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Ictopiea mapeasi Axicandps pmnapală, nsndă epa 

nspesa „Ismei ainui mii Qose cste ui uinuizeui de ani. 

"bmuvpsuiă la psezpită în India, mapele Ilop îmna- ' 
pată, wi cnpe amiazs-zi, îmuzpruiă mapele Dapie îmna- 
pată, iaps la Pimă îmnspruiă Meplikie îmnapată, ks totă 
amzcălă mi li topi Itpaii. lap la Mauedonia epa Filină 
Kpaizl, wi npecte Eginlă îmuzpruiă Nestinas îmnapată, 
kapele epa filocofă mape, fepmekztopiă mi uetilopit de 
ctele, mi epa alzia de msecipă, kzlă lsa ssnstenile mi 
delueama de la natps epi, adeks: gps], pinzl, mi sntal 
mi epa mapa li loals cenztoacs wi ulins de toalz dal- 
veapa lzmii! lap în mepile altopa epa totă foamete uli oale 
opele, wi sine mepgea acsnpa Isi Neslinană, nălă uatea 
sale lv [prea fapmeni, pwlea owlile ue făoiaă, wi ce 
pscinia, mi nă cuieaă ve ce fakz, mi mpe elă niminea 
n5'l& nstea sale, 

Atsnui ce adsnaps auci uatps kpai, la kpaizlă Agi- 
pilop, la snă ckasnă mi ce cfelsipe zikendă: kamă Bomă 
fae de Nestinană îmuapatală de la Eginiă? ks eat ksmă 
ne cepbiecue pepile noactpe, wi noi ns ne nslemă ce 
ne salemă ks el; de fapmeuele li; mi ama ckpice ei 
kapte la Dapie imnupată de iu Ilepciea întpu anectă kină: 

„Okpiemă noi nalpă kpai, kpaisi ABipilop, kpaizl A= 
panilop, îmnapalsi Hazzlsamilop, wi kpaisl Etionilop: pie 
mapele îmnapată Dapie de la Ilepciea, ka la snt Dsm-



nezeă al dmnezeilop, mi îmnapalsl. îmnapanilop, aueacia 
îi dumă în wmtipe îmnspzeniei tele khz ecle snă îmnapată 
anăme Nestinus, kapele atsla”i de fepmeksiopiă, ktă ne-ai 
lzată toate uăuzinyile noacipe, ii elă la oacte nămai mep- 
ge, vii mwn5 nămai owmtile cale, wi sate omtile li upe 
toate owmtile noactpe, te psormă ls kanetele nlekate nznz 
la nsmentă, ce ne dai ajstopiă, wi cila ta de la îmusps- 
mia ta întpă nztepe, ka ce'lă ckoatemă din papa Egintsli, 
mi ce usi îmnspspia la, îmnapală de la tine ks elă ecte 
clepn, wi fisopi nă ape ni noi ai tri ce fimi.* 

Dapie îmnapată uitindă kaptea, ce miepr de Nestinas, 
wi miloctiginds-ce la uepepea îmnapanilop, ctpsnez oacte 
mape, ui ce ckăl ncewi Dapie îmnapată ks cila Isi, mi 

„nopni acănpa Isi Nestinae la Egint, ipimigindă colzlă ceă 
la vei naipu kpai, ka ce le cnze kz a% nlekată acănpa Isi 
Neztinag. paii Bszind npe Colă, c'aă înkinată la mila li 
Dapie îmuapată, mi mepceps acsnpa Ii NeslinaB ks togii 
mi ce anpoaieaps de papa Egintalsi, wi pzăps Boepii 
Isi Neslinaz, mi alepez snă Boepiă anime Bepseliu la 
Neslinae, wi zice: o Nestinane îmnapate! ce wii ks ac- 
tpzi -dai zile msate nenipă năuine, 5 aciezi eatp mapele 
îmnapală Dapie, k toate cila li aă senilă la xolapăl 
uspei noacipe. 

„Neslinas zice: o dpagsl mie Bepeelim! nu sală oa- 
menii inzlgi pecsoaele, ue pitejii uei pănă; kz cantă piteji 
npecie vileji, mi nai npecte kai; iiapz tă te'ai cnzpieală, 
ve ns te teme nimikă, mepgi nsmai la mapgine, mi pine 
ctpaja akolo, wi ia mine ipimiie glacă, 7 eă Boiă tpimite 
kzpi upe la Bvepi cz ce orteack de oacte, mi cs ce 
clpsngr la Egintă. Dus aneacia, ce dscz Bepselim 
înanoi kă cipaja, iap» Nestinae fsks nimle Bpzjitopii, k5 
toni veapa mi 0 Bpcr întp'o tincie de ap, mi foks owti 
de ueaps, mi Brză Nestinas oactea li cuapie, mi ape 
Demnezeslă Iepcilopă la Egintă domnindă, mi zice Ne- 
zlinas: o pai de tine Eginte! în malul ani te secelimi
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mi sine nelpekămi ks îmiapalsl Nedlinap, mi de actszi 
fise'wi posi Ilepmilop li Dapie, mi nlsnce Neslinae îm- 
napată, mi ckpice kapte: „Ckpiă Bois lEgintenilop, nă nă- 
tslă pepda ce Brdă pesl Boctpă, ui mb decei de la Boi 
ssipsnă, mi Boi5 Beni tenzp de tpeizeui de ani, ini ckoa- 
teB B0i% din mena Isi Dapie îmnapată. Ii zic, pai de 
vela ue cnepeaze cupe Bpzjitopii!! ka mi uela ue ce 
pazime de smsp5, wi ksndă gsndemte cs ce odix- 
neacke, elă kade jocă.* — IIli nscr Ctema ne nată, mi 
kaptea ne macs, mi hkiemr npe evpeiepizl li, mii pacă 
gapea, mscteyele,. kanală, mi ce îmeprkt în xaine npâcte, 
ii emi noantea din Egintă, wi ce dscr la Filinăc-uetate 
la Mauedonia, mi ce fsks epzjitopiă doftopă, mi. midea 
întp'ănă lokă petpacă în uetate. | 

lap în ăpma Isi mepceps Eginienii la ksppile Isi 
mi nă'lă ocipr, ui gzcip ctema în mată, wi kaptea li 
ne macs, wi msllă nisncepr npe Nestinae. Uli zidips 
ctelnă milă Bzpcapr în hkinzlă li Nestinag, mii nscep5 
clems în kană, sii kaptea în mzsnv. laps Dapie îmnapată 
lsz Egintăl, mi ce întoape la Ilepciea. | 

lapr Filin, kpaisl de la Mavedonia, înks nspuecs la 
oacte, mimi kemzs npe Olimnieada îmnzpoieaca mii zics: 
eă ms dskă la oacte, ui tă feviopi nu fai, iaps aksma 
de ns sei fase feuiop nn Boilă geni de la vacie, ls nă 
Bei mai fi ks mine, ui o cepalr dslue, mi ce dscr. ap 
Olimuiada epa fpzmoacv fsps ceams, mi epa cteapns, 
feviopi n Îsuea.  Încz ea ce intpicip de auel ksBentă 
mi epa ckspsitp. apr o poaev a îmnspslecei wtiea ne 
Nestina Bpauisl, adeks Doktopsl, wi gpri: Doamns 0- 
limnieads ! ecte aiue în uetatea- noactp» snă Bpavi f6ple 
mape, ce'lă întperzmă  doaps ape epri de feviopi; iapt 
îmuzprleaca mn» poasa de gpasr la Bpauizl Nestinag, 
wii zics: Bpauizle! m'aă menală Doamna me îmnzpoteca 
doap5 ai epei de feuiopi. Bpauisl zic amă epsi de fe-
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Miopi, poapa mepez la îmnepzteacr, uli'i cuăcz kr elă ape 
epei de feviopi. 

Imuspsteaca kiems npe Nestinag, mi el mepes, ui 
o B5ză foaple fpsmoacs Îsp5 ceams, mi pri îmnsp5= 
teaca: o omsle! nstegei mie ce faui, ce nackă feuiopă, 
k% mie snt nlals îni Bois da. apr elă fs cegelală la 
inime de fpamscenele ei, mi zics: pzdă ks pa ce fie ks 
tine Amon Dumnezeă, mi nei faue kskoni. lapz ea zi- 
cs: liămă mii, ama ce fai; elt zics: peniBa Amon Dsm- 
nezeă, iaps is ce fii cingsps întp'o lacz, mi ce'mi apsui 
sua, mi ue Bei nedeace ns te cnapii. Ii ea apriz sua 
Isi Neztinag, mi mepes capa Nestinae la Olimnieada, nsp- 
tendă el; o îmepslksminte ks kanzlă de leă, ks nisioapile 
de Bsltsp, ks koada de acnidz, kă dose apini, na epa 
neagps, alta epa de asp, mi ama intpr la Oaimniada în 
kacr ui ctincs lmînapea mi ce kslkz ks ea; iapz dimi- 
neaga fs omă ka mi algii; mii zic: de actezi înainte 
ce ns ei Bin, nisi mied, nivi nimika cnspkată ce n ms- 
nenii, kz ai învenstă a fave kskon, mi Ba fi îmmapală a 

„toals lămea, npecte toni îmnapanii, mi ce'mi faui kilie a- 
npoane de tine, mi ce ms kiemi, kendă Ba eni Bpemea 
ce namti kskonzl: mii fekă kilie anpoane de ea, milă ui- 
nea foapte sine, mi ce păkspa Olimniada, 

«Pinsienstă Decnpe nawlepea asi Asicandps 

Mauedonă. 

„Oapa nautepii seni, mi ea kiems npe Nezlinas wi zies: 
oapa namlepei ecte? mi kzsts Nestinas npe clele ui zi- 
cp: CE ii nsuinlel cs n namii, ks ecte 0ap5 p%, Li 
ulanelile ns cas tokmită pe ctape, mi kpăgăl cts npe 
sn, mi zodiile n'aă nspuecă, mi ctelele cias npe lokă, 
mi de pei naiute aksma, tă pei namte omă npociă, ka ui 
alui oameni. Illi ea ins uspintelă nn ctetăpr ulanelele 
npe tokmalz, mi nzcks lskon, ui Neztinas îl$ ls în Bpa-
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u5, milă ine-keBzniz, mi zics: ce'i mănemă nsmele 
Alicandps. ÎIli el cas nzckată in lsna li Maptieina do- 
acnpezevea zi, milă les moama milă dscz la temnlslă Isi 
Amon, mi Anolon Dsmnezei, milă inekseentaps nonii, 
mi"! n&ceps nmele Alicandpă, gpeuemte ama ce kiams, 
cîpeemte Izepan, iaps pomznemte: mape alecă, kz epa mai 
alecă de kztă topi. 

lapz Filină kpaislă geni de la oacte, de la Dapie îm- 
napată, wi întp'o noante eză &nă pică, snde emia din koptă, 
mi meză dinaintea koptslii mi kiemz npe Apictotelă, uni 
cnsnea picălă filocofelii, mi zice: Bezstamă acts noante 
în pică, snde'mi adsce Amon Damnezei snt kskon mikă, 
mi zic: esksprle Filine! ks ai doesndită feuiopă din 
Olimuieada, mi noectindă el& ama, Beni snă Bsltsp mape, 
mi tpeks npecte Filin, mimi scz osl jocă, mi kzzs osl 
în noala li Filin: iapr Filin ce cnspie, mi crpi din cka- 
snă jocă wi oslă ksză din noala Isi Filin, mi kpsnsndă os], euui 
snă mepne mikă din elă, milă înksngispe mi ksndă Bps ce 

cintpe în 0ă, elă mpi la gspa li. Apiclotelă zics: 
Kpaisle Filine! ce wmtii ks Biczl să denlin Ba fi, ks avelă 
05 ecte nmsnislă, iaps auelă mepne milă ecte feviopală 
V5ă, mi pa la lsmea toate, mi la mowmia li ns Ba mai 
mepge.  Întp'aveia cocip5  Boepii de la Olimnieada, miti 
cnsceps Isi Filin, ke aă nzeckată Oaimniada kskon, mi ce 
Beceli Filin Kpaisl, mi năpuecz la Mavedoniea, mi ksmă 
caă anponietă emipr înainte toni Boepii ks dapapi, imi 
kă kskonzl, mi ce înkinapz înaintea li Filin Kpaisl: iape 
Isi Filină inei nvps de kskon, milă ls în epaur, milă 
gine-kăBenis wi zicz li: Bskspste ală doilea Iocif npea fpu- 
moace! ui aă înpelecă de auâcta Kpaii, mi Ipaklie îmnapată; 
milă lie mi Apictotelă ne Alicandps în span, milă si- 
ne-keBsntz, zikendă: ce fie mena ta npecte toni îmnapagii 
npe lme, mi mepceps la Filinzo-vetate, mi maltă ce Be- 
celi Kpaizl,
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lapp Filia. kiemwu mai tspziă ape Apictotel, mii ziez: 
Daciale Apiclolele! ce ei upe Alicandps mieă, ce'lă în- 
Beni kapte filocofiea ta, mi înmelenuisnea ta.  IIli'lă 
ls Apictotel milă înpoue kapte înip'snt ank Ilcallipea 
mi Ilcahmii, mi ce mipr Boiniuii de elg, ksmă întană ama 
de pine.  Întp'0 zi mepcs Nestinae la Olimniada ui zicz: 
îmuspsieacs Olimnieads! ce ziu li Alicandps, cs sie 
capa la mine, cel; însuă filocofiea mea mi kspesl nla- 
nelelopă, ctapea kposlsi, msletală Zodiilopă,  Namepele, 
Temeliile, mi uetipea ctelelop. 

Olimnieadei nivks aueacta, wi kiemr npe Alicandps, ui 
zicb: fotsl mieă Alicandpe! ieats ecte auectă filocofă 
foapte mape, mi vetitopă de clele, mi wmtiitopă de nlane- 
te, mi de kpăgsl vepislzi, mi miap fi goea ce înBeni.—IIli 
zice mămsca: cepatr msna Isi NestinaB, ui Nestinas in- 
k5 cepăis npe Alicandps, iapv Olimnieada mai zice: „mezi 
Dackale ! mi npimemie alg. wnă la line, mi avea nă o npi- 
venă Alicandps.— NestinaB zic»: ce sii Alicandpe capa la 
mine wi zisa la Apictotel; noanlea cete înswpă eă vetitopă 
de ctele, wi umeleizlă Ilanetelop, wi zodiile Uepislai. Alican- 
dps msn la amieaze-zi mepgea la Apictotelă la înB'sye- 
lsp5, iapr îndecapr mepgea la Nestinan îmuapată, ui în- 
B5UP În mlenle ani loai filocofica li Apictotelă, mi a Ii 
NestinaB  msndpiea Egintalsi. III înlp'o. zi cipence A- 
pictotelă doze cste de kzkoni de pbela Isi Alicandps, wi 
uăcs npe Alicandps npecte o. căt, ui npe Iltolomeiă npecte 
aliz cat, ce icnileachks nopokslă Isi Alicandps; wi elă îpks 
ui tokmi doze omii, de ce logip» kă căligi de tpectie uui 
ce pepe ks casii de lemnă, wi Bois Alicandps npe 
Iltolomei, mi cnapc oactea iii Alicandps, npe oactea li 
Itolomei. lap» Ajictotel npisea din foimop mi zic: 0 
dpagsl  mieă Alicandpe! de sai [i te îmnapală ue 
bine îmi Bei faue? Alicandps zicz: nz ipeBsemte a î7gr- 
dzi dapăl, fps nsmai sn kendg îli pa da Damnezeă, 
ieapr Bia de la uapă n ce delsngz.



laps întpo zi ce căi Alicandps ks Neslinae înip'sn 
foiuop înaltă, mi înagacz toatt filocofiea Ii upe sine, 
ui zice Alicandps:  Dachkale! toate mai îngapată, wi 15- 
te mtii sine, dapz aksm ce'mi cnsi din wine îmi ga fi 
moaptea, mii (5 kumă Bei mspi? Nestinas zict: wliă, de 
la ănă feuiopă als mieă Bois mspi. Alicandps gndi, fe- 
viopă ns ape: nede Boilă eă fi-sa aveacla, milă înnincs din 
foimopă giocă.  Atsnui opri Nezlinas: ox! cxfletelă mieă 
Alicandpe!  cnăcsp'amă eă, ks Boli mspi de la snă 
feuiopă als 'mieă, ii ts mie emti feuiopă, mi niminea n 
aă mtiătă, fps nsmai Olimniada. Desi ex mopă, ui cs- 
fleislă mieă a mepge la iadi, snde as mepcă topi zeii 
Elinemt. Ii Nestinas mapi, iaps Alicandpă aszindă a- 
uecle kssinte, ce cnzimsnis, mi ce nogopi din foimop jocă, 
mi ce dscs la mămsca mii cnscs ue fibkă. ks Nestinar. 
Mamsca aăzindă avela cat cnbimsnlată.  Alicandps in= 
ipese npe mmsca: ecie mie tats? iaps măm'sca aa 
cnăcs: ks'yi ecte tatz. INlilg ingponaps kă uihcle, un 
aueacia Filin ns mliea; act-felă ce ceszpmi Nestinas ală 
Egintelsi. 

Raasă asi Asicanops, Dsuinaa, nsmă caă nscuslă. 

Întp'o noante mepcs Komiesl la Filin, wi zics: îm- 
napate Filine! actszi fsks o ianz snă. msnză minsnată, 
ecte pomă, mi ks snă kopnă înipe speli de snă kotă de 
lsngă.  Filin aszindă aveia, ce mipr de kal minănată, ui 
îpămocă, ui Filia kpaizl nopanui ce feks gpajdi de fiep, 
snde sagapr îndais iana kă muză] în opajdiă, mi men- 
zală kpecks fpamocă, mi ce fzks fâpte p5ă; mi upe uine 
jdeka de moaple, akolo îlă szga, wi kalslă ks ps moap- 
te îl omopia, mi niminea ns ksteza c» ce anponie de 
elă, fsps nămai Homical Ii. | 

laps înip'o zi mepcz Alicandp la fepeactpa epaj- 
dislzi, wi sg msna npe fepeacipz, mi kalslă ce anponie
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de Alicandps, mi ce nlekz ka nă jenkă, mi penkeze 
învelinelă ks slsndepe, ka la Domnsl cei; iaps Alican- 
dps ansks mpe Dsuenal de kopn, mi de zpeke, wi nimikă 
n5'i fsks, mi elă de melte opi mepgea la fepeactps. laps 
întp'o zi mepes Alicandpă, wi ctpiksndă lIzkata de la 
epajdiă, năcs poală în kanzlă kalslii, mi maoa mil 
ckoace alapz, wi înksleks mpe Dauinal neînBamată, mi 
uleks afaps de nmoapis.  Filin ză aueacta din foimop, 
mi ce cnsimenit de kslon mikă, npe kal pă, mi ne'n- 
Bagată, wi noponvi ce înkalee topi Boepii de gpaes, mi 
ce meapgt dens Alicandps, mi ei înkvlekaps npe kai B5ni, 
mi agepi, mi alepgapt la noapia uetzuei, ue ce kiams 
Kspesa nainop, mi ei ctlspr akolo, mi le zice Alicandps : 
akumă Boepi ce alepgsmă kaii, mi Alicandpă emi înaintea 
Boepilop, mi nălă pszspt niminea se ce fpks, nămai ue 
ce Bedea npafl înaintea li, mi cocips la noaple, Wii epa 
snă nbptă adenkă de 15 koyj de lapg, milă cepi Alican- 
epă, wi cs cuepie Filin, mi zic: ksătaui în nipi ks sa 
fi mepilă kskonzl, milă kzătaps mi nai B5Z3p5, vi îlă 
zbpipz biindă de vweia uapte ka snă Bitează ui întp5 în 
uelate, wi Boepii topi deckalikapz, mi i ce înkinape Ii 
ka la ănă îmnapată, wi anoi îi 55Q5 kalslă în gpajdiă. 

  Filină zicp: Bvepi! ksmă gedeyi upe fiul miei we- 
zindă npe kal? camznbui kx Ipaklie îmuapatel, mi sitează
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npecie topi pitexii, mi topi se mipa de kskon mikă, mi npe 
kal me îngamată, mi cipeană ce mazr.  Filin zice: ce mtirţi 

Boepi ks Bai de uela ue ga Beni de akămă înainte ks ca- 
giea cnpe Mavedoneni, lim de Alicandps nepiea mi de 
Mauedoneni gonită sa fi.  Filin kpaizl dintp'auea zi 
ctpsnce o mie de Boiniui de specia li Alicandps ce fie 
ks elă, ce înpepe a czgeta, wi ce smsle kă elă la Benată. 

lapr înip'auea speme epa în incsla Delfinslsi mec- 
ipii fekste de lemnă ue o poate, mi epa akolo niute gj- 
teji, wi vine Bgpea ce'mi icniteacky itejiea, mi nopotfte 
din lume, akolo mepgea, ui ce logea ks ausi Biteji; ui 
de'lă tzea tzeiă epa, mii Isa kalslă, apmele, mi ue epa 
la elă totă. “ 

Alicandps aszi de auea poalz, de la incsla Delfinali, 
wi mepcr la Filiu, mi zicz: Filine, ce mr lami ce ms 
dskă la incsla Delfinsli, ce'mi icniteckă coapta, wi nopo- 
kălă.  Filin zice: dpagală mieă Alicandpe! ns pi ce kade 
pie ce mepgi la incasa Delfinălzi, kz emti înkz npe ts- 
nsp de uinuicnpezeue ani, mi akolo csntă siteji Evipeni. 
Asicandpă zicz : ce mr lami Filine ce mepgă akolo. 

Filin zice: Alicandpe ce fie în Boea ta denlină, mi 
te ds ks ajstopizl Isi Amon mi Anolon Damnezeă ce te 
întzpeackz, wi ce ei galseni mălui, de toat tpeasa ta, mi 
ce ei o căile de oiniui, nopzmsigi de Iltonomei, mi aate 
măate de kzaztopie de uels ei Ba tpessi nenips toni; 
anoi el înkzlekz npe Dauenal, mi nleks la incsla Delfinzasi, 
mi dakz mepcs akolo, înezpli de doze opi poata înip'auelă 
lokă, ui ewipr doi siteji pe nime Kalictenăcă, mi Lao- 
medocă, mi ce oi Alicandps ks Kalictenscă, mi tse 
Alicandps upe Kaaictenzc, mi Iltolomei ce aoBi ks Lao- 
medoc, mi elă npzesli npe Laomedsc. Alicandps lsz kalslă 
Isi Kalictense mi apmele.  Dintps auea uetate emipr toni 
de nmpisiea la Bileji Bni, mi ce mipa de kskonă tinspă
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ui suicr npe Bileji sviprni, mi ce iipa de fpamscenele Isi 
Asicandps. | 

laps akoao cta snă filocofă npe nsme Opanie, mi 
întpess npe Alicandps, wii zice: de znde eiti? mi aaă 
kai fimiopă emu? mi kămă te kieams? Eli zice: Alican- 
dps m kieams, wi cantă feniopală Ii Filin paisl. Filo- 
colslă zice ksips vetzgeni: amă azzilă de la dacaalăl mieă, 
kz Ba ce ieacs cazie de la Masedoniea, wi îmnapată de 
la Filin, mi ce mtigi ks auecia ecte, mi pa aăa lzmea 
Pi. mi iaps zic bip Alicardps, de Bei fi ti îm- 
mapată, mi Bei peni la noi, miloctin ce fii wpii noactpe.. 
Alicandp “zice: ns ku Boea mea, ui ks Boea Isi Dsm- 
nezeă uolă fi îmnapată, wi elă ce înloapce la Mavedoniea. - 

laps npe Filin îlş fskăcc nimte soepi de'wi lacace 
Imnspsteaca li, npe Olimnieada msma Isi Alicandps, mi 
lss alts îmnzpsteacs.  Alicandps aszi de aueacta npe ka- 
le, mi ce msnie, iaps li Filin gine îi ups dak azzi 
de Axuicandps ks aă Benită, milă kiems la macr, milă 
nsc5 Isngt elă, milă întpess: k&mă ai nilpekstă akolo? 
laps ănzlă din soepii ue feuăce npe Filin de'wi gonice 
pe îmnzprteaca, gpri: Filine paisse sksprte! kr ini 
adasemă alts îmnsprteacz Băns, ui îngeleant, kr ueea- 
laliv epa în fante psle.  Alicandp» aszindă aueacta zice: 
ns noale fi aueea Filite nsnz oii fi că piă, mice cks- 
I5, wi pskni ka snă leă, wi ls &nă ckasnă mikă, wi 
losi upe avelă soepiă în kană, de mpi în lokă, mi loBi 
ui npe altslă, mi în lokă mapi ui avela, iape ueilalni 
cvpiea din foimop jocă frpr de Boca lop. mimi fpengea 
mznile, wi nialoapile. lapr Filin ce enbimbuiz, mi lpimice 
ce sie Olimnieada msma să Alicandps, mi tpimice în- 
dzpsiă npe ueealalts Kpteacs, wi mal nitpelks doi ani ks 
Olimnieada, mi elg kszs întp'o Boals rpea, iii zeks &nă ană. 

lapr Tatapii aszindă ks zaue Filia, ce ckalapr ks îm- 
napatslă lop Altalmiu, ks yinzeui de mii de Talapi cnpe 
Mavedoniea mi cupe Filin Kpaiza, ui aszindă Filin ce cksp-



i mall, uli kiem upe. Asicandps, ui zic: $pisl mică 
Alicandpe ! actrzi ecte spemea aueea în kape n'5 În5ol- 
nsBiiă, iape Tataii in acsupă noactps ce npede papa 
noacipa mi c'o pobeackr, mieă ns notice mepgă la per- 
BOlY: iapz ts folsl mică ce te ckolf «ce ei zere mii de 
Mavedoneni aleuti, mi ce mepgi înaintea lopă, ce te Bapi 

„kă Taiapii nenips momiea la, wi nenips mapa (a, ce nă 
niepză papa, momiea mi domniea. | Sa 

Alicandpă ctponce tpeizeui de mii “de dameni alemui 
mi emipb înaintea Yatapilop mi ce anponieps de ei mi 
mepceps încămi ickoadv la 'Tatapi ii Bpză poeiniui, mi f5= 
pt ciprji, mi mepe» “la Mauedoneni, mi le cnscs kămă 
îl Bsză, ii ce dace noaniea mi fvkipr fokspi mălte îmnpe- 
jspsl 'Tatapilop, mii lonipz noantea de tpei umpui, mi de= 
tepe în tpmeige, imi in timuane, iapt 'Lalapii ns mlieaă ue 
ce fakz mi Bszzps fokzpi mslte îmupejspsl lop, mi ce 
cnvimsntaps. laps Mavidonenii învenzpr, al tea ripeksmă 
ce lae, mi uiur în zis tepe dosezevi de mii, mi le 
nepi wi îmnapalsiă Allalminni, mi npinceps tpeizeni de mii 
Bii, mii ckoaceps la kmnă, milezice Alicandps: Bo! Ta- 
tapilop! ial lz B'aă nepilă wi îmnapalsl noctpă Altal mir, 
ui npe Boi B'a5 dală în mwua me, mi de e seyi înkina 
mie, mi poi mi mapa Boactps, mi ce pt dai Domni de 
la mine, că 87 Boiă laca; Iapi de ns Beyi înkina mie, 
B0i togi csnlegi nepiui. — Talapii opzipz: Kpaizle  Alican- 
dpe ! de speme sc no niepdemă îmuapatal nocipă, mi npe 

„BOi neai npincă, noi ne înkintmă pie, mi noi, ui uapa 
noacipr, ui ne năne îmuapată, ui noi ce'i dimă Xapaui, 
Alicandps le dele Domnă upe spal cei Fpanka foapte 
pitează, milă tpimicz ks 'Tatapii în meapa lop, iapr Ali- 
candpz mepce la Mavedoniea, dapz n mai coci. 

lap5 Anapxoc îmnapatzlă de la IIelagonită, aszindă 
kz mepgă 'Talapii cape Filia la. Mauedoniea, îi 'ckpics kap- 
le: „E Anapxoc îmuapată al Ielagonitslăi, ckpiă la 
fpatele miei Filia kpaiz], canatale wi ieogs,  Amă înge-



lecă ke sină Tatapii acenpa ta, iaps ce uutii Domniea la, 
km Boiă peni ajălopiă li oacte, în zeue zile poiă fi akolo.€ 

laps Isi Filin foapte ine“ npă. Anapxoc îmnapatalt 
ipeksce oape kendă ne la Filiu, mi ce uinclice foapte zi- 
ne ks Filin, mi Băzsce alsnuea Anapxoc îmnapatel ne 0- 
limnieada fpsmoacr, mio îndprgicz, mi niminea ns mtiea, 
mi ce ckăls ks oacleu Isi, mi ce fsuea a mepge ajatopă 
li Filin, iaps elă ce dauea ce anzue upe Olimnieada, wi 
el; mepes uns la Masedoniea, wi nolti ce meapor Fi- 
lin kă îmuspsleaca, cr ce adane la lemnă. Filin fe B&= 
kspocă, lz ns mliea sikleniea Isi. Alicandps epa la 6c- 
te, iapt Filin nopni ks Olimnieada, wi emipv toni la l'smnă, 
iapb Anapxoc ansks upe Olimuieada, mi ce întoapez îna- 
noi, Filin apă mi elă usyins oacte, sp cr ce salr ks 
elă, dap ns ustă, wi înks îlă peni pe Filin foapie pră, 
mi caă dăcă Anapxoc 5 măma azi Alicandpă. — Atsnul 
coci ui Alicandps de la peceoislă Tatapilop, mi cnăcepr 
Isi Alicandps, wi zicepr: Alicandpe! iat Anapxoc îmna= 
palălă Benitaă ks oactea Isi, îmi sBiVaă npe tatzlă tză, 
mi lăaVaă upe Olimnieada mama la, mi aă lsgilă kw iea. 
Alicandpă  dossndice kai păui, mi apme sine de la 'la- 
iapi, mi alepgapr ks zeve mii de zileji gsni npe kai 0- 
dixnipi, mi lapz în goans upe Anapxoc îmnapatală, milă 
ajsncepr fps gecle, wi lovinds'lă cnapee oaclea li, mi 
npe elă îl& upincepe Biă; mi mălui kai ni ui apme lsa- 
p5, wi adsceps ne Anapxoc la Filin, mi zice Alicandps: 
Filine iats ppajmauală te, wi ce chel Filia Kpaisl mi 
jănrie upe Anapxoc îmuapalală, mi akolo mspi.  Anoi zi- 
ce Filin: macz căfletslă miei la iadă, mi Isi Alicandps: 
ce [ii ine-kăpentală de Damnezes, wi de mine, mi ce 
fie m'sna ta upecte topi. Filin mpi, Wilă îngponaps kă 
mape uincte +no7 NestinaB îmmapatsaă, tatslă li Alican- 
ps, mi ce crezpui Filin Ipaisi în lsna li Mai în do- 
vecnpeze“e zile,



Azicandps „pn epscis 0e . uienlecnpezeue ani. 

Alicandps ce nsce în ckasnslă tpivnicsă la Mauedo- 
niea, mi tpimics kspui upe la toate uetzyile, la 'Tatapi, la 
Ilelagonită, mi npin Mauedoniea, cz ce ctpsnex toni Kpaii 
domniei Isi mi poeții Isi, la Filinăc-uetate, mi ce cipenceps 
toi, mi Fpanka îmnapatălă Tatapilop. Alicandpă mezindă în 
ckasnslă iztsniceă, epri la topi uei mapi mi miui:  Boi 
domnilop, ui soi goepilop, Bois zikă, mi Boiă ce Bz în- 
tpesă eă de cfală, mi ce'mi dani, mi ce ms cfstaini, ks 
iat &papilopă, îmnapatslă Boctps mi tatrlă miek Filin ms- 
pi, mi eă tens5p pemrceiă în ckasnslă zi, dapr mie kumă 
ziseni ce domneckă? kz tatei mies ins îmnspouiea ksm 
ipesăea în zilele lj.—Ei ziceps toni: Rpaiale Alicandpe! 
tolă omală ce'i lpuitige la tinepeme, ka ce aisz. la Fs- 
tpsnepe cs ce udixneackz, kw csntă uinctite. 

Celesnsc zics: Hpaizle Alicandpe! îmusp'spiea ce pi- 
ne ks oameni mălui, ks cfatslă evlpenilop, mi k întpera- 
pe. —- Anliox Boesodslă zice: Kpaisle Alicandpe pecs6- 
ele fakă îmnapayii uei mapi, mi la svipinepe ns ce sală. 
— Anligon zice: Kpaisle Alicandpe! tpesseume ce mep- 
gemă noi upecie aluii ce ns ie algii npecte noi, kzui 
kstă ne zesobimă noi, alui nă ce Bop zesosi a Beni npecte 
noi, vi maj sine ecte întziă, de kst& anoi, — Iltolomeiă 
Boesodslă zice: lpaisle Alicandpe! ce fauemă - kzatape, 
ce ckpiemă owmtile, ce msnemă Boeozi, Knilani, Cs- 
tau, mi Balaji, ce fauemă cteagzpi, wi ce nmsnemă npe 
cieagăpi naseze, cs ce mtie la uine clsjimă. 

Lai Alicandp ulseă auecie cfatspi toate, mi tpimic 
kzpyi npin toate opamele, cs ce cipenre memtepii topi, 
Saspii, kpoitopii, masezapi, wi călimapii, ce sie la Fili- 
năc-uelate.,  Devi ce clpencepr toi din toate nspuile, imi 
noponvi Alicandps, ce fak faspii koi$spi, mi casiepil ca= 
Sil, mi nagezapii uagezi, mi călimapii clipi, mi kpoitopii 
cleagspi, mi ce nze ckpicopize toate npe ctearspi, minpe



uagezi cemnslă li Alicandpă: aueia fs.  Acia cz ce rr- 

teacks totă omală ce'i fam apme Băne; devi ce fsks kr- 

stape, ckpicepu cactea, mi uăcepr  Boezozi, Evnilani mi 

cătami; topi meiicpii lskpap întp'snă ană zisa mi 

noantea, mi ce gli de pecsoiă. 

Dapie punnapalsaă. 

Mapele Dapie îmuapală, azzindă ks aă mspilă Filin 
Kpaislă de la Mavedoniea wi. aă pemacă kskon tîntp, aă 
tpimică colă mi kapte npe ltandapkscă la Mauedoniea la 
soepii Isi Filin.  „l& Dapie îmnapalzlă npecte togi îmaa-. 
panii, mi mai întokma ks Damnezeă, i lminală tokma ka c6- 
pele, mi Dsmnezeslă ilepcilop, îmnapatziă îmuapanilop, mi 
Domnă al tetspopă Domnilop, ckpiă Bois Mauedoneni- 
lop, kapi căntegi mai mapi, soepi Isi Filin, ce muigi ks 

-amă înpelecă li aă mspilă îmnapalslă soctpă, mi a pe- 
macă kskonă mikă, wi mie îmi nape pri de Filin, mi'mi 
ecte mils de kzkonsl lzi, mi ama îmi cite Boiea celă ipi- 
miteni la îmnpvuiea mea, ce fie uns ba fi de Domnie. 
Dsnz auela iapr îlă poiă lpimite la mowiea li, iapr B0- 
ăr B'amă tpimică, ce Br fie Domnă landapkscă, mi ce'mi 
tpimitepi xapauiă, mi oacle kwudă ca tpezsi, iapr npe fe- 
siopslă Ii Filin, czl& tpimitepi la mine, k toate. cteags- 
pile I&i, ce clăjiacez nopnii mele, ks csntă la mine 40 de 
feuiopi de îmnapani, mai mopi de kzlă avela, în altă felă 
ce ns faueni.“  itandaplkscă mepce la Mauedoniea, mi ce 
dece la Iltolomeii Boenodslă, iapr Htolomeiă mepce ks 
elă la Alicandpă, mi aszindă ks gine colzlă lă Dapie îm- 
napalslă, ce fie elă înmapată la Mauedoniea, Alicandps 
wieză în ckasnslă tpipniceă de azp, iii năce ctema în 
kană, wi asea Boinisi linepi înnpejspală joluzlsi, topi kă 
lanpăpi de aspă. Dei Beni Ilolomeiă ks colsiă li Da- 
pie la Alicandps, ui ce întinape ls Alicandpă, mii dete 
kaptea, iapb Logofzislă o ueti, mi Alicandps aszindă, ce 
msnie, mi cuapce taplea, mi zice: „us ap tpessi lsi Da-
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pie ce gprieackr ks nivioapile. mila kan ce n kazte, kp 
nă căntă Mavidonenii ama kzmă îi mape li. | | 

Ce dsce colslă la gazdy, lap- Alicandps ckpice kapte 
aa Dapie. „E Alicandpă Biteazală, mi îmnapatală Maue- 
donjei, ckpiă pie Dapie canatate, mi'ui mslmsmeckă de kap- 
lea kape misi tpimică, mi ue tengpijenti de papa mea? 
wi ape mine mx nofieniti isnpă ce clajeckă noppii tale, 
mi ce my xpeneiuti; iapz dak mr cokotemti kskon milă 
4e ese nins, lacems n'zn% Bolt îngepha de la pipa inai- 
uii mele, wi anoi Boiă Beni la line ce ms Xpsnemti, iaps 
npe Kandapksc ce ns'l& mai tpimipi la Mavedoniea, ks nă 
ilă pei mai pidea, kr Mavedonenii n căntă ama fps kan, 
ksmă îni nape pie.“ E 

Alicandps uincti mi dpi npe colă, mii dete kaplea 
ce 0 dskz la Dapie.—Dapie vetind'o înuens a pide, iapb 
landapksc zice: „îmnapate! ns. ipegse ce pizi de nimte=I= 
kspinle ka auectea, kr eă lol îlă Băzaiel fs kaon tensp, Da 
dap mintea îi fs de ezipinăt. laps Dapie kemsndă pa 
allă Boepiă, ansme Kalidonsc, îlă tpimice npe auela la 
Alicandps, ui” detepr jskzpii miui de tskon, doze poli- > 
dele cz ce joave: dose pakle, doi cani de makă wi kap- 
tea Îi. „E Dapie îmnapatală mi Dmnezeslă Ilepuilopă, 
ckpiă la tine falsă mieă Alicandpe canatate, ce “milă -kz 
n'amă utislă kz etuti algia de îngelentă, dap te-amă în- 
uelecă la coliea din tziă, ui ce mii ks îngelenuisnea _ti- 
nepilop cksply ecte, ui iale kz mamă tpimică jakspii, mi 
kspsuă ce te joui ks kskonii, p'amă tpimică dose pakle 
demapie ce le amnli de Xapauiă, dăoi caui de makă ce'lă 
nămepi, ka ce afli nsmepală omtilop mele, apr îs kspendă 
ce'mi lpimini xapauiă, kw de ns ei ipimete pei Beni le- 
gală la mine. ia 

Kalidonsc mepes col la Alicandps, apr asecta: mezs 
în jenslă lei de asp, mi ks clema în gan; colslă dete kap-- 
tea ca Isi Alicandps, mi el& uetind'o hireli „pase: 077 ? i 
zice: „0 ne-cokoti ie! mspipea ta dilelltapie 1, te ha, PR e-cokotite Dapie n pipe CERU ti ie) 
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Dămnezeă te uotpiseuti, iapă mie îmi napi ks niui snăi 
omă de npe iismsnlă ns te Bei nolpini.“ 

Alicandpă înueus a poade malslă, cuapes paklele, mi 
upe colă îl tpimice la gazds; el ckpice napte la Dapie: 
„Canatate! ce wmtii kz de toate uinclea ai foclă, iapt a- 
kămă ai ajsncă minte de kskon, ks aveacia ue mi-ai tîpi- 
mică is mie, t'mi ksgepi eine ce fiă îmuapală a toate 
lumea, ks avecte poate csntă nsmznislă, mi ksmă ce în- 
erptemte - nsmsntslă, wi auecte doze poate, ama te Bei în- 
Bepti tă înaintea mea. lapz pallele ti mi le-ai ipimică 
dapă, mi makzlă eă lamă pocă. E îni ipimită o tpaicie 
de ninepiă ce'lă pozi totă, ce Bezi Mauedonenii kiă csntă 
de izpi, mice mtii ks Mavuedonenii csntă lei, iap Ilepcii 
căntă oi; ui te poră ce'i ii prcspitălă ks Ilepcii tsi.“ 

Alicandpă noponvi, cs ce ciprngs toate owtile li, 
npe ksmuzlă Filinscălzi, snde penipr toni soepii mi Ma- 
vedonenii ui ce aflapr ontăzeui de mii de oacte, din ka- 

pe zeue mii de Mavedoneni alei, mi el tokmi oitile mi 
ce gsli de pezoiă ks oacte mape. O 

Pecdoisa asi Aaicandps Mauedonă. - 

Întp'aueea speme încsflsndă Dsmnezei npe Alicandpă 

îmnapatălă, elă nupuecz întziă ks omlile la uetatea Colon, 
mi pă ce cnzimzntapr Colonenii de els mii tpimice aap- 
te: „E îmnapatslă Apxidon la mapele îmnapată Alican- 
dpi Mauedon canatate, mi poe esns ipimilă îmnrpsuiei 
tale, mi dakz azziiă de îmnzprniea la, mie cine îmi nt- 
pă kr teas mspilă Damnezeă îmuapută. Noi ks tine nă 
ne gomă gate, ue noi ne înkinsmă mspiei tale, uincte fa- 

_ue-Bom kztă ne ea fi nălepea, mi tpimicamă npe feuio- 
pslă mieă ansme Ilolika ks dapă de uele ue ce aflz la 
NOI, Wi ce cepeimă îmuzpzniei lale, iapr npe noi ce ne 
lami npe îmnepsyiea noactps, wi noi cei tpimitemă npe 
ană Xapauiă, adekz dape kzlă pei nofii, mi ce le miloc- 

.



