvanie plină de spaime
şi dulapul cu pulberi fine
aşezate pe cartuşele de vânătoare
şi mai apoi cuvintele
pe care nicicum nu puteai
să i le mai scrii,
când pe mormântul duşman
puii aricilor pe care noi i-am văzut
călcau tufa de măcriş înrourat
amar şi bun,
verde şi bun
ca sângele animalului de jertfă.
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Ieşirea din somn

Iată-l cum vine el cu biletul de călătorie,
a renunţat cineva, pot să călătoresc pe locul lui,
(voi sta întinsă toată noaptea, voi pribegi prin Valparaiso,
sau voi vedea de deasupra Caucazul cum străpunge perdeaua de nori,
voi spinteca un vis culcat pe un aşternut murdar);
conductorul va spune mantra COCA-COLA sau PUFARIN
şi mă va privi ca un hipnotizator cu un surâs plin de nuanţe,
din care voi deduce brusc că am fost de-a dreptul lucidă
în interiorul somnului meu.

El
deschide uşa cu repeziciune, suim în vagon,
mă invită la dans, nu numai că nu mai pot trece călătorii,
iar bagajele se adună într-o grămadă, sunt bagajele tuturor,
controlorul e la capătul culoarului,
ce înghesuială, pe lângă noi unii se furişează, alţii se împing,
o fetiţă stă în uşa closetului, nici nu iese nici nu intră,
priveşte fascinată cum ne rotim, noi încurcăm circulaţia,
băiatul de la vagonul - restaurant nu poate să îşi distribuie marfa,
ne învârtim uşor, tot mai lin, în acelaşi cerc,
ni se cere un singur bilet de călătorie, pe care, nu avem timp
să îl arătăm nimănui
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(mişcarea de jur - împrejurul unei idei, sensul e învăluit aşa cum cuvintele
parează spunerea, cum percepem intervalul gol dintre sunete, cum visul
ne înzestrează cu momente în care nu pricepem nimic până la ieşirea din somn),
tavanul se aşează încet pe calea ferată, în direcţia bună de mers,
în sensul acelor de ceasornic, peste lumina adusă de zori,
farfuria strălucitoare e aruncată direct în numele tatălui,
departe, unde se desface bezna în fâşii, mai departe chiar,
în tării, peste graniţă, acolo unde nu mai poate fi văzută chiar cu ochii deschişi,
acolo pe teritoriul penumbrei, spre dreapta, mai încolo, afară din peisaj.
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BURHAN SERVICE

Vis-a-vis, stă o maşină cu două roţi pe asfaltul carosabilului
şi două roţi pe trotuar. Scrie pe ea:
BURHAN SERVICE
Cântare electronice, Case de marcat
SISTEME DIFERITE:
Poeţi, prozatori, dramaturgi, pictori, muzicieni
Titu, stradă, număr
ROMÂNIA
Măi să fie, zic, dacă urc în ea, intru în mintea lui Ion Burhan.
Dacă vreau să ştiu exact ce greutate am, dacă vreau
să îmi pună o ştampilă pe mâna cu care îmi scriu numele.
Alături e o maşină care ridică apa cu termen de garanţie depăşit.
Dacă urc,… nu văd bine numele, adresa e din Paris, la o mansardă.
Lângă ea, pe domeniul public fără să plătească parcarea
stă o limuzină cu patru uşi laterale, lungă albă,
aproape de nefolosit. Înăuntru aşteaptă şampania pusă la rece
pe care ţi-e frică s-o bei, ca să nu pierzi momentul.
Dacă deschid uşa asta intru în mintea lui Breban.
E coadă la maşina pe care scrie simplu: John Malkowitch.
iar intrarea în mintea lui e gratuită,
poate pentru că fiecare român ar vrea ca România să fie un stat american.
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Au intrat în mintea lui cam un milion de oameni şi au ieşit
circa 90 la sută. Adică cei care au rămas înăuntru au devenit
John Malkowitch.
Intru des în mintea Adei şi instantaneu Ada intră în mintea mea.
nici nu trebuie să călătorim, avem intrări separate.
De curând am deschis uşile unora: Salman Rushdie, Komartin, Anne Sexton.
Sunt dintre aceia care nu stau cu limitele la vedere, are rost să urci.
te poartă în lumea lor ca şi când ai coborî trepte în memorie;
aici am găsit pe unii care au călătorit cu mine de-odată.
Călătoriile astea te costă puţin, îţi fac şi plăcere, dacă la sfârşit,
într-una dintre aceste călătorii, când te aştepţi mai puţin
îţi dai viaţa.
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O zi obişnuită de muncă

La ora la care trece vaporul pe lângă insulă
Paznicul de Far salută cu un semnal luminos, chiar dacă e miezul zilei.
E precum acarii din gările mici care ridică fanionul
la plecarea din staţie a vreunui tren.
Stă într-o cămăruţă mică, la care se ajunge urcând o scară abruptă.
destul cât să încapă în ea un acvariu imens cu peştişori prietenoşi
şi cu un decor subacvatic recompus după anotimp.
Pentru că are fotofobie camera e zugrăvită în negru,
Astfel ierburile par a fi hieratice în lumina artificială,
iar pe singura banchetă din încăpere
se află un prosop roşu cu un soare galben pe cerul albastru.
Dimineaţa, la ora la care muncitorii încep lucrul în fabrici
îşi pune meticulos costumul de scafandru şi intră în acvariu.
Mănâncă pui de caracatiţă vii, se hrăneşte şi cu peştii care se lasă prinşi
Îşi spune: azi îl mănânc pe John sau pe Milli, mâine poate îi vine rândul lui Pi,
curăţă chiuveta din acvariu, apoi se aşează pe scaunul din acvariu
şi aşteaptă să vină vizitatorii. Pentru că locul e strâmt, vizitatorii
urcă unul câte unul şi încearcă să îi spună câte ceva (până la ora cinci,
că după acea oră are nevoie de intimitate) iar el,
pentru că e de cealaltă parte a peretelui de sticlă nu înţelege şi îi pune să repete.
Toţi cei care îl vizitează se întreabă de ce nu face scufundări în mare
dacă tot are atâta apă împrejur, dar el nu şi nu, chiar în concediul de odihnă
el tot în acvariul personal face câte o călătorie zilnică.
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Când îşi scoate costumul de scafandru, Paznicul de Far priveşte vapoarele,
dar începând de anul acesta semnalele luminoase sunt SOS-uri
care par a fi adresate cuiva.
Dacă treci înot până la Far să îi aduci veşti de prin lume, ţi se pare că SOS-ul
ţi se adresează ţie şi mergi degrabă să îl salvezi de propria-i lume.
Îl găseşti tot mai îmbătrânit, iar tu te simţi un intrus în tainica lui lume
compusă dintr-un singur om,
la care se adaugă vietăţile pe care întâi le dă nume, apoi le mănâncă.
Nici nu mai ştie unde s-a născut, sau cine îi sunt părinţii.
Locul e perfect, lumea e cea mai bună dintre lumile posibile,
linia orizontului e la locul ei, cerul tot mai întunecat,
iar uneori, costumul de scafandru îi ţine loc de piele.
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Lista de nume

Lui Evan, de la 0 la 1
În faţa magazinului de bijuterii, mai la dreapta
se află aşezat chioşcul de forma burţii unei gravide,
unde o tanti care stă mereu în picioare vinde plăcinte calde
umplute cu câte ceva, după sezon, după timp, după timpuri.
În dreapta, e un magazin second-hand de unde poţi adopta haine
cu tot cu povestea vechiului posesor. Preţuri mici, poveşti mari.
După ce cumpăr două plăcinte, trec să–i dau una de post
călugărului cerşetor care stă pe un scăunel, cu o hârtie agăţată de gât.
Scrie că adună bani pentru mănăstire.
Vis-a-vis de călugăr, bijuteriile din aur stau într-o vitrină diferită
faţă de cele din argint.
Îi dau plăcinta şi mă întreabă dacă să mă treacă pe lista donatorilor,
cu preţul pe care l-am dat pentru gustoasa plăcintă cu mac,
spun că nu pot să donez mănăstirii o plăcintă chiar dacă este de post
că să o mănânce sănătos, fără să mă scrie pe listă;
îmi aţintesc privirea pe colierele de aur alb şi îmi amintesc
cum seara, la închiderea magazinului gâturile pe care sunt agăţate
rămân golaşe într-o lumină albăstruie ce seamănă cu lumina de veghe.
Mănânc în timp ce merg şi scriu în gând lista cu numele interzise:
Elvis, Tuberon, Dormidont, Azazel şi nou adăugatul Michael,
care, se pare, e fără noroc.
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Până când se va numi şi el cumva, bebe dă cu piciorul;
a fost surprins şi fotografiat ducând mâna la nas.
Trebuie să scriu numele astea şi pe hârtie, să le şi văd
nu cumva să mă împiedic de ele când va fi ziua botezului,
nu cumva să rămână fără nume deloc,
nu cumva să se creadă că el, înainte de a se naşte
n-a vrut să se numească cumva...
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Augur în exerciţiul funcţiunii

Dimineaţa, după ce citeşte ziarele pe net
lipeşte hârtii peste alte hârtii şi le colorează;
Augurul povesteşte în birou
cât de apetisantă era doamna preuteasă,
ce forme rubensiene avea
şi apoi mai scrie o fişă a unui obiect.
Bea tacticos a doua cafea şi porneşte radioul.
Desenează o vignietă cu o sonerie în formă de sân,
urmând ca cel care sună să apese pe mamelon.
Se aşează apoi pe scaunul musafirului
şi povesteşte cum mergea în campanii
să înserieze obiectele de patrimoniu.
Pe timpul lui Ceaşcă
dimineţile erau parcă mai rumene,
circula însoţit de fotograful care luase râie
şi se scărpina până şi în biserică.
Fotografiile alb-negru
se îngălbeneau odată cu trecerea timpului,
obiectele primeau patina vremii,
iar oamenii mai mureau, uneori.
Recompune imagini şi le adaugă fotografiilor.
Afară plouă cu găleata,
muşteriii cârciumii de vis-a-vis
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sunt uzi-leoarcă, îi priveşte şi spune: hm…
Se pregăteşte să plece acasă,
dintre cele două viteze: încet şi foarte încet
o foloseşte azi pe a doua,
îşi şterge pensulele cu diluant;
în trecere pe culoar ne aminteşte tuturor:
Pe mine, când o să mor, să mă ardeţi
şi cenuşa să mi-o puneţi sub cap.

29

În timp ce directorul e pe teren

cotesc la dreapta după ce trec de poarta instituţiei.
Se ia după mine o femeie cu două plase grele din care ies
gâturile unor sticle de suc de doi litri jumate.
Intru la chimicale, intră şi ea, intru la librărie,
vine până în prag şi mă aşteaptă să ies.
Zice că are lapte de bivoliţă de vânzare şi brânză.
Îi spun că nu iau. Mulţumesc frumos, dar nu cumpăr.
- Doamna pentru care am adus nu e acasă
şi vreau să scap de greutate.
Dau să o ocolesc şi îmi aţine calea.
- Sunt curată, zice ea sentenţial.
Cedez, cumpăr o sticlă şi intrăm la o prăvălie
care are cântar, să împărţim brânza.
Stăm la coadă. iar când ne vine rândul
un peşte viu, dintre aceia puşi la vânzare
sare din acvariul plin de bulbuci,
face un salt disperat până pe mozaicul de pe jos
şi începe să se zbată ca peştele pe uscat.
Vânzătoarea dă să-l prindă, o ajută un om din mulţime.
îl înveleşte în şorţ şi vrea să-l pună înapoi
de unde a scăpat adineauri.
Cântărim brânza
cer şi peştele, care nici în cântar nu vrea să stea liniştit.
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Plătesc în două locuri. Ieşim, O iau la goană,
femeia rămâne în urmă să mai agaţe pe cineva;
ţin plasa cu peştele care dă semne de viaţă
lângă plasa cu de-ale gurii.
Alerg spre râu să dau drumul peştelui
până nu e prea târziu pentru niciunul dintre noi...

31

Cel mai tare festival de poezie

Lui Gavril Ţărmure, cu mulţumiri
Vin poeţii cei tineri, premiaţi şi adulaţi, o escadră dintre aceia care
construiesc un altar porno în jurul celebrului animal,
ne citesc
întâmplări din viaţa lor tumultuoasă,
urcă în sinagogă pe scenă şi privesc spre locul
în care era odată masa de circumcizie:
unul scrie despre vomă, altul scrie despre onanie,
despre fanteziile erotice cu doamne pe care nu le cunosc,
unii au înnoptat în crâşmă şi au cerut să fie eliberaţi dimineaţa, când
mahmuri fiind şi-au lăsat excrementele la locul faptei;
fetele au dat glas unor texte prin care îşi chemau iubiţii
şi se topeau încet precum un tipar de ceară lângă focul Gheenei,
O femeie tânără, rece ca o lespede de mormânt
îşi trecea mana descărnată peste sexul iubitului, iar el îngheţa pe loc.
Este invocat cu ostentaţie Dezosatul,
personaj central într-o nouă mitologie, iar acesta vine
şi le bântuie visele, atunci când sexul nu li se deschide;
e purtat în spinare de Slăbănogul care se plimbă la braţ cu Slăbănoaga.
Sunt plini de griji cotidiene, vor să spună lumii că ruşinea e pentru proşti.
E chemat un poet consacrat să I se arate că a rămas de căruţă.
O, tu Henry Miller, maestru al dezinhibării!
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O, tu poezie a tuturor poeţilor!
O, tu, cuvânt, idee, faptă!
O, vai, noi ceilalţi muritori de rând
Împuşcaţi de cuvinte care nu ne ucid,
Dar nici nu ne lasă să trăim,
Vai nouă şi vouă!
Poezia e pe mâini bune, aşa să ştiţi.
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Familia Popescu, după plecarea lui Cristian

Pe poarta mare de lemn vopsită într-un roşu pompeian,
deasupra soneriei, stă o avertizare: CÂINE RĂU.
Cum trec zilnic pe lângă geamul casei, am impresia că
intru subit în viaţa familiei acesteia, deşi nu o cunosc.
Trotuarul a fost înălţat, iar geamul se află la nivelul ochilor.
Ca să nu fiu indiscretă trec cu paşi repezi, dar
tot mi se imprimă pe retină un gest, o privire a vreunui casean,
un flash care scoate în evidenţă titlul vreunei cărţi din bibliotecă,
„Scientia nuova„ de Gianbattista Vico, sau o culegere de haiku-uri,
culoarea peretelui asemeni culorii pielii, măsuţa de corespondenţă,
fereastra care dă spre curte, tabloul cu ramă ovală, aurie,
pendulul care ticăie, gobelinul început şi uitat
pe canapeaua zdrenţuită cu picioare de leu,
o lucire a parchetului dat proaspăt cu ceară, scaunul de o formă androgină
care stă cu spatele la perete, ca un deţinut în faţa plutonului de execuţie,
o vază chinezească, un album deschis la o pagină cu valurile lui Aiwazovski,
tava de argint pe care stau două păhărele cu picior,
bomboniera, caţelul pufos de talie mică mişcându-se agale,
ciucurii oliv ai perdelei prinşi în bilele de lemn cu intarsii de sidef,
o fotografie alb-negru într-un suport, deasupra pianinei, lângă partituri,
pachetul de cărţi de tarot, un cuier-pom în care stă agăţată
o haină bărbătească la care remarc lanţul de la ceasul de buzunar.
Dacă trec seara prin faţa geamului pot doar ghici obiectele la locul lor
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în semi-întunericul care le ocroteşte, dar dacă trec ziua, cândva,
la o oră a după-amiezii, văd fără să vreau pe cineva care se mişcă
înăuntru. Azi, domnişoara Beatrice Popescu stoarce o lămâie
tăiată în jumătate pe o hârtie de turnesol, aşteptând efectul scontat.
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Război pe viaţă şi pe moarte

