


Chemarea pădurii

Chişinău



PĂDURE, DRAGĂ, PĂDURE...

       Întrebaţi o lume toată, dacă îi place pădurea şi nu-l veţi auzi nici pe unul să spună ba. Pentru că la auzul pădurii 

în sufletul fiecărui dintre noi zvâcneşte o strună necunoscută, care vibrează în mod deosebit. Pentru unul pădurea este 

loc de inspiraţie, unde cuvintele curg şi se aşează asemeni foşnetului de arbori şi clipocitului izvoarelor, pentru altul în 

pădure sunetele din suflet se unesc cu cele ale păsărilor şi gâzelor din jur - cu chemările şi dorurile de strămoşi şi neam, 

cu aspiraţiile şi zborurile spre înalturi. Arborele a fost din timpuri vechi legătura astrală dintre trecut, prezent şi viitor. 

 Codrul ne-a fost leagănul şi adăpostul, la umbra căruia s-a plămădit şi s-a format neamul românesc. Nu în zădar se 

spune: «Codru-i frate cu românul». Dar nu ne putem «lăuda» că nu am fost influenţaţi de mentalitatea nomadă ce a năvălit 

peste Neam. Să nu uităm, totuşi de una: - noi nu suntem nomazi şi nu avem unde pleca. Ori vom înţelege, ori vom plăti tribut 

altor ţări şi popoare, ca să ne permitem luxul de a intra într-un pâlc de pădure, de a trage o gură de aer cu mireasmă de tei.

 Cât pădurile ne dor mai avem un viitor... Dar cât de tare trebuie să ne doară ca să ne trezim şi să încetăm a distruge? 

Să începem de la a planta, a ocroti şi a transmite copiilor şi nepoţilor gura de rai ce am moştenit-o. Oare să fie de vină 

bogăţia solurilor noastre şi blajinătatea văilor şi dealurilor noastre? Trebuie oare să avem pustiuri de nisipuri şi gheaţă, ca 

să le vedem pe acele pustiuri din sufletele noastre? Ne iubim copii şi nu ne este indiferentă soarta lor. Să le dăm casa curată 

plantând copacii dragostei în sufletele lor. 

    

Pădurea este o şansă pentru viitorul nostru comun.   
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 Silvicultorii sunt cei - care, de-i vară 
sau iarnă, de plouă, de-i soare, de-i vânt, 
stau de straja pădurilor noastre - tezaur 
sfânt, lăsat de moşi-strămoşi - să fim, să 
dăinuim. 

Codrul cu tărie-ţi cere: „Mă cunoaşte, mă cinsteşte,
Zile să-mi sfinţeşti tu mie, de frăţia ta dând veste;
Legea mea să'nveţi în ele: cum să-mi înnoieşti parchetul
Lasă-mă'n desime bună, vârste mari s'ajung pe'ncetul,
Pătura-mi de frunze moarte nevătămată o ţine;
Nu pofti a mea păşune, iarba mea nu-i pentru tine.
Să nu-mi furi şi strici copacii, iar a munţilor cunune,
Nici tăind în plin spărtură, nici prin foc, nu le răpune;
Dacă vei urma acestea — neamul tău atunci mă'ncântă!"

Cu smerenie deci ţine a pădurii lege sfântă.



Sciurus vulgaris

Dendrocopos major

Lucanus cervus

Sus scrofa

Nu vă miraţi! Vorbesc copacii... 
Şi-i înţelegem nu ştiu cum... 
Poate aşa vorbiră dacii 
Vreo două mii de ani acum?

Iar un stejar pe deal, în zare, 
Ca un viteaz în şea, pe cal, 
E-atâta de măreţ că pare 
Să fie însuşi Decebal!

Şi luna fruntea îşi apleacă 
De sus în orele târzii –
Ea seamănă cu-o mamă dacă, 
Ce stă de veghe la copii...

Vasile Romanciuc

PEISAJ PĂDUROS



Nimica n-are ca pădurea mai multe farmece s-atragă
Un suflet ce iubește taina frunzișelor cu umbră dragă,
Și nicăieri nu poți mai bine de lumea-ntreagă să te pierzi,
Decât pe-ngustele potece sub bolțile cu frunze verzi.
 