— 19 — - 

tiemti cnpe noi Alicandpe, mi de'mi Ba fi Boea, Bomă e= 
mi la înkinapea ta.* 

Awa tpimice Apxidon îmuapalzlă, npe feuiopslă ceă 
col ks dapă mi ns apte la Alicandpz.  ElY uetindă kap- 
tea, npimi dapal săkspocă, mi de fiviopelă lui Apxidon ei- 
ne! nspă, milă ls5 la el&. Alicandpă îi ckpice kapte:. 
„Ckpiă uie fpatele mieă Apxidon, îmnapată Colonslui, ca- 
natate, mimi nape sine de dapă, kumă ce zise, nansuă 
maenală nsud noale lise cadiea, iaps fisiopală tră de ac- 
tszi Ing mine a fi, mi tă îmnspsqemte în nave, wi'mi 
tpimite xapaiă o cale de mii de galseni nmpe ană, ui 
kzte zeve mii de siteji kzlapawi înfepani, mi fii censtocă 
kă topi oamenii tzi.% | 

Alicandps de akolo mepcs la Atina, mi Bsză k5 e- 
pa Alina uelate “mape, îmnodosite mi înfpămăcenats kă 
de toate fpumăcepele lsmei, mi o jădeks doienpezeue fi- 
locofi, mi îmnapată ns apea, wi ea domnea wepile elinemti 
toate.  Cocindă Alicandps cant uelate, aszipe Atinenii, 
mi fkăps cfată înkinacegop, aă ns, mi opri nă filocofă 
a nzme Colponie: „Bine ecte noăs ce ne înkinsmă li 
Alicandpă, ks ecte îngelentă, wi miloctină, mi elă lsz pa- 
pa Midiei întp'o zi, mi zuics npe Kpiză îmnapatslă iapzl 
întp'o zi, mi de akolo mepes la Colon, mi i se înkinaps, 

„i nimika n le fekă, ui msdă upe lokă în mave, Noi 
de ne pom înkina Îzi niui în uetate el nă Ba intpa we Ba tpe- 
ve la Psm.“ lapz altă filocof zice: „De kndt e A- 
lina vetate nisi nă îmnapală n'o nsts Isa, niui auecla ns 
o Ba Bale, kt oape-ksndă genit'aă Dionicie îmnapatală ks 
toals nztepea Îsi, mi ns o usi Isa, ui c'aă dacă ks ps 
mine.  Benitai Chkindip îmnapatelă ks Chinii, mi ns o nătă 
Bale, vi înks Paă gonilă uetenii nsnz ue c'aă înekată în 
Mapea. Vi ns tpessemte ce ne înkinsmă noi feuiopalsi 
Ii Fiain, ts nă wutii ue spbemti, kz snde ecte minte mzl- 
(5, ui nessnie ecte mslte. IIli Cofponie filocolslă ce 
păutint, wi upecte noante emind din velate, mepce la A-
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licandps de ce înkins I&i, cuzindă”i toale de pendslă ue- 
VByil. | 

Alicandps ipimice Col în uetale npe snă latap, fspr 
_kapte, wi tatapsl mepce, mi zice: ama B% zise Alicandpă 
îmnapatălă, ce sr înkinagi Isi, cei dami xapauiă mi oacte 
mpe ană, îapr de ns ps Beni înkina de soe, noi Bi Beni 
înkina de nenoe, dans nagăiz. laps ei nă îngelecepy 
limea li, ui i ketapr ănă dpagoman, mi le cngce ue ziue 
Colzl, iaps veisgenii ce msnieap», mi tbepe kanălă dpa- 
gomanslsi, wi zice Colzlsi: date mi cnăne Isi Alicandps 
k» nă pa fiîn Alina îmnapată feuiopală li Filin, ui înk 
kamă aă Bpălă a5 penilă, iapr kmă pa npea nă ce na 
due. . | 

Colzlă ce dsce de cnzce totă ue fe. Alicandps ce 
mrenie, mi zice: ce palr selatea de tpei PEpUi, ti Bwin- 

dă la uetate din kotpo epa Mauedonenii mepg6ă crgegile 
ka nloea, mi ueipuenii ng nzieaă poida, ui demkiceps noap- 
ta, ui nrorolipre octamii în uetate, iapr vetpuenii năcepr 

jap de nămks, mi o anpinceps, wi nepipr zeue mii de 
omteni kă uinui cate de Mauedoneni.  Anoi mepezla 0- 
gai, năceps cipâjs, mi feksps cfată mi zice Diogen fi- 
locofală: îmnapale! uelatea kă cila nă o pei la, kr csnlă 
doze căte de mii de oameni în uetate. Yi ce fayemă meu- 

temăgă cei ckoatemă din etate, lipi pomă pate ks ns uutiă 
p'ondzeala la pecnoiă. 
__ Alicandpă zice: ce adskr o mie de soi, mi zeue mil 
de oi, wi ckpice kaple:  „Eă. Alicandps ckpiă Boăz A- 
tinenilop, ce imlini ke amă Benilă la Boi ce Br Bală ue- 
tatea, iap» act» noante Benips Damnezeii Bomipii la mine, 
ii m'5 veplapz toaple pă nentps Boi, mi akămă ce mtini 
k> m'amă întopcă la Mauedoniea, mi amă lacată Damne- 
zeilop Bomipi o mie de poi, mi zeue mii de oi, ce le fa- 
vepi jepifr. “mi uzce laptea înlp'snă lemnă înaltă, mi ce 
întoapce îndspentă zeve mile de lokă, i ce acknce ou- 
tile întp'o nsdspe, năindzce în tpei lokspi. Diminâga ue!z- 

|
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genii ksălap5, mi n Bezăp5 0aclea,ui Bzăp B0i mioi, 
li: kaptea cla căc; ei euwindă afapr, zicepr: „fagitaă A- 
licandps de fpiks,“ mi înveusps al goni topi ks mikă kă 
mape, iapz &nă kalapau din uetate ctpiga: „Ns goniui npe 
Alicandpă, lui eă amă Bpzstă acts noante în pic, kz e- 
pa cemanală gpră npiu uetate, mil; cesepa Mauedonenii, 
ue'lg korită, ui rela Alicandps kalape npe snă le npin 
mijlokală vetryii, + 

Dap netspenii rizlă pagpe în ceams, ui gonips upe 
Alicandps nzns îlă djsfricepi.  Atinui Alicandps emindă din: 
uwsdape, detepr în tpimins, mi în limniiie, mii losips snii 
din depsntă, snii din mijlokă, algii din nainte, ui uetsue- 
nii ce cnzimtntap» foapte tape, mi ns mlieaăue ce fakr, 
ui îndenspr a lsgi nsns la etate, iapr Mauedonenii tziea 
în tpenuii kămă ce tae; ce amectekaps sănii ks alpi, mi 
atbta ce tpeapr, k5lă zpuea ka fpenza ui icapea, mii kal- 
ka kă lkaii ue  nedectpami nzns la uetate, mi djipincept 
mi uelatea, mi apce lemnlslă uelă mape, nde epai Dari- 
nezeii lop, wii zice Alicandps: „de anifi poi Damuezei nă 
ajji apde,* Emindă msepile decnlelite, mi cospitate upe 
ospaz, ks fetele mi kă koniii, ctpigaă: Alicandpe miloctigeni- - 
tite cupe noi! uii cteige folală. 

Alicandpă &msla kalape tipe Dusital, mi nă nălea 0- 
npi npe Manedoneni, iaps uetsyeiiii clpigaă: miloctisenutite 
Alicănidpe ! ks ne înkinmă pie, noi, mi uetatea noacips.. 
Alicandpă ckoace owlile afapr, ui ctsnce fokslă, uii ata 
moăpte c'aă fekată, kzlă n'aă măi toctă-din înuenstslă A- 
linii, îmi ce înkinapz dăiie nagsrs, lipeksmă zice Alican- 
dps, ui alsnuea li mai cnce: „Bai de uetatea ue o jă- 
des mălui! uii pai de auela ue nz ackălti de Doninslă 

inji6leută! ua mi Atinenii, sie n ackăltaps de Cofponie 
liloc6fslă, ks n ap fi rivuilă ue wzuipr.  Ilentjs aveea 
ziue Tlpopolală Colomonă:  „Ilpe oms.ră inwenentă cena 
JUidpăneruli, ns mai „ecne ecle wie, wi mai Gihe fiș 

„Piuiţe densă a uspla ne smsp o nedljs mape. Genală
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is ReOsnsaă a Cea gină.*  Atlsnuea ulsnceps  Atinenii 
kz glacă mape, mi ce aszi upecte toatz limea de psslă 
Atinenilop, mi toni Domnii mi kpaiii Elinemti ce cnzimin- 
tapt, wi mepcepr la Alicandps, ks xapauiă de zeue ani, 
mi atsnuea le zice Alicandps: „nsns ns crapul FANA, ns 
tspue conue.% | 

Elg mezs akolo sinui cnpezeve zile, mi anoi năpuecs la 
Prmă, snde'i emips înainte nimte Kpai gpeuemti, Kpaislă 
de la 'Tpokiniea, de la Amopea, de la Delmana, mi de la 
Tpigaaa, wi ce înkinaps Isi Alicandps toni, mi adsceps da- 
păpi, mii Xapaviă, mi ce Becelipr akolo msltă, mi ce ds- 

_ceps npe la gepile lop, almii mepceps ks Alicandps, 
mi deteps xapasispile mi owtile, mi ce aflapr o cats de 
mii de kalapami, mi sinzeui de mii de nedectpami, mi mep- 
ceps la Psm. Pzmlenii aszipt mi ce tspespapz, mi el 
înks aBea doicnpezeve Cfetnivi de jsdeka Pzmală, mi fr- 
kspr cfală, înkinaceopaă nă ce op înkina Isi Alicandps 
wi ziceps, crce poage Dsmnezeilop, mi mepceps la tem- 
niz, wi fskzps psg5 li Amon Dsmnezeslă lop, wi li ce 
apzts în Bic, mi le zice lop: „Boi Psmlenilop, Boi 8% în- 
kinagi Isi Alicandps, wi ce'lă aacani ce intpe în uetate ks 
mape uincte, ks Alicandps ecle feşiopală miei, mi elă ecte 
îmnapată npecte toni îmnapagil.e 

Pimlenii emip5 kă mape uincte, ks matps mii de Bi- 
teji topi îmnlstomani, înkoifapi, lsminsndă ka coapele, wi 
zicepr: Bine ai senilă Alicandpe, a toats lmea îmuapală! 
Dent aveia emipr ks dose mii de fete îmuodosite, toate 
ne kai alpi, ks xaine pomie, kg nănsni de a5p, mi ce în- 
kinaps Isi Alicandps, mi zicep: mălui ani ce tpseiuti îm- 
napate Alicandpe a toatz lsmea! 

Alicandps dak Bz ama, zice BoeBozilop mi Dom-. 
nilop, ce'mi tokmeacks omtile, «i mipag&pile înaintea li, 
topi ne pendă. Mepgsndă kalape npe Dsuinal, ks ciema 
în kană, mi zicep în tpîmeige, în căple, wi în timuane, 
mi mepgea la Pim.  Hamă ce anponiea de velate, ewipb



atpă, mii de opoueni, topi ks cteagăpi de finikă în ms- 
n5, mi ce înkinaps li Alicandps, mii ziceps: Bine ai 
genită Alicandpe, îmnapate a toatz mea! mai emip5 doze 
mil de Iloni topi ks fsklii anpince în muz, mi ks ka- 
delnipe de asp, milă întimainaps, mii ziceps: mălai ani 
îmnapate ce tpremti!  Elă intps în uetate, mi mepce la 
temnlzlă Isi Colomon- ue îl& fzkupz Casela îmnspsteaca 
copa li Colomon, ue ce zis€ Cfinta Cfintelop, mi ce în- 
rinap5, mi meză Alicandps în ckasnzlă Ptmalsi. Învens a'i 
coate dapspi, o mie de slide de azp, miice apzir ala- 
toma mi nagsza zi Colomon, totă ks oki de mwepne, wi 
epa în tpenca lipei nietpe. ue aBea (12 tokmele mi toate 
-soalele le Bindeka; mi ctema îmnzpstecii Caelii vea de msltă 
npeu, mi snă fapij, adik snă kală als, ks maia de diea- 
mantă, mi de unele de acuidz, mi caziea Isi Apemlescă 
Kpaisl de la Tpoada, mi căliga Isi, de ocă de elefantă, 
totă ks mspgrpitapi, mi maesza li Ilatpiuie îmnapatală, 
înslits ks niele de acnids. 

Avuectea fs dapă îmnsprteckă, mi lzspe kaptea lei 
Daniil Ilpopoksl, mi uetips:  „Rzendă Ba fi kspeal anilop 
vinui mii mi duze cate, emisa Inopogsl, mi Ba goni ne topi 
napdouii de la ausc, wi Ba mepge la pepeeuele uelă mape 
ve'i ajsngă koapnele nzns la vepiă, mi jsngie'lea Inopogslă 
(pinoveps]) la inim's, mi ce Bop kzipemspa tâte limeele în lsme. 

 



Alicandpz întpes, de uine Spremle aveacta ? ei zi- 
cepb: îmuapale! ama ne uape noăz ce fii tă avela. A= 
licandps zice: ns ks Boea mea, ui li Boea lăi Dărânezet, 
laps akolo cta snă filocolă, wi zice: îmuapat! aua te 
cnăne: napdoimii (uanteps, pică)esiă Kpaii de la ailzec, iapr 
pepeenele ecte Ilop îmnapatslă, iaps Inopogslă ecte înina- 
palzlă de la Mauedoniea. 

e ai     

  

| | IapoOocsaz. | - 

„ Alicandpă zice: kămă na fi poea Isi Damnezeă ama 
ce fie, adepapată cnsne, kw „ustepniuil kedeBop, mi riei- 
tepnivit pedikacenop.*  Akolo nteză Alicandpz vincnpizeire 
zile, Benindă topi Kpaiii, mi Domnii de la ause ks dâpspi 
wi kă xapauiă de zeue ani, ui ce înkinapr Isi, wi el ce mi- 
loctii cnpe ei, mi le dete momica lopă, mi ce secâlipt a- 
kolo; Mavedonenii ks Pimlenii ka fpagii, uincnpezeve zile. . 
De akolo Alicandps ce pzdiks kă owmtile cnpe papă Apa 
nilop wi ls5 mi alte pepi mălte, mi ajsncepr la o nsctie, 
snde, aflapz niule oameni ki fapa ka de omă, ini ka ipă- 
năpile de mepue, mi ce Gblăpb kă Alicandpă, wi nepips 
de aviea zeve mii. Illi de akolo mepct npe Izng ma- 
pea, wi ajsncs la snă mante de fiep, mi epa akolo nimte 
macepi ks oBpazal ka de măepe, ks pinele mi kă uzpală 
de măepe, mi ce laca upe oacte, mi Isa omală de ue bal 
mi făgiea ks elă la msnte, eap allopa le caotea okii. 

„ Alicandpă zice ce'i fak topi cnoni de tpeclie, cei 
anpinzs ks fokă, mi ama fskspb; kendă Bpăpr ce tpeak 
ei anpinceps cnonuii, eapr uacepile ce Ivcaps ne oacle, 
kui nă wliea ue ecie “okală, wi deteps în fokă, li ce 
aupince apiuele, mi kszspy în lokă moc; oclamii le tzea,
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ii le kalka ks kaii, ii nepipr nacepi o eals de iii, ia- 
p5 din oactea li Alicandps zeue mii de oameni. De a-. 
kolo ce îritoapce Alicandps la lsme, ui ajsnce la papa 
Egintalăi, iii o stă, mi ajsnce la mapea ales, ii toti 
akolo ks oiutile, wi uăcs memtepi ce fak katapoe do- 
ă6chpezeie csie mi ce intpe ksle v mie de oameni în- 
tp'ăna, mi ce lskpapr în uiece lăni, mi năceps Bo0eBozĂ 
npecte vihui miii de oameni. Anliox Boigodslă epa npe ue- 
ce mii de oameni, mi Bizantie Boesodală npe onlă mii de 
oameni, mi zice Alicandps, intpăgi în katapge, mi ce mep- 
gepi npe măpea, wi ce sateni iietpyiile de ue mapea, iapt 
anoi ănde Bei ewi poi, ce faseni uelbui npe nsinele Boc- 

tpă; ka ce ne iistemă află la lsme. zi Iltolomeiă, wi li 
Filon le zice: ce mepiiegi npe sckală ks kzlapamii ui ks 
togi Kpaii ue ce afis în katapoe, mi ce 8% îndpentani cupe 
mapa 'Tpauilop uii npe toate uetspile ce le pălegi, mi ce 
lsdgi xapauispil& ini oii, wii ce ne adenbmă lă Eaintă, 

ape Alicanăps inlp în katape k& tpeizeni de mii 
de oameni, mi uzpu&cept topi în toate nspuile, slip 

npe ans tace lsni, ciiindă ks omtile Isi cupe psebpilă, 
ande feks uelate mâpe ii lăpe, iii năcepi îismele A- 
licandpiea.  Bizantie emi wi fils uetăte Ape nainele li 
Bizanliea, nămils akamă Wapigpad. Antiox fihks uetate 
npe nămele Isi Antioxiea.  Celâskie emi li papa Apsn6cks 
upe Mapea neagpz, mi f5ks etate uipe nnăle lit Ce- 
leskiea.  Iltolomaiă, mi Filoh mepcepă upe sckată cupe 
mâpa Tpauilop wi cupe mapea la hpm-tătap, mi lâp5 
vetsi male, upincepi npe Kpaii sii, wii legapr wii ds- 
cepe la Eginit, mi ce adsnăp& la Alicaândpă, ude ce gecelips 
msllă, mi cfăcept kvle vetsui le-a5 lată, mi deleps upe 
auei domn! lega, mi cnsceps li Alicăridpă nsmă n'a 
Bpălă cs ce înkihe Îi. laps Alicandpi ce îiilociisi cupe 
ci, mi le ls kpedinga, uiii closozi îs ce dk upe lu 
nrowiile top, mi cei tpiniijră xapajiă, wi oatle upe ană 

kile zeie niii de oameni;
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lap5 Boesozii n ce mliea kape ue inde aă emită 
la lime, nsns c'aă aflată npecte 5nă ană, ui epa cksp- 
gită Alicândps, nentps ks nă wtiea npe snde ei aă emită 
la lsme, mi ce aflapr npin uetui, mi npin negsnitopi, mi 
ce adsnapr iapr npecle snă ană, mi ce întzhiiips toni ks 
Alicandps, mi elă ce eceli foapie ks toni BoeBozii Ii. 
Akolo fpks Alicândpz o uelate, mii nsce nămele .pntim- 
minape, nentps ks tomi akolo c'aă foctă adănată. Aiui el ne- 
tpeks mece lIsni, mi ce gsti de oacte, de ănde nspuecs 
Alicandps ks owtile cnpe mepele Aciei, mi akolo epa o 
etate mape, anime 'Tpoada, ue ce kiams gpesemte Epi- 
giea, mi akolo jsdeka doicnpezese Filocofi, aszindă 'Tp6- 
denii, emipz înaintea li Alicandpă toni uetenenii, mi Fi- 

locofii, mi ce înkinapz ks dapepi Isi Alicandpă, ulii cns- 
ceps de Axilesc Ipaisl kziă aă foclă de Biteaz, mi kmă 
aă nepită Domni mapi, uentps o msepe ue o kiema E- 

- lenăula, ks oape-ksndă nperegics Alicandps Ilapic, de la 
“"Tpoada, mi mepes la Menelaă Kpaisl, mi npe Alicandps 
Ylapic îl soepip»; iaps Menelai Kpaisl ce duce la oacte 
denapte, mi lIscs npe Alicandps Ilapic npersmă gprics 
li ks Elenzma, iaps Elensma-epa npe fpumoacr, mi ce 
îndprgict ks Alisandps Ilapic, mi lapr komoapa Isi Me- 
nelaă Epaizl, mi fsgips amandoi la Tpoada.  Dakz Beni 
Menelaă caă Melei Kpaizl, nsmi gzci Kpeaca, ini ce mt- 
nie, mi prdiks menite Kpai elinewii -kă elă, mi ee cipsn- 
cepe owtile, wi mepceps la Tpoada, ui o est doicnpe- 
zevue ani ks mape mewnteuăgă, ks mai tape uelate de krlă 
Tpoada ns epa în isme, ks epa folists de Nespod îmua- 
palzlă, mi akolo nepip5 Opiuienii, Axilesc Kpaizl, mi A- 
licandps Iiapie, mi mîndpa Elenswa, mi mslă nonop top5 
năm'5p nepip5 Henipă 0 măepe.  Auectea toate le nogec- 
tipe Îi Alicandpă, mii delepr dap caziea l Axilezc Kpa- 
isi, mi ckoaceps inelslă îmuzpwtecei de niatp Andpaz, 
Wi ama epa avea uiatpz, de epa omslă BolnaB ui ksta 
întpnca, elă ce încewztoma de loate poalele; ui ckoacepr
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ză&pbBită npe Axilesc paizl, -iaps Alicandps ce miloctizi 
cupe ei, ulii Ives kă nave npe momiea lop, ini Ppinienii 
kă Boea Isi Dumnezei mepcep la Pam, în ltaliea, de sn- 
de aă penită anoi Pemanii în Apdeal, în Moldosa wi în 
Iapa pomsneacks &. &. 

Alicandps ce intoapce de akolo, mi mepceps la -Ilep- 
cia, mi ajsnce la xotapsl li Dapie îmnapatal. laps Da- 
pie tpimice ickoade la Alicandpă, mi mepce mi B5Z5p5 
jădekata Isi dpeantz, npe el dapnikă, milocti, ui dalue la 
reBăntă ; ickoadele meper la Dapie mii cnăceps, mi ce: 
mipt Dapie, ? zikendă: adeapată auectea csntă cemne de 
Domnă, mi de îmuapată atoats lsmea.— Dapie anoi ns kpe- 
ză ce fie auwa vi ipimice krpui nmpe la topi Domnii, mi 
Kpaii, cs ce clpsngz omtile la Ctaltopiniea, mi tpimics 
la Egintă, mila lepăcalimă:  „Ckpiă Boăs lepcalimneni- 
lop, mi Bois Egintenilop, ama B5 gpreckă, ce nă B5 în- 
kinagi avelzi lotps feuiopal li Vilin, ks Bolt Beni ks ca- 
siea, mi B5 B0iă ckoate de la avectă Bprmauă, almin- 
tpelea ce ns favegi.“ 

Alicandps înce mepcs la lepscalimă, mi aszindă Ie- 
păcalimnenii ks ine el cnpe ei, mi înip'aueea speme js- 
deka lepscalimală lepemiea Ilpopokală, ui kpedea în Ca- 
gaotă Dsmnezeă, fsksps cfată, înkinacegop li Alicandps aă- 
nă i ce Bop înkina. EI năce taspa anpoane de lepăca- 
limă, mi tpimics kapte la Iepscalimneni:  „E& Alicandpă 
îmnapatslă npecte toni îmuapanii, ckpiă Bois lepscalimne- 
nilop canalate wi Bieauz, amă lată anzcslă totă, mi amă 
senilă uii la soi, ce Bz zikă ka ce Bv înkinagi mie, ui 
ce'mi tpimiteni xapaulă, wi oacte npe ană, mi anoi ce fini 
în mave npe momiea Boactpr.“  Colsl mepez la lepsca- 
im k& kapte, mi uetips kaptea, wi ce cuimăntapt, „ui 
ckpiceps kapte la Alicandpă. „late noi Cosopăl lepsca- 
limelăi, tpimitemă bapte Ja mapele îmnapată Alicandpă Ma- 
uedon canatate, mi teamă înelecă vene ai ckpic, ui ama 
ce ulii îmnzpouiea ta, ks noi csntemă caută mana Isi
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Dapie, mi ns kstezemă ce ne înkinpimă pie, 5 fe-amt 
înkiua aetszi, iap5 mane pa Beni Dapie, mi ks pb mâpte 
somă mspi, ui te pate întpiă ks Dapie, de'lă Bei rate, noi 
ai tsi. contemă,“ 

Alicandpă uiti kaptea Iepăcalimnenilop, mi ckpice kap- 
te:  „Eă Alicandps îmnapatslă npecte toi imnapanii, ckpiă 
Boăt lepăcalimnenilop canatate, mi ue aui ckpică B'amă în- 
enecă, si ns ce kade Boăz ce er înkinai li Dapie, ks 
esntepi oamenii lși Dmnezes Casaotă, iapt Dapie cep- 
sete idolilop, iaps oi ce wlini, k5 uens nă Boiă intpa 
în lepscalimă. ce ms înkină Isi Casaolă Dsmnezeă, usns 
alănti n ms goi gate ks Dapie. IIli lpimicr Col kă 
kaptea, mi năpuccz kă owtile la lepscalimă. — lepăcalim- 
nenii uetip» kaptea, iaps lepemiea Ipopokslă zice: o le- 
păcalimnenilop ! ex zikă ce ne înkinmă li Alicandps, mi 
celă Iscemă ce inipe în uetate ku uincte, ke e5 de a- 
vecla amă upoposită; wi ulek uevvwenilop auecte kssinle. 
labs Alicandpz pszs întp'aeea noaute în Bic upe lepe- 
miea Ipopoksls mii zice: uacz în lepăcalimă wi te înkins 

“li Cagaotă Damnezeă, mi mepgi cupe Dapie kvl% sei 
Bate, mi Bei fi îmnapată Ilepuilop, mia toate lsmea. A- 
licandpă enăce dimineaga Bicză Boegozilop. 

lepemiea llpopokslă ewi kă togi Iepăcalininenii înain- 
lea li Alicandpă us mape uiticie, mi kamă Băzs Alicandps 
upe lepemiea Iipopoksi, îl imi ksnocks, mi zice Boepilup 
upe aecla amă Bbzălă acts noaule în pică. mi deckwlelii 
Alicandps. wi cepats Cfinta li Apoi, milă iemaăea fep6- 
miea Fpopoksl& ks kadelniua de asp, milă sine-kssănti 
topi llonii lepscalinălzi, milă Is lepemiea de mau 
wil 5zgz în Bicepika Cionzlzi miel ce întint Isi CâBaotă 
Damnezcă, lenpdsndăce de idoli.  Anoi învenspt a 
ckoate dapspi Isi Alicandpă, mai întsit galeni itzi, A- 
licandpă zice: dapslă ue'mi dați mie. eăzl daă li Canaolă 
Damnezei, cei favepi jeptto, ks wi. eă ms. înkină lei Ca=
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gaotă, mi ms pogă, mi înipă elă kpedă, mi el cemi tie 

ajătopit în totă lokslă,-mi ce fie el; ks mine.—(Ce deie 

aspăl, mi apgintală la lepemiea Ilpopokală. Anoi ce ckoace 

naesza de niealps de Tiakint, 10 gmlete de migdale, 10 

mii de kai vine xpwniui, mi el msză akolo mente zile, 

wi ce  ecelip» Mauidonenii ks lepăcalimnenii. lepemiea 

vine-ksBănts npe Alicandpă, mii zice: îmuapate! tos Ju 

mea pei Isa, iapr» momiea ta ns Bei mai sidea. Ce ce- 

pălapo ei amandoi, mielă năpuecs la Egintă în ueiaiea ai 

Nestinas îmmapatslă.  Egintenii azzindă kw ine Alicandpz 

la Egintă, ce înkicepz în wetate. — Alicandps ce anponie 

de Egiptă, mi zice ce satr uelatea de 4 nvpri, mi 0 BT 

5 întp'o zi, mi nă 0 mătspi ga nbnb capa, ui înlp asia 

zi fs koeldspe mape, wi mepez Alicandps de: ce ckzlds 

întp'o ans pie milă npince pbueala anei, mi ce insol- 

nui.  Egintenii aszindă kw ecte Alicandps solnas, Ipi- 

mice kapte la Filin pausl. „Ckpiemă noi la line Viline 

spauzle, mi demă în slipe damitale nentpă Alicandps ce'lă 

otpobenti, iapr | ce fil îmnapală Egintalzi.“ Dilin uitindă 

kaptea, pico, imi ckpicz alts kaple la Iginteni: »Ckpiă 

_poăs o neinpelenuilop liginteni, kpedini de'mi pa ipesi 

mie Domniea Boacipr, dami-o-Ba mie Alicandps, înk mi 

alte îmusprenii. mai mapi, Alicandps îmi ga da mie. Bo- 

35 85 mape, k5 Alicandps ecle solnas, iaps elă ns ecte 

solnas, ui diminâgs îlă geyi pidea kalape npe Dsuinal, sm- 

slandE npin mijlokală omtilop.* II tpimics kapte la IE- 

ginteni, iapz ei dak5 aszips ama, ce cnimăntaps, ui 

ckpicep5, îndats o alte kapte la Alicandps. „Ckpi- 

Camă noi Egintenii la mapele îmnapată Alicandps, npekgmă 

ce mii ks mane diminenp Filină pauzl na ce ie otps= 

packr ks epsspile Ii.“  Alicandpă uiti -kaptea, mi kizti 

ks kanslg, mi atanvea coci mi Filină spauzlă kă naxapălă 

nlină de epui, milă dele li Alicandps, mi zico: „pe 

îmnapale, ky te pei încenstomu.*  Alicandpă I56 naxapălă, 

wi zice: ox dpagslă mieă Filine! oape aectă naxap de'lă
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„Bolt sea fim-aa uepa de folocă?  Îlli npiuens Filină, mi 
ls naxapslă, milă sv jămatate, mi zice: Alicandpe! nisi 
znă Bpauă nămi olpeewte upe Domnală cei. lapr A- 
licandps dete kapiea Egintenilop, mi o uili Filiuă, mi nltn- 
gendă zice: ox mape îmuapale Alicandpe! kpezi, npe ka- 
năl tpă ce pazims, t0ts lsme dapr de amă faue ama, la ue îm- 
napată au aBea kpedinyz ? mai gine ce intpă în nmantă 
de sis, dekziă ce fakă ama. lapz auei mimei Eginteni 
tpimic'aă mi la mine lapte, iaps eă înks le-amă tpimică 
ksmă amă mtistă, nentps aveia le-aă foctă nicmz ne mi- 
ne, mi aă tpimică kapte la tine îmnapate;, ai te kslk nă- 
mintelă, mi te pei cksla censtocă.—Deui ce Becelips ou- 
tile, mi ce griips de peceoiă, mi zice Alicandps, ce als 
„uelatea, mi învenspr a 0 sate de toate nzppile, de- 
teps lă Gepeevii de o napte, mik csgegile de alte nap- 
te, mi mepgea csgenile ka nloaiea în uetate, mi ns nă- 
lips pzeda csgenile, i demkicepr nopuile, imi ctpiga topi: 
“Miloctiemtile cupe noi Alicandpe îmnapate! ks noi înki- - 
nbmă vetatea noacips pie; miloctigenutite Alicandpe fiuio- 
pălă Isi Nestinasă îmnapatzlă; deui ce miloctisi Alicandps 
de onpi owmtile, wi mezs în ckasnzlă Egintslsi, mi ce în-: 
kinapz toni Egintenii Isi Alicandps, imi el li zice: ksmă uitigi 
ks căntă fevopală Isi Nestinan îmnapatală Boctpă ? mi ept- 
ipb Egintenii: îmuapate! aBstamă noi îmnapată npe Nes- 
linab, kape aă îmnepoyilă ine mi dslue natpuzeui de ani, 
mi Vaă ckocă Dapie îmnapatăl, mi el cas dacă de la noi ui 
ne-aă lacată kapte mi ctema npe macz. mi ama zivea în 
kapie: lz ce sa dsue de la noi Exipină, wi pa peni li- 
n5p, Wi n05t awa ne nape ce fii ts avela. IIli noi lamă 
Bapcală de a3p, wi lamă uscă întp'snă ctalnă, ui iamă 
nscă ctema în kană, mi kaptea în man. — Alicandpă 
mepcs celă pad, ui ce anponie de ctalnă, iaps ctema 
k5ză în kanzlă li, mi ce mipz togi de avea minsne. 
Alicandps fzks akolo altă ctălnă foapte înaltă, mi ce ckpi- 
ce în ctiluă lings tatelă ceă Nestinană, mi el ls Egintală,
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mi ce secelips Epintenii ks Mavedonenii.  Anoi însenăps 

a ckoate dapăpi ckămne, ap, apgintă, mi toate komopile 

auelop Itpai, mi ale îmuapanilop uelop ssipăni de la Fa- 

paonă, de la Iocifă velă upea fpsmocă; npe toate le ls 

Alicandpă, mi le dete owmtilop, ziksndzle cs ce grteacks 

de pecsoiă, mi nsce akolo îmnapală npe Filin, netpetendă 

elă akolo ipeizevi de zile. | 

laps întp'o zi enipz Bectiiopiizi Alicandps, înii. cnă- 

cep5: ce tii îmnapate! ks eine Dapie cupe tine ks t0- 

W5 cila I&i, mi ecte la aua Esfpatsli.  Alicandps ckpics 

owtile, mi aflaps mece mii de mii de kslspegi, wi nalpă 

mii de mii de nedectpanii, wi nspuecs kă owtile înaintea 

Jai Dapie la Esfpală.  Avecta aszindă, ckpice mi el owmtile, uni 

aflap5 zeue mii de mii de kzispeni, mi zeve mii de mii 

de nedectpami; totă-odatz tpimice Dapie ickoade la Alican- 

dps, iaps ctpzjile li Alicandps npinceps ickoadele Isi. 

Dapie, mi le dscs la Alicandps, kpopa lizice: de nă 

pepi cuăne dpentă, ex Br Boiă niepde.  Cnsneni ksle omti 

ape Dapie? mi ei cnăceps dpentă.  Alicandps zice ountilop, 

ce fak topi fokspi capa, mi ce czie ickoadele înip'snă 

mânte înaltă, de snde ele przsps fokspi fpr n5mbp, d5u5 

ayeia îi closozi de ce dsceps la Dapie îmnapatzlă, kspă- 

ea îi cnăce: Ce miil îmnapate, ks atăta oacle ape A- 
licandpă, kat ns ce mlie nsmspslă mi cfăpmitală.  Da- 
pie ce manie npe ei wi le tseps limeile, kzui aă cnăcă 

omtilop cs ce cnapie. 
Dapie tpimice Col kă kapte la Alicandps; „Ckpiă ie, 

eă Dapie îmnapatălă npecte toni îmnspanii, mapele ui ta- 

pele, wi întokma k& Damnezeă, wi lsmineză tokma ka 
coapele npe. lame, wi Dimnezeslă Ilepmilop, ckpiă pie fe- 
uopelă Îsi Filină. Dans ue axziă ki aj lată Anscslă, 

Pamslă, Atina, lepăcalimal mi Euintzl, mi aksma ai penilă 

mi în mapa mea ks talxapii tsi, ce mii, ka ce'mi tpimigi 
xapauzlă auelop mepi de la anscă, mi cepi uei ieptsusne 

de la mine, mini Boli. iepla gpemala la, mi ce te dai



la Mauedoniea ta. cei pii momiea:  lapr de ns Bgi fa- 
ue ama, eă a0iă Beni la tine ls cila me, mi nisi 3pă Bla- 

vedonfnă ny Ba ckana în toale lsmea, ui eeui ipeak ne- 

păniea ta, mi le ds îndsprntă.* Ii mepey Collă la 
Alicandpă, kape vetindă kaptea. o cnapce, mi gapri ce 
enănzspe npe Colii Isi Dapie. iapy Mavyidonenii zicep»: 
n ce kade ce cnînzăpi Colii.  Alicandps pecuancr kp ns 

căntă tpimini la îmnapață, ui iaă ipimică la talxapiă, ui 
talxapii niepdă Colii, mi gina nş ecte a mea, ui ecte a li 

Dapie, Domnslă Bocips.  lapr Colii rppipe: îmnapate de 
ne bei niepde npe noi nznine nagsre pei faue li Dapie, 
imi akămă talxapiă n enti, iapr de ei cnapoe legea Co- 
lilop, încămi talxapiă te pei faue. Alicandps zice: fiul 
ieptani, mi 8 daă zile de la mine, iapr de la îmnapalală 
nocipă mopni epani; iapt Colii oprip5: îmuapate, mli-Bomă 
mi noi şi gomă psi la îmnapatslă noctps de îmnzpopiea ta: 
| Alicandps uincti Colii, mi! depzi, ckpiindă kapte la 

Dapie.  „Eă Alicandpă îmuapatslă, ckpig mie Dapie ke 
năpi mălgemeckă de kăpintele ue mii tpimică, k7 fgpp 
lkspinte ka de ncssnă, mi ls te lazi mie kmui amă lsaţă 

anăcală, ii alte uetppi, zikandă kr nă Boilă ckana în 1045 

lsmea din naintea ia, dap ns mtii ks Mavidonenii canlă 
nieipe de dieamantă, mi csntă iul ka ninepizlă, mi ama 

“ce wlii ks Bois ctenăpi la îmnspruiea ta ks ajătopizi Isi 

Damnezeă, iap5 Mepmii tzi csntă oi, mi Mauidonepii centă 
lsni wi lei nectamnapani, mi ei îmi dag Bicama cnpe moapte, 
mi nă ce temă de moapte.“ 

Colii ce dscepr la Dapie kape velindă kaplea, îmi 
kiems Bocpii, mi” întpecr de cfală; ei îizicepg: îmnapate! 
nă mi-ce kade pie ce te papi ks Alicandps, ls i emti 

îmnapată mape. iapt Alicandps ecte snă lpaiă milă, ui 
man nămai nimle Boepi, ka'lă Bop Bate.  Auscla nipks 
li Dapie, mi tpimice npe Mamanti Boesodslă, zikandsi: 
cr mepgi ce ei oaciea mea dose cste de mii de kzls- 
pei mi dove csie de mii de nedectpami, mi nalps mii de



Elioni,- mi ce mepgi ce 'tpeui Efpatslă, mi ce “te 'naniks 
avelă iaixapiă, mi ce kasgi de sa nleka a fai ce:nslă 

lanii, ui totă - cellă gonemii non îl& pei npinde, wi cotă 
ads Bi la mine ku toate ale isi. 
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Ile kzndă Alicandps nilpeuea în Egintă, adece opi 

ce npesmela ne ana Nilslsi,a kwpaia icopă năce kandu- 
te a din kape mzngi ap fi. În aucact ans ce afl; 0 msl- 

mime de kpokodilt ne kape snii din Eginteni îi uincleckă 
ka ue zei, 

3



Ana Nilshi ine - lokă de nloaje în Egiretă, koui el 

peBapcr de doze opi ue ană, în k=tă lokzitopii notă ce 

camene ceminpile ue Boieckă în malală auectei ane, din 

kape pscapă xoldele uele mai menoace. 

  

    
g 

NI
T&

A8
i   

iu 
TI
PE
SE
ME
TE
AL
 

  
                                                        

£ Întpe dopiloauele la ape ce înkinaă Egintenii epa 
5ozl nămilă Anic, kz ctea în fpenle. KamicY aectă os 
măpea, Egintenii îl& împzlcemaă mi îl nmctpaă la re 0 
momăe. Ei kpedeaă lim, cefletată snui omă nenips fanie-



35 — 

le pele ulinite în biiagv, mi ka snă mizlokă de kspruipea 
makatetop, ce ocindea a” netpeue în oape-kape dozitokă B5Nă 

  

cas pă. Ynă actă-felă de cafletă ocindită tpeszia ce ni- 
ipeaks ama 3000 de ani, mai nainte de a ce amaza în 
paizlă velă fepiuită. De due ce Ismspemte ns nămai în- 
gpixipea, ue înkz mi pecnel!al se ageaă Egintenii nentp lotă 
felzlă de sieizpi, ksmă kokoctopkal (5apza), nacepea isică 
mi alte rensmapale. 

Eats npiuina, ks  npenzindă Epintenii kamă ks că- 
fletslă spe znei nepcoane din familiea lop, ap fi nitpekendă 
în Bpe sn nemte caă pepeeue, îi îmezlcemsiaă deus mpte, 
mii nacipaă în nipamide ka mamae. 

Amă apvlată ks snii din Eginteni adopat kpokodilzlă, 
algii tpemzpaă la Bidepea nscezpei Isic îngpemiate ks mepni. 
O momius de azpă, ks koada Ines, lswea ne cfspm's= 
ispile pekei 'Teșe, îmmopmăntait css psinile avelop o cats 
de nopuj faimoace, ni de la kape ns denapte ce auzea to- 
năpile magise a le ciateei visntit a Isi Memnon. &nil 
înkina mana; ali ănă necte din Nil; uetsyi întpegi ce
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înkinaă ănai ksne! A manka uineBa întpe Eginteni, npaji 
caă ueanr, ap fi foctă a faue mape nakată.  Niui snă E- 
ginteană ns îndprenea ce înjsngie Bpe snă mielă, caă ce 
mînănue kapnea Bpe &nsidozilokă kape aBea nzpă; totzi 
elă mînka ks nlpuepe kapnea dsmmanzlzi ceă. 

