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Amiue ! 

Katz st-ui fimă peknsskstopi de îngpijipea ue ai asstă neutpă tinvpipea asestopă noesii. [loate mi mal; de kîtă tot- de ăna se simuea linsa d-o sfepz adeBwpals de noesii în kape mslte inimi Simyitoape s afle snă eko, mi mslte ssflete întpi- state o konsolape. Tpzimă în nimte timnspi în kape nz mai sgo- motălă apmelopă, fsmală singelsi mi kabinetele dinlomatiue astă noă labipintă, okăn snipitele noastpe,  [lltii îns k% săntă mslte săflete delikate kape, npin natăpa lop, aă opoape de peshoiă; ele Boeskă sr. dk o Bieayb maj seninz, sv afle o lsme mai fepi- vit kăm a kpeat-o sisele lopă, wi akolo ss tpriask ks fps- mosălă ideală la kape ele asnipă. Anoi, afap» de auestea, niii 0 datz n'a pestpilă ka akzmă mai mălgi fkztopi de Bepsăpi. Eais o Bopbr ue-mi Ba atpage spa a mai msltopă aătopi; dap esle znă adesvpă: ne toat zioa pesapă la pinztopi, înmipvtopi de Bopbe îps sensă, wi nă miti uine i-a semnată; ue wtiă este ks sîntă denapte d'a Îi noepi: niui apmonie, niui simtimentă, nisi idei. Ms konsolă îns ks nă B0pă lpemte maltă imi Bopă Bedea kit sîntă de miui, îndate ue-i BOpă ajsuge pazele znei a- desvpate nvesii — Eatr, amive, nenipă ue kats ss-yi fimă pe- kănbskolopi; ne-ai îmulinită aueste dov dopinue upin liuvpipea udesiilopă D. Bolintineana.
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Ye ss zikă desnpe noesiile sale? Ye e fpumosă ns se 
uoale defini. Adeszpata noesie n'a agălă mi nă Ba agea nisi o 

dats o definiie dpeant. Deskiz» opi uine aueasts kapte wi a 

sedea anvpînds-i, npin .nopi diafani, kpeauiănile uele mai ideale 

de nepgine fpămoase, de snipite penitoape de fantasme săpizînde 

ve mtepgă lakpima snzi infoptsnată wi îndălueskă somnslă stă, 
de flopi ue-mi înaluă npofsmală ne apinele poăte ale sepii, de 

măpmăpa Bolsnloas» npodsst de srpătatelă a dsoi amanui fepi- 

vini, mi kîte alte kpeagisni nlskste! E noetslă imaginanisnii» 

snei imaginagisni &mope, aline de fepmekă, kape tot-de-zsna ne 
săpide imi ne. noapte nămai npin flopi nline de napfsmă, mpin Bi 

înkîntstoape, npin kîmnii vepemti nde totală este nlvuepe mi 

amopă. — $% nă -kwstmă noesia kape kints enonea inimii, ui 

auele nasiăni mapi kape sfimiiă inima stingîndă întp'însa opi ue sne- 

pânus, niui auea măts desnepape ue apsnkr în sepsspile sale 

snă săfleiă sdpobită kîndă pede misepiile ue anass omenipea; 

sb nă kvătrmă ne Ilpometei kape ns Ba înueta niui 0 dat» ss 
se pesolie în kontpa destinslzi opbă. 

Aveste noesii peBrpsă în inim5 0 paz; de snepany» 

kape alinz dspepile noastpe. Nimik n e mai dălue de kit sne- 

panpa; auesla e singăpălă bine ue mingie înk» tpistslă nosipă 
săflelă. Vine ună sneps în piaga sa? saă pealisapea snei nobile 
dopinge, saă amopslă &nei konile, saă fepiuipea natpii sale, a- 
mopslă uelă mai sînt&? Uli aveste noesii zmnle inima d-o sne- 
pangr dălue, mi în ue lime fpmoass, înue lăme ideal» ele ne 
tpansnoptă ? Iloetzlă sboap» din floape în floape wi le ia nap- : 
fsmzlă; din stea în stea mi le 'ia pazele stpelsuitoape; elă sede 
isna wi ia melankolika sa lsminb; zpemte o konil» fpămoas 
mi kălege kpinii imi pozele dsne faga ei; kîndă poa kade elă 
stpinge mpgepitapele dsne flopi; kîndă axde nasepile kîntindă 
elă penemte notele lopă apmonioase. Adănv totă uee mai fpă- 
mosă să5 uepă, wi. din toate auesiea, fopmeazr în lăineu sa i- 
deal+ o atmosfep» de lminz mi apmonie, de moperpilape ur 
naplme. Ye pegisni aline de mugie în kape poteucskă konile  
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d-o Îpmăsege uepeaskv mi snipite aepiane, kape fakă kopte- 
gislă masei noctalsi! 

În malte din noesiile sale domnemte o melankolie tpistz; 

kape ne faye s% kăgetmă la esistinga noastps; koui uine din 

noi n'a simpilă în ssfletslă sză nvskinds-se idei ipiste, Bvzindă 

k% toamna, flopile îmi nepdă napfsmală mi se ssskă, apbopii 
îngrlbeneskă mi se desbpakă de nodoasa fpsnzelopă, mi anoi 

s-a giudită lu zilele sale, mi atitea fiinui isbite kape aă intpală 
de timnapiă în. toamna Biegii? 

Ieutpz întiia oaps în limba noastp» Bedemă în aueste 

noesii noeme opieniale. Îlli ue bine sintă esnpimate fopmele 

inkîntotoape, suenele aline de noesie, flopile uele mai nlskzte, 

naplămele uele niai săage mi toat» noesia ue fopmeaz» kapak- 

tepală npinsinală al Opientzlsi, adeevpata wap» a noetăli! Ns- 
mai avi noelslă noate se desfomăpe toat aBăuia imaginanisnii 

sale. Vine n'a aszită d'aueaste apr &nde totslă este noesie, 

inde kpesk$ flopile uele mai stpolăuitoape, snde kîntă nasepile 

vele mai apmonioase, snde femeile, înkinsipi vepemti, pesnipă 

nămai amopă! K5 ue fapmekă ne deskpie sepile din Opientă! a 

Bedea în pesfpinuepea pazelopă soapelsi k toate iaă o Bieayz 

nos; anele stpelăueskă ka snde de kpistală; flopile, sspstate uri 

de paze mi de apele sepii, lasă a se înzlya ssfletălă lopă de 

napfsme ue-lă npinde npin xapemzpi mii de fpămsseui. IUi kîndă 
Isna pesaps» melankolika sa lărminz, kă ue fapmekă pozele îmi 
dessoltă stpelzuipea lopă, mi ks ve apmonie Biulhiuli, aveasts 
nasepe a Opientslzi, kîntz fpsmseuile natpii sale! Illi nongile 

netpekăie ne Posfopă! auele măpmspe ămoape ue npodskă kai- 

uele kîndă desniks andele anei la lsmina Inii, sgomotelă lone- 

uilopă, notele apmonioase ue se înalyă din bosketele geuine mi 
sănetălă snăi instpsmentă ks kape amanislă keamr la fepeastps 
ne dsluea sa isbitr ! 

Întp'sna din aueste noeme Opientale Hial, ue idee fpu- 

moas a esnpimată novetslă! — Ssntă momente în kape ssfletslă 

nostpă simie ipebsinga a emi din, aneasts lime de misepii, mi 

„ka snă flstspe ne kape flakspa îlă atpage, elă se apsnk» în in-
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finită.  Bieaga noastp» este snă Isngă esilă în kape întîlnimă 
nămai săfepinye; aui toate ilzziile se nepdă, toate aisele se ni- 
miveskă, uri n'aflsmă de kît neantală. Sslletală - nostps obosilă 
Boemte kite o dats sr-ui ia sbopală din ast pealitate, din ast 
înkisoape tpistv, ka sz mai pepaz» idealziă, natpia sa ucpeaskr, 
kape îi dz fepiuipea nentpă kite-Ba momente. 

Kîndă în kîntspile sale noetzlă îuri adsue aminte de 
natpia sa, kz ue fokă o deskpie Boindă ss demtente în inime 
amopălă mi degotamentală ! mi sine ns tpebse sr simus inima 
sa bslindă kîndă Bopbemte de natpie, adenzpata noastr msms? 
Yine n tpebse sm fie mimkată zitinda=se la aveaste gap fps- 
mcass, la aveastr papr, Ikamală gitejii, al fpsmasenii mi ală 
noesi:? La aueastz ap» alin de săsenipele a totă ue aBeamă 
mai Skămuă mi mai izpită,... 

Dap îmi nponăsesem;, amive, a-yi faue o enistol» în kape 
ss te ansnuă desnpe tepminapea tintpipii auestopă noesii, mi a 
emită kă totslă altă ue-pa. Amă astă însa Bopbi de fpumosă, 
ui fpămosslă adesea opi te prizuemte. IIli eat, epa m'aui s 
sită a-gi Bopbi de ue-Ba intepesantă. În aueste noesii s-a npii- 
mită & skăptă, wi ms temă ss ns peklame iap.  Bietzlă & sksptă, 
fiing5 nesimyitoape, npin ajstopălă altopă fiinge simyitoape, 
intpz în Biawa nsbliks peklamîndă ne "ndetată! Vine uitie, noate 
npin îndemnală Isi  skepiă mi oamenii uei Skapui Bopă peklama 
de la soaptz, saă st-i fake mal înalui, saă sz-i lase în înts- 
nepekă ksm a sepstă sspmanslă 3 skăptă, 

Ilpiimemte amiue înbpegimpile mele mi skăss-ms de 
aveste mslte distpakyizni. — Distpakpisni de noetă. 

A. Ionescu. 

Bskăpemti 1855. Maiă |. 

 



ELEGIi,



0 FATA TENERA PE PATULU MORŢII, 

——.".1.79-3 fb cotecete— 

Ka pobală 'ue kînts amapă în pobie, 
X3 lanuslă de bpaue, snă 'aepă dsiosă, 

Ka pizlă ue geme de pea sijelie, 
ile nats-mi de moapte eă ksntă dspeposă. 

Snă kpină se ăsăks win Istspi S'abate: | 
Kndă zioa e peue mi. uepală în nopi, 

Kndă soapele-lă apde, kzndă Bstală îl bate, 
Kndă gpindina kade topente ne flopi; 

Ama fsp' de peste ne zilele mele 
O soapts amap» amapă a brtstă, 
Ali astfel ka kpinslă de siskole pele, 
Me natală dspepei de-odat' amă kwzată. 

*
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E  ——— 

Abia n npimvBapa dopinuelopă mele 
Illenwndz ka poa abia amă ajsnsă, 
Atsnuea knd; ksntz npin flopi filomele, 
Ill'0 kpsdr dpepe adînkă m'a nzipănsă. 

Amap» e moaptea kind omszlă e jsne, 
Kîndă zioa-i,fpsmoass, kîndă tpaislă e lină 
end nasepea kznis, knd flopile snsne 
K7 Biaga e dslue mi n'ape săsnină! 

S$5 moaps bsipînzlă ue fpantea înklins , 

Ye nisnge tpekstală de ani obosită, 
S7 moapr mi pobală ue ?n langăpi sssninw 
Ss moapz tolă omală ks szfletă sdpobită ! 

lap eă ka o floape ue namte ksnd nloz, 
“penteamă în de nasepi săage ksnizpi; 

Ii mie amopală kă baze de pos 

K inim» dslue îmi da sspatspi. 

Ka fpsnza ue kade ne toamnr ksndă ninge 
Ssflats de pîntspi aiui ne nraîntă, | 

Ax! jsna mea Biau aksma se stinge 

Ii anii mei tinepi ansnă în mopmîntăt 

SI



  

TI. 

FECIOARA. ! 

(ELEGIE.] 

— 90 

Tilingeamă ne sîns-i tînspă snă nlînsă de am sp'sdisne 
Ii lakpzmile mele în nlînsă-i se 'ngîna: 
lap tînvpa konils montia o păgvuisne | 
Mai piste de kît& lamna ue abia mai fomega, 

Epa snă îngepă dslue ue ?n isspile mele 
Datsnui, în tot d'asna, nlingîndă amă întzinilă, 
Ka o fantasmz dpag ue "n sisse Isngi wi pele, 
Tpekîndă nintpe mopminte, montemte: amă ipzită! 

O dat, dimineana kzndă peselă s pessipînge 
Ilpnspa matinal ne pox mi ne flopi; 
Kiîndă mspitopală nalidă ssb langală kape'l& stpinue 
Salste aspopa în uepslă fsps nopi; 

Atănui mepgeamă la dînsa kwtîndă la alba lsn 
Ye "n &nda aspopei luase dpumslă lină; 
Fpsmoasa koniliys Iskpa la o ksnăns 
De flopi ue 'n posfsuape zndă ne albs-i sină.
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K3 poze mksnsnatz ka vepslă de lsminw 
La kandela mspinds năpta kstapea sa; 
pap laiele-i kosige ss flopi mi săb tălminv 
Kz gpauie ne sîns-i sndînde se Isa. 

— 0 ino lîngz mine, ksui eat» pntălă bate 
Îlli floapea dimineyei de aksm Ba Besteji! 
De aks:n kîndă te-i întoapue din lokspi denptate, 
În dap Bei kvăta-o, ksui nă o ei gssi! 

Auelă ue-mi dete iaya, la moapte mi-o esnsne; 
La snă stpsină k5 aspă Ba mîna ss dat eă ; 
“li mamă, snpe anspape, de kită a ms sănsne, 
Saă în jănia-mi dpags ss 'naluă mopmîntslă meă!,,. 

Dap sino ling mine mi moaptea a fi dalue 
Ile ale tale bpage kzndă fpsntea soiă nleka! 
Ama, dpămamălă sepei în kîmnă Bp5ndă 57 se kslue 
E fepiuită kwndă nleaks ne-o floape fpăntea sa! 

Akolo znde Isna se nape ks s'onpeute 
Uli lass o kvtape mai dpag ne ntmîntă; 

Akolo snde miptslă în lakpzmi înflopemte 
Aksm eă mepgă a nlsnge ne ipistelă ei mrpmintă, 

1846. 

pr



  

LA O TENERĂ FATĂ. 
[097-193 te-tetere— 

E3 tpelă ne fpsnza ue ngvlbeneute 

IUi kade tpistz ssbt apbopă josă 

Eă tpekă ka Balslă ue mspmsemte; 

Eă tpekă ne kntsl$ melodiosă, 

Ama dpsmanzlă kontîndă 'se due, 

IIli sapsz lakpzmi ne kalea sa; 
Exo als Brel, ks monts dslue, 

Tpekindă, ne snsne ks els ofia. 

E sîntă ka floapea npimrsrpoass 

Me sintslă sepei o pa sska... 

O tz, fetinz dpagv, fpsmoass, 

Atanui ne mine nă ms sita! 

Însz 'se zits auelă ue moape! 

Astfel de tine Boiă fi gitată: 

Feuioapa nsne la sînă o floape; 

Dap o apinkz kîndă s'a sskată, 

1846.



  

Iv. 

PROSCRISULU. 

EDER — 

»0 Bri înkzntztoape! dămbpaes îngepzits, 
Ve-ayi desfztată atvta konilspia mea! 
Uli îs, o dzlue înyepă ! o dpaga mea izbit! 
O szpstape înks! ns ms Beni mai Bedea! 

În Mapa mea uea dpag» eă n m Boig întoapue, 
IUi okii mei în lakpsmi sa "nkide sn stpvină > 
Dap kstpe soi adese gndipea Boi$ întoapue 
Iilontindă ală soastpe nsme în zltimală s&snină. 

O floape deslinits de pamspa sa sepde; 
Îngzlbenemte 'ndats, nă noate esista ; 
Asemenea nposkpiszlă ue natpia îmi nepde 
Ile sînzls întpistspei înklinv fpsntea sa, 

Ax! anii tinepeuei ue fpzntea mea învinge, 
Sr Sboape-aksm îndatn! eă n Simuă niui sn dopă! 
Ki inima "mi sdpobits nimika no atinge; 
Denapte de a mea Meapr, nă Boiă de kită ss mopg.« 2 
o 1845.



  

LA O RANDUNIKA, 

ip Sep 

ilsszpikv tpekztoape 

Ye eiepzlă stpebrtîndă 

Legwnalr ne-apinioape 

Bii din natpie kîntîndă! 

Te salsiă ks bskspie 

He auestă nsmiîntă stpvină, 

&nde nimine ns mtie 

De să Boiosă seaă de săsnină! 

Nsmai pie, dprgăuroapr! 

Îni Bois snăne dopzlă, es: 

Denzpiată de uzpimoaps 

Ns mai tave nlînsală mes! 

D'aspele legnats 

În etepslă înflopită, 

Ds-te, ds-te, înk' o daiz 

În nsmîntală fepiuilă;
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laps noi npin uzpi stpzine 
Illîngemă weapa ta kă dopă; 
Tpimti de ale ei sssnine, 
Însztaui d'ală ei amopă. 

Kîndă în ueapa 'nstpzinat 
Înk» te zei întspna, 
Bino, dpagr, ?nk' o dats 
Ile ai tzi a-i uepueta. 

Îns la a ta npisipe 
De-ap fi snălă mai năuină , 
Ns 'nipeba de-a li linsipe 
Din nzsmîntală uelă siprină. 

Ile mopmiînts-i de imuepe 
Okolită de tpekstopi, 
Mepgi wi :kînt” a lat dspepe 

Mepgi mi snapge Ivkprmiopi, 

1850. 

(2)
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VI. 

UNU JUNE ROMANU 'MORTU ÎN PARISU, 

Ksmă nasepea ue nleak» în lokspi denpiate 

Se 'ntoapie iap în meapa de znde a nlekată, 

De-o dslue ssgenipe,.ax! inima mea bate 

Uli sboapv snpe nsmiîntală în kape s'a fopmată. 

Dap xopa gpanioass de zile tinepele 

Aksma se 'ntpepsmne . . . eă tpebze sz mopă! 

O, aspre săaBv! ne apinile tele 

În weapa mea fpămoasv nă notă mi eă st sbopă? 

O moapte! mai amteants, ksui eă sîntă jsne înks! 

Ile nor-snpeue poze îmi nsmspă anii mei. 

O moapte, kpsdz moapte! abia-amă ajsnsă ssb stiuks 
y Uli tă nzmai din Bîpfs-i ai dpentală ss mo uci! 

Auela ue se due npin alea 'nkîntrtoape 

II adsns toat floapea ue n kale a 'ntilnită, 

Mai kazir sv gady prmas'a pe o floape; 

lap daka nz mai sede, năpuede mslyzmită.
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Dap eă, a kzpzi Biayr f nămai noesie, 
Giplandz îmnletits de gpaţii mi amopă, 
Boiamă sv gsstă săaga mi dăluea-i ambposie , 
Ilin dimineaga Biegei că ns Boeamă ss mopă! 

Amteant, dpag» moapte, ka s mai udă odats 
Auele zi fpsmoase în kape amă tpzită; 
Mspindă, s3 simuă ne șins-mi o lakp'm "nfokats 
Te ds, o kpads moapte! kz4i opa n'a sosită! 

... 

Dap poa e demapts! kzui Blaga-mi se Ba Slinge 
K5 soapele de astwzi ne-avestă stpzină nmîntă; 
Ili fpntea mea ks poze, ax! nimeni nă Ba 'nuinge, 
Uli nimeni ris ga nlinge ne ipistslă meă mopmâîntă. 

1845. 
3 Y
e
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VII. 

LA DIOA ANIUERSALA- 

ft er 

Dor-zeui mi mase astizi aă brlslă 

Ani ai iegii mele ve 'n dap aă tpekalăf 

Zi anipepsal»! zi de bskspie, 

Ye amtentamă atita întp'a mea jănie! 

Ue-mi gestemtl ls oape ne auestă msmînt,- 

Dalue fepiuipe saă ală meă mopmîntă? 

Kîndă Beneai odatr, zi de bskspie, 

Kite dslui dopinge n'adsueai is mie! 

Kîte mini isbite mîna-mi n stpsngea! 

Kana snsi fpate ksna mea logea. 

Okii anei msme, nlini de Iskprmioăpe 

Ms kwlaă ne mine ka ne-o dpags floape. 

Astvzi eă sîntă singăpă, în stprină nmîntă? 

Maika mea isbits doapme în mopmîntă; 

Oasnegii în npeajms-mi ns se mai adsns; 

Ksnele, la masv-mi, Bai! n mai prssnd! 

Kasa nzpinteaskz kade la nsmîntă; 

Eapba sepde kpeumte ne konepsmint; 

Ilasepea de noante geme fspr seams; 

Kînele în lanuăpi kindă mi kîndă m keams=: 

Kîndă se sa întoapue tenrps-i stsnînă, 

Ns'lă sa mai ksnoauute, kvul ga fi bripînă;.
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Kîndă se sa întoapue 'n kasa n'spinteasks, 
Okii sei în lakpemi opă ss se toneasku! 
Zi aniBepsalv! ue-mi adzui tă mie, 
Lakpimi wi mopmîntală? dălue bskspie ? 
Dale bskspie? o demept ksBîntă! 
Floapea ns mai namte întp'snă pistă mopmîntă? 
Inima-mi e stins: siaga ns-i zimbeuite ; 
Nsmal întpistapea ne ea o xpneimute! 
Întp'a pieuii smbps de săsnine gpele 
Stinge-se fsklia bskspiei mele! 

Inimei îi nlaue sz se am'bgeaskr 

Tot kpezîndă k iapa noate sz-% zimbeasks ; 
Înss pai! ne fapz-mi, poze de mai sîntă, 
Ele-să flopi d'auele tpiste de mopmintă. 
Dslue fepiuipe! sisă amsgitopiă! 

Fantasms ue fapmeui slabzlă măpitopiă ! 
Omală te npespms kiîtă a Bienzilă ; 
IIli ne kîndz elă kpede kz te-a dobindită 
Ta te dăui ka pisslă ue în ziov sboapz, 
Ka o nvlsuipe dzlue mi SHI0ap5 ; 
Asfel konilamală zpmz ne umîntă 
Paza ve snă snekol, zioa a p'esfpîntă; 
lui, kolo, aleapgs, salts, se anpinde; 
lai kolo adesea kpede ks o npinde, 

Dap Boioasa paz» din kol' a Sbzpată... 
Ii konilslă stprnge mina ne-nuetată!. 
Zi anisepsals! zi de bskspie! 
ănde-i fepivipea ue-mi pestemuti 1 mie?.. 

1845.



VIII. 

LA O NALUCIRE IUBITA, 

PPP 

Dslue fantasms, &nde emti oape? 

Lsatai sbopslă lină kmtp» uepă, 

Ka flstspelslă, ue în etepă, 

Legwnată shoapr ne apinioape? 

O îngepă dălue als piepii mele! 

Ală tinepepei sisă fgztopă! 

Emti ne mmintală auestă de dopă, 

Sas apzi fepiue sssă întpe stele? 

Dakz îs Biapa ai nrprsită, 

Snsne-mi, fepiue mi dslue năme, 

Sz lasă îndats Biags mi lsme, 

Ss sbopă la tine, se amă izbită! 

ZEI
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IX. 

CORNULU. 

—epia— 

Noantea ks înuetslă Bvls-mi întindea ; 

lap tpzsăpa noastps ne snă deală săea.. 

Sasninîndă, o fatz, dslue kpeatsps, 

Ms 'nsopia în kale nîns la tprs5pz; 

Mle sipzine ytpmspi asîndă a nleka 

nde nisi snă ssfletă nă mw amtenta, 

Ea epa nivksts ka o fepiuipe, 

Uli năpta în ssfletă tînvp” isbipe. 

He-ale ei kosiye Isna se jska; 

O po» de lakprmi oki-i psspa. 

ănă kopnă în denaple s* axzea me stînks. 

Pessnîndă în noante ks 'nipistape-adînks.. 

„Sănetzlă auesta kîndă Bei aszi 

În stpsinwtate snde is sei fi, | 

Velă nzpină alsnue kayetz la mine !* a 

Zise dprgsliua peespsîndă sssnine.
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Zene ani tpekzps: toate s'a skimbată: 
Anii mei în lakpomi mi S'aă întpistată, 

N ms mai kănoame dăluea mea isbits; 

în stpeine bpage ea e fepiuits! 

Dap kendă ssns kopnziă, nă mii ue simpă că, 

Hz snă piă de lakpimi &dz sînălă me! 

1846, 

708
5] 
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XX. . pa 

CORNULU. 

—e 200 

Noantca ks înuetălă Bvlă-mi întindea ; 

lap tpwsăpa noastpr ne 5nă deals săea.. 

Sasninîndă, o fas, dălue kpeatsps, 

Ms "'nsopia în kale nînv la tpsssp3; 

He sipvine yspmspi asîndă a nleka 

ănde nisi nă ssfletă ns m» atenta, 

Ea epa nlvkăts la o fepiuipe, 

Uli nspta în ssfletă tînzpr isbipe. 

Ile-ale ei kosiye luna se jska; 

O po de lakpzmi oki-i psăpa. 

&nă kopnă în denapte s' aszea ne stînks. 

Pessnîndă în noante ks 'ntpistape-adînks.. 

„Sănetslă auesta kîndă sei aszi 

În stpuinwtate znde tz pei fi, 

Yelă nzyină atsnue kăyets la mine !* 

Zise dpwgăliua peezpsîndă sssnine.
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n. 

Zese ani tpeksp»: toate s'a skimbată: 

Anii mei în lakprmi mi s'aă întpistată. 

Ns ms mai ksnoame dsluea mea isbits; 

În sipeine bpage ea e fepiuits! 

Dap ksndă sân kopnală, nă miă ue simpă eă, 

13 snă pis de lakpimi dr sînulă meg! 

1848. 
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X, 

O inims 'ntpistats! de dopă adsnkă te 'nuinge? 
Pegpeni 1 Bp'o dopinuz ue nă s'a îmnlinită? 
Fsklia tinepegei de lakpime se stinge 
[Es al piselopă de aspă xopă peselă ui mflopită? 

Pegpegi auele bsnspi dewepte, rlepitoape, 
Ye nlznge-aiue ?n lme tolă ssfletelă de josă? 
O tînvps fentăps, o inim' apzstoape 
Ve staă zitată în sinzlă mopmintălzi smbposă ? 

— O0pl ue dopinui fpsmoase, ns fsp îmalinite, 
IIli dzluea tinepene ks isele-a sbspată; 

Nimikă din uele bsnzpi de mzpitopă dopite 
Auvelă ue dede siauv, ns, not nă ne-a dată! 

Dap ns nlengă tinepenea în szfepinui ipekatss 
Niui bsnspile pienei ue oamenii dopeskă ; a 

Dspepea ue noptă este amaps mi tokătb: 
y Ri * UV v v r Kzui îmi posnăndă npin ăp'b auei ue eă isbeskă! pi? 

a
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31. 

LA D* F.C, 

9TPD 8 Maia 

Ksnoamteni noi o floape ue ne-ală pieptar nlaiă 
Ilsstpeaz» nins astezi npofsmslă ei din paiă? 
Ea nentpz kape krnts fpsmoasa bisibizlikz 
IUi flstspală de aspă apinile pudiks? 

Îtsnoamteyi poi feuioape ks gene de ebenă 
Fpămoass ka lsmina snlendidzlzi Edenă ? 

u 

O îs, ue fpmssenea-gi noetikv, dipin 

Essalz fepmekă dslue ka fsmslă de ue flopil 

Emuti tz o "'mkinzipe, o poz de lsminz 

Ilepdsts din kosiga pizindei aspopi? 

Din 'xopa înflopits a siselopă de îngepi 

Ta noate te-ai nepdală! 

Illi ne nmîntală nostpă de dopăpi mi de nlsngepi 

Ks dăluile szpidepi la noi te-ai abststă? 
*
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Opi kape ni-e natspa, disins, nepitoape, 

Tă ii ne avestă nsmîntă 

Ili pesnsndemti npof&mzlă jsnenei psnitoape ; 

Ta Bil ka poa pălue ue ipeue ne snă mopmîntă ! 

Axl gino mi 'nksnsns a bapdzlsi kîntape 

Kz kpinii fpsmăseni-ni ue ne apsnui din uepă 

Mai dălui ka dimineama ue fps înuetape 

Se sksp» dsne sînzlă pizîndei npimseepi!...
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XII. 

ONOARE» 
Po 

O Doamne-ală bsnziepei, esenyz kpeatoape, 

De kape nivi o datz eă ns m'amă îndoită, 

T5 kape-ai nssă amopală în inimi simyitoape, 

IIli flopile kîmniei ks pos-ai înpzlită; 

Tg, ue-ai szdită în inimi snepanya wi kpedinua, 

(sui &na frpr alta ns notă a essista) 

We dai, dans dzpepe, sspisălă mi dopinua, 

IIli dsn» sijslie snă soape-a mina; 

Ye, fps înuetape, dai zilelop lsmine, 

Ii kamnălăi gepdeags, mi nasepei kntpi, 

Ii fpănzelopă montipe, mi anelopă săsaine ; 

Uli ne sepgine bsze săase sspstvpi; 

Apsnks o k»iape assnpa wrpei mele! 

Ea este ka o bapkw ne oueană nlătindă — 

Knd Bontspile plz în noni fspr destele... 

O pessliape înkz wo gomă Bedea uepindă!
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Tpimite-ne, o Doamne! lsmina ta uepeasks; 

K'pui lspg% „Se, noantea în kape noran-fostiei— sefa ea 
Ka ss odaia Îsplsna ue spea ss ne prneask 

Ii sib ănă mală fepiue s3-afle-adanoștă! „Dima stai 

1847, $ 

IE ai 
a
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XIII. 

LA LUISA, 
Pete 

Ax! dak'a mea kiîntape asea aueă mîndpeye 

A salspilopă de-aspă ue dalbe diimineye 

i Se Baps» în: etepă; 

Kandoapea spstvpei ue nape adopmitt 

Ile băze de feuioap» kăpate mi "'nflopite 

De pise dslui din uepă; 

Uli măpmspa de uepkspl ue tpekă ne snda mat 

Ye_stelele lsminv ui aspea sspăt 

Ile pîzl; de apgintă; 

Il; gpawia uepeasks de flătspei ue 'n soape 

Însi skutups de po sulendidele-apinioape 

i În aepă skînteindă; 

Atsnui, aueste pepsăpl, mai dălui, mai tinepele, 

Apă fi nătată ss snse bsketslă Biepei tele 

K»tă e de prnitopă; 

Dap lipa mea nepdsta uepeaska uoesie; 

Uli inima-mi, stprin» la opi ue bskspie 

Îngiay» "m ală ei dopă:
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Kîndă soiă ss kîntă znă kîntekă de dalue desmepdape. 
Fantasma uwpei mele de-odats îmi anape 
” La kznzitizlă meă; 

Kz okii plini de lakpsmi mi întpistat foapte 
Îmi vepe mie-znă kîntekă de doliă mi de moapte, 

O Dsmnezeslă meă! 

Dap tz, ssaBs floape, kape ai nrstpată fepiue 
ilpofămală tă din uepspi! de snde sil aiue 

Ile kaps-pi aspită, 

K xopa înflopit» a Biselopă diine 

K5 flstspii de aspă, kă aspele line 

Ye Biaga i-a 'ndsluită ? 

De ue fpsmoasa-ui fpsnte se 'nklin întpistatz? 
Ox! kpinslă nz gîndemte la pontălă ue-a sz bate 

Ji nleaks fpsntea sa!.. 
Ile pizlă Biepei tale, fepiue legznats, 

De pise, de jsnene, te lass de ie 'mbals 
ditîndă dzpepea ta!.. 

= 8 d Ş 
camp Lam 

x 2, N AI
 

ea
 

-
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XIV. 

LA VICTORIA 7... 

906 6sooo 

. 

Îmbats-te de femală de flopi desfzistoape 

Ai anilopă Boionii, 

Ye n nspnzpz disind ne faga-ui pîzbtoape 

Se saps» gpaniouri! 

Kndă nopslă se înalus ne fpsntea ta senin» 

Ns te 'mipista g'endindă! 
Mai dslue nintpe smbpr a soapelsi lsmins 

Mai snlendidă e sspîsslă npin lakpsmi stpolzuindă, 

Dap ue bskatslă peselă ue fopm”' a ta jăneg 

K ani desfziztopi, 

Lsueme înk» poa de dslue tinepens 

De gpanioase flopi; 

Ile faga ia fpămoass, amapa întpistape 

Flopi nă a seuepată; | 

Gspiga-ul ape înks uepeaska sspălape 

Din paislă ue-ui Iesată!
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XV. 

De lakpsmi! înfokate, Bai! genile-mi sîntă aline 

Uli mîna "mi akzm peve ne xapas a 'ngemată; 

Stpeins-mi este lumea d'aksma nentps mine, 

Ki ue-amă isbită in siaur ka Bisslă a 'nuetată. 

Apeamă &nă fpate tinzpă a kspăia jnie 

Ka pîzmopă de lante lsase kspsală lină, 

Ye în a sa fepiue, nlzuepe, bskspie, 

Ziuea ks. Bopbr dlue: eă ns poiă 55 Săsnină! 

Aseamă ursnă tats înks, npietenă ui nspinte, 
A kspsi gene albe în nlznsă as fostă albită. 

Dap sai! ei dopmă aksma în tpistele mopminte, 

Konilslă ling tats, npeksm a Biepsită. 

Isbeamă o konilius, o tînspz ssflape, 

O floape matinalz ue kpemte sspizindg, 

Ye îvp5 ss adăne în Biayt-o szpătape, 

În dimineapa Bienii a înuetată kîntîndă.
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Totă ue am isbită în lsme a înuetată din Biayv, 

IIli iapba npimssepii ssbiă nami'mi s'a sskată; 
Ală Biegii mele soape s'a stinsă kolo în YeaNt 

Illi anii mei de tinept în dopă s'aă întpistată. 

E& amă tpekstă ka floapea aiui în asts lsme, 
Dap inima'ml sdpobits aţită a nvtimit! 
Ax! de-ami fi fostă o floape nsptîndă snă dslue nsme, 
Ani fi tpekstă npin giagt ui m'aul fi săfepită, 

“meaufo
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XVII. 

0 PATIMA» 

Bai! snă fokă ms apde! apză mi tpemspă es! 
Ka snă kpină în Bentpi salts nentălă meă. 

Oki-mi Bapss lakp»mi mi tot de'o datz 

Pazele aspopii în fapz-mi se apats, 

Isgeiele mele sîntă ka nimte nopi 
IHi tot de o dat ka dsluile zopi. 

Blestemă mspitopii urale lopă sssnine 
Uli tot de o datz află toate bine; 

Kzndă ne kapzl& mopuii eă Boeskă s sbopă, 
Kîndă gwseskă kw Biaga e nsmai amopă: 

[Uli ks toate astea dopal; meă uelă rnape 
Dsluea mea "1 apă stinge ks 0 sspălape. 

7
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XVII. 

SUVENIBE DE CALATORIE, 

E oo 

Întp'o dimineayr, zi de npim'sBaps, 

E ămblamă ne-o sale în stpeinr maps. 

Dintp'snă nopă de apă soapele emea, 

Iale nongii lakpmi de ne flopi stepgea. 

Ns mtepgea elă înss lakprmile mele, 
Anii mei atsnue-mi epaă nosepi gpele. 

Snpe deskspajape eă înaintamă 

IIi skpbită de toate în mopmiîntă kztamă. 

De odats îns okii mei B»z5p5 

Gotiui monsmente săsă ne 0 mrgspr. 

Ms spkaiă ne koastr, La noapts sivisiă, 

Illi o msnzstipe în kspte zzaiă. 

Domnea întp'aueste monsmente sfinte 

O tuepe-adînks ka uea de mopminte.
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Snpe aveste lokspi amă înaintată, 
IIli întp'o kauel» anoi amă intpată, 

Aszziiă d'odats opga nlingztoape 
Întonîndă apmonii dălui mi psgstoape. 

La ateste kîntspi ssfletă-mi svlts 
IIL'o poz de lakprini ne sîns=mi k%p'e. 

Ientpă kz sn szfletă sdpobită de 'nipistape 
Se demieanty înkz de o dzlue kîntape, 

O femee jsnr ks nspă azposă 
Ling» 0 madons pga ksldsposă; 

iale sale feue albe, g*lbioape, 

Kapa în tbuepe dos Ivkpzmioape, 

Ea epa ăn îngepă tînzpă, dălue, biendi 
Uli întpa în lsme lakpime- Bbpsîndă. 

Ilasăpile mele ns le-aszi înks, 
Atilă psgvuisnea îi epa adinks, 

Ye komnstimipe mie *mi a "mssflată 
Kîndă din păgvuisne 0 amă tspbspată, 

[i k'o Bopbs blind: kzstindă la sine, 
„llentps ue pepui lakpimi wi adînui săsnine?
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„Komnălă Bienii tale 1 semnată kă flopi ; 

„Tlentpă tine biaga ape spbwtopl; 

„Anele măpmăps, nasepea kîntape, 
„Illi amopală dălae, dslue Sepătapel!* — 

» — Anii mei sîntă tinepi, dap s'aă întpistată 
„Ka avuele poze kape s'a sskată! 

„Nă mai sîntă în lime nlzuepi nentpă mine, 
„Illi săpîss'mi dslue s'a stinsă în săsnine, 

„Astfel bskspia noate peseni; 

„Însz al& meă ssfletă nulă Ba 'ntinepi, 

„Asttelă ne o floape ue se estejenite 
„Iloate ksdea poa, dap n'o 'nseseleute, 

„Steaoa siewei mele ne nopi a ipekztă: 

„Familie, maps, că totă amă nepdztă!« — 

Mai în toats lmea am koiztopită, 
Dap uelă înyepă dslue ns Pamă pe'ntolni' 

Ins ea adesea în somns'mi anape 
K5 auele opbe nline de 'ntpistape: 

„Steaoa 'siegei mele ne nopi a tpekată: 
„Familie, gapv, eă tolă amă nepâstă! — 

—— Dee



XVIII. 

KALBTORULU ȘI SUFLEŢULU, 

—de Biz 

Kolztopslă nonuei în a ei tpuepe 

Tpeve wi pesapss kîntăpi de dspepe 
Ilpintpe stînui îndpeant, uassi ipemăpîndă, 

Ii din abăpi Ina îi sspîde blindă. 
Dap kîndă steaoa nongei danz msnyi s'askănde 
O 'nipistape adînks săfletăi n»tpsnde 

Uli ksiîndă în ăpms ste kăyetstop.... 
Bai! npin întsnepek ve sa faue op?... 

Dpsmslă n se pede; noantea e adinkz; 

Kolo este pîslă, dinkolo o stinks. 

Însz tot de-odats aspele zopi 

Ilapă sspizstoape din kolo de nopi, 

Zioa pesnindemte smbpele smoape; 

Flătpii se joakz m'o pazs de soape; 

Flopile săase ks naplsmălă lopă 

Faue de sspide tpistală kzlztopă; 

Ilaszpile kînts, apa adie 

IIli snepanua Bine ka o bskspie. 

Astfel al; meă szfletă ns te întpista 

Kiîndă aveasts Biays se Ba npekspma; 

Din kolo de noante e zioa aspits, 

Din kofo de gpoans Biaga nesfipmits.
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XX. 

PLANGERILE POETULUI, 

DP Oa— 

O nentpă ue, noete, în kzntspile tale 
T5 nlîngI aueste lokspi în kape le-ai fopmată? 
Uli flopilopă ue kpemte în ast» Bepde sale 
Le snsi ks okii”n lakpsmi ks iapn' a "naintală? 

Dap ue linsewe oape auestopă uspi fpsmoase? 
Ns Bezi loksitopii kîtă ssntă de mălusmi i ? 
K7 nimeni nă se nlînge de zile dspepoase, , 
IIPaseasta dosedemte k ci săntă fepiuiut. 

Kîndă  nlîngi auestz ueap> tă ewti în amzgipe: 
Legi, apte, institapii în sins'i înflopeskă ; 
Tolă ue kezvursemte o dslue fepiuipe, 
O dslue 'ndestslape, nimika ns linseskă. 

Tă noni kînta, noete, dsmbpaBa pekopoas», 
T5 noyi kînta ka bapdzlă ssntă iponă adenostită; 
lap altfel nenip tine e Biaga dspepoass, 
Il; oamenii popă ziue ko ai înebanită ! 

3



ie 
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0 NOAPTE LA MORMINTE, 

Mepgeamă ne kzi szlbateue 

K»lîndă adsnostipe, 

Kzui &mbpele lnateue 

Pideaă ne-o mînsstipe. 

Lipa denapte kîinile 

La snaime negpoase; 

Skoteaă din gpoanz miinile 

Skeletele xidoase. 

Ile msnte steaoa nongilopă 

Ilspsse ssfepinds 

Ama ksm fpsntea mopnilopă 

Se sede gribenindz. 

Hinaă npin sînsl nopilopă 

Bălispi ks negpe nene, 

IIli pinetslă npigopilopă 

__ Se aszia a-lene,
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Atsnui tpeksp”, ielele 

De mîini în xops npinse, 

Ii sn abupă toate stelele 

De-o dal le ksnpinse. 

ăn falgepă! nopslă fsmegs 

Uli tenetslă pvsnsnde; 

Ii nloaea kade, snimege 

În tspbspate snde. 

„ În ămbpa mînsstipilopă 

&mblîndă ms p»truisemă 

În sînzlă vimitipilopă 

Bozziă kz ms onpisemă. 

Aiui asdă posănete 

De gemete, săsnine; 

Însnvimîntată de tnete, - 

&nă moptă Beni la mine. 

Moptsaă. 

„Deskideni, skelele, aueste mopmîntăpi, 

Kui nloaea se Bapss topente din nopă, 

Kzui albele icle dskă xops ne aznlspi, 

Kzui pîntală ms săflv mi eă sîntă suopă! 

Aseapr kiîndă lina jka ne paine, 

Ks smbpele sepei emiiă din nvmîntă, 

Kzui dor skelete gemeaă Ing mine 

III'snă sepde Dbalaspă smbla npin mopmîntă. 

d 
2
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Dapă Ina brlae s'askănde 'n făptsns... 

Illi snpintenă ka snikslă de sentzpi ssflată 

Me snde infepnslă sabatslă adsn» 

Biptejslă ne mine m'a fostă apsnkată. 

Ksmă& soapele tpeue din lsme în lsme, 

K5 glopie 'n lime amă fostă lsminată; 

Din nolspi în nolzpi tpeuea al& meă .nsme, 

De opi ue fiinus amă fostă Ipădată. 

Ilpeksmă snă laueafspă stprlsue npin stele 

Lăueamă npintpe npingii din enoka mea; 
Dap suentpală se snapse în mîinile mele 
Hli moaptea amaps la kans-mi nîndea. 

Togi mie 'mi snssese... o kpăd' amrgipe! 

K lzmea e fvkstz ka s'0 krpmseskă; 
K uepălă îmnapte a Isi stsnînipe 

Kă npinyii ue 'n lsme nzmîntslă domneskă! 

Kpedeamă eă auesta... mi dată la kpăzime 
Ilvpae de sînge swpsamă eă ks dopă; 
[Ili aueast' omenipe ue geme în kpime 
&n kană epeamă s3 aibr ui eă sw'lă obopă. 

Dap okii satanei în zmbps lsminv, 
Ka doi kvpbsni pomii ue în noante lsueskă ; 
Apinele-i negpe ne fpsnte-mi se 'nklin... 
Deskideyi, skelete, ss m'adznosteshă !« 

. Dă . . . . . - . . . . . - .
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În uele din 5pmr fsptsna tpeksss, 
Ii toatz natspa ks 'nuetslă imksse ; 
Dnp exo denapte prsănz ne Bîntă 

Sssninele smslse de la snă mopmîntă: 
Dap okii satanei mul.... 

1844. 
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TI. 

DOAMNA LUI NEGRU Și BARDULU. 

„Kîndă toui se îmbats de dalue nlzuepe 

T5, doamns, săsnini! 

Ka floapea uea dpag ts fpăntea înklini 

Ile Isnga-pi dspepe!... 

De ue, tmueyi, oasneui? o doamne îpsmoase 

De ue stai trkîndă? 

la-pi xapna, stpeine k bskle-aspoase! 

la-pi xapna kspîndă. 

IUi nentps aueasta ss-i dai I&i îndats 

Ye amă mai sksmnă es; 

Sz-i dani II kiapă ksna-mi vea "n aspă legat, 

Uli kiapă kalzlă meă!... 

— La alyii dv ksna; la algii dz kalslă, 

O doamne! e& kîntă 
Ksmă sîjie fpsnza, ksmă măpmsp» Balslă, 

K&mă nlinge snă Bîntă.*



42 

IUi bapdzlă înuene atsnui a kînta; 

Ii koapdele xapnei ssb mîns-i ibpa: 

„Pipi de lakpimi eă amă sspsată 

Ilii întpistapea ne ani-mi sboaps; 

E pese limea ue ms 'nkonjoaps, 

De kînd; ne mine i mai sitală! 

D'atsnui e msis Biaua, nlsuepea; 

Tînspz înk» fpsntea înklină: 

Biaua mea este snă lengă săsnină 

“e-adesă din sins-mi skoate dspepea. 

Amopslă însz înk tpemte 

În sins-mi tînpă ue s'a sdpobită 

Asifelă ne-o floape uc-a sestejită 

Poa uea dslue tot stprlsuemte, 

Adese oape ănă gîndă smopă 

Ka floapea dzlue mîntpe mopminte, 

Tpekîndă npin sină-mi, mi-adăue-a minte 

Da kiă=uă tînzpă mi ponitopă. 

Atănyi de poze înksnsnats 

Ile kapslă zilei de amapantă 

Stpbani etepslă de diamaniă, 

Uli lingz mine sii Iskpimats. 

Atsnsi adoapme ală meă sssnină, 

Xapna-mi essalt kîntpi kăpate, 

Ba
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IIli de ulzuepe, de golsntate 

Supide steaoa 'n uepslă senină. 

K'sui dalui, săaze, bszele tele, 

Atinge ?n sisă-mi fpsntea mea blindă 

Ii mspu-năi d'aspă îl simuă mtepgîndă 

De kalde lakpimi genele mele. 

[lînz ue oki-mi se sopă sska, 

Ka do pispi snsmegstoape, 

O dslue angelă, o dpagz floape! 

N5 sîntă în stape a te ta! 

Ilassepea astfel; nîns ue moape 

Înkz "wi apănk» okii ne flopi, 

IUi ne kănsna de sspbztopi 

Mspindă ea înks ap Bpea ss sbhoape!... 

A doa zi însz nzskapii gssipb 

În Apgemă nsskîndă 

&nă tînspă kadasepă, wanoi o lips 

Aflapv kotîndă.
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MI. 

FLUTURELULU, 

Sia 

Întp'o sale latz 

Ks flopi semznats, 

Tpeue snă flztspelă 

Mikă mi snpintenelă. 

lat; se onpemte, 

Str, se odixnemte; 

Bede-o siopea; 

Mepge lîng ea. 

— Biopikr, liks, 

De-ai fi bsniuiks, 

Kîtă ewmti fpamamiks, 

Tă m'ai osnzta 

În foima ta! 

— Dste; fletspelă, 

Mîndps, mititelg, 

Kz-apinz nestpius 

Kz nsfă ne g&piuv, 

Flatspă prsfouată 

De flopi svpatală! 
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Kmui mi-i spăla 

Ks gspima ta. 

N'amă kpedinus "n tine; 

N'amă kpedinu» ?n mine; 

Kui mi-enui fpămsurelă 

Ka sn îngepelă, 

— Biopiks, liks, 

Lass-ms! mi-e fpikv! 

Bints-o s» msgeask, 

Ho ss m prneasks; 

Kită sîntă de fpsmosă 

Sînlă mi de fpikosă; 

Boiă fi înuelentă 

Kolkată mal tisă nentă; 

Niui nă Bois ssfla, 

Nas te-oiă spsta; 

Uli Boiă fi tekală 

Îmnetpită mi mată. 

lap de pei mai bine, 

Boiă eopbi ks tine 

Li Boiă snsne pie 

Dalbs istopie 

Ye nime nă uutie. 

Ds'mi, o siopik», 

Ban, fpămămik», 

Lokă în sînzlă tă! 

Kmui e ueasslă pnă: 

Mopgii s'aă tpezită, 

Din gponi a5 emită,
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ITaiul aă sosită! 

Elele nopneskă 

Salts, dnpăcskă 

Mi-e fpikz de mopă 

De sgomotslă lopă., 

— Dak este amea, 

Bino! zise ea 

Ilipealr ue-epa! 

Bino ne-ală mes nentă; 

Dap fii înuelentă 

Uli îmi snsne mie 

D-albr istopie 

Ye nimeni ns mtie! 

Floapea a npimită 

Flstapslă aăpită. 

— Biopikv, liks, 

Likz, mititik», 

Ds-mi snă spatată 

“-să de nloi ădală, 

Ii Boiă snsne pie 

Avea istopie 

Ye nime n'o wutie., 

Ks &nă spălată 

Ea mi Va uskată, 

— Mindpr prsăpiks 

Fost-aă o fetikz;
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Soapele 'ntp'o zi 

Tpekîndă o "ntîlui 

Ile sn Bepde nlaiă, 

Fata uea de kpaiă 

Elă ko mi o Brz5 

Illi aui sti; 

Aui se onpi 

Kîtă ns tpebsi, 

A ml o kzata 

A mi 0 swpsta, 

Ile a ei găpiuv, 

Ile a ei kosiuys, 

Ponită de isbipe 

Ul; de fepiuipe. 

Yepslă senpată 

ITauestă îmasvpată 

K a 'ntîpziată 

Skimbv ne fetiks 

Întp'o prsăpikr : 

Datznui, sspruiks, 

Miîndpa pzsspiks 

Kîndă se 'nalus soape 

Ilînge m fpsnzimoape. 

Iato istopie 

Ve nime n'0 rutie., 

Asfelă a Bopbilă 

Flstspală aspită
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Ka apin» nestpiur 

K usfă ne gspius 

De flopi pzsfomată 

De flopi sspatată. 

n
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Iv. 

J MOARTIA 

lui 

MIWALU BUTEAZULU, Ă Isi C. Negpi. 

Let 

Ile kîmnia Topdiij, ne snă sepde nlaiă, 
Tabrps owmtipea mapelzi Mixaiă, 
Akolo, în kopts-i Domnzlă se gîndemte: - 
Fepiuipea pspii inima-i pbneuite. 
Ape-o npesimuipe ue Pa tspbăpată; 
Uli ne mîna-i mîndps kanzlă a nlekată. 
În demeptă snepanua inima-ă pesfaus: 
Lakpsmile sds gînditoapea-i fans. 
Înaintea uelopă ue îl okolea , 
K5 o mant» d'aspă elă se asksndea. 
Kvipe konitanii ue îlă înkăngioaps : 
— Dpagii mei! eptaui-mi ast Iskpemioapv! 
E o slsbiuisne de kape pomeskă | 
Toni kîui aă snă ssfletă tape, bvpbwteskă; 
Îns» sîntă minzte kîndă nalspa uepe 
De la selă mai tape naptea-i de dspepe.. 

4
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Astzzi nouiă ss nămzpă mai la n07 ani 

De kîndă noi ne batemă ks ateu dămmani. 

Este adenrpălă.. amă fokată, în me, 

Neamslzi auesta uelă mai mape năme: 

Înss, ue-i mvpipea, frp» de folosă? 

Veea ue-i în noante fokslă minuinosă! 

Singăpr mrpipea nă-i cestslvtoape: 

Ns Boiă fokă de stele, ui Boiă fokă de soape. 

Kiîte mii de inimi moaptea n'a "ngenaiă? 

Mi în kîte kase dopslă n'a intpală? 

eapa este 'n lakprmi mi se nssticmte; 

Floapea tinepimei kimnzlă înBzleuute ! 

IIli în paza slagii snde stprlsuimă, 

Astezi Isnia noastpz opi ue lsnt» kspms; 

Ea a fi logipea uea mai de ne spmz., 
Astsză este timnzlă ka ss isnpwBimă.. 
Sa Pomoni ne nepdemă, saă Pomsni tprimăl“ 

Asfelă le popbemte.. dap doi soli Sosipz 
Doi tpimimi ai Bastei.. kanii topii euiipr. 

— Basta Br tpimite? snsneui ue dopeimte! i 
Basta, iap» Basta!.. n mat isnpvBemte!“ 
— Ye dopemte? ziue snzlă din kalsi, 
Basta nopsnuewte la Basalit Sri l* 
— S nopnemti îndats banda ta în uaps! 
Îi pssnsnse uel-altă k& 0 Bopb' amapr. 
— Mepgeni, zise domnslă, Pală Bostpă sisnînă! 
Snsnegi-i ks ns e înkz znă pomînă
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Kape s» dea apma niîn' a ns se bate!.. 

De-i bpbată, aiue sie a kombate!, 

— Este timnă!.. montemte znă zuigstopă. 

Uel-altă tpage izte nalomslă smopă, 

Ili k'o lositspz penede mi tape, 

Îl îmnlint» ?n sînzlă eposlsi mape. 

Konitanii iste. sapă mi-lă înkonjopă. 

