ARTA DE-A PIERDE...
În viață, urcăm încet pe un munte,
Sau alunecăm repede-n văi neștiute,
În care nu-ți cunoști nici menirea,
Căutând printre copaci fereicirea...
De fapt, în fiecare zi, pierdem câte ceva!
Și-avem nevoie de putere de discernământ,
De-o forță morală, ca să fim cum am vrea,
Chiar când pierdem ceva drag, aici, pe pământ.
De multe ori, ajungem într-o lume necunoscută
Și-ncercăm săne păzim ce-avem, ca să fim fericiți,
Dar, în fievcare zi, piedem sau câștigăm ceva în derută
Și-avem nevoie de tărie spirituală să fim mulțumiți.
Pierdem lucruri mărunte: cheile de la casă sau de la mașină,
Ochelarii, cu care putem să citim, stiloul, batista, o mandolină!
Uneori, putem pierde lucruri mai importante: locuința și credința,
Profesiunea mult iubită sau banii munciți cu greu, ori speranța...
Poți pierde gândul care dispare ca o himeră, precujm și ideea,
Momentul de masă, locuri străbune, satul natal, fericirea...
Dispar din memorie chipuri de colegi, prieteni, elevi, profesori,
Trăind doar cu un sentiment de dor ce-apare vag printre nori...
Poți uita lucrurile lucrurile tale prețioase, lăsate-n țara natală, departe,
Sau cunoștințe utile-nvățate la școală, ori citite-ntr-o valoroasă carte...
Uitarea te poate-frânge și-ți lasă un sentiment amar de dezamăgire,
Dar viața se scurge, inima bate și mintea ta se scaldă-n uitare!
Să pierzi și să fii dezamăgit nu-i o culme fericită-n arta de a trăi,
Dar să pierzi și să rămâi tare și să fii ca o stâncă-n marea agitată
Este o artă, pe care nu oricine o știe și-o practică în fiecare zi,
Căci aparține doar omului ce are-n sufletul său credința răsărită.

Este o bartă să pierzi și să rămâi liniștit, tot în picioare?
Clipa ce doare ar vrea să te doboare, dar credința-i mai tare
Și-n loc de disperare și lacrimi amare,
Dedvii ca stânca ce-ăn valuri nu moare!
Înțeleg că-n viață este bine să dai și să primești,
Să câștigi sau să pierzi cu calmuri creștinești,
Ca să crești, să trăiești și să mori ca un om preafericit
Și s-ajungi, la timp destinat, să zbori în Cer fericit.
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