În Eginetă mopuii ns ce îmopmsnlaă, ue ce întsus- 
paă în nenzelspi mele întp'snă felă de palcemă, în kală 
tpănăpile mopnilop nsmite msmae, ce nzctpaă în nipamide mii 
de ani. Ile uznza ks kape ce înfsuspa moptal ce ckpi6 fels- 
pite cemue iepoglifiue. Actă-felă de msmae ce prdă npin 
opamele uele mapi amezate npin kaginete de ictopiea na- 
lspals cupe a li Bedea oaminii. 

ego 

Alicandps sszindă ks ce anponie oactea lui Dapie zice cs 
ce gsiâcks de Octe;elă înksleks npe Dsuinal, mi imslsndă 
npin mizlokălă iei, gpriea: fpapilopă! itemilopă! păgani 
npe Dsmnezeă Capaotă, imi figi Biteji kz amă nsdejde cnpe 
Damnezeă, kz'i pomă gale kăpăndă, mi Bop ce fsgs în- 
dspentă, kz îmnapatslă lop nz ecte ks danmii, ui cănlă 
nimte Boepi, iaps Boi căntepi ks îmnapatslă Boctp, mi de'i 
Bomă bate, ce wmligi kr Boit fi îmnapată atoatz lsmea, ia- 
pb de ne op bate npe noi, ns Bomă ckana în toatz ls- 
mea de Dapie îmnapatală. -— Fpagilop! mai ine ce ms- 
pimă ks vincle, dekată ce mspimă ks pumine, ks ligi Boi 
kb Ilepmii căntă oi, iap Mauidonenii cantă lsni, mi ăn lsnă 
mălte oi pscinemte mi le cfapms.— Alicandps fsks tpei 
omti wi deteps în tpîmeie, în limnane, în căple de tpei 
n5pyi, ui ce logips owtile foapte tape, mi ce tmiap5 ksmă 
ce iale, toatr zisa, iaps Ilepuii învenspz a fsgi, mi Ma- 
vidonenii ai goni. apr oactea li Alicandpă malui ts- 
lea, mi mslui upince Bi, mi ajnce la nonaczlă ki Da- 
pie, mimi nzce Alicandpa tabapa Isi akolo, wi upe “ei 
pi îi epts, iaps npe uei mopui îi îngpons; mi uepi- 

- pb de ai li Dapie o cois de mi. Dam aveacla
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Dapie tpimice npe la toate mepile cr ce ctpăngs .kă oui- 

ile la Basilon, snde ce adsn$ o caste aincapezeue mii, ui năp- 

vece cupe Alicandps ks pecsoit. laps avecta ce grii 

de evtaie, wi înlslekendă ape Dsuinal, smelăndă ap npin mij- 

loksl$ owtilop, gpsiea: fpauilopă, sitejilopă mi Mauidone- 

nilop, păgani npe Dsmnezek CaBaotă, ks Bomă gate iap npe 

Dapie kat mai de kăprndă, ks npe snă pcă mslgi ksni 

W5 latps, mi nisi snzlă nălă msmks, mi ce mtigi ks kipi 

pop fi pemacă de la peceoizlă din tsiă, nivi ănzlă n ga 

geni dintp'aseia aksmă, wi de aiui înainte noi Bomă fi 

fsp3 gpij5.— Întp'auera noante B5ză Alicandpă npe lepe- 

miea Ilpopokslă în aică, kape zice: macs Alicandpe cupe 

Dapie kv'lă pei pate wi te poagt Isi Dimnezeă CaBaotă. 

Elg fks dose omti, mi dete întimaine, în iprmeins, mi în 

căple, mi ce logip5 omtile tpei zile, anoi învensps Ilep- 

cii a foi, mi Mauedonenii îi goni tindă din ei kim cs 

tate, nepindă de ai Isi Dapie natpzzeui de mii, mi Mave- 
doneni zeue mii. Dapie făgindă la Ilepcia nlsngea, fapt 
Alicandps npinzindă mslui Bii, îi -clogozi, zikăndsle: mai - 
maltă ce n Beniţi ks Dapie la peceoiă. 

Alicandps n&puece cnpe peceoiăla Basilon, iaps Ba- 
gilonenii dak ce anponieapr de el, nulă lacaps, ct ce 
anponie o css de mile de lokă. Desi Alicandps cistă 
deacsnpa Efpatshi, fiindă ks epa Basilonslă atstă de ma- 
pe, kztă peuea Elpatală upin mijlokălă zi, ks Intpele. 
laps Alicandps zice: ce csne, mi ce agati ana ce n 
ipeakz npin uetate, wi canapt în wente zile, mi arzispy 
ana la ăckată upecte ksmuă. Întp'o noante uetspenii f5- 
kup clsjss Damnezeilop lop, iap Alicandpă intps upe 5pma 
amei npe de decăntală uetsgii, wi întp'alts noante anpin- 
cepr opauslă. laps vetsenii ce cntimsntaps, ui dec_ 

kiceps noppile, wi nvBslips kehspegii în Isăntpă, mi'i t- 
iaps toate noantea ; la ziăz intpz wi Alicandpă în uetate 

kă omwmtile, mi ce înkinape Basilonenii Isi Alicandps, mi 
cipiga, wmiloctipewtile cupe noi Alicandpe îmnapate! ks ne
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înkinzmă ie, noi, mi uetatea noacipr. Ce. ctencepr fo- 
kspile mi învensps Basilonenii a ckoate dapspi. ckumiie 
Isi Alicandps, deckizsndă Bictepiea Isi Dapie îmuapalslă ; 

ce ckoace dose czte de noBzpi de axp, o mie de napdouii, 
o csts de pidisii apznemli, kaii epaă mai fpămonii, dekziă 
toi kaii de npe lime, ks apmele de matacr; o mie de 
Blide de asp, doze czte de mii de koapne de Inopogă fe- 
pekate ks asp wi ks nietpe cksmne; o este de nolipede 
aăp, Bbizte ks nieatpr de dieamant; ce apsiaps nladika 
li. Celeskie îmnapatală fekatz ks oki de mepne, kă m»p- 
&spitaplă, mi ku nietpe nectemale; ce ckeace ctema ki 
Cixan îmnapatslă, maca Isi Dapie de siatpz de Canfip, mi sine ” 
wiedea la denca ns i-ce mai fsuea inimr p5.— Alicandps 
izză, akolo hatpuzeui de zile, pecelindsce Mauidoncnii kg 
Basilonenii. laps  Dapie aszindă hm a% lată Alicandps 
Bapilonz], ce smuls de amap, ini de jale mslts, zikandă: 

„0x! amap mie! o nedencitală de mine! ksmă ms notpi- 
seamă li Dumnezeă din uepii? iape aksmă ns mr notă 
noipisi. niui &nsi omă, ks mai miuii mei cnapeeps cila m6; 

„0X! kainikală de mine, ksmă ms eskspais în nănins spe- 
me, mi mai kspăndă coci jale wi amapală, ksmă ce zi- 

„Me: „Ns ecte pskspie ce ns ce chimee ks jale, mi uelă 
ve pa Isa de la altziă ks pukspie, alpii Bop la de la el 

_kă jale.* Mai gine ce mr fi uuică Masidonenii, de kslă 
ce fiă îmnapată ks pămine, ls mal Bpeme Jsapr Ilepcii 

„Xapauiă de. la Mauidoniea, iapr actezi niwteckă kă kani- 
tele, mi nlăngea Dapie ku amap.  laps snă Boepiă ps 
celă mangte, mi zice: ama ecte îmarp'uiiea, ka mi ko- 
nakslă mape, kandă kade mape csnelă fave, mi Bsntală 
konaksl& mape îlă. cps milă enapue, ue n ie ckzpei 
îmnapale, ls Alicandps ezlătsne-aă npe noi, mi noi gatel 
Bomă npe el ky ama csniă omlile, ks mai aBemă noi Bi- 
teji Esni întpe THepiit noulipi. - Bnă Boepiă a Isi Dapie a- 
năme AmBic, îi zice: îmnapate, i m'ai kpeckătă, ui maltă 
sine mi-ai. fekută, iapr aciszi te Brdă tpictă, ama ce mtii



ri bee     
kz B0iă ce mepeă 1 Alicandps, mimi: Boiă da acizi aa 

nală nenipă tine. Dapie zice: o dpagsli miei Amsice! de: . 

Bei fae ama, -moaptea la Ba fi „mai uinctitz, dekată siana: 

altopa, mi îmnsprgica Tiepcilop -ga fi de la. tine, ui no 

menicega nsmele iză kztă pa fi Iepcia.  AmBie zice dei 

dete Dapie casiea Isi, mimi uăce cemnă Manidoneciiă, iii . 

elă ce anponie de Alicandps, iaps auecia epa îmniziomată- 

wii înkoifată, amslsndă npin- mizloksli ouwitilop, iapb. AmBic 

ckoace casiea mi Bps ce'iă lopeacks apecie oki, mi gpe-- 
mi de'lă losi nperte koifă, mii te koilală, mii pace ns- 

      

pală ka ks Bpiuislă de ne kpemtetă; gps ce'lă lopeacks mi: 
adoia oaps, dap n nsts kslă npincepb; iaps Alicandpă.. 
zice : ms logi mănrs Masidoneackr ks casie Ilepeieneckz,, . 

mil întpesz : omsle de snde euuli, mi ală kzi emti? mi: 
ksmă te kiamz? — Elă zi0b, eă csnlă clega la Dapie 
îmnapatslă, kape de mik& m'aă kpeckată, mi m'aă milzită, 
mi mat soepită, mi e îlă Bozaiă tpictă mi jalnikă nlen- 
orndg, iaps mie mi ce fsks mil; de jelea Isi, mi kste- 
zvis ce'mi daă zilele nenipă elă, mi amă Benită ce te laiă,: 
mi ce Beceleckă npe Domnală mică ku moaptea îa, mi ks 
a mea, mi înuenstală fuksiă, dap Demnezeă na spe ksmă 
Bpăiă eă. 

Alicandps zice: o fep de minte Amice, kpeză, ac- .. 
tzzi căntă moptă nentpă mintea ta, mi nentps Domnslă tsă, 

k5 m'at dspstă. inima de ctensnală tisă, iapr eă îşi daă 
zile de la mine, mi le ieptă, ks is fskgmi ve n'aă fehkată 
nii ănă omă deupe nementă, mite ds la Domnslă iză Da- 
pie, mi ce'i cazi, ks ape uine îlă nzzemie Dumnezeă, îlă 
ui fepemie, mi nă'lă noate guide niminea; ce'i cnăi es ce 
înkine mie, ce?mi deie xapaiă, mi oacte npe ană, mi ce 

madz în mate npe momiea lsi.——Amaic ce dece la Dapie, 
mii enzce toate ue fzksce, mi ue zice Alicandps, mi lkămă 
îi csntă zilele de la Alicandps, iaps Dapie nlsnce maltă, 
mi zice ksmă Ba fi Bolea lsi Demnezeă, iap eă n'amă se 

ave.  Amsic psi: îmuapate e% actszi căntă moptă de la
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line, iapr de la Alicandpz Bis centă, wi kată pine mi-ai 
îskată mie nn actezi, îl5 nlziiiă ks kanzlă, mi let ns- 
taiă eă f5kăiă, iaps Demnezeă ns Bps ksmă Bpuiă eă, ui 
de actszi înainte ce mr lepui îmuapate, kr Boilă ce mr 
dskă la ela ue mi-as dată zile de la elă, milă poiă clji 
de actszi înainte ks toats kpedinua.— Dapie ce smnls de 
jale, mi gpri kzip5 Boiepii li: VYinc'mi gpea aduse a- 
minte, ks sa ewi dela Mavidoniea atsta nztepe? mi iapr 
gpsi: Vine ce cse, nogoaptes, mi sine ce cmepenmte înal- 
usce. Ni zice li Amic: ce cmzi Isi Alivandps, kr kută 
aă lală ce'i fie de sine, mi ce ne înnsksmă, iapr eă ns 
me BOi5 înkina li, ks îmnapată la îmnapală n ce înkins 
nisi ănălă, ui ănslă moplă wi alislă piă îmnzpsuerute, iaps 
de n Ba Bpea ama, elă ce ms amlente în uinzeui de zile 
ce mepgă la elă, ks kzgi Ilepmi mi-ai pemacă, mi Boiă 
ce adskă mi dela Indiea oacte, de la Ilop îmnapatală, ui 
opi îlă Bois gale eă, cai mr Ba sate el, wi Boiă nepi ks 
vincte npe momiea mea, k topi Ilepmii miei.% — A maică 
îmă 13 ziia 6sns de la Dapie, ce dece la Alicandps, ce 
înkins si, mii cnsce ui gpri Dapie. Alicandps npimi 
npe Amsic, milă kpeză, wi îl& amectek5 ks Mavidonenii. 
Zikendă : adepapală, îmnapată la îmnapată ns ce înkinz, ks 
imuspsuiea mape lskpă ecte, ka snă mante înallă, ui îm- 
uodosită fpumocă, ks de toale flopile mi ce pede upecte 
toatr limea, mi ama îi nape omalzi kr n ce Ba maiuv- 
gopă niv odais, iaps kandă pine spemea, ce nogoapt 
$op» de nedejdea Isi, mi nimikă ns ce afl de elg, ama 
ecte îmnspruiea avemtii lsmi demapte. 

Alicandpz mai zice: Bpzsiă acts noante în sic upe Lepe- 
mica tpopokală, kape'mi zice: „Prtală mieă Alicandpe! 
ce mepgi încsui Col la Dapie, mi te poags Isi CuBaolă 
Damnezeă, ks el te Ba ckoate din nesoe.* INIi cnznea 
giclă Boepilop, Ii Iltolomeiă, li Filon, mi li Antiox 
Boegozii, zikondsle: ce wmlini ky Boit ce mepoă Colă la 
Dapie; ei nulă lacapz, încs elă îi înlimuinz: mepge-Boiă
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ve-sa da Damnezes, mi ce gxti cnsindale: Boepi dsm- 

negoactps ! de poi nepi eă akolo, oi ce tokmiui îmns- 

pogiea sine ui fpsmocă, mi ce cokoligi Mauidoniea ine 

mi mpe msma mea Olimnieada. laps Boesozii nlăncepz 

ks amap, mi ziceps toni: „Mai sine ce ne tai kanitele, 

dekztă ce pidemă noi aueactat.  Alicandps zice: de pa 

fi Boea li Dimnezeă, ns ms pa suide toat mea; elă 

ce cspăls kă Boenozii, mi ce dsce Col la Dapie îmuapatală. 

Dapie aszindă ks sine Colă de la Alicandps, fel 

diBan mape, imi'mi tokmi molsuile, mi ce apsts lsminată 

Colslzi, mezindă în je de asp îmnodosită ks nietpe cksm-. 
ae, wi îmupejspslă li cta totă Boiniui tinepi ks fsklii a- 
mpince; mai epa înjspală Işi totă îngepi fsksmi de aspă, 
kape lsmina întokma ka coapele, mi midea 12 c$einii în 
jenspi de asp; akolo ce Bidea natpuzesi de cisini de map- 
măps alst ka zanada. Deui mepgrndă Alicandpă în di- 
Ban ka Col, dete kaptea la Dapie, în kope epa ckpică: 
„Eă Alicandpă îmnapatălă upecte topi îmnapanii, ui îm- 
mapală a loats lmea, ks Bpepea Isi Dsmnezes, ckpiă pie 
Dapie îmuapate canatate, mini adskă aminte, ks ai lsală 
Xapauisl de la tatei mieă Filiu, mi el& mspi, iaps eă pe- 
msceiă Isnsp în ckasnzlă tstăni-mieă, mi ts Bpăcemi ce 
m'5 ckogi de la momiea mea, tpiminindă alpii ce fie Domni, 
mi îmnapani la Wauidoniea, iap Dsmnezeă ns Bpă kuzni 
Bpă'wil is, ks Demnezeă konlinemte wi pasds, tapr tă 
kămă ai kontenită, ama i-ce kontinemie mi pie aclszi, ia- 

pb Damnezeă m'aă fslkală îmuapală ns nămai ape momika 
mea, dap înkz npecte toate lsmea, mi îs ai zic ks m 
sei adzue legală la tine, iapr eă am genită declegală, 

mi kămă ai gpată ka toate ale mele ce fie ale tale, aua 

Bop ce fie toate ale tale ale mele, mi Boiă fi îmnapală a 
toate lgmea, mi eă ns csnlă ama nemiloctie ksmă îi na- 

pe wie, sepi uleakz inima, mi te înkins mie, mimi !pi- 

mite xapauiă, wi oacte upe ană, wi tă îmovprneute în 
nave wi cenvtoc npe momiea ta, iapr dens Bei Bpe aula,



    

- 5 emii demman  Nepwilop: tzi, iii: topi Bepi'nepi de ca- 
pia Mavidonenilop, ui. ts ks ps moaple pei măpi, mi te 
gtemte de peceoiă de alsmă uns în 15- zile. 

Dapie sitindă kaptea, zice: Boepi sine'mă Bpea adaue. 
„aminte ks ape alta nătepe, îmnrprpiea de la Masuidoneni ? 
-— Alicandps zice: mul csntă topi ka snălă, xapnisi, wi 

“ Bitexi Băni, mi a5 toni snă kagelă Eli 3nă lazentt, ali nă 
„cokoteckă moaptea lop; iap5 snă Enilani zice: lezul 
pecnănzi snăi îmnapală mape ka avecte; Alicandps apzi, 

” Bolnikă ecte Col ce pecnsndz îmnapatalzi.  Dapie întpe- 
kămă te kiamr? el pecusnce Filon; Dapie adasce: 

Viloane ce fii aive nsnt oii ckpie lapte la Alicandps ; 
-“iap5 capa, kiemaps npe Col la macr, wi elă mezs la lo- 
„kăl& Colilop, iii dete snă naxap kă Bină ce pea.  Alican- 
dpă sv insă, mi pwgs naxapslă în sszanapiă: îi dete 
imi altă naxap, îl seg tap în cină: Ce cnsce îmnapateli 
ve fave Colsl, înce elă zice: mai dagit mi altulă, sii de- 
tepz mi al tpielea naxap, milă 555 mi al EPE'D în nu IZBNAPiă, 
Atenui zice snă Boepiă: kwui fai ama la maca îmnspr- 

“teack» de ei naxaprie ja tine? Alicandpz zice: la îm- 
„ napabiă „nocips ama ecte legea Colslsi, ara la a! !peilea 
„naxap tosle ie iea elă.  Dapie kpeza aseacia, apr snă 
Boepiă Handapksc, hape fsczce la Mavedoniea ce fie Domn, 
cocindă la macz, ksmă Brză npe Alicandps îl mi knocks; 
el mepce la Dapie mii zice: Ce miti îmuapate kr Colsl ecte 
încămi “Alicandps. Dapie ns kpezs aueia.  Wandapksc mep- 
5 mi adoa cap la Dapie, mi zice: îmnapate! de nx ga 
fi auecla Alicandpă, ce'mi tai kanzl.  Dapie npince af kr- 

- dia, mi zice:. Filoane camsnste oamenii mei a fi îs A- 
„licandpă, Auecta pecnence : îmuapale adisrp ke câmbn ks cl, 
-menipă adela ms ui tpimile totă nne mire Col. Dapie 

“ilă kpezs, mi ce ckslapr de la macr, mi îutpap5 în kac 
ce” fak cfată, npindel-Bop cas sa. - 

„ Alicandps npisenandă kr" kănocispe, mi urszindă 
în nalală cingspă, Iscz koifslă, „mimi mes ont nepci- 

    

   

  

    

    

   

  

   

      



   
    

mi “ek în noapte, “iamdă sopopla 
ineni niaxap îmurepiecn, Hi deckidepi noapia, km mad 
ipimic -îmnapaislă ce niemă Boepozii. 1 ce deciice noap=" 
ta, wi ei Alicandps ; wi mepce ui la altz noapir, ui 
zice: pinegi naxap îmnzpsteckă, mi dewhidepi noapte, ks 
m'aă ipimic îmnapaială ce tokmeckz cipwjile, unii deckicep. 
noaţia, wi:ewi Alicandps; mepcs uii la a tpiea noaptr, 
wii iapb zice ka wi la vea întzii; mii deckice riGpia ; emindă 
Alicandp afapz mepes la gacds, mi înkslekandă npe 
“Dovinal, fomi toals noaniea, ui ks zopile coci la ana. Ci- 
capislaă, mi aia epa aea ans de mape, km» Binea în t6te 
noniile ks tinv,-ks nielpe mi ks pap, îaps Alicandps 0 
ipeks npin Badă, mi geci de ueia najte npe Filon, ini 
npe Iitolomeiă Boesazii se'lă amlentaă, wi ce cepslapr ks 
Alicandpz; elă le nosect, ve aă nitpekată la Dapie.. | 

laps Dapie fiindă înpz5 cfată, lsziz ce npindr npe 
Alicandps, vi nsl% gvcipr, mi alepgaps la noapte, mi în= 
tpebapz, faps nopiapii zicep5: sBenitaă ună omă ui ne. 
dete naxap îmnspstechă, zikandă liineni naxap îmnspp- 
tecă mimi deuikideui noapla, ko m'ay lpimic îmiapatălă 
ce kiemă Boenozii, mi Pamă lacală de c'aă dacă,  Eă a-: 
lepgap5 la adoia mi la a tpeiea noapts, zii ap le zi- 
cep5 aia ; anoi îniperapa la gacăz wi li zice : penit'aă 
el mi aă înkzlekată uri c'ai dacă. Tpimimii ce îmoapcops 
la îmnapataiă zii cnsceps, npekămă at ckanată Colzl l, fa- 
DD Dapie ce smris de amap, mi de ale, mi zice li Kan- 
daphăc ce'lY goneackz ka o cats de Boi nisi, nsnt la apa 
Cinapizisi, ks elg nă osBa-fi nzizlă tpese. El ce dace, ui 

“Î5 0 cois de piteji 5ăni ks kai amepi, milă %onip3 1645 
noaniea, nsnz le ziăz, mi cocindă la ana Cinapis la, BB 
Z5p5 pe Alicandpa de veia napte ks Boezozii !sj, mi a- 
iecla clpigs: ve goniui Băntzli? ks ns Begi npinde, 
vi 86 deveni la îmmopatală noctpă, mii cusnegi k5%1 mal- 
Hemeckă - de vincie, mi cs ce gxleackz de pzesoiă, în 15



zile.  Alicandpă intpr la taezpa Isi, wi Randapksc mepcr 
la Dapie, mi cnăce toate ue aă foctă. 

laps Dapie ce kzina kă mape jale, zikăndă: Bpză- 
tani kamă ne înmels feviopală li Filin, mi ckiws din ms-= 
nzle noacipe.  Illi iapr zice: ox nekpedinuioace lsme! 
ksmă te apeui întzii dalue, wi'anoi amap'5. — Dapie ckpi- 
ce kapte la Ilop îmnapatală de la Indiea, kz epa mape, ui 
aBea ipeizeui mi mece de limsi canti Bipăinma li. „E 
Dapie kainikală mi alnibal&! ckpiă la tine sinctitală mi 
mapele Ilop îmnapatală, întokma ks Dumnezeslă Ilepcilop, 
ui coapile Indiei, tpimită îmrsppiei tale canatate, doapr 
îni Ba fi penită pecte,- ue npimă noi de Masidoneni mi de 
Seviopală hi Filin; el ce lensdz de noi, mi ls anzcslă 
totă, mi aksmă enitaă mi la noi, mi ne-amă ezitati de 
doze opi, mi cnapce cila mea, mimi vs Egintzlă, leps- 
calimală mi Bazilonzlă, ui te pogă ks kanzlă nlekală ns- 
ns la nsmaăntă, ce'mi dai ajstopiă, mi oacte de la Indiea, 
ks npe Indieni nsii noate bate niminea, wi înaintea lop ni- 
minea nă noate cta, si ms pogă ce'mi dai ajatopiă, ce 
mb Bată ks elă, caă ce'lă pată, caă ce nepimă tă uincte 
npe mowmiea noacipr, ks ns ce kade ce napă eă pră lin- 
95 tine fiindă is mape mi tape, kz n mţii kămă te pa 
dsse Dsmnezeă mi npe line întp'aueacts lsme înurzltoa- 
pe, mi ama ms pogă.“ 

Ilop îmnapatălă uetindă kaptea, klzti kansl, mi zice: 
nă ecte Bskepie npe lime ce n ce chkimee în jale, kr 
Dapie oape-kandă ce notpizea Ii Dsmnezeă, ape acizzi 
ns ce noale novipiBi niv nsi omă de npe nsm'onlă, wi 
ecle risti de mai miuii lui de Mavidoneni.—Ilop îmna- 
palslă iiems Boepii Ii, wi le zice: mepgiui de luani 6c- 
lea mea naipăzeni mii de kzipeni, i nspuedini osntile ajă- 
topiă Isi Dapie. Ilop le mai zice: Woătagi ce:mi npindegi npe 
fimiopală Isi Gilin., mi ce uzzini de pa da a fegi, cel 
gonini nsns îl Bepi upinde, mi ce'lă adsueni la mine, ks 
amă aszilă, ls ecte ksminte mi îngeleniă.  Boesozii lsa-



pe omţile, mi ce dscepr la Dapie, iapr avecta ce Be- 
celi, mi tpimice npe la omtile li cs ce ctpengr, kstă 
mai iste, mi ce adsnapr o mie de mii de oameni, mi 
ks topii măpuecepz cnpe Alicandpă. Indienii tpimigindă ic- 
koade la Alicandps, cipsjile lii le npincepz, mi le dzce 
la Alicandps; elă zice ce le desk» npe o mzgsps înalt, 
ka ce sad owlile Ii Alicandps, mi zice omtilop ce nsp- 
veadz la peceoiă iste, mi kă gpass; mi năpuecepr owiile 
tape ini ks past cnpe Dapie, ickoadile Bszăpz aueia, a- 
noi le closozipr, mi ce dăcepz de cnăce Indienilop: Ce 
mligi ke Alicandps ape oacte toapte tape, mi csntă fopte 
isui frpr camt, mi kaii topi apmacapi ka cmeii, mi Bină 
îrpr Spikr, mi atsta centă de mslgi kol& Bop fi nzne 
la doze caste de mii de oacte. lapr Indienii dakz aszips 
aueacia, ce cnztimntaps fopie pră, mi mepgea la pec- 

Boi$ (sp soea lop, mi ls fpikz mape.  Totzuri owtile ce 
loBipb foapte tape wi izte, kriă ce prdikz npaf, de ns 
ce ksnomtea snii din alpii, mi dete Dămnezeă snă Benlă 
mape de csfls upafsl de npe omti de ce Bszspr, mi în- 
vensp5 Indienii a făgi, mi Mauidonenii îi tpea. Dap A- 
licandpă, mepgea întp'o kzpsuz de asp, adiks întp'o ko- 
ie kă doicnpezeue gileji, ui tiiea din kspsuz ks cnada 
de snă ctenjznă, mii kalka ks nai, mi zzueaă Ilepwiă ui 
Indienii ka cnonii, iapr Dapie fsgi la Ilepcida. 

Alicandps zice li Filon: ce gonoackr npe ndieni, 
mi ce ciprge ce ns fsoz, ui cr ce înkine, mi dakz ce. 
Bop înkina, ce le iei kaii mi apmile, mi ce clozoads cs 
ce dakz la Indiea. Filon înuens ai goni, wi le cipiga 
ce ns făgz,uicz ce cenăe kz Bop nepitoni. Îlli ctsispo 
Indienii, mi ce înkinap li Filon, mi le lsz kai, mi ap- 
mile mi zice: mepuweni la Ilop îmnapatală, mi cei ziveni 
ce nă mai deie ajstop altsia, mi ce mtini ks eă n 
îmnapală la Jepciea. 'Ce dsceps la Ilop, mi cnsceps 
aă nspilă totă, mi Ilop ce mips maltă. ap Alicandps 
goniea npe Dapie, iapă Dapie fmiea nlsngendă, ui gpr-



    

indă: ox amvap. ie  Dapie! | tam te chaniea toat lanioa, 
“ai te notpisieai lui Damnezeă, iaps actvzi fai mi de Ma- 
vidonenii zi, mi elă faglea ne kemniii Ilepciei, milă ajsn- 
«cepr doi Boepi ai Isi, ansme Pcean ui Kandapksc, wi 
kams îl& ajsnceps îlă ii losips amsndoi ks calizile, zii 
kză Dapie de npe lei joc, iap» ei îlă decspakaps, ni 
lsapr totă se gseipr la elă, milă lacaps ls năpină cs- 

fietă, de zzuea în nsisepe czată nisoapile kailsp.  Japs 
Alicandpă ajsngsndă akolo "15 arzi Dapie mil cipigs: 

-„O0x! Alicandpe, Alicandpe! nă ipese, wi ns laca ape 
“Dapie în nslsepe zskandă.“  Alicandpă aszindă, alepor 

tape, ui'lS Bszs psnită, zkandă, mi zice: „Uine emti îs? 
" Elă pecasnce: „E csntă Dapie îmnapatală, aela ue epamă 

clesită de toate Ismea, unii de toate limeile de oameni. 
[5 caniă Dapie sela ue ce noipiiea Isi Demnezeă din 

"uepiă, tapr actezi zakă în mslsepe csntă nistoapile kailop. 
5,5 căniă coapele_ ilepsilop, iaps acivzi cantă jsngietă de 
Hepcii miei. Ed csniă Dapie îmuapatzlă a toate lsmea, 
iap5 acizzi nă mi-ce întzranlr ce mop makap la momiea 

mea, bă m> lac Alicandpe în nzisepe, kr nă emti ne- 
milociină.&  laps Alicandps deckeleks, milă ascs în ks- 
pas caă în kouiea ca uea de asp, uwi'lă uitepce ks ms- 
xparia, adiks ks pacmaia li, uii zice: de ns Bei mapi, 
„incte mape Bei agea —- Alicandps zice celt dzkz la [iep- 

-cida uelate, mi mepuea das omtile li Dapie, mi cipiga 
„ce niă îsg%, ui cs ce înkine, li -Dapie aă kizală. Ax- 

zindă aueacta, ei ce înkinap Isi Alicandpă, mi mepcepr 
toi liepcii wi Mauidonenii ks Alicandps în setate la Ilep- 

„cida; aiue mezs els 'în ckasnzlă Isi Dapie, mimi năce cte- 
„ma în kan, mi 255 toleagală Isi Dapie de azp, wi [iep- 
„cii mepceps toni, de ce înkinaps 13 mii zicepe: mălui 
ani Alicandpe! îmnapatslă IMepcilop mi al& Masidonenilop. 

“Uli pri Iepcii ks Mavidonenii ka fpagii. 
” Hlpe Dapie îlă adsceps ka mină căfletă, mi oozindă 
„ape Alicandpă în jepsl Îsi, zice:  „Adsuegi npe fata mea
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Pskcanda.* IIli mepce Pskcanda la tatsi ceă, mi Dapie 
nlsnce ks jale, mii zice: Ox! dpagă csflelală mieă, inima 
mea mi Ismina okilop miel, dpaga mea Pskcanda, iats 
ks eă adskă pie sapeată de la Mauidoniea fzpr de pecte 
wi fipx de nedejde, kr eă ns kspelamă ce'ni fakă nsnta 
ta ama degpasv, ui eă kspetamă la mspilapeatace klemă . 
topi Kpaii mi Domnil, dapr actzzi kemtioziă pie papeală, 
npe uela ue Vai nucă Damnezeă îmnaapată a toatr lsmea, 
wi la nănta ia maltă cenge c'aă Bapeată, ală Ilepcilop ii 
ală Mauidonenilop.  Actrzi Ilepcii „ks Mavidonenii ce în- 
fpeuipr, iaps eă zikă pie fata mea, de actezi înainte, ce 
vinctemti npe Domnslă tă Alicandpă, ksmă ce kade a 
uincti npe îmnapatelă teă mi a toals lsmea.“  Deui o l55 
de mznr, mi 0 cepste dslue, mi o dace la Alicandps, 
mi zice: „wine Alicandpe npe Pskcanda csfletală mieă, mi 
inima mea, pie îmuwpsteacr cei fic, kz ecte msliă în- 
meleants, fpămoacs mi milocties.“  Alicandps ce cksls 
din ckasnă, mi o ls de menz, mio uăce Isngr elînjen, 
mi lă5 ctema din kană, wi o asce în kanslă ei, mi lăp 
ineliă ei, milă sio7 în degelslă Isi mi o cepztz dsle, 
nii zice: Ce wmtii Dapie kw» Pskcanda ta îmi Ba fi mie 
îmnspbieacs de actvzi înainte, iap» îmmsp'steaca (a, mie 

mă îmi pa fi în lokală Olimnieadii, uns la moaptea 
mea. Dapie gpmi: „Eotală mieă Alicandpe! ce îmasps- 
nemti censtocă, wi ks Damnezeă, mi ks filka mea Psk- 
canda, iaps că mepgă snde ce dekă topi din pekă, iaps. 
npe Iandapkscă, mi npe Pwepană ce'i judelani ksmă ce 
kade, ui psmenegi kă Damnezeă, mi îmupopigi censtomi.* 

Dapie îmnapatslă mspi, dans îmupryiea de mecezeui de 
ani, Îvkăndsce ka mi kendă n'ap fi mai foctă. 

Alicandps nitpeks npe Dapie msn la gpoana li ks 
topi Mavidonenii, mi ks topi Ilepcii nn îlă îmmopman- 
iap5, în lena Isi Asgsctă în vuincupezeue zile.  Alicandp 
pemacr îmuapată Ilepcilop, ui llems upe Kandapkscă, wi 
npe Pzceană uei ve suiceps npe Dapie, mile zice: kimă



de-api suică ape Domnslă Boctps  kape B'aă fzkată Boăr 
mzltă pine? Ei gpripb: moaptea li Dapie, te fks npe 
tine îmoapată Ilepcilop.  Alicandps zice: daps eă ks cântă 
snă ctpeină, mi nisi snă ine ns B'amă fikată, ksmă îmi 
eu faue mie spe snt gine?—wmi noponui cei cnsn- 
zăpe.  Alicandps mai zice: glectemală ce fie uela ue ga 
Xxpeni ăuigamslă de oameni, npe kspBa din kacz, mi npe 
Benzrtopilă de uetale. | 

Alicandp ckpice kapte la mamsca Olimnieada la Ma- 
vidoniea, mi la dackalzlă ces Apictotelă. „EX Alicandpă 
îmuapatslă necte topi îmnapagii, ckpiă la mama mea 0- 
limnieada, mi la dachalzlă mieă Apictotelă, cenatate wi si- 
eat, tpimită demnenoactpr.  Cantă aksmă mente ani, de 
kandă n'amă tpimică noi la poi, nisi Boi la noi kapte, nisi 
de sine nisi de pză, mi nenipă aueacta ecte Bina noac- 
ip; ui ce ne ieptaui, ks nn akămă amă aBstă pecsdie 
mapi, kă toate pepile nus la Ilepciea li Dapie, mi ks 
elă esiălsneamă de tpei opi mi Vamă gipsilă, mi iamă ls- 
ată îmnspgiea, înkz mi fiika Ii o lăsă, nentpă Bănsis- 
pile mi nentps fpsmscegile iei, mie îmnspsteacz ce'mi fie. 
Dapie înce mspi, mi eă cantă actszi îmnapată Ilepcilop, 
mi ce wmtigi ks nsns n mtieamă dpagoctea mszepii, nă'mi 
mai adsemă aminte de oi, nivi snde Boilă mpi, daps a- 
kmă Boi$ ce mţiă, de pieama Boactpr, kămă ipzini, ui 
kzmă ecie Mavidoniea, mi kămă azzimi de noi, mi cs 
figi censtomi.“ 

Dus aveia deckicepr Bictepiile Isi Dapie, ui gscipt 
dozecnpezeve tspnzpi uline de axp,mi doxecnpezeve tspnapi 
aline de apgintă, mi dozezevi de kace nline de ckale de 
aăp, mi de nieipi cksmne, mi de mxpospitapiă de uelă 
mape, mi de koapne de Inopogă fepikate totă ks asp,ui 
o mie de notipe de azp, mi o mie de kai noBodniui ră 
Xapmele de matacs, mi o mie de kai telegapi, mi o mie 
de lei ku cgapde de asp, mi zeue mil de moimi, wi zese 
mii de cgpincopi mi vinuizeui de mii de ksmile mi o css
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de mil de kaispi, mi o cats de mii de oi de nlespi, 
wi zeue mil de ogapi, uii tpii mii de kotei, mi o mie de 

„mii de oi, iapr ueiatea iepa toalz noliits kă ap, mi îm- 
nodosits ks nieipe cksmne de lIsmina ka coapele, wi alte 
mălte anspii kală n ce mlie, niui mintea omsli ns ndte 
cokoti gogpniea lsi Dapie îmnapatzlă.  Alicandps dele a- 
spălă mi apgintslă omiilop mi BoeBozilop, mi ce ecelipr 
Mauidonenii ks Ilepcii ka fpagii. 

Întp'o zi ce căi Alicandpă întp'snă foimopă înaltă f6p- 
„te, mi ctpiga ks glacă mape, zikandă: ce mtini Boesozi- 
lop, Boi Mavidonenilop, mi Ilepcilop, mi toais lsmea, ee 
mtini k5 ms lensd; de Damnezeii elinemii de Amon, mi 
de Anoion, mi de Cnidon, mi eă glactsmă npe avei Dsm- 
nezei elinemi, mi ms înkină Isi Cagaotă Dămnezeă, mi 
m îngină uelzea ve aă fpkălă Vepislă mi Ilsmantslă, npe 
avela clteeckă, ue odixnemte npe XepoBimi, milă csgeckă 
“Cepafimii, wi eă aveliea ms înkină de akămă înainte, wi 
8oi toi ce kpedigi întp'auela. Illi cnapceps toni Dsm- 
nezeii elineuti, mii sg în fokă, mile zice: de csnteni 
B0i Dsmnezei, emigi din fohă ce ps clspeckă. Daps niui 
snălă nă nat emi, si apceps topi, mi. ce fzkspr uenăur. 

Alicandps zice tstspop “omtilop, Bo toi Boiniuilop ! 
xpniniss kaii sine, de aksmă întp'snă ană, mice Bz dpe- 
geui apmele, wi ce seni, ce msnkani mi ce ss Beceliui. 
IUi meză akolo snă ană ks îmosprteaca li Pskcanda, mi 
îmr'spsui sine, dslue, wi fpămocă ks topi Mauidonenii, Pim- 
lenii, Egintenii wi Ilepcii, fiindă topi ka- fpanir, mi nsce 
îmnapată Ilepcilop npe Filon la Ilepcida, mi ctpiga cr ce 
gsleackz de pecsoiă, mi de kale îndelăngate, mi tpimice 
mpe la toate wepile ce gie toni Kpaii mi BoeBozii ks om- 
tile la Ilepcida uetate, iaps Alicandps ce gstia de peczoit 
ks: toate owmtile mi apmele tpezzitoape cnpe a: nztea pine 
mălts Bpeme esisliile ve aBea ce mai fakr în alte IIPpui 

ale lime.



Ană doisea pecâoiă mape. 

Alicandps ce prdikz ks omtile ls mi le ckpice, mi 
afls zeue mii de mii de kslzpeni, wi matpă mii de mii 
de nedecipami, mi ckpice zeve mii de msepi ctepne, «ui 
ie nscs kenitană, amzzindzle dan kopispi, mi le dede le- 
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ge, sine ga &mela ks spe ana ce'i defe snă galsenă, ui 
«enitanslsi snă talepă, mi ce fie ele de cnalatsză oultilop. 
Iili înkspkz o mie de mii de komile ks kate, mi doze 
căte de mii de katapi de toair tpeasa oimtilop, mi zeue 
mit de lei, mi zeue miide napdomi, mi o mie de 'zaozi, 
wi o mie de ogapi, mio mie de kotel, mi zese mii de 
zisoli, mi o cuts de mii de soi, mio czts de mil de sep- 
seui, mi mepceps cnpe Midia la Kpicsc îmnapatslă, kape nx 
Bpă cvi ce înkine. Ce closozi owmtile, milă szts de gpa- 
55, Wi cnapc5 uetatea, wi nepi ui Kpicăc, mii npzdz pa- 
pa toatz, mi atăla apă wi apgintă aflz, kat ce cetspr 
toalr oacita de aBspiea Isi Kpicsc îmnapatală. De akolo 
Alicandps nspuecs cnpe pzezpită, mi mslte gepi Bis, ui 
mălui domni suice, ui mepes înainte nsns ve ajsnce la snă 
nscliă foapte mape wi înlincă namilă Zoxip, snde ecte 
Vălksuslă a mii de: dogitoave.  (Bezi faua 52.) 

Tpekăndă ku mape gpestale auectă nzctiă, emipt 6c- 
tea Isi Alicandps la o papr &nde I'skzeaă fepnivi în ns- 
mbută, kape upecte noante emiaă din gazpile lop, mi lua 
npe omă milă srga în gazpile lop de'ls menka. Cecns- 
ce si Alicandpy, mi elă zice: cz ce ne nae, wi ce le 
anpindy la gspile gazpiop, mi fsnsps ama nepindă mălte, 
wt tpekzps mapa lop în uinui zile. De akolo mai mepcs 
Alicandps înainte nn ajsncs la papa nitiuilop, auiea epaă 
kztă kotslă de mapi, mi emipr mslui, femei uii konii la 
Alicandps, ui adacepz. noklon fpumocă, finise, mi miepe 
-mălt5, mi zicepb: îinmapate! noi căntemă nimte oameni 

nenătinviomi wi tikvlomi, ksmă ne pezi îmnpepiea ta, vi 
te miloctigewte cape noi, iapr Alicandps zice: ce nă'i sin- 
lseackt niminea; ti ce mai nlencept, ziksndă: îmnapate 
noi aBemă cănapape de crpinpopi, ks int la noi mine mt- 
nănkz noamele, xpana noacipr, mi ne wi patemă ks ei: 
vi ăne-opi ne bată ei, alte opiîi satemă noi. laps Alican- 
dps msce ttasspa akolo, mi le fekup uetate tape, mi le 
năcb îmnapată dintpe ei, milă înezy5 ai judeka, mi le zi-
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ce: ceuli fak apmc, mi apue 
de cgpinmopi. Avecie nrespi fak 

kană de omă, în kslăiiin ele noate msnka snă lakomă tpei 
i niliui oxe de i oameni ui zile nline. Alicandps ls» de la auemt
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cgpinuopi (cipul), miepe malts, mi finise, kxtă ajsnce oui- 

tilop întp'snă ană. 

Alicandps: înaintz, mi axsn- Piu 

ce la snă kemnă mape, uli fpă- d 
mocă, mi epaă anele dl, ui 
întp'auel uwmnă. ce alla oace 
mălte de -oameni, mi B5zăp% 
snă ctelnă mape de niealpr, 
noliită ks azp, mi epa ckpică 
în ctelnă, ks close elinemti; 
îmnapatală Alicandps deui alep- 
o la ctilnă, snde ueti: Eă 
Caxnoc îmnapatelă, foctamă a 
16t5 lsmea îmnapată mi Bpeamă 
ce mepgă la Pais, mi nsns aiue 
genitamă, mimi emip» oameni celsateii frpr Becte, ui 
ms ăuiceps ks totală, mi sine Ba Bpea ce meapgr la Pais, 
mbn5 aiuea ce zie, mi de ajue cs cs întoapks îndeprută. 

