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VIRGIL CIUCĂ

ADUCEŢI

ABASARABI
CASĂ



Generaţiei care va avea curajul şi dorinţa 
de a se sacrifica  pentru reîntregirea

pământului  şi a neamului românesc.
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Aduceţi Basarabia acasă

Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsaţi pierdută prin străini
Aduceţi Basarabia acasă
Să nu cerşească milă prin vecini

Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsați imperiului rusesc
Aduceţi Basarabia acasă,
Căci este plai cu suflet românesc

Aduceţi Basarabia acasă
Pământ străbun din zestrea dacilor
Aduceţi Basarabia acasă
Cu un trecut din vremea tracilor

Aduceţi Basarabia acasă
E sora noastră care sângerează
Aduceţi Basarabia acasă
Poruncă ce ne binecuvântează

Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsaţi să moară prin străini
Aduceţi Basarabia acasă 
Şi aruncaţi coroana ei de spini!
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Aduceţi Basarabia acasă
Nu o lăsaţi furată de mişei
Aduceţi Basarabia acasă,
Bateţi în diamante crezul ei 

Aduceţi Basarabia acasă
Cu fraţii noştri, stirpe de eroi
Aduceţi Basarabia acasă
Doar reuniţi scăpa-vom de strigoi 

Aduceţi Basarabia acasă
Aşa ne cere „Sfatul Ţării Doi”
Aduceţi Basarabia acasă
Reîntregiţi scăpa-vom de nevoi.

Aduceţi Basarabia acasă
Basarabenii ne sunt fraţi de sânge
Aduceţi Basarabia acasă,
Căci fără EA o-ntreagă ţară plânge!

Aduceţi Basarabia acasă!Aduceţi Basarabia acasă! 
ADUCEŢI BASARABIA ACASĂ!

New York, 22 aprilie 2016
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La mulţi ani, limbă română!

La mulţi ani pentru vecie
La mulţi ani români
La mulţi ani cu vitejie
Ai ţării stăpâni

La mulţi ani cu arma-n mână
Să ne-apărăm glia
La mulţi ani, căci eşti o zână
Mamă România

La mulţi ani, limbă română
Ţării să-i fii scut
La mulţi ani vocea-ţi răsună
Dincolo de Prut

La mulţi ani cu bucurie
Graiul meu de dor
La mulţi ani pentru vecie
Bravul meu popor!

Bucureşti, 31 decembrie 2015
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Nu vă lăsaţi legănate

Nu vă lăsaţi legănate
Nici de ploi, şi nici de vânt
Zânele nu sunt uitate
Nici în cer, nici pe pământ

Nu mai irosiţi chemarea
Clipelor ce vă-nconjoară
Ascultaţi privighetoarea
Care cântă până-n vară.

Cum de vă visaţi în astre
Să vă legene comete?
Pe cărările sihastre 
Veţi culege doar regrete

Repede ajunse-n ceruri 
Mult prea mult vă place zborul
Nu veţi suporta nici geruri
Şi vă veţi trăda amorul 

Umbra ce brăzdează cerul
Legănată fără sens
Va acoperi misterul 
Dintr-un univers imens
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Timpul care vă îndeamnă
Să mai aşteptaţi puţin
Ştie bine că în toamnă
Trăiţi vis adulterin

Nu plângeţi de n-aveţi lacrimi
Să udaţi floarea iubirii
Sentimentul fără patimi
Stinge focul fericirii

Valul care vă ridică
Şi vă leagănă pe mare
De la crezu-i nu abdică,
Nici speranţa nu vă moare.

Bucureşti, 14 iulie 2016
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Ştim 

Iubirile sfârşesc ades
Pe drumuri spre necunoscut,
Dar gândurile noastre ţes 
Speranţe de Argonaut

Zâmbim sarcastic la icoană
Pictată în culori de mai
De ne trezim devenim stană
Ascunşi sub mantie de crai 

Absurduri din simţirea noastră
Le protejăm, deşi ne dor
Prefacem vinuri din salmastră
În frământările de-amor

Arar dansăm la întâmplare
Şi nu vibrăm la unison
Mulţi ştim că fiinţa trecătoare
Nu se îndreaptă spre amvon

Plăcerile-s fără căinţă – 
Când visele ne sunt strivite
Mulţi sângerăm cu neputinţă 
La vestea morţii insolite 
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       *

Patimi arse prin iubire
Îngheaţă când dorul moare
Nefireasca amăgire
Cată-n toamnă alinare

Bucureşti, 14 iulie 2016
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Fagul

 
La o margine de lac
S-a îndrăgostit de-un fag 
Cum era-nceput de veac
Pomu-i devenise drag

L-a îmbrăţişat tăcut
I-a împărtăşit amorul
Privind cerul nevăzut
I-a sorbit prin trunchiu-i dorul

Bolta i-a privit mirată
Stelele cădeau în apă
Umbra nopţii deşirată
Purta mantia de capă

O fată din leatul meu
Se iubea în Herăstrău 
– Din porunca lui Tezeu – 
C-un fag cu trup de flăcău

Bucureşti, Herăstrău, vara lui 2015
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Condamnaţi

Condamnaţi români guvernul
Impus nouă de Apus
Să ne aducă infernul
Cu blestemul juxtapus

Acuzaţi români războiul
Re-ntregiţi ogorul sacru
Nu mai lăudaţi ciocoiul
Ce ne-mpinge spre masacru 

Condamnaţi români tiranii
Crescuţi în ritul drăcesc
Chemaţi la arme şoimanii
Să-nfrunte clanul grotesc

Condamnaţi fără sfială
Ura, crima, tirania 
Fără pic de şovăială 
Reîntregiţi România

Bucureşti, 10 iulie 2016
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Ascunzişurile vieţii

Viaţa are ascunzişuri
Nu vibrăm la unison
Într-o lume cu fetişuri
Impuse de la amvon

Seduşi de realitate
Chiar şi-n vise de amor
Amintiri nevinovate
Sunt chemate, deşi dor 

Când privindu-ne-n oglindă 
Renegând ce am iubit 
Lumânări poate s-aprindă… 
Umbra celui osândit.

Frământări devastatoare
Dintr-un timp nedefinit
Sunt lipsite de fervoare
La festinul ipocrit!

Bucureşti, iunie 2016
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Nu-i prea târziu

Nu-i prea târziu să-ţi retrăieşti trecutul 
Nu-i prea târziu să re-nviezi plăceri
Poate curând vei regăsi sărutul
Pierdut pe un peron de nicăieri

Nu căuta fantome în oglindă
Nici amintiri din vremuri de coşmar
Lasă senzaţii care te colindă
S-adauge surâsului nectar

Aleargă să vezi codrii de aramă
Pe dealuri de iubire şi de dor
Ascultă-ţi simţurile care cheamă
Să reaprinzi tăciunii de amor

Chiar de-i sădi fire de fericire
Fie în piatră sau pământ arid
Vei intui - cuprinsă de uimire
Că dragostea nu-i sentiment sordid

Nu contempla fantome în oglindă
Priveşte-un zbor de pasăre măiastră
Lasă iubitul tău să te surprindă 
Cu serenadele de la fereastră

Bucureşti, 27 iunie 2016
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Lamentări
  Poetului Mihail Janto

La ce bun lamentările în van 
– Ne irosim şi timp, şi energie –
Când venerăm umili Calul Troian
De parc-am fi loviţi de-apoplexie

Mulţi criticăm pe stradă şi pe „post”
Pe şarlatanii trădători de ţară
Dar îi votăm tăcuţi şi fără rost
Pe veneticii impuşi din afară…

Cum ne-au lăsat doar puştile de lemn
Şi pălării de paie-n loc de scut
Ne ploconim străinilor solemn
Şi-am renunţat la glie şi trecut

Ne-au exportat capele de bocit
Ne-au otrăvit şi apa din fântâni
Popoare din IMPERIUL IPOCRIT
La noi în ŢARĂ se pretind stăpâni

Ne închinăm la moaşte şi la sfinţi
Când clopotul la schit a amuţit
Ne-au văduvit de ape şi de munţi
Pământul ţării plânge pârjolit.

Bucureşti, 26 iunie 2016
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N-am să rechem

N-am să rechem iubirile trecute
Nici n-am să vărs ocaua cu blesteme
Ce mi-au furat speranţele tăcute
Când iadul se hrăneşte cu toteme

Nu mă agăţ de amintiri bizare
Ce-au bântuit infernul şi pământul
Dar mă revolt când sfântul – oarecare –
Răstălmăceşte diavolesc cuvântul

Poate arar privesc cu nostalgie
Cărările bătute spre parnasuri
Şi-n nopţile ce ard în feerie
Îmi voi căta odihna la popasuri

N-am să privesc în ochi raza saşie
Când a lăsat trecutul pârjolit
Nu-i voi privi nici drumul spre vecie
Pentru-un regret nespus la asfinţit

Potecile bătute în pustie
Chiar călărind un cal de beduin
Duc implacabil către veşnicie –
Plecarea-nseamnă „a muri puţin”
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Destinele nu sfârşesc singulare,
Căci au ecou în hău de frământări
Cât soarele pe ceruri mai răsare
Ne amăgim cu false dezmierdări.

Bucureşti, 26 iunie 2016
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De admirat

De admirat trăirea în iubire
Prin sufletele care-o definesc
Odă de slavă întru fericire 
Chemării din destinul omenesc

Dorinţele se mistuie-mpreună
Eşarfele de raze de pe plai
Vor împleti trăirilor cunună
Să preamărească pământescul rai

Sublima dăruire cu tandreţe 
Reverberează-n clipocit de râu
Luceferii dau stelelor bineţe
Când sunt culese spicele de grâu

De admirat iubirea fără stavili
Pe un pământ pierdut în infinit
De admirat gândirea fără pravili
Ce-nfruntă secolul dezlănţuit.

Bucureşti, 24 iunie 2016
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Inefabil

Nefiresc şi inefabil
Luminează luna cerul
Rămânând inatacabil 
Pe vecie efemerul

Inefabila chemare
Spre tăcute negre găuri
Un pretext de adulare 
Pentru ielele din hăuri 

Inefabil, legătura 
Dintre trăiri paralele
Va susţine aventura 
Din iatacuri – la castele 

Neştiutele-nţelesuri
Blestemate-s să confirme
Criminalele eresuri
Cu perceptele infirme

Pierdută în inefabil
Avalanşa de himere
Se îndreaptă implacabil
Spre tărâmuri austere 

 Bucureşti, iunie 2016
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De-ai să-mi furi

De-ndrăzneşti să-mi furi hoţeşte
Din iubire şi speranţă
Eu iţi dăruiesc regeşte
Bucurie şi romanţă

Ai furat făr’ să te doară
Ai furat cât ai putut
Ai lăsat dorul să moară
Ai furat ce n-ai avut

Nu poţi fura infinitul
Chiar de te-ai născut în iad
Contempla-vei osânditul
Dintr-o apă fără vad

Poate, poate să fii zână
Blestemată să trudeşti
Poate, poate eşti regină
A plăcerilor trupeşti

Umbra ta ades se vede
Doar ai sufletul rănit
Chiar şi diavolul te crede
Când ai cugetul robit
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Pari bizară-doritoare
Să te rogi în paraclise
La zile aniversare 
Nostalgiile-s admise 

Nepătrunsul neputinţei
N-a durut şi nici nu doare
Judecata elocinţei
Te trezeşte din visare

Nudul expus la vedere
Pe ziduri ori calendare
Declanşează şi plăcere,
Şi extaz fără hotare! 

       *
Gândurile cu blesteme
Greu vor străjui oftatul
Adunate-n anateme
Ne hrănesc apostolatul. 

Bucureşti, 22 iunie 2016
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De vă jucaţi

De vă jucaţi, deşi nu-i timp de joacă,
Nu contemplaţi când marea se agită
Nici nu lăsaţi păcatele să zacă
Şi nefiresc să cădeţi în ispită

De complotaţi câineşte pe la colţuri
Când fraţii se aruncă în vâltori
Voi imbecil vă desfătaţi în porturi
Şi pentru voi e timp de sărbători

Mulţi navigaţi în ape liniştite
Când din adâncuri ne pândesc rechinii
Ca îmbuibaţi ai zilei fericite
Aţi ignorat că ne distrug străinii

Ameninţaţi cu antrax şi cu bombe
Cu cerul spionat prin sateliţi
Salvarea omenirii nu-i în tombe
Când Terra-i controlată de smintiţi

Vă închinaţi la Dumnezeu prosteşte
Şi faceţi troc cu armele de foc
Insidios vă-mbogăţiţi hoţeşte
Şi vă jucaţi, dar eu refuz să joc!

Bucureşti, 23 mai 2016
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Daciei nepieritoare

Nu mor popoarele când câinii latră
Chiar de-s turbaţi, trăind în altă lume
Nu cad în gol nici stâncile de piatră 
Când le îneacă apele în spume 

N-au reuşit nici hoardele nebune
Să ne alunge de la noi din ţară
N-a reuşit nici o agresiune
Ca Dacia de pe pământ să piară

În vremurile care curg haotic
Popoarele de bogăţii furate
Acuză prin blestem apoteotic
Guvernele de crime vinovate

Coboară-n neguri străjile de veghe
Să-şi schimbe mohorâtele veşminte
Când osândiţii să se-mbrace-n zeghe
Se tem de judecata din morminte.

Cutremură-se oastea idolatră
Vulcanii în iad s-arunce lavă 
Să-ngheţe toate focurile-n vatră
De vom goli pocalul cu otravă!

Bucureşti, 17 iunie 2016
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Zboruri ucigaşe
Aliaţilor din NATO

Privim răniţi cum zboară avioane
Pe cerul capitalei României
Diplomaţii perverse cu blazoane
Au pus la cale moartea Coloniei

Străini veniţi la noi pe neştiute 
– Născuţi din conspiraţie şi crimă – 
Adepţii teoriei „revolute”
Vor Bucureştiul altă Hiroşimă

S-au instalat cu scuturi şi cu tancuri
Să otrăvească apa şi poporul
Au ignorat că vieţuim prin veacuri 
Şi stăpânim şi marea, şi izvorul

Puterilor bogate şi vorace
Ce-au strâns averi prin jafuri şi sclavie
Popor Român, le spune că vrem PACE 
Şi RE-NTREGIREA pentru veşnicie!
  *
Cei ce ne-au vrut colonie
Să-şi ia şi să-şi ducă SCUTUL 
– Pân’ sună de vecernie – 
Unde-a-nţărcat iapa mutul

Bucureşti, 19 iunie 2016
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EzotEric

Explicabil şi vorace
Timpul fuge implacabil
Căutând în zodiace
Infinitul inefabil – 

Ezoterică visare
Din religia păgână
Gându-şi cată alinare
La-ntâlnirea cu o zână

Ezoteric se aude 
Cucul care cântă-n van
Când uitarea se ascunde
În vestitul Cal Troian

Ezoteric, atestate,
Se cufundă în tăcere
Doruri de singurătate
Fără urme de durere

Ezoteric idealul
Ancestral şi din legende
Însoţeşte ritualul
Dragostei ce ne transcende 
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Ezoteric bate ceasul
Clipa de recunoştinţă 
Din neant răspunde glasul
Sfântului fără credinţă

Bucureşti, 12 iunie 2016
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Apărătorii de cetate

Cu teorii despre democraţie
Ne-au fost impuse legi umilitoare
Îngenunchiaţi sub jug şi silnicie
Ne-au sufocat ginte minoritare 

Secătuită ţara se destramă
Finanţele-s pe mână de borfaşi
Preşedinţia – permanentă dramă
Senatul ţării – pentru arendaşi

Se construiesc secrete catacombe
Atacă corbii cerul României
Şi croncănesc ca Ţara să sucombe
Plătim cu viaţa drumul sărăciei!

Ne înjosesc minorităţi păgâne
Modificând versete din scriptură
Ne-au interzis „Deşteaptă-te, române”!
Tehno-guvernul e o agentură

  *
La asfinţit când ceasul morţii bate
Pornesc torentele din vârf de munte
Şi strâng Apărătorii de Cetate
Să lupte cu puterile oculte
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*
Deşteaptă-te popor român, deşteaptă-te şi apără-ţi demnitatea 

şi pământul din care şi pentru care te-ai născut! La ce bun te rogi pen-
tru salvare la sfinţi şi dumnezei când nu mai ai AUR să-i plăteşti!?

Bucureşti, 3 iunie 2016
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Aţi dat cu pietre

Aţi dat cu pietre şi cu vorbe grele
De-aţi zguduit infernul din ţâţâni
Aţi tulburat şi apele din stele
Şi-aţi otrăvit izvoare de fântâni

Vă închinaţi, o, ce nesăbuinţă!
La venetici şi trădători de ţară
V-aţi depărtat de glie şi ştiinţă
Şi-aţi pângărit speranţa milenară

Omagiaţi filozofii nebune
Amanetând schelete din morminte
Nesocotiţi perceptele străbune
Nepăsători la port şi jurăminte –

Zadarnic invocaţi divinitatea
Nu mai doiniţi de dor printre străini
Aţi obosit să protejaţi dreptatea
Şi nu mai vreţi să vă numiţi români!

Aţi dat cu pietre şi cu vorbe grele
De-aţi tulburat şi apele-ngheţate
Împăunaţi cu titluri de lichele 
Aţi trădat ţară, grai şi libertate!

Bucureşti, 23 mai 2016
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Suave flori

Suave flori, nescrise vise
Pe apele imaginare
Plutesc buchete de narcise 
Spre ţărmurile primitoare 

Imagini tandre, ireale
S-au înşirat în cursul vieţii
Visând la fapte epocale 
De strajă porţilor cetăţii

Pe crângurile milenare
S-adapă caii poeziei 
Aleargă suflete hoinare 
S-alunge regele stihiei

Din depărtări luminiscente
Răsună glasuri cristaline
Şi prin efluvii congruente
Devin armate de ondine

Suave flori, pierdute vise
Plecate-n lumea de tăceri
Aţi revenit, deşi proscrise,
Când v-am chemat de nicăieri

New York, 23 aprilie 2016 
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Mă mir

Mă mir de eterna iubire
Ce-şi cată-mplinirea-n neant
Şi de rugăciunea-n neştire
Cerută de-un veac aberant

Mă mir de-aplecarea spre sine
Când ştii că şi vorbele dor
Cu gândul la chipuri divine
Râzând dacă stelele mor

În cercul rămas fără raze
Încerci temător să trăieşti
Şi-aduni amintiri de prin oaze
Clădindu-ţi castele cereşti

Stângacea iubire în floare
Îşi cată reper în azur 
Când zbuciumul vieţii bizare
Pluteşte-n eterul obscur

Cu gândul colinzi infinitul
Şi sapi în pustie izvor
Să-şi stingă din sete robitul
Plecat spre un alt viitor

Bucureşti, 8 mai 2016 
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Unui confrate

Cum de eşti fericit când ţara arde
Şi te complaci în ruga cu păcate
Nu vezi? Ne-au invadat străine hoarde 
Iar tu compui sonete delicate…

Te-nchini fără vreo noimă la mulţi sfinţi
Ridici biserici, îngâni osanale 
Dar ai uitat de glie şi părinţi
Credinţa ta-i doar praf şi vorbe goale

Tu te închini umil la neam de slugi
Imaginezi prin rugă adoraţii
Ferice în perechea ta de blugi
Cu gândul la pomeni şi decoraţii 

Nu-ţi mai doreşti o slujbă în uzine
Îngenunchezi la moaşte de import
Te-ai prosternat puterilor străine
Înstrăinat de ţară şi-al ei port

Îţi făureşti trăirile sublime
Fie-n trecut, prezent sau viitor 
Descrii în versurile fără rime
Senzaţii ucigaşe de amor
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Dorind s-ajungi în Rai pentru vecie
Abil ţi-ai inventat Mântuitor
Ai ignorat că toată urbea ştie
Că eşti şi vei rămâne trădător

Bucureşti, 5 mai 2016
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Gând de primăvară

La mijloc de primăvară
Anapoda cântă cucul
Dup-o lege arbitrară
Judec zeii ca năucul

Colind cărări neumblate 
Curge timpul în clepsidră 
În neagra adversitate
Înfrunt capete de hidră 

Dus de gânduri abisale
Sub un cer apocaliptic
Din confruntări cruciale
Desluşesc războiul criptic

Bate vântul în rafale
Se ascunde guguştiucul
Ploaia vine-n rotocoale
Oare cui mai cântă cucul?

Ape pustiesc colnicul
Iarba rea holda înghite
Filozof – disec nimicul
Dezamorsând dinamite
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Se duc ani, se duc speranţe
Cerul e cuprins de groază
Când armata fără gloanţe
Tristă, nu mai defilează.

