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din:    Semne galbene pe ecran negru 

     UN OMAGIU - MUZEUL SAGA 
 

 

Serghei. O reverență  

 
Dintotdeauna fuse-un zurbagiu,  

unii prostani îl socoteau candriu,  

turna vodca-n el ca-ntr-o genune,  

ba prin taverne, ba la uniune  

el iubea lumea de jos, deloc preaînaltă  

lua bancheta grea și o izbea de cealaltă  

și peste mese, și de ce nu-n fereastră  

de luceau cioburile ca florile în glastră  

și-acolo, în taverna de fum întunecoasă,  

era chiar însuși el, era la sine acasă  

versuri scria pe foi, pe șervețele,  

iar la nevoie foaie făcea și din perdele 

Și cînd izbea căciula albă de tejghea,  

în sticle, vodca se tot cutremura,  

Serghei n-avea oprire, nici măsură,  

poezia nu vine din mir ori din prescură  

și din fotografii privește așa de-adînc  

cu mîna-n șold sau poate la oblînc,  

încît fecioare blonde rămîn grele  

și după ce plecase, oale și ulcele... 

  



Ossip. O reverență  

Eram tînăr cînd a scris că e bine că Ossip  

nu a luat și versurile cu el în lunga călătorie  

spre singuratica stea, steaua Nordului –  

le-a așternut pe albele scoarțe ale mestecenilor  

și colegii în zeghe le-au întipărit pe scoarța lor,  

fără greș, de parcă ar fi avut de dus  

mai departe Vedele, sau poate chiar Tora civilă,  

și Vede erau și erau Tora, insule libere  

în lumea aceea ferecată în grele lanțuri...  

Și fiecare după cum a plecat le-a spus,  

silabă cu silabă, pumnului aceluia de femeie  

care devenise toată o uriașă, gigantică ureche,  

și le-a trecut cu scris caligrafic, subțire,  

pe foi de hîrtie, să nu se piardă nici o vocabulă  

călătoare cu anii din scoarță în scoarță –  

și avem versurile și poate că Ossip n-a plecat,  

rătăcește-n taiga, scrie pe scoarța albă  

a mestecenilor de după cercul polar,  

atunci, acum și de-a pururea pururi!  

 

Boris. O reverență  

Era un bărbat puternic și foarte civilizat –  

după multe decenii și deja postum,  

cînd a venit să ridice premiul, pe un fuior de 
fum,  

și-a cerut iertare gazdelor pentru întîrziere,  

deși nu era el de vină, era numai civilizat  

și asta nu este așa, numai o grăbită părere...  

Și oamenii aceia de îndată au înțeles,  

îl priveau îndelung și-l vedeau pe Jivago,  

căruia Boris îi scria pe loc și-i recita poeziile,  

nici nu mai știai care e unul sau altul -  

iar aceasta nu este poveste, nici vreun eres,  

nu este decît adevărul sosit de la preaînaltul,  

în sud, în Crimeea, abia ce se culegeau viile!  

Fuioarele albe de fum părăsesc coliviile... 

 

  



Tobacco Road  

Și erau frunzele încă verzi de tutun întinse 
 pe șiruri de sfori  

dintr-un colț în celălalt al largilor curți  
de lîngă case pitice,  

mai mari decît cele de nuc, sau eu le revăd mai 
mari,  

numai bune să acopere mădularul arătosului 
Adam  

sau, poate fanta, peștera sublimă a ispititoarei 
Eve...  

la Nicolae în sat, la Osica, în sudul extrem al 
hărții,  

era și o uriașă uscătorie, la noi lipsea cu 
desăvârșire,  

drumul tutunului pleca din roiul de sate către 
fabrică,  

cum altădată, toate drumurile duceau spre  
apriga Romă...  

Dar peste tot, bătrînii nerași și căciulați tot anul  

mai întîi, degustau cu grijă și puneau de o parte  

frunzele ghicite cu un fler ce le-a rămas mereu 
neștiut,  

răsuceau în bucăți de hîrtie de ziar foile tăiate 
cu o custură  

și cu țigările în mîinile lor muncite, crăpate, 
pufăiau  

cu ochii închiși și cu mulțumire blîndă pe 
chipuri –  

fuioarele alb-cenușii treceau prin mustățile albe  

și se ridicau încet și se risipeau spre înalturi... 