Alicandps înBvli ctelazlă ks nlamka ca, nentpă ka ce nă 
yeteack omiile cz ce cnapie. Mavidonenii îlă întpezaps, ve ce 
cnsnă în auele cloge ? elă zice: cusnă «5 înainte ecteo pa- 

p5 dălue mifpămoacr. Mepcrdaptnsnr la 5nă msnte mape 
snde zice Alicandps, cr ce nse tasspa akolo, cs ce 0- 
dixneacks outile, mi (ekăps nalanke de kstpr msnte, uri 
în ziăa aueiea zice Alicandps, ce ce gsleackr outile de 
pecsoiă, iaps Alicandps emi ks $alanba Isi la mvdspe, mi 
Bbză ănă omă celsatikă ctendă csmenă, ui nă fegiea. A- 

licandps zice de'lă losipr doi kelepegi ks cslinile, elă 
căiepe tape, wi ewipe oameni celgaliui kw fpănze ui 
jeaps5, togi kă cegeui, ui deleps. npin oacte foapte tape. 
Alicandps fegind din azdspe afapr, celsalisii  emips la 
kpmuă, iapr Antiox îi ls5 ks oactea de kripr nsdspe, 

iapz celsatiuii cfspmindă cogeyile, îi tziea oactea kimă ce 
tale; ci zbueaă ka cnonii, wi aBcă napaB dak Bidea npe 
altzlă kpantă, dece menkaă snzlă npe altslă, caă sănii npe  
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aluii din tpsnmii.  Alicandpz încz îi sipai ui nepipt din 
ei zeue mil, iaps de ai Isi Alicandps mai malte mi. A 
doga zi mepceps BoeBozii la Alicandpă, mi gpripz: îm- 
mapate! ns ne ajsnce kstă ne-amă piată ks îmnapagii din 
lime? amă nepită akolo, lssndă îmnspenil dectle ka ce 
ne odixnimă, mi akumă ne adsceumi la năclie, ce nepimă 
de oameni celsateui.  Alicandps li zice: o dpagi! miel 
Mauidoneni! wi soi fpapilop! kpedigi malte pecBoale amă 
Bzislă, jap5 akămă msină ce ne mal octenimă, wi anol 
ne Bomă întoapve la lme.; dapr dsmnenoactpz de m:'api 
aptă uuidepi-mw, makap de au nstea îmnrpwyi frpr de 
mine.  Boesozii zicepr: ue Bomă faue? fie în Boea ta. 
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'Tpekendă apa .calsatiuilop în uincupezeue zile, ajsn- 

ce la o papt 5505 wi fpămoacs, nde Bsză do! cbelni de 

nieatps noliipi ks asp, ne kape epa ckpică kinzlă Isi E- 

paklie îmnapatslă, mi als Cemipamidei îmnwpstecei.  A- 

licandpu mepce la ctvină, ni Bz close elinemii ii cn5- 

nea akolo npivina lop, ksmă& ei aă emită din lsme, nentps 

fzps de legele oamenilop, ui akolo aă îmnrpyită natps- 

zeul de ani, mi c'aă cfepuită ama... Alicandpă nlence, ui 

zice: o fepiuite Epaklie! — El ma! mepcz înainte, ui ajsn- 

ce la kspyile Ii Epaklie ve epaă nzctii, mi îmnodosite totă 

kz nletpe cksmue, mi noliite ks asp, mi agea niute nomi 
fpsmoui mi dalsi ka zaxapslă, ks o feniene pie. De 
akolo. năpuece înainte mente zile, wi ajsnce la o ans ma- 
pe mi lats, snde ce Bidea de ueiea napte o apr ks 6- 
meni, elă năce tastpa akolo, mi fsksps Isnipe. Alicandps 

zice: kr solemte ce meapgr akolo,dapr Iltolomeiă gpsi: 
Alicandpe! ns Bel mepge akolo, kr n mlii se pi-ce Ba 
întemula, si soi mepge e mai înainte, nentpz ka ce erdă, 
mi Boi$ Beni dei Bolă cnsne. Alicandps pecnsnce: o 

dpagslă meă Iltolomeiă! dakz tz pei nepi akolo, ka tine sn- 
de Bois mai gsci? Iltolomeiă zice: de sois nepi eă ako- 
lo, altslt ka mine grcize'i în lokă, dapz de Bei nepi îs, 
altsl& ka tine ns Bois mai geci în toate lsmea. [lli in- 
tpb Iltolomeiă în lsntpe ks mente Botniui, mi ce dace la 
octpoBă, mi grei oameni goli. Elă ce întoapce mi cus- 
ce Isi Alicandpă, laps avecta intpendă în lentpe ks topi 
Boepii, tpeks la octpoBă ănde emipz înaintea li oameni 
mălgi decnoieapi, kape gprips: Îmnapate Alicandpe! ue 
al Benită la noi? mi ye ai a lsa de la noi? kr centemă 
goli mi cepavi fiindsne xpana dintp'aueunti nomi nzns csntă, 
alte ns mai agemă nimika.  Alicandps, zice: ns amă Bi- 
nită ce iei de la Bo! nimikă, ui nsmai ce Bedă ui oameni 
căntepi, kămă tpzipi, de snde ami senilă aie, mi ksmă 

-mlipi nămile mieă. Ei gpripe: „îmnapate! noi cantemă 

de la papa gpeueackz, mi amă apstă îmuapată elincckă



de la Iloniă npe Epuklie îmnapatslă, wi îmnzpsteaca 13 
„ Cemipamida kape Bwzindă akolo cippmsstate, peceoaie, ui 
mslte izpespspi, mi măllă c»nge Bapcată, ei kgetaps ce 
ieacz dintp'auea map, mi fekspr kztega mii de kopssii, 
wi aă alecă tot; oameni păni mi dpengi, mii B59% în 
kopsăii, wi nleks npe mapea, alstindă ama mai male Bpe- 
me, elaă emilă snde epaă kspgile li, wi fekă maps Bsns wi 
dslue, apzindă kopzeiile, wi ei aă îmnvpzpită natpăzeui de 
ani, totă sine mi fpumocă. Ei măpip5, iape noi pemsindă 
fspt îmnapală, năcepemă doicnpezeue Filocofi ce ne Î8— 
dee, înce noi ns amă ackăltată, ui iapz amă lată pes— 
teile noacipe, mi ce msnis Demnezeă npe noi, mi tpi- 
mic5 oameni celsateui de ne pvlsps, mi ne uiceps, clpi- 
ksndsne mi apa, ns nsteamă tpri akolo de ei, msnkzn- 
dane feviopii mi mpe noi. Epi amă mai pemacă amă Bi- 
nită aisea înip'avectă octpos, &nde ne xprnimă ks de a-— 
jecte noame, ui noi ns apemă alte semi da nimikă, de 
kzlă îni Bomă da wente Filocofi de la noi ko'pi-Bop tpe- 
săi de aiuea înainte nn la IBantă, ke ei uig kalea ns- 
nb akolo.“  Alicandps li mente filocofi, mi zice: adi- 
Bapată ks mai uinctită lskpă, mai ckămnă wi mai kăpată | 
ns ecte în lsme, dekrlă omslă npokoncilă la înguuvtsps. 
Elă ce întoapce la tasbps, ziksndă: „Omală kzpispapiă, 
ecte Bictiepiă  decvarpuiti.* — Dănz aveacta anskr kă 
oaclea tolă înainte mi ajsncs în mapa Cipiei, snde întp'snă 
lokă ulină de konasi de nalmi (finiur) ce întindea Bectitală 
opaulă Ilalmipa cat Tamap, întemeielă de îmnapatală Co- 
lomonă, wi kape ajsnce snzlă dinipe vele mai ctpelssiie 
opame a le Aciei. Alicandps ce minsne de fpsmacena 
adecisi opamă, ai kzpsiea lokăitopi i ce inkinapz, milă 
knockăps de domnală lop. — Păinile Ilalmipei înfsplo- 
waz5 acibzi toalb 6ogpiea mi mepegiea uelei mai pape 
Apxitektpi.  Ilenislă ei ce admip» mai kă cam în tem- 
alzlă Coapelzi, zzitatea Ilalmipei.  Păinile avecte cntă fâpte 
ntince, npeksmă în mape ce ede din ikoana alwtspals-
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De akolo mepez uinulcnpezeve zile, mi ajsnce la o 
maps kă oameni ks mente nisioape mi ks mente msni, 
ei deteps foapte tape mpin oactea Ii Alicandps, mi nepi- 
p5 dejasiea mslui mi mslpi ce npinceps sil, mi epa gotea Isi 
Alicandps, ce'i ckoats la lsme nentpă minsne, nsmai ns 
mliea ui epa menkapea mi sestspa lop, mi e! mspips de 
foame. Ce tpeks mapa lop în uinui zile, wi ma! mepes 
înainte, ui ajsnce la o alt5 maps ks oameni ksiksani, 
dinainte ks ospază de omă, mi gprea omineute, iap din 
dsprnlă kană de zne, mi latpa kznemte.  Alicandps s- 
mics mălpi de aviea, mi tpeks mapa lop în mente zile. 
Ji mepcs tolă înainte, mi ajsnce la o ans mape, ănde 
uzcs tasspt akolo; mspindă snă kală ală snsi Boinikă, îl 
apănkaps în ans de'lă msnkaps pasii, kape la omslă 
milă gaga în auz, ui nă nătea ckana din gspile lop. A- 
licandps zice: ce cane gpon! adenui, mi cs le actene ke 
nae mi ama fskspr, iap» noantea emipr paul mălpi, mi . 
kezindă în gponi ns matea ce eacs, iapt la ziiz suiceps 
măi fepr came ui” menkaps omtile. - 

ntz, CA dee j „> De akolo mal mepeb 

  

   
junce la znă mănte mape, 
„ui înaltg,  snde Bvzs snă 

Sete CB aro E rm omă mape legală de msn- 
te ks pepig! de fiep, mi epa langă de o mie de degite, 
mi kends  nlengea glaczlă lui ce axziea de tpei zile. ui 
nă ce nztea anponiea de elă niminea. 

Mai mepceprt înainte vinvicapezevue zile, mi ajsnce la 
0 aus mape, uli zicepr Filocofii: akolo ecte Makapon, ui 
îkspr lantpe, mi intps Alicandps ks zeue Boepi ai li, 
m lb galseni, mi nsne kspats, mi Bină pomă, mi tpekă 
de veiea napte, snde Bzză noni înalyi, imi fpămoni, ui 
noaimele dalui ka zaxapulă ui fpămoace wi epa ui fen- 
ini pen csnlă uomi, mi anele peui mi dlui ka zaxapală,
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wi npin nomi epaă nimte nacepi fpsmoace kape. konta nimte 

knliuele fpumoace ka nimte fete, mi epaă snile alee, al- 
fa tie pomi, al- 

iile negpe, al- 
tile Bepzi, alti- 
le.  moxopsie, 

wi ce întimaint 
ks snă omă gol, 
mi zice Alican- 

= zeama fate pă : Nave pie 

fpate, elă pecnsnce: fiopi toate sskspiile. Uli sps A- 

licandps ce mai gprleackr ks cl, nec îi zice: nact 

înainte lv zei gpri ks îmmapatsit noctips Isantă, mipi a 

cnăne totă lskpală t5ă. Ii mepes Alicandps înainte, ui 

Bz npe Isantă mezindă în ckasnă de asp, mi kă ksnăn5 

de axp în kană, mi golg cant snă nomă înaltă, wi ks de 

toate felspile noame  întpencslă, mi căntă niwioapile Isi 

epa ans ka apgintslă, wi fiepsea în fentsnz. lap5 daks 

Bbză Iantă upe Alicandps, klsli ks kanzlă, mi zice: 0x 

Alicandpe îmnapate! din lsmea ea tikzloacz, toalr lsmea 

- Bei Isa, wi la momiea la ns Bel mal mepge, ui te pci căi 

nsn5 la pai, wi nn la iad te pei nogopă. Alican- 

dpă cepsis mbna li Isantă, iaps elă cepsts npe Alican- 

dps npe kană, milt nsce în jenă Ing elă. Alicandpă 

zice Isi IBanlă: ue'mi gpemti auele kspinte? elă zice: nă 
iperziemle a noftopi omălsi înelentă lkăninte înnelente, 
iaps Alicandps zice: dopeckă, depi sa. fi poea, ceni a- 

dahă dapă de ue ce owcemte ne la noi,elă pecnsnce: a- 
dasepi'mi; mii întspiomapr o lincie alint de galseni ii 

mbne kspais ks nină pomă. Inantă zice: n e dată nose 
ce msnksmă, ui e dată poze cemenkapi,dape demaptaţi 

nlocka, mi adăueni la mine ce nb das mi eă dapă. Illi 
ls IBantă nlocka mi o ămnls ks ans de czntă niioapile 

l3ă, mi io dete înanoi ziksndă: wine Alicandpe aseacta de 
la mine.  Asecia înlpesz: de ue ipeass ecte axeacia? 

   
  



-IBantă zice: kondă îmevtpenemte- omală, cs ce ckalde ks 
de aveaciz ans, mi Ba întinepi, ka de tpeizeui deani. A- 
licandpă nevetlsi nlocka sine, mi o dete lzi Anpodă, uii a- 

„wa ksmeta Alicandps: ks de oiă îmBsipini, ex mr Boiă 
ckalda, mi Boiă întinepi, wi ns Boig mai mspi. Alicandps 
zice: fepisite IBantie! cnsnem', -dap5 Bo de snde aui si- 
mită aiue în auectă ociposă? Iantă zice: „Hendă fkă 
Damnezeă npe momslă noctps Adamă, îi năcs în Paiă, dap 
gpemindă lși Damnezeă, îi ckoace din Paiă, mi emindă 
Adamă ks moawa Esa, aă Benilă întpi aisea unde feksps 

„doi fisiopi.  Adamă kpsta - nspupea cnpe Paiă, mi nlenmea 
k jale de lincisea Paislai, iaps fiuiopii lop, Kaină wi A- 
Belă ce înspzjsips, mi aice Kaină upe Aselă, wi nl»ngea 
Adamă mi Esa kă mape jele. Den aseiea fokăpv altă 
fiiopă omă 6snă mi dpentă, ansme Cită, mi wrză Adamă 
aidea vinui czte de ani, wi încspapr npe Cilă mi feksps 
mi fimopi, iaps anoi tpimice Dămnezei npe îngepslă ceă, 
de zice li Adamă ce ieaes de aiuea, mi ce meapgr la 
lsme akolo, snde Ivtzimi Boi. Illi emi Adamă wi Esa, 
kă algi fiuiopi mi nenopi af ai uincnpezeve mii de oa- 
meni, iaps Cilă, pemacz aiuea, mi căntemă noi din Cit. 

| Alicandp zice: o fepivite Inantie: dap Boi în ue 
„Dsmnezeă kpedini ?-mi kăi B înkinagi? Isantie zice: noi 
kpedimă în Canaotă Damnezeă, mi noăs ne ecte kametală 
totă la Dămnezeă, mi dakp mspimă, noi mepgimă întp'altă 
lokă mai tsnă dekztă aiuea.  Alicandps ce mips msltă de 

„Bieaua lop, mi zice: o fepiuite Isantie! toate îmi enăce'ui, 
wi Băne wi dslui, înc Boiă ce'mi mai cnsi ksmă B5 po- 
digi? ks msepi ns Bsdă la poi. Igantă zice: nui aBemă 
msepi, înce nă Iekzeckă ks noi, ui întp'altă octpoBă, mi 
căntă îngpodile ks zidă de apams, mi gină ele la noi în- 
ip'ană ană odatz, wi lekăimă es ele tpeizeui de zile, a- 
tsniea ne încspsmă fiviopii wi ne mspittmă fetile, mi ia- 
pă ce dskă la octpoBslă lop, mi dakz faue msepea kă- 
konă, ele iap» îl& pină tpei ani, mi anoi îl adskă la noi,



mi dakz moape sapatelă, msepea 'nă ce maj mepils, niui 

ce încoaps eapBatslă. | Alicandps zice: o fepiuite Ieantie! 

cnăne'mi de la octponslă msepilop, ui ecte înainte? IBantie 

zice: ecte Paizlă okolită ks ans, mi zidită ks apamr, wi 

akonepilă ks fokă, mi npe noapte ciaă Xeposimii mi Ce-, 

pafimii de fokă, mi ctpejseckă zisa mi noautea nekontenită. 

Alicandps întpess: daps nateolă Bidea Paizlg? Iantie 

zice: nă noate idea 'ipănslă, si nămai căfletală, ui Bei 

mepge anpoane de Pais mimi Bop ewi îngepii înainte. 

mi'pă popă casne pie toate.  Alicandpă zice: de nă mi-ap 

fi de Mavidoneni, eă amă pemwnea aiuea ks Boi, mi amă 

Bienzi Bieaga Boacips uea îngepeucke.  lBaniie zice: nace 

la lume Alicandpe, ks le amteantr îmnspogiea Isi Ilop 
îmnapatslă, mi totă nzsmentelă îlă Beilza, mi în aemenlă 
întpaei, mi ulsnyea Alicandps, mi ce cepstapr ks Igan- 
tie îmnapatslă, milă cepstapz topi Neagomendpii nn e- 
mip5 din octpoB, mice eptapr ks elă. Illi mepes Alican- 
dps la tasrpe, mi cazce totă se Bvză, mi ue aszi; elă mai 

noBecli, ks lokaito-— 
pii din avueclă lokă 
căntă foapte cănapagi 
de znă felă de na- 
ingsni Beninoini npe 
mapi, kape li fpu6ă 
o mape ctpikzuisne. 

Alicandps nsp- 
vect ks owtile la 
octposală msepilop, 
mi tpekz npe lvngs 
vetale, wi întpenca 
nă koala, ks Dsm- 
nezeă kasiz akolo. 
IUli de aiuea mep- 
ce zeve zile, mi a- 
jsnce la snă ksmnă fpămocă, totă ks flopi fpsmoace, wi  
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mipociea ka temzea, wi ka emipna, mi Wa lisanzlă, ui e= 
paă snile alte, altele negpe, altele pouliă, altele sepzi, si- 
nite, moxopsle, mi galsine ka aspală. Ii hăis Alican- 
dp cnpe psespilă, mi poză nopuile Paizls, mi npe nopui 
anae de fokă, mi cta Paislă cacă ka ănă mănte, wi ce 
Bideaă nomil Paizlzi înalui fps cams, iii mepgea Alican- 
dpă wi kata cnpe kzmnii Paislzi de dinvicnpezeve mile, 
mii  eminy înaintea Îsi  Alicandpă doi înmepi, mi îi zi- 
cept: Alicandpe!ctsinpe lokă! mi cs ns mar mepgi înain- 
te, kz ecte lokă cfentă, wi te Bop apde Xeposimii ui 
Cepafimil din Pais, ui te întoapue la lsme, kr - Bei la 
îmnspeniea ki Ilop îmnapatală, Alicandps zice: Doam- 
ne! npe snde soi$ mepge la lsme? înuepil zicepp: ial 
ks mepgă natps pispi din Pai: Tigps, Efpatslă, Ficonă, 
mi Ceonă, ui npe Efpati ce mepul, kz te Ba ckoate la 
lime, mi el idea mi alte malte minăni, mi aiuea ns 25- 
poi. — Alicandpă ctsts ks owmtile mi zidipr ctsluă de nea- 
ip, milă nolei ks asp, mi ckpice în ctelnă ks cloge e- 
linemii mi ospeienuti. »Eă Alicandps îmnapată a toat 
lsmea, nznr alui penitamă ks oiutile mele, mi'mi emip 
înainte doi înuepi, de ms onpip” aitea, mi mr veptaps 
ce nă mal mepgă înainte ks Boiă nepi, deui de aiuca mt 
întopcelă la lme.“ — Alicandps ce întoapce kstpz lsme mi 
ajănce la snă lezzp fpămocă, mi năindă taswpa akolo, Ip 
snă Bskataplă snă nemte, milă 55975 în iezzp ce'lă cnele, 
iap» uewtele făgi în amz, mi mepcs păkatapislă la Alican- 
dps wii cnsce, elă zice owmtilop, ce'i chkalde topi nail, 
ka ce fie topi cenztomi, mi iapi; mi mai mepcs înainte 
mente zile, wi ajsnce la o nemteps mape iii întsnekatz, 
mi uăc5 laspa akolo, mi zice Alicandps, ce înkalive topi 
Boiniuii npe lene, mi ce lege menzii la gspa nemtepii, mi 
ama fekăpz, wi întps Alicandps în nemtepr, wi ctpigt 
npictatălă în nemtepr, totă Boinikzlă ce ckoaus vepa din 
neuiteps: nsmbntă, nletpe, lemne, caă ue Ba gbci, wi uine 
Ba ckoale nspină, kvicisa, mi vine Ba ckoate mallă, iapz



kpicea.  Ili &mslapr în nemtepz o zi mi 0 noante, mii 
ckoacepr enile din nemtiptafapt la mznzi, iui ei ckoacepr 
asp wi apgintă msltă, wi nietpe nectimate, mizice Alican- 

dps, ce îmnvpniţi topi lppcmle. Dent uei ue ns cko- 
cece nimikă, kmitac'a5., mi uei ue ckocece msltă, înks ce 
kbip5, k5 îmubpuip» k uei ue ns ckocece nimikă. Col-: 
dapii iii ud ke în avea newmtepr aă dală de nimte di- 

x'znil k& natpă niuioape ka de mur, 
wii kă colzi ne ipsnă, kape ce pr- 

 n«zieaă la kaiii lop. Ei înc axă 
“suică o măluime nensmrpats de 

auele Bielrpi kapi clopozieaă &n5 mipocă decgsciztopă. 
De akolo mepes sinul zile, wi ajsnce la snă iezepă 

ks ans limnede mi dale ka zaxapslă, mi năce tasspa a= 
kolo. Alicandps mepcs la lezepă cs ce chkalde, mi intp5 
în iezep, jap» ănă nemte mape ee 
cepi, ui ce prnezi la Alicandps 

cellă ansue.  Alicandps Bszindă 
neumtile, fsgi afapr la ăckală; 
anoi ce întoapce la elg, îlă îm- 
npecspr, mi îl& uice;, ui epa newtile ks colzii de ap, 
milă cnintikapr, wi gxcipv în inima Isi o nieatps necte- 
mais kzlă nă o0ă de gxckz, mi o năcr în Bepfslă ănei 
călige., wi lzmina ka coapile npin tasspe. laps npecte 
noante ewips din auz nimte fete fpsmoace ks ntpală non 
în usmentă, mi ămelaă npin mizlokslă owtilop, mi nlsngea 
nimte nlengep! minsnate, ks nimte glacspi vidate, mi gpt- 
jeaă: 0 dpagslă nocipă îmnapale, kămă te suice Alicandpă 
îmnapalslă. 

De akolo mepcs ocats de zile menv ajsncs la snă Tem- 
„nl ue ce tiema xpamală Coapelzi, mi intpe Alicandpă in a-' 
velă temals wi ce înkins Isi Caaotă Demnezeă, mi Bsză 
akolo ckpintspi, mi ueti Alicandps closile, kape ziveaă ama: 
„Ce mtii Alicandpe ks Bei la toatz lsmea, mi de moapte 
nă Bei ckana, ui te Bop otprai uei ue clsjeckă pie.% A- 

5    



licandp ce ckzpri foapte, wi msltă nlsnce mi zice: „0 
moapie nekpediniioacz mi lsme înwzivtoape! ksmă msn 
Sri npe oameni, mi auoi îi pagi kăpendă cssă nwmoniă 
npe topi.“  Ilonii anectzi 'Temals ce inkinzpr Îsi Alican- 
dpă adskenăsi felispite npinoace. | 
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De akolo meper zeve zile, mi ajsnce la o map» de 
oameni ks 5nă inlopă, mi kă o msns mi ks snă okiă, 
wi ks koada de oae, mi npincs Alicandps malgi din ei, 
viei gpvipe: îmnapate Alicandpe! miloctizexutite cupe noi, 
kz căntemă nimte oameni miusi, ksmă ne Bezi îmnspzuiea 
ia.  Illi ce miloctii Alicandps, miiiepte, closozindzi npe 
towi.  Alicandps ce dăuea npe o Bale, mi epa tpictă nen- 
ip moaplea Îsi, lap5 ave oameni ce căips întp'snă msn-! 
te înaltă mi ctpigap: îmnapate! ksmă făce'ui de înpelentă, 
wi not te înwvlapmă. laps Alicandps ctzis, mi epa zeve 
zile, de kendă n picsce, ks epa ckzpeită nentpă moap- 
tea îsi, alsniea prce wi zice: Yea întperani, ksmă mat 
înwelală? wi ctpigapr de jocă mi ei pecnsnceps de cscă: 
„Rapnea noacips e mai dslse dekată toate kzpnapile, mi 
neile noacipe ns le taie caziea, niui tpeue glonuslă npin 
tpencele, mi magile noactpe cănlă nline de mzpeepitapiă 
wi de nietpe ckamne, ui în inima noactpr ecte nieatps 
nectemalz kuiă snă 05 de grckr.* apr Alicandps zi- 
ce: adiapală k» toate nacepea upe limsa ei nepe. A- 
licandpă nopsnui ce okoleackz msniele kzlepenii, iap» nedec-- 
tpamil cs ce căe în mante ks ogapil, ks leii, ks napdo- 
mil mi kă xienile, mi ama fekspi. IILi npinceps il ks= 
te-Ba mii de  asiea, mii selips npe topi, mi li men 
kaps kapnea Capmagii. | 

Dans aueia ajsnce la xotapală lui Ilopă îmnapatală, 
iap» el aszindă ks Bine Alicandp cnpe elă, ckpic kap- 
te: „Eă Ilopă îmnapatală a toat lsmea, mi lsmineză ka 
coapile, înlokma kă Damnezeă, ckpiă wie Alicandpe: aă 
te-ai cămegită kwui ai pipaită npe Dapie,mi ial lată îm- 
ntpwuiea ? ce wmtii km ks avea negsnie, mi kg cămegiea ia 
niepdigei kansi& (55, omtile iale wi mapa ta. Dap nă 
cokoteuti 15, kz din naintea mea nă Bei chkana niui la Ma- 
uidoniea, nisi în toatz lsmea, uigi corotemte nessniea ta, 
mii vepe ieptzuisne de la mine, mi'pi Boiă iepla &pe- 
wala ta, wi te ds la Mavidoniea mimi !pimite xapasi»pile



  

de la toate pepile kzte ai lată, iapr de ns Bel faue ama 
nă Bei ckana dinaintea mea niui la Mauidoniea, niui în t6- 
ip lmea.“ 

Alicandps veti kaptea mi Kluti ks kandlă, wi ckpice 
alt;  kapte Isi Ilop. „Eă Alicandps îmnapatală npecle 

„toni îmnapagii mi a toate lsmea îmnapală, nz ks Bpepea 
mea, ui ks soea Isi Damnezeă Canaolă, ckpiă pie Ilop 
îmnapate csnaiale: is le laszi mie, wi ziui k5 m'amă cs- 
meyită nentps Dapie, iaps Dapie înks ce notpiniea Isi 
Damnezeă ka mi tine, iapr Demnezeii li ns ajstaps, wi 
ce mii ks amă mepcă nn la Pais, mi akolo amă gpr- 
ită ks Ian îmnapatală, mi elă îmi cnsce mie, ks Dem- 
nezeii Bomipi cănlă topi la iad, de ce msnueckă ks Da- 
pie, îmnpesnz întp'snă lokă.  IIli ksmă ns ajstaps Isi Da- 
pie ama nă'i Bop ajăla niui pie, mi ls te notpiBenmti Isi 
Dmnezeă din VYepiă, iaps anoi nisi snzi 0mă n te Bei 
notpini, ks eă nă notă fayi de tine, ui eă pină la tine, ks 
toate owmile tale mi kz tostz cila ta.% 

Uli tpimics aueacte apte lzi Ilop îmnapatzlă; A- 
licandps mai ipimicr o kapte la msmsca Olimnieada ui 
la dackalslă ceă Apictotelă. „Eă Alicandpă îmnapalală 
npecte topi îmnapagil, ckpiă la măma mea Olimnieada, ui 
la dachkalslă miei Apictotelă” malt canatate mi Bieauw tpi- 
mită dsmneBoactpr, mi ce ms ieplaui kz în uinui ani kapte 
nă B'amă nstălă tpimite, ns ne-amă denaptată, mi amă ipe- 
kstă uăctii mi kodpi, mnpi. înalui, de ne-amă Bmislă kă 
oameni celsatevi, mi amă mepcă la oameni kriă kotslă 
de mapi, mi amă ajsncă la îmnzpwuiea Isi Epaklie îmnapa- 
telă, mi iamă gscilă kspuile nzctii. Amă mepcă nn la 
Makapon la santie îmnapatslă de amă gpzită ks elă, mi 
mi-aă cnscă ks Dsmnezeii elinemti csntă togi jocă în iad 
dei mănueckă dpauii, mi amă mepcă anpoane de Paiă, mi 
amă Bzată npe noapta Paislsi cisndă Xeposimii mi Ce- 
palimii jocă de ctpmjsea Paislă, mimi emipz înainte doi 
îngepi de ms veplapt, ce ns mai mepgă înainte, wi m'amă
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întopcă de la Pai ne ana Efpatzli, de amă emită la l- 

me, wi akzmă csntă npe xotapslă Indiei, mi Boiă ce ms 
sată ks Ilop îmnapatslă, mi tpimilegi wi soi kapte.* 

Ilop îmnapatală ctpence owtile, mi cila li toate, mi 

grcip5 ontă mii de mii de kelwpeni, wi natps mii de mii 

de nedectpaui. doze mii de xiene mi o mie de lei în- 

  

Bapagi la peceoiă. Illi azzindă* Manidonenii, mi Ilepcii 
“de atta nstepe a lsillop ce cnzimeniapr, mi ce cfetsip'e 
ce npindv npe Alicandpă, wi ce'lă dele lasi Ilop, ieap ei 
ce'i vele ieptpuisne de la Ilop, mi cr ce das la Ma- 
vidoniea, iap Ilepcii la Ilepcida.  Iltolomeiă aszindă avec- 
tea toate, mepcr la Alicandps mii cnsce, iapt Alicandpă 
kiem5 npe Mauidoneni, wi zice tstspop omtilop: „Ox 
dpauii miei siteji de lime! înuslenyi mi Biteji Mavidoneni! 
cokotini fpagilop kumă lăajmă toats lsmea, mi cila la 

Dapie cnapcemă wi mslte nstepi evlspsmă, iapb actezi 
B0i B5 cuasimoeniayi, de nimte nexapniui mi înfpikontani În- 
dieni, kpezi kr Ilop ns ne Ba menka, ksmă ps nape B05%, 
iapb dsmneBoacip» de m'api ăpătă., suideui-me, de Bt nă- 
pe is B5 bafaue Ilop Bpe-snă sine, ce ms niepdiuă neri- 

ip binele Boctpă, mi de Br nape, ks Bv Bafi sine la Ilop



— 10 — a 
înce mie ama îmi nape, kw de pen ntepde npe Alicandps 
BOI nă Begi mal ide  Masidoniea, kz B% Bop goni toate 
neamspile, mi limzile, wi toate mepile Bs B0p ăuide, de 
nă Beni prmănea nivi &nslg ment la Mauidoniea. Dapz 
nă cokoligi, kb de Bomă ate noi npe Ilop, kspăndă pei 
sidea Mauidoniea; mi de ns Beni mepue Bor cnpe Ilop, 
eă Bois mepge cingăpă de mr Boiă Bate kă elă, mi de'lă 
Bois pate eă, Boiă fi îmnapată a toat» lsmea, mi Boi toui 
Bexi nepi ks zpuie.C 

Masidonenii azzindă auectea zice: „Alicandpe! noi 
topi Bomă uepi ks tine, ui ce wmţil kr n ecte pina nâc- 
ip», vi aveacla o fokupr Mezil kz căntă Beuint ks Indi- 
en. apr Alicandps ce mznie npe Mezi, wi le nce 
îngslitspi în rană, mi le fzks xaine msepemi. 

Dsns aveiea Alicandps noponsi ce ckpie outile, mi 
ce aflapr zeve mii de mii de ksispeui, wi fiatpă mil de 
mii de nedectpami mi mai malte cate de mii de dogitoue 
nenips ipegzinga omntilop, ui tpimics kapte la Filon' la Ilep- 
cida, mi la îmmzp'steaca Isi Pzkcanda. »„Eă Alicandps îm- 
napatală, ckpiă la dpagslă mieă npietenă GBilon, mi la 
dpaga mea îmnrprteacs Pskcanda cenalate, mi Boe B5n5, 

„Mi în ue weacă Bei Bidea kaptea mea, ce nzpuezi ksmă 
mai kspsndă ks oile tale la Indiea, ks Bois ce ms Bală 
ks Ilop îmnapatală, mi ce Bii ziăa wi noanlea, mi ce'mi 
pimiul kapte înainte ce wiis ne znde emti mi kendă Bei 
coci la noi ks omiile.&  IIli ce dăce olakapii la Filon. 

Pecoisaă ns Ilop .pnnapată. 

Ilop ce nopni k toate owtile cale cnpe înlimninapea 
spajmamsli ceă, nape Binea acănpa mepii cale ku o cs- 
medenie de oacte. Ilop nzcs înaintea owtilop cale tpei 
mii de lei denpiumi la gatale, dap ui Alicandpă afsndă 
de sna ka aueacta noponui ka cz ce nsie în fpsntea ap- 
miei cale dose mii de xiene mi o mie de lei. Desi ce
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snt leii kă xienele de amvdoă nmpyile, ui mai anoi ce 
detepr la o naple dănt ve ce mrnkap» în de ei; Iaph 

omtile penipr de ce opine dpentă în. fagz. 
ET a Alicandpă îi lo- 

a o pi de ipei nvpui, ui 
detep' în timnene, mi 

în tpumsine, mi ce ir- 

ieapv loatr ziăa ns- 

nb capa, mi ce dete 
ilop îndopentă, mi 

sti nepipb akolo Indi- 
eni nalpă mii de mii 
ui de ailă Alican- 

Se” di zeue mi. la- 
pe Ilop îmnapatslă 

dak» Bz hală fs pecgoislă de kpsntă, îuri kiem» Boe- 
pii li, mi zice: „Ox  dpagii miri Biteji! dapr aksmă ue 
Bois faue? ko iat» ne Bbiăpomă miks Alicandpă, mi nă'lă 
nătspomă pale.% Ei zicepo: ce adatemă elefanui e fu- 
uemă nodspi upe ici mi ce nănemă npe suslă krte doze- 

zesi de apkami, wi ce'i nănemă înainie.  Deui nzcep» npe 

anslă kpte dosezeui de apkaui mi o căt de eletunui, ce 

năcepr înainle, mi n&pie- 

cepr la peceoiă.  Alican- 
dpu năce înainte o mie de 
kzmile lotă ks klonote, wii 
dose mii de katmui totă kă 
klonote, iapr elefangii ce 
cupimentapr ui crpipo îna- 

Nol, mi lozipz upe oactea 
li Ilop, mi ce păacepr nodspile, mi omoprpe pe togi 
apkami. lapze owlile ce lopip» de fagi mi ce Ibieapb 
nbnb capa, mi ce dete Ilop înanoi, tpekendă ana Kipa- 
tăi, mi nsce tasrpa akolo, dens ue cnapce nodepile; în 
aveact» ssislie nepip» de-ai li Ilop natps mii de mii, 
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mi de-al Isi Alicandps zese mi. Filonă coci ks oacte 
odixnits de czte de mil mi adsce o cats de mii de KB- 

mile,  înkapkate 
de kate, ce fie 
de loalz ipeasa 
owtilop, mi o cs- 
te de mii de ka- 
ispi totă ks gal- 
Eeni wi kă la- 
lepi, ce dea ow- 
tilop, mii adzce 
ctemr de axp de 
la îmnavpbl6ca li. 
Alicandpă ce se- 

: celi din npesns 
ip k5 toate ouwtile 

A E li Filon, mi zice 
E Sa Filon: Alicandpe 

îmnapate! ns tpe- 
Băile ce clai, mi ce kaspi Ii Ilop, ki elă kzlă ct tolă 
gendeute, mi ce gztemte, mii ping om de toate n%p- 
uile, ui mr lacs npe mine kă oactea mea vea odixnite 
ce'lă lopeckă kumă mtiă. Alicandp zice: daps ana E- 
Ipatslzi kămă o Bei tpeue? Filon pecnsnc5: ksmă Bei Bi- 
dea înmspsniea ta.  Alicandpă zice: uac» kă Dsmnezeă, 
wi Filonă noponui, totă klzpenzlă ce nse kwie snă ne- 
decipamă kalupe dzus elă, mi awa fksps, mi kendă we- 
dea Ilop la macz ce npouzeacks, Filon dete în Efpată 
kz owmtile prnide, iap ana emindă toate npe ăchală wi 
uei dinainte ce sdapr, iapz uei dinnanoi ipelkzpz npe sc- 
kată, mi losip npe Ilop frpz de pecte wi învenăp”» a ce 
isea.  laps Alicandpă dakz Bszs ama, fekă ka wi Filon, 
mi ipeks ana mi losipe pe Ilop de tpei nzpui, mi ce 
Eblăpb uns capa, mi învenpe Indienii a fsgi, ip Ma- 
vidonenii ai goni, mii trea kumă ce tae, iapr Ilop făgi 

    
ZI
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la Indiea uetale, mi ilengea ks amap, mi gpriea: o ai 

de mine wi nezoemslă de mine! ksmă ntepniuii kwzs- 
pb wi neuztepnisii ce pwdikaps, ksmă Mavidonenii Be- 
nip5 cnpe Dapie, milă sicepr, mi la mine senipr, mi 
mi-c5 năc5 ka ckaislă în lană, mi cila mea o cnapcepr, 
mi nivi ana Efpatslzi ns nsts onpi. Alicandpă  gonia ne 
Indieni wi mslui nepipz, dapr wi malui npincepe Bii, mi 
upe topifi iepls.  Alicandps kzzindă npe xotapslă li Ilop, 
zice, ce nprde papa Isi Ilop. lapz aecta lpimice kopră 
npe la toate limsile nene, la dosezesi mi natpă de limsi 
de la prespilă. „Chpiă eă Ilop îmnapatală la ai mei pai 
mi 5ăni npleteni canatate, mi ce wmtii ke aă Benilă la mi- 

ne  Mauidonenii, mi mamă pvlătă ks ei de pei opi, ui 
mb 55lăp3, mi cila mea o cnapcepr, ui m pogă fpani- 

lop ce'mi Benipi întp ajstopiă, k> de m Bop &ale ape 
mine, niui Boi nă Beni ckana dinaintea lop, mi cepigi ksmă 
mai kăpendă.% 

Jlimsile dak azzipr ama, crpipe kă lopii, wi mep- 
c» la Ilop îmuapatălă ks natps mii de mii de oameni, 
ap Alicandpă tpimic5 npe Filon ks kaplela Ilop: „Chpiă 
eă Alicandps îmnapa!slă npecte logi îmnapauii, ie Ilop 
îmnapale canatate, mi ce mlii kz kanzlă nlerată nzlă npin- 
de casiea nisi odatr, ama wi i înkinpte mie, mi ce fii 
în nave, mii pine îmuzspopiea, mimi tpimite Xapaniă wi 
oacte npe ană, iapr de n bei faue ama, noi ce ne Ba- 

temă amzndoi, kwui pie ni ecle mile de Indieni, iapv 
mie îmi ecte mil de Mauidoneni, kzui ecte mi nakală 
ce moapr topi Bitejii nentpă noi, ui ce emimă am'ndoi 
din tassp5 cingspi, mi ce ctea omtile npe lokă, none ne 
Bomă pate amondoi, mi de mr Bei Bate, lă pei fi îmna- 
pală a toat lsmea, iapz de te vi pate, eă Boiă fi îm- 
napată a toats lsmea.*  Filonă mepes Colă la Ilop, mii 
zice Ilop: i emti Filon? elă pecusnes, eă csntă. Ilop 
adascv : Filvane înkinzte mie, ks de actezi Alicandpă 
moptă ccle de mine, iap» is te înkinz mie, mi cei daă
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fata mea, ui din îmnwvpwuiea mea jmatate, Filon zice: 
nisi lsmea toat n mo Ba decnrpui de dpagoclea li 
Alicandps.  Ilop gpri: nacv, mi zi li Alicandps ce iea- 
cs ce ne loimă amvndoi, ksmă aă zică el, wi ce ctea 
omtile npe lokă.  Filonă mepez la Alicandps, wii cuăce 
k5 Ilop «cte gala cr ce lobeackm. Alicandps întpes, 
de Bitează ecle Ilop? Filonă zice: ecte de tpnă de tpei 
kopi, dap nstpedă, totsui sună Bilează ecle, ui ac A- 
licandpe kw'lă sei gate, k» nopokală Ipă ecte mape, ui 
Damnezes Canaolă ustepnikă ecte.  Alicandpa înuennkie, 
wi ce pot Isi Damnezeă, zikwndă: Damnezestă tătspopă 
Dă i.nezeilop, uela ue te clunechă Xepssimil, ui Cepafimii 
Cupaolă Damnezeă, ajstomi actezi cupe Ilop îmuapatale, 
Ii îi le nlatoma mi koifzlă în kană, wi căliga, mi în- 
klekondă npe Dauinală, emi din oacle, wi ci ce loBipv 
kă caligile, mi ce fpnnceps;, ckoacepx Băcdăganile, mi ce 
Iosip» de kwte zese opiîn kană. Ilop ckoace capiea, A- 
licandps ctvtă mi gpsi: Ilop îmnapate! kpezi, noi ns amă 
Spbilă ama, Ilop ctuts mizice: ksmă? Alicandps zice: 
ce clea owlile npe lokă, mwns ne Bomă bate amindoi. 
Ilop ce întoapce înanoi ce septe owtile, iapt Alicandps 
ctponce npe Douinală wi ckoace xannepală, wi'lă logi căntă 
căoapr npin înkietspile ulatomei mi înjsngie upe Ilop, iapr 
Dsuinal 135 npe kalzlă li Ilop kz gspa de uepgiie, wi'lă 
pectspne jocă, ap» Ilop kwzindă de npe hală, mspi ne 
lokă.  Indienil dak Bszăps ama, nlekapz a fsgi, iapr A- 
licandps îi goni, mii twlea kumă ce tae ui uepipv akolo 
Indieni tpeizeul de mil, mi ueilalui ce înkinap ls Alican- 
dps, iapr limsile vele -nvgune fegipr, wii ckwnap npin 
nepile lop, iapr npe Ilop îmnapatălă îl& nses Alicandps 
în kspaa Isi vea de axp, milă dacz la uetatea hă la In- 
diea, ks toate omtile. Japx îmuwpreteaca Izi Ilop emi îna- 
inte k zeve spamini, mi kz o mie de Noni, mimi cnapce 
mantiea nsns în nsmsnlă, mi ce decnleti, mi kx o mie 
de fete totă decnletile, nisngsnds ks jale mape. Alican-
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dps zice dei nsceps ctema în kauă, milă nscep în nată 

de ap, milă darep» în uetalea ăă, milă îngponap kă 

vincie mape îngvlită ks kaftană de asp, mi ce cvBbpini 
Ilop în lsna li Isnie în dozezeui wi mente de zile, la 

Indiea în ckasnslă Ii.  Vletatea li Ilop epa de natpă opi 

kolă gate cwgeata, wi nvpegii tolă noleini ks asp, mi a- 
konepemnizlă ks axp mi tpei cste civlui de mapmspt 
totă noleini, wi natpă nielpe neclemale, de lsmina toat 

nountea, ka coapele în etate, mialte hole nă amă uztată 
ckpie, niui amă Bvzată nikvipea, wi ns Ba fi aszilă nimi- 

nea, niul kă mintea Ba fi gendită; învenz anoi a ce ckoale Bic- 
tepiile li Ilop, o mie de ka! aprnemii, o mie de kai 
Indienemi, lotă ks xapmele de matace, o mie de lei ks 
zgapde de asp, mi dose mil de napdowi, zese mii de ca- 
pii fepekate ks asp, o csts de mii de slide de asp, o 

căi» de mi de notipe de 
asp, o mie de elefanni, doze 
mii de kmile, doze mii de 

A hatspi, zeue mii de Bot în- 
3 jsovlopl mi doze mii de moimi, 

mi cgpincopi, o mie de o- 
gapi, o mie de kactopi,*) o mie de kace nline de gal- 
seni, mi doze mil de kace aline de apgintă.  Alicandpă 

  

*), Castorulă se cumoașce după coada sa cea turtită, 
foarte puternică și cu care taie și lemnele copaciloră,  ce- 
loră mai tari. Acestă animală este vestită prin locuinţia 
sa care și-o face, adică ună, feliă, de bordeiă, saă colibă, 
pe unde castorii locuescăăi în societăți.  Vestitulă naturali- 
stă Biufon se esprimă în privinția aceasta, în cuvintele ur- 
mătoare: Din luna lui lunie saă Iulie castoriă se adună 
din toate părțile în mnumeră de 200 saă, 800 în locul 
umde voră, să se așede, adică mai totă dauna în malulă 
lacuriloră şi ală riuriloră cară nu esă din matca  loră; 
acolo castoriă mai trebuinția dea face o ezătură (dagagi), 
dară căndă se așează lăngă riuri avendă o apă iute, 
care ese căte o dată peste maluri, acolo și castoriă așeagă
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meză akolo znă. ană, mi ce Becelip» Mauidoneni! ks In- 
dienii ka fpauit, wi dete îmnspgiea Indiei lui Antiox Boenodsl. 