Îi văd pe cei doi adversari cum se războiesc
care să pătimească mai puţin,
care să ajungă mai aproape de ceea ce era odinioară,
care să plece mai departe de ţara în care nu mai pot locui,
care dintre ei iese mai sănătos din încercările Postului Mare;
fiecare aşteaptă greşeala celuilalt.
Se detestă simbolic, cântă cântece diferite,
fiecare suferă în intimitate;
amândoi îşi pregătesc zilnic armele
pentru o eventuală înfruntare provocată de celălalt.
Unul cere un pahar cu apă, iar peste şase luni
Celălalt spune că i-l va da cândva,
între timp ei există,
îşî trăiesc dramele şi spaimele după paravan,
se văd zilnic, iau acelaşi tren dus-întors.
Se salută, uneori îşi vorbesc fără să se privească,
alteori unul sloboade câinii din privire
care se întorc să îl muşte, să îl facă ferfeniţă.
Trăiesc amândoi ca două umbre pe o oglindă
ce nu poate fi spartă, iar în jur
lumea nu îi observă, de parcă nici n-ar exista.
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Bistriţa, la 12 fix după ora de vară

Cinci mirese cu voaluri albe aşteaptă în grupuri
să intre la cununia religioasă,
aparţinătorii duc buchete cu flori proaspăt tăiate...
Unii filmează, alţii prind clipa într-o fotografie,
mulţi vorbesc la mobil, de parcă ar vrea să fie în altă parte.
Tipul în jeanşi îşi caută lentila de contact
pe jos în faţa bisericii ortodoxe;
se apleacă şi se ridică, dă cu mâna, atinge asfaltul,
găseşte un bănuţ scăpat de un cerşetor,
apoi o gumă împachetată într-un fluturaş
cu o reclamă promoţională, mâna lui pipăie
ca şi când ar trebui să fie privire, nu atingere,
se retrage în faţa unui bocanc negru,
se uită spre în sus,
zgomotul şi fumul din ţevile de eşapament
îi opresc căutarea...
Parcarea se umple de motociclişti tatuaţi
Harley Davidson, Suzuki, corcituri,
câinii vagabonzi fug roată în jurul statuii
lui Liviu Rebreanu.
Motocicliştii intră in corpore în biserică,
îşi ţin căştile în mâini
iar preotul îşi face preventiv o cruce şi întreabă:
Care dintre dumneavoastră sunt mirii ?
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Mărăşeşti 2009, beznă şi manele

Domnul Mitică, şoferul, opreşte microbuzul la Mărăşeşti
oraş cunoscut pentru Mausoleu şi fabrica de clei de oase,
în parcarea aferentă mausoleului.
Cobor, mă simt de parcă aş fi mers cu vaporul, e noapte
şi singurele lumini vin de la crâşma numită “Berthelot“
unde se nuntesc unii, foarte veseli dealtfel,
îmbrăcaţi în costume care nu se şifonează.
Firma pe care scrie numele generalului
are două spade de neon încrucişate,
iar pe mercedesul negru lung care tronează în faţa intrării
sunt două păpuşi: mire şi mireasă, cusute una de cealaltă.
Încerc să fac o fotografie mausoleului care nici măcar nu se zăreşte.
Îmi vin în minte verii lui Nic: Bucă şi Beznă, asta pentru că
întunericul e aşa de dens încât nu se întrezăreşte nimic după gard.
Cred că voi dona localităţii 10 becuri să le pună în stânga şi dreapta.
Coada la closet e tot mai mică şi îmi pun aparatul de fotografiat în etui,
când mă atacă doi câini cerşetori aşteptând sandwichuri.
Sunt câini obişnuiţi cu maşinile, cerşesc precum oamenii, înţelegi ce vor.
Dau să îi ocolesc, dar se ţin după mine până la toaletă.
Un bărbat îmi spune că e ora la care se închide WC-ul şi cheia e la el.
Nu am timp să mă mir, nici nu vreau să mă rog de omul acela
dar nici să plec pur şi simplu.
Înjur în gând.
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Chiar azi până când domnul pensionar
dă de mâncare la porumbei pe terenul
de joacă al copiiilor…

Chiar azi până când domnul pensionar dă de mâncare la porumbei
pe terenul de joacă al copiiilor,
Moartea urcă la etajul IV şi bate la uşa familiei Polo Marco
ca şi când ar fi stat într-o rână la blocul de vis-a vis şi ar fi aşteptat
ca cineva să îi întrerupă digestia.
- Domnul Marco Polo e acasă?
- Nu, domnul e plecat în Nigeria,
lucrează de mult timp acolo,
pentru o companie de telefonie mobilă.
De obicei porumbeii din cartier îşi fac siesta în balconul meu
şi în balconul familiei Tofan Arist
care face parte din secta urlătorilor
şi îşi ţine întâlnirile de grup în apartament.
Domnul Marco Polo are privirea limpede, nepervertită
iar domnul Arist Tofan care e un om mic de statură
iese uneori în balcon şi întinde rufele spălate la uscat.
De deasupra se scutură o faţă de masă şi în balconul meu
cad firimituri şi un bilet pe care scrie: “Alida, hai să ne întâlnim
în scara blocului şi să ne iubim ca oamenii mari“
Pe foaia cu pătrăţele sunt desenaţi Donald răţoiul şi Bambi.
Nu apuc să mă dumiresc, că pe uşa de la intrare, lângă interfon
apare un necrolog, iar femeia care spală scara cu mopul
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spune că bărbaţii din bloc se vor aduna
să întoarcă sicriul de plumb, că l-au pus cu faţa la picioare
atunci când l-au adus azi-noapte (din Norvegia, parcă )...
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Temeri

Călătoresc printre vorbele mele
ca un străin ce-şi caută
un loc de popas,
în sălbăticia îndestulată
de puternicii zilei.
Trec fraudulos cu privirea
peste întrebări şi mă opresc
la răspunsuri.
Pun cap la cap haine, oameni, lucruri.
Caut dovezi că exist
ca şi când
viaţa nu mi-ar fi de-ajuns.
Mi-e mai aproape oceanul, decât uscatul cu pomii verzi.
Scriu o confesiune,
ca o restituire,
semnez
şi ţi-o trimit
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Duminica, passo-doble, restart

După ce intru în scara blocului şi încep să urc,
dau de ficusul care locuieşte într-un ghiveci
la fereastră. Verific starea de sănătate, văd că e viu
după ce băieţii care fumează noaptea marijuana
i-au ars o frunză încet, cu bricheta.
Am crezut atunci că nu va mai voi să trăiască
că se va usca sine die.
Mai urc, mă tem uneori să nu se lipească de mâna mea
vreo omidă, care urcă şi ea pe balustradă.
Intru în casă şi scot pelerina udă.
Dau drumul la televizor şi văd cum pe pista de alergări
o femeie musulmană fuge îmbrăcată din cap până-n tălpi,
cu fruntea acoperită, până spre bărbie; pare bandajată,
ruşinată de corpul ei, alături de celelalte atlete
care îşi acoperă doar părţile considerate a fi ruşinoase.
Oare cum evoluau goi atleţii greci, mă întreb şi
trec la bucătărie să îmi fac o cafea, iar pe uşa de la balcon
intră o porumbiţă curioasă care caută ceva de ciugulit.
Dă să treacă de mine, încerc să o alung în lumea ei,
dar ea nu şi nu, mă ocoleşte intră în cameră verifică parchetul,
e mirată de şerveţelul care e aşa de uşor,
se întoarce, dă de două ori cu ciocul în uşa frigiderului,
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n-a mai văzut aşa ceva, înţeleg; circulă pe jos ca o regină
în regatul ei.
O întreb dacă ştie locul şi ea mi se uită drept în ochi.
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Timpul e scurt

Se dedică prietenului Vasile Dâncu, poet
Prietenul Vasile vine din creierul munţilor
călătoreşte cu autobuzul până în capitala de judeţ
apoi, din autogară mă sună să mă duc repede-repede
să ne întâlnim, e ora şase dimineaţa, îi spun,
da, dar minten se face miezul zilei, spune el,
timpul e scurt,
îmi pun jeanşii, mănânc pasta de dinţi, mă piaptăn, iau un taxi
ajung, îl văd de departe, la ora asta nu am încă voce,
e îmbrăcat ţărăneşte, are adidaşi şi o cutie lungă cu mâner,
ţi-am adus un borcan cu miere, mi-l dă, îmi dă şi cartea de poezie,
îl rog să îmi scrie o dedicaţie, nu acum, mai târziu,
am de înregistrat puşca asta la poliţie, apoi mergem să mâncăm ceva,
îl duc cu taxiul până la poliţie, aştept în taxi până lasă o cerere,
mă uit ca proasta înăuntru în borcan, mierea de salcâm e translucidă,
miroase ca tot câmpul, mi-o aduc în gând pe Emily Dickinson care spunea că
e deajuns să pomeneşti o floare pentru ca toate florile să vină după ea,
mă întâlnesc şi cu Trackl în gând, lângă draga de Emily,
el vorbea despre regimul unui cuvânt care le exclude pe cele conexe,
la discuţie participă şi Nic, care ne făcea atenţi asupra denotaţiilor,
câtă vreme lumea se împiedică de conotaţii,
taximetristul întreabă dacă mai aşteptăm, da, îi spun, ceasul merge oricum,
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timpul se face din ce în ce mai scurt, cu cât se lungeşte aşteptarea,
vine, aduce cutia cu el, va fi primit mai târziu când vine şeful, plecăm,
singura pensiune deschisă ne primeşte într-o cameră cu aer rustic,
cu un decor din doage de butoi şi roţi de la o fostă căruţă,
ne aşezăm, Vasile deschide cutia şi îmi arată puşca, o agită în aer,
pe cine vrei să o încerci, îl întreb, că la tine pe deal
ajung numai iehoviştii care vin să te convertească şi pleacă atei,
spun, şi râdem, iar fata cu cozi care ar trebui să ne întrebe ce vrem
dispare la bucătărie. După o lungă aşteptare, ne mutăm vis-a-vis
poate aici ne serveşte cineva, ne aşezăm,
punem pe masă mierea, puşca şi cartea de poezie, plus creionul cu vârf ascuţit,
ne privim mâinile şi aşteptăm să ne întrebe cineva ceva.
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Acum şi aici

Elevii sosesc în maşini scumpe, se înşiră la intrare,
vor face fotografii pentru absolvire.
Fotograful îşi îndoaie genunchii, minorele se aşează lângă tufele
de ploaie de aur, băieţii stau lângă sculpturi, eu trec pe lângă ei
merg la librărie unde Suzi mă lasă să citesc o carte pe zi.
Stau lângă xerox, lângă vitrina plină de afişe cu activităţi defuncte
pe lângă mine se înşiră cei ce vor copii după diverse acte
unul intră, altul iese, eu citesc poemele lui Marius Oprea,
fac o pauză după poemele sexicoase ale douămiiştilor,
femeile cer în general o copie în plus, să fie de rezervă,
bărbaţii vor un singur exemplar.
Cum stau aplecată cu cartea în mână, le văd întâi încălţămintea.
uneori privirea îmi urcă până spre ochii lor.
Nu privesc pe nimeni în ochi, nimeni nu mă priveşte în ochi.
(Azi i-am dat primii doi arginţi din cei treizeci
pe care îi va merita cu prisosinţă. El i-a luat.
Mă va trăda cu un surâs agăţat de buza de sus)
iar şi iar, acum şi aici.
Ştiu că îmi va sosi poimâine antologia poeţilor americani,
o aştept, sper să găsesc acolo ce caut.
Stau îmbrăcată, gata de plecare,
timpul se autodefineşte în câte un moment,
în care se lasă prins şi adunat precum sângele în cupa Graalului.
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Acesta este momentul în care tot ce gândesc
încape în căuşul unei secunde.
Iată-mă-s,
acum şi aici.
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Poemul cu mânere de inox

Mă caută acel Vrăşmaş care tocmai a publicat o carte
şi vrea să îmi scrie o dedicaţie…
Scrie în carte cum că: … atunci când elevul Enemy era printr-a şaptea
şi era obligat să îşi ţină un jurnal, el credea că profesorul lui de română
Radu Petrescu scria sub pseudonimul George Călinescu.
I-a încolţit ideea când a auzit la radio vocea lui Călinescu, cu volutele ei
şi s-a gândit că profesorul lui e singurul care ştie ceva despre literatură,
deci el trebuie să fie acela, cu vocea transformată ca să nu fie recunoscut.
Spune că vrea să îmi facă o fotografie cu cartea lui în mână,
dar să se vadă şi bocancii mei roşii şi umbrela roşie
pe care mi-am luat-o azi, când totul e mohorât
şi cei din jurul meu îşi poartă aura în bernă.
Ca să sărbătorim evenimentul pornim spre crâşma cu sicrie
unde vin să bea un deţi de rom purtătorii de prapori de pe la înmormântări,
aristocraţii ajunşi în mizerie, pe care comuniştii i-au scos din casele lor,
aceia care vin la concertele de muzică clasică purtând vreo bijuterie
de platină care a scăpat cumva de tăvălug, pe care au ascuns-o în pământ
sau cusută în tivul fustei, vreo camee sau un ac de aur pentru bască,
apoi ţiganii de pe strada Titulescu, cerşetorii de la biserică, unii dintre podeni,
pensionarii azilului, Adi, fii proprietăresei, uneori şi noi
dacă avem musafiri din altă localitate şi vrem să le arătăm oraşul.
Încăperea e mică, are patru măsuţe acoperite cu muşama şi scaunele
luate de la o grădiniţă care s-a desfiinţat, plus sicriele care nu încap
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pe coridorul în care sunt ţinute şi un bar mai înalt unde ne cerem alcoolul.
Uneori, ni se serveşte şi câte un pahar cu apă alături.
Oricine ai fi, aici ţi se reaminteşte că într-o zi vei fi împachetat şi trimis.
Pe drum iau o ramă de pe asfalt şi o pun în iarbă, să nu o calce vreo maşină.
Ajungem, ne întâmpină de afară mirosul de ţigări “Mărăşeşti”,
Intrăm, nu e nimeni, mânerele de inox ale sicrielor lucesc de-ţi iau ochii;
pe unul dintre sicrie e aşezat un lucru de mână cusut în cruciuliţe.
Până să ne dumirim cui să îi spunem “bună ziua”, vine o pisică grasă
şi se aşează pe lucrul acela de mână pus acolo special pentru ea.
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Intruziune în intimitate

