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O PARTICICA DIN INFINITUL ETERNITATII...

Motto:

Zambeste, daca nu poti rade!

Rasaritul de soare ma-mbie la o viata mai sfanta,

Dandu-mi optimismul sa privesc mereu spre Cer,

Cand lutul din trupu-mi ma trage spre glia infranta,

Iar viata-mi se scurge-nconjurata-n Divinul Mister!...

Prof. Dumitru Buhai

Este o dimineata plina de farmec, din acest inceput de nou anotimp, cu miros de vara, cu cantecul

pasarilor fericite ca soarele a rasarit. Imi canta si sufletul meu ca Dumnezeu mi-a dat atata bucurie in

aceasta dimineata, pe cand soarele revine din departare, trimitand peste noi razele lui de binecuvantare.

Sunt in gradina mea; si simt o fericire in suflet ce ma face sa-mi aduc aminte de livada copilariei mele cu

florile de cires pe ram si de atatea frumuseti imprimate in imaginile din creierul meu… Si gandul ma ajuta

sa retraiesc clipe de Rai, pe cand soarele rosu, ca para focului, rasare…

Las sa lucreze mai cu harnicie masina mea electro-chimica: creierul meu, pentru a crea, cu energiile

lui, gandurile, care-mi aduc atata bucurie in suflet, in aceasta dimineata binecuvantata de Dumnezeu! Imi

las creierul sa lucreze si-l pun sa trudeasca, pentru a fi antrenat, ca sa-mi pastreze si amintirile in

memorie pana la sfarsitul vietii… Gandul acesta m-a facut sa-mi caut in compartimentele creierului meu

crampeie de viata, care mi-au calit credinta si vointa de a ramane activ pana la capatul excursiei

frumoase, pe care am inceput-o intr-o iarna cu ger si zapada misterioasa, ce m-a primit zburdand in

fulgii de nea, ca sa-mi aminteasca ca este nevoie sa fiu optimist si sa cred, orisicand, ca dupa frig si

furtuna, oricand, va veni si o vreme mai calda si buna. Simt ca la rasaritul acesta de soare, creierul meu,

la adapostul cutiei craniene, lucreaza cu o mai mare intensitate, caci la o clipire de secunda, ma trezesc

purtat la distante uluitoare si redevin un cautator de fericire, zambind soarelui si chemand tineretea,

calcand, in imaginatia mea matinala, meleaguri din partea de infinit lasata pe o traiectorie din felia de

viata servita candva, intr-o alta dimineata…

Imi dau seama ca fiecare gand al meu poate fi o particica din infinit si o legare cu necunoscutul sau o

relegare cu o realitate traita candva. Gandul este ca o picatura de apa intr-un ocean si ca un strop de

roua pe iarba uscata. Este ca un bob de nisip pe malul Marii Negre sau ca o frunza desprinsa dintr-un

arbore din Carpatii nostri strabuni. Gandu-i o lacrima prelingandu-se pe obraz, cand iti apare, de dincolo

de tarmul vesniciei, maicuta pe care o visezi in zile cu ceata si dor… Este o scanteie dintr-un foc

izbucnit intr-un sat poate uitat, sau este un maracine ce, fara rusine, apare-n gradina gatita cu iarba
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stropita si verde in bucurie. Gandul este o litera de slova si o rima intr-o poezie; este un tunel intr-un sir

de munti din lantul carpatin si un firicel din perii argintii ce mi-au aparut pe la tample; este fulgerul de

caramida arsa dintr-o casa sau o felie de paine sfintita pe masa…

Gandul este o speranta si o incurajare, pusa intr-un sir de cuvinte, ascunse-n colivie, ca sa nu

zboare, cand ai privit prea atent pe fereastra, pe care patrunde lumina…

Gandul este o idee pe care o gazduiesc, ca pe un prieten. Si ma bucur sa am cu mine gandul, caci

stiu ca mintea mea este activa, visand si sperand la culcare, la desteptare, cand lucrez sau cand ma

odihnesc, primavara, vara, toamna, iarna…

In natura asta reinviata ce se imbraca in verdeata cu viata, cand apar florile de toate culorile,

impodobind imprejurul in nuante de curcubeu, iar pomii reintineriti isi ridica coroanele spre cer mai

fericiti, mi se lumineaza mintea si mi se bucura sufletul de cadoul acesta parfumat si bogat, frumos

colorat, facut de Dumnezeu noua, ca sa ne bucuram de frumuseti cu ochii si cu gandul vesniciei, de

particica din infinitul nemuririi…

Traiesc din plin cu BUCURIA DIN MINE!

CANTECUL SUFLETULUI MEU

Nu stiu de voi putea vedea,

Cum versurile-n poezia mea,

In snopi se strang ca albe flori,

Ce-mpodobesc pomu-n culori!

Un copac in floare rade in lumina,

Ridicand coroana, in a mea gradina,

Infigandu-si radacinile-n pamant,

Zburda a lui coroana lasata in vant.

Un pom frumos sadit de Dumnezeu

E darul minunat pentru sufletul meu,

Ce imi arata ca se poate si pe pamant

Sa fie create frumuseti aduse in gand!

Eu nu stiu, daca vreodata in viata mea,

In versuri de aur si de argint, eu voi vedea

Florile pe ramuri de ciresi in spic de curcubeu,

Din gradina copilariei, inca vie in sufletul meu!

( Din cartea: „Pasi spre fericire”, de Dumitru Buhai)
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