Ea n-are-n sânul ei castele, dar soarele când o izbește
O populează cu fantasme, și cântu-o face de vorbește,
Ș-aci zărești palate-nalte, ș-aci, când ele se desfac,
Ridică vocea orice frunză și-n om se schimbă-orice copac.
 

Și câte gânduri nu deșteaptă câte-un stejar mai vechi, ce știe
A veacurilor dispărute povestea cea de bărbăție,
El, ce sub umbra lui bătrână s-adăpostească a putut
Câte-un Mihai al țării noastre, trăit și mort necunoscut.
 

Pădure, cine nu iubește suava ta melancolie,
Tu ce ridici spre ceruri brațe visându-ți dulcea poezie,
Și care om venind în tine nu se pricepe înălțat,
 Cu rănile în piept închise, cu doru-n suflet alinat?

Poetul dacă se așează la vreo răspânt’e cu fântână
Vorbește cu izvoru-albastru de-a codrului frumoasă zână,
Ce se tot face nevăzută de când nu sunt nici frați de cruci,
Nici verzișori frumoși ca zmeii, nici poteră și nici haiduci.
 

Și cântecele ce deșiră îi sunt adesea însoțite
De milioanele de frunze în soare-apune poleite,
Iar apa alergând la vale, cu un murmur nedefinit
Le duce fără de-a ști unde și nici de unde i-au venit.
 

Voinicul dacă pe sub seară și-adăpostește-a lui comoară
De dragoste înflăcărată sub umbra ta ce-l înfășoară,
Din om ce este-l faci să pară ca sântu Gheorghe de măreț
Și tremură sărmana fată sub buza lui de îndrăzneț.
 

Pădure, cadrul tău convine la bucurie și durere...
Dar cântecul ce pe-a mea buză începe azi a tresălta
Din nou ca să răsune liber și să reia a lui putere,
Pădure, are trebuință de cadrul și de umbra ta.

Alexandru Macedonski
PĂDUREA



şi privighetoarea fără de aripi
se târâie până acolo,
transfigurate,
şi cad.
Şi-n timp ce lumina
în uitare de sine
îşi pierde culorile,
un abur uşor, nevăzut,
se dezbracă de blănuri şi pene
şi porneşte încet
pe potecă,
printre ramuri,
în sus...

Natrix natrix

Ştefan Augustin Doinaş 

POTECA

În adâncul pădurii, 
în cel mai adânc 
luminiş din adâncul pădurii, 
unde lumina-n uitare de sine 
îşi pierde culorile, 
există o potecă ascunsă 
pe care omul n-o ştie.
Numai ursul bătrân
şi căprioara rănită,
numai şarpele vătămat

Erinaceus europaeus



Anatol Ciocanu

CODRUL LIN DIN RAMURI BATE..

Codrul lin din ramuri bate –
El ni-i tată, el ni-i frate, 
El ne apără de moarte!

Codrul cântă, codrul plânge, 
Codrul ramurile-şi frânge, 
Codrul păsările-şi strânge...

Codrul dor de ţară are, 
Dor de strămoşeşti izvoare 
Dor de dor făr-de hotare!

Codrule, ne tot doineşti, 
Apa Prutului descreşti 
Tot cu vorbe româneşti!

Alei, codre, ţine-i partea 
Cu doinirea şi dreptatea 
Să te ştii cu libertatea!

Clopotele-n ceruri tună 
A speranţă nu-a furtună –
Fraţii-acasă se adună!

Codrul lin din ramuri bate 
El ni-i tată, el ni-i frate, 
El ne apără de moarte!...

Octavian Goga 
ÎN CODRU

Când rătăcind, bătrâne codru, 
Ajung la sânul tău de tată, 
La poarta-mpărăţiei tale 
Plec fruntea mea înfierbântată. 
Eu simt că-n lung şirag de lacrimi 
Se sfarm-al genei mele tremur, 
Şi ca un făcător de rele 
La poarta ta eu mă cutremur.