0 șosea saă o edătură ca apa să se opreascii totii deauna 
de sosea, nu altă unde-va ; soseaă a taie riulă ca o egdătu- 
ră în toată lărgimea ei, și caută spre aceasta ună locă 
puțină adâncă ; dacă dincolo pe mală se află umă copa- 
ci grosă care poate se cadă în apă, atunci, dată josă 
ca să se poată servi cu dănsulă a construcțiunea dăga- 
dului ; însă-lă taie cu dinții loră incisivi întocmai ca cu 
ună ferăstrăă, la amăndoue căpătăile, şi tăindulă ieaă în 
băare de samă ca copaciulă să cadă în partea unde-lă 
ceră, adică în lărgimea viului ; pe urmă taie ramurele 
spre a face din trănsile nișce tălpi saă tarași. Pe cănd 
umii se ocupă cu această lucrare, alți castoră caută pă- 
ndntă care-lă ridică cu picioarele şi-lă bată, cu coadele, du- 
cendulă în gură şi în picioarele de dinainte, însă că tran- 
sportă o mulțime așa de mare de pămăntă, în cătă, umple 
toate intervalele chiliuţelorăi. După ce ai, săvărșită, 'ace- 
stă opă de utilitate, castoriă începă a. elădi locuinţile lori 
particulare, adică nişce bordeie ovale sai rotunde pe care 
le clădescă, la malulă lacul ; fie care bordeiă are doue 
eşiri, una mergindă la apă şi cea altă ctre cămpă; a- 
ceste bordeie suntii foarte solide dară foarte curate şi co- 
mode. . O colonie (o ceatâ) de castori este compusă de 10 
—20 sai 25 de bordee. Lîngă bordeile loră facă și 
magazii unde depună provizii, adică nişte coji proaspete, 
rădăcină de plante apatice şi de ramuri subțiri şi frage- 
de.  Fiă-care familie are magazia ei proportionată cu - 
naumerulăi membrilor, familici ; o familiă mau se atinge nică 
o dată de magazia familică vecinate. Căndă, vedă, ună 
inimică, se înştiințează unulă pe altulă bătăndă, cu coada 
în apă producendă, mii sgomotă care saude departe în 
toate bordeele coloniei ; atunce unii se aruncă în apă, pe 
cănd alți se bagă în bordeie, cari nu potă fi atacate de 
cătăi de trăsnetă, saă de mâna omului, căci nică o feară 
selbatică nu poate strica bordeiulă unui castoă, sai a în- 
tra acolo cu, sila. —- Blana castoruluă este mai păroasă -ear- 
na de câtă vara, și este căutată tocmai atunci pentru fa- 
bricarea pălăriilor. — În timpii antici ai trăită mulfă



Alicandps năpuecz ks omtile cupe papa Amazoanelop, 
mi akole îmnzspruiea 0 msepe, ks măepi. lupr apagii 
epaă afaps din uetate, mi poslea ei msepilop, mi le Ia 
dejms mi dpi, wi npe îmuzpwleaca o kiema Talicipada. 
Alicandpz tpimice Col, mi chkpice kapte ama. „Eă A- 
licanupă îmnapatală nmpecte topi îmnapanii, ckpiă pie îm- 
asprleacs 'Talicipado canatate;, ce mtii kb amă lată îm- 
nepbuiea si Dapie, wi a li Ilop mi nzne la poi amă 
nenită ks cila mea, "wi zikă pie ce le înkini mie, cemi 

tpimini xapavis, mi oacte npe ană ka ce fii în nove npe 
mowmiea ta, iap» de n Bei Bpea ce fauiama, eă Bois Beni 
la soi mi msltă p5ă 8% Boi$ faue.*  Talictpada veti kap- 
tea, mi ckpice alla la Alicandps ama:  „Eă Talicipada, 
îmuspoleaca Amazoanelop, ckpiă la mapele îmnapată A- 
licandps canatale ! ce wmtii ksmă ne ecle Bieaga noacips, 
noi aBemă uelale în oclpoBă, wi widemă în ipznca, iaps 

gapbanii nomtpii medă afapr mi iskpeaze; kblă agoniceckă 
ei, noi le lswmă; ei Bină la noi, wi medă ks noi tpeizeui 
de zile wi atănuea ne mspilrmă, wi încăpemă, wi ia;'b 

ce dskă la map”, iapr că amă oacte uinuizevi de mii de 
msepi krivpene ks cslige, mi dosezeui de mii de uedec- 
tpaue, ks crgeni, mi sine sine cnpe noi, noi emimă îna- 

  

castori la gura Dumărei în marea Neagră (la Sulina), și 
în alte locuri împregiurulă acestei mări ; în secolulii, tre- 
cut aâi trăită castorii în Norvegia şi în alte feri friguroa- 
se ale Iuropei, acumă castorii se găsăscă în societăți mari 
numaă în țerile nelocuite și friguroase în nordulii, Americei. 
— Castoriă aă o lungime de 3 picioare (ca la 1'], palme 
decimale), aă o blană cu părul foarte subțire şi cu o 
coloare camă, castaniă, o coadă groasă și turtită, la picioa- 
rele de din dărăptă între degite nişte membrane cu care 
înoată în apă; apoi sub șegdută aă o glandulă care secre- 
tează ună fluidă, foarte aromatică numită Castoriun, care 
este întrebuințat în medicină şi este scumpă. (0 ocă de 
castoriă, costă căte odată 100—150 galbeni). 

Editonulu,.
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intea lop, mi ne satemă ks Bpajmauii noutții, wi daks'i 
patemă, noi ne întoapuemă, ap» BapBanit nomipii ecă îna- 
intea noacip» mi ce pecelechkă, mi aksmă ama ne nape 
ce ne atemă ks line, ue pa da Dsmnezeă, mi ce ne a- 
wtegi kz Bomă ewi la BOI ku pecsoiă.“ Alicandps uetindă 
kaptea ckpic» o alta Il Talicipada. „E& Alicandps îmua- 
palslă npecte togi îmnapagir, ckpiă pie Talictpado canatate; 
ce intii kw amă lzală loalz lumea kă pecBoiă, laps ks Bol 
de ns mr poiă ale, psmine îm! Ba fi, lapr de'm Ba fi 
Bolea ce'i pemze octponzlă wi uelalea năclie mi Bor ce 
nepizui toate, Boiemiu! la lokală de pvtaie snde aizică tu. Ta- 
lictpada uelindă kaptea, ckpics alt; kapte. „a mapele 
îmnapală Alicandpz canatate! îi daă wmlipe, ks înyeleceiă 
ko le Bei pate ks mine, ieaps e nă kpedă Bz bei ce te 
paui lă msepile, de ms Bei gale, niul o  uincte ns'pi Ba 
fi, ap de te noii pate eă npe line, mai mape psmine 
nă Bei fi uitpelslă nikwispea, ui eă pogă npe îmnpzuiea 
ia, ce te milociisemt' cnpe noi, mi ce ne npimemti dapal 
ve mamă lpimică, mimi voit tpimite xapaviă, mi vacte npe 
ană. Ea ipimics li Alicandpă dapă o mie de fete fps- 
moace, tolă ks xaine poiuii, wi ks ksnsni de azp în kană, 
mi tolă npe kai alei, miele mepcepr ks Colzlă la Alican- 
dpă., mi ce înlinaps auwa, kplă ce mipapă toui de fele 
îpomoace, mi ele cta înaintea li Alicandpă.  Iltolomeiă 
fiindă glmenă pri zi Alicandps; îmnapate! dak nz'mi 
dai alir îmuspvuie, lace'mi auecte fete ce la fiă Iipnitană, 
ce'mi nilpekă Bpemea ks ele. Alicandps pic, mi zice: 
o dpaoslă mieă Iltolomeiă, ns te Bois nsne Eonitană 
npecte ele, iaps de'wi tpesse sna din ele, eyi, kr'pi Ba 
ajsnge, wii pa wi prmsnea, makap ks emti ti Boeodă. 
Desi picepv toni, tape Ilolomeiă gp'bi: îmnapate! mr 
temă kai ecte mai fpilk pie dekziă mie, wi mr temă 
kz iap” le sei tpimite întpegi înanoi.  Alicandps zice: 
nă'mi ecte fpiks de ele, iapz ama mii Boea ce le tpimită 
îndopentă, ks noăr ns ne tpeaieckă fe'e, k» mslte ms-



sv 

epi Bvdsnitsle-amă, mi kăi Ba tpezsi, afla'ui-Ba joabneacs, 

mi doamuz. Lili de aueacta pocepe mată lipuii mi Bo- 

epi:, wi tpimics fetele îndepvulă, mi dete cleagă celă 

dsks la Talictpada, mi ce lpimiut Xapauiă mi oacle npe 

ană, kote zeue mii de nănui de sani. 
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De akolo mepct Alicandps la mapa Ilapuilopă enpe 
Enimitpie îmnapatzlă; elă aszindă ce ckalz kă owmtile Isi 
cupe  Alicandpă, mi ks alte limei muone, mi fekă pecsoiă 
mape, mi 5btă Alicandpă npe Esimitpie, milă tseapz, mii 
cnapcepr uetatea, mii nprdap» papa, mii lsvps msltă asp, 
mi apgintă, iapt limzile uele urgwne fegipr la manu! înaluj, 
ackanzindace întp 'o nemteps mape ue ce afla întp *o 
ctenks nalis, ka de sna mie uinsi căle kopi, aswndă o 
fopms Isngvpeaus mi foapte uisdatr. (Bezi faua 79). 
Alicandps li goni uinvicnpezese zile npecte manu, mi în- 
topkendace îndspentă, ctptă kz owtile la gspa msnteli, 
nzindă tasspa akolo, mi frkz psovuăne kstpr Damnezeă, 
ui înpensnkindă Alicandps, zice: Domnslă Damnezeilopă! 
ela ue te odixneuti npe Xeposimi, wii te clpaeckă Ce- 
palimii, vela ue ai fokată uepizlă, mi. nwm'nizlă, wi toate 
Bvzătele mi nesszatele, CaBaotă Demnezeă, pogste eă po- 
Bălă tă ackăltms actezi upe mine neklocală! ki kă 
Boea ta sipăiiă npe logi îmnapanli, wi lăpiă toat” lmea, 
mi akămă nogi ce ziuă tă avectop msnpi, ce sie snslă kr- 
ipr allălă cr înkidz avecte limei nsgsne, ce ns mai eact 
la lume.  Îlli întp'auelă ueacă (o npe minsnate Dâmne!) 
Benip măngii &nălă kzip5 alts anpoane, de doicnpezeve 
kogi de ns ce îmnpesnapr. Illi ez Alicandpă Boea li 
Damnezeă, wii mslpemi, mi zice owlilop ce zideackr din 
mănte uns în mânie, mi zidipr kă niealpr, ui cnoipb 

kz uioae, ks apamr, mii kă amectekztapi, kplă nă ntea 
apde nisi fokslă, wi zidips din Ivăntpă ui din afapr hale 
de mentecnpezeve zile, mi nsce &nă klonotă mape în Brp- 
îslă mantelsi kă memtemsgă, kape lndă stea Bznislă, 
elă ce iprgea cingăpă, wi cena foapte tape, mi kendă 
Binea limeile ce eacr la lăme, aszindă klonotală, li ce nz- 
pea li ecte Alicandps akolo. mi ce temea, fzgendă în 
depentă la năctie, iui ce kiema auele limei: Toti, Magoti, 
Agap, Acoe, Disic, Colină, Canapte, Cacan, Klimandă, 
Talnii, Ceanii, Maplalină, Foxanii, Agpamantii, Amflită, Ilco-
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glos, Fapanii, fapanii, Cicokiea, Nikienii, mi eckpstinii. 

Uli ce cnsnea kw Bop emi auele limsi, în zilele li An- 

tixpielă, mi ce Bop înkhina li, mi Bopfi mănuitopi de kpem- 

tini, wi Bop mznka koniii oamenilop, mi nbpingii ce Bop 3 

sita kz okii lop lamă îi fpigă, mii mrnvnkp, ama Bop 
fave avele limsi, în zilele Isi Antixpictă în tpei ani. 

Alicandps nopni kă omtile la papa Mactpidslzi, wi în- 

iPauea ap». epa o uelale întp'snă deală înaltă, ui 0 pi- 

nea o îmubpbleacz, kape asea doi fiuiopi, ansme: Kan- 

dacală mi Dopită, wi amzndoi epat pai, snslă domnea 

Asegpidslă, altslă inea alte mapr, wi mama lop domnea 

Mactpidală., mi auea etate epa minsnaiv, kr nă epa nisi 

zna ka aveiea în lsme, kP epa lolă kă nictpe ckemae ui 

neclemale, frpv stă wifsp5 ap acănpa ei, mi acănpa fa- 
uepilop ei.  Kleofila ipimice snă zegpasă snă, ce z- 
gpweack» kinzlă li Alicandps, mi dskwndălă la ea îlă ls 

mil& acksnes întp'o kamapr mikz.  Alicandps mepes la 

Mactpid cupe fiutopslă Kleofilei la Iandscală Kpaislă. — A- 

gecta încuvimwnlendăce de Alicandpă, fagi kă lotală la 
măn'b -ca Kleofila, wil fs a tpeve npe la Esagpidă îmna- 
patslă, ia anecta aszindă kw» fige Kandscal lpaisl îi e- 
wi înainte kă oacte, milă eztă, mii lit ansgiea, măepea 

ui o fat. 
ap Kandăcală fyea ui nlvnugea, gendindă ce dea 

npin ciprjile li Alicandpă, aueciea îlă npincepr milă ds- 
cepe la Alicandps, kape aszindă ks adskă npe finiopslă 
Kleofilei, elă kiemi npe Boenozi mi nzce npe Antioxă în 
ckasnălă isi, laps Alicandps cta ks alpi Boeeozi în B0p- 
se, mi ce adscepr npe fiuiopslă Kleofilei, kape ce înkins 
isi. Antiox îl& întpeBs ve 'omă emii? de snde euti? wi 
ksmă te kieams? El& pecnsncs: Alicandpe îmuapate! eă 
căntă ka omală auela ue fue de znă leă, mi ce csie în- 

tp'ănă konakă ka ce ckane de moapte, iapr ksndă răia 

npe konakă în cscă deacănpa lăi, poză 5nă mepne uogo- 

pbndsce la elă ce'lă msnenie, mi kzstr ce fsgv în jocă 
6
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mi cta lezlă la prdzuina konakslsi, Yap5 konakslă epa npe 

malzlă &nei ane, mi Bpendă ce cae în ant, BPZ3 În ant 
npe ănă kpokodilă kzckendă găpa, ka kumBa cspindă din 
konakă ce'lă îngius; ama mi-ce întsmnls mi mie actezi, 
de fpika ta foniit, mi Enagpidă ms logi, mi'mi li aBsniea, 
msepea mi fata; de elă cksnsiă, npin cipzjile îmnzpouiei 
tale dedeig, mi ms npincepe, wi ms adscepe la îmnvp5- 
piea ta, eă csntă fiuiopală Hleofilei, mi mz kieamz Kan- 
dscal.  Antiox zice: de Bpeme de ai pozală fama mea nă 
pei nepi, vimi Boi% da npe Anliox Boenodslă ks oacte, ce 
meapgs ks line la Esagpidă îmnapatslă, imi Bop ckoate 

npe fii imi, msepes, mi totă vei Ba fi lată.  Atsnuea 

Kandscăl cspatsndă nivioapile Isi Antiox zice: o Alicandpe! 
nenipă avelea te-aă nscă Dimnezeă îmnapată a loais |s- 

mea, kzui emli milociieă cnpe gpemigii tsi.  Antiox kiemus 

npe Alicandps, milă înszgr ka npe ană cănscă zikendă: 

macs  Alicandpe ks auectă kpaiă, ce ei oacte o csis de 

mii, ce te papi ks EBagpidă, mi cei iei napa, mi ce ckoui 

măepea aveclsi Ipais, wi ue Ba fi lală ce”) dea, mi da- 

k Bei Beni, eăte Bois mona ks auectă Kpaiă Col la ms- 

ms-ca.  Anoi ce înkinaps ăi Antiox, mimi lsaps zisa 

săn5, Ii Isap5 oacle, mi ce dece la Esagpidă îmnapatslă. 

lap» avectu îi emi înainte ks oacte milă loBips foapte la- 

pe, milă 6stă Alicandps degpaes, mi! coapce oactea, mii 

nprd5 papa, uli ckoace msepea li Handecal, mi fisiopii, 

mi totă ue lzace Esagpidă.. Ii tpimicr Randscal măe- 

pea li la msms-ca Kleofila, wi elă meper ks Alicandpă 

la tassp5, mi ce îokinape ks clăjea la Anliox, mi zice 

avecta: nec akzmă amsndoi la memr-ta Itleofila îm- 

nzpsteaca, mii ziveyi cs ce inkine mie, mi ce'mi tpimits 

xapauiă, mi oacte npe ană, mi de ns ga Bpea aa, eă 

soii peni kă loa!r cila mea, mi o Boi$ Bate, wii B0k 

mpada papa, Boiă cnapye uetatea, mimi sa niepde fisiopii 

mi ckasnzlă iei; ei ce înkinapr, mii lsapr ziăa B5N%, 

mi ce npince Alicandps fpate ks Kandscal, mi uspuecs A-



jicandps Col la Kleofila îmnzpsteaca; —-dăns ve mepcepr. 

tpii zile, zice Randscal: fpate Anlioxe! dpentă aeclă lokă 

ecle o newtepy, iii nă ezepă, a kspsiea ans la anzcală 

coapelăi ce tslsspe kămnlită, măgindă gpozasă, în kulă 

îui ea aszală; anii zikă ks aiui ecte inipapea ladalzi snde 

ce msnveckă Demnezeii elinemti mi îmnapagii.  Alicandps . 

zice: pogate îpate! ce ne abalemă, ce sidemă; ui ce a- 

A /, 

dl (, 4  



— 84 — 

sbispre Ii zice Alicandps: ce mlii fpate ke Boiă ce în- 
tă în nemtepz ce ardă. Handscal zice: ns intpa fpate 
ks nă miii ksmă pi-ce Ba întemnla, ks aă intpală oape- 
kendă oameni, ui sănii aă emită, alpiin'aă mai emilă, ui 
kape aă emită înks aă pemacă negsni. Na intpa fpate po- : 
gzte, ke de pi-ce Ba înismnla moaple akolo, eă snde 
Boiă ckana de Alicandps? k Ba. ziue kt te-amă auică.. 
eă.  Alicandps zice, n gpiji tă de aueia, wi intpt în 
nemtep5, mi mepcv'imi dete de o lsmins fpsmoacs milă 
întimnint doi dpavi dskendă snă ctpsgsp ape o npriins, 
mi zicepr: Bezi ue ce aflr npe la noi; mi elă mai mep- 
cs înainte, mi B5ză do! dpaui dăkendă o groase de nskr 
întp'o npsjins;, mai înainte îi euip» doze gadini ks ospa- 
zele de leă, mi ce cnvimentr Alicandpă, mi ce psgr li 
CaBaotă Dsmnezeă, wi fs fspr fpikr; elă meper tolă îna- 
inte, mi Brză ape Dsmnezeii elinemti npe Anolon mi A- 
monă msnuindsi doi dpaui, mi Brză oameni malui legau, 
ui uiepni, mi căntă mepni gplueaBs mălte ui ăplete mapi, 
wi mepes totă nainte, mi zepi npe Caxnoc îmnapatslă le- 

gată, zikbndsi: ns mliă snde le-amă Bezală? elă gori: 
eă centă Caxnoc, ui epamă îmnapală a toate lsmea, ui 
space” ka ce mepgă nvn” la Paiă, wi mw ăuicepr 0a- 
menii celsateui; Bei fi Bbzătă imi ospazălă mieă întp'snă ctelnă 

de nieatpr. 
Alicandpă întpee”: enznemi avei oameni legani, vine 

centă? Elă zice: foctaă topi oameni ka uri line, wi nen- 
ipă tpsfiea mi mwpipea lop iei ce msnueckă aivi nn 

la ală mentelea peak, anoi Bop mepge la taptap în nevi. 
lap» Alicandp zice: dap auele gadini ks ospazile de leă 
vi cântă avelea? elă zice: aueia a5 foctă Domni mi bo- 

epi nemilocliai, nentpă anelea ieaă Îvkată Damnezeă ks 

"oBpazele de leă, mi ce goptmanui în Bevi;iap5 întpess Alican- 

dps, dap» akolo snde epaă mepui mslni, «i ecte akolo? 

Caxnoc zice: arolo'că csfletele nvkotomilop, de ce manuectă, 

ui mepui Alicandpe înainte ka Bei Bidea wii npe cokpală



"wă Dapie legată mi upe Ilop îmnapatslă.  Alicandpă mep- 
cb înainte, wi Bvză npe Dapie legată, wi dakelă Bz 
Dapie, elă nlwnce, mi zice: o Alicandpe! aă mi tă ai Be- 
nită aiuea? elă zice: ns amă Benilă ce Ipkseckă ks Boi 
aiuea ui ce Bvd, wi iap» mw Boiă duse de la poi. Da- 
pie zice: o npe înmelente Alicandpe! ksmă îui dele Dim- 
nezeă ce bezi loale Bvzatele mi cuzne'mi feislă mieă ksmă 
îvkăemli ks fata mea Pskcanda? mi ksmă nitpeui ks Ilep- 
cienii? mi kamă uinetemti npe coakpe-ta? Alicandpă zice: 
nă le gypiji de uei pii si te gpijewle ks mopyii, fata ta 
ecte îmnwpbleac” a toatr lămea mi coalipr-mea îmi ecle 

măm5, iapb Iepcida netpeve ks mine ka wi kă tine.  Da- 
pie zice: mac Alicandpe înainte, kr Bei grei npe Ilop 
legată ks eepigi de fiep. IUli zice Alicandps: o mape 
Ilop îmnapate! kzmă te nolpipeai Isi Damnezeă, fapt a- 
kamă emti legată în iad. ap» Ilop zice: ama ce Bop 
măndi toni îmnapauii wi Domnii nemontăbi, wi tă te ns 
zemtle ce n te înalyi foapte, ko mi tz Bei Beni aivea. 

De akolo Alicandps ce întoapce wi eiui afaps, ui geci 
ape Kandscal ulengendă, mi dakz îlă Bz, îlă ausks în 
6pae, milă cepăts dalve, mi zice: o dpagală mică An- 
liox! dap» kămă te zwbosiwi atwta? k7 eă pă mb cazi- 
mwntziă, ui mălgemeckă lui Dumnezeă kw eiuiuii cenzlocă. 

Îi năpuegvndă, Iandscală îlă intpeev: cusne'mi ue ai Bb- 
z5lă în nemlepv? elă pecnznc»: Bbzăiă doi dpaui dskwndă 
o năke întp'o npjine, Bbzăiă mepni msli întp'snă lok5, 
uli mi ce zicepr kr aueidpasi, ecte mănka cesfletelop akolo; 

auoi cnăce tate ke Bbzăce. Dam mai mslte zile de kale 
cocips la Kleofila îmuvpmteaca. lant iea aazindă kr Bine 
Colzlă de la Alicandps ks finopală iei Kandacal, ce îm- 
uodosi, mimi nzce ctema în kană, kape epa totă k nie- 
tpe nectemale, wi emi kă Bocpi mi ks noni, wi epa a- 

vea îmispateacr fpămoacs, wi ce întimnins kă Colslă, 

mi kă fiislă ce Kandacal; dak Bszs Alicandpă îmnapă- 
tslă upe Rleofila, îi nspz kb ecte mamp-ca Olimnieadă,



mi ce cepslapt amendoi dslue, mi mepcepr la uetale, mi 
decksleks Alicandps de npe kală, milă ecnzts înip'auea zi. 
lapr a doăa zi ls îmnzpoteaca npe Alicandpă de msnr 
îlă prgs înip'o kacz toti ks axp îngpiite, mi ks nietpe 
cksmue, natsl epa de asp, ks mspgspitapiă înnodosită, 
ckasnele totă de asp, maca de nieatpr de dieamantă mi npe 
macs naxape de Andpacă, de Cmapagd, de Zamfip, de 
Ilopfigapda, de Xpicodată, mi de Kpimtală; întp'auea kacs 
kăpuea o ans mikz wi dălue ka zaxapală wi fpsmoacs 
ka aspslă! milă ssgs întp'alts kacz, ui epa lotă ks nie- 
ipi nectemate, mi ks meperpitapiă îmnodosite, mi lsmina 
ka coapele. Illi de akolo intpapr în alts kacz, mi epa 
dionlis de lemnă, si ce kiema Ianca, mi altă lemnă, «i 
ce kiema Micani, mi avelă lemnă nisi fokală nx'lă apde; 
wi intpapt întp'alts kacz de lemnă ue ce kiama auela 
Bslika, mi altslă Isantă, mi de Kinapocă, mi epa nasc în 
m'ectpie mi gisvuie npe nimte făce, mi înuenzpr kacele 
a ce înBspli wi a ce czi în căcă, mi iaps ce nogopr în 

jocă., mi daks ză Alicandps ama, maltă ce mips wi zi- 
ce: o0x îmnzpsteacs! auectă lskps ap tpeszi ce fie la A- 
licandpă îmnapatălă, iea zice: sine zisă” Alicandpe, ce fie 
la tine aveclă lskpă, ui Ba fi la mine ka mi la tine. A- 
licandps zice: eă ns csntă Alicandps, ui mr kieams An- 
tiox ; îmnazpsteaca zice: vue'mi gprilă că, ks îs emi A- 
licandpă, milă lt de msnz, milă 555 întp'o kaczs mirs, 
mi akolo epa ckpică kinslă Isi Alicandpă, mi zice: kastr 
aiuea de Bezi vine e ckpică? mi zice îmuspieaca, Alican- 
dpe, kumă ai pslă întpatai! iapz kămă Bei Bpea ns Bei 
emi. laps Alicandps pzkni ka snă le mi'mi ckimes faua, 
mimi ansks xXanmepizlă, mi o lă6 de msnz, mi zice A- 
licandps: eă Boiă emi de aiuea caă ns, lapt t ns Bei 
mai emi; eă încz Boig emi, mi upe fiuiopii tei jengie-Boiă 
mi eă Bois nepi kă ei, wi owtile mele Bop cnapge kacele 
tale nsns în nsm'sntă, ui papa toats îui Bop npeda. ap 
îmozpteaca cipsnce npe Alicandpă în spage, mi zice: nă 

|



țe teme, nisi te cnzimenta, kz nă căntă eă ama nepsns 
kamă gi ce ape pie, ks uelă ue te Ba suide npe tine, 
fi-Ba demmană a toate lămea în nave, mi kanzlă tisă ecte 
npecte toate kanitele, mi snă nwpă din kanslă tisă, nlt- 
temte toatz lmea; ui eă Boiă cete ueptă ka ui mma-ta 
Olimnieada, ce ns te mai faui Col, kr Bezi ks ce afle 
oameni de te lsnockă, wi eă goi ce'mi fii fisiopă de ac- 
ivzi înainte, mi eă fiuropilop miei ns te Boiă cnsne, ui te 

Boilă uincii ka ne nă îmnapată, mi eă îui Boiă da xapauiă 
de zeve ani, mi ce aipi Bieag5 6snt kă fiuiopii miei. A-: 
„ani Alicandps cepsis npe îmnrpzteaca, mi zice: mămt 
ce'mi fii de actzzi înainte. 

Întp'avelă ueacă coci mi fiislă ei Dopită estată de 
omtile Ii Alicandpz, mi ckanacs cingepă mi fsnics la ms- 
m's-ca, wi aăzindă ks aă enilă Col de la Alicandps, An- 
liox Boesodală, elepa meniocănpe Alicandpz nenips kr s- 
vicece npe cokpu-ceă Ilop îmnapatslă; elă kzmă coci în- 
venă a kzzta Colzlă ce'lă tale, ui aszindă mămeca de a- 
veacta, înkice npe Alicandpz întp'o kacz, mi emi iea a- 
fapz, de ce întimninz ks fiisl$ iei la ut, milă 135 în 
page, wii zice: o dpagală mieă Dopilă! n tpessemte 
ce ai Colii li Alicandps, ks elă aă ckocă npe msepea 
îpspine-tvă, mi kzkonii li din pogiea li Esagpidă îmna- 
patală, mi Paă tpimică la mine li sincte, mi kă Colă npea 
kpedinuiocă ks Antiox BoeBodslă. El zice: Alicandps 5- 
dice mie o css de mii de oameni, japs ls nă m lawi 
ce auigă snă omăde als! ? lap» msepea Isi Randscal alepgs 
la elă, mii cnsce ks Ba Dopilă ce lae npe Col, mi elă 
alepgr tape la măms-ca, milă ici piindelă măms-ca în 

spaue, kă cagiea goalr în mons, milă lopi kă nalma npecle 
oki, mii lă$ casiea din mzn, wii zice: negpednite! ui 
nexapniue! t pei ce tai Colslă Isi Alicandps, apt elă de 
Ba anska casiea, o călt ka line îi Ba te, mi mallă îlă0- 
kvpi.  Kleofila mepez de ckoace npe Alicandps afap, mii 
îmnbk5 mi ce cepats, mi zice Alicandps: de ap ulii A-



jicandpă imuapatălă ks tae Kleofila Colii ns ap fi tpimică” 
Colă la donca, dap de mai fi tsetă tă, snde ai fi clia- 
uată de Alicandpă, niui în nentivile maruei iale, niv în. 
toat5 lsmea. Desi ce uinctipr, mii drpă Kleofila li A- 
licandpă ctema ei fepz npenă, mii dete inelslă ei de nie- 
tpe fps npenă, casiea de Îakiniă fiep, wiidete o catsue 
kap5 de galseni xapaviă ne zeue ani. Elă nsBp ceea, 
iapr Kleofila zice: iei, kz te Bop npisene fisiopii miei, mi'lă 
ls de gpsmazi, milă cepatz, mii zice: ox dpagslă mieă 
Alicandpe! Bpepe'mi ce te airi pine kz fiuiopii miei, wi 
iapă îl& cepste, mi ipimicz fisiopii amundoi ks elă, mi 
kă Xapauiă de zeue ani, milă dscepr nsns la lasvps, 
wi'l& întimnine Iltolomeiă, Filon, mi Antiox, mi ce ceps- 
taps dale, wi ei zicepz: o dpagălă nocips îmnupate A- 
licândpe! nentps ue'pi nsi kanzlă nentpă snă nppă din hană? 
mi nentpă ue ispbăpitoals lsmea, ka kanzlă ină? kwui ne- 
pi-Bei îbpv de vincte, mi npe noi Isca-ne-zei în pp 
cipeine ; ce nă mai fas aueacta, ce te mii fai Col. ju- 
ps fiuiopii Rleofilei Bzzwndă npe Alicanups mezindă în jeg 

“gpbips: dak emti tă Alicandps noi mopgi csntemă ac- 
“ip7).  Alicandps zice: ns Beni fi mopul de mine, tenipă 
mama Boacips hleofila, mi nenips mintea iei wi nentpă 

uinclea iei. Yi Br lsani xapauizlă velă duuepi la msma 

Boacipe ks lea mi-a dală zilele actpzi. INli”i uincti, mi iei 
ce întoapcepr înanoi, mi le dete uepile lop, mi Domniile 
npin mepile lop, mi ei ce dăcepr la mama lop Kleofila. A- 
licandps ls akolo ocnzuă mape, mi ce Becelipz mallă 
mi li cnzce ve Bszăce la msnkz, mi kote nitpelsce la 
Hleofila, mi ue svzăce la denca. 

Aiui ce înfepiows Îsi Alicandps znă Ilaplă, kape'i 
cnsce kr în kvlvtopiile cale ue aă frkată ne cnate de lr- 
mil5, a% dată necte lokală ne snde Moici mi Apon nosr- 
nsindă ne fiii li lakosă, aă emil; din papa Eoinetslzi. 
Deckonepipea aueacta aă aflato ha tuns de la lolsilopii 
ve ce aflaă ne akolo. Pogste Alicandpe ce meţei ks
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Boegozii isi ka ce pezi ama lokspi nline de minsni, kat 
la întoapuipea ta din Eginelă ns le-ai natstă Bidea, fiindă 
ks n topi mliă de ama minsnate lokzpi, ui cantă la snă 
kanmtă al Mzpei Pomie,kape ce notă ipeue ne schkală, la 
kpemtepea mi deckpemtepea anei. — Alicandpă înc aprt5 do- 
pings k» Boemte a ce întoapue mai îngpaes la Ilepcida 
kă toate oactea ca. (Bezi ne faua 89, inoana Ipe- 
uipei Ictpaiaileniaop npin Mapea Poumie.) 

Dans aueacta nlekapr la Ilepcida la Pskcanda îmnsp's- 
teaca, wi fiindă kw el lzz lămea toatz, învenă a îmn'spui 
îmapeuiile, Domniile mi prpile ne pendă, adeks: li An- 
liox dete Indiea, îmnwp'egiea li Ilop la prezpilă; bi Fi- 
lon îi dete Iepcida a mapelsi Dapie înnapată; li Anli- 
gonă îi dele papa Mepcidonshii, îmazpruliile Isi Espimi- 
tpie îmnapalălă; lui Filin îi dete toats Aciea, mi mapea 
Uiliuiei ks oclpoasele; lzi Iltolomeiă dete Eginetslă, le- 

“păcalimălă mi Ilelagonitală; Isi Celessie îi deie Prmslă. 
Îlli wezz akolo snă ană ks Pălcanda îmnepsteaca, wi ce 
pecelips maltă ; de akolo ce cksls Alicandpă ks toate om- 
tile, mi mepere la mapele Basilonă, wi weză în ckasnă. 

_Întp”o noante Bvză în pică, ne lepemiea Ilpopokslă kape 
îi zice: fotslă mie Alicandpe! iats ks ce smnlspr na- 
tpăzevi de ani ai îmnspsuiei tale, wi ce anponieapr na- 

tpă clixii a le tpenzlzsi tă, xpakonită, fiepe Bepde, tsct 
als, mi crnge pomă. 7hangislă ce anponie, wi cnpe 
moapte te pa ipage. Ce mtii fsizlă mieă Alicandpe, ks 
ipănzlă t»ă din nazmentă ecte mi iaps în mbmnlă Ba 
mepue, mi peciniciga, mi ce mtii kz toalr lsmea înknpis- 
patai, mi moaptea ta Ba fi din msna uelzi sei clsjeute, 
de la dencslă din Bacală velă amap Bei pea,ueni îmnsp- 
nemte îmnzpspiile, mi'pi întokmemte omtile, ks tipănslă tză 
„moptă Ba psmznea, jap căfletală tă Biăga mepge îna- 
intea lui Damnezeă, milă Ba lpimite, sndeii Ba fi Boea. 
Ce wtii ks tpunzlă tisă pscini-ce-sa, mi la adoăa enipe 
a Îsi Damnezes, ce pa îmnpesna czfletală ks tpanziă, «ui
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-Bop însiea topi moppii, mi ce îi kpezi Alicandpe, e sa 
ce intpe csfletslă în tpsnă la înfpikomata jdekatz, snde 
ce Bop nsne ckasne mi Ba midea în jew de asp, mi Bop 
cta Xeposimii mi Cepafimii, înnpejspală ;sdekstopislăi, mi 
Bop Isa dpennii pieaua de besi, iaps nrkotomii Bop intpa 

în mana de Bei, kape mănkv ns ape cfepmită nisi odaie. 
ape dpengii fiindă css mila Isi Demnezeă ce Bop Beceli; 
akolo ns Ba fi niui încăpape, nivi mepitape, ui Bop fi toni 
întp'o notpiBz, adikz ka de ipeizeui de ani, mi alsnuea ce 
pop ksnoamte topi npietinii, mi ce wmlii ks mr Bei ksnoaul- 
te akolo însielă, ka mi aiuea.“ 

Alicandps ce demtents din comnă, mi mezindă în nală 
îmi năcs ctema npe nepint mi nlsnyea kz jale mi kăa- 
map, mi i ce fskă inima ka o koparie, ksndă o ate Bsn- 
tal& npin mizlokală mspei. Iltolomeiă mi Filonă mepgsndă 
dimineaua la Alicandpă, îl excipr nlsngendă ks jale, mi 
ce anponieap de el; mi nlsncepr mi ei, wi'lă întpesaps, 
miă zicep: ox Alicandpe nentps ue'pi dai păkspiea npi- 
mejdiei wi te intpictezi ? Alicandps cenzce lop “e Bsză în 
pică, mi ue'i psi lepemiea Ilpopokslă. Ei spsps celă 
msngre, mii opzips: Alicandpe! nă ipegsemte ce te în- 
tpictezi nentps Bicele de noante, kz noi ns kpedemă si- 
cele, kz ama ne uape noăs kz omală Biceazz, kzui dOp- 
me mallă mi nă tpesze omălă înueleută ce doapms mallă, 
kz ce ămezeckă kpiepii kanslăi, wi Biceaze malte, ks lpă- 
nslă omalzi ecte moplă, iap” cafletală ecte pi, mi dakt 
adâpme omală, csfleislă kă ipănzlă ce înnsngă la doi jenă 
neinganan), ks tpanzlă,  caflelală ks kspetslă, ka Bsntală 
ks folslă, mi ka mapea kă Balzpile, ama ce întapts, mi 
Biceaze adopmilă, mi ue Bede omslă ziăa mi kăpels, aveia 
Biceazs noantea ; ks npeksmă Dsmnezeă decnaple căflelzlă 

„de la tpsnă, ama mi la auea înfpikomatz jsdekaiz a dpen- 
tslsi Jădekptopiă, topi mopgii din mopmentspi ewisop «ti 

ce Bop întpăna.  Alicandps gpsi: dapr dsnz moaptea mea
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vine va prmnea: ce'mi fak nomenipe? kbii eă mouwte:- 
uitopiă nă amă ? Ei pecnzucepr, pbndăisa Damnezeă. 

De akolo mepce npe ksunii Cinapiziăi, mi citate ka 
omiile în mapa Cidonslăi, snde îmi nilpekace log Bieana li 
vea Bogualv, kre akolo hukaice elă. Întp'o zi Bpsp» Dom- 
nii ce Beceleacke npe îmnapatălă, wii zicepz: îmnapate 

“ce ne căimă acizi întp'auectă menite înaltă ce unnună 
uacepi kă ulickală de onelă, kape fakă male cip.kuisni 
oaminilop mi dozitoauelop. Ei ce csipv înce căcă în mante mi 

  

ksăti în jocă, mi Bszăp» toate owtile npe lmnă, hulă 
pă aBeaă nămepă, ui ziceps: Alicandpe îmnapate! kastv 
în jocă wi Bezinpecte lui oameni te-aă 'nzcă Damnezeă 
îmnapată, iap» Alicandps zice: topi aviea în ckspte Bpeme 
Bop intpa căs nmbulă. [Hi mepceps la labvpr, mi fv- 
kăpă  maltă ocnwpă, wi ce necelipr. 

