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BUCURIA MÂNTUIRII

POEZII PENTRU SUFLET

Prof. Dumitru Buhai

Sunt încredințat că Duhul  lui Dumnezeu mi-a atins 
buzele, inima și mintea, îndemnându-mă și inspirându-
mă să pun cuvintele în mișcare, într-o aventură spirituală 
ce-mi dă bucuria ritmului și muzica infinitului! Ceva, în 
sufletul meu, îmi spune mereu că Dumnezeu mi-a luat 
voința, sensibilitatea spirituală și capacitatea intelectuală 
în slujba Sa, ca să mă purifice de tot ce este străin 
Cerului: de zgura egoismului, de frică și de necredință. 
Când am înțeles taina divină, mi-au izvorât din inmă 

valuri de poezie, de fericire și bucurie... Și am văzut lumina în Curcubeul Divin!... 
    Pătrund în sanctuarul poetic cu sufletul senin, deschis pentru lumină și șoapta 
divină... Sunt însoțit de Îngerul cu aripile albe ce-mi inspiră gândul și-mi 
netezește cutele sufletului, dându-mi pacea sfântă a Cerului și fericirea 
Misterului, într-o viață cu ceață, cu soare și lumină, cu noapte și dimineață... 
Calea-i adesea stopată cu pietre colțuroase, ce-mi produc răni nevăzute de ochii 
de tină, dar am înțeles că fără jertfă nu pot să ajung în Lumină... Și merg fericit 
înainte spre eterna odihnă, scriind cu bucurie și poezie... 
     Când am înțeles taina fericirii eterne, valurile poeziei mi-au inundat sufletul și 
aș vrea să-ți ofer o cale spre Cer, prin vers de mister, și ție: cititor ce – cu dor și 
bucurie – vei citi, una câte una, fiecare poezie... Și vei gasi „Bucuria mântuirii” cu 
credința biruinței!   
     Domnul Isus m-a chemat din fragedă pruncie. Vocea Lui a fost dulce și plină 
de grijă frățească. Ea a fost și este dulceața sufletului meu. Întâlnirea cu Prințul 
Cerului mi-a dat sens vieții și mi-a pus umbletul în soare și închinăciunea în 
prezența lui Dumnezeu. 
     Mă simt un miracol al Mântuitorului, cum uceniucii au fost rodul sfințeniei Lui. 
Împărăția lui Dumnezeu a intrat în inima mea și doresc să rămân, pentru 
veșnicie, frate cu Regele!... Când L-am întâlnit pe Mântuitorul, am privit la fața 
Lui și am văzut o noapte în care luminile veșniciei ard în infinitul spațiului 
nepătruns, un vis înaripat spre o împlinire, apoi un somn adânc și o înviere, în 
Rai cu Dumnezeu, o fericire și o bucurie eternă a sufletului meu...  
     M-am născut într-o familie de creștini români, din Nordul Ardealului, și mi s-a 
imprimat în memorie grija bunicii dinspre mama, ca să-mi strecoare, în sufletul 
meu de copil, credința în Dumnezeu. Această credință a prins rădăcini, ca un 
bob de grâu aruncat într-un pământ primitor. Bobul credinței în Dumnezeu a 
încolțit și a crescut în sufletul meu... Acest bob al credinței a crescut, ca un pom 
al vieții ce a înverzit, iar bobocii de floare din el sunt gata să se jertfească de 
dragul rodului ce a ajuns la timpul culesului...
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     Din acest pom înverzit, s-a ivit și poezia cu fericirea și „Bucuria mântuirii”...
CÂND VEI CITI CARTEA...

Când vei citi cartea „Bucuria mantuirii” ce-i ca un izvor din stâncă, 
                  Vei fi liniștit, când valurile năprasnice ale vieții adesea-n tine lovesc, 
                  Simțind, prin credință, chiar o bucurie ce te unește cu Cerul și cântă, 
                  Căci aripi albe de înger te-ajută să zbori spre locul de pace ceresc!... 

                   Apa curată și sfântă din silabele binecuvântate ale versului meu 
                   Aș vrea să-ți răcorească setea bucuriei și-a păcii din sufletul tău! 
                   Cuvântul din cupa de-argint a „Bucuriei mântuirii” fie-ți alinare, 
                   Un elixir al unei vieți noi și fericite, în Mântuitorul Isus, pe cărare!....        

*

EU SUNT POETUL SUFLETULUI...