Bucureşti, 4 mai 2016
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Neamului Străbun

Nu m-am rugat, nici n-am cerşit credinţei
Respectul îl sădesc, nu îl impun
Nu mă aplec sub jugul umilinţei
Eu mă închin doar Neamului străbun

Nu am visat la râuri de lumină
De raza lor se iroseşte-n van
M-am ridicat încrâncenat din tină
De-am fost lovit de Marele Divan

Am înfruntat şi bezna, şi teroarea
Speranţe am avut numai în Eu
Am refuzat uitarea şi iertarea 
Ordin de front proscrisului ateu

Singurătatea mi-a rămas pustie
Când uneori tăcerile vibrau
Vedeam în neguri viaţa cum învie
Şi trâmbiţele morţii cum mureau

Eu urmăream comete călătoare
Şi-n universuri stele scânteiau
Din haos se născuse un alt soare
Când hăuri fără margini jubilau

Bucureşti, 2 mai 2016
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Pentru Zeus

Prea imbecilii generali
Au trădat ţară şi popor
Perfid conduşi de şarlatani
Au vândut brazde de ogor 

Îngenunchiaţi în ţara lor
De un guvern rătăcitor
Românii-n sărăcie mor
C-un nedorit IMPERATOR

Năvălitorii venetici
Ne-au invadat străbun meleag
Şi apăraţi de „licurici”
Ne-am pricopsit cu-n neamţ pribeag

Acum la cumpănă de ani
Ne-atacă corbii cei hulpavi
Sponsorizaţi de şarlatani
Ţiganii sunt stăpâni de sclavi

  *
Ne-au sărăcit România
Bande transnaţionale
Ştiind că UE e stihia
Munţi golaşi ne plâng cu jale
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Ţara n-are apărare
Graniţele sunt burete
Armatele mercenare
Se desfată-n cabarete

Sperjuri, hoţi şi farisei
De popor şi-au bătut joc
Cum suntem născuţi din zei
Pentru Zeus le dăm foc. 

Bucureşti, 27 iulie 2016
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La moartea unui saltimbanc

Din vremi ruginite de timp
Călătorea pe drumul vieţii
Un saltimbanc, către Olimp,
Turnând din anii tinereţii.

Avea alura de ocnaş
Ceva talent avea licheaua
Purta stigmatul de borfaş
În barba lui ca bidineaua

Era curtat, avea umor
Ca actor îi plăcea extazul
Destinul i-a schimbat macazul,
Lui – saltimbancul turnător!
  *
L-au plâns confraţii – mulţi amici
De crâşmă şi de actorie
De mult nu mai purtau opinci
Maeştrii în turnătorie

Cu-apucături de colportori
Şi-au trădat fraţii pe vecie
Nu le-a păsat – sunt zâmbitori
Când Ţara e o colonie 

New York, 14 aprilie 2016



41

Aduceți Basarabia acasă

Muzei pierdute

Te-am curtat muză celestă
Pentru un vers, cuvânt sublim
Cu parfumu-ţi de tempestă
Măturând prin ţintirim

Au pierit spre zori ciclopii
Cerul meu a obosit
Doar cupola Sfintei Sofii
S-a trezit când a trăsnit

La privirea-ţi princiară
‘N visul meu te-am regăsit
Când erupţia solară
Scânteia spre infinit

Am cătat prin universuri
Să îţi desluşesc cărarea
Desluşit-am din eresuri
Cum mi-ai îngheţat suflarea

Răscolesc Calea Lactee,
Dar rămân prevăzător
Ştiind că Muza-i o femeie
Cu sărut ucigător
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Muzei beatificate
Cupidon plecat la cer
I-a dat săgeţi fermecate
Şi sărutu-i efemer

Sentimente din uitare
Revin doar când e senin
Te-am cătat prin Ursa Mare
Să-mi dai cupa cu venin

New York, aprilie 2016
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Judecata scurtei veşnicii

S-a sfârşit cu veşnicia ce-o doresc omnipotenţii
Un popor are renume când respectă înţelepţii
Ce contează viitorul când şi-au renegat străbunii
Şi-n prezent ţie-ţi dictează veneticii şi nebunii 

Nu le pasă dacă ţara a ajuns o colonie
Pentru ei „patria-mamă” e o vorbă pe hârtie
S-au împăunat cu titluri, fac avere prin trădare
Viitorul le rezervă ani în ocnele de sare

Cei ajunşi la cârma ţării nu mai vor democraţie 
Oare cum de îi mai rabdă fraţii ajunşi în sclavie? 
Alungaţi ca să trudească într-o lume fără milă
Când la cârma României e o gaşcă infantilă

N-aşteptăm divinitatea să repudiem escrocii
Noi le-am pregătit ignatul să sfârşească precum porcii – 
Vine ziua judecăţii şi-i vom condamna la moarte –
Ne-au vândut fără ruşine impostorii fără carte

Venetici veniţi de-aiurea, luaţi-vă tot armamentul
În umila Românie vi s-a interzis gheşeftul
Învăţaţi ce e respectul, învăţaţi să daţi cu sapa
Plecaţi, cât avem răbdare, unde-a-nţărcat mutul iapa!

Bucureşti, martie 2016
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Ecou romanţei „către nime”

S-a dus romanţa vieţii zbuciumate
Nu mai vibrează coarde de piane
Tristeţea a născut singurătate,
Dar eu rămân soldat pe bastioane

Nu desluşesc cum de plutesc fantasme
Cum nici de-i vis ori doar ignor realul
Nu am crezut şi nici nu cred în basme
Deşi-i cu fiere, îmi golesc paharul!

Citesc ades în „fluvii de cuvinte”
Cum se frământă sufletele nude
Nu pot să cred în sentimente sfinte
Când înfruntăm puterile zălude.

Prefer chemări să-şi regăsească sensul
Nu amintiri ce nu au fost trăite
Când spre tăceri va trece universul
Vor defila cohorte de ispite

Am onorat romanţa „către nime”
Cu nostalgia clipelor trecute
Şi-am respectat fidel suave rime,
Dar eu detest să scriu din servitute!



45

Aduceți Basarabia acasă

Vibreze coardele de la ţambale
Răsune grav tubulaturi de orgă
Plutească pe cărările astrale
Necredincioşii ce-au scăpat de morgă!

Bucureşti, 25 februarie 2016
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Trădători de Românie

Suntem lumii de ocară
Uitând de strămoşi şi glie
Acceptând străini de ţară
Preşedinți de Românie

Mă întreb cum de uitarăm
Fraţii buni de-o veşnicie
Jalnic îi abandonarăm
Să trăiască-n silnicie

Suntem mulţi plecaţi în lume
Pentru casă şi simbrie
Căci doreau să ne sugrume
Securişti de Românie

Ne-au răstălmăcit trecutul
Negustorii de sclavie
Pentru-a ne fura avutul
Şarlatani de Românie

Ne-au trădat lifte străine
Prozeliţi de anarhie
Susţinuţi de oficine
Trădători de Românie
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Ne-au furat pământul ţării
Prin jaf şi fum de tămâie
Sfinţii imbecilizării
Patriarhi de Românie

Ne-au lăsat fără armată
De-am ajuns o Colonie
Ne-au furat aur şi vatră
UE, NATO – o Stafie

Bucureşti, 21 februarie 2016
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Picături de viaţă
Platformei Unioniste Acțiunea 2012, 

după o replică a lui George Simion

Suntem picături de viaţă
Preludiu de uragan
Alungând norii de ceaţă
Vom redeveni ocean

Picături din apa vie
Inima unui torent
Visăm Marea Românie
Pe străvechiul continent

Picături de apă vie 
Suntem fluviu în prezent
Iar Unita Românie
Ni-i supremul argument

Împotriva iobăgiei
Luptăm fără armament
Întregirea României
N-o cerşim în Occident

Suntem picurii de ploaie
Adunaţi pentru Unire
Cum vrem pace, nu războaie
Cerem ţării re-ntregire

Bucureşti – Piaţa Universităţii, 
20 februarie 2016 – ora şase seara
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Salut, onorată moarte! 

Salut, onorată moarte
Am trăit s-apuc schimbate
Crezuri de vise deşarte 
Rupte de realitate

Mă gândesc s-ajung pe piscuri
Să am lumea la picioare
În periplul plin de riscuri
Fixez gândul în piroane

Nu aştept căderea nopţii
Când bat clopotele-n dungă
Îmi urmez cărarea sorţii
Răbdător, căci viaţa-i lungă

Salvând moartea de la moarte
La răscruce de milenii
Geamurile vieţii sparte
M-au ferit să am vedenii

Salut, onorată moarte
Mergi ferice, sănătoasă
Eu mai am de scris o carte
Până să-ţi slujesc la coasă!
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Salve, onorată moarte
Când popoarele se-nfruntă
Pentru bruma de dreptate
Eu sunt pregătit de luptă!

Bucureşti, 16 februarie 2016,
Tipografia S.C. Lumina Tipo S.R.L
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Revin, sănătate, ţară!

Revin, sănătate, ţară 
– Un gest cu justificare – 
Într-o lume bipolară
Mă frământ şi rău mă doare

Revin, onorată ţară, 
În templu cu amazoane
Ritualul pentru-o seară
Mă scuteşte de canoane

Spun în gând o rugăciune
Când revin invoc tempesta 
Cu adâncă plecăciune
Râd, n-am amânat fiesta!

Când sună trist o vioară
Trec de munţi, trec de oceane,
Revin, onorată ţară
Să salut batalioane!

La ora de revedere
Chiar de ţara-i dezbinată
Ca gest de reconciliere
Cer putere democrată!
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Nu revin la întâmplare
Când se înnegreşte cerul 
Sufletele visătoare
Greu suportă efemerul 

Mulţi cred că-i absurditate
Să revii când arde glia 
Apărător de cetate
Ca ostaş de România

Revin, onorată ţară
Fără pic de ezitare
Am trăit prea mult afară
Sunt sătul de deportare

Bucureşti, început de februarie 2016
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Spre astre

N-am reuşit să desluşesc în astre
Singurătatea care te-nconjoară
Poate-am greşit, apărător de castre
Neintuind că dragostea-i povară

Am înotat în ape de oceane
Ce se lovesc de ţărmuri fără nume
Cetăţi la malurile riverane
Le desluşesc din apele în spume

Lovit ades de nemiloase valuri
Am reuşit să scap de uragane
În nopţi senine meditez pe maluri
Când îţi compun poemele profane

Am întâlnit comete călătoare
Ce-şi căutau un loc în infinit
Nu toate s-au pretins nemuritoare,
Dar toate au mormântul de granit

Nemărginirea nopţii epocale
Nu poate fi descrisă prin cuvinte
Greu descifrez tăcerile-abisale
Ce pregătesc revolte şi-n morminte
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  *
Mă sfătuiai când îţi scriam răvaşe
Şi-mi aminteai că nu e potrivit
Când mă confrunt cu gloatele pizmaşe
Să-ngrop un ideal făgăduit

Bucureşti, 29 ianuarie 2016
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Spre viitor

Când uragane mătură pustiul
Şi cade noaptea peste infinit
Ascult cu detaşare zurbagiul
Ce domină-n prezentul arvunit

Nemărginirea clipelor senine
O savurez în liniştite nopţi,
Dar desluşesc tăceri adulterine
Când alte valuri bântuie la porţi

Atingerile stelei călătoare
Au dispărut pe-un drum de ani lumină
Refugiat în lungă contemplare 
Ea a rămas în mintea mea, regină…

Părea că viitorul e pe-aproape
Şi-ncrederea şi dorul ne unesc!
Cum pribegesc, adesea, peste ape,
Nu mai visez la raiul pământesc

 Luceafărul ce prin tăceri clipeşte
Va încălzi umila mea fiinţă
Nepieritor, destinu-mi ocroteşte 
Să stăpânesc şi vers, şi elocinţă
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  *
Destinu-n univers dacă mă cheamă
Voi admira tăcute negre găuri
Şi am să ascult din codrii de aramă
Tăcerile ce rătăcesc în hăuri

Bucureşti, 29 ianuarie 2016
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Mă-ntreb

Mă întreb cum de-acceptarăm 
– Ca luptători pentru glie –
Venetici străini de ţară
Senatori de Românie

Mă întreb a câta oară
Am renunţat la mândrie 
Numind un străin de ţară
Prinţişor de Românie

Oare cum de ignorarăm 
Zilele de măreţie
Fraţii ni-i abandonarăm
Să trăiască-n pribegie

Ne-au trădat puteri străine
Şi ne-au împins la sclavie – 
Toate vor să ne dezbine
Toţi duşmani de Românie

Doar credinţa strămoşească
Şi dragostea de Moşie
Vor putea să ne unească
Să scăpăm de iobăgie?!

Bucureşti, 21 februarie 2016
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Voi detractori, voi criminali

Voi criminali, voi trădători
Aţi fost borfaşi de drumul mare
Gloată abjectă de scursori
Distinşi savanţi în închisoare

Voi şarlatani conspiratori
Târfele clasei proletare
Sunteţi şi hoţi, şi detractori,
Dar impostori şi-n închisoare

Afacerişti de mucava
Aveţi palate fără nume
Umblaţi în Vest cu sorcova
Voi încălcaţi legi şi cutume

Foşti securişti, ajunşi bancheri,
Vindeţi droguri şi armament
Din furturi aţi făcut averi
Ciocoi din veacul decadent! 

Cum de-aţi ajuns parlamentari
Cu câteva clase primare? 
Trântori ajunşi miliardari 
Recidivişti pentru-nchisoare
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Foşti activişti, foşti preşedinţi
Ne-aţi trădat ţara şi poporul
Voi venetici ieşiţi din minţi
Ne-aţi vândut marea şi ogorul.

Bucureşti, 29 ianuarie 2016 
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Gânduri rebele

În viaţa mea am adunat poeme
Şi-am şlefuit cuvinte ascuţite
Să taie-n carnea lumii cu probleme
Condusă de elitele smintite

Am acuzat ades cu vorbe grele 
– Oripilat de jafuri şi de crime – 
S-ajungă-n iad puterile tembele
Ce au sădit şi ură, şi cruzime

Devoalez păcatele ascunse
Ce v-au permis accesul spre putere
Ca în infern să fie suprapuse
Pe veci, în focul clipei de tăcere

Voi vă-nchinaţi puterilor străine
Şi inventaţi îngeri conspiratori
Toţi vă rugaţi ca-n veacul care vine
Să nu mai fiţi priviţi ca trădători

Voi ce-aţi furat şi raza de lumină
Ce jalona periplul tuturor
Cum să aveţi o viaţă fără vină
Când vă acuză un întreg popor?
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În focul gheenei, lifte imbecile!
Voi ne-aţi supus la ani de umilinţă
Voi, obsedaţi de vise infantile
Aţi patronat un veac de suferinţă!

Bucureşti, 29 ianuarie 2016,
ora şapte fără moarte!
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Hohotul tăcerii

Tăcerile ce-ades mă înconjoară
Cu aşteptări ce nu primesc răspuns
Îmi sparg timpanele! Raza solară
A-ncremenit în spaţiul nepătruns

Vise ce fulgeră întreg abisul 
Au adunat imagini de hoinar
Din haosul ce m-a crezut învinsul
Plăcerilor gustate fără har

Pe crestele născute din adâncuri
Imaginam castele de poveşti
Şi contopit cu-a şeilor oblâncuri
Zburdam către plăcerile lumeşti

La poarta unei inimi zăbrelite
Eu, cavaler din veacul efemer,
Ţinteam săgeţi din gânduri nălucite
Închise în poemul mesager

Reverberează-un hohot de tăcere
De zidul cu fantasme trecătoare
În zori se nasc dorinţe din durere
Când sângerează razele de soare
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  *
M-am căţărat mult prea târziu pe piscuri
Privind neiertător cărarea vieţii
Înconjurat de nevăzute riscuri
Învăluit de norii nedreptăţii.

Bucureşti, 12 ianuarie 2016
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Dor de emigrant

Foaie verde de mohor
Greu e să fii călător
Doru-i greu şi dorul doare
Când ajungi peste hotare

Dor de dor şi dor de glie
Dor cumplit şi-n veşnicie
Dor de munţi şi dor de mare
Doru-i dor şi dorul doare

Dor de păsări călătoare…

 Dor de frate, dor de munţi
Dor de casă şi părinţi
Dor de vatra strămoşească
Dor de limba românească

Dor de cântul cucului
Şi flinta haiducului
Dor de mamă, dor de tată
Dor de ţarină şi vatră

Dor de floarea de câmpie
Dor de Mama Românie
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Dor de oala de pământ
Dor de prieteni şi cuvânt

Dor de zilele cu soare
Doru-i dor şi dorul doare…
Doru-i rupt din demnitate
Dor pentru eternitate

Foaie verde de-o sipică
Dor de zbor de rândunică
Dor de frate ardeleanul
Dor pentru basarabeanul

Foaie verde de alun
De-aş putea să fiu lăstun
Dorul ce cumplit mă doare
N-are unde să mai zboare!
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Nu-s fericit

Nu-s fericit că am ajuns un sclav
Şi dangătul de clopot sună grav
La ce bun să invoc pe dumnezeu
Când Ţarina respiră tot mai greu

Acum, când anul moare de bătrân
Noi ne-am pierdut statutul de stăpân
Pe plaiuri moştenite din strămoşi
Ne-au atacat călăii lui Gavroche

Nu-s fericit. Cum suntem colonie
Ne-au invadat borfaşii din pustie
Şi ne-au impus puteri imperiale
Să ignorăm credinţe ancestrale 

Nu-s fericit – străinii ne-au distrus
Pervers şi criminal ca un intrus – 
Prezentul, veşnicia şi trecutul
Sunt bulversat, căci ne trădează Mutul

Nu-s fericit că am ajuns un sclav
La prietenii ce ne-au trădat mârşav
Şi ne-au furat trecut şi bogăţii
Ei renumiţi în crime şi hoţii
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Ne-a văduvit de ţară şi trecut
Un preşedinte neamţ - un surdo-mut
Nu-s fericit, am ajuns colonie
Întreaga ţară e în agonie

Nu-s fericit, dar nici nu voi muri
Sunt treaz, căci soarele va răsări…
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Am aşteptat

Am aşteptat să-ţi recitesc cuvântul
Să simt vibrând dorinţele prin versuri
Având ca mesager nostalgic gândul
Pornit spre margine de universuri.

La cumpăna de ani – uitat de vreme
Îmi amintesc din toamnele trecute 
Trăirile din cartea cu poeme
Ce aşteptau iubire şi virtute

Rememorez trăiri sentimentale 
Un gest firesc de zbatere umană 
În căutarea flăcării bengale
Să ard pe rug o operă profană

Am aşteptat - şi-aud cum bate vântul,
Un stih cioplit pe-o coală-ngălbenită,
Căci mi-am permis să desluşesc descântul
Să reaprind iubirea adormită 

Redefinesc speranţele trecute
Când adevăruri îngropate-n tină
Au invocat percepte revolute
Pe drumul de calvar fără hodină
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Imagini în extaz sosesc în trombă
Când construiesc castele de iubire
Bătaia unei inimi – ceas cu bombă –
Aleargă nebuneşte în neştire

Bucureşti, 18 decembrie 2015
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Frământări amare

Nu dispera în frământări amare
Nu irosi din bruma de speranţă
Nu venera icoane trecătoare
Sfârşeşte-ţi ziua în exuberanţă

Când haite se adună să sfâşie 
Un veac şi un pământ năpăstuit
Îmbracă iar cămaşa ta de ie
Şi-o sabie cu vârful ascuţit 

Cu versul tău loveşte fără teamă
Netrebnicii care te-au prigonit
Nu suporta o viaţă de cazarmă
Şi nici destinul celui urgisit!

Iubirea ce durează-n veşnicie
N-acceptă plânsete şi lamentări
Nici marea-nvolburată, pe-o tipsie,
Nu te va duce-n raiul din visări!

Scrâşnind din dinţi, cu sabia dreptăţii
Croieşte-ţi drumul către nemurire
Ridică sus stindardul libertăţii
Nu accepta nici dram de umilire
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Nu îndura un jug impus cu sila
Nu-ţi consuma durerea în amar
Nu gratula călăii tăi cu mila – 
Nu-ţi irosi speranţa în zadar

Poţi să alergi prin crânguri şi fâneţe
Pe-un val de mare poţi chiar să dansezi! 
De vei avea armate cu sâneţe
Din iadul negru poţi să evadezi

Bucureşti, 20 decembrie 2015
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Toamna rece şi pustie

Ţes frunze în toamna cu brumă
Covoare peste gânduri seci,
Căci simt chemările spre humă
În vremuri nefiresc de reci

Chiar ocrotind din primăvară 
Idile, vise şi amor
În toamna tristă şi bizară
Rămân cu amintiri ce dor

În toamna lungă şi senilă
Colind potecile de glod
Privind la zborul de acvilă
Din ţara unui voievod

Adun conclavuri de cuvinte
Şi-ncerc să scriu un mic poem
Din ceţuri îmi răsar în minte
Iubiri de când eram boem

M-a logodit singurătatea,
Căci rătăcesc sedus de-un gând
Chiar de ignor fatalitatea 
De viaţă voi sfârşi flămând
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Periplul meu printre poeme
Culege amintiri şi flori,
Dar mai ales cu anateme
Voi umple-un vas de sărbători

În toamna rece şi pustie
Crângul e nefiresc de gol
Înfricoşate de stihie
Cocoarele se strâng în stol 

Bucureşti, 7 decembrie 2015
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Cad frunze

Cad frunzele ca nişte comete
În toamna lungă. La infinit 
Se-ngroapă vise şi regrete
Şi-ţi aminteşti că ai iubit

Se mai zăresc în depărtare
În zboruri spre necunoscut
Cârduri stinghere de cocoare
Fără prezent, fără trecut…

În foşnetul ce-l poartă vântul
Peste oceanul împietrit
Mai desluşesc nostalgic cântul
Ce-l îngâna un pribegit

Misterios în joc de umbre
Se strâng vibraţii ce au sens 
S-alunge gândurile sumbre
Născute în trecutul dens

Imaginaţia ascunde
Trăiri ce nu s-au consumat
Atunci când legile imunde 
Au condamnat un exilat



75

Aduceți Basarabia acasă

Cad frunzele luate de vânturi
Căderea lor a renăscut
În toamne lungi, prin mii de gânduri, 
Speranţele din veac trecut.