Întp'avea speme geni, de la Mauidoniea de la Olim- 
nieada, Apictoielă dachalaiă li Alicandps, mii npă gire, 
mi ce Becelips, mi zice Alicandpă: ine ui penită dackale 
upe îngelente! ls tă emti mina Tpeuilop, wi cfewmnikală 
Masidoniei, si îmi cnsne dackale se far maika-mea 0- 
limuieada, îmnvpwleaca ecte cenmtoacv ? ini ksmă et Ma- 
vidoniea, mi poi ksmă azzigi de noi? mi oamenii kpedă 
kE amălăalăeztoate lsmea? Ce umil dackale ki amă
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mepcă la Neagomsndpii la Makapon, mi am Bopsilă țy . 

Ieantă îmnapatslă, - mimi cenzce ke Dămnezeii . elinemti 

cantă în iad jocă, mice mănneckă akolo ks goea Isi Dăm- 

nezek Cannotă.  Apictotelă mallă ce mip5, mi zice: msl- 

uemeciă li Dsmuezeă Casaolă, lt B5zală lominata fasa - 

ta Alicandpe îmmapate a toate Imea, ui toate lmea is 

tine ce laădz, mi Manidoniea actuzi kă line ce lmineaz», 

k ka line niui aă foctă îmnapală, nisi pa fi dame tine ni- 

minea npe lsme, Yaps maike-la împbpbleoca Olimnieada 

ecte cenbloace. mi maliă dopewte de tine, mi npe mine 

m'aă tpimică ceai cusiă, mepme-bei tă la Masidoniea, iapt 

de n pei mepue ce sie iea la tine, ii zice Alicandps: 

fopine de sela ue ackalts npe nvinlele li, mie nă'mi ec- 

le dată ce Bd; Mauidoniea uiBoiă tpimile ce sie  mai- 

ka-mea Olimnieada la noi. Ce năcepe maca, mi mezăpt 

Ja macz ks Alicandpă mi auz» npe Apiciotel mai cscă 

dekwtă topi pair, mi anoi mezăp» fiemte-kape la lokslă 

ceă. ap Apictotel ce ckălv, de chkoace dapspi, dose 

cteme de asp fps  npeuă, na Isi Alicandps de la 

Olimnieada, alta îmnwpstecei Pskcandei, mi doze kaftane de 

asp kă nietpe cksmae mi ks mspespilapiă, ui doi sidiaii 

alst k welele de nieatpr de dieamantă, ui snă g uismană 

de camsp, mi o ksnănz de asp unoleită, mi doze inele de 

Andpaz niealps, mi dozeenpezese pace de axp papeate ui 

ună tangă de axp.ks nietpe nectemale, wi k5 mrpo»ii- 

tapiă de velă mape, mi ckoace mi kapte de la măma-ca 

Olimuieada, chkpicz aa:  „Okpic'amă ek Olimnieada îm- 

nbpteaca, la Alicandps dpagală mică, csfletală mică, ui 

inima mea, mi lsmina okilop. miei.  Fsizlă mică Alican- 

dpe îmuapate! canatale mi Boe ăn tpimilă îmnbpogiei- 

tale, mi ce wii fetălă mieă, ks de kondă c'aă decnspuită 

malka-ta de la tine, de atsnuea ca înBprjtilă căfletală 

mieă ks inima mea, wi eă nă'i notă înnaka ui nămai k% 

Jakprmile, e maika-ta mb mongziă, mi le Bepcă ziăa ui 

noantea, mi eg kaămelă, pede-te-zoiă caă n5 te Bois mul



gidea: ui ms pată kă kametile ka kopzsiile ks Balspile ms- 
pei, ui e5 ns amă-npe niminea în lume, fwpt nămai ne 
tine, ui ms pogă dpagslă maikzi, uri te jap nentps Dsm- 
nezeă, mi nenipă pipa kape ai csnlă de la mine, ce'i 
tpimiui kapte, aă tă ce ii la mine, aă ce pi că la line, 
kz de ns Bei fave ama, moapte îmi Boiă faue nentp do- 
pălă t5ă, k5 niui te-amă ozălă, nui le-amă aszilă de 
cântă doszesi wi uinsi de ani, mi Boiă ce te Bsdă mice 
mopă; ui ce fii cenztoeă întpă malul ani.% 

* TIli getindă kaptea, Alicandps zice: pai de asela ue 
nă'wi acksls nspintele Isi!  IIli ce pecelips maltă întp'a- 
vea zi, mi zice Ilaxapnikzlă: Alicandpe îmnapate! ce fs- 
pb ănă naxap îmasppieckă. Alicandps zice : opinde elă pa 
fi, totă îi Ba zide: naxapală Isi Alicandps. — Apictotelă în- 
tpesz npe Alicandps: îmnapale! dapz kamă lawi tă toals 
lmea ? kumă de ns aă lsală altă niminea ape lime. 
Alicandpă zice: aBsl'amă ualpă ajstopi ks mine: kăBentală 
dslve, msna întincs, jădekata dpeants, eptapea la gpemigi; 
kă aveclea amă lată toals lsmea, ama tpecse ce fie ks 
tonii, aula ipesse ce fie tolă omslă îmnapată, wi noBecti 
Isi Apiciotelă kzie Bzzsce npe lsme, mi kwte îmavp'ouii 
cmapce.  Îapr Apictotelă zice: dapv Bictipiile de la îmna- 
pană nde cantă? elă zice: la siteji csnlă biciipiile mele. 
Apiciotelă zice: ce ne faui spe ănă kskonă Alicandpe, ce 
pwmte Mavidoniei îmnapală. El zice: mie ns'mi ecte 
dată ce fakă kskonă. 

Atsnui gpri Bopnikal Ii Alicandps, îmnapate: tpesse 
ce cipngemă -xapaispile de la prpi mi de la Domni? 
Elă zice: picac îmnapatală rus tă a5p wi apginlă aBstaă, 
ui nimikă ns Pas ajalată mi noi totă iamă lăată, mi cnap- 
cemă wi îmnwpsniea lzi, wi o -amă nzctiet'o kă Bitejii miei. 

Întp'o zi B5ză Alicandps npe snă nepcieană Boepiă 
ală Isi, ansme Mepkic, kape epa eslpnă, mi'uri vepnea 
sapba ce fie Ienzp, mii zice Alicandps: o dpagslă miei 
Mepkice! kwul îmi uepnemti Bapea, lectegi de uesa ajztopiă
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vepneala? uzemie kr le Ba îninala, ks îs Gapea sepneuti 

îap5 din niuioape clsăeiuli, mi ls le nii tonbp, lap zilele 

Bop Si nspine wi Bei măpi, wii înmalată te Bei ninea, wi 

pcepb Domnii mallă de aveiea. 

[li akolo cla ănă Boepiă ansme Alicandpă, elă epa 

fpămocă foapte, dap epa ui: îpikocă, kw lolă fepiea de 

la peceoiă, Yapz îmnapalzlă Alicandpă kămă îlă Boz îl zi- 

ce: o dpagslă mieă Alicandpe! pogsle, caă ckimBbIli n5- 

mele cai ce fani mi i kumă fakă eă, ko'mi fai psmine, 

ks fam de la pecBoiă, mi oamenii zikă kk» fge Alicandpă 

îmnapati, mi mie îmi ecte psiuine; wi pceps mallă Bo- 

epii de aveacta, wi glămips pui. — Dau aueia ce a- 

dsce la Alicandpă tpii cate de talxapi de nvdspi, wi epaă 

ne tou ce'i cuwazăpe.  Alicandpă zice: de speme ve s5- 

zăpb faua mea ns Bop nepi, ks ecte datopiea Domnilop 

ce nieapze, îap îmnapauii ce epte, mi ce milzeackz; îm- 

napatslă le zice, fii Benstopi îmaspbiemti, mi le deteleti: 

mi nlamue. — Akolo Beni ănă omă wi zice: amă 0 fals 

ce o mspită, me pogă ce m» ajălaui ka zecipe.  Alican- 

dps zice: dapii o cat de nănui de galseni, el; zice: 

maltă îmi ecte îmmapate.  Alicandps gpri: dapală îmns- 

pleckă ecte mape, mi omslă l6 galsenii mi ce dsce.-— 

Întp'o zi depasi Alicandps npe Apictotel dackals! Ii, wii 

dete o cats de nsnmi de galseni, mi zeue gwlele de mrp- 

gvpitapiă, milă nsce Ilalpiapx npecte togi Iatpiapxii, mii 

dete kspjs de azp, milă tpimice la Mauidoniea,. ce adsks 

npe Olimnieada msma Isi Alicandp. — Odai Beni 5nă 

omă la Alicandps mi zice: îmnapate Alicandpe! grcit'amă 

o komoap întp'snă pesiă nszilt de mai mălpi Bacilecui, 

 



ue ce fază n lea?  Alicandps gpri: de ar ozcito tă, 
ico, kE tot aspală în mona Ii Dsmnezeă ecte; de ap fi 
epălă Dimnezeă ce o dea mie, eă auwi îi greit'o, wi nă 
ai fi grcito tă. Omală zice: îmnapate! kapaV'amă iei 
zile wi tpei nonpi, dectală îmi ecte mie.  Alicandps zice: 
adegapată ks a% npopovită IIpoposii, ks în zilele mele ce 
gop afla komopile Isi Îog Bogalzlă.  Alicandpă noponul ce 
înkalie topi oamenii din kaptea Iăi, mi mepes elă. kă toi 
mi ka omală ape gpcice komoapa, sei dsce npe mals- 
pile Efpatsiui, onde aă foctă kacele lai los Bogalslă, ui 
dickonepips nisnima lzi los, wi grcip» în tponca, vinui cate 
de sspi de galbeni, mi zice Alicandps: ce'i iea toni, ui 
lsape vine kvlă Bpăp, mi mal pemacept o este de lu- 
pb. — &nă omă euii înaintea li Alicandps, mi zice: mi- 
lsemtim» îmnapate !—Elă îi dele o uctale ks pinslslă ei; o- 
mălă zice: îmnapate! nx mi ce kade mie ce fiă eă în ue- 
tate.  Alicandps gpwi: nă cokoteckă ex ksmă pi ce la- 
de gie, ui cokoleckă lksmă ce kade mie ce'i duă.—Ce a- 
dece wi snă talxapiă la Alicandps mii opri Alicandpz: omale! 
ku tulxzpeuti? omslă zice: de cpmuie tplxppeckă «ă, 
de zuigă kzle snă omă, wi cantă cingapă oameni îni 
zikă lalxapiă, tape ce ms iepui îmnapate. tz em mi mal 
mape talxapiă de kwlă mine,kz tă anizi kple zene mii de 0- 
meni, mi tai ape topi, wi- pie nă'pi zikă oamenii talxapiă, 
kzui ai oameni mălyi, wi îmi zikă îmnapată; de aui apea 

„mi eă ksmă ai îă, ami di mi eă ka mi tine.  Alicandps 
zice: dpentă gpremti, milă tepe, milă îmbpwke, milă ns 
cp Eonitană upecte o mie de oameni mai mape. 

Întp'auectea cocipt olavi de la Mauidoniea, de la 0- 
limnieada lv ine. Alicandps zice Domnilop, pailop ui 
immspagilop cw ce gteack tomi ks cleagspile fieute ka- 
pe mi ls wmipagzpile lop, mi ks kai noBodniti, ui 
topi ce fie ks clemele în kană, mi ce eacz fpsmocă îna- 
intea Olimniedei îmarpstecei. IIli emipr înainte ks Psk- 
canda îmivpleaca, ui ce întimainapr amndose îmn'sps-
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tecele, mi ce cepsiape, mi ce îmepsnimapt, mi zice Olim- 

giada: sine ai Benits mi bine -te aflziă csfletală mieă, ini- 

ma mea wi lămina okilopă miei, fata mea Pskcando îm- 

mepsleaco mi o cwpăts .dălue. Pskcanda zice: sine ai 

genilă maika Domnalzi mieă îmuspsteacs a toate limea. 

Iili ce czips în kspăns de asp mi mepceps la Alican- 
dps, iap5 auecla tokminds'mi topi îmrspani, Kpai, Domni E 
mi Boisozii uine'mi kă cteagslă wi ks mipeagălă, mi 5 
noBodnivi înainte mepgea. Uli cr întimninap5 ks înns- 
pstecile, mi cz înkinaps, nens coci Alicandps ks ctolelă 
li, înainte noBodniui, mi elă ks îmnspanii, kplape npe 
Dăuenală, ks gănizman, mi ks nene de ctpatokamilă, wi 
dak iei ce anponieaps, emips îmnspstecele din kspăus, 
ce amtepnup5 koBoapr, mi deckzlekz . Alicandpă, mi ce 
întimninapz npe koBoaps, delepr nina mi ce cepztaps, 
mi zice Olimoieada: ine te aflii dpagslă meă Alican- 
dpe înnwpate a toate lumea, milă cspatz, mi Alicandpă 
npe mma-ca dălue, mi uăpuecepr la koptepi mi deteps 
în timnine, în căple, în tpimeiue, în nakapade mi în op- 
gane, mi alstea cănite mi splete epaă, penkezape de kai, 
ponoie, kwls ns ce mai aszea nimikă, ks lsa minnile 

omălzi, ui aszslg spekilopă, ks nakapadele epas us tpii 
mii de nickoi, mi opganile kă mente cate de nickoi, snele 
gpoace, altele canpipi, kslă niui aă mai foclă npe lme, 

piui Bop fi. Ama cocips la kop- 
tipi, mi mezăpr la mac Mi: 

azce de o napte npe Olimniea- 

da, mi de alis napte npe Pskcanda, 

mi msilă ce Becelip la auea macs, 

mi adoza-zi nsce Alicandpă totă: 

goiniui tinepi mi jskap» 5% jokă 

ve ce keams kapăxa. Îpămocă ui 

minănată ; a tpei6-zi jukaps alte jo- 

kăpi uscate, mi ce adsce felspile momine “e foksp' msl- 

Nime de ciprmeztspi, k>l& msltă ce pecelipb atănuea. 
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| Atsnvi seni sn Ilons din Jepscalim, mi cuăce lui A- 
licandpă k5 a5 mspită lepemiea Ilpopoksls, mi adsce Isi 
Alicandps snă kopls pom fps npex, wi ce ckspsi Alican= 
dpă uen!ps lepemiea Ilpopoks mi zice el, lsani oacele li 
Lepimiea Ilpopoks mi le dzuei la Alicandpia, wi le în- 
Sponaui în vetale, ks Bz Ba izersi păga li kz ecte ma- 
pe, Wi ama fsksp5, mi de atenuea nămal noate mauka 
mepnele de ans npe omă ama de peninocă, 

e | Întp'auea 
Bpeme Beni 

VW 0 msăepe la 
E Alicandpa mi 

zice: îmna- 
y pate! ms kam 

Bale apatslă mi ms olzpztute, mi wie îmnapale ecte 
dammană.  Alicandps gpzi: ni datopiea măepei ce ns- 
placks npe Baptalslă ei, ui Boiă cv ce însepe mi altele de 
la tine, mii tve limea ce nul mai nzpiack's papbatslă. 

Întp'auea Bpeme mepcs Dapdaami Boenodală la A- 
licandpă, mi zice: îmnapate! tpesse ce ne Bidemă mowi- 
ile, k5 cănlă ipeizevi de ani, de kendă was lacală oa- 
menii mowiile lop, mi ns le-as mai pvzată.  Alicandps zi- 
ce: cs ce ckoats dapspi ckămne, ui învens ai dspsi ne 
topi Îmnapaii, wi npe topi Kpaii ks pidigii apmuerli, ui 
cazil fepekate, ks xaine de matacz totă ks fip de axp 
peczte, mi ki mspgspitapiă, mi ks mielpe cksmne, mi zice 
lop: ce meapgr sine'mi npe la îmuspsniile lop.  Alican- 
dpă mepes ki măma-ca, mi ks îmmupwteaca Isi la Efilată 
cs ce npesmele, mi ce întimninap» ka ce'i uinci6ckz.— În- 
ip'auea Bpeme epa o mzepe la Mavidoniea anme Minep- 
Ba, kape epa Bikleanz mi msepe pr, assndă doi fiuiopi 
la Alicandps, ne snălă îlă kiema Bpeonscă, ne altală „es- 
kadscă. Bpeonscă epa Ilaxapnikă, iaps Jeskadscă Iomică 
mape, dap Jlekadscă epa mi foapte tpsfamă. laps ms- 
ma-ca Minepaa ipimice kapte la fiuiopi, mi le zice: fiii 
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mei! ve folocă 8% ecte în pepi ctpeine, depui fi mi îm- 
napagi ? uinctea omslăi ecte ce domneacks la 'momiea li, 
ama wi soi uepeyi de la Alicandps ces dea Mauidoniea, 
ce fii îmnapani Mauidoniei, iaps dak ns Bt Ba da Mauido- 
niea, B0i Benini la mine, ks de n Bepi Beni, eă m Bolt 
omops; apt de nă B% îndapaui Boi de Alicandps, ce” 
dani de aueacit iapa ui 8% ipimilă, ks Br Ba da ue'gi 
Bpea BO, laps 80i ce n5 segi de aseaciz apar. IIli ue- 
tip» kaptea fpagii mi zice Bpeonscă: fpate /lepkadscă! 
leanvds aieacir iapez, ks ns ecte Bsns. lapv leBka- 
dică ns Bpă ce o lenede ui mepes la Alicandpă, ui zice, 
îmnapate Alicandpe! cemi da! Mauidoniea. Alicandps zi- 
ce: o dpagală meă „legnadzcă! Mauidoniea ns o oii dao 
n5n5 la moaptea mea, ks noii ce m kiemă Alicandps 
Mauidenă, uipi Bois da Aciea, Viliuiea, caă Acipiea, iaps 
elă ns-eps ce le fie îmnapată, ui akolo Bpă ce'lă olp'5- 
Beacks de msnie, dap ns'lă Ises fpate-ceă, kape mallă 
îl& veptz, ziksndai: fepemtete de aveclă îmuapată minznată, 
ks loalz lmea sei ispespa, mi noi nbpi'omă mai pă 
dekstă topi, mi anoi niui npe măma noacips nă 0 B0Mă. 
mai idea, fepemtete mi leanmdz iapra; el& înce ns ac- 
kăltz, mi ama ksyeta Legkadscă, ks de Ba otpzei npe A- 
licandps, Ba Isa npe Pskcanda, mi pa fi elă îmuapată, a- 
ita epa de ipăfauă. IIli Yapr mepes la Alicandps, ui 
zice : imnapate! demi Mavidoniea? Alicandpă zice: o dpa- 
gălă mes deskadscă! ns'pi oii da Mavidoniea, ui uepe 
ali îmnspsyie ce'pi daă, iapr elă n Bpă. Desi ce ms- 
nie, ui îndalt Evg% 0tpaBt în naxapslă ue da li Alican- 

„dp ce ele; dans năpinv Bpeme elă zice: o dpagăl 
me Filine spauizle! ex zi pină dalue ks maltă amapă. 
Filing cspi mi npince a toni epsile kă lipiakz mi dede 
Isi  Alicandps de ss. lapz Dpeonzcă  aszindă cs 
cii'simsnts, ui jsngiindsce mspi. 

Alicandps zice: o dpagală mies Filine! nopimi da 
zile de la tine? Filină zice: ox îmnapate  Alicandpe!



Dsmnezes noate da zile, iap5 că ns notă ce'i dai zile ; 
nopi ipzi tpei zile, ans îni Bei întokmi îmnzpepiile. A- 
licandps klzti ks kanzlă mi zice: o minvinoacz wi de- 
mapte Isme! mi mspipe nstpedz! ksmă te app fpumoacs 
în năgint speme? mi kspsendă îi nepzi npe topi; kamă 
ce zive: „N ecte zskapie ce nz ce ckimee ks jale, wi 
n ecle npe nninlă mspipe, ka ce ns ce cnapg mi ce 
nă kadz.“  Îlli Jap» zice: o lime mi coape wi toate fsn- 
ispile- n'emisntzlsi ! nisngegi acizzi npe Alicandpă, ks în 
nspins Bpeme $sce npe nsmsnlă. O maika noacipr n- 
monisie! kslă kpemti oamenii de fpmomi în lsme, mi a- 
noi kspendă îi tpagi css line, mii îngiui npe topi. Anoi 
zice: 0 dpagii mei siteji Masidoneni! nzleni Boi ce ms 
ckoategi de la moapte ka ce mai fii kw Boi?  Adeacta 
aszindă Mavidonenii, nisnceps toni ks amap mape, mi zi- 
cept: 0 mape imnapale Alicandpe! de amă nstea noi toi 
amă da zilele nentps line, ui nă nstemă. faps îmu'sp'buiea 
ia Bine ai nilpeksiă npe aveacis lsme, ks vincte, wi mai 
kă mape uincie te Bomă nilpeve, se nacs Alicandpe la lo- 
kslă tă snde'i giită pie de la Damnezeă, aiuea sine ai 
nitpekztă, mi akolo mai sine Bei nitpeve; nacz ks Dsm- 
nezeă Alicandpe. Japz Gilin Bpavislă cnintiks snă mc- 
koiă (kal), mi 5sgt npe Alicandps gol în măckotă, mi'i 
zice Filină: tokmemteni îmuvpiile Alicandpe, mi'pi îm- 
napte lsmea, îmn'rpzgiile mi Domniile. Alicandpa kems npe 
msma-ca Olimnieada, mi upe Pekcanda îmnzpwteaca mi ce- 
pătendsle dslue, zice Isi Iltolomeiă, Ii Filon, mi li An- 
tiox, „late fpauilop npe maika mea mi îmn'sp'steaca mea, 
le dai în mvnile goactpe, ce le vinctini, mi ce le coko- 
tiui nenipă fp»piea noactps, mi nă le zilani, mi Mauidoniea 

Eine ce o cokotiui mi ipnslă mieă ce'l$ dsuenila Alican- 
dpiea, wi akolo ce'lă îngponagi, mi ce mtii fpenilop ks 
ne Bomă adsna iapzui la judelats, topi Biii ini moppii, mi 
Bomă fi goli ciendă înaintea dpentzlzi judelkztopiă.« 

Uli taps kems npe Pskcanda. ui ninnd”o de tan, îi
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zise: „Ox fata Isi Dapie! dpagală meă czfletă! inima mea! 
wi lsmina okilop mei, Bezi ks ini kspendă nekpedinuioaca 
moaple, wi upe noi ne decuwpyi; Bieaga mi kpedinua n0c- 
wp5, nimine ns a5 anst'o în lsme, lapr akimăne dicusp- 
pimă, mi pei ui, kg aksmă ms dskă la lsmea uea Besi- 

nikz, mi de akolo ns ms BOl$ mai întoapre; pemală ks 
Damnezeă.&  Anoi o cepsts dslue: wi kiems npetogi Bo- 
epii npe psndă, mi ce iepie ks toni îmnapanii, ks topi 
Kpaii, mi ks topi Domnii, mi zice o dpagii mei Mauidoneni! 
ce mtigi ks altslă ka Alicandps îmnapată, ns Begi mai a- 
Bea.  Anoi zice adssegi'mi mi npe dpagzlă mes Dusinală, 
wil ckoaceps din gpajdiă, milă adscepr la Alicandpă ui 
kămă Bbză Dsuinală npe Alicandps mspindă, penkezs tape 
frp» ceams, mi 5ztă kă nivioapile în nsmnţă, anoi ce a- 

npouie. de Alicandpă, mi'mi nlekz kanală la. Domnală: ceă, 
mii mepuea lakpimile din okii Isi icop, wi'lă ls$ Alican- 
dp de koame, milă cepzis ne ospază mi zice: o dpagslă 
meă Dauinală! altslă ka Alicandps ns te Ba mai înksleka. 
Dauinală îmi pzdikz Banslă mi krsts npecte Domni, mi B5- 
zindS pe Leghkadscă, vela ue olpzsice upe. Alicandps, ce 
pouezi la elă, milă logi ks kopnslă la inims, milă NICD 
cae niuioapile Isi, wil lolkt ubnz îl& omopi, mi Dovinal 
ns ce mtiă ue ce frhs.  Alicandps opri:  „Ilpokletă-ce 
fie vela ue sa xponi npe ăuigmtopală de Domni, npe kspBa 
din kacs, mi npe Benzetopslă de uetate.*  INli iaps zice 
Alicandps: o dpanii mei iteji mi îmuapani, ksmă. lapemă 
toate lumea, mi nwnz la Paiă mepcepemă, ui toate le Bt- 
zăpmă, mi le eetspsmă, mi eă akămă nă nalzi ckana de 
moapl nznpacnikt, mi Boi Bz ăitapi la mine, wi nă'mi nă- 
teni foloci nimila, ui e& Bois mepne, &nde aă mepcă toul 

din Beakă, Yapz Boi pemzneni ks Demnezeă dpanii mei Bo- 
epi! mi ne Bomă Bidea fapz, la jedekata uea infpikomats. 

Avectea gpri mapele îmnapată Alicandps, ui "ui dede 
căfletslă, în papa Lepăcalimslzi, anpoane de Eginelă, snde 
aă zidită locifă uelă npea fpsmocă uele mente jziniue, a le



Isi Fapaonă îmnapatălă, în Ina Isi ABgsctă în 15 zile. A- 
tănui atsta nlsnyepe ce f5ks, kzlă nz at mai foctă în lsme 
niksipea, nivi Ba fi, nsnt Ba cla lumea. laps msma-ca 
Olimnieada, wi îmnzpteaca Pskcanda îlă nlengeaă ks mslts 
jale, mi lakpimi; Păkcanda ce souea, wi ziuea: o sai de 
mine Alicandpe! amspsta de mine! dpagsli mes Alican- 
dpe! îmnapatală meă, mi Domnslă meă dap ex uepi 
iscei Binopals de mt ckocemi în gepi ctpeine, unii akumă 
mz lamă jalniks mi  amzpsis; nlenmenilă toni îmnapanii, 
Rpaii, mi Domni, tinepii mi sbipsnii, mănpii ui kodpi), 
mi toate pizpile, mi icBoapsle întpictapiBs. IIli iapt zice: 
o dpagslă me Alicandpe! aclszi ansce coapele mei, mi 
al& Mavidonenilop, o amap mie Alicandpe! actzzi ce în- 
tsneks lsmea toats; ce nlsngs coapele, Ina, mi ctelele, 
kBmnii wi kodpii, de seninzlă mei. O dpagslă meă A- 
licandpe! dslue îmnapate npecte topi îmnapanii! lomea mi 
coapele meă! cafletală meă! inima mea! mi dpagoctea mea 
Alicandpe! de acizi înainte de tine ns mr B0iă decn'epui, 
milă cepsis dslue de tpei opi, mi Isi xangepislă li A- 
licandps, mi ce jengie akolo mi mspi alvtapea li! wi ce 
fskz ve nu c'aă fskstă de nivio msepe în lme mkzipea. 
—Ilpe amsndoi îi sagapz întp'snă cekpit de a5p, mi'i 
dscepz la Alicandpiea setate, snde fzksp» în mijlokală e- 
Ugii &nă tepnă înallă, mii caip5 cscă, mii năcepr, mii 
zidips de claă nn acivzi. Ama ce ceBspui mapele 
îmnapată Alicandpă la Alicandpiea setate ; în lokulă Isi ce 
năcs îmnapată Iltolomeiă kape fs îmnapată înnelentă npe 
lăme, mi Olimnieada ce crsspui la îmuapatală kă uincte. 
laps Antiox îmuspuiea la Indiea Ii Ilop, Filon îmnsps- 
miea la Ilepcida ls uincie, wi Antigon, îmnspepiea Ps- 
mălă wi totă anscslă, mi fsp natps îmnapagi mapi npecte 
toals mea, fiindă în zilele lop sine-ksBentagi de D-nezei! 
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PRECUVENTARE. 

Tradițiile sai trădăciunile naţionale sunt 
0 oglindă cu caţă în care ageruli istoricii 
zăreșce trecululii unei. naţii. 

Din aceste trădăciuni putemă închiea des- 
pre originea şi despre feluritele irepie de 
cultură sai de barbarie, despre multe pre- 
faceri și strămutări locale, despre limbă, o- 
biceiuri şi religiune, cu uni cuvăntii des- 
pre intregul caracterii ali unui poporii. 

Multe din trădăciunele romăneşcei cuprin- 
dinduse în aventurile lui PEPELEA, ami 
socolitii că aceste adunate și modificate în 
cătii moralului si buna cuviință se erte, vor 
fi primite cu îngăduinţă. 

Ți. $.



  

Fsptsna invetace, nospii uei gpomi mi negpi ce cnapcepr, 
Băntslă vel anpigă al kpiBspalăi căfla numai de asia knd 
wi kzndă, ane islespe adsnate in nspăsne ul nspxe, ursp- 
neaă cusmegsndă ninipe pri, nonoaps mi Bzi, oile mi 
pitele nopniceps iapeuui la nsniănată, emindă de nin lokspile 
snde c'auioaceps de  fsptanz mi gpindinz; oamenii ctim- 
nicept de tpemspată mi de a ce mai ankina fekănds'mi 
o mie de kpaui la sedepea îmmiitelopă felgepe ui ipscnite; 
cnepieni kzips aecte de anpindepea snei nipezi de nae 
din anponiepea catălsi, la uape nisi snzl& nă alepga ceo 
cteng»; nentps kr ei kpedă ks fokslă de ipenelă ks 
nimikz n ce noate etanpe, de kztă nămai kălante dal- 

ye.  Vepisaă in napie ce înceninace mi kăpkapesaă vest 
k mentc koaopi, încogită de aatsaă mai căcă kă mipsaă 
koaopizopă îndspsntă, ce apsis în toal fpămscema ca ka 
o uiămztate de uepkă- enpe pscspilă, nspîndace ks ka- 
măndoss kaneteze case rea an din niule nzpse; din 
kape daks Ba mepue sinea în  mensnki nat akolo 
mi a sea ans, de snde ea kiap mi  kăpkăsesiă, 
anoi ce kpede ns de'i sapeală, ce npefaue în fe- 
meie, iaps de'i femeie ce npefaue în rapeală. Aksm 
coapese aăuea aa anscă mi kssta înanoi, în kstă minea ne 

adoa zi timnă foaple fpsmocă, dans zikztoape:



Coapese ?n cenin de'ansne, 
Bpeme ssns măne cnsne, 
Yepizsă totă de ce ?ncenins, 
IMi fsptsna ce auins; 
Psndsnika _cscă de csoaps, 
Fsmsl jocă ns ce kosoaps; 
Bpoatekală din ans ecs, 
IIli nainrenzlă de pecs, 
Bsksprte ks îndats, 
Timnă fpsmocă pi ce apatz. 

Ileueaea ks ctăpnipea fsptsnei, azată de Pacaaii cak 
iuzeze, Îsce aducă în avecte nspui mi C'adsnociice csntă 
6 visnepkz ka mi npoopoksaă csntă o tite. Dpsmegii, nen- 
tpă k5 epa lins mais me dpumssă uelă mape fipeckă, 
întenăceps a fave aatzlă aszlspea npin iapes tokmai ne 
sing visnepka, căs kape epa adenoctită Ilenelea.  &nă 
kzispami ks kalslă mpgă, împakală ne deacsnpa k'o manta 
de asa powmie, snă iuiă în mzn5, 0 kapasinr gintzil dea 
smepi wi o nepeke de nictoale la oslankă, de asea czice 
dealzlă, ksntzndă pepcală spm'stopiă : 

Mepui la deală mai istimopă, 
Biteazslă meă msprswuopă ; 
Ns te teme de fsplsns, 
Niui de tsnetă ksndă pecsns; 
Niui ksndă rpindina aosemte, 
Niui de feapepă ksndă tpsenemnte. 
las dealslă amă spkată 
Uli fsptsna aă înuetată, 
Cizi snă nikă de te pecsflr, 
E»'mi Bsdă nentsaă ks ce umil; 
Ea dmi okii cs gi fpekă, 
Ill'anoi kodpală ce'a5 nelpekă. 

Kspendă dsne danezlă ce igemtede dan deală o pztkr 
kă ontă nomtazioni aasi, înce nă de ai nowmteaopă, kwui de 
aeia apă fi tpessită mececnpezeue ceas wi mai msapi, ue



npibapi, înxamani ks gspi de xamă de kznenr wi .tpert- 
topi pouuii, ne uei doi de kwipr omă de la poate mi din 
npigonă, epa doi căpăuii, ne nimite mese de semnă ks 
nokizzi de +evepe pânte, înspakagi ks krmemede kzlgi, 
kese do asa,.uiseote lsnui wi kolusni de asa, ks flopi mi 
mai lănui, pecfpanui necte tspetue, înuinmi ks kimipe în- 
ftopite de kspea, late de o nalmz, de kape epa aninats 
nănga, teaka ks kăgilslă, notpikaia, amnapălă mi alte mr- 
pănpămspi; în kană kate ks o kzuisle migioact wi în 
măni kzte &nă xapannikă, kă kapele noknea mi kisea ki 
mătea, de'pi lsa aszală. "bn kanpr epa doi feviopi îm- 
spakagi apnzăueute ks năimte lsnui în mzni, înce alstă 
de siteji înkziă ksndă Bideaă kzte snă tpsnkiă de apsope, 
cokoteas ko'că lsni caă tolxapi. "n koada tpespei epa 
snă wemandan ks amtepnsiă mi o oeopoaks ks wlikală, 
iaps in nvănipă snă poepiă ks papea de sn kotă, imspa= 
kală ks antepex de ksinie in dănni, ks mekmipi pomii, 
nanăui kă mectii, o kapaBeiks ks camsp mi nise ks cdep, 
iaps în kană snă rigilikă, kzui npekăms amă cască wlikal 
ălă năcece intp'o osopoakz in koada gutuei.  Kipr a- 
vecte epa învincă ks snă mală de kamimipă mi în spră 
ană ueacopnikă penetipiă; alztspea ks dancslă ce afla 
copia ca, insvlits întps o kamaseiks de kakomă mi o 

malotea de repmecit; slznits ks nspkz, wii feuea dojs- 
nipi mi Bsnatspi ki nespednikă de dinca nentps ks nă 
ce lase eoepă mai mape. 

Aksmă tpsespa ce anponiece de visnepka căntă kape 
ce auioace [ienelea mi mai epa ce io ctpive, kendă elă 
aă invenstă a clpiga la nociami, kapii aszia glacslă dapr 
nă wtiea de snde ine, kzui nă Bideane nimenea. Dea- 
uelea o mi pănce de fsgr cokotindă ke Dpaks ne akolo. 
Tokmai ne la anzcală coapelsi întipnwndsce uiopanii a kact 
kă oile ne anpoane de dincală c'aă inkspkată de mige- 

le &nzi sepseue, mi fs aflată de dinmii wii adscă la nspin- 
ii cei, kapii epay ne msngzeyi de nepdepea li sea limuspic



Vine ap fi rendilă ks asectă npsnkă atptă de mikă 
Ba amisnme Bpe 0 datz cr ce fakz alztă de Beciilă în 
ipadiuie !. Kai iapă fi tpekată mpin kană, ks elă apă fi 
kanatală nztepe de nzcdpzeans, ks Ba k inăi npe vei pei 
mi Ba cnpijini npe vei ssni! 

De mi Ilenelea, ksui ama ce nămea auectă apaală, 
epa- nămai de uinui ani ksndă l'a lsată Elele, dsws afla- 
pea li, nă mai epa npsnkă; elă asea mai măliz minte 
dekstă snă omă eziponă, ks toate kr ecte mtistă ks B5- 
ipenii ajsngă in mintea koniilopă; el încz judeka adece 
mai Bine de kzlă denumi. Elă wmtiea aksmă ue tperecs 
kpeadr din cnsnepile uele fassloace mi ingpozitoape, de 
kape cs înfiopaă ezegii, npeksmă decnpe pelisgapi, de 
kape ce zise kr ap fi nspiendă nimte slueoape ks kzlui 
ui întpencele apă [i apzindă menile koniilopă lenimi, apă i 

“ckopindă loniilopă minuinomi limea ne la yeaf'z, iapr velopă 
ve nendeck ne la fepemti mi aclslis ue la ami, le apă 
fi fpigendă okii wi înguzndă spekile. 

Întpe koniii catzlzi uei mai în spele de kwiă dîncală, 
el epa uelă mai întziă. De ce uepea spe onsnepe la 
kale, cokolinua li epa vea mai snt; în yiokspi, el a- 
lewea, opîndsia mi năpta kapma. De ce uiska dea mi- 
joapka, dea sprzdiga, dea nzia kaia, dea poctanăiă, dea 
Xajea-mazea, ceaă în dsni, dea cita sa ksmsipa, dea 
50315, dea pazanka, dea dpakală, dea para oaps, dea 
penksma, dea inelăm inBeptiksm eul nea-kui depelă amă 

“măcă; de Bslea ckpelele cea mingea în doi, în natp, în 
mecs, în onlă, ceaă în papkă; el nsmea vine ce înuea- 
nb mi kape dens kape ce spmeze. 

Cape a înzzispa toatz ueapta ue c'apă fi nstătă ic- 
ka întpe jskstopi la alemepe, a amezată nimte fopme, 
alkztaite din oape kape kssinte; ls aueclea nmea ne 
fieute kapele din tpenumii dans veti nsnea în psndă mi ne 
kape'ls nsmea ks kseenizi din ăpmu epa alecă. opi nămai 
mstea întpa la adosa alewepe. las sp'o katega fopme,



ue ce întperseckă mi aksmă în jokspile dea  mijoapka, 

dea nziakaia mi altele. 

J. . aa. 

&nai mapa Dea xalea malea, 
Doazi napa, Înkotp'o ii kalea? 
Tpiei pară, Deckide nopni; 
iuopsră, Aksi nopui; 
Colomon cokotea. “Alsi Bacapars. 
Uingeminil, Vei dai Bam», 
Ilodoripi'!, Sn5 keymelă mi sn năpuelă 
Uli mai iste date. INli ne lztape den niuiopă. 

Ilpetalindenea el epa căfletălă adsnspilopă, la apigegis- 
pi el ameza toeagslă la anl moptslsi dans ue îl cksl- 
da, wi otspea jokzpile la mezztopi, cnănea uimilitapi, no- 

Bewmti, îpăntapi de limes, acksndea remspile fetelopă, da 
păpdizge în kaepele lopă, minea făcele, pămnea fipele, 
clingea onainile caă lsminzpile ka cs cenoatr cepsla. 

lats kzie pa vimilitepi mi fpantspi de limes. 

Vimelă uimeaă, Wei naltă ka kaca, 
Bepde la mataca, 
Amap ka fepea, 
Dale ka miepea. (nskală) 

Visgspele ms&spele, 
Mepgă ne dpsmă inumipsnele, 
laps uizkspă msgspă, 
Ile sponui tănilată 
Caă nscă la Banată. (oile mi lenslă) 

E3 amă o Izdius, 

Its o nopomeinz, 
Dakz ceoaps nopomsiua, 
We ii mai sens Isdima. (Omslă mi cofletal.)
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Amă o Bar'5 păfoacs, 
Ilzde ks Bod la mac, (kzpekială). 

ÎNlii t noate, 
Ue'i în toate? (namele). 

Cacă sală dosile jocă kadă negspile. (cita). 
Kspslaus zncz ne castă nwmeniă decx. (mepnele). 
Uei in tifs mi nz csfls. (o să). 
Xspdsză spdsză din nsdspe adscă 
Coe laius nscă. (fedelemalt). 

Amă o rsinz k'0 apiue als mi kg ăna nearpr ; kă 
vea alsz. innpzmtie mi ks uea neagpt adsnz.  (zioa ui 
noantea) 

Bină oi de la msnte, 
Totă ks ctele in fpante. (kapslă ks nzele). 

Amă snă uzpuelă ka koada de fepă.  (cfpedelsl) 
Ilana kokoctspkslzi, gate în noapia ivprălsi. 

(klonotzlă). 

Amă snă lskps exfletă n'ape, căfletă dsue, de nrment ns 
ce atinge. (kopaziea). 

Eots epamă es in Bieaps, 
Smepeamă ks mal dslueaus, 

Ile tot; omală octenită. 

Akzmă inc dens moaple, 
De altz coapte am; e5 na pte, 
Ka cs mină nekontenită. 

Bii ne mine, 
Bii casă mine, 
Cr Bedemă, gzuisei sine, (kopapiea),
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Grnganie fps csflape, 
&mels fsps actsmuspape, 
Nape dsxă niui nd Bieazz, 
Toatr lzmea. indpenteazz. 

(ueacopnikzlă). 

&nslă apr, 
Doi ce mieaps, 
Doi fslzi, | 
Ylatp' zmslzi, 
Uli snă fapaiă fepaiă. (uophkală). 

Amă snă mrpă de aspă, 
Joaks ne o nele de taspă. 

(coapeae). 

Prdzuinz înnletiuing, | 
Papi Boiniui ce afls de o decrinz. 

(kaptea). 

Mzuiksma rlaea, 
Ksnjoap5 dame paBa. (okii). 

Ckspts gpoacs snte daui. 
Apcs in fendă la ue msn tpesi! 

(kofa mi kaldapea). 

Amă o Baks, 
Nzcdp'sBankr, 
Uli npin moldapi, 
Îi totă Boldspi. (spiuka). 

Amă o mandsps de spadă, 

Daue sectea 'n [lapirpadă. (nomta).
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De la noi, 
Ilsn la goi, 
Tots'că zale, 
Liii napale. (ctelele). 

Ile uea kacz mindilitz, 
Joakz o măps notkonite.  (lsna). 

Amă o rsins kăninie, 
Dz de specie la domnie.  (papamsl). 

| „Amă snă cakă ks makă mi mede ks gspa în 
jocă mi ns ce Bapcr. . (xopnală). 

Amă ănă so pomi, 
" Randă ajsnue in dpsm cts. (fokslg). 

Amă natps fiviopi, mi cC'alsnrs zi mi noante ui 
nă ce mai ajsnră. (poalele kapzli), 

| Amă nă  konauis ks doicnpezese  kpaui ii 
în tolă hkpakslă kate 4 kăisăpi, min tolă kainelă kale 
7 055, (anslă, lsnele, centzminele wi zilele.) 