Prin nouri tunetul se răsturna, trăsnind,

Şi risipind

Acei mai mari

Stejari!

Iar teiul de sub deal era nevătămat.

Atunci el s-au trezit că este vinovat

Şi mulţumind, au zis aşa către noroc:

— Apărătorul meu! Eu de acum te rog

Ca parte liniştii să dăruieşti tu mie

Şi traiul depărtat, drept pravilă să-mi fie, 

Pentru că am văzut prea bine

Că cei ce stau la înălţime,

Măcar de sunt şi mari

Şi tari,

Dar pică la pământ

De vânt.

Alecu Donici

TEIUL ŞI STEJARII

Un teişor crescut sub deal, în depărtare,

Odată blestema norocul de uitare,

Aşa zicând:

— Ce fericiţi stejarii sunt!

Din fire înzestraţi,

Puternici ei şi nalţi,

Văd lumea cea frumoasă,

Aproape stau de soare;

Iar eu, o! soartă ticaloasă!

Aici în depărtare

Viaţa-mi am urât.

El bine n-au sfârşit

Şi s-au stârnit furtună, vânt

Şi cerul s-au întunecat

Şi fulgerul au scăpărat.



Adormi-vom, troieni-va

Teiul floarea-i peste noi,

Şi prin somn auzi-vom bucium

De la stânele de oi.

Mai aproape, mai aproape

Noi ne-om strânge piept la piept...

O, auzi cum cheam-acuma

Craiul sfatu-i înţelept!

Peste albele izvoare

Luna bate printre ramuri,

Împrejuru-ne s-adună

Ale Curţii mândre neamuri:

Caii mării, albi ca spuma,

Bouri nalţi cu steme-n frunte,

Cerbi cu coarne rămuroase

Ciute sprintene de munte -

Şi pe teiul nostru-ntreabă:

Cine suntem, stau la sfaturi,

Iară gazda noastră zice,

Dându-şi ramurile-n laturi:

- O, priviţi-i cum visează

Visul codrului de fagi!

Amândoi ca-ntr-o poveste

Ei îşi sunt aşa de dragi!

Mihai Eminescu

POVESTEA CODRULUI

Împărat slăvit e codrul,
Neamuri mii îi cresc sub poale,
Toate înflorind din mila
Codrului, Măriei sale.
Lună, Soare şi Luceferi
El le poartă-n a lui herb,
Împrejuru-i are dame
Şi curteni din neamul Cerb.
Crainici, iepurii cei repezi
Purtători îi sunt de veşti,
Filomele-i ţin orchestrul
Şi izvoare spun poveşti.
Peste flori, ce cresc în umbră,
Lângă ape pe potici,
Vezi bejănii de albine,
Armii grele de furnici...
Hai şi noi la craiul, dragă,
Şi să fim din nou copii,
Ca norocul şi iubirea
Să ne pară jucării.
Mi-a părea cum că natura
Toată mintea ei şi-a pus,
Decât orişice păpuşă
Să te facă mai presus;
Amândoi vom merge-n lume
Rătăciţi şi singurei,
Ne-om culca lângă izvorul
Ce răsare sub un tei;



Şi rechizitorii de codrii tăiaţi
Şi inflexiuni de pădure-n furtună
Şi lacrimi de mame şi doruri de fraţi
Şi sfînta chemare de-a fi împreună.

Dar uite casă din munţi ies păduri
Şi nu sunt destui cei ce încă le taie
Să stingă luminile ochilor puri
Să treacă tulpinile prin vâlvătaie.

Chiar noi am lucrat contra codrului sfânt
Chiar noi am greşit contra noastră cu fapta
Chiar noi am semnat cum să pierdem pământ
Chiar noi i-am purtat veneticului treapta.

Chiar noi de aceea mereu vom plăti
Eternul reproş al păşunii cu greieri
În fiecare noapte, în fiecare zi
Copaci invalizi ne  vor trece prin creieri.

Şi nu va fi pace în suflet la noi
Şi cerul de noi nu va vrea să se-ndure
Decât dacă-n veac va veni înapoi
Prin stranii descreşteri întreaga pădure.