Bucureşti, 3 decembrie 2015
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N-am ştiut

N-am ştiut că-n Europa
Sfinţi sunt diavolul şi popa
Interesele primează
„Dreptul” nu mai valorează

Guverne capitaliste
Toate colonialiste
Impun „lumii” legea lor
Prin practici de abator

Şi-au modificat doctrina:
– Religia-i concubina –
Au ieşit la drumul mare
Cu plăcerea să omoare

Au învrăjbit mapamondul
Otrăvind apa şi glodul
Şi-au inventat terorismul
Să ucidă umanismul 

Fac biserici şi moschei
Şi în Iad şi-unde nu vrei
Dorind ca prim precedent 
Să distrug-un continent
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Unii zic că şarlatanii
Nu sunt fraţi cu corsicanii
Deşi practică vendetta
Cu antrax şi cu racheta

Poate un extraterestru
Să le pună un căpăstru
Cu biciuşca să-i îndrume 
Spre adâncuri fără nume

Bucureşti, 18 noiembrie 2015
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Percepţie

Se-aude vaierul singurătăţii
În vântul ce-a pornit să bată-n grote
Rafalele răspund eternităţii
Ce fumegă-n vulcanicele hote.

Percep revolta gloatelor flămânde
Împinse să ucidă fără milă
Ei, avortaţii lumilor zălude,
Inoculaţi cu ură şi cu silă.

Pavându-şi calea către răstignire
În vremuri măcinate de orgolii,
Cu strigăte-n deşert, fără oprire,
Pe drumuri străjuite de magnolii

Răspund din ape tunete lugubre
Când din neant bolta e fulgerată
Aleargă-nnebunită către hrube
Mulţimea îngrozită, apostată

Se bucură în spasme templierii
Religia de şerpi e-nveninată
Fug în cetatea morţii ienicerii
Ciozvârta din pământ e sfârtecată
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Revolte-au pornit să emigreze
Hotarele-s simboluri perimate
Guvernele încep să aiureze –
Cu moartea vor plăti pentru păcate.

New York, 7 noiembrie 2015
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Am citit

S-a-ntâmplat că am citit 
Cărţile ce le-am găsit
Fie-n pod fie în beci
Fie-n coş de gânduri seci

Fie în locuri de veci

S-a-ntâmplat să fiu turnat
De-un coleg mai scurt de leat
Când visam să emigrez 
Spre ţinutul calabrez

S-a-ntâmplat s-aud cum cântă
O călugăriţă sfântă
Contemplând smerit cum curg
Tăcerile spre amurg

S-a-ntâmplat chiar să adorm
În neantul punctiform
Apoi treaz să văd cum strâng
Fete, fructe în Parâng

S-a-ntâmplat să văd rănit 
Soarele spre asfinţit
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Şi să-nfrunt rostind cuvântul
Pe cei ce-mi săpau mormântul

S-a-ntâmplat s-aud cum plânge 
Un frate de-acelaşi sânge –
Mult prea des privesc oftând 
Basarabeanul de rând

Se mai întâmplă când scriu
Să-mi bat cuie în sicriu
Pomenind prea des de hoţi
Din familii de bigoţi

S-a-ntâmplat, doar s-a-ntâmplat
Să mă nasc ca apostat
Dac’ajung şi-n paradis
Voi trăi ce mi-a fost scris!

New York, 2 noiembrie 2015
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La porţile cerului

La porţile cerului de unde cad şi gânduri, şi stele
Deodată, şoptit, s-a aşternut tăcerea lumii eterne
Razele trasează-n neştire potecile spre castele
Naiv şi tardiv genunea îşi cată odihna-n taverne

Se rotesc universuri în neştiută imensitate 
Avide înghit găurile negre explozii solare
O altă explozie cosmică - pare fatalitate!
Anunţă ritos că umanitatea terestră dispare

Ascult, ascult tăcut la vaietul astrelor nevăzute
Stană şi sfinţii privesc absurde confruntări pământene
Exultă frenetic în veacul ce n-are pic de virtute
Puterea abjectă ce-a pus la cale conflicte obscene

New York, 1 noiembrie 2015
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Am revenit

Am revenit din depărtări bizare –
Te-am regăsit frumoasă, dar mâhnită
Cum soarele doar din „Apus” răsare 
Tu ai ajuns o biată urgisită

Priveşti tăcută la migraţii sumbre
Străjerii tăi au adormit în front
Pe cerul tău au năvălit din umbre
Armatele unui imperiu tont

Am revenit să mai ascult o dată
Legendele despre vitejii daci
Acum avem o jalnică armată
Care-a trădat şi ţară, şi cârmaci

Am revenit din lunga pribegie 
Sperând s-apuc şi ziua Re-ntregirii 
Dac’adoptăm şi crez, şi strategie 
Să fim prin veacuri fii ai nemuririi 

Bucureşti, 22 aprilie 2015
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Bucurie de toamnă

Mă bucur mult de tine Toamnă,
Mă bucur că încă exist
Şi ineditul tău mă-ndeamnă
Cu versul meu să-ţi fiu gornist 

Extaziat, cu nepăsare,
Îmi amintesc cum în trecut
Copil fiind cătam şi-n soare
Cărările fără-nceput

În toamna Doamnelor distinse
Contemplativ, căci am motiv
Mai răscolesc geanta cu vise
Să le descriu admirativ

Când vor veni din infinit
Culorile cu chip de muze
Ura-vor toamnei bun sosit
Ascunse în alai de frunze

Pe nori de vată care tună
Toamna venită pe furiş
Poartă pe frunte o cunună
Din crengile de aluniş
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Sub bolta ca de catedrale 
Proptite-n vârfuri de stejari
Tăcerile atemporale
Veghează zboruri de canari!

Forest Park, 13 octombrie 2015 
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Ruga-m-aş

Ruga-m-aş să n-am păcate 
Ruga-m-aş în libertate
Cu gândul ca gloata mută 
Să nu cadă în derută 

Ruga-m-aş pentr-o minune
Şi-o vioară fără strune
Să nu am în postul mare
Iubirea de lipitoare

Ruga-m-aş îngenunchiată
La icoana fermecată
Să am timp de sărbătoare
Şi clipe de contemplare

Ruga-m-aş pentr-o favoare 
Şi când razele de soare
Mângâie făr’ să deprime
Dorinţele anonime

Ruga-m-aş curtenitoare
Pentru-o binecuvântare 
Şi doi papucei de aur
Darul meu în zi de Faur
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Ruga-m-aş ca piţigoiul 
Să privească vrăbioiul
Cum cântă la piculină
Când strident, când în surdină

Ruga-m-aş să mă mai duc
Să ascult ţipăt de cuc
Să gust din plin libertatea 
Ignorând posteritatea

New York, 27 octombrie 2015
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Strig în pustiu

Strig în pustiu când ţara piere
Strig în pustiu, strig cu durere
Supuşi unor puteri haine
Nu apucăm veacul ce vine!

Ne-au sărăcit, ne-au împilat
Ne-au acuzat chiar de păcat
Aleşii altui Dumnezeu
Eu îi acuz, căci sunt ateu!
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Ecouri

Poemele stângace trimise făr’ adresă
Cred c-au greşit cărarea cu nume de ducesă
Cum lunga aşteptare nu şi-a aflat răspuns
Ecoul amuţit-a pierdut în nepătruns

Am luat abecedarul cu însemnări divine
Să dăltuiesc în stâncă versurile-n aldine
Din stâncă şiroi-va o apă cristalină
Să-ţi răcorească faţa cu zâmbet de regină

Percep cântul de doină care-a umplut eterul 
Şi-ncerc să desluşesc cum de-a-nceput misterul
Nu mi-am pierdut speranţa, sunt sigur că destinul
Va desluşi răspunsul când vine peregrinul

Cum n-am talent şi nu am, chiar sunt orfan de muză
Caut la cele scrise să încropesc o scuză
Când cei dotaţi de soartă cu harul poeziei
Vor spânzura tăcerea cu ruga ereziei

Stihuri nemuritoare se-nchid cu-o acoladă 
În timp ce anotimpuri cântate în baladă
Păstrează-ntâietatea - toamnă şi primăvară 
Din ciclu sunt excluse căldurile de vară!
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Poate-am greşit adresa, poate-am greşit cuvântul
– Pe drumuri părăsite şi-or fi găsit mormântul –
Cum versul nu se-ncheie-n mormane de plăceri
Am aruncat în ape mesajul cu tăceri 

N-am să disper, mai caut poemele pierdute
Să le trimit în lume, dar nu ca servitute,
La porţile speranţei trimit stihuri aprinse
Să le rescriu în iarna cu literele-ncinse

Am luat abecedarul cu însemnări divine
Să dăltuiesc în stâncă stihurile-n aldine
Din stâncă şiroi-va o apă cristalină
Să-ţi răcorească faţa cu zâmbet de regină

Spre margine de lume străbate un ecou
La versul unei doine şoptită în argou
Poemul nu se-ncheie cu stih de tălmăcire,
Căci din neant răsună acordul unei lire

New York, 28 octombrie 2015
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Frământările de azi

Ne frământăm adesea în tăcere
Nepăsători când pietrele suspină
Le ignorăm durerea în surdină
Şi savurăm dansuri cu baiadere 

Chiar de vibrăm la cântul de vioară
Şi ne lăsăm, în vis, purtaţi de vrajă
Privim în gol când soarele coboară
Uitând iubirii să-i rămânem strajă

Greşind cărarea care ne conduce
Spre cel ales să îi cedăm căldură
Extenuaţi de visele caduce
Bem cu pelin otrava cea mai pură

Nu mai putem să mai dorim plăcere
Nu mai sperăm când ceaţa mult prea deasă
Ne gratulează versul cu junghere
Şi refuzăm să mai dorim acasă

De-avem răgaz să ascultăm când sună
Chemările ce-şi caută-mplinirea
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Ne-om întâlni şi-n noaptea fără lună
Să îmbinăm plăcerea cu iubirea

Nu dispera, ci caută-n rigoare
Chemările ce-ţi aduc alinare

New York, 20 octombrie 2015
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Divagaţii la un rondel

Cu umeri goi sub razele de lună
Când frunze vestejite cad în haos
Nisipul mării purtat de furtună
Trezeşte ţărmul din mortal repaos
S-asiste la o dragoste nebună, 
Iar tu te-amuzi ca de o sumbră glumă

Zborul spre astre devorând rapace
Dorinţa de-aţi croi cărarea vieţii
Când umbre negre sumbre şi vorace 
Vor înghiţi lumina dimineţii
Te vor opri să urmezi o cutumă
Doar căutând plăcerile în humă

Renunţă la visări şi-nstrăinare
Cât timp ai prietenie şi iubire
Nu zborul pe cărările stelare
Îţi va aduce marea fericire …
Cum apele sărate te sugrumă
Evită valul mării numai spumă!

New York, 19 octombrie 2015
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Dor de ţară

Dor de ţară, dor de mamă
Dor de glia strămoşească
Dor de codrii de aramă
Dor de casa părintească

Dor nebun de Ţara Mamă
Dor de munţii cu păduri
Dor de cântecul ce cheamă
Rătăciţii trubaduri 

Dor de râuri cristaline
Dor de văi şi de câmpii
Dor de dealuri carpatine
Dor de jocuri de copii

        *
Dorul doare, dar alină 
Şi necaz, şi disperare
Şi salvează în surdină
Focul dragostei ce moare

New York, octombrie 2015
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De veghe pământului dacic

Carpaţii străjuiesc prin veac
Udaţi de ape curgătoare
A dacilor sfinţit meleag
Cu câmpurile roditoare.

Marea cea Mare ocroteşte
Pământul dacic de stihii
De cel ce legea tălmăceşte, 
De hoarde ce vin din pustii

Păduri cu brazii seculari
Ascund ades la trecători
Oştenii ca nişte stejari -
Noi îi dorim nemuritori! 

Migraţiile ce-au trecut
Ne-au pârjolit pământul sfânt
Pământ din care s-a născut
Dacul viteaz şi neînfrânt

De venetici şi impostori 
Ne-au ocrotit hora şi doina
Pe un meleag plin de comori
Unde ades se joacă oina
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  *
Veghează din văzduh Zăganul
Suflet de dac cu cioc de fier
Veghează Omul, Caraimanul 
Ca cel mai vajnic grănicer

New York, octombrie 2015
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Am căutat

Am căutat cu multă pietate
Cuvinte de amor şi voluptate
Am îndrăznit şi ţi-am trimis legate
Poemele pe foi catifelate

Am căutat prin versurile nude
Cetatea unde gândul te ascunde
Vroiam s-asculţi poeme să-ţi aline
Tăcerile când n-ai zilele senine

Am căutat să aflu de-o cetate
Cu uşi şi porţi închise cu lăcate
Unde te ţine Zâna să mai scrii
Poveşti cu feţi frumoşi pentru copii

Te-am căutat din zori la asfinţit
Te-am căutat, dar nu te-am mai găsit…

New York, 16 octombrie 2015
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Făcătorii de Istorie

Istoria se scrie de milenii
Cu plugul la arat, război şi sânge
Biserica lovită de vedenii
Nu mai tresare când mulţimea plânge

Se strâng popoare ca în cruciade
Şi se închină „crucii” de import
Pe-un alt tărâm zburdă în antifade
O gloată fără crez şi fără port

Nici garduri de beton şi nici de sârmă
Nu pot opri popoare băjenite
Să sape-adânc la temelia vieţii,
Căci le plătesc guvernele smintite!

Teroare se cultivă-n lumea toată
Oculta-i fără somn, croieşte planuri
Să deie înapoi a vieţii roată
Să lase mapamondul fără maluri

Îşi râd în barbă Dracul şi Divinul
Purtarea lor perfidă, diavolească
Poate îngrijora chiar spadasinul 
Care refuză să se umilească.

New York, 13 octombrie 2015
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În prag de toamnă

În prag de toamnă se îmbracă cerul
Cu irizări din visele uitate
Culorile vor întregi misterul
Trăirilor, prin chip, nevinovate

Cad frunzele pe lespezi de tăcere
Şi-n drumul lor recheamă infinitul
Rămân apoi de stană, fără vrere,
Când amintirea-şi caută iubitul

Ades sub razele ce îşi măsoară
Trecutul, calculat în ani lumină,
Răsună în neştire o vioară –
Tremolul ei apune în surdină

Aleargă-n toamnă frunzele pierdute
De gânduri şi visări la lungi popasuri
La poarta depărtării nevăzute
Sporovăiesc chemările de glasuri

Nici nu mai ştiu ce anotimp mă ţine
Să dau trăirilor şi foc, şi viaţă
A renăscut armata de ondine
Speranţele au revenit din ceaţă
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La ceas de toamnă negurile nasc
Iubirile ce-adună depărtarea
Cu un poem nesocotit de teasc
Ce survolează muntele şi marea

Din versurile-adesea lecturate
Ghiceşti chemări ce-şi caută ecou
Dorinţele fireşti, fără păcate
Sunt exprimate tainic în argou

Tremură mii de frunze-ngălbenite
Cocoare-n cârduri zboară către cer
Se strâng ciopor muzele despletite
Să laude un trubadur stingher

New York, 12 octombrie 2015
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Şarlatanii puterii

Sunt bogătaşi cu şapte case –
Şi cu palat la Bulevard
Clădite pe-un morman de oase –
Au titlul de patriotard

Au bodyguarzi, au şi subrete,
Ca parte din a lor avere,
Ades îi vezi prin cabarete
În buzunar cu revolvere

Mulţi şarlatani parlamentari
Ce-s cunoscuţi drept turnători
Cu-apucături de gheşeftari
Sunt neam din neam de trădători

Sunt bogătaşi la guvernare
Ce se pretind din neam divin
Au chiar hârtii de atestare 
Că tatăl lor a fost Cain!

Preoţi bogaţi ţin să ne-ndrume
Să dăm pomeni la dumnezei
Prin furturi şi-au făcut renume
Clanurile de farisei.

New York, 11 octombrie 2015
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Mi-e dor

Mi-e dor de munte şi de mare
Mi-e dor de cânt de ciocârlie
Mi-e dor de păsări călătoare
Mi-e dor de strugurii din vie

Mi-e dor de sat cu disperare,
Mi-e dor de deal şi de câmpie
Mi-e dor de liliacu-n floare
Mi-e dor de-un cer fără stihie

Mi-e dor de pajiştea cu rouă
Mi-e dor de glasul cucului
Mi-e dor, cel mai ades când plouă,
De cântecul haiducului!

Mi-e dor de-o Horă şi de-o Sârbă
De-o Învârtită şi de-un Brâu
Tot mai visez să cânt din drâmbă
Când se coc spicele de grâu

Aş vrea să scriu imnuri de slavă
Să pot visa la Re-ntregire
Aş vrea să-ascult o voce gravă
Care-mi aduce nemurire
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Mi-e dor să mai adun surcele
S-aprind un rug, să coc porumb
Mi-e dor de basmele cu iele
Cu gând la faima lui Columb

Mi-e dor de Oda Fericirii
Să pot cândva şi eu doini
Apreciind destinul firii
Să vieţuiesc pentru-a iubi 

Mi-e dor de ţarina străbună
De primăveri cu ghiocei
Să mai admir un clar de lună
Să mă îmbăt cu flori de tei

New York, 5 octombrie 2015
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Sună gornist

Sună gorniste adunarea
Armatelor de patrioţi
Trezeşte muntele şi marea
Hoarde de hoţi ne bat în porţi

Sună gorniste deşteptarea
Românului ce-a adormit 
Îl zgâlţâie din detaşarea
Şi visul lui de parvenit!

Sună gornist, să fiarbă marea
Munţii spre iad să se prăvale,
Sună gorniste deşteptarea 
Românilor de mucavale!

Sună gornist să cadă cerul 
Pe-un parlament de imbecili
Sună, trezeşte grănicerul
La hatul cu vecini ostili

Sună gornist, trezeşte plebea
Din vechile aşezăminte,
Trecutul să-l vedem aievea
Nu doar pe cruci şi pe morminte!
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Sună gorniste adunarea 
Românilor plecaţi în lume
Poate vor auzi chemarea
Care-i cerută de cutume

Sună gornist s-afle românul
Că-i ţara scoasă la mezat
Şi-un venetic e-acum stăpânul 
Pământului îmbelşugat 
 
Sună gornist, adună oaste
Ne apără de nepoftiţi
Veniţi din teritorii vaste 
Cu-apucături de troglodiţi

New York, 1 octombrie 2015
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Ascult ades

Ascult ades vioara ta cum cântă
Parcă voit ca sufletul să-mi sece
Atinge-arcuşul doar o strună ruptă
Şi melodia sună sec şi rece!

Nu tunetele m-au trezit din vise
Cum fulgera aveam auzul treaz!
Am pus la insectar poeme scrise 
În aşteptarea clipei de extaz.

Cum macii roşii şi-au schimbat culoarea
Şi soarele coboară spre apus
Încerc să trec şi muntele, şi marea
C-un ghiocel pe suflet juxtapus

Mi-am acordat simţirea totdeauna
Şi am vibrat gândind că-oi fi sedus, 
Dar ostenind să-ţi împletesc cununa
Am rătăcit poemul recompus

În ploile ce apele-şi revarsă
Şi-au înecat speranţe în vâltori
Poema mea rămâne-va retrasă
În căutarea rimei cu fiori
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Loveşte gândul ţărmuri insolite
Pornit să exploreze lumea nouă
Resuscitând destinele rănite
Ţi-a pregătit un trandafir în rouă.