Și tutunul nu mai crește, nici aici, nici la Osica,  

bătrînii tutunului au plecat,  
dar nu pe vechiul drum,  

cu căruțele pline de teancuri de frunze uscate...  

și cîteodată plămînii palpită de dor,  
pentru o veche  

țigară hand made, sau măcar pentru una 
Carpați,  

ascunsă adînc în memorie și fugită din lume! 

 

Notă: Grafica este generată de programul 
WOMBO -IA , rezultatul este unic ! 



  
 
Clarviziune 

 

Am apucat să aprind o lungă lumînare 

cu flori stilizate în relief pe tot cilindrul 

și am stat singur în agonie vreme de trei zile 

ca un cîine, ca un elefant în retragere… 

la sfîrșit am fost incinerat într-un cuptor 

din cărămizi izolante și piese lucioase de nichel 
– 

cît mai era din trup avea combustie ușoară, 

cenușa a fost împărțită în două părți egale… 

Jumătate a zburat către Sud, către insulă, 

și a fost aruncată sub ochii celor prezenți 

în valurile Mării Egee, un actor talentat a oficiat 

în rolul marelui preot al lui Posseidon, apoi 

coronițe din toate florile Cretei au zburat 

pe urmele cenușii și au plutit vesel pe valuri… 

Era frumos, era dionisiac, și era extatic! 

Urna cu cealaltă jumătate a fost îngropată 

într-un mormînt sobru din cimitirul de aici, 

străjuit de o cruce de piatră tare pe care scria 

cu litere săpate doar numele și anii importanți 
– 

a fost cu preoți, a fost cu întristată adunare… 

Nu, nu va fi liniște nici de cealaltă parte a lumii! 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonet pentru mai tîrziu 

 

Cînd ultimul drum în sfîrșit va veni 

să nu fii tristă, soarta nu-i deloc haină, 

mă duce doar să mai văd o țară străină, 

căci nenumărate sînt felurile de-a fi… 

Dafin și rozmarin s-arunci în copîrșeu, 

să-mi pui la căpătîi o mîndră răsărită, 

numai așa voi ști că eu sînt chiar eu – 

și nu cumva să umbli în rochie cernită. 

Prin cîmpi de romaniță cînd vei trece, 

să fugi, să zvîrli din picioare ca o iadă, 

e felul cel mai potrivit de-a mă petrece 

și ochii mei închiși s-or bucura să vadă. 

Așa se va-ntîmpla povestea mea postumă, 

potop de flori și urmă nu-i de humă! 

  



 
Fantezie aproape erotică 

 
 
Te-am îmbăiat în apa de flori înmiresmată 

și ți-am uscat încet trupul cu ștergar de inișor, 

am zăbovit pe sîni, pe curbele line și, iată, 

în dumbrava care unește picior de alt picior… 

Cu palmele amîndouă muiate-n ulei parfumat 

am mîngîiat pielea catifelată și cumva colilie 

te-am ridicat, te-am așezat cu tandrețe în pat – 

a urmat ceea ce ei cred că știu și nime nu știe! 

…………………………………………………………….. 

Apoi din nou te-am scăldat,  
ți-am întins lenjeria, 

eram grăbit să ieșim să ne dăm mari,  
nu dau hunii, 

mi-ai spus și rîdeam de tremura toată 
menajeria, 

vecinii au ieșit grăbiți la ferești să vadă nebunii! 

** 
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                       ADRIAN 

(Zis  AG, sau Rameau, mai rar           
                                            Aglaya) 

             alias  Editura SAGA 
 

Vă dorește : 

(Și chiar insistă) 

Să aveți un 

AN  BUN  2022 

 
+Plus: 

 

SĂNĂTATE 

CONDEI SCLIPITOR 

VERSURI de TOP 

IUBIRI 

HAR 

CĂLĂTORII 

AVENTURI minunate 

Paharul cu vin 

SENINĂTATE… 

* 

Prin împuternicirea mea 

De scrib în 

ȚARA SFÂNTĂ 

Prin AMICIȚIA pe care o probăm aici 

Aici și dincolo, cu vorbe și prin tăceri 

Cu priviri înainte, în spate, în tri dimensional 

în atemporal 

În unda spiritului și în boarea florilor de cireș: 

 

 

LA MULȚI ANI  ! 
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