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 Ce te legeni…

— Ce te legeni, codrule, 
Fără ploaie, fără vânt, 
Cu crengile la pământ? 
— De ce nu m-aș legăna, 
Dacă trece vremea mea! 
Ziua scade, noaptea crește 
Și frunzișul mi-l rărește. 
Bate vântul frunza-n dungă – 
Cântăreții mi-i alungă; 
Bate vântul dintr-o parte – 
Iarna-i ici, vara-i departe. 
Și de ce să nu mă plec, 
Dacă păsările trec! 
Peste vârf de rămurele 
Trec în stoluri rândunele, 
Ducând gândurile mele 
Și norocul meu cu ele. 
Și se duc pe rând, pe rând, 
Zarea lumii-ntunecând, 
Și se duc ca clipele, 
Scuturând aripele, 
Și mă lasă pustiit, 
Vestejit și amorțit 
Și cu doru-mi singurel, 
De mă-ngân numai cu el!
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 O, rămâi

„O, rămâi, rămâi la mine, 
Te iubesc atât de mult! 
Ale tale doruri toate 
Numai eu știu să le-ascult; 
 
În al umbrei întuneric 
Te asamăn unui prinț, 
Ce se uit-adânc în ape 
Cu ochi negri și cuminți; 
 
Și prin vuietul de valuri, 
Prin mișcarea naltei ierbi, 
Eu te fac s-auzi în taină 
Mersul cârdului de cerbi; 
 
Eu te văd răpit de farmec 
Cum îngâni cu glas domol, 
În a apei strălucire 
Întinzând piciorul gol
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Și privind în luna plină 
La văpaia de pe lacuri, 
Anii tăi se par ca clipe, 
Clipe dulci se par ca veacuri.” 
 
Astfel zise lin pădurea, 
Bolți asupră-mi clătinând; 
Șuieram l-a ei chemare 
Ș-am ieșit în câmp râzând. 
 
Astăzi chiar de m-aș întoarce, 
A-nțelege n-o mai pot… 
Unde ești, copilărie, 
Cu pădurea ta cu tot?
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 Revedere

— Codrule, codruțule, 
Ce mai faci, drăguțule, 
Că de când nu ne-am văzut, 
Multă vreme au trecut 
Și de când m-am depărtat, 
Multă lume am îmblat. 
 
— Ia, eu fac ce fac de mult, 
Iarna viscolu-l ascult, 
Crengile-mi rupându-le, 
Apele-astupându-le, 
Troienind cărările 
Și gonind cântările; 
Și mai fac ce fac de mult, 
Vara doina mi-o ascult 
Pe cărarea spre izvor 
Ce le-am dat-o tuturor, 
Împlându-și cofeile, 
Mi-o cântă femeile.
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— Codrule cu râuri line, 
Vreme trece, vreme vine, 
Tu din tânăr precum ești 
Tot mereu întinerești. 
 
— Ce mi-i vremea, când de veacuri 
Stele-mi scânteie pe lacuri, 
Că de-i vremea rea sau bună, 
Vântu-mi bate, frunza-mi sună; 
Și de-i vremea bună, rea, 
Mie-mi curge Dunărea. 
Numai omu-i schimbător, 
Pe pământ rătăcitor, 
Iar noi locului ne ținem, 
Cum am fost, așa rămânem: 
Marea și cu râurile, 
Lumea cu pustiurile, 
Luna și cu soarele, 
Codrul cu izvoarele.
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Somnoroase păsărele…

Somnoroase păsărele 
Pe la cuiburi se adună, 
Se ascund în rămurele – 
 Noapte bună! 
 
Doar izvoarele suspină, 
Pe când codrul negru tace; 
Dorm și florile-n grădină – 
 Dormi în pace! 
 
Trece lebăda pe ape 
Între trestii să se culce – 
Fie-ți îngerii aproape, 
 Somnul dulce! 
 
Peste-a nopții feerie 
Se ridică mândra lună, 
Totu-i vis și armonie – 
 Noapte bună!
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