New York, 30 septembrie 2015



108

Virgil Ciucă

Unui pelegrin 

O, pelegrin pierdut în lume
Chelar de vise şi plăceri
În ţara plină de cutume
Rămâi orfan de primăveri

Te lupţi s-aduni înveninate
Frunzişuri gonite de vânt
Când ploile înverşunate
Le-ndreaptă ude spre mormânt 

La margine de anotimpuri
Iubeşti metrese fără timp 
Şi-ţi scrii sub un zenit din câmpuri
Poemele pentru Olimp

Priveşti zenitul şi apusul 
Din praful aşezat pe-un scrin
Când adormit asculţi Opus-ul 
În clapele de clavecin

Cu har şi genialitate
Jonglezi cu visele damnate – 
Nepăsător la nuditate
Vibrezi prin slovele rimate

New York, 24 septembrie 2015
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Secundele în loc vreau să opresc

Nu ştiu să cânt pe note, sunt afon,
Secundele în loc vreau să opresc
Aud ades chemările, din zvon,
Când înconjoară globul pământesc

Poveşti am ascultat, n-am inventat
Nici sentimente, nici apus de soare
Cum sunt ateu şi trec ca apostat 
Îmi duc tăcut durerea care doare

La margine de lume poposesc
Să văd cum cade cerul în pustiu
Şi în periplul mult prea nefiresc
Îmi iau răgaz o slovă să îţi scriu

Chemările pornite cu speranţă
Spre un ocean cu valuri agitate
Vor fi cerute martore-n instanţă
De vor răgaz pentru eternitate

Imaginând călătorii spre astre
Privind albastru-roşu la apus
Voi contempla când numeroase castre
S-or mistui în secol descompus
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Cu toţi visăm şi căutăm iubire,
În obsedantul veac fără răspuns
Vom savura plăceri şi împlinire
La ordinul divinului ascuns

Aş vrea, de pot, să te-nsoţesc în zbor
Spre spaţii colorate în azur
Să-ţi desluşesc destinul visător
Să te feresc de temeri şi obscur

New York, 24 septembrie 2015
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Graiul românesc
Celor care militează 

pentru REÎNTREGIREA DACIEI

Pe-ntinse meleaguri prin veacuri ce curg
Distins dăinuieşte cuvântul român
Limbaj de legendă de neam demiurg
Ţinutului dacic de-a pururi stăpân

În freamăt de frunze, în şopot de râu
În cântul de cuc, în glas de furtună
În doina de jale, prin lanuri de grâu,
De veacuri vorbim în limba străbună 

Vorba şi trecutul uniţi ne-au ţinut
Nicicând nu am avut între noi tâlmaci
Sub cerul de vrajă, de când ne-am născut
Ne-nchinăm cu cinste strămoşilor traci 

Am descins din Zei ne-am păstrat pământul
Înfruntând migraţii ne-am urmat destinul
Ne-am păstrat prin veacuri portul şi cuvântul
Ripostând cu arma când venea străinul

       *
Din Nistru la Tisa suntem un popor
Înfrăţit cu jertfa pentru viitor

Bucureşti, iunie 2015
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Tu ai plecat în pustie

Tu ai plecat pe drumuri – în pustie
Chemată de porniri adulterine 
Ţi-ai câştigat renume de stafie
Şi te visezi în lumea de ondine

În budoarele necunoscute
Te-au devorat senzaţii insolite
Şi simulând plăceri – din servitute
Ţi-ai retrezit dorinţe adormite

Tu ai plecat în gând cu focul sacru
Să-ţi regăseşti trăirile arzânde
Pierdute în obştescul simulacru
De-mbrățişări intense şi flămânde

Tu ai plecat ca să-ţi urmezi destinul
Decis de ursitoarele tembele 
Şi-ai preferat să uiţi de arlechinul
Ce te-a salvat din cuib de cucuvele

Tu ai plecat să-ţi cauţi o umbrelă
Pe drumuri jalonate de vibraţii
Chemările din lumea infidelă
Rămân un subiect de contemplaţii

Bucureşti, 11 mai 2015
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Am amuţit

Am amuţit surprins de-nfăţişare 
Te-am revăzut frumoasă şi iubită
În vremuri de adâncă prosternare 
Ai obţinut titlul de erudită 

Sclipeau ochii sălbatic de dorinţă
Prea ignorată de un trecut incert
Ce te-a împins ades spre umilinţă
Când prevedeai un viitor inert

Te-ai adaptat prezentului modern
Ai acceptat rigorile impuse
Ghiceai că jurământul nu-i etern
Şi-ai preferat trăirile ascunse 

Nimic din căutări şi idealuri
Nu te-a oprit să îţi urmezi chemarea
Chiar când pluteai pe ape fără maluri 
Te-ai avântat în aventuri bizare 
  *
Cum s-au schimbat şi vremile, şi viaţa
Tot ce-a fost ieri a pierdut din valoare
Sunt reguli noi, şi nu se rupe aţa
Când mai toţi sfinţii sunt la închisoare

Bucureşti, 5 august 2016
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Vieţi pierdute 

Vieţilor pierdute-n noapte
Le-am aprins ca felinare 
Stele ce-şi vorbesc prin şoapte 
Pe un cer făr’ de culoare 

Vieţilor pierdute-n ceaţă
Le-am ales ca ghid de drumuri
Sufletul legat cu-o aţă
Dintr-un vis născut cu fumuri!
 
Vieţile pierdute-n beznă
Au sosit pentru odihnă 
Trecând ape pân’ la gleznă
Prin străini n-au avut tihnă

Vieţile pierdute-n haos 
Populează universuri
Chinul lor fără repaos
M-a împovărat cu versuri

Vieţilor descrise-n carte
Le-am aprins ca lumânare
Manuscrisul fără moarte 
Pentru-o lume viitoare

Bucureşti, sfârşit de april 2015
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Filosofia oltenească

Şi-au tras oltenii Catedrală
În Craioviţa, pe nisip
Mulţi securişti! – fără morală –
Şi-au decernat titlul de VIP

Au distrus multe combinate
Cultivând cu grijă prazul
Sunt arţăgoşi şi cu păcate
Schimbând deseori macazul

Şi-au tras oltenii Catedrală
Deşi n-au nici un dumnezeu
Nu vor spital şi chiar nici şcoală
Primarul lor e teleleu 

Şi-au tras oltenii Catedrală
Cu activişti pe post de popi
Şi au ajuns – n-am îndoială –
La mâna unor interlopi!

Şi-au tras oltenii Catedrală
Bănia-i cloţă la neghiobi
Credinţa lor e aiureală
La venetici sunt acum robi
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Şi-au tras oltenii Catedrală
Căţeaua e simbolul sfânt
O naţie atemporală,
O naţie fără pământ!
  *
Mulţi practicau „turnătoria”
N-aveau nevoie de uzine
Radio-Şanţul e mândria
Oltenilor ce n-au nici pâine!
 
Mai torni Mitică, mai torni?

Bucureşti, 3 aprilie 2015
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Ecouri nesupuse

În singurătatea care ne frământă
Nici chiar amintirea nu-i o alinare
Inima rănită e aripa frântă…
Şi e grea tristeţea fiinţei pieritoare 

Iubirea rebelă nu-i impietate
Gândul n-are stavile, şi-n zig-zag de fluturi
Ne-a decis destinul. Spre eternitate 
Cu visări bizare vom sfârşi pe scuturi 

În plăceri tardive – bulversând infernul
Căutăm vibraţii ca să ne devore 
Dragostei frivole îi jertfim eternul
Cu ferocitatea fiarei carnivore

În intimitatea clipelor furate
Căutăm iubirea fără remuşcare
În trăiri carnale arşi de voluptate
Dăruim prinosul zilei trecătoare.
  *
Poate că-i mai bine ignorând cutuma 
Să aprindem focul trimiţând cuvântul 
La adresa unde mai persistă bruma
Şi-unde se-ntâlneşte cerul cu pământul. 

Bucureşti, 10 aprilie 2015
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Chemări din gânduri

Chemările rămân în amintire
Pământu-n loc nu poate fi oprit
Nici visul nu-i o simplă amăgire
Plăcerile nu-s pentru prigonit

Speranţele-s născute făr’ de moarte
Fie-n furtună, ploaie sau senin
Doar veşnicia poate le desparte
De gustă din pocalul cu venin

Când dragostea există – o himeră –
Ne ţine-n drumul către infinit
Nu umbrele din viaţa efemeră
Vor popula pământul răzvrătit!

În plină zi, sub jerbe de lumină
Refuz credinţa în divinitate
Ascult pe-un mal când apele suspină
Chemări de gânduri spre eternitate

New York, 18 martie 2015
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Dor de amor

Doar sentimentul rupt din veşnicie
Ne-nnobilează clipa de amor,
Trăirile rămân ca apa vie
Din lacrima căzută pentru dor

Gustăm cu sete preamărind izvorul,
Plăcerile carnale ce-au purces 
Un ritual care-a deschis zăvorul
Iubirii imortalizate-n vers.

Neantul când ne cheamă chiar ne doare
Privind la simfonia de culori
Dorinţele nu-s vise trecătoare,
Ci veşnicii născute din fiori

Ne dispersăm în căutări bizare
Când zorii au mijit şi noi nu ştim
Imaginăm dorinţe şi-n altare
Exuberând în crezul anonim

Din amintirile ce nu ne lasă
Să dăm uitării clipele de-amor
Mai adunăm firimituri la masă,
Dar prefăcuţi că ele nu ne dor
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Am fost născuţi să ne mirăm cum poate
Să ne-nfăşoare vântul insolit
Şi protejaţi pe veci de tot şi toate
Să savurăm sărutul sorocit

New York, 8 martie 2015
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Rod de rodie

Am plecat de ani în lumea largă
Să găsesc o rodie pe rod
Călărind semeţ o iapă şargă
Ignorând că m-am născut din glod

Colindând pământuri din pustie 
Să culeg nectarul din amor
Văd nisip udat de-o apă vie
Şi morgana-n strai ucigător

Implacabil se afundă zarea 
Nici nu ştiu când veacul a trecut, 
Dar admir cu nostalgie marea 
Copleşit de dorul încă mut

Evitând cărările bătute
În periplul cu un singur sens
Urmez drumul fără servitute
Într-o lume cu prezentul dens

New York, 8 martie 2015
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Gânduri
       Unei poete fără nume

Ard stelele sub raze reci
Potecile s-au rătăcit
Răsună sentimente seci
Sub cerul rupt din infinit

Privirile se pierd în gol
În căutări de amintiri
Dorinţele s-au strâns în stol
Şi-şi cată clipa de-mpliniri

Ascult ades din depărtări
Când astrele au adormit
Răspunsuri fără întrebări
Într-un periplu insolit

Din ludicele amăgiri
Am desluşit drumuri de flori
Speranţele-s fără opriri
În gânduri prinse de fiori

Pe-o pajişte de Paradis
Să-ncrucişăm două cărări
Şi să dăm farmecul de vis
Flămândelor îmbrăţişări.

New York, 5 martie 2015
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Îndemnaţi poporul 

Îndemnaţi poporul să nu se-ncovoaie
Ne-am vândut pământul, râd şi veneticii
Cei ce conduc lumea ne-mping în războaie
Nici dracu nu ştie cine-s inamicii

Îndemnaţi poporul să vină la arme
Ţara-i în pericol, ne-au călcat străinii
Porţile cetăţii au pornit să sfarme
Tancurile morţii – ne conduc cretinii

Îndemnaţi poporul să nu se-ncovoaie
Ţara-i răvăşită – nu avem armată
Ne-am ales prieteni lupi în piei de oaie
Flacăra dreptăţii moare revoltată

Îndemnaţi poporul să-şi apere ţara
Ne-au furat averea cu globalizarea
A rămas al nostru doar lacul Amara
De la Deveselu ne-au limitat zarea
 
Îndemnaţi poporul să-şi apere glia 
La margini de veacuri am plecat în lume
Fii, veniţi la arme, strigă România,
Nu lăsaţi imperii iar să ne sugrume!

New York, 26 februarie – 5 martie 2015
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Arde zăpada

Zăpada din cristale fără număr
S-a aşternut pe drumul de visări
Prin cărţile ce veşnic port pe umăr
Am lăsat loc şi pentru dezmierdări

Cu urmele lăsate pe omături
Tristeţile de ieri au dispărut
Fantasmele călătorind pe mături
Refuză amintirea din trecut

S-au dispersat speranţele sacrale 
Pe câmpul frământărilor lumeşti
În aburii plăcerii rituale
S-au consumat conflicte sufleteşti

Zăpada arde când din nefiinţă
A încolţit chemarea de amor
Un sacru foc, nu rug de umilinţă
Cicatrizează rănile ce dor.

Vibrează sentimente adormite
Păstrate neştiute în sipet
La rezonanţa fără-mpotrivire
A inimii cu murmurul discret.

New York, 14 februarie 2015
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Pe-acoperişul lumii

Pe-acoperişul lumii s-au strâns gheţuri
Uitarea stăpâneşte în văzduh
Iar eu nu vreau să desluşesc în ceţuri
Nici îngeri, nici iubire, şi nici duh

Pe cerul răvăşit de uragane
Nici stelele în noapte nu clipesc
Tăcerile absurde mor orfane
Când negurile sacre rătăcesc…

Prin stih rechem vibraţia celestă
Cu gând la invocate aşteptări
Pe raze însoţite de tempestă
Rechem Trecutul meu de nicăieri

Pe-acoperişul lumii s-a strâns gheaţă
Cărările spre Hades s-au închis
Zâmbeşte Luna care prinde viaţă
La început de secol interzis.

New York, 20 ianuarie 2015
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Replică îndoliată

Tu ai uitat, poet îndoliat,
De crimele comise în pustie!
Credinţele din veacul aberant
Ne-au condamnat pe toţi la silnicie

Planeta n-are doar un obelisc
Urgia criminală e diversă
De ce-ai uitat că îţi asumi un risc
Când denigrezi religia adversă?

Pornit-ai cruciade fără sens
Cu monştrii templieri purtând icoane
Ţi-ai construit Regatul tău imens
Cu bombe, Harrp-uri şi cu uragane

Respectă ruga altui zurbagiu
De vrei umanitatea drept stăpână
În haos nu îţi căuta sicriu
De vrei poema ta să mai rămână 

Planeta se salvează prin iubire –
Creştin, impui păcate din scripturi
Cu antrax, cu napalm, drept umilire
Înconjurat de-armate de sperjuri



127

Aduceți Basarabia acasă

  *
De ce-ai uitat, creştin îndoliat,
De crimele comise în pustie?
Conflictele din veacul blestemat
Ne-au condamnat la iad pentru vecie! 

New York, 18 ianuarie 2015
Ora şase dimineaţa, altă zi îmi umple viaţa! 



128

Virgil Ciucă

Generaţie pierdută

Generaţie pierdută în confruntări fratricide
Ai rămas fără conştiinţă, ai rămas fără simbrie
Te-ai înstrăinat de glie, ai privirile livide
Generaţie pierdută, ai plecat în pribegie!

Generaţii fără număr înaintea ta luptară
Să ai tu un loc sub soare, să ai loc pentru morminte
Să ai casă şi hotare, să ai ţarină şi ţară
Generaţie pierdută, te-au lăsat fără cuvinte!

Generaţie pierdută, nu mai ai nici grâu, nici moară
Te complaci în rugăciunea imbecilă – pentru viaţă –
Ai plecat în pribegie şi eşti lumii de ocară
Zilele ţi-s numărate – ai rămas fără speranţă –

Te-au cumpărat veneticii – te-au gonit din vatra ţării
Generaţie năucă, generaţie de cuci
Baţi la porţile străine – căzând pradă disperării –
Eşti tare debusolată, arăţi ca un cârd curci 

Generaţii fără număr înaintea ta pieriră
Să ai casă, să ai pâine, să ai drum pe-unde să treci
S-au jertfit fără crâcnire, dar de veacuri adormiră
In morminte fără număr la margini de ape seci
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Generaţie pierdută, generaţie senilă 
Fără zi de sărbătoare – parcă eşti turmă de oi
Într-o lume făr’ de lege, într-o lume imbecilă
Ţarina ţi-a fost furată de borfaşi şi de ciocoi!

Generaţie pierdută, te-ai înstrăinat de lege
Nu-ţi mai pasă de trecutul glorios – cu mulţi eroi –
Hoarda globalizatoare bogăţia îţi culege
Generaţie pierdută, pari o cireadă de boi!

Ne-a lăsat şi fără aur, ne-a lăsat fără armată
Un imperiu fără scrupul – clădit de conchistadori
Pretinzând că e o ţară creştină şi democrată 
Au impus în România venetici conducători!

   Bucureşti, 2 mai 2015



130

Virgil Ciucă

Moartea-n alb şi Caii vieţii

Ateii au nume
Numai moartea n-are.
Pe oceane-n spume 
Sfinţii trec călare.

Ne vesteşte Charon 
Când ne trece Styxul.
Că-n Hades chiar Aaron
Arde Crucifixul

Stele funerare
Şi şapte comete
Lasă fără soare
Terra să se-mbete

Bat în dunga porţii
Vorbele de clacă
La dorinţa sorţii
Aş bea o cinzeacă

Caii libertăţii 
Au pornit galopul.
La poarta Cetăţii
S-a oprit Potopul.
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În alb îmbrăcată
Moartea fără coasă
Vieţii devotată
Se crede mireasă

Inspirat, o toană,
Mă apuc să scriu
Când soseşte-n goană
Muza c-un sicriu

Se răstoarnă dricul
La poala pădurii 
Mă cuprinde frigul 
Pleacă trubadurii

Vorbele-s deşarte
Mă opresc din scris.
Citesc într-o carte:
Viaţa nu-i doar vis!

Arde Universul
Sfântul se răzbună
Şi-mi trimite versul 
Morţii - ca arvună

Strigă Rosinanta
Că-şi doreşte-un mânz
Vrea să fie-amanta
Unui cal la prânz
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Din cuprinsul cărţii
Slovele bizare
Devin sclave nopţii
Ca drept răzbunare

Zeus jubilează
Nu doreşte pace
Iapa lui nechează
Lasă-o dracu’ drace!

Un poet pe fază
Cântă din cimpoi
Judele de vază
E cioban la oi

New York, 10 ianuarie 2015
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Citindu-te

Citindu-te avid, fără sfială,
Încerc să descifrez cum aprinzi focuri
Trăiri de jar din lumea imortală
Încorsetezi în abisale jocuri

Când navighezi pe mările astrale
Rămâi de strajă la timona vieţii
Te regăseşti în vâlvătăi bengale
Scriind poveşti la poarta dimineţii

Asişti corăbiile în derivă
Când valuri ridicate de tsunami
Lovesc în prora ce-a rămas captivă
Ştii, apele le-au agitat infamii!

Cauţi matroz sentimental şi tandru
Să-ţi dea curaj pe-ntinderi de oceane
Să aibă inima de băieţandru
Neînfricat în lumi contemporane
  *
Mulţi refuzăm iubiri spre amintire
Gustând trăirea dragostei din posturi,
Ca pământeni, nu avem nemurire
Şi preferăm iubirea fără costuri

New York, 3 ianuarie 2015
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An Nou

Se spune, cam timid, că vine Anul Nou
Un an ca altele, fără speranţă!
Fatidic, ordine primite în argou
Impun sclavia pentr-o alianţă

Şi azi am auzit că vine Anul Nou
În dar primim otravă şi pistoale.
Silenţioase lasere – nu au ecou –
Ucid tăcut. Noi strigăm osanale!
  *
Făr’ să aibă vină, mercenarii urii
Trec încolonaţi spre ţări cu petrol
Crimele abjecte sunt fructul scripturii
Prea curând pământul va rămâne gol

Mândru zeul Marte îmbătat cu sânge
‘N Anul Nou ne-aduce crime şi război!
Guverne n-au suflet şi nici nu vor plânge
Victime-ngropate în cânt de cimpoi.

Fiare din şenile scârţâie sinistru
Moartea îşi îmbracă toga ei morbidă
Tancurile morţii s-au pornit spre Nistru
Anul Nou ne-aduce ură şi obidă

New York, 31 decembrie 2014/ 1 ianuarie 2015
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Interpret în dragoste

Interpret în dragoste e dorul
Prefaţând dorinţelor carnale
Luna cochetează cu amorul
La-nceputul nopţii siderale.

Interpret e dorul, cu săruturi
Colier bătut în diamante
Martor vieţii de la începuturi
Izvorât din vise delirante

Doru-i interpretul fără nume
Răscolind solfegiile-acute
Ignorând percepte şi cutume
Dragostei îi cântă pe tăcute

Interpret iubirilor arzânde
Doru-i cale sacră spre-mplinire 
Martor sentimentelor plăpânde
Dragostei izvor de nemurire.

Interpretul dragostei e dorul 
Stelele în dansuri nupţiale
Ocrotesc prin veşnicii amorul 
Şi cer Muzei versuri pastorale.



136

Virgil Ciucă

Când subit am îngropat amorul
În noianul viselor vândute
Salvator ne va rămâne dorul
Interpretul dragostei pierdute.

New York, 31 decembrie 2014
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Vibraţii
  Lizei

E linişte şi pace-n Văgăună
Cuvinte sparg ecouri în surdină
Fecioarele ţin sfat sub clar de lună
Vibrează trupuri ca de violină

Vibrează gânduri în tot universul
Reverberând în veacuri disolute
Trăirilor umane le ştiu sensul
Tăcerile din astre nevăzute

Dorinţele scăpate din ospiciu
Se lasă devorate cu plăcere
De-mbrăţişări, magnificul supliciu 
Iubirilor din vise efemere

Vibrează sentimentele nescrise
Se mistuie cuvinte-n focul sacru
Plăcerile carnale, interzise
Evită să sfârşească-n simulacru!

New York, 10 decembrie 2014
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Valsul

Aş vrea să valsez şi mişcări de talaz
Din suflet să îmi rupă poeme
Pe muzica veche să cad în extaz
Visător protejat de toteme

Dansând o sirenă cu ochi visători 
Savura-voi plăceri însutite
Neştiut revenit între muritori 
Iubirile-mi vor fi ocrotite

Când goarna-mi va prefaţa asfinţitul 
Din amintirile care mă dor
Nu ura îmi va decide sfârşitul, 
Ci doar trăirile care nu mor!

Aştept să valsez printre stele şi sori
Inspirat de plăceri ireale
Şi Sfântul Ilie cu barba-i de nori
Să-mi fulgere picioarele goale!