Dap Mixai le zive: „Fpauilopă, eă mopă... 

Snaneni Doamci mele se ns se mixneasks, 

Uli "n isbipea mwpei fii mei sz-i kpeasks: 

Kîndă opă fi în Bîpst» ss le snse ea 

Ks nă Boiă pesbsns nentpă moaptea mea; 

Nămai nentpă weaps mi ne atspnape 

Sinslă lvpă se simy» sînta p»sbsnape! 

lapt Boi ioBapbui, mie îmi jăpagi 

Niui odats mîna ks stpeină sr daui!, 

La aueste Bopbe kade 'nip' ală seă sînge; 

Toat' a Îsi omlipe ks dspepe-lă nlînge. 

Anele ne kale stu; mi se onpeskă; 

Ilasepile 'm aepă tpiste uipineskă. 

Moaptea ku-a ei min fawa Ii atinge; | 

Inima-i îngiau», Bopba i se stinge: 

lap Biapa-i mîndps sboapr kvtpe nopi, 

Ka miposzlă dslue snei stinse flopi.
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FERENTARIULU. 
Fpagmentă dintp'snă mapmă sekiă. 

——|1.-:9293 Co-tetate—— 

Ns e niui msndpica, nă e niui mălgimea , 
Kape în batalii înksnsnă omtimea; 

N e niui niui nopokă, 

Vela ue se bate nentpă ne-atrpnape, 

Ape zeue bpaue, zeue inimi ape, 

lnime de fokă. 

Pomiopală mindpă ui lpsmosă ka kpinală 
Kznd ne mală s apate tpemsps Bidinală 

La sedepea sa. 

Faue de se mip toate Ap'nimea 

Eniuepi, snaxiii, wi apnvăyimea 

INi-i stpigz pa! 

Fepentapizlă agepă mi ks lsng kiks, 

Intpz în outime fzpz niui o fpiku> 

Tape ka ănă leă. 

e
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Iste ka szgeata tabrpa sipsbate, 

Bate zeue singspă, uinui snpe-zeue bate: 

Fepentapiă szntă es! 

Astfel fepentapizlă mtie ka sz moaps: 

Ilentpă weapa dpagt, nentpă sonioap» 

Yine n'ap mspi? 

&nălă ka auela blestemată sr fie! 

Nimeni se ns-lă nlengv, nimeni s% nu-l tie 

Jsnele feuioape, jnii lsntstopi 

Ile mopmînizlă nostps sopă kslege flopi!... 

1849.
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Va, 

FATA DE LA KOZIA, 

————— feeder 

Tpîmbiga prssns săsă ne koasta sepde; 
Apmia Isi Jenemă nîntpe bpazi se nepde. 
„Eatv! stpigă siteji!, mîndpală ksnitană 
VWe-a suisă ks mîna-i nama masslmană !« 

Doranslă îl& szpats mi ks bskspie: 
— Snăne-mi, Bpei tă aspă, pangăpi saă sogie? 

Daks pei aepe, dayi-0iă kvis-I Bpea; 
Dak» pei sogie, dani-oiă fala mea!“ 

— Doamne! nă Bois aspă niui onopi deurapte: 
Namă senită în Isnte s-mi tpagă ama napie; 
Illîngepile wepei bpanslă mi-a 'napmată ; 
Tenip a ei skenape astszi m'ană lăntati, 
Eap de este nopba s1-mi dai soyioaps, 
All» kr că însămi săntă o fetimoapr!& 

La aueste sopbe jsnele fpumosă 

Koifală îmi apsnkr, mupsi kade-andosă.
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Toais adsnapea sede ks prnipe 

O fetiuv dslue la o fepiuipe. 

Domnslă se pznewmte de miîndpegea ei. 

— dape din boepi-mi ppei bspbată sr ei?% 

— Doamne zise fata, Bpel sr (iă soyie 

&nsi din ostamii kape-mi nlaue mie? 

Toyi sîntă bpavi la lsnls nă ms îndoeskă; 

Înss ks al mei smipe soiă ss ms 'nsomeskă! 

Domnslă fiă s'apsnkz Vale ei nivoape, 

IIli k& o Bopbipe dslue psgvtoape: 

— Fii a mea domniut, ui îui jpă ne sepă 

Tentps line ?'n lime ss tpreskă, sv nepă!“ 

La ueste Bopbe tînvpa feuioapr 

.Pămenindă la fas ka o pozimoapr: 

— Dak Bei izbipea-mi s» o dobindemti, 

Hentps meapz, doamne, sr» mopi, s» tprernutil&
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VII. 

BENKETULU, 

— ERM 

În nslbepe de apă se kslk mîndpslă soape, 
Mli ksnele bogate pessnă în sepbrtoape. 
Aiui sembstă Boiniuii de pină mi de amopă 
În okii snopă mîndpe aitindă spsita lopă. 

Dap Domnslă ia naxaplă mi stpigv'n gpa mape: 
»S5% stingemă în nlzuepe a Biepei întpistape; 
Kzui anii nosipi în lsme ka f&mală se pesină, 
IIli opi ue fepiuipe e sipist ne nisină. 

Kslegeui dap, kslegeui, în dimineaya piegei 
Avele flopi nzskzte ne sinală fpămaseyei! 
Kvui ele sîntă nlznînde ka zisă amsgitopiă 
Ka inzlă auestă dslue ue tpeue piz»topiă 

Ax! Biaga este Skspts ka timnală dimineygei 
Ii ani ks nlete albe spmeaz» linepeyei. 

e



        

AS Ai 

Ss 
57 = —————— > 

2 
EI ni se napă denapte, dap iatv aă sosită. “aa 
O, due tinepege, de ue m'at nbpssită ? | 

O mîndps, mîna-ui alb s» toapne "n ksns-mi Bin% 
IIli lass ne-a ta gsp» sw'nekă als mes sssnină! 
Asksnmi de okii lsmei în langa ta kosius, 
Ss ms îmbrt de tokală ue apae-ata e: pus 

Ax! lass-ms ne sină'pi potsndă ui albimopă 
Illîngîndă a mea dzpepe, întp'snă săsnină ss mopă!, 
Ama sopbemte Domnslă, wi kană-i se abate 
Ile sinslă fpsmăsemei ks nlete lsngi bogate; 

lap ssb apzinda-i buzz ală ei kinmopă bvlaiă 
S'anpindc ka o poz în soapele de mais. 
Dap eatv, mvip, eat ks snă ostamă S'apats; 
De nzlbepe mi Bîntspi i-e faua sspolats; 

E mindp' a Isi apmsp», statăpa-i e f[vloass, : 
Uli koama Isi din kask» se Bapst Bîntăpoasr. 
Îndats ue anape, toi takă mi îl npieskă 
Uli mîndpele s'asksnde în nlete mi pouteskă, 

„Xoapdele bapbape 'neaks ksmniile, 
Snaima 'nainte-le sboaps ginîndă! 

Sila mi lakpima 

Moaptea mi flakspa, 

Ilasslă bapbapilopă &pmz gemindă!
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IUi ne kîndă uetele, înfpntîndă omtile, 

Pelele Isntelopă ueapks mepră, 

Boi dani nlvaepilopă, 

Daui desfpînvpilopă, 

N'asziul gemzislă neamalzi gpeă?,, 

II 

El5 ziue; pzminea, ka jsna feuoapr 

Ye goal ap fi npinsz, pomemte mi sboapr. 

N. 

Domnslă pominilopă, pom în fepele-i, 

Shoaps kz uetele uele zmopi; 

Tponmtală kailopă, 

Sgomotslă apmelopă 

Tspbsps kîntekzlă nasepi ?n flopi; 

Snintekv aepslă, sboapr ka ămbpele; 

Lana ivi dinholo ese din nopi; 

Lăminindă uetele 

Sepătindă alctele 

Swpstîndă fenele, apmele lopă. 
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FATU FRUMOSU, 

Întp'o zi kă dale soape, 

Dpgolawzlă Folă-lpsmosă , 

Tipin tpoene de ninsoape 

-Tpeue mîndpă mi Boiosă. | 

Ilentps dalbe nzspele 

Iloapts aphă srgeivtopă, 

Ilentps fete tincpele ” 

Hoapts ?n faus flopi ue-omopă. 

Elă zwpemte o nopembiub 

K5 kauă mikă mi noleită; 

Ii săbtă apina-i liliup 

K szgeui o a prnilă. 

Ile tpoene de ninsoape 

Singele s'a 'mnprmliată, 

IIli la pazele de soape 

În flopi dlui a îngieată. 

— De-auii aBea o felimoaps 

Ks kosige gzlbiopi,
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Pămenz mi albiuoaps 

„Xa uelă sînge skspsă în flopi; 

Hli s'o fakă sz mr isbeaskr 

Mskapă nsmai întp'o zi; 

Anoi Biaga-mi sv sfipmeasks , 

K'5 fepiue ami mspi!* 

— De tei uinea de kssinte 

Eă ne fabia, pi-o Boiă da! 

Ziue ewmindă din mopminte 

&nă omă negpă în manta, 

— Dw'mi konila ue-mi linsemte 

Întp'o zi, manoi s» mopă!, - 

— ai ks mine, wo grsemte, 

Ii te 'mbalz de amopă!“ 

Omălă negpă îlă kondsue 

Ssbtă o stînks "ntp'snă nalată 

Kzip'o fair albr dslue 

Ilpekzmă elă a fostă nisată: 

P&menv mi albsliur 

Uli kă nepii brlziopi, 

Kz gpămazi de nopsnbiust 

Uli ks flopi ne sinimopi. 

— Bin”, uepeaskz "nkinzipe! 

Stpigs albslă Bînztopiă . 

S3 mw "mbeni ks a ta isbipe . 

CÂnoi fepiuită ss inopiă!*
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Koniliua păminoas's 

Illeakr okii s&sninîndă 

Illi ne fpsntea ei fpmoasz 

Tpeue mina-i kzgetîndă. 

* 
% * 

La nalată e nsnts mape: 

Ilpeoui, oasncui săntă kemaui, 

Jsnii mipi de desfstape 

Uli de-amopiă sîntă îmbotaul. 

Dap, minzne negîndit»! 

Omslă negps a sosită. 

— Eatr nofta-gi îmnlinite! 

Zise mipelsi ishită. 

Util tă gopba de-ale dats? 

„ Eato fata; emti isbită, 

Es sînt; moaptea ne 'muvkats: 

Dsns Bopbz, amă sosită! 

— „Moapte! 'nueatz de-a mr uepe? 

Alyi n lăme te-aă kemată; 

Mepgi de kspm' a lopă dspepe, 

Ală lopă nlinsă ne îmnzkată? 

Eă sîntă jsne, sînlă fepiue; 

Ns Boiă înkz ka st mopiă! 

Pskspia înk' aiue 

Înflopemte ks “amopiă !%
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I”ale kandelelopă flakspi 

-Totă ?n negps5 se "mbprka; 

Flopile se skimba 'n lakpmi; 

Kînteuele înueta. 

Nota, Sajetslă avesta este foapte ksnoskată în basnele nonopslsi; mi s'a ntpătă npea ingeniosă mi ssblimă. Alegopia este ama: 5nă omă kape dopemte mi din minstală ue dopinga i se îmalinemte, moaptea intpr în inima sa; kzsi opi se dopingz îmnlinits înueteaz de a 
mai esista. " 

DI 
S
E
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IX. 

(Cea de pe urma noapte 

a lui 

MIHALU GELU MARE. 

pe 

Ka snă globă de aăpă Ina sipslăuea 

[li ne-o sale sepde ommtile dopmea; 

Dap ne-snă siîpfă de msnte str Mixaiă la mass 
Ali ne dalba-i mîns fpzntea Ii se lass; 

Stv în kanslg mesei întpe kznitani 

IUi pekiam dslue linepii sei ani, 

Biaya noastp» tpeue ka szasa po» 

Kîndă snepanua dslue,ne sspide nos. 

Asifeliă ast» dalz niama lopă kspa; 

Kogelele tpiste ns-i mai tspbspa; 

Lana Bapss paze dslui mi apgintoase; 

Asstpălă le săfl» koamele nletoase; 

Konitanii toapn' npin naxape sină 

Uli în swnwtatea Isi Mixaiă înkină.
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Dap Mixaiă se shoal mi le mălgămeuute 
Ii lsîndă naxapslă astfelă le Bopbenite : 

„N3 B5 &peză Biag>, kvnitanii mei! 
Din npoties, moaple, eaiz ue Bz uei! 
Ye e iama noastps în skIsaie oape ? 
Noante fp» stele zios fps soape. 
Wei ue pabdz jsgslă ura ipri mai Bopă, 
Mepit» s»-lă noapte snpe păminea lopă! 
Safletzlă lopă ns e mai npesssă de fepală 
Ye le 'muinge bpauslă, iaă de maptspă _uepslă! 
Dap Pomznală n sa kîmnspi fps flopi; 
Zile Isngi wi tpiste fspz stpbrtopi. 
Astfefă e Bsltspală ue ne niskzpi sboaps: 
Apinile taie-i, ki apă Bpea sr moapr! - 
Asticlă e Pomrnălă mi Pomrnă sintă et. 
Ii ssb jsgslă bapbapă ns nlekă kanslă meă. 

1846. 

Cr 6 Xp
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PREDA BULESKU, 

De tpei zileFlsnta n'a. mai înuetată, 
Uli Totapslă nape k'a înaintată. 
Dap băzesks Ilpeda pede ks dspepe 
Floapea Pomșnici ue ne sale nepe. . aa 
Tpeue înainte ne snă kală în jukă' 
Ye Bzpsa din oki-i flakzpe de fokă; 
Stpig» ks tspie uetelopă sdpobite 

Ye la glasă-i mîndps se întopkă ăimite, 
Eats ks nenotală Xanzlzi Tstapă 
Tpeve ne-snă svlbatekă, agcpă apmasapă: 
&nde se apats ne întinsa sale 
Ilpin omtipea noastps îmi deskide kale. 
lap Băzesks Ilpeda, ksmă îlă întilni, 
Îmi eui "nainte, mvastfelă îi sopbi: 
— Daka nă-pi e fpiks, urai kpedinus "n tine, 
O Twtape! sino ss te bagi ks mine!, 

Ei deskvlekap'e “atănvi amindoi, 

li se iaă la lent ka doi fâni epoi. - 
3
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Okii tălspopa kats ks mipape 

La Bszesks Ilpeda mi Tutapslă mape. 

Ei se bată la paza stelei sei de fokă 
Flakspile-i albe ne-alopă zale jokă. 
Binislă pvkopesue fpsntea lopă zdats 

Uli mîniea dzlue săfletală le-'mbats: 

Ei se bată în snade — snadele se fpînoă; 
Uli se iaă Ia bpape — se smanueskă, se sipîngă; 
Kîndă 'Ttapală skoate o sekspe miks 
Uli losindă ne Ilpeda îlă fâie de niks; 

Dap elă ks meuiska astfel îl logi 

În kîtă de odata kwzs ini: înăpi. 

lap dan» dueasta, oastea pomrneask 

Ileakz mi îninge xopda tatspeasks. - 

Ape 

a:
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ie 

XI, 

DOGHUTIA, 

—...— 

[leapa geme de omtipe—. .:.: 

Siefană uelă nestită 

Tpeue Biaua 'n monastipe 

De amopă ponită. 

La o mas» siprlauits 

El se destta 

Ka fpsmoausa zi isbitn 

Uli ks kaptea sa. 

„Nă mai Boig,-o mîndpăliu» ! 

- Binălă uelă snăniată ; 
Yi ms "mbatz din 95pin5 

Ko ănă sspstală,, 
*
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Faga ei se psmenemte 

Ka snă bsjopelă, 

Hii în mini în înBzleute 

Kină-i fpsmamelă. 

He kosiua ei Boioasz 

Negpi Aztsparmi 

Ks-apinioapa negspoasr 

Tpemspă dprgolaui! 

Îleste sină-i se sdpobemte' 

Balspi dalui de kpină, 

Kîndă sesnins-i înflopemte 

Poisnjops-i sină 

Dos flakrpi apzstoape 

Oki-i noleieskă ; 

Asttelă dos flopi din soape 

Nopii. aspeskă. 

Yine-o sede, se prnewmte 

De mîndpena. sa, 

[Ii din gzpa ei dopemte 

A se îmbzta. 

lap îndats ue kălege 

De ne sins-i flopi, 

its nalpie mi lege 

Fpate mi S5popi. 

e
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Fate, mspi-fpenioape, 

K% ea s'a skzlată- 

Ali în dannzpi ponitoape : -.! 

Besel' a sbzpată! 

ta de dannspi se îmbal»: 

Lamea-i desnrpea; 

itîndă ka steaoa leg'snat 

Ile znă piă .nspea; 

Kîndă ka pazele de soape 

- Stpolăuindă npin nopi. 

“Wîndă ka pise-amrgitoape: 

..Kape ină sape: zopi! 

Eaiz, eat» ks zimbemte — 

Ilape ka zipită 

Bisălă kape o psnerute 

Dslue imi "nflopită! 

Totă odatv lzkpimioape 

„Faua-i pizpeskă — 

lle-ale fegei posimoape: 

Dslue se sdpobeskă. 

Anoi kade leminal» '. 

Ile ănă moale mată, 

&nde Stefană o desbaty 

K5 snă sepatată.
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W. 

dnă aoetă ki nlete albe: 

La masv medea; _.. . *: 

IUi szb degetele-i dalbe 

Ksua stpolauea. 

Dap kindă dangslă kontenemte 

A kînta ueps 

Uli 'n tzuepea ue -domnemte 

Asifelă înuens: 

„MoldoBa mea uea dslue! 0, meaps măltă izbit! 
De ue ks pzlzlă mopuei pi-e- fpăntea konepit» ? 
Ns ewmti tă sem'natx kă sînge sitejeskă ? 
Ile Isnile-ni pizinde epoii înflopeskă 
Feuioapele-yi sîntă dalbe, nlskăte, glopioase, 
Ka stelele de aspă în sepi npimbB%poase, 
Kosiga ta bolae ks dălui flopi îmnletit 

De pisleue limnezi ns-i oape înflopits ? 

O, geapr! ue-yi linsemie de-atită te-ai întpistată ? 
Dap ue stpigape kpsdz isuepe-a lspbăpată ? 
Stpeinzlă intp m peapr, ui apma Bitejeasky 
Ns se psdiks înks npe bapbapi. ss sdpobeasks ? 
Ax! smalegi nsnz mîine naxapălă meă ks gină! 
S sil pminea Boastpr, ss 'nekă ali meă săsuină! 
Ms îmb'olagi ne mine de: dslue fpsmsseyr 
Ka ss-mi adskă a-minte de mîndpa-mi tinepeg»! 
Aisnui de zeue bpaue eă n'aseamă niui o fpiks; 
Sbăpammă la lănta dpeants ka fslgepslă ue niko, 

o
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lap sîngele din snadz kspa ka:nă issopă!.. 

AzĂ anii m anast kă gpestatea lopă, 

Uli raîna-mi ipemspîndr abia mai kîpmz:mute 

Tamnbspa psginils w'snă kală ue "mbsipinewle, 

Mai slabă ka mine este nonopslă -pomsneskă 

Ve-a stpzluită odats în kîmnzlă pitejeskă! 

Kui inima-mi tot; bate la fals, gitejie; 

lap elă nepdzt-a toate: kpedingv, bpbzgie; 

Amapa molivisne, mipeasa uelop -mopui, 

Intpat-a în lokamslă gekilopă mei konsopai ! 

Dap ksipe uine oape depepea mea Boiă șusne? 

Ax! ine la mpipe Bp'ănă npeuă alui mai nzne? 

— AX! sz fie blestematr 

Sssninapea ta!“ 

Sipig» Stefan de odatv — 

Ulsnsă-lă îneka, 

[leapa înkz Biepăemte : 

Bpazii n'aă nepilă. 

T5, ue dopală te. opbenule, 

Btpone, ai mingilă !* 

Dap noetzlă de odatr 

Bapbu wi-apsnk», 

Uhi'ntp'o albz dale fatz 

Fana îmi skimb». 

Ileste zmepi piztoape 

Kade koama ei
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He Izuea în flopi: din soape i: 

Ii în dlui skintei. 

"Este dălue sogioapa 

-* Domni Stefuină; 

E Dokia, pozimoapa, 

Kpinslă Moldosană. .  “- 

Atsnsi Stefană, domnslă maţe, 

" Băuiomă-i săn5, 

„Mi de omtile bapbape . 

IJeapa kăprui. 

7 
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XI, 

VISULU) 
: pita 

lui 

STEFANU CELU MARE. 

—r atat 

Seapa pesnîndeuite 'smbpele-i smoape, 

Uli melankolia tpeue gînditoape ; 

Dap Stefană uel mape, psivuită npin Bsi, 

Dintp'snă kopnă de aspă kiamz bpaii si, 

Inima-ă sdpobits ka a Ii omtipe, 

Heapa-i înipistats ka a Isi g»ndipe; 

Ile n koluă de neatp» meade elă în dopă; > 

Bontălă ssfh» nsps-i lsngă fltspztopă. 

„Hentpă "ntîia oap inima ăi ulinge ; 

Okii Îsi pesapsz uikwispi de sînye ;
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Akolo ds kanz! somnalii mijindă 
Ye'i înkide okii kă-apina-i d'apninlă. 

lats kv'i anape o feuioaps jsns, 

Ale kvpii nlete sipolsuesk la lsns, 

Negpe mi bogate ssh kănzni de flopi; 

Okii ei asănpo-i kadă nsipănzztopi ; 

Kadă ks do poze, dlui uri kzldzpoase ; 
Mona ei atinge koamele-i sndoase. 

„de ?. epozlă mape, zmbpa a oprit, 
Insămi elă săsnin» wi sa îndoilă? 

Înnvlegă fpikoszlă ue askănsă logerte ; 
Pobslă ue spate jăgslă uc'l stpisemte; 

Dap snă ssfletă mape, safletă de bopbată; 
Ns 'nyelegă, o Stefană, km. s'a întpistată! 

Mepui ne a ta kale, nă sta niui odata! 

Ypniz datopia kape-ni e Ivsatv! 

Opi ue'mnedikape, stasili, Bopă uepi; 

I(s-opi ue'mnedikspe map'a ta pa [i!« 

Ie suă nopă de apă sboapv ea ks fals; 
duă naptămă de pose nasslă ei esals. 

a
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Stefană se“ deinteant», stepus fapa sa-:-: vi îi:7 

&nde-o.:Ivlpimioaps dălue se Skăpa: tii 

dsna apuintoass: pide apintpe:nopi;;: 

Dsluea filomels- kînts îitpe flopi, i: i: ui 

lap la foksl lznei, ktidă mi se demțeanti ;: : . 

Bede-a zi oxutipe, kape -îlă: amteanta: i. îi: 

Bede ksnitanii se îl& înkonjopă. 

În tsuepea nongei le Bopbemte lop: 

»Fpagilopă de apme, fala pomsneask» ! 

Dak o st neepr apa nvpinteask»; 

Dakw'n kaptea soaptei este însemnată 

A nepi nonopălă uelă mai Izădată; 

Yelă nsină atsnuea neaps Bitejemte 

Pemămhkîndă toearslă kape îlă lopenute ; 

Ka &nă amepă mapne ue losită wi'neinsă 

Kasts st mămue uelă ue "la atinsă! 

Astfel e pomvnală, min a Isi k'depe, 

Vine îl pnemte, dăns dinsală nepe! 

Astfel e pommnălă, astfel ss nepimă, 

Ilin kzdepea noastpe kiap sv ne mpimă !«
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Mii. de glasspi stpir... Isna bskpoas 
Dinip'snă nopă de abspi nape mai BOioasz;, ..! 

Stelele de aspă mai ks fokă lsueskă 
Ilin adînksl& nongii pzile maneskă: 

„Astfelă e pomenzlă, astfelă ss nepimă, : 
Ilin k»depea noastp» kiap ss ne m'pimă.!€ 

Pă
i



XIIT,..: 

DOMNULW DE ROUA. | 

I. 

Lâna noleits demo stînkz gepde 

Bapss “dălui lomini.. : 

O feuioapr albx tpeue wi se nepde 

Ilintpe sepzi gprdini. 

Faua ei e dslue ka lsmina nos 

Stelelopă ne flopi; :.. i 

Ea'mnleteuten paze mi îmi skaldz n poz 

| Daibii nepiopi. 

Iloapt» o krmams snlendidr. ka fokslă 

Soapelzi. npin pîă; 

Ka snă apkă în uepspi îi stpinwea. mijlokală 

Stpwlsuioss-i bpiă.
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N. 

Eaiz kw sosemte Domnală uelk de po 

Lepo îmnvpată, 

Ile snă kală selbatekă ue tmea în dos 

Azstpslă tspbată, 
„Ox! fepiue fie kalzlă ue adzue 

Mndpiopslă meă! 

Ku de meante zile fana Isi uca dslue 
N'o Bszssemă ex.« 

„De n'a fostă elă bine, zise ks m&stpape, 
Msliă îmi nape pză; ” 

Dap de a fostă “zitape mi mai p5ă îmi nape, 
Saflenelslă meă!« 

Anoi nleaks fpuntea ka sz o spate 
Domnslă uelă fpsmosă ; 

Alba-i fepimoapz de PEsăpi nlvkătz 

Laue gpayiosă. _ 
lap la fokală lsnei sklaga ka nlsuepe 

Ipimbla':Kkalzlă albă, 
Ye ssb mina-i mikz, mepue în tmaepe 

[leste nlaislă dalbă, = * 

XIL. 

Lass-m'a îzpuede! ns BEZi, dpagsliu, 
- Galbeiele zopi 2% ” 

— Nă e paza zilei; este=a mea kosigs 
Îmnletits?n flopi!« 

— Dap auele puse, uiale Biopele 
Ye în wepă Izueskă pu 

a
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— le a mea găpius;'ssb: pendle inele .:.. 

Ele stprlăueskă le: sa 

Asifelă jena Suit minte ks nlmuepe . .- ..iii 

Ile ală ei isbită, : 

IHi k'o swpătape ue amants-i uepe . - 

Ea ”] a adopmită. - : 

—yN5... aueasta-i zioa!.. tpebse a mr dare, 

O mîndpsya mea!“ 

—. Ba, Bei sta k5 mine; inima mea dslue!% 

Fata îi ziuea. | 

—„Ye „suzi ts, pssnsnde Domnală uelă de por, 

Ssflete nlzkstă! | 

O spsite kpsds..ne nssipeaz no» 

Zile de temstă... 

Ox! npin sise pele, tpista mea spsits. 

&na data zisă: 

„Lepo-îmn»pate ! 5. isbemti o Suils 

Dslue ka snă ică; 

Izmă se faue noante de la Isipslă mape 

Kwtpe Oltă te dsui, 

Ka ss wtepui de lakpzmi ks o spătape 

„Okii ei uei dălui.,. 

Afl» k» odatr soapele ne kale 

De te sa orsi 

Întp'o po dslue ks zilele iale 

Te pa prsini!* . su a, 

— Ye snzi, dprogalik» ? tozibamă bine ? 

Zi k» nai glemită! | 

Kalslă e denapte; ka s stai ks mine 

E% 11 amă fostă nopnită 1
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— Adespă zikă uie, alea: mea fpămoas»! 

Dap ns tenipista; 

Boiă mapi fepire:. moaptea e Boioasm.. 

Mopiă de mîna tal“ - . 4 

— Este înks timazlă, mipele meă dslue! ; - 

Zioa na sosită... i 

Sm adăkv kalslă!.. Kalglă se adzue; . 

Sielele-aă albită. 

Ie sn; dpsmă de neatpz Domnslă îmi penede 

Snpiniens-i fsgapă ; 

Dsmsnă sîpfă de stinks dpaga Isi îlă pede 

Lekpemîndă amapă. 

»Noante,-onpemte-gi sbopslă!. stele m'ndpioape! 

Mai staui în etepă !« 

Asifelă poagz înkx jsna nlîngstoape 

Ksstîndă la uepă. 

Lepo-domnă întpeue. ne: umbpoasa kale 

Bintspi ue msyeskă. 

Apbspii mi manyii, pîspi, pîne, sale, 

Ilepă, se netezeskă. 

Eaps npintpe smbps 0 uetate albemte; 

El& s'a bskspată.. E 

Înss, o, dspepe! soapele. lsuemte .... 

Domnală s'a poată! i 
e P> COCotate—— 

NOTA. Săjetală anesta (lă mtiă, de la D;.N. Păso din Pomanagi. Mr asi- 
găpr kz lokzitopii el, seuă îlă kînte, înk% ink» în pepsăpi foapte 
stpikate.  Zoksitopii zikă“ts Doninală de po apă fi fostă Aspelian 
îmnspatălă, nsskztă în Tpansilania; ui se di kă benaialz ks de a- 
kolo Bine nsmcle de Lepo-imazpată, saă Lepo-doamne we se penetr 
în asestă kîntekă. Kpedinua nonopanz este ks dpamală de -neatpt 
ve mepue de la Denzpe ia Olt npin Kapakală apă fi fekată de a- 
velă domnă Lepo ka s5 moats mepnie mai iste la amanta sa.



si 

  

XIV. 

UNU OSTAȘU ROMANU 

închisu 

PESTE DUNARE. 

—0Rate— 

Ilopămbius întpistats! 
Eă ka tine săntă stpeină, 

IIli. 'ntp'o ueaps denvptats 
Tă kîngi tpist», eă săsnină! 

Insz tă ai apinioape, 

Ilowi te'ntoapue kînds-ă Bpea; 

lap eă nlingă în înkisoape 
Dsnv dsluea. peapa mea! 

Ta ai noate-0o sopioapr 

Ye te kiams ne'nuetată; 

"ap eă amă o dproămvapr 

Ye în lakprmi amă Isată. 
6
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Însn tă al apinioape 

[opt temtoapue kindu-i spea, 

lap eă yemă în înkisoape 

Dsnz mrndpsliua mea! 

Sboapr, nasspe kspatr! 

Ii te'ntoapns'n meapa ta; 

lup ex floape apsnkats 

Tie altă uzpmă, m» Boiă 5ska! 

(841.) 

> 
&
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xv. 

MUMA LUI STFANU CELU MARE, 

— 0 

Ile o stînkz neagpr întp'snă Bekiă kastelă, 
&nde kspr'n noale snă pik mititelă, 
Ilînge mi sasninz tînepa Domniys 

Dslue mi săaBz ka o gapofiu; 

Kwui în botulie sopslă ei dopită 

A nlekată ks oastea wi n'a mai genită. 

Okii sei albastpi apdă în Ivkpimele 
Ksmă Isueskă în po» dos Biopele; 
Bsklele-i de apă kadă ne albu-i sînă; 
Posele mi kpinii ne fags-i se "ngînă. 
Înss Doamna soakps lîngs ea Begiazi 
li ks dslsi ksginte o îmbpbsteaz, 

+



84 

IE. 

Ile kîndă se gestemte noantea jsm'tate 

În kastelă în noapt» oape-uine bate. 

„Eă săntă, bsnz maikz, fislă toă dopită; 

E5, uii de la oaste ms întopkă pznită. 

Soapta noastpr fase kpsdr astr datz: 

Mika mea omtipe făge sfsprmatr. 

Dap deskideui noapta... Tăpuii m» "'nkonjopă... 

Bîntzlă ssfls peue... panele m» dopă!* 

Tînvpa Domniyr la fepeastz sape. 

— Ye faui tă, konil»? ziue Doamna mape. 

Anoi, ea la noapto atsnui a emită, . 

i'm tzuepea nongii asifelă “i-a popbiiă: 

„Ye snăi tă, stpeine? Stefană e denapie; 

Epanslă sză npin tabepi mii de mopui îmnapte. 

Es sent a sa mim; elă e fislă meă; 

De emi tis auela, ns-ni sentă măms eă! 

Însz daka uepslă, enîndă ssngpeseze 

Anii Biegii mele mi ss ms 'ntpisteze, 

Nobilzlă svă ssfletă astfelă "la skimbată; 

Daka tz emi Stefană ks adevpată; 

Anoi îs aiui fsp» bipăinue 

Ns noui ka sz intpi kă a mea B0inW7. 

Date la omtipe ! nenlpă ueaps mopi! 

Uligi pa fi mopmintsl koponată kă flopi!*
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TI. 

Stefană se întoapue ui din kopns-i ssns: 

Oastea Isi sdpobit» de npin si adans. 

Lanta iap înuene... dămmanii sdpobiui 

Kadă ka nimte sniue, de sekspi losiyi. 

1846.
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XVI. 

TINA-DOAMNA, 

so. 

„Săpzuele zinimoape! 

Kz kosigi skinteietoape! 

Xal npin aeps'nflopită 

Snpe nzmîntslă bslsmită ș 

Kwui amapi mi dălui săsnine, 

Ilintpe paze nintpe nopi, 

Se înalu» nn” la mine 

Întp'auestă lokamă de flopi!« 

Astfelă ziue-o zinimoap, 

Zina stelelopă uepeuti, 

Ii ks zinele koboaps 

Ile tepomii nvmînienti; 

pă
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ap apin apia 'mflopits, 

Ilintpe stele, poz, sîntă, 

Las'o spmz noleitr 

De la uepă aen' ia abmintă. 

N. 

Întp'o sale ea koboapt 

Vle-ale sepei dese skspi, 

Skstspîndă din apinioapz 

Ale Isnei sspatspi. 

Ss-i lsapi de ne gspiur 

Fpsgsmopii nîpgăiui, 

Uli din dalba ei kosiur 

Flatspeii azpiui; 

li din genele-i apele 

Kîte-o dslue siopea, 

Illi din aste siopele 

S iei kite-o dslue stea; 

Sz iei fpagede albeue 

De ne sins-i feuiopeskă; 

Pămenele pisleue 

Ye ne sîns-i înflopeskă; 

Faui piz»nda uingztoape 

Kape noapts ne mijlokă 

IIli în ămbpa tpekteape 

Bapsz puze dalui de tokă. 

Hpintpe Balspi fegvtoape 

De lsmin' ue ipeueaă, *
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Uli săb albele-i niuioape 

Kpini de aspă se snvpyeaă ; 

Ile kosiyele-i pizînde 

Mii de paze s'aninaă 

Ili în aspele blînde 

Gpauiosă se legznaă, 

Mii de naszpi noleite 

Kînte'n apbopi înflopiui; 

&ni”n poade aspite 

Aluii înk'abia "'neepziui. 

lap ne snde ea se daue, 

ănde nami-i poivueskă, 

Iaszpile kîniă mai dslue, 

Flopile îmboboueskă. 

lap kîndă tpeue npin gpdinr, 

Apden pazele-i uepemti, 

Ka snă flstspe'n lsmins, 

"Neah okii omeneunti. 

Alba, jsna zinzlins 

IHeade ssb snă ulonă de-apnintă,: 

Ii asksltz în kosigz. 

Bintslă nongii mspmsindă. 

Dos albe Ikpimene 

Se skspyeaă ne fawa sa, 

Uli kz mîna'n flopiuele 

Gonditoape se jska. 

Dap mai kolo n densptape 

Asziui ănă dălue kîntă, 

a



s9 
  

Prssnîndă ks desfstape 

Ilintpe. nomi mi ninipe Bîntă ? 

„Siele dălui mi dpogsliue! 

ănde este zina mea, 

Ye B% noapi» în kosiue 

Ii a noaptz totă ks ea? 

Susneui mie, Biopele 

Kape'n okii stpzlăuini ? 

Snsnegi, mpgpitvpele 

Ye ssb bze-i înflopigi ! 

Kosiuioapa-i stpslzuemte 

I"apkală nloaei npintpe nopi; 

Ii ne fag-i nipgsemte 

Flopiuika de bsjopi: 

Este mîndp mi smoap 

Ka ună flutzpă aeposă 

Skătsp din apinioap» 

Poa nlaislui Boiosă.% 

Asifelă kîntz npin gprdins 

Ilestopelzlă săsninîndă ; 

lap ne sînz-i poa lin 

Snapye flopile-i uikîndă. 

p—Snsneyi mie, flopimoape! 

Aui Bbzătă &n% nvstopelă 

Ye-apen nlete flopi din soape 

Ii la bptă ană flzepelă?
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Elă e niaua Biepei mele: 

Hentpz dinsală amă Benită 

Ilintpe tlopi wi nintpe stele 

Din etepslă înflopită.* 

La lsmina kolvtoape 

Eats tpeue-znă nvstopelă 

Ye-apem nlete flopi din soape, 

Ili la bpiă snă fisepelă, 

—„Bino, dăluea mea izbit! 

Uli ne ani-mi pizztopi 

Din kosiga- i înflopit» 

Skstsp'ale Biepii flopi.* 

Zina-Doumna se zimeiwmte; 

Tspnv kină-i pămenelă ; 

Alba-i min psi euemte 

llintpe nwps-i aspelă. 

—„Du-te! dste de la mine! 

Dă-te! eă n te isbeskă!+ 

Illi se'neakz în săsnine; 

Lakpwmile-i pispeskă; 

Ili k'o Bopbs înfokats: 

— Bino! sino! zise ea, 

Uli din Biaua mea te'mbate 

To eumti fepiuipea mea!“ 

Ziue, mi ks prsfsuape 

În d» skămnele-i komopi
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Sinslă ei 'de desfstape 

IUi gspiua ei de flopi. 

Ilintpe zmbpele tekate 

Mii de paze se stpekopă: 

Sbopă ka Bisele nivkate 

Întp'ănă negps siitopă. 

Stelele skinteetoape 

Legnate stprlsueskă, 

Ilim uepeaska lop sslsoape 

Se toneskă mi înflopeskă. 

lap în sîutspi npotsmate 

Flătpeii aspini 

Ileste flopile poate 

Se balanuz adopmniui. 

Ilintpe flopi wi nintpe poz 

Zinele Boioase sbopă, 

Ii din penele lopă nlos 

&nă topentă skinteetopă. 

Dap npin dsluea desmepdape 

Zina-doamna îl ziuea: 

„Uentps ue-a ta srpătape 

E'ngiematz, Biaga mea ?* 

-— Nă te teme, zinsliu ! 

Ilzstopelslă pesnsndea; 

Ii ne lata lzi kosius 

Kpiuil de-aspă se tonea.
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Anoi stals-i se demips: 

Toate fopmele-i se stpikă; 

Din osoasa-i albz mip3 

Bepmii kă wepîna nikă. 

El& snpe sînă'i zina stpînye 

Uli îi ziue: te izseskă| 

De ne buza-i kzps sîune 

Okin fpsnte îi stikleskă. 

[lpintpe smbpa adînkats 

Elă ks zina se dsuea 

Illi în apia 'nstelats 

Întpe giapv o ginea. 

lap ne psmena-i gspiuv 

Ile-ală ei sînă de destrivpi 

IIli ne lata ei kosius 

Se'mbzta de cvpalvpi. 

.
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XVII. 

RADU DOMNULU 

si 

EATA DIM KASA, 

——.9p— 

„Bin de m” spui, dălue konilius, 

Illi-ui soiă faue pie salbe wi pokius 7% 

— Salbz mi pokiur, nentp'ănă szpalală, 

„Niui odats, doamne, e nz amă nsptată.“ 

— Dmi o szpstape, mîndpr fetimoaps, 

Saă te legă de koada snsi kală ue sboapr?% 

— ITîntpe kai szlbateui ti ms Bei lega 
- . 7 

Dap ne tine, doamne, nă le-oiă sapsla.€ 
.
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Kalzlă se adzue; ssflv, bate, sape... 

— Dpagr koniliys, dr-mi o szpătape? 

— Me-auestă kală ue sboapz tă mr Bei lega 

_ Dap ne tine, doamne, ns te-oiă sepslal“ 

Pads Domns îns ksplea sa adsns, 

IIli k& mîndpa fals eselă se ksnăns. 

1845. 

09 +
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XVIII. 

NEDREPTATEA, 

&nă domnă odaim aBea sonlie, 

Jsns, fpămoass, &nă înuepă blind, 

dnă sisă fepiue de bskspie 

Yen noantea Biegii tpeue pîzîndă. 

La kăpte'n tainv îns yemea 

ănă jsne nobilă nentp'o fetius 

Ye-i da din sînz-i ui din găpius 

Poa ue siaya Isi înflopea. 

Înss de faus Bpea s'o isbeasks; 

Kzui allă seă ssfletă ns îlă epta 

Ka astv floape sr eestejeaskv 

În okii lsmei ue-lă okolea.
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Dap este ?n lsme o lege pea; 

La znii ziue: aBepi de toate! 

La alyii îns: nă! n se nmoate! 

Aveastr lege ne-amanui lopea. 

La Doamna îns el mepye-odats; 

O poags, lakpmi de fokă Bzpsîndă, 

Ss-i dea sogie ne jsna fats; 

IIli la yenznki-i uredea nlîngîndă. 

Atănui la Doamna Domnslă intps; 

Ili în pensnke ănă omă elă gede... 

Îmi mtepue okii- ns noate kpede... 

Anoi: tp»dape! prknindă stpigs. 

În dapă ei înss se îndpenteazs: 

Ns notă ss fie niui asksltani. 

Nimeni la kspte n Bpă ss-i kpeazs, 

Uli m înkisoape f&p'apănkani! 

1844. 

2
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XIX, 

KAVALEBIULU su ELUDURULU, 

——EDESE e — 

O alb feuioap», ne sale de mănte 
La peue niîpiă 

Adans făzapis-i ks stem» ne fpuute 
Kă aspă ne fpiă. 

O por de lakpmi skîntere în fans 
He poze mi kpiui; 

Kosiga-i peznds, szllîndă se pesfaus 
De asstpală lină. 

Kă okii în ănde ue ipeve snămoasr 
Biseazs ikîndă; 

lap kals-i upisewte ne doamna-i fpămoas 
We-o sede nlsngîndă. 

7
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E timnzlă kîndă zioa mi ămbpele mste 

[le niskspi se jokă; 

lap ssile "'noats în salspi tvkste 

De smbpr mi fokă. 

Atănue din ămbpe o &mbpr s'apals, 

8nă jsne ostamă: 

El nleak» genski-i, la timida fas 

Kotsndă dprgilamă. 

»0, albz peginv! ls emti gpanioasr 

Ka siszlă din zopi 

Ye skăispt dălue ne-o fpsnte ămbpoasr 

Apina-i de flopi! 

Kndă oki-mi grzăps la uea dintzi oapr 

Ală ină kină fpmosă, 

Mi-epai k&noskstr, o dslue feuioapr! 

O sisă gpaniosă! 

Kz xopa de nise, Boiosă legvnatb 

Ile kapz "nflopită, 

$z mtepui de nlensă oki-mi, mâi măltă de odatr 

La mine-ai Benilă. 

Ka *n sisele-auele; o! gino, mr "mbatt 

Uli azi de amopă!* 

Elă ziue mi faga-i de lakpemi poate 

Esnpim' ală seă dopă.
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L'aueste kăinte, feuloapa zimite 

Powi tinepelă: 

Distpakts, posfay» ks mîna 'nflopite 

Ală ei kolamelă, 

—sNă... nă.. nivi odata. ea ziue, -u'uoap'i 

Ile kală sapsnka; 

lap kală-i npin noante-ka săllăpă ve sboap» 
Boiosă înota, 

N. 

— „Stpsine! Illtis toate sekpetele tele! 

Îi ziue sbspindă — 

&nă flstspă de axpă kă mini apinele, 

Gingamă wi nlsnîndă, 

[le-o poss 'nflopits anpoane de tine 

Dopmeamă legsnată, 
Kîndă sopbele tele tpepsnte 'n săsnine 

Din somnă m'a skzlată. 

Ea nă te isbemie, sspmane stpeine ! 

Dap tpebsi ss mopi! 

Mai bine o its... fs, fpate, ka mine 
K dsluile flopi! 

Iloni înkz ss afli atite fesioape 

IC sinii de kpină.
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Se nepde din lime auela ue moape, 

Spmane stpeină !* 

— Dap noate, sspmane! ea însămi pesnsnde 

La ton'zpă-uţi dopă. 

Adesea femeea isbemte nr'ask&nde 

Simyipea-i de-amopă. 

Onpeme dap dopz-ui! anpoane de sine 

. E mepgă a nîndi: 

Ne dzluea ei fas, ne-ale ei săsnine 

Boiă wli a ueti.* 

VI. 

„Stptine! te skoaly mi date îndatv 

Koui emti autentată. 

înks ks dpagă npofsmats „Beză: găpa mea-i 

De-ală ei spălată! 

La dpagelă tă nsme prsăpi linepele 

Me fpunte-i nwmteaă. 

Bezi urapina-mi dv de dslui :kpimele 

Yen gene-i apdeaă! | 

Dap sino ks mine; în galea "nflopitv 

E albzlă ei koptă!“ 

lap tenvpslă taue — la Bestea dopits — 

Ku elă epa moplă! 
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bd. 

ȚPPEȘ ŞI SOLII, 

—003— 

Temepea domnemte neste Bskspenuti; 

Ilonolslă îneak» kăpuile domneuuti ; 

Kzui doi soli Benips de la "mnrpsuie 

[li adskă li Menem stpeangă mi mazilie. 
Toyi boepii uspii geseli i 'nsoweskă, 

Illi k& nomus mape snpe nalată nopneskă. 

Nenem îi npiimemte întp'a sa mîndpie. 

Soli 'nainteaz»... „Doamne, naue gie! 

Îns» înueteaza de a mai domni. 

Saă te npegztemte astezi a mspi!“ 

[5 aveste vopbe toi sănt în snipe, 

“Ulli toui tpage nala snpe a Isi lopipe. 
„de? uzi noi! pvsnsnde domnslă tspbspată, 
I(5 dsumanii mspii moapte mi-ani jspată! 

Asksltayi, Boi, kape mai aseuui simyipe 

De pomsni, wi lakpimi în nenopouipe ? 

Biagt wi domnie le nesokoteskă: 

Ale mele lsnte 8ov-o donedeskă;
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Înss piiă la napz, uiiă la ne-atepnape; 

[liiă ka s»-mi fakă neamală Ivadată mi mape: 

Amă fostă foapte asnpă, ui ale mele mini 

Aă Bbpsală atita sînge de Pomini; 

Dap ală Bostpă sînye ue mi se tînjerte, 

Îl8 nlvtea ks lakpimi uelă ue 83 Bopbeumte : 

În mijlokală uelopă ue m» "nkonjspaă, 

Uli ne o kopoanz mapa lopă tprdaă, 

Nă nsteamă întp'alifelă faue eă ănipe, 

Ka s skană pominii de a lopă pobipe. 

za 2-Dapa, bpargi-auesta este, sinuepal; 
Zeit 4 

7 Însăat-gțepei dăumani i “ag “kamnspată ! 

La aueste gopbe ueala ostzueaskz 

Stpig» kă nonopălă: Țenem sr tpreask»! 

Suepiagi boepii npin fepestpe skană; 

lap ne soli 
i îi 

bate kă nipoanen kană. 

2
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XX. 

SCUTIERULU, 

ret 

„O skatiepe fpămosă mi jsne! 

De ue Bepmi lakpimi ne înuelată? 

Kape-i dspepea ue te ssnăne, 

Kape e dopălă ue te-a "'ntpistală? 

Kape e Bîntălă ue ssfl peue 

În aste lokspi, dpagele-mi flopi? 

A ta jsnie, nagislă meă, tpeue 

Ka bskspia din swpbrtopi! 

Sivnss-s'a flopea ue ksnsnase 

[5 fpgezime aucstă nalală? 

E ipisi+ siama în aste kase 

De kondă ts kanslă ai înklinată ? 

Kzna mea, ksna uea de psbine 

No mi se male de nagislă mes! 

Faua Isi dslue ne lingz mine, 

Săpizondă Bosselă, n'o mai Bsdă că.
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Dap snne mie a ta dspepe; 

Iloate eă dopălă sx pi-lă alină... 
Opi kape fie, o skstiepe! 

Snsne iz mie, lăngală tă kină!. .& 

Ilagislă asksnde a sa 'ntpistape, 
Dap snpe fepeasta doamni-?ntp'o zi, 
Kvisndă clă înkz, fps săflape, 
Oamenii kăpuii snsnă k-l& gwsi. 

a
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XA. 

DOGHIA. 

Domnslă st la masa mape 

K5 mipeasa, ks ai si, 

Mîndpe fete mi fleksi; 

Binslă pide în naxape, 

Uli topi zits anii pri. 

Koui stnînălă se însoap» ; 

Înss nă k Dokia, — 

Ns ks mindpa ue-lă isbea, 

Ye ne stele mi ne soape 

El jspase ss o ia;
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Ns ks tinepika fat, 

Kă npă lăngă, k' okiă mondpimopă 

Uli ks ssfletă apzztopă — 

Dokia uea întpistats — 

Ye de-o zi măpise?n dopă. 

Yi ko Brdăer siprin», 

Fiika snăi asugită. 

Domnslă st» neodixnită ; 

A li inimz săsains 

Kwui la Dokia-a gîndilă. 

Noante-a smbpelopă kpveas 

Kanslă snpe nzmintă nleka; 

Oasneuii se denxpia. 

Domnslă ia ne-a Ii mipeasz ; 

Mepge în kamapa sa. 

Ei năpuedă ka s» se kslue 

Îmbotani de săsninvpi, 

IIli de tinepe oftrpi; 

Mona somnslzi uel dzlue 

Kzpm” ale lopă srpătmpi. 

Fosi-a oapa de segiepe, 

Oapa uelopă nekspaui, 

Kîndă ne smei înkrlekaui 

În a smbpelopă tbuepe 

Mii de demoni shopă tspbayi ;
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Kîndă în fpsnză azi kăpinte, 

Uli de snaims stai ne lokă; 

Kîndă ne dealzpi tpeue-snă fokă; 

Kondă ne negpele mopminte 

Mopgii kontv, zpls, jokă. 

Kandela fsmegztoape 

Ilape m kasz "'mvetimopă. 

Lăna nlinz, lăuitoape, 

Se asksnde întp'snă nopă. 

dmbpa Dokiei smoaps, 

Ilpin fepeste wi npin nopui, 

Ka mi dopsl uelopă mopni, 

Bine-anape se stpekoap» 

În kamep'auestopă sopi. 

Ea e mendpr, biata fan! 

Înss kină-i e umlită 

Uli de iakpime stponită; 

Întp'sn uislyiă e înfuats, 

Ka sn omă ue a mspilă; 

Ile kană noapts o kănsnv 

De flopi tpiste de mopmîntă; 

Mina-i nlinz de usmîntă; 

lap Bopbipea ei prssnv 

Ka” msdspi ăskate n Bintă.
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Mendpa, kandela anpinse, 

La oolindz s'anrezi,, 

IDi din sfletă săsnins; 

Anoi fepele ei stinse 

Ea ks lakprmi le snvl$, 

Anoi kvipe Domnă ntmemte 

Ii îl& stpigs ks ksBîntă, 

Ka k'ană nem»tă de mopmiîniă: 

„T5, ue inima-mi isbemte, 

ănde-i ală t5ă jspemintă 2% 

Zive; ks kosiua-i deasr 

Stiepge okislă ei uelă alină; 

lap kă bpanzlă ei de kpină, 

A mopmintelopă mipeas» 

Mimk'alg mendpslsi ei sină. 

Domnslă se demteantz "dat, 

Uli de-o dat a tpesspită 

Ka totă omszlă fepiuită 

Ye ală mopuei glasă de-odals 

Îmupejspă a aszilă. 

— Ye pei, ămbps fepiuit, 

Zise domnală snepiată ? 

Cape ueaszlă a sănală 

S lasă Biiaga mea 'isbitt 

Ilentps uepmslă densptată ? 

a
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— Dslue soape-ală giepei mele! 

Auea zi ns a sosită. 

Nas. E singup'amă Benită, 

$% dâă mona mznei tele, 

Mna mea ue s'a pruilă. 

— Fagi, o ămbpr întpistats! 

Fsgi! eă ns te mai izbeskă; 

Ax! m las ss tpzeskă. 

Eaty zioa se apats 

dmbpele se pisineskă !* 

— Dap eă sent a ta Dokie; 

Long» line-i lokelă meă..., 

Skoals, dpag»; eă sent, eă.... 

Ile-a ta Biag» ari jsnie 

Mi-ai jspală, ssfletslă meă! 

Bezi? smnt jsnr wi fpsmoass: 

Ilvpă-mi e "'muletită ks flopi 

Ka în zi de svpbrtopi... 

Ilentps ue nc-a ta mipeass 

O goneuiti kă-ama fiopi .? 

— Foui, o ămbps! ui m' las; 

S% ns skoli mipeasa mea. 

Ji-oiă da aspă kw Bei spea; 

Dap te ds din ast» kasz 

S» nă se snepie ea.*
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— Mopţii n a tpebsinus 

De-aBăyie npe nsmintă. 

Bis din tpistală meă mopmîntă 

Ka sw-ui uepă a ta kpedinus, 

Al8 mă dslue jpmîntă.& 

— Fani! mi neste niatpa-pi peue 

Kandele Boiă atipna; 

Mndpe flopi poiă semmna, 

În kită ela ue Ba ipeue 

Sa onpi mi-a Ivkpsma!4 

-— Nă Boiă kandele anpinse ; 

Ile mopmînts-mi nă soiă flopi! 