Amă 5nă lămă ke okii ctekligi de te ezi npin 
-ipănuii, | (oglinda). 

Nants'i iata, rpoacsii mama, nessnz'i fpalemeă. 
(D-zes, nmwsniă, eintă.) 

Amă ănă B0% ks magile de netikz. - : (lada). 

Amă o cans ales, kandă ei imaza, 
i ce Bd manile. (lada). 

„ Amă ană B05, k& tpenzlă Bspeazz, kă koapnele 
epn eazr. (&pinda).
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Dpanispi ge im65, 

1. Xapeă fpăntă, 

2. Kanpa kalk, 
Ckoapua kpanr; 
Kpsne kanslă kanpei, 
Remă aă kpenat neatpa în nalps. 

3 Benips a ceaps oacnegil la noi, 
Legvp' kaii de k6me, de n6de, de nzile nodelsi. 

4. Tpei npsne pomii 'n noale la mama, pei 
în moals tpei css n6lv. 

Den ve lenelea ce frkă mai mape,nă npea mepgea 
ks kolinda la kpzuisnă, nivi nămai ksnta ne la fepenuli 
flopile d'alse, niui în zisa de ajsnslă kpzuisnalsi ămelend 
kă nonii ks ikoana din kacz pn kacz, mi nă cipiga npea 
mălis mixoxo. El înienzce aksmă a emi din ueata 
npănuilopă mi ks tpăusiă, daps mai mallă ks mintea. 

Fiekzii îl npimipz săkspocă întpe dinmii, nentps ks 
1% Bideâă ks epa foapte ictenă, xapnikă, ks kametă ks 
pată, dpentă mi înn'zuisitopiă. 

Întpsndă înlpe îlekvi c'aă anskată îndatz de le-aă 
pegslală spapea ks nlsgslă la anzlă noă, npe kapea ink 
kă Bvegii o inBbuace, wi kapea ce opisinăemte nn 
aksmă npin toate catele în npozt mi în Bepeăpi felispite 

No a finote de npicocăa adzani aiue asecte Bepcăp 
kslece din gspa nonopslsi. 

&pspi ks ulsosl la anslă nos,
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A xo! A xo! nlsosl padei ks doicnpezete BOI, 
Boi sospei, - 
În koads ks dzleei, 
În Spsnte pintagi, 
În koapne infepagi, 
Ile nzntesi silani, 
INli tinepi de ani. 
La tpănspi fpumomi, 
IIi foapte cnstoiui, 

Msnaui msi! xri! xzi, 

Illede sadea in kansaă mecei, 
o csueats 
Îmnrsnats, 
De doicnpezeue memtepi Iskpats. 
De aă tpacă în cucă, 
Baltzpă a ctpenăneă, 
De as tpacă în niocă, 
Losi tot în ocă. 

De aă tpacă in «ei oiapezere nopămeei, 
Ilopmeeii c'aă îmnp'emtietă, 
&nală kmte snzlă, doi krle doi, 
Tpei kste tpei, natpă kmte natps, 
Uinui kvte uinyi, nsns in doicnpezeve. 

Msnagi mzi! xi! xi! 

Emitai Badea la dealslă Gepapzsli, 
În dpămală Capapsalsi, 
În plina nepsnte, 
Ile snă nodimă lată, 
K'snă nlsgă sine imnanată, 
INIi totă ks fepă fepekată, 
Tpacă de soi Bospei, 
Ye'că noiniui ka nimte cmei.
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C'a5 'anskată de apată, 
Zi de Bapt 
Ilsns in ceapr, 

Has apată lsnpimi wi kăpmeziui, 
Bpacda neagps pectspna, 
Gpezlă pomă cemzna. 
AS apată kzis aă apală, 
Dan kape a5 crm'snată, 
Ii ne spmz a5 penală. 

La lsna, la centsmsna cat dscă cs Badt gprslă 
dei prespilă, dap elă epa de esuepată. 

Czuepsndă aă tpiepată, 
Malte kaps aă inkapkală, 
Ii la moaps a& nlekată. - 

Dap kspsa de moaps, ue nsimiea spendsme ne koc- 
time, dakz aă Bzzală ama noBoape mape 

Ilzce koada ne cninape, 
Iili fani la lsnka mape. 

Dap mopapislă memlepă ssnă, 
Înkstă nă nols ce BE cnsnă; 

Atztă epa de rieavi, 
Ka mi uei întpi kspnaui. 
Din noă nimikă ns dspa, 
Kgui toate xodoponea. 

Nemai lelea mopspir”, 
Epa ssns mentepius, 
Lasndă ănă kojokă miiocă, 
IUi inspekendslă ne docă, 
ks iwpins. ks kojiur, 
lipince moapa de kodins, 
Mai anoi mi de kzlkziă, 
Ii o nsce ne kznziziă, 
Losi k'snă uiokană in mele,
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2. Br dopeckă înselmagape, 
Ilpin ceminue wi spape, 
Censtate, fepisipe, 
Înconits mi suipe, 

Domneacks, tpeackz, 
Ili'ntpe toni îmn'sp'sueackr, 

Ul. 

Ilenelea ce tonmeure aprais aa Baciae Posuă. 

De arie ce întopcece a kacs kzips cepr de la soepeck Ba- 
cile Pană, omă Bpednikă, xapnikă, nalt la ctată, ups! kpenă 
ne cnate, nentzl vel lată, golă, înspelată numai Io ks- 
mems alss de kzlpi, igapi de lens, mi iminii în nivoape, 
năcece ueanl de memsligs afap ne kxjeis I'sng's noaptr; 
gpssindă ks foksls; ku fomea mi cila fisopalzi Boipeckă 
îl kam upea pzcestsce, kînds ce infspious 5nă oinikă, 
ckndă la cials, fpsmocă la faus, înce cepiocă, ks snă 
glacă nlzksis îi dedi: ssna capa. Bine ai Benilă, fleks- 
sle, îi pecnsnce Prsuă, nofiindals ce mads Inot fokă. 
Mlgemeckă, zice Boinikăls, nsindace ne sn path alztzpea 
kă dencsl mi totodals înkinndsce snei femei oalime, 
nalts wi cnpiniinale, ks fama kam wbplite de coape, ue 

“Minea întp'o mîns o zluikz ks lante dslve, mslcă npoacn'sts, 
jap întp' alta snă fendă ks frins mi ” cape. 

Aveacta epa copia li Posus ne kape Ilenelea o ku- 
nomtea ku nztepea ca uea nsedpsBanz, makap ks ns i o 
pekomsndace ezpsalsl ceă, finds ks întpe pepani ns upea 
ecte osiueizlă avecta, pa ii întpe mslui s0epi, înkztă de măl- 
te opi pi ce înismniz a lia ne o fas din kacr, ne Bp'0 
clăjnikz, cat  manke, în lokă de ciznîn mi ne cte- 
nsna în lokălă avelopa. Ksui vei mai mslui ce amsgeckă 
judekindsle dn înepzizmintea, fpămzcena ui întimninapea 

„We li ce favela sea înlie genipe. 
| Oaminii dopeckă ceas îmi înkineckă, uel nspins uei 

upomli, ks o femee ks kztă pa fi de ană pang mai mape,



kz atwla ipesse ce fiemai sineîmepskats mimai fpimoacs, 

kzips avecte mi mai înesuials.  Adeacte dopinut mo a- 

flzmă npetatindinea înfiinpats în natăpe. | 

NNs kamea te pei tokmi apgată la mine? întpest Pzsys 

ne avectă soinikă ctpzin, ksui nă mai notă doBedi cingspă, 

mi ce mai lskpeză mi mentpă mine. — Bskspocă, pecnsnce 

goiniksl, nămai întpe altele czpi cnănă dpents ks amă o 

matims, mi de aveia am foctă icgonils din mai mslte 

lokspi, mai alecs nentps ks femeile n ms notă csfepi 

ks aueacts nalime.—Pzspă ksgeta kz moate'i snă peniBă de 

fpente, ceas spe snt amzgitopiă de femei, kzui elă kpe- 

dea ks nimiks mapă csuspa mai maltă npe o femee, de 

kt dak vinega c'apă icniti c+ o amzgeackz, de avela 

el win€ upe t6te femeiele, iaps mai alecă npe a ca ks kapea 
pemzia 'aksma de doi ani, de fâpte uinctite mi kpedinuoacs. 

Din polis femeia lui mai agepr la minte aă mi iseto 

în kanz ks el ap fi upigonitopisl lop, nenipă aveia mas 

mi înkinzits ce îndenleue ne Eapeals ce nălă npimeacks 

de apgats.  Kspiomi mi nepzbdslopi a wmli avea natims 

atsts P5su, dap mai alec femeea Isi, ax învenztă al cili ce 

le cnse ue natime ama de necsfepits apă ase el. Ax! 

le cnăce lînspală ks snă tonă cimulă; mai în toate zi- 

lele mr ansks cipekiea mi ms pine kzte dose eacspi, 

iaps sneopi wi mai mslts. 

La aveacis noseclipe amsndoi nsfnips de pscă wii 

zicep5, daka ns ai altr natims dekzts nămai aveacia, anoi 

es te nvimeckă; pomiis aie mi msne demineaut ei 

mepge ks mine la Iskps. Întpe auecte mmsliga epa gata, lantele 

feptă, snă ckposs fokătă, mi tpăctei sinspr înnpezne ne 0 macs 

potsnds, kzui ecte de wliztă ks apragii medă sa macs k5 

cisnsnii cei. Dan avueacta $emeiea ctpince  maca, 

dete Biueii la koteni, înkice kosmile, iapz EspBalsa Bitele 

mi ce kslkz npin npejspală fokslsi. Dsnz a tpeia kentape 

de kzkouw, în talna lunlzi, ne kznd ce smizemte de zis mi ne 

kînd vokipli€ decmiapd» ks kîntap6 ca czindsce mi nogopîndsce



demtentenăd ui, kempnd la lskpă ne fiinpele dopmilpe, c'aă 
ckălata ui Psus ks apgalale ces, ma gwlils nlsgsa, 
mi la nspuedepe a% dewmtentats ue femee cs msles, sauile, 
cp gpixackt de kacz mi cr le fak deminkată. 

„_ Coapeze epa aksmă mai la npenză mi Prius ku 
Sela cs mai întoapne. înks Bp'o doze ipei spacde. mi anoi 
ce, nogoceacks, ksnds apgatsl ceă îl lac cingspă niindă 
ulsgăl. de kopne mi înnsnge fsga kspmeziuă necte ogoape 
îsp5 a kvata la dpsmă. 

„Akamă Pronă îmi adsce aminte de natima Isi mi'l 
ulingea zikindă: ipkată de snă Boinikă ama de. xapnikă cs 
ce oclineackz, ctpekiindă. 

Întpe auectea lelika Dokiya îndats den nspuedepea 
BEpRalsli ei kă apgalzl la Iskps, n'aă întipzietă a msntsi 
ipeasa, a ce îmbpaka ka kzmens ks aline mi kz ne- 
mțemană noă, wi a gxti snă upsnză Băn5, la kape coci 
uri amanizl (isogniksl) ei, kwui din deocezits pcenekts ue 
amă ksip5 femej, m'amă cfiilă kiap axa învenzlă cs cnsnă 
ke auâcis femee de kapnd mspitals asea wi amantă. 

De, ariea ce năcecepr la npînză amanta! ks lelika Dokiua, 
kînds iate. zzpeckă. ne apgată iinds făpiocă wi kankiă în 
fsga mape. Tomindsce ce ns o cee de gosă la papea- 
tul ei, acksnde ne amanis în ccle wi nsne fin npecte dincăl, 

La ue te-ai întopcă a kacr ? l'aă înțpeBată ea, ks snă. 
tonă. cepiocă mi kam căngpalz. Q mike ipeaEz, amă Be- 
ni(. cs icnpsBeckă! mi-amă adscă aminte ks nicte dpori de 
cape în ulăps ce toneckă de umizeals ; de auefa Bpes cvii 
pzdikă de akolo. 

La avecle kssinle o cegealr iaă ipekstă npin inim» 
elikzi, dap totăui uiindz"ui fipea, ks pueals îi zice: sine, 
mepgi, dapr, dei mintse tpeasa, w'anoj Bins dei dgue uwi 

“ demznkals gapBatlsi mes zl mai kăprnds, kzui kpedă 
k5'i Ba fi foame,  lap în, adeBzpă ea oea, ka. npin, aveacta 
apgalăl cz ce înțoapke la papins mai degpacr. 

Ilenelea ( knui avecta epa el) ce duse în Wspe wi
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cansks de lkpă:; dap înkinsinins, kztt a5 foclă de mape 
dimipea mi cnaima femeei szindsl kv e! apsnkz dporii în. 
ecle mi îndats o pamne de fug. | 

Din nopovipe snă napă nucă uecle fină, cur kapele 
ce ackăncece -amantel, Pak aupată auâctz dats de nă iaă 
cfepmală toate oacele. Devi ks aneBoie upin ajstopal 
amopezei cale aă emită din ecle kam ctiluită, înjspendă 
ne avel tzlsspatopiă linimtei snop fpageui amanyi. 

Na. tipzis dsnz auccia ce întoapue apgatsl iapz a kacs, 
dap aueacts dal» numai cnpe a Isa demsnlatslă, eap's 
ns cupe a mai fae Bp'o dasns amantzlăi ei, kzpzia dans 
o awa întimulape fi kam ipekce deodatz găctsl de amopiă. 

Ilecte ue kspiocă apgată amă dată noi, zice Pruuă 
kzips femeia ca cocindă capa a kacz mi cpstsnd'o. În 
adezpă, pecnsnce ea kă cănspape, aveci omă năi de 
căfepită ; mie mi ce nape kw'i negsnă. Înkinzeutig, gine 
cnălsepatik, apsnk's dpogii uei de cape în ecle mi ce fave neBbzat. 

Ns'i nimikă, adaoge el, mie 'mi nlaue ăn ama apgată 
Xapnikă, ks toat meteaxna ue o ape; mi eă cană xo- 
ispsts al pine ne ainrs mine, nsns kîndă pa poi ea; ksui 
în malte neBoi ms noate clăji mi anspa. Mai alal- 
taepi. kindă din nopnka nocecopslsi, fiuopal uel jidene- 
ckă, ceaă mai sine a ziue fiuopsl uel de lele, binice de 
miaă sensdat pakiă ks deacila, ceai mai adeBspală aus 
ve năpea a pariă, cs Beă mi cs nizteckă; o!, de epa el 
alsniea tokmită la mine n'ami fi foci căfepit o acemine 
nedpentate: “e întp'snă skă îl acgspleamY necte gapds. 
Ns epa de ajsnc espeslzi de opindapit mi... kit mi-aă, 
Isată ks deacila, akzms Bops cs'mi mi dee ks deacila 
nămai aveacia ne mai aincea; din gsnă leafspă B0pă ce 
ms faks, psnds neependă, senină de sei de fpsnte, ce ns 
ms mai notă. cstspa de ssleapkzi. De Papă mai adzue 
dpakal înks o dalz, axum ap Bidea el u'apă mei. 

Intpe aveciea tpesile fiinds nzce la kale, noantea ipekz 
în linimte mi Papă k& apoabsl cei demineaus emice la
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mapin» la. lskpă, ka cs îndensineackz, întpe altele npin 
aiieacts minkape mi timazl ue c'apă nepde npin ctpekiepea 
Isi Ilenelea, kapele ne la npznză în adeBsps ko mi în- 
năngea de făgr.  Ns notă cs isgsdseckă kz îndats dăaz 
năpuedepea espsatălzi la ksmns, amanta] aă mi nikats ne 
loks în spma ăia kacz, ksui el înks cokotice K5 din 
întsmalape epi Benice Îlenelea de at apsnkală dposii, 
Tipeksm osiunsită  dpagoctea ecte mai anpinct ksnds ce 
întîmals nenopovipe mi înnedikzpi, acemine mi aveac!s 
nspeke ce nzpea a fi încsfleits de snă noă amopiă, 

„îmi mptăpicea snsl altsia o noze piaus mi spa kim k5 
amopisl lop apă fide amîndose nspgile adeezpată, iap nă 
ka înipe nepcoanele deocezite ks ctapea, Bpscta mi pangasl; 
ănde aszis+ wi sripenzl ksmusps dpagoctea linepei ; mi 
&nde koketa mai dexai de kită o cipens, numai npin ams- 
Sipi, pămenele, fzg5dsinue, psg'tminge mi apgints noate kurgta 
caă amzyi kste ne snă tnspă. 

Decfstapea lop epa aksm denlinz mi kăgelzl uelă 
adopmils ns msctpa nisi ne snsi, ks pietală papeată ce ci- 
lemte zi i noante nămai mi nămai ka kă cădoapea ca csui 
noals mine kaca, posindsce nentps o famapniks, a kspia 
5ăze înlinale mi cnăpkate, ce fsuea mai ckepnase npin 
cspălapea Isdei, ve da pspsatălii cei ksndsce întopuea 
a uacs, kbui Isda a5 Bendală nmai odats npe Xe, iaps 

„aeacia amsgea mai de mslte opi ne papeatal cei. 
“Daps ksndă ei în decfatapea lop zitace. toate, ckippjital 

nopligei iaă demteniată, mi uitendăce ne fepeactps, pmaceps 
simigi, Bszindă ne Ilenelea ks întpz fepietikă.  Fiindă ks 
kacele pepanilop osiunzils a% nămai o sms din fan ue dv în 

tind5, mi fepectpe miui ks kpăui de lemns, ui geamzpi 
de xsplie ceas Băpdexană, kzte l'o săkzua de ctekls 
întp'o soptius, dpents aveacta amantal nocipă ns aBea ne 
snde cksna mi de degpat'z c'aă căită în nodal kacei, cokotindace 
give pelpacă ka înip'o vetsuse îndectsl de tape, mai alecă 
ks el ns ksgeta ks Jlenelea ap fi upigonitopsl amanpilopă
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ceaă li ap “vile fak ei, ue! ginea de snă apgals nessn | 
wi tgiemă, înnilats de natima cipekiei, > 

kz toate avectea natspa ecte foapte tainiks în npiipea 
vea din Isntpă a fiingilop.  Bezi onlents mîndpz mi fpu- 
moacz, iapr în Ibăntpă ecle uztpede mi gbănoacs, Bezi 

o noams niskats okilopz la pidepe, dap amaps la gzctă 
mi Beninoacz, Bezi snă omă sine îmspokată mi foapte a- 

Bălă., dap. în Isăntpă  mztimemte mi nimikă din  agepile 
cale ni liknemte, kpul vea mai mape napte cîntă noate 
psuite ks nedpentsl; Bezi snă omă ue'mi kalkz npagal. îni 
zimbemte, pi ce înkinz, te crpăte -mi ka mepnele te în- 
enineazs: că macka npietiniei îni întpz în kacz, cnionea- 
ze ve ai mal ckamnă caă de mai ai uepa cryi preneackr, 
"pi ptde, le lasdz, lingumemie, îuijsps kz te izsemte, 
îapb în inims te pute, înigztemte xslt, npetztindenea 

limea Isi ka o capie ks dose ackagite te e calls, te defaims 
_wi de noate te opoaps. 

De o ama natsps ackăncs epa mi Ilenelea; înce el 
nă epa nlekals Bp'o datz a fentăi în npoliBa legilop na- 
tapei ue mai ezptocă notpizită lop; eloia nzeipapea fi- 
ingilopă, m'pginipea fiemte kzpea în cfepa ca mi pintipea 
lop la ckonzi menits; el epa uel maimape dmmans psalsi 
mi tstspopă spmspilopă Isi vuelopă Bsismstoape; dpentă 
kape cupe al întimnina, natpa îl înzeipacs ko wtiing'5 
“mai întincs de kits a oaminilop de psndg, nentps kape 
măluj îl nămeaă ui nwcdprBans. El ce cilea npin toate ki- 
nspile cs fake npe oameni în adessps fepisiui noBBuzindsi 
ne o kale a dpentepei, de aueia nerontenilă ce lata 
acănpa asszăpilopă mi a altop natimi îmniltoape omenipei, 
întpe kape el cokotea mi ne amopiăl nelegizită. 

Ilenips aveia c'aă tolmits apgată la Poni mi c'aă 

npefsksts ks ecte csnăcă ctpekiei, kzui mtliea ks femeea 
Isi atsiă de tsnzps învenăce al amrgi; nentps kape mi 
dpozii din zisa tpeksts înadincă iaă apănkat în ecle, iap% 
nă din întomulape,  Aceminea wi akum cocindă, fps mai
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mălis upelsngipe,  ansks nicte aapi acksgini, “e epaă în 
tind mii apsnkz ne togiîn nod. Malpi din tpinmii kszind 
în cnatele sielălzi amantă Pai cdposilă ksmă ce kade, wi 
daks ns Paps fianapat pcoaika n'ap fi cksuat nivi ks zile; înce 
nivi Boinga |zi Ilenelea ns epa ks cs! omoape, ue nsmai 
cb dezezpeze de aueaciz uatim ; dpentă kape fiemte-ue 
dale înacnpea nedeanca mi ce -dguea. 

Akum aă învenziă ao tre mi ne $emee în kană kim 
ks avecle nenopoipi acănpa kanzlzi amantzlsi iei, n'apă 
Beni nămai din întsmolape, ue din înadincs BOINT a auecizi 
npigonitopiă ; devi xotzpi npin opive kins cw'wi p'bcBsne, 
Fepeackz D-zeă kind o femee pea xolspsmte cz te neap- 
ds! amimi dste de te înneakz cai eyi lumea în kan, dakz 
nă Bei fi nszdpsBans ka Ilenelea. 

Cocinds ceapa sspeatală lelikzi Dokipa a kacs, ai 
aflat” o zolnaBs, mi în adeszpă epa nentpă cnaima ue ds- 
cece, kiîndă Ilenelea aă apsnkats napii în nod: kpuj î ce 
uspea ks fiemte lape nap kade în cnatele cale, wi fanta- 
ziea de mslte opi ne mnvemle mai p5ă dekzts adegspăl. 
Desi decmepdsnd'o mi întpessnd'o Pană, se aps fi npiui- 

„na  Eoalei cale, ea iaă zici kr C'ax cnspielă de 
apgalz kiînds laă Bzsts ks ine atsts de fspietikă mi 
apănksnds napii, în kzts ondea kr ce p'sciuia la- 
ca, dpent kape îl noftemte cs ce decfaks de znă ama 
fels de om. 

„ epipea snei femei de la snă Bbpăală ue o isemle 
„ecte cfsnis, wi el o înkspiinueazs îndats, makap de iap 
npidinăi wi înlpeaga ca krdepe. 

De aueia Bidemz adece familii kwzste din npiuina fe- 
meilops ks usgint jdekatr ca ks minte caspie, kape 
îsps a ksnoame ceaă fspr a poi cs kănoacks ctapea 
wi nepoile papatslăi, vepă ka nzmai dekzts ei cs îndenli- 
neacke noftile lopă, ameninpindii ks daks ns le BOp faue 
ueia ve dopecks, anoi ce Bopă înopiji ele cingspe de'mi 
Bopă fave, numai cs ns le naps pă. llpin aveciă kini
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ce Bsdă gepeanii întpe Cuila mi Xapisda; de ns Bops 
Boi cs beltăeacke nentps kz nă aă, nepdz dpagoctea co- 
giilopă cale, wi în spmape t6ts fepiuipea lop ecte nslsepe; 
de Bop keltzi cupe a le îmalini toate nofiele, ce îngloadz 
în dalopii în kape cupe al ksfsnda mai adenk ce mai ctpsng 
în gispăl lop mi o msluime de eBpei kmslapniui; mi ama în 
kspend ajsng'end de n'aă ue m'enka niui snăl niui altsl;, devi - 
fpagida copie înuene al defsima mi al okspi ks iaă nepdst zec- 
ip6, de c'as timnlats cs fi aBst; kr aăfekat'o nenopovilz mi 
kb ea ns mai note Beuzi ks sn ama mimel, dpentkape nă 
întipzie a ce deenvpui de snzlă cnpeace ni kă mai malgi. 

De o aceminea întemnlape ce temea mi Prspă. De 
aueia ne de o napte aă frordsilă femeei cale kr pa da: 
dpămal apgatslsi kztă de kspsndă, iaps ne de alla lzata 
nămai kinspi ce ns'l denspteze, ksui îl side ki fopte spedinkă. 

Desi npin psg'tmini aă kwnziată înpoipe cslă mai 
pie numai tpei zile. Dose zile tpeksce mi ne Ilenelea 
înkz nă'l mai anskace ctpekiea, înkzis umzndoi cokotea ks 
el ce Ba Bindeka de aueacts natims wi'i Ba tpeve de cine 
fps ce mai aisb tpegzinis de gpe snă doxobnikă ci 
viteackz molitsele de îndpzauipe. 

A ipeeazi toi epaă geceli, nsns mi amantal, kâpele mai 
înfipinindsce mi nzdvjdzinds ks el n le Ba mai ctpika 
nisuepile, îndats dens nspuedepea li Prspă ks apoatslă, 
aă Benits iaps jspendsi ks el nz noate tpri frp5 dinca 
mai măltă, ui alte sopee de avecte opiunzite amannizop: înce 
ale auectăea, n epaă demepte, npekamă ale nai 
isnzpă ve faue ksple snei dame csipuite mi silocite, 
kă nimte cnpinuene kită nimte gspi de ksntops, fsp5 
dinpi, ceaă uel msltă kă dinyi îmnpsmatani mi oki de cte= 
KI5, ks kpeui de mstacs wi koadz de la jidazue; ue epa 
poctite din toats inima ca mi din dspepe. 

Elg, înkz fiind Dokiga fats mape, epa amopaiă de 
dinca mi ns epa îndoials ks n'apă fi mi lsato de copie, 
de n'apă fi focts cilits cs meapgs la snă eeiliks, snde aă
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z5BoBilă Bp'o doi ani, înkpts mai în ăpmas Benits Bectea 
kz apă fi mi mapilă. 

Its toate aveciea Dokiga de mi i ce kam pzuice 
dpagoctea, totsmi mspitsndo uzpingii kam fps de soe, a- 
tanuea aă învenslă a cimui în Ivăntpăl ei o deocesils 
wspepe de psă. Dan. kitsa timnă cocindă mi amantzl de 
la peilikă, ks nenstinur aă foclă a năne Bpe o ctapils în-: 
fokatălui lop amopiă, mi kăgetsl ei înzzdapz îi adauea 
aminte mi o mscipa &s ap fi gispailă dpagoctea ca Bap-: 
balălzi, kzsi ea zisea kz kpeditopisl uel mai Bekis dans 
legi ape mai msltă dpents acsnpa avectsi amanetă.  Amopil 
mi Kpimensl afle nzpspea deceinoBenipi. ) 

Ama ui aveacis uzpeke dens mai male dicnzte, x0- 
ivprp5 k5 n'apă fi niui snă nzkats a ce ispi, de epeme 
ve încami fipea îndeamnz cs ne issimă nsl npe all. 
Deui n'apă age nepoe de altă dekzts npin kinspi tainiue 
c& noate ami îmnspisui cimaimsntspile lop. 

Îipnds ei nsneaă la kale vele mai intepecante tperi 
de amopiă, iats ks mi Ilenelea întpr ne noapte maicns- 
pioc de kslz alte dp. 

Aksm cs fi eszată ne iposlă noctps kapele ks ks- 
lega minste mai nainte, de nos jspace ks ns noate tipi 
mai msltă fsps amanta ca, kăm înkpeminice. -În simipea 

„ca, nisi din kacs n'ags kiîndă cs iacs, dpent kape îs 
neBoită a ce acksnde întp'o nstins ks lins ue epa Irngr 
Baip5. De pik, nisi lelea Dokima n'aă emită ce Bad ue 
fave Nenelea kapele aă mai zzoBită afapt ka np'o gis- 
msiate de oap, înkzlă gendea kr c'aă ducă. Snă pinebs 
wi anoi 5nă lemină a anskat'o ezindsl ks întps în kac 
k'o kaldape nlinz ks znkponă klokolită; o toapny penede 
necte Iznz, adzogsndă kr cteusnslă ceă Papă fi tpimecă 

„C5 0 onpeack, mi ce faue nepvzată. Icesknindă din nstind 
amanizlă onzpilă necte nzpină w'aă dat cafletăl, mzptspi- 
cindaui fanta vea kpiminal, ieap Ilenelea c'aă fsbolă neB'szst.
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Jlenea€ cnapie gispii dinip'o Gicepina wi ai ie nps0suisne. 

Ns denapte de noalele Kapnagilopă, ne snă mecă în- 
tincă als Moldasiei, întp'o nozinie decfstztoape, 1ăng5 a- 
vea an simnede, ne kzndsii csnină mi csuets, iapr fs- 
pioac wi tslsspe, ne ksndă nloz kamă măltă, mai alecă 
la osspmia pislzi, ne avectă mecă, zikă, ce Brdă înkr p5= 
m'emigile mi dspsmstspile snzi opamă kapele odinioaps aă 
foctă denozitelă mai msltopă aBspii, ckeuapea mi anspapea 
în kontpa fspiomilopă mi kpzilopă dsmmani, iaps mai a- 
lecă icBopslă nepBălzi -apuintis mi aspiă. 

ntpe avectea psine, maptopi Bii aimzpipei  moldozi- . 
neulti, odinioape imi înzlya înks mai ks deocezipe mspe- - 
ălă ceă kpemelă snă cfentă mi  D.zzeckă avkamă, ka 
pele mai de mslte opi urat snistă jokă de fspiea dsu- 
manslsi, c'aă înnpotipilă mictzitoapelopă mi dzponsnstoa- 
pelopă elemente mi aă foctă pecnekiată men atămă ui 
de necfzpulitslă timnă, e Boia cs'lă ks$snde în Beunika vitape. 

Dsns năctiipea noliliei mi înnpsmiiepea caă suidepea 
lokzitopilopă ei, avectă Iskamă epa înk5 adznocislă mi 
lokzlă înkinspei a ksisa oameni ue neipeseaă întp'snă 
cală n5 tape denaple de aiuea, ls toate aectea, uei 
mslgi, kendă epa tinz caă timnă uloiocă, ce ingpesiat a 
mepge akolo cupe a ce  înkina, dpentă kape nsmai npe- 
ătslă spma mai adece a cepspmi aiurea cfanta letsprie, 
nentpă ks dintpe topi epa temziopis de D-zei wi ăp- 
mstopiă noponiilopă li, dapă totă odats cetemia mide 
ciaxii. De aueia dackalslă cei kapele din ipolis epa 
comnopocă wii lenimă, csnrpendsce ne dincslă nentpz ks 
Xl& ckoals la msnelkate, de mepgea ce toave, folocindsce 
de clsBuisnea npeolsli, ai mpnkăiată intp'o ceapz' snă 
mackspă în sicepilz, kapele adoza zi demineaus, ne ksndă 
dackalslă ce czice în klonotnim» ce toaue, iaps npeotală 
vetindemi păgvaiznea c'anponia de sm ce o deckids, cta
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gata cr eacs. Desi lkprensndă ama, nophulă ai mi dată 
kă cspla în antepeslă npesizlzi, a ămfa ne cuinape 
mi o pămne de fsrz. În cnaima ca npestslă sit părs- 
sinea, c'ansks kă amsndost mwonele de koama nopkslzi 
mi ctpirb: pbmăi cenloc dackale, ks ne mine ms ea dpakal. 

Dans o întimulape alită de înfpikomats nsmai îndpse- 
nea noantea cs canponie de auectă D-zeeckă Ivkamă ; 
npesiălă de fpiks, dackalal de lene, iaps nonopsnii de 
amsndozs, înkztă npin aseacia, ka algi fapicei aă dată 
okazie ka au€ kacs de păozuisne cz ce fak neyeps izlxapilop. 

Aiuea ue niealpa uea din mijlokă, ne kape dachkalz] mi 
npesizl poctea zisa kspzntzl D.zeeckă, ce adsna noantea 
o veatz de făpi mi sinspueaă snipe  dznuuii ueea e ns- 
isceps nprda zisa; aise'ui mineaă în nave uredinele lopă, 
nzindawi la kale intepecapile lopă, xotzpindă ne uine tpe- 
Eăe a npada mi npe sine ns: kzui ei nă npada ne fie-uine. 

Ei ka nibte inizitopi miea de poctă fanteae tătapop, 
nă nămai din Beuinstate dapă wi'nden'zptape, nentps ks a- 
peaă cnioni mi npietini upetătindinea uns mi la ksnite= 
nie, dpentă bape ka mi inkpizitopii noantea xolspeaă dec- 
npe coapta velopă ue apea cs fie npwdani. 

Tovodais snii dintpnmii fzueaă kspinte de ÎNBBIJT= 
tsps cnpe a inkspeja npe uei neki, iaps npe uei năoi ai 
întspi in legvtspa covietuei lop, kape dsns ngpepea lop 
epa vea mai 6ăn5. — Aula, aveacis couielate de 
fopi  nelpeuea în dinimte, fvp a ape krtă de nspi- 
nt teams de notipa de ue alsnvea, ks kapea ei ipzea în 
ănipe ka nimie fpaui, nentps kr ea ns îndpzenea cs deie 
oki ks denmii dăwmnemte, ue kendi azzea hr fupii a 
foci ne sndeza, anoi pinea mi ea în spma lop de 
măngea ne vei nprdapi, înkotă dak Ilenelea nu eapă fi 
cnepielă la snă moptă, de uei gii niui odats napă fi foctă mliztă  fpika! dap auecta ka snă alt Nari dinaintea 
lepixonslăii, cupe a msnizi npe «ei ii de nprdrlopi, iaps 
npe fspi de neip& uc Bpemelnik ui peuniks, Gr de e c'aă anskal:
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Cocindă în nwpnile auectea npin nztepea ca ea nrc- 
dprant, afl ks fepii ce adsna în avelă Iskam în toat 
noantea ; mendemte devi minstsl kendă ei aseaă cr imnapts 
o npadz incemnats, lea ănă cekpis, al amazr ne nvesiii în 
mijlokslă sicepiuei, mai aduse snă copă ks cine, al căe în 
katac, snde zlă nsne rata de nnds, caps elă cingspăce 
faue moptă. in cekpiă.  Adsnrndsce fepii înxspkaui k'o 
msălgime de upzdzuisni, în sskspiea lop, niui iaă izetă ne 

„Bpe snălă npin kană, kr în cekpiă napă fi ks adepzpată 
snă moplă; wi de uei mopyi ei n'aBeaă ivi o fpikz ue 
nămai de uei Bii.  Devi den osiueiăamtepnendă o manta, 
aă Bapcală ne dinca o msluime de ani ksmă mi nimte 
lskpspi, intpe kape epa mi o casie. Banii c'aă înuzpuită 
gecne npeksmă mi lskpăpile; nemai caziea de kape ce in- 
iepecaă topi nă ce nztea îmnspui.  Niui snălă n Boea 

„ce npiimeackz sani în lokă de caie, koui fiemte kapele 
“ziuea ks npefepeaz» mai pine fepslă vel Bsptoc mi de mikă 
npegă, de kztă axpelă velă moale ks kape n tolă deas-. 
na ce noate cirspă pecksmnapa. 

„Desi cnpea kspma ueaptaickatz întpe dinmii fspr ajstopzl 
tpissnalelopă judekmtopeuii, aă nponzcă snslă kz auea ca-: 
pie cs ce ksBinr velsi mai Bpednikă, wi auela ce Ba Bidea, - 
dak dinipa'o losilspr ks dînca ga nzte kzpma cekpiislă in 
doss ks moptă kz totă. Toyi înkăgiinuaps aueacte upon 
nepe, wi &nslă din ipenuii kapele epa mai Boinikă înxz- 
mind'o o wi pidikace deacsnpa cekpizlsi cnpe a 'mi apata 
pitejiea ; kendă Ilenelea czpindă fsps de Becte ctpig a- 
mapnikă, cspini moppilopă ks ne mai omoapr odats Biii. 
"bn auelami minsntă copălă ceă uelă din kafacă aă mi 

cszplită ks sp'o kztega cipane kape losindsce de solia 
snăi apă c'aă npefekstă în mii -de mandspe, mi kszăp5 
ka nloaea acănpa lopă ku snă Bsetă de kapele pecsna 

solta avectzi D.zeeckă sskamă, lsminată totă-odats de snă 
mape felmepă încogilă de snă tprenită nstepnikă. 

Moaptea fps de Becte ecte msltă mai dslue de 
9
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kstă cnaima ; topi făpii întpă atsta. c'aă infpikouat, în kst mai 
nidi ănslă n nastea nimepi ma; niuioapele de nin ensnki 
li ce iziea uli ksdea npe nsmsntă, mi ama ne sp5nii i5- 
pîndsce wi pinndă de asea cksna snală kzte snslă, kzte nă 
snă mikă de csfletă.  Kzui in iipipea lop mai dsndă snal 
necte altslă mi ansksndsce de nivioape, cokotea kz auec- 
tiea căntă topi mopyi, kape ns'i lacz ct isgt.  Chksnsnd 
ue ăus wi mai Biindswui nzgină în fipe, o pumnea de fs 
kape înkotpo ka nztspoikele, mi sns! de altsl făg6, osndind 
în întsnepikălă nonpei ks topi csntă dăxspile mopuilopă. 
Ba snii, la lsmina fslgepslzi zzpinds'wi zimepa lop cokotea kr 
spe sn dsxă îl gonente, dpents-kape faipz mn ce Imnispp 
de căflet mi kszsps leminani npin 55lui, glodspi ui npousetii. 

Ilzini de uei mai k kspajă ce adn ne o In0Bil5, 
monsmenlă aprtsiopis zpmelop tvtspemti ne auele lokspi, 
înip'o denspiape ka de-o jematate de Gps. Auemtiea epas, 
din cekla Fapiceilopă, ve ns kpedeaă ks mopuii Bop mai 
iniea Bp'o dinioapr. 
„Desi dan o koncfelzipe înkeepr ks n'apă fi cocită 
înk'5 timnsl ka akăm cs ce fi ckslat mopaii din avele mopmsn- 
tăpi, ue noate ceafiz sii akolo, de kape ns ipesăea ne teme, 
mi €eă incă'mi ms dkă ce cnioneză nămepală lop, zice a- 
secta kzip5 uei-lalyi, iap. ui Boi la uel intsi cemn dat, Beni 
alepga întps ajstopă de nr Boit kiema. 

invelimopă inks npin întsnepiksl nonpei, avecta ce inain- 
i6zz, ks fpika în cninape decnpe -uei pii iap5 n de ei mopui. 

Ilenelea wii ks comală ceă ksnockendă inimile lopă, 
kametace kr ei noata ce Bopă întoapue dens ue le pa mai 
emi fpika din oace; dpentă auela ce ui năcepr la nîndz. 
Încfipmită Xxomslă vel moi ks kăpaă cocemie, dap kă 
toate înezpeslrpile &pmate, totami ns îndpscnemte cs în- 
ipe înnssnipă ; c'anponie de o fepeacipz, ackăliz, pinenie 
de glacă n'azde, înce ksndă Bipi kanslă ne dinca cz ce 
site în nesnipă, kbuizla îi csoaps din kaut ham ka repă 
k5 ols, win glacă conipe c'azde pscănindă, mi ua kam
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gopeindă kztps snt allsl îi zise: na mi pie! na wi pie. 
Aseacte întimalape ai deckspajată de totă ne auectă | 

îspă, mi kă toate înkiepile de mai înainte, aă kpezată kzîn 
adessp mopuil cai ckălală mi aă îmmepuilă apepile lop; . 
înce apă fi atiiă de mslui înkită a foctă cilini czi lee 

n5o5 wi kuisla din kană, cupe a mălutmi mi npe 
avela, kzui aepea lop n le ajsncece. - 

Cnazpietă, galsenă ka ueapa mi ks snă nikă de cs- 
fletă cocemte sa ai cei wi le cnsne ks mopuii ap fi a- 
tiiă de nzmepomi le ia lsală msn ui kouisla din kană, 
cupe a mai mslgsmi npe snăl, kapele ce nape a ni fi 
ajncă napte din asepea lop vea nprdatz. 

Ienelea întpeszindă aeacts agepe cnpe felispite fa- 
vepi de gine m'aY înemspilă nsmele wi mpin aveacta, iaps 

fspii înfpikonani aksm de msnka vea peunikz, c'aă !scată 
de xopie mi c'aă nokzită. 

Asepea, cnbialtea, îpika mi alte înupegisppi aă 
foapte mapi înpizpipi acănpa oaminilop, kapii de mi cîntă 
alilă de poiniui, opi de înpzsteuipi, totul în faga lop ecle 
zăopbită ks nimte tpocăpi foapte delikate mi umspite tolă 
întesntpală lop.  Nsmai fepapniuii cîntă wii mai gpeă de 
kănockstă, dapă totsui mi avemtia npin o îndelsno upak- 
ks ce nolă deckonepi.  Anătel mi mai alecă uel cgipuită 
cs ulsige nelontenilă iz n'ape sani mi mai suopă iai 
ckoate o mivcea din gips de kzlă snă pană din nsngs; 
mai derpass, de te ai păga la o Bak cleapus, papă da. 
lante, de kită crzpuitsl Bp'snă pană. ile uel necsnztocă, - 
kăm wi ue vel capakă îl uogi ksnoamle de ue mepcă, de 
mi mepcăl amîndapopa îi mai iolă de snă cois; iapr ne 
fpikocă îl uowi înulege din Bopez, kzui el ce laădz npea 
măllă k> n ce teme. Ile adeokată îl& uoni npivene din 
Bopăa li vea malts mi din nlekapea ue ape a ce cfsdi 
în tolS minsnislă, iapz me eepisă de ne oki wi de ue 
măctepi.



 PODEPIRA, 
Eă ns cantă de bndă WOBEmTixe ș csnră de sondă 

ce NoTaoBea năpiuize să nouezeui mi nove o0Kz ep, 

aa 3nă niuiop wi 7oră zl nzpea ni suopă, w, 

Ipozorsaă noBemrizop. 

