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PREPAȚIA. 

În oglinda Biegei mele 
Hă tpsindă mamă tot. sitată, 
Ii 5 aste Bepsspele ..! 
Anii mei saă stpekspată. 
Fi-Bopă saă ns npenzite, 
E aui le-amă tinzpită, 
Vetitopisle isbite, 
Fi-nei oape. mshismită?.



PREFAŢĂ. 

Aiul e a mea jănie - 

Ka-ale gale nebsnii,.. : 

Ka-al set fokă de noesie, 

Ka-ale sale penepii, 

Es Biana-mi tpekstoape, 

K'opi ue dopă înkinzită! 

Mslmomită ei fi t5 oape, 

Cetitopisle îsbită ? 

Aiui lakpimi de dspepe 

Al mes ssfletă zsgpzneskă; 
Aiui nlsngepi de nlsuepe 

Ku amopislă se 'mtsineskă; 

Aiui zilele-amspite 

IIPal meă sekolă aspită! 
Dap tă. uetitopă isbite, 

„ Fi-pei oape mălnsnită ? 

Aiui piama-mi ideals 

Ka-ale sale desmepdspi; 
Aiui lomea uea pealz 
Ks-ale sale sbăuismspi; 
Aiui satipi mămlestoape 

Ing glsme de isbită! 

Mulmsmită nei fi tă oape, - 

VYititopsle isbită?



PREFAŢĂ. 

Aisi natpia-mi izbit, 
Pom'nia ue adopă, 

__Kă-a ei soaple fepiuits 
Saă ks niepsălă ei de dopă; 
Aiui ale ei spsite, 
[li totă ue et i-amă dopită! 
Dap îs, uetitopă isbite, 
Fi-nei oape mălnsmită ? 

Eats kaptea pienii mele! - 
Eatz ue amă fskută că 
Ks aueste Bepsspele 
“e-aă cimită din nentălă mes! 
Ilentps lsmea 'ksptitoape, 

„e-ap fi oape de nopbit? 
Mzlnsmită pei fi tă oape, 
VYititopsle isbitg? 

Bskspemti, 1857. Sent:
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CENSORULU MEU. 

Domnslă uensopă, omă de tpeabs, 
Întsluindăni5 'ntp'o zi, 
Sionam! glsmindă ms "'ntpeabr, 
e ai tă a-mi b5uzi? | 

Tloate foapfeka-mi nz-ui nlaue' 

-Snde mtie-a uiokipti?. .. 
Dap.eă, dpagr, namă ue-ni faue; 
Ama lskpăpi daks-i skpi. 
Na-mi das poe-a tinspi... *



CENSORULU MEU. 

Iitiă ks ?n meapr-să mslte pele 
Kape uepă a se 'ndpenta! 
Iltiă ks natimile-să gpele 
Ilentpă biata mssa ta; 
IIltis ks de negsstopie 
Opi ue nostă îni nape-a fi. 
Dap so skpii e nebsnie, 
Ni de-aueste dakr-i skpi, 
Fpate ns noui tinspi. 

Iti ks ?n meaps nedpentatea 
Este-snă pră neBindekată, 
Ii ks toats psstatea - 
Este ?n oamenii de stată. 

Iltig ks toatr neapa nlinge; | 

Dap ns-i kină de a gsndi. 
Tpebsc ss k5pg5 ssnge 
[li de ssnge dakz-i skpi 

„. N5-ni daă Boie-a tinspi. 

Satipe de npei a faue, 
Ppebsi ss te ksmnsnemtă; 

- IUtii ks msltop nă le nlaue 
&nde-i doape sz-i logenrti, 
Ile jădekstopi ue npads 
De te-i nsne-a biuizi,



CEMSORULUI MEJ, 

„Intpă că ks ci în sfads, 
Uli de diumii daks-i skpi 
Ns-ui daă Boe-a tinspi. 

Desnpe dpentspi silsite, 
Desnpe pele tpebi de stată, 
De: xonii. memtemnsgite 

We se fakă ne înuetată; 
N'ai niui &nă ksBîntă a snsne; 

Nz ai dpentă a le lopi, 
Tpessi ss le ici de: bsne, 
Kzui opi ksm dak Bei skpi 
Ns-ni daă poe a tinspi. 

F5 sonete, skpie ode 
Ilentp Domni, nentp Boepi: 
Skpie opi ue desnpe mode, . 
Desnpe koapne saă msepi.. - 
Yiokoisms mi &milipe, ..: 
Tlpediks kstă ei nofti; 
Ii atsnvi k& mălusmipe, - 
"Opi-ue faeakăpi. daks-i skpi 

- Îni: daă poie-a. tinspi. 

= isa —



CANELE MEU. 

În mikăua mea domnie 

Snă ministpă amă mi es. 
Vine Bpa ka ss mi-l& mtic, 

Afle kz-i kzuele mes. 
Pelele' denpindepi kape. 
La, noi lsmea astszi ape 
Li npin kană nă i-as intpată. 

De-ap Istpa, 
De-ap tspba 

Ki ministpi ne-a msukată!



CANELE MED. 11 

Tinea noate ss zikg 
Rs e npostă mi dobitokă. 
Ms eptani, ns e nimik 
Eaă e bsnă nentpă-al seă lokă. 

Kste dobitoaue n lsme 
Ssntă în nostspi de mapi nsme, 
IUi ne lsme-aă înmelată! 

De-ap Istpa, 
De-ap tspra * 

K'sni npomti lsmea o 'nksplkată! 

Bne opi se g5dspeazz 
„Ka sz-i daă 5nă osimopă. 
“El& atsnue imiteazz 
„Ile wiokoislă tipitopă. 
Dap Filon ms mi isbennte, 
„K5nds uiokoislă m'amsgemte. 
Fizon nă e dinlomată; 

De-ap Istpa, 
„. De-ap tspba 
Ksui uiokoi ne-aă îmuelată! 

Filon latps ksnd simpeuite 
Ks îmi Bine Bp'snă dămmană. 

Astfel mssa mea nînderte 
Ile opi kape maplatană 

 



12 CANELE MEU. 

Kapelă Bede 'n tpibsnale 
Dsndă dpentatea ne uapale 
Welă ue Ta kămnspată. 

De-ap Istpa, 
De-ap tspba 

Kiîni pămietspi a5 lată! 

Ksndă kugetă Pal mepei bine 
“ IIi-ms afls înkutată, 

Filon Bine lsng5 mine 
Ks snă aepă întpistată. 
Ilapks-mi ziue: xei, stsnîne, 

Ye npkată ks sută eă ksne! 
Fpanii ns te-ap fi 'nmelată. 

De-ap Istpa, 
“ De-ap tspba- 

Esi fpană meapa a tpzdată! 

K'sndă msndpăua ms s5p5ts 
IITi îmi jsps de-al ei dopă, - 

Filon Bine mi-mi stpsnăls; 
Tlapk's-mi ziue "muetiuropă. 
Ns, n5 kpede ue-ui gopbermte, 

-Ea, stsnîne, msni isbemte 

Ile '&nă altsls mai bogată. - 
De-ap lstpa,



CANELE HEJ. 

De-ap tspba 
Kîte-amopiă ne bani a dată! 

13 

 



- ZREIRULU, * 

Pozele m'aă leg'snată, ţ 
Ksui kg ele-să ne înuetată, 
De ne pose aksmă ină | 
[le al koniligă sing. o. - 
Totă ne pose Bois ss mopă, 
Ele sînt al meă amopă. 
Eapna, apinele-mi sta: 
Ilstepi, ele-atsnue mag,



2EFIRULU. 15. 

IlpimsBapa, ksmă& o Bsdă 
În totă lokzlă ms p5usdă ; 
Spstă pose, sspătă flopi 
"Ii goneskă lpsde sădopi. 
Îmrrspatslă din nalată, - 
Msnvitopslă de la sată, 
Kskonina de la bală, 
Iispsnksa -de ne mală, 
Toni mi toate ms dopeskă 
S5 Biă ss le pskopeskă, 

> 

   



BUNULU. CREŞTINU, 

Kpermtini, oameni "ue-apcni fpik's 

Ilentps Ismea aiitoape! 

„Aneni săfletă bsnă opi ape; 
K'sui fsksndă aive bine 

__Nă Br temeni de nimiks. 

Lsani nildz de la mine: 
5, de mi nă npea m' 'nkină, 

Dap ssnt foapte bsnă kperutină,
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Întindă. nămai "Bopbs bsns. 

Isbeskă „s5 szpătă “konile;. : - 

" Ye snsnă lastea ns-să nrkate. 

 Înss kpedă k5 sânt kpemtină. 

BUNULU CREȘTINI. N 

" Ientp5 fante ne 'ntinate, 
Ilentps. inims kspats, | 
La daxopnikă ns odats . . 
Amă snssă k'ami anea nlekape 
Ss le amă nestprmatate; 
Dap krlsgspală le ape? 
E5 de mi ns ms: înkină, 
Dap, ză, ssntă npea bsnă kpermntină. 

ţ 5 

Ilentps mile, eă "dai p5ndglă- 
La uei kapi a5.aBepe. 
Es, la uela kape-mi, gepe, 

Toti de-asna îns5: gindslă 
Mi-l5 npstpeză . nentp'o minti n:5 
Ks, de: rmi n măltă ms ?nkină 
Dap spntă foapte „bsnă: kpeintină. 

4: p* S 

„a 

S5 găstă Iskpslă kape-mi nlaxe, 
Uli 'sz ksntă, ksndă n'am ue fase, 
A 'mnilanilopă dpentate, 
Dap în Biblie sant file   
De mi nă-ms npea îukină,    



18 

„În. Ga, fpani! Biptătea 'poastp5; 

BUNULU CREŞTINI. 

Ilnga-mi: este foapte mik; 
Îni ea săflets-mi "lare. 

B5 IIDZINĂ 'ka.s5 ns skanc 

Kzui în pată ks mape fpilkz: 
Beni : medea, 'naintea noastps: 
E3 de-mi nz npea ms *nking, 

i. Dap în: paiă. tpekă” ka kpeintină, 

De. m5 ; las dă, ue 5 nas? » 
Fanfaponi 'ssntă mălui în lome 
Ye ka: mine îmi: daă năme,: 
Ama, zikă că înuelentslă - 
Ue kg: fpanteai SeninoasT 
“Amă:s% mepgă în_paiă a dpentsaă. 
ES, de ui n. mo npea "nkină, 

ui Dap 'tpreskă ka ună kpermtină.
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INCA ŞI SPERANPA, 

Sneeaspa, ri E 

„Dălae inimioapr, îi îi 
Ce te-ai întpistată?. 
Ve dopă te omoaps 

„De ulsngi ne 'nuetată? 
“e nz.aii la mine? 
Te mai nsprsită? 
INltii ks că ks tine: : 
În lsme-amă penită.. : i!  



20 INIMA ȘI SPERANŢA. 

“INIMA. 

Ax! de-a mea întpistape 
Nz mal întpeba. 
Dopslă meă e mape,. . 
Ns-le noi alina. - 
Ye sz Biă la tine? + 
Ts ms "'nmeli mepeă; 
Ns fani niui sn; bine + 
Safletslzi meă, E 

Ei 

SNEPANŢIA. SR 

Sz te 'nmelă ne tize,: 
E, îngepslă tră?. 
FE, ue-ui Boeskă bine 

Ka snă Dsmnezeă? 
Dslue inimioaps, . 
Eats-mr ks Bină; 
Ka nc-o sopioaps : 
Ss te stpsngă la sină. . 

INIAIA, - 

Ta emti ka o pos: | 
Bii mi kazi me flop!,



INIMA ŞI SPERANŢA: | 2 | 
* 

3 

„Nsmai ksndă ns los, : 
„Seapa msn” la ziopi.  - 
Soapele vapatz, | 
Bantslă a, ssflată? 
T5 te-ai dssă îndats, - 

Ka sznts al sbspată. 

e 

SNEPANȚIA. 

“ Dap ts, Share oape, 
Ns te-ai nesteji 

- Daks dens soape: | 
E n ami peni? . | 
Mr dskă mi Bi eap5 
Sz te 'nsofleneskă; 

_N5 lasă că s5 neaps 
Floapea ue isbekă. 

ISAIA, 

" Ads-ni dop, ishits, | 
Bisspi de amopiă, — 

+ Tlamea mea psnit5.... 
Alt-felă, dpagr, mopiă! 
Kntz-mi ksnteuele 
S5 ms 'nsăfleneskă,



INIMA ŞI SPERANŢA. 

- 
e 

TITi. de natimi; gpele 

S5 m5 pzkopeskă.. -. 

.. RR a e 

„e SEPARA, 

Bisăpi amopoase, 
Inimo, pi-05 da. = 

Knteue fpsmoase, 
Sopo, ni-ois ksnta. 
Fii tă 'Iengz- mine, |. -: 

O, isbita: mea! i n 

TIPopi ue. dslue bine, .. o 
Opi ksndă Bei apea. .- 

i 2 

i 

Iri 

, , 
ALI .





VII. 

“ OIGAR'A. 

de felis, dpags msndpalins, 
Bpei aksma a fsma?,— 
Da de ue-ns, msi bsdins, 
Daks modă e ama? : .. 
Asta este nponsmipe, “" 
Ns e nsmai mălnsmipe. 

0 Tati afl ă 
„= Sboap5 femă! 

Iaf! nat! 
“** Kade skpămă,



26 CIGARA, 

Dpagr, z5ă, avea nigap5 
Este lskps nenlzkztă:: 
Gapa ui se faue-amap5 
Ii ns notă ss te sspstă.“ 
— De nz-pi ulaue, msi bsdins, 
Gseskă kai ss daă gspins. 

Ilaf! nf! | 
Ns Bezi femă ? 

-Taf! nsf! 

Ns nezi skpsmă? 

o. 
Pat 

„85 tsmsmă dap, dpsgslins, 
“Daks moda e ama. 
La amapa-ta 5pinB 

-E8 ne altelă n'oiă Isa. 

S5 fsmsmă, mi în ulsuepe 
S5 nekzmă opi ue- dspepe. 
„ Tlaf! năf! 

: Bboap5. fsmă! 
-- , af! nsf!.-. 

“Lmezri. span, 

i 

Xai ss ne pinemă de lsme 

-K5 nigrpi mi k5: amopiă. 
Bieans, natpie mi n&me 

Ssntă -snă nisă umsgitopiă.



CISARA, 

Tâte 'n lsme ssntă. ks fsmslă 
; Eli se snslbeps. k5 skpsmslă. 

TIaf! naf! 
Lămea-i skpsmă? 

"-Tlaf! of! 
Toate-să skpămă! 

Toate lămea âzi fămeazs, * 
INi ksyi saă înfsmspată! 
IUi ksni capsmi Iskpsmeaz5 , 

* Ki ne nasă fsmslă le-a dată. 
Dr-mi “dap, dpâg, [ ligap5 
Kai mi-e inima amaps. 

„afl mof! . * 
Sboaps fsmă. 
Ilaf! moft „ 
Oms-i skpgmă, | 

* 

". Ziks lămea opi se-i nlaue; . 
Ii kspteasks kîtă a Bpa; 
Noi nlzuepea ne Bomă faue, 
Ii mepes Bomă totă fema 

„Ne-omă zita-npin fsmă la lsme 
Ii ne-omă tpeue niana 'n glăme: 

lat! nsf! 

Biana-i fsmă.



28 cnata, 

“Ilaf! not ! 
Oms-i skpămă. 
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„ Azi amă “bani, azi amă “lapale; 
Ază de lsme jokă îmi bată. 
Ii ?n tpaktipă mi 'n tpibsnale RI 
Sntă npimită mi "mbp'oriiriată, 

- Azi konilele ms keams | 
"De amopiă ss “le daă seams, 

- S5n5; S5n7%, 

Iisngz, ssns; 
Soaptea mea t5 o fasi bsnz, 

0» 

: ee ". . - - 7 
. . - . Îi * . ae .
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PUNGA MEA, 
3 

Onopani-mz, kokete! 
Ii poi, bpani jsdek'topi! 
„Bă -utiă. ae-i a Boastpr sete: 
Kpedeni totă în bsnimopi. 
Ile bani“dani amopiă, niBepe; « 
F'sp5 bani, dpentatea nepe. ' 
ase S505, S5ND, | Z 

, Heng, SEND: 
Ts faui i jadekata bsns, * 

Ţ - a. 

Îi 

Ai amă mepită foapte mape, 
„ED mi-i năngăligă „Spea. 
"“Mendpălinei i sc. îrape AR 

Es în-fpuiite amă.0 stea, 
Astzzi toni mi se înkin5 “ 

“Kzui mii "mongăliţia” nins. po 

i Să, SMD pe 2 
ai Ing, S5n% ” 

odă, eimti nlinz nas]ţă; „ermti bsus. 

PENE 

, v 
Do. 
4. . a. - 

"„F5p5 unită o 'nB5u5t5p5 
E tpek astsză de “mBzI „pată 

“Pomi se. vite n-a mea gsp, e» 
Ksndă nsngsna mi- a -s&nată. 
Banslă fane als meă- “năme ; 

Banslă ms prdiks m Isme; |



PUNGA MEA. 3l 

Ssnz, sănr, 

a Hsngs, S5nD ru” 
Faima mea ts o faui bn” ÎNSă ar 

"7 ” . 1 - , : 
Â. ; 

S5 amă pangă saă boepic? a 
“Aste Islepăpi szntănpea. miul. . 
„IHtig Apmeni: mi. Gps, « 0 mie e... 
Bocpiţi ne: ipmilisi, AŞ 

. Banslă lastonă „faue”legeşi? 9 | 
Ie uci psi din bi n alege: ai at 

“Săns, "SEND, NR ad e “5 

Ilng's, Sons; 5 pf i LE 

+Liămea: „peazts. o: însă bsnp.: Tene 
Ta i Be Name i 
Da ie . i 

  

“Astazi Ep “us” rioftente: ti ti 
Ilosta snă-Slăjbs: pa s5ini-» "dâar 
Iltini d6, we. m5, mzgăleiiita? 

+ entpz. Kă! mize nănga gpea..: 
Zis vine: opi' we-a zise, , . 
“[Icapu noastpz e fepiue. e 2 

„3 S5n5, săns, - a 
„a Tăngs, săli; 
ca tor i cale ue- a ta a stpană, 

p. IN a. ia 
9 Deea 
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ZI *NTALU APAILE. 

Întp'o: mape Adsnape. 
Ile mai mglgi amă 'aszită .. 
Lssdzndi kg înfokape ”. :::; 

Ile snă Domnă „nelegizită. 
De ns kpedeyi ama; glsme . 

„i  Întpebani ne Mixailg E. 
“o. Ama se Bopbemte ?n Isme :: 

Azi în zi întsă Anpilă, : .: 

* 

“Amă Bzzstă: kanpe- pioase. 
" K5. mi-a5 nosă. koapne. de 'bog,t 
“IVI -măskne: f5ps ase ::;. 
Psdiksndă: kste' snă og, | 
De ns kpedei .de la mine... 
"Ama glsme de konilg, 

„ Osindeaskz-le opi “ine... 
Ksi e zi întsi Anpilg, -.: 

- Amă szată snt. Magapiă mape 
Dekopată mi kopnopată,: -. 
Ziksndă k5-i nolitikg tape. 
Ii ks-i Bpednikă om de stată, 
De ns ms kpedeni ne mire - 
Întpebană ne Mixailă,. 
Elă p'a:snăne-anăme wine 
Azi în zi întsi Anpilă.:: 

33



34 „ZI "NTĂL APRILU. 

Amă B5zătă mi kskonige 

Tentpă dpagoste jsps5ndă, 

Ii dandă ale lopă gspige 

Opi mi ks mi opi mri ksndă. 
Msndpsligs! n m faze 

Kz ssntă npostă ka sn% konilă, 

Dap: ss rioptă koapne nă-mi nlaze 

" Ază în.zi întsi Anpilă. 

Amă Bszstă memtepi de pime 

îi: Ce-mi, zikă fă Isi Anolonă, 
III kpedă ks ka ei ns-i nime 
Mai de snipită mi bontonă. . 
De pedeni k5. beata Mzzz ! 
Nă-mi gstemte &nă asilă, . -. 
Iloeni! dagio npin snsz5; 
Azi totă e zi ?ntsi Anpilă. 

„- Amă Bszstă demeptsuisnea 
În tpssspi ks natpă hai, 
TIIi ?n nopois înnelentisnea, . 

- Ietpekînd'o ks alai. 
„ine Ba Boi s5 ziks 

„Kasta-i Bopbs de konilă, 

Este omă kiap de nimiks 
Azi în zi întsi Anpilă.
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Eă mi altele p'ami sngne ; 
Amă nszstă uramă aszită 
Lskpspi foapte de minsne, 
Înss ssntă kamă îngpijită: - 
Ileapa este: snionats 
De ală nostps Misailă; 
Bopba, lsngs ns-l eptat 
Niui în zi întsi Anpilă, -



i 

Bpei, konils nemiloass! 
Bpei ss-ui lksntă nsmai de kită, 
Ii ne Mesa mea lenoass 

Iapks Bpei s'o stpsngi de gită. 
La nstepea.ta uea mape 
Eă sintă gata a ms 'nkina, 
-Dap ks Bepsspi ns-să în stape 
Totă Wasna a ksnta.



ROSA. 

Îmi. dai de săbiektă o. poss! 
Me-ai gzsită ling? snă: aipsă;; 
TIi îmi zivi-k5 ns e -nposs, 
Floapea năs5 "n nentslă ză; 
INltiă, isbits, k5 ka tine: --: 
Alta ?n lsme n'oiă afla; -.,-.- 
Dap: akăma, Z5Ă, nă-mi Bine: 
Ilentp'o poss âksntai! îi 

Ziui . kB posa. te înlsnts 
„Ka mi noesia mea, .:. i 

  

„Ft mi nentpă o marita”! 
_Iloni isbipe a anea, .: -: îi 

1 Ii8 kr eă ns notă. anetauă 
Inima mi fipea ta... .. iii 

„De. ageea, zsă, nă-mi nlaue: 
Tlentps pose a ilsnta,. ...- ii 

Zisi. ks posa ne tslnin | 
K'snă Amopă wo taliei 
INi de-aneea npin gpsdins 
Întilnipea mea dopennti. 
Ox! aweasts noesie ” 
S'o fasi altopa mami apa, 
Kzui ap fi o nebănie, 
IVanoi ns-ui ami mai ksnta, 

37



58 ROSA. 

Zizi ks „posa lîngs. sine 
„Anea, 5n5 albă Astspamă;. 

Oape, dpagz, lings tine 
“Na epa Bp'sn fislksoamă? . 

„Oape ns, te skopmolemte , 
Kagetelă de-a ms tprda?. . 
“Susnemi,. Bă, ksui oboșerte 

Mssa mea da mai ksnta. ... 

Ziui ks inima, mea “i: nape ! 
Ksm ks s'a p5uită de totă .: 
Ii 5 dar a mea kimbape 
Ss te mai isbeskă. ns notă.: 
De_ksndă ne-amă Bszstă, ishi, 
Ilspspea * mi. Bopberti, axa. 
Dap o inimz p5uits 
Kpezi ks. noate-a mai ksnta? 

. i 
i 
:



OALUGARIȚIA, 

De ksndă ssntă la Monastipe, 
Ssntă mipeasa Isi Xpistosă.. 
Lsng' a lsmei fepisipe 
Dskă snă tpaiă foapte fpmosă, 
K5 auel ue mstimermte Di 

„De amopiă komrmstimeskă; -: 
„î+. B5ăl skpintspa-mi nopănenate 

„85 tprieskă uri sp 'isbeskă.!



CĂLUGĂRIŢA. 

Ilpin nostă mi Ipin p5gsuisne 
Ile DoxoBniui îi îmnakă, 
Ilpin amopiă mi fante bsne 
Dpsmslă kztpe paiă îmi fakă. 
Însz f5pr fonspie 
E amopislă npemseskă; 
Ksui skpintspa kiap îmi skpie 
Ss tpseskă mi ss isheskă, 

Maika Stapina îmi wepe” 
Ssfletă blsndă mi kan& nlekată, 
Al mes ssfletă pa nlzepe 
Kssi e tsnspă mi mfokută. 

. Tlentpă ka ss fis fepiie 
Toate uele le "'mnlineskă; 
Ksui skpintspa kiap îmi ziae 
K'5 ue-mi nlaie sr isbeskă. 

“Legea-mi uepe smilipe, ! „:! 
Pass, mantr,'komsnakă. . -- 
Fipea-mi: siepe mslysmipe; 

ii” Ama dap ue ss ms fakg?. 
_Eă nă mtig ue noiă alepe.;.: 
Dap la toâte.ms &neskă; --. 

vi Ki, skpisă este kiapă în lege: 
Legea, niana 55 isbeskă.. .



CĂLUGĂRIŢA. ” 4] 

„. Koiă sajsngă o msuenius - 
Este Iskps npea Bszstă; 
Ksui ks kalda mea gspins - 
ES sfingi nspspea sspută. 
La uel we ms ksptenemte 
Ns mtis ss ms "nnotpineskă, 
Ki skpintspa nă-mi onpemte 
Sfingii mei s5 ns-i isbeskă. 

Astea, ns mtiă de-să mkate; 
Dap sena dak'amă gpemită, 
S5 dea seama desnpe toate 
dei ue m'aă kslsgopită! O 
De jsnia ue-mi zimbemte 

" Tpebsi s5 m' foloseskă 
INi ksmă ea îmi nopsnuemte 
Tpebse ka ss isbeskă. 

par
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„* PERULU MEU ALBU. 

Bpei ss mtii,.0 dpags fats! | 
De ue nspslă mi-a albitg;:  , 
IIIi n3 Bpei ss kpeză odats: 
K5 kiapă amă îmbstpsnită? 
Tă ns kpezi k5 nentpă mine - 
Snă ană tpeue 'ntp'snă minstă, 

„Ii ks uspsl& uelă :albă bine 
Penede, nenpiueustă ?: ” 
„Altfelă, zz8, izsita mea, .-:: 

- EB n5pă albă: nă ami apea,:
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Tg, în lsmea, ast5 mape, | 
Te-ai nsskstă nentps nlsuepi. 
Ns mtii soaptea uelsi kape 

„E menită nentpă dspepi. 
Na mtii kîte simniminte 
A Isi înim' o loneskă; 
Ns mtii kite eleminte 
Biama Isi o pssboieskă. 
Altfeliă, zsE, dpsgăma mea, 
Ilspă albă omzlă map anea. | 

A ta "ntpeags fepisipe 
St5 în lsksă ui în amopă. 
Iap a mea ks osebipe 
Sts în soaptea tstspopă. 
Assnpitslă de se nlsnge, 
Eă îlă nlsngă, ka el simmeskă. 
Iatpiotismslă de se stsnge 
ES în nentă-mi îlg. nătpeskă, 
Ii dap kpezi, isbita mea, . 
Es nspă albă n ami _anea? 

Aa Komă ksnyi te de ban i Boie 
Fantasii ne-al-i5ă klazipă, 
Ksntă mi că, dap de neBoje ; 
Ki mi-e ssfletă ?n delipă.



PĂRULU mEU ALBU. | | 4 

Bsdă ne snii ks sssuins 
Ssb.tipani nesimyitopi, - ? 
Ii Moldona toats nlins 

“De 'mnilani mi "mnilstopi!. 
Ama, n5 notă, sk&mua mea, 
Ilspslă albă a ns-lă apea. 

Ksmă ts pizi de sbspdsuisnea, 
&nsi fltspă ue-a sbspată, 
E p5dă de demeptsuisnea 
Ye ne oameni a tăpbată. 
Tlpipeskă kă npin desfpsnape: 
Din zi ?n zi mai psi se fakă, 
Uli k5 mai totă omslă ape 
Kite-o boals fspr5 leakă. 
Ama dap, isbita mea, | 
Komă nspă albă ns ami aBea? 

De nsteamă .mi eă ka; tine. 
Ientps tine ss tpzieskă; 
Gsstsndă nămai al t5ă bine 

Fepinipea-mi.s5 g5seskă; 
De -Boeamă 's5-mi fak snă năme 
Namai Isng al t5ă amopiă, . 
Ii la pelele din lsme 
De epamă nesimnitopiă;



fer,rie 
sal. 

PĂRULĂ meU'aLBi, 

Atsnui nămai, sk&mna mea, 
Ilspălă albă ns Pami aBea.



XII, 

DORINȚIA, 

Tinepiks konilins, 
_K5 flopi. pomii ne gspin5 
„Ti ks oki înksntstopi! 
De kită opi la ue în Isme 
Eă gîndeskă la al tsă nsme 
Zi mi noante dese opi.



DORINȚA. 

Ami Boi s5 uiedă kx tine, 

Ami Boi s5 uiezi k& mine; 
We mai pian, z5ă, ap fi! 
T5 mi-ai faue-o nebsnie, 

ES mi-ami faue o noesie, 

Ii Biana ne-ap zimbi. 

Iap kindă Bp'o săBenipe 
De peo nefepiuipe 
Inima mi-ap tspbăpa, - 
Msna ta miam sspsta-o, 
IIVanoi dslue iap mi-anri da-o, 

Ilsn' ue toate. le-ami zita.
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Azi kpezsiă ks. f5ps5 fpiks; 
_Kă minulsni m'oiă: Izăda, -: 

Ni ks glsme de: nimik .: 
Ilotă ne toni a desfsta. ..- 
Dap abia amă ksskată gspa 
Ka ss snsnă kste esa, | 

1. 5 îndats-mi g5seskă spa,: 
Ii îmi zise uine-pa: ..-: 

«îi: Domnsle!: iagi seama bine; 
Eă. B5dă ks te legi de mine.
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De amă zisă, npeksmă se ziue - 
În zi ?ntză a Isi Anpilă, 
Komă ks meapa e fepiue, - 

- De mi mslyi ssntă în essilă; 
Ama Bopbs ns-i eptats, 
Kiapă de amă kzgetă k&pată. 
Ilolimaizlă ine mdats 
Uli îmi ziue 'nfspiată: 
Domnsle! iani seama bine; 
Te mai zits mi la mine. 

Dak'amă zisă ks oape kape 
Denztată ns mtic-a skpi 
IIli kz 'mepge n Adsnape 
Namai nentps a săbskpi ; 

“Yelă întriă ue ms "ntslnente 

Mi se zits m'sniosă, 

TIli. în kale ms onpezute 
De îmi ziue tăpiosă: 
Domnsle! iai seama bine; 

Ns te totă lega de mine. 

