
 
 
 
Mă zbat pe cruce de două mii de ani 
 
Mă zbat pe cruce de două mii de ani, 
Tăiat de săbii hălăditoare, 
Au fost demult, puhoaie de romani 
Şi slavii azi mă-njunghie la hotare. 
 
Şi unguri-au pătruns, plecaţi dintre ai lor, 
Şi înălţară crucea şi suliţa-ntre coaste, 
Chiar în pridvorul caselor cu dor, 
În centrul geografic al Daciei Măiastre. 
 
Eu n-am o altă ţară, a mă duce, 
Şi ca să mor, nu este nici o cale, 
Cristos de verb latin, e răsatignit pe cruce, 
Adus aici, de-Andrei al Dumisale. 
 
Şi preoţi daci, de limbă spânzuraţi,  
Să nu mai predice, Cuvântul, în latină, 
Şi braţele tăiate, din Dunăre-n Carpaţi, 
Să nu mai scrie-un rând, despre Lumină. 
 
Aşa grăieşte un hrisov bulgar, 
De călăreţi bulgari la datorie,  
Urmaţi în de aproape, altar după altar, 
De-nslavonita, greacă liturghie. 
 
Şi ca să ştim cu toţii de-Adevăr,  
De drum croit de săbii spre altare, 
Poftiră grecii, bulgarilor, un măr, 
Să fie împreună, din Tisa pân la mare. 
 
Cu liturghia greacă, în veşmânt slavon, 
Oficiară mult, cu prohoditul, 
Şi nu ştiam ce zice, nici grec-mitropolitul, 
Şi dintre noi, niciunul, aduşi către amvon! 
 



Şi principi şi voivozi, de neam străbun, 
Luptând cu ungurii catolici, din luntru şi de-afară, 
Şi grecii şi bulgarii, în urbe şi cătun, 
Rămaseră-n biserici, în ziduri noi de ţară. 
 
Acesta-i Adevărul, ameţiţi, 
Mai suntem îndopaţi cu odovanii, 
Priceasne, pavecerniţi, mântuiţi, 
Cu pravoslavnici, blagosloviţi za spavedanii. 
 
Hulit, cuvântul nostru venerez,  
Alungat e şi-astăzi din biserici, 
Dar grecii au păstrat, catolicos, în Crez, 
Iar noi, sobornicească, daraghie clerici. 
 
Cuvintele străbune, de-alungat, 
Că sunt latine, cum sunt şi la catolici, 
Sunt din milenii vechi şi-i socotit păcat, 
Să fim şi prin cuvinte ecumenici. 
 
S-a răzuit, din textu-original, 
Înlocuind catolic, spirit şi conciliu, 
Cu duh, sobornicesc, cu sinodal, 
Sfidând, de necrezut, a Cerului sigiliu! 
 
În românească azi liturghisim, 
Blagosloviţi şi tot nu ştim ce zicem, 
Pe binecuvântaţi, îl urgisim, 
Şi-afară din biserici, încă-l mai trimitem. 
 
Să fie orice vorbă, dar nu de la un dac, 
Episcopul Niceta, pe limba înţeleasă, 
Mai bine slavoneşte şi Neamul mai sărac, 
Rostind făr să-nţeleagă şi azi, la el acasă. 
 
Dar drumul e deschis şi-i ortodox, 
Se nasc vlădici de limba noastră, 
Şi limba ţării, în simplu om şi-n dox, 
Va lumina deplin în orişice fereastră. 
 



Şi să-i lăsăm pe ungur şi pe slav, 
A fost cândva, nici azi nu ne dau pace; 
Ei nu au nici o vină, de-un nărav, 
De-a nu fi-nstare, din rău, a ne desface! 
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