Dar până atunci foşnet verde pe munţi
Renasc conifere, se-agită foioase
Din fragede crengi împletitele punţi
Şi bârne rotund rostuite în case.

Şi-o veste s-o dai agenţiei de ştiri
Şi-o veste s-o ţii ca pe-o inimă-n mână
Din coapte seminţe şi trunchiuri subţiri
Va şti să renască pădurea română.

Adrian Păunescu

PĂDUREA ROMÂNĂ

Aceste păduri le-am tăiat, le-am belit,
Le-am dat la străini să ni le ducă departe
Şi uită-le iarăşi se nasc nesfârşit
Pădurea română e fără de moarte.

În mobila lor lăcuită frumos
Foioasele noastre fuseseră-nchise
Dar codrul se-ntoarce acasa pe jos
Din prizonierate pe căi interzise.

Pădurea de brad şi pădurea de fag
Au fost confiscate de-o mână străină
Ai cărei dulgheri şi acum o mai trag
Şi mugurii noi parastas îl închină.

Prin munţii pleşuvi ai acestui pământ
Rămas fără codri, rămas fără ţară
În trenuri marfare un neam a fost frânt
Şi mulţi fii ai lui duşi în temniţi să moară.

Odată cu codrul şi el surghiunit
Murea să renască din sine Românul
Şi nimeni în sprijinul lui n-a sărit
Plîngea despre el, numai codrul, bătrânul.

Pedeapsa a fost într-o iarnă cândva
Din lemn românesc dus departe să moară
Hăitaşii străini n-au avut ce lucra
Şi-un meşter de-al lor le-a făcut o vioară.

Si-n seara întîiului mare concert
Vioara aceea de marcă aleasă
Astfel s-a uitat spre arcuşul incert
Încât au cântat numai dorul de-acasă.



Mihai Eminescu
REVEDERE

- Codrule, codruţule,
Ce mai faci, drăguţule,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme au trecut
Şi de când m-am depărtat,
Multă lume am umblat.
- Ia, eu fac ce fac de mult,
Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind cărările
Şi gonind cântările;
Şi mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe cărarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umplându-şi cofeile,
Mi-o cântă femeile.
- Codrule cu râuri line,
Vreme trece, vreme vine,
Tu din tânăr precum eşti
Tot mereu întinereşti.
- 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;
Şi de-i vremea bună, rea,
Mie-mi curge Dunărea.
Numai omu-i schimbător,
Pe pământ rătăcitor,
Iar noi locului ne ţinem,
Cum am fost aşa rămânem:
Marea şi cu râurile,
Lumea cu pustiurile,
Luna şi cu soarele,
Codrul cu izvoarele.



Sorbus aucuparia

Lepus europaeus

„Este, adevărat că 

Dumnezeu ne-a dăruit o bogăţie mare

 şi frumoasă, care trebuie să ne fie scumpă

 şi pe care trebuie să o păstrăm ca o moştenire 

frumoasă ce am căpătat-o de la strămoşii noştri.

 Să ne aducem aminte întotdeauna de datoria, 

că ceea ce de la strămoşi am moştenit, trebuie

 să păstrăm, ca orbita ochiului nostru”.

      Moştenire de la MS Regele Ferdinand I



     Nicolae Labiş

BĂTRÂNUL PĂDURAR

Bătrânul pădurar viseaza parcă,
Îndrăgostit de codri ca de-o arcă,
Pe care-n timpi mai vechi ca amintirea
El a durat-o, rânduind în ea
Galop de cerbi, bârlog de urşi şi unduirea
Izvoarelor, să aiba fiarele ce bea.
Sub ochii lui, plini de senin şi zare,
Sub ochii oglindind o depărtare,
Dureri şi bucurii de-ale pădurii
S-au petrecut, şi-n suflet el le-a strâns,
Şi neschimbându-şi apa cătăturii
În taină-a râs cu ele ori a plâns.
Când mierea lunii picură-n frunzişuri,
Ivind peste steiuri albe ascuţişuri,
Cu gâtul încordat prin seară zboară,
Îndrăgostiţi un ţap şi-o căprioară...
El se afundă-n gânduri pe un trunchi,
Privind duios la puşca pe genunchi.
Or, primavara în bârlog ursacii
Nu mai încap de maica-le, săracii,
Iar ea, dorindu-şi alţii, mai marunţi,
Îi bate şi-i alungă către munţi...