New York, 11 decembrie 2014
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cEnuşărEasa

A fost Cenuşăreasă mai-nainte
Cu viaţa un supliciu de Sisif
Prin versuri coarde sufleteşti întinde
Să le ofere Marelui Pontif 

Diez la stihuri îi înalţă cântul,
Căci a pierdut destul din crezul mut
S-a străduit ca cizelând cuvântul
Să uite de trecutul disolut

În vâlvătăi a năruit speranţă
Când simţuri nu vibrează în acord
Plăcerile trăite în restanţă
Rămâne-vor doar cicatrici pe cord

  *
Pe drumuri pietruite din cuvinte
Compune-ades distihuri din scântei
Dorinţele menite să alinte
Vor bulversa cercuri de corifei

New York, 19 noiembrie 2014
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Steaua mea

Strălucea în nopţi rebele
Pe o boltă fără moarte
Steaua gândurilor mele
Obosite şi deşarte

Strălucea în nefiinţă
Steaua mea rătăcitoare
Fără teamă şi credinţă
Steaua mea ocrotitoare

Lumina în noapte astru’,
Eu pierdut în lumi străine
Ciopleam versuri drept pilastru
Viselor fără suspine

Scânteia însingurată
Nefiresc venind din haos
Peste-o lume ambetată
Steaua mea fără repaos

Chicoteau pe boltă stele
Printre ele rătăcită
Muza versurilor mele
Stingheră şi răzvrătită
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Steaua mea clipeşte tristă
C-am rămas pierdut în lume
Lumea imperialistă
N-are legi şi nici cutume

Din razele-i austere 
Picură şir de cuvinte
Pentru clipe de tăcere
Legate cu jurăminte 
 
Steaua mea din vise mute
Strălucind în nopţi de smoală
S-a ascuns pe nevăzute
Deghizată în vestală 

       *
Pe bolta întunecată 
Cat Muza rătăcitoare
Într-o lume agramată 
O visez seducătoare

Cu gândul la nemurire 
Priveam insistent Zenitul!
Pentr-un dram de fericire
Aş vinde tot infinitul 

New York, 16 noiembrie 2014
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A trecut vremea poeziilor

A trecut vremea poeziilor
Nimic nefiresc! 
Asistăm la conflictul stihiilor 
Pământean şi ceresc

A pornit zeul Marte războiul
Ne-ndeamnă la ură
Curge sânge – e roşu puhoiul
Citat din scriptură

Construim avioane şi tancuri,
Dar nu şi spitale
Ne târâm ca viermii spre ţarcuri
În vremi abisale 

Vremea poeziilor a trecut
Am pornit alt război
Acceptăm umili în veac disolut
Să fim turma de oi
  *
Până şi un înger e ostracizat
De-armate străine 
Cerului se roagă – plânge disperat
În vremuri haine.

New York, 8 noiembrie 2014
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Muza

Caut muza exilată
De necazuri şi durere
Într-o lume dezolată
Tot ce-a fost ferice piere

Simt vibrând în necuprinsuri
Adormite simţăminte –
Rătăcite printre scrisuri
Au rămas fără cuvinte
 
Amintiri scrise la teascuri
Le revăd când sorb cu teamă
Un lichior cu iz de vreascuri
Din pocalul de aramă.

Dintre muzele pierdute
Pe cărările de vise
Oare câte vor tăcute
Plăcerile interzise?

Aşteptări nedefinite
Clocotesc de nerăbdare
Cu dorinţe insolite
Mistuite în uitare
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Privesc muza adormită
Cufundată în visare
Îndemnată de ispită
Se vrea steaua călătoare

Muza mea de sărbătoare
Vine-n grabă să m-alinte
Intuind a mea chemare
Nerostită prin cuvinte.

Woodhaven, ora 4 dimineaţa 6 octombrie 2014



145

Aduceți Basarabia acasă

A răsărit curcubeul

O mândră animatoare
Foarte-atentă la virtuţi
Poartă ţol de sărbătoare
Şi când trece peste punţi

A răsărit curcubeul
În burgul cu mahalale
Prietenă cu teleleul 
Iubitor de osanale 

Ferice că nu-i bălaie
Cu privirea derutată 
Poartă colorate straie
Şi e veşnic aferată

Cunoscută, vorbăreaţă
Îmbrăcată cu o trâmbă
Gata să-ţi dea o povaţă
Cântă deseori la drâmbă 

Mândră de-a ei ursitoare
Îi place în sihăstrie
C-un aer de peţitoare
Şi pe cap cu-o pălărie…
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A plecat în lumea mare
Căutând un adăpost
Tot ce are-i de vânzare
Chiar şi-n zilele de post

Prima e la liturghie
Nu alege între culte
Prima e, creştinul ştie,
La serbările oculte

      *
La zile aniversare 
Nu-i pasă de-aşezământ
Curcubeu-din întâmplare
Cere rândul la cuvânt 
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Vremuri de restrişte

În lumea noastră fără visuri
Răstălmăcind mai vechi înscrisuri
Zevzeci ce preamăresc cretinii
De ani ne ponegresc martirii

Ne-au denigrat şi ne blestemă
Toţi rătăciţii fără mamă
Vor România să destrame
Abjectele puteri infame

În veac hain şi interzis 
Am devenit popor proscris
Acuzaţi ca antisemiţi 
Suntem şi-n ceruri prigoniţi

Ne-au decretat ţară duşmană
Cei ce se cred fără prihană
Ne judecă fără temei
Adunătura de pigmei

Avari cu gândirea stupidă
Pe cruce vor să ne ucidă
Ne-au scos scheletele din cripte
Le-au ars cu var ca nefiind sfinte
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Ne duşmănesc ca pe-o satană 
Toţi epigonii cu sutană
Şi-n lumea lor arhierească
Vor morţii să ni-i umilească.

În criminalul lor demers
Ne-mping în lumea de eres
Chiar de-am rămas fără cazarme
N-avem de-ales români, la arme!

New York, 19 ianuarie 2014
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Duce-m-aş 

Duce-m-aş şi m-aş tot duce
Noaptea-n drum să mă apuce
Fie-n crâng fie-n pădure
Duce-m-aş să culeg mure

Duce-m-aş spre adulare
De trei ori şi-n piaţa mare
Zilnic pe dealul cu stână
Duce-m-aş, doar nu-s păgână

Duce-m-aş pe-o plajă-ncinsă
C-un pribeag cu barba ninsă
Duce-m-aş pe plus valută
În lumea necunoscută

Duce-m-aş pentru plăcere
Să gust fagurii de miere 
Duce-m-aş în limuzine
Şi pe plai şi pe coline.

Duce-m-aş în neagra noapte
S-aud „duce-m-aş” în şoapte 
De-a călare pe oblânc
Duce-m-aş şi-n râu adânc
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Duce-m-aş pe-un câmp întins
Când mi-e dorul mai aprins
De-oi fi chemată de-o muză
Mă transform în buburuză

Duce-m-aş să cunosc raiul
Duce-m-aş cu tot alaiul
Să gust clipele divine
În mişcări de balerine

La mijloc de noapte nudă
Duce-m-aş ca paparudă
La mijloc de noapte goală
Duce-m-aş să scap de boală.

Duce-m-aş pe-o strapontină
Exersând la piculină
Duce-m-aş–pentru-o siestă 
Să admir marea-n tempestă

Duce-m-aş pe-un deal la cruce 
Duce-m-aş şi m-aş tot duce
Duce-m-aş la mal de râu
Duce-m-aş şi-n lan de grâu

Duce-m-aş la mânăstire
Loc bun pentru mântuire
Duce-m-aş în gropi cu apă
Duce-m-aş şi la agapă
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Duce-m-aş ca o crăiasă
Fire fină, amoroasă
Pregăti-voi libelula
Curajos să-nfrunte hula

Duce-te-aş pe deal la vie
Şi din cupa aurie
Să-ţi servesc ca băutură
Vin să bei fără măsură.

Visătoare în tăcere
Duce-m-aş pentru plăcere
Urcată pe-un vârf de culă
Să-ntorc arcul de pendulă

New York, 22 octombrie 2015
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La sapă!

Pe senatorii impostori
Cu doctorat de trădători
Popor, pune-i să dea cu sapa
Până din stâncă sare apa

Înjugă miniştri la plug,
Căci au ajuns prin vicleşug
Să înrobească România
Ţara de unde-şi iau simbria

Pune, popor, să dea cu sapa
Până din piatră sare apa,
Pe cei ce s-au îmbogăţit
Şi pe români i-au oropsit!

Pune la jug, în loc de boi
Adunătura de ciocoi
Ei ne-au vândut şi ne-au trădat
Şi-au adus ţara la mezat

Pune în ştreang, pune pe rug
Pe cei ce sângele ni-l sug
Vor România să distrugă
Când noi ne pregătim de rugă
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Pune la jug, în loc de boi
Întreaga clasă de ciocoi
Pune-i, popor, să dea cu sapa
Până din stâncă sare apa!

Bucureşti, 17 august 2016
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Buruieni de leac

La ce bună amăgirea când trăind din amintire
Cauţi buruieni de leac pentr-o zi de fericire
Sentimentul de iubire spânzurat nu se înnoadă
În iubiri adulterine nu e loc de promenadă

Dragostea ucigătoare cu plăcerea trecătoare
Se consumă ca o floare ofilită, pieritoare
Nu ţi-i dat ca altă dată să te-avânţi pe caii verzi
Cufundat în vis de neguri nici în viitor nu crezi

Obsedant nefericirea din trăiri interioare
Te-mpinge la izolare şi tăceri mistuitoare
Toată lumea ţi se pare o murdară esplanadă
Din tăcerea mormântală nu există escapadă

Călărind la întâmplare să ajungi şi-n noul an
Obosit de căutare poposeşti la primul han
Şi cum uiţi de mai răsare soarele spre dimineaţă 
Amăgit priveşti la clipuri dintr-o viitoare viaţă

Sentimentul de iubire spânzurat nu se înnoadă
În iubiri adulterine viaţa pare-o escapadă
Nu ţi-i dat ca altă dată să te-avânţi pe caii verzi
Cufundat în vis de neguri nici în viitor nu vezi
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Toată lumea ţi se pare o murdară esplanadă
În tăcerea mormântală n-ai s-auzi o serenadă 
Aşteptând să mai răsară soarele spre dimineaţă
Cu sfială priveşti clipuri dintr-o zi trăită-n ceaţă

Bucureşti, 17 august 2016
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critica LitErarĂ
DEsPrE VirGiL ciucĂ:

Virgil Ciucă, un român american şi Poezia
 ca discurs moral şi revendicare socială. Execuţia, 

Ed. „Semne”, Bucureşti, 2014

Poezia d.lui Virgil Ciucă este un clar discurs politic, un act reven-
dicativ de o violenţă nemaiîntâlnită în literatura noastră şi desigur, şi 
un document psihologic, o fişă identitară pentru un răzvrătit, patriot 
exacerbat şi răzbunător până la paroxism, un haiduc în lupta cu sis-
temul, înţelegând prin sistem ordinea planetară nedreaptă, coercitivă, 
atât la Bucureşti, cât şi la New York.

De altfel, dl. Ciucă este, deopotrivă, cetăţean român şi cetăţean 
american (încă din anii ’80), dar conştiinţa planetară nu apasă asupra 
identităţii sale de român şi de oltean care luptă împotriva Guvernelor 
şi dă cu barda în Dumnezeu, pentru că este anarhist şi ateu. Poetul e 
dezamăgit de America, America îşi spionează poporul căruia îi acordă 
un înalt nivel de trai pentru a-l ţine în frâu, cu pumnul în gură. Pu-
terea mondială dă libertatea cu linguriţa, Satana şi Sfanţul au distrus 
planeta, România e în pragul dispariţiei: „Securişti şi securiste/ Comu-
nişti şi comuniste/ Turnători şi turnătoare/ Aţi scos ţara la vânzare”.

Autorul nu se simte urmaşul Romei, ci este dac sută la sută, nu crede 
în politicieni, popi, diplomaţi şi nici în instituţiile lor. El proclamă 
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manifeste incendiare, chemări la luptă, declaraţii de război până când 
se va instaura o nouă Ordine socială şi morală.

Uneori, autorul descoperă şi vocea cu adevărat poetică potrivită 
cu asemenea dezlănţuire apocaliptică şi, cel mai frecvent, imensele 
elanuri distructive se apropie de discursul arghezian: „Nu mă tem de 
moarte, chiar de mă iubeşte/ Cu vorbe deşarte nu mă amăgeşte.// Nu 
mă tem de Sfântul, căci mă ştie bine, /Când colind pământul, El stă 
lângă mine.// Nu mă tem de dracul, ca el sunt şi eu/ Mă place ortacul 
că îl cred ateu// Când citeam scriptura din buche în buche /Toată 
făcătura apărea pe muche// La ce bun credinţa în divinitate /Când 
patriotismu-i un păcat de moarte? (Nu mă tem de moarte)

Privindu-l acum, la anii senectuţii, nu poţi să ghiceşti mesajul 
anarhist –apocaliptic venind de la un distins domn sobru, echilibrat, 
albit de vremuri, care scrie versuri incendiare oriunde pe planetă: Bu-
cureşti – New York, Forest Park – Biblioteca Metropolitană, Buzău, 
Oradea, sau îşi datează un poem: Bucureşti, 31 iulie 2014, Ora cinci 
fără opinci/ Ceru-i sus pentru pitici, /Doamne, cât suntem de mici!”

Creaţia d.lui Virgil Ciucă, în simplitatea şi transparenţa ei, devine 
un „caz”, o excepţie de la toate regulile poeziei patriotice, aşa cum au 
fost asumate ele de la începuturile speciei, în epoca paşoptistă. Autorul 
româno-american impune un fel de naţionalism violent, afirmat cu 
putere, în gura mare, adică printr-un discurs exploziv, fără lacrimi, 
pedepsitor pentru trădătorii de ţară şi neam. Nu există iertare, nu există 
scăpare pentru cei care şi-au vândut identitatea de român. Autorul 
îi cheamă pe români „la arme“, aşa cum o făcea şi Eminescu într-un 
poem mai puţin cunoscut. 

Dar poetul iese uneori din starea de tensiune naţionalistă şi scrie 
frumoase poeme de dragoste, unele, imprevizibil, chiar uşor decoltate!... 
Am spune chiar că dl. Virgil Ciucă deţine un exersat spirit ludic şi un 
profund simţ al umorului, care intervin cu frumoase rezultate pentru 
versurile care mai ies astfel din înfruntările devoratoare şi gravitatea 
impunătoare şi tensională.
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Volumul are un motto explicit, cu un mesaj aparţinând familiei 
imnului naţional al României: „Trezeşte-te, popor român,/ îţi ordon, 
trezeşte-te azi,/ căci mâine va fi mult/ prea târziu!”

Se pot semnala unele inegalităţi, dar volumul rămâne remarcabil 
prin poemele mari, pe temele atât de dragi autorului rebel: „Filosofia 
nopţii”, „Plânge frunza” ori „Scriu şi strig în pustiu”, dar şi altele ase-
menea. Tot în zona specificului auctorial trebuie aşezate şi un număr 
de poeme care preiau teme din registrul fabulelor clasice precum „Mielul 
blând şi oaia bearcă”, „La hanul negustorilor de vise“, „Zăganul“ ş.a.

În toate poemele caracteristice şi chiar în cele cu subiecte fabulistice 
se simte o amprentă argheziană care ar putea veni din particularita-
tea identitară a oltenismului, diseminat dincolo de epoci istorice şi de 
spaţiul de afirmare.

Poemul titular al volumului este, într-adevăr, un inflexibil ma-
nifest social, de o duritate extremă, nemaiîntâlnită în poezia noastră. 
Poetul, de altfel, se luptă, în toate textele, cu ideologii de toate culorile 
politice, de la începutul noului mileniu, cu toţi demagogii vicleni care 
propovăduiesc deznaţionalizarea şi globalizarea ca soluţii ale prospe-
rităţii şi fericirii pentru viitorul imprevizibil.

În spiritul său dur, haiducesc, poetul pune la zid pe toţi vânzăto-
rii de ţară şi neam: Tâlharilor ce ne-aţi adus la sapă/ Vă execut prin 
tragere în ţeapă!/ Elitelor ce aţi trădat poporul/ Vă ciopârţesc cu barda 
şi toporul!// Pe voi ce ne-aţi adus la disperare/ V-am condamnat la 
ocnele de sare/ Prelaţii ce se vor deasupra legii/ Îi voi decapita – cum 
doreau regii!/ [….] Pe preşedinţii care ne dezbină /Am să-i arunc 
în flăcări de benzină!/ Pe senatorii care ne-au trădat/ Îi execut în 
ziua de Sabat// Pe cei care-şi doresc „Ţinut în izolare”/ Îi voi tri-
mite la spânzurătoare/ Nu tolerez să mi se fure glia/ Nu vreau să 
dezmembreze România// Netoţilor ce-aţi denigrat o ţară/ S-aveţi 
pe suflet pietrele de moară!/ Ş-am să-i ordon Celui ce va să vină/ 
Să vă rezerve loc la ghilotină// Toţi colportorii ce vor o dezbinare/ 
Sunt condamnaţi pe viaţă la-nchisoare// Pedeapsa voastră fi-va o 
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povaţă/ Pentru aleşii iubitori de Piaţă/ În vecii vecilor să nu mai 
fie/ Un trădător în Sfânta Românie!”.

Un asemenea ton patriotic răzbunător poezia românească nu a 
mai întâlnit. Originalitatea trăirii însă este autentică şi convingătoare, 
un răspuns poetic la agresiunea epocii şi la încercările dintotdeauna ale 
celor puternici de a anihila, de a aglutina neamuri, culturi, identităţi, 
încercări care de multe ori primesc sprijin chiar din interior, conform 
cunoscutei zicale a cozii de topor care-şi taie fraţii din pădure.

AURELIU GOCI
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Tradiţia poeziei patriotice 
reactivată pe pământ american

Curios este că în poezia lui Virgil Ciucă, autor care se declară 
ateu, tocmai raportarea la Divinitate şi continua folosinţă şi ex-
plicitare a conceptelor şi simbolurilor creştine constituie substanţa 
semnificativă şi definitorie. Dacă analizăm numai titlurile cărţilor 
sale, descoperim că toate, fie explicit ori numai simbolic, presupun o 
referinţă sau aluzie creştină. Un al doilea aspect care trebuie subli-
niat ar fi apariţia compactă a volumelor sale – cinci cărţi, cinci ani, 
toate la Ed. SemnE: Blestem străbun, 2007; Versete dumnezeieşti, 
2008; Pierdut în lume, 2010; Chemarea la judecată, 2012; Con-
damnarea, 2013 şi faptul rarisim de a debuta la vârsta de 70 de ani! 
Sigur, versuri va fi scris autorul în intimitate de când se ştie, poate 
chiar de la 7 ani, lucru care s-a mai întâmplat şi la alţi debutanţi 
întârziaţi. Versificaţia dezinvoltă îl fură deseori pe autor care acu-
mulează neologisme încă neasimilate de experienţa vorbitorilor şi 
scriitorilor de limbă românească (de exemplu autorul rimează „vieţii” 
cu „ambiguităţii” ceea ce nu este greşit, dar nu se face recomandabil!). 
Ştiind că autorul scrie versuri româneşti în autoexilul din USA, 
prima întrebare care ni se impune ar fi: care este diferenţa creaţiei 
sale faţă de poezia care se scrie acum în România? Răspunsul final, 
fără putinţă de greşală, ar fi – niciuna. Sigur, cu anumite nuanţări 
şi explicaţii punctuale. Folosind o limbă românească uzuală, comună, 
şi marcat de poetica tradiţionalistă a formulării identitare, poetul 
uneori începe admirabil poemul, dar îl încheie cam derizoriu, în 
anecdotică pură, chiar dacă în stilul neaoş moralizat al lui Marin 



161

Aduceți Basarabia acasă

Sorescu. Dacă e vorba de o evoluţie interioară, discretă, intimă, putem 
analiza două texte întâmplător puse faţă în faţă: „Pasăre măias-
tră” (cu indicaţia North Carolina, 5 aprilie 2004) p. 96 şi „Pădure 
nebună” (cu indicaţia Buziaş, august 1964) p. 97 (din volumul 
„Blestem străbun”). Aceeaşi viziune a lumii, aceeaşi complexitate 
filozofică, aceleaşi distincţii stilistice! Într-o diferenţă de patru de-
cenii. Aceeaşi plângere monotonă a surghiunitului, a desţăratului şi 
filosofia alienării marchează şi textele din al doilea volum „Versete 
dumnezeieşti”, apărut la scurt timp după primul. 