De amă zisă km lo uspansaă 
De-apendami' este "mnilată, 
IIIi 5: de-a ssnpipi sspmanălă 
“No mai noate fi sksnată ; 

N
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Densnnată ms. B5dă îndats -. 
Ka xonă, ka tz pbăpstopiă ; | 
Uli ks găpa îusnsmatr | 
Ms "'ngpozemte-snă dpegstopiă, 
Domnsle! ia-ni seama, ine | 
K'oi5 bsga ne dpaks ?n tine. 

De amă zisă kz n tpibsnale 
„Sentă jădekstopi komkapi, : . 
Kapi mtiă la napale 
Ni psmfetspi: kst$ de: mapi; 
Ms tpezeskă ks-mi kade 'i; snate 
Snă npouesă ne amtentatis 
TUi ms Bsdă ks nedpentate 

" Osîndită mi desbpskată ; 
Ii îmi ziue oape ine: | 
Te mai legi de-aksmă de mine? 

De amă zisă ksm ks. kstape 
„Dam ape amopesani, 
Ii ks totă konilzlg ape 

„Kste doisnpezeue tani; 
Msndpslina uea mipeatz 
Lemins de mente opi 
IlTa ci natims "mfokats 
Mi-o apats ks fiopi:



54 ZI "NTĂI APAILU. 

Ax! ingpatăle,. Bsdă bine 
Ks-i ss m5 omopi ne mine.. 

Ue mskate, ue npkate! 

55 naibi kană ka ss nopbermti,- 
Makap azi kzndă ssntă eptate 
Minuizni, glăme mi noemti. . 
Fante pele, fante bsne, 
In demeptă ss snsnă Boeskă. 

- AdeBspă, minuisni, de-oiă snsne,- 

Lotă beleaoa îmi: erseskă. 
„+-.Bine, fpailopă! mpea bine! . 

De-aksm B'oiă popbi de mine.



XI, 

„VRĂJTTOAREA. 

Snsne-mi, oapbz Bpsjitoape, 
„Vine-să eă mi.ue noeskă?. 
— Ye, konile! kpeză tă oape 
K5 că ns notă ss-ni npsjeskă? 
De mi mamă oki, dap Bsdă bine 
K5 emti tsnspă, naltă, smolită, 

„Ii ks nspăn kană la tine 
Fps timnă a înflopită.: 
Te Brdă astfelă, fstslă meă, 
Ksmă te pede Dsmnezeă.“..



56 VRĂJITOAREA. 

Dap ean snsnemi, Bpzjitoape, 
Kape e zpsita mea? 
— A Bspsa în Beui sădoape 
Uli a dzse niags gpea. 
A ksnta în lokă de a nlsnge 
Asănpipea tstspopă, 
Ii a uz nztea a-pi stsnge 
Din nentă înfokatslă dopă. 
Te msngie, fstslă me, 
Aihi kpedings "n Domnezeă. « 

-Snăne-mi: mtii tg, Bp5jitoape, 
Ye dopeskă în Biama mea? 
— Dopenmti lskpspi n5 ămoape 
Kape ns le pei pedea. 
Psstenile în lsme 

A msltă înkz a domni; 
În denreptă ks-a tale elăme 
Ts te uepui a le stzpui. 
Dap ts ksntz, fstslă meă, - 

:.. Ama vepe Domnezeă.“, 

„ Bnăne-mi, bsns Bpsjitoape, 
Ye sapats 'n dpsmulă mes? 
— O feptsns tpekstoape, 
Uli anoi snă kspksbeă



VRĂJITOAREA, BI 

„Bestitopiă de fepiaipe, - 
Kape Ba înksnsna | 
Ie Pomiîni kîndă în Enipe 
Ileaps mape Bop fopma. 
Iline-ni dpsmzlă, fstslă meă, 
Kr-ni ajsts Dsmnezet.t. 

„Snăne-mi, dpags opajitoape, 
“esa desupe siitopiă. 
—Biitopis-i ka o floape 
Întp snă nomă nepoditopiă. 
Poada ei, uine o mtie 
De na fi bsns saă pea? 
O fepini de ijelie 

"De Bpeni a g&sta din ea. | 
Biitopislă, fetslă meg, 
E smbpită de- Domnezeă. « 

Sngnear -mi, te pogă, Bp5jitoape, 
Wepa desnpe-amopizlă meg. 
— INlti5 npea bine ks, te doape, 
Înss n'amă ue-ni faue eg. 
Msndpslina, te-amsgemte 
Uli 'n kspsndă te na Issa, 
Kai snă altslă nismserte 
Dslaea fepisipea ta.



VRAJITOAREA. 

Ds-mi bakminisl%; fstelă mes, 

TITI te. dă k5 Dsmnezeă. 

« 

Eu 

dai Ă , ) „ti . - 

- 

. 

“3 

,



XV. 

NOROCULU. 

line bate la noptinz? - 
Tok! tok! tok! se azdă es? 

“To eintă, dpag 'konilins ? . - 
Ts emti, îngepelslă met? . 
„Ba. n5, n5; eă ssntă Nopokgtă. 
Bi ka s5 te fepiueskă. 
Azi te kastă în totă lokslă. 
Ii abia mi te gseskă. — . 
— A! nopoaue, kats bine. 
Iloate ns ms kagi ne mine,



60 MOROGULI. 

„N5 ms 'mmelă eă niui odat. 
Biepsslă tsă mi-e ksnoskstă, 
De mi fana ta sizdats 
Niui odats n'amă Bzzslă, 
Azi snă n5t5p55, omă mape, 

“"Totă de mine fanopită, 
Îmi sn&nea ks nimeni n'ape 
Al tsă talentă osebită, O 
— A, Nopoaue, kats bine: 
EI mo fi gopbită de mine. 

„A5dă l'a ta konurtiings 
Iatimile n'o prueskă. 
Dopeskă saemă kănomtings; 
Ile noeni e& îi isbeskă. 
Amă neBoe de o o0âz 
Ilentp'ân Domnă, al mes isbită, 
Fsmi-o kăm e mai de mods 
Uli te-oiă faue fepiuită . | 
— A, Nopoaue, mepgi ks bine. 
Ns fak ode nentpă tine. 

„De! de! de! că mtik mpea bine 
Ksgetele ue npenă ag. 
Omsleni ka de-al de tine 

„_ Mălni ne gians eă îi das.



NOROCULI. - 61 

“ Kămnspapea' mi BEnzapea 
Mălts lsme-aă snikulată! 
În demeptă tă faui vepkapea 
Singspă ss psmsi kspată. | 
— A, Nopoaue, mepgi ks bine, 
Ns ms ksmnepi tă ne mine. 

„Dap deskide-mi spa, dpaue! 
ES Boeskă sr te sspstă. 
Azi amă gsstslă a te faue | 

" Omă în lsme kănoskstă. 
Iti ls feps mine:'n lsme 
Omzlg este ne "msemnată; 
Glopie, mspipe, nsme, - 

„ Oamenilopă eă le-amă dată. 
— A, Nopoaue mepgi ks bine: 
Astea ns ssntă uentpă mine.“ 

„MD dskă, dap sz iti, konile! 
„K'5 .măltă ai ss te lzemti,- 
În a tale skspte zille 
“Nopokă ns mai întslnemti, 
În neui ni SD aibi aBepe, 
Ilostspi, opdine, onopi; 
În pei o ss simui dzpepe 
Ka mei mai malni mzpitopi. 

.



62 - , NOROCULĂ. 

— A! nopoaue mtiă npea bine 
KE tipană emti nentpă mine.



— 1848 —





XVI, 

ANULUNOV. 

Astzzi anslă se 'noemte 

„ Kă-ale natpiei dopinni, 
Bspsta noastps nponsiuermte - 
Ii noi totă în ssfepinui! 
Anii tpekă, piaga tpeue; 
Ss fimă dap ks ssnge peze! 
Anzlă Belis sr-l5 blzstsm5mă 

„ap ne uel noă s5-1ă 5p5mă,



66 ANUL Noi, 

Anslă Bekiă, bogată în pele, 
Daks ne-a înpsizită; 

Dak malte nenoi apele 
Ileste meaps aă Benită; 
Anslă noă ne msgăleuite, 
Nenoi nose ne gstemte. 
Anslă pekiă dap ss-l5 sitsmă 

Iap ne uelă noă ss-lă spsmă. 

Anzlă pekiă în Adsnape * 
“Dak'a a anztă onosanrţi, 
Anszlă noă nisi snslă n'ape; 

Akămă toni ssntă delitannă 
Ye ns mtiă a se onsne. 
Dap mtiă dopmi de minsne. 
Ama dap ss ns sitsmă 
Anslă noă ka ss-lă spsmă. 

Anslă” pekis dak ?n amopspi 
Minnile ni-le-a stpilată; iai 

Dak alc 'noastpe dopspi - 
De dprgsne s'aă tprdată; 

„Anslă noă ne msntsemte: ' 
„Koapne nose n6 gstemte. | 
«Anălă Bekiă dap ss-l5 sitsmă 
Iap ne “uelă .noă:s5-l8 spsmă.



auinoi, | 6Ţ 

Anslă Bekiă npin tpibsnale 
Dakz dpentspi ne-a B5ndată ; 
Dakz 'n Bsntăpile sale 
Adenspălă Pa “uepnztă; 
Anălă not ne ds ks nils 
Noss Kodiks uinilg. * 
Ama dap ss totă snepsmă, 
Ansiă noă ss-l5 toti sprmă. 

Spagi anslă noă ks tonii 
Doap Bomă fi mai fepisini; 
Doaps Bomă sksna de xogii 
De gsBepuă îngrdzini. 
O dpentate vro fpsnie | 

"„Doap ne-a skoate din skisaie. 
Auslă not ss-lă blzstimsmă 
-Iap ne uelă noă ss-lă spsmă.



XVII, 

PE ALBUMULU 

unei 

CORKILRI XDBE XS Ar. 

. Fie ka spsita kape 
Îmnspnermte Imei dapă 
Sz-ni dea naptea uea mai mape 
Ii mai dglae de nektapă!
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„Fie ka amopislă kape | 
Te 'nksnsnz de Ne-aksmă, 
Ksndă pei kpemte mi-i fi mape 
Ss-ni amteapns flopi ne dpsmă! 

Fie ka siptstea kape 
Ilpenăemte maika ta, 
În simuipi k& "'mbilmsgape 

„ B5-qi pebepse ksna sa! 

Koniligs ! fii fepiue, ” 
„Kstă uspinnii tei dopeskă! 
Emti npea mik; ns-ni notă ziue 
„K5 te:adopă saă te isbeskă,



XVI, 

SBORULY,. 

De mami faue-o usaspiks 
E5 npin nsopi ami smbla: 
5 nătepea mea uea miks: 
Băntspi tsui ami desnika, 
Ii de ue mami înzlna 
Totă mai tape ami sbspa.



SBOnuLU. , 1 

„ES mami deac nn" la lsns: 
Ks Isuefepi. mami jska .: 
Uli kg stelele 'mnpesns 
Ile Kapnani m'ami legsna; | 
Dsmaseca nami mai sta i 
Yi mai tape ami sbspa. 

y 

Pispi, mspi, mi mspi stpsine 
IKiap ka esndslă le-ami smbla; 
Bapns n'ap fi nentpă mine, 
Kai opi &nde ami Bspa, 
Ksibsmopslă mi-ami afla 
IITanoi iap5mi ami sbspă. 

Ile. ksmniile 'nflopite . : :, 
Întpe flopi m'ami adina, : 
IIIi “m dsmbpsaile 'npepzite 
Ks-alte -nasepi ami ksnta; 
Ii nznină m'ami psssfla, : 
Ill'anoi eaprmi ami sbspa. 

La fepeastpa sksmnei mele - 
“Toats noantea ami ksnta,: 
Isus ksndă din nisspi gpele 
Jlentzlă ei ap pesslta,
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Hanoi ksndă sap. demtenta, 
Ami npini-o mami sbspa. 

Ilentpă uâla ge ?n sklzpie - 
Înmx netpeue piana sa, 
K o dalue melodie. 
Msngzepe că i-ai da;. 
Dopslă seă lami alina 
“Ilanoi eapsui ami sbspa. 

A tipanilop simnipe . 
„pin ksntspi mami înuepka, 
Sadskă la komnstimipe, 
Ii ss-i fakă a se "ndpenta; 
Ilap de ns, i-ami blsstsma, 
I-ami Iesa mi ami sbăpa, 

În fpămoasa Pomsnie 
Ksibslă mieă mi-ami ameza 
INi ks ksntesi de fpsnie 
Fepiuipe-ami penspsa ; 
Uli ksndă meapa bine-ap sta 
Ks-al meă safletă ami sbspa.



„XIX, 

PRIVIGHIETO AREA, Ă 

O, npisigitoape, 
- Dslae ksntstoape 
A Isi Dăâmnezeă! .. 
“Knni t de nlsuepe | 
"Bad dai msng'epe 

„ Săfletelai mes? 
- Ilsngi t5 ks săsnine, : 
Sa5 ms 'ngîni ne mine 
Kape nlsngă mepeă? 

O, npinigietoape! ksnts, n5 "maeta, 
Ki auel ue nlznge te Ba askslta,



PRIVIGHIETOAREA. 

N5 ksmBa în lsme | 
Este Bp'snă sksmnă nme 
Kape ts-l& dopemti? 
Ns ksmaa amopslă 
Ilatima mi dopală - 
Ii tă le simuemti? 

Ns ksmBa ka mine 
"Ilentpă oape uine 
IUi t5 mstimemti? 

“O, npiBigetoape! ksnt5 n& "nueta:: ' 
Mel we. nptimemte simte soapta ta. 

Neagpa koligie 
În însăfls yie 

Melodia ta? | 

Stelele te ?nlsnts5? . 
Lâna te deskznts 
De:mai 'noni ksnta? 

„8, auela kape : 
„Gemă de ssbjsgape, 
N5 mai notă lznta! 

O, npisigetoape! -ksnts, nă *nueta ; 
Iloate npe odatr de jsgă pomă sksua. 

2 Te iai libeptate; - ? - 
E5 ns amă dpentate; . .



PRIVIGHIETOAREA. 

„Oape ksmă tpiimă? 
-“T5, în natimi gpele; 
ES, în kinăpi pele; 

_ Kămă de ns mpimă? . 
de ne mai psmiîne 
„De azi nsn5.mzne -.:.. o 

| „Ka ss mai. lopim? | a 
0, npinigetoape! Ients, u5 "mueta; 
S5 anemă snepanns, nâte pomă sksna. 

8nă Pomsnă askults 
K5 dspepe mslts 
Apmonia ta. , 

ElS npea bine mtie 
Kz din kolinie 

"To Bpei a sksna; 
Ki mi elă dopeute 
Lanuslă ue-l& tpsdenite 
Sz noats sfspma. 

O, npisigitoape, k'snts, n 'nucta. 
 Esntsndă, de dspepe ne Bomă alina, 

O, npinigetoape! 
Fz-te păgstoape 
K'stpe: Dămnezeă. 
Ilpin a ta ksntape.



 PRIVIGHIETOAREA, 

Snsne-i ks "nfokape 
"K5 lanmzlă e gpeă; . 
Ks Pomsnslă nlsnge 
Ks lakpsmi de ssnge 

„ Mentpă dpentală seă, 
O, npinigetoape! ksnts, nă "nueta ; 
Dsmnezeă, de este, dpentslă ne pa da,



XX. 

DORULU ȚIEazi. 

*. - 

De meapa mea denapte 
Îmninsă de ssntslt &peă, 
De-a, soaptei 'kpsds napte 

„Ms ulsngă Isi D&mnezeg, 
Ilzuepile ks mine 
De felă ns se 'npoieskă, . | 
Mepeă ss stpigă îmi Bine: 

O! meaps, te dopeskă!



78.  DORULĂ ȚIEREĂ, 

Ne ssfepită mi-e Bsntălă - 
Opi de-snde mi-apă neni, 
Sslkată mi sekă nsmintslă . 
Stpsină îmi nape-a fi. 
A mepei mindpe sinspi 
Tlpin Bisă ksndă le npineskă, 
Ms skolă, stpigă în săsninspl: 

O! 3 eaps, te dopeskă! 

O, dzlue, indo: caps, 
Ye zile te-aă gssită! 

De săfletă te-a liusită, SE 
Al tă ssfletă în lsme 
Ssntă uei ue te isbeskă 
Ii stpigs Val tă nsme: 

O! meaps, te dopeskă! 

In mznile tipane.- 
Ts zilele-mi netpeui - 
UL în kămulite pane 

Dspepile-ui îneui, 
Aleurii tri săsnins, 

* În Isme p5t5ueskă, 
II: inima le-i nlivs 

De meapa ue dopeskă, - :
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Ile amspsta-ni kale 
Ssntă amtepngte flopi 
Ii ?n sinzpile tale 
T5 ai tpiste komopi... 
Ile toate le piseazr 

"Tei ue te nzpsseskă: 
Uli: stpigs ksndă ofieazr;: 

„O, meaps! te dopeskă. 

Dap Dsmnezeă e mape! 
Ii timnăpi Bop Beni 
Ksndă lanmălă tsă uelă tape 
De şine s'a sdpobi. 
Ile uepiă înk5 luemte 
Lăueafspă pomnneskă. 
„Pomsnslă totă tpsermte, 

O, neaps ue dopeskă!
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XXI. 

MĂRIREA STRAMOȘILORU, 

Inde-si timnii de mspipe 
Ai stpsmormilopă Pomsni 

Me măpeaă ks fepiuipe - 
Pssbsnsndsmi ne nagini? 

„Dpagi konii ai Pomsniei, 
Boi ue noate ani zitată 
Es ne kimmii. brtsliei 
Momii pomtpi a% nikată! 
Asksltani km sună bstpsnii 
K5 epaă ne atsnui Pomsnii,.



84 MARIREA STREHOȘILORĂ. 

Ksndă opdiile Tstape 

Nszseaă a ne kslka | 

Iiale noastpe sfinte-altape ' 
Se uepkaă a le npzda; 
Se skzlaă kz mikă ls mape 
Momii nomtpi. mi-i goneaă, 
Ksui a natpiei sksnape 
Le dat săfletă: mi 'nningeaă. 

"Ama, zeă, sn&neaă bstpsnii 
Ksmă ks se bsteaă Pomsnii. 

Bipaă Domni Pomsni odats. 

Tapi ka nimte îmrspari, 

Ksui k5 inims kspat 
Kspmseaă ne ai lopă fpani. 

A Kazauilopă tpsfie 
Mslte opi aă înfpsntată 
INi a Lemilopă msndpie .. 
Dese opi aă psminată. 
Kui ne-atsnui ne snsnă bstpsnii, 
Epaă bpazi ui tapi pomsnii. 

Stefană Bodz epa mape, 
Opi ue dsmumani pssningea;: 
'Iap Mixaiă Biteazslă tape: 
Nime ?n lsme ns-l& bstea, .



MĂMREA STRĂMOȘILORU, 

| | 
Kiap usgsnii în simipe ... 

" Bitejia le-admipaă, . 
Ii psnnindă a lopă mspipe 
Smilini se păurinaă. 

“S5b ama Domni, :snsnă bstpsnii, 
-K5 minsni f5eaă Pomsnil. 

Monastipile” zidite .. | 
De :ne-atsnvi msptspiseskă . 
Totă înningepi îmalinite 
De: nonopslă Pomsneskă.. 
ap mosilele ?nslnate - 
[este dealspi mi ksmuii, 
Snsnă l'akolo-să îngponate 
Kopnspi kiap de dămmani Bi. 

- Esi ne dămmani, snsug bstpsnii, 
Ilspspea-i -ă butea Pomsnii, 

“Totă Pomus ? n batalie e 
„Nsmele îmi kssta, 
Il dsm.:a sa petejie. 
Boepia ksnsta. | 
N5 'mnila fpate ne fpate, 
Ssb ksnsntă lz e boepiă, 
Ii domnea sfsnta, dpentate 
Ilpe nsmsntă ka mi în uepiă.
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Z5ă, ama, ne sn&nă bstpsnii 
K epa ne-atsnui Pomsnii. 

"- Apma, kpăuea ni _dpentatea 
Inimele 'usăfleneaă. 
Ne-atspnapea, libeptatea, 
Toni goneaă sa toni mzpeaă. 
Epa sakpz datopie 
Tlentps meap' a se lsnta: 
A se dăue 'n bstzlie 
IILal seă ssnge a Bspsa: 
Ama, ză, ne sn&nă bstpsnii 

_XK5 kpedeat ne-atsnui Pomsnii, 

Mii de mii de ani: de-ap tpeue 
De amapă mi de nesoi, 
N'opă nstea ka s5 îneue 
Ssnenipele din noi. 
Ksui stpsmomii din mopminte 
Noantea ?n nisspi ne monteskă, 
IIi-a lopă moante prmznă sfinte 
În nonopslă Pomzneskă. | 
[Ni upe kumă ne snsnă bstpznii, 
Bopă mai fi îns Pomznii.



XXII. 

RĂNDUNELELE PROSCRISULUL. 

Msndpe, negpe psndsnele! - 
Ye sbspani în josă mi ?n sasg? 
“A3 din sinzlă mepei mele | 
Bpe o mtipe mi-ani adssă? 
Bai? snă ană aksma tpeue 
De ksndă meapa namă n5zstă; 
INamă epnată în klims pene" 
IDi peui Bentspi m'at bztstă! 

„Bbăpani, m'sndpe psndsnele! . 
: Kntani ksnteuele mele.
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Ani Bszătă noi a mea aeap5? 
Ile-alolo noi a-ni penită? 
Ns-i ne-akolo npimsnaps 
Er uc-aisi p'ani pstiuită? 
Bai! ne-akolo ns e bine! 
„De ameea-ani emigpată! 
Ani fepită mi Boi ka mine 
De oki pri ue pat tpidată! . 
Sbspani, msndpe psndsnele! 
Spmani namii Mezei mele. 

! pe , i LEI : ! 

Ani nszstă poi-a mea kass? 
Ksibslă Bostps n5-i sfspmată? 
De ssb stpermnina-mi smbpoas5 
Nimeni n B'aă alsngată? 

“Bai! kssăua mea-i năstie; 
Bsdsnă este natslă meă! 
ES, fogită de tipsnie, 

În Spini tpseskă ks gpeă. 
Shbspani, skămne pndănele! 
Alsngegi nisngepile mele. 

4, 

Ani Bszătă akolo "n Neap5 
: Ai mel fpană, amisi, s5popi, 

“Ye ka poi în timnă de: Beap5 
Sbspaă neste ksmni ks fopi?



RĂNDUNELELE PROSCRISULUI, S9 

Bai! m'opă fi nisngsndă ne. mine! 
Kiui mi eă amă fostă Xsbită; 
TIli 'ntpe bani amă tpsită bine, 
Kssi la toni bine-amă dopită. 
Benini, msndpe psndsnele! 
Sopbini lakpimele mele! 

Au nszată a: mea gpzdins 
„&nde-o dats msndpu mea 
A nlzuepei ks nlin 
Ks nlsuepe mi-o *utindea. 
Ax! a msndpci s&genipe 
Al meă săfletă a5 smnlstă, 
ni tpeksta, fepizipe 
În enină Sa npefslstă !: 
Sbspani, msidpe psndsnele! 
Dsseni nisspi msndpei mele. 

Sbăpani, msndpe psndsnele! 
Ti de mepgeni, înanoi, 
Snzne-ni natimile mele 
La uei sc ns B5dă ne Boi. 
Spspi dălui de fepiuipe 
Yelopă kapi m'aă isbită! 
„Kagetă dpentă mi mal UBmipe 
“elopă ue-m'aă mpigonită!
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„Kale bsns, psndsnele! 
" Dsueni safletă mepei mele!



XXL 

"MUSA ŞI POETULĂ, 

O, konilă al kăretspei, 
O, amiue al înksntspei, | 

„O, noetă fsp de ksnsns! 
“e uz ai t5 Boc.bsns? 
Me-ai snsplită ts auea lips 
Kape nentspile 'n snip5? 
“e simnipe geme 'n tine - 
Kape o asksnzi de mine? 

O, noete! nz sita: . 
Knut ; asta-i legea ta,



MMUSA ȘI POETULU. 

Ns nezi ts natspa sfsnts 
Kape ssfletele 'nksnts; 
Kolo xolde poditoape, 

-Kolo pispi kspg5toape. 
Kolo flstspi jsni ka tine, 
IColo flopi mi mii de albine ; 
Kolo mai denapte-snă mmzinte 
Kape noapts epni ne fpante? 

O, noete! lipa ta 
Oape nă na mai ksnta? 

Nă peză 3 me sea ksmuie 
Tăpma, kape'ni nlase pie: 
Oile ue nask$ zbiepsndă 
Micii kapi fegă sbspdrudă ; 
N'azzi tă sms nsstopaurslă 
Întoncazs fisepanslă, 
N'aszi knele ue latpz 
Lsng5 a tspmei sale Batp5? 

O, moete! de-ai kznta, 
Snă nsstopis s'ap înksnta, 

„Naszi to kntspi fpămoase 
Ii konsepte-apnionioase 2 
Besela, npinigetoape 
N te 'ndeamns ss ksni oape?
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7. 

Ns-ni adsuc sofletă pie -n -! 
Msltă Boioasa uokiplie? i... 
A e stins fokslă în tine 
De niui ns maskslni ne mine?. 

O, noete! mssa ta, | 
Ilsn'5 kzsndă Ba săsnina? 

Ns te'nksnni ts de konile 
Kape 'nuenă a dopi zile; 
Kape în sinspi simmeskă dopslă | 
Fspr a mti ue e amopzlă? 

„A lop neBinoBsnie 
Ns-i destsls noesie 
Tlentps uela ue ?n simmipe 
Iloapts o dsmnezsipe? 

O, noete! de-ai ksnta 
-Msndpa ta te-ap kopona. 

Astfelis Mssa întpistatz 
K'sn5 noctă Bopbea odatz. 
Dap noetslă nlinge taue: 
ES ns mtie ue pa faze; 
ElS s5 teme l'a sa neaps 

„ Este-anpoane ka ss neaps, 
De mi ape săflet mape _ 
Dap ss ksnte nă e'n stape!
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În demept Mssa-l5 epta 
Esi noetslă n lnta,



XXIV. 

ADIO TA BUOOVIVA, 
Ymagiă familiei Xupmazaki, 

O, dslue Bskonins! te lasă mi înk' odats .. . . 
Ms *ntopkă kă întpistape mi nzpna ta s5pstă.. 
E& ms desnaptă de tine ks inima kăpmats :.- 
De-atste ssenipe ve nentălă mi-a dmnlstă.
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Ns este istopia me-mi, pine-aksm în minte; 
Eă sită ak&ma toate ue mti nramă aszită. 
ES ns mai ksntă epoii me ai ti în mopminte, 
Nini tpistele lop oase ue-ak&mă aă -nstpezită. 

Ns nlsngă es temulspi sakpe de dznurii înzlgate 
Snpe: bine-kspsntapea Isi Dsmnezeă uelt bsnă; 
Nisi tpiste monsminte de sekoli pzinate: 
“e glopia pomsns aksma înks snsnă. 

Pomsnii mti& npea bine ks gepmspile tale 
De mslte opi ne Stefană uelă mape-aă legsnată: 
Kui pekea, kanitals neste-a Soaenei nale 
Ilaksm montemte imnspi ue Stefană-a lsntată. 

Tpismtele pomsne mi glopia, tpekzts, 
O, ns, ns, n5 le its nonopală pomneskă. 
De-opă fi ssbt opi- ve jsgspi, de-opă fi ks gspa msts, 
Bztpsnii le Bopă snsne la npănuii lapi kpeskă. 

Ksndă opa msntsipei:Ba mai sna odatz, | 
Esndă tsuizlă libeptsnei semnalzlt Ba mai. da, | 
Ba miti, Ba ti -Pomsnslă ss-mi mteapgs a sa nat! 
Iatsnue ka makăma, noetslă Ba ksnta. |
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Ns ulsngă eă niui spsita ue npin dinlomopie: .: : (:::. 
Te-a smslsă de.Isng5 mama: uc-0dats d apztă, e 
Aksm mi îs ks mea, skzsnami: de-o tipsnie ---i: i: Me-anea de nlană „85 faks ronopălă t5ă -nepdstă. ... . i. 

De-âksm se skimbs timnii, mi în Biitopime: iii 
Dpentatea, libeptatea, npotektopi Bopă afla... | 
Ile tine,. Bskosins! nă te Ba nlsnge nime:... cuci 
„Snă niitopiă fepiue e .skpisă în kaptea ta. : 

Nanionalitatea, kape-ni .cpa psuits, :- Asa 
Alksma se demteants, mi. tinepii tri fii ai 
La glopia Pomsns, de ani însbomitg, 

“ Gsndindă mi-adskă aiminte k5 ci ssntă înk. Biă, 

E5 ulsngă, o -Bskosino!. kzui. îmi adskă aminte .  -.:; 
Ks ne-ale tale nspmăpi amă nlznst 'de mălte opi.:! i: 
Amă nlsnsă dar a mea Heap5 kă lakpime fepbinte,- ; --! 

„K5ui o Bedeamă ssb Jăo8lă- Vatsni 'anssstopi.. i ate 

Moldosa, bsntsits de-snă timnă f5p5 de lege, : 
Ms alsngs din sină-i mi ?n “Isme-amă pstzuită,. i 
Ii, ksmă snă flstspă loksl& ue-o poss îmi alege, .:. 

„Ama mi eă în tine Snă lcagsni mi-am gpsită, ii 
7
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Ax! sinsăsupezeve. sekoli, — ki sekoli mi se- mape. :;-. 
K'a fostă fie ue lsnz: tpeksts în dăpepi, — ci ai 
Ns mi-amă pszstă uspinnii ue ap ko. întpistape. :::- 
In meapa lopă sspmanii ei mag. găstată nlzuepi. : 

  

Konilă fps de msms, aneamă e fpani a ulsnge, . i: 
Uli mslmi amiui we noate ka. fpagii ms Xsbia; -: it 
Sspmans, sasplită în lsme, ks lakpime:de sânge -:: »:: 
Ilpinearmă nefepiuipea axclzi we uepmla!!: i! i zi: 

Pomsnă kspată la szfletă, a mepei mele soapts !: și: 
Hlzngeamă întps săsnine,. nlsngcamă ne înuetată, i: 
Ilsng6mă, nisngemă nonopălă lkape-l& Bedtmă ks I6pts 

» Atzte langspi gpele ue Pag maptipisată n tea 

Ilsngeamă, fiiinge skămne' de.moâpt scupate, ... în -: 
Al kspspa adio, nâi!. namă mstătă la. ec si 
Ilisngeaniă din: kăpănie familii întpistate i 

- De seuepea.'xolepei ue meapa-mi sasutspal: II 

Ilsngeamă! mi “ine- oape ms askzlta ne mine? ia 
Kz kape msngzepe dăpepea-mi' s'alina ?: Ti ă 
O, dalae Bskonins!. de nă epamă în tine, îi 
Ce-ami fi.f5kstă că oâpe? ue zile m'amtenta? .. a  î
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   Kndă Bsntălg de ameazs bstea, simuiamă ks zile ii 
Ks dzluele adio. avelopă we isbiamă ii 
E5 asziamă. o'monts kape senia la minei i oi 
De la azeca kape. în Bisăpi 0 dopiamă - -, ii 

„Kndă Bpe 0 nsszpiks Benia în-npim5Baps,, i... 
E& o 'ntpebamă de utie mepa din meapa mea::,'. iii, 
Aflamă o msngsepe. la natima-mi amap5; i îi ii Ksinte de snepangrkpedeamă ls-mi SN&nE- ca. . -. 