Palate galbene pe crengi
Stau frunzele în potolire,
Şi-n ele-nfăptuite legi
De moarte şi iubire.
Aceste mute-mpărății
Plutesc prin aer ușurat...

O, galbene vinovății
De anotimp nevinovat.
Cad frunzele palate goale...
Cine poate să le-ndrume?
E legea frunzelor şi-a toamnei
Cu ochi ce urmăresc din brume...

Ion Vatamanu
PALATE DE FRUNZE- Ce te legeni, codrule,

Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
- De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă -
Cântăreţii mi-i alungă;

Bate vântul dintr-o parte -
Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,

Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el! 

Mihai Eminescu

CE TE LEGENI...



„... Pădure, tu, cum dai înţelepciune! 
e firul ierbii cea dintâi minune, 
privighetoarea cântă de-nvieri, 
Tăria-ţi stă în fluture ca-n zimbru, 
mireasma aspră în plăpândul cimbru 
iar toamnele se nasc în primăveri.

(Un arbore să fiu, să nu mai sânger, 
în vârful meu un mugure de înger 
ca un suav - nepreţuit emblem, 
iar în mocirlă, fericiţi, mistreţii 
nepăsători la tragedia vieţii 
cu liniştea-mprejur stăpân suprem...)

Rămâi aşa, în totul-Tot superbă 
Pădurea mea, nepreţuită herbă: 
sunt Cavalerul tău în mândru ton, 
ferindu-te furtunilor duşmane, 
cu imnurile-n imnuri suverane 
subt al nobleţei aurind blazon!..."

    
    Radu Cârneci

Ionel  Căpiţă
SĂLAŞUL VEŞNICIEI    

              

În pădurea verde-deasă
Eu mă simt oricând acasă,
Aici viaţa altfel curge,
Şi dorul altfel te-ajunge.

Colţ de rai, pădure dragă, – 
Ziua, noaptea, dimineaţa...
Tu faci lumea să-nţeleagă
Cât de minunată-i viaţa.

Ah, viaţă frumoasă, dulce,
Eu de-aici nu m-aş mai duce!
Cântă inima în mine,
Că petrec, pădure-n tine!

Pădurea-i o încântare,
E un imn de înălţare,
Dragă mi-i, şi-aşa rămâne,
Dăinuind din azi în mâine.                     
                      
Mă bucur şi-mi pare bine
Că trăiesc, pădure-n tine,
Tu eşti zbucium şi chemare,
Tu-mi dai leac de ce mă doare.           
                                            



      Vasile Alecsandri

SFÂRŞIT DE TOAMNĂ

Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele, 

Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele; 

Cârdurile de cocoare, înşirându-se-n lung zbor, 

Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită, 

Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită; 

Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se deslipesc, 

Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc.

Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,

Ca balauri din poveste, nouri negri, plini de geruri. 

Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori 

Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.

Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare! 

Vântul şuieră prin hornuri, răspândind înfiorare. 

Boii rag, caii rănchează, cânii latră la un loc, 

Omul, trist, cade pe gânduri şi s-apropie de foc.



Capreolus capreolus

Anatol Baconsky
 

 MIRAJ DE IARNA

Aicea totul seamănă cu tine
Sau poate eu asemănări îţi caut;
Flori de ninsoare mari, diamantine,
Suavi mesteceni-melodii de flaut.

Brazii înalţi şi copleşiţi de nea
Par crini enormi acoperiţi de floare-
Cu dorul meu de pretutindenea
Te caut ca o plantă suitoare.

În şarpele de fum ce suie lin
Făptura ta subţire se mlădie,
Vântul de nord în fulgii care vin
Te spulberă, te-adoarme şi te-nvie.