Nu s-a schimbat nimic nici în structura poemului: un titlu sur-
prinzător sau incitant, versurile scurte, bine ritmate. O ultimă strofă 
cu valoare moralizatoare şi în final datarea şi localizarea textului, 
de exemplu în formula „Woodhaven, New York, 29 dec. 2007 , ora 
4 dimineaţa”. Un lucru curios întâlnit aici: poetul închină un text 
criticului M. N. Rusu (aflat şi el în exil) şi nu criticul scrie o exegeză 
despre poet, cum ar fi firesc. Acelaşi patriotism afirmat răspicat şi o 
mare vigoare a tragismului în paralel cu diatriba pamfletară împo-
triva forţelor oculte care domină cu viclenie lumea şi care şi-au propus 
să imbecilizeze popoarele de bună credinţă. Un poem ca Geneza reia 
tema cosmogonică dragă autorului şi cu influenţe care pornesc clar din 
poezia lui Mihai Eminescu. Fără nicio pregătire prealabilă, cititorul 
descoperă în autor un militant politic, un acuzator, un vindicativ care 
nu ezită să verifice atât cotidianul infectat de mârşăvie şi necredinţă, 
dar şi problemele fundamentale care se dezbat în Parlament. Autorul 
descoperă un lucru uitat de toată lumea, că astăzi, în contemporaneitate, 
se ciocnesc prezentul şi trecutul. 

Cititorul descoperă cu uimire şi cu mare mulţumire că un text 
început la Craiova în 1968 este finalizat la New York în 2008. 
Destul de rar, poetul îşi defineşte şi propria condiţie ca în acest simplu 
catren: „Autoexilat în lumi bizare/ Disec prezentul şi necunoscutul/ 
Spre cer trimit priviri întrebătoare/ Să ştiu und-se sfârşeşte infinitul” 
(Autoexilat). Tema aceasta a condiţiei emigrantului, a omului fără 
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identitate – în vecinătatea viguroasă a poeziei lui Octavian Goga 
din „Cântece fără ţară” – revine frecvent, cu aprofundări şi nuanţări. 
Poetul rămâne ancorat în real şi angajat în toate bătăliile probabile 
ale omului fără identitate, dar iubitor de libertate. Pentru ca anga-
jamentele sale să fie ferite de orice fel de ambiguitate, autorul pune 
la finalul volumului Versete dumnezeieşti şi un ciclu cu titlul explicit 
„Puţină politică” şi un text final de mare claritate ideologică: „Deşi 
secolul 20 a debutat sub semnul sângeros al cruciadelor religioase mai 
sper că secolul 21 nu va mai fi un secol “profund religios” după cum 
l-a prezis şi dorit Andre Malreaux, deci nu un secol imbecilizant, 
ci unul al dreptăţii, justiţiei şi toleranţei, un secol al prosperităţii, 
înţelegerii între oameni, un secol în care ameninţările apocaliptice 
ale divinităţii să nu mai existe. Adevărata divinitate se află în legile 
materiei care guvernează şi existenţa Universului şi odată cu el, şi 
existenţa umanităţii”.

„Pierdut în lume” (2010) începe cu un pastel newyorkez, dar păs-
trează tonalitatea pamfletară de luptă cu toate minciunile şi iluziile, 
cu toate adversităţile care ameninţă fiinţa fragilă a umanităţii. Se 
poate detecta un spor de meşteşug de supraveghere atentă a versului, 
astfel încât poezia tinde spre incantaţie, spre cântecul pur. Poezia 
declarativă, poezia manifest, mesajul direct începe să dispară din 
pagini, înlocuită de poeme mai încifrate, elaborate prin tehnica sim-
bolurilor şi a sugestiei rafinate – în texul „Pandative de gânduri”, cu 
sugestii subtile şi copleşit de o melancolie care propune o altă filosofie a 
vieţii. Un lucru care din păcate trebuie spus ar fi oscilaţiile conştiinţei 
estetice a autorului, care face ca unele texte care încep admirabil să 
sfârşească în derizoriul anecdotic sau ca unele poeme excepţionale să 
se învecineze cu texte anodine. Din fericire ele pot fi eliminate într-o 
selecţie coerentă şi esthetic judicioasă. Există şi o astfel de imagistică 
inspirată de poezia în versuri libere (deşi aici există şi rimă, şi ritm): 
„Pandative de crengi/ Agăţate de raze/ Pandative de flori şi liane/ 
Îmi însoţesc paşii spre eternitatea/ Nupţialei tăceri/ Pandative de 
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gânduri deşarte/ Oglindite în bolta albastră/ Alintate de-o vorbă 
măiastră/ Pentru suflete moarte/ Din ziua de ieri. Mângâiate de 
mâini diafane –/ Pandative de rugi/ Însoţite de cruci –/ Înconjurat 
de icoane/ Din trecutele veri” [….] Se poate remarca şi un sentiment 
de religiozitate, aproape absconsă. Şi mai interesantă este adnotarea 
finală: „Woodhaven, 14 februarie 2009, ora trei în miez de noapte 
când visam la mere coapte”. În „Chemarea la judecată” (2012) desi-
gur se păstrează directitudinea polemică, poemul pamflet împotriva 
delatorilor, a trădătorilor de ţară, a securiştilor implicaţi în conspi-
raţii oculte.

Câteva poeme fac referinţă la Revoluţia Românească şi poetul 
înfierează toată armata de profitori la sfârşit căzând ca o ghilotină 
blestemul: „Voi ce ne-aţi vândut la Piaţă /Voi ce ne-aţi trădat chiar 
ţara/ Nu v-ar apuca în viaţă/ Nici cucul, nici primăvara”. 

În acest volum apar mai pregnant, deşi s-au resimţit, uneori, şi în 
cele anterioare, anumite acorduri şi amprente argheziene. Pamfletul 
rămâne arma perfectă a poetului netemător nici de cei mai puternici 
oameni ai momentului. Poemele manifest revin în acest volum cu 
aceeaşi directitudine şi mesaj explicit. Iată un text de mare virulen-
ţă: „Discursul despre libertate/ O vorbă aruncată-n vânt/ Rostită cu 
impietate/ De activişti fără cuvânt. Conceptul de democraţie/ Cu care 
suntem adormiţi/ E doar cuvântul pe hârtie/ Dictat de nişte parveniţi? 
Concepte de egalitate/ Impuse de marile puteri/ Rămân promisiuni 
deşarte/ A celor avizi de averi/ Organizaţii anarhiste/ Sunt băncile 
pline de bani/ Capitaliste, profasciste/ La mâna unor şarlatani” (Dis-
curs şi concept). Acum revine pregnant, pentru că înainte a fost doar 
sugerată tema dacismului, a genezei mitice a naţiunii române, drumul 
spre Kogaion ca acţiune iniţiatică de revenire la rădăcinile sacre. 

După Chemarea la judecată urmează logic în desfăşurarea lucru-
rilor Condamnarea, carte apărută anul trecut. Patriotismul acestui 
om alungat pe meleaguri străine are o putere extraordinară: nu uită 
nimic, nu iartă pe nimeni. Pamfletul său cu două tăişuri este filtrat 
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chiar şi prin ritmuri de baladă. Autorul le dedică o baladă şi „celor 
28 de turnători din dosarul meu de urmărit al Securităţii” .

Vânzătorii de ţară, trădătorii, chiar şi licuricii dintr-o Ordine 
Ocultă sunt puşi la stâlpul infamiei într-o lume în care România este 
un spaţiu sacru de iubire şi credinţă. Citind versurile româneşti patri-
otice ale domnului Virgil Ciucă mi-am amintit că şi cele ale marelui 
poet Aron Cotruş – din aceeaşi serie tipologică – au fost elaborate de 
asemenea în sudul luxuriant al Statelor Unite. Pentru istoria literară, 
o asemenea expansiune strălucită nu e decât un certificat de perfor-
manţă în plus. 

AURELIU GOCI
(„Bucureştiul Literar şi artistic”, nr. 11/2015. p. 14)
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Poezia justiţiară şi antiapocaliptică

Virgil Ciucă, poet român cu rezidenţa în Statele Unite (născut 
în 1937, lângă Craiova) a debutat târziu, la 60 de ani, dar şi-a con-
struit, dacă nu o operă, atunci o bibliografie în scurt timp: „Blestem 
străbun” 2007, „Versete dumnezeieşti” 2008, „Pierdut în lume” 2011, 
„Chemarea la judecată” 2012, „Condamnarea” 2013, toate apărute la 
Ed. SemnE. Bibliografia se întâlneşte târziu cu biografia şi sunt de 
înregistrat elemente de senzaţie: elev la Şcoala Normală din Craiova 
(eliminat în 1952), bacalaureat la „I. L. Caragiale” din Bucureşti şi 
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Bucureşti (absolvent 
în 1966), Master în „Management and Administration” la Politehnic 
University din New York (promoţia 1996).

Cu consecvenţă, poetul Virgil Ciucă, de la debut până în prezent, 
a rămas un revoltat, un rebel cu diverse cauze (politice, sociale, intelec-
tuale) un ateu care se războieşte cu o divinitate apocaliptică.

În ipostaza „omului revoltat” al lui Camus declanşează diver-
se reacţii existenţiale: de la frustrare şi umilinţă, până la revoltă şi 
condamnare a unei societăţi care, chiar de diverse culori politice, îşi 
denigrează şi marginalizează poeţii.

În micile comunităţi româneşti din America, dl. Virgil Ciucă este 
POETUL, unicul, simbolul creativităţii naţionale, dar dacă ar trăi în 
România atunci ar activa în interiorul comunităţii poeţilor, care ar 
măsura competenţa şi performanţa. Vreau să spun că rolul ori imagi-
nea persoanei ar fi altele, deşi poetul ar fi acelaşi, că zona de acţiune a 
expresiei se schimbă în raport de locul de viaţă şi creaţie al artistului, 
deşi, esenţialmente, artistul rămâne acelaşi.
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Adaug că şi modul de receptare, de înţelegere se modifică după 
spaţiul de exprimare. E adevărat că „Românu-i tot român, oriunde 
ar fi”, dar nu e obligatoriu ca şi „poetu-i tot poet”. Poetul e sensibil la 
tot ce se întâmplă în jur şi identitatea sa fragilă se metamorfozează. 
Apoi, nici poezia nu-i peste tot aceeaşi poezie: este percepută diferit, 
cu funcţii şi finalităţi variabile.

Şi dacă ar fi să-i caut un defect, aş identifica discursul uneori dilu-
at, tendinţa de a folosi multe cuvinte, de a se explica, spre deosebire de 
poeţii din spaţiul referenţial, care concentrează programatic discursul, 
chiar cu riscul obscurizării mesajului.

Ţinta atacurilor polemice ale discursului insurgent sunt, mai ales, 
instituţiile opresive şi deformatoare care obstaculează libertatea crea-
torului, pentru că El, poetul, chiar într-o societate superior-civilizată 
tinde să se aşeze la marginile ei.

Pe coperta a IV-a, autorul aşează şi un mesaj explicit: „Oameni 
buni, când aveţi timp, inventaţi şi un Dumnezeu bun şi iubitor de 
dreptate, un Dumnezeu care să-şi iubească în mod egal fiii, căci suntem 
milioane şi milioane de oameni care am dori să ne bucurăm de viaţă 
aşa cum vă bucuraţi voi, credincioşii extremişti, securişti, turnători şi 
de cele mai multe ori şi trădători de ţară. Poate că Dumnezeul vostru 
cel rău şi răzbunător să vă ierte şi rătăcirile şi crimele pe care le comiteţi 
în numele unei divinităţi inventate.”

Poetul îşi selectează un număr restrâns de teme (înstrăinarea 
morală, solidaritatea comunitară, istoria triumfală, spiritul Daciei şi 
încă multe altele), dar realizează uneori şi blitz-uri de inspiraţie, stări 
revelatorii, ca această succintă, dar superbă imagine a întunericului: 
„Noaptea mea cea neagră nu mai are vrajă/ Gânduri răzvrătite au 
rămas de strajă/ Vremuri de restrişte vin fără să zică/ Unde creşte 
noaptea floarea de sipică// Bat vânturi în noapte ape-nvolburate/ 
Ard focuri pe cerul plin de nestemate/ Tună din senin, fulgerul adună/ 
Mai toţi vârcolacii ce-s ascunşi pe lună.” (Noaptea neagră, în volumul 
Pierdut în lume).
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După cum reiese din bibliografie, volumele sale au apărut com-
pact, cinci volume în cinci ani, aşa că nu se poate desprinde o evoluţie 
interioară şi nici o diversificare, dincolo de variabilitatea titlurilor.

Autorul nu doreşte un secol 21 „profund religios” (Malraux), ci 
un secol în care „oamenii şi ţările apocaliptice ale divinităţii să nu 
mai existe.”

Nu cunosc pe altcineva – fie el politician, scriitor, finanţist, pu-
blicist ş.a. – care să identifice mai exact pe adversarii României de 
azi – precum poetul Virgil Ciucă, om de formaţie ştiinţifică, ajuns 
cu funcţii de mare responsabilitate în America. Nu cunosc pe cineva 
care să plângă mai tare rănile României, pierderile ei, neîmplinirile, 
jaful şi sărăcia care au cotropit ţinuturile vechii Dacii, dintre Dunăre, 
Carpaţi şi malurile Nistrului (pentru autor, harta ţării se întinde ca 
pe vremea lui Burebista…). Din New York, Woodhaven sau Forest 
Park, poetul deplânge durerile şi neîmplinirile spaţiului românesc în 
care se adăpostesc neidentificaţi şi nepedepsiţi trădătorii, impostorii, 
politicienii fără scrupule sau vânzătorii de brăţări dacice. 

Desigur, de la altă altitudine istorică şi cu o altă atitudine politică, 
poetul reformulează tipul de discurs, când mesianic, când apocaliptic 
al lui Octavian Goga, „poetul mântuirii noastre”, care deplângea lipsa 
de prieteni ai României (în afară de Marea Neagră).

Poetul Virgil Ciucă, de origine română, cetăţean american, chiar 
dacă se mişcă pe o teritorialitate mondială, de la Jacksonville, Florida, 
la Govora, Vâlcea, păstrează în suflet minunile lumii româneşti, ca 
nişte nestemate care autentifică prin insesizabile mistere cosmice gloria 
şi fundamentele unei identităţi de mare nobleţe.

AURELIU GOCI
(„Oglinda literara”, nr. 158 din februarie/2015, p. 10651)
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Virgil Ciucă – Pierdut în lume

Oltean la origine, din comuna Gherceşti, judeţul Dolj, aproape de 
Craiova, Virgil Ciucă a cunoscut de-a lungul vieţii meandrele unei 
ascensiuni pe propria răspundere, cu alte cuvinte el este un self-made-
man care, nu o dată a luat-o de la capăt până când, din 1985, a reuşit 
să-şi obţină rezidenţa americană, fiind actualmente un scriitor român 
din diaspora americană. A publicat până acum două volume de poezii 
şi eseuri: „Blestem străbun” în 2007 şi „Versete dumnezeieşti” în 2008, 
ambele la Ed. SemnE din Bucureşti

Deşi este plecat de un sfert de veac din ţară, Virgil Ciucă nu a 
pierdut legătura cu neamul lui şi, în pofida titlului actualului volum 
Pierdut în lume – şi-a găsit temei în domeniul literaturii în care nu 
se simte deloc „pierdut”.

Deşi nu i-a fost deloc uşor să se trezească aidoma unui călăreţ 
singuratic într-o lume de „Contradicţii” – aşa cum mărturiseşte în 
poezia cu acelaşi titlu, cu: „Dor de ducă într-o altă lume/ Roşul soarelui 
ce-apune,/ Zbor de stele, zbor spre astre/ Zborul devenirii noastre.// 
Păsări ce-au uitat să zboare,/ Gându-nvinsului ce moare,/ Dragos-
tea fără iubită,/ Femeie năpăstuită/ Vioară fără arcuş,/ Căluşar fără 
căiuş/ Casele fără pridvor/ Visele care ne dor// Oceane fără furtună,/ 
Fulgere care nu tună/ Stupi rămaşi fără albine,/ Biserici fără sfinţire.”

Acest poem este unul emblematic pentru întreaga creaţie a poetului 
pentru că relevă chiar sufletul autorului, destul de contorsionat, neliniş-
tit, încărcat de contradicţii, care se declară ateu, dar de fapt este un om 
care se îndreaptă spre Dumnezeu cu spatele. Prin întrebările pe care şi 
le pune, prin neliniştile şi căutările sale permanente. Pare că uneori a 
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găsit un răspuns potrivit care să-l satisfacă, pentru ca din el să se işte 
alte şi alte întrebări izvorâte din subsolurile conştiinţei frământate 
neîncetat. Pierdut de gânduri, pierdut de cuvinte, pierdut de semenii 
săi, pierdut uneori chiar şi de sine, el scrie despre propria condiţie de 
emigrant în aceiaşi termeni contradictorii, antinomici: „Pajişte fără 
verdeaţă/ Speranţe vândute-n piaţă// Dragostea mută de mamă/ 
Soldatul fără cazarmă/ Staule fără cornute/ Cântul Lebedei tăcute// 
Zilele fără zefir/ Popa fără patrafir/ Ortodox fără Crăciun/ Emigrant 
fără surghiun” (Contradicţii).

Însuşi titlul volumului pare să reflecte stranietatea (citiţi: străină-
tatea, înstrăinarea) celui „pierdut în iureşul lumii”. Într-o lume în care 
omul colindă buimac, fără repere, bâjbâind parcă urmele paşilor pierduţi 
peste tot, rătăcit, dezorientat, bezmetic, căutând drumul de-ntors din 
labirintul lumii în care s-a trezit cu gura coclită. Ce-l va salva pe acest 
surghiunit, de vreme ce reperele sufleteşti, singurii stâlpi de susţinere, 
s-au şubrezit şi stau să se prăbuşească? Temelia de piatră, zidurile cu care 
s-a înconjurat, îndeobşte, ferindu-se de priviri inoportune, indiscrete. 
Da, rămân câţiva piloni: dragostea de neam, adevărul, credința, limba 
care este o memorie colectivă. Şi mai rămân, presupunând că au fost 
cândva şi au rămas înfipte în suflet, cele trei virtuți: credinţa, speranţa, 
iubirea, care nu pot fi smulse lesne, fără să lase urme sângerânde, stig-
mate vii, după care sunt cunoscuţi cei aleşi de Dumnezeu să-L urmeze. 
Căci de aceea i-a chemat, i-a ales, i-a învestit cu câte o misiune, le-a 
dat un nume, i-a trimis să-L vestească în lume. E şi aceasta o misiune: 
trimiterea. „Pe cine voi trimite şi cine va merge în locul Meu?” – spune 
Domnul. „Trimite-mă pe mine, Doamne!” – scria Isaia profetul.

Trimis este şi Poetul să vestească zorile mântuirii prin Cuvânt, în 
chip auroral. El, fratele Soarelui şi al Lunii, de care e legat deopotrivă. 
Una se ascunde, celălalt se iveşte. Doar omul stă la răspântii, cu braţele 
în formă de cruce. 

Şi Eminescu a fost un vestitor şi un pătimitor, dar cu propria 
jertfă a cucerit veşnicia. Virgil Ciucă ia poziţie împotriva acelora 
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care-l denigrează pe Poetul naţional: „Un fiu al plaiului moldav/ S-a 
revoltat ades în scris/ Şi-a refuzat să fie sclav,/ Lacheii zic că-i un 
proscris.// Cu ură culpabilizat,/ Răstălmăcind al său trecut,/ Ei cer să 
fie renegat,/ Dar noi în juru-i facem scut.// Nedrept a fost crucificat/ Şi 
tot nedrept este hulit/ Ori proletar, ori împărat –/ Cu el pe NOI ne-au 
răstignit.// Luceafăr scânteind în lume,/ Pornit să dea de apă vie,/ 
Eminescu e un nume/ Dăinuind pentru vecie.” (Eminescu răstignit).

Se simte în versurile lui Virgil Ciucă un soi de obidă nostalgică, 
dacă s-ar putea face această asociaţie, o crudă şi cruntă nelinişte exis-
tenţială care durează în nopţile fără sfârşit, şi e îndreptată spre „veacul 
ipocrit”, veac ale cărui dezastre e nevoit să le înfrunte ca fiind destinul 
colectiv al existenţei noastre.

În spectacolul insolit al lumii, în care „bacantele s-au răzvrătit” şi 
„pretind onoruri viagere” – viziunea frumoasei ce s-a rătăcit „în ceaţa 
viselor pierdute” – e aidoma unei fantome albe care-i face ca sufletul 
să ardă cu vâlvătaie: „Destinul existenţei noastre/ În nopţile fără de 
sfârşit/ Înfruntă şiruri de dezastre/ Născute-n veacul ipocrit.// Ca-
ntr-un spectacol insolit/ Plin de plăceri şi de himere/ Bacantele s-au 
răzvrătit,/ pretind onoruri viagere.// Pe un pământ plin de păcate/ În 
haosul dezlănţuit/ Se plimbă în singurătate/ Frumoasa ce s-a rătăcit// 
Pe cerul lumii obidite/ Zboară stingher o ghionoaie,/ În ceaţa viselor 
pierdute/ Ard suflete cu vâlvătaie” (Frumoasa rătăcită).