  

. 

lap ksndă dspepea, dopslă, m5 alsngaă din lsme - ..: 
INli ms dsuea ?n asksns5pi ss nlsngă' nemsngretă; ;.:: 3 

Ksndă m'apsnka ?n delipspi, dspepi fps de nsme; RER 
« K5ndă nentg-mi de s&snins nspea lz-i sfomietă; + ii 

Atsn'ă, atsnui, ax, doamne! ue delue sănenipe!; :.: ..;; 
Ilstea-Boiă ss vită oape?, 0! ns, .nă Boiă zita „i; tii 
Ms 3pm'spea: ne mine kiapă o' dămnezeipe, ;:: :.; ui 
Ye nz lass &nă sofletă de totă a. desnepa,.. » : 

Bedeamă ka ?n nanopams,' Bedeamă ne Isng5 mine „i... 
Ilspingi, amisi ue uepislă din: uepiă mi-i; tpimitea; i ci 
Simniamă ne nesimyite k5=mi. nepă opi ue. săsnine, :: îi 
IIli om fepise-o Elins spsita m fiuea. | . mesi 

sa s 

+



1% , ADIO LA BUCOVINA. 

„Epaă fiihne sksmne k3 ssflete de ngepi, 
Ye ku-ale mele uatimi msltă a5 komnstimită; | 
Kape-a5 npinită kg lakpsmi la ale mele nlsngepi. 
Ii toat a mea dspepe ks Bopbe-aă: msgslită, 

Epaă bstpzni se "n lakpimi sksldaă a mea simuipe: 
Tlatpiapkale lase Iskamălă lopă epa.  .. i. 
Tspinni ks simuatie, afla ?n nenoposipe. 

„Asel ue mepdea toate, mi kiapă ne mam sa, E 

Epaă konii -kă săfletă, kă inims "nsinats, 
"XSapi snepaă ka mine snă dslue Biitopiă;, 
IKapi nlsngeaă kă:mine o natpiz Insats . 
În noia întsmnlspei, 1ie-snă dpeimă săfepitopiă. 

O, nă se zits leshe minztele axele | 
de-mi stpsuspta fina pe pegisni uepemti ; 
Kzndă că ks a nica soapte, kă natimele mele, : 
Epamă ka o nzlsks în măn“ă  diaBolemti. 

- 

Adio, Bskoninz! te lasă, mi înk'odatz - 
Ms 'ntopkă ks întpistape ui jspna ta sspstă, 
E ms desnaptă de tine kă inima k5pmats : 
De-atste sspenipe ue nentslă mi-a îmulztă, ..



„POETULU ŞI MUSA+- 
mie 

' 

„4 pi 
i 

Ms îndemn: ss: ksntă, ;0, Mess. 
Ziui ss ksntă' hkomă amă; ksntată, . 

 IUi.s5 sită k5 ne-a mea băz5 | 
Amspimea s'a giskată? ':- 
Dap ns ms întpebi, isbitz, 
Oape amă nststă sita 
Bijeliea uea ksmnlits -: :::::: 
“e snepannele-mi: sfspmă? .: * 
“Ti kpeză.to ks de-ami ksnta 
„.. XineBa: m'ap askslta ?. +...
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„. Ziui k5 natpia ns nepe. i: 
“O, ns, nă! o mti% mi eă. - 

„Ba ea înks.dpentepi epe; 
- Kai ea kpede ?n .Damnezeă. 

POETULU ȘI MUSA. 

'T5 npezisi nentps-amea lips 
Biitopislă aspită, 
Dap ns nezi ksmă se pesfips 
Timnslg velă nefepiuită ? 
Laspile nentps mine. 

"No aă lokă, niui le dopeskă; 
Pomsnia ss stea bine 

EX la alta n gsndeskă.! 
Dap kpezi ts ks de-ami ksnta 
Ps 'n bine s'ap skimba ? 

He-mi ap5ui mănnii i tspme | 
Ks feline mi nsstopi? - | 
Ns nezi k5 că kalk& ne spme 
“&nde-alksmă n5 mai. sântă flopi! --' 
N Bezi flopilc-abstate 

"De al Nopdslzi Bsnt gpeă,: 
Ii snepanmele -nepdste: 

. Kămă ne sfimie mepeă? 
Ii dap kpeză ko de-ai kznta 
Soapta lsmei. sap skimba? 

Pi
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Dap tii 'ks:idea: bine . .... 
“Ka sn fslgepă din senină; 
UIi apsnks în săsnine” | 
Ile welă we-ape dops 'n sină. 

IIli kpeză ts ks. de-ois ksnta 
Pepiuipea îl Bois da?. 

Zisi k5 Pomsnia ape 
Ile uepiă înks steaoa sa. 

„Dap; o mtiă.... mi mie-mi nape 
Ks de-aksmă ne-a, lsmina. | 
Msmele Pomsne toate 

O apats la konii, | 
„Uli koniii nă se moate . -- a 
55 mo-apate Pai lop fii. | 

"Dap kpezi ks de n'oig ksnta 
Steaoa-i s'ap înteneka 24 

Mssa ne noetă askslts 
INli 'nueteazs de-a-lg uepta; 

„Eap noetslă ks mai mslts 
Ilofts 'nuene a. stpiga: 

„ Pomsnie, Pomsnie! 
Maltă ai ts ss ngezent, 
În aveasts agonie 
Întps ape te eset? :
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Aso, Msss, ns “năeta 
“Ile: Pomsni a-i demtenta! | 

- pri 

: 

- DCI e 

Pa Pi . 

E pi . , . „e 

„i e | 

A „ Pa 

- - , 
Na . - . e j 

j 

N , 

« i pur





a 

OUGETAREA. 

af 
ti 

KEsndă ssntă în singspstate - 
Msltă îmi nlatie-a: ms Issa _ 
Ile snă. jenă Issată: ne snate 
li sisbskslă a fema. .-:2 
“Lămea toat” atănivi îmi nape” 
„:Kămă ks fana mi-a skimbată. 
Atanti zikă:. o, kăgetape! .:- 

- Leagsns-m5 ne'nuetată,



108 | CUGETAREA. 

Din visbskă ksndă se prdiks 
Făms n nospi potitopi 
Ii se nepde ka nimik, 
Ka snă pîsă întpe-nlsnsopi... 
Bians, năme, soapts, stape, 

__ Toate 'n fsmă atânui le-amă dată! 
-'Totă ama, „0, kăgetape! 
Leagonn-ms ne “nsetată. 

Balzpile tinepeygei | 
Ilintpe ape amă tpekstă,. 
Ssnspspi ale pienei | 
Kape: amă sa5 amă aastă, 

- Abnui nă mai sent în stape 
“85 mb mis întpistată,... 

O, tz, d5lue kăgetape 
“Leagns-ms ne 'nuetată. 

Ta, zpeke îmi :monteinte -. 
Ns uitiă. uine nsietimopă, 
Il îmi-snsne ks tysemte 
Sksmna. neaps. ue adopă...-:: 

_. Pomsnia ?n demtentape 
„Din somnă. napkz s'a skălată. 
„O, fpămoass kgetape, 
- L&agsns-mi „ne "muetată.
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Ilpin asză mi se stpekoaps 
K'te-o pims ue-amă nepâstă, a 
III 's&sninspile-mi sboaps 
Ka _snă Bintă kape-a tpekstă, 
Mssa mea ue. moapte n'ape | 
Ka. din mopyui s'a demtentată... a 
O, uepeasks ksmetape! 
Leagrnr-ms ne 'nuetată. 

„Kiapă -amopizlă- napks 'mi zise 
Ks de mi m'a nspssită, 
Totă npin elă noiă fi fepiuc e 

"Ii ks amă s5 fi isbită, - Ie 
O konils msndpr nape | 

„_ K5 din Bisă m'a, demtentată,.. 
-0, npea dslue kăgetape! 
- Leagns-ms' ne 'nuetată.



XXVII. 

LA MOARTEA | 
- DOL, | | 

IM XE IRU, CAS EI A NE Uy* 

-Illsngi, o măsa mea Pomsns! 
Netps Kasimipă e moptă! 

"A spsitei kpuds msn 
La dssă la al mopuci noptă! 

„Blestem opi ue -dzpepe, 
Fsgi de opi se tpistă delipă, 
.D5 la toni o msngsepe, 
Însz ulsngi ne Kasimipă. 
Aideni fpani, aideni sspopi, 
Ie mopmsntă ss-i nsnemă flopi.



LA MOARTEA LUI PETRU CASIMIA. TU 

Hlsngeni, fpani, kă Izkpsmape 
Ile auestă jsne ue-a, mspită, - 

„Ile-auestă omă ue fie kape 
Ksnosksnds-lă Pa. isbită, i: 
El epa nentps „toni fpate, -. 

1:48 Biptămei se.?nkina, . . : 
Ilatims. sai psstate 
EIS în săfletă ns uspta. 
Benini fpayi, Benini S5popi, 
Ne mopmsntă ss-i nsnemă flopi. 

| Illsngi, o 'natpie ishitz!! 
„+ Dlsngă ne-snă fit isbită al: tră, 

Kapele 'n a ta spsitg. mi 
Kpedea ka în :Dămnezeă.. .: 
Demnă epa elă nentps tin: 

“i "A sa inime bptea: 
Nsmai nentps al tsă bine; | 
K'sui ne tine-te isbea. | IE 

:«Aideni fpani, aideni 55popi,:: 
- Ne mopmentă ss-i -nsn emă :flopi, 

Ilsngeni toni kapi-lă k&noamteni ; 
Illsngegi uei kapi-l% 'Stimană ; - 
Illsngeni, npsnsă kape p5 namteni 

„ „Ii B6i,. măme .se-i năptari!
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. Kasimipă ks bspbonie 
Ientps skoale se Isnta,- 
Elă dopea ka toni sz fie 
Bpedniui de natpia: sa; 
Benini fpagi, nenini săpopi, 
Te mopmsntă s5-i nsnemă flopi. 

„Illsngi mi t5, souietate!' 
i e'ai linss. de bspbani,. 

Ks kpagiă, ks fepmitate, 
Ilentps niitopă kemagi. 
Kasimipă.. „epa modelzlă . .. 

„„Mentpă tinepi mi bstpsni. | 
Kasimipă epa înelglă 
Lannslzi. de bani Pomsni. 
Aideni fpani, aideni sspopi. 
Ile mopmsntă ss-i irgnemă flopi. 

IIlsngă mi t, moapte tspbats! 
3 Daksnogi-s5 te: kzenti, 

Dakz Boea-ni blsstsmats 
N'ai nststă ss-ni stsnîneută; 

+ Kasimipă -epa o floape - 
:Kape n5 a mepitată 
85 o smălgi kă nekpănape | 
De ne-snă xspmE neninonată.
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Benini fpani, Benini sspopi, 
Ne mopmsntă ss-i nsnem Hopi,



  

XXVII 

LACRINELE,. 

M'ai Bszstă nlsngsndă, isbits ks pssnsnsă Pal t55 s&snină. 
Te-amă Bzzstă mi că ne tin'e lskpsmsndă ne al meă sint, 
Ilsusamă am'sndoi de-o dats, f5p” a mti de ue amă nlznsă. 
Îndoeala mi Amopislă napks ssfletelă ne-aă stsnsă. “ 
Illtii tă îns, Msndpsligs, dslue îngepă ue isbeskă! 
„e feliă nlsngepile noastpe întpe sine difepesks?. 
Lakpimile tale, dpagz, ssntă ka posa de ne flopi. 
Posa, saă e nlsnsslă nongii, saă e Iakpins de ziopi, 

5 _



e 
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Totsmi p5kopemte floapea ue de 'soape a mgsilbenită, 
IIli at&nsi floapea îmi psdik5 kânslă seg întinepită. 
Lakpimele-ni, ka, uri posa; adesă noate se stpekopă 
F'sp5 ka în al tsă săfletă ss se mine Bpe 5nă dopă. „Bnă kanpină, o fantasie, f5p5 a te tspoăpa,: 
Ssntă în stape a te faue de odata Iskpsma. | 
Lakpimele mele înss, skămna mea, de altfeliă ssntă. 
Ele ns se skspgă ka posa, n5 k5pgă f5ps de ksnsntă, 
Ele ?n nentami sta askănse mi de inims-mi se nină 
Ka ps5mina ue se afl5 întp'snă bpadă sa întp'snă nină, Fepslă tpebsi ss loncasks apbspălă în skoapua sa " TIi atsnui psmina. 'nuene ka fentsn' a uikspa. 
Fokă de natims kămnlitz tpebsi în inima mea 
Nentps ka ss fir n stape lakpmile a-mi ksdea. — -.. 

Mine, noim'sne, isbits, altă omă noate neă ishi... INtiă, lui astfelis este lsmea, ui din ea n5 IOi exui. Dap ksndă npe odats, dpagz, la eaxIsă te pei sita, Uli la bpazii-ae se veapks kiapă kă uepislă msn” a-mi da, S5-ni adăsi atsnui aminto ks odats snă bspbată, Kspsi ts jspai kpedings, nentps tine-a Iskpemată, 
LI



URANGUTANULU, 

Întp”o mape kolisnie, 
Snă faimosă Spangstană “ 
S'a "ntîmulată în Iami ss ie 

- Ilsptată do snă maplatană. 
De uei ue mepgeaă ss-lă paz 
El5 ne "nuctată pidea; 
IUi, de mi epa ssb nazs, 

Kztpe npisitopi ziuea;: 
„Oape ne avestă nsmsntă, 
Oameni saă maimăne ssntă ?4
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) 

„K5mă maimsnele se "nucapks 
Te noi-â ne imita, | 
Totă ama mi ci sc ueapks 
K35 nsusui a semăna, 
De ne noptă, de ne nsptape, 
De'la mape nsn' la milă, 
De ms sită la opi mi kape 
Îmi totă Bine ka sr zikă: 
Ks kzmă Bsdă ne-auestă nsm'sntă 
Oamenii maim5yue snt, a 

„Snii Bopă Fpannezi ss fie, 
Algii Nemni mi almii. Pau ;- 

: Ii niui ng Boeskă ss 'mtie 
K5 ssntă kiapă nimte ISnGIIĂ, 
Snii. sn&nă f5p5 pămine - 
Ks5 sentă nins de Pomani, - 
De mi că'îi Bsdg npea bine 
-K5 nă-să niui Spangstani. - 
Ama oameni ne: nsmsntă . 
Maimsni notă ss zixă ks sânt, 

. 

„Limba lopă nagionals - 
* Snil B5d5 .k5 mo. nopbestă, 

Ba susnă înkm ks în. skoals 
De npisosă o sokoteskă,: -
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"Ti ka limba lopă fp&moass, 
Kists lme amă smblată, 
Alts limb' apmonioass.. 
Niksipi mamă asksltată, 
Ama oameni ne nsm'sntă, 
Zsă, maimă „ze zikă i ssntă, 

“i. B5dă femeile "mpzlite 
K5 Boalspi neste oki. 
Ns mtiă: sent sslimenite | 
li le-i teams de deoki? 
Ns mtiă: oape le-i pămine | 
Fana "n Ilăme-ami apsta,: 
Saă kpedă ks ssb psls mai bine 

i. Notă bspbanii a-mi tpsda, : 
Z5ă, maimăne ne nsmsntă 
IIli femeile-aiui ssntă. 

»„B5dă în xaine stprlzuite 
"1 "Kămă ksiţina se Isfseskă, 

K'ndă în sdpenne smilite 
Tei mai mslni se tsasleskă. 
Of! akzmă mi- adskă aminte 

„KT 'ssntă sklasă în kămka mea, 
Ksui îmi mede înainte 
Soapta-'bsnz, soapta pea.
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Dap zikă li me axestă- nsmsntă 
- Oamenii maimzre ssntă. 

119
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ANULU NOU. 

Anslă 'noă ks nepsbdape . 
“Toni dopindă îl& amtentsmă. 
&nslă ne-altelă fiekape... ...? 
Ne 'ntslnimă mi ne sppsmă, - 
Fats nlekă mi eă aksma:': 
Jeapa mea a 0 5pa.: . i 
Sepiosă, fiindă kr glma 

„Mle mslni noate. s&nspa. 
Msnagi, msi! 
- Btpigai, 7 - 

Fpani! 
Xzi! xi! !



124 
ANUL NOJ, 

S5 dea .Dsmnezeă velă tape - 
Ils la anslg Biitopiă 
55 Bsdă 5nă komspiă mai mape 

» La bietală Iskzitopiă. 
IUi gendapmslă s7 ns nie 
Ka ss-l5 bats n kasa sa, 
ap nosesopslă sr fie 
"Onpită de a-lg înkspka. - 

Msnayi, msi! 
„Stpigani, 

Fpani! - 
XI! xzi! 

- 85 dea Domns ?n tpibsnale 
Totă mai bani jsdelkztopi, 
S5 nă s0 mai ia mapale. - 
De ne la jslzitopi, e 
Intepesălă să linseasks 
Ii xatspslă! dintpe toni 
Ii anoi sz se foleasks  . 
K5 ssntă nobili. Natpioni, | 

Msnani, msi! E 
Stpigani, 
Fpani!. 

XTi! xi! -.
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S5 dea Domnslă bsne skoale. 
Sr se faks 'n agestă ană ! ! | 
Ile la sate uri okoale - 

„Tlentpă fiii de nspană. 
Ka ss mtie mi mspanslă: '. 
Krtă bipă se ksnine-a da, . 
Kste. zile ape anslă: 

„Ii se klaks a lskpa, 
Msnani, mri! 

Stpigani, . 
Fpani! 

X5il. xzi!. 

S5 dea Domnslă ka stosapii 
"S5 "nueteze de-a jska, 
Saă sm cass ka tilsapii 
Ile la dpsmspi a np5da. 

"55 se nzis dape mape 
Ilentps kspaile de jokă, 
Ii o dpeantz înfpsnape 
Ilentpă uei we popă nopokă. 

Msnani, msi! 

Stpigani, 
Fpani! 

ÎTI! xi!
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ANUL NOD, 

Ss dea Domnslă.ka ss Bie 
Timnslă ss ne "ngelenyimă. 
De-a lzksălzi nebsnie 
S5 n5 ne mai stsnsnimă, 
S onopsmă ne uela kape 
Ape săfletă mai fpămosă, . 
Eap5 n5 ne uel ve ape 
Toptă mai bsnă sa mai Isksosă. 

Mnagi, msi! 
Stpigani, 

Fpani! 
Îsi! xzi!



a 

LA EA. 

Daks ale mele | 
“Bepsăpi smspele 

Apini ap anea; 
Ele” de la- mine 

„Ap fegi la tine; | 
Ns le-ami mai minea.
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Dak ale mele 
" Skspte nepsspele 

Ap nstea sbspa; 
Ilpin a ta ksssn5 
Saă npin epsdinsns 

Mepeă ap smbla. 

Dakz ale mele 
Bepsspi dpgsnele 

Apini ap nspta; 
Ele-ap sta în kale 
Gpaniilopă tale 

Ii te-ap desmepda. 

Dakz ale mele 
“Bepsspi mititele 

Ap asea apini; 
N5 ni-apă mai da naue 
“Ii 'ntp'o zi te-âp faue 

De amopiă ss ini, - 

7
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GHIRLAND'A,, 

O giplands-mi tpebii mie... 
Ka ss notă ss mai tpseskă, . - 
Ss mai it la peselie. - 

"Uli nians ss simmestă, : 
Dap giplands îmuletits, 
De fesioape noeskă că, 

Ksui mi-e înim' amopritz :.! 
Ii kiap scakz "n irentală meg, 
“line noate.a mi-o da? :.. 
Kmui că dălue i-0ig Isnta. 

*
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" GHIBLAND'A, 

ă Koniline tinepele! 
Ye totă stani mi Bz simini ? 
Lăani dalbe flopiuele 
Ii giplanda-mi îmuletini. 
Tlsns ksmuzlă e în floape,.| 
Ile. Amopă înkănănagi ș 
K'sui ka mine floapea moape 

„Ii de. dopă o ss oftani, 
“ DUi ksndă flopi ns Bei afla, 
La -giplande. Beni nisa. 

. 

“Iste, iste, koniline! 
O giplandz-mi îmuletini; 

„Ka-ale nBoastpe dălui gspige 
Nodspile le shi. 
Ie konilglg welă sbspdatekă 
Ye-Amopă lzmea îlg nămi, 
K5 snă .ksntekă. nebănatekă 
5 Voiă faue a peni, | 
Boi giplanda îi Beni da 

„li că pom p'oig lsnta, -- 

Lskpsmioapa 55 zimbernte . 
Lang sn5 tpistă No-ms-sita, 
Okizlă ape le mpinemte | 

„Fave mintea-a kăpeta.
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- Tpin:somnă ng Bi se apats. 
Niui o zmbps de Amopis? 
A5 nă-i timnălă ka ss bats 
Tlentslă Bostps simnitopis ? 
Ax! ksndă flopi n Beni afla, 
INi Amopisaă Ba sbspa. 

De simi Bpe o dspepe 
Lrkpsmioap6 adănani ; | 
De 85 tpebzi msngzepe 
„La Ns-mr- -zita Eptagi; +. 
O dspepe kntă de mape 
Lkpsmioapele-o “alin& 

__N&-mz-zita: dălue nape 
Ssfletelopă uc sssnină. 
B5 gpshini a le-adsna - 
K5i ka msni nă le-pi afla. 

„Mai Lazi mi Biopele, 
Mai lsagi mi Kpinimopk, 
Lsani Pose, Milkmshele, 
Lapi fel de fel& de flopi. 
Uli Iesntagă ka Beselie 

La giplands îmnletindg; . 
Ksui ka msine, uine mtie? | 
N5 B5 Boilă pedea zimbinds!
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* A 

i înveta 
Bai! mi eă n'0iă mai ksnta! 

Ii ksndă poi Ben .



“XXII: 

“PE ALBUNULU 

MOARĂ x... Dac. 

S5 skpit uesa ne tine, Albsmazle isbite! 
Ile alba-ni foimoaps5 S5 N5nă inima mea; 
55 te veteask'o dams în oape fepiuite, | 
IIT'anoi ka ne-o nimik în Istspi s5 te dea.
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Ei bine, Albsmă dpags! ss utii dap tă a sn&ne. Ka fostă odats "n le 5nă omă nefepiuită, 
Ilpe kape sătepinna Pa 'mbstpinită de jsne- 
Ii k'spai nisi o date Bpsita n'a zimbită. 

S5 suzi, Albsmă isbite! ks Blaga sa ne Isme 
Auclă omă a tpelsto gsndindă, isbindg, snepndă, F'rp'a păga ne soapt5, s-i dea: pe snt altă n5me, “De kstă ks nenipă meaps, el a tpsită Iskpsndă. 

55 snzi ksmă ks dspepea, amopslă mi "ntsmulapea, "Talentslă noesiel în ssfletă i-aă adssă, . 
Uli ks o dats ?n BiaND aB5 ui lkătezapea - Ss zik ks aiue cl& inima mi-a SSE, 

IEI _ Umapooisată).



XXXV. 

PARÂDISULU  PERDUIU 

- DIE ROBELICABIR, 

[Fragmentă din Cartea VII.] 

. .: . . +. . .: 

“epislă nopnile "mi deskise mi se auzi sondă -.:.: i: 
Ale lopă zsnoape d'aspă; atsnui se poză ipekndă 
Al mspipei vepeskă Pege ks-al seă snipită mi koBzută, - 
Ye penia ka 5 kpeoze lămea mi axestă nprisntă, 7 

Tlpe ale uepizlsi mapgini, el& onpindă-se a 'stată, * 
IIPa npinită de sgsă abisulă velă adrnkă nemssspată;. - :: 
Fsptsnatekă ka o mape. mi. sslbatekă fepiosă, dt 
Psskopnită de opi ue Bzntăpi nsuz 'n.fenda-i negsposă,-
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Smfisndă Balspi mapi kstă m5nnii, gata a se aBsnta Ilsn” la epispi,. ka- ss Noats nolă uri ventpă-a lkonfsnda. »T5egi, palpi tspbăpate! “naue Mie, lapgă abisă! »Inuetară opi ve diskopdii!« Dămnezei-Ksnsnts-a zisă, | Elă aiui ns se onpeinte; ui, kz apinile lopă ... Xepăaimii Săsninsnds-lă, nlină de glopiz, în sbopă, Elă intps în avelă xaosă-mi în lomea ue pa. Ilzn'-atnui ne "nfiinmatz ; de denapte îl. spma Onă koptepis mspenă de îngepi, menini mi ci a sedea: Lamea asts minsnats o-atănui- Domnezeă fzuea, Ponile zele-apzstuape elă atănui a zisă de ag stată: Îea în msna sa komnaszlă ve fgsese npenzpată În etepnală seă tesa5pă, mi k5 dsnsală demapki, Mspgini lsmei mi la, toate kzte le înfiing3 ; Să nîpfs de komunasă el& nsne “entpslă lsmei însemn'sndg, Uli, în adsnuimea ntinsz velalaltă B5pfă întopksndă, “Ziue: „Llz akolo “ntinde, tg, vipkonfepinna ta, „Lăme! ui axeste m5pgini 85 .aibi lkstă Bei esista.« . Dămnezeă l'sng kăB5ntă singspă astfelă “epilă a kpeată Astfelă a kpeată Ilzmsntală de sti “n acpă lemsnată,. ŞI Dap matepia infopms ue n demeptspi P5isuia - S' afla înk'5 "n întsnepekă ; negpe noni înkz domnia, -  Atânui ale sale apini Suipitsls Is Dsmnezeă .: | "Le-a întinsă ka. 5nă -uspinte peste SniBepsălă. seă,.. „Uli Biptăte mi Ezldsps de Biauz a săflată | “Ilintpe masa, uea flzids ue fiinm! a fostă Isată PI ia Ins tina infepnals, aepslă velă: stpiksuiosă, „Ie se onsnea. nieuej, le-a npeuinitată. el Biosă.
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Atsnai. lskpăpile kape snslă ka-altslg semna, 
„Le adsns la olalts, a” anoi ks săflapea sa 
Ilsne toate "n psndscals: fis kape globă apă | 
“entpală seg; nsmsntălă însămi balangată ne ventps-i fe, 
Dsmnezeg.a zisă: „Lămina s5 se fak!“ pri ziksndă 
Astă lsBznlă, atănui Ismina, întsnepekslă snspesndă, 
A "nuengtă din opients-i uclă înaltă a se ini 

„Msndps, limnede, kspatz, — ianoi a kelztopi = 
Ilintpe negpslă întsnepekă, risn” 'atenue domnitopiă; 
Inoslits întp'snă nospă sfepikă mi stpslouitopis.- : 
INli în auestă tabepnakolă kstE na timnă clă a mai stată,. 
Soapele nă epa înks: cpa înks nekpeată. :*  » 
Dsmnezeă Bszs lămina, mi fg foapte mălusmită ;.- 

Ks-ală seă. opdină .npea uătepnikă, el atsnui a desnspnită 
Ile Ismins de "ntsnepelă: n5mi- ne lsmins Zi, 
Eap ne întsrepekă. Noaule, iv al: lopă - tepmină msspgini. 
Ksndă lsmina 'ntsia oapr s'a pozstă: la p5s5pită - 
Snspesndă neppslă: întsnepelkă mai: vea mtri zi sa inită,. - » 

“ 3 Xopspi îngepenti în mepizpi toat zioa aă Isntată. 
Bszsudă uepislă ui nsmsntslă a lopă namtepe: a%:sepbată:. 
Is. stpiespi de bskăpis snisepsslă aă smulgă; . : 
Ale lopă xapne. de aspă' întonsndsle-at. fostă i. 
Imuspi: dălui.. m'apmonioase Isădsndă npe Dămnezeă. : 
Ls5dzudă fantele sale, Irsdsndă snipitălă seă. 
Ksndă a fostă ea, întră. seaps că upe Domnslă aă ksntată; 
Kandă. fă tea "zi dimineanz ks kzntspi. l-a: Isădată. 

. „Dămnezeă. mai zise iapsui: „Anelopă! ns: desnspnini ; 
»Fipmamentg ntpe Boi fie, mi Boi îmnpegispă-i fii!“ -
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Ii emita Fii mamentslă dintp'snă acpă limnezită, | , | 'Tpansnapentă, lkăpată la 
În “ipkonfepinr5 'ntinss msn 'snde dipkală seg Faue bolta, ea, konnekss ; mi atsnue Dămnezek 

e poa, diafană mi P5SuDndită 

Desnspni anele n. dos: nele ue n vepizpi stag 
SR 

, N 
. ) Altele kape ne Slobspi ni ntpe acpă poz daj: Kzui, npâkăm: este nsmsutslă, tots de astfelis Domnezeă. Fals lsmea peste anc, kape diplkslz mepe, i. Intp'snă Oveană npea mape de kpistală,- ni densptată -.: De desopdinea ue fese în xaosslă tspbspată, — Ka ns kămua sr se stpide 'npin Bcuinmtatea sa Asts lsme n055, kape aksmă se înfiinma, - "Dap kpeată akm usmsntălă, epa înkz "nfemăpată In ale anelopă. sinăpi, ka 

El n5 se Bedea; ouăanslă 
sn. fotă Npematspată ; 
kg &mezitatea. sa - “ea npolifils mi kalds înadinsă în Si5p5-i sta, | Ka ss dea feksnditate astsi globă ue-a fostă menită A fi msma uca komznz : astfelis Doanslă a noită. Atsnui Domnslă capsulă ziue: „Anelopă! B5. adănaj „Boi, auele de ssb Yepisp 

+ 
i: 

i! de-o napte akămă Bg dani, :. UIi usmntslg S'apate.“ De îndats sat B5zstă | 
3 

“Mongii înks jeni ka npsn 
Ale lopă sninspi -nlengne 
Ale lopă kanete nape ks 

uii ue atsnuii sapă fi nzskată: 
N'5n la nopi se psdika; 

la epispi se “nsinaă. Dap npe kstă de săs Supe “epi5pi, mănyii nalni se întindea, Ilpe atst în josă întinse ui lapgi nzi se deskideaă ; "Bzi menite ss npimeaskz 
Uli npin cle ss viplksle o 

anele, în sinulă lopă. E 
pi ue &nde seag isBopă,.. -
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Anele atsnui în ele pesele Sapanlc, potindă. 
Ka ninte bălbsă de por npeste uslbepe fogindă, | 
Ilapte din aueste ane p5diksnds-se fopmaă . . 
IIspegi de. lpistalg, saă msnte- askănită înfia iuraă : . 
-K5 ama iămeals mape nalspile sat mimlkată i 
Ends aă aszită komanda kape uels de sssă a dată! 

