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LA MORMÂNTUL LUI ARON
PUMNUL
Îmbracã-te în doliu, frumoasã Bucovinã,
Cu cipru verde-ncinge anticã fruntea ta;
C-acuma din pleiada-þi auroasã ºi seninã
Se stinse un luceafãr, se stinse o luminã,
Se stinse-o dalbã stea!
Metalica, vibrânda a clopotelor jale
Vuieºte în cadenþã ºi sunã întristat;
Cãci ah! Geniul mare al deºteptãrii tale
Pãºi, se duse-acuma pe-a nemuririi cale
ªi-n urmã-i ne-a lãsat!
Te-ai dus, te-ai dus din lume, o! nu mageniu nalt ºi mare,
Colò unde te-aºteaptã toþi îngerii în cor,
Ce-ntoarnã tainic, dulce a sferelor cântare
ªi-þi împletesc ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori!
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-n tânguire ºi locul tãu natal;
Cãci umbra ta mãreaþã în falnica-i zburare
O urmã-ncet cu ochiul în tristã lãcrimare
Ce-i simþ naþional!
Urmeze încã-n cale-þi ºi lacrima duioasã.
Ce junii toþi o varsã pe trist mormântul tãu,
Urmeze-þi ea prin zboru-þi în cânturi tânguioase,
În cânturi rãsunânde, suspinde-armonioase,
Colò, în Eliseu!...
(1866)

DE-A{ AVEA...

De-aº avea ºi eu o floare
Mândrã, dulce, rãpitoare
Ca ºi florile din mai,
Fiice dulce-a unui plai,
Plai râzând cu iarbã verde,
Ce se leagãnã, se pierde
Undoind încetiºor,
ªoptind ºoapte de amor;
De-aº avea o floricicã
Gingaºã ºi tinericã,
Ca ºi floarea crinului,
Alb ca neaua sânului,
Amalgam de-o roz-albie
ªi de una purpurie,
Cântând vesel ºi uºor,
ªoptind ºoapte de amor;
De-aº avea o porumbiþã
Cu chip alb de copiliþã,
Copiliþã blândiºoarã
Ca o zi de primãvarã,
Câtu-þi þine ziuliþa
I-aº cânta doina, doiniþa,
I-aº cânta-o-ncetiºor,
ªoptind ºoapte de amor.
(1866)

O CÃLÃRIRE ÎN ZORI
A nopþii giganticã umbrã uºoarã
Purtatã de vânt,
Se-ncovoie tainic, se leagãnã, zboarã
Din aripi bãtând.
Roz-alb-aurorã, cu bucle de aur
Sclipinde-n rubin,
Revarsã din ochii-i de lacrimi tezaur
Pe-al florilor sân;
Rãspânde suflarea narciselor albe
Balsamu-i divin,
ªi Chloris din roze îºi pune la salbe
Pe fruntea-i de crin;
Iar râul suspinã de blânda-i durere
Poetic murmur,
Pe-oglinda-i de unde rãsfrânge-n tãcere
Fantastic purpur;
ªi pasãrea cântã suspine-imitândã
Un cântec de-amor,
Ecou-i rãspunde cu vocea-i vuindã
La plânsu-i de dor.
Pe câmp se vãd douã fiinþe uºoare
Sãltânde pe-un cal,
Pe care le-ncinge de fluturã-n boare
Subþire voal;

10

Mihai Eminescu
Ca Eol ce zboarã prin valuri ºi þipã,
Fugarul uºor
Necheazã, s-aruncã de spintecã-n pripã
Al negurei fior,
O dalbã fecioarã adoarmã pe sânul
De-un june frumos,
Astfel cum dormitã oftarea, suspinul,
În cântul duios;
Iar talia-i naltã, gingaºã, subþire
Se mlãdie-n vânt.
ªi negrele-i bucle ondoalã-n zefire,
Sclipesc fluturând.
I-adoarme pe sânu-i, se leagãnã-n braþe
În tandre visãri;
Pe când ca profume pe blânda ei faþã
Plutesc sãrutãri.
Iar aeru-n munte, în vale vibreazã
De tainici oftãri;
Cãci junele astfel din pieptu-i ofteazã
În dalbe cântãri:
„Ah! ascultã mândruliþã,
Drãguliþã,
ªoapta-mi blândã de amor,
Sã-þi cânt dulce, dulce tainic,
Cântul jalnic
Ce-þi cântam adeseori.
De-ai fi, dragã, zefir dulce,
Care duce
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