Astfel de viziuni aproape apocaliptice sunt frecvente în lirica lui 
Virgil Ciucă şi ele sunt o coordonată a viziunii lui asupra lumii. În alt 
poem se simte o oarecare efervescenţă, o emulaţie lirică, în care „fru-
moasele nopții” se dezlănţuie „În sunet de chitară şi vuiet de valuri/ 
Frumoasele nopţii se-ndreaptă spre ape/ Pe-ntinsele oceane se pierd 
idealuri/ Pe maluri s-aud melodii de agape.// Seduse cu opium, obosite 
de jocuri/ Coboară spre mare în rochii de seară/ Cu picioarele goale 
stâlcite de tocuri/ Afundate-n nisipuri pe plaja bizară” (Frumoasele 
nopţii). Uneori autorul părăseşte tonul lirico-nostalgic pentru cel satiric, 
muşcător: „Frumoasele din lumea bună/ Fără prea multă tevatură/ 
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Vor să trăiască în palate/ Şi-şi fac bugetul pe centură.// Frumoasele-s 
la mare cinste/ Vorbesc peltic şi în jargoane/ la ministere şi reviste/ 
Au atestat că sunt cucoane!” (Frumoasele străzii). Şi nu s-ar zice că 
autorul nu are întrucâtva dreptate.

Alteori, aşezat confortabil, la ceas de veghe, „în raza de soare de 
la asfinţit” – poetul nu face altceva decât să disece infinitul (Gânduri 
de vară). Într-un stil baladesc modern, menestrelul Virgil Ciucă evocă 
„Întâmplări absurde”: despre „fete multe” care, „dornice să zburde/ Au 
fugit la munte/ La stâna din vale/ Văd o ciobăniţă/ Mă abat din cale/ 
Şi-o prind de cosiţă// Ca-ntr-o melodramă/ Cum fata-i drăcoasă/ 
Scriu o epigramă/ Că nu e frumoasă// Bat la ’Nalta Poartă/ ca să-mi 
apăr cazul/ Baciu-i pus pe ceartă –/ Mi-am găsit necazul// Cum 
se-ntâmplă-n viaţă/ Când n-am o făcli/ Citesc o povaţă/ Şi-adorm la 
chindi// Codrii de aramă/ Loc de poezie/ Eu pierdut de mamă/ Caut 
apa vie.” Acest „caut apa vie” – justifică totul: căutările şi dezamăgi-
rile autorului care, sedus de natura încântătoare, eminesciană, când 
visează la fata visurilor lui, în locul unui suflet pe măsura dorinţei 
sale, întâlneşte o „fată drăcoasă” – ceea ce spune totul.

Poetul nu are altceva de făcut decât să guste „plăceri nevinovate” 
şi să-şi clădească un „castel din gânduri”. Şi toate acestea pentru că 
„n-am o făclie”. Într-un feeric joc spectral de lumini şi umbre i se arată 
„imagini împietrite/ De iubite despletite”. Toate aceste viziuni sunt 
iscate de amintirile care dor: „Jocuri de lumini şi umbre/ Peste străzile 
lugubre/ Pe o pajişte din crânguri/ Mi-am clădit castel de gânduri.// Joc 
de umbre şi lumini/ Peste apa din fântâni/ Strâng, din zile de amor,/ 
Amintiri care mă dor.” ( Joc de umbre şi lumini). Poezia, adevărat „joc 
de umbre şi lumini” îl poartă pe autor pe o pajişte din crânguri, acolo 
unde şi-a clădit un „castel de gânduri”. Alteori, muza îl duce de mână 
„noaptea la margini de ape” – unde cântecul de sirenă sfâşie noaptea 
liniştea de piatră, într-un port pierdut, unde un vas-fantomă e dat 
ca dispărut: „Cântul de sirenă sfâşie în noapte/ Liniştea de piatră din 
portul pierdut/ Apoi se aşterne tăcerea de moarte/ Peste-un vas, de 
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veacuri dat ca dispărut.” (Noaptea la margini de ape). Chiar dacă nu 
ţine cont de noţiunile elementare de teorie a versificaţiei, poeziile lui 
Virgil Ciucă au un ritm vioi, alert, o anumită dinamică interioară, o 
tensiune, susţinută de o idee conducătoare. Uneori reuşeşte să surprindă 
prin forţa imaginii sau a sentimentului, indiferent dacă e vorba de 
un sentiment pozitiv sau negativ. Anumite strofe sunt simple catrene 
pe o temă dată. Nu lipsesc asonanţele: infinitul-sărutul; cinste-reviste. 
Ex: „În epoca modernităţii/ Frumosu-a devenit ispită/ La femme e 
ca o recuzită/ Dorită de toţi idioţii” (La femme). De remarcat că din 
toate timpurile femeia a constituit o ispită, încă din primele pagini 
ale Genezei, dar autorul specifică faptul că în epoca modernităţii ea a 
devenit o „recuzită”, nu mergem mai departe cu afirmaţiile, pentru că 
ar însemna să-i facem idioţi pe toţi bărbaţii.

Virgil Ciucă foloseşte un limbaj voit caragialesc, cu expresii de felul: 
„cu-o mulţime ambetată”; „înamorată”; saluturi cu bonjour-uri, „bufo-
niadă”; „poveşti adultere”; „mulţimea incultă; „ţara cu paiaţe” (precum 
„căruţa” lui Ştefănescu), „divine plăceri”; „casele de rendez-vous-uri” ş.a. 
Imaginea morţii îi apare poetului ca „iubita cu ochi ucigători”: „Iubita 
mea cu ochi ucigători/ M-a privegheat din noapte până-n zori/ Cu toga 
neagră până la călcâie/ Simbolul trecerii în veşnicie” (Loialitate). De 
fapt, iubita cu ochi ucigători nu este alta decât Poezia, care-i va înscrie 
numele în veşnicie şi care l-a ispitit precum cântecul unei sirene. Seara 
e, îndeobşte, momentul când inspiraţia dă târcoale, îndemnându-l pe 
poet să se retragă „departe de lume, zgomot şi păcate”. „O seară banală, 
o seară de vară” – este o încercare de pastel cu inflexiuni sonetistice, dacă 
s-ar fi păstrat aici formula consacrată de 14 versuri.

Poetul are acest obicei de a localiza şi a fixa în timp poeziile cu ziuă, 
lună, an şi chiar ora la care au fost scrise, de obicei noaptea iar unele 
precizări stârnesc zâmbete, fiind scrise în rime: De ex.: „Woodhaven, 
New-York, 14 februarie 2009, ora trei în miez de noapte, când visam 
la mere coapte”. Nu ştim cât de necesare sunt aceste precizări care au 
importanţă doar pentru autor.
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Javre, vârcolaci, ghionoaie, draci, Belzebut, Aghiuţă, fiinţe 
năpăstuite, cărţi măsluite cu slove scelerate, vorbe slute, un pro-
scris – vântul, care a uitat să bată „îngrozit de anateme”, „o lume 
slăbănoagă”, icoane de vis care dispar şi nechezatul unui armăsar, 
„pasărea cu gheară acvilină”, toate în ţipătul de ghionoaie, creează 
atmosfera stranie, ireală, toate înfruntându-se în paginile lirice ale 
lui Virgil Ciucă. Un univers cât se poate de straniu, de magie, de 
coşmar sau de poveste populară unde întâlneşti personaje fantastice 
precum cele de mai sus. În acest decor carnavalesc apar „frumoasele 
nopţii” „În sunet de chitară şi vuiet de valuri” în poezia cu acelaşi 
titlu, „Frumoasele nopţii”.Poetul are şi o explicaţie pentru poezia 
modernă: „Poezia zilelor noastre e criptică/ Pare un raport scris pen-
tru securitate/ Metafora a devenit prea eliptică/ Să-ţi amintească 
de ceasul când clopotul bate// Poeţii au o viaţă hiperbolică/ În fumul 
de tămâie şi marijuană/ Versurile lor au o tentă simbolică/ Drogaţi 
aleargă după o fată morgană.// Critica poeziei moderne-i hilară,/ 
Fac ciorbă groasă din versurile stâlcite/ Corifeii bătrâni din lumea 
literară/ Prezentându-le teascului ca erudite” (Poezia modernă). 
Asemenea păreri sunt greu de contrazis.

Virgil Ciucă îi închină unele poeme, ode şi scrisori lui Eminescu pe 
care îl consideră ca un frate mai mare:„Tu ai plecat, frate mai mare,/ 
geniu, ca să colinzi pustiul,/ Dar pe un ţărm la Marea Mare,/ Noi 
toţi îţi vom veghea sicriul.// Ne-ai spus ades că prin unire/ Strânşi 
laolaltă, râul, ramul,/ Vom triumfa spre reîntregire/ În lupte dure cu 
muscalul.// Pribeag ai colindat Carpaţii/ Să-ţi onorezi ţara străbună/ 
Şi ţi-ai unit cu vorba fraţii,/ Iar ei uniţi vor să rămână!// Cu suflet 
şi devoţiune,/ Mereu călăuzit de-o zână,/ Tu ai trezit o naţiune/ Şi 
trează vrea ea să rămână!// Ştim, „de la Nistru pân’ la Tisa”,/ Care-s 
străvechile hotare,/ Când „tot românul plânsu-mi-s-a”/ Tu ne-ai 
impus între popoare./ Chiar de-ai plecat, frate mai mare,/ Geniu, ca să 
cunoşti pământul,/ Noi strânşi uniţi între hotare/ Pe veci îţi apărăm 
cuvântul!” (Scrisoare lui Eminescu).
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Aşa cum se întâmplă adeseori, deşi jinduieşte „la pomii sfinţiţi cu 
fructe oprite”, poetul îşi dă seama cu resemnare că „e prea târziu” şi: 
„Se face-ntuneric şi nu mai putem trece/ Prin râul ce curge spre fiinţe 
iubite.” (E prea târziu).

În poemul „Rememorări” – poetul îşi dezvăluie destinul: „Am 
înfruntat singurătatea vieţii/ Sperând că-n ciuda sorţii voi învin-
ge/ Şi am simţit ades suflarea morţii –/ Iar steaua mea coboară şi se 
stinge.// (*)// Am revenit dintr-un impus exil/ Să-mi duc calvarul 
până la soroc,/ Să descifrez un „anotimp” ostil,/ Dar roata vieţii nu 
pot să întorc.” 

Unele poeme sunt simple versificări ce relevă un univers închi-
puit, respirând senzualitate, patimă, pasiune, dorinţă. Nu scapă nici 
„turnătorii” de pana poetului; şi lor le sunt rezervate poeme virulente. 
Astfel sunt poemele: „Unei turnătoare”; „Unui delator castrat” s.a. – iar 
dedicaţiile de sub titlu folosesc numele reale. Este destul de straniu cum 
poetul e obsedat de „valuri de crengi”, de înlănţuiri de crengi, înlănţuiri 
de gânduri şi vise fără ţintă, agăţate de raze.

Senzorial, afectiv, jinduit de tandreţe, nostalgic adesea, deposedat 
de vise şi dragoste, jefuit de cuvinte, poetul evocă plin de nostalgie, în 
ton elegiac, prima întâlnire şi fiorii primului sărut: „Te-am întâlnit 
pe căi de vise/ Când încă nu ştiam ce-i plânsul,/ Te aşteptam cu porţi 
deschise/ Pe buze să-ţi culeg surâsul// Te-am întâlnit întâia oară/ Când 
strugurii dădeau în pârg/ Şi te-am iubit un an şi-o vară/ Când te-am 
pierdut plecând din târg”... – etc. (Vise şi dragoste). Cele mai reuşite 
poeme sunt cele gen pastel: „Zboară frunze prematur uscate/ Într-o 
vară plină de păcate,/ Cântă prin liane insolite/ Mierlele pădurii 
toropite.// Se ascund la umbră de desişuri/ Gâzele fără acoperişuri,/ 
Fâlfâie din aripi în surdină/ pasărea cu gheara acvilină” (Zbor de 
frunze). Motivul păsării cu gheară acvilină apare în multe poeme.

Un adevărat rechizitoriu este azvârlit în faţă preşedintelui în 
poemul „Spune preşedinte”: „Când datina sfântă e mistificată/ Când 
legea supremă este ignorată/ Când aleşii noştri fură şi trădează/ 
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Spune, preşedinte, cine ne salvează?” – Desigur că întrebarea e reto-
rică. Prin versuri repetitive, în poemul „Picături de ploaie, picături de 
gând” poetul reuşeşte să creeze o atmosferă specifică, sugerând ritmul 
sacadat al picăturilor de ploaie: „Picături de ploaie, picături de gând/ 
Se aştern ca un linţoliu pe întinderi de pământ/ Picături de raze sfinte 
cad pe capul meu, din cer/ Picături de veşti ascunse din prezentul 
efemer.// Picăturile de zâmbet, picături de-mbrăţişări/ Picăturile 
de viaţă povestite prin tăceri/ Picăturile iubirii stau uitate-ntr-un 
ungher/ Picături de amăgire din trecutul efemer// Picături de mân-
gâiere culese din pomul vieţii/ Picuri de recunoştinţă pentru visul 
libertăţii/ Picăturile plăcerii, picături cu preţ de aur/ Fără noimă 
rătăcite pe un colţişor de plaur.”

Chiar şi Bucovinei îi închină autorul un gând, sub forma unei 
doine: „Bucovină, plai de dor,/ Flori cusute în covor,/ Vise proslăvite-n 
cânt,/ Brazdă din al nost’ pământ// Bucovină, glie sfântă,/ Chiar 
de ai inima frântă/ Cântecele te slăvesc/ Căci tu eşti plai românesc// 
Bucovină, o grădină/ Cu poieni şi apă lină,/ Rănile îţi sângerează,/ 
Dar ai inima vitează// Val de gânduri care dor/ Purtăm în suflet 
un dor/ Şi-ţi trimitem peste zare/ Straiele de sărbătoare.” (Un gând 
pentru Bucovina).

Ultimele strofe reprezintă un îndemn la unirea tuturor românilor 
în străvechile hotare: „Noi trăim cu tine-n gând,/ Visători că în curând/ 
Te vei reuni cu Ţara/ Şi-ţi vei îmbrăca marama.// Nu e vremea să 
mai plângem/ Căci e timpul să ne strângem/ Şi să-ntindem horă mare/ 
În străvechile hotare.”

Poetul are şi un autoportret – testament în spiritul epitafurilor de 
pe troiţe la Cimitirul vesel de la Săpânţa. Versurile sunt cât se poate 
de nostalgice, în ton elegiac: „Când vei veni voi fi plecat/ Pe-un cer 
fără hotare/ De omenesc sunt detaşat/ În lumi fără culoare// Când vei 
veni priveşte sus/ Spre bolta-ntunecată/ Şi vei vedea cum a apus/ O 
viaţă zbuciumată// Când vei veni, la căpătâi,/ Vei da peste o floare/ 
Simbolul dragostei dintâi/ Din lumea pieritoare// Când vei veni să nu 
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te miri/ Că poarta-i încuiată/ Degeaba-ntrebi pe la vecini,/ Doar tu 
eşti vinovată!” (Când vei veni). Acuzaţia cade implacabil pe ultimul 
vers în care se revarsă toată remuşcarea şi regretul autorului.

Bagajul liric al lui Virgil Ciucă este alcătuit din: un cântec albas-
tru – care nu putea fi decât un cântec de dor, lumina astrală, ierburi 
cosite, extazul ceresc, lumi insolite, o vioară, căsuţe de ceară, râuri din 
basme, acorduri divine şi nelipsita fată de vis, crucea uitată, iarba 
uscată. Apare meteoric şi „o flacără bengală”. Cele mai multe sunt locuri 
comune: „universuri de vise”; „o stea călătoare”; „bolta înaltă”; „norii 
de vată” s.a. Chiar dacă nu foloseşte un limbaj metaforic şi e adeptul 
economiei mijloacelor de expresie artistică, Virgil Ciucă manifestă o 
stare poetică ingenuă pe care o populează cu imagini care corespund 
propriilor gânduri şi sentimente sub forma Liedului, aşa cum este 
„Cântec albastru”. În unele locuri, autorul coboară în istorie până la 
etnogeneza poporului român, la lupta dacilor cu romanii în poezia: 
„Chemarea la arme”. El aminteşte de legile dacice care erau păstrate 
cu sfinţenie: „În ţara lor zamolxiană/ Toţi dacii se purtau cu cinste/ 
Aveau purtări fără prihană/ Căci Dacia avea legi sfinte” (Chemarea 
la arme). Şi în final, vine îndemnul, după pilda străbunilor, onorând 
tribunii, cei de azi trebuie să iasă la luptă.

Autorul îşi cinsteşte în vers descendenţa dacică de care este foarte 
mândru, în poemul „Chemarea pământului”, dedicată strănepotului 
Cosmin. Ca de la străbunic la strănepot, sunt transmise învăţăminte 
sfinte, legende şi poveşti despre viteazul neam dac, care astăzi se odih-
neşte în ţărână: „Pe ţarina Crivei, harnic un copil/ În zilele toamnei, 
venită tiptil,/ Cultivă pământuri ca un om în fire,/ Cu gând la bunicii 
duşi în cimitire.// Măsura cu gândul glia strămoşească/ Pe care se joacă 
sârba oltenească/ Şi-asculta chemarea, din trecut, „La arme!”/ Dar 
nimeni n-aude, poporul dac doarme.// Privea la tot pasul brazdele 
albite/ De vechi oseminte, de vieţi irosite/ Şi la cap de haturi pe o cruce 
mare/ Citea un oracol: Dacia nu moare.// Lângă o apă vie, în copilărie/ 
Asculta povestea spusă la chindie/ Cine-i dac s-aruncă în lance şi-n 
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ceruri/ Pentru el Zamolxis are alte vremuri.// Un fecior scrutează 
haturile-ntinse,/ Nu-i pasă de vreme, făurindu-şi vise/ Trage braz-
da-adâncă în ziua de mâine/ Vara viitoare să aibă o pâine// (*)// Când 
plugul dezgroapă oase de sub fagi/ Strânge laolaltă oseminte dragi/ Şi 
sărută brazda din glia străbună/ Visând la stejarul distrus de furtună”.

Ca orice poet, Virgil Ciucă şi-a închipuit moartea în felul său. 
Sfârşitul îi apare uneori sub chipul unei frumoase zâne cu păr de aur: 
„Cu pas săltat, voce suavă/ Călare pe un cal de maur,/ Dar cu privirea 
mult prea gravă”.

Deşi îi cere un răgaz pentru a adăuga pe răboj încă o vreme şi a-şi 
duce la bun sfârşit osânda: „Îngăduie-mi, zână tăcută/ Să-mi duc la 
bun sfârşit osânda/ Te ştiu! Rămâi o prefăcută,/ Dar nu-ţi mai cer 
zile de-a surda” – în strofa următoare, poetul îşi dezvăluie şi „osânda”: 
„Osânda mea a fost Blestemul/ Să scriu cât timp mai am putere/ Când 
unii-ngroapă adevărul/ Sperând că tot trecutul piere.” (Cine eşti?)

Preocupările pentru istorie nu se opresc însă, la luptele dacice, dar 
şi la figuri luminoase din trecut şi aici autorul începe un adevărat re-
chizitoriu împotriva celor care „l-au mazilit pe Cuza”. Iar concluzia 
este: „Când sărbătorim Unirea/ Crucea vinovată tace,/ Ne-a lăsat cu 
amintirea/ Unei naţiuni sărace” (Cuza mazilit).

Ne întrebăm, însă, în mod justificat, cum poate fi vinovată crucea 
pentru faptele anumitor oameni?

E cel puţin ciudat amestecul de revoltă şi gingăşie din lirica acestui 
poet şi modul cum îşi apără el „Simţirile ascunse-n credinţa ancestrală”: 
„Când voi porni vreodată-n periplu către zei/ Voi lua cu mine-n traistă 
crenguţe dintr-un tei” (Veghe). Multe îndemnuri către contemporani 
şi către urmaşi, dar şi mai stranie pare împotrivirea autorului în 
faţa divinităţii, în poemul: „Îndemn”: „Să-ţi aminteşti că în vechi-
me/ Strămoşii înfruntau barbarii;/ Despre trecut au amintire/ Doar 
trecătorii şi ţăranii!// Nu invoca divinitatea/ Să te salveze de urgie,/ 
N-ai învăţat că libertatea/ Nu se obţine cu simbrie!” Cred că aici este 
vorba mai degrabă de spiritul de luptă care trebuie să existe în orice 



178

Virgil Ciucă

bun român, îndemnul la curaj şi eroism, gata de sacrificiu ca să apere 
fruntariile şi să nu aştepte ajutor din altă parte. Există şi îndemnuri 
patriotice destul de curioase: „Veghează-ţi patria străbună,/ Nu te sfii 
să-nfrunţi duşmanii,/ Adună raze de lumină/ Şi arde cu ele tâlharii.// 
Nu aştepta mila cetăţii/ Ce-a fost clădită pe cadavre/ Ştii, pe pământul 
libertăţii/ Trădările sunt mult mai grave!” (Îndemn). Autorul e foarte 
înverşunat pe trădătorii care-şi vând ţara şi confraţii. 

Nu lipseşte nici genul baladesc reprezentat aici prin „Balada lui 
Dumitru” – care e mai degrabă o sumă de reproşuri şi de mustrări 
aproape părinteşti pentru cel care şi-a trădat părinţii. Se pare că au-
torul a îndurat multe nedreptăţi, de vreme ce amintirile îl răscolesc şi 
nu-i dau pace. Uneori, se instalează o atmosferă bacoviană de: „Burg 
pustiu, stâncă crăpată/ Privelişte dezolantă/ Trunchiuri smulse din 
pământ/ Ramuri purtate de vânt// (...)// Linişte de-nmormântare/ 
Zile multe fără soare/ Stelele pierdute-n nori/ Flori lipsite de culori// 
Stâlpi de fier plini de rugină/ Stejari smulşi din rădăcină/ Umezeală, 
frig şi vânt/ Lacrimi din ramuri curgând” (După furtună).