Ilpeksmă. ksndă tpomneta ssns, apmiile nsozleskă |. 
Lsngs ale lopă stindapde, kztpe kape se lineskă, 
Astfelis anele în nalspi neste. Balspi alepga | 
*Kape înkotpo sr afle în totă lokulă lalea sa. 
JI fsueaă topente penezi ninlpe -Bsi uni nintpe stznui . 
Eaps npe ksmnii întinse .ptspi line mi adznui. 
“Ssb uzmsntă aueste anc, f5p5 a se "'mnedela, 
Niui de netpe, nisi de. dealzpi, lkape?n kalea lopă. ap sta, : 
Îmi fală dpomslă opi ne &nde apă soi a pstrui . 
Pssbstsndă opi kape pspmspi ue 'naintea lopă apă fi; 
Epa npea &mopă, ksui astfelis psndise Domnezeă. . 
Ka nsmsntslă ss se faks sekă ne din Isăntpulă scă, 
Esuentsndă aveste. malăpi &nde astzzi se stpekopă . 
Mspile uri aste pispi ue tspeskă koptegislă lopă.. 

Avestă element; atenve. /lomantă Domnslă l-a. nămită, 
IIIi auestă clemteă m mape &nde anele-a snită. 
Dămnezeă l- -a n5mită Jape; mi atănue că pszindă 
Kzmă ks ce-a fskstă e bine,-a zisă bine- kspsntendă: 

„„Ilpe: nsmsntă s5 se npodsks eapba kape-ape flopi, 
-„Eapba ape ape ep'sne, apbopii vei poditopi, | 
„Uli auele nlsnte kape aă ssmsnna în nsmsntă; . 
„Fie kape*s5 s'apste în felială scă lal mes Iconsnt!“
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A Bopbită abia, aueste, mi nsmzntels (ae epa - Aa Ilemsnă, gol mi selă atănue) a mi însenstă ada: O fpămoasz capbz ape neste totă a konepită Fana sa kă o Bepdeans minănats la NpiBită. Atsnui niste felizpite învensps a 'nflopi INli kg fene Bapiate sinzlg seg a-lă' eseli, “Dans ele, Bina Bici emindg penede kpeurtea | TITI nflopindă. ne Isngg dznsa stpăgspii se l&nointea ; Kăpkbeta uea smflatz ka pentilslă se tipa; Ilaele de SPTă în floape ka soldaui "n kemnăpi sta; Mspzuinea Smilits îi nlcka kpemtetă. *n Josă “ Miau da msna' kă-apbopelslă lape P5szpea 'stăfosă, . Astfeliz, snslă dăns altsls, apbopii. s'a P5dikată, Fie kape deus felislă ue natips i l-a dată; Întinzsndă ale lopă pampi maestoase. apstaă Flopile mipositoape, fpăktele kape nsptaă, -. - Dealspile se ămulsps de n5dapi uri kodpi mapi, Bzile ne la sopgente de îpămonmi uri demi tsfapi. Se nspea akămă nsm'sntslg fepiuită Iskamg vepeskă, | N “Snde-aă A. ustatg npea, bine opi ue snipită îngepeskă S5 netpeakz n fepivipe, ss tpeaskz ?n mălmBmipi IIli s5 dskz. o Biaut de IlSuepi în nzlsuipi, Înss npeste nsmsntă înls Nloaea, wa fostă pospată; Nz epa niui sng omă' kape ksmnzlg ST-lă fi kăltiată ; “i &mopi abapi de. pos5 de ne nzi se P5dikaă - Uli 'mtinzends-se ne nlaispi toti nsmzntală îlă zdag. Toate: nlsntele mi toate epbspele (de-a kpeată. Dsmnezeă maj înainte de a le fi semnată



.. 
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“inesa) la snă sofletă de pian, mi kpemteaă : 
Ilpe tslnina lopă sea nepde saă ne kăibală ue anea .. „ Dămnezeă ele kpeate n asea zi le-a anpobată, Îngepii zioa a tpeiea npin ksntzpi o as sepbată. 
Ielă IIztepnikă eapsmi zise: „Ile sepiă tpebse a fi... »Kopnspi de Isminz, kape noantea 0 nopă desnspni „De zi; kape totă odats opt sepni a însemna RR 

„Stagisnele mi lkapsălă. anilopă ue Bopă nssa; | a 
„Ka. foklii Bopă da Ismin5 pegslată neste nsmsntă:, 
„Astfelis ss spmeze cle- npekăm zik kă-al meă kăBsntă!“ „- Dămnezeă popbindă aueste, de odatz a fskstă.. Doze kopnspi lsminoase Ik 5nă kspsă neabutstă. o Onslă ue epa mai mape, menită zilei -paze-a da, .. 
Altală, mai mikă, f5ps paze, menită noantea-a lsmina, . Ili feks înfânte stele.npe uepeskală fipmamentă 
Snpe a lămina: n5msntălă, auestă globă indenendentă;. 
Snpe a pegsla în kalea lopă ne. noante mi re Zi IUi lsmina de. mtsnepekă ks-al 'lopă kupsă a desnzpyi. 

| Dămnezeă, npiinds=mi- Iskpslă, " fanta mape, a Brz5tă - Kămă k5 we-a lpeată e bine. EIă de-o dats a fokstă,: Soapele, kape atsnue nă epa npea lsminosă, 
De. mi întpe alte kopnspi epa el& uclă mai Isulosă. ElS ne Ina globăloasz mai ue pm a fopmată: | IUi 'n mspimi de toatr mna npe uepiă stele-a semnată, L55 ea mai: mai mape napte de lsmins, kape sta. . Întpg al că tabepnakslă atsnui fap' a-lămina; 
Ii o stpsnlsnti în sfepa soapelăi, kape: npin nopi 
Ilpimia likăida Ismins ue s'afla înkz în noi, . |



. 
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Astfeliz Soapele ajsnse, Boindă bsnslă Dsmnezeă, A ginea mi,a da paze lsmei din nalatală seg. „La elă, ka la o fnut5n5, uelelalte stele ping: 

Ii planeta diminenei ping totă la cls ri ea De-mi- npimemte-a; sa l5mins ; altfelis” paze n'apă aBea. Ilpin nlsuepe sai Boings aste stele îmi mspeskă Mika lopă nponpictate, de mi okizlă omeneskă | 

De npimeskă a lopă Izininz, koui clă de lsmins-i nling: 

„De denapte miui le pede. Domnslă zilei, glopiosă, Sapt la opientă-i, m opizonă 'ntânelosă, Il ămnls ks-ale Izi paze, de odatz stpslsuindă, - Ii upe kalea sa din sepizpi, neselă supe anssă nsmindg Dsus dslsca mptspipe kape el alem anca, 
Klomuele mi lkpenăskslzlă înainte-i danmgea. . i Mai nsuină stpslsuitoape, dap de weca napte, sta, . Ilpe auelami ninelă, Ina, — kape îmi îmnpămsta "De la soape-a. sa lsmins; mi ?n avea distan a stată,- Ka o snikslz de soape, uznz ue a înontată, Atănui mi ca lsminsnds sapsti' la ps5sspită, Ii ne osia uepeasks lspsslă sc& ini-a: îmnlinită :. În al ci nontspnă imnepiă ka peginz ea domnta Îmnpesns k5 o mie de lsmini ne Ines ca, 

Ni ko “rii de mii de stele! Elc-atsnue sa inită Ssmsnzndă sksntei de aspă n emisfepzlă smilită, Kape, Nenipă 'ntzia oaps se -nedea aksmă opnată - : K5 lsmzuspele-anpinse -ue-a sa. bolta Isminată, Însepapea m ipipea zopilopă de-a natpa zi - Înggepii atenua. sepbaps. |
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| - „. Dămnezeă eapzuui Bopbi, . 
„Ânele s5 'ngincpeass, nemii, kpeatspe pil! : ia 
„Ilasepi ks apiri ss sboape npe nsmsntă, npeste ksmnii 1“ 
INi atsnue se kpeaps k' snă kapsntt Dsmnezeeskă 
Mapi. balene wanimale e înot& mi se tipeskă,. 
Toate ele uele ue în anc, în: Piă, Mape mi 'Iznopă 
Se npodski ne toats zioa dans felispimea lopă. . - 
Iasepile 'napinate tot$ de astfeliz Saă kpeată,. .- 
Fie-kape din felislă kape Demnezet le-ă dată, - 

“ Dămnezeă Bsză aueste l'snă okiă peselă, bsnă mi bisndă; 
Anpobs a sa Iskpape ura zisă bine-kypsntendg: | 
„De ak&ma înainte kpemiteni mi ns înmălniră ș 
„Boi, auele ue în Mape mi în Pispl Iskoigi, o. | 
„Le smuleni de felislă bostp; cap noi, mele we sbpani, ., 
»B5'mălnini „npeste nsmsntslă ne-ale I5p5i pspmăpi stai! | „ Atsnsi, mspile ui toate anele. ue kspgă saă staă, 
Stpsmtopi, golf&pi, pispi, lakspi, dsns Bintălă kape ag. 
A5 simyită mimkîndă în ele ka în nimte fopnikapi 
O mslnimie. fps nsnspă de nemti misi mi de zrernti mapi, 
Kape ks ale lopă apini mi ks solzi Isuitopi 
Lăneks ssb snda. pepde ka fantasme ne ssb nopi. 
Fskzndă gpsne npe s5b anc, snii stas tot psmegsndă : Epbi ue kpeskă. în fendslă m5pei; aluii penede fsosndă 
Ilpin snelznue de kopale fama anci peseleskă, * 
Apstsndă în giokă la soape: solzii lopă :kape lsueskă!.. - 
Algii în ale lopă skoiue, stat“ Pamteantis linimtigi -.: 
Omeda lopă de-mrnkape ka ?n setate adămbpini, -- 
Beselii Binei de mape mi Delfinii kokomani +
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Ilpe al mspei lsuiă salts, stîndă npe snde legznani; 
Hemti de gpestate mape, tsslindsse npin f&ndă 
Miml'5 la o Bijzlie oueanălă uelg npofendă. 

„„-Akolo Lesiatanslă, kpeatspa ea mai gpea 
Te-a nztstă nătspa faue, mpeste-abisă se întindea, 
Ka snă etepnă npomontopiă ; ksndă dopmia saă înota 
lpa dara Isi gpeime ka sn& uspmă ue sapă mirmka,; 
Spekile-i zpiere „mapea 'ntpeags o sophia 

Uli ne nspi afaps iapsui pessflsndă o asBîplia. 
__Întpe gsăpi ur întpe malspi snde. adsnostă- ppseskă 
Iasepile sbăpstoape, mii de kzibspi se &pzeskă; | 
Akolo se snapge oslă mi sc psdă tpemspstopi 
Ilzi golani kape ne 5pms. fakă apini de sbopă în nopi,. 
TIIi însinîndz-se în aepă mins mi desnpenseskă Aa Astă nsmzntă se din nvlmime, ci ssb nospi îl& npineskă, . 
Ile înalte stînyi pinoase mi ue vedpi gigauternti, 

„Bepze, Bsltspi îmi fală kăibspi ka în pegisni uepennrti. 
„Snele. a-lene- sboaps' nintpe acpă nisindă ; 

Stagisnele-anzale npesimninds-le nopneskă 
Kapanane-aepiene ue la timng kzistopeskă - 

Altele mepeă totă &psmads, altele mepgoă mipăindă:. 

„Ktpe lokspile snde, dnz felispimea lopă, 
Ele notă fip? de nenoe: ss tzcasks mai suopă. | 
Ast feliz bepzele” "nmelente în totă anslă tpekă sbspsndă . - 
Kzitpe alts weaps D055, Hene m aepă semsnsndă.. 
Alte mai mspznte nasepi toats zioa uipineskă, 
De ne-o „pamăp5.-ne alta sbspsndă kodpi mneseleskă: 
Ksnts 'n kpîngăpi mi săsninz, de ks scap5 nsn5 n zopi,
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Tinepe lepntspi ui imnăpi, Besele npinigitopi, -..- | 
„Alte nasepi iaprui skaldz, ks &ng acpă. maestosă, 

Tlpe nipae mi npe lak5pi, nentslă lopă auelă nsfosă: - 
Msndp5 ka mi o pegins, Lebsda, kg gîts-apkată, ri 
Kz-albe apini înnestits ka k'o _mants de muspată, 
Sts ne snde mi se mimkz, zioa noantea nn ?n Zopi; 
Kiste-o dats las ana, koui în nlae &ne opi 
A npini de s5să nsmusntelă. | | 

Ş „i Alte asepi. capii: santă . . 
Ye .ng: “notă ka sn tpacaska; de kstă ne sskată nsmsnlă 
E kokouslă kape urtie din instinktă a. ansuga - 
Opele tskste-a noncă npin ninznda limba sa; 
INI Ilssiălă avel& mîndps, lkape este adopnată : 
Ks o koâds stpslsuits, neste kape-a semnată, 
Dsr al ci kanpină natspa, minnatele kslopi .: : 
Ye se Bsdă în kăpkubee mi în stele ui în sp... 

Astfelis atănui zioa toats nemti ?n ane at srltată , .. 
Tasepi a5 lsntată în aepă... zioa-avinyea s'a sBpbată ! 

În finită zioa a mesea, uea mai de ne 5pms zi 
| A kpeanisnci, m5ndp5 mi m5pcags sc iai. 
Dsmnezeă a zisă atânue:* Ilpe nsmsntă eă 'mai noeskcă + 
„85 se nasks felizpite animale ue tpeskă ; : 
„Tepme, bestii. mi pentile, fie kape ?n felislă segle .- :- 

“ AskăltendE atent nsmsntelă opdinălă Isi Dmnezeă, - 
F păktifepă-i sîn& de-odatz mii de kpeatspi nssks: | 
Toate 'ntpegi, bine fopmate, npeksmă Dsmnezeă. ueps.: 
Din nsmsntă ka dintp'snă fapmekă, de odats saă skălată 
Din ksmnii, din mănyi, din tofe, ka lkăm sapă fi demtentată 

- 10 -
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Xiapsle uele: selbateui, iui kolo nspeli mepesndă, Bitele uele domestiui, tspme tpme nsmănsndă, 
Isi se pede. o gisnksns kape s'a îmnedelkată 
De snă MONIOpois ue m kalec-i stabilr sa "nfsnimată, . Mai înkolo snă Le pomă, ue se Spensnrs mepeă 
Ka sr eass de ss) stsuk snde s'afis kopnălă se, IIIi s'aspsple, ka kzndg sar de-snă lannă uc'l a fost legată, Skstpsnds-mui săpa koamz, mi ninzndă. la snă tspbată; Snna, Tiepslă, Leonapdslă, ka mi Ksptiga emindă, | Sorplă mspsna "nbsksgits ne de-assnpa lopă măgindă, . De ssb nspmăpi se prdiks kanete k5 pamăpi map, - -: IIi în toat a lopă ms5ndpis p5sapă Yepbii că făgapi. EE Bexemotslă gposă mi mape, din romontelă seă natală : Abia noate ss-mi deskzpue lkopnălă seg uelă kolosală, „ Oile uele Isnoase, mieii lopă ue ?n kprngspi sapă, Kanpele ue mepgă pesleme, kiap ka nlsntele p5sapă. Kpokodilslă, Kalslă Mspci, stat simini mi popă a rmti Daks ana sat mzmntală le c dată a Iskzi, | Totă odatz se npodzse, ka npintp'sng înksntsmsntă, Uli totă felislă de insekte tspstoape npe nsmsntă: | Snele, ks apinioape, Sspindă de ne flopi ue flopi, - Msndpe mi imuestpinate ks tot$ felisl& de leslopi ; Altele de alts fopnr, lăng5pene, miui. ini mapi, PR Se tspesk& npe ephi, npe tsfe, npe tălnini mi pe tsfapi. Mai sută snele ka mepnii, lkape se *nkolsueskă | Uli fzp' a anea niuioape în totă lolzlă sc tipeskă,' „ Eap Fspnika ekonoamr se totă noapts ne nmetată In totă loksli mi adsnz totă ue afl de mnkată, . *



» 
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Ka ksndă biata se amteants. la sn piitopis mai gpeă: 
De mi mik, dap întpznsa este sng lkspajă de leă!: 
Ka modelă d egalitate, kape noate na Beni 
Bpe odats ?n asts lsme Ismea toat a 0 sni, 
Seminniile ci toate nonslape se adsnă,. “ 
II opi ue felis de mdestălape se îmnapte în komsnă. . 
Anoi Bine ?n poit Albina de: nătpemte ne muctată 
Is nlsuepe sopgs-i lenemă, din totă ue a adănatt ; 
Ale ci kzsăni de eaps mzestpite fabpilsndg | 
Ilsne ?n ele dzluca miepe ue-o kzlege 'flopi ssgsndă. 
“ele lalte-să fsp de n5mspă, t5 mtii bine ue feliz ssntă, 
Kssi le-ai dată nsmipi, mi este de npisosă al meă kăpzntă, 
Ksnomti mepnele uelă mape, de ksmnii -lokăitopig, E 
Mape, lngă, ks oki de-apams, mape mi îngpozitopiz ; - 
Ssnspape nă-ni adăae, mi-i menită a te-askălta, | 

Întps toat a sa mspipe aksmă Uepislă l&mina 
[Ii &mbla dens mimkapea kâpe i-a npeînsemnată | 
Msna vuelsi de săsă, kape toate vele le-a kpeată. - 
P'skstă, gat aksm Ilzmsntslă- zimbia ?n toate NOmna sa. 
Ile 5skată, în ans, 'n aepă, Smbla, înota, sbspa : 
Bite, nemti, nasepi mslnime. Îns înk':a riesea zi 
Ns-mi fsksse ksps5 ?n vepispi: spma înkr a lsui, 

Linsia înks nentpă lsme, epa înks nefopmată 
Kansls-d'-onep'al natspei aelă mai nepfeknionată, 
Tpebzea ss se kpeeze o fiinn5 ne nsmntă 
De kstă toate mai ssnpem's mi dotate ks kaBzntă, 
IKape. k5 îngelensisnea mi ks demnitatea sa | 
Velelalte kpeatspe sz le noats g5Bepna;
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Fiings mapinimoass, kape kiap ks Dsmnezeă 
S5 se noatz înnelege ka kă sn5 npinuină ală scă;. 
Kape îns kănosksnds-mi ne-alg seă bine-fskstopiz, i 
Kz-a Isi inims 'Sadoape npe înaltslă Kpeatopis. | 

* De aueca atsnui 'Tatzlă uelg din vepiă, Omninotentă 
INi Etepnă (lui snde oape nă se aflr el& npesentă 2) 
Kztpr Fiis kăosnti astfeliă : „Aksmă omslă ss lkpesmă! 
„Ii a noastp' asemznape întpă toate lzi sz-i dom; 
„Ilpeste nemtii uci din ane, npeste nasepi lape sbopă, - 
„llpeste aite mi pentile, clă ss. fiz domnitopă !% 

Zilksndă asta, elg ne tine, te topmi, Adam, kăm emti; 
Ilslbepe Iztg mi W5p5n5! mi, nentpă ka sp tpzermti, 
O szflape de nianz. clă în nspile-ui săi; | 
Dsns kinslă seă uelă nponpig, cl& întolkmai te kpes. 
Astfelig agisnseui,' Adame, săfletă tpzitopis a fi. 
Dsmnezeă, ppsndă tot odats mai măltă a te fepiui, 
W'sk5 ne a ta sonic, nentpă Ss5minnia ta. 
„El5 la amsndoi ns dete Dine-ksBntapea sa, - | 

Ziksnd: „Mepgeni de alksma: kpemteni mi ps îmmălgini : »Smnle-se de: poi nzmentslă, wi npe 'elă noi s5 domnini! 
“e 

> 

„S5b nătepea. Boastpz fie victspile ue ssntă 
„Uli în ane, mi în n05pi, ii: ?n tolă lokslă ne monsntgti „_ Atânsă, npeksm tii, te-adzse în astă Jok desfztztopis, "In gpsdina asta mape ănde-a-totslă-kpeatopiz 
A nlzntată atsia, apbspi ue npinipea, o simeskă, 
Ii mi-a dată destsls BOIS, din toni romii ue podeskă, (Kai aiui sent de totă felislă kape npe usmsntă notă fi) Sr aibi fpsktală kape-ni nlaue, ka ss noni a te nztpi.
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Dap ne apbspălă mtiingei, kape dak ai gssta 
Ksnomti binele mi psslă, nă-Bei une msna ta; . 
Msnksndă fpsktslă seă, îndats exnti ko moaptea ossndită ; 
Ilofta dap ni-o domineazs ka sz fii de ca fepită. 
- Dămnezeă aizi înlete: mi auele ue-a lpeată 
Bszendă ksmă ks toate-să bine, însăui. că s'a admipată. 
Astfelis Seapa mi Aăpopa; anlsădap” a uresca zi, - 

- Ii IKpeanisnea 'ntpeags kiapă de sine se zimi. - 
IKpeatopislă înueteazs ; îns ns k5 doap' anca | 
Elă -nenoe de penaosă; clă ziuea mi se fuea.  -: 
Dap noi ss se întoapkz, în Iskamslă se vepeskă, | 
Ss kontsmule de akolo globzlă nostpă nzmsnteskă — 
II asts lsme noă kpeats, ui s5 Bâzi mal kăpată 
Ksmă s apats m. nepsnektinz; mi aucea ue-a kpeată. 
De pssusnde "n fpămăsege mi în bunstatea sa 
Is ideea sa uea mape ue apă de a kpea. 

El& se însla la ucpispi, mi se auzia ssnsndă 
„Mii de xapne-apmonioase, &ninepsălă înkntsndă. 
Ana, Aepălă, Ilsmsntslă, atsnui s'aă însăflenită | 
(Dap ts îni adsui aminte, kzui atsnui le-ai axzită!) 
“Jepispile lksmă nai toate Stelele aă pessnată; -. 
Roustelanisni, Illanete, toate ?n kalea lopă aă stată, . 
Ka s askălte mi ss: Bazs kămă la uepispi se 'nslua 
Dămnezeă ks a sa nomurs. Totă-odatr mi kata: . | 
„B5 deskideyui, ns deskideni, nopui etepne, nopni epemti! 
„B5 dleskidegi: ka ss întpe, ks-at sei uami Dămnezeeruti, 
„Kpeatopizlă- auelă mape ue se mtoapue Issdată 
„Dsus ue o lime 'ulpeags--m mese zile a lskpată! ..
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»B5 deSkideni de akăma, B5 deskideni dese opt, . . | „Esti adese opi Iskamslă velopă mai dperrni măpitopi -. „“lepuetată pa fi de Domnslă: Dmnezeslă uelg uepeskă ; „Bop fi bine B5Z5Ni dpengii de okizlă Dsmnezceskă, „Uli npin îngepi Ba tpimite akolo cptapea 'sa.“. “ Asest-felis lenta koptegislă glopiosă Isndă se nslua ! Iap Ksnsntslă uintpe uepispi (kape mi-aă deskisă ssnsndă. Ale sale nopui de a5p5) pm kalea sa tpeksudă -- Dpentă la Kasa vea etepns, Pal Isi Dămnezeă nalată. Tipa dpsmslă lapeă mi neselă, tot de stele npesspată: „Totă de stele ka auele kape noantea stprlăueskă! Kalea-Pobilopă le tie, kzui ne dansa likăpesky ; Kalea-Lantelsi le mtie, k5ui din ele mi-a fest Ma Bpiă. îmuestpinată de stele... mi tă mtii, kmui le-ai B5zstă. Dap npeste Eden aksma smbpele sc întindea , Ii a-mentea. 'ntsnelape Snibepsălă ksnpindea. Kpenskslslă întpe smbpe înotsndă la p5sspită Benda ss anăne' lsmei ksmă kg noantea a penită. : Ilpe înaltei ssntslă Msnte, kape este "nkonjspată | Totă de fslgepe ui &mbpe, mânte fiksă mi nemimkată, Mănte sakps snde uede totă deasna Dsmnezeă, Akolo Beni sz mazg Fiislă lenes Tatolg ses, „La kpeanisnea lsmei mi clă fese nenzzută Lsngs Tatzlă, mi totă timuslă kztă fikz ue a fokstă, Ku. ast-felis Omninpezenna ape npinilegis uepeskă, În penaosă atsnui Domnslă, ks kpsntg Dsmnezecskă - Zioa-a mentea a Brzut'o mi 0 a sanktifikată, Ilentps ks de ală seă lăkps el& pemase ndestslată, - .
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Înss în tpucpe sakpr totslă n se mspgini: 
Xapua n5 'nueti s5 Iskpe, Lipa nă se umili; 
Alzăta, mi 'Timbanslă, uri Opganele uepeuuti, 
IKz-ale 1op loapde de aspă mi -k kopspi îngepeurti, 
N ?nucta de a npoduue dslui akopdspi n” apmonii 
[li auele mai sonoape delipoase melodii, „o 
Sakpslă Mnte. întpe nospi de upof&me sasksndea, 

„KEsui-tsmsetopi de aspă în totă lokslă temea... 
“Tepispile w” Gninepsslă a$ Ikntată kpeapea lopă, 
Lăkpălă totg de mese zile astfelis a lntată în kopă: 
»—Mapi szntă Iskpspile tale, lexona! mătepea ta 
»Mapgini: mape! nivi o“ minte. nă le noate MTS5pa. 
„Nisi o limbr uz e 'n stape ka sr. snze ue-ai fokstă. | 
»Mslt5 mai mape emti aksma, de kată landă te ai buteti 
» Îngepii giganni ue-assnponi a Boită a se'skăla! 
„UD. atănui felgepele tale apstat mspipea ta, 
„Îns5 e mai mape lskpă de-a kpeâ din: înuenstă a 
„De kstă, de-a sfspma aucea ve odat a fostă fokată, - 
„"line ns .kănoamte, Doamne, npe-nătepniaia ta? 
„Smopă fosta nentpă tine a pesninge ura sfepma, 
„Snipitele anostate, kape te-aă nesolotită ; 
„În konsilispi deurepte ele sat fostă ssmenită 
„A sksdea a ta Mspipe, mi în nekpedinna lopă - 
„A petpage de la tine up auci ue te adopă. 
„Auelă kape se înucapks mi ppa a te miluropa 
„Totă mai. măltă adenepemte npe-nstepniuia ta; 
„Neamiuii tsi atsnue prslă i5ă aă meditată, 
„IL aselă psă s'a 'ntopsă snpe bine, ui tă eruti mai I5ădată, 

[8
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„Msptspie este lsmea asta ve se "nfiingu5, - ae »depi anponietă de Noapta vepizlăi, mi se fends .. »Ilpe o Mape kpistalins ! asestă vepi nemspginită „Ye se Bede de denapte totă de stele manănită; 
„Ii npedestinată -e. noate nentpă fie-kape stea, „Ile-ală ci globă sea mikă scaă mape, kste-o lsme a anea, „Întpe aste lsmi. ue toate SniBepsg "nkinzesks, ia „Se essemto- mi IIsmsntălă, gnde oameni IkzeskE; » Lskamă Beselă ape ape de J5p-înnpejspslă seă „»Oucanzlă sei uelg uponpiă, kape uipkzls mepeă. 
„De tpei: opi fepiuiui fie oamenii de. npe nsmntă, „K'spop D&mnezeă le cete al seg kină mv'ală seă kănntă! „De tpcă. opi fepivini. fie oamenii mi fii lopă, Da »Kapi Iskseskă msmsntelt ui npe Domnălă îlă adopă! »Ilpe nsmsntă, upe ane, n aepă, ia nss Domnglg domnitopi! „IIli le-a zisă sr se "mălmeask'5 uri s5-ă fic-adopatopi! „De tpei opi fepiuini fie dalz că înui Npenăeskă „Fopiuipea lopă mi daks în dpentate stipăeskă!e Knta ast-felis, mi în vepispi alelsia pesnt ; Astfeliz de atsnue zioa Sabatslsi se” nstp5..
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„ TIMPULU ŞI AMORULĂ, 

„_8n Monmeagă poindă ss tpeaks 
On nspsă un kale-i sta, | 

„Ne mtiindă ue folă:sm fak. 
Ajstopă uepsndă stpiga:: -.. 
Oameni bsni, penini la mine; 
Timnzlă velă brtpsnă ssntg că! 
Br Boiă faue kste-snă bine, : 
IK5ui ssntă bsnă de felglă -meă. 
Ajătani-mi la ss tpekă; 

: . Ana mape mi ms "nekă,
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Azzinds-l$ de denapte 
Snă Isntpamă nămită Amopiă, 
Lssi toate la o apte, 
Ka ss-i dee ajstopiă. 
Dap o msndps konilis 
Na-l& Issa de Isng5 ea, 
Ii kă-tpemspă ne S5PINS 
ÎS poza mana-i zivea: 
»E& odatz am Bpătă sr-l5 tpekă 
li amă Bpată ss mp înckă, - 

Zimbindă dălve-Amopislă sape 
Penede în lsntpea, sa; 
Se apsul5 ?n ana mape 

» Ii înzene a nisla; 
Sboapz neste ana lat, 

„Ka sună kopbă de pzntă gonită , 
""Tpeve dinkolo odat' 
La Momneagslt obosită: 
Xai, mom 'Timnă, ka ss te tpelă; 
Ns te teme nă te "nclă, 

FĂ sc se: în Intpea mik; 
„ Lăntpea "nuene a. szlta, 

Iap Isntpainslă fsps Ipiks 
Totă. snpe mală npinindă lonta.:
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„End kă-Amopislă Tininslă tpeue, 
Biama-i dslue ka snă Bisă, 
Inimioapa nă e peue, 
Ssfletală e n napadisă. 
IKoniline, cats tpekă; 
Timnslă tpekă mi nă ms 'nekă.& 

Eats ne ne amtentate 
Lăntpea ?n mijlokă s'a onpită; 
Kmui Isntpaurglă ns mai noate 

 Bpanslă scă a amopuită! 
„N5. ni-amă snssă, stpiga fetika , 
E să Timnălă o sr nei? 
Kz-i ss-ui nepzi mi lsritpiuilea 
Kape noapts anii mei? 
N5 ni-amă sussă k'am Bpută s5-1ă tpekă 
IN epamă ka 5 ms nekă 2% 

Atânsi Timnală kape-adsue 
„Opi mi ue kă m'sna sa 

„ Bisla "ntinde, Isntpea dsue, 
„Uli învene a kznta: 
„Ends Amopălă: amopremte 
'Pimnelă e de ajstopiă, 
“Timnslă Isntpea lspmăerute 
Timuală tpeue ne Amopiă,



TIMPULĂ ȘI AMORULĂ. 