Ceţuri târzii – flori de ninsoare, flori
Tresar şi se-nfioară omeneşte,
Şi parcă însăşi noaptea uneori
Cu ochii tăi de-aproape mă priveşte.

O, ceas de taină – clipele dispar,
E numai gândul meu umblând aiurea.
Şi neaua cu sclipiri de nenufăr
Trecând prin mine, bântuie pădurea.

Sunt numai eu care mi-aduc aminte…
Din toate-ai dispărut, nu te mai vezi.
Doar inima cu dorul ei fierbinte
Topeşte-n jur imensele zăpezi.Felis silvestrisVulpes vulpesPasser domesticusCapreolus capreolusSciurus vulgaris



        Vasile Alecsandri

               MIEZUL IERNII

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Şi pe ele se aşează bolta cerului senină,
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic!... Mii de stele argintii
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii - organe sonoare
Unde crivătul pătrunde, scoţând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă - nici un pas;
Dar ce văd?... în raza lunii o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!



Octavian Goga

STEJARUL

Pe vârf de deal, în largul de zăpadă, 
Bătrân stingher, stejarul e de pază, 
Sub bolta lui vin corbii de s-aşază 
Când umbrele-nserării prind să cadă.

Jur-împrejur e gol, e frig, e groază... 
Ş-a lupilor flămândă serenadă, 
Din când în când, în noapte-i dă dovadă 
Că-n depărtare ura mai veghează.

El, mut şi blând, stă fără să se-ncline, 
Acolo unde-n vifor şi urgie 
Blestemul rădăcinilor îl ţine...

Cu împăcare înfruntând povara, 
Înfăşurat în vechea lui mândrie, 
E neclintit: visează primăvara...



PĂDUREA - SIMBOL AL ARMONIEI

  Frumuseţea mării şi a muntelui poate fi comparată doar cu frumuseţea pădurii. Pe când în splendoarea forestieră 

este un “nu-ştiu-ce” mai viu, mai apropiat sufletului uman. Un arbore mare este o fiinţă care respiră alături de noi şi care, 

departe de a ne sărăci aerul, îl purifică. Arhitectura arborilor, care variază fără sfârşit, ne oferă exemple inepuizabile de 

fantezie decorativă. Ea, pădurea, emană o senzaţie de liniştire, de seninătate, de reculegere... 

 Arborele este şi umbră şi adăpost, şi toate acestea în pitoresc, în mişcare şi în culoare.

     Vasile Alecsandri

IARNA

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, 
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă; 
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, 
Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară; 
Soarele rotund şi palid se prevede pintre nori 
Ca un vis de tinereţe pintre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare, 
Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum, 
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare 
Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare. 
Iată-o sanie uşoară care trece peste văi... 
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.



      George Cosbuc

POMUL CRĂCIUNULUI 

- Tu n-ai vazut pădurea, copile drag al meu,
Pădurea iarna doarme, c'aşa vrea Dumnezeu.
Şi numai câte-un viscol o bate uneori,
Ea plânge atunci cu hohot, cuprinsă de fiori.
Şi tace-apoi şi-adoarme, când viscolele pier,
În noaptea asta însă, vin îngerii din cer.
Şi zboară'ncet de-a lungul pădurilor de brad,
Şi cântă'ncet; şi mere şi flori din sân le cad.
Iar florile s'anină de ramuri pâna jos
Şi-i cântec şi lumină şi-aşa e de frumos!
Iar brazii se deşteaptă, se miră asta ce-i,
Se bucură şi cântă ca îngerii şi ei.
Tu n-ai vazut pădurea, copile drag al meu,
Dar uite ce-ţi trimite dintr'însa Dumnezeu.
Un înger rupse-o creangă din brazii cu făclii,
Aşa cum au gasit-o, cu flori şi jucării.
Departe într-un staul e'n faşă-acum Isus,
Şi îngerii, o, câte şi câte i-au adus.
Dar el e bun şi'mparte la toţi câţi îl iubesc,
Tu vino, şi te'nchină, zi: "Doamne-ţi mulţumesc".



