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Pe langa plopii fara sot 
                                                      De Mihai Eminescu 

                 Pe langa plopii fara sot 

                 Adesea am trecut; 

                Ma cunosteau vecinii toti –  

                 Tu nu m – ai cunoscut. 

 

               La geamul tau ce stralucea 

              Privii atat de des; 

             O lume toata – ntelegea –  

              Tu nu m – ai inteles. 



 

            De cite ori am asteptat 

           O soapta de raspuns! 

           O zi din viata sa – mi fi dat, 

           O zi mi – era de – ajuns; 

 

           O ora sa fi fost amici, 

           Sa ne iubim cu dor, 

           S – ascult de glasul gurii mici 

          O ora, si sa mor. 

 

         Dandu – mi din ochiul tau senin  

        O raza dinadins, 

       In calea timpilor ce vin 

       O stea s – ar fi aprin; 

  



      Ai fi trait in veci de veci 

     Si randuri de vieti, 

     Cu ale tale brate reci 

    Inmarmureai maret, 

               Un chip de – a pururi adorat 

               Cum nu mai au perechi 

              Acele zane ce strabat 

              Din timpurile vechi. 

 

             Caci te iubeam cu ochi pagani 

             Si plini de suferinti, 

            Ce mi – i lasara  din batrani 

            Parintii din parinti. 

 

            Azi nici macar imi pare rau 

           Ca trec cu mult mai rar 



           Ca cu tristetea capul tau 

          Se – ntoarce in zadar, 

 

          Caci azi le semeni tuturor 

          La umblet si la port, 

         Si te privesc nepasator 

         C – un rece ochi de mort. 

 

         Tu trebuia sa te cuprinzi 

        De acel farmec sfant, 

       Si noaptea candela s – aprinzi 

       Iubirii pe pamant. 



1883, 28 august/ 9 septembrie

 

La steaua 
                                                                    De Mihai Eminescu 

                        La steaua care – a rasarit 

                       E – o cale – atat de lunga, 

                      Ca mii de ani i – au trebuit 

                      Luminii sa ne – ajunga. 



                      Poate de mult s – a stins in drum 

                      In departari albastre, 

                      Iar raza ei abia acum 

                      Luci vederii noastre. 

 

                     Icoana stele ce – a murit 

                     Incet pe cer se suie; 

                     Era pe cand nu s – a zarit, 

                   Azi o vedem, si nu e. 

 

                  Tot astfelcand al nostrum dor 

                 Pieri in noapte – adanca, 

                Lumina stinsului amor 

               Ne urmareste inca. 



1886, 1 decembrie 

 

   Mihai Eminescu ( 1850 – 1889 ) a dat poeziei 

românești dimensiunile care îi lipseau înainte. 

Lumea în care ne introduce Eminescu este o lume de 

mare vastitate în spatiu și în timp și în care privirea 

cugetătorului pătrunde până în punctele cele mai 

tăinuite ale sufletului omenesc și până în cocepțiile 

cele mai înalte ale rațiunii. 