El îmi dă o cutie cu ace de gămălie.
Zice că să le folosesc. Să nu cer altele că or să coste câtva.
Mă gândesc să fac voodoo, o păpuşă din cârpe,
în care să înfig acele şi să-l fac să plece râzând,
sau să mă aştepte pe un pod câtă vreme eu să fiu în oraş,
stând lângă cea care pune hârtiile în passé-partout,
sau privind fotografiile care aşteaptă să fie selectate.
Ar putea să nu ştie ce i se întâmplă, cum nici eu nu ştiu.
Mă îndepărtez de salcia cu ramuri unduitoare care ar inspira
orice poet din secolul XVIII, vin mai aproape de vremea noastră
cu toate zonele poluate, cu toate cântecele porno,
cu ziua de muncă în care sufletul îmi rămâne în urmă…
Îmi aştept sufletul pribeag stând în cada cu apa fierbinte.
Sufletul nu ajunge până când nu mă dumiresc.
Eu încă nu m-am dumirit
Dau să îmi iau halatul de baie şi să scap de apa care stă pe mine
în picuri transparenţi mirosind a Nina Ricci…
Eu nu sunt Nina Ricci, eu sunt eu, ea e ea;
dar văd că mă sună cineva de la un număr de telefon necunoscut;
nu mă aşteptam să fie cine este de fapt.
E o intruziune în momentul rotund de negare
pe care îl trăiesc udă, cu apa ieşind din vană turbionar,
în sensul acelor de ceasornic.
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Doi plus unu fără cârmaci
(titlu provizoriu)

Arschile Gorky e armean, sar eu şi îl prind de mână,
nicidecum nu e turc; turcii I-au ucis familia, să nu mai spui aşa ceva,
spune şi el; pe cât pui pariu, ba e turc, spune, dupa ce îşi înghite vodka …
să ne dea câte o lucrare la fiecare, că vorbeşte prostii,
prostia se plăteşte cu câte o lucrare, în cazul lui, să ne-o alegem noi,
dar voi ce daţi dacă pierdeţi, ne întreabă,
eu dau o poezie… nu-mi trebuie că mi-o pot scrie eu, zice el arogant,
eu dau toată colecţia mea de covoare otomane
pe care am adunat-o în 25 de ani, măi prostule.
A fost însurat cu femeia lui Matta… I-a furat-o
şi ce dacă, tot armean rămâne, zic, el încearcă să îşi povestească
ultima călătorie în Iordania şi Siria, am făcut opt mii de kilometri,
am văzut mozaicurile din Antiohia, am căutat covoare genuine în Turcia prin sate,
lasă tu asta, spune ce ai simţit când ai stat lângă sarcofagul lui Alexandru,
că dacă stai alături, te întrebi dacă e adevărat că e el înăuntru,
eu m-am îndoit, zâmbeşte şi privirea îi coboară în pahar.
Mă uit la mâna lui care apucă ţigara şi îmi amintesc cum
mi-am găsit linguriţa de argint pe care o puneam în zaharniţă
în atelierul lui, îşi amesteca zahărul în cafea cu ea.
I-am spus: asta e a mea, …da… a răspuns şi mi-am luat linguriţa acasă.
Fură cu aceeaşi mână cu care pictează, Sau nu ?
El a fugit în timpul lui Ceauşescu, a fost singurul român
care a traversat graniţa aeriană a României cu un avion de vânătoare
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când dictatura era în floribus, când nu mai speram că vom scăpa vreodată;
a ajuns în Alaska, a fost primar într-un sat cu zăpezi veşnice,
este încă prieten cu David Felker, se îmbracă în bumbac, cânepa, in, piele.
Îl invit la un concert în aer liber dat de un sextet de suflători, joia viitoare.
Dar spiriduşele vor dansa? Mă uit nedumerită şi Augurul spune că
i-o va prezenta pe Merişoara de la yoga, că e maestră tantra şi I s-ar potrivi.
Ea mai apare la câte un revelion, face strip-tease şi pleacă, are pe legitimaţie
o fotografie cu ea, goală stând în picioare lângă un perete neutru de beton;
(l-o fi vizitat pe Bivolaru în Suedia, mă întreb în gând)…mă ridic în picioare:
e armean/ ba e turc/ ba e armean, măi înfumuratule, spun şi părăsesc locul.
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Ceilalţi, celălalt

Putem urca în pod? - spune unul dintre cei trei,
căutăm porumbei, sunt mulţi, se adună din tot oraşul aici
Îi privesc, cel mai mare are cam şase ani … puteţi - spun,
şi în timp ce urcă, eu privesc copacul cu frunze albe,
singurul din specia lui, iubit de toată lumea, altfel decât ceilalţi,
frumos de nu se mai poate, un monstru într-o mare de verdeaţă.
Mă pregătesc să îmi beau ceaiul, să mi-l servesc
după regulile ajunse până la noi graţie lui Okakura Kakuzo.
Voi pretinde că sunt altcineva, celălalt, de exemplu,
o fiinţă cu un suflet de luptător, învingătorul de la locul faptei,
după ce am dansat pentru adversarul învins.
Voi fi cea care pregăteşte locul şi cea care primeşte ofranda.
Voi citi un haiku de Issa, îl voi citi de două ori.
Dacă mă va vizita cineva, vom inspira împreună mireasma
care să ne trimită spre alt loc şi alte timpuri.
Chem în gând pe cineva care nu e acasă.
Locul e strâmt şi întunecos, doar podul e uriaş,
se întinde cât toată clădirea. Se vede cerul prin acoperişul crăpat.
Sună telefonul, spun alo, mă apelează o voce cunoscută,
bârâie, face bulbuci pe fir, se aude maşina salvării, apoi mă aud strigată.
Îi spun că am visat că mi-a crescut barbă şi că a trebuit
să stau într-o cuşcă la circ, eram femeia cu barbă
de care se mirau trecătorii, alături era femeia fără mâini
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care coase la maşină cu piciorul.
El spune că a visat un samovar peste care s-a aplecat
şi şi-a spălat mâinile în aburul fierbinte,
apoi şi-a trecut mâinile peste faţă, curăţind-o.
Se aud tropăielile copiilor care coboară din pod:
îi lăsăm să mai crească, spune cel mai mare,
venim după ei mai târziu, pe la ora şapte… se poate?
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Lentile de contact

El vine să îşi ascundă pantofii abia cumpăraţi în biroul nostru,
aşează cutia lângă pungile cu ceaiuri din care bem zilnic.
Pleacă val-vârtej, aşa cum a intrat.
Stau la fereastră şi privesc trecătorii cu pantofi uzi
pasageri prin lume, cu feţe triste ca vremurile grele
pe care le trăim; unii vorbesc la telefon, sunt în altă parte
cu gândul, de parcă prezentul în care există îi scufundă
într-un abis din care vor să iasă. Păşesc repede, pleacă sau vin,
mirosurile trec pe lângă ei fără să îi atingă, câinii vagabonzi
au şi ei lumea lor, zeii lor, risipesc şi ei timpul căutând.
Tripleţii născuţi în ciuda vremurilor mocnesc în căruciorul triplu.
Doi bătrâni intră la cârciuma de peste drum să dea pe gât
alcoolul care îi face să uite că lucrurile în care cred sunt
altfel rânduite, iar viaţa lor trece progresiv spre sfârşitul
pe care îl aşteaptă ca pe o eliberare.
Femeile trimise de la primărie scot florile din spaţiul public
şi le înlocuiesc cu flori proaspete de sezon. Fac grămezi mari
cu cele scoase cu rădăcină cu tot şi le aruncă în containere.
Sufletul meu e transparent, ca o lentilă de contact,
văd clar prin el,
iar ochii mei văzători se strămută spre copaci şi prind ceva
din foşnetul verde al frunzelor atinse de grindină.
De pe afişul uriaş postat vis-a-vis pe sinagogă
mă priveşte Marin Sorescu
cât doi Marin Sorescu unul peste altul.
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Sculptându-l pe Astor

Se dedică Danei Tolan
Arunc o privire dincolo de gardul de fier forjat al cimitirului
spre un mormânt plin de coroane proaspete, văd pe cruce
numele celor doi plecaţi împreună: Faust Ion şi Maria,
garoafele roşii de seră înconjurate de crengile de brad zac
peste garoafele de hartie, bujorii de pe mormântul vecin
lasă petale albe pe cărare odată cu mirosul ce se desprinde brusc.
Haita de câini vagabonzi mă însoţeşte până aproape de intrare,
apoi traversează cu priviri hămesite printre maşini şi pietoni,
arătându-mi mie şi oricui îi priveşte că au fost cândva lupi.
Timpul curge cu insolenţă, nici putreziciunea nu stă pe loc,
gândurile se interferează cu zgomotul străzii, miezul zilei
stă să iasă de sub pleoapă, rotund ca un glob ocular.
Intru şi mă aşez undeva în spate, sunt vizibilă pentru că sunt singură
în sala fără spectatori. Pe scenă: şapte oameni sculptează sunete
dându-i chip lui Astor Piazzola. Se reiau bucăţi de fraze muzicale,
se repetă iar şi iar un pizzicatto, ca şi când atunci s-ar contura ridurile
de la coada ochiului, apoi se scrie cu pasiune mişcarea unui pantof
de femeie care înconjura piciorul unui bărbat. Alejandro Drago îşi scoate
la iveală ventriculele, le desprinde de propriul său trup şi le aşează
pe figura lui Piazzola. Pietrarii lui sculptează aerul sălii.
Astor prinde contur.
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Mă simt desprinsă de oraş, de greve, de căderea guvernului,
de problemele băneşti, de filmele care mă transpun în lumi diferite,
particip şi eu, doar înţelegând cum se face, la ivirea din neant a tangoului.
Sunt al optulea pietrar, sculptez în carnea mea sunete prin rezonanţă.
Suntem prezenţi.
În dreapta şi în stânga scenei se regăsesc două jumătăţi uriaşe de măr
care îşi arată una celeilalte suprafaţa tăiată, locul unde unu a devenit doi.

63

64

Valparaiso, mon amour

El e în camera alăturată, citeşte,
eu mă plimb cu mintea pe străzile din Valparaiso,
acolo unde casele sunt aşezate în trepte acoperind un deal imens,
apoi încă un promontoriu şi încă unul, circul, caut să înţeleg
să respir, să simt puterea zeilor telurici.
Mă pătrunde şi mă înfioară puterea oamenilor de aici
care vine din felul în care se înţeleg cu El Mar Pacifico.
Revăd stânca din ocean pe care scria “Marijuana legal!”
eu o privesc dintr-un mirador pe faleză, pare a fi o revendicare,
sau “Educacion para todos!” - un graffiti pe un zid lung gri.
El se uită la TV la săritorii cu schiuri de la Planica unde e zăpadă,
eu sunt îmbrăcată de vară, zăbovesc puţin cu privirea
la o casă unde o localnică face curăţenie pe terasă.
Ajung până la groapa de gunoi, o înconjur şi văd deasupra
pe maldărul de resturi, în vârful grămezii
un câine mort acoperit cu mare grijă cu o jachetă de uniformă mică
a vreunui băieţel, care l-a aşezat ca pe un om ce stă pe un catafalc
mi se pune un nod în gât.
El mănâncă deja singur, eu îmi caut caietul cu linii
în care mi-am notat câte ceva chiar atunci
şi mă mir de imaginile retrăite, de cât de uşor se parcurg
treptele din memorie, cum se înşiruie ele ca un film
făcut secvenţă cu secvenţă
şi mă mai uimeşte felul în care se evaporă instantaneu timpul prezent.
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Stockholm Syndrome

Scamatorul îmi arată porumbelul pe care îl face mereu să dispară.
Locul preferat al înaripatei e lângă oglindă. Se priveşte pe sine,
vrea să nu uite cum arată. Are conştiinţa propriei persoane.
Se crede un fel de om.
Printre săbii, robinete, bagheta de magician, gramofonul,
cărţile de joc, amuletele, florile care ies din baston, caseta,
obiectele ce dau iluzia că sunt altceva decat sunt, iată,
vietatea albă, genuină, liberă să se mişte oriunde. Mă întreb
de ce nu zboară spre alte zări, cum ar fi un loc de deasupra norilor cirrus.
Îmi azvârlu privirea printr-o fantă din jaluzea:
întâi în sus spre o stea care ar putea fi chiar deasupra,
apoi spre statuia ce închipuie o flacără încremenită în timp,
apoi spre conturul acoperişului mai înalt decât dealul de la orizont,
fiindcă e mai aproape de ochii mei flămânzi de hoinareală.
Un elicopter sanitar se lasă cu zgomot pe terenul de sport.
În centru, pe pietonal se duelează cavalerii din tabăra medievală.
Domniţele se pozează lângă tunurile–butaforie împrumutate de la muzeu.
Kitschul invadează oraşul dinspre periferie spre centru.
Câtă vreme nu mă atinge, nu-mi intră în pori, îl tolerez
ca pe o lume paralelă, ca pe un cetăţean cu drept de vot
care bagă un bileţel în urna cu cenuşa străbunicului.
Cobor privirea spre firicelele de praf care se aşează pe tastatura laptopului
INSPIRON, după prenumele lui. Un led pâlpâie agonizând.
Ah!
Mă îndrăgostesc instantaneu de piticul de gips din grădină.
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Miros de tămâie în Draculaland

Pun gura pe pânza de sac cu care e legată
cartea lui Maxim Mărturisitorul şi culeg firimiturile de pâine,
apoi mănânc şi felia de pâine începută. Soseşte grupul.
Sunt pescari greci, care îşi însoţesc mitropolitul în pelerinaj.
Un călugăr subţiratec ca o adiere, îmbrăcat ca pe la ei
îmi vorbeşte într-o limbă românească curată, fără accent străin,
spune că grupul e alcătuit din 46 de mireni şi două feţe bisericeşti.
Formalităţile durează puţin, apoi grecii se răspândesc pe la camere.
Chelnerul care se ascunde în sicriul lui Dracula
şi deschide capacul să sperie turiştii în camera de tortură
îşi ia o zi liberă şi pleacă la o petrecere în sat
unde îl imită pe Ceauşescu.
Soseşte grupul de nemţi. Ghidul îmi cere un antinevralgic.
Spune că e în circuit de opt zile şi nu au vizitat decât cimitire.
Turiştii lui îşi caută bunicii îngropaţi în diferite oraşe româneşti
pe unde au locuit şi ei înainte de a se expatria.
Îmi mai cere un antinevralgic, i-l dau, cu paharul de apă aferent.
Pleacă târându-se spre pat, deşi dacă s-ar culca ar visa
pietre de mormânt, iar în vis ar citi nume nemţeşti aproape şterse.
Ghidul grecilor cere să schimb apartamentul mitropolitului cu altul
care nu-l are pe Dracula pictat pe perete. Spune că la Agapia,
unde ar fi trebuit să adaste, au găsit poarta închisă, dată cu var,
li s-a spus că e molimă. A aflat că e ordin de la Teoctist
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să nu îi primească, pentru că ei sunt ortodocşi de rit vechi.
Secretarul mitropolitului e un lord englez care a renunţat la avere,
la titlu, la catolicism şi s-a convertit la ortodoxie.
A învăţat toate limbile ţărilor ortodoxe. Româna e una dintre ele.
„...e vădit că susţin două lucrări dumnezeieşti ale Lui:
una naturală şi alta ipostatică.” scrie sfântul Maxim Mărturisitorul.
Doi nemţi simpatici vin să reclame că nu le curge apa la baie.
Caut instalatorul, îl găsesc, e beat pulbere.
Sportivii de la „Steaua” vin de la antrenament de pe dealuri şi îşi iau
berile din frigider, pe furiş, să nu îi vadă antrenorul.
La restaurant vin mirosuri ademenitoare din bucătărie.
Dinspre holurile hotelului se apropie un miros, parcă ar fi de trandafiri.
Mitropolitul sfinţeşte hotelul, iar enoriaşii lui duc tamâia
în scoici, până în cele mai ascunse cotloane.
Soţia unui pescar grec tămâiază armura cavalerului expusă la intrare.
Il văd pe secretarul mitropolitului făcând o minune.
Îmi trimit privirea spre cele unsprezece rânduri de munţi
din care se distinge vârful Pop Ivan aflat departe, peste graniţă.
Subit, găsesc în mine puterea de a-mi iubi destinul împotrivitor.
E vară. Trăiesc. El există.
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Târziu, ridicând de jos paharul spart