N Boiă tpimtii kzlstopi 

Ile-ale mele zile stinse 

Se pvpepse Ivkpzmiopi. 

Yi eă Boiă, o dprgslius, 

Lsngs tine sr ipveskă; 

Mi-este fpigă, m" aksmă Boeskă 
Îngienata mea g5piut 

L als iză fokă so desmopueskă!« 

Zise, mi k'o mînămius 

Ea pestmintele-mi stpînuea, 

Sz se kăluc se gmlea: 

Uli din mzndpa ei kosiys 

Flopiuelele skotea. 

>
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Kntpe nată înainteazr 

E &nă nasă mrpenă mi blindă, 

Lokpimelele stepgîndă. 

lapr kandela fsmeaz» 

Tpiste paze apănkîndă. 

„Fsgi, o &mbpr fepiuits! 

Nă-i aiui lokslă tră; 

Da-te în mopmiîntslă pvă! 

le-a mea inims p'enitb 

Alta 'mklin» kanzlă smă.“ 

— Te-a ta inimz prait 

Alta kanzlă a nlekată, 

Dap ka mapne "'nBeninată, 

Ye-apde floapea fepiuits 

Lougv kape sa kălkală, 

Bezi? ea doapme Ingr line 

Ka kîndă nx ai fi aui! 

Ax, ea noate adopmi! 

Ka kîndă inima în sine 

Ns apă bate, n'apă simui! 

_Ss fi fostă te ală meă mipe, 

Dpagslă meă uelă npea isbilă! 

Jspă ne uepulă stpolzaită, 

K la fol-mi de isbipe 

Biiama mea s'apă fi tonilă!
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Te isbeamă, o mlii tă bine, . 

Hi în sîntelă mek amopă! 

Soepele uelă apzvtopă, 

Pizpi, zile dzlui mi line, 

Toate-onpise kspsslă lopă. 

Ns-ni mai snt eă dpag» aie, 
Biiaga ssfletălsi me? 

Ax! dap ue pi-am fekstă eg? 
Doamne, Doamne, snăne-mi mie 
Kape fs nvkatală me? 

Dap tă nlîngi, o mendpimoape ! 
Ax! tă nlîngi? mai zise ea. 

Ilentp ue, inima mea, 
Kspgă aueste Iskpsmioape 

Ye-apdă ka fokslă mîna mea?.. 

Te mîxnemte-a mea măstpape ? 
Nsme dslue ue izbeskă! 

Snsne s5 ns-yi mai gpreskă 
Bopbe asnpe mi amape 
Lăkpăpi kape: te mîxneskă? 

Dap ue spei, o bvpbspele! 
T5, isbipe mi-ai jăpată; 
Amă kpezată, mi totă pi-amă dată ; 
Inima, zilele mele, 

Yen nivioape le-ai kulkată!,,
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Dap kokomi n lsnkz kîntv... 

&mbp' atsnui a ipesspită... 

— AX, te lasă ală meă ishită! 

K'sui sapat» zioa sînts, 

Ilin uepă zopi aă pamenită!“ 

IV. 

De atsnui zilele se sksps. 

Dap penaoss-a sbăpată 

Ilentpă Domnslă întpistată ; 

Kmui a Dokici figspr 

Îl npespmz ne'nuetată. 

Faua Isi se Bestejemte; 

Ilepe bwpb'ouiea sa; 

Somnslă ns-lă mai Bisila. 

Mezslă nongei ksm sosemte 

Îl& amteants mundpa sa. 

Akolo Dokia tpeve, 

Uli ne kins-i întpistată, 

Ia sn meapne îngienală, 

Ea înklinv fpntea-i peue, 

Illi-ală ei peue sspstată. 

Totă ks lakpime amape 

Ile isbitălă ei stponea, 

Kiîtă ne lîngz elă medea; 

IUi ne sină ks înfokape 

În săsnine-"1ă adopmea. 

8
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Întp'o noante ea sapats 

Ssbt snă pls albă pepimopă; 

Ks kănzni de mepimopă, 

He kosiga ei ea lat, 

Ile &ndoss-i nepimopă. 

De-ale sepii Ivkpimioape 

Kinslă ei epa snslaiă; 

Kins-i nalidă, întpistată, 

Kinslă ei ue nsmai soape, 

Nomai gînts-a sspstală. 

Ea npin kasz 'mainteazz 

K3 ană nasă tpemspstopă ; 

Domnslă e demtentă, uii?n dopă; 

O zpemte wi oficaz» 

Înnekîndă alg să fiopă. 

Ksui Dokia e spmatz 

De &nă moplă înfioposă, — 

De snă npeotă kzsiosă, 

Ve-lă adzue asir dai 

Din mopmînts-i negsposă. 

Dew aueste, în tzuepe, 

Mslte ămbpe mai ăpma, 

Mopui adzmi a-i ksnsna, — 

Din lokamslă de dzpepe, —. 

Uli *mnpejspală ei &mbla. 

Dă
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Mai în ăpms moaptea Bine 

Kă nasă mîndpă, maiestosă; 

Kinzlă ei e gslbiuios; 

În sskata-i mîn pine 

Biais de fokă inkoeriosă, 

Tspme mape kîpmseimnte 

De mopui kape-o spmrpeskă; 

Kîndă se 'nkpants, toui pekneskă. 

Ksui ne bisis-i ue "neîpteaite 

Mii de mepni se "nkolzueskă. 

Toate kasele sîntă nliue 

De-aste smbpe; în astă lokă 

Ele kîntz, saltr, jokă; 

Illingă ks xoxotă mi săsnine, 

Zpindă biuială uelă de tokă. 

Smbpa Doliei nimemte 

kzipe Domnală tolă mepeă: 

— Ns te teme: eă sînt, eă... 

Lemea ue mr însogemte 

Mpispie-i, dpagzlă mei! 

Bino, gin: sz ne ksnăne, 

Dpgsmopslă meă bspbată! 

Ax! tă nă mii ue-amă pobdată, 

Ală meă mipe dpagă mi jsne, 

Ss te ssdă tolă denvptată! 

+
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Ziva gine mi îm» las 

Susninîndă ssb dops-mi gpeă; 

Mindps!ă safletslzi meă! 

Hiatpa mai nzpină m'anass, 

Ksmă m'anass dopată tză! 

Kîndă gîndeskă k» o femee 

Kanzlă ef mi-a odixnită, 

Ile ală tză sînă ală meă isbită, 

Soape, stele am Bpea sr nee 

Întp'snă ueasă nefepiaită t 

Bpepeam, okii a-i se stinge, 

Supe a ns te mai npisi; 

bsza ei a Besteji, 

Snpe a nă o mai alinge 

Tspa ta kzlă Bei tpzi! 

Maptspi sentă în noni senine 

Stelele la ală me dopă; 

Mopuii kape mr "mkonjopă, 

Uli la tpistelemi săsnine 

Se demtentă din somnslă Iopă. 

Moaptea uea fspr 'ndspape 

Bszîndă kolă amă ssfepilă, 

Insămi ea s'a îmblinzilă; 

Ka ss kăpme a mea 'ntpistape. 
Kzipe line a senilă.
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A senit... ea ne ksnănz... 

Bino, skămauslă meă bvphată! 

Bin” kui ueasală a ssnată, 

Ș5 primă d'aui "mnpesnz 

În als mopmintelopă nată. 

Bin kwui mbpele se 'ndeass... 

Bezi? ue bine m'amă gotită! 

Ksmă mi-e nvpală îmnletită ! 

Bezi ve tensps mipeas 

Ai ls, mondpală me isbită le 

Ea Bopbeute ks krldsps, 

Ii ne sins-i se aleka; 

alde lakpimi pespsa, 

lap mikzua-i peue gsp? 

A Isi fpnte szpata, 

Domnslă nz spea sx se skoale. 

— Fagi, făgi! ziue tpesspindă 

Moaptea ks al; ei biuii nlesnindă 

Esă din el& snă kîpdă de boale 

Ye upin kas' alepgă svpindă; 

Itsipe nată se îndpenteaz», 

Skolă ne Domnslă snsimontată ; 

Înss mndpa l-a Isată; 

Jle-ală ei nată îl& desmiepdeazs 

Uli ks dpagă l-a swpatată,
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— Na te teme, m»ndpimoape, 

Kmiă ks okii te-oiă spma! 

Dz-mi inelslă ală skimba! 

De akm aiui ssb soape 

Bei tpzi k dpaga ta.“ 

Mopyii ksnts ti-i kănăns, 

MUi inelslă i-aă skimbată; 

O stea "n uep a lănekată; 

HIli în abspi nlina lsnz 

De o dat» a intpată. 

Moaptea ks-ală ei Diuiă nlesnewmte; 

Negpi mepni se p»samndeskă; 

De ală Isi gîtă se "nkolmueskă: 

Domnălă kade amopuemte, 

Mopuii kents, donuseskă.
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.9.4' 

NAUDE, NA VEDE, NA GREULU PAMINTULUI. 

——..._— 

În dimbpasa aposits 

Ssb snă niskă ue nepe în nopi 

Bine-o fat» pstnuils 

"Kă ănă fpate mikăuopă. 

'— „&nde p»triiui oi oape, 

Snsneyi mie, konilami ? 

De ue sîntă în lzkpimioape 

Okii somtpi dprgovlami ? 

Nă sr temei: snăneui nov, 

Snsneni, tinepilopă flopi!« 

Asiteliă flopile în po» 

Întpebaă npe kolztopi,
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Koniliga mai isteau», 

Bopba penede-a grsită 

[li ks iepsăpi de dslueapz 

Asie sopbe a Bophită: 

„Flopi ks esels kănănz! 

Sontemă fii de îmnvpată; 

Dap o sitpig» de mam» 

De a kas» ne-a 'lsngată.« 

— »lle snă nată de flopimoape 

Noi nstemă sz B5 kălkwmă, 

Uli ks dalbe Ivkpimioape 

Fana Boastpr s'0 skeldmă !« 

— Bezi tg, sop» mîndpalius, 

Ivsspelele ue sbopă? 

“Taie o sinus din kosins 

-S5 fakă apkă zuiomtopă!e 

lap konila albioaps 

Smslge giga din kosini, 

Uii fakă apkslă ge omoaps 

Iopămbele mi mepliui. 

ML 

Dimineapa axpits 

Se apats npintp'snă nopă. 

Ile o sale înflopit» 

Deoapme mikslă Bînztopă.
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Sopioapa-i se tpezemte; 

Snal» faua-i la isBopă; 

IIli de pose desaleterute 

Iispală ei stpolsuitopă. 

Kosinioapele-i ne sndy 

oak 'm aspite flopi, 

[li Boioase, se ksfndr 

I(5 lsminele de zopi. 

Ea îmi pede alba-i fas 

În topentzlă apyintosă, 

Ka ănă Bisă ue se psfaus  * 

Întp'&nă săsenipă fpumosă. 

lap npiBindă-mi faga dalb», 

Fpzgăils-i sinimopă, 

»Maliă sîntă msndp», maltă sîntă alba! 
Ziue săsninîudă kă dopă, 

UL. 

Eaw» kolo ne notikz 

&nă domnă tînvpă k5 tpeuea, 

Ea 'nezlemte în kosiks 

Fama ei ue stpzlsuea. 

— „Msltă mi-e faga pumeoap»! 

Maltă mi-e okislă înfokată! 

Ewmti tă tenvps feuioaps 

Saă sună Bisă ue amă pisală?
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Întp'snă nisă de desf»tape 

Eă ne tine te amă pvzală, 

Ii de atsnui în întpistape 

Ilvnv la moapte amă kozată.& 

— „Dak siana-ui e izbit, 

Dak» Bpei sr mai tprenti, 

Date ?n Balea nvprsit 

Bisă-ui dslue ss-lă g'vsemti. 

Bisă-ui dălue, saă fetius 

Ka lsminele uepeurti,.. 

Yepe-i pose din găpius 

Dopslă tă sm lekăemti!% 

Asileliă dpaga mea psi» 

Iintpe sise mi-a Bopbită. 

„Tă emti dăluea nea isbil», 

T5 ewti Bică-mi înflopită !« 

— Dste!., zise monioas 

Ii pomindă nlzkstă, smopă.* 

— To emti băns mi fpămoas's 

Ilentpz ue Boemti ss mopă?% 

Ea npin nvpslă ue o "'neeleuite 

În npiBemte anoposă; 

K'slă se zilz lolă pomemte - 

Uli anleak oki 'n josă. 

>
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— Bino, alba mea mipeasx! 

Bino îm mănuii pomiopi; 

S ie fakă îmuspsieasr 

În lokamălă me de flopi ! 

IV. 

„Sopioapa mea fpmoass! 

Vine oape te a prnil?. 

8psă, Lană, Bslne kpedinuioasz! 

Ye, uri Boi m'aui nspssită 2% 

Astfeliă nlînge ssnstopslă. 

Ye se pede singspelă. 

— No te tspbspa ks dopslă! 

Îi pusnsnde-snă soinidelă. 

Sopa ta desfzistoape 

Dsnz mine a Benilă... 

Xiapzle-yi sînt în npinsoape; 

Srt-pi ieă iama amă sosită !« 

— Sînt konilă mi mamă nătepe 

Ilentă la nentă a ne lanta; 

Dap, o doamne! notă a-yi uepe 

O kîntape a-ui kînla?% 

— 0! Wasde! o N'a-nede! 

Na-gpeslă-avmâîntălză ! . . .& 

Xiapvle npin kpîngslă nepde 

Bină kă sbopslă Bîntălzi;
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Ka lpei kpisepe tpbaie 

Sboap» penede, măgindă; 

Bină ks gspile snsmatie 

Kz-oki în senge sksnteindă. 

V. 

„Mendpălik» sopioapr, 

- Amă ăuisă ne ală tpă isbilă. ” 

Astfeliă ami dopi sv moaps . 

Toni uei ue m'aă amruilă. 

Înss eate-ui dai ieptape, 

Ka so nlenui s5 te kzeuti; 

De-ai nepdstă a siegei floape 

Sstletală sz-ui kspruemti! 

OS 

Nota. Nasde, N'a pede, N'a-gpesnă-ntmintsasi: esnpesiăni nonzlape kape se 
esnlik astfeliă : 

N'asde! sc înmelege sinea; N'a ede, lsnslă; Na gpeslă nrmintălsi 
psălă. Na este asi ka snă pepbă, kape apă zise: wine, askaltz!
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XXXVI. 

STRALMULU, 

——EBDao— 

Lig” snă pislenă 

bpîă de kemusleuă, 

Bpîslenă d'apyintă 

Ye ksp măgindă; 

Ppistslă kelvtopă 

Se onpewmle 'n dopă, 

HILi akolo nlinge 

Ks lakpzmi de sînge 

Iliinge fps seams 

Uli ne moapte keams. 

Eats, mzpe, eat! 

Moaplea i s'apats 

K5 nepii sbăplini 

De lakpzmi stponiyi, 

De mepni, îmnletigi ; 

Nalt mi &skats ,
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De boale spmatt, — 

Boale fspioase 

Boale g"lhigioase, 

Din apini nlesnindă 

ka iesme prnjindă: 

„Eats-m' amă Benită, 

Boiniuelă izbilă! 

Izuintei în lsme 

Keams ală meă nsme; 

Kape-i dopelă tră 

Atta de pră?% 

— Moapte! sentă stpeină 

Kspms al meă kină!* 

„Illtii uine sută că, 

Boiniaelslă meă? 

Ală meă srpstală 

„Este îngeuală, 

Bopba'mi fiopoas 

Mona'mi snyepoasr... 

Jine a întpată 

Întp'ală me& nalată, 

Nz a mai emită, | 

Nz a mai simuită, 

A năpăpe-a stată 

Motă mi nemimkală., 

— Vine a întpată 

Întp'ală tsă nalată, - 

Ns a mai emilă, 

Ns a mai simyită;
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A năpăpe-a stată 

Mată mi nemiwkată 

Dap nă erati mai pea 

De kîtă Bieaga mea! 

Niui o bskspie 

Nă-mi mai pîde mie.“ 

„Ax! de este amea 

Bin, inima mea! 

Swpbstoape-auiteani's 

Mopyii se demteants. 

Eat'o kade, nea! 

Bină, inima mea! 

Asifelă ei opbeskă 

Boalele prkneskă, 

Sali ss 'nBrpieskă 

Din apini bvtsndă 

În npeuspă szltindă, 

Asănpvi sspindă 

Ka iesme prnjindă. 

——0 94 —
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XEVIL. 

FERMENATOAREA. 

0 B00e— 

I. 

În kpiepii Kapnamlopă 

Mepgndă o zi mai bine, 

Bezi temalziă Ilauinayilopă 

Ye kade în psine. - 

Avi se fakă mistepile 

De babe blestemate 

Ye skotă la mopui aptepile 

Uli xîpuele &skate. 

Ayi se fepbe oasele 

În oale-afzpisite; 

Aui s'adsnă fpsmoasele 

Kndă ns mai sală ishile.
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O flakspz mistepiks 

Da nalida-i lsmin's; 

IIvpegii din bisepik 

Ivpeaă ks se înklin». 

Iap lilieuii nonuilopă 

Ye-mi aă aiue lokslă, 

Asksnmi în xipka mopuilopă 

mblaă s sting» fokală. 

O babs ue opoapele 

Yskasepv în lsm6 

Totă p»skolea Bslsoapele 

Illontindă inuetă sn nme. 

WU. 

— Konils linepiks, 

S-mi dai znă spatată 

Din mika ta gspiks, 

[ui foaple-să însetată 1« 

— Jli-oi5 da o stpstape, 

O dpagz, de-i intpa 

În nemtepea uea: mape 

Ye ezi 'naintea ta.“ 

Ama Bopbeskă în kale 

O fats mi ănă fivkză, 

Tpekndă ne inra ale 

Ilpin lokulă uelă mai pă. 
9
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El zine; kalz-mi las 

HI; nleaks flsependă. ÎN 

Elă flzepr mi nas 

În nemteps intpondă. 

HI. 

Baba fokslă înoemie 

Ssb ni pasă ks sînge nlină; 

lap din bsze bombsemle 

Ilzn' ue mii de snaime sină. 

Zeue fepmekstopese 

Tpagă o xop» kisindă; 

lapz koamele lopă dese 

Sbopă în aepă fmmindă. 

— Yine 'n nemteps sosemte? 

Sipig baba 'm mape glasă, 

Kui se umflz, klokotemte | 

Singele de omă în pasă!“ 

— Este-snă omă din ueea lsme; 

Stpig' snă demonă mzniosă. 

Sîngele se smfls ?n snsme; 

Basslă saltz, kade josă.
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IV, 

Togi mopyii din mopmiîntăpi 

K5 gspile 'nklemtate 

Ka fpsnzele skate 

În tapbidele Bîntăpi 

La dinsslă alepgaă. 

lap îpkolauii sepei 

Ye noantea 'n lan nimks 

Kendă Bîntslă foaea mimk' 

În timnală npimvepei 

[linwndă, se apenkaă. 

Iloimanele ue sply 

Ka sijulii tspbate, 

Koloase demipate 

Ks kauslă ka o tspls 

Din manui în psi kolkaă. 

[Ni mease legioane 

De diasoli blestemagi 

Tpeueaă ka tspbilioane 

Klzpi towi ne kasale 

K% nepii Bîlgoiaui.
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V. 

Blestem ulu babei. 

„Opi snde sei mepge, s% kalui, o stpzine! 

He tpsnă fep de Biaus, mi n pisă-pi sp-lă Bezi! 

Ss stpîngi ts în msn» moni de sînge aline! 

Ii opi ue pi-opă snsne tă toate ss kpezi!. 

Ss-ui apds nlemînii de sete adinks, 

Ili ans, sspmane, s% nă noni sz bei! 

S3 simui tot d'asna ne kans-yi o stinkz 

Ss nleui a ta fpănte la uine ns gpei! Di 

$3 ns se kănoaskz ue bine pei faze! 

S% nlîngi, îns lakpzmi ss ns noyi Brpsa! 

IIli opi ue dopinur, uri opi ue-pi Ba nlaue, | 

S7 seue îndalr ue îs pei gsta.* 

VI. 

Omslă înkalekz; kalzlă seă tponztr ; 

Fsge ka ezntală; 

ăplt nvdspile, sijie fpănzele 

Geme nrmintzlă. 

Fsgă legioanele; sbopă ks kasalele; 

Asna disnape. 

Yepizlă se 'ntsneks, mănuii se klatin»; 

Omsl tpessape. 

Fslgepslă skinteie; tsnetslă bshbse; 

Kalslă seă kade ; e
g
 

Demonii piseps... 0, ue de xoxote! 

Omslă. josă dade!
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Îns elă penede eapvui înkalek» ; 

Foge mai tape: 

Fuge ka kpievuzlă; sabiea-i sfipie 

În anzpape. 

Apini fantastiue simte ne smepe; 

Însv elă foue; 

Ilape kz-lă sfimie; găpi înswtabile 

Sipaele-i ssge. 

Baba ne o apnel, izte ka falgepală 

Tpeue "nainte ; 

Slab» usi nalid», nletele-i filfie 

Ile osseminte ; 

Bapba îi tpemzps; dingii se klatinv; 

Mage ka taxpă; 

Geme ka tsnetslă ; bate kaealele 

Ks ănă balaspă. 

VI 

Lsngv o kpăue uedea fetiua; 

Fata îlă Kia; dpauii topi sbopă. 

Uli vngr kpăue îi dz gspiua 

liape o uepsse kă-atsta dopă, 

—428—
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XVIII. 

MOHALU SU CALEULU, 

—— Sep 

Este oapa ueea kîndă snă flstspelă 
Skătăp de por kans-i tinepelă, 

Illi Ivsînds-mi natală uelă de flopimoape 

Ile o paz» dalue sboapz k»tp» soape, 

„Dap Mixaiă iteazslă urede 'ngenankeată 
Ii îmi nleaks kanzlă supe a fi tzieată, 
Liîngs elă se gede tînspa' Domniyb 
Tpemspîndă de snaim ka o nopăibius ; 

ILinipe geana-i neagp ai ei okimopi 
Apdă ka doz stele se Ixueskă ssb nopi. 

— De ue nlingi? întpeabs bpaeslă kă mipape. | 

E& mopă nentpă geaps mi neatipnape; _ 

De aucea, dpags, sv te peselemti 

[li kă flopi kosiua sw-ui o îmnleteuiti, 

Welă ue uentpă lege, nentpă weapt moape, 

În npisemte moaptea ka o sspbotoape!*
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— Illeak» kanslă! stpigrs nalidală kulză. 

lap Mixaiă întoapue snpe elă kanslă sză. 

Fepslă se prdiks... nonolălă monteute ; 

Bz sitapi!.. kalzală se îmuletiuemte; 

Fepslă seă apsnkz;.. kade fepmekată 

Ssb kzstztspa mîndpalăi bspbală. 

Uine îi sfprm lanuăpile sale 

Ii ks falv-lă dălue ne 'nflopita kale ? 

Petele mksnsns nspală lopă ks flopi, 

Totă Pomwnslă stpigs de mai mslte opi: 

»Velă ue nentpă lege, nentpă meapz moape, 

Îi npisemte moaptea ka o sspbvtoape !* 

| (1852)
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XXI. 

MIRCEA LA BATAIE,   
Apmia magiapz meapa a 'navlilă; 

Soapele evzind'o, a îngslbenită. 

Dap bzipînzlă Mipuea ns se însnrtimintv: 

Kă o mik» ueat» de noiniui S'aBînls. 

No k» elă Boemte peapa a sksna; 

Yi ga s 'mnlineasks datopia sa. 

ănde este timostă uelă de brpbruie 

Kind măpea Pomwnslă nenlp' o datopie! 

Ie &nă kală ue mamk» suzma în zzhbale 

a
 

IPintpe zi wi noante elă îmi faue kale.
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— Fpagii mei! gopbeute falnikslă bzipînă, 

Dămnezeă noita ka sv mopă Pomină. 

Uelă ue a sa Biay mpei sale'nkint 

Ilepe ka lsmina întp'a sa lsmins. 

Ye en Biaga mepei Biaga snăi omă? 

Ye e 'n npimreapr floapea &nzi nomă? 

Ueea ue npin stele este-o stelimoap 

[li ?n nemwpginipe &nă minstă ue sboaps. 

Uloimslă kîndă se sede npinsă de sînztopi 

Snsnă ko îmi sfopîm' ksibă mi năimopi. 

Asifelă de kîtă langslă bpauslă s le 'nuingr, 

Ye-i Pomrnă, ue-i nobilă, astezi sv se sing.“ 

&nde este timnslă velă de brpbzyie 

Kîndă mspea Pomsnsălă nentp'o datopie?! 

1833.
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P.9.2.8 

MIHAU 

SGAPANDU STIMDARDULU 

—. 19500 6550e- 

Noantea se întinde mi din geana sa 

Apgintoase lakpimi neste flopi Bspsa. 

Dap setosă de lante, în svi denvptate, 

&nă epoă în noante înkz se mai bate, 
Singspă elă se Int» în auele Bi 

ănde mîna mopyei a kalkată ne-ai si. 

Dap ssb mii de bpaue tpebuea se kazs: 
Tpeve w'intpe &ngspi frpr ka ss-lă BăZ3; 
Jli stindapdslă wpei elă înfemăpîndă 
Istpe sină îl& stpinye inanoi kstîndă. 

Uli în ămbpa mopuei apm'saps-i sboapr 

Ka o 'nkinsipe alb wi smoapz. 
Snpe o ans lats kalzlă s'a 'ndpentală; 

De Magiapi pesboiniui făge 'nkonjspată.
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Lsna dn deal&pi mepgîndă sr se kslue 

Îi apat» kalea mi-i săpide dslue, 

Vei ue îl; npespm* se onpeskă ne malzpi; 

Dap Mixaiă ks kalslă se apănkr "n Balspi, | 

lili de ueea napte singspă ajăngîndă 

Elă îmbp»gimeaz» kals-i snămegîndă: 

Anoi skoate fpislă înkz albă de snsime, 

Uli îi ziue: „Libepă mepgi de-aksmă în lime! 

1846. 

ESEŞ
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>XZI. 

IELELE. 

„Beni susne Boi mie, o dlui aăpele ! 

În ue lokă se af fpsmoasele Iele, 

Ka sv le sspslă 

Ile sinslă nlvkată ? 

Kzui uini le swpătz îi das ks ulvuepe 

We okizlă pieneute wi inima uepe: 

Hli amă sv le uepă 

AL maiki-okimopi 

Ye-i uină în slvepă 

Smallată totă kă flopi!« 

Întpeab ne aăpi ue ăiblz nepdste 

Ilpin flopi mi npin ămbpe, ne kri nebotate 

Ilvstopală uelă dulue 

Ks nvpă aspită. 

O aspre-lă due 

Ile nlais-"nflopită.
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II. 

În dămbpabz la pvkoape 

lelele kobopă din uepă, 

„Skătăpîndă din apinioape 

Stele dalbe din etepă. 

He kemzmile lopă albe 

JIli kăsste m flopi d'apgintă, 

Bpie lsngi de pose dalbe 

Yiuoă mijlokălă lopă lsuindă. 

lap din koamele lopă nluz 

Paze daspă mi de fokă 

IIli bobige dlui de po» 

[leste sinslă lopă se jokă. 

Xopa lopă se însiptewite 

Ileste albslă nvstopamă, 

Ye se faue k'upomewmle 

Hintpe eapbz dprgrlamă. 

—,Kiînt», jăne n»stopele, 

Kă-ală tză flsepă înflopilă, 

Hintpe flopi mi nintpe stele 

S5 jăkmă nekontenită !* 

— Bois kînta, o dslui feuioape; 

Dak goi mt Beyi iepta 

Flopile din fenimoape 

Kite sn” a sputa? 

— No se noale; nstopele, 

Kpui ewli omă de ne nvminlă 1% 

Aă mai zisă albele iele 

Legwnîndsse ne Bîntă.
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„lap de apei kînt-ne no 

Uli ui-omă da“snă kală W'snă fpiă 

Snlendidă ka Ismina nos 

Ye se skalds neste-snă piă. 

— N se noaie, albe zine! 

sai eă flseps-amă nepdstă ; 

lap de pei penini ks mine 

Lîng» nlonslă uelă kvzată, 

Ka ss-lă snapgemă îmnpesns 

Uli ss favemă flsepamă. 

Beselă lelele s'adsn» 

Long» mîndpălă nsstopamă. 

Kolo nlonslă se desniks 

Fps a se deslini. 

— Ilăne mîna, zinglik» ! 

Toni kă tonii! .. eat” aui!...« 

Dap abia npin tvietsps 

Ele miinile-aă întinsă, 

Kz elă tpage-a sa seksps, 

(li konanislă s'a înkisă. 

Xopa Ielelopă se nlinge, 

Ii se poug» de nzstopă; 

Kui săntă sklage wi le stpinge 

Illonzlă sepde mîna lopă. 

Dap ne mika lopă gspius, 

Ile-als lopă sină de desfstzpi, 

Uli ne lata lopă kosius, 

El adsnv szpătepi. 

DEE
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XXX. 

MIRCEA GELU MARE SI SOLU, 

pe 

Întp'o sah 'ntins» nintpe kenitani 

St ne ipons-i Mipuea înkpkată de ani. 

Astfelă nintpe tpestii tinepe *nsepzite 

&nă stejapă întinde bpaue sestejite. 

Astfelă dsne dealspi gepzi mi nămai flopi 

St» botpînzlă mente albită de ninsopi. 

Ksptea este nlinz, peapa în mimkape: 

Soli ipimimi de Ioapts gină la adsnape: 

Toni staă josă mikă, mape, tînzpă mi bzipînă.. 

Epa nobilă omslă kîndă epa Pomrnă. 

Solii daă fipmanslă, Mipuea îlă uitemte 

Anoi, ks mrpipe, asifelă le gopbemte:
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„Hadiurxslă Bostpă, nă m îndoeskă, 
„Ba sw fak peapa &nă nwmiîntă tspueskă: 

„llavea ue-mi nponsne este o sklwsie 

„llon» ve Pomeuslă si se bats mtie!— 

La aueste Bopbe sala-a pes&nală ; 
Dap snă solă îndats Bopba a lsată, 

„Tă ue întp'aueasts nagie kpenitinr 

»Stpeluemti ka zioa întp'a ta lsminz, 

»T5, o Doamne, kwpsi natpă urpi se 'nkină, 
„Alax ss te pie, dap emti ănă xaină l_— 

În mă5pm&p5 săpd Bopbele--i se 'neaks; 
Itagalepii tpage -snadele din teaks. 

Mipuea se 'ndpenteaz» iste kvipe ei: 
„Pesnektapi solia, konitanii mei !« 

Anoi kwtpe solii Nopyii elă Bopbente: 
»Boi npin kapi Ulaxslă astezi m» uinstemte! 

„Mipuea se înklinz de ani obosită; 
“ „Ins ală sză ssfletă nz e "'mbstpînită: 

»Okii svi săb gene albe mi stsfoase 
„E gpeă mai îndpeant» Sbgegi Beninoase ; 

2 

NP
 

e
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„Dap ks toate astea feps-I Ba lori, 

„llPalbele Isi gene înks n'opă Klini. 

„Wela ue se bate nentps a Isi neaps, 

„Săllets-i e fokslă soapelsi de Bapr. 

„Mepgeni la Ssltanzlă kape s'a ipimisă, 

„lll'opi ue dpmă de naue, sasneni kp'i e "'nkisă 4 — 

Anoi kztpe kspte Domnslă se îndpeants, 

„Fepivipea uspii de la noi s'amteantr. 

„De demeapte Bise ss ns- ne mmelrmă: 

„Moapte mi skIzaie la stpini aflwmă. 

„Biitopă de aspă meapa noastps ape, 

„Llli npesvză npin sekoli a ei în'vluape. 

„Înst mai "nainte ipebse ss intimă 

„llentpă ea ks touii maptipi s» mapimă! 

„Izui fps aueasta lanuzlă ne ga stpînge 

„llli nă Boraă iuti înkz uiui kiapă a ne nlînge!*— 

— |. 7303 cotetere— 

10
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XXIII, 

CEAUȘULU DE VINATORI, 

— je 0tet 

Lvstapii kînlv, xopa se "nsîptemte Ni 
Ii znă kal& în snăme d'o dat s'onpemte. - 

„Jlaue Bo oasneyi k5 genele albe, 

„Măme tinepele kz azpe salbe! 

„Băna zio3 B0%, jani denuzitopi, 

»„Bos konilige, tinepi kpiniuropi! 

„Omti nsnămwpate pgeapa ne pobente 
„lili ne znde tpeue kmnslă înegpemte. 

„Soapele e -galbenă, nopii I-înneleskă, 

„Pispile albe în sînge pomeskă. 

„Km ssbt o sekspe kade-o dsmbpsaioaps; 

„Floapea wpii noastpe ssbă fepă se doboaps. 

„Daka e spe snzlă ue simte ?ntpe soi, - 

„Bie a kombate w'a mpi ks noi! 

Soapele în abspă ka snă fokă pomemte; 

Lisstapii kînts, xopa se 'nsîpiemte:
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„leste zeue sate knitană sînt că 

»Illi ka zeue sste bate mentală mes. 

„“eala mea-i fpămoass, agep”, ămoap5 

„Ili ne kai în snxme ue ka sîntslă sboaps. 

„ap Boiniuii nouitpi se kemă Bîn»topi, 

»A5 Ienui Beninoase, iap la ssfletă flopi. 

»Iloapte nanv?n kăkv, mi ksluzni ks bete, 

„lap de sîntspi asnpe se_askandă în nlete. 

„Aă kaftane albe ks snise de gpiă. 

„Zale aspite, w'snă xangepă la bpiă.« 

Lămea "] înkonjoaps, zioa se sfipmemte, 

Lstapii kînts, xopa se "nsîpteuite: 

„Biapa în sklasie este o NOBap7, 

„lapn» nesfipwitr fps npim'sBaps. 
„Înss eapa noastps nă e skpisz 'n uepă 

„Ilintpe vele sklase ve npin Beakăpi nepă. 
„Kbui Pomznslă înkz ntie a se bate 

„Ii spamte siaga fps libeptate. 

„Asifelă o nsdspe kîndă s'a sestejită 
„Ilasspea săsnins, kiamv-ală ei sfipmită.« 

Nă mii kvnitanzlă daka-a amtentată, 

Dap ks dozs săte Boiniui a nlekată.
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XXXIV. 

MABROARA- 

—agia— 

„Mindpală dzlue-ală Bienei mele 

La oaste s'a dusă, 

Hli de-atsnue, soape, stele, 

Toate aă anssă! 

Mina mea la Isi nlekape 

Kals-i a 'nfpînată, 

Ili 'mtp'o dale srpătape 

Inima mi-a dată.“ 

Astfel kîntr Mpioapa 

Den” ală ei isbită, 

Ii ne fags-i Ikpzmioapa 

Dslue a 'nflopită. 

»
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Îns» eats k1 sosemte 

Mîndpslă ci amopă, 

Uli în noantea ue domnemte 

Snane ală sză dopă. 

— „În kîmaia Sîngepoasz 

Fpauii mi-amă I»sată, 

Ili la tine-, a mea fpmoas, 

Eats k'amă sbzpală. 

Kzui, gezi îs, 0 dălue nsme, 

Îngepă ue isbeskă! 

Fps tine ?n ast» lsme 

Nă notă s3 tpreskă.“ 

— Ye ziuă îs, o nefepiue, 

Mîndpslă mes isbită! 

Ama dap es nă-ni Boiă ziue: 

Bine ai genită! 

Dap de ns noyi fspv mine 

În lme-a tpri, 

La baiae eă ks line, 

Xaide, Boiă Beni!“ | 

Amindoi ne kai s'apsnkr 

Ii upin noante sbopă, 

[li tpekîudă npin gepdea lsnks 

Kînts ks amopă:
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„Dak n nopi fzpr mine 

În Isme-a tpzi, 

Mlenipă geapr, eă ks tine 

Dălue noiă măpi.“ 

 



XXXV. 

BUJORULU. 

—„Fpemămuik» koniliuz, 

K dlui stele în kosius, 

Fii-mi mie dp*gălius ; 

Kwui de kîndă tă ai Benită 

Diu lokamă-yi înflopită 

Niui odatr m'ai isbită. 

Ss te fakă nemapitoape 

Ilpin kintepi desf»trtoape 

Ilpin isbipi pvsfopztoape!“ 

— N se noate, oiniuele, 

5 daă floapea Bienii mele 

Ilentpă kînteuele tele. 

Ss amă inimr de dată, 

Dsze dalui de sspstată, 

Aurii alege-snă înubpată!
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Astfelă ziue, anoi sboaps 

Ka o stea ue se koboaps, 

lap Boinikslă fsp” nopokă 

Bapss lakpime de fokă, 

Ilzn' ve dpentslă spsitopă 

Îl npefaue în isBopă; 

lap ne fata fsp'amopă 

O npefaue în bsjopă; 

Floape mîndps, penitoape, 

Înss nemipositoape. 

De-atsnui, kite fetiuroape 

Aă snă săfletă spiuiosă, 

Se fakă toate flopioape, 

Flopioape fzp' miposă.



FLORILE BOSFORULUI.



LELLĂe 

— 233 

CANTULU ÂNTĂLU. 

Aspele line ks o srpsătape 

Înflopeskă sspfaua latălzi Bosfopă 

Uli fopmeaz! o kale 'n mozaiui bizape 

Kape 'nkînts okii ks snlendoapea lopă; 

lap ne aueasts kale snde se pesfauz 

Ale linei paze ?n sinălă desei sepi 

8mblz nemtimopii ks nestpig» faut 

Ka "'ntp'snă aisă fepiue dpagele nlvuepi, 

Jsnele-odalisuei esă ks bskspie 

Ile albastpa mape, din ală 'lopă sepaiă, 

Ka &nă kîpdă de nasepi ue ne o kimnie 

Sbopă în paza dslue soapelzi de Maiă; 

Sgomotslă lopă îns» ămnle de nlvuepe 

li de Bolăntate dpaga bislbizli?, 

Ye Paueste suene kînt' a sa dspepe 

Întpe kinapimii de la Skstapi.5
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LR 

O Bosfopă! o fepmekă kape tot d'asna 

Fosi-ai nisslă dălue uelzi krlztopiă! 

Tipania, npada, flakzpa, fptsna, 

A tpekst ne sinzlă tă detfzistopiă; 

Dap nimika înks n'aă adssă skimbape 

Fpămsseyei tale; ka snă diamantă 

Ye-a tpekstă npin sînge, fepmevele-yi pape 

Aă pemasă nemtepse; opi ue konkepantă 

Însluîndă mopmîntslă me aueste malspi 

Na nststă sr kpeads ks a doa-zi 

O făptans nos maste limnezi Balspi 

Nsme mi prpîns ns sa npsBsli! 

Mine sijelie noate st msgeasks 

Ile aueste pspmspi ue-astszi măpmseskă, 

Ilonoli noi sz gie ss le momteneasks * 
IIli s înflopeasks ywpmală ue isbeskă ; 

Îns» ka znă flztspă ue se npsevlemte 

Singspă în lămins wi se apde-aui, 

Asttelă opi-ue nonolă noă te „okolewmie, 

Întp'a ta snlendoape tpessi a nepi! 

LILA 

Jana fasopits kate neste mape 

De la o fepeastp» din ală ei sepaiă; 

Ifan-i neste min» kade ks 'ntpistape 

Stelele szpst» kinslă ei bzlaiă, 

2
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Bolpile 'mflopite ue se skaldă Boioase 

În albastpa ind» dens Mapmapat 

Ns sînlă mai snlendide niui mai gpauioase, 

Niui n'aă săanilatea mi dălueaga sa! 

Bnă kaikă sosemte în tsuepe-adinkv 

IIli ne ssh fepestpe la sepaiă a stală; 

Lana se askende dam sus Bîpfă de stînk 

Oape uine ?n noante asttelă a kintată: 

„Eă n amă sepaiă ne mape 

Ks koloane de nopfipă; 

Ea s'altpagă a ta kziape, 

Nz sîntă nam» niui Bizipă. 

Dap ue este--znă mape năme 

Ii asepea ue dopimă? 

Uine-a momtenită în lsme 

Ka mi noi so momienimă ? 

Ka o dslue sspstape, 

Ka snă gală ne auestă bosfopă, 

Omaslă pdvuinv n'ape 

Ile msmîntălă uelă de dopă. 

Gastz dsluea bskspie 

Astszi nîns i-a zîmbită; 

Mine dopslă o sv sie | 

St-mwi iea lokă-obisinsilă.
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Kamă o flonpe e spsits 
A "nflopi ur a se ăska, 

Biana noasp e ipzitr 

De-amă isbilă ne uine-ea, 

Bin” dap, duluea mea fpsmoas, 
Ss bemă poa de nl'uepi 

Dans floapea vea Boioas 
A dsluilopă npimmBepi.« 

Înss o fantasms dslue ui 5u0ap% 
Din sepaiă npin &mbpe 'nainta snpe mală; 
Ziue dor Bopbe, în kaikă koboaps; 
[li kaikălă nleak npe snă neselă gală, 

IV, 

Mapea îmi învinge faua înkpeyitt 
Întp'snă bpiă de paze ue se suapge "n flopi; 
Dsluele Letifielă5 ks apina "nflopits 
Spătr kosina albei kslvtopi. 
Mîna-i de sgsyine fpantea-i padioass 
Konepe de smbpe mîndpă-i kinămopă ; 
lap a sa kstape blind Ur'amopoass 
Ka o pazs dzlue tpeue ne Bosfopă. 
— Alibei!6 îi ziue ks simpipe-adinks, 
De aksma moaptea noate a Beni, 
Boiă mspi fepiue... sas mai bine înkz, 
Ns... akăma ns BOI&, nă B0i5 a măpil...4 
— Dpagă îi sîntă eă pie, alba mea isbits ? 
Întpeba amantală de amopă psnită, 

i
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— Alibei! pesnsnde Zeila ponitz,? 

N mw 'nmelă eă oape? hine-amă aszită? 

Ns emli is ală niepi-mi dpagă mi dălue soape 

De la kape 'n lime zilele apimeskă? 

Emti fpsmosă mi dslue n'intpe dzlui fesioape; 

Bpasă emti întpe bpasii ue te okoleskă! 

Te iubeskă!.. ax! dpags! posa se esnpimt 

Ipin npofims-i dălue mi desfrtstopiă, 

Nasepea npin kînts-i, steaoa npin lămins; 

Dap es n'amă kspinte nentpă ală meă amopiă!& 

Lana dsnv dealspi nape înk' o das 

Sipoluindă ne taua albei kelvtopi 

Ue la fokală stelei okilopă s'apatr 

Laminindă ssb poze mi ssb lvkprmiopi. 

— Nos e o donadr k'am senită ks tine? 

Snsne-mi mie, dpagv?... dap mtiă ue Boemti!... 

Bpei o pesfyape înkz de la mine... 

Dap mi îă, ia snăne-mi dak ms isbemti?« 

— E8?... jănie, Bilagz, totă ue okislă pede 

Ye spekea-azde, frp' ală tră amopiă, 

Apă fi toate tpiste, dăluea mea, ms kpede 

Fps tine ?n lime; dap ami Bpea ss mopiă!“ 

— Alibei! ue sopbe!.., ax! mai zi odats!... 

Asifelă de kssinte n'amă mai azzită |..«. 

Ziue, wa sa fayr dălue kolopats 

O askende n sinzlă jenelzi isbită. 

Albele koloane dsnr doz malzpi 

Ka nimie fantasme tpekă ne ling ei; 

lap delfinii mwpei se poteskă npin Balpi 

pmpindă kaikslă, snpinteni, ămuspei.
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CANTULU ALU DOILEA, 

Mastafa în kiamv ne kizlapislă mape. 

— „Este o femee în avestă nalată, — 

Zise nadimaxzlă nlină de întpistape — 

O ssltanz noate kape m'a tpadală. 

De tpei nongi în Basă-i legenată ne Balspi. 

Tpeue wi se 'mtspnz &n% neksnoskstă, 

III apsnkîndă-mi okii ne aueste malzpi 

Kînt' amopis-i dslue ks &nă glasă nlvkată. 

El; în aste noante moale sr mai sie. 

A mea iprdotoape glass-i aszindă, 

N'o ss noat' asksnde dopă saă bskspie: 

Eă ne fags-i taina oiă uiti, npisindă. 

Tz, Begiazt'n 5mbps, ne teksta mape 

Hli oupemte vmsălă kape pa kînta 

Kîndă La ta upeke asnpa msepape 

A auestsi flsepă semnălă îni Ba da!“ 

IL. 

Întp'o sal nlinss la sepaislă sepde 

De la Kopnală-d'aspă* lamnele Izueskă 

Albe odalisue fopma lopă îmi nepde 

Hintpe mipui mi dafini de aui 'mflopeskă.
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În ligeană de mapmăpă ks-anse aspite 

Joak» ana dslue înip” auestă lokamă; — 

Kiîtesa xanîme, Bise înflopite 

Sipinse îmnpejsps-i kats dpvg'olamă. 

Altele modzlv o kîntape dslue 

Ile tambspi de aupă, nintpe nomi de flopi; 

Altele, tekzte, aeapk» s> se kslue 

Apsnkîndă ne palzpi okii nlîngrtopi. 

Iintpe ele meade blonda Zeilikz 

Ksstîndă ne mape npin kafasslă ei; 

Ilpin a sa kosiys, mîna-i albr, mikv, 

Miîngîe-azpinii, geseli flstapei. 

lap o sklaez albz ks-aspă ne kosiue 

Îi sspsts dălue albii siniuropi 

Uli ks ale sale langi mi dese Bine 

Ea îmi mtepge okii szi de Iskpimiopi. 

„0 Ssltans! susne nos, 

Snsne no ue Boemi ? 

De ne totă în dslue po 

Fokslă okilopă tonermti? « 

Astielă o întpeabz sklaga fanopitr. 

&nă e&nskă gestemte smbpa Isi Alax, 

Snaima snapge 'ndats gprna înflopitv, 

Sklasele salstr mîndpslă nadimax. 

Spbstoapea "'nuene.  Oasneyii se "mbats 

De kntspi, de danuăpi, mi-zits soapta lopă, — 

Kîndă sn& kîntekă dslue pessn$ d'odats 

Lănekîndă ne fapa latslui Posfopă. 

11
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„Ax! sboapz de Îa mine, snepany' amwvgitoape! 

Din ksna-ni înftopitz eă nă mr mai xpreneskă. 

Din kpeda desnepape, ală mopuei negp soape, 

Îmi nlaue ss tpreskă! 

Te ds de amvgemte o inim isbile 

Ye doapme legznat» de tinepe nlsuepi, 

Uli skstzps assnpr-i apina-ui înflopitv; 

Dap eă soiă tpeue niaga în lakpimi de dspepi! 

ănă mipă de szfepinge a fostă a mea janie: 

O zi de fepiuipe ns notă s nsmspă eă. 

Singspztatea înks din fpageta-mi jsnie 

Totă ulîngwtoape weade la kwnaliislă mes. 

Hi nimene ns mtie dăpepea ue ms bate— 

Săsnine!e-mi ne întăpi pegapss dopălă mes, 

Hli lakpimile mele în galăpi tzpbspate 

Ks sînge kspgă mepeă!* 

HI. 

Dap astă kintek$ dslue abia kontenise... 

Zeila iprsape; fawa ei nsli: 

N năts s'ask&ndr dopălă ue simpise 

ltiindă uine kîntr.  Msstafa zimbi. 

— Ea e! zise în sine ks dzpepe-amapr. 

Anoi dintp'snă flsepă asnps elă ssnf. 

Albele-odalisue se înfiopaps. 

Zeila în bpantlă sklagei lemin5.
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CANTULU ALU TREILEA. 

LA 

E opa kînd mipeasa zefipălsi dslue 

Poza, îmbstat» de ală nongei king, 

Wleak» mondpa-i fpsnte, nîns ss se kslue, 

Dsnz srpitapea linzpslsi Bîntă; 

Ilin a sa săaev dslue desmepdape 

Basela săltanz ueloplalte flopi, 

He o npofsmats dslue spălape 

Las» skăpta-i siaga a sbspa la nopi. 

Ilslbepe de stele ne albastpa snds 

Se npeszdă kokete în salendoapea lopă; 

Jap din. sînslă mpei deasz mi polsndz 

Lana îmi înalus diskslă bzlsiopă, 

Uli pin măngi de alpi nepe ui s'apats 

Ka săpisălă dălue ne snă kină înlpistată. 

La a sa lsmins sie mi kspat 

Balală d'albe snzme tpeue ksponată. 

Zeue-esnzui ks faua neagps wi 'nkpegits, 

Iloapiz o femee în kaikslă lopă; 

i askănde geana-i aspiis 

Snsnă ks este-o dalue floape de Bosfopă. 

Brislă ue- 

Ieste alba-i mîn» kanzlă ei se mklins , 

Asksllindă săsninălă montitoapei sepi 
Seaă o nvstpiks ue kînta'n gpvdins 
Lîng» Kopnzlă-d'-asp ale ei dspepi. 
IVîntpe mii de salpi oki-i nlini de flakwpi 

*
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Kazi» sp bage ne ală ef isbilă, 

Ka &n gîndă ue fsge mintpe ani de lakpini 

Kolîndă fepiuipea kape a fogită. 

Velă se kîpmsemte gapda nsmepoast, 

Stpig» ka .ss cas» neste Maupmapa. 

— 85 ne'ntoapuemă, zise Zeila fpikoas. 

Ns Boiă ast seapr a me npesmbla!... 

Madiwaxă-amteante, îmi ziueai ls mie? 

Henipz ue ne mape. s% întipziemă ? 

Ns aszi denapte săpda Bijslie? 

Eato ks sosemte!.. sv ne înispnsmă!..* 

| UA 
— 0 Xanims”! stpigr omslă pistă la fauz 

Mîngiindă ka mîna tepală ue nzpta. 

Al Bisală de moapte ast» dimineag»? 

Kwyi eă amă nopănk» a te îneka?..* 

— Ale tale gopbe ms înfpikomeazs , 

O ueazriă! eă nă mliă ue Bei ts so ziui?.. 

Las, lasv "n teakr fepălă toă sv meazr !..* 

— 0, xanîm» dpagr, tă pomii alui... 

Nz e glms asta... lakpimi, păgvaisne, 

Tipelsngeskă dăpepea, f»p'a te skrna...* 

— Ox! dap kape este sina mea, îmi snsne?* 

—  Opdinzlă meă skpie a te îneka.“ 

— 0 ucasmă! askalts: moaptea e amaps! 

Ns îmi da naxapslă astă îngeninată... 

Lassm'a mr dăue din aseastr maps... 

IIi nogi ziue miine ks m'ai înekată... 

Bits-te: sîntă jsnz ; jănz wi fpămoasv... 

Te gîndemte bine... daka Boiă mspi, 

a
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Zioa n'o sv fie tine mai Boioasz; 

Soapele ma! dslue ns a stpolaui!., 

Ns ai t o mm”, nă ai săpioap»? 

Eă ms dak lopă sklags, nămai sz nă mopă!,. 

Boiă skvlda ks lakpimi ale lopă niuioape!.. 

lap is de emti singapă, eă îi Bois fi sopăl.. 
Kîndă de bvtpînewe viaga ta so stiuge, 

Tie teksta-ui gpoans ex soiă ssdi flopi!..« 
Dap xadinsl negpz!0 bpagală ei atinge: 

„Eal» eijoliea!.. tpebse st mopi!. .& 

— Daks ală insă ssflelă n se îmblînzemte, 

"VYelă năyină îmi snsne ănde-i Alibei?..% 

— Alibei, femee, ns mai ziemsemte... 

Lăi i-a kszstă kanzlt 1... zise înkm ei. 

Mopt;!.. Moptă!.. măpmsemte nalida lsmins... 

Moptă!.. mi eă în lime înkz mz onpeskă!.. 

Ax! m'apânkz n mape!.. sîntă a ta sivnîn»... 

Boiă s» mopă akăma... Eă îi nopănueskă1..& 

IA 

Steaoa de depepe se npesede'n snde, 

Ilalidz mi tpist» ka ăn kină de moptă; 

Anoi întp'sn abspă fana îmi asksnde; 

Opi ue pasă silemte ss ajăng+ n noptă. 

Balspile albe se prdikă npe mape 

Ka nimte fantasme ne mopmiîntslă lopă: 

Bîntslă geme fănii gemete bizape; 

Ilasepile mspei pinztoape shopă;
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Ile sn tspnă în eapbr bxlbali se'mbats 

Îngsnats dulie de aucstă săsnină, 

Hli &nă kaikă npin palzpi kîndă mi kîndă sapate 

Ka sn gîndă fepiue întp'o zi de iină. 

Bophele se kxpm»... nopslă se 'ntegemte... 

8n săsnin, ăn gemntă... anoi înveţi... 

Uli npin zmbpa deasz ve îmnep'yemte 

Fwpr de Zeila gasslă se 'nispn&. 