                                            Eu sunt poetul sufletului și mult doresc, 
Ca fiecare cuvânt ce-l scriu sau îl rostesc

                                            Să-ți aducă aminte că ești creat un unicat; 
                                            Și-n tine găsesc, oricând, ceva minunat!...   

                                            Sunt sortit să fiu poetul sufletului în căutare 
                                            De fericire pe pământul străin, cu lupte și dureri, 

Unde învinge cel ce are tupeul cu bani de sfidare,
                                            Iar săracii așteaptă ajutorul din Cer, ca nște străjeri. 

                                            Eu sunt poetul sufletului în căutare de fericire, 
                                            Pe pământul invadat de mulți spini și pălămidă, 
                                            Cu muncă trudită-n sudoarea topită în glia aridă,  

Cu-ngrijorarea lipsei de pâine în ziua de mâine...

                 Eu sunt poetul sufletului și folosesc cuvinte potrivite, 
                   Ca fiecare vers de granit și cald ca soarele, când răsare, 
                   Să-ți dea-ncredere-n fericire, când desnădejdea dispare, 
                  Iar tu, cititor, să simți reînviorarea în razele speranței ivite! 

                   Eu sunt poetul sufletului și îți ofer preafericit speranțe noi, 
                    Cuibărite pentru tine, în idei și senimente țesute-n poeme, 
                   Prin cuvinte de aur, de-argint și de fier, curgând în șuvoi, 
                   Ca să le ai cu tine în viața ta-n cortul chiriașului de vreme!   

*

NE TRECEM...

Motto: Verba volant, scripta manent...
                                                                 Ne trecem ca și anotimpurile, 
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                                                                 Dar noi nu ne repetăm ca și ele! 
                                                                 Acum mă uit doar la fotografii, 
                                                                 În care-am păstrat anii mei vii... 

                                                                 Aș vrea să opresc timpul în loc, 
                                                                 Dar nu uit că sunt doar un străjer.  
                                                                 Și sunt în turnul de veghe-n soroc, 
                                                                 Cântând fericirea-nvelită-n mister!... 

*

TAINA...

                                    Cineva m-a luat de mână și m-a dus în grădina, 
                                    În care adia ușor vântul și strălucea-n jur lumina. 
                                    Soarele pe cer râdea fericit și se gudura printre raze, 
                                    Iar florile uimite priveau spre bolta albastră-n extaze...  

                                   Acea ființă suavă mi-a arătat în jur toate florile, 
                                   Din toate speciile, mărimile și cu toate culorile. 
                                   Apoi, m-a oprit lângă un trandafir roșu-nfocat, 
                                   Din care a rupt un boboc îmbujorat și mi l-a dat. 

                                   Nu mi-a spus nici o vorbă, ci a tăcut misterios, 
Dar eu eram uimit de trandafirul acela frumos!

                                   Mă fascina haina lui făcută din frumoase petale 
                                   Și culoarea-i roșie, strălucind în grădina din vale! 

                                    Bobocul primit era de-un roșu uluitor de frumos 
                                    Și-avea-n mirosul lui parfumat ceva misterios... 
                                    Era o taină ce-mi cuprindea sufletul meu și firea; 
                                    Simțeam metamorfoza și mă umplea fericirea!... 

                                    N-am rugat pe ființa aceea suavă să-mi explice taina, 
                                    Nici locul unde și-a găsit trandafiru-n roșu haina... 

                        Mi-a fost de ajuns să mă străfulgere acea roșie culoare, 
                        Ca să am bucurie-n suflet și să-i văd divina asemănare... 

                        Haina delicată-n carminul de lumini din trandafir 
                        M-a-nvăluit în susurul de bucurie sfântă și de dor; 
                        Și-aș fi dorit s-o strâng și s-o păstrez într-un potir, 
                        Ca s-o am în viața mea de chiriaș de timp și călător! 

*
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IDEALUL

                        Să ajungi la anii de-argint: la apusul de soare , 
                        E ca și cum ai termina o cursă grea de-alergare, 
                        În care roiul de oameni se mișcă în șir de cocori, 
                        Până dispare-n depărtare, în aburi de nori călători... 

*
                                       CIREȘUL COPILĂRIEI 

                               Fiind copil, mult îmi plăcea livada,    
                               În luna mai, cu toți pomii înfloriți... 
                               Mă fascinau cireșii cu flori ca zăpada,    
                               Aliniați, în grădina copilăriei, smeriți! 

                              Am urmărit cât de frumos a crescut 
                              Cireșul meu, acolo-n livadă, demult! 
                              Era tot mai puternic și mai frumos, 

Cu flori dalbe-n mai cu fruct gustos.