Konilinz, eats tpekă 
He Amopiă mi ns-l& înekă, 

(Imit.)



XXXVI, 

CANTECU, 

Te ap faue sti lme : | 
IIi uel „piă ue kspgo ? n Sn5me, 

“ Dakz soape ?n aepis n'ap fi? 
Ama”, dpags, lk* ap nepi? :. 

Snzne-mi, dpags konilin, 
Ve ap faue o gapofins, 
"Daks poz n5 apă fi? 
Ama-i ks sapă pemteji?



CANTECU, 

Noantea. uea întsnekoas 
Uli atstă de fiopoass, 
Dak lsna nap Iăui, 
Doamne! dpags, tpist” ap fi! 

Besela npizigitoape,. 
Ap nstea ksnta ca oape 
Tlpimsnapa de n'ap fi? 
Sspmsnika, ap mspi! 

Săfletslă we ustimermte _ 
IMi de dopspi se zâpobemte, 
Ksndă snepanne apă nztpi, 
Ipezi, is, dpags ap tpzi?. 

“Dap că kapeni=înkină nie 
Opi ue nişă:saă noesie,. 
Daka tă n mai ishi, | 
“Oape, dpagz, n'ami m5pi?



XXXVII. 

DA 0OPILĂ, 

de ai zive, konilins, 
K5ndă ni-ami snăn6.- k5 îsbeskă 
S5 ms sită Pa ta g5pius, - 
Dal t5ă zimbetă îngepeskă ? 
T5, ue n5 tii msn aksma 
“e e nopba de amopiă; 

„“T5, se nă ksnomti nisi glsma 
Onsi okis npofsnstopiă; î 
Kîudă ama te-armi întpeba,, 
Ai pssnănde ti yepa?. 

ă u
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de ai ziue ksndă i-ai zide 
Ksmă ks ts în stape emti 
Ile snă omă s5-lă faui fepiue 
Saă ss-15 ui nefepiuerti ? - 

_Tă se mtii nămai Biptste 
A Spma mi a simni, 
Ts ue fantele ulskate 
Ai denpinsă a le ishi ; 

" Kndă ama te-ai întpeba, 
Ai prsnsnde tă vena? 

“le ai zive is, konils, 
Kzndă snă tsnspă te-ap păga 
Ka ss aisi de dnsslă mils 
Ii de ssfepinua sa? 
T5 ue-amopălă mal seă nzme 
Iloate le desnpesernti, 
Tă ue n'ai uepkată în lsme . 
Săfepinge ssfletemtă ; 
Ksndă ama te-aui întpeba, 

„Ai pssnănde tă uena? 

. Ye ai ziue ksndă ni-ami snâne 
N . K5 t5 dala m'ai ishi 

La niaoape că yi-ami nsne 
Biaga mea kztg ami tpsi?
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T5 ue nz uitii ue-i Biana 
Ii menipea-i npe nsmsntă, 
T5 ue nai găstată dălueana 
Snsi dap uepeskă mi sfsntă; 

Ksndă ama, te-ami întpeba 
Ai pssnsnde ts ueBa? . 

Ye ai ziue tg, izbit, 
Daka te-ami înkpedinua, 
K5 o Mss5 adopmit 
Lal tsă Biepsă s'ap demtenta? 
'T5, ue-a mea înkpedinmape - N 
Iloate ns ai amtentată; 
T5, ue-a Msselopă ksntape 

 Iloate nămai ai Bisată; . 
“Kndă ama te-ami întpeba 
A pssnsnde î5 vena? i 

Dap ts tpemspi, konilinz! - 
Ts5 nleui okii snpe n5m5ntă; 
N mai pide-a ta SPIRE... 
Ns-mi p5snănză niui snă keBsntă,,, 
Hentslă t5ă îl& B5dă km bate... 
Okii tri se p5t5veskă ; 
Bpei ss-mi Si vea mi noate 
KsBinmele îi i linseskă,
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Ms isbemti? susne sună Dal! 
Ns ms pei? snsne sn Bal



XXXVI. 

“FLOAREA  AMORIULUL. 

Întp'o gpsdins ms npeămblamă, 
Uli la isbita mea kăgetamă; 

Ns mtiă, ka mine, dak mi ea, 
* Bpe o simnipe at5nui anca.
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- Flopile napkz n'aneaă miposă. 
Ziseamă: ue Iskpspi f5p5 folosă! 

Tpinigitoapea mi se nspea 
Nessfepit, ka kobe pea. 

Gpiepslă nape k5 ms 'ntpista, . 
Kndă alts dats ms înk'snta, 

Sopgentea dălve nspea, k5 sts; | 
„Niui o măpm5p5 din ea ns ds. 

0, epădinape! 
de psă îmi nape 
K5 nă ai fopi. 
Ii-ami. da ne-o. floape 
Mipositoape, 
Opi ue lomopi. 

-.. IlpiBigitoape 
Înksntstoape, 
“e ai nsnită ? 
i-ai nepdstă lokslă? 
Boea? nopokslă? 
Emti de 'nepită?
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"Gpiepă nspatelă, 
Gpiepă sbspdatekă, .. 
“e pini ama? | 

“ Ns-ni pide nie 
Bp'o bskspie, 

_Snpe a ksnta? 

" *Sopginte de-ans, 
- Bino de-adans 
“ Safletală meă, . 
“Gpsdina nepe: 

„", Floapea te uspe 
S5 kspgi mepeă.* 

O jsns fats ue ms B5ză 
De-a mea dăpepe mils aB5. 

Beni la mine iste szpindă; 
Dsnds-mi o poss, zise zimbindă: 

»Iline o floape ue amă essită, 
„de nămai Aatspi” aă miposită, 

„Fpămoas floape, floape de-amopiă a
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»Dap ks snă miposă peninstopă, 

"E nămai na. amă miposită, 
» IPamopiă kă lakpsmi amă dobsndită, 

„K3 toate-aueste totă o isbeskă “ 
„50 amă în mzns mi s'o npiBeskă. 

| „Iline mi d5-o0, de npei kmaa 
„55 te isbeasls Msndpsna ta, 

„Fpămoass floape, floape de-amopis, 
„Dap ks snă miposă Beninztopă.“ 

Atsnui iaă posa mi xotspeskă 
S'o: daă aueia ue că sbeskă. 

Atanăi natăpa a mszflenită o 
Ili al& meă sofletă a ntinepită. 

Flopile toate miposă apeas, 
Ilskste toate mi se nspeaă. 

Ilpinigitoapea dălae ksnta, 
INi al meă szfletă se desfsta. 

Gpiepslă neselă mepstopă, 

.
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Îmi nspea foapte înksntstopiă. 

Ana; sopgentea, kspgea mepeg... 
Epa ?n magie ssfletălă meă! 

. tie Ă
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URA MEA, 

ANANEANUNOOĂ na m. x. 

"Totă ksgetamă ss dedilkă kaiBa o noesie 
Kanpiuiă ue 'ntzia dat npin minte-mi a tpekată, Ykziz devi, nentps asta o mikz jkspie, 
Fskaiă, zikă, lotă Ii lotslă în napteni a kszstă, Înkingemte-ni îns kz nămele menite. - 
Ka s5 kzmtige lotzlg epaă de nsmspă mikă. 
N'ai fi bskăposă noate? dap soapta ne tpinite 
Ile lings mapi foloase mi Iskpăpi de nimikă. 

" Ilpimemte-o, isbite, ka simnls săBenipe 
“e soapta 'ni-o adsue, mi zit5-ms de pei; 
IIli în misantponie, kîndă din nefepiaipe 
Tă Bei ksdea ka mine, S5 mal ve s5=mi maj ej,



URA MEA, | | sui 

Isbeamă odats lsmea ea mape: . 
Isbeamă saloane 'ss fpekăenteză ; -- 
Bspbani mi dame de opi .ue stape,. 
Iseamă 'odats ss salgteză. . 
Aksma îns ns mtig de snde 
Bine k5 lsmea n5 o isbeskă,. | 
Ii noig de dînsa a ms asksnde . : 
F'5p5 a a-i snzne ks o > Speskă. 

Isbeamă. odats "n konilspie 
Apistokpanii e m» nofteaă 

- Vale lopă. mese ks bskăpie 
IIli a mea. Msss o mrgăleas. 
Ministpi îns5 kapi odats 
Îmi ziuea dpags -eă te isbeskă, 
Tlentps nimika se skimss ?n dat; 
Mi se fak dsmmani.. „„ azi îi peskă, 

Isbeamă bstpnii : kpedeamă. k5 toate. . 
Szntă adenspspi ste ei SHSn5; 
Ipin a lopă sfatspi. kpedeamă ls noate 
Boiă nstea mepge ne-snă dpsmă mai 'bsnă. 

_Bstpsnii înss Bszăiă în 5pm5 
K5 dpentă mi bine ci. n5 isbeskă, 
K5 temelia mspii o SkBpin5,.. 
Dă aneea-mi sine ka S5-i &peskă.. -



ma 

URA MEA. 

Isbeamă ne uci ue în găpa mape 
Iatpiotismslă deifika ; | 
Ii snepamă malte. ka sn kape | Mamă denpinsg N5pei a ms "nkina. Bszsiă în spms ks întpistape 

- K5 natpionii Nostăpi isbeskg, - 
Ii intepese fierte kape! 
Dă axeia-mi pine ka sm-i speskă, | 

Isbeamă jsnimea ua. libepals, 
Kape npinuinii fpămoase-aBea; 

_Kape din &5p5 ks. mape fals 
“epiă mi nsmsntspi fsezdzea. 
Tinepii înss Bzz5iă k5 năma 
Fanfaponada n Isme isneskă; 
Fanta la dinmi e simnl glsma, De-aszeea-mi Bine ka 35-i peskă, 

Isbeamă odats fiinqi- de-auele 
“e mtig Biana a o "ndzlui, 

"Ii fepiuipea f5p5 de ele: 
Kpedeană ks n Isme n -noate fi. Lsaiă în spms înkpedinnape „KB toate sinuep n ne isbeskă, ele mai mslte s5ntă skimbstoape. | Oape ne toate:ss le speskă?
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XL, 

ADI NEBUNU ŞI MĂINE CU MINTE 

Oameni bani! amă npinsă la miute, 
Astgzi eatr k5 BD Snănă 
K'5 de msne înainte 
Nă mai ssntă ama, nebsnă. 

: Ilentpă uea din spms dats 
Astszi ka nebsnă glomeskă, 
Iap de msni inima-mi toatz:. 
La psbdape-o osindeskă. 

- Z5ă! de msni o osindeskă, .



116 AZI NEBUNĂ ŞI MĂINE CU MIATE, 

Nsmai astszi kstpă neap5 
ES mai zikă k5-să natpiotă. 
lap de msne, lsmea neaps, 
Ms fakă blsstrmată de totă. 

„Astzzi ne uei kapi-o -ipadz 
De dpentsni îi mai x5leskă; 
ap de msni ks ei fak nad, 
IMi de bine:amă ss-i Bopbeskă, 

Z5ăl de bine-amă sz-i Bopbeskă, 

Nsmai astszi înk' odats 
Ka nebsnă mai snziă la toni 
Romă k5 natpia-i tpsdatz 
Daks kpede ?n Fanapioui; 
Iap de msni kă xotspipe 
Kagetă ka ss-i msgsleskă, 
Kzui ne 'nalta kzpmsipe 
Ei în toate-o xszeskă. 

- Ziă, în! toate-o xEuoeskă, 

Nămai astsză bepbantă mape: 
Szntă kă nekislă meg amopiă;. 
lap de mzni k5 înfokape 
Ilentp' snă îngepă amă ss mopiă, 
Nsmai azi ka totădeasna 
IK'opi e fats mai glsmeskă,



Aș NEBUNĂ ŞI MĂIME CU MINTE, 171 

Eap de mzni nămai ne sna, 
Msndpa mea, amă ss isbeskă, 

Z5ă, ne ea amă ss isbeskă, 

Nsmai astszi pepsspi pele 
Ka aseste poiă lskpa; 

„Jap de msne Mssei mele 
Îi daă noie-a ms sita, 
Nsmai astszi noesia, 

„DE adenspspi o isbeskă; 
Iap de msne pansodia 
La minuisni o ssppzeskă. 
„Zsă, de msni o xspszeskă, 

Nămai astszi noi mai snsne 
Ks mălte kancte mapi 

Iap n5 nentpă nostspi papi. 
„Dap de. msni Bp'snă omă kă minte 
De-mi Ba snsne ks spenreskă, 
Îi snsig dpentă în tpei kăninte - 
K5 nebsnă-îl& sokoteskă, ... 
“Z5ă, nebsnă îl& sokoteskă. -- 

12



    

Epa. 5nă. omă „S5pakă îns5 . uinstită, 
De „soaptea sa:în totslă mâlnzmitg. 
El5:nsnea sa npin msnk” o adsnă 
Ili ksndă 'mânuea, de-anspspea ksnta: 
20, maila mea! (5 -kape .m'ai 'nsptată 
„În al t5ă sînă mi mai fekată bspbată! 
„Onde eută tg, tă kape mai isbitg? 
55 pezi kztă ssntă în lsme fepiaită, 
ot



" SĂRACULĂ FERICITĂ. + : „179 

»0,'-maika mea! că înks mamă zitată il, 
„La. moaptea. ta kzndE tă miai kiemâtă.: -: Di 
»Mpindă. mi-ai zisă::0,: dpags. fstslă mes! . 
»B5dă :l'oiă ss MOpi5, ama Bă Dsmnezes.!! , 
»Askslts dâp .snă sfată ue Bois a-mi: da; 1. 
„Illi de-i: gpemi, ts:ms' pei blestema. : îi ȘI 
„K5tă: pei -tpri,. fil, ftelă meă, vinstită,: «i. 
aIli 'sigspă fii ks pei fi fepiite.. 1: 0 

    

"e 

„Ax! de:atsnui, 0, mail”, amă .psmasă: eg .!) 
»Konilă. stpsină :kiap' IEng5 tatilă: mică, 7, 
„Ilsnosndă: Bedeamă- me  doisnpezewe: fpagi ? . 
„Kstsndă lauepis în lalkpiniă însndani.; - 

  

„Uspinte-lopă: ss fi amă fostă -datopig;:-! i     

Sa 

in 
„De mi: sspakă, ss. le: da ajătopi. i! it, 
„Kstă amă nststă nentps ei .amă manuită li 
20, maika.meai! tă: sent. de: fepiuităi si-a a 

„Fiindă uinstită, că ns ansis kanzntă 
„La oameni mapi 5% mr 'nkin$ ne n5msntă. - 
„ES npin faBopă vamă ppstă ss dobsndeskă 
„Lăkpălă nedpentă-ue m lsme“mslgi isbeskă,. 
„le mănka mea salapislă mi-a -ă lzată 

"„IIli Dămnezeă în totă m'a ajutată. - 
»Aksma amă nsuină lestă amă. dopită; 
„De mi sspakă, dap ssntă npea fepiuită, 

*.



180 - SĂRACULU FERICITĂ, 

„IE&-onoapea mea 'snă nsme mi-am fskată, . 
"> DPamisă ue lokă de păde mi-aă instă.. 
„Ile băza mea miniisns. n'a jskată, . 
„lle nisi snă dpentă că ns amă defsimată:: 
„Nini 'sn5i omă n'amă fostă înmelztopis, 
„Uli ?n.meapa mea ns amă fostă tprdztopis.. 
„De mi sspakă, de soaptz-să. msluumită; .. 
»O, maika mea! kstă ssntă de. fepiuită ! 

Î_ 

“0, poi sspasi, k5ni kpedeni ks ssnteni -. 
„Nefepiuini fiindă ks msltă n'aBeni! | 
»B5zsndă ne:uci mai linsini de kstă BOI, 
„B5 msngreni Pale oaste nenăi. - 
„Fini: genepomi k3 uelă ue-i -mai S5pakă: . 
»Lăi Dămnezeă astfeliă de fante-i nlakă. .-.. 
nOpi kape omă noindă a fi vinstită, 
„Kstă. de sspakă,. noate fi. fepiaită.



O XLI 

DORUL XEBUNU, 

»Oape ksi notă eă 
Ss snănă dopslă meg, 
Sz. snsnă taina mea 

«Ii. dăpepea-mi :gp6a? 
_Opl mi uine-apă Bpa 
A ms: askslta;: î:-- 

“ Map nsmi nebsnă.î. 
ape ss5:mai sngnă?



DORULU NEBUNĂ. - 

»Daka ami: poi | 
A ms tengzi 
La npinigetopi, 
Ele uns "n ziopi 
K5 ksntekglă lopă 
Snăne-apă alt meă dopă, 
Snsne-apă ks-să nebună. - 
Oape ss. mai sri5nă? 

„Snăne-ami als meă dopă 
Tokspliilopă; o 
Dap-ele, sbspsnd;, 
Apă ksnta insndă | 

Papă pide mepeă * 
De sekpetslă meg; 
Map n5mi nebsnă. 
Oape ss mâi snsng? 

„Snăne-ami' ală „meă dopă 
” Ilsprianielopă ; - 

“Dap ele bztsndă." 
“; Malslă lopă gemsndă, 
„Snăne-Bopă- kg că - 
K5 amopală me : : 
Ssntă de :totă nebsnă, 

. Oape. ss mai snsnă?



DORULĂ NEBUNI. 183 

Snăne-ami -ală meă dopă; 
Kpîngmoapelopă; 

Dap Bsntslă nenindă 
Fpsnze *mupsmtiindă, 
Snsne-apă al& meă dopă 
Tsptspelelopă. 
Asestă dopă nebsnă 

Oape sz-l5 mai snsnk? 

„Snăne-ami al& meă dopă 
I'al meă dalue-odopă; 
La msndpăua mea; 
Dap ms temă ks ea, 
Kape ma fskstă |. 
Mintea de-am nepdstă, 
Ma nsmi nebsnă. 
Oape ss-i mai snsnă?% - 

Astfelis an5 fiskră 
Knts  dopslă să, 
Dap msndpăua saj 
Kape-lă askslta, 

Dintpe flopi sspindă 
I-a ksntată zimbindă: e 

- „Dala emti nebsnă, 

„Ed namă ue ss-pi susnă.
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XLIII. 

PORTRETULU MEU 
DATU LA O FIINTZÂ DRAGĂ, 

- La ue îmi uci noptpetălă, o dpaga mea -amiks ? 
Ia ue felă de. nlzuepe întp'însslă noni afla? 

„Kanpinslă -t5ă de este, ei bine! ns ms stpil;, 
Mi-lă- das mi ssntă. . fopise Ik. notă a te-askălta. 

Dap B6iă, o: dslae îngepă! ss-ni snsnă. mai: înainte, 
Ks apta ue mi-lă skoase niui kămă La “hemepită, 
Ii tpebsemte înks kz litena lkăBinte 
Ss ndenlinieskă aucea: ue ea na isbatită, ti



| 188 
PORTRETULĂ mei 

Întiiă ini întiiă km oli=mi nă kaztr la tine 3 II'avesta-i defektă mape ve nă i-lg nolg epta; T5 te-ai fokst$ aksma lsmins uentpă mine, Ii, ksndă nă cerut f fans, ci nă notă lsmina, - 

Anoi eză ts ks fpănten-mi niui ksmă napks nă ziue Es ină Bălkană de 95ndspi este asksnst sub ca; "li lsmea, Doamne sfinte! apă fi foapte fepiue; Dak' apă noi sr fie dans esndipea, mea, Sa - - 
vu 

. 

Mai nezi buzele mele ks nap' ko-sg 'amopyite: Amapă mi pee zîmbet ne dinsele e skpisă; Dspepile Bieuci, npe ele însăflenite, | Demteant'o. săBenipe- de velă mai negpă nisă, 

-Nă notă 's5 snse ele niui lsnga mea. dspepe,  - Niui dopslă picuii mele, niv bskpia mea; Ns notă ka ss -apate nivi tanspa nlsepe - - i săflets-mi îmbats ksndă pis a te pedea. . 

—Fiindă înss ks apta nă noate sz deskpie Rapaktepslă velă nponpiă ue în mine îl& amă eg 
” 

bi Dopeskă, o. dale îngepă! noptpetslă mei SE-ui fie. Mskapă o 'mkinzipe de idealslă meă.



PORTRETULU MEJ. - 189 

Kznd ope de 'ntpistape popă tspbspa Bp'odats 
Fpsmoasa-ni inimioaps, tă Bezi noptpetălă meă, 
Ii kpede ks eă săfepă ks tine de odats 

“Ii Kamindoi atsnse ne tingzimă' mepeă 

Kzndă Bisăpi de isbipe sap domtenta în tine, - | 
- IIi-ă Bpea ka ss-ni nlesi kanslă msn nent săsninstopiă - 
Hoptpetslă meă npipemte mi kăgets la inine: | 

„As! nimeni nă e ?n lsme ka mine isbitopig. 

Ksndă inima-ni apă uepe o dslue mîngiepe 
Ii nă noiă fi că fans, desmeapd'ală me noptpetă; 
IUi pa nepi din tine atsnui opi ue dspepe; 
Iissiile tale popă pide în sekpetă. 

Iap ksndă alts fiings înă pa psri simuipea, 
EKsndă et în al tsă -săfletă ns Boit-mai abea lokă, - 
Atsnui, o dglue îngepă! sdpobemte-mi s&penipea 
Îmi iea noptpets "n dats mi îlş asnipls ?n fokă
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ze ii Mzltă e dzlue ini fpămoass, 

Limra ue BopBimă, _ “Alt5 limb' - apmonioasz: .. știi nui sii ao Kat'ea ng. S5simă, în ca iii Salto. inna -?n nlavepe - i, is i i i Kândă: o askăltzmă, if tut Ş Ii ne bsze adzue miepe 
Ksndă o: kăîntsmă, 

Pomsnanrslă o isberte 
„Ka safletălă seg, - 

O, Bopbină Skpini Pomsnernte, 
Ilentps Damnezeg! 

   



LIMBA ROMANEASCĂ. ' o 191 

„Pomsnkăge tinepele,: -: 
Bisăpi de: amopiz, „7 

“Ale -Boastpe dpogsnele :: 
Le isboskă de. mopiz; -i£ 

Dap 'nopbindg: în limbi -stpsine 
Ns notă. ss paskzltă;:i 

A făgi în .Isme-mi: sine 
Ki mi-i uizdg: multă; 
Inima mi se. peuemte ;': 

Moape Bisslă mes, -:--! 
20, Bopbini:-skpigi* “pomnetătă, 

„ Ilentpu: Dsmnezeg! sii 

  

T 
i, 

= 

5). 

   

Gilsmele. ssntă mai bogate, i 
AS ton-mai: fipeskă, -2 

Pomsnemte: „SSDsntate, 
Ama; sp. tpoeskă! MR 

Ile o. glsms. ponaneul a | - 
Safletslă -mi-ami:.da, 1 -! i 

Iap:n€. &na: 'fpannozeâsk'p; E 
„ZBă. niul. 0 mapa, fit 
Ye-i. stpsină:ns! se; linerate!;. 

Ds :ssfletglă;: meă zu sit | 
Glmini: dap: mi: Dementa) ) 
Ientps:Dsmnezeă! pintoli 

m id 
Mi 

 



192 
LIMBA ROMÂNEASCĂ, 

Fpani, uen dzliea Pomsnie . - 
Namteni mi măpini, 

Ii ?n lsmina ei wea, Bie 
Dslue Biensini| - 

“Boi ne. kini natpia keams | 
Dpagi lonii ai sei .: 

Fsp5 ka 85 :veapă 'seâms, . 
La bpazi sat mimei, | 

Apstani komă kg tpemte 
Elementzlă scă;. . 

III. Bopbini, skpini pom'snemte, 
Ilentps Dămnezeă| - . 

- 

De-.ue limba stpsmomeask 
S5 n'o ksltinsmă ? 

A5 Boimă ka ss pormeask'p 
Ilspna ue kzlksmg?:-- 

„Limba, yeaps, Bopbe sfinte 
La stpsmomi epa, 

Ei ap ulsnge în mopminte  * 
Kndă ne-ap askălta. 

Ală lopă genit ne monternțe 
Din mopmsntă mepeă: - 

O, Bopbini skpiui pomsnemte 
Ilentps Damneze!



LIMBA ROMĂNEASCĂ. a 193 

lap tă, msndpa mea izbit, 
_T&, dak noemti, 
S5-mi snsi ks emti fepiaitz 

De ksndă ms isbemti ; 
Dakz pei de fepisipe 

A ms îmbsta . 
INi în uepis ks-a ta, isbipe 

A ms stpsnspta; 
- Daks inima-ni simyerate 

“leea ue simnă că; 
Snsne-mi-o în pom'snermte, 
„Hentpz Dămnezes! , 

4 

er 

13



XLV... 

aut 

LA BLENA, 

O dslue îngepă! snăne-mi tă mie 
Dopslă e ape inima ta; 
ES psd upea bine Natima-ui aie, 
A mi-o asksnde ns mai vepka; 

Okii tsi mîndpi amopis pesnips ; 
Ilepdsni în lakpemi sent ks isbeskă; 
Ei înainte-mi se prtsuip5 
Ka doi Izueafspi ue se "ntzlneskă;



LA ELENA, | 195 

Ppăntea-pi senin se înnopeazs ; 
Timnlele. tale se bată mepcă; - 
Bszele tale nivi ns kuteazg | 

„55 mai zîmbeasks la dopslă mes, 

Ilentslă să saltz întpe săsnine 
Salts ka snda ănzi izaopă; 
Ilpe el se nede k'. amopislă Bine - 
„Kan nisă de noante sang dalue dopă. 

Es toate-auestea ns-mi săi nimilka: 
Ka floapea psnts tă te tonermti, | 
Gpa'ni tsksts ns Bpea sr zikr 
K5 ts în săfletă amopi5 simyzenati, - 

O dălze. îngepă!. snăne=mt ts mic 
“e dopă konpinde inima, ta; 
ES psdă npea bine 'natima-ni Bie 
A mi-o asksnde ns mai vepka.



XLVI, > 

RANGULU urU 
N 

Ilsns epi, konils dpaos ? 
Denzneamă Val tisă altapiz ! 

__ Fepivipe, nisspi, mag 
"IIPopi ue-aneamă în băzănapis, 
Astazi îns tă Bezi bine 
Bszsnapislă meă e snaptă, 
Ii ssntă xotspită ks tine 
Pangslă ue-amă Izată, s5 'muaptă, 
De-aksmă noni ss te -ms5ndpermti 
-K5 ne 5nă snstapis isbenuti, 

>



RANGULU MEU... i 197 

T5, snatapis ? dap ve 'mtsmnlape? 
“ine naiba te-a fskatg? 
T5, k& pangă ama de mape? . 

: Dap ue psntspi te-a brtată? 
+ Ami ngtea s5 amă: m5ndpie 

Dak' ami iti ks mi s'a dată 
Pangslă dens npednisie 

„Li ks dpentă Vai mepitată. 
'T5, boepis! mi te msndpermti? 
„Ii s5 kpeză k5 ms isbemti? 

ae 

i — Ne mtiă de mi:se saine 
Mie pangslă, sk&mna mea; - 
Însz mtiă ks nentpă mine 

„Asta este o belea. . 
Kzui că, sas ks boepie,. 
Saă Sion ksmă ms nămeskă, 
Lomea totă noctă ms utie 
INi mai msltă ns ms nksizeskă, 
Dap. t5 noni ss te msndpemti: 
Opi mi ksmă, Snstapis. isbemti. 

j 

Dap ksmă ksnstami dpentate 
S5 te 'nalni ama. de s5s5?, 
“e foloase însemnate: : 
Ilepei tale ai adsss?



198 
BANGULU meu, 

a Tz,.atstă” de milă în lzme 
Ii în xeaps -ne 'nsemnată 
Ka ss kaneni pangă mi năme 
“le-ai fekatE mi ue-ai lskpată? 
Kai de npei ss te -msndpermti 
Ng.te lasă ss m isberti? 

» — Amă îsbită “femei, konile; 
- Amă gsstată amopis, nlzuepi ; 
- Amă ksntată fpsmoase zile 
IIi amă nlsnsg nentpă dspepi, 
Ilepei ns miti de-i fak bine; 
ES mtiă nămai so isbeskă,. 
Ns. e timnslă nentpă mine -: 
Ia s5 notă sr o 'sepueskă, 
Înss tă ns te. mzndpeuti - 
Daks snă snstapis isbeuti ? 

:- Dak e: ne-ama dpentate 
-- Pangpile s5 se dea, -. 

Tac-ni pangs ?n Jămstate ; 
Ds-mi mi mie naptea mea. 
T5, ksntends-ms ne mine, 

- Mepitălă ni-i kuta 
ES, isbinds-te ne tine 
Kntevue ni-oiă însfla,



7 

+ RANGULU MEU, + - 

5 ss fakă ss te msndpermti, 
5 s5 fakă s5 ms isbemti, 

„199
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XVII 

| GLUMĂ 

Poetului. Gr, Atecsandrescty fostul Achizitii ala Statul, 

«Eat snă noetă ue taze 
IN nisi pepsspi n& mai fae! 
Iloapevii de la Apxins 
I-a% posă neana vea atins, 
Dalts ncahs nă: gssemte -: 
Ka sr skpie de tpsemte, .... 

i ass îi. n



XVIII, 

„ RESBUNĂREA. ȘOARECILORU 
- 

Sa 

NICO MECAREA XIX Saua. 