NoTE. ! Hadina, femei în Xapemslă -ssltanilopă. 
2 Bislbisli, npiBigitoapea. 
5 Skatapi, saă Skadup tăpaemte, o napte din Konstantinonole, sită- 

at famr 'n fa ks nalatală Bekiă de la Kopnală de axpă, ne 
malslă Asiei. 

4 Sna din mvpile sele mai misi întpe Espona mi Asia ari întpe 
Bosfops mi Dapdanele. Ea îui ia mai mită năme de ne lokspi: 
Tăpaii o nmeskă: Mepmep. Azi datz se nsmea Ilponontide. 

5 Letifielă; Zefipă. Ă 
Ali-zei, saă Ksbleli-zade, nenotală pestitălzi gezipă Risnpali. A- 
vestă jăne Mssslmană fs osindită aa moapte de kztpe Msstafa II, 
mi esekătată de mi &nkislă seă epa atită de nstepnikă. Hpime- 
nălă seă fgse ke a kstezată s îndprgeaskr o săltanz.  Bezi 
istopia Isi Xamep, desnpe istopia Isi Kisnpisli mi Mastafa IL. 
Bezi istopia Isi Joinuin et Jul-Van-Gaver nagina 315. 
Zeila , epoina auestai noemă; săltana fasopitr. 

5 [lopuzlă de lingr sepaislă îmnwpzteskă la Honstantinonole. 
9 Xanîms: femee tspkr, Doamur. 
10 Xadină: cănskă. 

?
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II. 

“REBIA ȘI ATICA, 

—— Ei 

CANTULU ANTAIU. 

A stelei Isi Ekate lsmin» apgintats 

Se snapge m flopi de paze ne znda zefipate, . 

Lili last ss se Bad mimkîndă din apiniopi 

O nslbepe nestpiuz de mii de nemutimopi. 

Dap ssb smhbpoase malspi ssb kape-abia nvtpsnde 

A Inei paze dălue ue skînteie ne snde, 

Se mipr n sinslă mzpei 5nă pizetopă nalată 

K5 miile de kandili de kape-i lminată.
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II. 

O fiiă ală nepiulsnei ! 0 misept ytpîns, 

Ye întp'o zi ipvemte wi &nă minstă dspimr, 

Ka ss xpvneask» sepmii din negpălă îsă mopmîntă! 

Ns este nenips îine fepiue npe nzmîntă! 

O zi de mslum'vipe mi Biaua-ui e lprite... 

Opi kape-ap fi în lsme Dizapa ta ăpsitz, 

Gpvbemte dap de gsstv astă fepmnekă ue-gi zimbeute, 

Ageasi» fpămăsege ue inima-pi p'enemte.,. 

Kbui mînă a ta pspîn» de sîntă se ga pvni 

De astvzi niîn4 mine ns e de kită o zi! 

LB 

Ssltanu fanopiis! în kiosks-i ponitopă 

Its okii nlini de lakpimi se its ne Bosfopă. 

Niai monta srpătvpei săagei aspele 

Ile ănda semnat de nălbepe de stele; 

Nini dsluile sssnine ve'n nomi la Iskădapă 

Essaly ?n sinslă sepei fiika Isi Ilbexapă?, 

Niui kentăls ue modsls nsskapă ?n densptape, 

Niui snlendida lminz ue skinteie npe mape, 

Nimikă nă posinemte din ssfletă-i sdpobilă 

Ideea posbsnvpei ue'n dopă-i a zimbitt. 

IV. 

Dap Balzlă ue se snapge ne lata Mapmapa 

În sepi de sijelie, nă ape-albeaa sa; 

Ii bolta înflopits nă ape-auea snlendoape 

A okilopă săltanei skzldagi. în Ivkpimioape.
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Din koama-l kastanie a zisă snă skpiitopă? 

Apă fi năiztă ss fak» o nănte ne Bosfopă. 

V. 

&nă omă str în gensnke m'askslts în tzuepe. 
— Ali! tă ns muti înks amapa mea dăpepe?...« 

Întpeab» fapopita ne Bekislă ei xadină. 

— No mutiă nimikă! pesnsnde famapnikală bztpînă.« 

— Toyi Bopă ka ss m» neapds,— Alax! uri toni mb "munalsl. .. 
Kislap-Aga îmi dete o tînsps pigals!.. 
Illiii tă ue-i o pigals?... e moaptea mea, Ali! 

Apzînda Ivkomie de a ustea dorni 

Îl faue s spask» a mea înpispipe 

Uli npin mijloaue kpăde s5 keme-a mea neipe | 
Pisala ue îmi dete ăsspnutopălă me, 

Se ziue kr-i fpsmozst... ns kpedă nimika eă.., 

Boiă sîngele, Boiă Biaua auei ye mw doboaps! 
O. kpin:v!.. Bezi? eă tpemăpă... dap tpebze ss moaps! 
Ssltanslă de tpei zile, în kioskă la Kandili, 
Iletpeue ks VWepkeza... ai aszită, Ali? 

Aueasts baiadep uen danugpi păminoase 

Apa opi ae talente mi fopme Bolăntoase!,.. 

Bogazală kzpge iste sub kioskălă ue-amă nămită 
Uli kape, desupe mape, n este îngpodită.... 

“Yepkeza dinuăemte k'snă negps oape kape 

Me-a k»păi fag» skpie: minuisna ui tpadape! 
Yinvi zevi de nngi ajsnge? npiueni ideea mea ?,.. 
O penede svltape ne Ba skvna de ea. 
Ssltanslă o s'o kpeadz "'nekats de "ntimnlape ; 

Te, ka s3 nă se nsemne antastb înekape,



170 

Bei nsne fokă îndat» ne mală la Skstapi!* 

— Hopsnka ta e sfint! pssnănde ei Al 

CANTULU ALU DOILEA. 

L 

Opi ue-i fpsmosă, noetikă, snlendidă, înkîntstopă, 

Nimika ns egal» o seapv ne Bosfopă! 

Dap blestemais fie uepeaska-yi fpmsseuz, 
O sisă de desmepdape, o Bisă de tinepeus! 

Ea stinge bspbsyia în inime de bpasi! 

Ilpea mslta fepiuipe ne faue-ai nostpi sklasi. 

Y. 

În kioskslă seă velă gepde la Kandili ne mape 
- Săltanălă se îmbats de dlue desmepdape, 

Ilpisindă kîndă fokslă zilei ne dealspi stpzlsuindă, 
Kiîndă lsna ue se 'nalus ka salb» de apgintă, 

Kindă alba baiadeps uem dangspi maspemte 

Ilpin gpauioase saltspi ne npisitopi pvneute. 

Mopenzlă kioskă îmi ădz niuioapele ?n Bosfopă 
IIli n ănda fsgmtoape se mip ks amopă. 

Ssb kioskă kăpenizlă tpeue ks sie penejsne; 

lap mspmspa-i însits la dslue molivizne. 

O sal» oktogons fopmeaz” auestă lokală 

În kape stpvlsuemte totă lsksă opienlală. 

2
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O gpsns d'Odalisue anape-aiui în salz 

Ka sisele jsnegei ue inima înuals, 

Kolo fămîndă tskzis, o tînspz xanîms, 

Se nleaks isstoape ne mika-i albz min; 

lap pămena-i găpius ka fpagslă nîposită 

Din napgelea essal snă fsmă îmbolszmită. 

Mai kolo, o Wepkezz se joakz k'snă xangepă 
Uli seamsn' o fantasms ue a Benită din uepă. 
Kîndă Isntele 'nueteazs, la bpaszlă adopmită, 

S joaue ks apmăpa-i mi koifglă aspită. 

II. 

Dap eat baiadepa!... O koam» înkpegit», 

Se skatsp» ne zmepi ks neple îmnletitz, 

Ka soapele de ap» fpămoasz, f»p nopi, 

lui kolo semvnate de stele mi de flopi. 

Doi oki apzînui mi negpi ks kzstată a-lene, 

Se pekopeaă în ămbpa nopoaselopă ei gene, 
IIli pazele de soape ue stprb»tîndă npin nopi, 

Mai nepdă sioivisnea din flakvpile lopă. 

Ka steaoa se lmin» in uepks-i de Bslsoape, 

Apdea n fpămăseye-i Wepkeza psnitoape, 

Jsnia sa, snits ks kinslă ei fpămosă 

S'apmonieaz» astfelă ka dsluele miposă 

Yen sepi desfstvloape essals o kîmnie, 
Îmbvlswmindă a nongei vepeaskz apmonie.
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1. 

Dap Maxomedă o kiams, nvalvtpi o initz. 

„Bin! zise nadiuaxslă, konilz fepiuit» ! 

Eunti tă o mspitoape de-aivi din astv lsme, 
Saă xspie emis din ale mvpei snsme ? 

Saă emti o flopiuiks ue tinepele zopi 
Jskînds-se nepdsp» din sînslă lopă de flopi ?% 

V. 

La s&nctslă tambspei, konila pznitoape 
S'asîntv înk' o dat» ne skămnele kosvape; 

Eănskslă o npezpmr.... ea kade kîte-odats 

Ile bpanele li negpe în aepă legnats, 

Uli nape neste bpae-i în geselslă ei sbopă 

Ka o stelsy dslue în fpsntea snsi nopă. 

Dap mszika 'mueteazv.,. fatals întîmalape ! 

Fpsmoasa baiadepz alsneks în mape! 

VI. 

Ita o snpinueans d'aspă, ue lata Mapmapa 
A stelelopă peginv Boioass se skvlda. 

Dap flakspa întins ue mapea înksnsns, 

N e lsmina dălue ue saps» blinda Int; 
Mai mslte dpi de tsnspi inuendie Besteskă; 
Ii abzpii în aepă se "'nalgs, se 'ndeseskă. 
lap nalidele stele în skintefoasa ueaur 
Ka întp'snă Bvlă de aspă asksndă balaea tags,
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VII, 

Din lsnga-i nenvsape Ssltanzlă se tpezemte. 

Kaikălă ss-i adik» Vai sei el nopănuemte. 

Kită nentps baiadepa ue sndele ponise, 

Kîndă npwsise kioskslă, elă săsniui ui zise: 
„Epa o flopiuiks ue eselele zopi 

Jskiîndu-se nepdzp» din sinzlă lopă de flopi, 
Uli kă anssslă zilei se 'ntspn» kzipe soape, 

Ama npekămă Benise, Boioas, pizotoape !* 

NOTA. |! Haski-Pebia-Gainzuiă: sa brătspa înpoats a NpimiBepei.  Ast- 
feliă se nsmea Ssltana fanopits a li Maxometă IV, kapele, în- 
kintată de fpămăscua mi înuelensisnea ei, Issase kîpma pepei în 
mîinile sale. Sajetălă este în totslă istopikă. Bezi Istopia Isi 
Hammer: Biaua Isi Maxomet IV. 

* Ilbexap: npinivBapa. 
* Gnă kponikapiă tspkă, Penid, 

-
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MEHBLUBE. 

—6 03 — 

CANTULU ANTAIU. 

1, 

Asta e Bosfopslă d'snde s'apineaz» 

IVală lopă apă de poze eselele zepi; 

Din a k»psi sndz mi-a fvkătă mipeazs 

Bolia semsnatr ks kokete flopi. 

Ale sale fiiue dzlui wi gpauioase 

Ka stelspe dalbe pvtwuite 'mkopă, 

Ele naskă ks poa sepilopă fpsmoase 

Illi ks poa zilei kvtpe uepspi sbopă. 

Kzui aiui giaua kăpr-atită de tape 

Kiîtă întpeue sbopslă piselzi fpsmosă; 

Zioa se mssoaps ne o sspătape 

Ile-znă săsnină ue las Balzlă mspmăposă.
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Ile aiui domnemte dpaga noezie 

Ve din kăna-i d'asp Bapsv ne'nuetată 

&nă npofsmă de poze ui de ambpozie 

Ye prnemie-snă ssfletă tînvpă wi kăpată! 

Dap ne-aueste wspmspi omslă ns psnănde 

În nimik” avestsi mindpă, magikă Bisă, 

Ii tikelomiea ?n kape se asksnde 

Fpănt» fpămssemea astzi napadisă! 

N. 

E opa kînd tpesape lina llponontide 

Ssb ală azpelei delue swpotată, 

- Skmnteindă la fokslă stelelopă sufendide 

Ye lsueskă în fendslă uepslzi kzpată. 

Kolo okislă pede nimte insăliue 

Stpolsuindă la paza stelei Isi Zial!, 

Ast-felă ka snă negps nîlkă de alsnige 
Ye îmnodobemte sinslă Bipginală. 
Msntele Olimnslă săb a zi ksnsn 
De ninsopi etepne ss zpemte n fsndă; 
Albele li nlete stpvlsueskă la lsns 

Ii se fpîngă ne sinslă golfslsi npofăndă. 

Dap Bedepea dslue kape ne prneumte 
Ileste Ilponontide se skimb "n Bostopă: 

Apia ks nalspa aui se snemte 

S$ fopmeze kadpslă uelă mai psnitopă. 

Kui Selim" Ssltanzlă mepge ui npimeute 

La geamiea mape de la Tonxane?



O feuloapr jsn kape-i dpăeuite 

Ile totă anal; înk» gekea Balide2. 

Snlendide sepaispi ks nopui aspite 

Ks skvpi de nopfipv: naltele geannii, 

În kmwmi de flakzpi toate sipzaestite 

Se npeovdă în mape sesele mi sii, 

Opi mi ve lsmins kape se npisemte 

Îmi alsngv fopma ka snă nlonă d'apgintă; 
lap kindă sîntală sepei mapea înkpemerute 
Ilslbepi apgintoase se sdpobeskă Isuindă. 
Ileste fana mwpej, mii de kaiuele 
Toate lminate tpekă mi se demipă, 

Ka auele nise dpagi wi tinepele 
Ue lzueskă în fsndslă ani ssBenipă. 

IN. 

Yine e ssmenslă ue se întpodsue 

&nde o ss ipeak falnikelă Szltană? 
El& năpta tspbanzlă; îns faga-i dalue 
Ns asea tpuliea &nsi măsslmană. 
Ye idee tpist» inima-i psnewte ? 
Okii lui albastpii se înaluă la depă... 
Este înks tînspă; faua-i stpluemte 

-_Kă dslueaua stelei se-apde în etepă! 
Ilatimele înkz ks a lopă Bigoape 
Ileste a Isi fpsnte bpazde mas adssă... 
Ilentps ue dap nentslă i se bate oape ? 

Ilentps ue tăpbanală el ne kană mi-a nss%?
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Nimeni nisi odatv n'a nătztă s» mtie: 
Limba we Bopbemte nimini n'a gîuilă; 
Dap ne tcui prnemte deluea-i apmonie.., 
Snănă kz desnpe Istps elă apă fi enită. 

IV. 

Acpslă prssn» de stpigzpi Boioase... 
Asgssta mipeass tpeue... 8% zitagi! 
Bwlslă ue sipolsue de flopi npenioase 
Însslemte nepi-i în mzpgepitaui. 

Ea apsnks okii neste adănape: 

Însz de odats eapruli i-a nlekală, 
Kwui ei întilnips ne a lopă kzpape 
Tăpbspea Bedepe uelsi întpistată, 

Snă kaikă npiimerute tînspa mipeasx 
Tpei-zeui de lonete sndele desnikă ; 
Înss de odats ualida Npinueass 

Kade leminatz întp'ală ei kaikă. 

12
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CANTULU ALU DOILEA. 

Soapele ansne neste lHponontide; 

Însz ne săpfaua ealslzi uelă lină, 

Se pxsfpingă soioase boinile sntendide, 

Dslue aspite ks-abepi de psbină. 

&nda înflopats de-aspele line, 

Skînteie ssbă bprslă mzpei nspnăpală 

K3 ale ei kolo:pe magiue, dipine, 

Ue înkînte okizlă, ur inima îmbată. 

UD. 

O Edem ală lsmei! papa ta snlendoape 

Niui odats okislă ns aă obosită, 

Hi ks kilă npisemte faga-ni pznitoape 

Ks atită se simle mai întinepită! 

Însz fpămssegea-ui kîlă de stpelsuile 

Okilopă anape, dzlue, magikă Bisă! 

Ns pentinepemte inima sdpobits, 

Niui nă snapge dopslă bapdalzi nposkpisă. 

HI. 

Dap Selim se sit din sepaiă ne mape 

&nde-apănk» boabe de mrpespitapă, 

Ve nikîndă fopmeazr fzp5 înuetape 

Gpanioase uepkspi ue Boiosă disnapă. 

z
a
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Lingr elă se gede fasopita nos. 
Kanzlă ei ne mins kade gînditopă ; 
Okii sei vei negpii mintp'o dălue pov 
Minge săpfaua latalsi Bosfopă. 

— UWltepge-avele lakpimi, posfvualv floape 
Ye-amă kslesă din mangii sepzilopă Kapnayi!* 
Ziue ei Ssltanzlă. Jsna nisngrtoape 
Kstpe elă întoapue oki-i Ibkpomagi. 
— Stpolăuite Doamne! lakpimile mele 
Kspz nentps weapa d'snde m'ai penită.& 
— Dak nenips asta pîzpeaz» ele, 
Illtepge-le, o fepmeki îndsmnezeită! 
Dslue Mexpsbiks! Lass-a ta npiBipe 
Ials auestopă snde dalue legivepăt. 
Nemai fokzlă fpagedă din a ta jănie 
Iloate fi mai magikă npe nbmiîntă min uepă! 
dits-auele kîmnspi snde niui odats 
Sikomopălă* sepde us a înflopită, 
&nde kopmopanzlă6 kă apina poats, 
Aspa din mape nz a pisinită !« 
— Kolo ănde paza snsi dslue soape 
Ileste stînui uskate nx s'a nălbepată ; 
ănde ka fesioapa întp'o stpbotoape 
Ka kzmsiui de apă kîmnslă e îmbprkată ; 
&nde limba dalue mi apmonioasz 
Ssn» ka săsninslă Bîntălui ămopă, 
Iintpe a kîmniei koamz mlzdioas 
Eă Boeskă a mepge, eă noeskă ss mopă!4 
— Dap ne-auele Wtpmăpi omălă ns isbemte; 
Inima-i e peue ka ală epnei Bîntă, 

+
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„UI a ta fpsmsene kape m» zimemte 

Tpeue-sa ka floapea Ivng” snă mopmîntă! 

Îmnpuewmte-amopală ue ms înkonjoapr! 

Dak nentpă aueasta nouiă sv fakă uea, 

Uine sz tpreasks, uine pei sv moapt? 

Soapia omenipei st ne baza ta.“ 

— Kolo snde limba uea apmnioasr 

Ssns ka săsninălă Bîntelsi zmopă, 

ITintpe a kîmniei koams mlsdioast, 

Inima mea sboap+ la &nă altă amopă!* 

„Dak nsmai ast» sksmns bobimoapr 

Faue-atitea uepkspi ne auestă Bosfopă, 

Kiîte n apă faue tinrpr fevioapr 

Ye în alt peap» ape-znă altă amopă? 

Apankaui săltanu în aueste snde 

ănde se pesfau» hetif-ielii dslui, 

Hiînz ue în abspă lana se asknde!* 

Zise nadimaxslă negpilopă eănaui. 

Balspile albe kpeskă mi se toneskă; 

&nda, desnikaty, geme ks lipbape; 

Nimte sepkspi late se pesfipă ne mape | 

IIli la paza lsnei peselă stprlueskă. 

m
e
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Yine-i măsslmanală ue s'apsnks ?n Balspi? 
Uli S'apats eaprmi în auelami lok&? 
O nosapr albs tpage kzlpe malăpi ... 

Okii Isi albastpii apdă k” ală Isnei fokă. 

! Zial: nongile. 
1 Tonxana: lokslă snde se fakă tanăpile, ne malslă Bosfopslsi, în noalele Ssbspbislsi nmită Ilepa. . 
3 Balide: msma Ssltanslzi. 
* Leginepă: azspă. 
5 Sikomopă: snă apbspe se tpremte în klimele kalde, - * Kopmopană: nasepe de mape.
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IV. 

DILRIUBAN, 

ea 

BAEA. 

Yine-I tînzpa xanîm» 

Ye ne skămnslă muzaikă 

Pzzemats neste mins, 

Bate ana din fintînz 

K5 niatopslă albă wi mikă ? 

Oki-i dos bobimoape 

Adsnate din Posfopă 

IIaspite n dslue soape, 

Baps paze apzstoape 

Ilpin azăpălă dălue-ală lopă;
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Ei îngîn' ale ei gene 

De sslspă noposă mi kpenă; 

Apksitele-i snpinuene 

Ue ]uueskă ka doz nene 

Ale snsi kopbslegă. 

Dilpisban! înpslsits 

De-al ei negps nepimopă, 

Ka o stea nepdats 'n nopă, 

Întp'o lesnede "uflopits 

Se npesede kz amopă. 

Leung dinsa o fetint 

Ka oki dalui mi amopounri, 

O stponemte din kofig» 

Il'o ssskz din găpiut 

[Uli din oki-i skinteioui, 

Ssbl a poabei sspslape 

Ye-apde sin-i albimopă, 

Ea sspide ks amopă; 

Se sfiemie uri tpesape 

De snă penede fiopă. 

Dap fpumoasa essilalz 

Skoate iste din kanală 

Ans peue ui kăpats 

Ii stponemte alba fat» 

Ileste sină-i Bipginulă.
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&na m'alta se stponemte 

Ilin pesbelslă lopă Boivsă 

IVintpe ubpslă anosă 

Las» de se desevlemte 

We aă mai mistepiosă. 

Dilpisbană, îndestalats, 

Yepe naue, se npedt; 

K găpima-i npofematz 

Ye nebsna albr fats 

Înk'o dat» Spui. 

De akolo, zmăpele, 

În xassză se npBsleskă 

Uli upin abspi stprlzaeskă 

Kămă skîntee dos stele 

Iintpe abspslă uepeskă. 

Astfelă jsna mssslman's 

Hetpeuea din zi în zi 

În ezilă la Vekepgi* 

&nde-o nalid» ssltan 

O tpimise a mspi.
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N. 

MOARTEA, 

L'ale-Olimnzlzi nivioape 

Se întinde-snă gepde nlaiă. 

Akolo, npin flopimoape 

Mii de nasepi kîntstoape 

Kînts "n soapele de maiă. 

Kă ale sale minapele 

Ye se 'nalur stpolăuindă, 

Bpssa nape npedomnindă; 

Gpauioasele sluele 

Piîdă în pispi de-apgintă. 

Ile topentzlă ue mzgemte 

Ilintpe kinapowi mi bpazi 

Ile kîndă soapele sfinuewte, 

O talikz* se onpemte 

Okolits de kasazi. 

Sklagi aleapgr ks koBoape 

Ye le-awmtepne ling» piă; 

lap 0 gpsnv şizptoape 

De kadine pwnitoape 

Bină s meaz» la nîptă.
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&na seselă îmnleteiute 

Ilepii szi stpelzuitopi; 

Alt adsnz fpagi mi flupi; 

Alla?n an îuri npisemte 

Okii dălui mi apzstopi. 

Dap fpsmoasa essilats 

Făms dintp'o nepgele 

Uli gspiua-i năpnăpats 

K" snă npofsmă de flopi ue 'mbat» 

Fam m aepă pvsnîndea. 

lap o sklaes ve msstpeaz» 

Sbopală dsluei fpsmsseyi 

Ileste ralidele-i fepi 

Se nvpea k” pegpeteazz 

Sbopslă daluei tinepeyi. 

Miîna-i tpeue fgztoape 

Sboapr ne tambăpa sat, 

Uli zimbindă npin Iskpimioape 

K& aste epsspi ulîng»toape 

Ea înuene a kînia: 

„Bale gepde mi fpxmoass! 

Ani de lakpimi aă tpekstă 

Ileste limea minuinoasz 

De kindă ns te-amă mai Bozală! 
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T5 "nflopemti de tinepeue 

Ka la zioa ue-amă nlekală; 

Nsmai dpaga mea jsneue 

Flopile mi-a skătspată! 

Vei ue ms wtiaă "nainte, 

Yei ue 'n lsme m'aă isbită, 

Astrzi nă-wi adăkă aminte 

Dakr'n siayz amă tpzilă, 

Fepiuilă uels ue se 'nsit 

Pale niepei desfstzpi 

Ile kîndă siaga e 'nflopite 

De ssase szpstzpi!“ 

Gpsna lopă se p»sinemte 

IVintpe eapbs, npintpe flopi; 

Dilpisbană le însogemte 

K3 o sklae» ve isbemte 

IIli ks negpi Begietop. 

Dap oioasa Dilpisbigs 

&pm' snă flătspă aspită 

Ye în sbopă-i amenită 

Îi Isas'a sa g5piut 

Menips fpagslă psmenită. 

Gpavioas% mi suoap» 

Fsge'n kîmnslă însm'oltată. 

Desfvkstă de kosiuioap» 

Bwlslă ei se desfumoaps 

D'azpele legznată.
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Dap din leasa înflopit» 

Ese negpală Begietopă 

Ye npespm» ală ei sbopă. 

— Fama-gi este desszlits.... 

Te-a Bedea spe-znă ipekstopă....]“ 

Dilpisbană se înBvlemte 

În ianimaks-i s&npipelă; . 

Kzui xadinslă ue-i sopbemte 

K3 kasazi? aiui :sosemte 

Uli îi ziue 'nuetinelă: 

„Kînd ală siegei soape dzlue 

Dsns msnte ga nepi, 

Biaua ta se Ba sfipmi... 

Eats soapele se daue..,. 

Dilpisbană! ai a mspi!« 

buigamii kă apdoape 

Fepslă lopă îmi npegstea 

Dilpizbika nlîngotoape 

Le apănks la niuioape 

Brlzlă kape-o akonepea. 

Fpsmsepea ei disins 

Fepmek» ne-zuigtopi: 

Din albastpi-i okimopi 

Se stpekoap” o poz lin» 

Iale feyei mîndpe flopi.
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Ei Ivsap ss le kadz 

Fepslă ameninu»topă, 

Ili jspaps ne-ală lopă dopă 

Soapele ss nă mai Bad 

De-apă atinge-amwa odopă. 

Dap eănskslă se penede 

Sipinge gîts-i velă fpsmosă, 

lă ală ei nzpă lsngă mi ndosă 

IVintpe kape se npesede 

Fokslă soapelsi Boiosă. 

„Balea sepde îmi înuinge 

Înflopita-i bpîmopă .... 

Totă e sepde pizstopă, 

Nămai Biawa ta se slinge 

Dslue îngepă de amopă!* 

Astfelă nlînge 'ngen&nkiats 

Lîng' snă kopnă ne'nsăflenită 

Ii de flopi akonepită 

Sklasa uea nemîngieats 

Ssb snă apbopă înflopită. 

Dap l'a stelelopă lsminz 

Ea Bvză msuigvtopă. 

— Kape făse a să Bins, 

Zise fata ue sssnins, 

S'o suideyi frps dopă?%
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— Asi5 moaple, kvzsliys, 

De la mine n'amă fskală... 

Daks tpaizlă pi-i nlvkslă, 

În nezemțe-a ia găpint 

Sz ună snăe uc-ai Bbzată 4 

! Dilpisbană: femeea lilex-Islamalsi, sat a natpiapxalzi tspueskă. Enisodslă avesta . este adeBrpată. În timnală Isi Sslană Maxmsd, 
din nopsnka snei ssltane, Dilpisban fs essilats la Bpssa. Întp'o zi se npiimi opdină st o dak în altă lokă. [le kale ea se ko- bopi ss se odixneasks lîngr snă pîă penede în noalele geamiei Isi Săltană-lldepim; mi akolo fs săgpămatr. Togi lokzitopii Bps- 
sei sn&nă întimnlapea aqeasta, 

* Wekepni: Snă sată lings Bpssa. 
3 Taliks: o tpzsăps tspueaskr. 
* Tambsps: 6nă felă de instpsmentă în fopma kobzei, îns mai mikr mi k5 gitslă langă. 
5 lummakă: soalslă saă pulslă kă kape femeile tspue îuti konepe 

faua. 
î Kasazi: dopobanyi tăpui.
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V, 

GLULEIDAN. 

CANTULU ANTAIU. 

ALI. 

„Dos epni albipv dos opi nmîntală 

De kiîndă, o tambspr! tă ai amanită! 

Asifeliă ksmă la soape s'a înkisă mopmiîntală, 

S'a înkisă la siaur săflets-mi sdpobită! 

„Ki de-atsnue neagpa smbp' a prsbanspei, 

Opi în kape napte nasslă mi-amă năptală, 

Hins mi în sînslă dalue-ală desmepdvpei 

Bine mi îmi stpigz: îs emuti păminată!
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„Amă sitată ne lsme opi ue datopie, 
Ilatpie, mi lege, oameni, lsme, uepă... 
Mamă fehală,.. Dap uine noate ka s% wmtie 
Frp» Sb ms măstpe?... însemui eniuepiă! 

„Illi kă toate-auestea ea-mi epa iăbitz!.., 
Niui o dat fiii mapelzi npopokă 
N'aă simyită aueasty natims kămalits, 
Kape-mi: apde niaga ks atîta fokă! 

„Ea epa fpumoasw!... Koama-i snditoape 
Semsna ks nopslă aspită d'o Stea... 
Ka 0 dimineag» 'n pokia-i de snlendoape 
Ea în fpsmssene dzlue stpolsvea. 

„&nde-ui este-amopală, dpag? nvsrpiks, 
Ye kpemteai la ămbpa mîndpalsi xapem? 
ănde emti ti însăyi, dalbz flopiuiks, 
ve nzstpai npotsmală daluelsi Eden ? 

„Aspslă attpas'a gîndspile tele 
Ilîns în xapemală mapelsi sizipă, 
&nde apzi ka steaoa sepilopă npin stele, 
Tinbp5 dopings kă apini de fipă! 

»Tpemăpr aksma!.., neagpa prsbinape 
Kiap în astv noante se Ba aprla !... 
Fpagii mei de apme staă în awitentape; 
Moaptea îmi săpide... tpehzi a nleka.
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„Fpagii mei de sznge mi de o kpedinus 
Kapii nentpă aspă m'agi nedpentayită ! 

Beni krdea ?n pobie mi în ssfepinus, 

&miligi d” aueia ue-agi desnpensită ! 

„Tpista molisisne la a Boastpr noapts 
Ba nleka în lakprmi kans-i abristă; 
Opi mi ue simgipe nobilv-a fi moapts 

Întp'ală Bosipă săflelă peue ui kvzală!& 

LE 

Asksliai! ue xzetă tpeue în fsptsn»? 
Ns-i aveasta xopa mopuilopă fpikouri? 
Bîntală pins?n fnii; tsnetală ps5n7 ; 

illepni de fok& kongioapz nopii fămegomiș 

Azpael! se nlinge întpe simitipe; 
Ginii? szi de nloae tpemspr la nopgi; 

Mii de snaime sboapz, mi o nvlsuipe 

Pide ne lokamală tpistă ală uelopă mopul. 

Kinapisslă geme ui se îndoeute 
Înkvpkată de uloae, leg'nată 'de Bîntă ; 
Însviată, ne o gpoans nă sipigoiă jvlemte ; 

- Mopuii prdikă kanslă din ală lopă mopmîntă,. 

Moaptea desnletits, nalids, 5m0ap'5,. 

Ilintpe sijelie se apsnks n sbopă; 
lap ne ande ipeue, bsxa kobitoape, 
[lins-seaă snă kîne demnă sînvtopă. 

13
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Ilasepe a mopuei! ue BcSlemti ls oape? 

'0 nenopouipe, ns ms îndoeskă: 

Kînts-ni ape dopală uelsia ue moape; 

Iponiea uelopă ue-i desnpeuseskă. 

Emuti amika noastps, tă ue 'nsafli fpikw, 
Kinzpile noastpe de le npesestenti? 
Ns, ts n5 ewmti no messagepr-amik”, 
Kzui t piză de oameni uri-i desnpepsemti ! 

Hi. 

Yine e ssmeuzlă ue s'apsnks ”n Balspi 
Ie la Kopnzlă d! axpă de la Skstapi, 
Kînd făptăna gapss sndele ne malspi ? 
N e eniuepulă uelă sitează, Ali? 

Mîne pesbsnapea-i o ss se *mnlineasks, 
Koui opi ue în lsme ape snă sfepmită ; 
Îns» ea sa "mkide, fsp' sz lekseaskz 
Pana ue stpsbate ssflets-i sdpobită: 

În demeptă snă tigpă nlină de p'zălate 

Pamne sînstopzlă ue Pa smgetată: 
Kui el noapts ?n sins-i fepslă ue stpzbate ; 
Ili ks pesbsnapea ns e Bindekată! 

El& emi din sinzlă andelopă snsmate 
Mepge Padsnapea de la Xat-meidan3 
&nde iea komndslă uetelopă tspbate, 
Uli topi stpiez moapte blindei Gislfidan.
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CANTULU ALU DOILEA. 

IL. 

Bijnlia ipeue; vepzlă stpslăuemte, 

D'ale sale stele dslue ksponală; 

Nsmai dopslă nostps ns se prsinewte; 

Opi ue zi în lakpimi ni s'a apstată. 

Noi sîntemă ka uele flopi neksnoskste 

Ye se naskă la zmbpa ză tpistă mopmintă, 

&nde fp3 soape se tpekă neBvzzte 

IIli ueszpstate de ală zilei Bîntă. 

Totslă nawte libepă, w”'omălă totă poberte: 

De-apă fi fostă nstings elă ap fi .pobilă 

Însămi diadema kape stpwlauemte 

IPopizons-albastps ks-a5pă înflopită! 

Ye ssntă bsne-aueste netpe npenioase, 

„Stelele auestsi Isssăposă xapemă ? 

Aste lokzinge skămne mi nomnoase 

Ye pekiemă sulendoapea dziuelzi Edemă ? 

Ye se foloseimte nassepea pobilt 

Daks lanys-i este d'aspă sea de fepă? 
3
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Yeea ue Boemte inima-i pznitz 
Este libeptatea de-a sbspa- la vepă 1% 

Asilelă sta la nopbs nîns si se kslue 
Sklazele ?n xapemslă mapelsi sizipă, 
&nde k'oki-'n lakpimi kiamz somnzlă delue 
Legsnaien xaine msndpe de nopfipă. 

N. 

Înss uine kspms lina lopă Bopbipe ' 
— Ye s'ade-afaps? ziue Gislfidan, 
IIli o sklaBz dălue kâ o fepiuipe 
Kats ne fepeastp» kstpe Xat-meidan. 

Lngs faeopita meade o feuioaps, 
Sops ks sizipală, alba Sefiea, 
Ii înklint kanslă ka o flopiuoapz 
[leste fanopita ue o mîngiea. 

Dap Bedeyi alztpi, blinda fagopit» ! 
În matspitatea fpumsseyei ei 
Hape ka o poz bine înflopits 
Sspizîndă Boioasn ling bobouei. 

Kită e de săarz npima szpstape 
Ye a nikată din bsza snei dalui fegiopi; 
Kztă de olsntoass floapea ue ipesape 
Ssb o sspătape de zetipi smopi;
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Kits szntă de snlendide, ii, stprlsuitoape, 

Stelele în fendală dluelzi etepă; 

Kit de dslii mi magiui oki-snei feuioape 

Kape n psgsuisne se înalgă la uepă; | 

Înk» ns egal» papa fpsmssens 

Întps kape apde blonda Gislfidan ; 

Fantasms nvpsts, Bisă de tinepeut 

Ye înmalz dslue szfleislă mană! 

— Ianiuepii! stpig sklaa linepiks. 

laniuepi-—n niaua de la Xat-meidan !“ 

Ziue mi 'ngensnke nalidz de fpikr, 

Srpstindă niuiopslă blondei Gislfidană. 

N. 

Dap Ali în kanzlă uetelopă nîmemte 

Ka &nă Bîntă ue-atpage salspi dans elă; 

Okii Isi de sînge tspbăpani Iueuite, 

— La sizipă a kasz!* stpigs snă pe 

Apmia sosemte; noapta se drpimr; 

Kzpgile se smnle d'eniuepi apmanţi. 

Siabămă k'o gapdv ue acea ssb mîns 

Anspb xapemălă de aueuiti tăpbayi. 

Anii kăponase nvps-l de ninsoape; 

Fps se mirdie bpauslă li de fepă, 

Frp» sv ksleagwv niui 0 dalbr floape 

Div Bilejica astăi eniuepă.
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Sîngele auelopă ue îl& înkongioaps 
sp» ka o &nd dans nala sa. 

Gapda 1 imiteazs: opi ue glonte sboaps 
&nă pebelă sslbatekă tpebse-a klka, 

Ilin la tpei săte din avemmti din spm' 
Se abată ne npapală nopuei femeeurti; 
Înss tot d'o dat» Biaga Isi se kspmz — 
Maptipă al& onoapei uei kaalepemti, 

Enidepii sipigz — noapia se abate; 
Toat auea mslyime intps în xaperâă. 
Sklasele sfioase, goale jsmstate 
Ilapă ka nimte dalbe xspii din Edemi. 

Dap Ali s'apats... Gislfidană n»lemte... 
— Snăne-mi. nivi odatz tă nă m'ai izbită?e 
Gislfidană tpessape.... anoi îi zimbemte : 
— Tot d'asna, ziue, te-am desnpeggzită 1 

Eniuepi! aiui! stpigr ks tspbape, 

Ile aueste dos s» le desbpekaui 
li kă nelea goals fps înuetape 
Asiszi toats zioa ss le npesmblaui [« 

Ziye. leniuepii le desbpaks "ndats 
li k'snă biuig le mîn» Besselă Hpin opauă. 
De la o fepeastps Ali-a le kat: 
Imă le skotă ks xoxotă din auelă lokamă.
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La a lopă gedepe nimenea nă tie 

Ye simyea; dap faua li se înkpeni 

De snă pisă satanikă, kîndă de bskspie, 

Kîndă de amrpruisne: elă înebsni! 

ELE 

1 Azpaelă: genislă mopmintelopă. , 
2 Dginii: nimte fiinge fantastiae. 
3 Togi istopiuii Bopbeskă de aueastr întimnlape: Joinnin în istopia 

sa ziue: Siavouch-pacha assi6ge par cette milice qui avait eleve 
elle mâme ă la dignit€ de graud Vezir, fut tu€ â la porte de son 
harem, quil defendit jusqu'ă son dernier soupir. Plus de 300 as- 
saillants pgrirent en fureur blessâs. Ou vit alors uu spectacle af- 
freux qui sonleva Lindignation generale des musulmans, si jaloux 
de leurs fem:mes: les soldats violerent fasile sacrâ du harem, trai- 
n&rent dans la rue les victimes de leur licence, etc. — Hammer 
zise Bophindă de Săltanslă Szleiman II. do femei, sonia mi sopa 
Bezipalsi, fspe usptate goale npiu actate, mi le triapr nasăpile.



200 

VI. 

SIUADEA, 

Illtimă uesa mai dslue de kit o zimbipe 
We-a tpekstă în smbpa snei Izkpzmiopi ; 
Mai fpsmosă ka apkslă uelă de stpolăuipe 
We-mi pzsfpînge dslue pazele ne flopi? 

Uli aveasta ns e poza ue "nflopemte 
IPapina de aspă a lzi Ilbaxap; 
Yi Ssltana noastps ue îmboboueurte 
Singspr în tspnală de la Iskzdap !! 

K'zui Boi gineni minte, fps îndoials 
Kpsda npofegie snzi înesuată 
K% la maisnpezeue ani ai Bienei sale 
Ape “ss 0 mămue meapne 'neeninată !
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De atsnui Ssltanzlă, ka ss o fepeasks, 

O înkise 'n tspnălă snde o nvzimă; 

Înss mine soapta o ss se 'mnlineaskr — 

De aueea astezi sr ne eselimă! 

Bintslă geme-afapr în adînk noante 

Ii npin kpoui ăskate mseps amapă; 

Baibsx? îngîns ale nongei moante, - 

Sssninîndă în tspnală de la Iskudapă! 

Întp'aueast» noante snslă o S%_ mOap3... 

Însm ue ne nass dine Ba nepi ? 

În lokamălă mopuel uine ns koboap? 
Azi seaă mîne, moaptea totă ne Ba psni. 

De-astszi nîns mîne... eats lsngslă Bieuei 

Eat ue ks lakpemi nlingemă noi aui. 

Ax! sz soapbemă poa dslue-a diminegei 

Ilsn' ue miezslă zilei n'o Ba prsini! 

Vine în iama asta omeneashks 

Gostr bskupia mzkap 5nă minstă, 

O seksndz nămai noate sz nopneasks : 

N5 se mai întspnz ueea ue-a tpekulă. 

Temepea de moapte intpr ?n loksinua 

Fiilopă sklasiei kapi?n Biaua lopă 

Naă gustată din ksna ue d bipăinga 

Yelopă ue în lănte kă nlvuepe sbopă?
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Ienips noi aueasta e neksnoskstz 
Ii amopală siegei este mai ne josă 
De kită o idee a Isi Alax nlekste... 
Astfelă mssălmanslă moape bsksposă !& 

Asfelă mintpe fsmslă ksnei înflopite 
Ksîntaă în noante nimte eniuepi; 
Tenspa dopinuz k apini agpite 
Skalxpz ne dinuii dpagele ulvuepi. 

UNU VEGHIETORU. 

„ine e sămegelă kapen Bijzlie, 
În kaikă, se ante ks tspbatală Bals? 
Br zitani în ămbps!... mi se nape mie 
Seaă înainteazz kolo k»tpe mală ? 

Asksltai, elă kîntv!.... kînteks-i e dalue 
Ka npof&mslă Galei3 fiiuei Isi Omapă; 
Amoposă ka imnslă jsnei bisbislsue 

“În gpsdina Bepde de la Iskădapă!..« 

Asifelă santinela ks o ksns 'n mins 
Stîndă la o tepeastpz, souilopă Bopbea; 
Dap mesenii Beseli înk'odats "nkins... 
[le-a lopă gene somnslă apina 'ntindea. 

WI. 

Dslue mi fpsmoasz ka lsmina pieyei 
]lentps uelă ue sede anii anănîndă;
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Ka ksnna gepde anilopă jsnenei 

Ilentps uelă ue "nkins kanslă tpemspîndă ; 

Dslse mi nlvkztz ka o fepiuipe, 

Ka snă isă de aspă, este Ssadea; 

Jsns, gpauioasz, ka o nvlsuipe 

Amegewmte okii kape o Bzdă ne ea. 

Okii ei se skalds în dslai Iskpsmioape 

Kape ne minztz nepă mi se iseskă 

Uli ks Bolsntate ne-a ei fegimoape 

O melankolie tpists "nkinseskă. 

— lats-te! o dslue mi ssaBt floape! 

Stpig' amantslă jsne 'naintindă snpe ea. 

Dap de ue se sksp aste Ivkpemnioape 

Ile-a ta fag dslue, o inima mea? | 

— Nentpă ue se skspr lakprmile mele, 

Biaga sienei mele! ue, tz ns giuemti? 

Uli ms 'ntpebi ts înk» 2... ksmă n'opăkspge ele 

Kîndă de lings mine de uinui sepi linseruti 2% 

— Astfelă ts ms msstpi, dslue Ssadikz? 

Dap mlii tz, o fepmekă îndamnezeită! 

Ami seni adesea frpz kpeda fpik 

De-a te komnpomite, ssfletă înflopită! 

Moaptea, kpuda moapte yie îi zimbemte 

“Întp'o întilnipe, matii tă, dălue-amopă 7%
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— Dakz-i nămai asta kape te onpeiute, 
Bino mai adese, kzui eă Bois s3 mopă! 
Ax! îs nă tii înkz, Biaua fps line 
Kits e de amaps, melaikslă meă! 
Înss ts te afli totă ama de bine 
[lpeiztindeni noate, snde ns sîniă es! 
Ye? nx sîntă fpsmoass ? snăne-mi, dpagz, mie? 
— Ox! amopă! o fepmekă! ue stai ui gînderuti? 
E ueBa mai dslue ka a ta Jnie 
Saă ka ale tale fepmeue vepeurti ? 
Maliă mai dpsgvlaus mi mai delikat 
De kit& flstspelglă ue sbpîndă din flopi 
La lsmina zilei pie mi kzpats 
Skstsps de por midele-apiniopi ; 
Mai kspats înks ka o sspălape 
Ye ne bszi Bepgine doapme înks lină, 
Ka Gsn-agapmasit ue Boiosă pessape 
Uli se snapge n aepă ne ală Bepei sină; 
Astfelă nii mi skătspi poza gpauioass 
Biselopă de aspă ue ai seuepală — 
Kspge ?n dslui topente flakzpa-amopoass 
Uli îmi stpinge Biaua întp'snă spalat !« 
— AX! aveste opbe ns mi le mai Ssn&ne, 
Seas, de fepinipe, tpebse ss mopă 1& 
Anoi fpsntea-i albz ne amantă-i nsne ; 
Astfelă se înklin» dpagslă kpinimopă. 
— Te iăbeskă! mai zise tentpa fetiuz 
Leminîndă ne sinzlă jsnelsi fpumosă ; 
Astlelă nlingepoasa wi amopata Bi 
Leags-a ei spsity de nă kinaposă.
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— Dslue amopă ală kzpsi fepmekă mr 'mbats 

Întp'o sspstape apde ziaua mea!“ 

Bîntslă îndoemte f&piea-i tspbats ; 

Illoaea ?n neple alhe în kafasă loea, 

I* snă pvlă de flopi d'aspă daluea Bolsntate 

Konepea figspa tinepii feuiopi ; 

IPale sale gene lsngi mi "'ntsnekate 

Se snapgă dor pispi lsngi de Ivkprmiopi. 

Pesizvyspi săage; nlingepi tinepele ; 

Tinepe săsnine nlînsălsi spmaă; 

lap în Bijslie dos kskseele 

La fepeastpa kslei dspeposă ninaă. 

IN. 

Soapele-apgintase ks o srpstape 

Sinzlă Ilponontidei neselă mi niskată, 

Illi stpbate eslslă d'abpă întpă kape 

Îmi asksnde fapa Stambalzl35 tekată. 

Dap la kopnălă d'aspă, în sepaiă, ne malzpi, 

Tladiwaxslă wade întpe ksptezani. 

Okii Ii, a lene, pvizueskă ne galspi. 

Ilzps-i skinteiazz învibilă de ani. 

Fiika Isi uea dpagz, dsluea Ssadikz, 

Asizzi o st lase înkisoapea sa, 

Kzui akăma ipeue timnslă uelă de fpiks 

Întps kape-snă meapne 0 ameninua.
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„Mape ui întins» fie-a ta nstepe . 
Întp'aueasts lsme! — Zise-snă noă sosită — 
Dălue mi elepnz fie-a ia medepe 

În Edem la dpeanta velzi stpolăuilă! 

Dap a ta konils a "nuetată din RiAuT: . 
Asis noante înks mapnele-a Benilă, 
Kîndă Gan-agapmasi Skstspa de ueags 
Uli de poa nonei nzps-i aspită 1 

— Ani uisă ne meapne? — Întpeb Ssltanzlă 
Ilpisenîndă ue meapne fiika i-a msnkată, 
IUi k dalba-i msn mngre-iataganslă. 
— Singele Isi negps lokslă a skoldată 

NOTA. ! Isksdapă: tspnală Isi Leandps. nmită astfel din gpemalr. Tsp- sii îl nsmeskă Iaskslest, tpnslă fetei. E1& se afl în noptală de la Skstapi, mi esx din sinzlă mszpei în na din sele mai fpămoase nosigiăni. Legenda aueasta este foapte ksnosksis npin nonopslă t5pueskă. | 
2 Baibax: kăkuBaea. 
3 Galei: posa, tpandafipală. 
* Gan-agapmazi: zopile. 
5 Stambală: Honstantinonole.
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VII. 

UMBRA SANMTEI SOEUU, 

———î5— 

Ile kîmniile snlendide 

Ye Pizanuzlă înkonjopă 

Uli posiprngă gepdeana lopă 

În als linci Ilponondide 

Kzpsă de ans pznitopă; 

Maxometă ală doilea tpeue 

Ile-znă kală agepă ka sn smes 

[Uli kă inimz de leă, 

Lili se dzue de netpeue 

Singspelă ks gîndală să.
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Soapele întpistală se dzue 
Snpe anssspi ne ssb nopi 

Negpi ameninustopi; 

Seapa ?n zpma Izi adsue 
Stelele skinteetopi ; 

Tadimaxslă st, npisemte 
Kadpslă sepei înzeită, 

Sinslg mspei înflopită; 
Ssnta Sofia 1 psnemte 
Kă ală ei kpemtetă aspită ; 

&nde n paza stelei nlans 
Paze psmnte în skintei, 

Ka snă kipdă de flstapei 
K& apinioapa diafanz 
Ie-snă bskelă de bobouei, 

El& săsnins ks apdoape, 

Kpui dopinuele sbspîndă 
Skstspz ne sins-i blindă 

Aspitele-apinioape, 

Dpagi npofsmspi esalindă. 

Dap o tînsps feuioaps 

Ilape înaintea sa 

Ile-znă kală albă kape sbăpa 
Ka o nasepe 3INOap' 

Kape n Bznlă s'apă legna.
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Fapa-i ape-o fpămasent 

Ye a; psmenele zopi 

Kînd s'apats nintpe nopi; 

lap uepeaska-i tinepeus 

Îngîna poa din flopi. 

— VYe-ai penită sx fagi aiuea?4 

Zise fiika de "'mazpată 

Hadimaxzlzi mipată. 

— 52 te ieaă! auesta ziue 

E să de line "namopată. 

Dslue smbps, sasne-mi mie, 

Snsne-mi dakz ms isbemli? 

Hlentpz okii tsi uepenmti 

Dape-aui Biagr mi jănie 

Uli  komopile-omeneuti 

— Fugi, stpeine, mi ms lasz; 

Ns notă sz te isbeskă eă, 

Maptăpă fie-mi Dumnezeă! 

Mwna ta de fepă anasv 

Meapa mi nonopslă meă!* 

— &mbpz dălue! miine noate 

Eă Bizanuălă Boiă npuda 

Poabr mie te-oiă Ia: 

Boiă sdpobi m niuioape toate 

Înspă fpămăsepa ta !* 

14
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Zive, anoi se apsnks 

În snpe: dinsa înfokată ; 

Dap fesioapa a sbspulă 

IUi s'asînts neste Ink 

K5 făgapizlă ne "nfpînată. 

Ale sale kosiuioape 

Dălue m aepă flatepai, 

Ii în zpms apsnkaă 

O lsmin' amsgitoape, 

Illi ne Moxamet simeas. 

Ka o blonds stelimoap 
Ye ansne skinteindă 

IIli se fpînge stpslsuindă 
Ilepe tînzpa fevioap» 
Întpe ămbpe filfiindă. 

Li 

Moxametă nz s'odixnemte 
I"Adpinonol în nalată 

Kiams somnală ne'nuetată ; 

Îusz somnală n»posente 

Ală sză ssfletă înlpistată,
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O dopinu” îl& stprbate: 

IVintpe lakprmi a zpită. 

Bisslă ses uelă fepiuilă, 

A uesapilopă uetate 

Ye-a Isi inim' a ponilă, 

Noantea ipeue fps stele, 

Nsmai lsna kîndă mi lîndă 

Es dintpe nopi apzindă 

Uli sspide npin zvbpele 

Îmnpatalsi gemîndă, 

Elă aleapgs npin odae: 

Mintea li i s'a anpinsă; 

Fpsntea-i apde ?n fokă nestinsă 

Ili o nds de Brnae 

Ileste okii s'aă destinsă 

— 0 Bizanye ponitoape! 

Dape-ami siaua, suentpslă meă, 

Întpo zi s» fii al meă 

K3 ale tale dlui feuioape, 

Flopi ve kadă din kspksbeă! 

Dap, o soapt ne'mnskatv! 

N notă zzlzlă sv'lă atingă, 

Uli ka sisele se stingă 

Dslai snepange ue m» 'mbalv 

Ii ks fokslă lopă ms 'nuingă!&
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Întp'a zilei dslui albege 

Ye npin ămbpe stprbrts 

O feuioaps ansps 

Stpzlăuindă de fpămssepe. 

Maxomet o ksnosks. 

Astr 5mbpt gpanioasz 

Faga sa wi a desBslită, 

Ilin lsmin” a stpelauită 

Ka nlaneta padioasz 

Ye 'ntpe nopi a prsspită. 

— Bino, dslue 'nkinsipe? 

Stpig tînzps "'mwzpată 

De săsnine înekată, 

Bino, Bisă de fepiuipe, 

Ve-a mea siaw ai tspbspală? 

— 0 dopinur pizstoape, 

Moxamet! de s'a "'mulinită 

De o dat a mi nepită 

Ka snă felgspă de ninsoape 

Ye de ane s'a losită.“ 

— Ieapz siea mea dopinus 

Nămai ss mi-o îmnlineskă ! 

Totă ue "m Biag» eă isbeskă 

Ileapr ks a mea fiinu»! 

Lămea n'oiă s'o momteneskă.* 

2
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— De amopelă uelă de sine, 

Fsgi, tpsfame domnitopă! 

