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POPAS ÎN TIMP...

Ne trecem ca și anotimpurile,

Dar noi nu ne repetăm ca și ele!

Acum mș 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-s în turnul de veghere-n soroc,

Cântând fericirea-nvelită-n mister!

Prof. Dumitru Buhai

Cu fiecare zi ce trece

îmi dau seama că nu mai

pot schimba nimic din

ceea ce am întâlnit pe

calea vieții și că trebuie să

accept lucrurile așa cum

sunt, bucurându-mă de

fiecare clipă ce o am de

trăit și să nu uit ținta spre

care merg și nici locul unde doresc să ajung la capătul

excursiei mele, începută într-o iarnă cu ger și cu zăpada

ce scârțâia sub picioare, în timp ce vântul șuiera

voinicește, parcă vrând să-mi spună că am sosit într-o lume

necunoscută, în care voi descoperi viața prescrisă mie de

un destin ascuns în cutele sufletului meu...

Caut să opresc gândurile, dar ele mă năpădesc și-

mi produc o lume de minuni a mea personală, spirituală, 

intelectuală și plină de emoții. Împreuna cu gândurile, vin
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amintirile și grija de veghe pentru zilele ce le voi mai

trăi... Amintirile sunt agățate de sufletul meu ca inima de

plămâni, fără de care nu pot trăi, căci mi-ar lipsi oxigenul

dătător de viață și bucurie, nădejde și dor de micare în

lumea asta creată de Dumnezeu, ca și eu să încap și să

mă fericesc că sunt parte din ea.

Stau în fața computerului: această minune a acestor

vremuri formidabile, și sunt tentat să retrăiesc o viață ce o

credeam pecetluită în creierul meu, dar care, acum, revine

cu vioiciune și claritate la lumina gândurilor exprimate în

cuvintele așternute pe aceste coli de hârtie neînsuflețite,

dar atât de ascultătoare... P]trund ’n sanctuarul amintirilor

cu sufletul deschis pentru lumin] \i \oapt] divin]... Sunt

’nso[it de ’ngerul cu aripile albe ce-mi inspir] g`ndul \i-mi

neteze\te cutele sufletului, d`ndu-mi pacea senin] a Cerului

\i fericirea Misterului, ajut`ndu-m] s] pun cuvintele ’n

mi\care, ’ntr-o aventur] spiritual] ce-mi d] bucuria ritmului \i

muzica infinitului...

Cuvintele

sunt pentru mine

Ca

s`ngele ce curge prin vine,

Ca aripile

de pas]re-n zbor,

Ca

\uieratul de v`nt c]l]tor,

Ca

razele juc]u\e de soare

Ce m]-

nc]lzesc \i-mi dau alinare,

Cu via[a

minunat]-n plimbare,
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Pe glia

aceasta cu aer \i soare!

Este mult mister ’n drumul spre Cer, ’ntr-o via[] cu

cea[], cu soare \i lumin], cu noapte \i diminea[]... Calea-i

stopat] cu pietre cu col[uri ce-mi produc r]ni nev]zute de

ochii de tin], dar ’n[eleg c] f]r] jertf] nu pot s] ajung ’n

Lumin]... |i merg ’nainte spre eternitatea sublim]!

C`nd am ’n[eles taina lini\tii eterne, valurile poeziei

mi-au inundat inima \i a\ vrea, de a\ putea, s]-[i ofer o

Cale spre Cer, prin vers de mister \i [ie, cititor, ce cu

dor \i cu bucurie, vei citi unul c`te unul, fiecare vers \i

r`nd de proz], r]m]n`nd ’n suflet cu dorin[a sf`nt] de a fi

\i tu ’ncadrat ’n corola de minuni a lui Dumnezeu, ’n care

a\ vrea s] r]m`i frate al meu!

Poezia

mea \i proza sunt ca \i o alun]

Ce-[i d]

hran] de-i \ti taina s-o desfacci,

C`nd

descoperi c] de miez dulce e plin],

|i citind-o

sim[i c] suflete\te te reface....

Ca s] am pace ’n suflet, am uitat lucrurile ur`te \i

am p]strat doar lumina frumuse[ilor ’nt`lnite, care s] m]

c]l]uzeasc] ’n momentele reci ale c]l]toriei mele spre {ara

de Sus, la fericirea etern]. Ca s] ajung pe ’n]l[imea

muntelui bucuriei, \tiu c] trebuiie s] trec prin marea uit]rii.

Este nevoie s] uit via[a de tin], ca s] intru-n Via[a-n

Lumin]!... Am ajuns la „Beatitudine” \i sunt liber ca o

pas]re-n zbor ’n via[a-mi de-acum, de cosmonaut al Cerului

\i c]l]tor!
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M-am n]scut, tr]iesc \i – la timpul predestinat – voi

’nchide ochii cortului meu de lut \i sufletul meu va zbura,

ca o rachet] divin], la Dumnezeu: la Tat]l meu... Am

’n[eles adev]rul acesta \i am sim[it o mare bucurie, c`nd

am v]zut astazi, c`nd era s] plec „pe neg`ndite”, dar am

fost salvat prin interven[ia eroic], de ’nger p]zitor, a so[iei

mele, c] vine o zi, c`nd va fi momentul de ne’ntoarcere,

dar m-am umplut de fericire, c`nd am ’n[eles c], dincolo

de ceea ce v]d eu cu ochii, aud cu urechile \i ’n[eleg cu

facult][ile mele intelectuale, exist] o form] nou] de via[], ’n

care voi intra, dup] adormirea trupului meu, c] voi avea o

cas] de lumini, preg]tit] de Fratele meu: Fiul lui

Dumnezeu, care S-a dus ’naintea mea, ca s]-mi

preg]teasc] un loc, ca acolo, unde este El, s] fiu \i eu; \i

nu numai eu, ci \i to[i cei ce p]zesc Cuv`ntul Lui, Îl

iubesc \i ’\i p]streaz] credin[a ’n Dumnezeu p`n] la cap]t.