E o zi în care sunt încă vie
Îmi place să cred că te gândeşti la mine atunci
când te dezbraci de tricoul transpirat
şi mă uiţi atunci când îl aşezi pe spătarul scaunului.
E înnorat,
Tu îţi pui la cale viaţa în orice moment
ca şi când un nou început ţi-ar fi întotdeauna la îndemână
Mă tulbură gândul că te-aş putea atinge
deloc întâmplător, că amprentele mele s-ar aşeza
peste carnea ta
şi nu s-ar zări decât privite cu ochiul minţii.
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Gri neutru şi roşu aprins
·Comentariu publicat de Mihai-Liviu Deldegan pe Septembrie 30, 2009 la 10:01am
Ce frumos... Mereu surprinzatoare si proaspata mereu... Umorul dulce-amar nu te paraseste
niciodata... si-apoi mai e aerul sugubat... Mi-e tare draga poezia ta si mi-e tare drag de tine..
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe Octombrie 1, 2009 la 5:35am
După legile cromaticii orice gri neutru lângă roşu aprins, va avea o imperioasă nevoie de
verde , aşa că poţi să-i spui liniştită personajului tău, chiar dacă eşti tu, că au zis băieţii
de la service că e de bine, să nu se panicheze cu toată conjunctura textuală de onirism
spre ziuă, trăieşte, sigur.Mi-a confirmat-o şi arkadaş Orhan care a mai adaugat un apendice ,
la subsol;efendi, dacă vezi gri lângă roşu, atunci primăvara smochinul va da roade bogate.
·Comentariu publicat de Raymond Allan Kuran pe Octombrie 1, 2009 la 7:32am
Hello To You ? I can not read anything on this site. I am From Canada and speak English .
Does any one know if there is a translater on this site ??? From Raymond Allan Kuran
singer songwriter recording artist URL: http://www.raymondallankuran.com
" The Morbid Maze Of Addiction " God Bless You + Yours > From Ray
·Comentariu publicat de Ionescu pe Octombrie 1, 2009 la 7:51am
Baroc mult, poezie scrisa cu talent.
·Comentariu publicat de Stefan Ghioc pe Octombrie 1, 2009 la 9:17am
...Şi dincolo, DINCOLO....sufletele chircite stau în expectativă aşteptând ca AUGURUL
să vină cu apa vie: măcar un atom din apa vie pentru fiecare, iar sala de gimnastică
devine iaraşi templul măreţ din Olimpia, chiar dacă ploaia mai găureşte acoperişul iar
zâmbetele ironice ale copiilor ne spală sufletul! Poezia subtilă a călătorului printre suflete!
Toate cele bune! SG
·Comentariu publicat de ionescu zinica pe Octombrie 1, 2009 la 3:35pm
de acord, departe de poezie,poate fi orice altceva, un text! z. ionescu
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 1, 2009 la 4:36pm
Pentru aceia dintre dumneavoastra care se mira ca exista POEMUL IN PROZA ca specie
a POEZIEI voi da un raspuns aici. Cred ca poezia autoreflexiva e mai degraba perceputa
ca apartinand genului liric,iar poemul in proza e e trimis la subsolul prozei. Lucrurile s-au
mai schimbat de la clasici incoace.Poezia lumii are libertatea de a fi scrisa fara chingile
rimei sau/si fara aerul psalmodic al rugaciunii, desi se scrie in continuare SI asa.Ca semn
al recunosterii de catre alte tari a POEMULUI IN PROZA recomand antologia poemului
in proza romanesc "Speaking the Silence "a domnului Adam Sorkin de la Penn State
University (USA) .Veti gasi poeme in proza scrise de Mircea Cartarescu, Mihai Ursachi,
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Cristian Popescu, Ioana Ieronim si altii, printre care ma prenumar si eu. Antologia a aparut
la editura "Paralela 45 " in 2001
·Comentariu publicat de Cogan Ion pe Octombrie 1, 2009 la 11:49pm
De ce poem sau...de ce poezie? Sau, de ce proză - poem ? De câtăva vreme, ni se livrează
nişte "chestii" mai mult decât ciudate ( spun aşa ca să fiu blând). După lectura "ceva"-.ului
de mai sus, am avut impresia unui film rupt, căruia pentru a-l mai petici pe ici, pe colo, i s-au
adăugat nişte fragmente luate aleatoriu din alte filme. Mi se pare mie, sau ceea ce am citit
nu are (pe de-a întregul) nicio legătură cu poezia (poem, poem în proză sau cum ar vrea unii
să-l numească) ?
·Comentariu publicat de Ion pe Octombrie 2, 2009 la 2:31am
Cred ca poezia autoreflexiva e mai degraba perceputa ca apartinand genului liric,iar poemul
in proza e e trimis la subsolul prozei. Lucrurile s-au mai schimbat de la clasici incoace
Da lucrurile se schmba. Pentru ca unii dintre noi le schimbam. Si nu sunt intelese pentru ca
altii, tot dintre noi, nu ne schimbam. Reteaua literara isi propune sa promoveze cultura.
Ceea ce e necesar, dar nu si suficient. Mai e nevoie si de educarea beneficiarului de cultura.
Care o consuma, ca pe orice bun de larg consum. Dupa cat(e) are in "buzunarul mintii".
Ca sa ai cat mai mult(e) in acel buzunar, trebuie sa mai pui din cand in cand cate ceva.
Iata ca, acum, autoarea "poemului in proza" , de mai -sus, d-na adriana rodica barna, ne ajuta
sa intelegem mai bine ce inseamna acest nou gen de poem.
Cititorului de rand ii place, in general, ceea ce intelege mai bine, si mai usor. Fara efort prea
mare. Creatiile modrene, asa par, sau vor sa para, pun la contributie mai mult mintea pentru
a le intelege. Pentru aceasta ai nevoie, orice ai zice, si de o minima pregatire in
specialitate. Nu spun aici ca, nu arareori, se exagereaza asa de mult, incat, oricat de
avizat ai fi, e greu sa intelegi ceea ce vrea sa spun un autor de "poezie moderna".
Desi lucrurile despre care se vorbeste in poem sunt concrete, spatiile in care sunt puse
sunt cunoscute, nu pot, cu mintea mea ingusta, sa fac nicio legatura intre ele. Stau pe
loc, sunt mute, nu-mi spun nimic. Altfel, fara sa intelegi ceea ce citesti, iti pierzi timpul
de pomana. Mai bine citesti doxuri de 2 lei, asculti manele, sau vizionezi "telenovele".
Pana la urma, si incultura, si subcultura, sunt tot un fel de cultura
Contradictiile limbajului, a spus cineva, traduc contradictiile gandirii. Caci e suficient
sa te exprimi simplu, ca sa gandesti la fel" Pe mine m-au uimit intotdeauna lucrurile simple.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 2, 2009 la 7:31am
Domnului care doreste sa citeasca doxuri si sa asculte manele ii recomand sa faca
exact asta si sa nu se chinuie cu texte pe care nu le intelege. Domnul care se abtine de
la a fi salbatic si este bland (numind poemul meu ca fiind "ciudat" precum un
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extraterestu coborat linga noptiera dumisale ) ii recomand sa fie salbatic si sa se exprime
pe de-a-ntregul,sa spuna ceea ce tine in el..Ceea ce cred , insa ca ceea ce ar fi bine sa
faca acesti domni ar fi sa se abtina sa dea verdicte , cum e acela ca "nu are legatura cu
poezia ", din moment ce nu au mai citit tipul acesta de poezie pana acum. Sunt oare ,
acesti domni proprietarii domeniului poeziei si stiu ei cu siguranta ce nu este ea ?
Pentru cei care determina poemul in proza ca apartinand modernitatii, pentru aceia am
vestea trista ca "alcatuirea peticita" de mai sus se inscrie in postmodernitate.
Daca cineva ,de pe undeva, ratacit in Romania doreste sa isi faca educatia estetica pe
spinarea mea, cum sa nu, sa vina, primesc bucuros nestiutori aroganti .Suntem aici,
(in retea ) vii si binevoitori.Va recomand sa treceti si pe la Komartin, cand obositi citind
ceea ce scriu eu. Acelora dintre dumneavoastra cre v-ati aplecat privirea pe textul meu
si trimiteti un feed-back negativ, va multumesc, tot ce scrieti aici conteaza.
·Comentariu publicat de Stefan Ghioc pe Octombrie 2, 2009 la 9:19am
Apa tulburătoare a Senei ( a Tamisei sau altor mici zei , căci asta au fost la început) şi cea a
norilor, apa vieţii şi mai ales a morţii din toate timpurile, l-a făcut pe Baudelaire (şi pe alţii ca
el) să scrie şi altceva decât tot ce era scris în tipare ca aparţinând lui Orfeu. Dar ce scria
Baudelaire (şi alţii ca el)? De pildă ,,Corespondenţe". Adică acele subtilităţi ale vieţii care
dau naştere FRUMOSULUI, URÂTULUI , şi celorlalte categorii şi ierarhizări ale vieţii de
zi cu zi. În rest toate sunt nişte nimicuri pe care le trecem cu vederea: UN MIC RĂZBOI
PRIN AFGANISTAN, O CRIMĂ POLITICĂ PRIN PAKISTAN, O DEMOCRAŢIE
MOARTĂ PRIN AMERICA, NIŞTE CRIZEW FINANCIARE ARUNCATE AŞA ... DIN
AVION PESTE CÂT MAI MULTE ŢĂRI , CA SĂ LE TREACĂ DE ...POEZIE şi alte
lucruri PERICULOASE - DRAGOSTE, LINIŞTE, DĂRUIRE, NUNTĂ şi alte asemenea
NIMICURI AMĂGITOARE - cum ar fi MOPUL vorbăreţ de mai sus! CHIAR NU V-AŢI
DAT SEAMA CĂ TOATE CELELALTE CUVINTE AU FOST ROSTITE DE AMĂRÂTUL
DE MOP? HAI ,CĂ ASTA N-O MAI CRED? Şi eu care mă credeam mare CRITIC.
Dar nu-i nimic, toate trec, vorba cântecului. şi ...a POEZIEI (,,VREME TRECE, VREME
VINE...). DIn partea mea pentru cei care cred totuşi în POEZIE şi pentru ceilalţi :
Toate cele buen! SG
·Comentariu publicat de Ion pe Octombrie 2, 2009 la 2:54pm
Domnului care doreste sa citeasca doxuri si sa asculte manele ii recomand sa faca exact asta
si sa nu se chinuie cu texte pe care nu le intelege.
Stimata Doamna,
Imi pare rau ca m-ati inteles gresit. Eu am zis asa: Mai bine citesti doxuri de 2 lei, asculti
manele, sau vizionezi "telenovele".Nu am zis ca citesc eu. Sunt impotriva acestui gen de
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incultura. Am scris despre acest lucru pe alte forumuri.
Dar, pentru a ne apropia si pe noi, cei neputinciosi, de "postmodernitate", avem nevoie de
ajutor. Eu am fost profesor toata viata. Si am incercat, nu stiu daca am si reusit, sa invat pe
altii invatand, in acelasi timp, de la altii
Imi cer scuze daca v-am suparat. Sunt convins ca stiti multe. Si mult mai mult decat mine.
De aceea am cerut sprijin. Poate v-au suparat unele cuvinte ale mele. Sunt gata sa mi le
retrag. Multumesc pentru intelegere.
Cu deosebita stima si respect, Ion
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 2, 2009 la 3:55pm
Domnule profesor,sunt convinsa ca stiti mult mai multe lucruri decat cele pe care
le stiu eu. Iertati-ma daca v-am folosit cuvintele spre a tinti in aceeasi tinta in
care tintiti si dumneavoastra.Nu dumneavoastra sunteti tinta mea, ci aliatul meu
in acest mic razboi pe care il port pentru recunoasterea unei specii a POEZIEI
care a facut deja cariera in postmodernitatea in care cu totii ne scaldam.
Comentariile mi-au folosit in a-mi da seama ca am apasat prea tare pe pedala
spunerii in dauna fiorului liric pe care l-am ascuns atat de bine incat aproape ca
nu l-a gasit nimeni. Am hotarat sa postez poezii mai vechi sa vad ce impact au
ele asupra cititorilor.Va rog sa nu ma parasiti ,am nevoie de sprijinul dumneavoastra.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 2, 2009 la 4:06pm
Domnule Ghioc, margaretele pe care mi le-ati trimis se uita la mine cu o candoare
care are valoarea unui mesaj, le pot spune Buna dimineata asa cum spui Buna
dimineata unui poem scris de Saadi sau Emily Dickinson.Va multumesc frumos.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 2, 2009 la 4:18pm
Vad ca nu-mi mai apar ca fiind scrise comentariile lui Ion Burhan si Mihai Deldegan,
cele care imi erau favorabile. Sa fie oare mana destinului ?
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 2, 2009 la 4:22pm
Am regasit comentariile in pagina a doua, ce bucurie (sic ) impreuna cu aprecierea
domnului Ionescu. Sper sa mai auzim unii de ceilalti.Multzam fain,oameni buni.
·Comentariu publicat de Ion pe Octombrie 3, 2009 la 2:16am
Iata ca incepem sa ne intelegem. Sa ne apropiem, si sa ne intelegem spusele.
Eu va admir ardoarea cu care va aparati "postmodernitatea" in/prin poezie
Ar trebui, la randu-va si dvs., sa ne intelegeti, ceea ce ati si facut deja, si sa-mi
admirati sinceritatea prin care imi declar neputinta(prostia, de fapt) de a va intelege creatia
postmodernista. Si, de ce nu, chiar dreptul de a fi anti-postmodernist.
Un sociolog italian spunea , prin anii'77 ca Italia a suferit mai mult din cauza dezvoltarii
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decat a subdezvoltarii. Prin analogie, cultura de ce n-ar avea de suferit din cauza
postmodernismului mai mult decat daca ar mai ramane o leaca in modernism. Nu ma pot
abtine, sinceritatea ma obliga, sa nu va intreb ce constrangeri, banuiesc ca nu de rima sau/
si ritm, v-au obligat sa folositi cuvantul « mop » ? In loc de corespondentul lui romanesc.
Cu ingaduinta dvs., eu l-as numi nu neologism, ci barbarism. Asa le numeam pe vremea
cand eram elev. Acum, vad ca sunt la moda « barbarismele ». In concluzie.
In toate trebuie o masura. Cine o stabileste ? Bunul simt. Bunul simt, sper ca il mai am,
ma obliga si pe mine sa ma opresc aici. Va urez mult, mult succes si astept cu nerabdare din
poezia dvs. mai veche.
Cu stima, Ion .
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 3, 2009 la 9:32am
Care este corespondentul romanesc al cuvantului mop ? Poate imi spuneti dumneavoastra .
Din cate stiu eu e chiar cuvantul "mop". Femeia noastra de serviciu spala scara cu mopul.
( E drept ca o spala cam barbar - as face o trimitere spunand ..."barbar spala femeia aceea ")
... / . Scrie mop si pe obiect atunci cand il cumperi. .. Cat despre faptul ca sunteti
"anti-postmodern", oh, va respect optiunea. Inteleg ca sunteti impotriva datelor esentiale pe
care le are timpul pe care il traim, nu e asa ? Va ajuta si sociolaogul italian pe care nu il
numiti si care va serveste un argument .Ca nu va place incropirea postmoderna barbara ,
fara de masura aparuta sub semnatura mea , inteleg si asta,uite chiar incepem sa ne
intelegem unul pe celalalt si sa ne respectam limitele puse la vedere. Mi se inchide o
sinapsa si fac o comparatie cu o intamplare petrecuta la New York , candva in anii
trecuti : eu intram la biserica ortodoxa de unde razbateau pana afara colindele de
Craciun,iar alaturi credinciosii intrau in templul coreean plin de betisoare parfumate
si tobe care chemau la rugaciune . Ne salutam unii pe ceilalti dand din cap, cu respect
si consideratie. Fiecare intram acolo unde ne era locul.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Octombrie 3, 2009 la 9:58am
...corectez cuvantul "sociologul " si rectific spunand : fiecare intra acolo unde ii era
locul- din textul de mai jos.
·Comentariu publicat de Ion pe Octombrie 3, 2009 la 2:42pm
Aveti dreptate. Sunt in urma cu ...neologismele englezesti. Dexonline imi de cuvantul
mop ca fiind in uz in romana. In schimb, dictionar.ro, pe care l-am consultat eu, nu.
Imi da numai din engleza in romana:somoiog, si matura. Lamurit sunt cu mop, dar
problema ramane ca atare. Invazia de englezisme e o problema. Academia franceza,
cu ani in urma, a luat atitudine impotriva anglicismelor. Numele sociologului italian
nu mi-l amintesc. E mult de atunci. Dar sigur e real ce am spus.
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·Comentariu publicat de Claudiu Bors pe Martie 15, 2010 la 2:28pm
Cum as putea sa comentez asa ceva? Absorb textul. Senzatia incercata e aceeasi ca
intotdeauna cand citesc texte scrise de tine (pe la 18 ani le-am citit pe primele): un fulg
de zapada care se topeste pe piele. Urma ramasa e aproape inexistenta. Mult vid in
multe cuvinte (uneori in mai putine). Daca e sau nu poezie? Astea deja sunt discutii
pentru cafeaua de dupa. Mai baga pe blog!