El; e tapbspslă iseopă | 

Ye adanv ks săsnine 

Întpistatală măpitopă !* 

— Ye ziut, smbpr pizotoape. 

Fzp» dinsslă ue ap sta? - 

Iassepea nă apă konla; 

Poa n'ap lsui ne floape, 

Niui szpisă ne bsza ta. 

S faui altopa nlwiepe, 

Fipulă giemei yi-apă sdpobi, 

Apmonia ap linsi, 

Ii ne-a lsmilopă dspepe 

Desnepanua apă pnji!“ 

— Nentpă giant-yi uri-apmonie 

Tă desnoi, ăuizi, sdpobemti 

Opi ue n lsme întilnenmti, 

Ii te "mbeni kz băkspie 

Din săsnine omeneurti |... 

— Bino, snt nzlsuipe! — 

Maxomet a penetată 

De sssnine înekată, — 

Bino, sisă de fepiuipe 

Ue-a mea Biapb-ai lspbăpală !&
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Dap feuioapa gpanioas 

De odat a desnpată 

Asifelă ka snă Bisă nlohksiă ; 
Uli o bpazdr lsminoas 
Den dinsa s'a pozată, 

IL 

Ileste mapea ve snsmeazs 
Tpeve palzlă sîngepată 
Uli se snapue ?'nfspiată ; 
Bală ne gală înmtiinpeazz 
Kr Bizanuzlă s'a luată. 

Kostantină?, ko gapdr mikz 
Se Isnta ne snă pemnaptă ; 
De ne koifăli ssă uelă snaptă 
Ilikztspi de sînge nik 
Ii ne spală Isi se "mnaptă. 

Soapele annsne 'n mape 
Sb snă nopă întănekosă 
Uli pssfaus gpaniosă 
It o dale sspătape 
[lpslă bpaslsi sndosă.
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Akzm nămai prmrsese 

Nini snă omă din gapda sa; 

Bpasslă singspă se Iata 

Dap kiap snada-i se fpinsese 

Ii akm moaptea îmi kiema. 

„Ye ? stpiga în pzivuipe 

Îmnvpatlă Kostantină, 

A5 n este Bp'snă kpemtină 

ka sz-mi dee o losipe, 

S3 ms skane de-auestă kină 2% 

Dap de-odatz ”] îmnpesoap'v 

Doi kapi "lă zzpeskă; 

Ieste dînsslă trbrpeskă; 

Din niuioape îl; doboapr 

Ii kă snada 'lă bskzueskă. 

Tpuii iîntps npin setate: 

'Tepopismslă pesnîndeskă ; 

Sfapm» opi ue întilneskă; 

Illi ?n a lopă kpădelitate 

Nimikă nămai npenzeskă, 

Kolo, tînzpa feuioap”, 

Es sină albă mi deseslită 

Hli kă nepelă desnletită 

Dintp'snă bpauă în altzl; sboap” 

Îl»n” ue moape în sfipmită.
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Kolo, măma tinepiks, 
Ilpofanat» in Bazap, 
Bede kpsntslă Ianisiapă 
Ilîntevele. kz-i desniks 
„Kă tziosslă se Xangiapă. 

Maxomet mepge "nainte 
La nalatz "mn'spoteskă; 
laniujapii 'l-însoyeskă ; 
ileste stpade de mopminte 
Ilamii Izi se pwizueskă, 

Kîndă de odat» elă zspemte 
Kiapă în noaptz la nalată. 
Ilpe feuioapa ue-a isată ; 
lammakă negps înszlemte 
Kinălă ei uelg întpistată ; 

Monile-i sîntă Îmnuzite, 
Okii ei Iskpsm'wtopi, 
Sinii ei singepstopi ; 
IIli kosiwele-i axpite 
Le skslda în Iekpzmiopi, 

— Bino, dzlue mkinzipe ! 

Stpigs jsnele 'mnspată 
La pedepea-i tspbspată. 

Bino, sisă de fepiuipe 
We-a mea piapv-ai iăpbspată 1%
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Dap fantasma ulîng»toape 

În fammakă-i s'a "nexlită 

Ii ne-snă abspă aspilă 

A sbspată stpolăuitoape 

În etepslă înflopită. 

ora. ! Supe Imăpipe mi îukpedinuape tpadssemă pendspile spmstoape 
din istopia avwestei memopabile zile, kape se aflz în istopia eB5- - 
Isi de mizlokă a lzi Burette, Duman, Gai-Vardin wi Magin. (na- 
gina 449. t. 3.) 

„+.Konstantin stpigs: Biktopie! dap Isstinian fs pznită de o 
stgeats la mînz mi se îndpent$ kstpe o kopabie kz ss se lege. 

„Ile ănde gîndemii sz te petpagi? Îlă întpebs îmnzpatală. — 
„We kalea se Dsmnezeă a deskisă Tspuilopă.“ Pssnanse genoBe- 
zălă mi se dăse în Ilepa. Toni genoBezii îlă spmaps. „Aide, zise 
Konstantin, ss isnpraimă a ne faue dalopia!“ Biptstea înksnjs- 
panilopă nînr aisnsi pinsse lokzlă zidzpilopă pante din toate nrp- 
uile de tsnzpi; dap nsmspslă înksnjsprtopilopă epa de 50 opi 
mui mape. La Bedepea gpenilopă, deskăpagiaui npin denzptapea 
genoeezilopă, Tăpsii înseapk» -ală tpeilea asallă. Ontsnpezese eni- 
uepi se înveapkr st oksne snă tspnă; ală nossnpezenelea isba- 
temte mi înfige aise snă stindapdă otomană; toate snzpispile se 
kotponeskă de Tspui... Gpesii se petpagă supe Santa Sofia, Is- 
sîndă tspimslă însingstopilopă. Konstantină, ka sz-i îmbrpbzteze 
npin essemalzlă să, se npzBrlewie ks kiui-Ba piteji în gspa «ei 
mai mapi snsptăpi: se lsnt akolo ka nă leă; dzpims opi ue în- 
tilnemte wi se skaldx în sîngele stă uri în sîngele nekpedinuio- 
uiilopă. | 

Lîngs elă Fpansesko de Tolede întpese ne Azile; ka o aksi- 
În se fspîms npadu sa, ks aiokălă wi kk sngiile. Teofilă Maleo- 
logă stpigt: mai bine st mopă de kită sz tpreskă! wi se apsn- 
ks întpe neamisi, &nde se fase neBszali. Honstantină prmssese 
singăpă în niuioape. „We? zise el ks dspepe, ns este nini snă 
kpemtină ka sz mr skane de nsuina Bia ue-mi prmîne ?,.,« Ii 
îndatz doi tăpui îi desnike kanstă ks snadele lopă, urul.
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VIII. 

„ANA, ȘI ARAPULU, 
Aj „fi       

Ei! auelă apană 

Negps wi bszată 
Il; k solzi ne kană, 

Yisnită de Bepsată, 

ănde'lă gezi smblindă, 

Nă mai noni pizendă. | 

IHase galioane 

La Epzila săsă 

Mapfs de kokoane 

Ilentps milioane 

Tăpuii aă adzsă.
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Ana jsnv floape 

De la Filinei 

Bine pîzztoape 

Ka o sepbztoape 

La Bpsila ?n skei. 

lap auelă apană 

Negps mi bszată 

- Uli kă solzi ne kană 

Uisnită de szpsală, 

K5 msstapa poass, 

Zise: ue tpămoas»! 

n. 

Noantea neste salspi 

Se Isa din sbopă; 

Tpistele kasalspi 

Pzssna ne malspi 

Kntene de dopă. 

Ana tinepikz 

Nenuetată nlînmea, 

UUi "ntp'o lsntpiuik's 

Dslaea fpsmănrikz 

Dsnmpea tpeuea. 

„Ans, Animoapr, 

„Kpinimop nkenîndă, 

„Ilasepe ue sboapz 

„Lli ssbt apinioap» 

„Ilăne kanslă biendă,
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„Pămens fetiws 

„Ka snă tpandafipă, 

„K5 mik găpinr, 

»K5 lsng's kosiys. 

„Kosius de fipă; 

»0! sino ks 'mine 
„Săltanz sv'mi fă: 

„Am sapaiăpi nline 
»D'aspă wi psbine ; 

„Poabe natps mii!+ 

Ana nă'i pzsnsnse ; 

Însz senkins ; 

Lâna n nopi S'asksnse, 

esa se kufsnse; 

&nda bolbops. 

lap auelă apană 

Negpă mi bszată. 
INi kă solzi nis kană, 

“isnită de Bpsată, 

Zise: ue nvkată! 

-.î9090650e-
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x. 

NALDE= 

„0, Benini la psg'zuisne, 

Kpedinuiowmilopă isbigi! 

Kwui msăltă pă e înkz 'n lsme, 

Mslui sînt înks priroigi!%1 

Neste Bpzssa domnitoape 

Asifeliă kînt snă msegină; 

Ilasepile kobitoape 

Îl& îngîas k'ană săsnină. 

Noantea 'noatr ne uetate; 

Bîntălă ssfl» mzepindă ; 

&pl» anele tsphate; 

Kade nloaea snsmegîndă. 

Dap npin noante mi făptsns
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Nimte smbpe se stpekopă, 

Uli, tokste, se adsn» 

Întp'snă lokă întpistztopă. - 
Fslgepslă k'o sie paz 
Ilepnăemte nintpe nopi: 

Tens ; faue s» se Bazs 

Ilpeoyi tspsi konsnipstopi. 
ănii intpz 'ntp'o geamie ; 
Algii ne la nopui nsndeskă; 
Algii uintpe sijolie, 

Ilintpe apbopi prtsueskă. 
Dap îndats ue s'adsns 
&nă mexă? mape le Bopbi: 
„»Maxometă ne îmnpesns 

Ilentpă lege a mapi!: 
Ile a sîngelsi kîmnie 
Nos oaste a nikată 

Uli giaspslă ks upgie 
Fpăntea iap a pdikată. 

Asts noante, nintpe Bise, 

Îngepală Ii Maxometg, 
"Se apats mi îmi zise: 

„Fiiă alt mapelăi Ilpofetă! 
»De-ui Isa mai msltă în lime 
„Ii npe tponă, ne Solimană, 
„Ba nepi ală Bostps nsme 

„Din nvmîntală Ii Osmană!« 
Asifelă zise ks mspipe 
Messagepslă uelă uepeskă,
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0, disinv "nkinsipe! 

O, minsne! ms tpezeskă! 

mbpa dle mi fpsmoass 

Ktpe mine se zita; 

lap ne fawa-i lsminoass 

Dalbe lakpimi pzăpa. 

Ile uepeaska-i uingtoape 

Mii de paze stprlsueaă; 

Dor snlendide-apinioape 

Dalue n noante skinteeaă. 

Lakpimele îuri asknde; 

Apinele-a desfkată, 

Iili'n etepală ne nstpsnde 

Ilpin flopi de-aspă s'a nepdslă.* 

Asifelă mexzlă le gopberute. 

Toyi imamii* aă stpigată: 

„Maxomet ne nopănueimte; 

Nadimaxs-i kondzmnată 1% 

Illi ne sesele koBoape 

Ei în xop se 'nsiîpteskă, 

Uli kz apii de tepoape: 

&pls, salte, dengseskă,4 

II. 

O femee konepils 

În geamie a intpată, - 

Iopămbikz prtzuity 

Ye 'ntpe sltspi a nikată,
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Toyi imamii ks tepoape 

Iloapts mina la xangepiă; 

lap xansma, gînditoape, 

Nalus okii ksipe uepă. 
— »N'aBeni temepe, le ziue 
[5 plasă dslue feuiopeskă, 
Ksui eă n'amă Benită aiue 
Ilaea Boastpr ss prneskă! 
Tpaislă meă ne asts Isme 

Iîns epi epa "nflopită, 

Kmui snă omă kă mîndpă nzme 
Ms isbea, epa isbită; 

Astezi alta "mn'bpsyemte 

Ile-auestă ssfletă Skimbztopă ; 
Psbsnapea îmi zimbemte 

Kz ăpgie mi amopă. 

Dap snă fiiă ue amă în lsme 
Ms onpemte-a-mi pzsbsna ; 

Snsnegi dak» ne-ală ses nume 
Kpima mamei apă nika?« 
— Însz uine exti ts? snăne ? 
O întpeabs snă imamă. 
ine inima-ui pensne? 

E giaspă, saă mssslman; ?4 
— Naidea... o essilatz.... 
Ms deskonepă... 8 zitagi!... 

Este-o kpimr, dap leptatz 

Kwipe oi, disini bzpbayi! 
Velă ue tpebse ss moOapr 
Este mapele. gizipă....«
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Ziue ; pwlălă se koboapt 

De ne nrpălă el de fipă. 

— 0, snlendidr tinepensv! 

O, minsne!* toi stpiga, 

Kai o pap fpimăsewe 

Înflopemte fapa sa. 

Iizps 'm ealpi pizztoape 

Pîspa ne sins-i albă, 

K3mă se Bapss ne ninsoape 

Fokzlă soapelsi uelă dalbă. 

Oki-i aă auea dslueaur 

A feuioapelopă uepenuti 

Ye npomită în ueea Biag% 

Ssfletelopă zitejenuti, 

— 0, minsne! mexslă ziue. 

Eaiv îngepulă uepeskă — 

Ms npespm's nîn' aiue... 

Elă e... ns ms amrgeskă!* 

Dap xanîma se 'nsrlemte 

În fammaka-i pizstopă 

Faga-i dslue stprlăvente 

Ka o stea ue nepe m nopă. 

— &nă konilă ns monmtenemte, 

Zise snslă din imami, 

Kpima kape osîndeuite 

Ne nzpinnii măsălmani!* 

Ea apsnks ne koBoape 

Salba ei de diamanlă 

15
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Ye Isui ka flopi de soupe 

Ilpin etepslă d'adamantă. 
Anoi, ka snă nisă de noanie 

Ea în &mbpr disnspea, 

Ale Bijzliei moante 

Înks'n noante s'aăzea. 

KI. 

Kaikuii, genini la mas! 

Biaga-i dălue nentpă noi! 

Gpijile ue ne-alyi anass 

N aă lakpsmi nentps goi! 

ei ue dops-i îmnpesoap 

Gpijele ue-i înkonjoaps 

Nz snsnă mikmopimea lopă? 

&nslă uepe assuie, 

Alislă, nsme glopiosă: 

Dops-i tpists nebsnie 

Întp'o inim» de josă! 

Dslue este-a tpeue 'n lsme 

Libepă mi neatipnată; 

Dap mslui noptă snă mîndp nsme; 

Illtimă mai msltă de snă bogată 
Kape-apă da kiapă aezujie, 

Libeptate kiapă apă da, 

Kaikuii ka noi sz fie 

La Bizipă-Axmet-nama. 

Toni la tine se înkins 

De te faue ss pomeinti; 

Lămea este înkz nlinz 

2
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De- oameni ue desnpemăenuti! 

Dap, ue Biama ue-a sv fie! 

&nde-albslă Abdslax ? 

Nebsneaska li mîndpie 

Ne înfpsnte, ne Alax 

Nas iea napte nisi o dats . 

L'ale noastpe desfvispi; 

Dsue _Biag petipats, 

Ilpadz kpădei întpistopi. 

Asie noante elă se dsue 

Ks sizipslă, npetskstă, 

Kztpe alba Isi uea dslue 

K5 kaikălă uelă vokată. 

Satpazanslsi. îi nlaue: 

Asta este snă fasopă: 

Dap aueasta nă ne faue 

Sr-lă spîmă, npe ziditopă!« 

Astfel; la o mas mape 

Kaikuii k&aînta. 

— Abdălax! kaikă'n mape 1% 

Oape-uine îi stpiga. 

IV. 

Bmbpele mislepioase 

Se koboapr ne Bosfopă; 

Balspi dălui mi apgintoase 

Lăna Baps» dintp'snă nopă. 

Balspile snsmegînde - 

Ssb ală stelei bpiă de fokă, 
%
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Skatspă koamele pszînde 

Uli ne faga mspei jokă. 

Malspile kolopate 

De sepaizspi mi gpodini 

Mipz "n &ndele snsmate 

Milioane de Ismini. 

Întp'o sesels gprdinz 

Mii de nasspi ksntw'n flopi; 

Balslă dslue se îngîns 

K5 n'sskapii sisztopi. 

Azpele fprgesele 

Iloapts eselă din gpdini 

&nă npofemă de siopele 

Flopi de dafini wi de kpini. 

Totă ponenmte ui îmbat 

Simyuspile omenemti: 

Kpezi k» giaga-i tpansnoplals 

În kimniile vepennii. 

Dap în &mbpa &nopă malăpi, 

Lougs snă mspeuă stlamă, 

Amienta, jskîndă ne salspi, 

&nă kaikă mi ănă Bislamă. 

Eat o smbps se stpekoapr 

Ii s'anponie de mală; 

Intps 'n Basslă kape sboapr 

Beselă legznată de-znă Bal. 

„Abdslax! de ms sei dzze 

Ilinipe nalspi senztosă,
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Kwtps alba mea vea dslue, 

Dayi-oiă ssflels-mi Boiosă ! 

Kolo snde înflopemte 

Dafinzlă desfztstopă, 

În sepaislă ue albemte, 

Ile uelă mal; înkîntztopă ; 

ănde kiosks-uri moae 'n mape 

A li skapr de nopfipă, 

E uelă pisă de desfztape, 

Dsluea mea kz nzpă de fipă!* 

Asifelă satpazanslă snăne 

Kaikuislzi Uokată 

lap kaikslă se ssnsne 

Bîntălsi ue a trkstă. 

Lana nalidr disnape 

Dsns siplslă snzi mală; 

Bînislă geme 'n denzpiape, 

Bine *n fpăntea ănzi Bală. 

Stelele skinteetoape 

Iintpe nopi aksmă luueskă; 

Balspile nlingtoape 

Se ftak& mapi mi se albeskă. 

lap kaikslă e denapte: 

Elă aleapgr gpauiosă; 

Ili se *'nklinz de o napte 

Tpasă de Bsls-i flătsposă. 

„Kaikuiă! te sit» bine: 

Bintslă geme ne Bostupă!
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Bijzlia zpls, sine ; 

Balzlă este "nmslztopă !« 

— Mai nsnină el ne-amzgemte 

De kită omală kspzi demă 

Inima we ne sdpobeuute, 

Bispa ue-i înkpedingwmă ! 

Ns mai înmelată ne mine? 
N'ai sdpobită săfletslă me&? 
O! dap eats moaptea-pi Bine; 

Poagste Isi Dămnezeă 1« 

Ziue: lsna dn msnte 

Lăue înks sn$ minată 

li pegapss ne-a lopă fpante 
&nă topentă de fokă nlkstă. 
Abdslax atănui koboaps 
De ne kană tspbans-i opeă, 
IIli o koams gzibioaps 
Pip» ne sinzlă seg. 
— Naide!... o, fii-mi bsns!,.. 
Yepă ieptape... te izbeskă!...« 
— Den» kpims, mi minuisn» ?,.. 
Mopi!.. Ed ns te mai Boeskă !« 

Ziue; tpage o sănans 

Yen kaik; a fostă fokată ; 

Basă 'noats nlină de ans, 

Uli săb snde-a desnvpată, 
Ea apsnkz o ktape: 

Bede ue sizipă nepindă; 

2
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Anoi singăpv disnape 

În topentală de apgintă. 

Dap nă Basă sosemte ?n dals: 

Hoaptr natpă măsslmani; 

Skanr alba înekat» ; 

Skonvtopii sînt imami, 

3 

NOTA. ! Astfelă sint gopbele ue maginslă kints ne minapele de sinus opi 
ne zi. 

2 llexă, saă maxă; npeotă mai mape, Bivdikz tsplă. 
3 Imamă: non ispkă. 
1 Sînt uiai mslte kKlase saă opdine de depBimi, dans deosebitele fene 

ue a lsată peligisnea măsălmans: depBimi splztopi mi depeimi 
denusitopi; uei întiiă se adsnr mi ăpls nînr kadă de ostenealr; 
sei-alui joakz îngîptindăse îmupejspă anii ne lingr alyii.
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HIAL,' 

Magik» fpsmoasz ka o sssenipe 
Din nivkate timnspi în netepiuipe; 

Dslue ka snă sisă 
Ye în fantslă zilei bate n apinioape 
Hi S'asîntr dslue kwtpe mîndpslă soape, 

Kwtpe Ilapadisă ; 

Dpags, Bolsntoass, ka mapmspa dzlue 
Ye o szpstape de amopă npodsue 

Ile-ală feuioapei sină ; 

Ilspz ka lumina ue kă pbsfenape 
Stelele de aspă skatsp npe mape 

Ieste palzlă lină ;
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Nsmat astfelă noate sm aneui idee 

Kîtă de-amwgitoape este o femee 

Ye ne-auestă Bosfopă, 

Ile aueste malspi gepzi mi npofsmate 

A5 adesă, la kaps-i peselă înjgate 

Bisele de-amopă! 

Ksmă o floape smslsz din a el gpzdinr 

i-a mvstpată npofsmslă ue-asea ne tălnin”, 

Ilale ei kslopi; 

Asifelă ală et ssfletă înkr pesnîndeite 

Poa ue în uepspi faue de 'nflopermte 

Snlendidele flopi. 

Snlendidă este bpis-i; faua ei e dslue; 

Ilzpă-i ue în Balspi bzltioape lsue, 

Kade pizriopă; 

Okii ei albastpii aă o kzstape 

De o zolsntate anlinz de 'mtpistape 

Ye înszfl' amopă. 

Ns 'ntpebani de peapr-i; eă nă 8 BOiă snsne. 

Îngepii noetiui aă Bp'o namisne ? 

Stelele de fokă, 

Bisele de aspă, ue ne înkonjoapr, 

Dpaga fepiuipe ue etepus sboapz, 

Ilotă sr aib' snă lokă?
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II. 

Întpto seaps lin» ea peni k& mine 
Ile Bosfops-albastps ue kă dălui lsmine 

Lăna-lă noleea. 

&nă kaikă ne noapts penede npin galspi. 
Albe minepale, kioskăpi, dalbe malspi 

Lîngs noi fsgea, 

În ipuepea nonnei dsluele-azpele 

Mpmspaă în nzpălă bvlioapei mele; 

Stelele nlwsii 

Pvepsaă ne malpi Balspi de Imine 

IIli fopmaă fantastiui snlendide gpsdine 

Kă-ale lopă skîntii. 

Balslă geme dslue ssb o koasts Bepde 
&nde nintpe dafini snă sepaiă se nepde 

Ks-ale zi. lămini; 

&nde mii de nasepi kă-ale lopă konueple 

Fakă ka sw peszne Bepzile demepte, 

Magive gpsdini 

Kaikuis 'n noante Bapsz kite odats 

Jlpin a li kKîntape inima *ntpistalb 

Săsninîndă de-amopă.... 

2
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„Omsle! pzpîns miseps "njositz! 

&mbp» ne'nueleass ka a ta spsite 

Ile-astă nsmîntă de dopă! 

Ilentps ue amesteui ks-aste dzlui konuepte 

Kîntspile tale nalide, demepte? 

Soapta-ui. ne mzmîntă 

Este de a nlinge dsnz Bisspi ane, 

IUi ks-a ta wspînz ss xprneunti, sspmane ! 

Bepmii în mopmîntă! 

Las dap st kînte, misep» fentăp»! 

Last dap ss kînte tainika nalsp»! 

Yine-a imitată 

Mspmspa ue las» dsluele-aspele 

Postsuîndă npe mape dalbe aiopele 

K3 '&nă spălată 7% 

—„0 noete ! "mi zise alba kzIstoape, 

Mssika natspei este-amzgitoape : 

Ssnetă-i uepeskă 

Ne îussflz ksntspi ue tă zigi demepte; 

Dap ale natxpei magiue konvepte 

+ Ne ne măluvmeskă.
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Apla le kslege mi le kspsuenmte 

K nătepea sakpz ue-omslă momtenemte 

De la Dsmnezeă. 

Flopile nepdzte n epbspi lsminoase, 

Kîndă le faui băkete n sînt mai fpsmoase ? 

Snsne, dpagslă meă ?% 

Astfelă îmi psnande... E npiseamă ne mape 

Flupile de aspă ue k'o sspstape 

Lăna prsnîndea, 

Uli npin kape-aueasts jsns bslsioapr, 

Ka o floape de-aspă, ka o Stelimoapr 

Dslue se nepdea. 

Ea, ka kîndă giuise ksgetele mele, 
K'5, înklins okii, dalbe siopele, 

Psmenindă &mopă. 

O isbeamă ka siaga, kîndă augaste niagb 
Ne s'apatr înks alinz de dalueag» Ă 

S 

Ilin de amopă. 

II. 

Eă pisamă fepiue. Alba mîndpsliuz 
Skztspa de paze Besela-i kosigs, 

Ka ună sală sn&mosă | 

Ye tpekîndă ne snde ipemspr ssb soape; 

Saă ka kpinălă tînspă ue ssb Iskprmioape 

Tpemsp' amoposă. 

a
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— „ine cut tă, dpagr, tă ue?n zile pele 

Îmi anapi în smbpa lakpimelopă mele, 

Lili ka posfouepi 

Favi s» 'ntinepeaskv inima-mi sdpobits 

Uli ms "mbegi din gpa-ui dălue înflopitz 

De dslui sspstrpi ? 

Ilopui în oki-ui poz, &nde tinepele, 

We îmbats dălue kăgetele mele; 

Hopui ne sinimopă 

Posa npimwBepei Biewei ue se dsue; 

Ilopui ne a ta kosius snlendidz mi dslue 

Bisele-mi de-amopă!& 

La aueste gopbe, uneste alba-i faus 

Ilspnsps uepeasks kade, se psfaus 

“m Balăpi pznilopi. 

—„Eă sîntă ideals- ui ; vepă-i ală meă mipe... 

Dalba-mi lokzinqys este întp'o gîndipe, 

Ka o por n flopi.“ 

— Daks ai în săfletă înks bsnwtate, 

Lass-m'a kglege posele poate 

Ile gspiga ta? 

Bino de ms 'mbat» kz â ta isbipe, 

Bisă de tinepege mi de fepiaipel... 

Bin” a m» 'nkînta!*
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XI. 

CHIOLEAR. 

—G3iD— 

O, oi, ue nposkpie o peapz ingpatr 

ILli înk' o dopigi! 

0, soi, ue p'atpists o klims 'ngienatr, 

Boi kîui ssfepini! 

Benigi ks snepanus ne-aueste Bepzi malspi, 

Edemă gpaniosă! 

Aiui totă e libepă, ka dalbele alpi 

Ile-oueanslă fpsmosă. 

Ile aueste epză lokspi e nămai mpipe: 

Tipanslă abjektă, 

IIli sklaszlă ue geme în nefepiuipe 

Însilz pesnektă. 

me
re
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Aiui totă se namte din Boea uepeasks 

E mape, dinină; 

lap totă ue nxpuede din mîna-omeneasks 

E misepă, meskină. 

Ax! apta e moapts!... dap este în lsme 

Vega mai fpumosă 

Ka aste demepte ue ns aă nisi năme, 

[li mai maiestosă ? 

Snlendide imagini, mspene nalate 

Ye okii psneskă; 

Aiui sînt aueste demepte kspate 

Ye-etepnă înflopeskă. 

Ye mint ămans npetinde sspzeask 

Snă temnls mai demnă, 

Mai mape, mai snlendidă, ka bolta vepeasks 

A astsi edenă? | 

Ii sine npetinde npin moptele fene 

Ss fi imitată 

Iloetika, iea, disina mîndpeue 

Ye okii îmbată; 

Kălopile ieuei ama sapiînde 

Ye tpekă ka npin sisă? 

Magia auestopă demepispi pizznde, 

Disină napadisă? 

Aiue tabloslă fepiue s'snemte 

Ka fsmală de flopi, 
16 . |
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Is monte de Balspi ue 'mbatz, prnemte 

Toni simyi-apzstopi, 

A Boastp» domnie, o apte fpmoase! 

- N este aui; 

Mîndpegea auestopă gptdini maiestoase 

Br faue-a nvli! 

Flopini mi întindeni a Boastpv lsmins 

Ile-angsă 'nipistată; 
La uei ue snlendoapea natspei, stpsinv, 

Na i-a fepmekală! 

Ama mspitopslă ue anii-mlvdie, 

Sdpobilă, abvistă, 

Fepiue- i kindă gede snă sisă de jsnie 

Ssasă unii nlskată. 

LE 

[le-o koastz, pizsnd» ue Bescls-mi nepde 

Iliuiops 'n Boşfopă, 

Anape npin dafini, ks kpenitets-i pepde, 

&nă kioskă ponitopă. . 

În noalele sale se snapge în Balăpi 

Kpentzlă snsmosă 

În kape se mipt kz gepzile-i malspi, 

Koketă, Bolsntosă, 

Iama-Bapaiktapslă* akolo se las 

La moi desmepdvpi 

IIli zii dspepea, a lsmei mipeass 

I(ă pevi sspatvpi. 

a
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O ssts de lamne penaps» lsmins 

În kiosks-"nflopită, 
Ile kape maslinzlă ui miptală se mklinz 

Boiosă bzlsmită, 

Akolo 'n gprdint fpsmoasele sklaBe 

Iipin dafini albeskă 

Ka flopile de-azpă, nlvkate, suage, 

Ye "n kitpi 'nflopeskă. 

LLLĂ 

O napte din sklaze în kioskă stpolsuemte 

Ka fokălă kăpală 

Ye snlendida lin în flopi pvsnînd. mte 

Ne salslă snsmată. 

Dap uine npekspms a lopă desmepdape 

[li kîntekală lopă ? 

De odats prsăns aueasts 'kîntape 

Ne latzlă Bosfopă: 

„Ilintpe ezlslă fepei tele 

Amă Bozată snă fokă uepeskă: 

Doi oki dslui ka do stele 

Ye se fpîngă ne Biopele 

Uli în por stprlăueskă! 

Dos koame bslvioape 

Ye ne sină-i se sdpubeskă; 

Gpauioase apinioape 
+
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Iloleite 'n tokă de soape 

Ye în noante skînteeskă. 

De-atanni gisălă sienei mele 

Bine dslue piz»topă, 

Tintpe mbpe, nintpe stele, 

Hintp'snă pîă de Iskpimele, 

Uli ms 'mbats de amopă. 

Lana dslue se p'rdiks 

Ile Bosfopslă adopmită ; 

Dopmi, fpsmoast xanîmiks! 

Dopmi, uepeasks nzsspiks! 

Dopmi ssb langs-ui aspită! 

Vela kwpsi ewmti isbitz 

Asis noante ga sosi, 

IIli ne alba li pobitz 

Din npinsoapea-i înflopits 

Ba skna saă pa măpi!« 

Kîntapea ue lasz aueste dlui moante 

„De tinspă amopă, 

Se stinge ks "nuetălă denapte în noante 

Ile latslă Bosfopă. 

Ilpin gpsna de sklase giplandz săaev 

A astzi xapems, 

Lăuea npin mîndpege o tînsps sklaes 

ănă pisă din edenă, 

Epa tanopita la kape se 'mkinr 

Bzipînzlă Bezipă;
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Fpsmoas» ka salslă ue "m noaute lsminr 

Ssb manta-i de fipă. 

—Elă este!“ îuri zise fpămoasa xanim» 

Ks nspă Bolsntosă; 

lap alba ei fpsnte se "'nklins ne mins 

Bisindă amoposă. 

— Bezipslă!... stpigaps timidele sklape. 

Hama Papaiktap 

Ilpin albele sklage ks gene ssase 

Ksta ne Gilfap. 

Uepkeza-i spide, se 'nkins ioksls 

La sekislă Bezipă; 

Elă mîna-i întinde uri geselă stpste 

Kosiua-i de fipă. 

— 0 dslue îpsmoas»! tă napi întpislals 

Saă e m'amngeskă? 

Ai ts ep'o dopinyz ue inima-ui kats, 

Sr-ui-o "ndenlineskă ? 

Dap fie aucasta kiapă suenlpală ue lsue 

În mînz de axă, 

Ba îi îmnlinits, 0 dpaga mea dslue! 

Îui jspă ne Alaxă! 

— N5, doamne isbite! et nu-să întpistat, 

Pzsnsnde Gilfap. 

Uli alba ci mînv se joakz distpats 

Ile skimns-i xangiapă. 

Paueste ksBinte &mbpoasa li fa 

| Peîntinepi 

Ssb mina vepkezei ue fpsntea-i pslaub 

Ili medă-a sopbi:
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— Fpămoass konils! nă-yi este în tipe 
Kită eă te isbeskă! 

Dap ewti tz fepiue de aueasts isbipe, 
O ssfletă uepeskă ?« 

— Fepiue! fepiue!“ amanta-i pbsn&nde 
&mopă pămenindă ; 

Ii 'n mînile-i albe ea fana-i asksnde 
Ii tase gîndindă. 

“"Pambepa pesănv ssb mina nopoas 

A &nopă eănzui; 
lap danus "nflopemte giplanda Boioas 

A sklaBelopă dlui, 
BrzsP-ani Bp'0 datz ne faga Isuioasr 

A Beselei mrpi 
Kîndă soapele Bapss o nloae-apgintoasz 

De dlui szpstzpi; 
Kzmă skînteie dălue aueste suane 

Topente de fokă ? 

Ama ne tanete fpumoasele sklaze 
În dangzpi se jokă. 

Ulepbetslă uels dzlue în kăne-aspite 
Se Bapsr snimală 

Uli ambpslă essals ssh bsze 'flopite 
&nă fsmă npofemată, 

Ilpofămzlă uelă dslue de flopi de-iasomie 
De dafini, de mipui, 

[ts-a sepei pekoape, ks sîntălă- ue-adie 
În nepii flopiui, 

Uli mzsika, danuală, ui Iskszlă uelă mape 
Wen kioskă s'apsta, 

o
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Înkîntv, îmbatv nebsna-adsnape 

Ye limea sita, 

IV. 

Eap noantea nzpuede ne kale 'nflopits 

De stele uepemtt 

Li nape stpinz la totă ue-agilr 

Ile fii-omeneuti, 

Frklia de aspă se leagens înkr 

He latzlă Posfopă; 

He spms disnape ssb fpsntea de stiukz 

Ilepdsts în nopă. 

„Aszi-tă denapte o săpdr stpigape 

În snanislă smbposă, 

Ka zpletă de sîntspi ue 'nalgys ne mape 

8nă sală fspiosă ? 

Asksli» ? nă este gemînda fspisnz 

Ne mspile-adînui; 

Niui dginii fantastiui ue 'n noante s'adsns 

Ssb negpele stinui; 

Ei sînt eniuepii!... ne negpele stpade 

În pîndupi se mauipă, 

Ii nleakz s'ataue, sz apdv, ss npade 

La sekislă ezipă. 

vV. 

În kioskă sspb»toapea îmbat», anpinde 

Ne dinnsitopi,
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li moalea nlvuepe ne ziaga lopă tinde 
Apina-i de flopi. 

Dap gapda Alban» de-afap Bestente 

Ile sekizlă ostamă 
K oastea pebelz apmat' okolemte 

Mspeuslă lokamă. 
L'aueast» Bestipe sepaizlă pesănz 

„De ginete-amapi, 
De sgomotă de: apme ue fakă de detsns 

Fiepomi-eniseapi. 
—»55 taks tambspa! mi poabele mele 

Sz ăpue ?n xapemă! 
Tă, dălue konilz! dz=mi apmele gpele 

Ka sv ne botemă!« 
El ziue, s'apmeaz», sbpet a ei fpănte 

Ii sinz-i de flopi, 
Ili esz ks gapda în noante s "nfpznte 

Ile *mupesspstopi. 
Auei ue ne dinsslă poeskă ss-lă konjoape 

S'abată la- nmiîntă 
Hli săb ale sale gigantiui niuioape 

Gzseskă znă mopmîntă. 
„Hama Bapaiktape!... pEBaps' amapi nlîngepi, 

Kui tpebzi ss mopi!... 
Dv-mi alba ta sklasz kă nlete de îngepi, 

I% găpa de flopi!... 
Ea-mi este izbit!“ Ama îi Bopbemle 

Bnă jsne-eniuiapă; 
lap Hama axde, ipesape, nvlemte 

Uli geme amapă.
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Se 'nispn» în kioskă-i la alba-i fpmoasz 

Ye-amteants nlîngîndă. 

—„Gilfapo! îi zive k'o sopbr fiepoas 

Btpînzlă gemindă, 

Îmi jăpi ne npofetslă mi ne-a ta Biaus 

K» n'ai amrgilă ? 

Dap sklaca-i pzsnsnde k'o mîndp» dălueags: 

„Eă nă te-amă izbit 

Elă Bapss snă pohknetă, ans? o lsmins; 

Anpinde-auelă lokă 

IUi "mdat» disnape ks alba kadîn 

În Balspi de fokă. 

——...72> d <otecere— 

NOTA. ! Anestă săgetă este ks totală istopikă, Ssltan-Selim fs detponată 
de noni mi de enisepi mi apsnkată în înkisoape, nentpu k7 Boise 
s3 pegenepeze natpia sa. Dap Bapaiktapă-nama de la Pămuiskă, 
amikă kpedinuiosă ală ai Selim, xotspi ss nse din noă ne tponă 
ne stsninălă sză. Pdikîndă o oaste mape sine as&npa Konstan- 
tinonolei, mi îninge npe pebeli; auestiea îns% săgpămr ne Selim 
în înkisoape; asemine soapte a85 mi Măstafa. Dă aucasta Max= 
măd, tatzlă Ssltanslsi de astzzi, fs nămită nadiuax de Kwtpe în- 
Bingstopală Bapaiktapă; snpe peksnomtinur Ssltanzlă îl frks Sa- 
tpazan, Însz elă ăits datopiile sale kwtpe natpie mi kzzz kă to- 
islă întp'o Biaut păminoast mi moale: în lokă de a se oksna de 
tpebile statălzi, îui metpeuea zilele mi nonuile ks o sklasz fps- 
moass. Enivepii se peBoltapy din noă. Bapaiktapală aoziudă kw 
n5-i mai nioate însinge, xotspi ss meapgr îmnpesns k3 obiektală 
dpagostei sale, ne kape ns Boea sr-lă ady kvzindă în mînile pe- 
belilopă; dete fokă elă singspă kioskalzi în kape se afla, wi apse 
kă dînsa îmupesnr. Se zine ks a doa zi s'aă aflaiă kadanpele 
lopă apse mi îmbpzuimate în lokală avela.
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SII. 

OATANZA, 

— CB 

Soapele se skalds ?n alba Ilponontide 

Ka ănă globă de fokă;: 
[le-ale mspei Balăpi, Besele, snlendide, 

- Pazele-i se jokă, 

Uli în ii topente de-azpă ui N5Pn5p'5 

Bapsz dălui kslopi 

de se Bapieaz» ne sspfaga azsp'5 
Uli se snapgă în flopi. 

Basslă meă ne mape, înkwpkată de Bele, 

Făge legată; 

Ms 'nipeueamă ks delfini uri k pendsnele 
Ile Bostopală lată.
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La o anv dslue! unde se adsns 

Albele femei, 

Basslă nostps sboaps, întpe soape, ns, 

mbpe mi skintei. 

Dap Kaikălă intps dăns lina mape 

Întp'snă pîsnopă 

Penede ka iaua, ka o spstape 

Dalue de amopă. 

De o dat» oki-mi Bzdă ne o kîmnie 

Ilintpe nomimopi 

- Albe odalisue ue kă bskspie 

Se nepdeas npin flopi. 

Bass-mi se onpemte. E& kobopă ne malspi 

Ile ssb kinapomi, 

&nde-o odalisks îmi mipa în Balzpi 

Okii ei fokoruj, 

Altele npeăpms neste salea sepde: 

Fistspii ue sbopă 

I” ale lopă snepange kape "m nlînsă se nepde 

IIli ka dopslă lopă. 

Altele "n taliue ne-apkspi uoleite 

Tpekă ks-ai lopă eănsul: 

Ilpin fanmakă skinteie nlete aspite 

IIli-okii lopă uei dslui. 

Mai Bszziă akolo nimte dpagi feuioape 

Soapta le-a adesă. 

&na e fpsmoas» ka o fepiuipe 

Kape-a înuetală. 

—„Bino de npisemte, zise ks zimbipe, 

ănă fpămosă uvhată !«
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Ziue, mi-mi apatz o xanîms alb 

Ilintpe nomimopi, 

Kape n mînăuige îmnletea o salbs 

De săage flopi. 
Eă vzăiă npin vls-i albioapa-i faus 

UP okii Ivkp'smoui, 
Hletele-i pzzsnde ue Boiosă pesta 

Zetipii ăndouri. 

Ed pozăiă în oki-i mi ne-a ei g5pius 

Paislă Bolsntosă. 

lap ne sinz-i fpagedă, nlină de bskspie, 

Mai Bvzăsemă eă 

Biaua, kămă Iuise în konilzpie 

Ssfletslzi meă. 

MI. 

Lăna papse Balspi limnezi, posteyale 

Ileste pismopă; 

Ale noastpe Base, eselă legnate, 

| Ie sspfanv sbopă. 
Ssb kaikă ks mease Bîsle axpoase 

&ndele msgeshkă. 

Tpeue xanîmika, kg gene fpsmoase; 

Staă mi o npigeskă. 

La lswina stelei, ea înklinv dălue 

Kanslă ei, Bisindă; 

lap ne alba-i fa» lakpima stpolue 

Gpaviosă nikindă, 

>
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Dsnv noi anpoane vele dpagi fenioape 

Bing întp'altă kaikă. 

Dsnv ptă în mape Basele ămoape 

&ndele desnikă, 

Ne 'nispnvmă în noante ne a mspei fans 

Kz-albii îngepami. 

Latele lopă nlete ue n întă se prsfaus 

Folfze dprgrlaui, 

Besela Optanza zise pizvloape: 

„Emti nepvbdotopă! 

Bpei S'ajsngi kaikălă? kazui noate-o floape, 

Fioape de Bosfopă? 

Albele nebzne pisept Boioase 

De simipea mea. 

Ale Isnei Balspi Bii mi apgintoase 

Ilpeste noi kwdea. 

Alba xanîmikz ue înmelesese 

Kită a fostă nlvkată, 

La lsnina stelei întpedeskisese 

Bl ?n flopi kssstă. 

Basslă ei mai izte sboaps neste snde 

&ndele smpgindă: 

Iintpe smbpa sepei kîndă mi kîndă s'asksnde 

Mape kîndă mi kîndă. 

Anoi sts ne alpi nîns ue sosewmte 

Basslă meă uelă mikă, 

Ii îndat» alztă eap» se sdpobemte 

| Ssb ală ei kaikă. 

Dslue fepiuipe!... Basslă meă atinge 

Basslă ei fegosă.
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Aspea-i desfaue Bvlzlă ue înuinge 

[lsp-i Bolsntosă. 
Fama-i desevlils ue la Ing lsue 

Mi se apsia, 

Ssb a mea kstape ue-o swpătz dslue, 
Se îmnăpnăpa, 

Mina-i mik smzlge din a ei kosige 

Dos dalbe flopi; 
Le spsls dslue ks a ei g5piut 

De mai mslie opi; 
Anoi mi le-apsnks kă neîngpijipe 

Far întăpnîndă. 
lap kaiks-i sbspa ka o nblăgipe 

&uda însnsmîndă, 
— Ax! se flopi fpzmoase! Sipig'auea fetikz 

Ye atilă iăbeskă! 
Dagi-mi mie sna, uea mai mîndpslik»! 

Bislele s'onpeskă. 

NL. 

Dap Kailcslă sboapz kz avea izhil 
Kîndă noi ne onpimă. 

În demeptă ne mapea kă-aspă înflopits 

Okii poivuimă! 

Lana se asksnde dem sn sipfă de stînkz; 

Yepslă se ămbpea ; 

Askăltamă în noante.... o isuepe-adînkz 
Ileste tot; domnea. 

—„ănde pei a mepge ?* kaikuis-mi ziue, 
— Ilotă sz-ui o snsnă e?
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Opi &nde mi-i dsue, numai sînt fepiue 

| Lonvtapală meg! 

Dsm'akolo snde alba xanîmik» 

Ape-ală ei xapemă 

S mal B»dă în okii mi ne a ei gspikz 
Daluele Edemă!« 

— Vine o ksnoanmte ? zise ks dslueays 

Lonztapslă meg, 

»Dpaga mea Optanz»! ox! îşi jspă ne siaus 
Ili ne Dsmnezeă ! 

Jăpă ne fpămssenea-ui snlendid» mi dslue, 
Ile-ale ei komopi, 

He a ta npivipe ue în lakpimi Iue 
Ile ală tză sină de flopi! 

Ilentps fanta asta, nepfidy fetiu» 

Îmi Boiă psbăna, 

Uli ks nolsntate pămena-yi găpius 

O Bois sspsla !& 

nora. ! Anele dlui-ksnoskate, vele din Espona desnpe kape este Bopba avi, săb nsme de keat-xane, este-o iipeămblape fpsmoasx anpoa- ne de lonstantinonole, ne mapginile &nsi pîă ka ans dalae ue se Bapst în mape. Alkolo în toate Binepile femeile tspue se dskă wi pesăfls aepslă kzpată. Siprinii, kpemmtinii, bipbani mui femei notă st vipksle npin gpanele avele_de femei întpe kape sînt de toate Klasele sovietzpii măsălmane. În stpbrtopile asele se pz- neskă okii kzlztopslzi npin digepsitatea kostsmelopă, fpsmăsepea femeilopă mi nostatea lskpalzi.



CAICELANEE, 
Lui 6, S,., poetulii, 

  

Omagiu de amicie si stima, 

17
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Bin”, pegina mea isbitv! 

Bapka mea e azpits; 

IVintpe uele lalte Base 

Ea lsuemte ka snă kpină; 

Ioapdele sînt de mwvtase, 

Belele-i sînt de satină. 

&nde pei eă te Boiă dsue: 
Dap askslt», dpagz dslue, 

Ilentps npenălă msnuei mele 

Ns soiă suentps de "mn»pată, 
Niui kopoana ta de stele; 
Yi snă fpagedă swpatală. 

II. 

Ile snda axpit de skinteioase stele 

Sasînts bapka lină; 

O xopr piz»toape de line aspele 
Se joak» mi pesfayz kosiga dpagei mele 

Ii sinslă ei de kpină. 

Kolo săsnins galslă ssb malspi semznate 
Ks kioskzpi de nopfipă; 

Kolo delfinslă saliz în jokspi prsfeuate 
He sndele însinse k bpîspi kolopate 

De paze dslui de fipă. 
3
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Ii uepală, mi nemîntală, ui snda fspz nsnte 

IPalwtpi toate sbopă: 

Hi steaoa uea de azpă se leagzns npe msnte 

Dap dsluea mea fpsmoasz askănde alba-i fpsnte 

În sins-mi apztopă, — 

Ii kă o Bopbs dpagr, k'o tinspr m&stpape 
Îmi ziue gpauiosă : 

„K5 măltă este mai dslue a noastpz posfruâpe 
De kilă auele fokspi ue skintee npe mape, 

O dpagală meă fpsmosă! 

Ea ziue mi săsnins, mi doz Ikpimele 

Se skspr tpemxpîndă 

Ilpe ale fenei sale flopi dpagi mi pămenele 
Ye tpemspr Boioase ka flopile de stele 

Ilpe palslă mspei blindă, 

Dap ka ss 'mnakă săsninălă ue dălue pstsermte 
” În sins-i delikată, | 

Pzdikă îndat» Bvlslă ue fama ei mbpemte 
Ii ne tambspa d'aspă ue mîndpa mea isbemte 

Eă astfel; am kîntată: 

„Poa tînsp» stprlsue 

În albastpi-ui okimopi, - 

O fpsmoasa mea uea dle 

Hltepge-auele Ikprmiopi. 

2
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Bintală sepei pwsnîndemte 

&n5 npot&mă îmbolswmită; 
Balslă mspei măpmspeiute 
Ii se stinge adopmită. 

Yepslă semnată de stele 

Kăpr ?n aspă neste als... 
Las, dpaga siepei mele 

S» beaă nlinss-gi Bipginală.« 

Awa kîntam npe mape wi alba mea fpsmoass 
Ie bpaus-mi adopmea 

Illontind ks prsfsuape: o noante dprostoass 
Onpemte sbopz-ni dălue ne limea uea BOi0as7, 

Ile fepiuipea mea! 

NI. 

Lonstape! noantea sine 
Dans dealspi fsmegindă: 
Ia o salb» de psbine 

Lăna tpeve lsminindg. 

Lonwtape! mînz bine! 

Balzlă geme snămegiîndă, 

Uli e opa kind; sssnine 
Omslă Bapsz Iskprmindg.... 

Mepoi snpe stinka negăpoasr 

&nde sue snă ualată, 

&nde dăluea mea fpsmoass 

Ilinge nlînge ne 'nuetată.«
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IV. 

Îui în bapka mea Boioasz 
Bin”, o tînsps fpămoas, 
Albz floape din Edenă 
K3 kosige de ebenă. 

— Ds-mz dslue lsnstape 

&nde stelele de fokă 
Ka o moale pssfsyape 
Kz albastpe flopi se jokă. 

[li în siaga kape sboap» 

Eă gi-oiă fi o sopioapz.“ 

— Te Boiă daue kg nlzuepe 
Dak» tă "mi frovdseunti. 
De akum, Pa mea sedepe 
Ss nleui okii, sz ponteuti.“ 

lap konila uea izbit 

A pomită ka sn gpenată, 

Ii sfioasz mi zimits 

Oki 'n sins-i a nlekată. 

D'atsnui alba konilius 

Its oki dslui mi apzvtopt 
Ii ks mipe ne kosius 
De la sius-i îmi dz flopt, 

2
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V. 

COMPATIMIRE, 

„Niui papa fpsmsseus ve inima-mi penewmte 
Niui zilele ue sboaps de kind ns te am zbpilă 
O dslue Mexpsbik»! nimika ns goneimte 
Imaginea ta dpag din ssflets-mi ponită ! 

[sui î emmti idealălă ue-am ksstată ne lsme 
Ks sissele "nflopite în Bia "mi ai nspstă, 
IUi 'm paza fpămaseni-ui, în dsluele tă n&me, 
IUi vuepslă mi nwmîntslă mi giaya am nepdstă. 

T emti, o dslue fepmekă ală sisspilopă mele! 
Întiia mi din spms fiinuz ue adopă, 

IIli anii mei de aksma ne lakpoinile tele 

O dslue dpagr, sbopă!...& 

Astfel neste lina mape 

În Kaiks-i făgtopă, 

K o dslue săsninape 

Kînt &nă jsne tpekstopă. 

Dap kolo manele malspi 
Întpe Bepzii sikomopi, 

dude-snă kioskă se mip» "n Balăpi, 

Întpe stele mi 'ntpe flopi;
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O femee se 'ntpesede 
Ilpin katass-i zagpzBilă 
Ka o stea ue se npesede 
Întp'snă piă apgintsită. 

Ea îmi skoase din kosigr 

Dor flopi ue svpatt 

Ii ks alba-i mînzmigs 

În kaikă le apsnk$. 

VI. 

Illtii is mîndps konilikz 
Ientpz kape bizlbizli 
Gpagioasa nsspik 

Kînts ?n flopi la Kandili? 

E ssngipe mi nzltsus, 

Albz ka snă kpinimopă, 
Ialids ka o stele 

Ye se skalds în Bostopă. 

Ssb fokoasa ei kstape 

Flopile îmboboueskă, 

Ii ne negspoasa mape 

&ndele se aspeskă! 

Asifelă piaga mea înipistats, 

Lonwtape! a *nflopită 

De kînd bpsnimoapa fag 
K dălseags 'mi a zimbită. 

2
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la mea inim» se dsue 
&nde kint» bislbizli 
Ilenips dpaga mea vea dslue, 
În gpvdini la Kandili. 

VIU. 

Naszi ta auele Balspi 
Josă în stînk» săsninîndă ? 
Ksipe uele negpe malspi 
Da-ne, dpags, mai kspîndă. 

lap îs, daluea mea îsbits! 

Lass ne gspiua ta 
Sz uitesk a ta spsits, 

Oape ne Bom îneka?« 

VIN. 

Ileste snda aspits 
Ye adoapme ks măpmspă, 

Ileste bpazda înflopit 
În gpsdina de azăpă ; 
Ns Bezi, mspi lonvtape! 
Iintpe smbpe snă kaikă ? 
Ileste smeda-i kspape 

Kpini ini poze se desnikă!,.. 

Lonstape! de mi-i due 
Kipe dpaga siegi-mi dslue 

Îui Boiă da o bspksmoapv 
It ankopa de tonază,
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Ye ka nasepea 5moap 

Sboaps seselă ne Bogază. 

IX. 

Săapele-aspele se leagzn Boioase 

Ipin seselzlă Bosfopă, 

Ye tpexepală de delfini kă apini apgintoase 
În pamspe de aspă se sapss ne Bosfopă. 

În ămbpa ue domnemte ne lsmea adopmits 
Stelsue pztzuite skintee ne'nuetată 

Ka xopa aspits . 
A siselopă ue sboaps ne-snă ssfletă întpistată. 

