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Zboar-al nopții negru flutur 

 

Zboar-al nopții negru flutur 

Cu-a lui aripi ostenite, 

Pe cînd crengile se scutur 

Pe cărări înțelenite. 

 

Iară bolta cea senină 

Printre ramuri, printre frunză, 

Aruncînd dungi de lumină 

Cearcă tainic să pătrunză. 

 

Prin a ramurilor mreajă, 

Sună jalnic în urechi 

Cîntec dulce ca de vrajă, 

De sub teiul nalt și vechi. 

 

Iară sunetele sfinte 

Mișcă jalnic al tău piept: 

Nu mai cugeți înainte, 

Nici nu cauți îndărăpt, 

 

Ci asculți de păsărele 

Ciripind în verde crîng, 

Cum de-amoru-ne-ntre ele 

Sfătuindu-se ne plîng. 

(1879) 

Luna iese dintre codri 

 

Luna iese dintre codri. 

Noaptea toată stă s-o vadă. 

Zugrăveşte umbre negre 

Pe linţolii de zăpadă. 

 

Şi mereu ea le lungeşte 

Şi suind în cer le mută, 

Parcă faţa-i cuvioasă 

E cu ceară învăscută. 

 

Ce gîndeşte? – numai norii 

Lin se-mbină, se dezbină 

Ca făşii de gaz albastru, 

Ca şi aburi cu lumină. 

 

Lin pin iarbă scotoceşte 

Apa-n prund şi-n pietricele. 

Florile surîd în taină, 

Oare ce-or surîde ele? 

 

Şi-s cu neguri îmbrăcate 

Lac, dumbravă şi pădure. 

Stele palid tremurînde 

Ard pin negurile sure. 

 

Lumea-n rouă e scăldată, 

Lucioli pe lacuri zboară. 

Lumea umbrei, umbra lumei 

Se amestec’, se-nfăşoară. 

 

Lunecînd pe ceruri, norii 

Negri-acopăr tot seninul. 

Se sting una după alta 

Şi icoana şi suspinul. 

 

Înfăşat în întuneric, 

Eu nu văd, nu aud şoapte. 

Ah, mă simt atît de singur, 

Este noapte, noapte, noapte. 

(1873-1874) 

Pintre stînci de piatră seacă 

 

Pintre stînci de piatră seacă, 

Auzi plîns de cucuvai, 

Țipînd noaptea tristu-i vai! 

Cînd în nouri se îneacă 

Chipul lunii cel bălai. 

 

Vraja trece peste lume, 

Vraja... cîntec amorțit, 

Ca un vis îngălbenit, 

Pe-a ei buze vineți spume, 

Capu-i alb e amețit. 

 

Fuge, trece, fuge, zboară, 

Buza-i tremură spumînd, 

Ochii-i joacă schinteind, 

Sub nebuna ei cîntare 

Lumea doarme în descînt. 

 

Este Daina cea nebună, 

Care cîntă noaptea-n crîng, 

Pe cînd stelele se sting, 

Pe cînd frunzele-abia sună, 

Pe cînd apele-abia plîng. 

 

Vezi cum luna înghețată, 

Dintr-al nourilor hău, 

Trece ca și visul greu –  

Sună-n noaptea descîntată 

Cîntul trist din ceasul rău. 

 

Și bătrîna moarte toarce 

Gîndul ei în nefinit: 

Zilele din vine-ți stoarce 

Și cînd capu-ți se întoarce, 

Bagi de seamă c-ai trăit. 

(1869) 