Ile ksndă tpriea Ctats-nalms, Bapes-kotă, mi în A- 
kademiea din Ilodsl-leloaei da lekii pectigii dackali KIs- 
kals mi Ilenelea, epa în lami snătsnsp Boepinamă ks ns- 
mele 'Todepiks, fpămocă wi ssnă la inims, dap decfpznală 
kztă ce noate, nentps kz'i epa dpani kzpuile, Binzl mi fe- 
meile.  Ns ce cnoredsice de ksndă epa, mi ce dsuea la 
gicepiks nsmai ka ce Badr ne uele fpămsmele.  Eatw dap 
c'aă intemulală ks Todepiks, dans ve czpzui în kspui ne 
doicnpezeve kskonaui kapii de decnepapie ce fkspz Boinisi 
de kodps mi mzpip5 ks uincle în ieapmaporă, upsnzdi mi 
elă kst alsale în nalme totă ve kzmtigace, mi momtenipea 
de la tais-ceă ne deacsnpa, afaps de o mik pezewie în 
instzlă Xepuii, snde ce dsce ce'mi ackends makatile mi 
tikplomiea. Tpei ani epaă aksmă de ksndă tpzea în cin- 
găpalate, zisa smelendă la Bsnats mi capa jskwndă ctocă 
ks BataBslă Isi mi feksndă nacianc, «sndă întp'sna din zile 
de asea intpace a kacz ks topea nlins, ku agcece nopokă 
în zisa avea, eals ks Domnslă Noctps îmnpesns ks cfin- 
mil Anocioli aă Benită, mi svtendă la sum Pa întpezată 
de'i gskspocă de oacnewi. Todepikz kape, npeksmă ami 
cnăcă, epa s5nă la inims, ce sksps k5i enipz măcafipi 
tokmai ksndă aBea kă ue cei ocnsieze; mi ama îndatri 
nofti în kacz wi noponui de mac5, păgsndzce de epiape 
dak” ni pa nătea ocnzta kămă ce kszine 5nop nepcoane 
ka Dămnialop, fiindsă fps Becte Bizila Damilopcale.
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Domnsiă noctps pizendă de minuisna Isi Todepikz: 
ne Bomă mslgemi kă ueea ve aj, ieaă zic, nămai pskatele 
ce fie rata mai de speme, nenipă ks Dsmicale îi ecte a 
msnka, aă adaoc aprisndă ne Cf. Iletps. Todepikz în- 
dat usce ce grteackz demenkatală, mi Bpsndă ce uin- 
cteackz npe oacnenii cei ks uepa mal maltă de kslă ks 
spnată, Bozindă'i mai Brptocă ks'că kamă mslni, zice Ba- 
taBslzi ce taie snă iedă ue'i mai pemzcece, mi celă fak 
fpintsp's. 

Glindsce sskatile, komrianiea c'aă nscă la macz. To- 
depikr ce mzxnea kr n'ape sin mai Bsnă ka ce sinctâc- 
ks npe oacnenii cei.  Domnilop, zice, îmi nape pră ks 
nă mi-aă genilă înk5 snele ks pin de la iile din jocă. 
Domnslă Nocips ce zimei ne css msctege de minuisna ve 
kzpnice Todepikr, mi gsctsndă Binslă: nă'mi cms ks Bpei 
ce ne amsewmti? * aă zic: inzlă dumitale ecte foapte sn, 
Întpeass wi ne damnialsi kape ksnoamte, adzoui apsisndă 
ne Cf. Ileip.  Anoctolzlă csezndă snă naxap, cipies ks 
înks de la nsnta din lana ns esăce ama pin minănată mi 
nofii ne gacds ce'lă uepue. Todepiks, kape toate avecte 
le Isa de komnlimente, îmi muls naxapală, dap pemacz ks 
gspa kackals ksndă ce înkpedings ks ks adeBapată ace- 
minea Bin nă ssăce de ksndă epa. Ksnockzndă devi din 
minsnea aveacta wi din gopsa Anoctolzlzi înfspimapea Min- 
tsitopăli, ce ckălz îndats de la macz ka snă neBpednikă 
de a msnka în acemine ksmuanie cfsnts, dap Domnală îi 
noponvi ce madr la macz, mi tpeszi ce ackalte. - 

Dans ve aă msnizită de msnkată fpintspa, Domnală 
nocipă c'aă dscă ks Anoctolii în odaea ue li ce gstice; 
iap Todepiks pemzindă cingzp, aăjukată ctoc dunz ogiuelă 
kă Batanzlă, ssndă ue mai pemscece din binălă velă pla- 
goclozită, aă fekstă nacianc mi anoi c'aă kalkată. 

A doăa zi, Cfinmii kzlstopi adensndsce în tinds îm- 
npesns ks gacda, Domnală Nocips aă zic Ii Todepiks: 
Cantemă npe-mslpemiui de npimipea ue ne-ai fkată mi



  

do. 

Bpemă ce'i prenlstimă. Dpentă aueja vepe-ne ipei Iskpapi 
opi kape pei ui pile pomă da, k54i toatz nstepea agemă 
în vep, ne nsmenlă mi în iad. | 

„Atănul 'Podepiks ckonindă din Bszănapiă lzppile ue le 
năpia tolă de-asna ks elg: | 

— Doamne, zice, fs ce kemliră de kste opi Boi 
kă kepile auecte, — Bine, pecnsnce Msntzitopială 

Cf. Ielps, kape epa Isugs 'Todepiks, i-aă zic înuetă: 
Nessnit-ai nskztocăle ! tepe bieaga de Bei mi replapea 
$sp5 delenilop tale. 

—- Ns'mi mpea pată kanslă de auectea, zice 'Todepik'r. 
— Mai ai înks dose lskpapi de depălă, zice Domnslă 

Noctps. | 
— Doamne, 5pme gecda, fiind kr emti ama ce su 

„Bimop, fs ms. pogă ea vine ce pa căi în nspălă auectă, 
kape mepemte sua mea, ce nă ce noatz koEopr de ns-0i% 
Bpea es. -- Fie awa! ax zic Domnslă. 

Azzindslă, Cf. Anoctolă Iletps nală mai nată paeda, 
devi giontindal'g kstă ue nsts ks kotslă: nskstocă nstingă 
mi îndepzinikă, Yaă zic, ai na te temi de tadală ue ecte 
gmlită nentps nelenisipile iale? Yepe, ziks'pi, la cteuznal | 
&nă lokă în Cfentală ceă Paiă; mai ai înks ani lskpz. . . 
_—Te nofteckă, drmi nave pini kasiz de tpeasa d-tale, îi 
pecusnce 'Todepiks fegsndă de Ing Anoetolă ; wi Dom- 
nălă nocips întpessnds'lă kape ecte a ipiea a Isi uepipe? 
Ami Bpea, zice, ka uine ce pa nsne ne ckrseusii icta de 
Ing gspa kantopălsi ce ns ce n6to -crăla nn nă-BOiă 
Bpea că. 

Amin! zice Mznizitopală, mi Iscindsi zija 6snz ce 
duce ks Anoctolii. 

Nanskace îns sine velă de ne sp Anoctol ce nă- 
miacks npagslă, mi 'Todepiks Bpsndă ce vepue nstepea 
k 'spuilop, kiemr npe batatzlă mi ce nsce la jskată ctoc. 
li Biz toate kzpuile de a pendzlă. Devi ne mai p'5m5- 
inds'i îndoteals, ce csi întp'o kspsu» de nocts mi anisn- 

jska 
y 

Li
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gendă la Tami tpace la uelă mai ssnă sipt snde nsimi «ele - 
mal fpamoace odzi.  Îndatz ue nectea cocipei ls c'aă îm- 
npsuniistă, top toBap'rmii sipeantapiilop lsi aă alepgat ce'l Badz.: 

— Yndeamă ks te-ai nprnedită, îi zice Andponake 
Zimsoliui : aszicemă kz te-ai fekstă cexactpe. 

— Ama ecte, pecnsnce Todepikz. 
— Ve dpaks ai fzkată. de tpei an! de kendnz te pezi? 

Amă nitpekată ks noctală mi ks păgzulsne fpagilop ! 
Ii iat, :nozilfeze mele, adaoce ckogindă din sszsnapiă 
k'puile. 

Toni aă ssxnilă de pse de pecnsncălă avecta, mi 
toi aă prmacă ks ideea ks Todepikz mi-a% îndpentat cia- 
pea în mepi cipeine, snde kzmă ce Bede, gzcice nickai- 
ga jăkzlopi mai npomli de kztă auei kapii Beniceps ce'lă 
ads, mi kape ce ăckaă de dopă ce'lă nsnmiackz ka mai 
înainte.  &nil aksmă ce mi amezaă la o macr de jokă, 
dap Todepikr îi nofti întri ce gscte wega, mi ama tpeks- 
pr în cala snde din noponka zi ce grlice snt ocnruă mi- 
n&nală. 

Maca aueacia aă foct mai ecels de kzt uina Anoc- 
tolilop, makap ks Bin ctpsin aBea nămai Tokai mi de Pin, 
kape ce jspa Pegencespeă ne căfletsl pznocatei cale co- 
pi *), k3 Binea liap din Biile npingslsi Metepnix, lap de 
lok epa nimie Odoreck pekis de zile, mi nimte Kotnap zi- 
tat de sp'o dszins de ani, întp'sn nolosok din niBnius. 

Ilenz a n coci oacnegii cei, Todipikr ce îngpijice 
de a mai apea sn jok de kspui acemine ks uele glagoc- 
losite, nenips ka ce lenoats lga în lokăl uelop-lalte ksnd 
Ba vepe tpegsinua, mi dend doz tpei kzpyi dens ue Ba 
gale oută, noz, ce denzpteze totă npenseslă de la nonta- 
topii cei. Ilscecz snele în dpean'a, mi altele în ctinga. 

*) Nos ce Ba nvpea ănă napadorc, dar sa xxdera uinepa KT Perencsspră de 

alănsi aă natstă Și auenă de acirzi, dsnz pectiteaă ciciemă aa mețeme 

ncixocii azi Ilitarop,
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Dsns ve ai mznkată ioni, c'aă nscă înnpegispzlă s- 
nei mece, mi Todepikz ckoace snizi kzppile uele npoacte ; 
dap eszindă ks xojma nepde, noponui c'adsks Bălk5, mă 
în Bpeme ve uejlalyi sea în csnwtalea Elenuilop wi a Ka- 
tinvilop, Todepikz acksnce kzpuile uele upoacte mi nsce în 
lok npe uelc slagoclogite. Ne mai kzatîndă la lokalăceă 
fiind cigsp ka cr kewlige, învenă a lsa ceama nonta- 
topilop cei, mi îi pză kz îmelaă kă făpată mi ks wsae- 
pie.  Ilătea devi cs le ckzpor în kagelă spală toate 
napalele, nenips k ei zl crpriicepr npe dincal! mi a- 
ksmă sedea ks Ya foctă luată anii npin înurzlsuisne ui 
tpixspie, eap nă doap ks milieaă jska mai gine caă aBBCEPE 
nopokă! Iltiindsce npe cine vinctit, mi fiindă înkpedinuat 
k5 ape cr ksmiige mi cs'mi p&căsne, cimpi n nspinb 
Bskăpie; adskendămi încz aminte de Bpemea tpekstz wi 
de uei dojcnpezeue kokonaui npe kape îi czpruice, wi 
gîndindă kz noate nzimai auia ak jskată uinctit,. Cat kzită 
ks el aă foclă mpiuina ueipii lop ; o veaur %a5 akonepilă 
pazele de Boe gsns ue i ce Bedeaă în fa5, mi aă oflată 
Bslindă toate kspuile nontatopilop cei. 

În cksptă în capa din tsi, 'Todepiks at notpiBilă ce 
ksulipe numai atita kztă ce nlpteackr maca mi kipiea o- 
dzilop ne o lsns.  Topaprmii cei ks zzele înflate, aă 
îsgrdsită ce pie a doia zi. 

A doăa zi mi în zilele spmstoape, Todepikz aă ksm- 
tigată o aBepe clpamniks.  Îndatm c'ai matată de la tpak- 
lip întp'snă nalată mape, snde din Bpeme în Bpeme da 
Ealspi ciprluite. Vele mai de coiă kukoane ce cfzdeaă 
nentpă 0 cingăps okipe a li; la mac apea toli de-azna 
vele mai esne inage, mi kaca Isi epa kanimtea decfz- 
tzpilopă. 

Dans ue a; nilpekată snă ant de zile, jukwndă ka kiezzials wi clăjendăce kendă ks kzpuile vele slagoclozite, 
ksndă kg uele-lalie, as xoisprlă ce'mi pecesne ksmă ce kade, usnyindg “npe uei mai mapi poepi.  Ilentps avectă
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cfspuită, upelvkzndă în jsBaepzpi vea mai mape napte din 
Banii cei, ie-aă noftită a doăa zi dsns cfentsl Leopge lasn 
gal mape kape aB€ cr ce cfepuliacke ks-ăn pankă mai zapilă.. - 

Avei ue ns aseaă ani, a5 lsală ks dossnde de la 
jidozi; sei-lalgi aă aducă kzmlizpile momiilop ve le npi- 
„micepr -de ks capr mi totă ue mai apeaă; Todepikr ie-aă 

pac npe ioni, mi ppecte noante c'aă frlsiă nebszală ku 
aspslă mi ks jsBaepspile. 

De atsnui aă xotrprlă ce ns joase ks kzpuile uele 
plagoclonite, de kztă ks jăkztopii kapii jăkat neainctită, 
cimpindsce îndectală de tape ka ce'mi dea nentă ks uei- 
lalui. A amelată apin toate opamele nementălii ksuuti— 
gendă npetstindeni, mi keltsindă ne opi ue grcia ne nla- 
kal csă.  Hă toate avecte, adsiepe-aminie auelop 12 ku- 
konami îl& cunapa neînvetată mi îi îngenina toate nisuepile. 

Întp'sna din zile, xottpr opi cei ckane din msnks, 
opi cs ce neapdr mi elă ks ei. 

Ilzindă auec!ă grndă, aă nzpuecă cr ce dsks la lad 
k3 ănă loeag în mons mik sn cakă dea cninape. Co- 
cindă la ispeslă Oknii, c'aă kosopstă întp'o okns uspscits 
kape i-o apatace o ast Bpjilpe, mi c'aă dec, c'aă duc 
c'aă lolă dec ne csenwmsntă nsns aă ajsncă la n6pta ladalsi. 

— Vine ewti ts? îl întpess îmnapatălă adsnkalăi, ds= 
ue velă adsre înaintea ki. 

— Eă centă Todepikz jskstopslă de ieopu. 
— Ye dpaks asi aiue ? 
— VYinctite Ckapaonki! zice Todepiks, de cokopi kw ec- 

te epednikă velă întziă jekwtopă de ne nsmnlă ce joaue. 
kă tine în kspui, eatz îi fakă o nponsnepe. Ce jsksmă 
amsndoi, mi nenipz toat kaptea ue'pi Boiă pate, ce amă 
Boie ami alene kzie snă cofletă din îmnspwuiea ta mi ală 

Isa ks mine.  &na makap de'mi sei ate îs, ce'mi iei că 
fletală mi ce fie al tă în Bevii peuilop. 

Întpa a5zălă kaBintelop avectopa,  Ckapaonki tpenti sn 
xoxolă de pc de ce kstpemsps uspegii taptapalii mi ce



cnppieps topi dpauii.  Anoi întopkndsce kztps Todepiks : 
uecemne n'ai femeie mi konii, îl& întpesz? 

— Pas si bete, pecnsnce Todepiks, dap lacs Bopea. 
Cnsne, jovi opi ea? 

— Bălspoc, zice Ckapaopki căileksnds'mi msnisile, mi 
vepă mac ii kepui. Ă 

Ile lokă snă dpreksmop mititelă mi fpămamelă ue im- 
nlinia clsjsa de jokei (4iokoi), npegzti tote sele tpeszilpe. 

— Ye pei, ctoc caă Bank? înipess Todepiks. 
Cioc, pecnsnce ctenznitopslă taptapalăi; mtiă ks la 

pank ce înkană mslte mălepii. - 
Cai nzcă la jokă. 
Todepiks ssiendă kapte din tri, a vepală caflelal Isi 

Ultefeniks T'sndal (snsl din uei doicnpezeve npe kape Boea 
cei ckane) mi npiminds'lă Vaă nsc în cakă; acemine wi ne - 
al doilea mi al ipielea ns la doicnpezeue, mi lusndă cu- 
fletile le-a nzcă toate în cakă. 
„— Daks întsnekata B6cip! cipslsuipe, aă zic 'Todepiks, 

Boemte ce mai ăpms5mă jokslă, eă cuntă gata. 
— Ilpea sine, pecnsnce Chkapaonki, :kape szpea cadopi 

de nekază; dap aiui ecte nz wmtiă ve mipoc gpeă, en ce 
emimă năuină nn afapr. 

__ Acta epa nămai ka ce ckane de 'Todepiks, lui ksm 
aă numită el npagsi kă calal de a zmepe, Ckapaonki aă 
mi ctpigală ce nse zsBoapele ui petezele mi Izkwyile. 

Pemvindă afapr, Todepiks srg5 msna în szsnap wi 
„ka ănă noznau ue epa, ckoace snă kondeiă de kpids, kape 

îi clajia la kwpyi, mi căs inckpinniea Beclits: 
"Lasciale ogni speranza voi centrate. 
Încemns ne gpozasele nopui de apam”, o mape hpsue. 

  

j 
j 

ae



— 193 — Da: 

- (Mlece lsni de zile wznr ue „kpida ce poace de kot- - 
leala apamii, ladslă pemace înkaieală. N năts îngiui niut 
snă csfletă, mi xmecigi de foame, dpanii ariea caflaă. 
Hagsbs km Todepikz ns ai anstă la el o dalts în lokă -- 
de kpidz, ka ce noatr cana msnisitopeiă cemnă!) o 

Tspuegwndă de la Iad, Todepili as mepc, aă mepc, 
aă totă mepc nn a5 emită în lsme mi aă ajsncă în na- 
ipiea ca, nlină de pskepie ks aă genilă de xaliă li Chka- 
paonki, mi aă mntzită cafletele kgkonamilop ue ce msn- 
yeaă din npivina li. 

Dans tpevepea de natpăzesi de ani (Todepikr epa 
akmă de mentezeui), Moaptea aă inipată la dsneslă întp'o 
zi mi Pad înntiingată ls fiindă kr ie-ak cocită ueaczlă, 
damneii a genită celă jee, mi ka cr ce gsieaclr. 
—  Osntlă gala, aă pecasnc Eripenzl, dap te pogă, o 

Moapte, fmi sn sine nsnt a nă mr la; d5mi o napr 
din konmakzl kape ecte la uz, ka ce'mi pekopeckă apespa 
grilejslii.  F'rmi aueactz nlzuepe ui Boiă mspi maluemită. 

— Dakzi Bopea nsmai nentpa atzta, aă zic Moaptea, 
găkspoact. IIli ce ri în nvp ka ce ksleagr o naps, 
dap knd sp cp ce ckogoape, nă nălă niui de kamă, 
nenips le Todepikz ama Boiea. 

— Ax! Todepikz, mai înwslată! ctpigr. Brdă ks 
cîntă în nătepea ta. Demi dpemală., mi mol mai da 
zeue ani de Bieaur. - 

— Zeue ani! mape tpeasv! zive Todepikzr; de nai 
nofis cz usipezeuti în konak, dpsgeus, tpezzi ce fii mai 
dapniks. 

— [l'ois da dozzeni. 
— Mo iei în pic. 
— Vois da tpeizeui. 
—. Înkz mar ai maltă nsn'm-ii ajsnge ks lipgal. 
— Ye nspdalnika! Bpei cs tpzemii o cats de ani? 
— Tokmai aksmă ai nemepită, issito, 
— Todepiky n'aj minte,



—- Il6te; dap mie dpag a tpzi. . 
— Fie o cats de ani, zice Moptea. 
Îndats nst cs ce kog6pe, mi lăsndami pzmac ssn de 

aa omsl noctpă, ce dsce ks kâca de a ămepe. 
Kam nspuece ea, Todepiks ce tpezi deczBzpuit csns- 

loc, mi înuens 0 nou Bieaus aBsnd nztepea jsnenii ui 
vepkapea Eziprnenii. Tot se am nătat afla de ipaisl hi 
auecta, ecte 5 aă zpmat ka mi întsiă ai îmalini tote uoftele 
wi mai alec vele ipănewti, fskind sine kînd gecia npilej, 
dap fsps ce gendiacks la msnisipea csfletalai ceă ka ui 
nai Înainte. 

Cfspmindsce aveia o cats ani, Moptea aă Benit eap'tui. 
Gata emti? Paă întpesat. 

— Am tpimec cs'mi keme dsxosniksl, pscnănce To- 
depiks; nzneie ne vel ckzzemi ling Batp nsnz se sa 

„Beni.  Amlents nimai ce ms cnbB5dseck, ui anoi cs întpă 
în no6nsl Beviniuiei. 

M6plea ka o ssns mi îngrdziipe nepcânr, ce năce ne 
ckzăeni mi amtents sn weac cs Bie npeoizl. Dap Bszsnd 
alpia ziEaBt, zice gazdei: momnege, ni m'ai nătăt kvsla 
de csfle! de sn peak de ksnds ns ne-am întplnită ? 

— Zeă! nasem nămai avea gpijt, pscusnce estpinzl 
k'ăn zimeet de lsape în pic. 

— Dakzui e eopea ama, cipigi Mâptea csnspals de 
nejegisipea li, w'ois apsta ej! 

— Ilsgsenti? zice Todepikz Bvzindo kim ce cilia cw: 
„ce koBope de ne Batpr; te mtiă ks euti Bănim5p5, mi kz'mi 
sei mai depasi kspiBa ani. 

— EyiBa ani, tiksloczle! (mi ce tpdia cs ce dee 
„joc de ne sapt). 

—  Negpemit; dap acts date n'0fă vepe maliă. kzui 
m'am cptspată de 5vipinene ; m'oi5 mslyemi ks natpszeui de 
ani.  Mopte cîmui ks o năiepe neBtzăts o gin ne ckzsemă, 
npekzm odinioapz în konak, dap de uisds mi de msnie ns 
Boia ct deie nimik.
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— Uliis sn memtemsg cs te fakă plsndz, zice Todepi- | 
ks; mi îndats nzce ne isuznii ve femegaă în Balpr sn | 
spam de Bpăckspi.  Fokzl îndatz c'aă anpinc mi aă îmnlată 
de naps mi de fsm întp'aliia kantopăă, în kit Mopyei îi 
Benia ce'i dee dsxsl. _ 

— Baleă, alei ! aă ctpigat, cimpindami swipinele vace 
npsjindsce; ckansme, mi fsgrdseck cs'pi dai natpu-zeui 
ani de czusiale. 

Atănui Todepikr ia dată dpamal, mi Mâptea aă fepilă 
ne jsm'state nîplits. 

Cispmindsce mi anii aveutia, c'aă întspnată co'mi iee 
omăl, kape o amtenta la sus ks'n cak de a cuinape. 

— Acts dats n'ai înkotpo kotigi, îi zice, dap ue ai în cak? 
—- Csflelele a doicnpezene jsktopi npietini al mei, npe 

kape Yam ckoc din Iad, cîntă akamă Bp'o cats uinzeni de ani. 
— Bie dap mi ei ks tine! zice Moplea, mi ansksnda'l 

de kikz ce înslu$ în Bezdsx, cesp» cnpe anscă mi ce Bîp'Î 
în okna uzpscits. 

Cocindă la nopuile Iadslzi, sets de tpei opi. 
— “line pate? aă înipesată din nsntps. 
—  Todepiks jskstopal, psensnce Moptea. 
— 0 nă ksmea cs deckidei! ctpies Chkapaouki, ads= : 

xendaui aminte de ctocsl ve jskace tă el; kopkapizl a-= 
vela“i în ctape cs'mi nsctiacks îmasp'euja. 

Ckapaopki nespsnd cs deckidz, Mâptea spend ne- 
spend (ksui dopia cr'uii pscesne ), mi kă mape nspepe 
de peă, aă tpezzit cs nleve cnpe “epzpi. 

— ine emti ts? întpess cfintsl Ileipea ne Todepikr 
dans ue Mopiea Vai nsc dinaintea nopuii, Paizlsi. 

— Bekea Bâcipz gazds, pbensuce ea, auel kape odats 
B'aă ocnstal ks Benalsl ceă. | 

— Ksm kstezi cs te înfemomezi aiue în ciapea ve te 
B5d ? N wil ks vepală ecte înkic nentpă aei ka tine? 
Bpe! spe! spe! 'Tg ewti Ben de talna ladslzi, mi ai 'snkt 
ospaz cr kaspi aok în Pais!
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— Cfinte Iletpe! zice Todepiks, mi ce mape ks că 
nă te-am npimit ama, knd ai penit îmupesng ks Domns] 
Nocipz de mi-agi vepată gzzdsipe. 

— Pole avecte'c -fpumâce mi psne, adaoce Anoctolsl 
k3 ăn glac ue kape Boia cs! apzie acnpă, de mi ce ks- 
nomtea kz'i ecte mis; eap eă ns Bois ce'mi gececk 
relsoa dendsui dpsmal în Pais feps de utipe. Îngsdse IIB- 
DD Bois cnsne Cizninălai, mi anoi pomă Bedea se-0om ns- 
tea faue. | | 

Domnsl Nocips înutiinusndsce de Benipea zi 'Todepikz 
aă penit la noapte, ănde el cta înyensnkial ue pară ks 
căfleiele cale, apsnd mece în dpeanta mi mece în clînga, 
ui imiloctisindsce, sine ipeak» nentpă tine, iaă zic: dap 
căfetele avecle ue cîntă dpente a le iadslsi, mi-e ns mtiă 
kim cz le npiimeck. 

-— Domne, zice Todepik”, kind am asstă uincte a le 
upiimi în kaca mea epai întoBspriuilă de doienpezese kzh- 
topi, mi că Bamă npimilă npe topi, mi B'am ocnmială wi 
Bam gtzdsit lăm am nztat mai pine. 

— Noi kin de ao ckâte la kansi ks omsl auecta, zi 
ce Domnsl Nocipă ks sn zimeet îndapblop.  Xaide înipani, 
de Bpeme ve ani penit; ai nopok ks m'ai gucit în kef Ben: 
almintpelea n'am îng'zdzi sn lskpă kape n6te da nilds pea. 
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— Dap d-ta, moutsle n'o ce ne cnzi una? am zic kt- 
is esipsnzl nsdspap ue ne npimice în gacds. 

— Ye Bpeni ces cnsnă, fenil mei? pecnsnce el. Ve 
ce BE cusnă Bois oameni de iepi, eă omal Bekslai kape 
noplă dose cate de iepni în cnate? Bois ziseui Pomzni,. - 
mi anoi gopsigi o limes ne kape et n'o îngelegă.  Ilup- 
lagi nimie xaine csuite ne nimte ipănăpi cipikate în kape 
mb Îndoeckă kz ecte inim. sniegi ama de piozpini mi 
ningamwi înkztă de s'apă Bidea cipessnii somlpi, ap alsnye 
de jale. | 

— Toate csntă ama, zice snal din noi p5zindă, dap înk's 
totă nă csntemă liuciui de cimusl aszălăi, mi upin spmape . ne nlave a ackslta nogecti fpsmoace din spemile lpeksie, mi au nsne pamamag li iclopiea niepii d-ale a ce ne faks ce adopmimă. lea desi în pane ea nlocks ssp- dexoacs miwi pvkopeuute orilejslă. 

Ilponsnepea aveacia zimei Bbipsnălsi, kape spmendă cfatslăi dat, demepts nlocka, îmi dpece giacăi, mi învens: 
„pese ce wutini, fegii mei, ks eă csntă feuiop Bec- titalai Ctpimet-/lemne kape Is: ctejapslă kotă de gpoc, îl îndoea ks msnile milă fuea osads de poats. “El epa znă omă foaple înapată ui ksnochată ne Bpemea li.  h6- nilspice ks Vissrp Bods ks kape îngâpacs kaple la dac- kals Ilackal din Ilodsl-kelde, ue mtiea Alicandpiea ne de poclă fskstr de numitelă dachal Ilackal, de snde ns mtiă kămă aj kwzată în tnele D. Bapakă de aă tinspito.  Ile- Ipelzcz toate jsnega ca la kaptea li Izkct, a Isi “Ila-
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nsps mi a Isi Ilzple-Bods. Ve mai Bpemi auele! ksndă 
Binea npimaBapa mi emiaă oamenii la apată, dakz ns le a- 
jănmeaă poi la nlsgă, ce dzueaă la ngapi caă la Jemi, 
mi lăsndg de akolo oameni, fie nemewmi caă nporti, mlex- 
ivi opi mojbui- n mal alegeaă- îi înjsgaă mi apaă lanspi 
ksis Bezi ks okii, snde cemsnaă ginds de kpemtâs dsm- 
5pbBi nenlpă ka ce aisz cipenenonii lemne de apc. De 
aveiea, lăatagi cama ksndă e pep iapna mi Bznislă Bzjie, 
k5 dak Bz usneni la Batp5 dinaintea fokslsi azzini snele 
lemne yinsndă, uri Bideyi ctpekuprndsce din ele o ans fep- 
pinte?  Avele, feyii mei, csniă cafletele Lewilop kape pinr 
ini lakpimile &ngspilop kape nikspz, kzui csfletele lop- nen- 
ipă makatle necemne- le-aă ocsndită Domnsl Dumnezei ce 
intpe în konasii midspilop, npe kape le-aă apată ks cs- 
doapea lop. Ye ce mai zikă de oamenii spemilop ave- 
lopa? Ei epas nalpi ra spazii, mi Boiniui ka Cmeii. Ta- 
tel mes epa nenotă Biieazălzi Cfapmr Ileatps, kape aBea 
osiueiă kendă ce nănea la macs ce îngits mai întzi mente 
ontă eoloBani -ka cei fakz nofts de mznkape. 

La spssis de doze este onizeui ani, tatel meă B7- 
zindsce flskză tomnalikă, ce încspr ks jsnzneaca Mzpika, 
minănats femee gpoacr mi fpumoacz dap kamă npoctans, 
zikend adece nimte Bopee kicnogate la kape tats-meă pecnsnde: 
Tponkă, Mspiko! La natpz lni, dans ue ce mspilt, nsckă 
o fatz. Acts nackape fspr Bpeme kam csnsps npe ala, 
dap nona îl linimii cenzindăi kz acta 'ce întemn4s &ne-opi, 
înc nămai la favepea din tri.  Cops-mea n'aă ipsită npe- 
kămă nişi alui doze czte de fpagi wi c&popi ue am aBzlă. 
În cfspmilă ma nzckată ne mine, wi B'ezindăms ama mikă 
mi oBilită mi-a% născ numele 'Tiendalz.  Naiutipea mea kăcls 

pieaga mamei, jap atzi meă cimpindăce l'a însstprnilă, 

kiemz npe namă-meă Ilpkalz, ms înkpedins |8ă, mi anoi 
mzpi dens ue msnks tpii oi fpinte mi să o Balepkr de 

nelin, ziksndă kz ns ipesse cz ce dakz ne ueia lsme fls-
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măndă mi încetată.. El epa atsnui de naip câte ontăzeni . 
ui tpei de ani. | Ea 

Nam-meă Ilskals epa sn omă foapte de dsx,, apea 
pecnsnc. la opi we Bop5z. . El ms nsce întzi la ski, dap 
'ebzindă k+ întp'e zi epa ce ms 'nzdsui kă snă Tepds ue mi 
ce npincecs în gslă, xoltp5 a'mi cnăne cingăp tasla npe 
kape ipesăca ce o denpindă .ne din-afapr.: Acta mi-aă 
foctă înerpetspa.  Eaka ue'mi ziuea el: 

„Fine! De pei ce ipeinti sine mi ce ali tiknz, ce 
te cilemti a fi toti-d'asna la mizlokă de macs ui la koig 
de. gapz, nentpă k» e mai Bine ce fii fpănte kozii dekzt k6da 
$panpei. ' Iilezi ctpeme mi gpsewmte dpentă.  Ns saga mzna 
ande nă'pi fepre oala, niui kzăta kai mopul ce le iei not- 
koasile, kwui nentps Dexexe Be! npenzdi mi npe Mixoxo. 

Bale fepsl nzsns e kald, mi fs tot lskpal la Bpeme li. 
„Ne fii ssnă de gps; găpa pate k... Bopsa maltzii 

crpsiiea omalăi, mi toate nacepea ne limea tei nepe. 
Ns fii cgzpuită kpui anii ctpingstopălăi întps în m'sna 

kelisitopslzi mi ckămnăl mai maltă nzgssemte, leneuisl mai 
măltă. aleapgz ; dap nisi clămn la tepîye mi eftin la fzinr. 

N te auska de mslte ipesi odaie.  Yine goneute doi 
ienspi nă npinde. nisi nl. N te întoptprmi ks omală 
sivicnikă. Mai. gine 'ecte ce fii k'ană omă Bpednikă la na- 
g56 dekstă k'snă mimel la dosrndz. Nste Bzps în js- 
dekzgi. În meapa opilop.. uelW'sn okige îmnapală. Vel 
mai tape e wi mai mape, i dpental zmels tot-d'asna kă 
kansl cnaptă. La jadekztopi e intpz ne o speke, ecs ne 
alta, ki cstslgl ns kpede uelzi flsmndă, mi rhai ăn €. 
0 îngoealz ctpsmEz, dekzit o judekats dpeants. Ce n'ai 
a-faie kă vei mapi.. Hope la kope ns ckoate okii. Ve ec 
din msgs, mâpevi npinde, ui lsnsl nzpsl ckimBx, lap napaBsl Ea. 

N te'nkpede 'în utokoi. VYiokoisl e ka pskila: de 

vel iai, de se pacape, mi din koadx» de ksne, cils de 
matacs nă ce mai fave. Ne fii dimmznoc, kzui uine fave, 
fase-i-ce, wi ns e nivi o fantz fps nlats. 

10
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Fepewmtete de npouti iui de nessni.. Nessnal n'acudz, 
nisi la deal, nisi la gale, mi npoctzlzi niui cei faui, nik 
cepi faks. EI îngaum, speiepiea la kanzl tsă. Ilede 
ne magapis mi Kazi magapizl. . Nă'lă npimeekă în cală, 
mi el întpeass kaca Bopnikslsi. Ilpoctiea din nackape lekă. 
nă mai ape.  Yinece mectiky în ispîus, îl msnsnls nopuii 
ur'anoi enănemi ks uine te adsni, cevji cnsn ue felă de omă em. 

Ns te xpeni ks nedejdea wi ks fzo-sdzinpile. Înge-. 
lenisl îpgndsemie, wi nessnsl ipaye nedejde. Ce tpzeuti 
mpgăle, ce namti iape» “gepde. Ye în mons ni min- 
gisn5, mi e mai sine akzm &n-05, dekzt la anzl sn soă. 

lelsocălăi iikie de mzpo'spilapiă: ns ipesse,. nentps. 
avejea nă le anska de lskpzpi mapi k5ui e lecne a ziue 
nibuinte, dap ks 5... de fas mape, n5 ce fală ozle po- 
mii. _ Dossnda mape, pene ujokinile, Mi nrn'a ns gsci 
mantaăoa., ns epai datop. lt padele sea mi senketzemte, 
dap negsgitopii ns faue, lui de mi. csngele an ns ce 
fade, mi kememwa e mai anpoane dekstă antepezl, dap ne- 
notă] e calsa dpakslsi.  Fpate, fpate, spsnza e ks Bani. 
Ns fii psnitop. . Mai sine ivi oalea ks doi miei, niui ls- 

“măl flsmnd. Ce ns aie Bpemea ce dai inctea ne pzmine, 
uii ce'pi zikz: k... lsne, ue ai menkată. lacr ne oa- 
meni în ideile lop.  Bsntzl sate, kznii latpr.  Altăea îi e 
dpag nona, wii alisea - iipezteaca. 'Totă nigansl îmi lasds 
viokanzl.  Zikă zeue, ts taie na.  Bpagiea malaiă piceazz 
ui kalikslă kom'ndape. | 

Na da îmnpomat.ka cs nspi faui  daumani. Dr'pi 
nono .intenii, mi gate eana ks kzlkzile; wi'anoi, npinde 
opezl, ckotei okii. Ns te pskspa. aa kîmtioăpi misi, nentpu 
k5 k'sn pak, tot capak, k'sn nitik,.. tot kaaik :, dap knd 
“mele kă miepe, lingeni deuitile; . Ilpimemte opi veni Bopă 
da. Kalzl de dap, ns ce kazts în gps ; ui vine n'ape oki 
negpi, czpsis wi alsactpi. _Rnds sei soi cs te anzul de: 
Mega, npinde ienspile ks kapz.. Mea ks klonotg, nă npinde 
uoapevi. Nu te'ngpiji. km o c'o ckopi în kanmts.  NeBoia - 

DPI
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înga5 npe kzpăw, wi uine ape BapBz;, ape wi neutene. 

„Ne te amecteka în intpigi.  Niui npe Dpakal ce Bezi, 
pisi kpsue cei faui.: Niui lansl npe: palaea, niui salaea. 
npe lsnă la'pi katpafăcele, wi fagi ka dpaksl de tzmie. 

Na te 'nkpede în kapaktepzl omali- In cljes. EI. 
ecte o spnze s5n5, în Espdsx de kine. Frordsemte 
măate, dap cs dee Dmnezeă, mame. ce fii eă fa! 
Ns rindi ks o ce ckani de dincal. Bansl pes n ce. nepde, 
mi ape ak nentpă kojokal tă, nivi cokotikz c-a îndpen!a; 
kalzl estpin, nă mal înbags a jska. Itendnăi în cljr», 
e omsl vel mai detpeasz, dap noctemte poszl hi Damnezeă,: 
ks n'ape ue msnka; wi kste cusne, cîntă o fpsmoace no- 
gecle dap mape minusna, kzui minvizna Boipeacks, tpewe | 
în meapa ngspeackz.  Hastz ce'i fie csnămii Bpedniui, 
ta cs nă ziks lămea ks km e Tsphsl,.e wi nictolal. 
Dle nilds ans, nenips ks nemtele de la kan ce 'nnzte. 

Ns fii falnik, niui fave din ninuap, apmacap. În spma 
pecsoizlăi mslii Boiniui c'apats.  Balnea dak n'ajsnge, ziue . 
ks nzte. Cs ns fii din uei kapii zikă:: Lacsms cs te lac, . 
mi ial de ne mine ks'l omop. Ns te vepta ks uei ue. 
mis mal mzlte de dekit tine. Xaide, las, co'pi aprt 
npe mama. Nă: îmela ks k... în doze lănipe nisi te: 
msndpi, kzui msndpală îi ci Damnezeă îmnpotiBe. 

Ns te nekzji npe coapts: „Nopokzl wine] wmtie?. 
Fsms npoopok, ce te fak 5ogai.  Denisslsi mi Dpaksl: 
ii ece ks oka nainte; înc» Bpemea le îndpeants toate.. 
Bpemea Binde lemnele, ui neBoia le ksmnzpr. Ts fepre: 
mazipe mi tavi. Jon» spesl la ksmsipsl, ndte a jska mi la tine. 

Na “te mznia npe lsme. Ce msnie Bakapsl npe cat;.. 
catăl ns wtie nimihă.  Bmilemtete.  Kansl nlekat n]. taie 
capia. Vine ce înalgs, ce cmepemte; wi dak ajsnge hsyital la. 
oc, wi: nelpevi ka ksnele ?n kap, tpeme ka Bepmele. în 
prdziina xpeanzlăi, ment Ba geni Bpemea ka kai npe ka 
ce ckâts. Ne fii ospacnik. Bop kpede k'ai n... tot Bătaul, 
mi) da necte sn omsmop kdpe: w'a faue koactele nsnteve.
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„De te Bopă nolli la macg, i ns. te ipage 
că6 macr dap n fii cengpstop, kopă. zire ks: 
Mapiie din uoctă; ns mai lincemte. De sei nsgasi 
în pe o :negsuitopie, cewi fie. de însustspz ka alts 
dal ce nste mai anzui de ea.  QOdatr pede nausl n... 

fiului; eap de Bei kiuliga, nă te mai anăka ui de altele, 

kpui sine cape gapdspi malie, îi dv kvte sn-map în k... 
“mi sluopel ns. mepgoe de mslte-opi la ans. Ends gi 

cop anpinde kelksele, încoapzie nsna ns însttpzni,. ku 

Incăpatsl. de tînzp mi mznkape de diminur n'aă gpemi; ui 

swtpsusl amopezat, e ka kipomka ks nacat. Fi ksnointinub 

kg fata; n'o Isa nămai ne aszite, nentps kr ns ce msnsnkr 
to ue csoape, mi ;ce'ntsmal de denaple tpandafip, mi de 
aupoane opur ks mlip.. Bezi ksm aă-foci maikz-ca, kzui 

me snde aă cepits kanpa, mai mpe căc a ce caps iada. 
De“ pideao ks ns. spa cs ulsmzdeackr wi toate zioa 
yepne, uepueleaz'p! - kaca, nenip ke - pataia e din pais. 
Dii pomeni Bepde mi psne moyua în dos. Bate meaoa, 
ce'nyeleags iaua, kzui femea”i dpaksl; mede în deal wi 
apale kapăl: în sale; dap ns. întinde ama. cz ce păns. 
Gocnodspia ceui fie mscspats., ksui. la gocnodina sens, 
melgj golniui Cadsng ; ui. dei mi. DEH Mesa, ngmai ti ct mlii 

snde te cipinge vissola.  Ng te angka c'o..n'szemii:; mai 

leene;; nogi nszi ăn: pda de ienzpi ii makap ks gvina 

_ Suipons faţe zam'b; Băns, fepeiutete: de sase. Basa Egip5n5 

nx ce; teme de gopra gpoacr. Lămea nepe, pasa ce 

neanisns, — În. cfspuit inîngzele: la nekazăpl. gîndind -kz 

caksls "migă. gsoit netekzl, ui : poagrie zi vii noante ce pi 

deje. Dimnezeă, mintea. Moldoanăltl; sea de ne spms. “ 

Asea înkz mslte de case mout:, Tendalz,. kondă, as Isat 

ceama 3 nă'| ackslta; nime, kgui.noi kă togil adopmicem, 
Ama „dap feks ui 4. ka nokia FICAT 
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