Tuepea este-adînks: niui tpista mandolinw 
Niui nasepe-amopats, niui nlinsu-ănsi makală, 
Nimik nz tpbspase a sepei nave linz 

Abia ănă zefipă dale se leagns ne-snă Bală, 

Alsnui fps peste p»ssn% "n denzptape 

Ile Bosfopslă uelă lină 
O montz de lonatz m'o tînsp» kîntape 
Ile apinele sepei Insa uaestă săsnină: 

„Ax! sboaps dela mine, snepangs 'nmelvtoape! 
Din kăna-ui înflopit» că nă ms mai xpzneskă ; 
Din kpsda desnepanus, ală mopuei negp soape 

Akăma Bienzeskă!
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Te ds mi amzgemte 6 inims isbit 
Ye-adoapme legznat» de tinepe nlzuepi 
Uli skălsps assnps-i apina-i aspits... 
lap eă oiă pese Biapa în Isngile-mi dspepi. 

&nă mipă de szfepinue a fostă a mea jănie: 
O zi fpămoass ?n Bia» nă nouiă Ss nămopă eă: 
Singpstatea tpists kiapă din konilvpie 
S'a amezată ks lakpsni la ksnatiislă meg, 

IUi nimeni ns k&noamte dăpepta ue m'a bate! 
Sssninele-mi amape ne Bîntspi a sbăpată; 
Uli lakpwmile mele în pîspi tspbspate 

K% sînge aă nikată!...« 

Dap Baszlă se asksnde npin mapea adopmity 
În ămbpa &năi mală 

Uli kîntekslă se stinge ne-o lakpims sdpobits... 
Zefipslă dslue-ală sepei se leagens ne-snă sală. 

X. 

Te întspns, lonstape, 

Ile Bosfopslă tspbspată, 

Iivui la dpaga mea kiemape 

Mindpa mea s'a apziată! 

Iap îs, nalidz lmins, 
ÎnBelemute- ui fpăntea 'n nopă! 

Bîntă, te skoals mi desbinz 

Balspile din Bosfopă! 
Li
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Balspi penezi mi tspbate! 

Fpsntea alb prdikagi ! 

Ili 'm abisele snsmate 

Bapka noastpr ksfendaui! 

XI. 

Steaoa sepilopă pesape 

Illi se leagznz ne mală. 

Sizi, o jsne lonsiape, 

Kolo 'n smbpa uelzi mală. 

Sr B»dă alba xspioaps, 

Dslue floape din Eden, 

K brlae genimoaps 

Ii ks okii de Eben, 

Se Brd aspslă ue luue 

Ileste kpeuz-i nepimopă, 

Singspa komoaps dzlue 

Singspă aspă ue adopă. 

XII. 

Eats stinka uea tokatp 

&nde 'n sepi de desftvpi 

Posineam k5 bapka mat 

Flopile auestei mspi. 

Stelele ka alis dats 

Skalds spmele "n Bostopă,
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Ii ne salspi legnat 
Pide line nintpe nopă. 

Îns dăluea mea fpămoasz 

N5 mai ese neste mală 
Kîndă în paza apgintoass 

Bapka-mi lsnek» ne sală. 

Kwui ne anii siepei sale 

Moaptea apinile-a "atinsă 

Illi de-atsnui ne-albastpa kale 
Bskspia mea s'a stinsă. 

XIII, 

Kolo unde se înklins 
Sikomopală ne mopmîntă 
Întp” a stelelopă lsmins, 
Dslue legznată de sîntă; 

&nde'n linele sepate 
Se asde kite-snă gală 

Sssninîndă ks golsntate 

Sb &mbposslă sepde mală; 

Akolo, o lonsiape! 

Du-mw dă-ms de-i nztea 
Kui akolo k 'ntpistape 
Ssb a mopuei legwnape 
Doapme dalue dpaga mea!“
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XIV. 

ELIA. 

— E opa kind lelifielă îuri moae în alăpi 

Kosiga de -fipă. 

Bii tg, o stpeine, snpe uele sepzi malspi 

Ks kioskă de nopfipă 2% 

— Ultii îs, lonvtape, o insslz Bepde, 

Edenă bvlszmită, 

Ye n Balspi de snm mi Maspă îmi nepde 

_ Iliuiopz "nflopită ? 

Akolo mflopemte fpumoasa mea dslue, 

&nă sisă penitopă!. 

Akolo în noante eă Boiă a mz dsue 

În Bass-ui ămopă.* 

— Sîntă inssle mslte ue m mapea snămoast 

Ilpin ămbpr zepemnli; - 

Dap snăne-mi ksmă este aueastz fpsmoass 

De kape-mi gopbenuti ?* 

—„Hentpă aste mrndpaliks 

Bislbislă kîntz dălue 'n flopi, 

IUi snă flztspe prdik» 

Gpauioasele-apiniopi.., 

>



271 
ÎI, 

“epală mi-a fkstă mipaz 
Din fpsmoumi-i okimopi; 

Dimineaya kz-a sa paz» 

&nge dalui-i nepimopi....« 

— Amieants, stpine! îmi e kănoshkat!,..& 
IUi seselă smopă | 

Kz aspea dslue, în noantea ipksts 

la Besels-i sbopă.



 
 

1$
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I. 

LUi V. ALESSANDRI, 

——35 43 —— 

T5, din a kzpsi lip» s'esals etepnă mi lină 
&nă kîntă săană mi dalae ka femslă dsne kpină ; 
T5, ue kîndă lami ne xapns-ui o mins fsgvtoape, 
Tpagi gpauiile ?n x0pr mi joakz pizvtoape; 
Tă ue înisînui ka fepmekă npin kontală tnă nlekstă 
Bei snsne mie oape, de ue tă ai tmkată? 

Amă aszită ks lipa Issîndă-o la o napte, 
În kipmzipea wspei ai fi lsîndă tu napte; 
Hz nzpssindă etepslă ks stele semwnală, 
În nslbepea apxisei is kanslă ai nlekată, 
Bpmiîndă maluimei lsmei ue kpede din sekime 
K+ fspz nostă ns este în Biagv niui ană bine! 
Napă fi mai bine îns%, înalte Apxigapă ! 
De kîtă s5 nsi ne kale ală natpiei gpeă kapă, 

-.
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La tine la momie, npin Bi desfstutoape, 
S'apzyi a ta nztepe ne uepbi wii kenpioape? 

Ii dak nă ewti mewtepă la apma de Bînată, 
Sz npinză ks ndimoapa nzikăgele din sală? 

Dap ns, isbite fpate!... ts ai o datopie 
Fpămoasm, snts, sakps, snpe dăluea noesie... 
De-aueea kripe uvlă-pi "nainte ss te-asînui. 
De kîlă ss fii ministps, mai bine e ss kînui. 
&nă kontekă ue esnpim o "nalt ksgelape 
Distemte-o lege not ue tpeue în sitape. 
Ye-yi nas» dak znii întp'altă felă se gîndeskă 
În uepkală de "ntănepekă în kape se gwseskă, 

la sbopală tză în sekoli ks mszele ămoape 
Ii de upin' apxisci te uitepge ne niuioape. 
la lipa ta de axpă de poze semwnats; 
la-ni flsepslă d'iopiă wi kînts ink” o dats: 
Îmbats-ne de fămală săagci noezii, 
Ie kîndă ambiniomii Biseazs la domnii! 
Ns este niui snă bine a fi în lsme mape: 
Înaltală apbopă kade Pa Bîntalsi ssflape; 
În Bipfălă "naltei stînue ue-mi nepde fpăntea 'n”nopă 
Ns naskă mai niui odat» săape mîndpe flopi. 

1850, 

0-03 d co-terere—
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-Ze 

LA 9 DAMA ROMANA, 

—— pa 

T5 Bpei st'yi snsnă, o dpags, de ue ns te isboskă? 
Ei bine! ms askaltz mi afls ue gîndeskă : 
Eniti jns mi fpămoass ka poza ue "nflopeuite 
Uli okizlă tisă ne mine ka soape ms 'nkvlzeute : 
lap fpsntea ta se nleakz ssb gînds-gi amoposă 
Ka kpinslă npimweepei în sîntslă kolduposă. 
Ile bsza-yi pămeioaps, tpekîndă a ta 'ssflape, 
Întp'snă npofsmă de poze îmi ia a sa Skimbape; 
Dap kîndă totă snzi kîtă neamală îui e stpoluitopă 
Amops-ntoapue kanzlă ui fsge pizvtopă. 

Ns; bolta semznats kă stele Iuitoape, 
Uli Balea 'nksnsnats kg flopi mipositoape, 
În kape ksp5 dslue snă nlingstopă: nipuă 
N5 aă atita fepmekă kită. ape sinzlă iză;
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IIli fpantea mea I+sînd'o ne-o floape gpavioasz, 
Ns simte solsntatea ve simte kîndă se lasz 
Ile bza-ui npofsmat»; dap daka siă aiui 
Grseskă nimte momipe la nentspi k& nangliui, 
Kapi mi adukă aminte în kasa ntpinyeaskz 
De-snă bielă nebsnă ks nene mi kpăue "mnvpsteask» 
Ye ne fuea ss pidemă, ui pidă înk de mopă.... 
Amopslă dap se "ntoapue mi sboapr pizstopă. 

Sz te isbeskă, o doamne! dap inima ti-i geke 
Uli nsmai egoismală mîngie-a ta zpeke. 
Ax! ssfletală tă, dpags, ssb Bzls-i gpauiosă 
S'asksnde ka snă epme la kpinslă uelă fpsmosă. 
Ilatpiotismă, siptste, ulenînds kugetape, 
Sîntă nimte simyeminte ue inima-ui u ape. 
O fopm analog» ea, dpagz, de-apă asea 
Apă fi ks nlete albe wi dinuii "apă kdea. 
Ama te ede însw ală meg tinspă amopă, 
Uli de aueea, dpagz, elă sboap» piztopă. 

Apsnk' a ta npisipe ne-o inim» 5skatr 
Ye egoism 'nkide mi desnepapea *mbatz, 
[le-o inimz se-i msi» ka snă mopmintă fioposă 
La totă ue este nobilă nlskală ui geneposă; 
Aueea Ba 'nyelege kîndă nopbeiuii în lsme 
De azpă, de kopdele, de titlspi mi de nxme, 
Eă soiă o sale pepde ka inimioapa mea, 
HI o floape gpavioas s» nlekă kanslă ne ea: 
II! akolo Pa mea Haps, Bisîndă în tzuepe, 
S'adopmă ne sină-i dslue, d'amopă wi de nlvuepe,.
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Dap tz pei aspă, titlapi; mi tînvps-mi amopă 
La sănetslă monedei, s'asînts pizstopă. 

T5 kpezi întp'o doktpinz bstpînz mi tpeksts: 
Fatala întimnlape e a Ismei npespsits, 
Uli inima-ni ăskatz s% 'neue-a ei dspepi, 
Se dv, în desnepapea-i, nivuîndelopă nlsuepi. 
Emti mîndpz ne-a ta kale de pegi a fi spmatr 
Dap tot odats înss mîndpia-ui e kvlkats; 
K'zui întîlnemti în kale-pi mi npeoui asiligi 
IUi fiiuele Isi Ilafos ks nepii desnletiui, 
L'a kzpopa Bedepe al me tînspă amopă 
Skipbită întoapue kanzlă mi sboapr pizstopă. 

De pei s-mi fii isbitr, Bin' kzipe uwpmslă Bieper 
În kape totă e dslue ka pisslă linepenei. 
Ii akolo, o dpaga, atită te Boiă isbi, 
Kită pîzlă de nlzuepe in kalea i s'apă onpi 
Uli stelele în snaiă apă fi totă golsntoase. 
La ale gspei mele montipi apmonioase. 
Dap sai! a ta gîndipe ne kiîndă eă îni sopbeskă 
S'asîntr dn titlăpi ue sisele- pr prneskă, 
IIPamopzlă mes, o dpags, is gezi, S'aBînis, sboapx, 
Pizîndă de bvipînewea ve inima-gi konjoaps. 

1851.



  

LECEe
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Lana doapme gpanioasz 

Ileste poze neste kpini; 

lap i, dsluea mea fpsmoass, 

Emti demteants mi săsniui! 

Dopmi, fpsmoass koniliyr, 

Dopmi mi nz n:ai sssnina, 

IUi ms las» ne g&pius 

Poza ta a-pi sspsta. 

N. 

Konts, dpags filomiuz, 

Ilpelangemte somnală ei! 

lap ts, nalids lsnius, 

Tpeui ssb nopii ue mal gpei! 

K'zul în alea inflopite — 

Dalue, mndps nlaiă d'Edeni — 

Doapme dsluea mea isbits 

Ez kosiye de ebenă! 

MI. 

Întp'aueasts dambprBloapr 

Kape ?n ueays sa "naslită, 

Napi szată o kzsăuioap» 

Ks koloane de gpanită ?
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Akolo că m» poiă daue, 

Akolo eă Bois 's» sbopă, 
Uli ne sinzlă ei uelă dălue 
Dslue legznală s» mopă!... 

IV. 

Balspi de poze, m'porpitape, 
Pispi de. axpă wi de bpiliantă, - 
Zioa pwBapsr frpv muetape 
Din kopns-i seselă de amapantă; 

Soapele dslue mi Isminosă 
În totă d'azna o ss 'nkzizeask'z 
Uli Kîmnslă Bepde o ss "nflopeaskz 
Uli o s» fie uepală fpmosă : 

lap că ka fpsnza ue "ngolbinemte 
Din zi în noante fpantea înklină, 
Illi alg mes safletă peue, stprină, 
Ns mai adoapy, nă mai dopemte!
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PLOPULU. 

Eă aseamă snă nlonă de pale 

Bepde ka snă sm'pndelă; 

Tpekstopii, stîndă ne kale, 

Însepaă kwiiudă la el; 

Îns «apna a Benilă 

Illonzlă meă s'a pestejită! 

Dak npinpălă ue domnemte 
Apă fi pată a mi-l skimba 

ile kopona ue lusemte 

Ka o stea în fpsntea sa; 

E în skimbă n ami fi dală 

Illonslă meă uc s'a zskată! 

Bîpfs-i neste stînui nletoase 
De denapte îlă pedeamă, 

IIli "nontîndă npin sui pînoase 

Dsns elă m» îndpentamă, 

Dak tînzpa domniuv 

Ilonzlă meă apă fi uepată 

Dinds-mi dăluea ci gspiuz 

De tpei opi s» o szpală; 

Niui atenui mami fi dală 

Illonzls mez ue sta sskată! 

—— (0 î—-
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VI. 

COPILULU. 

Întpto seapr kolo *n sale 
Singspelă eă ms jskamă ; 
IIli ks foi de noptokale 
Dsns îlstpi alepgamă. 

Ssb o saluie nletoasz 
'3nde pislă se nlingea, 
O konils gpauioass 
Flopi în noals kslegea, 

IValbs-i sină kudea &uioape 
Iete Isngi de abanosă, 
Asifelă kopbală ne ninsoape 
Las» apinile ?n josg. 

Dap fpsmoasa koniligz 
Flopi din noala el mi a dată 
Ii prsspi de ne gspiu 
Întp'snă fpapedă sspatată.



  

287 
— 

De atsnvi ne flopiuele 
Flatapil se joakx, sbopă; 
K' mai mzltă ks psmspele 
N5 mai tspbspă nauea lopă; 

Îns» nasea nentps mine 

De atsnui s'a tspbspată; 

Sins-mi saltz în săsunine ; 

Lakpemi pspsi neînuetată. 

EDER
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IV, . 

CANTECE SI SARUTARI 

la xapna de aspă, noetsle Jsne, 
Ii konts kzui oki-mi de lakpimi sîntă nlini: 
Eă nentpă aueasta ne fpsnte-ni Boiă nsne 

Giplande de kpini!« 

— În dap is sei năne, konilv kăpats, 
Ile fpsnte-mi ksnsne: eă totă Boiă mspi; 
Kui poa nă noate ne floapea sskats 

A 0 'ntinepil—« 

— Ia xapna-ni de aspă mi f» sz prssne 
Ilalatală avesta de blinde kîntspi; 
E5 nentpă aueasta ne fpănte-ni Boiă nsne 
Giplandz "nflopits de dzlui s»patzpi !« 

Atnse sr iaks konila '1£ păga 
Dap mîndpală ei dalue mi noantea kinta. 

1846. 

08: Pt 3950 508 fite



VII. 

PANDURULU. 

Mindpi-opă îi stelele'n paig? 
Mindpe flopile ne alaiă! 

Îns ka apmele inele 

Ns Ineskă niui flopi, niui stele? 

Bin" la mine, poiniuele 

"Ka St-yi daă apmele mele 
Apme mîndpe de nandspă | 
K5 apgintă jspă îmnpejzpă. 

* . * 

Tă la bpiă de le-i năpta 
Seapa kolca sei afla 

Hi konila mîndpalis , 
Îui ga da flopi din kosig 
kagetrpi din inimioap» 

Sepst%pi din găpiuoaps,. 
19
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Kîndă nwgîns 'n kale-o tpeue 
Kanslă n'o ss ni s» nleve; 

lap tatapii de opă seni, 

De ksmsa de apă întilni 

S'opă npefaue kz adsnă 

Flopi în eapnv ne kztană. 

Maliz nlose 'n auestă lokă! 

Dap ns-i nloae ve podemte 

Yi e nloaie ue-ofilemte 

illi din oki se pzsnîndeute 

Tpists lakpims de fokă! 

Kîtă ks okislă se zzpente, 

Kiîtă ks gîndală s'okolemte, 

&nde pomznamă tpvewte, 

Msi konile, msi” bodius, 

Nini npănks ?n mnikslius. 

Inima mi e seakz; 

Tpais-mi este gpeă: 

lap ts zaui în teaks 

lataganslă meă!
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Mal lapm» S'aszită ! 

Ns-i nandăpslă ue-a senilă 

Ka ană les nebipsită. 

Yi tztapelă ue losemte 

Kanzlă ue se amilemte! 

Fpauilopă, skălaui ks toni 
Sz skonzmă weapa de xoui 

LUI în inim» stpeins, 

Ka în uele de jssinz, 

Sz-mi snslă nala de pagins! 

Inima mi e seakz; 

Tpais-mi este gpez: 

Emi akăm din teaks 

„lataganslă meă!
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Poa sepilopă ue sine 

Kpinii Stinmi a "utinepi, 
Dap nlvuepea nsimai sine 
Anii mei a 'nseseli. 

Bino, .sino, deststape, 

De alinz de alt mek dopă, 

Bino, sino, Sstpălape 

Dalue mi săasă amopă! 

o:
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XI. 

CAVALCADA. 

„Abspii ne: uapă aleapg.; 

Lana se asksnde 'n nopă; 
Las kai ?n -nasă s meapgr, 
S-ui snuiă, dpage ală, meă dopă! 
Las kaii, mîndpăli uz, 

Xr de ns m'5-i askălta, 

Kite flopi ai ne -găpiu, 
Toate le noii speta!“ 

“1. .—
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XII. 

FATA POPEI. 

De-am fi [laws sa Bezipă, 
Nam asea sileafă de fipă, 
Niul sepaislă de gpanită; 
K5 npidsopzlă aspilă; 

Niui bogate kaiuele, 

Niui eănsui npisigetopi, 

Niui xapem ks kadinele, ”. 
Niui gprdini ks sksmne flopi; 
Dap ms jspă ne npoopokă, 
“Ss mopă fsp» de nopokă! 
Am Beni la oi aiui, 

K3 o ueatz de Boiniui, 

Îlli-am fspa, fsp' de nzkâts, 
“Fata nonii din Galagi, 

Ks nspă negps wi bogată - 
Ks oki dslui mi lskpimagi!



  

XII. 

O GICITOARE. 

COPILACA. 

— Gini, als picuei mele Soape! 
Kiîmnslă se npesede oape 

În uelă uepă ka steliuroape ? 
Saă auele mîndpe stele 

Se npenvdă în flopiuele, 
Givi, o dpagslă Bieii mele 2% 

POETULU, 

— Giui, konil» 'nkîntvtoape! 
Paza se npegede oape 

Male tale bszimoape? 
Saă mika ta gupiks 
Se npenede ?n pszpiks ? 
Giui, o dslue fpsmamik» 2%
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T. 

ANDREI 

saă 

LUAREA NICOPOLULUI DE. ROMANI. 

— ia 

Lui V. Alessandri. 

Hoctală mes! 

Înainte de estita butulie de la Kzlăgzpeni, nde apmia 
Pomrneasks se înksnsnz de o fa nemspitoape. Mixai piteazală 
tpimise do mii de Pomsni, ssbt komanda Xatmanalzi &dpea sr 
bats Nikonolslă; omtipea noastps tpeks ue giaur Dsnspea: în- 
konjspb, i în mai năuină de meante ueasăpi, ăi» uotatea kz 
asaltă, 

las istopia. 

Dama mea măz» 13 sajelală auesla, mi în kîte-Ba nongi 
de nesomnă, nskă aucasts noems. 

"Pak în Ipei natpă nonui, sa tpzi ipei na!ps zile. Kă toate 
adestea, tpei natps zile de Bianu, în komnapanic kă o etepni-
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“tate de moapte, tot; este uepa, uri ial nenipă ue te pogă so 
“tinvpeinti. 

Kîtă nentps kanintele ue mw silipr sv ui o dedikă pie. 
'sîntă mai mslte: anslă este peksnormlinua nenips gpauioasele mi 
apmonioasele tale bepspi ue ms miugîe în singepziatea esils- 

“ăi meă; altală, nentpă ks noema mea îmi nape slabz,; ui pin 
ăpmape ape tpebăings de npotekyia nsmelsi tisă întp'auea fps- 
„moast Moldopv znde sîntă kănoskstă mai năuină de kîtă asto- 
pălă Isi Apgipă. O ss ms întpebi de ue este slab»? Sîntă le- 
emă, mai întîi; de toate uele alte, lenemă ka snt depeimă : 
-anoi ue Bpei? n este pră s3 lase uinepa întiia insnipauie ast- 
felă ksm sine. 

Hi-am tpimisă mai malte Bepsăpi kă destinagie de a pe- 
dea lsmina tinapălăi. Asemenea komisisne sîniă kam uiădate 
kîndă eepsspile sintă stixăpi, ka s m” Slajeskă de o peke es- 
'mpesie; dap ue pei. noetală me ? este uri sina ta: i ns ma 
skpii nimikă!... Dak ne pci npiea înkr de nlsepea de a teui- 
ti, îni îngvlzeskă k> te Boiă fave eă a skpi: kzui am de gîndă 
a-i tpimite ks aelă d'întiiă balonă, mase tomăpi de stixăpi, a- 
faps de npozs. . 

Â â tră amikă 

D. Bolintineanu. 

1951. — Pais, Oki. 6. 

AIE 38 por
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PARTEA ANTAIU. 

L 

De ue nlingi ts oape, o dslae Mapie? 
Me abspă smbpewute noioasa-yi jsnie? 
Sskalss'a poza ue epi ai ssdită, 
li 'n zimbetz-ui tînvpă azi a înflopită ? 
Hepăst-ai np'o kpăue de mpo'epitape, 
Su nasepea nepde ks mîndp» kîntape? 
Bozăt-ai p'o fals k'snă kină maj fpămosă, 
K'snă zimbetă mai tînspă, k'snă nzpă mai sndosă? 
Ionils! dap. este în lsme fetius 
K'o fas mai dălue mi mai dprgslius ; 
K5 geans mai lsngs ne sepzi okimopi 
Ye flakmpa-mi stinge în Isngi Iskpimiopi 2: 

1 

LA 

la salbs de axpă stelsya zimbente, 
Ye fantasm dzlue în noanţe albemte, 
Illi tpeue ssbt apbopi ks -nasăpi Snuopă 
Krlkîndă în nivioape nlnîndele flopi? 
Ani zise-0 stan mi blinds nzpepe 
Ye ?n nise de noante anape *n tvuepe,.
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E dluea Mapie ue-amteants m Andpei 
Ile kape "5 isbemte. ka zilele ei. 

Andpei se nopnemte, de astuzi în lgme, 
Sz-wi fak», npin upme, aepe ui năme, 

K'zui, noate Mapici s fie elă dpagă; 

Dap lmea-i uizdatz... Andpei.e swpakă. 
Andpti se nopnemte, wi uine nx lie. 

Kîui nleakz la apme, ss nă mai pesic ? 

Snpe seapz. noi zioa mai maltă npensimă ; 
Kîndă stana ne lasz, mai maltă o dopimă; 
Ama. o dspepe! Ta lopă desnzpuipe, 
Nimikă ns egal a fetii isbipe. 

În seapa aueea epa mai fpsmoasz 
De kit tot-deasna, nebsnv,-amopoass, 

- Bopbindă, fzp ss tie, ue-i sine în gîndă. 
În sipinge ue sins-i pizendă wi nlingîndă; 

IUi alba ei min kosiga-i postaus, 

Înklin ne băze-i sana ei faus; 

Sssninv ne sins-i, nekală de ofivpi, 

'L-îneaks, "'l-îmbat» de lsngi swpotpi. 

— T5 nloui, dpogăligs ?... Bai! n m isberuli!.. 
— 0 dslue Mapie! ue Bopb» spvemti? 
Fpsmoasr konils! pezi, vepălă o mtie!... 
Dap îs emti, dp»gsgv, a mea bskăpie! 

Ax! daks jănie mi niaus isbeskă, 

Isbeskă, nentpz. tine, o năme vepeskă!
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În pazele daspă ue nikz din soape, 
Eă pvză a ta fag, în poa ne floape, 
Eă Bvz ală tisă zimbelă: în vîntslă uelă blindă. 
Ssflapea ta dslue asză că ipekîndă; 

în kîntslă miepliuii vepeaSka-yi kîntape 
În Îpeam'ztală flopii, a ta stpătape! 

Dap ue ci, Mapie, pezi tă, de nopneskă, 
Mr dăk ka sv mepită ss-pi zikă: te isbeskăle 

— AX! zise konila de nliînsă înekats. 
Dap îs mepgi la moapte!... o-tatv! o tatmlk 

— La moapte, Mapie? ns, îngepslă mes: 

Ns-i moaptea de kape ms ispbapă azi eă; 
Kui moaptea e dpag, kîndă uelă ue se dsue 
E sigspă ss-l5 nlîngz o inimv dslue; 
E-o moapte mai kpăd», o ssfletă kăpată... 
E iama, e piaga, kîndă oms-i zitată 1% 

'— O mîndpelă meă dălue! ss te îndoeniti 
De stelele d'aspă ue ts le npiseruti, 
De npisigetoapea, ue kîntr'n kîmnie ; 

Dap kpede, dap kpede. în dăluea-pi Mapie!&. 

Atsnui nzspika lmina sestea. 
— Prmie senvtoass, o inima mea!“ 

— AX! dak spsita ama pisinemte 
Opi ue fepiuipe ue m Biagr-mi zimbemte, 
Ilspuede ! îl zise konila ks dopă; 
Dap kîndă te-i întoapae, o. dslue amopă! .
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În dap kta--pei ne mîndpa- ui isbitz: 
[ui piîntslă Ba geme ne niatpa-i negpils::. 
În dap întpeba-zei, o dpag» Andpei 
În dap întpeba-nei de numele ei, 
Kmui flopile Biegei op 's Bestejeasks, 
Uli oki-ui în lakpimi op s» se toneask»!...% 

II, 

- “lopănka e date... kînds: dpagile zopi 
Bopă nsne n kosige giplande de flopi, 
Bom tpoue ne giauv, mi gekea “etate 
În fokă mi în sînge, gemindă, si p'abale. 
Mixai de “ouilipe-i Ba fi măluzmită, 

Op kăm se pa "ntoapue nopokzlă kmolită ; 
Kiui opi setsuzia ne kade în mînz, 
Saă toals omţipea se faue Hepins! 
Dap noantea e Ing ui gepslă kămnlită,.. Ă 
Sz favemă sr săne naxapă aăpită! 
Kpui uine ne-a ziue, de azi întp'o Ins, 
De azi nins mîne, de-om fi îmnpesns? 
Dspepile noastpe dap ss le 'muekemă! 
Il 'ntii, nentpă naps, kă dpag,- ss 'nkinzmă€ 
E dslue, e dale ss moap nemtine 
Snpe-a uzpei sknape, mspipe, mi bine! 
Ax! uepslă axde! de kit a nepi 
ile nâtă de 'mstase, tonini din zi “n zi, 
Hii piaua tpîndasz ks lakpinii a nlinge; 
Mai bine, nepi-nom-ue kîmnslă de sînge, _ 
În kpinuene lznte ssb' fepslă nsgînă, 
Kz apinele în mînz kăn moape-znă Pomîng!=
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In kiezlă auesta, la foka! uelă mape, 
Bopbeaă kvnitanii, logindă în Naxape, 

E gepă. Lo kpimioapa ne faus kspoindă, 
Se skimb» "m ninsoape; iap steaoa tpekîndă 
În aepălă peue, Boioasz wi nlinz, 
Îneakz kîmuia de dălue lemins, 

E mijlokală nonuei. În aepă-ămbposă 
Pokstele stele sklineskă mat Biosă, 
Awa kîtă sapă kpede kw-mi dat o mimkape 
Ka s» se 'nkvizeaskv în fpigslă uelă mape. 
Ostamii la fokzpi snvlă apmele :lopă; - 
lap snii modzls ănă kîntekă de dopă; 
&nă altslă adoapme mi laxpi Biseazs, 
&nă altslă sopbemte k'snă kală ue nekeazs, 
ănă altzlă, din flsepă, sănindă ling fokă, 
Ilpisemte alvtspi alui zeue ue jokă, 

IV. 

De ve, o konils ki nvps gtlbeogă, 
Kindă togi băkspiei dai inima lopă, 
T5 nămai nleui kanslă, ini în săenipe, 
Destenui, kw dspepe, o dslue gindipe ? 
Mspipe, konile, ti noate Bisezi? 
Dap miti, o stpmane, în ue zei tx kpezi ? 
Mspipea-i lsmins; iap wei ue-o 'adoap 
Santă flătpi- de aspă ue nonyi 0 "mnpesoaps: 

20
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Bezi kolo "n lsmin» auci flstspei? 

Iepă topi kîgi s'azînt» în flakspa ei! 

Andpei! snde este a ta bskspie? . 

Wi-adsui is aminte de daluea Mapie? 
Mi-e dpagz ea înkv?... în dap te fepeuti, 
Bezi ts, Pavuestă nsme, te skimbi mi pomemţi | 

LĂ 

Blîndă, noantea înkide stzfoasele-t gene 
- Ile okiă de axpă mi tpeue a-lene, 

În pekea uetate totă nape-adopmită ; 

Abia kite-odats, nefepslă, tpezită, 
lui kolo, ne zidspi, mezindă la segepe, 
Ilpekspms npin glasă-i a nonpii teuepe, 

K5 toate auestea, se fakă npeg»tipi. 
S5 'nfpsnte. în zios giaspele-omtipr; 
Dap mste ka moaptea ue fps dăpepe 
Se 'ntinde ks 'nuetslă m'o Bia» ue nepe. 

Dap nama uetzyil, d'ai sri konjzpată, 
În somnzlă velă dslae epa kzfendată. 
Elă ns se gîndemte la lznta ue sine: 
Mai mslte mit nale Izueskă lîng sine; 
Illaizeui ani de iaz pzsboiă a spmată ; 
K& al apmelopă geamztă atită s'a dedală, 
Kz tpebse-a kpede k+ 'n nave, tzuepe, 
Elă ns întilnemte aueeaui nivuepe::
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Ama wi Băltăpală ne niskalg sskată, 
De tsnetă, de kpieruă, de nloi, îngînată, 
Mintindă opizonslă ue ?n fokă se 'neeleumte, 
Mai dalve se 'mbatz, mai lesne-apomeimte. 

Kă piu amopoass n'snă apbopă sskată, 
Ile sin-i o sklas» kenmopă-a nlekată. 
Bedeyi fapopita, kită e de fpsmoas ? 
Bsziud'o, ai ziue o floape nojoass 
Noskatr alvtspl d'znă tpănkiă sestejită, 
1e-onpemte sy paz» 3nă soape isbită. 
Ea doapme tvksiw, ăinopă konepils 
De koama-i bogat, kzîndă desaletits, 
Uli de o mapamz de albz ptuea 
Me nape o nulz alvtspi ks ea. 
Ea doapme... săflapea-l atită e de blind», 
N fps naplemală ue sînx-i pesnînds, 
Aul kpede k» niaua-i, ka fsmală de kpină 
Sa stinsă întp'snă tînzpă mi dalue săsnină, 
Dopmi! ue-nt nasz uie de Inta ue sine? 
Înalyv-se abspi de nwnsă mi săsnine ! 
Înene-se k+mnălă în senge omenesks! 
"Ve-ui nas, ue-pi nas%, imagină uepeskă ? 
Ama flătspelslă, kendă sîntslă măgenmte , 
Kindă nloaia se Baps» » kendă nopslă ip»sneute, 
S'askande în floape, mi-akolo, ponită 
D'amopă, elă adoapme Boiosă, fepiuilă, 

VI. 

“Dap uine-i feuioapa kă nepi kastanii? 
Ks gene bogate, ks oki Bepzi mi -aii
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Ye apde în lakpimi? snpinuene prtsnde 
A kzpopă kodiue în nzps-i Sasksnde? 
Ile mika-i găpius snă zimbetă senină 
S'apats mi nepe gonit; d'snă sssuină? 
Ax! uine-i feuioapa a kvpii mîndpeue 
E dslue ka sisslă goroasei jnene ? 
E oape-o femeie sat îngepă d'amopă 
Ye nlînge ne oameni mi langală lopă dopă? 
Opi uine-i feuioapa , nimikă mai fpămosă, 
Nimika mai fpagedă,. mai dpagă, amoposă: 
Ii iapr nimika ka mîndpa-i jsnie 
Nă ape snă fepmekă de melankolie! 
O floape sas» nsskăis în zi | 
Sz-mi lase miposzlă mi n seapa nepi: | 
&nă dslue imagină ve 'n sise disine,. | 
Iloetiue tpeue nekats ?n săsnine! 

E fiika Isi nama. — “Ea made. a- -lene; - 
O lakpims lin îi nik în gene; 
lap mîna ei mikv, ne fpănte-i Ipekîndă, . 
Hzpea ks goneumte snă kîpdă dalue, blîndă . | 
De tinepe zise... sopbits "n. gîndipe, 

  

Hpin lakpima-i inv, se-ngîn'o zîmbipe, 

Ile. kpemtetz-i nvpală dată dală | ei nlinsă ,. 
În aue de aspă k5 gpauie-i stpînsă. | 
O kandels apde; fămînda-i pălgoape 
Se Bapsr ne fana fpsmoasei feuioape; 
În kas» s'esals snă mîndpă miposă 
De lemne d'aloesă, ue apde fpsmosă,.
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Uli întp'o kwuzie de aspă tspnats, 
Anspăpea năne a Istpălăi fats. 

Ilspeyii odzii aui se-npvleskă 
În sksmne koBoape ne kape Izueskă 
Kemnii poditoape, dămbp'oei însepzite 
De dafini, wi kitpi kă poade-azpite, 

Anpoane de. fat», la noalele ei, 
O tirnzps poab» ks oki fpămăuci 
Stz ka sz mingte fpmoasa-i sienînz ; 
Deui ia mandolina, uni koapda sssnins 
În mînele sale mikăue , albimopi 
Ka sîntală velă dslue se tpeue ne flopi. 

„Sepătapea se desteanty 

Tpemspindă ne bsza mea; 
Ea ne tine te asteantv, 

&nde emti lsmina mea? 

„Tă emti tinepemea gîndspilopă mele; 
Anii tri întsnekă fokslă dăluei stele ; 
În lsmina feni-ni zopile nvleskă; 
Ling's-ata isbipe, nepe-opi ue isbipe; 
Soapele e peue ling'ata zîmbipe : 
Înepii, din ucppi kiapă te nismăeskă! 

„bsza mea e dălue ka snă fokă de miepe: 
Sînslă meă albemte ka ănă kpină în sepe: 
Tpandafipi ne băze-mi peuinikă înflopeskă ; 
Miptslă ns mipoase ka a mea ssflape;
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Lakpimile-mi nikz ka m'pe'rpitape; 
Lass la niuioape-yi s» le pwsnîndeskă! 

„Kzldspoase Iskprmioape 

Kăpv lină din weana mea; - 

&nde eimti, als sieni-mi soape? 

ănde euwti, inima mea!“ 

Ama kîntz poaba, dapă dsluea-i kîntape 
Adaogs-a fetii asksnsz 'ntpistape, 

— Bălbălz! Belbsls! tz ai snă sekpetă ? 
ÎI ziue aueasta ue malbăi ei nenlă 
K'o bszr-amopoasr îi ds sspztape. 

Ax! nă te asksnde! aueasts skimbape, 
Aveste lăni lakpimi, sezi t5, te-aă Bîndstă . 
Ssbi alba ta mîns tambăp! a tekată 

De kwteza zile... tă nă emi din kass; 
Ii piaua ta dălue ks somnslă te las! 
Tă nă mai akonepi în dpayi stpbotopi. 
Kosiya ta mîndps kă netpe mi flopi! 
Nimikă nă-gi mai nlaue, ui ?n sisele tele 
Aflîndă mslusmipe, peepui !ekpimele! 
O dslue Bslbsls! de ue-mi twinzemti 
Dspepile tale? ns ms mai isbemti? 
Bai! snde sînt înks auele dpari zile, 
Kndă &na mi alta, Boioase konile, 
Dopinuele noastpe kă dpagă le snsneamă 
Ii na de alta nimikă n'asksndeamă?..« 

..
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Bslbala, psnils d'o sie gndipe, 
Nasde nimika ... stpzins wontipe!.. 
Askălts ue zive!.. „O ssfletală mes! 
De ue nz siîntă oape o nasepe eă, 

Ss sbopă snpe auela ue inima-mi vepe, 
S»'l& Brdă înk'odate, ss mopă de nlvuepe! & 

Atănuea snă zîmbet fepiue mi lină 
Tpeks ma sa fpsnte gonită d'snă săsnină. 

—În ue lokă nopui gendslă, fpsmoas fetig» ? 
Ye sopbe montemte mikswa-ui găpiuz 
Ii nimene-n'asde? kzui opi ue-i monti, 

Ns5 noate sx fie, sezi i, Bslbzli, 

O psgr de noante... ax! teme-te foapte ! 
Ye ziui ts, konilz, te-ap dzue la moapte, 

S'aszs spekea eănzkalsi pă! 

Kui ns este kpims ue ?n ssfletală tă 

Se postogolemte; o kpimz-i eptats; 
Tă noyi a guide, 1 nogi totă d'odalr 

Spi ks nătepe... dap ns a ishi, 

Ili amopslă în sînăni s'a mfintă, Balbali! 

Dap uine-i auela? ue oki Bpeodat» - 
Ilpin Bslsui, fetiks, usi s Siprbats ? 
Kinmopălă wi-e sepgină de opi ue kstată 
Ka gîndslă ue înkx ns s'a esnpimată ... 
Ax! uine-i auela, fiinuv uepeasks! ” 
&pmeazs elă oape kpedinua tăpueasks ? 
E Timapiotală ală kepaia fepă
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Lăaemte "n Datalii ka făluepă 'n uepă? 
Zaimală uelă jne a krpzi albene 

Întsneks kpinslă în npima-i jsnege ? 
8nă beiă sai snă namb, &nă melă, snă snaxiă, 
Ii ksmă, nn astszi, clg înkz e pis? 
Ns; kpima ta este de ipei opi nai mape; 
Femeea adsliz totă ape skznape; 
Dap tă, pai! nimika ns e ne nemiîntă 
Ss nă te-osîndeasks îndais 'n mopmîntă ! 
Itbui... uine-o s7 lkpeazr? o kpimr ksmnlits! 
Ns; moaptea n'ajsnge s» fii osînditz! « 

VII 

Bslbzla isbemte snă jsne stprină, 
&nă omă fp de lege, snă kîne-kpostină ! 
Emindă la nlimbape ks sklanele sale, 
Bslbsla'ntilnise giaspi ma sa kale; 
Ka poabs, Boinivii o noapir ks ei 
În tabspa noastp la xatmană-Andpei. 
Au. sta, nă nsmai îi di libeptate ; 
Ba înk» dz opdină so dskr 'n uctate. 
D'atsnuea, în lakpimi se Skspă okii ei; 
D'atsnuea isbewmte ne jănele-Andpei. 

Ia pobslă ue zaye în neagpa 'nkisoape 
Ii lasz denapte gîndipea-i ss» sboape 
La uei ve isbemte ui notă a'lă zita 
Ama Bslbălika la elă ksgeta.
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»0 sînlspi! o sîntăpi k line- apinele 
Dăuegi kvipe dinsăls săsninile mele! 

lap Boi nopi ue ipeueyi st gesela stea, 
Denaple, denapte, dăuepi piaga mea!“ . 

Dap sopbele fetii prmînă sapnzăpate 

Ile bsze-i ka nimte bobige poate 

Io mik» prssp» ksndă nloaea a stată: 
Kui tenzlă, de lănis semnalzlă a dată. 

———— 06 pas
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PARTEA A DOA. 

Il. 

Boiosă aspopa în aepă zîmbindă, 
Ilgnea flopi de aspă în nzps-i d'apgintă. 

K5 pazele zilei Ali se tpezemte, 
S'suig7 togi pobii giazpi, nopănueimte, 

„da apme! la apme! Zaimi, Ispsklepi! - 
Boi Timapiogii, Azani, Eniuepi! 
La apme! la apme!... iap BOi, ălemale, 
Pzgani nentps maxslă wi ostile sale! 
Nainte Delii !... ss bats, st bat, 
Aiui tembelikzlă !... giaspslă s' apats|... 
Sz apzs fitilslă! tonuii la lokă!,. 
Odats, de dos, a tpeia opi, fokă!,..& 

Alapma se dete, toi sbopă Panspape; 
Bsipinii ui jsnii, uelg slabă mi uelă tape: 
Femeia ks npsnuii psmîne nlîngîndă ; 
lap snaima, ne spade, aleapgz pinîndă.
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N, 

Psshboislă, sipigă snii, dapă e bapbapie! 
Nă nămai atita, ui kiapă nebsnie ; 
K3 toate auestea opi kape pesboi 
În ape o intr, saă ka ss desnoi, 
Saă sr se nssipeze aueia ue ape: 
&nă mijlokă s'ajsnyemă snă uelă oape kape; 
Dap ue folosemte ks tanzlă e mată, 
K nala adoapme, ks fin a tukată? 
]pin alte mijloaue noi totă ne slăjimă 
S'ajsngemă la pellă ue atita dopimă! 
Mijloaue mai bapbapi kw ele S'apal» 
Sbt maska isbipei ue Iuda oda!s 
La sv înmvle n ali să Dmnezeă, 
Uli alyii în zpms, lsaps mepeă! 
Ss neaps -pusboislă, kui e hapbapie: 
Dap' neapz înainte auea Ivkomie 
Ye, kîndă ns apmeaz» ne oameni ka ape 
Îmnapte neninăză npiutp'o Svpătape!.. 

Mii ani se skpaps, mi aueastr-omenipe 
Nas s'afl” ne dpsms-i de înaintipe 

Pzsboizlă, îm nlaue ss kpeză k3 odatm 
O ss înueteze; dapă kîndă? ks ue ului? 
K3 jepife, ksm zise snă ekiă Atencă, 
Kz jeptfe, demni numai de znă Dmnezei. .
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III. 

Ka vele nisinăpi ue în sijolii 
La noale de dealzpi se stpîngă în nastii, 
Ama mi pomînii s'agîntă snpe uetale; 
lapă boambele ponii înăntpă s'ahate 
Uli &nde se las, apdă, Sipikă, însnsîmîntă 
Ii fie ue kasx o skimbă în iiopmâîntă. 
Ka gemete d'oameni ue n mpi făpiate 
Se 'nekă în msgipea de Bîntspi tspbate, 
În nsetală kpînuenă ală bombii de fokă, 
Opi ue-alts sipigape se 'neaks ne lokă. 

O nloae de gloanue în Bîntă sîjtemțe: 
Îneak” nandspii; ninsoapea pomeuwte. 

Dap uin '-i auela ue s'a pidikată 
Ile noapta uctupii, mi ve a Sipigată? 
Anape mi nepe ka o nzlăuipe!... 
Ax! noapla se kpans!... a noastpz ouwtipe - 
“Aleapgr akolo mi afl TI Andpei 
Ye noapta deskide mi intp» kă ei. 

O snaimz adînk» aloapg% "n uciate; 
Avi Maszlmanii Bină topi a kombate. 
O Intr amapv... mii sshir Isueskă, 
IIli lokzlă se 'neakw de sînge-omeneskă. 
Akolo bvtpînii, konii, mi neseste 
K& netpe mi ans apănkă din fepeste.
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&nă Dan snatapală, kalape ipekîndă, 

În dpeanta min stînga ue tpănspi kolkîndg, 

&nă jsne tspkă, falnikă, aui "1% întilnemte 
Uli, Bpîndă swlă logeaskz, ne kală îlă peneuute.. 
Biteazală pwsnsnde; iap mîndpală Osmană 
S'abate ssbt bpauslă snatapalsi Dană 
Kadiîna îl; gede, mi de la fepeste, 

Okemte!... Savtapslă krzs fep' de veste, 
Pomsnii esdă glonuslă de snde-a Benită, 
Tspbani, la femee mai mălui S'aă sailă 
Ka leii n mînie o stimit îndatz; 

lap kasa ?ntp' o Klins kzs sfrpzmats. 

În kans-anci Sipade siz nama k; ai si 
O mie, din uei bsni mai falniui febr, 
O ueatz de pomii aui se onpetute; 
Andpei, ks mîndpie în fpente-i nzmuemie. . | 
O ageps lsntz înuene 'ntpe ei; 
Din nala tvioasz se Bapss skintei ; 
lap sîngele ksps wi flinta tposnewmte, | 
Uli -kalslă tspbeazv, Boinikslă pskneuuite, 
La nentzpi se lntz, se stpingă, se loseskă;. 
Kz dinyii se sfimiă, ks nămni se isbeskă! 

Doi fii, la o napte se lsntă lingz-snă latv; 
E nama. În sînge i-e nala măiatr. 
Odin konitanslă aleapg» snpe clă. 
Ssbt bpamslă să kade snă fiă tinepelă; 
Bsipînzlă sză tar geme kă tspbape.... . .- 
Dap oastea Pomrns se faue mai mape,
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Îneuk» totă lokălă.... mi mama ks dopă, 
S'aBiulz "nainte ne kals-i ăuopă. 
Făgindă apmasaps-I mal kolo s'abate 
Losită de znă glonte ue koasta-i stp»bate. 
Bstpînslă koboapr, aui ad»stindă 
K3 sabia 'n mîn ss moap lsntîndg. 
Dap xatmanslă ddpea akolo sosemte; 
Pzdiks baltakslă, ne nau losemte ; 
Avesta se 'nkliny, iap nîn' a mspi 
&psita noise amapă a » pisi 
Kzzindă lîngz dinsslă, în npima jsnie, 
Doi fii în mopminte wi 0 fat n pobie. 

Îndats ue. kade botpinală Ali, 
Omlipea tspueaskv învene-a îăgi. 

Iul kalălă înfige notkoage smoape 
În fpsntea mi 'n nentală: auelsi ue moape, 
Uli kape, 'n dspepe-i, ka wapne klkatg, 
Iliuiopală ue "1ă kalks, skepmnindă, a mamkată. 
&nă altă kală, mat kole, Bbpsîndă kapalepală, . 
Al& kzpai bpană faluikă tziats-la fepslă, 
În poia-i tspbal», iui kolo-alepga, 
Ii o mîns iziats de îpîă se 'nklewta. 

lui &n 'n ninsoape “dv zilele sale; 
Iap altzlă, din f&g 'ntilninds-lă ne kale, 
Se 'mniedikz kade mi alyii soseskă, 
Ni topi șe pestoapnr wi se 'apvlravnieskă.
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Iap alui, dîndă apme, îmi vepă eptvuisne; 
ăn altslă npefep», de kwtă a densne 
Josă apmele sale, mi a se npeda, 
Ss-mi suinteue sînslă ks sabia sa, 

VI. 

Andpel, kztpe-asestea, mepyea mai nainte. 
Ile kale, Bălbzla îi Bine în minte: 
Se teme de soapta ve-ap fi 'nuepkîndă: 
Deui, kztpe sepais-I nopnemte Ssbspîndă. 

Sepaizlă e 'n flakspi. Soldagii ?n tspbape, 
Apdă; săpnz mi taie mai totă ue le anăpe, 
Akolo aflaps fpsmoase femei ” 
Ye, îzpr gilueaaz, le "mnaptă întpe ei. 
Kadine sfioase, niwngînde, gingaure, 
Ko fags-albimoaps wi n:sltă dprgvlame, 
A kzpopă niuioape ns aă fostă kolkată 
De kilă ne kosopslă de flopt semwnată ; 
A kspopa bzze miksue, pămeoape, 
Abia szpatase o paz de soape, 
Aksmă, npin niusoape, nmpin sînge omeneskă, 
Aleapg» deskslue, mi nlîngă, ui pouieskă: 
De gepă îngemate, de snaimx simite, 
În bpauslă omtipei lemină desnletite! 
Andpei se apats în mijlokzlă -lopă. 
— Ye? nă ms 'nwelă oape? le ziue ks dopă. 
&nă mapne ns mămks ne kit îi dai nae; 
Noi sîntemă mal bapbapi, kwui -ue pă ne faue
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Aneste fiinge!... toBapriuii mei! 
Kpăuaui slzhiuisnea avestopă femei!“ 

V. 

O i ue nocyii, în Bise uepeuuti, 

Îi dape kopoana mîndpejţi-omenewmti; 

lap tă, snpe pzsnlats pvseputi n'a lopă lips 
Ilapf&mală jsniei ve dpagă îi insnip3! . 
O îs, ue noi nă mtimă de ănde "pi ci sbopslă, 
De naumti.ka: o poz» kîndă ssfh amopălă, 
De sii ka snă zimbetă ue o zisliub 

Ne lass ss.niue. din mîndpa-i gepini»! 
O iz, ue ssflapea-ui esals: miposă, 
Ye "nneakz naplămslă de kpină“gpauiosă 
O tă, ue npiipea-ui:lsmina îmbie, 
Ilvlindă npimzeapa la. daluea=yi jsnie! 
O te, ue săsninălă ai îmnopă- sui lină 

Ka bîntslă de seapa. ue sstlz me kpină! 
Femeie !. femeie! de snde sii oape, 

Din uepă, saă din iadspi, din ămbps, din soape? 
T5 namti, o femeie, ne tpistală nzimîntă. 
Ia floapea ue kpemte ne negpălă . mopmintă ! 
Nimikă nă-i mai tînspă k'a ta „tinepeue, 
Nimika mai dalue k'a ta fpsmssene! 
Ilpeksmă statsapală antikă s'amop 
D'o Benepe mîndps ue mîna-i srn5, 
Ama, k..... Pa ta ssBipmipe , 

Zimbi de nlvuepe;. d'amop, fepiuipe! 
Dapă snsne, o fepmekă -ală Bieni-omenemti! 
La ue zeitate fatal slzjezuti,
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Ii kape se joak” ks inima-mi blind», 
Ka kpioeuălă toamnei ks anda nlenînds? 
O dslue fiingv! o kină îngepeskă! 
Tă euti, o femec, snă flstspă uepeskă, 
Ye dsnz o floape ne alta s'asînts 
Illi veea uc lzuemte mai măllă, o înkîntz 1% 

VI. 

Auelă ue se dsue, se zils îndalr, 
E zis: kam npoasts dap adezpaţv; 
Uli tpebse snă ssfletă ue ?n lsme e papă 
Ss nă bea-ală siivpii npea peue naxapă. 
Bai! omslă nx este wi niui n'o ss fie 
Kamă giszlă jsnepii adesea 'lă deskpie! 
Mai mape dspepe e-atsnui kîndă: nepdemă 
Ilszia  dălue în kape kpedemă! 
Opi uine pa ziue aueia ue-i Bine ; 
Dap iaya aueasta ns este snă bine! 
Întpeabs ne-adela ue-a ssfepită 
Uli sede ks lakpimi, nepindă ue-a izbită? 
Ns, n, iapa este o gpea îndatopinus 
De yemete, nlwngepi mi de ssfepinu»; 
lap dakz Bp'o dat fepiue gsstzmă, 
E, ka ssfepinua mai kpadă ss "nuepkrmă, 

Andpei epa îns o pap* fiinu» ; 
O inim» alin» d'amopă mi kpedinur , 
Gîndindă ka feuioapa ue în jăni okimopi 
Se 'mbats de toate, de Bise, de flopi. 

2
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Mapia "i oksns gîndipea-i senins: 
Ea e nentps dinsslă siptstea disins, 
Uli ns-i Bine 'n minte ss-lă noats sila 
„Avea ue domnemte în inima sa. 
„Aucasiv sitape apă slinge îndats 
AA ăi tinepepe de Bise *mbntats. 