Finalul salvează acest pastel autumnal cu reflexe bacoviene: 
„Umbre cenuşii de gnomi/ Frunze putrezite-n pomi/ Razele ce cad 
din ceruri/ Vorbe fără adevăruri.// Clopote bătând în dungă/ Călător 
de cursă lungă/ Cruce smulsă de furtună –/ Dorul de ţara străbună” 
(După furtună).

Iată ce furtuni iscă dorul de ţară! Apăsarea bacoviană continuă 
şi în poezia „Frunze” cu o „cohortă de frunze ruginite/ Pe un drumeag 
ce duce spre pustiu” – cu „crengi slute”; „trunchiuri schilodite”, „câmpii 
aride”; „cărărui ce nu duc nicăieri”; „ramuri dezgolite”; „pădure plină 
de tăceri” – atributele toamnei târzii.

Unele poezii au tonuri de cântec popular, nu lipsite de oarecare 
doză de umor neaoş: „Gheorghiţă băiat înalt/ Ai plecat de la arat/ 
Umbli teleleu prin sat/ Şi-ai uitat de semănat.// Bate vântul şi usucă/ 
Ţarina, acum năucă / Între bozi şi mărăcini,/ iar tu stai pe la vecini!” 
(Gheorghiţă). Acelaşi ton şi în poezia: „Mărine, Mărine” – pe motiv 



179

Aduceți Basarabia acasă

popular. Poetul descrie „O zi de toamnă” când se simte mirosul „pă-
mântului sacru” – pretext pentru un pastel cu inflexiuni alexandrine. 
„Se bucură bobul sădit să rodească,/ Se ridică stoluri spre bolta cerească/ 
Se aude murmur de ape-n răstoace/ Unde-au fost odată cetăţile dace”.

Iubitor al istoriei şi al modelelor voievozilor, Virgil Ciucă închină 
ode şi lui Mihai Viteazu care: „Cu sabia şi mintea ai reunit sub scut/ 
Ţinuturile trace în care te-ai născut” – cel care a înfăptuit idealul Unirii. 
Aceleaşi îndemnuri la reunificare adresează poetul în finalul poemului: 
„La ceas de sărbătoare din Maramu’ la Istru/ Legaţi prin jurământ să 
ne-apărăm la Nistru/ La îndemnul lui Mihai, ştiind c-avem un rost,/ 
Vom reuni ţinuturi şi iar vom fi ce-am fost” (Odă lui Mihai Viteazul).

Însă Virgil Ciucă, pe parcursul cărţii, adună şi alăturări de cuvinte 
mai puţin fericite, cuvinte antipoetice cum sunt: anomalie, terorizate, 
„iarnă anostă”; „lumea agnostă”; „ţara anesteziată”; „astru isterizat”; 
„mulţimile oripilate”; clipuri, cioflingari (termen caragialesc); video-
clipuri; culpe; consoarte; chiorâş; „gerul câinos”; „lume cupidă”; „ploaie 
pornită câineşte”; „soarele chiorâş”; ş.a. 

Într-un poem, de-a dreptul topârceneşte, se dezlănţuie natura şi aici 
e evident stilul parodic, ironic. „S-a dezlănţuit natura/ Pedepsindu-ne 
păcatul/ Şi din toată tevatura/ Dracul este blestematul” (S-a dezlănţuit 
natura). Atenţie: poezia e scrisă la „Woodhaven, New-York, 18 aprilie 
2010, ora patru şi jumătate/ Când dracu s-ascunde-n noapte/ Pe-n-
fundat râzând de moarte” – ne spune autorul în explicaţia de la sfârşit.

Aversiunea împotriva preoţilor dezlănţuie urgie de cuvinte. El 
are diverse sfaturi pentru preoţi – cărora le pune în spate toate păcatele 
omeneşti, chiar şi faptul că: „Popoarele emigrează,/ Toţi ne căutăm 
salvare/ Peste mări, peste oceane!” (Sfat pentru preoţi).

Virgil Ciucă are o atitudine contestatară, cu sau fără suport ide-
ologic, social, moral, el ceartă, aruncă anateme, critică, murmură, 
boscorodeşte, e supărat rău.

Se pare că n-a învăţat încă iertarea, îngăduinţa, împăcarea. Singur 
se declară revoltat şi-şi dedică astfel catrene în poemul: „Unui revoltat”. 
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În final, recunoştinţa poetului se îndreaptă, aşa cum am spus, spre 
marii voievozi ai neamului care au luptat pentru neatârnare şi în-
tregire, precum Mihai, căruia îi promite: „Mihai, la noua ta chemare/ 
Vom reuni Dacia Mare/ În strămoşeştile hotare!” (Viteazului Mihai). 
Vijelios, mânios, tulburat, tenebros, proferând anateme, poetul e cel care 
nu uită, revoltatul, luptătorul, cel care bate cu pumnul în cer pentru 
dreptate, e negru precum cerul când adună furtună, cu sufletul văpaie 
pentru că duce o luptă continuă cu toţi şi cu sine însuşi.

În poemul „Trezeşte-te frate” – îl întrezărim însă, pe Virgil Ciucă 
cel adevărat: „Reprimându-ţi smerit gânduri năuce/ Cu mâinile căuş 
priveşte spre-o cruce/ Pierdută în fumul firav de tămâie/ Într-o biserică 
bizar de lălâie// De auzi că latră un câine în noapte,/ Nu dormi, nu-i 
vreme, trezeşte-te, frate!/ Când auzi noaptea cucuveaua cum cântă/ 
Ia bine aminte, nu-i timpul de nuntă// De auzi cum, pe haturi, şuieră 
vântul/ Învaţă cum se descifrează cuvântul/ Dăltuit pe crucea eroului 
căzut/ Mai înainte ca tu să te fi născut// În genunchi, pironit, sub 
cupola albastră, /Catedrală pentru o viaţă sihastră,/ Priveşte sfârşitul 
cometei ce cade/ Pe un pământ împânzit cu iscoade”.

Aşezându-şi oglinda în faţă, poetul îşi priveşte propriile gânduri 
care şi-au pus pecetea pe chipul său, în poemul „Gânduri cu rimă”. 
Autorul intră în dispută aprigă cu Dumnezeu pe care-l numeşte tiran 
ce se amuză pe seama lumii pe care o dezbină şi nu-i pasă că lumea 
piere. Poetul refuză să-i mai fie punte şi se întoarce la zeul dac din 
munte, care-i arată: „Drumul către mântuire”. Aceasta este poezia: 
„Mare ţi-e grădina, Doamne!” În acelaşi timp, el deplânge soarta 
mareşalului trădat de „regii venetici de ţară”, „cei cu suflete murdare”, 
de „ucigaşi cu suflet rece”, de „cei cu sânge de năpârcă”. Autorul e atât 
de ferm, atât de înverşunat încât i se revarsă ura într-un şuvoi de 
invective în poemul: „Mareşale, te trădară”.

Revolta poetului se îndreaptă şi spre cei care au depus Jurământul 
lui Hipocrate, pe care-i numeşte ipocriţi în poezia: „Ipocriţi si Hipo-
crate” – cred că a dorit aici să facă un joc de cuvinte.
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Poetul este un solitar care trăieşte în lumea cuvintelor lui: „Când 
soarele majestuos coboară/ La margini de ape adormite/ Ascult în lumea 
mea solitară/ Cuvinte culese din cărţi necitite” (Apus de soare). Poetul 
foloseşte o simbolistică aparte în lirica sa, proprie luptătorilor, ori cava-
lerilor medievali: „acvila, pajura, calul alb, frunza de stejar, drapelul, 
Calea Lactee, măiastra, graurul, eretele, codrul pustiit de vânturi ş.a.

Virgil Ciucă este un poet care nu-şi găseşte liniştea şi colindă „o 
lume năucă”, plutind cu „corabia-n derivă, fără speranţe, spre un loc de 
acostare. Cu mâna oţelită şi cu inima de gheaţă precum un bătrân lup 
de mare, el de la timonă îşi însufleţeşte matrozii pe marea înspumată 
si caută salvarea în Neptun! Ar fi cam vremea, credem, ca apele să se 
liniştească şi în sfârşit, poetul să se împace cu Dumnezeu, cu sine şi cu 
ceilalţi. Dacă va reuşi această performanţă, universul său liric se va 
însenina şi în el vor putea răsări ca din cer, florile iubirii.

CEZARINA ADAMESCU
(„Observatorul”, 4 martie 2011, Montreal – Canada)
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Poet şi eseist, Ciucă Virgiliu s-a născut la 15 ianuarie 1937 în 
comuna Gherceşti, judeţul Dolj, România, fiind al doilea dintre cei şapte 
copii ai familiei (din care au supravieţuit doar patru). Pe bunicul după 
tată – Radu Ion Ciucă – nici nu l-a cunoscut, pentru că în Războiul 
de Întregire a Neamului el plătise cu viaţa împlinirea marelui vis 
românesc, la fel ca multe alte zeci de consăteni de-ai săi. În prelungirea 
acestui sentiment patriotic ce le-a fost inoculat printr-o educaţie bine 
făcută şi a animat generaţii întregi ce au fost gata să se sacrifice din 
iubire de neam şi de glie, tatăl său, Alexandru Ciucă, îşi pierduse o 
mână în cea de-a doua conflagraţie mondială. Însă după instaurarea 
regimului socialist, istoria a trecut ca un tăvălug peste întreaga ţară, 
tatăl său fiind închis la Periprava în perioada 1958 – 1960. 

La rândul său, copilului Virgil Ciucă i se interzice, în 1952, con-
tinuarea studiilor la Liceul Pedagogic din Craiova pe considerentul că 
părinţii lui erau chiaburi. În 1976, în urma “directivelor de partid” 
care impuneau ca funcţiile de conducere să fie ocupate numai de către 
membrii PCR, este schimbat din funcţia de Şef al Oficiului de Calcul 
la Termocentrala din Işalniţa, acuzat fiind că a comis acte de sabotaj 
şi catalogat ca duşman al poporului şi fiind pus în situaţia ca în 1980 
să ceară plecarea definitivă din ţară din cauza discriminării pe con-
siderente politice. În 1985 a obţinut rezidenţă americană.
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Educaţia:
– Inginer, absolvent al Facultăţii de Electronică şi Tc. din Bucu-

reşti, promoţia 1966.
– Master în „Management and Administration” la Politechnic 

University din New York, promoţia 1996.

Activitatea profesională:
– În ţară a lucrat la Termocentrala Craiova, Termocentrala Tur-

ceni, Întreprinderea de Reţele Electrice Craiova şi la Fabrica de Maşini 
şi Tractoare Craiova.

– În Statele Unite ale Americii a lucrat în domeniul transmisiilor 
de televiziune prin satelit şi prin staţii terestriale la Group W Satellite 
Communication – Westinghouse – CBS, Viacom, Echostar şi Univision 
din Connecticut, New York şi New Jersey.

Volume de poezie publicate:
– „Blestem străbun”, Ed. SemnE 2007;
– „Versete dumnezeieşti”, Ed. SemnE 2008;
– „Pierdut în lume”, Ed. SemnE 2010;
– „Chemarea la judecată”, Ed. SemnE 2012;
– „Condamnarea”, Ed. SemnE 2013;
–„Execuţia”, Ed. SemnE 2014.

Volumul de poezie „Blestem străbun” a obţinut locul I la concursul 
de poezie organizat în 2007 de revista internaţională „Starpress” din 
R. Vâlcea şi Canada, redactori Ligya Diaconescu şi George Filip.

Afiliat ca membru la:
– Liga Scriitorilor din România, filiala Bucureşti;
 – Asociaţia Amicii Statelor Unite, din Bucureşti;
– Asociația Scriitorilor Europeni din Basarabia;
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– Membru al Platformei Unioniste Acţiunea 2012 – preşe-
dinte George Simion – asociaţie care militează pentru Reîntregirea 
României;

– Fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Americanilor de Origine 
Română – înregistrată în 1987 la Albany, Statul New York – acum 
în adormire!;

– Tolerat – se declară ostentativ ca ateu – al Cenaclului Mihail 
Eminescu din New York unde a şi lansat cele şase volume de poezie 
publicate până acum – preşedinte fondator Preotul Th. Damian.

«Neafiliat»:
– Sacul de box al Securităţii – instrument de represiune politică 

al anilor optzeci – din Craiova;
– Adept al teoriei lui Nicolae Densuşianu cum că noi românii 

„Nu suntem urmaşii Romei”, teorie preluată şi de către Societatea 
„Reînvierea Daciei” – Dacia Revival – al cărui membru este –, Pre-
şedinte şi fondator al acestui ONG cu sediul la New York este Doctorul 
Napoleon Săvescu.

Referinţe:
– „Dicţionarul Scriitorilor Români de Azi”, Ed. Porţile Orien-

tului, Iaşi 2010, p. 128;
– „Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 

Lume”, Ed. Fortuna 2011 – ediţie româno-engleză, Editor Ligya 
Diaconescu, p. 29;

– „Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 
Lume”, Ed. Fortuna 2012 – ediţie româno- franceză, Editor Ligya 
Diaconescu, p. 92;

– „Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 
Lume”, Ed. Fortuna 2013 – ediţia româno-germană, Editor Ligya 
Diaconescu, p. 41;

– „Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 
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Lume”, Ed. Fortuna 2014, ediţia româno-italiană, Editor Ligya 
Diaconescu, p. 19;

– „Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 
Lume”, Ed. Olimpias, 2015, ediţia româno-spaniolă, Editor Ligya 
Diaconescu, p. 11.

– „Colecţia antologică de poezie Cu patria în suflet”, editor de carte 
Romeo Tarhon. Ed. Naţiunea 2013, p. 355;

– „Literatura română. Dicţionarul autorilor români contempo-
rani”, Ed. Arial 2013, Editor de carte Alina Kristinka, p. 70;

– „Climate literare”, nr. 38, Anul V, ianuarie 2011: Virgil Ciucă 
– „Pierdut în lume”, semnat de Lucian Gruia, p. 26;

– Revista „Albanezul”, nr. 47, decembrie 2011;
– Revista culturală „Impact” publică recenzii la „Pierdut în lume” 

şi „Versete dumnezeieşti” semnate de Lucian Gruia şi Victor Sterom;
– Revista „Gândacul de Colorado”, California – recenzie la vo-

lumul „Pierdut în lume” semnată de Nicholas Buda;
– Revista „Oglinda literară”, iunie 2013;
– „Enciclopedie ilustrată – Românii din New York”, Ed. Danway 

Publication Montreal, Canada 2014, Editor de carte Dan Fornade, 
p. 199;

– „Origini-romanian roots” – vol. 1-2-3- (79-80-81) din 2004, 
Ed. Literart XXI, Editor Gabriel Stănescu, p. 101;

– Ziarul „Romanian Journal”, recenzii la „Pierdut în lume” şi 
„Chemarea la judecată” semnate de Mariana Terra;

– „Observatorul”, Canada, 4 martie 2011, revistă On line, cronică 
la „Pierdut în lume” semnată de Cezarina Adamescu;

– „Apollon 33 – Chemarea la judecată”, prezentare de carte;
– „Romanian Journal” din New York, 13 noiembrie 2013, sem-

nează Iana Târnăveana;
– „Antologie a poeziei româneşti contemporane Meridiane Lirice 

– Aripi de vis”, Ed. Armonii Culturale, 2013, Editor Gheorghe A. 
Stroia, p. 167;
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– „Antologia Scriitorilor Români de pe toate continentele lumii”, 
Cetatea lui Bucur – Ed. Cetatea Cărţii, 2014, editor de carte Elisabeta 
Iosif, p. 169;

– „Antologie de poezie A treia cale”, Ed. Naţiunea, 2014, editor 
de carte Romeo Tarhon, p. 216;

– „Simbioze Lirice”, vol. 5, antologie de poezie, Ed. Anamarol, 
Bucureşti, 2014, editor de carte Rodica Elena Lupu, p. 55;

– „Carmen – Antologie lirică”, vol. II, Ed. Anamarol, 2016, editor 
de carte Rodica Elena Lupu, p. 56;

– „Revista Română de versuri şi proză”, nr. 1–4, 2013, comentarii 
despre Virgil Ciucă, semnează Florin Grigoriu;

– „Revista Poezia”, ediţia de vară, 2014, „Condamnarea”, recenzie 
semnată de L. Gruia;

– Revista „Apollo”, nr. 8 (52), august 2014, poemul „Cine sunt”;
– Antologia „Limba noastră cea română”, Ed. Olimpias, Galaţi, 

2014, editor Ligya Diaconescu, p. 98;
– Revista „Dacia Magazin”, nr. 98 (anul IX), februarie 2014, 

poemul „Omagiu dacologiei”;
– „Scurt Circuit Oltean” (mai-iunie 2014);
– Antologia „Limba noastră cea română”, Ed. Olimpias, Galaţi 

2015, Editor Ligya Diaconescu, p. 9;
– Antologia de poezie „Ne cheamă cucu-n zăvoi”, Ed. Napoca 

Nova, 2016, Editor de carte Voichiţa Pălăceanu-Vereş, p. 31; 
– Revista „Bucureştiul literar şi artistic”, nr. 11 din 2015, Editori 

Coman Şova şi Florentin Popescu; Aureliu Goci despre Virgil Ciucă 
în „Tradiţia poeziei patriotice reactivată pe pământ american”, p. 14;

– Revista „Oglinda literară”, nr. 158, februarie 2015, „Un poet 
român în America – Virgil Ciucă, poezia justiţiară şi antiapocaliptică”, 
semnează Aureliu Goci, p. 10651;

– Antologie literar-artistică „Ninsori albastre cerne cerul”, Ed. 
Napoca Nova 2015, îngrijitor Voichiţa Pălăceanu-Vereş, p. 37;

– Antologie literar-artistică „Ne cheamă cucu-n zăvoi”, Ed. Na-
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poca Nova, 2016, îngrijitor Voichiţa Pălăceanu-Vereş;
– Ziarul „Ziua” – secţia de Cultură, 12 iulie 2007, „Blestem stră-

bun”, „Poezia exilului”, semnează D.C. alias Maria Adamescu; 
– Antologie literar-artistică „Roua dimineţilor senine”, Ed. Napoca 

Nova, 2016, editor antologie Voichiţa Pălăceanu-Vereş;
– „Contraatac” – revistă de educaţie şi atitudine, Anul XVII, nr. 

36, mai 2016, p. 58;
– „Poetes, vos papiers!”, Antologie de poezie, Traducerea şi editarea, 

Paula Romanescu , Ed. Tipo Moldova, 2014, p. 62;
– Poezie – Antologiile Revistei „Singur”, editor Ştefan Doru Dăn-

cuş, Ed. Singur, p. 289;
– Revista „Singur”, numerele anului 2016 îngrijită de Doru 

Dăncuş;
– Revista Româno-Americană seria a doua din martie 2014, nr. 

XXV, Editată de Asociaţia Amicii Statelor Unite, p. 293. 
În ultimii ani a publicat poezii în revista literară „Boema ’33” 

din Bucureşti:
– Antologie de poezie şi proză „Boema ’33”, vol. 5, 2011, Editor 

Lucian Gruia, p. 27;
– Antologie de poezie şi proză „Boema ’33”, vol. 6, 2011, Editor 

Lucian Gruia, p. 14;
– Antologie de poezie şi proză „Boema ’33”, vol. 7 şi 8, 2011, 

Editor Lucian Gruia, p. 12;
– Antologie de poezie şi proză „Boema ’33”, Dallas, Texas, Editor 

Florin Huţan, p. 5;
– „Antologia Scriitorilor Români Contemporani din Întreaga 

Lume”, Ed. Olimpias, 2016, ediţia româno-greacă, Editor Ligya 
Diaconescu, p. 14;

– Antologia Scriitorilor „Dor Românesc”, Ed. Olimpias, 2016, 
Editor Ligya Diaconescu, p. 55;

– Antologia „Limba Noastră cea Română”, Starpress, 2015, Ed. 
Olimpias, 2015, Editor de carte Ligya Diaconescu, p. 9;



– Cronică: „Virgil Ciucă, un poet român american„ şi ”Poezia ca 
discurs moral şi revendicare socială”; Execuţia, Ed. SemnE, Bucureşti, 
2014, Aureliu Goci;

– „Agora”, Anul VIII, nr. 28, decembrie 2015, editor Liga Scrii-
torilor din România, p. 4; 

– Revista „Lumină lină”, New York, semnalează sporadic şi succint 
şi apariţia volumelor semnate de Virgil Ciucă;

– „Confluenţe literare”, numere din 2013, 2014, 2015, 2016, 
redactori Octavian Lupu şi George Roca;

– Reviste de internet: „Apollon”, „Citadela”, „Starea naţiunii”, 
„Confluenţe literare”, „Revista Armonii Culturale”, „Scurt Circuit 
Oltean” (mai-iunie 2014).

Adresă de contact: virgilciuca2002 @yahoo.com
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