Un prinţ din Levant îndrăgind vânătoarea
prin inimă neagră de codru trecea.
Croindu-şi cu greu prin haţişuri cărarea,
cântă dintr-un flaut de os şi zicea:

- Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse
mistreţul cu colţi de argint, fioros,
ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse
copita şi blana şi ochiul sticlos...

- Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, 
mistreţul acela nu vine pe-aici.
Mai bine s-abatem vânatul cu coarne,
ori vulpile roşii, ori iepurii mici ...

Dar prinţul trecea zâmbitor înainte
privea printre arbori atent la culori,
lăsând în culcuş căprioara cuminte
şi linxul ce râde cu ochi sclipitori.

Sub fagi el dădea buruiana-ntr-o parte:
- Priviţi cum se-nvârte făcându-ne semn
mistreţul cu colţi de argint, nu departe:
veniţi să-l lovim cu săgeată de lemn!...

- Stăpâne, e apa jucând sub copaci,
zicea servitorul privindu-l isteţ.
Dar el răspundea întorcându-se: - Taci...
Şi apa sclipea ca un colţ de mistreţ.

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri:
- Priviţi cum pufneşte şi scurmă stingher, 
mistreţul cu colţi de argint, peste plaiuri:
veniţi să-l lovim cu săgeată de fier!...

- Stăpâne, e iarba foşnind sub copaci, 
zicea servitorul zâmbind îndrăzneţ.
Dar el răspundea întorcându-se: - Taci...
Şi iarba sclipea ca un colţ de mistreţ.

Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste:
- Priviţi unde-şi află odihnă şi loc
mistreţul cu colţi de argint, din poveste:
veniţi să-l lovim cu săgeată de foc!...

- Stăpâne, e luna lucind prin copaci,
zicea servitorul râzând cu dispreţ.
Dar el răspunde întorcându-se: - Taci...
Şi luna sclipea ca un colţ de mistreţ.

Dar vai! sub luceferii palizi ai bolţii
cum stă în amurg, la izvor aplecat,
veni un mistreţ uriaş, şi cu colţii 
îl trase sălbatic prin colbul roşcat.

- Ce fiară ciudată mă umple de sânge,
oprind vânătoarea mistreţului meu?
Ce pasăre neagră stă-n lună şi plânge?
Ce veştedă frunză mă bate mereu?...

- Stăpâne, mistreţul cu colţi ca argintul, 
chiar el te-a cuprins, grohăind, sub copaci.
Ascultă cum latră copoii gonindu-l...
Dar prinţul răspunse-ntorcându-se. - Taci.

Mai bine ia cornul şi sună întruna.
Să suni până mor, către cerul senin...
Atunci asfinţi după creste luna
şi cornul sună, însă foarte puţin.

Ştefan Augustin Doinaş

MISTREŢUL CU COLŢI DE ARGINT 



George Topârceanu

CÂNTEC 

Frumoasă eşti, pădurea mea,

Când umbra-i încă rară

Şi printre crengi adie-abia

Un vânt de primăvară...

Când de sub frunze moarte ies

În umbră viorele,

Iar eu străbat huceagul des

Cu gândurile mele...

Când strălucesc sub rouă grea

Cărări de soare pline,

Frumoasă eşti, pădurea mea.

Şi singură ca mine...

Dendrocopos major



Vasile Alecsandri

OASPEŢII PRIMĂVERII

În fund, pe cer albastru, în zarea depărtată, 
La răsărit, sub soare, un negru punt s-arată! 
E cocostârcul tainic în lume călător, 
Al primăverii dulce iubit prevestitor.

El vine, se înalţă, în cercuri line zboară 
Şi, repede ca gândul, la cuibu-i se coboară; 
Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit, 
Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: „Bine-ai sosit!"

În aer ciocârlia, pe casă rândunele, 
Pe crengile pădurii un roi de păsărele 
Cu-o lungă ciripire la soare se-ncălzesc 
Şi pe deasupra bălţii nagâţii se-nvârtesc.

Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă! 
În lume-i veselie, amor, sperare, viaţă, 
Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări 
Prin raze aurite şi vesele cântări!



