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Septemvrie 1904.

P ’a Someşului mică vale,
în a Clujului cetate,
Azi ne curg lacrămi de jale
Plânsu nu mai vreâ să-’nceate.
Clopotele sună, sună,
Şi ne chiamă cu-’ntristare
Iar noi, cu toţi dimpreună,
Grăbim: bătrâni, mic şi mare.
Biserica-i îndesată
— Ştiţi, cea greco-catolică, —
Mulţi în ea nu-’ncap deodată,
Căci Bob, o-au făcut preamică.
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E ziua Duminecii, şi „Tăiarea lui
|Ioan“
Prin tiranul crud Irod;
Iar preotul Roşian,
Să desparte de norod.
Mulţi prin curte se postează.
Să-i asculte slujba sfântă.
Ce astăzi se celebrează
— De dânsul singur se cântă.
Când e pe la jumătate,
După sfânta Vangilie,
Greu prin mulţime străbate.
Pre sfântu amvon să suie:
Şi făcându-şi sfânta cruce,
începe cu glas duios:
„Eu sum chemat a mă duce,
Yă las, vă recomând lui Christos“ !
La vorbele: „eu vă las“ .
Mulţimea
emoţionată
1
1
Cu lacrămi p’a ei obraz.
Plânge, plânge nu înceată.
El continu-a sa vorbire,
picând cum să ne purtăm.

7

S’aj ungem la >fericire,
— Noi cu jale-1 ascultăm.
In urmă ne multămeste,
De iubirea arătată,
Datele-i donuri *) primeşte
Zicând: „nu voiu uita niciodată:
„Pe foştii mei poporeni,
„Inteligenţi şi plugari,
„Pe toţi românii clujeni
„Şi dragi meşteşugari.
„Ş’acum rog pre Dumnezeu
„Să vă dee sănătate,
„Să reverse darul Său
„Preste voi, preste cetate,
„Preste-a voastre familii
„Preste această a Lui casă,
„Preste morţi şi preste vii.
„Şi-’n credinţa-ne frumoasă,
„întăriţi-vă în ea,
„Limba, neamul, vă iubiţi,
„Asta e dorinţa mea,
„Rămas bun! Fiţi fericiţi!
*) Un buchet de flori, o cruciuliţă şi un
orologiu de aur.
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„înaltului meu Părinte, ' :
„Bunului Metropolit,
„Pentru-aducerea aminte,
„îi mulţămesc uihilit.
„Protopoape preaonorate, •
„Pentru dragostea-Ţi frăţească.
„Ca unui în Christos frate,
„Dumnezeu să-Ţi răsplătească!
„Doresc, ca şi următorul meu.
„Să fie de toţi iubit,
„Şi, şi el în lucrul greu,
„Ce-1 aşteaptă, sprijinit.
„0 , cerescule părinte,
„Dă-le tuturor tot bine,
„Ş’ascultă-mi ruga ferbinte,
„Nu mă uita nici pe mine“ !
Te-ai dus bunule părinte,
Delà noi Te-ai depărtat.
Insă-a Tale dulci cuvinte,
Moştenire
ne-ai lăsat!
1
In cinci ani fiind cu noi,
Rostu tău n’a încetat.
In dureri şi în nevoi.
Curaj sufletesc ne-a dat.

9

Spusune-au gura-ţi de aur.
Că în cer şi pre pământ.
Cel mai preţuit tesaur,
E alui Christas cuvânt.
In zile de bucurie.
Când ne năşteam, cununam.
Vorba Ta dulce şi pie
, Cu dragoste-o-ascultam;
Iar în ceasuri de-’ntristare
De dureri, de supărări.
Ca balsam de mângăere,
Ne schimba tristele stări.
Inima-Ţi nobilă, blândă.
Caracterul nepătat,
Ne-au dat o frumoasă pildă
De preot adevărat.
Pentru noi a ta fiinţă.
Era raiu fericitor,
Iar; grelele-Ţi suferinţe,
'Intre noi, loc purgator.
Ca Stefan, patronul tău.
A le sorţii lovituri,
Suferitule-ai mereu,
Conform sfintelor scripturi.
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Rostul tău bine zicea.
C’a omului fericire.
Nu se găseşte-aicea.
Ci e numai nălucire.
La-’nceputul carierei
De preot s’a arătat.
Dar ea-’n Cluj, în cimeter.
Vai! curând s’a îngropat;
Iară Tu pătruns la suflet,
Lovitura ai primit.
Din răbdăre şi din cumpăt.
Niciodată n’ai eşit.
Ci fără de încetare,
Gura trâmbiţă
fost,
1 Ti-a
1
Şi poporul mic şi mare.
Au înţeles al tău rost.
In noianul de păcate:
Hoţii, furturi, fărdelegi,
— Ce domnesc într’o cetate
Toate-ai ştiut se diregi.
Ca turma-Ti încredinţată,
— Suflete patru-cinci mii
Să nu fie sfâşiată
Şi răpită dintre vii !