—t 

E Ii 

Ie dealslg Mitponoliei - 
În Apxina Pomînică,. 
&nde statelă sp5msdemte, * 
Totă ue ns-i mai tpebsenute, 
Snde sas apznkate 
Selstapi nensmspate 

- Xîptii, kondiui osîndite, 
Jădekui nenoposite,
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Ape kzibspi din Bekime, 
Nsm'spoass mopisime, 
Seminnie poditoape, 
[li de litepi pozstoape. 
Iefălg că snă giskan mape, 
În dosape Iskzemte, 
Nsme de Pozon el ape, 
Ii ne nolige domnermte, 

„- „ El& e stpsnenotă de fpate 
„+ Lai Patoii, ape odats, 

Tpsia de zssmat denapte, 
Întp?o kameps npiBats. 

 Întp!o Zi... 5, epa seaps, | 
Dsma Isi Pozon nspsnks o 

- Moapesii toni s'adsnaps, 
- Ii întp'o tiuepe adinks 

Aste nopbe asksltaps. 

„De ksndă ssbtă axeste bolte ne aflsmă adsnostini, - 
„Fpanilopă! noi mtini npea bine kt& ami fostă de fepiuini . 
Ilefslg de azi al& Apxinei, omă de naue isbitopă, | >» p i p 
Ne-a fostă lkiap ka sn ns inte, snă zelosă okpotitopă. . n i p D 055 OKpOutop „Nimeni, din oi nă se nlsnge k5 din kzib a fostă gonit, 

„Saă ks întp'azeste zidspi Bp'o nisilk'5 a "ntilnîtă ; 
Saă ks n'a.nztată ss poazs de fpika sp'snai dărmmană 2 pusa Bp 5051 dămmană, „Ilepgamentele antic, kondiaile de DiBană;. ă 

„Soapta ne epa nposneps, mcfslă tperea zimbitopă, .
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»Ilenapagiile noastpe:aneaă falnikă piitopă, 
„Dap azi Bai! totălă. se skimbs; âzi sîntemă amepinnani 
„S5 ne nepdemă Iskzinna, Ii Ss fimă disepaniani; 
„sui snă moldugeană obpaznikă,; Sion, kape a ksntată 
»Uapadisslă, de mi Iudslă elă ls: dpentă Pa mepitată, 
„A skpisă, nă de mslts Bpeme, întp'snă  stilă neomenosă,. 
»Ii5 a aefelsi Apzieei nans noi o amă fi rosă. 
»Anoi ssfepi-eomă oape ka auelă stezatopă, : 

„ »Bpednikă a nspta mai bine: nsme de defsiinstopă, 
»iS5 cie, npeksmă cenise, kiapă înlp'ală nostps nsmantă, 7 
»S5 ne sipiue' fepiuipea? Ns, kată eă în ciays sonlă 
„As ca fi: alsmă e timnslă ss ne pasbsnamă ui noi; 
»IS'apatomă ls ?n aoapeui kspue nobilă sînge de poi. 
»Illi lo nogînsiă auela ue spa a mepitală, 
»ÎNsme de Joldoccană 'spednilă ks nedpentă a ksuutigată. 
»Mepgeui dap, cui ?n asta noante niuepile 65. goliui, 
»Illi kondă so ici de zios ks tovii ne. dpsmă ss fii, 
Ka. npin mapiuă penede, gpabnilă, la Moldoca s513 holhamă » p pius penede, gp . 

» Wine sîulă moapeui noulpi wi Pozon sa-i apatomă, 
nDe ceyi gasi *mnpoticipe ss ns 65 dekspajauyi; 
„li la-opi ue întemnlape tolă de-sna Salepgayi - 
„Onde-ui zspi ks. se miula cip[slă de la loada mea, . 
» de ne a glopiei. ale: nspspea o 6eyi cedea... 
Zise, mi asditopii ama. măltă aă: anlodată, . 
Kîtă dslanspile toate în: Apxins Sat mimkată, 
A. doa'zi mopisimea kă mape gpabs nopni, 
F'sks la Fokurani “găstape, i seapa în Iami sosi. ..
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DE Ra 

-.  Noantea domnea în nat5p5 -- 

“Uli zefipii p5kopomi,. . . 

--. Safla kă-aseiami m5s5p5, ... 
La dpennă saă nekpediisonă. - 

- De: a zilei osteneals, . *: -: 

Sion dopmea obosită,  .. :. 
"Dopmia, frp5 îndoial5 :. i 

“În :somnală 15ă fepinită! | 
„- Bisele taineui fine... 
“Din lokă în lokă îl& nspta, - 

Ii toată ale Isi dopinpe: 

Îmnlinite-"i apsta. . ! 

Ko Sparţi0as5 mănteani5 i se  uspea ks Bopbia, 
IIli inima că mi mina k'o bnr zestpe sepea; 

Ksnd5 de odatr elă dete sn pinstă îngpozitopă....-. 
ipkopnisii ks lsnyi nlete alepgă întpă ajstopă. | 

* Deneptamentsl Ipedinuei la, kape f5 msdslapă, 

Ks toni dapabanii ine... . . îns tipziă, mi n zadapă, 

Ile natsl Isi de odixns Sion zsuea sîngepată, 
Ka sn kamkanal de Ilapma ne jsmstate mînkată. 

%pekile. Isi mi nasgl, daka' lkiap le-o îi asst, 
Atsnuca s5 se grscasks de lok ns sa mai nststă
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„Nămai !adoa ?nniepe că kpeză ks se BOpă g5si, 
Ksndă moapesii le-opă adsue, daka opă mai tpebsi 
3 toate axestea, lsnta, d'o. fi ksmă amă aszită, 
Moptălzi faue onoape, ksui msltă s'a îmnpotinită.. 
Ii sas gssită îmnpejspa-i de mîna Isi s&&pămani, 

-Snă mape nsmspă de moapeai,. totă din uci mai însemnagi ; . 
Ba înks sngnă. . , Dap avueasta eă nă B'0 asigăpeză, 
Ki fanta e de mipape 'mi nă îmi Bine so lkpeză; 
Snsnă, k5 mi kiap komandipslă, pestitslă auelă Pozon, 
"Ls 0 labs în msna epoikzlsi Sion. 
“e s'a întîmalată în spus că nisi am& mai vepuetată, 
Ksui de niepdepea 'axeasta foâpte msltă m'am întpistată, 
Sion amikă îmi fesese, talentă mi inim” aBea, 
Ii kpeză l'apă fi tprită înks daka atsnui ns m&pea. 
Litepatspei Psmîne el& apă fi fost; de folosă. 
Daka din nenoposipe moapesii ns Papă fi posă. 

Gp. Aleksandpesks.. N



“XLIX.. 

O MUSĂ IN SPITALU. 
:  Suvenire de 25 Ian. 1855. 

SOOGOMLOTĂ Ca DO CADAI LDTR CAI a 

De demzltă Aleksandpesks învetase dă a sata 
UIi de tpista Isi. tsuepe toats lsmea se mipa 

- Snii bsnsia ks moate glasslă ssă a amopnită; 
Snii ks de-atsta ksntekă ak&mE Ba fi ostenită; 
Almii ks ne ueea lsme snpe Olimnă s'a înzimată - 

„Ka saibs o Jkonfepingys ks-Anolonă ue Va kemată E 
„Alpii ks i sa pantă lipa mi a dat'o la dipesă 

La snă faspă kape înkr ue-i stpilcată n'a înnelesă 
14
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Fel de fel de bsnsele!.... Iap că snălă ue mtieamă 
K5 e mefg neste Apxins, negpenmită ks bsnzeamă 
Snă motiBă msltă mai nstepnikă mi epamă înkpedinmată 
Ksmă k5 moapiuii dă akolo nana lsă i-apă fi msnkată 
IUi ks alta ns gzsemte ka ss skpie de e nig! 
Astfelă dndă ks sokoteala, ms skolă dela Iami mi Bi$ 
Ilsn5 kiap la pesidenua bapdălsi ue e isbiamă . 
Io uans de filomelz nentpă skpisă îi adsueamă | 
Kzsi dopeamă msltă mi din săflctă ss mai B5d masest noet 

_K5 sansks de skpis capu mi k5 iap a înietă 
Desi soseskă în kanitala mape a mepei Pomshermti 
“Kape mtigi k3 toats lsmea o nămemte Bskzpermtă ; 
Ms noptă mai întiiă ne snde oamenii se neseleskă 
Ile la glsbspi, ue la Dbiztspi, snde piana "mi keltseskă; 
Snde Binepea ssb masks de Amopis-mi bate jok 
Snde intpigile toate mi opgiea-mi afis lokă. 
Kastă ue noetslă nostps... nikipi ns-1& spmspeskă 
Ba nisi kiap ne la ApsiB5 spmele-i n5 le gsseskă. 
Negpemită, mi-am zisă atsnuea, i s'a întimnlată uena 

„Uli Bp'snă felă de pssbsnape clă sa nssă a medita!, 
Intpă ?n Kolgea, la snitalspi, snde oamenii: gpseskă 
Asilă mi tsmsdzinus kîndă de boale nstimeskă ; 
Ms sită bine n dpeanta ?n stinga, t5pr îns a ksteza 
A gîndi k'Aleksandpesks întpe bolnani sapă afla; - 
O asemenea idee, kiap mi kiap daks-mi Benea, 
Insămi că ami fi gonit'o, n'auri fi zisă ko ea mea; 
Kondssă în anaptamentală snde seksslă uelă fpomosă 
De efektele ulzuepii nisnge fsps de folosă,
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Bsdă ne snă kpenată d'o napte, konepită k'sn baldakină 
„O fiing5 kam wădats kape se "neka ?n săsnină 
„O ksnăns de flopi permtezi fpăntea îi înksn5na, 

IIl'o lips fsps de koapde Lală ei kană în ksiă epa, 
Ms dskă, o anskă de mins; ea tpssape ka în Bisă 
IUi pelksnstindă nstepe ks glasă nlingstopis mi-a zisă 

„Bino, noete, Bin de ms nlsnge! 

Kui în ue stape eă amă ajsnsă; 
Brpsă toats zioa lakpsmi de ssnge . 
„Zakă în dspepea ue ma rstpsnsă. i 

Odinioapr epamă sepbats, 
Laspi fpămoase npimeamă mepeă' 
Jsnimea toat epa 'njsgats 
JIli fepiuits la kapslă meg 

Dap de kînd bapdzlă Bienii mele, 
„ Aleskandpeskz m'a nspssită 

Îmi tpelks nicaya în kinspi gpele. 
Bezi, ka, o floape mamă Bemtejită 

Aksm amopislă nă-mi mai zimbemte, 
Jlegasslă fege ksnds-l5 kemă e
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Kopslă de gpanii m: okolemte: 
Il'Anolonă pide de nisnsslt meg.. 

„Lipa mea eato ncînkopdats 
Ami da-o ?n fakspi de ami nătea. - 
Dskă în snitalapi. Biagr zitats 
O! nlsngi noete de soapta: mea.“ . 

O ama deskonepipe 25 nstegi înkinzi 
“e. dspepe 'mfpikomats mi-a uststă npidinsi, 
Tlentps ks Aleksandpesks epa, bapdzlă ue isbeamă IIi în Masa Isi Sirepanne npea fpămoase îmi nsneamă, Kassa noindă so afis, că, Bai! amă deskonepită Ksmă ks elă neste snitalăpi dipektopiă s'a pEndzită Ii k5 msniosă ne Ms, k5ui npea msltă îl nelzjia, DIi-lă fzu€ ss-mi ncapds timnzlă kape ?n tpebi îi tpebse . Întp'o zi a apsnkato în snitale ne snă lkpepată | Hopsnuindă ka ss nă-i dea de brstă, niui de mshkată,



  
CARNAVALULU VENEȚIEI, : - 

:. O săBenipi fatale de-amopis, de moesiel 
De ue Br mai întoapueni? Boi m'ani fostă nsp5sită. 

„Psp5 de Boi akăma -iaga-mi mspta mie 
„Fatalitate simuls; mi opi-ue sijelie 
O înfpsntamă ka opbslă ne kale prtzauită. 

Iizuepile dopite tpeueaă ne lingr mine: 
Ka nopi ne lîngs soape; eă-niui nă le npineamă, 
De la Dsmnezeipe ns Bpeamă nisi psă .niui bine; | 
Dopinnile “în sins-mi ns. adăucai săsnine 
E nisspi dălai de Biaus în somnă-mi n5 fsueamă.
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Dap vue-ni Beni de-o dat atita tăpbăpape, 
O ssflete izbite! o inimioaps-a mea?! 

". Snă singăpă delac ksntekă îni une în minrkape 
Pesoaptele-amopnite? sa mie noate-ni nape 
K5 nogi ka mi o floape în Bap5 a 'npia? 

Boi mtigi k5 Kapnacalsis Beneyier o dats 
Îl5 asksltamă fepiue în Bipsta-mi de amopis, 
Isbită, isbeamă atsnue ks natims 'nfokats ; 
Ii asksltsndă astă kontekg ue inima îmbats 
Ilemeamă de fepisipe mi kzstamă sp mopi5 ! 

La sea mai mik nots ksdeamE în nebsnie: 
La ale Ei nisioape ms întindeamă yemsndă; 
Ea ms stponea, să lakpemi, amopis jspsndă-mi mie 
"Ii amsndoi ne spms kănpinmi de letapgie 
Ne ksstimă kg lalpemi, ne msngseamă tsksndă; 

Ile gmepele mele I5ssndg kans ?n tiuepe 
Ea ninsea s5 simy5 bstîndă inima mea; A 
Ili e, ne sînă-i tînspă păzindă a ei dspepe,. 
Kstamă în auestă kntekă ss afle m5ngrepe 
Dap în' delipalg 'nostpă amopislă se sbstea! .
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'Tpeksps, Bai! de-atsnue mslgi ani, wa mea isbipe 
Ka o fatalitate se snapse n sinălă meg! 

În săfepinge tpiste ksză a mea simgipe; 

Nimik& ns-i psmssese nentpă komustimipe 
De kiîtă nenopovipea ue-adsue Dsmnezeă! 

O! ksnts mi iap krnts, 0, fil a apmoniei | 
Îmbats als meă săfletă nzn”. ue-i pedea k5 mopiă. 
Dap Boi,'o sănenipe ale Ronilăpiei! 

Lsani-ms în naac: ne kalea, sijelică 

" Ksui omslă în Biags odats simte-amopiă.



LI. 

DA MOARTEA. 

Bucureşti 23 Fev, 1855, 

„0, B5psari lakpimi, lakpsmi de ssnge, 
Toni k5ni în inimi inimi aBeni! 
O, pspsani lakpimi! tpebsi a nlsnge 
Avea fiinns kape-o Bedeni.“ 

Epi jsns, msndps, înksntstoape, 
Ideală dzlue, suflet fpămosă, 
Îngepă de Bags, snlendids floape, 
Bisă de ulsaepe, dopă amăposă;
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Astszi, o Doamne! ea întpe îngepi 
Ks-ale ci gpagii a disnspstă, 
O lsme 'ntpeags ea ls ?n ulsngepi, 

"O, kpsds moapte, ue ai fekat5? 
x 

O, dslue msms! o sksmne tats! 
„O, amiui, psde, fpani mi săpopi! 
Dspepea Boastp5-i ne-asemsnat; .. , 
Dap ama-i moptea: ns kpăns flopi!



  
— 1856 —



“UI, 

RUGA, 

„Spune fiicei Sionulni: Eată împărataliă 
tăii vine Ia tine, blăndă, ” 

De se n'amă fostă menită oape, Doamne-a ms konsakpa 
Sz-mi netpelă Biama toatr întps a te Insda? 
De ue ns ai dată kpedinns mai mslts n săfletelă meg | 
Ka ss lentă a ta mspipe, o npea, mape Dsmnezeă! -. 
„Dspsemte, Doamne, mie dapslă tsă înkzntstopiă ;- 
Dspsemte gspei mele snă ksssntă m'ngsitopis, _ 
Snă săsnină Bpednikă de tine, znă peflektă din smbpa ţa, 
Snă pessnetă blsndă mi dglue mi eă dslue Bois lsnta. -



229 | RUGA. 

E5 Boiă Isăda ks lakpimi bsnstsnile xepemti. - 
Fă le Bois nsmi kg bouetă bsnstsui Dămnezeernti. 
Bine-ksasntsndă de tine, O npea *'nalte Dmnezes! 
Snsne-Bois la toatz lsmea kape-asde nlsnssls meg: 
O, npidini ks &milings, pedeui noi, o mspitopi ! 
Dsmnezeă e uelg se faue ksmnii Bostpi nătpitopi, | 
El amtepne upe kostime, npin dambpsni mi ne ksmnii, 
Ka koBoape f5p5 mapgeni, bpag de pepzi mi aspii. 
Ilpin înalta-i bsnstate noi nstemă s5 adsnsmă | 
Gpsnele 'uele de. aspă ka ss ne îndestslsmă, a 
Upin înalta si Boinns ne diopkins ngslbineskă 
Stpsospii ue fakă Binene kape: inimi peseleskă, 

Le noiz zise, le poi ziuc, ES ks totă săfletală meg: 
Adopani a Isi nstepe, adopagi nsmele seg. 
Psdikani okii la sepispi, pedeni în m'5pipea sa 
„Amestă soape kape nine kă m5pipe-a S'apsta. 
De la elă -npimiaă lsmins timnii ue saă stpekspată 

„TIli mfokata Isi Iouipe ns sa skăpsă, n'a înwetată: 
“Totă-de-sna, 'n toat zioa elă se "ntoapue - pegslată, 
Ka snă fokălapis de flakspi lsminosă mi "mfiskspată, - 

-S5 salste npe etepnslă mi înaltsl& Dsmnezeă, | I'smilitslă. nostpa săfletă sr-lă pzsfpsnes 'n fokslă sei... 

O, poi :0ameni, kapi înk5 ss. Bedeni ns ani natată 
Mingnile kape ?n depispi Domnzlă nostpă a fokstă!



  

“RUGA, O: E 223 

Dap deskideni-ns okii, înnpejsp5-B5 npiBini, | 

Ii de la usmsntă la uepispi ksatani, ue întplnini? * 

„__K5ndă e noantea, linimtits, ksndă nospi n se zzpeskă, 
“e fakă okii ei de aspă kapi 'n sepizpi se -poteskă? 
Kape mn îi kondaue în ksmnie f5pr fsndă 
IIi din opi-ue densptape m5n5 la memsntă nstpăndă? 

Astz lsme de sii fokspi uine-o mimks ne "'nuetată 
K5 ama pegsls mape de ksndă s'a înfiinnată? 
Dsmnezeă este auela! Totă-de-sna Dsmnezeă! 

“ElS psBaps5 n toats seapa de ne Isngs tponslă seă 
Milioanele aestea de lsmini ka nimte flopi 
Atstă de înksntstoape mi kă-auwa msndpe kslopi. . 

Astfelis netpeksnds-mi piaga întps a te Issda, 
Ami Bopbi de sfinyi,:de îngepi, mi-eap de nstepea, ta, 
Ed ami skpie ?n toats zioa kste-snă ksntekă smilită 
Înuenstă josă ne psp5ns mi în sepispi isnpsaită; 
IITală nekazspilopă mele langă nessfepită mi gpeă 
ami Bedea ks se. desnapte mi manass nentslă meă. 
Ilentp' 5nă bine mslt mai sigăp, nentp sn sis măltmai îpămos, 
Ye-ap legsna totă-de-sna ală meă sofletă a aizi i jos, 

-Gnă momentă de înksntape, Dsmnezezle, mi-ai dată 
IIli de mape fepiuipe: săflets-mi s'a îmbstată. - 

O! npimemte asestă ksntekă, npiimernte-al me sssnină 
Uli noiă ziue: Doamne sfinte! pie, nie ms înkină..;



LIN. 

KUTĂNTULU DIVINĂ, 

pi „Acela ce mănăncă din pănea aceasta va 
„fi viă în veci. ! 

. Joană, 

- Ama ai zisă ts, Doamne! k5 omslt ns tpsemte 
K3 nsnea ue la mass el& mo înkinzemte ; 
„Kai omslzi: îi tpebsi uepa mai npiinuosă.. 
De lsmea nekăpats, de lsmea uea de josă, 
Kssntală tă, o Doamne! îl noate desnzpyii ; 
Kui. Isi îi tpebsemte a se îns&fleyi, -
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Ilpeksmă odinioaps la sakpslă tsă ksnsntă 
Ionoapele din Isme, din opi mi ue usmsită, 
Beneaă ss se ssnse ks săflets înkentată 
La ta nstepe 'malts se Tatzlă i-a fostă dată, 
În totădeasna dălue tz kalea; îni spmai; 
Ile uel ve-anea kpedings de natimi pindelkai, 
În Sipia întpeags nsmele tsă epa | ai 
Ilsptată din g&p5 m gps mi toni xi.se înkina. 
Ksnsntslă tsă welă dslue nonopală îlă anea 
Ka wea mai bsns msne ue Biama îi ninea; 
Ka pispelă de balsamă din gsps-ni Năpseziudă 
Îl8 npiimia nonopslă k5ndă te-askslta ziksndă: 
„Fepixe de sspaşii la snipită, ku al lopă 
„Ba fi îmnspsnia mal uepislzi odopă ! 
„Fepiue de-asei kapi ssntă blsnzi în anlekspi, 
„Esi inima  lopă n'ape dăpepi ri sbăuismspi | 
„Fepiue uei ue Bapsg lakpimi, lksui popă npimi 
„llizksts msngsepe în uepis ksndă Bopă Beni! 
„Fepiue uelă se este misepikopdiosă | 
„K5si ns Ba fi în vepispi npinită ka, irshktosă.& 

Ama Bopbeurti t5, Doamne! mi omslă upe nsmsntă 
Imi simte fepiuipea dans al tă koaontă. O 
Ks astfelă de maksime tg ne înmelenemti . - 

"Uli inimele noastpe le îmbsnstonernti, ! 
Ksndă de amspsuisne kpedinna o items, RE 
Il'adenspatslă bine ns mtimă s5-lă deslegzmă, . ...: -: 

| 15
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Ax, kstă este de dălue, o mape Domnezeg! - 
S5 asksltsmă ks Bine la noi ksasntslă (să, 
Ka psntslă nintpe ssluii saă ka miposă ulzkată 
De floape odopantz ue bpsma ma bststă! --. .: e 
Petpasă întp'o Bsluiks, ssb smbpa snsi nomă, 
În linimte mi nave, e dslue nentp'5nă omă 

A sta ka ss ueteasks înuetă în mintea sa 
„Ameasts kapte mape ue e lskpapea ta; — 
Aseasts kapte-etepnz ue n sekoli Ba tpzi, 

Ilpe kape ai diktato snpe a ne mîntsi 
La sfingii tsi anostoli mi kape o nămimă 
Ipea-Szntslă Enangeliă, ksni întps elă tpsimă. 
În ea este Snepanns, Bia mi -amopiă; 
Ea ne apat' o lime l'snă delue. niitopis, | 
K'snă opisonă mai pom, k'ână uepis msltă mai stelosă. 
K zopile mai albe, k'snă soape mai fokosă;:. : 
IIi dakz *'nkide kaptea sspmanslă mspitopis, 
Kiâpă de n'a îngeles' 0, pBm'sne Bisztopis. 

Iap dal'asts nisuepe el ns o noate-afia, 
Ii daks oki 'n uepispi nă-mi noate îmnlsnta, 
S5 paz auca msluim6 de stele ue lueskă 
Saă nospil s5b soape ue uloi înnzlseskă; 
De s'afls 'm Bp'o uetate ue mpi o înkonjopă, 
Saă de se 'mkide ?n. kasr, ss meazs “ne al ss dopă; .. 
Gpshbeaskr-se s'askslte ssnsndă mi pesănsndă 5 
O Boaue lape-lă kiams la Domnslă mai kspsndă,
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Aueasta e kamnana, opgană peligiosă, - 
E klonotslă: de-apam's ue ssn' apmoniosă 
Ii pssnsndemte n aepă săsninspi îngepemti ..: -: 
de ne npeuede în kale snpe pegisni wepemtă, 
Ii ksndă în a ta kass a mepge ne gpsbimă, 
Noi zisemă: Doamne Sfinte! Ile tine te isbimă! 

Atsnui o alts Boaue, mai pie, mai k fokă, 
De kstă auea de-apams ue ssns ?n opi we lokă, 
Se mal mi nstpsnde kiap inime de fepă; 
Ascasta-i letspgia a legilopă: din uepă. 
Totă Boasea ta, o Doamne! e asta ue-asksltsmă: 
Ksndă npeotălă popberute, la tine kagetsmă; .” 

“De la ai tii Anostoli elă dapslă a npimită 
Ka ss peîntspeaks ssfletălă prtzuită; 
Ss ne adsk' aminte de tine ne *nuetată, 
De ale tale fante we noate amă sitată,. O 
De-alemii tzi, de îngepi, de als depiălsi amopis, 
Ksmă mi de fepisipea ue-apemă în Biitopis. 

Fiindă ks tă ermti, Doamne! kape npin el& Bopbemti. 
Fiindă k5 tă noi totslă mi toate e, Boernti, 
Soseasks a ta Boase la ksnztrislă meă 
Ksndă na fi ss se sting Biana we amă eă; 
Uli f5 ka al tză îngepă, ksndă na fi ka ss mopis, 
Ss pie ss-mi demtente săflets-mi tpekstopiz 

=
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La somnzlă Boauei tale, la sakpe p5gsuisni, 
La ksnteue uioase, la mapile—ni minzni, 
Ilanoi ss-l8 ia ks sine snpe a-lă înfsminra 
La "malta jsdelatz ue tă al-a o da.



LIV, 

LA LEGEA PRESSEI. 

Ksgetape 'nzdsmits, 
Emi din negpală tsă mopmsntă! 
Libeptatea vea dopit; : 

„A Benită neste nsmsntă! 
Idei nalte, genepoase! 
Pesnsndini-B5 aksmă: 
 Sbăpayi penede, noioase; 
E deskisă al postpă dpamă. | 

Iloeni, kzntani! 
Mase, ssltagi! . 

Libepisyei Br "mina. -
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Mslts lins5 mi nenoe 
Pomsnamslă mai apea 

" Ka ss noats kznia *n Boe 
Dopală kape îl& batea. . 
Desnotismsl& ingentase 
Kinslă de-ală înzdzuri ; 
Inima i-o înklemtase; 

_Găpa-i n nstea Bopbi! 
Iloeni, ksntaui! 
Mase, ssltani! 

Libeptsuei Bs “nkinani. 

De nedpentă, de anzsape 
Nivui a nlsnge ns nsteamg: 
Opi ue dopă saă săuspape 
În săsnine le "mkideamă, 
Kzgetapea: mspginits 

- In aBsnts-i se onpea, 
IlPanoi Isnged amopnits 
Al5 ssă geniă în nepdea. 

Iloeni, ksntani! 
Mase, ssltani! - | 

Libeptsuei n 'nkinagi. 

Bians "mi: însăflenipe 
Pomsnimei tpebuea ;
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Dap aucastr fepiuipe 
“ine noate sr i-o dea? 
La, nanionalitate 
Yine-o noate demteirta.? 
Nsmai ssnta libeptate 
De-a skpi ma kăgeta! . 

Ilocpi, kzntani! 
Mase, sltari! 

Libeptsuei 85 mkinagi. 

Sekolzslă uelă de lsmine 
În dpentatea sa ne-a dată 
Axestă mape mi sk&mnă bine 
Ye zzuea întsnekată. 

"Domnslă Gika lgstpăemte* 
"F snă5 npinuină domnia sa. 
Din Moldop' akăm nopnemte 
Pomsnismă-a pesnipa. 

Iloeyi, Intagi! 

- Mase, ssltani! 

Libeptsnei 85 "nkinani. 

Epa timuă k5ui npoBedinua . 
Ba s» ne konsolidsmă 

“Tlatpia uri esistina, 
Kape n lsme mepitrnă,
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Ili ideile *nyelente 
Tpebsi-a se pesnsndi | 
Supe-a ne dzue ne kzi dpente 
Ii supe-a ne msntsi. 
_ Iloeni, lksntagi! 
Mase, ssltani! 
Libeptsnei ns "nkinagri.
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„LA UNIRE, 

"Akăm, fpani, tininsI& sosemte 
- Kstps lăme “apstmă 
K5 al nostpă neamă tpemte 

“Ii ks Biags mepitsmă. 
Msltă timus limbile stpsine 
Ne-a5 tpstată ka nimte sklană; 
Eat aksma timnălă Bine 
Sapstsmă ks ssntemă bpani. 

Xaideni dap la mîntuipe 
Toni ks tonii s'alepesmă. 

„La snipe! la snipe! 
„O stpigape toni s5 dimă, |
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Lsmea ss ne 'ntpebe bine 
“e poimă mi ge dopimă, 
Ea nBoemte-al nostpă -hine - 

_Nămai mi noi ss-lă Boimă. 
Aksmă timnlă este dapz 
Dpentspi a ne dobzndi, 
Ii "m lz5ntps mi ?n afaps 
Biitopis-a ne mt5pi. 

Na e alt m'ntsipe 
De kstă nsmai ss stpiosmă: 

“La snipe! la znipe!. 
IMi la asta s'alepgsmă. 

K'stă o meapr este mik 
Slabs nspspea Ba î, 
Dsmmanii ka ne-o nimik 
Bop nstea a ne "ngini. 
Xai, sv fauemă dap mai mape 
Meapa kape o anemă, 
Esi atsnui fiindă mai tape 
Bomă nztea sr ne minemă. 
 Skămna noastp5 msntsipe 
Noi altfeliă no Ik'snstsmă, 
Ama dap nentp snipe 
Kiap Biana ss ne dimă, 

Noi mtimă ksmă ks Moldoenii 
De kzndă lsmea -ne msmsntă
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Totă de-o lege ls Msntenii 
Ii “de-o limbr 5: toni ssntă, 
De ue daps ss ns fie: 
Snă5 nonopă totă la znă lokă 
ILo fpsmoass Pomsnie * 
Totă k'snă săfletă snt nopokt? 

Xaideni dap la nizntzipe 
“Toni ks togii salepesmă, 
La snipe! la snipe! 
Toni &nă Biepsă ss psdikzmă. 

Moldopeanzlă fiindă fpate 
Ks Msnteanslă pa nztea 
Totă o meaps uro drentate 
Înnpesns a ninea. 
De ue. dap în asts lsme 

“De kpemtini, mi de msesni. - 
Sr nasemă iuni noi snă năme 
INi o meaps de Pomsni? - 

La a noastps msntsipe 
Akăm dap s5 alepesmă, 
La snipe! la snipe! 

"Toni ko limbs ss stpigzmă. 