Cuba
·Comentariu publicat de christian pe Iunie 17, 2010 la 11:44pm
Tehnica enumerării lucrurilor mici, care prin aglomerare să cîştige Semnficaţie, sau să
dezvăluie o presupusă semnficaţie ascunsă în suprapunerea lor, este unul dintre
modurile de a face poezie. Delicat dar riscant. Şi dacă poezia nu e în lucruri?
Nici măcar într-o tragedie ca sinuciderea Artistului? Atenţia la ligamente de tipul
„timpul acela”. Partea ultimă, cu teiul, e f frumoasă. Impresionant.

Memoria lui Bergson, semnez de primire
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Aprilie 14, 2010 la 6:34am
"Buna ziua", sigur cei care va citesc vor avea memoria versurilor dvs
·Comentariu publicat de Dumitru Nicusoara pe Aprilie 14, 2010 la 7:29am
Fiecare din noi ne-am intrebat nu odata " eu ce rol joc?"
·Comentariu publicat de Vasile Zetu pe Aprilie 14, 2010 la 3:54pm
Totusi, "Sarut manusitele" si "Buna ziulica" vin parca dintr-o telenovela care inca nu s-a
titrat! Ca si "nelinisti(le) metafizice" provocate de "timp(ul) frumos".
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Aprilie 14, 2010 la 8:45pm
Am trait pe viu "telenoveaua",,,m-am trezit salutata de un pitic cu "Saru'manusitele"si i-am
raspuns Buna "ziulica"data fiind spusa lui si dimensiunile omului,poate ca am preluat
diminutivizarea. Cred ca m-a vazut foarte inalta, ca se uita in sus ca la un confrate
ex-centric, noi eram :eu prea inalta, el prea scund, probabil ca salutul lui a venit ca un gest
de fraternizare. Dumneavoastra cum ati fi reactionat, domnule Zetu?
·Comentariu publicat de Vasile Zetu pe Aprilie 14, 2010 la 9:17pm
Scuze! Am "intervenit" deoarece eram deprins cu lectura unor poeme (ale Dvs.) cu mult
peste nivelul acestuia, destul de izbutit, de altfel, dar cu unele mici defecte care puteau fi
evitate. (Am ales cuvinte fara diacritice). Inchinator, V. Z.
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·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Aprilie 16, 2010 la 7:43am
Multa atentie si sensibilitate pentru lucrurile comune. Cine spunea ca poezia se face
doar cu lucruri marete? Sau cu pesimism si cuvinte "fara perdea"? Un storp de
normalitate.
Felicitari!
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Aprilie 16, 2010 la 8:40am
Scuze:"Un strop de normalitate."
·Comentariu publicat de Victoria Stoian pe Aprilie 16, 2010 la 8:51am
O zi normală în Saptămâna Luminată, în care sacrul şi profanul convieţuiesc în pace!
Un poem dinamic!
·Comentariu publicat de Vasile Zetu pe Aprilie 16, 2010 la 1:40pm
Frumos! De data asta nici un repros nu se poate infiripa. Cum sa se poata, daca bunica
inalta zmeul? (Ca in alt loc PUCA, miraculosul).
("Trupul lui care se micise purta un suflet de trei ori mai mare. Sufletul lui nu avea
deloc coaja"). Alt suflet, alt trup.
(Daruind, a dobindit!).
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe Aprilie 18, 2010 la 6:32pm
cel mai mult şi mai mult mi-a plăcut că puia cea de osutatreizeci se întâlneşte aici
pentru prima dată în viaţa ei cu steihardt , care se micise de tot intre timp, să facă loc,
desigur, celor care prefera să rămână copii enormi mai ales cu zmee americane pe care
abia de le strunesc dar nici nu le-ar da nimănui din mână, doamnefereşte..m-am
prefăcut că nu văd descrierea sângeroasă a interiorului genţii din acea dihanie africană
,, pardon de indiscreţie, o premieră desigur. o persoana vie şi inteligentă trebuie sa
ridice uneori pumnul: uşurează mult viaţa altora. Duster n-am încă la SERVICE la
garanţie, e pe bune la voi ? Mi-aş lua şi eu măcar o uşă cu geam fumuriu, antireflex,
cu toate ca vor fi persoane care se vor ruja discret in el, crezând că nu le văd, de aici de
dedesupt, in timp ce eu mă chinui să optimistizez motoarele unor clienţi deja cu
notorietate. Ti-ai pus camera video si la mersul pe jos?

Remix în piele de crocodil
·Comentariu publicat de Constantin Grecu pe Aprilie 16, 2010 la 7:00am
un crâmpei de viaţă,de gingăşie,speranţă şi bucurie! Steinhardt? un model de
supravieţuire, speranţă şi iubire!
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·Comentariu publicat de driza thoma pe Aprilie 18, 2010 la 7:13pm
O poezie frumoasa care ne vorbeste despre suflete blande,inocente,generoase.
O lectura placuta
·Comentariu publicat de Dumitru Mălin pe Aprilie 18, 2010 la 9:52pm
Bine. Mai asteptam.

Ieşirea din somn
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 25, 2010 la 4:04am
lumea ca un delir, reintalnire fericita... minunata... cu poezia dumneavoastra...
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Martie 25, 2010 la 6:48am
Ametitor! Felicitari!
·Comentariu publicat de alexandra vatamanu pe Martie 25, 2010 la 8:44am
Foarte frumoasa poezia plina de prospetime si claritate
·Comentariu publicat de Dumitru Mălin pe Martie 25, 2010 la 11:35am
Da, faţă de multa maculatură care se adună pe aici, acesta este un poem cu contur atât în
profunzime cât şi în formă. Ceva da insa senzaţia de nefinisat, de construcţie în lucru, mult
moloz pe alături şi aşchii, cofrage, scule aruncate la întâmplare. Apoi acest "farfuria
strălucitoare aruncată direct în numele tatălui", sună ca dracu, vorba lui Petre Roman, la
Revoluţie.
·Comentariu publicat de ada chifor pe Martie 25, 2010 la 3:15pm
sunt cateva ruperi de ritm folosind cuvintele de legatura, sau, iar. Dvs faceti un carusel din
poemul existential, e bine condus discursul liric, un pic redundant dar bun in sugestie.
metafora cu farfuria este fortata, no offense. Se mai poate lucra! stima, ada chifor
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Martie 25, 2010 la 3:42pm
Isaak Babel spunea undeva "...si luna stralucea precum un banut pe genunchiul unei
prostituate",eu arunc soarele direct in numele tatalui, chiar daca numele tatalui n-a fost
atins .
·Comentariu publicat de ada chifor pe Martie 26, 2010 la 11:21am
sugestia lui Babel este fascinanta... macar renuntati la "'direct'' ca sa nu sugerati gestul
agresiv si blasfemic! cand arunci ceva direct in...presupune pumnul in miscarea lui
spontana. chiar daca va indepartati in continuare de sens...regret, raman la prima parere.:)
·Comentariu publicat de Florin Grigoriu pe Aprilie 3, 2010 la 10:04am
Când vă veţi limpezi, atunci veţi vedea şi frumuseţea lumii din jururi, în numele Tatălui
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şi-al Fiului şi-al Sfântului Duh, amin. Dar până atunci mai aveţi de călătorit, de spintecat
, precum ziceţi, vise culcate pe-aşternuturi murdare, veţi mai arunca farfurii strălucitoare,
precum acest poem, veţi înţelege că pot fi şi altfel de bilete de călătorie, că acele de
ceasornic pot minţi, o dovadă chiar recenta mutare-permutare de oră înainte-înapoi şi
de staţionare de trenuri ori de bruscă sporire-câştig de timp. Cine pe cine păcăleşte,
nu ştiu. ioan Alexandru ajunsese la ideea că umbra-penumbra şi nu Lumina. Sărbători
Luminate! Florin Grigoriu
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Aprilie 3, 2010 la 11:54am
Un calugar tanar a cerut un sfat duhovnicului sau , spunandu-i ca a tinut tot postul mare
fara o picatura de ulei ,ce ar fi bine sa faca in ultima zi a postului pentru a duce la bun
sfarsit totul.I s-a raspuns ca in ultima zi ar trebui sa puna in mancare o picatura de ulei
.... .......urmand sfatul acelui duhovnic, atunci cand ma voi limpezi voi face un pas
inapoi pentru a nu ma semeti si pentru a putea vedea iar si iar frumusrtea drumului.
Ce spuneti domnule Florin Grigoriu, voi gresi ?
·Comentariu publicat de Florin Grigoriu pe Aprilie 3, 2010 la 12:21pm
Va fi cum trebuie să fie, adică bine. Florin Grigoriu
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Aprilie 4, 2010 la 7:22am
Somn/calatorie. Ritm ametitor. Realitate/vis. Poezie la puterea maxima! "Cristos a inviat!"

BURHAN SERVICE
·Comentariu publicat de Liviu Cotutiu pe August 20, 2009 la 12:02pm
proaspat devenit membru al comunitatii, asa ca imi transmit aici salutarile si multumirile
pentru bucatelele postate. circa 90 la suta am ramas suspendat intre camioneta si limuzina,
cu senzatia pe care o ai in stomac atunci cind porneste liftul. e adevarat ca nu am urcat cu
liftul demult, asa ca poate dau dimensiuni exagerate momentului. restul e pura placere de a
citi un text proaspat. cu atit mai delicios atunci cind mi-am imaginat vocea si intonatia ta,
citind. mai vrem!
·Comentariu publicat de Victoria Stoian pe August 20, 2009 la 12:22pm
Superbe calatorii. Cantarim, masuram, urcam. Nu suntem regi, nu luam nimic in desert, nu
o mana invizibila scrie pe un perete. Nimic nu ni se refuza: Salman Rushdie traseaza limitele
demonilor, Ada Milea incalceste un ghem descalcit, Aura Christi calatoreste in Grecia fara
mine, pe liftul care ma ducea in subsoluri cu intuneric scrie DEFECT.
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·Comentariu publicat de florin contrea pe August 20, 2009 la 12:53pm
POATE...
... sufletul poetului sa se adreseze unei administratii - sub forma unei reclame comerciale?
Este de fapt, cred eu, tema acestei poezii interesante - cred eu. Orice poezie adevarata
intreaba - numai criticul raspunde - daca se pricepe.
Florin Contrea
·Comentariu publicat de Maria Oprea pe August 21, 2009 la 9:25am
"zadarnic am ţinut seama/la tot ceea ce este sub soare"...o masina cu doua roti pentru
calatoriile noastre cu intrari gratuite in mintea altora si cu o destinatie precisa catre lumea
noastra...urcam si coboram la nesfarsit.
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe August 21, 2009 la 10:35pm
este posibil orice,in lumile pa ra lele,nu ma mir,stai linistita, nu neg existenta brandului
BURHAN SERVICE .Chiar am sa fiu mai atent la ce scrie pe masinile frantuzesti care
ridica apa cu termen de valabilitate depasit,chit ca unii o pastreaza inca de la potop,dar iti
spun, se pare ca a apartinut lui Cioran nu lui Breban,el statea la mansarda,in PARIS rue
nustiucare..Acum desigur , n-ai intrare la el. Ca si Salman RUSHDIE, avea si el razboi
total cu maestrii limitarilor. El a deconditionat Europa de ipocrizia unor reflexe asa zis
civilizatori,care o duceau in linie dreapta spre un simulacru de existenta . multi n-au
priceput ba chiar unii au inteles ca trebuie sa se sinucida degraba.Ai zis,in rest, de toti.
Daca ai o metafora care schioapata sau vrei s-o cantaresti ,oricand la dispozitia clentilor.
Reparam pana si articulatii de piciorus de greier care nu mai canta bine.Avem operatiuni
standardizate si cu pret far concurenta.

