
 
 
Şi iarăşi e Duminică... 
 
Şi iarăşi e Duminică acum, 
Mi se umple sufletul de har, 
A mai trecut de-aici o săptămână- 
Câte-au mai rămas în Calendar?! 
 
Lutul meu e tot mai copt de soare, 
Tot mai crăpat de patimi şi de vânt, 
Dar nu mă doare, încă, nu mă doare 
Cuvântul lui întreg în care sunt! 
 
Omule, fii demn în tot ce faci 
Şi nu-ţi uita menirea, cea dintâie, 
Cînd va fi de el să te dezbraci 
În urma lui o cale să-ţi rămâie... 
 
Că nu ai lenevit cât ai fost viu 
Şi ţi-ai sporit talanţii pentru vamă- 
Şi iarăşi e Duminică, de scriu 
Acest Poem şi altele de-o seamă... 
  
  Nicolae Nicoară-Horia 
 
Ştiu... 
 04/05 iunie, 2008 
   Înălţarea la Cer... 

 
Ştiu, şi recunosc, şi sunt de vină 
Pentru Vremea care o să vină, 
Când pentru cea trecută în zadar 
N-am pus o Sărbătoare-n Calendar... 
 
Nici Timp şi nici răbdare n-am avut! 
Am alergat, am alergat mereu 
Dinspre-un  viitor înspre trecut, 
Dinspre satana către Dumnezeu... 
 
Acum, când vine Socoteala, iată 
Şi Înălţarea Gândului spre Cer, 
Părinte întru toate, Tu mă iartă- 
Atâta doar, din Viaţă îţi mai cer! 



 
Ştiu, şi recuosc, şi sunt de vină 
Că Maica mea, în chinuri, pe atunci, 
M-a trimis, drept martor în lumină 
Cuvântului- cel pironit pe stânci... 
 
   Nicolae Nicoară-Horia 
 
 
 
 
CÂNTEC PENTRU IANCU 
  13/14 sept. 2008 
 
Duh ce mistuie 
Gorunii, 
IANCULE-Avrămuţ 
Al nost' 
Încă mă întrabă Unii 
Dacă-n' Adevăr 
Ai  fost?! 
Amiroase a pălincă 
Sus 
În Apusenii mei- 
IANCULE 
Copil de-opincă 
Şi de gornic 
Şi de zei! 
Dacă-mi  arde-acum 
Pe buze 
Numele pe care-l  
Spun- 
Bate vântul  
Toamna-n frunze- 
IANCU 
Nu a fost  
Nebun!... 
Nebunia  lui fierbinte- 
Sfântă Dragoste  
De Neam! 
Moţii mei, v-aduc aminte- 
Fără IANCU  
Nu Eram! 
Nici acuma nu-nvăţară 



Acei  care te vor 
Scrum? 
IANCULE, 
Bărbat de Ţară- 
Capăt 
Şi-nceput de Drum... 
 
 Nicolae Nicoară-Horia 
 
 
 
 