VII 

Andpei, ksipe-asestea bogată, fepiuită, 
Asîndă mi snă năme ue 'n gloate postiiă, 
Auelă ue 'lă axde, se întoapue, montemte, 
Se dsue 'n Moldoea la uea se isbenite. 

Andpei n'âsa kale epa însouită 
D'snă jsne pobă negps de kape-i izbită, 
Ks kape îmnapte a Isi întpistape, 
A Isi bskspie, a Isi neprbdape. 

VIII. 

Dap seapa se 'nalus Ivksts din Bi; 
Andpei e 'n nsmiîntslă nvpinnilopă si. 
Tipin mbpele nonuii, elă pede 'n denapte 
Lămini jăkvtoape în Bekia-i, uetate, 
Ks albile-i tspnspi ne kape se jokă 
A Isni-apgintoase kosiue de fokă. 

lă. 

E timnulă avela kîndă steaoa vepeaskr 
Tlpisemte în fas nlaneta lmeasks;



  

923 

Kindă anele kăp» în lsngi Ivkpmiopi! 
Kindă nasepea kînts Snepanga în flopi: 
Kîndă totală pensie wi insăflenemte , 
IIli inima sboap+ la opi ve dopemte. 
Kspsteislă ue ?n PO Boiosă se sklda, 
lui kolo, npin isie, nîpră "ngîna; 
lap seps *'mbpokasw kwmams kassls 
Ks flopi axpite... o a5p5 mas, 
Ilsptîndă ne ăpint-i napfemslă de flopi, 
Îmbats ai sepii tekgi kvlstopi 

Andpei întulnemte o dglue nivuepe 
IUi totă deodatz o pie dspepe, 
Bzindă ivpgămopălă în kape-a nzskată, 
Nainte ss intpe, la Nopui a strtată. 
O lakpims dzlue ne fauv-i koboapr 
Uli gends-i aleapg” la-ayea ue adoaps. 

El& intpz ?n uetate... Ajsnge a-kass, 
Botpiîna Isi memo uredea lîngs mas: 
Ea n îlă ksnoamte nîn' ns-i a Bopbită, 
— Bin! zise bsipina o fig mpea isbită 
Koui întspziesemă aiuea în BiaNs, 
Sr Bvză înk' odatz dpsgăua ta fagul & 

ă, 

Tuepea Hi ămbpa domneskă în etate ; 
lap sipadele d'oameni epaă dewmeptate: 
Abia kate- o odats, kste-ană ipeketopă 
Losa Ss» S'a5z5, 5nă sgomolă zwopă, 
XX
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Doi inmi tpekă n'o stpad»... isi kolo S'apatr 
O mape ogpads k'o kass 'ntpistats, 
Ile kape mzluime de smbpe tpeuea 
De kwte opi lsna din abupă eurea. 
Assnpa uetryii se 'nalyă tpiststoape 
Beki tspnspi ks fopms însn'vimîntztoape, 
Ka genispi tpiste wetatea domneskă. 
L'a lopă tinepewe se napă ks grndeskă; 
Aiui kskăBeaoa, în noante, kobemte: 

Ilonopălă, ne zidspi, adesea zspenle 

Fantasme ămoape iui-kolo tpekîndă 
Ye 'n noantea adinks s'axdă săsninîndă. 

Andpei, la aueste pedepi ksnoskute, 

Ili-adsue aminte minzte nlzkste 

Din konilzpie, iap tînspă-i dopă 
Îi smslge din oki-i snă nlinsă apzstopă. 

Anpoane de kasa Mapiei stpsbate, 
IUi onpemte ks mîna als să sînă ue bate.. 

XI 

Ve mszikz dalue că amă azzilă? 

Ye mape lsminv în oki mi-a isbită? 
Ax! noate ks moaplea a stinsă ală ei nsmef: 
Saă ue Ba sr zikv aui auea lsme!.. 
„Bai! dak spsita ama pisinemte | 
Opi ue bzkspie în piags-mi zimbeuite, 
Ilspuede! "1 zisese Mapia ks dop, 
Dap kendă te-i întoapse, o 'dalue amopă! . 

era
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e
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In dap kvăta-aei ne dăluea-ul ishitz: 
Ksui Bîntslă pa geme ne niatpa-i negpits!, 

Ama gîndea mîndpală, k5 temepe stindă 
IUi maltele fokspi din kasz kziindă. 

Andpei, npin fepeast înăntpă-a npiaită ... 
Ye pede el; oape? kzui a 'nozibinită! 
Ye pede elă oape?.. fsklii nmepoase 
Praps» o nds de paze Boivase 

Ve *n snekoli pssfpînte, lsmină îndoosă 
Uli fakă s» stpvlzue în nvpslă sndosă 

Ală jănelopă dame wi tinepi feuioape, 
Ka nimte pizinde mi dslui Ivkprmioape, 
Kansni de bpilante, de poze mi kpini, 
Ai zîmbetzlă dslue auestopă Bepgini. 

Aui tinepimea, nebznr-amopoas, 
S'asîntz în danuspi s+ltîndă gpanioass, 

“Uli sitîndă opi ue kinspi ue ani înkonjopă, 
Ne sînzlă nlvucpii, deskapkă Biaua lopă. 

În oki-i atsnue Mapia s'apats 
Boioass, pizînds, de flopi. koponats ; 
Alzispi ste mîndps-i mi tînzpă b'zpbală, 
Sb! dpaga-i npisipe ks dpagă fepmekată 
Nimikă ns smbperute a sa fepiuipe, 
Andpei ns mai sine ?n a sa ssnenipe. 
Ea nă il mai kpede aiui ne nsmîntă ; 

AIP auestă nisă d'o noante s'a 'nkisă snă mopmîntă,
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Ile kape fpsmoasa konils Issase 
Gondipea din ăpm» mi 'ndats '1% 3ilase: 
Ilpeksmă ne mopminislă a totă ve-a "nuetală 
O zltims floape ss kaz' amă Issată, 
Andpei, la aueastr fatal Bedepe, 
Kpeză ks înveapkz an; pisă de dspepe. 
Elă nepde d'odats ue uea ue isbea 
Mai msltă de kt Biaga. Ax! iniina sa 
Epa genepoass, mi aueasts losipe 
Ilstea s'o npimeasks ks indifepipe, 
Ka msltele jeptfe ue ?n Biayt-a fukstă 
De totă ue dopise de kindă s'a nzskută ? 
Dap elă abea înk» kpedinys ?n isbipe 
Ka uea mai din 5pms a sa fepiuipe, 
În kztă, nentpu dinsslă, în lme a fi 
Epa de aksma, a kpede, -a izbi... 
Ama dap ideea k amopălă în lsme 
Ka alte dpagi sise, nă fs de kită năme, 
În inima-i jan atită a losită, 
Kit nvpală ne kans-i d'odatz a albit, 

XII, 

Elă intp» în sal» ne kendă se 'nuenz 
O xopr noioass... Mapia "15 pwzz. 
Andpei lîng» dinsa se npinde îndats ; 
A ei mint ?n mînz-i epa îngepats. 
— Mapie, Mapie! de ue mai îndată? 
— Ye ziui?.. niui odats eă nă te-ană Bozală e 
Prsnsnse mipeasa... Andpei se gimemte : 
"abate, wi moaptea îndats "& psnemte. 
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La lami, ne o stpadz tpevea snă konsoi 
De jsni, ks kai agepi; n kapă ks doi boi, 
K5 koapne aspite, zpma auea tăpm's ; 
Msluime de nonolă mepuea mai ne ăpms 

Fhkwii deskapk» nistoalele lopă. 
Ii 'kaii se snapiă, nekeaaz» ui sbopă. 

Late, uimnoe, în aepă pessnz; 
lap lsmea, ne nodăpi, din ue n ue S'adsns, 

În kapă e Mapia ks nsnele mapi; 
Anpoane de ele mai mălyi Istapi 

Kz toate avestea, nsntauii s'onpeskg: 
&nă moptă n'a lopă kale, aui întvlneskă, 

Naintea auelzi ue nleak» din Biaws, 
Auela ue eine, înklin'a sa fas. 

Nontamii fakă kale, se Sipigă, se abată, 
IIli las ss tpeak ală moplălzi nat. 

K3 toate auestea, în Sgomotslă mape 
Al; năngii, se 'neaks fsnebpa kontape. 

&nă jsne pobă negpă kouuzgslă %pma, 
Tokstă ka dspepea, mi lakpimi B%psa.
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Ile lingz mipeass konsoislă nopneumte. 
Mapia, din kapz-i, ne moptă îlă npisemte ; 
Dap penede 'ntoapue atsnui okii ei, 
Koui ea ksnosksse în moptă ne Andpei. 

XIV. 

Întp'sna din zile, întp'o stpbstoape, 
O ueatz de tinepi mi jsne fevioape, 

Mepgîndă la mopmînta-i, aflap» aui 
II Apană fp' de ziaus... epa Bălbali. 

ESB 

   



II. 

SAFIRA, 

În nslbepe de stele etepzlă s'a 'navlită; 
lap alba lopă pegin ks nvpălă aspită, 
Se 'nalys nintpe ămbpe ne stsnka foptsnats 
Ka sesela snepanur ne inima "ntpistat», 
Dap lsna noleiis mi stelele nsleskă 
În pazele ue apss kastelslă boepeskă ! 
Akolo se sepbeaz snă pizntopă festină: 
Mălgimele de oasneni în ksne Baps Bină; 
Uli 'nkins nentpă ueapr mi nentpă adsnape: 
Safipa se kănsns-în săple mi 'n fanfape ! 

Ama în kzpssl& nonwei ei toui se 'naeseleskă. 
Dap tînvpa mipeass, kă kinslă îngepeskă, 
Koboaps în gprdin+ ssb lesele 'nflopite 
Uli stelele-i szpsts kosiuele-aspite : -
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Hli pazele de Isns, albastpii okimopi 
Se 'naluz kzipe vepspi poaui de Iskpmiopi. 
Ea nisnge, wv'alba-i msn demipa din kosipe 
Kănsna de mipeass ku aspele siue. 

Safipa se mzpits; dap nz ks-ală ei tabită 
Ye npin fpzmoase fante în lsme-a stpolsuilă; 
Yi ks snă omă kă apepe wi inims "flopits! 
De aueea. ea îui sinslge ksnăna-i înflopitz! 
Dap mendpslă piewei sale ns a mai penvpstă 
Se snsne kz aueasta din ueaps a tpekuiă 
IUi ape. ss se 'ntoapk» ks oaste tvtspasks 
A ămili odats tpsfia uvpinpeasks. 

IN. 

Dap kolo, mai kolo, denapte în noante , 
S'asde o monts, snă tponotă de kal, 

La săpdele moante. 
Ilandspslă linemte spekea ne nlai, 

IIli ziue sogiei s *nmale fagapslă 
Ss-i dea ballagală mi maoa de fepă 

Kzwi sine Ttapslă 
În nămspă mai „mape ka stelele 'n uepă, 

lap monta k învetală se faue mai mape 
Hi kodpii pwsăns de- -5pă tponotă întinsă ; 

S'asde o stpigape 
IIli nălbepea lâtz npe svi s'aă destinsă,
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Ilandspii, ssb apme, ipimilă s Besteasky 
La nsnts npe konii ue înk% înkină. 

Mina Boiniueaskv 
Abia mai p»diks naxapslă ks sină. 

Ttapri! penets opi kape ssflape. 
În Bzile-asksnse uei malul se 'nsleskă, 

"Nainte klape, 
Ajănue snă jsne ks koită pom'neskă. 

ăpdia Sonpewte ne Balea 'nflopitz, 
O alb konilz ks okii de vepă, 

[5 koam' aspits, 
Beni la soinikălă ks zale de fepă. 

Boioast, ămoapv, la paza de Ins, 
S'apsnks npe kalslă auelsi goinikă 

Li toui înnpesns 
Kă kaii lopă faluiui ei noantea desnikă. 

III. 

O Ismins slab nîntpe ămbpa deass 
Laue ksndă mi ksndă. 

]IPa nzstietvpet tpists kîntepeayuz 

Tăpbăpv truepea npe kastelă inzndă. 

Oasnegii s'adzns întp'o sal lat 
Snaima prsiuemte fsmslă pizstopă; 

Tpebsi sr se bat, 

Saă s3 se pelpagz npe la lokslă lopă.
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Asifelă se întpeabs sokpii wi ostaumii 

Stendă însnsimîntaui, 

Asifelă se întpeabr; mi mai toni nsntamii 

Bopă ka sz se desk dăn' auei tspbaui. 

Înss kndă aflap» k» auele uete 

A5 ponilă mipeasa, falnikslă bvtpînă 

Tata dsluei fete 

A sspită ne apme ka ănă pekiă pomrnă. 

Togi năntamii nleakr; kaii lopă nekeazs 

IIli npin ămbps sbopă 
- Ka o sijslie ue se denzpteazr 

LUi s'asde înkv gemstz-i smopă. 

W. 

Ssb nimte stonui nepdste în ămbpe ui în nopi 

Se 'ntinde-o vale gepde ke pîzpi mi kă flopi. 
Akolo se zrpemte owtipea tstspeasks: 
Akolo last kaii sz joaue mi se nasks, 

Dap kolo nintpe lese ks prmspi înflopite 
O inzpw feuioapz ku gene noleite 
Înklins alba-i îpsnie ne-a &nzi bpată ostamă, 
Illi mîna sa se joaks în uups-i dprgevlamă. 
În apia albastpz înoats Isna alin 

IUi Bapsz npeste kîmnspi nipae de lsmin». 
— Util îs, o dălue mipe! de n ai fi nenită, 
Fpsmoasa ta dprgăus în piă ap fi nepită ?
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— Weziul tă, o dslue fepmekă! sx mopi?... ax! ue gîndipe!... 
Ns-mi tspbspa, o dpag», vepeaska-mi fepiuipe 
Ks Bopbe atilă de tpiste.... aăzi is, dăluea mea ?...% 
lap tînvpa Salipa ks dpagă îi sspidea. 
— Dap ns epa mai bine, ax! snăne=mi dpags, mie, 
S» neapr fpumasene, mi Biauv, mi jsnie, 
De kîlă ss daă la altală a inimei komopi 
Ii tînspa gpsdinz din sinzlă me de îlopi? 

  
Anoi ziucamă în sine-mi: Lănesks ms Ba nlinge 
În toat» Biaua noate ks lakpime de singe! 
Aveasta îml da ipie.... ue zii tă, dpagslă meă ? 
O Biama Biegei mele! m'ai nlinge s+ mopă eă?« 
— Napă nlînge; dap mspi-sa auelă ue te isbenute, 
Kwui ts emti npimvsapa ue giaya-i înflopemte.« 
— Da? ziue ea Bofoasr, — „AX! las, dsluea mea, . 
A spăla ne oki-gi o dslue siopea ?« 
— N Boiă, o dprgăliuv !* konila în ptsnănde ; 
UIi 'n mîni mi în kosiue, ea fapa îmi asksnde. 
— În zioa nsnpei noastpe... aszi îs, mîndpslă meă?< 
Ea ziue, mi npin nlete npisemte dpagslă să: 
Ii pîde sii îlă msstpz imi eap* se 'narlenmte, 
Ii eaps nintpe nsps-i de aspă îlă npisemte: 
Ka soapele de Bapz ue se asksnde *n nopă 
LUi iap mi iap S'apats goiosă mi nlină de dopă. . 
Dap elă sspats nzpă-i; ea ipage-a sa kosinr, 
Illi lasz dese»lilz săaba ei g%pius. 

lap stelele skînteie în flakwpile lopă 
IIli sapsz npeste pispi nă bpiă stpvlsuitopă.
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Fpămoasa kîntrpeaur avestopă Bepzi desepte 
Pesaps 'n sinslă nonyei nlkstele-i konuepte. 
lap flxtspslă uelă dslue npe natălă să de flopi 
În skstsp». de poz neslpiuele-apiniopi. 

V. 

Ye tponote prsănz kolo în denzptape ? 
Tatapii se pwdikz ka salăpi npeste mape, 

„Făgapii naluz kanzlă mi koamele în întă 
Hli bată ks ne "'nveiape ală Bzilopă msmiîntă. 

— La apme! stpigă mîpzavii ; uri tpîmbiua pPs5ns; 
Tatapii se 'napmeaz» mi kaii înui înstpăns. 

— Ai nostpii ne npexpmv, o dsluea mea fpsmoas! 
Tă al s pezi aiue o lsnty sîngepoass... 
Ssb lesele "nflopite, Bină, îngepe dopită!... 
Illi n ai nivi 0 fpikz de mîndpală t5ă isbită e 
— No! ns; eă piă ks tine la moaple mi la niagp!& 
— Askzlte ne-ală tră mipe, o fepmekă de dălueagv! 
Kwui bpauslă tră ka kpinslă nlznsndă wi dprgrlamă , 

Sa fpînge szb baltakulă fieposălzi ostamă!. . « 
Ei sine!.. staă akolo; dap snsne-mi, dpags, mie 
De ue aksma lakprmi s5 Bepuii îui sine pie ? 
Opi kpezi ks nivi odatz ts n'o ss mb mai Bezi? 

„Ax! snăne, snsne-mi mie... tă taui ui Ivkpzmezi ?% 
— Îmi nlznge al& meă safletă ue tpebui sx se bat 

K3 fpapii mei de-znă suge, mi noate ks-ală tză tatr,„€ 
— Alsnue nz se noale, Trtapri sr-i Iossmă, 
Ili amindoi ks kaii în noante ss nlekzmă ?%
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— N5, ns, o dălue îngepă, kvui lopă ini-amă dată ksaînta l& 
Uli tpebsi ss-mi pink Bopba kiapă de-apă nepi nsmîntalăi« 

VI 

El& zive mi s'apank» npe kalslă seă nebsnă. 
Îndaws dalbe snade npe kancte possnă, 
Lili manpii peneteazz stpigvpile tspbate, 
Uli szngele se aps» în prăpi snămegate. 
În nălbepe ui ?n abspi, mi mănui, mi Kîmnspt nepă; 
Uli stelele albinde se tspbăpă în etepă. . 

Lanesks se apsnk+ în flakzpi tpzsnitoape 
Din nalomslă seă k5p% ală Biepel dslue soape. 
Totapri îl& ăpmeaz», în flak»pe, tspbayi: 
Se lsntz ks tpie de lei întepotaui. 
Dap oastea pomvneaskw pesistr ka o stvnkz, 
Ssb kape în fsptanz mi *n noantea vea adinks 
Kă făpie tspbats mii Balspi se lopeskă 
Uli eaps mzgiloape se ntopnă wi se sdpobeskă.. 

Dap koama dimineyei de pose semnal; 
Opin smbpe wi npin abspi, sitejilopă S'apațs. 
Atsnui Ttapzi sboapv însinmi wi bipăigi 
K5 &mbpele însinse de kpinil aspiui. 

VI. 

Lonseskz se întoapns la dăluea sa idbit» : 
Ea wede gsnditoape ssb leasa înflopits ; 
Ile fapa ei se skspz săase Iskpemiopi 
Ii prăp' ale feei amsgitoape flopi.
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Ya lap Bntzlă îi pesfau» kosiwele-i sndoase 
Ye "'ngîns bpîslă zilei de pose axsoase. 

— 0 dsluea iepei mele! de moapte săntă ponită ! 
Îi ziue kă dspepe fpsmosslă ei isbilă. 
Înkalek» ne kals=mi... n'ai îpikz; elă te-a dsue 
Ipin 3mbpe wi lsmins la maika mea uea dalue.« 

„.— De tine niui odats e5 nu m'oiă desnvpui.,. 
Uli daka lami ts piauz, kă tine Boiă mpi! 
Ea ziue, mi demipz kbmawa sa vea alb» 
Uli pie din kosiue-i ss lege pana-i dalbz. 
— 0 daluea mea Safipo! în dap te ostenewti..! 
E mopă!.. te lasă kspate ka flopile uepemti... 
Ax! koifălă mw anasz!... ne sinslă twă uelă dalue 
Îmi las fpăntea-mi peue ne kpinii Izi sn kslue?,. 
T5 noni ss fii fepive... tă nogi ss te mbpiui!.. » 

/ 

Dap tinpa fevioap» ks nepii aspiui 
lea nalomslă din sinală Boinikslsi ue moape 
Hi nztpănzinds-mi nentslă se stinue ka o floape! 

1853
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»Kă opi ue mijloaue, la dpaga balae, 
La msndpa Sopiks, că sz kobopă, 
Papbatslă ei jăne e dssă la batae 
Sr-mi adzks kalslă îndata st sbopă!« 

Ama a zisă Mixnea, wi pobii se mklins ; 
Ii kalslă velă Hegpă sosemte în jokă. 
lap steaoa de a5pă BOioas wi nlins 
Înuinge kîmnia ks bpis-i de fokă. 
Tpeizeui de katane ks koame 'mnletite , 
Înkaleks noantea, npe Domnă! însoweskă; 
Iap kaii lopă agepi npin Bsi înflopite 
Ilpin smbpe, npin paze mepeăztponseskă, 

22
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lap apmele dalbe lsmins la Isn% 

Uli koamele msndpe în ape sbopă; 
île ende îmi kalkz, kzmnia p'ssns 

De apme, de apams, de iponstălă lopă. 
Auei ue askslt» aueste lengi moante, 
Ssb stvnuele negpe s'asksndă snvimîntagi ; 
Kpezindă kt-i o tspms de smcei ue în noante 
Aleapgs în lsme ne kai ne 'nfpînani. 
lap Inălă svibatekă npin geki vimitipe 

Skobemie mopmsnizpi de foame splsndă. 
Ii bsxa ue-axde a Isi iongzipe 

Ile negpe bisepiui pesnănde yinzndă, 

Dap kolo 'n gpzdina ks flopi npofmate 
O nasepe dpags mod! ală ei dopă; 
LUi flstspslă sepei ne pose poate 
La kznteks-i dalue se *mhats d'amopă. 
Akolo Sopika ks vki de snae, 

Ks flopi îmnletemte kosigele ei ; 

IIP amteants ne sowă-i ue-i dusă la batae 
De-o lsns mai bine ks oamenii sei, 

La Ina e Bapsz lumini nlvkăts 
IIli 'nuinge ksmnia ks bpospi d'apgintă, 

Sopika se its ne Balea tksis 

Ile sopslă ei dalue ss-lă Bazz Biindg, 

Îlpin inims, saipită, mîndpeue, Biptate, 
Ilpin totă ue pekiame ideals-omeneskă, 
Ye nos zimbewmte în sise nivkzte, 

Sopika fopmeazz auelă tină vepeskă.
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Îi nape K'azde o mont nepdstr 
We "ngînz denapte ănă piă nlingstopă; 
Askslt> ; mi monta în noantea inkăts 
Se fauc kîtă kolo ană tponolă zmopă, 
Ea nede denapte ne vesela gale 
O ueatv de zmbpe din smbps emindă; 
Ii 'nuetală kz 'nuetală mi koifăpi wi zale 
Ssb pazele Isnei ea gede Isuindg, 

MI. 

Yine-i kapalepală ue se întpodsue 
Întp' aueasis kăpte ks tpei-zevi BOiniui, 

La Sopika dălue 
“le îmnpruemte la kastelă aiui? 

— Iaue! nave pie, jsns mondpălig ! 
Sipig” auelă ostaruă. 

Pomeus mi alb ka o gapofius 
Ea sspide dslue mîndpslză dpămauă. 

În aueste lîmnzpi fps de kzpape 
În nătepea nonyei noi ne-amă psivuită, 

Ds-ne osnstape 
Ali ne eapts no kwul amă îndposnită !« 

II. 

Este miazv noante. Tinspa Sopikx 
Ilînz s7 se kslye în genski paga: 

Po tinepikr 

Albele ei gene dslue prăpa 
*
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„Însz uine bate la aueasts noap ? 

Souzlă met ishilă!.. 
Stpiga jăna soaus... » Măluămeskă, o Soaptz! 
Izui tă niui O dati n mai nspssită !& 

Sape sz deskidz, gescl,, ămoaps. 
Ile potsuzii ămepi semvnaui de kpini, 

Neagpa-i kosiuioaps 
Tpemspr la paza Slabelopă lsmini. 

Mixnea se apais.... Sopika: nvlemte, 
„N5 te snepiea! 

Ziue ks blîndeuz, ucla ue domneiute 
Bine la nivioepe-gi, o Sopika mea! 

Suentps mi kopoans, ini mi năme 
Îgi înkinz gie, fepmekă pznitopă , 

Ye aiui în lime 
Ai Benită ne-apina giselopă de-amopă! 

I(5 0 Bopbs Biaus, zilele fpsmoase 
Hogi s» le sdpobenti; 

Uli szb ale tale bsze Ikvldăpoase 
Totă de-cdalz, dpagv, noui ss le "flopenti.. 

Ax! de kîndă în lsme oki-mi te eszeps 
Dalue ka lsmina znzi apkă uepeskă, 

Bisele tiksps 
IIPale mele zile sbopală lopă onpeskă!..«
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—. Mspia sr ăitn, ks sîntă mpitati 
I'znă jsne ostamă ?« 

Ziue mi ne fagz dslue Înpozalz 
Lakpimile sale kxp» dpvozlamă. 

—Ns-mi Bopbi de-aueasta!.. Domnslă îi pssnsnde. 
Sonslă tuă te zile, sas ka a nepită 

Wine wtie unde! 
Oastea izimpasks oastea-mi a sdpobită.., 

Bin" la fepiuipe, alb» dprgalinr! 
Fepmekă azpită! 

I(5 zimbipea dslue dam a ta gpiut 
Bino de îmbatv săflets=mi ponită! 

lleapa ks mopminte, snge ui dspepe 
O Boiă senina; 

Înss is, 0 dslue fepmekă de ni'suepe ! 
Ile-ale ei pine ns îmi pei Skona !« 

La aveste sopbe, timid, sfioass, 
Kade în genske Ivkpemîndă amapă; 

Poagr kvldspoass 
Dap nimikă n'atinge ne auestă bapbapă. 

De-o gîndipe ssnts nape insnipats: 
N mai nltnge ea; 

IIli ne faga-i alby, înk» înpoats, 
O zimbipe dslue sine a m'bpea,
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— Mspia ta, Doamne! ue înkpedinyape 
Ilogi sz-mi dai k5 miine ns mo Bi sita? 

K'zai de întpistape, 
Ksndă soiă fi zitats, Biaua poiă Imsal!., 

Te isbesks că însămi, înss sntă soyie... 
Ax! kolă Sa lntată! 

Inima-mi kă-aueast» sfinte datopie 
Kape legea Ismei nentpă noi a dată]... 

— Bezi, o msndpaliy»!.. de ue-askanzi t5 mie 
Inima ta dslue?.. Ax! sent fepiuită ! 

Moaptea kiapă ss Bie 
Boiă mpi fepiue dak» swntă isbită!.. 

— Domnslă Biegei mele! lass-m'a mz dsue 
În kemapa mea, 

Ka ss-mi nentznă nvpslă?., — dste, îngepă dslue ! 
Dap, o dprgăliuv, nă întîpziea! 

Eatz, ziue ?n sine, ue e o femee!.. 
Dap ue-mi nasz mie dak sant isbită ? 

Ileap' opi ue idee! 
Biaua este dslue, eă ssntă fepiuită!.. 

Dap Sopika intpr. Ea e konepitz 
Întp'snă Btlă &ndosă. 

'— Domnală meă! npisemte dsluea ta isbite! 
Ii las, ne dinszlă kanzlă ei fpsmosă.
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El; pvdiks Bmlelă ka sz o npiseasks ; 
Îns se petpaye: nape "snvimîntată ; 

Faua ei uepeaskz 
Ilalidz ka moaptea Isi s'a apstată. 

— M'al auisă, îi zise ipista koniliuv, 

“Amă bată Benină!, 
Bopba i se stinge ne a sa S5pint 
Ili din sins-i siaga sboaps ne-znă szsnină. 

Astszi Bsntală geme întp'aueasi» kasz 
ănde fepiuipea a îmrsp'epită ; 
Ksnele sinlă mate ne demapta mas ; 
Iaiajenă-"ntinde fipz-ă înpekită, 
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„IV. 

PROFIRA, 

„Ile Neajlosă la sale Totapslă a kzlkată ; 
lap tă, o Kaloiene!! de kîndă te ai Însăpată, 
Tpevi Biaua 'n moliuisne ; ditapea însvlemte 
Uli apmele-ui ur'snă nzme ue nă mai stprlzuemţe! 
Demteantz-te, nenoate din letapgia ta, 
Ii xai k noi ne damumani din meap” a alăuga !& 

Ama Bopbeaă Boinemtii kă nlete de ninsoape ; 
Ama Bopbeaă mounenii ks Bopbe puoztoape 

„Lăi Kaloeană siteazălă ue made 'n Bolintină 
Uli ns mai pa ss mie de Tspkă niw de kpeultină. 

—Ye ziui ts, mîndpălig?* — Ye notă a snăne e? 
Dap kpedă ai faue bine ss nleui, o dpagslă meă!
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— S5 nlekă, mi tă, Ilpofipo!... dap te gîndemte bine? 
Ssb kape npisegiepe te noiă Ivsa npe tine? 
— De tine desnvpuitr, o dpag soniopă 
Boiă tpeue nongi wi zile în lakpomi mi în dopă. 
Dap totă o dat, mîndp» de tînvpulă meă mipe, 
În lakpsmile mele afla-ooiă măluzmipe !...& 
— EX kăgetamă din kontpa, kr a s4 ms onpeumuli ? 
O dsluea mea Ilpofipr, tă nă m mai isbermti!e 
— Ye snsi îs, dpegăliys? o doamne, ue gindipe!: 
Ea ziue, mi dalui lakp>mi de dslue fepiuipe 
În pispi apgintoase ne fugz-i se înmipă ; 
ks nvbpă-i mi kă Buls-i kăsată ka flopi de fipă, 
Ea mtepge nlinss-i dălue, uri, dălue pbsfvyats, 
Bapbatălzi ue nlinss-i poneite wi îmbatz, 
Săpîde mi îi ziue ks glasă-i îngeposkă: 
„Boiă sz te dzui la oaste, fiindă ks te isbeskă!« 
Ii psmenindă asksnde fpsmoasa-i fepimoaps, 
De lakpime poatz, în mîna-i albimoaps, 

— EX! nlînsslă ap Iăuemte în dalui-ui okiuropi? 
Dpogăya mea Ilpofipo, is Bpei st ms omopi?% 
Elă zive, mi ks uopbe de dslue posftape 
Ile sinzlg mîndpei sale îi fsp' o szpălape. 
Dap jsna Ilpolipius k'stapea a mtspnată, 
Ii n lakpzmi înekats, afapz a sbăpată. 

II. 

În apia albastpz Imin» Ina alin, 
Uli "'neak» Isnka pepde în alpi de: lsmins,
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Dap uine sîntă soiniuii kă apme konepigi 
Ye sboaps nintpe zmbpe ks kaii pesniyi ? 

Din satzl& Bolintină mi satele Beuine 
S'adsn ratps sate kolzpi ui nedestpime ; 

li komandaui ks fals de dox-zeui n.omneni 
laă dpsmslă kwtpe Apgeuă mi ipekă la Ogpwzeni. 

Boiniuii mepgă 'nainte; ne 5pms se zpermte 
VWepuelă-mi Beldimanii-ue apma-i tinepewte; 

Ilostelnikulă kunpius k5 zeue Bîn'stopi 
Ye noapt+ la nistoale monskispi dpagi de flopi. 

Dap nintpe ei se Bede o konilinz jsns: 
Ile apmele ei dalbe se joakr flopi de Ins; 
Ii nletele-i nopaie ne sins-i pispeskă 
Hpin ămbpe mi npin poze, kîndă kaii tponveskă. 

— N... okii nă mr 'nmals!,.. e mîndpa mea sogie!... 
Dani apmele îudatz!... intpau în epgelie 
Sz-mi înmvoaui fsgapislă ue n ksnoamte uzea Î.,. 
La moapte ui la Bis s3 sbopă kă mîndpa mea!,.. 

Elă stpigs mi apmeazs mi kalzlg seă selbatikă 
S'asînts nintpe smbpe ka genislă fantastikă, 

Elă mepge kvtpe Apgemuă npin lnuile ka flopi; 
Dap nodslă tpeue ana ks bpasii lentstopi.
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Atănui elă se apsnks în anele npofsnde 
Ii kalzlă seă înoatr ka meapuele npin snde. 

HI. 

Ilzdspile psssns de tponote însatite. 
Mipzauii se demteants din lesele înflopite. 
Bziaea kolo 'nue e în kanslă nai lakă. 
lap nalomele ssns ue xîpui wi ne baltakg; 
Uli flintele praapss o nloae ipesnitoape 
Ilpin zmbpa ue domneute npe lsmea uepitoape. 

Dap Kaloeană, ka Băltpă ue pămae "nfspiaiă 
Kă giapzle mi uiokulă balaspală tsphbată, 
Se Ins ks Tatapri; iap kals-i ue tspbeazs, 
K& dingii, kă niuiopslă loperute ni nekiazs. 

— Stsi, mîndpe Kaloiene-mi-mi d Ilpofipa ta, 
De Bpei s3 skani ks piaua!,..« Ilpolipa nz pi-oiă da, 
Dap oiă Isa eă poabs sm dag Ilpofipei mele 
Mipzaka ta uea albx kz oki de siopele !...« 

Aura sopbeskă Boiniuii mi ?n sii se logeskă 
Uli apmele lopă dalbe pbs&n', skinteeskă. 
Dap vine este wela ue se postogolemte 
Hli de ne kals-i kade în lakslă ue pouleuite ? 
Mipzakală uelă mai wmape!... Ttupsi snepiagi 
Mipzanele îmi las ks okii Iskpmagi 
Uli fgă în smbpa nonggeă ka naszpi psimuite 
Kindă geme sijvlia npin lesele 'nflopite. 

o
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A doa zi momnenii tpimis' aă Isi Mixaik 
Stindapde, pobi mi poabe, mi dos ste kai. 
lap domnală istăpopa dv dapspi mepitate 
Uli Tpofipigei kpzue kă netpe nestimate. 
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YV, 

TUDORA, 

—»Yle dopinui inkate inima-uj konjoaps 
Dslue sogiopă ? 

Asta &na dals nen!ps ntiia 0ap% 
Long” a ta Tădops l& emti gonditopă !« 

— Ms dăueamă ks gendslă Pai mei bpasi ue-amteant 
Snpe a-i komvnda, 

Kndă a ta Bopbipe dălue ms demteant 
Uli gonemte siszlă ue ms fepmeka!, 

Asifelă ziue Banslă konsăpatei sale. 
Înss i-a askănsă 

Ssb aueste gopbe foapte natapale 
Kagetele tpiste kape Pai nvipansă.
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ddpea este sigspă ks a li sonie, 

Klă Ba sieysi, 

Ape s» pesnekte a sa datopie 

Ii ne ale sale natimi Ba domni; 

Înss npin amopălă ue-ape nentpă onoape 
Uli kăsîntală dată, 

lap nă npin isbipea dălue, apzvtoape, 
Ye-albele -lzi nlete ns i-a înssflată. 

Astfelă de gndipe sine de peneuite 
Bekislă Intstopă, 

Hli în geana-i alb lndă wi kandă lsemte 
La l&mina lamaci lakpime de dopă. 

Jsna Ii sogie meade întpistats 

Long" ală ei bzpbată; 
O mapam» alb kă-aspă semnal 
Îi însvlemte nepă-i posfeuală 

Kape ?n ănda lin» mi întsnekats 
lizpge ne-ală ei sînă: 

Flopile de &mbps din kosiua-i lat 
Kpinii dane faus-i dpsgsleni îngînă. 

Okii apdă ka dos nikzispi de mape 
We le-aă azpită; 

Soapele uelă dălue ks 0 stpstape 
Ile gspiua-i koaue îpagslă bolszmită.
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Lanta! Lsnta! zise alba Todopikv, 

E pivala mea! 

I'zui ts npea adese, tpist singupik 
Ile a ta sonie o lami nentpă ea!, 

La aueste Bopbe dlui mi nlsngetoape,; 
Snsse ks amopă, 

Ea ls s1 kspe dos Ivkpimioape ; 
lap ne fpsntea &dpei se Iuui snă nopă. 

— Ve ziui is, Tudopo? te gendemte bine: 
De ns m'ami Inta, 

[eapa ta, tă înssui, velă mai dulve bine, 
| În pobia kpsds npad» agi nika., 

— AI kasîntă, prsnănse tsnzpa sogie: 

Eă ns mamă gwndită. 
N5 brga de seams... o konilzpie!. , 
IUi-i spsts nvpslă în pesbelă albită. 

II. 

“Dap vine-să kanelepii în zale îmbprkayi 
Ye sbopă în sinălă nongei ne kai fokouo tspbayi? 
Ssb pazele de Isn» iui kolo Se-apats; 
Tpin smbpele tskzte se nepdă iap de o dat; 
Uli la kastelălă Bdpei de o dat se onpeskă 
If kaii lopă selbaleui uc în late snăme- albesk$? 
— Deskideui, stpigs snslă, mi dani-ne osnztape! 
Tatapvi ne npespms în năm»pă foapte mape.
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E& sntă Băzesks Ilpeda, iap uelă mzndps Boinikă 
K3 nletele-aspite e fpate-meă uelă mikă, 

HI. 

Abia ks banslă Bdpea ei Bopbele-aă skimbată 
Ii tpembiua fatal în ispnă a pyssnală, 
— Ptapri! stpig's snslă, mi aluii peneteazs ; 
Uli algii ks "ntokape sape lănts se 'napmeazs. 
Atsnuea Ina nlins din vepslă înflopilă 
În nslbepe asksnde ală ei diskă aspită; 
lap acpslă pzssns de uinete tăpbale 
Uli mii de kai înoalz în ămbpe 'utsnekate. 

IV. 

Tstapi înkonjoaps kastelzlă boepeskă. 
Bszeumlii dsne tspnăpi bataea kîpmăoskă, 

lap k»nitanslă Bdpea sitendă ks e p'snită 
Îmbpaks apmzlspa-i ui koifală axpită. 

În nslbepe în flakzpi siteji mi kaii nepă 
Ii apmele prsinx ne naneze de fepă. 

V. 

De-o dats lsna nlinz din nslbepe pesape, 
IUi msnge Pomsnii k'o dalue stpatape. 
Atsnue toui Tatapzi sdpobiui mi alăngaui 
Lesendă mslui mopui ne Bale făgip» 'nsnvimîntaui.
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VI. 

Ile kîmnulă de batae, npin sznge wi npin flopi. 
La fokzlă stelei dalue ue tpeue nintpe nopi, 
O smbpr psizuits din ksndg în ksndă anape; 
Din kndă în ksndă se nepde k'o dălue săsninape, 

Avesla ceste-ană jăne mi mndpă lkagalepă 
[5 okii dălui ka fana seninslsi etepă, 
IC nlete lsngi ui negpe ue kadă în pssfwuape 
l'a Bntspilopă Sepci Ssăat swpătape. 
Ile faga-i întpistats dglui lakpimi pîspeskă 
Uli apmele-i fpsmoase la stele stpzlsueskă, 

Snă gemsi; de «dăpepe în sale îlă onpeuite ; 
Elă sts askălt» nlsnsslă, se nleaks mi npiBemte 
Snă Bekiă ostamă ue moape în ssnge psstspnată, 
— El este! Sipig» smbpa ks nzpălă negăpată. 
A doa zi, npin mopuii din alea înflopits 
Zouea botdinslă ddpea ne-o bpasdy înepzits. 
Il'alstspi o femee skimbats "n kasalepă, 
Ii okii dslui ka smaltală seninzlzi etepă, 

25 
so
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MEDICULU. 

(O kass pr mobilats ale kzpiea fepesti dai meste ptă. Ile o mass kzpui pisinite mi o xîpks de moptă. E noante. O kandels lsmineazs kîndă imi kînds.) 

Herman, singspă!, 

Nimik, nimik... Lmina mi se asksnde miel.. 
O stzdiă fzpr poads ue m'ai înseninată. 
T5 mi-ai ponită nlsuepe mi Biauv mi jsnie, 
Ii ns-mi ai dată nimika în lokă ue-mi ai lsală 
A tpebzită a tpeue uinui-zevi de ani de tpădz 
Illekată ne kspyi, ss afls k5 nă notă ui uimik,,.
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Koui, Belzesst din Taptapă ss-mi fie mie p5dz, 
De mtis mat maltă ka npostălă ue n'a'neouată niuk nik Amă kvătată mistepălă în lmi nekznoskzte : 
Ile oameni, ne natspr, ne toni amă întpebată ; 
Mamă kobopită în lsmea mopmintelopă tekste, 
Uli ne wvpena lsmei adinkă amă meditată, 
Amă desnikată Utpsna npeksmă mi kăgetapea; 
Uli nă utig kăgetapea e kape-apă fi ăpmată 
Matepiei, sas Istală a ăpmopită ssflapea 
Saă ali-felă kăgetapea (s% fii mai akăpată?) 
Mai bine jskamă %psălă la nopuile stpzine! 
Koui velă usgină ăpsapălă totă kpede în ueBa; 
Dap eă ns kpedă nimika ini nă wtis de fakă bine 5 n kpedă; n mţiă iapv de fakă ek pră ksmaa?.. Dap amă aflată k» ns e mai mape bogzyie 
De kstă kpedinua noasips, w'atnui amă nismaită 
Ile npostslă kape kpede mi tpeue 'n bskspie 
O iau ?n kape ns utimă la ue amă mai Benilă,., Yizdats, Doamne, este linga omeneask»!.. 

(Dsns o Mazit, lszndă Xzpka de moptă în nsnr,) 
Ax! eatr ue psmiîne în lsme dens noi!.. 
Ye-ai fostă în asty BI2NT, pspînr nsmâînteasks ? 
Tă noate-ai fostă ka mine, îmninsz de neBoi? 
Opi noate-o fpămsseus Pa kspiea niuioape 
Ka nslbepe-azpits jănimea a kolkată? 
Ai fostă fepiue noate? wi mzndpv, pizotoape, 
Ka sisălă tinepeuci din lsme ai sbspată? 
Dap snde e mendpegea ui dalba ţa Jjsnie? 
Boi, kape ai fostă isbito, Bedeyi ue ani isbită ? ș
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Bedeni iolă de odats a Boastpr nebunie, 
Bisă dalue ue se slinge îndats ue-aui gndită!.. 
Dap ue zikă?.. elă fs noate, Bp'ănă domnă aiui în lume: 
Ayeastn x»pk's noale ue Brnts-a tpenuspată 

Ns s'a nlekată în Biaub; mi noate Vală ei nsme 
Mai mslte milioane de sklai a% tpemspată ? 
Dap snde'ui este iponslă, kopona mi mvpipe? 
Ax! snde'gi e-msndpia, nonopălă kpedinuiosă ? 
&nă kană de sklasă alvispi, nă este osebipe 
Din tine wi dintp'însslă; — aBeni auelamă osă, 
Konii pzi se joaky ks mzna-pi ue odat 
Niindă nă suentpz jalnikă nonoape krpmseă; 
lap Xspka-ui ue fssese odats kăponatv 
E adsnostă de uroapeui kapi adopmă în ea!,. 

(Dan o lsngs pellekpie.) 

Dap eat» noantea tpeue!.. bslaea dimineaus 
Tpimite înainte-i sn dalue fokă uepeskă , 
S$ sting lamna d'aspă. ue apdea înkz ?n yeags, 
Nopoas koam'a nonnei ue zisele îmnleteskă . , 
Kolo se snapue snda de sndy alsngatr; 
Kolo din fpsnz» sn a! nomipi kzivtopi; 
Kolo npinigitoapea sssninw "namopats 
De Bentpi legvnats ne natală ei de flopi.. 
Prsai, o dimineayg»! mi fie ka s naie 
Ka tine bskspia ?n săfleiz-omeneskă! 
Desfzmsps în acpă kosiua ta balaie 
Ile kape flopi de axpă mi poze sipulsueskă! 
Sbăpani, minzte blinde, ks apia'e-aăpil ! 
Bopsapi-Bs, o flakspi, dintp'ală zilei sint!
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lap tă, kopona lsmei, 0 soape! te podiks 
În kalea-yi semnate kw mîndpe flopi de kpină! 
Bin, sin de ds Ismin» la vei ue Bopă Biays, 
La uei ue fepiuipea în lsme inouteneskă ! 
Kită nenipă mine, soape, tă n'ai niui 0 .dălueaus ; 
De-aueea de la tine nimik nă Boeskă!,, 

(Dans o nazzz.) 

Ai da eă opi ue bsnăpi ne-o Klin de kpedinu”, 
De dslue fepiuipe, snepanu» mi amop..., 
Dap, ai! demepte opbe! ki n mai e nătinus! 
Bnika-mi ms5ngrepe apă fi nămai ss mopă,.. 
Ka nslbepe de a5pă ue toamna pssinemte 
Din koame-i, de ue ani-mi bvipîni n se aesnt$? 
Ax! dak'ală nostps săflelă ka pisslă se toneurte , 
De ue ns kaztă nauea îndats în mopmsnts?,. 
Dap daks din notpiet, sntpgîndă â Isi npinsoape, 
Nemspitopă, s'apvnt... eă înks Boiă s& mopă... 
li male esntelewe kx line aâpinioape 
Ka ănă miposă de poze în snaţiă Boiă s3 sbopă..,. 
Ii ka auele stele ue sksnteie ?n lsmins 
Ile bolta uea vepeaskr Boiosă st ms înklină; 
Ss mr îmbstă de Bia» în apia Seninz, 
D'amopă wi de nlsuepe, mi dslue ss săsnină; 
La sgomotzlă ămăpe de apini de Bontălege, 
La fpeamvizlă velă neselă ală sspătspei lopă, 
La flakspa SăaBei, etepnei tinepene 
Psnilă de fepiuipe întp'snă săsnină ss imopă!...
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HERMAN „ SORIN. 

Herman. 

A! eatzte, konile!.. ue sii s faui la mine 
Ama de dimineay+? Ai noate Bp'snă nekază ? 
Bin, Bin! A ta Bedepe îmi faue mie bine... 
Dap ue Bsdă? întpistapea pi-e skpiss ne obpază 
Emti bolnasă ? ă 

Sorin. 

Ns, stenîne. Dap de snă timnă înkoaue , 
N mtiă de ue, ms kpede, kz ami Boi ss mopă.., 
E ispbspă ală meă ssfletă,.. mamă &nă minstă de naue... 
IIli aflz totă odats nlzuepe în ală met dopă... 

Herman, 

Dap kape e kăBîntală? 

Soriu. 

KsBînisls ? n'am kzsinte,.. 

Merman. 

Ts te askanzi de mine... Asksltz, fislă mes! 
15 noyi a-mi snsne toate ka la ală ivă mspinte,,.. 
Ve? ns mai ape kpedetă înesystopală t3ă? 

Sorin. 

De ue îmi popbemti astfelă, isbitală meă nspinte ? 
Ksm n'ai anea is kpedetă la velă ue, apsnkată
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La noapta kasei tale, golă, îspr de Bemminte, 
A fostă kslesă de tine, kpeskstă mi înesuată ? 

Herman. . 

Ns îmi Bopbi de asta!... mi Snăne-mi we nonoapr 
Ye sepme-ni poade floapea nlvnîndei tinepeni ? 

Sorin. 

T5 pei? Ei bine, askslt»!... Mi e dpags o feuioapz- 
Fpămoass ka lmina avenmtit diminegi.... 
N5 ms mastpa, stsnîne!... kut m'amă lsntată eă tape 
K5 inima-mi anpinsz ; dap n amă isbatită... 

Herman. 

IUi kape-i als ei nsme? 

Sorin. 

Fiopiua... ksm îyi nape ? 

Herman. 

Fiopiga ? o sspmane! ue nsme ai postită ! 
O jsnz nebsnie! kzmă ai kpezstă sp'o dat 
nă is atită de dslue? s7 aihi inima sa! 
T5 ue n'ai lokă în lsme la masa uea bogat, 
Ye întpe-ai sei, poniemte de tine mîndpa ta? 
Dap ts ai zisă: ue-mi nass de sînt stpeină în lsme ? 
Ks uei mapi eă npin ssfletă de o notpiee sîntă.... 
O inim» fpsmoass ns-i kwtă znă mape nsme? 
Szpakală mi bogatslă ns mepgă tot în mopmîntă?
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Dap inima de îngepă asksns "n stpzuie 
Este ka diamantală în nălbepe "nglodaiă 
“e lsmea în niuioape îl& kalks, fsp5 ss '1ă imtie, 
Ii *15 npenăente nămai Btzîndă-lă la bogată. 
INtii îs ve ga s zik, Sopine, sspvuiea? 
Ea este mai amap» de kiît wi moaptea kiap. 
Ea deopadeaz» omălă... Dspepea, bskapia 
În moapte-să de-o notpinz, kwui na malta i:p 
Sntă amănile! moptsl nimika n mai simte 
Iap ti sbpakă, ai poe, mi ng Noi a soi; 
Ai oki, dap nai pedepe; ai gsp, n'ai ksginte ; 
Ai înim» "'nfokat», dap ns nogi a isbi 
Sapakă, tă nă ai napte la niui o fepiuipe. 
Szpakă, tă nopui ne fpante ală ăpsitoapei semnă ; 
De tine întopkă kanzit fnp' de komnstimipe, 
Toni oamenii de aznuii te sokoteskă nedemnă 
Wsndă nă aflz în tine aug intepesă opi kape.,. 
A omenipei lege de ast-felă a Boilă... 
Uli uelă ue “pi sipinge msna... dap fie-sn safletă mape... 
Fsp' intepesă, konile, mi te-apă fi okolită! 
Amopslă de femee, s»pmanslă mes Sopine, 
E ka auele nasepi ue ns se lasă din sbopă 
De kstă ne 'nalte Brpispi de mndpe stsnui senine, 
Ali-i sksptă ka fepiuipea de-znă nisă am'gitopă . .. 

Sopin. 

Ns, ns... Fiopiua ns e km pie ui se nape; 
Ea ape ssfletă mzndpă mi de isbipe nlină... 
Ax! săflets-i e nlsnsslă kezstă din întemnlape 
Din geana ănsi îngepă înamopată de-sn kpină,
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Ssfletală ei e pazs ue-o mondp» dimineaus 
Pizendă Ips$ s» kaz» din sinimopălă seă; 
Uli în lsme-i pvizuits ka steava sepi-n ueags, 
ka zimbetălă ueli dslue ne-o fau» de omă pă. 

Herman. 

Aveste szntă fpsmoase în kvpui de noezie 
Ye fepmekz o fals de zese animopi.., 
Isbemte a ta peaps ue geme în pobie! 
Opi ue izbipe alia, aiui la măpitopi , 
Alapz de ishipea a toatei omenipe , 
Ile Ing uea a uspei se afl; mai ne josă, 
Askăltz, o Sopine! a msmei kiap isbipe 
Nape nimik de mendps, de pap, de geneposă. 
Avueasta o sr'pi nap» uiădaiă, amopă, kpudă roate, 
De nai gondită mai bine la ueea ue "gi Bopbeskă: 
Dap este adenzpală... Ax! de le-am wmti noi toate 
Gpewalele ue fauemă!.. Askaltz ue "pi Bopbeskă! 
O mam» izbemte fislă kwui este ală ei Senge 
Koui Pa nsptată în Sină-i, kvui este Biama sa; 
Dap inima-i e peve kzndă fislă siprină nlenge... 
Avelzia-i e sete, elă noate înstouaa ; 
Aselsia-i e foame; i-e fpioă; noate ss moapv! 

„We-"i nas»? elă nx este ună fpuktă din Biaga sa: 
Ns este ală ei senge mi dops-i n'o "nfioaps ... 
Isbipea wspei îns, Sopine, ns-i ama... 
Ki ea ne-o 'mssfls nos o nobilz simuipe 
Ve-asemă nentpă dpentate ... Sopine, ftală me, 
Isbemte a ta Meaps, wi zits o isbipe. 
Ye inima-ui zssk» uui "i faue tpaială gpeă!
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Ii ksndg atzqea oameni se daă la moliuisne, 
Ssbt jsgală unei m'sndpe ka pobii lenuzini, 
Mle ksmnzlă nemspipei te ds s'adani kănsne! 
E dalue-a mtepge nlznsslă la uei nefepiuigi ! 
Ile eapa ta, konile, kzndă lami a ta kstape 
Ii sezi stpinală Dapbapă ssbt feps-i totă tpekzndg, 
Kvlkzndă ale ei dpenispi în oapba Isi tăpbape, 
IUi ale bstpînewei albi nlete insaltîndă ; 
Ns ai Iskp»mioape în inima-yi psnits 
S7 sepmi nenipă dpentate mi nentps uei tpadigi? 
Ye? o femee nsmai îi este mai izbit 
De kztă o peaps mape urati nefepiuigi! 