Augur in exerciţiul funcţiunii
·Comentariu publicat de Vasile Zetu pe August 15, 2009 la 8:32pm
Ultimele doua versuri sint de o frumusete stranie si doar o poeta adevarata putea sa le
scrie. O invidiez pentru asta!
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 15, 2009 la 9:57pm
Multumesc frumos pentru apreciere.Ma bucur ca m-ati cautat.Va mai astept in vizita.
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Cel mai tare festival de poezie
·Comentariu publicat de Halas Elena Dorina pe Iunie 15, 2010 la 10:47pm
Ce s-ar mai putea spune? Nimic si nimicul acesta ucide poezia , ucide frumosul si
hraneste vulgaritatea.Speranta este ca se va alege graul de neghina intr-un final.
·Comentariu publicat de claudia hering pe Iunie 15, 2010 la 10:56pm
Cu adevarat cel mai tare festival de poezie.Ati reusit sa cuprindeti totul,nimic nu e lasat
la voia intimplarii si cuvintele care nu ne lasa sa traim,dar nici nu ne ucid.dar si cuvintele
dumneavoastra care sint atit de bine ticluite si gindite si intelepte.Multe felicitari!!!
·Comentariu publicat de Anica Facina pe Iunie 15, 2010 la 11:33pm
Da, dincolo de toate exhibitionismele (non)literare, "poezia e pe maini bune". Nu se poate
ca , la nesfarsit, sa primeze instinctele si deziihibitiile de tot felul in literatura. Numai ca
insii care scriu asa, sunt obraznici , dau din coate, reneaga valorile perene ale culturii noastre
...Pana cand ii vom rabda? Oricum, sita va cerne valorile si "pleva" se va arunca in cele
patru vanturi, asa cum si trebuie. O bila alba Adrianei Rodica Barna ! Va urmaresc si va voi
urmari...Multumesc!
·Comentariu publicat de costescu gabriella monica pe Iunie 15, 2010 la 11:46pm
Daca vrei sa te sinucuzi,nu o face in poezie.Daca nu stii ca scrii poezie si o mutilezi crezand
ca pornografia poate lua locil metaforei te inseli.Pleaca dintre poeti.locul tau nu este aici.
RIDICOL SI MURDAR.RUSINE!!!!!
·Comentariu publicat de Florinel Constantin Andrisan pe Iunie 15, 2010 la 11:54pm
Calu' galbin prigonit de vant.
Ripoponoceri, scornipluci, mishcurici si dordoletzi din stuci de vrana,
pricomigdale de adolescentza a fiecarei generatzii,
blugi rufosi sau evazatzi excesiv,
hei tramvai,
cu etaj si tras de cai...
·Comentariu publicat de Petre Violetta pe Iunie 16, 2010 la 12:25am
Adriana, azi mă gândeam la poezia de pe reţeaua literară, de pe toate site-urile şi îmi
ticluiam un spici...semăna cu ''festivalul tău de poezie''...eram f. supărată şi pe domnul
Vlaşin pe care îl preţuiesc, am fost la lansarea ultimului volum la Bucureşti ...nu l-am găsit
...era plecat...dar am observat că nu partajează decât poemele cu vers alb...poezia clasică cu
rimă şi ritm şi muzicalitate nu face obiectul atenţiei dumnealui..şi mă doare!...eu scriu
numai poezie cu rimă şi ritm...nu mă omor după versul alb, dar pot să înşir şi eu tot felul
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de inepţii porno, cum bine zici...nu zic că nu sunt şi poezii superbe cu vers alb...dar,
marea majoritate sunt cum le descrii tu atât de fidel...de prost gust, nişte eschibiţii ce se
vor subtile şi detaşate de rot ce e frumos , romantic , desuet...Eu rămân fidelă poeziei
clasice depăşite de vremuri chiar d e ar fi să scriu numai pentru mine...Felicitări!
·Comentariu publicat de Sebastian Breştin pe Iunie 16, 2010 la 12:29am
zilele astea ma gandeam sa scriu o arta poetica, ca pe vremuri. dar se pare ca doamna
adriana mi-a luat-o inainte. felicitari doamna adriana, dar sa stiti ca nu e vina noastra.
chiar nu e. e a lumii in care traim. desigur eu am interpretat textul in favoarea mea.
daca a fost menit ca o repulsie...
·Comentariu publicat de Tarus Ramona pe Iunie 16, 2010 la 7:58am
e un fel de " revolta" pentru poezia "prea moderna". Ma numar si eu in generatia
douamiista dar sunt de acord in unele privinte, majoritatea au obiceiul sa exagereze in
poezie si se automagulesc pentru curajul lor de a scrie cine stie ce tabu-uri in vers alb.
Totusi sunt si creatii bune, acolo trebuie privit in profunzime si de fapt prin asta vrea
sa se caracterizeze poezia cotidiana, prin profunzimea si maturitatea versului in
contextul in care sunt folosite uneori cuvinte "contondente". Cu toate acestea,
dezinhibarea ar cam trebui sa aiba o limita. Traiasca cei care exprima ceva prin poezia
lor! Cum zicea si Eminescu "e usor a scrie versuri/ cand nimic nu ai a spune".
Cat despre text, sunt in asentimentul dumneavoastra! Toate cele bune!
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Iunie 16, 2010 la 8:06am
Uite o critica al naibii de bine facuta... Dar nu cred ca va fi de folos. Fiecare generatie
are impresia ca lumea (si experienta culturala) incepe cu ei. Si prin urmare, trebuie sa
incerce -din nou- totul. Reluind erorile omenirii la infinit. (In cazul asta, erorile
culturale.) Dar daca ar sta sa citeasca tot ce s-a scris pina la ei, nu ar mai fi poeti ci
critici sau istorici ai literaturii... Citind autori romani despre China, aflu ca exista pe
acolo un fel de Pacala. Personaj pitoresc, jumatate naiv, jumatate smecher.
Care crediteaza intotdeauna interlocutorul cu intentia pozitiva, indiferent de
experientele anterioare. Un om care nu invata nimic din greseli, care e mereu inocent.
Generatiile noastre de poeti (oare numai ale noastre?) seamana cu el, reluind, la infinit,
aceleasi experinte. Daca ma gindesc bine, romanii au o vorba: "Desteptul invata din
greselile altuia, iar prostul din propriile greseli." Parintele lui Faust -si poporul din care
face parte- considera, insa, ca nu poti intelege esenta unui lucru pina nu-l traiesti.
Oare cine are dreptate? Copiii si adolescentii, nu repeta, la infinit -generatie dupa
generatie- aceiasi pasi? Aceleasi etape ale cunoasterii? Aceleasi greseli? Execelenta
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descrierea fenomenului . Neiertatoare, fara menajamente si cu un atent simt al detaliului.
Dar nu cumva exprima regretul ca autoare nu mai are virsta nebuniilor descrise si nu
mai poate intelege furtuna si dezordinea gindirii juvenile? Si o oarecare teama in fata
noului val pe care nu-l mai intelege, desi a facut -si ea- parte dintr-un nou val? Este de
discutat acest aspect, ca si critica tinerei generatii. Dar poezia se inscrie, cu brio, in cel
mai tare festival de poezie! Felicitari! (P.S.Este preferabil sa fim "impuscati" cu cuvinte
nesabuite, sau teorii "stiintifice" fantasmagorice, decit cu legi proaste, masuri
economice distructive, ostracizari economico-sociale, profesionale sau chiar gloante
adevarate..... De altfel, nu va faceti griji, dupa ce-si consuma "munitia" tineretii, autorii
se maturizeaza si trec la lucruri seriaose. Mai ales daca "batrinii" le atrag atentia asupra
greselilor facute din prea mult entuziasm si prea multa dragoste de viata si originalitate.)
·Comentariu publicat de Gelu Vlaşin pe Iunie 16, 2010 la 11:42am
Pentru cei care n-au înţeles deloc acest poem:
- Poemul este într-adevăr o arta poetica aşa cum foarte bine a intuit Sebastian. Nu este o
critică destructivă la adresa poeţilor tineri, dimpotrivă !
- Adriana Rodica Barna încearcă în acest fel să aducă un omagiu poeţilor douămiişti
- Douămiist înseamnă orice poet care a scris (bine) după anul 2000 :)
- Am afirmat şi în alte împrejurără şi mă repet şi aici: nu sunt împotriva niciunui gen de
scriitură sau formă însă nu pot agrea deloc veleitarismul, grafomania, epigonismul
desuetudinea şi manierismul redundant
- Floricele pe câmpii şi alte dulcegării precum şi alte forme mediocre de literatură n-au
cum să mă intereseze şi nici n-am să le promovez vreodată
- Nu toată poezia cu vers alb este automat şi valoroasă însă are mai multe valenţe de
exprimare şi mai multă ancorare în realitatea imediată
·Comentariu publicat de Lucian Gruia pe Iunie 16, 2010 la 12:04pm
IRONIE SI AUTOIRONIE. NU MA BUCURA EXACERBAREA INSTINCTELOR
PRIMARE. POEZIA ESTE SIMPATICA LUATA IN DERIZORIUL MARILOR TEME
EXISTENTIALE
·Comentariu publicat de Raluca Blezniuc pe Iunie 17, 2010 la 5:52pm
poemul ma face sa meditez la un singur lucru- CE VA URMA?
cum va arata poezia viitoare ? parca pana acum a fost de toate culorile,is asa curioasa
sa o gust pe cea care nu s.a nascut inca,totusi in neant parca ii simt parfumul...eee,
dar pana atunci sigur pier in vreo sinagoga straina trupului meu.felicitari?stiu,banala
vorba,dar sa stiti ca are ceva deosebit-e SINCERA
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·Comentariu publicat de Dumitru Mălin pe Iunie 23, 2010 la 9:16pm
da, poezia e pe maini bune chiar si prin acest poem-invectiva si manifest pro si contra,
bine scris. felicitari
·Comentariu publicat de violeta bratu angelica pe Iulie 20, 2010 la 12:27pm
......."un altar porno in jurul celebrului animal...."/ ..."poezia e pe miini bune,asa sa stiti..."
...da,te cam pune pe ganduri,,,,asa sa stiti...felicitarile mele...vi

Familia Popescu, după plecarea lui Cristian
·Comentariu publicat de Mihai-Liviu Deldegan pe Iunie 9, 2010 la 12:38pm
... Si uite-asa dintr-un comentariu facut pe un blog, poti deveni personaj intr-un poem in
proza, dintr-un volum ( inca ) nepublicat.
·Comentariu publicat de Petre Violetta pe Iunie 11, 2010 la 11:08am
..preocupare specială pentru amănunt în descriere ceea ce dă cititorului o imagine fidelă a
tabloului...mi-a plăcut!
·Comentariu publicat de anca aurelia oprescu pe Iunie 11, 2010 la 12:13pm
Ce este, de fapt ? proză ? relatare jurnalistică?
·Comentariu publicat de claudia hering pe Iunie 11, 2010 la 12:31pm
O descriere amanuntita a unei case de moda veche cu geamuri joase.Aproape simt racoarea
si mirosul proaspat de ceara.Si liniste.Mi-a placut
·Comentariu publicat de Moroz Cristian pe Iunie 11, 2010 la 1:12pm
O realitate reflectata in imaginar, vazuta, descoperita si analizata sub presiunea rutinei dar cu
melancolia zilei de ieri... Frumos tablou in cuvinte, fresh, aproape ca o oglinda in care se
contopesc mai multe valente ale eului. Cu respect, Cristian Moroz
·Comentariu publicat de florin contrea pe Iunie 11, 2010 la 2:32pm
POEZIA LUCRURILOR
... incarcate de istorie, de arta medievala, moderna sau numai Kitch, de asemenea,
melancolia absentei care domina intregul univers casnic, cotidian... ... poate de asemenea
poezie e mai multa nevoie acum ca niciodata... Florin Contrea
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe Iunie 11, 2010 la 10:46pm
eu ştiam că prietenii mei sunt cu mult mai deosebiţi decât mine dar chiar nu mă aşteptam ca
privirea ta de spy liric să fie atât de cuprinzătoare şi să evoce lucruri atât de fermecătoare,
aivazowschii, intarsii de sidef, nebunii, ce mai...cu lămâia, m-ai dat gata. Cu lămâia e o
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treabă specială-uite îţi livrez o şotie: dacă mergi la un concert care are un saxofonist arată-i
o lămâie tăiată şi vezi ce se întâmplă. Acum o treabă serioasă. Fă-ţi milă şi spune unuia care
chiulea des de la chimie,lămâia , are totuşi ph-ul ( definiţia şcolărească a pehaşului logaritmul cu semn schimbat al concentraţiei ionilor de hidrogen) ACID SAU ALCALIN?
Aceasta e întrebarea. M-ai dat gata şi cu câteva sugestii de naturi statice, dar chimia,
asta da ştiinţă, de pildă metafora pe care o bem zilnic, cu recomandarea mediatică,
2-3 litri /24 de ore, pentru a deveni foarte.... ocupaţi, se numeşte haş do io.
În ea, domnişoara ceeia pune lamaie stoarsă ? Pardon, domnişoara are curiozităţi
ştiinţifice şi nu-i frumos să o spionăm.
·Comentariu publicat de mircea barsila pe Iunie 12, 2010 la 12:44am
O scriitură excepţională . După Diana Mărgineanu sunteţi, pentru mine, cea de a doua
revelaţie. Câte poeme în stilul acesta aveţi ? Vă rog să luaţi legătura cu mine pentru a
vă promova în revistele literare de prestigiu. Sincere felicitări. Sunteţi o mare surpriză
literară - şi ştiu bine ce spun !
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Iunie 12, 2010 la 9:12am
Inca o dovada -daca mai era nevoie- ca aveti forta si originalitate. Finalizati eforturile
intr-un volum si continuati!...
·Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe August 13, 2010 la 12:20pm
Un poem interesant creionat dintr-o privire de scurt-metraj, lumini si umbre, detalii
semnificative, in care intram odata cu fiece imagine surprinsa, ca in final sa ne redea
un efect surprinzator.

Bistriţa, la 12 fix după ora de vară
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe August 18, 2009 la 5:20am
o modalitate reusita de-a face poezie dintr-o realitate atent selectionata din care nu lipseste
umorul fin, de situatie si mesajul de dincolo de text.Mi-a placut imaginea cu tipul care si-a
pierdut lentila de contact.Spune multe despre inadecvarea hipersensibilitatii la o realitate cu
bocanc negru si alte ,,minuni,, asupra carora spiritul traditionalist isi face ,preventiv, cruce.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 18, 2009 la 8:21am
Atunci cand am scris , am gandit ca imaginea pe care o trimit in lume va fi vazuta in treacat
de cineva , odata, candva , dar nu am stiut ca nu va mai avea ascunzisuri in fata unei priviri
ca a dumneavoastra , care taie cu forta laserului . Multumesc ca v-ati uitat "intr-aici" .
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·Comentariu publicat de Ion Burhan pe August 18, 2009 la 6:15pm
paradoxul e ca laserul foloseste cel mai bland si mai imaterial element,Lumina.Mai trimite
materiale tari sa-l probam.Cu simpatie, Ion.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 18, 2009 la 6:21pm
Poemul de azi se numeste : "Burhan Service " si asteapta bisturiul.E trimis, se poate opera.
(cu accent pe e )

Măraşeşti 2009, beznă şi manele
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe Septembrie 28, 2009 la 9:29pm
Adriana,
asadar, eu asteptam nerabdator re lansarea poeziilor tale in timp ce tu te luptai sa alungi
cainii vagabonzi si cerseai in gand cheia de la re sponsabilul cu cheia de wc de la
Marasesti.Acuma ,eu stiu ca ardelenii nu sunt tupeisti si prefera sa rabde, sa tina in ei,
chiar starngand din dintii re latarii, de unde si ineditele asocieri ale re alitatii, nebagate
in seama de altii. Frumoasa absenta de concediu , cu baia de manele re gulamentara,
in seama de altii. Frumoasa absenta de concediu , cu baia de manele re gulamentara,
cu bezna si buca pe post de re luari de semitonuri orientaloide, n-am ce zice, treaba
meseriasa..Lasand la o parte, ca sa nu desacralizam, acele oase sfinte, re venirea ta e
pe un cal mare.
·Comentariu publicat de Mihai-Liviu Deldegan pe Septembrie 30, 2009 la 10:25am
Vorba d-lui Burhan, se pare ca ai revenit pe un cal mare... Sa fi gasit pe-acolo Calul
Troian si nu ne spui nimic ?