Mai du-mă prin păduri, visule,
Aud codrul cum vrea să mă cheme,
Primăvară, tu mi-ai deschisu-le
Cărări acestor poeme.

Aud cum sufletul cade pe trunchi
Pentru a-şi cere iertare
Şi eu, rogu-mă, Doamne,-n genunchi
La codru ca la sfinte altare.

Căci codrul ne-a fost casa dintâi,
Când înfrunzea-n primăveri
Şi doina ne-a stat la cap căpătâi
Mângâind ale noastre dureri...

Ion Ionescu Bucovu

PRIMĂVARA

Mai du-mă prin păduri, dorule,
Să sorb aerul plin de răcoare
Şi albastrul tău, cerule,
Şi florile cu mirosul lor tare.

Să prind în mână fulgerul frânt,
S-aud cum privighetoarea mai plânge,
S-ascult foşnetul frunzei în vânt
Cum îmi trece haotic prin sânge.

Să văd pădurea cu razele reci,
Căprioara venind spre izvor,
Să mă pierd singur printre poteci
Cu inima plină de dor.



Hirundo rustica

Sitta europaea

Sturnus vulgaris

Carduelis carduelis

Phasianus colchicus

Anas platyrchynchos

        Ionel Căpiţă

TE-NALŢĂ, PĂDURE              

Din veacuri străbune pădure te-nalţi,
Podoabă a Ţării şi-a Neamului braţ,
Tu aperi o lume de boli şi de rele,
Pădure măreaţă a Patriei mele.

Te-nalţă, pădure, te-nalţă sub soare,
Leagăn al vieţii şi-a vieţii chemare,
A ta dăinuire e-a noastră izbândă,
Altar al fiinţei – de-a pururi eşti sfântă.

În vremi de restrişte tu casă ne eşti, 
De-a valma cu neamul şi tu pătimeşti,
Eşti scut de-apărare şi reazem în luptă,
Tu fruntea nu-ţi pleci, prefăcută-n redută.

Eşti soră, pădure, şi frate, şi neam – 
Demnitate-n picioare cu frunză şi ram,
Pădure, – minune ce nu-mbătrâneşte,
Alături de tine un neam dăinuieşte.

Altar al fiinţei, de-a pururi eşti sfântă,
A ta dăinuire e-a noastră izbândă,
Leagăn al vieţii şi-a vieţii chemare,
Te-nalţă, pădure, te-nalţă sub soare!



Nicolae Dabija

LĂSAŢI SALCÂMUL..

Lăsaţi salcâmul să-nflorească! 
Sub el, grăbit, n-aplaudaţi 
când floarea şade să se nască –
căci s-ar putea s-o speriaţi! 
Lăsaţi salcâmul să-nflorească!

Nici în tulpina-i feciorească 
nu bateţi cuie cu pancarde: 
„SALCÂMUL A-NFLORIT! TRĂIASCĂ" 
Nici nu-1 mutaţi pe bulevarde –
lăsaţi salcâmul să-nflorească!

Lăsaţi sa-şi facă lucrul său... 
Când stau mulţimi să se uimescă 
să fii firesc e foarte greu! 
Lăsaţi salcâmul să-nflorească! 
lăsaţi sa-şi facă lucrul său.

Lăsaţi sa-şi ningă floarea-n stele 
şi crengile să-şi vâlvorească, 
nu trageţi mugurii din ele, 
nu-1 ghintuiţi cu scoabe grele –
lăsaţi salcâmul să-nflorească!



Ionel Căpiţă

CHEMAREA PĂDURII

Veniţi-veniţi la mine,
Veniţi cu dor mereu,
Veniţi cum se cuvine,
Veniţi cu Dumnezeu.

Veniţi cu bucurie,
Veniţi şi când vi-i greu,
Veniţi din bătălie,
Veniţi la sânul meu.

Veniţi ca altădată,
Eu vă aştept cu drag – 
În lumea mea curată
Şi-n sufletul meu larg.

Dar rog pe fiecare
Să-asculte glasul meu:
Veniţi fără topoare,
Veniţi cu Dumnezeu.

Vulpes vulpes

Sus scrofa

Bison bonasus