—
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De aceea erai gata
Zi şi noapte-a priveghi a.
Făr’ a-Ţi aştepta răsplata
Pentru osteneala ta.
Ma, dragostea preoţească.
Zelul de-a binevesti
Credinţa cea creştinească,
Nu te-a mai putut opri;
Ci din sat în sat umblat-ai,
Adevăru a-1 lăţi,
Şi pe rătăciţi cercat-ai,
Pre toţi a-i redobândi.
Spună satele vecine,
Şi chiar preoţii stimaţi.
Cari toţi vor şti mai bine,
Ca nişte buni, sinceri fraţi
Disputele multe-avute
Cu babtişti şi pocăiţi,
A căror guri tăceau mute,
Iar ei frânţi şi sbiciuiţi!
In biserică şi-’n şcoală.
Nu-’ncetai a învăţa
Că pre om, de ori-ce boală,
Morala-’l poate scăpa.
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Indemnatu-ne-ai a face
Fapte bune creştineşti,
Zicând, cä Domnului place
Pre el, pre tine, pre altul-deo[potrivă să iubeşti.
Cin’ a ascultat
Vorbirile-Ţi
Slujba de Tine
Cu vocea-Ti
1

vre-odată
preţioase,
cântată
melodioase,

Intona cu bucurie:
„E adevărat preot“ !
Noi afirmăm cu mândrie:
„De-alui Melchisedec ord“ !
Pentru noua biserică.
Proiectată să se facă
— Fiind cea veche prea mică —
Gura-Ţi nu mai vreâse tacă.
Chiar din mic câştigu-Ţi greu,
— Premergând cu pildă bună —
Ţ-ai jertfit obolul tău
Cu poporul dimpreună.
Pre serman, pre cerşitor
Care te întimpina.
■À1 tău ochiu indurator
Cu vederea nu-1 trecea.
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Poarta delà cimiter,
A r putea se povestească,
Căci mulţi aci stau de cer
Indurarea creştinească.
Două fapte de ’ndurare
De-odată le făceai:
O gratuită-’ngropare,
La doi, trei hrană le dai.
Pre cel ce pre patul morţii,
T e chema a-1 spovedi,
Văzându-i amaru sorţii
T e grăbiai a-1 milui;
Dându-i bani se ieie leacuri
Sau foamea a-şi alina,
Baremi pre câteva ceasuri,
A-şi stâmpăra inima.
Pe cei ce-’nelegiuire,
Ani cu zecile-au trăit,
Ca să-i scapi de osândire
I-ai cununat gratuit.
Şi-’ngropat-ai fără plată
Pe mizeri, şi pe săraci
Ştiind, că pentru-această faptă
Lui Dumnezeu o să-i placi.
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Cinci ani, cinci páni din scriptură,
Ca şi hrană sufletească
Prin a Ta învăţătură
Primi turma-Ţi românească.
Blând şi bun păstor ne-ai fost,
Pentrucă mult ne-ai iubit,
Dar cea ce zice Christos,
Oare noi o-am împlinit?
Ne-ai fost drag, că ai fost bun,
Plin de fapte creştineşti
Dar adevărat îţi spun,
C-a noastre-au fost jidoveşti.
Deci, azi, când ne-ai părăsit,
Cu noi trupeşte nu eşti,
I-Ţ i zicem: Fi-i părinte fericit
Intru mulţi ani să trăeşti!
In postul nou - onorific,
Unde T e afli acum,
Şi de care fost-ai vrednic,
I-Ţ i poftim splendid, bun drum
Roagă-Te lui Dumnezeu,
Pentru-a noastră fericire.
Acelor ce-’n bine-’n rău,
Păstreaz-a Ta suvenire.

-
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Roagă-Te una şi bună,
Ca sămânţa sămânată
Să aducă roadă bună,
Să nu fie-’n drum călcată!
Iartă-mă scumpe părinte
De cumva Te-am vătămat,
Ştiind, că-’n fapte-’n cuvinte
Nu e om nevinovat!

Cluj, 20 Septemvrie 1904.
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