Chiar azi până când domnul pensionar
dă de mâncare la porumbei pe terenul
de joacă al copiiilor…
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 12, 2009 la 8:27pm
Multumesc pentru ca ati avut timp sa va aruncati privirea asupra a ceea ce am scris
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·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 12, 2009 la 8:29pm
multumesc frumos
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe August 12, 2009 la 9:24pm
o buna punere in pagina a unei atmosfere osciland intre grotesc ,comedie si neverosimil
e poezie,e mult sarm in crearea unui spatiu aproape oniric si-n acele nume pronuntate
ca-n ardeal
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 12, 2009 la 10:02pm
..........A va avea ca cititor,iata un bun motiv, domnule Burhan,sa merg inainte...va
multumesc pentru comentariul decent si aplicat
·Comentariu publicat de mihai ganea pe August 13, 2009 la 1:42am
Da ! Îmi place ?i mai vreau. Un grupaj pentru revista noastra. Felicit?ri.
·Comentariu publicat de florin contrea pe August 14, 2009 la 10:14am
AM RECITIT TEXTUL...
... constat o interferenta a planurilor cotidian - aparent banal - impestritat cu personaje
din istoria culturala. Procedeul este interesant si dovedeste imaginatie. Umor placut...
Dincolo de aspectele aparent amuznte o atmosfera cam trista - dar tocmai asta se
doreste si se potriveste aici. Multumesc pentru comentariu.
Cu stima si respect, Florin Contrea
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 14, 2009 la 6:03pm
Va multumesc frumos ca m-ati iertat,comentariul dumneavoastra ma onoreaza.
Comentariul vechi pe care l-am pierdut definitiv era in poem mai bun decat al meu.
Dar, cum orice greseala se plateste,iata si plata ceruta mie. Sper sa va mai aruncati
privirea asupra a ceea ce voi mai posta pe blog. Ma bucur ca suntem contemporani. .

Duminica, passo-doble, restart
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 18, 2009 la 7:50pm
Elena draga,m-ai induiosat,darul tau vine precum muzica in linistea mocnita a unei inchisori
cubaneze.Multumesc.
·Comentariu publicat de constantin iurascu pe August 18, 2009 la 8:06pm
Multă sensibilitate şi talent în mînuirea vorbelo. Deşi sunt de modă veche şi apreciez mai
mult versurile clasice mi-a plăcut în ansamblu zextul.
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·Comentariu publicat de florin contrea pe August 18, 2009 la 9:19pm
MI S-A PARUT...... un text foarte dens despre o realitate apasatoare, m-a impresionat
faptul cum Eu-l poetic lupta cu singuratatea privind la ce se petrece pe strada, iar
pasarea care-l priveste in ochi pe acel Eu al poetului - poate si al cititorului - este unul
foarte complex - poate un fel de zeu al pasarilor maiestre.
Felicitari din suflet.
Florin Contrea
·Comentariu publicat de Nicolae Rotaru pe August 18, 2009 la 9:23pm
Fapt divers, cotidian însufleţit cu ceva fior, un text care refrişează şi pune întrebări ...
vervale, adică ceea ce trebuie azi!
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 18, 2009 la 9:25pm
Multumesc frumos, domnule Contrea,e o incantare ca v-a placut. Noroc cu reteaua
literara, ca avem un prilej de a ne intalni si de a ne bucura unii pe ceilalti.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 18, 2009 la 9:28pm
Multumesc ca ati inteles la rece , ceea ce am scris eu la cald, domnule Rotaru.
·Comentariu publicat de Victoria Stoian pe August 18, 2009 la 10:35pm
Tristetea pentru frunza de ficus arsa, plictisala unei zile de duminica alungata de vizita
porumbitei. Duminica e zi de vizita dar o piedem privind la televizor.
Regina -porumbita, venita in vizita, priveste drept in ochi si fiorul care se naste
incalzeste. Frumos poem.
·Comentariu publicat de Leonard Ancuta pe August 19, 2009 la 3:59am
da, un poem placut. placut ca nimic nu pare fortat. in acelasi timp creeaza si o
atmosfera linistita asa, cumva de genul nu poti sa rezolvi toate problemele, dar parca
nici nu e bine sa stai cu mainile-n san.
·Comentariu publicat de abbilbal pe August 19, 2009 la 6:19am
Nu fac aprecieri critice pentru că nu sunt critic, nu dau sfaturi că nu sunt sfetnic, nu văd
nici zei acolo unde nu-şi au locul, dar cuvintele: "O intreb daca stie locul si ea mi se
uita drept in ochi ." spun multe despre o anumită aducere aminte.Să nu uităm nicicând
ochii ce ni se uită "drept în ochi".
·Comentariu publicat de madi lussier pe August 19, 2009 la 7:18am
:) Curge ca un piriu de munte, limpede,proaspat si frumos de privit. Ador prezenta unor
elemente considerate .... haram de catre societatea vestului. Tehnica narativa grava,
unde tragi-comedia este la ea acasa.
Poezie scrisa in imagini contrastante, intr-un ritm tinut sub control, fara a-l sufoca.
Imaginea porumbitei da acea tusa de seninatate intr-un tablou de grimase sociale.

#18

·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe August 19, 2009 la 8:21am
Draga Madi, am lasat o inregistrare neprofesionista cu cateva vechituri citite de mine
demult , acolo unde poti posta muzica. Sper sa o gasesti . E pentru perioada in care voi
fi plecata din tara . Imi pare cumva rau ca voi lipsi din retea pana prin 3-4 septembrie ,
ca e atata animatie aici...
·Comentariu publicat de Bota Lucian pe August 19, 2009 la 9:46am
o realitate scrisa-n versuri ... unii nu cunosc adevaru , realitatea in care tainuim
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe August 19, 2009 la 6:07pm
imi place mult la tine acel decupaj de imagini semnificative din realitatea imediata,
din care tu faci o realitate poetica .Nimic in plus ,nimic in minus,aceasta e senzatia,
de fapt definitia frumosului arhetipal.Ai descoperit un zacamant care trebuie grabnic
cuprins in paginile unui volum.M-a facut praf imaginea cu porumbelul,vechi simbol
al sufletului uman si simbolul cresti al Duhului Sfant, Bine ai facut ca nu l-ai alungat.
si l-ai pus sa exploreze ingenuu minunile tehnice, mirat mai mult de materia plutitoare...
imaginea are multa forta,cum bine a remarcat si domnul Contrea.
·Comentariu publicat de Barbieru Valentina pe August 21, 2009 la 11:56am
Mi-a placut acest poem. Respira calm, dar nu resemnare.
Cred ca insasi aceasta urcare pe scari si vizualizarea acestor imagini intr-un fel
dureroase, nu poate duce cu gandul decat la o constientizare treptata a modului de a fi
propriu(imaginea femeii musulmane este cea mai puternica). Trecerea prin diverse
stadii o obliga in sfarsit sa se conformeze unei intalniri din cele mai placute, cea cu a
unui mesaj, a unei vesti noi, pozitive-porumbita. Asta de fapt reconforteaza, permite
atat poetei cat si cititorului sa se pozitioneze intr-o ipostaza care ar trebui sa coloreze
timpul duminical si sa-i dea sens.

Poemul cu mânere de inox
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe Aprilie 18, 2010 la 8:44pm
sunt dreptaci, uite ca ştiai, empatia functioneaza...cum sa nu-ti dau o mana forte de
ajutor, nu las băierţii , că sunt nătângi, ei miros a mărăşeşti , nu-s pentru treburi delicate
ci eu personal for you doar e vecinul meu de atelier.acum, ai dreptate, le face cu
manere de inox, o boierie mare la vreme de criză. acum văd că serveşte doar apa chioară,
cândva nu-i lipsea rahatul sau serbetul de vanilie, dar nemernicul şi profită de ardeleni
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că nu ştiu bine balcanismele.Apoi, bine faci că ţi-ai luat bocanci roşii de la negustorii
de pe lipscani, trebuie să mai sfideze câte cineva pseudotristeţile. e bun şi ingredientul
cu tremolo a la calinescu, chiar uitasem.cu lucrul de mana e un deja vu secret pe care
mi l-ai prins din zbor. m-am gandit, şi m-am hotărât: pentru veşnicie, prea am facut de
toate, numai lucru de mâna cu cruciuliţe , nu. Nu, contează, bogatul sau săracul, regele
sau cerşetorul, cu toţii putem face asta în veşnicie foarte democratic şi ca terapie
antistress .Mi-ar place să-i văd făcând asta şi pe ciolovecii lui iosip visarionovici la o
lecţie veşnică de reumanizare. Ne-o da voie şefii, că deja am făcut o fixaţie?

Intruziune în intimitate
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Aprilie 29, 2010 la 6:15am
Frumos! Un poem al femeii moderne, al personalitatii si intimitatii. Plus un woodoo
pozitiv..... (Se pare ca nu puteti scrie la nivel de blestem, ura, etc.) Exista, insa o greseala
de dactilografiere la sfirsitul versului al doilea. Sau a doua jumatate. Sau nu inteleg eu..
·Comentariu publicat de Iulică Ţenea pe Aprilie 29, 2010 la 9:06am
Ochii – Iulică Ţenea/Australia
S-au aprins în mine scântei albastre
Şi nu le pot stinge cu nimic din afară.
Alearga-n trup dezlegate copile sihastre
strălucind ca o lumină în viaţa mea amară.
Unde-s zeii să-ntreb la ce masă să stau
Şi ce aripi să-ntind către tine şi stele?
Din ce floare-minune nemurire să iau
să te ţin ca pe-o nimfă în braţele mele?
Lunecând spre apus după tine am venit,
m-am oprit ca un prunc la izvorul ascuns
Şi apoi am pornit spre câmpul însorit
de maci galbeni şi fluturi roşii pătruns.
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M-am născut din iubire şi iubire primesc
îngerii mi-au dat aripi să ajung la iubire
am luat forma din vorbe ce adânc strălucesc
te aştept şi aici rătăcesc în neştire.
johnxenea@yahoo.com
·Comentariu publicat de driza thoma pe Aprilie 29, 2010 la 9:08am
Scris foarte frumos cu talent Lecturand poemul am simtit emotii si am gasit in ea timpul
nostru..
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Aprilie 29, 2010 la 12:40pm
Dragilor,va multumesc pentru vizita, pentru vorbele adresate mie,parca ne-am privi in
ochi sa ne spunem lucruri esentiale.Sper ca intr-o buna zi sa ne si vedem.
·Comentariu publicat de Maria Postu pe Aprilie 29, 2010 la 11:14pm
Daca totul curge in sensul acelor de ceasornic, stim asta, dorim totusi sa putem invata
sublimul dresaj al intoarcerii inapoi, cum s-a intamplat in Strania poveste a lui Benjamin
Button, filmul care m-a impresionat foarte mult... Telefonul acela...poate fi chiar din
viitor, ce parere aveti? No traim de fapt, mereu in contratimp cu noi insine, ne dorim
mereu sa avem o alta identitate si sa fim in alta parte decat suntem regretand apoi ca
am parasit locul in care fusesem mai devreme... .

Ceilalţi, celălalt
·Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe August 13, 2010 la 12:28pm
Totul se reduce la trairea clipei, nu mai exista trecut, viitor, doar pictura, simplitate
adanca descrisa cu naturalete, un poem, un efect al artei limbajului. Si inerenta
intrebare ~ poate fi cu adevarat prinsa eternitatea in pumnul inchis al unui poem?

Lentile de contact
·Comentariu publicat de Mihai-Liviu Deldegan pe Mai 28, 2010 la 1:54pm
Aproape ca stiu fiecare centimetru din spatiul pe care-l detii si-l descrii... E universul tau
particular si-al tuturor in acelasi timp... Foarte frumos Rodica. Continua.
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·Comentariu publicat de Adrian Grauenfels pe Mai 29, 2010 la 5:33am
ca sa ajungi de la telefon la Sorescu trecand prin sinagoga e un drum sinuos ca o calatorie
prin Dublin. Dar lentila dubla ajuta la citit bornele de drum. Acelea pe care scrie " spre cer "
Spre Adrian. si de la.
·Comentariu publicat de Ratiu Virgil pe Mai 29, 2010 la 7:20am
Cine intra in birou?... Mironutz?
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Mai 29, 2010 la 7:41am
Nu va dezmintiti. Slefuiti mici bijuterii extrem de importante pentru suflet, din realitati
"banale". Felicitari!
·Comentariu publicat de driza thoma pe Mai 29, 2010 la 2:28pm
Poezie minunate!Versuri captivante!Aspectele vietii,poezia ii comunica cititorului prin
intermediul filtrului sentimentelor poetesei.Poezia este inspirata de sentimente vie,traite si
nu imaginate.Felicitari
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Iunie 1, 2010 la 7:06am
Un fin spirit de obsevatie. Al amanuntelor cotidiene. Al normalitatii si echilibrului. O poeta
de forta! Felicitari!
·Comentariu publicat de Beatrice Popescu pe Iunie 1, 2010 la 7:55pm
nu vreau sa jignesc pe nimeni, doar ca aceasta poezie nu este atat de minunata pe cat o fac
ceilalti sa pare prin felicitarile pe care le aduc...nu are seniment, sau macar putina pasiune...
este o insiruire de actiuni cotidiene fara substanta...o poezie stearsa incununata de politeturi,
probabil nu cea mai buna din cate ati scris...succes in continuare
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Iunie 3, 2010 la 8:23am
Depinde ce numiti sentiment sau pasiune. Nu toti oamenii "ard" in trairi intense, dar scurte.
Dupa care ramin ,storsi de vlaga, in balta banalitatii cotidiene. Sunt si oameni care observa calmi, cumpatati- orice schimbare. Orice gest. Totul se aduna intr-un tablou. Si in experienta
individului. Sau a tribului. Cum credeti ca s-a format "intelepciunea colectiva"? Din
observarea faptelor banale. Cotidianul are in el suficienta poezie, intelepciune si forta.
Cu o conditie: sa fie consemnat. Si sa se gaseasca poeti care sa se aplece asupra banalului.
Si care sa-l inteleaga. Mentalitatea locului unde "niciodata nu se intimpla nimic" este
daunatoare. Dispretuieste omul si problemele lui cotidiene. Cum nu se intimpla nimic,
cind oameni se nasc? Se indragostesc. Descopera taina mersului, a cititului. Descopera
fiorii dragostei si placerile ei. Tinjesc de dor si mor de gelozie. Lucreaza zilnic, si isi rezolva
problemele cotidiene pentru a putea face dragoste... Pentru a putea sa supravietuiasca. Ei si
urmasii lor. Sigur, nu se compara cu imnurile de vitejie. Cu poemele de dragoste (turbata,
pasionala sau tandra). Dar nu puteti nega poezia imaginii surprinse. Continuitatea existentei
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cotidiene este ea insasi o poezie. Poate ca avem criterii estetice diferite, dar asta nu
inseamna ca trebuie sa negati ce nu va place. Sau nu intelegeti. (De obicei aceleasi lucruri.)
A trecut vremea lui: "Cei ce nu ard dezlantuiti, ca noi/In flacarile noastre se destrama".
Dar, cred ca trebuie sa fiti felicitata pentru franchete.
·Comentariu publicat de Beatrice Popescu pe Iunie 3, 2010 la 10:34am
sunt de acord ca nu toti oamenii ,,ard in trairi intense", dar totusi cred ca toti oamenii s-au
saturat de realitatea in care traim sau de banalitati, rutina. Din punctul meu de vedere,
poezia trebuie sa ne scoata din aceasta rutina, sa ne arate o altfel de lume, mai frumoasa
sau mai putin frumoasa. in niciun caz nu am comentat spiritul de observatie al doamnei
Adriana Barna, ci modul in care aceasta a asezat pe foaie cuvintele: intr-un mod brut, fara sa
imi aduca mie ca cititor ceva nou sau sa ma faca sa imi pun anumite intrebari la sfarsitul
lecturii. Dar cum spuneam, este doar punctul meu de vedere, nu trebuie sa fiti de acord cu el,
pentru ca fiecare dintre noi intelege altceva si simte altfel o poezie...o zi frumoasa
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Iunie 4, 2010 la 7:03am
sigur, "de gustibus"... Numai bine!
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Iunie 4, 2010 la 2:43pm
Oare Beatrice Popescu ar putea numi cativa poeti care contureaza lumea pe care o asteapta
si la care ravneste cu ardoare, lumea care sa nu aiba legatura cu cea in care ea exista ?
Multumesc domnului Munteanu,incurajarile sunt binevenite ,sper sa am putere sa finalizez
cartea. Multumesc voua, celor care ma cititi , chiar daca nu spuneti nimic. !