În snipe e nstepe 
IIli Bians nentpă noi; 
Avestă bine de pomă uepe 
Bomă mai sksna de nenoi.
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Nimine ns ne onpemte 
„ Dopslă nostps a-l& posti, 

IIli Espona kiapă dopermte 
Agestă dopă a ne 'mulini. 

Xaideni, fpani, la msntsipe 
Mapi mi misi ss alepesmă! 

“La snipe! la snipe! 
K5 snă stpigstă ss stpiosmă!
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EPISTOLĂ 

DSANMOIDRIĂ Da TDADRAELRGICATIa . 

24. Aug. 

. Adenspă este, amiue, ksmă ks te-aă kongediată 
IIIi ks n mai ai onoape de a mai fi amnloiată? 
Bino dap ss ne dsmă msna mi în Bepsăpi s% ksntsmă 

" Libeptatea fepinitr kape-aksma o găstsmă. 
E mai bine, 255, mai bine întpe Msse ss tpsimă: 

De kstă în sepBinălă nsblikă genislă ss-lă tseslimă. 
Mai ks seams întp'snă sekolă ksndă în geaps npedomneskă 
Ilpejzdemele bstpsne se k5 noi nz se "nnoeskă, 
Întp'o meap5 'nB5lsits de tpisti pealknionapi 
Kapi-aă ajsnsă la mstepe mi se zik& matpioni. mapi. . |



238 „EPISTOLA O. DĂSCĂLESCU 

N5 mtis daks-gi nape bine kr ns mâi emti npesidentă, 
Dap de-ni nape pă, ni-ois snsne ks n5 mepini komnlimentă, 
De poiai s5-ni msstpezi nostslă tpebse ka omă ks taktă S5 Bii mi k5 natpionii de alma ss fas Naktă; 
S5 dai pepsăpi ri aptikoli, ss te mpinzi lkonlskpstopiă 
La Gazeta de Moldona saă la Nensptinitopis ;* 
S5 'ntopui tonslă mssei tale uri S5 n mai biuiseruti 
Mita mi kipepniseala în Beps5pi epoiuemti; 
S5 deklapi de pzi, de npokleni, de nebsni, de stouimti, 
Ile axei we-aksmă se kiams Pomsni mi nionisti; 
Ss te lenezi de npinuinii ne kape le-ai npofesată 
Kape din konilspie tatz-tsă i-a înssflată ; 
Ka s5nă ksuslsmă de asr ss Bii sp vepnitopenirtă 
O fanoape păminoass ne la kase “ioloermtă ; 
S5 s5p5ai ka fanapiotsl& msna we. no Noni mărmka 
IIli ss ssfepi ks nlsuepe iapă “uri nalme de ni-0pă da, 

„Dap înnsustspi de astea, de ue oape S5-i dag e? 
Ai tă oape tpebsinns înks de înBsnălă mes? 
T5 ue n neapa [linnspeasks? atstă aj ksistopită 
Ii kstsndă o lsme nos lsmea Beke ai orsită, . 
Tă ue din konilzpie totă mepeă ai uepuetată 
Totă ue m plana omeneaskz este bănă saă defsimată, 
To ue 'n pepsspi ka mi mine ksnqi mi nlsngă din knd în knd, | - Lsme, natpie mi selkolă, îndpentapea lopă kstzndă; |. - Tpebze ss iutii npea bine ue kspape s5 angal . 
Ilentps ka ss noni ajsnge snde Bpci ka s5 te dsui. ...
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Dakz ai fekstă sp'snă bine în nostglă ue-ai oksnată, 
Dak” ai adasă înnoele întpe uei ue saă ueptată, 
Daks ai fskstă dpentate uelzi înstpsmbstsnită, . |. 
Daks nentps zels-yi nobilă usblikslă mi-a mslusmită; 

Tpebsi ss te simni fepize mi ns kpedă ss tengseutti 
Tlepdepea &nei nosinii întps kape n& mai emti. 

IIPanoi oape ue foloase nustslă tsă îni adzuea? 
În da el mai mape nsme? mai bogată elă te fpuea? 

Kpedă ks stape din pămfetspi t5 a-yi faue wapeai osndă: “ 

Asts tpists sneltipe, ue o pedemă npaktiksndă 
Înks mălni în meapa noastp,. nă e mesepia ta; 

Psemfetă mi onestitate nz se notă nisi kămă pima.. 
ABsnia din psmfetspi e ka nleaga ne nsmntă - 

Te se snslbeps mi nepe la ssflapea &nsi Bsntă; 

Ansuia din psmfetspi este fokă mistsitopiă 

Kape apde mi nlsmsnii sn5i stpimbă jsdekztopis ; 
Anănia din psmfetspi e blsstemă Damnezeeskă 

Kape lkade ne 5pmanmii uelopă ue-:o dobsndeskă; 

ABsnia din psmfetspi este-snă fepă întinspită 

Ilssă în fpsntea kpiminalz &nsi omă nelegizită, 

S7 Bopbimă oape de năme? de-auestă nsme efemepă 
Ye pedemă ks nostslanuii în sovietate uepă? 
Dap că kpedă ks als tsă năme de noetă e mai fpsmosă. 
De kstă ală npesidenniei nsme tpistă mi nzkstosă.
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De ksndă lsmea este lsme oamenii anpenseskă 
Dos glopii npinuinale, mi la ele nszseskă: 
Genislă mi epoismală! Opi we nonolă însemnată 
K3' noegii mi epoii îlă pedemă pekomsndată. 

„Aszitai tă np'o dats sag uetitar sndeBa 
Kz ks laspe de dafinE s'a înksnănată ksndă-na 
Ilpesidenni de tpibsnale sag isnpanniui iskosini ? 
În istopii de nonoape niui nă sent malap rismini. 
Da, e tpistz glopioaps nentpă ănă noetă snă nostă 
Kape noate sr-l& oksne sn nemepnikă sa5 5nă npostă. Ii de kztă pi-ai niepde timnzlă folsndg ne jsdekstopig 
E mai bine sz faui Bepsăpi mi ss fii konlskpstopis . 
La 'nslgapea astsi mape cdifină nanională 
Kape ns aksn se aflr prdikată me nedestală, 
O idee fepiuits -năs ?n Bepsă&pi de-znă noetă 
Este tape ka mi poauea. anză îngepă saă- npofetă: 
Inimilop amopnite noate safletală a le da; 
Săfletele degpzdate noate a le îndpenta. 
Aide dap ss ne dsmă msna mi în Bepsăpi ss ksntsmă Binele saă tpista soapis întps lkape ne aflsmă. 

Tie ze open a
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Mslte fete ms frksps 
Ks kpszimea. lop SP mMopi5, : - 
Ss le noptă o mape 3p5 .. 
Saă 's5 nebsneskă de-amopiă. 

Ele 'n 'ksna mea B5psap5 
Msltă penină omopitopiă 
Rndă Benină de 5p5-amap5 

“ K5ndă Benină de kpsdă amopiă. 

Dap ueea ve ms ine 
Întp'snă kină xotspitopis, 
N'ape 5p5 nentpă mine 
IIIi niui simte! al meg amopis. - 

16
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Mine anslă se 'noemte, . .-. 

Illsgsmopslă se :nopnemte . .- 
li înuene-a, kolinda 
Ile la kase ura spa. :.. 
Fapna-i gpea, omsts-i mape: 
Semne bsne anslă ape, 
Semne bsne de bilusgă - 
Hentps bpasda de ssb nlăgă, 
Doamne, bine ksBinteazr 
Kasa lkape o speazr .. 
Tllsgămopslă fsps boi, - 
Illsgsmopslă tpasă de noi! 

Spanii, fiskri! | 
Stpigani, msi: 
Xzi! Xzi! 
Azi! Xri!.
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Sssă ne uepispi stp5lseute 
„O. stea nos ue nestemte ! -: 
Ks se kspms de aksmă.' 
Al nenoilopă gpeă dpsmă. 
Asta-i steaoa, Ponizniei - 
A snipei ma fpsyiei,:- | 
Stea de niaus, stea de Snopis, 
Stea de bine 'n aiitopis,. | 
F'5-0, doamiie! ss lzucasky .. 

-Steaoa noastps pomsneaski; 
“Ii s5 stea totă întpe noi. 
S5 n5 mai apemă nepot! -;: 
= Sani, fii! i: Ei 

Stpigani, msi: îi ci d 

Xzi! xpi e 
Xa ti i 

' .. . - 2 - rc me .. : i 

“Lomea toats ne askslt i 
Rai asemă dpentate maălts,: 
Ksui destală amă sofepită 
F'zp5 ka ss fi 'gpemită, : 
„De aksm” ne se ksbine 
Ka 85 mai tpsimă mi. bine: 
S% se dsks. dintpe noi , 
Opi-ue pele mi nenoi; 
S5 se 'dakz ne nestie --. 
IIIi în peri 553 mai sie; 

y 

p
o
,
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S5 Se dăks xzalindă . 

Ii ks dinmii klsnmsindă! .. 
&pani, fiskri! : 

_ Stpigani, MD: .-: 
Xril ri! 
Xzi! xzi! 

Anslă notă ne-adsue nod |: 

Timnă: mai. bsnă, pian n055, 

N'omă ss fim totă Moldoneni, 

N'opă. ss fie niui Msnteni, 

Ti *'ntp'o neaps Pomsneasks, 

Libeps mi Boiniueasks, -.; 
Noi mi ci omă ss tpsimă 

IIli Pomzni ss ne nsmimă. 

„-Kă o natpie k'snă năme, 
Noi ne. Bomă msndpi ne lme; 

ILi kztă lsmea nomă tpsi . : 
Ii "m tspie Bomă snopi... . 
Span, flskri! 

Stpigani, msi:. 
Xzi! xsi! 

„Xp! Dă! 

Anzlă noă o sz ne fie | 

Inuenstă de neselie; .
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Mapi ne misi mopă npigoni, | 
Misi ne mapi n5 Bopă psani. 
În fpsnie mi "n dpentate 
Opă' ss fierlegi Iskpate; 
Mapi k5 misi msna Bopă da, 
„Ii 'ntp'o xop5 Bopă jska. 
Dămnezeă kape ne-askslts 
Ba tpimite maus maltz, | 
Ii nsmsntelă ue-omă apa 
Gpsne de-aspă ne na da. 

Spani, fiskri! 
- Stpigani, msi: 

Ari! xi 
Xsi!:xzi!
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Epa npimsaps, timnă senină, fpămosă, 
Zioa lăminats de-znă soape fokosă. 
Îngepenuti konsepte în acpă s&naă; 

„Mii de nssspele în kping& pessnas. 
Ksmnzlă fsps mapgini epa înflopită; 
Totală nspea ?n lsme a. fi "nsăflenită,



  
Iste ka snă felgepă, blsndă ka fpate milă, i 

visuL. . | 241 

Ms aflamă kslape ne snt nsis de smeă, .... 
Enă kală albă ka snăma, tape ka: nă .leă, - 

Fiis als! fantasiei &nsi omă Boinikă; * Săi 
Ilea waBeamă .săb mine, fpiă ns-mă tpebzea: ! 
ElS a mea dopings o înmelegea. .-. 

Ns mtiiă de-anea apini apmasapislă mes; 
Ns. mtiă bine dak epa 'nziă de smeă; 
Ns mtiă înks dak kslka în msmsntă;.. » 
Ns mtis bine daks elg sbspa în Bsntg; iii 
Dap ka kăgetapea mtiă ks m doua 
TDi epa 'mnskatr fantasia mea. - . 

Dap ue neaps oape e5 kstpiepamă? 
“e epaă aneste lokspi ve kslkamă? 
Msilte uspi în lsme eă amă fostă B5zstă, 
Înss ns "ntslnisemă ama lokă ulzkstă. 
Dap atsnui îmi zise apmasapislă mes, 
Kalzslă meg aelă agepă, nsislă uelă de smeg: 

„Pispile-arzeste kape wepnseskă, 
Dealspile-aueste kape îngepzeskă, 
Xoldele de aspă ue nezi înflopindă, 
Msnyii imi. k5 apbspi ue snpe uepiă se ntinăă, 
Jleapa ue te faue a te 'nksnta, 
Este, o stsusne, Pomsnia tat
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— Aide: dap, Boiniue, aide mai kspsndă; 
Iloapts-ms mai iste, sboups ka sn5 esndă! - 

__" Boiă s5 B5ză în totslă dgluea Meapa mea; 
„Opi kstă ami gedea-0,.nă-să stelă de ca, 

D5-ms în totg lokslă ss ms "ndestsleză,- 
Ssfietslă mi Biana 's5-mi înniomeză.« 

IDală- meă kală atsnue mai izte sbspa, 
Ii ka dopslă minmei iste ms nspta: 
K5 o.sspitsp5 ksndă îl5 peneziamă, 
Dintp'o nale n alta neste deală sspiamă; 

„Asi ne &nă msnte din Kapnani m'aflamă; 
Avi dintp'o konks Dsnspea - kslkamă. 

Dap înkotpo okisl& meă se întopuea, 
Nos5 mslysmipe mie-mi adguca. 
Anele mai limnezi apeaă kspsă mai lină, 
Vepslă mai albastpă epa mai senină, - 
Fapmekzlă natăpei epa mai în jok, 
Beseliea lsmei epa mai ks fokă. 

Ksnteve uri Biepsăpi, doine dzlui mi xopi, 
“imnoi. ur alzate, flsepi mi niopi, - 
Peknete ui liotă, pesele stpisspi, 
„Bsetă, soomotă mape, splete, spspi!.... 
Beselie mape. epa ne nsmsntă; | 
Găpa s'o deskpie n'ap anea kăsntă.
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Femei mi konile, tinepi mi bstpsni, 
În Besminte albe xaine de pom'sni, 
K5 flopi în kosine, flopi în nslspii; 
Fete mi fetine, fisksi mi konii, 

În totă lokălă xops, în totă lokslă jolză, 
Sspbstoape mape în opi kape lokă. 

— Snsne-mi mie îns5, apmssapizlă meă! 
Ye e sspbstoapea kape o B5dă că? 
Ye e peselia asta ne nsmsntă? 
Te ssntă aste jokspi fsps de ksBentă? 
Soapele ks Ina azi s'aă ksnsnată? - 

Wepislă ks nsmsntsiă azi msna Wraă dată?“ 

— Asta e, stsnîne, sspbstoapea ta; 

„Bisălă uelă mai delue kape noui nisa. 
Jepile pomsne astszi se &neskă, 

IIli a lopă snipe toni sspbstopeskă. 

Nanta, este mape, dannălă e fpsmosă; 

JIpinde-te în xops, fii mi tă Boiosă.“ 

Atsnai că deshkalekă mi ms npindă în jokă, 

Întp”o xops niape, se 5nă netedă lokă; 

Dintp'o ksns mape la 8nipe beă 

[Ii dag libeptate. Papmasapislă mes. a 

Jskais în benie nsns ue k5zsi5.... i 

Dap în demtentape, kpue îmi fksi5. —
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DIONTĂL MALU 1857! 

_ BUVENIRE ELEVILOR ACADEMISTI, 

Ye s'asde, ue puemte? -. 
De ue. alea klokotemte? . 
De ue nasepile ksnt5. - 
Ii natspa se înksntsi. . .. 
Ye stpigspi de neselie 
S'asdă la Sion în pie? 
Ye msluime se adsns.... -.: 

-Kă atsta pole bnr? 
O, penini,. skolapi bspbagi! . 

Zi 'ntsi Mais ka ss sepbagi.
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p! *GTÂT MAIU. 

Flopile ss se adsne 
Ilsizpii ss înk&nsne ; 

- Eapba pepde'ko-a ei floape 
S5 se kalue în nizioape; 
La nsmsntă ne eapbr deass 
Ss s'amteapns lsng5 mass; 
Kiote de fepiuipe! 
Stpigzte de mălgsmipe! 
&ppa, bpasi konii mi fpani! 
Zi 'ntzi. Mais: astoză: sepbani. 

Ksntz, ksksle nebsne! 
Anzlă ape semne bsne. 
Ye taui t, npiBigitoape? : 
Astzzi este s5pbztoape, 
Tpsbadăpi, konii de ioap5 !. 
Skspnzini din vea nioaps, 
Kntani xope de: 5nipe, - :::* 
Kzntagi doine: de nfpsuipe!: 
Sppa, dpagi konit mi fpani! 
Sppa | ?n "x0ps toni kzntani.. 

| Pomsnie msltă isbits,, 
- Matpie nefepiuits! . : pi 
Skoa. alăraa . uri rpiBernte .'. : 
INIi ?n snepanirs 'te “mtspnute :
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Asta-i fpăntea, skolspimel: 
Asta-i Blana Pomsniet; : 
T5 npin ei ai sr fii tape, 
Tă npin ei o s'ajsngi mape! - 
Gppa! bpazi konii mi fpani! 
Sppa, natpiei sppani! 

| TIpimspapa e fp&moass, 
Inima, ?n konii Boioasz, 

„Ei ssntă beni de fepisipe, 
De a natpiei isbipe, 
De ilssisni bogate 
De nlzuepi nesinoate. . 

“EA ssntă matspi în upanzie, 
Sepiomi în peselie. 

"Sppa, băni konii mi fpagi! 
Zi 'ntsi Mais ama sspbagi, 

Ksnele de ans uline 

La, toaste ss înkine! 

La nanionalitate! 

La a ei nposnepitate! 
La a nepilopă snipe! 
La a natpiei mspipe! 
Mssele ss "nainteasls! 
Aptele ss înflopeasks !
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“ppa, bpari konii mi fpani! 
Ama zi ss totă S5pbagi. . . 

* „zi 

n 

7 

a
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MARŞULĂI UNIRE, 

Bino, Mzntene,. 

Bin', Moldonene, 
Suănegi Esponei noi ue: dopini. 

Soapta Pomsnz 
B5 st5 în mbn5: 

De oi atspns Pomsui s5 fini. 
„37
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De Bpeni în lsme 
-” Saneni snă n&me 

De nonopă libepă mi de bspbani ; 
“epeni gnipea, 
„Ni înfpsnipea 

Iepilopă noastpe o npoklamari. 

Lămea 'uea mape 
Dr asksltape 

La ale noastpe wepepi mi dopă; 
Fini dap k&-minte 
Ii mai nainte. | 

“epeni o meaps m'snă domnitopig., 

„De npeni dpentate 
[Ii libeptate, | 

De Bpeni legi bsne a lksnzta; - 
„De 'Bpeni ss fie 

S5 ună mai Bic 
Stpsini în meapr a B5 kzlka; 

„De Bpeni a faze 
S5 aneni naue' 

Ii în fepiuipe ss naintani; 
De Bpegi axeste, .
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Altă kină no este - 
De .kztă snipea ss npoklamagi. 

T5,. Moldonene, 
Ii te, Mntene, | 

În  desnzpaipe totă slabi sznteyi 
Iap îmnpesns 

„ Soapte mai bsns, 
Biay 105 mai tape, ustegi Saveni, „ 

Ns dani. lpezape 
Niui asksltape 

La. minuinonii de p5nzztopi. 
„Bopbele pele 

„NB BD înmuele . | 
“epeni snipea stspsitopi. 

„Wepeni snipea 
Uli înfpuipea, 

Ilepilopă Boastpe, bpanii mei fbay ai 
Soapta Pomsns 
B5 sts în mons; 

Snipea daps vepsndă stpigani. 

Sa



LX, 

PE MOVILA RABAEL 

Ile a npstslăi întinss mi desfstztoape Bale |: 
ine tpere mi nă pede o Mosils ue-i str n kale? 
Mine nă se minăneâzs de mspeana ci fsntsps, 
Saă ns ksgets la timnii kapi neste ea tpeksps ?. 
N5, Pomsnslă ne ssb dnsa sant, ap5 mi kosemte,. 
IMli ne ea k5 nenssape saă desnpenă o npiinemte! 
De losipile spsitei apsndă mintea obositz, 
De nefepiuipi mi natimi apsndă inim amopuits, 
Kalks tpistă mi f5pr ssfiet& monzmintele ue-apats 
Ssngepoasa-i istopie mi mspipe dalts dats! 
Înss nsns ue Pomsnslă pa emi din amopuţipe, 
Ilznz ue Ba. mti ks înkz ape dpentspi la mspipe,
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N5 notă oape ss daă ssfletă la Monila aste m5t5 
Uli s'o fakă ka ss ne snse istopia, sa tpekztz ? | 
De e dpesntă, npeksmă se ziue, ks Anapii o fskspz,: 
End: ne-aiuea, ka topente ks-a lopă fspie tpeksps, 
Oape. n Inta lopă atsnue kămă s'a sgădzită usmintală ? 
Kzte mii de avsermti bapbapi mi-aă aflată aiui mopmîntsl&? 
Anspa sinena oape aste lokspi fepiuite? - 
Epa Bpe snă zeă npoteltop ne-ale Dazici spsite ? 
Dap ns, n! Monila taue mi Pomznslă nivă nă- mitie, 
li niui Bpea ka ss kănoasks amspsta-i istopin ! 

Ie ksndă apmele Moldovei pessnaă odatz ?n lsme, 
Ksndă epoii Pomsniei în Espona apenă năme, 
Ksndă de nseslipi wsgsne epa meapa sbsuizmats, - 
Ns-i nstea tă a ne snzne, o Mosils întpistatr ! 
de fzueaă stpomourii nostpi mi kămă se sepBeat de tine? 
Ki auele timnspi toate le ii minte ta npea bine. 
N denapte. e Bageakslă, mi spdia tstzpeasks 
Ile aive îmi da nentslă ka omtipea pom'sneasks. | 
Ile atsnui mtieaă Pomsnii a Â bpani nentp” a lop eaps : 
Ks kspagis mepgeaă la lsnts, mi nă o I5saă s5 neaps. 
Fps de a lopă bpanăps, astrzi n'amă apea NO n5me, 
Nap î eaps pomsneasks întpe alte pepi din lsme. 

Dap dsns avele timnspi de mspipe zitejeaskr, 
Bai! penitaă tpiste timuspi meste meapa pomsneasks.:
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Ts le mtii, Monils tpists! toate timnspile-avele, - | K5ui niana ta ks noastp5 a Brzstă totă zile spele. - Tpebsi ss-mi ada aminte de faimoasa bstslie: 
Me-a5 anztă Pomii kg Tăpuii ne întinsa ta ksmuie. “Toate Bine kste-o dat smbpa Isi Iletps uelă Mape Îmnpejsps-ni ka ss nlsng a omtipei Isi sfspmape. . : Lai pszotă asksnst ne Bîpfă-ni lksmă kata ss: afle kale Ka 's5 noats ss-mi stpekoape prm'suina oastei sale; . Ai nszstă ne -Katepina ka, o zee insnripatp | Ksmă smbla kg koifă ?n msn npin omlipea desnepatr,* Densnsndă ale ei skzle ui vepsndă la fie-kape 
S5 densns ka mi densa aBănia we 0 ape. * 
“leca ue n'a nstată apma, banii at nătstă a faue; Maxmetă Baltapi Bizipslă mtii ksmă s'a: nlckată la naue. 

Ax! atânse mi Pomsnii ud-ală ti omu de bstzliz Apstap5 uea din 5pms inims de nitejiz,. - 
Se legaps: upin tpaktate ks Posia wea lkpemtin's, Bpsndă. ka nekile lopă dpentspi ss le skoats la lăminis ; Se Isntapr kstă N&t5p5... dap &psita vea ingpats | 
N5 Boi sm le ajste; ura lopă Ncaps fs Izsats 
Ilpads fspici nsgsne, f5p5 dpeută sat msngrepe... Bai, ue soapte nfpikouratz! Bai, ue zile de dpepe! 

antemip, domnslă. Moldopei, în Păsia emigpeazs, Nobila Isi seminnie. limbi stpzine ilstpeazs ;
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PpsnkoBeans, n5să în lannspi, se s&nsne la toptspe: 
Mai întsi kszindă elă pede ssb a Tăpkălsi sekăpe 
Tlatpă kanete fpsmoase, natps lanete isbite, e 
Ilatpă fii m'sndpi ka îngcpi, natpă flopi, îmbobouite! 
Dsne kinspi fiopoase, kanzlă ses uelă nobilă kade, 
Iap ne tponălă Pomsniei domn Pomsnă Bai! nămai made. 
Panapiotălă kpsdă mi lakom aia ksibslă îmi esente, 
Benetikslă fsps5 lege meapa o batjokopemte, 
lap Pomsnslă, nai de dznsslă! &milită frps5 dpentate, 
Ka stprină în a sa neapr, nlsoge, geme”n nentă se bate! 
Kiapă ka sita uea de mânks,nleaks kanslt la "njsgape: 
“elă întzi ue Bine ?n meaps, nentpă -elă este mai tape; 
Kasa Isi, fokslg din 'patps, nita Isi de Isngs kass, 
Ana, kodpslă saă ksmnia, bsksnika de ne mas, 
Ilpsnuii si mi kiapă sonia, totă ve ape e ?n IIeipe, 
Ksui stpzins-mi însămemte pomsncaska momtenipe! 
Ilap' ks Bpcă ss pămni tswepea, o Mosilz întpistats ! 

De aseste săBenipe noate mi ts emti mimkatz ? 
Ts, kape. dzdami Isi Iletpă a ta osnitalitate, 
Ts, kape-lă przsmi atsnue kă Pomsni -îsksndă tpstate, 
Te-ai mipată Brz5ndă în spms ksmă Pesia kpemtineaskz 
Din npestmintele Moldonei a poită sr se mspcasks. 
Te-ai mipată psz5ndă ksmă Ilputală s'a fokstă xotap de maps 
Ksndă Moldona ns la Nistpă anea nekile-i xotaps. 
Îns- cats ks tpekă Ilpstslă, — kalea ns. este onpits, 
IEsui ni s'a întopsă o napte din Moldona uea uisntits; 
Ii de-a pa Dsmnezeă ssntslă ms Bois dsue că odats 
Libepă kiapă nsns la Nistps kă=a mea Mass întpistats!



LĂIII. 

“LA BASSARABIA, 

Dslue sop' a mepei mele, Bassapabie isbitz! 
„Eats 'n fine k5 aksma fiii toi te B5dă ză dopă, „_Fă-te kiams n neselie la Bians fepiuits . 

Ii te stpsngă la ssnălă lopă.. 

Fostai fostă înstpeinats, dslue Sup” a mepei mele! :-Legi stpzine săfepit'ai, limbi stpzine te-ag domnită, - ILi-ai dăsă niana ?n întsnepekă ka sn nopă ne dan stele | Ii ts totami ai tprită!



  

LA BASSARABIA. 265 

Nefepise ka mi tine a fostă sopsta isbitz, 
Dap as makap snă nsme de o Heap5 ne nsmsntă; 
Iap ts întpe alte neamăpi nă apeai a ta spsits 

N aBeai al t5ă k&nsntg! 

Fie-ni pispile limnezi, fic-ni kalea înflopits, 
Fie ksmnii tsi totă peseli, fic-ni anii aspini!. 
Kzui de dzluea-ni fepizipe na fi lsmea mălusmits 

Il noi msltă. mai fepiuini. 

Eat uepislă se deskide, steaoa noastpr se apatz: 
Biitopisl& nostps-i mape, nlină de nave, fepiuită ! 
Bin” mi tă la noi în xops S5-ni dsmă inims bsphbats | 

Ii dopeză ks te-amă izbit.



LXIV. 

VENETIOULĂ, 

Cine mtie mi n mtie 
Kape pans e mai gpea? 
“e dspepe e mai ie 
Ientps biata meapa mea? 
“ine kpede mi n pede 
Cine n'a mai aszită, 
“ine pede mi ns kpede 
Ve nzkată e mai kămnlită? - 
— Ss nlsngă oape ksndă o zikă 
K's-i stpsinzlă penetikă ? |
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Întpe pii toni din lsme 
Kape ps este mai p5ă? 

„Kape psă ns ape năme + 
“Niai în g5p5 de kalză? 
'Kape nsis de mepne permte 
În al mepei noastpe sină | 
INi anoi o otpsnemte 
Ks ală se& negps pening? 
— 'Tpebsi oape s'%0 mai zikă 
Ks-i stpsinslă penetilă ? 

Tine nâtpie n ape 
Ii o kats 'ntpe Pomsui? 
“ine kats zestpe mape 

“IN o ape ?n dats 'n mană? 
"ine sine ss ne deap5 
Dpentă de usmînteană nlsngsnds? 
Vine-mi bate jokă de Neap5 
ÎNi o pinde mai ksp5ndă? ! 

"'— Tpebsi oape so mai zikă 
Ks-i stpzinzlă: penetikă? 

Glopia nanionals 
“ine ne-a întsnekată? 
Nesimy mipea uea, fatal 
Întpe fa I uine-a nlzntată,
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De a natpiei isbipe 
“ine ne-a desmomtenită? 
“iokoismă mi zmilipe 
Întpe noi vine-a szdită? 
— Of! o zikă mi iap o zikă: 
Fanapiotslă penetikă ! 

Ns e Gpekslă ue în Tpoada 
De Omepă a fostă ksntată; 
Ns e Gpekslă ue Elada, 
Din uensm' a pzdikată; 
Ns e Gpekzlă kape moape - 
Ilentpă. libeptatea, sa; ' | 
Ns e Gpekslă ue ?n onoape 
Bine-aiui-a snikgla. 
— ici stpsinălă kape-i zikă; 

” Fanapiotălă penetikă. 

“Omti, Lskaste, Xolepi, Yizme, 
Opi „ue biuis înfpikomată, 

__A5 Benită ne noi din lsme 
Ii Sa$ dest mi ami skouat. 
Dap de asts linitoape - 
Niui ks ne .nstemă skâna! - 
Dsmnezezle! ksndg oape 
Ile Pomsni zei l5mina?
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— Oape ksndă că 0i5 ss zikă 
K'amă sksnată de penetikg?



XV, 

BOALA MEA. 

Medivi ks mtiinn5 mape, 
Înmelenni mi înpsaani! 
Br pog dani-mi askzltape 

Daka nz B5 s5n5pani, 
Es ssntă bolnană, Bai de mine! 
Ii uskată ap fi ss mopis. 
“Tepuetani-ms dap bine 
Ili-mi dani lcakă Bindekstopig. 

Asksltani dap boala mea, 
Kzui Boeskă ss skună de ea.
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Boala mea ns ape nsme: -- 
Ms msnsnks ne 'nuetată - 
Dopslă ka ss tpekă în lsme 

„Aztopis mi litepată. 
Nă amă timnă, niui amă p5bdape 

* Mglts kapte a "na, 
„ IUi noeskă în fega mape 
La mspipe-a ms 'nslna. | 

Fats, zm5, ue boals gpeal 
Oape ksmă ss sksuă de ea? 