                              Am înțeles că l-ai cresccut, Doamne, 
                              Tu Însuți în decursul multor toamne,  
                              Că i-ai pus rădăcinile-n umedul pământ, 
                              Dar coroana i-ai lăsat-o-n bătaia de vânt. 

                              Un cireș frumos crescut de Tine, 
O, Doamne-i tot ce ni se cuvine,

                              Ca să ne-arate cât de bine și frumos 
                              Ai creat lumea cu glasul Tău duios... 

                              Cireșul meu ți-a fost recunoscător, 
                              Căci el privea mereu spre cer cu dor, 

Zâmbind la soarele-n firmamentul de sus,
                              Coroana verde, cu flori, în rugă și-a depus. 

                              Cireșul frumos avea-n pământ rădăcină, 
                              Dar toată fața-n corolă era-nspre lumină 
                              Și-n ramurile cu frunzele verzi și stufoase, 

Se-auzeau ciripituri cu sunete melodioase...

                              Eu nu știu, de-n viață, cândva, voi vedea 
                              Așa de frumoasă și delicată poezia mea, 
                              Ca florile dalbe de cireș zâmbind pe ram, 
                              Acolo, în grădina mea dragă de ardelean! 

                              O floare albă de cireși, 
                              De unde vii? De unde ieși? 
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                              M-ai fascinate și m-ai vrăjit; 
                              Și-ncerc mereu să te imit!... 

*
SINGURUL MEU DRUM...

                      Sunt fericit că de mulți ani pot respira creștinește  
                    De când, Isuse, în verdea mea tinerețe, te-am întâlnit;   
                      Și Tu mi-ai vorbit în limba mea maternă: în românește, 
                      Dându-mi aripi de zbor spre Cerul Tău, ca mântuit!... 

*
                            ADEVĂRUL ȘI FERICIREA  

ÎN SUFLET LE PORT!

                       Așa uneori, aș dori, fericit, eu să zbor, 
                       Spre {ara Adevărului Luminii eterne, 
                       Să trăiesc Sus în Cer, unde nu sunt dureri, 
                       Ci o pace eternă, deplină și liniștită-n Isus!  

                        Și aici, jos: pe pământ, chiar acum, 
                        Mă inundă Lumina Divină de Sus 
                        Ce-mi dă fericirea pe-al meu drum, 
                        În spicul Ancorei Adevărului lui Isus! 

                        O, ce bucurie trăiești să fii în Lumină, 
                        Chiar și-atunci, când în jur e-ntuneric! 
                        Inima de pace divină îți este plină, 
                        Dacă Adevăru-ți este-ntotdeauna sfetnic... 

                        Prietene, n-ai vrea și tu, acuma, să vii 
                        La Mântuitorul Isus ce-i Ancora Divină, 
                        Ca să ai bucuria-n Adevăru-n Lumină 
                        Și să trăiești mereu în fericirea sublimă?... 

*

TE CAUT...

Ca un susur blând
E vocea Ta, Doamne,
Când Te caut umblând,

                                              În ierni și în toamne... 

Te caut pe cer,
                                              Pe glia tăcută, 
                                              În floarea de măr 
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                                              Și-n pâinea crescută! 

Te caut pe câmpu-nmiresmat,
                                              În izvorul de apă lin și curat; 
                                              Și-n vântul ce-adie-n câmpie, 
                                              Așteptând raza de soare să-nvie! 

                                              Și Te găsesc în tot ce-i bun, 
                                              Pe obosita noastră bună glie; 
                                              Și chiar aici, în al meu surghiun, 

Mi-e sufletul plin de bucurie!...
*

                            MĂ ROG ȘI AZI LUI DUMNEZEU! 

                  Mă rog și azi, ca-n orice zi, Dumnezeului meu Mare, 
                  Ca fericirea-n suflet tot mai mult să-mi crească; 
                  Albă, ca și crinu-nmiresmat, scăldat în razele de soare 
                  Și ca o curată lacrimă divină-n lumina îngerească... 

Mereu lui Dumnezeu, cu bucuria cea mai mare,
                  Mă rog ca fericirea-n sufletul meu să rodească! 
                  Fac rugăciuni de mulțumire și azi lui Dumnezeu, 
                  Pentru ca în vița vieții mele să fie doar rod curat, 
                  Ca dar primit, pe cale de lumină, de la Împărat, 
                  Ca să am în vasul meu de lut mereu încredințarea 
                  Că fericirea-mi umple cu voie bună viața și cărarea! 