Finele npologalsi.
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FIORIȚA, 
Ie malslă Ialomiuei, etepne Itkptmioape 
Ye din Kapnata geans se Bâpss uetinelă, 
În fondală snei silse kg dese Îpsnziuoape 
Se înzlua odais, snă mititelă kastelg. 
Akolo ssbt o leass, ne mrns-i pezmats, 
Ka floapea ue se nleak» ne mivstvpika sa, 
Fiopiga se gsndemte, wi m geana sa bogals, 
O linz lekpsmioaps, nlvarndă se legna. 
Epa momentă-auela, kndă nasepea pznits, 
S'askande ?n koama sepde a kwmnzlsi poosă; 
Kndă uepslă se npegede 'n salea înflopits, 
Sas Balea înflopit» în uepălă uelă stelosă. 
O axp ssaBs jska ne flopiuele 
Ii pssnîndea "'ndenapte miposslă dzlue ală lopă, 
lap &nd' apmonioass, pizsndă ne netpiuele, 
Brpsa în sinălă sepei znz Bsetă nlengztopă. 
A sepei apinioapv, mzealr 'n Iskpemioape, 
Ile nletele ksmniei ini kolo se Îoygia ; 
Denapte snde zioa ansne dan soape, 
Ile nimte stsnui de abspă o pazz mai lzuia , 
Ka snă kpatepă ue apde mi 'neaks în B»nae 
De felspite fene, Beuinii măngimopi,
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Giplands de flopi pouii ne koama-i uea bulae 
Ye zioa dens sine, las” a tipi npin nopi, 

Fiopiua-i jsns, m»ndpz, mi kpemte *n fepiuipe; 
E jsns ka 'nuenztală a totă ve-i gpauiosă! 
lap fpsmăsegea-i dalue ka tenspz gndipe 
de fepmekz snă ssfletă de fepiuipi setosă, 
O fpsmsseus paps, sipeinz, îngepeasks, 
Ile kape, osebind'o din alte kinspi mii, 
Sis okislă k nlzuepe ka sz se odixneask 
Ka ne stejapzlă Bepde ue-anape în nzstii, 
O koams pesfsnats de d'albe Bentiuroape, 
Ilspea ks-i îmaletits kg glbioape flopi; 
Bogats mi pebels, pănea a ei npinsoape, 
Uli ka o nloae d'aspă, kzdea adese opi. 
Ssbt fpsntea ei pvtsndz s'apkaă doe 'snpinuene 
Ka dose salbe d'aspă, iap okii limnezi, sii, 
Apdeaă ssbt ale fetei stsfoase m'ndpe gene, 
Kotă flătzpulă de-aleapgz npin snapiă uri krmnii, 
Kzisndă ss întrlneask modesta siopik», 
Bzindă ai ei oki m'endpi, ne faur-i se Isa, 
IIli beată de Bolsntate, ospina Ii uea mik, 
S fspe-o stpălape din okii ei, sta. 
E albs ka uea snsm de Balspi făovtoape 
Ye gntală pesineiie n'ală m'pilopă nasti; 
Gspiga ei deskpiss ne flopi de Iskpimioape, 
Esalz tot d'odats miposslă lopă velă niz. 
Ea este fepiuits, mi "ntimninz ?n piays . 
Opi kape aăpop» ue Bine a-i zimbi; .
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Ka mi amantălă kape amteants ks dslieag 
S5 kazz o stpslape din gspa ue-ap ishi. 

Dap de-o zi dspepea ne fana ci S'abate; 
Sopin tspbsps tpais-i senină mi piz»topă. 
Ea "muelesese nvsslă ue ne Sopin stpobate, . 
Ii nă nztea pzsnsnde la tinepă-i amopă. 
A stelelopă pegins se "nau ks mondpeye 
[le kalea-i înflopits ks aăpă în azapă, 
Bspsîndă lsmins dslue nule konilei fene, 
Ile oki ei albasipi, smbpigi d'snă blondă samsp. 

Sopin sis la niutoape-i... Sopin ks Ikmie 
Ilpinemte fapa-i dzlue npeksmă snă kolvtopă 
Ye Bntslă pvtzuemte ra m'epilopă nsstie , | 
Ili-apsnk ktpe Xspmăpi &nă okiă kanpinsă de dopă. 

»O siaw'-a Biegii mele, a Biepi'mi tăpbăpata ! 
Îi zise ks k»ldsps Sopin velă întpistată. 
Bă Boiă nleka ne-o kale... ne-o kale densptats, 
De snde ns mai Bine auelă ue a nlekată... 
Sîntă de npisosă aiue, sîntă kiap o gpeztate 
Ye tspbăpr în lsme ai toi dalui animopi.... 
Linsipea mea sa mtepge genele iale-udate, 
Uli ne fpămoasa-ui faus sa semna ea flopi.« 
— Kpezi i k» exuti nooapz în iapa mea, Sopine ? 
N5, nă! dap dak 'n lume ts Bpei ss poivueruti, 
Uli dak» kpezi k5 dopslă ue simyi ls nenips mine, 
ls mijlokală asesta is noui sw'lă pisinemti,
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Te dă atsnui îndat,! iap sopr-ia pamass 
Gindi-Ba ! alg ei fpate în Isme siprinată: 
Ea ii Ba toapue stpae de a5pă mi msiase, 
Ile kind elă pa sipebate nsmiîntală denvptată.* 

Sopin atănvi pwsnsnde : în Mapa denzptats 
În kape ms Bois due o îngepă npea kăpată! 
Ns este tpebzinus de manta ta bogatz; 
Akolo als meă suflet, de Bînispi legznată, 
Se na 'nsli în aepă ka în mpeue stpae ; 
lap flopile de aspă ksste ne Bestmîntă, 
Bopă [i auele stele fpsmoase mi bslae....« 

Fiopima nleaks kanslă wi kats în nmîntă. 
»0 dslue konili! ăpmr kă linepeue, 
T5 singăpiks Biaga fskăscui 55 isbeskă; 
15 singăpr-i dai fepmekă, alzuepe mi blîndeue, 
Uli ms 'ndemnai ne mine în lsme ss tpzeskă; 
O ziays-a Biemei mele! de ms isbeai ts oape, 
Ssb dsluea ta npisipe, ani-mi apă fi 'nflopită; 
Dap sui! aivi în lsme amapa spsitoape 
Skpisese din "nainte: ală mopyii logodită 1« 
— Ax! zise Fiopiua, de-aui fi aBslă nstepe! 
Dap inimei, Sopine, nă noni a nopănui.“ 
— N5, n5, posnsnse înks konilslă ks dzpepe, 
Opi-kape e ka mine, nz-i lokelă Isi aul... 
Fpsmoasz koniliuz! e& goiă nleka din lsme, 
Uli dsn» mine nimeni, ns sa mai întpeba ; 
Lăa-soiă dens mine wi ămbpa mea wi nsme, 
IUi nimeni niui odats ns ms Ba mai kiema.
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În ăpm'z-mi ns sa nlinge niui o fiinp' isbils: 

Kzui lakpima ue ds mopmîntslă de stpeină, 

E poa diminenei ne mipiuti pzsinit; 

lap glasslă kape "l& nlînge-i als sîntslzi săsnină! 

În zioa dăuei sale d'aiui, în niui o kass, 

Ks5 solspi negpe npagslă, n'o fi akonepilă, 

Uli ksnele de apă ssna-Bop lauea mas 

În miînile auelopă ue-alita a isbilă. 

Kîndă kpiesuslă ssfla-ga în Bsile-ofilite, 

Ei nlinge-Bopă uelă apbopă ue timnslă a sskată! 

Îmi popă adăue-aminte de zilele 'nflopite; 

Dap kslvtopslă singspă Ba fi de topi sitală!e 

Ama Bopbi konilslă, dap alinsălă îlă îneaks,.. 

Fiopima simte "n sins-i nă dopă stimiitopă: 

Se îmnle oki 'n lakpimi mi kanslă i se nleaks: 

În sinălă ănei poze, s'snemte nlinszlă lopă. 

Sopin n&puede ?n gîndzpi; iap mîndpa Fiopinr, 

PvBapss singăpike &nă nlinsă prkopitopă. 

A stelelopă pegin» sspatr-a ei găpiur, 

WIli asstpslă pesfans bogats-i nepimopă. 

Xe
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MISTERULU. 

(O sals ia kaptea Domnslsi,) 

Gina vistierulu, singspă. 

Fepiue m» nămewte auelă ue nă ms ție! 
Elă ape dpentă a zise, kzui e sint fepiuită. 
Epi înks mapeam mass, iptiamă în sspzuie, 
În ămbpa neaBepei askansă, desnpegsilă. 
&nă kîne kiapă, snă kiîne, nă f& mai ptă ka mine. 
lap astszi Benetikălă ue n'asea ve mînka 
N5 nmai ape Slape mi gsts opi ue bine; 
Dap kipmsemte Mapa mi faue opi ue sa. 
Auei we mai "nainte n Bpeaă niui ss-mi Bopbeaskz, 
Auci ye în miuioape iepi. înks m» Sipiea, 
O pisă ală omenipei! azi, mîndpi ss-mi opbeasks, 
Ks lasdz, ks fals, amtentă la Skapa mea; 
Am aspă, am nătepe: mi ks o Bopbs, stape 
Illi siayz fie-kspsi notă da mi notă peni: 
Boinwa mea în kale-i ns afl mtîmninape, 
Illi npostală se &ptbemte snpe a ms nizmzi: 
Ei bine! dak” aueste se kiams fepiuipe, 
Ei aă ksBîntă sr zik» ks e sîntă fepiuită, 
No mtiă în ue 'niănepikă se nepde a-mea gindipe, 
Kîtă piaua mi-e amapv, kită tpaizlă mi-e suită. 

(Îmi pede kinslă întp'o oglinds.) 

Ax! fana mea uea slzir, gonemte-opi ue npisipe! 
E& înssmi în oglindz npiindă ms însnvimântă! 
O Klins, s'am o fans ve-apă înssfla isbipe, 
O klins, mi-a mea biags anse în mopmîntă !
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Opi kape-i fi nstepe, is, ue mi-ai nssă ne fpante 
Astă semnă ue mr 'mfioapr, e nă "1 amă mepitată ; 
T5, ue ssb flopi askăns-ai naipui snăpkate kpsnte, 
Ii Biaua omeneaskz kă boalc-ai înlpistată ; 
T5 nă exuti, n, dpentatea!... Saă toate-auele pele 
Ilpodass-s'aă în lime fxpz de mlipea ta! 
De sîntă aueste toate Îsulăpi de alo tele, 
N, nă, eă niuă odais, temie ns-ui noii da. 
Kind ns ksnoskă npivina, din kape nammti în lame 
Niui epbspi Beninoase, nisi mapnele-otpszilă, 
Nini boale, nivi ax!.. snsne, mistepioase nsme, 
Fzp' de aueste pele fiinw'apă fi nepilă ? 
Tpintp'însele se pine a Ismei apmoriie ? 
A5 fostă tpebainuioass neanspată aiui? 
Ka binele npin pele sx noatv s se uie 
Ilpeksmă ne-a snăsă atzuia filosofi mălgzmnini ? 

Dap ls, ne-akspsi goe a 'naintală fiinua, 
Tă, kape le favi toate, din xa0să, din nimikă, 
Ye stasilv fatals pi-a'mnedikală Boinpa , 
În kwtă îzp» de pele binele-apă fi nimikă? 
Dap ue zikă? snpe a ine a lsmei apmonie , 
A tpebzită ka fopma sb mi-o batjokopeuuti! 
O lsme! ewli fepiue, wi mălgsmewmte mie, 
Kui npin a mea slănipe, î5 mimui nui Biepsenuti ! 

Dap gopbele snlă sopbe! eă ue Boiă faue oape ? 
Ye amă ss fakă? aiue ns sine astszi ea?.. 

24
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N5 o ss fie nsnta-i la kspte asts seaps?.. 
Kyl-Ba Boinivi în smbps... Fiopiga este-a mea. 

“+ 
* * 

| GINA, DOMNULU MIRCEA. 

Mircea + intprndă ne grndspi, 

T5 emti sspmane Gino? ue Bpei sz-mi snzi ts mie? 
E amă a-yi snăne mslte; Bezi is, Boiă a sfepmi ... 
Fokstă-pi-am Bp'o dats, Bpwndă saă nespendă pvă pie? 
Assnpa mea nimika 5 ns al a kzpti ? 
N'asksnde, ui îmi snsne, ai s% te nlsngi de mine? 

> | Gina. 

Ns! ns, din îmnpotiBv,. npea "nalt stenînslă mes! 

Mircea. 

O tainz ue 'mi îngiayr sengele me npin sine, 
Ve-mi denvpteazr somnslă mi "mi faue tpaislă opeă, 
Bois sv deskonepă pie... dap ka otpasa sie 
duide ne auela ue smbl pră ks ea! 
O iains ue totă omală, "nainte ss o lie, 
Ap tpebi sz poage, mi-a se ksmenika! 
Dap ns; l ns'mi ewti omălă, ks toat a ta kpedinyv.., 
Avela Bpoiă ss n'aibs niui 95pt a Bophi, 
Niui oki ka ss zbpeasks, nivi inimr s% simyv, 
Niui soe... ka kpilsză ue tpebse-a losi,..
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Gina. 

Stonîne, f» kz mine totă ue mi se kănine... 
Sdpobemte-ms?n niuioape, mi zi aua eoiă eă! 
Boiă szpata niuiopă'ui, zikîndă: uisă de tine, 
E dslue ss lasă giaga, 0 sksmnă stenînală meă! 

Mircea. . 

Atsnui askaltr, Gino, ui fie-a ta kpedinun 
S7 ns-uf prnăe Biaga... ue uutii? ye ui-amă Bopbilă ? 
A! mi... dap mai "nainte, apsnk' a ta BOingD ! 
Apsnk' a ta gondipe! fii peue, amăyilă!.. 
Fii peue ka o stwnk»; dap ms npiuene bine! 

Ile ksndă al mei nvpinte domnea nauestă nvmîntă, 
K'bui ga boepi din 5pP nopnips.kstpe sine 
Uli "i daps-znă felă de am» ue 'lă dese în mopmentă; 
O an kape-adoapme, dap kape n omoaps; 
Ii banală meă nvpinte fs îngponală de sig.,. 
Ye ? tă nă tpemăpi Gino? nimik nă te 'nfioaps!.. 
Dap întemnlapea faue în uapt Domnă ss siă, 
Kyi Ba ne la upeke sănapr koapda mopnei 
A uelopă ue-lă zuise... tă mii? Pamă desgponată . 
IIli bănslă meă nzpinte, aveasts npadz-a sopuei, 
În gpoanvi'i, în komuisgu'i, ne faus-epa kălkată! 
Semnă ksmă ks se bstzse în kinăpi, în dăpepe, 
Ile k>ndă în sinzlă mopuei d'o dat s'a tpezită!,. 
Ts îngelegi, o Gino, ue este, ue nlvuepe, 
Ră simuă de p»zbsnape?.. minătală a sosită... 

*
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Auei ue opă sr ncaps sent neste doisnpezeue .. . 
Bezi, numele lopă toate le-emă însemnată aui!.. 
De seapr este nsnta... tă îngelegi? fii peue! 

Avei ue opă ss Bie d'aiui n'opă mai emi!,. 

Gina. 

Mspia ta, ds-mi Boe S'adasgă dose nsme... 

Mircea. 

Ye? tg kănomti mi malgii? zi, zi, si mtiă mi est 

Gina, la o napte. 

E speme... &nălă mi-altălă îmi ssntă ăpoui în lsmeş- 
Uli fsp de ei mai lesne ajsngă la pelslă mes. 

Skoate o listi mi o dz Isi Mipuea: anoi tape. 

Yetemie! topi auemtii epi seap s'adsnase; 

Bopbips ss te sspue... ez lista tstspopă!.... 

„ Mireea. 

Ax! sz'mi prneaskr tponzlă! msnia ms ans! 
Ax! s5"'mi poueaskz giaga! mi ei înks ns mopă! 
Sopin, mi Filin îuks!.. uisdats întemnlape ! 
Sopin kpeskstă la kpte-mi; mi Filin ue "lă ksnsnă!: 
Ei înkz ms înmalv!.. o lsme!.. o .tspbape! 
Monia ms abate... ss mopă opi s'mi pezbsnă! 

Ax! Bino, Bino izte, amapr p»zbsnape, 

Ili-adans ku-ală tisă ssnge setosă săfletală mes!
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Gina. 

Ssisnîne, la niuoapepi eă ssntă în amtentape... 

Zi, mi a ta nopănks îndenlini-Boiă es... 

Mircea. 

Sz "'mueanv nsnta 'n dats!.. dap, npeogii ss sie, 

Ii ?n smbps tot d'odatr sznagi mopmsnlă ks zopă; 

Ssbt ale sspbstopei kopoane pizstoape 

Allepni geninomi mi negpi s'asksnzs limba lopă. 
* 

* +* 

SMARALDA, 

Sopin o zi uro noante ns peintpase-a kass; 

El& potvuea "mnpegispulă kastelălzi nsmilă. 
Akolo întpistspei elă inima îmi las, 
Akolo kiams moaptea de ziauz obosită. 
Dap oapele se skspr... El tpebse-a năpuede. 

Hlekz dap sape lokams-i, tpistă, îns linimtită. 

&pmeazs Isngălă anei în kape se npesede 
Giskîndă ală Isnei nline imagin' axpită,.. 
Mai nivi odats seapa nă “i a nspată mai dslue, 
Nivi sn» mai Boioass, niui stele mai zglobii; 
Niui dsluea filomin» "nainte s se kalue, 

N a pinstă konuepte mai tinepe, mai gii! 
Tokst5 Linz seapr, nswindă maiestzoass, 
Uli aepzlă ks-apina-i iui-kolo desnikînd, 
Sksla mii ssnisleue în apia sepoass, 
“e dans dinsa toate geneaă zmopă ssltendă.
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În tpeakstală lopă dălue, aueste Benlimoape 
Se legznaă mapine. în snagizlă sndosă, 
Saă se giskaă ks-a sepei kosige ulstitoape , 
Opi adsnaă ne esnispi ală. flopilopă miposă. 
Iap snele din ele, fiindă mai indiskpete, 
Meppeaă ka ss s&pnpinz în smbpo doi isbiui; 
Gizskaă ks pesfsuape în lsngele lopă nlete 
Pîzîndă de nebsnia auestopă fepinigi. 
Ilspală lină ui dălue msgindă în kalea-t latz, 
Enea a li mspmaps ks-ală nasepei săsnină, 
K fpemsisl de îpsnze, în Bwnispi legznatz... 
Aveste îmbwtaps ne jănele Sopin. 

El kastz în ana în kape luna sie 
Uli stelele de axpă anape lsminîndg; 
Avestă tabloă ezal» npea dsluea-i nebsnie, 
Îl; fepmeks, "15 înkenis, înalys ală să gîndi. 
„—Aiuea ana este mbpeayr mi kspais, | 
Ka nlinsslă de feuioaps ue ksps nală ei nentă ; 
De nzlbepe de stele-i e fana semnat! 
IVaivi dzlui nsszpele npin kînteue se ueptă 
Ax! ande notă s% află o seaps mai fpămoass? 
li a-mi densne anii, mopmsntă mai pizstopă ? 
Aiui dap sz se kspme jănia-mi Bifopoas!. . 
Bezi! stelele de aspă m» kaztz ks dopă, 
Ii ana mspmăpînds în kale-i se onpeiute ; 
Îmi zise: sino! zino! de maltă et te dopeskă; 
Bezi, krtă sent de kăpats în lsna ue Iuewlte, 
Ama ssnlă kpedinuioasz ke uei ue ms isbeskă !
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Pzm+neui senvtoase, poi zile tinepele, 
Dap nline de 'ntpistape, mi ts, o uepslă meă! 

Nemspitoape kapte kx litepe-aspele, 

În kape înozanii ueteskă ne Dsmneză! 

Uli îs, mi tă, Iănigs, lămins apgintoas»! 

Ve ms "'nckai adese ks dalse swpstvpi; 

IIli soi, o flopiuele kx tinepe mipoase, 

Ili soi, o filomige, ks mîndpe, dălui kîntzpi! 

Ax! dakz a mea iaz fs skăptr, o spsits! 

Illi-a tpebzită a tpeue fp' de a fi isbită, 

De ue ns făse oape înkaltea stprlăuilv 

Ka steaoa kape kade; dap dakz a suit? 

Ahagi-mi, o! aflagi-mi nekazăpile mele, 

Boi maptspii auelopă ue în asksnsă săsnină! 

Epamă e tenspă înks, o lminoase stele! 

Dap nă nlîngă tinepoga ue s'a kăpmată în kină: 

Ns nlsngă nisi mendpslă năme, lsmins tpek»toape, 

Ye fepmeks m'opbemte ne uei ue o-aă nmpisită; - 

Îmi nape 'psă d'snă lskps: în Biaga-mi gemstoape 

IHi skspts, nimini înks, nimini n m'a izbită! 

E& nouă pri, dap giaga-mi e întpistat» foapte, 

Se ziue ks sntă oameni ue zită ue aă isbită; 

E& nouă tpri, dap kolo mstpsns'a kpada moapte, 
IIli e Boiă fi în lsme snă apbspă tpistă neplită, 

A kzpsi ăskzuisne Ba fi nepiksloass, 

Ba întpista dmbpasa de tinepi konzuei... 

O lsme! kpădv lsme! prmri dap ssnxtoasv! 

Ka sapa ks flopi dalbe, mz dskă ks anii mei!“
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Ama Sopin g»ndemte. 'Totă nape ks se nlvnge: 
Se stinge Isna ?n aepă mi stelele se jok; 
Ksmnia se npefaue în oueană de ssnge; 
Ii flopile ?n monzple, wi aepală în fokă. 
Illepni se prdikă ne koade wi limbele apatz; 
Ei fsgă ka ss se skane wi ?n sină-i se stpekopă, 
Ii inima-i se simte de ei înfiopatz ! 
Iap bsfniue pinînde se lasă ne elă din sbopă. 
Nopi negpi se podikz -mi fokă wi ans Baps5, 
Kstă ns înkane lokslă aige ne nsmîntă; 
[lzmîntslă se desniks în inima Isi apss, 
Ii mopgii îmi skotă kanzlă wi stpigs din mopmsntă. 
lap pizlă ksps dslue ks &ndele-i snsmoase, 
Ka svpsta linepenei ue ipeue în kzntzpi; 
În sinslă Isi Sade săsnine amopoase 
IlPapmonioase monte de kalde szpstrpi. 
Din sinzlă anei es o X0p% gpauioas 
De tinepe feuioape , fpămoase, pizstopi; 
A kspopă koams kade ne sinălă lopă sndoass, 
A kspopă gspi esals napfsmslă velă de flopi. 
Sopin spmată de xiaps, de fok$ mi de Benae, 
Epa ss se apsnue în iazslă pbkoposă ... 
Szbi fopma Fiopiuei, fpămoass mi bhvlae, 
Emi din ans moaptea. „Bin', mindpală meă fpsmosă! 
»Bin', Bin', de înkvlzemte sels sină stprină mi peue 
Ii msna-ui îngienats la sină-mi kzldposă! 
Ii bsza ta sskats ne kape setea tpeue, 
Ile bzza mea ue apde ka soapele fokosă.«
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Ama nepdată în noantea înkinzipei pele, 

Konilslă mozemte... goemte a s'apănka 

În ana stpulzuits de Ins mi de stele; 

O pidepe amapr tpekz ne fama sa. 

&nă nas, mi n sinslă anei apă fi aflată skwnape, 

Kînd, o săaBv 5mbpr ipekîndă, ka snă săsnină, 

K' nă Biepsă nlznîndă mi dslue, dap nlină de ipemzpape 

Îl Sipigz uii îi zise de do opi: Sopină! 

O jsnr koniliuz îlă kiams ne-ală seă nume. 

— Te kastă, zise-aueasta, de kînd a ampgită, 

Ilpin tîpgă mi ne-a kast... am aszită din lsme 

K te-a zspită ne-aiue... mi fsga am Benită, 

Sr-ui susnă a nz te dăue de seapz ne a kasz... 

T5 nă mii ue se tpeue akolo la nalată; 

Ile de o napte nsnt, netpesepi, dangspi, mas 

lap ne de alis napte, totă nape tspespală! 

În smbpv se lskpeaz sikpie de mopminte. 

Iloni sestmîntani ks sfinte în kasz staă nitipi! 

Ostami, ne la fepeste, ks Ingile lopă flinte 

Ilîndindă npin întănepikă, abia monteskă sfiigi!... 

Emiamă de la Domniua; snă uioxodapă îmi zise 

Kz o ss kspgb sînge wi lakpime de fokă; 

K'5 'n kaplea kpsd' a mopgii sîntă malte nsme skpise 
Aselopă ue de Domnslă zikă psă saă îmi bată jok, 
E& m'am temslă de tine, ue ziui adese-oape 

K5 Domnălă mi boepii desnoae peapa lopă; 
Ve ai sz te amesteui întp'astea, dpagz Soape, 
De ue n emti ks-minte, s'askslyi ne a ta sopă?%
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Smapalda opfelin», de-o pap» Îpmssene, 
De mik o luase Domniya ling ea; 
Avi i se fopmase a Bieyei iinepene, 
Aui, în naue dzlue miudpenea-i înflopea. 
Epa datoape Biaua amikalzi ei jsne. 
De-atsnui ea îlă isbemte ks kzldăposă amopă ; 
Elă ns. tie nimika; nimika ns îi sasne 
Kz dopslă ue-i apaiv ns-i altă de kită de-o sopă. 
Ea este-o fpămzsege de-auele ue ponemte 
Opi kape oki o ede... snă kină fepmekztopă ; 
O talie sănipe ue Bsnislă îndoemte, 
ăuă nvpă bogată mi negpă d'ebenă stpelsuitopă; 
O fag ue niui Soape niui Bînlă ns Ss'pstase; 
O fpsnte Pblăngioapr; oki negpi, mapi, apzoumi, 
&mbpiui de nimte gene sixfoase de mstas; 
Obpaji, de mi ns pămeni, dap fpagenă mi BOioLui ; 
Mikăye bszimoape k năpnăpb 'ndoite, 
Ii albi ka uele falgăpi k»zăte ne Kapnată, 
Uli misi ka nimte boabe de por pisinile: 
&nă sină ka giovelzlă velă albă nestpătată 
De apwmiuele sepei, wi kape jsna fat 
Temînds-se ka sîntălă ue n nlete îi jska, . 
Kă sspatspi ue-i făpv, ss nă-i iea totă d'odaiz 
Sekpetzlă ue asksnde, -kă pij» konepea. 
Ilspta o pokie-alby kăsătz ku m'btasz ; 
He kans-i o mvfpams ks dese flopi de-apgintă 
Kwdea ks-a sa kosiuv ue "n do» înodase, 
Ka dos apini ninse ue kopbă *'ntinde m Bîntă. 
La gită năpia "'nodats o salbr apoass ; 
O leasz de mvtass întpenletits ?n fipă,
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Kz dos nafte de-aspă ne talia-i mlvdioas, 

Se npesedeaă upin Bvls-i uelă albă mi papă la fipă. 

Sopin La ei pedepe pmase în peueals. | 
„Înt măluămeskă, Smapaldo, îi zise îns elă. 

Dap siaga mea ns (ave aueastz osteneal 

Ye tă pi-ai da ks dinsa, o mîndps îngepelă! 

Eă notă măpi mi nimeni s7 ns se întpisteze : 

Jli linsa mea ne nimeni ss fak' a întpeba! 
Eă notă mspi mi nimeni s7 ns ms uepueteze: 

Uli nivi &nă sină sv bats, seaă lakpimi a B»psa, 

K'sui f»p» de-o isbipe de-o seamv întpe toate, 

Biaua-i o nosoaps, o înyepă p»nitopă! 

Isbeskă ks înfokape, ku nebsnie noate. 

Dap oamenii npin sp» pbsnăndă Vală me amopă.« 

— "T ziui k nimeni înks nă te isbemte, Soape? 

K nenipă-aueea ipaizlă pi-e dspeposă mi gpeă? 
Dap îs, ts însăui, snsne, ne uine isberuti oape, 

Ia ss te nlîngi de aluii, o Sopinelulă meă?* 

Ama Bopbi Smapalda k'znă aepă de msstpape: 

O sie psminealz ksnpinse fapa sa. 

— Smapaldo, îi p»sasnse Sopin ks înfokape 

Lsîndă din a lzi geanz v lakpim» a nika, 

Bzstai is în isăpi o dslue fpămsseue 

Ye n Bezi niui odat» aegek ne nwmîntă; 

Apzindă de fprgezime, dălueau» tinepene, 

ănă îngepă blindă wi dslue, eopbindă întp'snă kăBîntă ? 
IIli noyi tolă de. odats s-ui faui înkingipe | 

Kită noate ka ss simys znă ssflelă îndprgită?
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Bnă ssfletă ue 'nseteaz» de dzlue fepiuipe, 
“Bnă ssflelă ue. isbemute mi ns este isbită? 
Ei bine! astfelă este aueasis fpsmsseue 
Ile kape o isbemte astă ssfletă tspbspată. 
Dap nai! aueasts dslue, stpvin tinepege 
E peve la isbipea ue ea mi-a înssflată! 
'T5 o ksnouuti, Smapaldo... de seapy se mzpilz 
La kspte snde-a mepge noiai s3 my onpemti !% 
— Fiopiua! zise fata! ks inima pnils. 
'Tspnîndă a ei ksiape snpe bolgile uepenuti. 
— Fiopima, îi prsn&nde Sopin ue mina-i stpînge. 
Ax! nlinge-ms, konils, kzui sîntă nefepiuită ! 
Ax! nlînge-ms, Smapaldo, ks lakpime de sînge; 
Uli sapsz mîngiepe în ssflets-mi sdpobită! 
De kîndă isbeskă, Smapaldo, gezi soapele e peue, 
li stelele în aepă s'aă s insă mi aă nepită; 
În dapn se faue zios wi noante, timnslă tpeue; 
Nimik nă ms demteant» din pis&=mi fepiuită,.. 
N'asdă, ns szdă nimika de kită a ei fsntspr, 
A Evpii fpămăsens ms 'mbats de amopă, 
IIli gopbele-i miepoase ue kadă din a ei gips 
Ka flopile de axpă din mîndpslă nomimopă. 
K'o Bopb ea apă faue ss kspe als meă sînge; 
Ile-snă zimbetă ală ei nsmai ami da eă iama mea; 
Ka slabs flopiuikz ea ssbi niviopă m'apă fpînge; 
Buigziopă, konils , m'apă faue dak'apă pea, 
Kzndă okizlă meă o sede apzîndă de fpsgezime, 
Din kpemtetă nînx ?n talne ms npinde snă fiopă 
Ye m'apde mi ms "ngeauz, m'anass kă kpszime, 
li gspa mi se 'nkide, mi kans=mi nape ?n nopă;
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Atsnuea alg mes ssfletă, ks saflets-i de-odatr- 

Loszndă a Isi mepîns ne mpmslă urmînteskă, 

Ami spea ka doze paze sm se ksfende "'ndats, 

Ii ss s'asinte dălue în lcagenslă. uepeskă! 

Sinapalda 'neakz dops-i, mi Bapse Ikpsmioape + 

Ală kzpopă kspsă fepiue alinz nasslă să. 

Ea a simuită în sinz-i, mi nentps npima oape, 

O kpudr gelosie ue-'i faue-snă mape pră. 

—La kspte este nsntz ; iap teamz-mi este foapte.. 

Kz ssbi auele dannspi, nlvuepi sepbztopeuuti, 

Ji kznteue goioase, s'asksnde kpăda moapte; 

T5 noui skzna mipeasa ne kape o isbemti 

la dap inels-auesta k& najspr domneasks, 

Ye snpe a ta skznape kiap doamna mi "la datăt 

Kz elă opi uine noate opi ue sr &nelteaskr; 
ET 

Tolă Isi i se s&nsne, tolă îi e nlekată.* 

NUNTA. 

Mii de fvklii lsminz în sala snapioasr. 

Dap nă lsuia nimik mai mîndps mai Boiosă,. 

Ka okii uelopă dame ue 'n xopa sgomotoasz 

La ssnelslă Bioapei s'asîntt gpapiosă.. 

Dap- ka st deskpiă dannălă, pai! măsa mea nă ape 

Niai gpagia uepals, niui bzkspia lopă! 

În dap o kiemă la xops! ea sts în nemimkape , 

Illi gsnds-i în denapte s'agînt dsnz dopă; 

Kui de snă timuă înkoaue ea este grnditoape, 

Ii sgomots-i desalaue, papi Iskpspi o prneskă;
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Mapkiza sksnstats, ama-i s5uspstoape ; 
Lămina, (smală, danuslă, îndatz-o osteneskă! 

Leswmă dap tinepimea s'adsne bskspoasz 
Ile sinslă desmiepdvpei nlznîndele ei flopi! 
Bezi! mssa ms însils atvi& de gpanioast 
Ka s» salztă mipeasa ks nepii gvlbiopi. 
Fiopiua kăn5nats, tpekzs aini în sals , 
K5 toais adsnapea ve-aksmă o admipa : 
Fpsmoasa-i dalue faus epa nsyină kam nal»; 
Dap smbpa întpistspei snă fepmekă no& îi da. 
Ile kans-i de o naple, sapiks-i de elspz, 
Poată de netpe sksmne, Ivsa ne sinulă ei 
Ss kadz "n pesfsyape o fsnd» lat a5p%, 
Ye atipnîndă Stpălz prtsnzi-i zmepei, 
Kosipa-i îmuletit» ks mspgzpitspele, 
Se desnika în dos kszindă ne snele-i stpînsă, 
Ka do giplwndige de fiopi de mikmsnele, 
Ka doi mepui Isngi de a5pă, stponini de-ală sepei nlinss. 
În sinzlă ei, a kzpsl albeye psnitoape 
Se npepedea npin Bvls-i de gază ue-lă konepea, 
Ka mapmspală în fsndslă de ane limnigioape, 
Ka kpinslă npintpe poz, imi înfinsese ea 
K'0 gpauie eskiss, bskelă de flopiuele 
Ye esalaă în npeajms-i ănă ponitopă naptsmă, 
IIli ns mtieaă opi oki-i, nloate Biopele, 
Saă gspa-i pzsăpiks, nbmteaă duluele famă ? 
Ile bpislă ei de apă, astpînss k5 'ngpijipe, 
Se mlvdiea ka floapea ne prmspika sa;
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Ii semzna, konila, k'o dslue "nkinzipe 

Ye 'n zisele jsniei pine-a ne fepmeka. 

E fepiuits zioa kîndă jsnele Bepgine 
Înuenă ka s isbeask» de fam amangit lopă ! 
Kpui din avea zi nsmai notă ele ss esnpime 
Kîl& inima lopă fese 'nekats de amopă. 
Dap asts fepiuipe nz "'mbats ne Fiopima: 
O npesimpipe-amap» o Ispbsp» mepeă. 
Akolo, în tuepe, săsnin konilima, 

"li Inkpimîndă se zits la sopiopzlă ses. 
Femeile geloase de-a fetei fpumzseue, 
Gseskă k'auele lakpimi anănns snă mistepă : 
K» smbpele întpistspei nnlise-ale ei fene, 
K» fata n'ap fi tokmai snă îngepamă din uepă. 
Dap nintpe toate sna, wi jănb mi fpsmoass, 
Soia snzi Stpoe ue-epa bis gel Snatapi: 
Dap pea, nessfepitz, zăleap», Baniloass ; 
Kpezinds-se nsskats de neamspi foapte mapi; 
Natzpa înss-i dase o fopms foapte pap» 
Diametpală onzss kz kapaktepală ei; 
În faws-i îp»gezimea de sepi de Npim'Bapr, 
În okii sei dslueaua de oki de kolzrbei! 

Aueasta ia kină dslue mi Bopbs npefvkats. 
— În zioa nănyei tale, ii zise fetei ea, 
Eă ns notă înelege ss fii ts abztatr ; 

În lokă s fi BOi0asr, is nlîngi konila mea! 
Bopbatzlă, konilis, e seapa ue smbpemte 
II asksnde de-okii. lsmei ne uei ue noi isbimă
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Kîndă fama nentps inimi se "ntimnls -de pomemte 
la snsne Fiopigo, ue sa fokstă Sopină ?% 

Konila se pomemte. Pisala-i ipismfstoape 
O sede ks nlzuepe, mi ssb niuiopălă svă, 
Sdpobemte-a ei mîndpie npeksm sfspim' o floape, 
Uli faue ss zimbcask askslivtopizlă p»ă. 
Ile o sofa npea Skămns, sta Doamna konjspats 
De msndpe jsnînese, npin kape s'osebia, 
Ilpin papa-i fpămăsens, Smapalda, jsna fats. 
De-akolo koniliga pisala îmi npiBia. 
Ax! maăltă e mîndpalius! ziuea konila în sine, 
De ue, o Doamne sfinte, mamă kinzlă ei fpsmosă ? 
Uli okii ei albastpi, mi genele-i blondine, 
Hli faua-i bvlsioaps, ini nspă-i azposă! 
Atsnui, ax! uine mtie? nztea l'a Isi isbipe., . . 
A mr isbi?.. o dulue, fepmekntopă kaBîntă! 
Isbipea Izi e iaua... snika-mi fepiuipe, 
E totă ue-mi fave bine! e dopslă uelă mai sfintă. 
De ue ns m» isbemte? elă mi-apă fi dpagă mai tape... 
Kui fsp' ss ms isbeasks atita îlă izbeskă! 
"L-ami fi isbită atita, kită upa mea e mape 
Assnpa Fiopiuei ue ns nouiă s'o npiseskă !... 
Uli iap pă nosuiă a wine amti oki st o npieaskz, 
Ka kîndă ms ipage-znă fepmekă...* Aui ea se onpi, 
Uli okii S'agintaps ne faga îngepeask» . 
A tinepei mipese, ne kîndă o smili. 

Smapalda le asbslts, -Bopbipea lopă îi nlave; 
Se simte pssbsnats... anoi iap se gîndi:
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—EIS nă-i dpagă Fiopiuci... femeea dap pă faue 
Ks-atvta pwătate ne fats-a gmili! 

Dap noate jăneneasa, kiap ea noate "li izbenate.« 

Fiopiua-, amă zisă, pouise ; ; ea n'ape-anvpstopă, 
Niui kiap o ksstape ue-adesă îmbpb'otenate ; 
În dapă k3 okii katv ne dpags-i sogiopă! 
K'zui topi, mai togi boepii emisepr afaps , 
Lrswndă ne jsnznese zitate ?n jokslă lopă: 
Din opdinea li Bodx k& topii s'ad&nap5 
În alis sals mape, în sal» de omopă. 

A oasnenilopă Boie “e pssinemte *n dats,— 
Uli snaima "'nfiopeaz» ne npisitopi zimiui! 
Kzui de festami ks flinte e sala înekats ; 
IIli kzyi Boeskă s3 cass la suii se Bzdă onpigi. 
Aiui S'adsae-0 mas, ne kape-i amezats , 
O kapte ui o kpăne-, mai mslte. kansnii ; 
Uli noni ks natpaxipe, în sal» se apats; 
Bpmagi de o mslyime de Slegi u mi de lakii. 

Înmspmspiui de snaim, toni takă în adsnape, 
li nimeni nă "nyelege auestă amapă mistepă, 
Aiui psmîne măt3 opi kape întpebape; 
Nimini nimikă nă mtie, niuă gapds, niui kiap Klepă. 

Dap Gina eat'anape în sal ks tpafie; 
Sinistpa Isi „pinjipe ne toni a înfiopată: 
Ile faua Isi Isuemte aueeami bskzpie 
Ye a simnită Satana kîndă ne-oameni. a. 'nmelată. 

25
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—bspbagii Bostpi, (zise femeilopă simite, 

Snsindă totă de o dals nămele isispopă,) 

A5 ipasă snpe dînmii moaptea ks kpime dogedite! 

Msepele d'aksma mi tolă asztslă lopă, 

Le Bopă Isa uiokoii ue în koadz le slujemte... 

Msepi! eat bwpbanii ue Boz se kăBinăl,..& 

Elă ziue-mi &nă setă în salz se Ivyente, 

Femeile stpigă.... gin», mi &nele lemină. 

. . . . . . 

Femeile, la zpms, Bszîndă kz nă-i skvnape, 

Se xotwpsskă la toate ks ssfletă kăpagiosă. 

Anoi, aueeami soapts n'ageaă fiemte kape? 

Iiap a mspi "nnpesnz ks alui-i mîngziosă. 

Dap ănele zimbipv!... kvui suena dspepoass 

IIli kpsds totă d'odats apea komikală ei. 

Esemnls Suvtzpiwa, uea mîndps mi fpsmoass 

Ye-a fostă npisită boepii uei-alui ka ne lakei; 

Ea se B»ză pedsss, în mapea ei msndpie, 

Sz iea de souă uiokoizlă botpznă mi ăpiuiosă; 

lap altele din ele tpekzte "n ilikie, 

(kKsmă ziue întp'aucasta 5nă kponikapă Boiosă) 

„Nă mtiă de ue npiuin» la fag» se pomise?« 

Din toate Fiopiua npiimi mai ks amapă 

Aueasts logitsp»!.. Swpmana, mai măpise! 

Ile sogslă ei ks wimută îl keams în zadapăi 

Ea tpemsps, mi nlînge, mi nepde-opi ue sinuipe. 

Bzondă tpadssă în fante dekpetslă nponsnuată. 

. . . . a
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Doi VYioxodapi upofils de linga ei dopmipe, 

Din opdinzlă Isi Gina, kă ea s'aă denmptată. 
* 

* + 

SILA SI MOARTEA. - 

(0 kamepr asia lsminatz de o lamns. Fiopiua leminat» ne snă uală.) 

„Aveea ue-a mea fopms nouits ăpiuioass, 

So-wmi dea uz fă în Stape, îmi dete kanslă meă,, 

Unui ealv-mz la ppslă-mi,,.. Bedeyi auea fp&moasw 

Yea mndp» ne-îmblenzits ue-atilă o isbiamă eă? 
de-o anvp5? nimik»... mi nă mai e Sskwnape? 
Niui o nstepe 'n lăme nă noate-a o skona! 

. 

Bedeyi kită e de jsnt, de alb de fpumoass? 
“e găpr militik»! se uvpă Isngă mi bogată! 
Din geans-i ksps înk 0 po ksldăpoass. 

IIli sină-i salte dslue, wi kiam” snă swpătală! 
Ea doapme.... o nizuepe! ue ms onpente oape ? 

Ama Bopbemie Gina, kă kanslă amenită 
De fomală ănei natimi bpalale wi-apz»toape. 

El& nepde minte, sopbs... obpază-i e nvlită, 

Uli okiă Isi akăma sîntă înkpăntaui în sînge, 
Ka okii ănăi tigpă ue npada uri-a gzsită. 

O mîn» infepnal» se nape k5 "1% îmninge; 
Se klatinz nsmîntslă... Ismina-a desnepată, 
Abia "mi atinge mîna lspbatslă de feuivup»; 

Aueasta de o datv al&nue s'a mimkală,
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Mimkapea koniligei mai maltă Îl. înfioaps 
De k»iă snă mrepne negps ne kape apă îi krlkată. 
Elă geme ?n a lzi sete svzsndă-ui kena nlins; 
Dap kîndă la gp' o nsne, naxapălă a sekală! 
Mznia lui e mape, mi făpia-i sipsins... 
Nimikă ns 'l& mai onpenmte... Fiopiua a pinată ! 

o Int ne-egalz... ka ssltzpală. uelă pe 
K'o dzlue nopsmbiks ue:pa o a sdpobi . . 
Ilepikolzlă d» fetei nstepe atstă de mape, 
Kstă dos» tpei minste ea se îmnotpisi ;. 

Dap bpans-i ostenemte, nztepea sa slvbemte ; 
Bspbatslă înuelege ... adaoge-ală seă zopă... 
Ksndă-Gina-uinv, kade, săbt fepslă ue "15 prnemte... 
Logiiă în nentă de-o mîns ue ine "n. ajstopă 

Elă kade 'ntp'ală ses sînge... o fat tinepiks, 
Naintea Fiopiei atsnui s'a apoială, 

Aueasta e Smapalda!,. intpindă ne o du mik» 
Asksnsz în nspete... „konilz te-amă skonată.& 
—Dap kape-i intepesslă ue iei tă nentpă mine? 
Intpeabr Fiopina. Isîndă-ă mîna sa. o 
Îi sîntă datoape iapa... ax! ue zikă? fps» ține, 
Mai maltă mi de kt giaua, bapbapală îmi lăa! 
Smapaldo, soiă fi wie o sops kyldpoas»; 
Bois faue nenipă tine opi ue is Bei poi.“ 
—AX! zise koniliga kă Qeana negupoas%,. 
We noiă? dap ue Boiă alta de ktă a mi-lă ishi!.. 
Dap-snsne, Fiopigo! o, Snăne-mi, dpagw mie 
De ue euti peue oape la dopală Isi Sopin?
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Elg. ue isbemte siaga kvui Mi-este dpag+ pie, 
Ye-apă da zilele sale s» 'mnaue-ală ink săsnină ? 
Dap de ănă timnă înkoaue, e tpistă;, îngvlbineuite ; 
Ile gondspi totă deazna, elă smbls adinuită ; 
Nimik ns-i mai nlave; îl gezi ks se tonewmte, 
Ka floapea diminenei ue .bpsmele-aă loaită ; 
În săflets-i se ipeue gndipi snsimînttoape.. . 
Elă npea ss se ăuigz... o dslue îngepelă ! 
T5, kape emti fpsmoass, mi blsnds ka 6 floape, 
T5, kape te isbemte, îndăp=te de el!“ 

—Ye notă ss fakă, Smapaldo? mi-e inima "ngiemats : 
Nă simyuă nimikă Bvzînds-lă: linsindă. ns îl& dopeskă. 
Dap snsne-mi, koniligv, e oape adegzpat» 
A mipelzi meă moapte? saă eă m» amvgeskă ? 
—Ax! uelă nsgină, îi zise, Smapalda gnditoape, 
Tă noyi st-lă skani de moapte, o Fiopiga mea! 
Ea zise, mi din oki-i kăpgă kalde Iskpzmioape ... 
—lloni, sz'lă întopui la Bia», îi. zise înk ea! 
Anoi, lîndă-i mzna o sd ?n Ivkpimnioape, 
Ili-o 'nkapk» totă d'o datz de kalde Sstpăivpi. 
— A! skanv'lă, zise fata. k»zinds-i la niuioape. 
Na mtiă Bopbi, o Doamne! mi mamă de kwlă oftvpi 
Uli lakpimi! ax! koanilz, s, fi nztată a-yi ziue 
Ksmă simie ală seă szfleiă, la slabzlă meă, ipistă gpuiă, 
Ks lakpime de ssnge tă ai fi. nlsnsă aiue!,. 
Kmui inima-ui e kaldz ka soapele de maiă!* 

— Dap ue te 'ntpisteazs? întpeabz Fiopiua , 
Atins> nvn la săfletă, ue nzsă ai de Sopiu ?
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Emil oape a Ii sop» ? mai zise koniliua, 

Elă îmi snăsese-o dai» kv ?n Ime e stprină“ 
— ES, sopa Ii? prsasnse montindă-i ală Ii năme. 
Askslt», săpruik», mi afl ue ssntă ez: 

Namă nivi nspingi, nivi fpate; ne nimeni n'amă în lime: 
Dap elă le gine lokălă la toyi, îngepslă meă!.. 
&pekea-mi de'lă asde, wi okis-mi de'l5 npisemte, 
Iepdă gpaizlă mi kssîntală, wi mîinile îmi fpîngă: 
IIli sîngele în sină-mi apzindă se gpbmrdemte; 
Bopbeskă opi ue îmi ine, mi nlîngă, mi pîdă, mi alingă! 
Ax! skanv-lă de la moapte! o Bopb> mrngvioass, 
O kvătotspv dslue ne piuv-lă Ba oupi... 
Mingve-lă ks keinte, săpata mea fpămoasz! 
Mingîe-lă ks kăpinle, de nă nogi a-l% isbi:« 
Zikendă aueste Bopbe, Smapalda 'ngenxkeats , 
Ilivioapele Fiopigei, nlîngîndă le "mbpouiwa ; 
lap ionspa fpămoass, ponits mi mipats, 
Ie Ing dopslă fetei zita dăpepea sa. 

* 
+ %* 

ÎNKISOAREA. 

(ină beuiă: nae asutepnste.) 

(Sipoe Snztapslă ; Koads Bopnikală; fpatescă Pads Komisală; Dpagslă Stolnikală; Bintils Komiszlă: Filia Haminapislă mipele Fio- piuei , mi aaui boepi xotspiui la moapte.) 

FILIP, kzipe STROE. 

K5 toate-aueste nănta se înuensse bine; 
Mipease fpămămikr mi ginepe Boiosă!
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Xopi, măsik» wi mas, naxape ks eină aline... 
Dap dpakslă Bîps koada, wi totală kade giosă! 

Dap ksi ss-i tpeaks 'n minte, Snsiape mape-nsne, 
K3 moaptea 'n ziafete de-ală d'asiea askandea 
A ei sbspuits fpsnte?.. Dap tpebze a snăne: 

Ideea este pap, ba înk» nz e pea! 

Ili dakz n ueea Isme o fi ss ms însoape, 
Snpe a ns mai kzdea 'm ksps, lsa-Boiă mS5pi tapi! 
Aksmă p»msne nzmai, în iapa siitoape 

S» mtimă de este nănts, mi domni mi boepi mapi?.. 
Dap tă emti dăsă ne gendăpi! ka nona ue ptmîne 

Ne-alesă de napoxie la iponzlă nsstopeskă; 

(Boepii se ueapts în fsndă.) 

Xei! uine stpig” akolo ?.. askzlts, o stenîne! 
Ile mapginile gponei, ei înk» se sfzdeskă! 

Stroe. 

Ye kpezi ts desnpe ssfletă în siaua siitoape? 

Filip. 

Ns te gpvbi Snstape... mai pabdz uri pei muti, 

În giaga u4e-o0 sv ie, kâ ?n Biaua tpekztoape , 

Kvtă nentps mine, fpate, totă Beselă amă a fi. 

Totă ue m» ne-odixnemile e temepea uea mape 

Ye amă sv nă ms ne în paislă uelă vepeskă, 
Ss staă ks zmbpe tpiste, ka tine, o Snstape! 

(loapia înkisoapei se deskide: intps Sopin penede,) 

A! eatz ănslă îns ks kape s» glămeskă... 
Ye! mi tă ii, Sopine? ne Dămnezeă, brdiur, 

De mtiă uesa din toate ue okislă mi-a Bvzată...
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Soriu. tpgandslă la o apte. : 

Askălts-ms , Filine! sspmana Fiopiy 
În msna lopă snspkat» se ziue k'a kezată.,. 
Ia, uine inelă-avesta, wi manta de la mine; 
IIli sboaps sape skenape-i.., doi kai afap» sîntă,.. 
Sr 85 agisno zioa în uvpile stpvine!.. 
la, ia inelzlă, dăte! mi n zi snă ksBîntă,.. 

Filip. 

În mslusmeskă , o îpate! dap tă, ve-o fi de tine? 

"Sopin. 

Ns te 'mgpiji de mine... aueasta-i ipeaba mea. 

Filip. 

Ns, nz! opi staă aiue, opi 'pei emi kă mine! 

Sorin. 

Te ds, te ds, 8pobemte; mi sboapr kvipe ea!.. 
(Filin,, ia inelzlă mi manta : nleakz , anoi iap se întoapue.) 

Askslis-m», Sopine; du-mi mîna a-gi 0 stpsnge. 
Igi pă ne al& meă sufletă ss fi fpatele tă. 

Sorin. 

Dap, date! mepgi; o Klins mai măltă, mi ală tză sînge 
Ba kspge... sboaps, sboaps, de emti fpatele meg. 

(Filin apats inelzlă, mi gapdele îi fak& lokă de esr,) 
Aksma sie moaptea! ms ga afla în maue.., 
Fiopiua e sksnats... akăma notă ss mopă.
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S% mopă ka s ipveaskr aueca ue îmi nlaue.,, 

În mălgzmeskă kz lakpimi, stziîne ziditopă!.. 
* 

A E E 

ÎNKEIERE. 

Adoa zi Fiopiua, kă sonz-i îmnpezns , 
Tpeksse în Moldosa, soiomi mi năluzmini. 

Bocpii se tziaps; mi kiap Sopin uelă jăne 
Ilepise de o. dat ka-auel nefepiuigi. 

lap întp'o dimineau, măluimea kăpioasz 
[le malzlă znel ane s'adsn» a npisi 

adaspslă snei fete... Smapalda uea fpxmoasz 
Se asnîplise 'n an», neasîndă ue mai isbi. 

RET (FE DA Se ZO 

  

NOTA. Aneasta se kpede kr s'a întemnlată ne la anslă 7052—Kpo- 
nisele înkz popbeskă de tzepea boepilopă, mi dens tpadiuie 
se mtie kr Mipuca Bodz a tmeată ne Koadz Bopnikslă, ne 
îpate-ssă Pads, ne Dpagală Stoimikală, ne Stpoe Sastapislă, 
ne Bintile Homisslă mi algii. 

' Xepman, medikă gepmană. Sopin fiă de safletă ală ses, 
25%
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ERRATA 
——————_ 
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