Ksmă Bedeni, n'amă idei mslte, 
Înss skpiă mi. skpiă mepeă. 
Fakă ne lsme ss m'askslte, 
De ms minsnez kiap că. 
Skpiă nolitikz, mopals, 

“Fpase ste mi mii fală; 
Kiap k& xaina Isi IIskalz 
IEgte-o dats ms îmbpakă. 

“Asta-i, asta-i boala mea: : 
Snsneni ksmă ss sksnă de ea?. 

“Limba mea uea Pom'neasks, 
Ns ssntă sigspă dik'o mtiă, 
Dap, mi dpakslă ss nlesneasks, 
Astopi5 Boeskă sr fig.
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Stilg, gpamatiks, sistem, 
Dir kanslă me kpoeskă; 
Opi ue pegsls sa teme 
Nepozit le sokoteskă. | 
„Kui auesta-i boala mea: 
Oape ksmă ss sksn de ea? 

_Daks mtiă a faze pime, 
“ Iloetă mape:ms sokotă: 
Fakă la pepsăpi o m5lnime 
Ii skpig nins nă mai notă, 
Ns mtis daks le uetemte . 
Saă 15 admips uine-aa, 

“Înss nsdă k5 boala-mi kpermte 
Ii n notă f5p'a pima. 

Of! ue boals este-a mea! 
Ksmă ss sksnă oape de ea? 

* 

Ka saprtă ks mtiă a sicpie, 
“Kiap mi de tpadăsă m'anskă 3 

IPauoi Dămnezeă mai mtie 
“e mai fak mi k&m „tpadskă. 
Fakă ksainte ksmă îmi Bine: 
Ksmă îmi npine le noueskă;. 

* Iapr fpasele stpsine 
Ko gpsmada le tpsnteskă.
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“e ss fakă ks boala mea ? 
"Este kină ss skană de ea? 

18
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„Te onpeinte, sfinte soape! 
Po mai Isngs aste zi; 
F'5-o mai stpelăuitoape, 
Fz-o a ne veseli. 

Fs ka sr se pie minte 

Ks Pomsnălă a, 'maieată, 
Kz de astsză înainte. 
Biama si s'a 'ntemeeată. 

Saltz, saltz, Pomrnie! 

„Bisslă tsă s'a îmulinită. 
Saltz, saltz "n neselie: 
Soapta ta s'a xotspită.
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Ilente 'muspgii din lsme 
Bpeaă ss inție ue dopimă: 
Dopimă noi sanemE snă nsme? 
Mepitsmă ka ss tpsimă? 
“e pssnsnsă epa * askslte - 
Îmnspanii de la noi, 
Kapi-amă tpasă atst de mslte 
Săfepinge mi nenui? 
“Saltz, salts, Pomsnie! - 
.Dopălă t5ă e fepiaită. - 
Salts, salts ks mzndpie: 

“* Denătanii Paă postită. 

Mandatapi alemi de _Meaps 
Toate klasele-aă tpimisă, 
Bianu natpiei ss veaps .: 

» Ksmă din vepizpi ne-a fostă skpis. 
Se adsns Dinant mape 
La ami mi la Bskspemt, 
Ka. S'apste fie kape 
Ilzsspile Pomznermti. 

Saltz, salts,; Pomznie!. - 
Ilzsălă tă s'a -Ismspită. 
Saltz, salts n bskspie: 
Biepsală tsă s'a aszită, . 

În întpeaga Pomsnime 
Ilatps. nsntspi Be. monteaă, - - 

- +
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Ifatps- dopzpi Snanim6 
"Poate. săfletele-aneaă. | 

j Îmnspayii S% ne-a5z5! 
Eats: ue “dopimă mi Bpemă!- 
Noi în inimi: saă- ne b5zs 
Alte dopspi nă ancmă. ! - 

“Saltz, saltr, Pomsnie!' 
Denstanii saă postită. : : 
Saltz, salts k mzndpie: 
Dopslă. t5ă “a npedomnită. 

Lsmea este n peselie. 
Klonotele klokoteskă; . 

Xop5 mape de fpsgie 
Toni Pomsnii dngzeskă, 
În Bestminte de sspbape 

“Kanitala: sa 'mbpskată, 
Astzzi: este nsnts mape: 
Dos wepi msna mi-aă dată. 

Saltz, salir, Pomsnie! - 
Bisălă -tsă Sa îmalinită. - 
Saltz, salts 'n bskspie 
Astzzi tă te-ai logodită, 

Ssflete mi &mbpe sfinte 
De stpsmomi mi de epoi! 
Emini astsză din mopminte; - 
Dsnuzini aksmă kă noi. -
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Ilatpia ea glopioass 
Ientps kape rani Isntată, 
Se psdiks maiestoass 
Ilpeksmă Boi ani fostă Bisată, 
„Saltz, salts, Pomsnie, 
Mepile-ni s'a5 înfpsuită! 
Salts, salts ks msndrie: 
Uspna ta sa konsfinnită. 

Oltsle! tpimite-o snds 
Psnede din matka ta; 
Ilzn” la Nistps, ss nstpsnds 
IIIi sz-l$ fak a szlta. 
Bsntspi line săfistoape! 
Tpeueni mi neste Kapnani, 
Dsueni mtipi 'msngsitoape 
La isbinii nostpi fpani. 

" Salts, salts, Pomsnie! 
 STepislă t5ă s'a limuezită, - ,i.-. 
Baltz,: salts ?n Beselie::. ini, * 

" Bisălă tsă e fepiuită! i: > 

mea) Eee e 
em za a , a... . . .. 

(e



LXVII. 

e: 

o SUVENIREA, 

În denreptă nlzuepea nine kste-odats 
„S5-mi întinzs kăna ka s5 pastă. din ea. 

În deueptă ks timnală soaptea. uea ingpats 
Zilele mi anii dsk& niama mea; 

Este-o săBenipe kape n 'nueteazs, 
Ka mi a mea smbps, lsng minc-a sta; 

„III, ksndă tpistă, ksndă peselă, ca totă msi spmeazie, 
li n5n5 la moapte kpedă kz-mi na spma.
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Isblamă o konils, tsu5p5, îpsmoass, 
Blsnds ka 5nă îngepă, dslue ka snă pistă, 

| Ir a mea fantasie, de amopiz- setoass, 
În ea îmi aflase al seă napadisă. 

Ksndi mepgeamă la dansa, la a ci nedepe, | | 
Inima mea j5n5 mai înfinepea, a a va 
Okii mei atsnue înota ?n nlsuepe, . E 
Iaps al meă ssfletă ns mai n'stimea. : 

Mintea mea zimitz se n&nea m mirkape; - 
„ Biama msltă mai dslue soapte mi-apsta; : 
Bitamă opi ue pele omenipea ape; 
Lsmea msltă mai bsns mi.se 'nfsnima. 

" Bopba ei modestz..epa piă. de miepe:. buci 
Ale ei kaninte inima-mi lopea; .. îi i 
Asi îmi da piams, asi-mi da dspepe;! - . : 
Ns mtieamă în mine ue se netpeuea!. ..: 

Ax! ea n' aBea Boaue ka ss-mi Snse mie: 
Ve sekpete ape în săfletală seg; ..: i 
Eă m aBeamă kspajslă ka s'o falcă S5 wmtie'-. eu 
K% ea este dopslă săfletelsi mel. i i e i
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Dap adese okii nostpi ?n întzlnipe :. tut 
Snii kztpz aluii snsneaă ks. isbeskă, . 
K5ui aBeamă în inimi totă auea simpipe 
ape o însăfis snă amopis uepeskă, | 

"În înkinipe, că snepamă k''o dats ... aaa 
E o s5 ms bskspă de-asestă îngepă  bisndă, . 
K'a mea fepisipe pa fi 'mkonsnată i cc : 
Ilentpă toats niana, m5na-i ksustsndg, . i 

Dap, o doamne sfinte ! În a: Biemei mele: ..:. 
Kapte nefepize alta t dă skpisă!. ec ci 
Ksmă nă nstsis oape ss ueteskă în. stele, .. :... 
K5 că n'o ss kanstă'al meg Napadisă? :.. 

Ai poită, o doamne!:ka ss kemi la tine. îi ii 
Fpageda, fiinns, kape isbeamă CE A 
UIi ss lami în doliă, ss lami în Săsnine, o ii. 
Sz lant în dăpepe saflenelslă meg... ...: i 

Ax! o dzlue îngepă! tă te-ai dest din lsmel . .- isi 
Dap, ksndă al tsă ssfletă kopuălă t5ă Iza, .. iii ci 
Ilponănnat aă.'oape băzele-uni Bp' 5nă nsms '- ” 
Kape de 'ntsmnlape kă-al. meă semsna?



  

SUVENIREA. * ”  281- 

Ile-al tsă nată de moapte că pi-amă dată o flope, 
Kape-amă n5s'o singspă e5 ne fpsntea ta! 
Înss-al te szfletă ms nedea elă oape? 
Bedea elă dspepea kape ms sfspma? 

În demeptă nlzuepea nine kste-odats 
- S5-mi întinzs ksna ka s5 găstă din ea; 
În demeptă ks. timnslă soapta dea ingpats 
Zilele mi anii dăkă Biama mea! 

Este-o ssrenipe kape ns 'nucteaz, 
Ka mi a mea smbps, l&ngr mine-asta,; 

“TI, ksndă tpistă, ksndă neselă, ca toti ms spmeazz, 
Ii n5n5 la moapte kpedă kz-mi Ba spma!



vi, 

ADIO. 

3 

Mz gsteskă de kale lsngr 
Amă ss fakă snă dpsmE sninost, 
Ns mtiă dak” o S5-mi ajăngs 
Timuălă s5 ms 'mtopkă nBoiosă, 
De gpemele, de nskate, 
“Eptouizne, Pomzni fpani! 
Prmzncui kă ssnztate, 

_TIIi Bă pogă n ms sitani.
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Kstă amă fostă în floapea nienei 
Amă ksntată, amă diuuzită, 

TIli în fokzlă tinepenei  - | 

Ne *'nuetată m amă nebsnită. - 
Jskspii neninoate, 
Boi de-aksma ms IBsapl! 

Prmrneni kă ssn'state, 

Ii ns pogă ns ms sitaui. 

Amă î5bită « S5 cont m5pm5pa 
Anelopă ue askăltamă. ; 
Mi-a niskstă s admipă natspa 
Întps kape înotamă. - | 
O, ilssisni bogate - -.: 

Boi de-aksmă B5 densptani! 
Psmsneni k5 ssn'state, - 

Dap 25 pogă n5 ms sitaui. 

Szpstatamă flopiuele 

"K5 miposă. îmbststopis; 
La fiinne tinepele 
Însăflat: amă noate-amopiz. 
'0, nlguepi! inima-mi. bate, - 
Dap Boi.Bpeni ss în I5sagi! 

_Psmsneni ks ssnstate, 

Ii 85 pogă n5 ms ditai. _
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"+. Psătatea omeneaskr . 
Mamă wepkată a îndpenta; 
O iptste pomsneasks 

„La Pomsni amă Bpstă a da. 
-Opa msntzipci bate; -.. 
O, Pomsni, o askăltani? : - 
Psmsneni kă sDn'state, 
"Dap B5 pogă ns ms sita. 

: Limba mea în apmonie 
Mi-a nlskstă 'a o Bopbi, . 
“Ii 'n-smoaps uoesie | 
Mssele a 5pmspi. 
O, kăainte.tpistă pimate,: 

Uli noi, Mase, ms. Izsani! - 
“Psmsneni kă:sentate ...- 
Ii »5 pogă nă ms sitani.! 

Lang este 'a mea kale,: 
Ile sninosă dpsmă că ms dakă; 
Dap a Ilsngepilopă oale . 
Sa5 a Pisălsi sanskă?' 
“ine kalea sz-mi 'apate ? 

: Fpanilopă, ms îndpentani ; 
Saă de ns, ks senntate . 
Prmheni mim ditai.
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x 

ZI 'NTAY APRILE, 

Pag. 22, 33. 

Amestă pepsă lapaktepiss” enoka în kape a fostă skpisă, 
ka uele mai mslte din' zepsspile mele. Mizailă kape pimeazs- kă' 
Anpilă lesne se înmelege mine este. Ianpele kape mi-a mssă hoap- 
ne de boi, ssntă stprinii îmnsmintenini atsnue de Adsnapea ge- 
nepâlz, — stprinii aseia ne ape la Moldona îi "nsmilkă tanpe 
peioase! | 

XVI 

ANULU NOU. 
Pag. 66, 67. 

Ksrntslă Adsnape apats Adsnapea genepals kape în a, 
nălă axela fese komnssr dsnz nlakslă Domnslzi, ks felispite mij- 
loase nelagizite kape ssntă înks în memopia Moldonenilopă. 

„Anslă noă ne dz ks mils 
SR kondikz uinilz“ SE 

- Fostslă Domnă M. Stspza instităise o omisisne nentps 
pesisisnea mi “peîntolmipea kodisei uinile, kape înss n'a anskată 
a tepmina lskpspile sale nisi kiapă în domnia Isi Gp. Gika. .
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XXIV. 

ADIO LA BUCOVINA. 

Pag. 9. 

Dans mimbkspile din 1848 de la Iauri, mai mslui fssese- 
p5mă silini a emigpa din meapr. Yea mai -mape napte. din noi 
aflapsmă asilă ui osnitalitate întpe fpanii nostpi din Bskosina... 
Kassa psnosatălzi mi penepabilslsi Bopnikă Exdoksie Xspmszaki, 
a fostă deskisz nentp noi ka kasa Isi Anpaamă. Mzngsepile ue 
amă aflată în sinzlă asestei onopabile familii, Bopă psmsnea ne- 
sitate în inimile noastpe, | a . 

Benepabilzlă bstpznă, apele singăpă penpesenta în Bs- 
kosina nekislă kapaktepă de boepis Moldoneană, mspi în npims- 

„Bapa anslzi auesteia, nlznsă de toni komnatpionii Pomsni, Mol- 
doneni mi Bskonineni. ElE lzsz vinui fi mi dos fiice, demni de 
memopia sa, dsnz niptenile mi kpertepea kape îi kapaktepiss: 
Bopnikslă K. Xspmszaki, kapele s'a fskută atztă de ksnoskstă 
Pomsnilopă, singspă sat statopniuită în Moldoza ; Ezdoksie, Geop- 

„ge Aleksandps ui Nikolae, toni Pomsni bpani ui ks înimz, medi 
înkz în Bukosina. ! i o 

Familia: Xspmszaki, de mi din tepminziisnea sa se nape 
a anea opigine stpuinz, îns este: kspată Pomsneasks, mi înkz 
din wele mai neki, kape ai figspată ks onoape în istopia Moldosei. 

Isis ameastr nots, fiindă kz nmele Xspmszaki s'a f- 
kstă nonslapis în mai mălte nzpui ale Pomzniei, mi 'ssnt mălgi 
kapi se intepeseazz â ruti makap atsta kztă aptă.
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XX. 

„ POBPULU ŞI MUSA - 

„ Avnestă pepsă „este prsnănsă snei anostpofe msgălitoape 

“me-mi fskuse D. G. Assaki la pepsslă Jssa mi Iloeislă, kape se 
nsblikase în Gazeta Bskosinei. — ' 

Ile timnslt auela meapa epa oksnatz de omtipi stpzine 
opi * “ine noate îngelege imnpesisnile ssb kape amă skpisă: 

n . flopile-abstate 
De Al Nopdslzi Bsntă gpeă.t mul... 

XXVII. 

LA MOARTEA 
lui Ş E 

CPOATPIAQI ca amussrceera te 

Familiea Kasimipă este foapte neke în Moldoa; se pe 

de kr se tpage din opigine nolons. 
Snslă din fiii si Prdskans Kasimip, — Iletps, la a kz- 

-_păia moapte amă fekstă nepsslă avesta, — epa. 5nă tsnzpă kapele 
npomitea măltă. Dsnz +re-mi frksse doktopatalE de legi în Bep- 
lină mi mai stsdiase anoi mi în Fpanua, niindă în ueaps la 1847, 

anu a ssfepi măltă kă  okasisnea înteninlzpilop; de la 1848; fs
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legată mi bststă în kasapras de kztp5 aminii opdinei, sbipii na- tpionil opă uelopă sinepi, — mi anoi ka din gpanie dată neste xotapă în Bskonina. 
| Dsnz nenipea Isi Gpigopie Gika la Domnie, Kasimipă fs kiemată în tpebile nsblize, numită dipektopă Denaptamentslsi Esltslsi. În axesti nostă, tsnspălă laspeată desnolts o enepgie pap5, 5n5 zelă Issdabils nentps npogpesslă skoalelopă,, snă ka- palktepă 'onestă, fps upejuderie; npomitsndă a se fe snă bep- bată nepfektă,. Mspi de snă absesă ue fskz la, bemika spinaps. 

XXXV. 

PARADISULU PERDUTU. 
Pag. 105. 

Fpagmentslă auesta Famă nsblikată întria oaps în Zim- bps, ziapis kape, emmia în ami, la 1851. 
” Eats se notz foksis asănpa, azestei onepe înks de atsnuo: ilapadisslă nepdsfă înks nă este ksnoskstă Pomsnilopă. Din onepile enise ale litepatspilopă stpzine, D. B. Ilogop ne-a dată tpadsss Henriada lui Voltaire; D. K. Apistia kstepa panso- : dii din Iliada Isi Omep; D. Eliad sn kzntă din Gerusaleme Libe- rata, ini ănslă din Orlundo-fupioso. Ei bine! a tpebsită s kadz soptslă mi ne mine ka ss dat snă fpagmentă din Japadissly nepdstă. | | : . o „2 Maă înainte însz, sz, dat Pomsnilopă o idee desnpe ax- topislă auestei onepe. | | 

Milton epa mi elă sn noetă; nzskstă întp'o enoxs knd în meapa Isi, în Anglia, ka mi la noi, noeyii mi noesia epa npea usniuă kzstate, Nzskătă la 1608, fiis de notapis, elă ns monr-.
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teni de la nzspinni de kztă găstslă aptelopă, 'Tatzl& scă anca snă talentă naptikslapis nentpă măzikz.  Anolonă îmnspui dapspile sale întpe nzpinte mi fils: dete măzika tatulsi, mi noezia fiislat, n jsnena sa, Milton, ka om de snipită, a anst okazisne a jka mape polă mi în sfepa uolitik. La, 1647, ne kzndă An- glia krzăse ssb tipanika pensbliis a lui Cromwel, Miltonă se pe- komandase ks mai mslte skpiepi nolitiue, dn lkape .anoi fs kie- mată ka sekpetapi konsilisli de stată alg pensbliaei. În auelt 'sepoiuiă Milton ui stpsnuini, ssnstatea ckilopă - 
Dsns kzdepea Isi Cromwel, Milton uzpzsi kă totală -kapi- epa opauioasz a nolitiuci; se denoti, nentpă 0 niaur stsdioasz mi solitapz. Dinastia Morapxilkz ue akum se pestaspasz în Anglia, de mi n lozise soapta mi Biaua sa, dap loni inima sa: atrtă de măltă îlă fanatisase pevolnisnea, peusblika mi Cromwel! Kon- sidepată de oninisnea nsblil:s Ka omă ks, talentă, epudită mi upobă, olă înkz apă fi uststă konota ună sepriuit; dap o ase.ninca Npo- „Hănepe o pesningea ks manie. Femeea, sa păorndulă odats “ka sa npiimcaskr sepaiuiă, nentps ka ks salapislă ve. apă Isa 55, ipzeaskz mai mopă, elă îi p5suzise: „Ti cuiti fomee wi Boemti si ai ckiuagispi, dap că noii sz mopiă ka omă onestă. Astfel, Milton, pemzindă pensblikană, se îngprdi în npin- siniile sale ks Masa mi ks spp5uia, A 

Mai anoi a tpebsită ss opbeaskz, ks totală uentpă ka ss fie ună als doilea Omepă ne lsme. Nenopovipea. aueasta, noate a dati subiektă genizluă ses de a kpea nemspitopislă noemă lapa- dissiă Ilepdsis, snde elă se nsne ka ună fii al Isi Adamă mi ka snă denstată als seminwici omeneruti nentpă asr ksnte ssfepin- ele omsli ne lsme. Auestă noemă, ape a fekstă o „NOx în limba mi în litepatsps Fnglezz,. Miltonă îl komnăse, î5pz a năne mzna ne neanz: nepsăpile, dsnz ue le fuuca în memopia sa, le - dikta ss le skpie aluii. Adese opi noantea, îi demtenta fiiucle sale din somnă, mi le nzsnea la skpisă. o 

19
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Ssbiektală avestsi noemE e suopă de înnzlesă. "Tema Isi e 
testul biblici: epoii sei, Dimnezeă, Satan, Apxangeli, demoni, 
"Adamă mi Ena! - N Sa 

Fpsmsseyile auestsi noemă ss m'5 vepkă a le deskpie, 
apă fi o nekomnetings nentps mine. Tori noenii, filosofii mi lite- 
panii ci mai mapi ai tstspopă nanisnilopă, de snă selkolă înkoaze. 
mi astszi, fakă stădii în clă: noctelă grsemte în clă kzlopi, nui 
fantasie; filosofslă npinuinii, litepatalt limba, stilă mi aptz. . Din 
nagins în nagins, din pepsă în pepsă, uetitopislă kziztopemte întp” 
ănă napadisă de ssblimitzui ui întp'o lsme întpeags de noezie. 
Adamă a nepdstă napadissls, Milton la gasiti mi-l a dată noe- 
sici nentpă ka ss tpseaskr în tpînselă. i 

Ilapadissiă Iepdstă în toate limbele “Esponei sa tpadssă. 
Pomsnii aă învenstă a se oksna mi kă limba Englezz: oape anăla- 
se-na ppe 5nălă a dupsi litepatpei noastpe snă ama tesaspă ? 

„85 niă la Iskpapea mea: ă 
Ns poiă zive, doamne anzps! ks amătpadssi ne Milton. 

Milton ns noate fi bine tpadssi de stă în nposz. Fpanuesii se 
filia ks-l5 anea tpadăsă de Delille în nimte pepsspi axa de fps- 
moase; dapă ksndă nszspz tpadsuepea ue le-a dat& Chateaubri- 
and, atsnvi kinoskspz Paradisul perdatii, ui opiyinalitatea axto- 
pislăi. În aucast Iskpape, Chateaubriandă a tpebsitt sr sfopnezz 
limba sa, în lkztă uineo uitemte simte ne Milton ks stitslă sei en- 
gleză iap nivi do ksmă ne Chateaubriand ks eleganna stilălzi sei 
fpanuesă, - Sa o 

ES, daks amă fekstă stepa Bepsspi den tpadăuepea Isi 
Chateaubriand, ns notă ziue dekstă li ami pedssă în pepsspio - 
Lkspats tpadsaepe; snă sakpifiniă în memopia masei li Milton! 
De ns dai Pomznilopă Ilapadiszlă Isi Milton, le dat velă malti 
o nocsie, NE o | 

Tlapadislă nepdstă este din XII, libpe sat kzntspi. Bs- 
lata kape o daă este din libpsl VII: deskpiepea kpeanisnei. Mil-
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ton o nne în gspa Apkangelălai Pafacl de o snzine li Adamă 
ui Enci; Pafaclo mesagepulit Îsi Dsmnezes, kapele antnys uelopă 
întzi stprmouri ai nostpi nepdepea napadisălsi, nentpă neaslsl- 
tapea lopă. - E E | 

Dak ami simui kz Iskpapea mea apă anca kztă de n- 
Hină mepită. malapă ka api5, noate âmi sakpifika mai multe zi- 
le din niaga mea nentpu Onepa axeasta, Dapr sîntă mai msltă 
sigspă ks ns pois fi niui odats sn Delille, de aucea, slkană kon- 
deislă din msn! | 

4 

XLVI. 

RANGULU Mii, 
„Pag. 1%, 

* Amă skpisă nepssls auesta întp'5nă timnă ue kzndă oa- menii din Moldona smbla nebsni dans pangspi. Întp adeBspă,. în timuslă dumniei Ii Gpigopi Gika am upiimită sui e dos pan- gspi, nentps onoapea nostepilopă ue amă kănată ; întsi mi s'a dată pangălă de Komisă mi .anoi awrela de Snatapiz. Ilentp nepsulă 
avesta, Domnslă noi ss mr fak Ags, e | 

nĂlzpia ta, niptsnilo ns sc stimăleazs ks boepii. Institai- pea boepismălzi a nststă sm fie npea bsnz în konuengisnea sa, dap a kszstă în ama absză, înknt$ oamenii de onoape se kon- fond ku uci fspz de onoape. Ape ss nic timuulă ka sp pouicas- 
ks âuci ue noapts pangspi; ele astrzi ns penpezints nivi onoa= „pea viptănei, nisi a kanauitepei, niuă a talentslui, niui a natpio- tismălăi e -- | 

Domnslă săsnin$ ui zise ks amă kănmntă. Is toate a- „Mestea pangspile se detepr ks npofssizne la „toni auci ue poipr 
s5 le aibz. Kponika skandalouss ziue ks oamenii seci de kass 

* -
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mi îmnieganii Statslsi sniksla dekpetspile; dap adeasta se, pa faue 
totă deasna întp kat npepogatina bocpiei na fi ks neuzpmspipe 
datz kanslsi unzi stată. Onoape Kaimakamslsi 1 pepei Pom'neunti, 
apele, asksltendă oninisnea nzblikz, n'a fekstă întpebsinnape de 
asemine upepogatios! 

- | „LIV, 

LA LEGEA PRESEI. 

Tag 231, 7 

Dsus pegimenslă gsnepnelopă pegslamentape, în înibele 
npinvinate s'a institsită uensspa. Aucasta a fostă kzndă mai asnp 
ksndă mai libepals, dens infisinra nolitiuei timnslzi. 

Ilentps întzia oaps Domnslă Moldonei, Gpigopi Gila, fskă 
o lege assnpa npessei, npin opganslă Dinanslsi ad-hoc kapele pe- 
npesenta nstepea legislatins. IIpin avea lege deskatendsse libepa 
lksgetape, npessa apă okasisne în sksptă timnE a despolta oninis- 
nea năblikz assnpa kestisnilopă nolitise ape oksnaă ne Pomsni 
în &pma.pesboislzi -opientălsi. 

Dap legea npessei se desfiinnt dsns mijlovipile kaima- 
“kamălzi Balmă în Sentemepie 1856; se pestabili uensăpa uea mai 
apbitpaps, dsus kape tpei jspnale înnetapz de a mai cui, wi opi 
ue manifestape a libepei kzgetzpi se însdsmi. 

Snpe komnensape, găpepnslă intepimapis alt pepei - Po- 
mznemti dete o mape libeptate npesei. Onoape natpiotismslă; 

: înplyinci sale D: Aloksandpă Gila! de tpei opi onoape libepa- 
lismslzi seg, kape în enoka ea mai kpitils a natpiei, ls ne po- 
m'ni SD se înpelcage mi ss selămineze asănpa kondsitei mi intepe- 
selopă namtonale, . !
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LVI, 

- * 

EPISTOLA 

IDUATIARIĂ 003 ID PUDRA a 

Pag. 237. 

pe + 85 te npinză con opatopie 
„+ + la Nenzptinitopis.& 

Nensptinitopizlă a fostă o gazetz ue emia în lami săb a5- 
sninspile psnosatslii Kaimakamă 'Teodopă Baluă, ssb neana uea 
npoaste a D. N. Istpati stegapislă antisnimtilopă, mi ssb pedakpiea 
snzi homme de bois kape se nsmea K. Gane. Niui snă npinuină, 
niui o idee nobils saă nanionalz, ns s'a tpstată în gazeta, aueasta; 
ea epa znă simals opgană de namfetspi în kontpa mimkzspei na-. 
mionalo n i a A, jepnalelopă Fapi nponagaă ideea snipei Pomsnilopă. 

MEL ai 
Ă E 

061 PI Sa 

PE MOVILĂ RABAEI, 

„Nă nezi ti ne Katepina. mul . .* 
Tpadinisnea, xi istopia msptspesemte ks Iletp velă mape, 

înninsă fiindă de Tspui ne Ilpstă, se întzpise ne Ing Monila 
Pzbsci întpe Ilpţă mi Ilpătemă. Ile, aucasts Mosils mi aksma 
essists o gaspr, 5nde, se ziue ks se nsnea Iletps mi obsepna 

mimkzpile 'Tspuilopă. Dap în .întspitspile aveste, Pgmii ns se 

a. 
-„
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pedea în nstings a se pinea msltă timnă ; nposisisnile le linseas; 
vele mai mslte le upinsesepr înningstopii uri de niui snă ajutopiă 
nă anca Paruii: snepanus. Îmnpatslă mi omtipea epaă în desne- 
pape.  Atsnue Katepina, konksbina îmnspatălsi, înssflenitz de o 
Iminoass idee, nponăse ks ca a aflată mijlokslă ks ape sz lka-:: 

„nete naueu. Ilpeksmă epa îmbpzkatz bupbrtemte, skoase koifslt 
din kan, năse în elă toate skăzele mi banii ue anca mi nopni . 
npin omtipe, veprndă: de la soldati nsnz la genepală, ss dense 
fielape ue ape mai npeniosă nentps krustapea msntsipei. Ko ki- 
nălă avesta se adinapr o mape săms.de skăle mi bani kape se 
ofepips Bizipslsi Mexmet Baltagi kapele lkomanda owmtipea. Ka ki- 
nslă axesta mavea:se npimi mi se înkeiz. Aucastr insnipsulsne 
feks ne ksmksbins îmnspsteass : Iletpă se ksnănz ks Katepina. 

Deskpiepea desnpe Monila Prbsci ss se pazs în: Suve- 
nire de Calatoria în Basarabia Meridională, usblikats în 1851, 
de mine. - i 

. 

“LXVI,- 

PRIUMEPULU. - 
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Bepsălă atesta lamă Eskst& în 'lkomenmopisapea zilelopă 
în ape Dinanspile ad-hoc din Moldona ui peapa Pomsneasks, 
lkonsokate dens Tpatatslă de Papisă, a postită ele natpă nsn-" 
tipi de dopinye napionale adikz: Onipea npinuinatelopă întp'snă ” 
singspă Stati, Domnslă stpzină kă epeditate, gapanniea astono- 
mici dsus tpatatele pspilopă ab-antiquo ks Înalta Ioapis, ui Gs- 
pepnslă Konstitsuionals ks o singspr kameps. 

FINE. 

Pe REIES 
i 3801 pf fala EI: ) 

* SSV Siza LAS DA Lua . 

   