                  Mă rog ca dragostea-mi din suflet să dea roadele cerești, 
                  Aici, în locurile unde sunt acum, în forme pământești... 
                  Mă rog lui Dumnezeu să-mi umple viața cu Duh Sfânt, 
                  Ca să am bucuria fericirii-n pribegia-mi pe pământ; 
                  Și să port în suflet surâsul din raze de soare cu lumini, 
                  În viața mea de călător, în casa mea de lut, printre străini.... 

                  Ca un pui de porumbel, în coaja de ou, mă rog lui Dumnezeu, 
                  Ca să fiu gata de plecare, când Ziua hărăzită va sosi în zare... 
                  Mă rog ca mirabila sămânță să aducă roade în sufletul meu 
                  Și-n credința sfântă bine ancorate, ca să le am la decolare, 
                  Din lumea de tină-n cea de lumină-n Raiu-n a mea așteptare... 

                 Până atunci, încă în cortul de lut, scăldat în fericire de bucurie, 
                 Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea cântecul Său, în proză și-n 
poezie!
                 Mă rog mereu lui Dumnezeu, în versurile de foc din sufletul 
meu!
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                 Îi mulțumesc pentru fericirea de-o viață întreagă lui 
Dumnezeu!...

*

CREDIN{A

Te port în suflet din pruncie,
                                         Al vieții mele nepătruns mister, 
                                         Căci te-am îndrăgit și-a ta solie 

Mi-a adus pacea cea dulce din Cer!

                                         Speranța ta sfântă mi-ai pus-o în piept, 
                                         Ca spre-a ta țintă s-alerg, pe-a ta cale... 
                                         Și-i mare miracol să merg pe drum drept, 
                                         Când tu mă conduci pe-a vieții cărare!... 

                                         Singur-singurel, când eram gata de cădere, 
Tu, în sufletul meu, ai venit cu a ta putere.

                                         Calea vieții mele, uneori, chiar în serpentină, 
                                          Tu, credință de Sus, ai făcut-o dreaptă și lină! 

                                          Credință curată, venită din Cerul Casei de Sus, 
Mi-ai adus mântuirea sufletului meu prin Isus...

                                          Nu-nțeleg cum ai lucrat în clipele mele de jale, 
                                          Că mi le-ai schimbat în bucuria vieți-mi pe 
cale?...

*

                                               DUMNEZEU ȘI-A PUS SIGILIUL SĂU!... 

               Dumnezeu Și-a pus Sigiliul Său peste mine din pruncie            
                Și m-a luat de mână, ca un tată Bun, iar eu L-am urmat, 
                Pornind cu El pe cărare, iar Cuvântul Lui m-a mângâiat, 
               Când mi-a spus că-mi dă autograful divin pentru veșnicie! 

                El Și-a semnat pe inima mea de copil Numele Lui Sfânt, 
             Ca să-L am ca dar și adeverință, ca-nfiat pentru veșnicie... 
               De-atrunci, port Sigiliul Sfânt în mine, ca viața pe pământ 
              Să-mi fie, oricând, doar o rază caldă de soare în bucurie!... 

*

Îmi închipui că merg de-a lungul unui râu lung, lung... Galopez pe un cal 
frumos, în timp ce întunericul se mărește, lumina scade, iar sufletul meu 
năzuiește spre alte meleaguri mai pure, mai calde, mai bune..., din {ara Luminii 
eterne, unde-i soare fără de apus și frumuseți de nedescris, unde nu-i boală și 
nici durere, nu este suspin și nici plâns, ci doar bucurie, părtășie și fericire!... 
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Întinderea fără sfârșit ce-mi stă înainte îmi dă viziunea galopului, pe când 
sufletul meu se umple de o poezie suavă, cu un vers ce urcă notele curcubeului 
și muzica eternului Paradis, spre care mă îndeamnă fiecare gând ce-l port în 
ființa mea... Visez și sper, îndreptându-mă spre Soare... În jurul meu, oamenii 
aleargă spre ținte necunoscute, dar care duc spre abisul fără sfârșit al 
neființei... Mă cuprinde un dor după Ancora salvatoare  a visului meu și a 
acestor oameni, pe care-i doresc salvați și fericiți, pentru veșnicie, cu bucuria
mântuirii în sufletele lor!...

21/3/2006

( Din volumul “Bucuria mântuirii. Poezii”,
                              carte  în pregătire pentru tipărire, de prof. Dumitru 

Buhai)

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com