Sculptându-l pe Astor
·Comentariu publicat de munteanu mircea pe Iunie 4, 2010 la 7:28am
Felicitari! (SI pentru Astor) Nu cred ca trebuie sa va formalizati pentru orice comentariu si
orice nedumerire. Dvs. stiti mai bine ce simtiti. Iar orice autor, are stilul lui. Care este
acceptat sau nu. De fiecare cititor in parte. Eu cred ca ar fi timpul sa va grabiti la o editura...
Bafta!
·Comentariu publicat de Mihai-Liviu Deldegan pe Iunie 9, 2010 la 12:30pm
Mi-au placut mult de tot : " haita de caini vagabonzi... cu priviri hamesite... aratandu-mi
mie... ca au fost candva lupi " si " ...doua jumatati uriase de mar care isi arata una celeilalte
suprafata taiata ,locul unde unu a devenit doi. " Absolut minunat !!!
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Târziu, ridicând de jos paharul spart
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 1:12pm
Absolut superb. POEZIEEEEEEEEEEE
MULTUMESC.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Martie 23, 2010 la 1:16pm
.....multumesc pentru MULTUMESC !
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 1:19pm
curajoasa, frumoas,a adevarata..
poeyie pe care vrei sa o citesti
·Comentariu publicat de Paul Spirescu pe Martie 23, 2010 la 1:22pm
Este uimitor cum poate ieşi poezie adevărată din cuvinte cuvinte cvasi-banale, pe care le
folosim şi pe stradă. Felicitări!
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 1:34pm
mai ales acestea, contruiesc poeyia, domnule Spirescu1?= pentru c aideea poetica,
simtamintele nu sunt sufocate de echilibristica estetica.
era sa scriu ca o extrema nu mi-ar conveni, dar mi-am dat seama ca , daca are cine, si din
aceea va face poezie..
·Comentariu publicat de ada chifor pe Martie 23, 2010 la 1:59pm
de acord, Camy. Este o poezie si scriu asta fara diacritice de dragul modernismului cerebral
al doamnei Barna! ada chifor
·Comentariu publicat de Bogdan RUSU pe Martie 23, 2010 la 2:30pm
Frumoasa poezie! Admirabil mod de a transmite un mesaj sublim...Poezia ce socheaza prin
constructii sintagmatice felurite si ciudate, prin kilogramele de figuri de stil turnate pe foaie,
nu are nimic liric. E doar expresia unor crize de grafomanie. Felicitari pentru modul sincer
in care imbracati emotia!.
·Comentariu publicat de Ada-Marlen pe Martie 23, 2010 la 2:59pm
Domnule Spirescu, si Eminescu scria folosind cuvinte din vocabularul curent. Vocabularul
nu face poezia...
·Comentariu publicat de Rodica Borsa pe Martie 23, 2010 la 2:59pm
Intuiesc trăirile intense ce au determinat aceste reflecţii lirice .Felicitări !
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 3:09pm
Simplitate, firesc si delicatete, lirism al unui moment expandat in drama, sugerata expesiv
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fara ostentatie. Bravo!.
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 3:12pm
Finalul cu "ochiul mintii" mi se pare cam plat. Poate schimbi cele doua cuvinte. Scuza-mi
băgăcioşenia.
·Comentariu publicat de rada lylyana pe Martie 23, 2010 la 3:30pm
sunt ...ceea ce sunt.Nu consider poezie ceea ce am citit mai sus, dar imi place sa-mi dau
seama ca "imi place".Este totul asa de banal, de pe-ntelesul tuturor incat vad scaunul ,
tricoul,si ochii celui dorit la mine in camera.Tineti-o tot asa.Nu luati in seama criticile ,
decat ca pe ceva bun.
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 3:36pm
De acord. In ce priveste remarca mea critica, este o simpla impresie. S-ar putea sa gresesc,
ma simt totusi obligat sa spun ce cred, sincer si cinstit. Cred ca asta e regula jocului.
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 3:37pm
am uitat sa spun ca titlul imi place foarte mult
·Comentariu publicat de rada lylyana pe Martie 23, 2010 la 3:46pm
Frumos!Interesant nu degeaba se spune :cine nu are un adult sa-l cumpere.Respect
sinceritatea dvs. Admir pers sincere si care au puterea sa -si asume cu orice urmare actiunile.
Repet:ma mai rasfat din cand in cand scriind cate o poezioara dar intotdeauna cu rima,
deaceea am mentionat ca nu inteleg dar poate nici altcineva nu" intelege" ce scriu eu.
O ZI BUNA
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 4:45pm
E frumos spus: "răsfăţul de a scrie versuri". E într-adevăr, un minunat răsfăţ. Reţin ideea,
dacă-mi dai voie.
O VIATA BUNA! GÂNDURI SENINE!
PS Multumesc pentru eufemismul "adult"in loc de batran. Deşi am o nepoata de vârsta
dumitale, ma simt tânăr.
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 5:31pm
A scrie limpede nu inseamna a scrie prost. si invers. a scrie inzorzonat si lasand sa se
inteleaga nu inseamna a scrie bine.
a reda asa de bine o imagine in scris, incat sa vezi maieul si scaunul in camera proprie, nu
este rau deloc. Marii scriitori si poeti au "suferit" de limpezime si claritate. caci misterul
unei poezii nu vine din faptul de a fi imbarligata. alambicata, intelectualizata. nu neaparat.
daca dorim rebusistica si probleme de rezolvat la matematica, pt a pune MINTEA la
treaba, gasiiim, dar nu in poezie.
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poezia, ca si pictura, au o regula: mijloace putine, efecta maxime!!! balastul este plicticos.
Luceafarul este limpede si clar.. ca apa de izvor, ca sa ajungi sa scrii asa, incat cel ce citeste
sa vada cu ochiul mintii, ca la tv, galaxii si lumii ce dospesc in facere nu e este dat oricui.
cele mai frumoase poezii ale lui Blaga sunt cele limpezi... si tot asa...
vai de cel ce nu mai are copilul-ueu si l-a pierudt in scortosenii de nimic.
era o vorba... doar functionarii sunt seriosi!
·Comentariu publicat de Paul Spirescu pe Martie 23, 2010 la 6:24pm
Este iarăşi uimitor cum o intervenţie, până la urmă de bun simţ (mă refer, desigur, la
intervenţia mea!), stîrneşte atâtea controverse şi atâtea "construcţii" estetice care, până la
urmă, chiar trădează frumuseţea poeziei în cauză.
Eu nu am vrut să spun decât ceea ce am şi spus: că este talent autentic acolo unde cotidianul
este sublimat şi transformat în necotidian. Celelalte "interpretări" nu sunt ale mele şi, prin
urmare, sunt în responsabilitatea autorilor lor.
PUNCT!
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 6:27pm
:))))
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 7:44pm
Drept sa spun, mi-e greu sa inteleg de ce ar fi rau sa se recurga la "constructii" estetice
pentru a intelege mai bine frumusetea unei poezii. Discutam despre versuri, nu despre
persoane. Cui dauneaza asta? Si, in definitiv, de ce am intrat in acest joc, ca sa tacem?
Controversele nu fac decat sa dea viata bucuriilor legate de receptarea unor versuri.
Nimeni nu se supara de asta si nimeni nu e judecat pentru o interventie. Nu-I asa?
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 7:48pm
toti avem dreptate!:))))))))))))))))))))
·Comentariu publicat de Paul Spirescu pe Martie 23, 2010 la 10:01pm
Nu am intrat în acest joc ca să tăcem, dar nici casă spunem chiar orice, numai de dragul de a
spune. Sau, poate, înseamnă că am greşit eu adresa.
·Comentariu publicat de Zoltan Terner pe Martie 23, 2010 la 10:16pm
Cine judeca si decide daca cineva spune "ceva" sau nu spune nimic?
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 10:27pm
ca sa nu mai acuzam degeaba si nici sa facem afirmatii in gol, as spune ca, atata vrme cat
fiecare are parerea sa, eu una nu mi-as permite sa afirm ca a mea e mai indreptatita si a
celulilalt mai putin indreptatita. paote nu o inteleg. de ex, si asta ar fi cel mai simplu! sau
poate cel mai p[lictisitor.
cum spuneam, voi fi si mai clara. ca sa lamurim o data cine vorbeste doar d edragul vorbelor.

#26

1. "......Nu consider poezie ceea ce am citit mai sus, dar imi place sa-mi dau seama ca
“imi place".
2 Este totul asa de banal, de pe-ntelesul tuturor incat vad scaunul ,tricoul,si ochii celui dorit
la mine in camera.
3 Tineti-o tot asa.Nu luati in seama criticile ,decat ca pe ceva bun."
si raspunsul meu:
2. A scrie limpede nu inseamna a scrie prost. si invers. a scrie inzorzonat si lasand sa se
inteleaga nu inseamna a scrie bine. a reda asa de bine o imagine in scris, incat sa vezi
maieul si scaunul in camera proprie, nu este rau deloc. Marii scriitori si poeti au "suferit"
de limpezime si claritate. caci misterul unei poezii nu vine din faptul de a fi imbarligata.
alambicata, intelectualizata. nu neaparat.
1. daca dorim rebusistica si probleme de rezolvat la matematica, pt a pune MINTEA la
treaba, gasiiim, dar nu in poezie. poezia, ca si pictura, au o regula: mijloace putine,
efecta maxime!!! balastul este plicticos.
Luceafarul este limpede si clar.. ca apa de izvor, ca sa ajungi sa scrii asa, incat cel ce citeste
sa vada cu ochiul mintii, ca la tv, galaxii si lumii ce dospesc in facere nu e este dat oricui.
cele mai frumoase poezii ale lui Blaga sunt cele limpezi... si tot asa...
3. vai de cel ce nu mai are copilul-eu si l-a pierudt in scortosenii de nimic.
era o vorba... doar functionarii sunt seriosi!
vi s epare cumva ca vi s-a raspuns la un nivel inferior afirmatiilor postate?
stiu si eu ce sa zic.. ?
·Comentariu publicat de Camelia Radu pe Martie 23, 2010 la 10:31pm
"Ma tulbura gandul ca te-as putea atinge
deloc intamplator ,ca amprentele mele s-ar aseza
peste carnea ta
si nu s-ar zari decat privite cu ochiul mintii ."
o gandire profunda ce pune in lumina o sensibilitate aparte.. si mai ales curajoasa..
sinceritate ce determina in cititor reactie..
inca o data felicitari! este poezie si deloc banala..
·Comentariu publicat de Florin Grigoriu pe Aprilie 3, 2010 la 11:11am
Dacă publici poemul: în strofa 1 renunţă la atunci, atunci; în strofa a doua la în orice
moment, întotdeauna; în strofa 3-la deloc întâmpător. În rest- de bine. Florin Grigoriu
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Aprilie 3, 2010 la 12:07pm
Domnule Grigoriu ,dumneavoastra puteti ajusta manecile poemului si il puteti citi in
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intimitate fara accentele pe care eu le-am pus deloc intamplator , in momente special alese ,
in locuri care cer acele accente. Eu am dat chip poeziei, nu am avut ambitia de a asambla o
masina de cusut nasturi.
·Comentariu publicat de Ion Burhan pe Aprilie 6, 2010 la 1:11pm
credeam că măcar tu, ADRIANA, să fi mai permisivă cu aşezarea tricoului pe spătarul
scaunului.Ei,aţi înnebunit cu transpiarţia.Toţi mecanicii transpiră,
CHIAR ŞI ZEII TRANSPIRĂ. No, toate sunteţi la fel,m-am convins..deşi noi ştim
întodeauna , să ne fie la îndemână un nou început,,. Cu sfârşitul ,recunosc, e mai greu dar
nimeni n-o recunoşte. Vreau să mă fac însă util pentru tine : posed tehnologia necesară
reparării paharelor sparte. Nu pot să nu fiu sincer cu clientul până-n pânzele albe; după cel
recompun şi-l vede cum era la început, DIN CRISTALUL ORIGINAL,( e normal că se
bucură cam mult şi timpuriu) nu pot ascunde faptul că totul se transformă apoi rapid într-o
pulbere strălucitoare care se grăbeşte să ajungă în matricea arhetipală. Nu ştiu dacă această
chestie te-ar deranja foarte tare pe tine care eşti la curent cu cele 64 de hexagrame ale
schimbării din I CHING. În fine, cu SERVICE-ul ,mai greu, mai ales că toţi preferă maşini
,,bengoase,, pe când la mine vine clientela cuminte, e drept,non-conformistă, cu ,, broscuţe,,
nostalgice. pentru tine fac excepţie, mă bag, orice marcă ai avea.Cel puţin, ştiu că tu o
întreţi bine şi nu-mi vii cu piuliţe ruginite, lua-le-ar naibii că mă omoară la şiră, cum stai pe
dedesupt, direct pe ciment, pe subtext.
·Comentariu publicat de adriana rodica barna pe Aprilie 7, 2010 la 12:36am
Vad ca BURHAN SERVICE functioneaza .Mecanicii transpirati de la firma ar trebui sa afle
ca femeile romane adunau in sticlute mici,transparente , transpiratia plina de feromoni a
gladiatorilor care scapau vii din arena.Isi aplicau pe propriul corp licoarea binefacatoare
imediat dupa baie.E adevarat ca nu toate femeile Romei aveau sticlute cu feromoni adunati
"la cald " - cum ar veni.Poate ca o afacere conexa cu feromoni s-ar putea adauga celei de
baza (iau in calcul repararea paharelor sparte, de exemplu ,precum si consultatiile acordate
la ore tarzii din noapte , la care se primesc ca bonus fundite roz ).Multumim frumos, eu si
bunicul meu Lao-Tzi ,cel care avea mereu raspunsuri la toate intrabarile. Am crescut cu el
si in preajma lui si ma bucur ca nu a murit,ca uite , mai sunt unii care il recunosc pe strada ,
sau vreun mecanic ii mai da "Buna ziua "atunci cand la atelier mai apare cate o masinarie
facuta dupa modelul lui. Chiar daca seria e stearsa ,chiar daca bunicul asteapta in parcare,
uite ca mai sunt si mecanici care nu au nevoie de ochelari ca sa vada ce e de vazut.
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