C`nt imnul de bucurie ’n inima mea \i a\tept cu fericirea

’n suflet momentul plec]rii mele ’n lumea lui Dumnezeu,

unde voi avea parte de fericirea etern], ’n via[a cea nou],

minunat] \i sl]vit]! P`n] atunci, simt bucuria m`ntuirii ce-mi

inund] inima \i via[a ’n lumea mieilor lui Dumnezeu, av`nd

credin[a ca un far ...

Credin[a-i un far de

lumin], pe drumul spre Cer,

C`nd v`nturile vie[ii m]-

n]bu\esc cu viscol mare \i ger.

Ea m] poart]-n rug]ciuni

c]tre M`ntuitorul ce mi-a luat

Din crucea prea grea

ce-o aveam eu, pe p]m`nt, de purtat.
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Chiar de via[a, uneori,

devine-o povar] greu de suportat,

Credin[a mi-e ancora ce-

mi [ine vasul vie[ii mele naufragiat.

De aceea, chiar \i ’n

dureri, f]clia credin[ei ’mi d] bucuria,

C]ci \tiu c] Dumnezeu

’mi va deschide Raiul cu Ve\nicia!

Îmi ’nchipui c] merg de-a lungul unui r`u lung,

lung... Galopez pe un cal frumos, ’n timp ce ’ntunericul

se m]re\te, lumina scade, iar sufletul meu n]zuie\te spre

alte meleaguri mai pure, mai calde, mai bune, unde-i

Lumin] etern] \i frumuse[i de nedescris, unde nu-i boal] \i

nici durere, nu e suspin \i nici pl`ns, ci doar bucurie,

armonie, sfin[enie \i fericire!....

Întinderea f]r] sf`r\it ce-mi st] ’nainte ’mi d] viziunea

galopului, pe c`nd sufletul meu se umple de o poezie

suav], cu un vers ce urc] notele curcubeului \i muzica

eternului Paradis, spre care m] ’ndeamn] fiecare g`nd ce-l

port ’n fiin[a mea... |i visez..., sper... \i m] ’ndrept spre

soare, cu credin[] \i r]bdare... În jurul meu, oamenii alearg]

spre [inte necunoscute, dar care duc spre abisul f]r] fund

al nefiin[ei. M] cuprinde un dor dup] ancora salvatoare a

visului meu \i a acestor oameni, pe care-i doresc m`ntui[i

\i ferici[i pentru ve\nicie cu bucuria salv]rii ’n sufletele lor

!...

Din porti[a argintie a versului aspru, m] trezesc c]

’mbin cuvintele \i-mi transmit mie \i celor ce-mi citesc

g`ndurile sau m] ascult] chemarea spre de]v`r\irea fiin[ei

impure: a noastr], a tuturor, \i alergarea spre salvarea ce

ni se ofer], ca un ecou al suferin[elor Celui care a zis:
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„Vni[i la Mine, voi to[i cei trudi[i \i ’mpov]ra[i, \i Eu v] voi

da odihn] sufletelor voastre!”

Am gustat \i eu din aceast] odihn] divin]!... |i un

g`nd m] ’ndeamn] s] chem. \i pe al[ii s] vin] s] bea din

Izvorul cu apa cristalin] a Vie[ii, care d] bucurie \i

m`ntuire, pace \i fericire, vis cre\tinesc \i o via[] „n]scut]

din nou”, prin credin[a ’n Cel minunat, M`ntuitorul,

Luceaf]rul de diminea[]...

Ce minunat este s] ai o zi „a na\terii din nou”!

Aceast] zi este verde ca iarba ce [`\ne\te la via[]. Este

ziua c`nd bucuria m`ntuirii a intrat ’n inima mea... Totul

este neobi\nuit de str]lucitor \i frumos; \i sim[i c] r]sari la

via[], ca brazii din Carpa[ii rom`ne\ti \i ca o pas]re ce se

’nal[] spre cer...

Eu n-a\ putea s] p]tez plin]tatea dragostei sfinte \i

a bucuriei m`ntuirii cu egoism, lacrimi \i durere, pentru c]

’mi amintesc ziua c`nd am sim[it fiorul dragostei sfinte,

care m-a umplut \i mi-a dat ’ncrederea pe care n-o

aveam... Am fost fericit, c]ci am avut \i-L am cu mine

mereu pe Dumnezeu!

C`nd m] g`ndesc la Ziua na\terii mele din nou, m]

cuprinde fericirea, c]ci este cea mai frumoas] clip] din

via[a mea!... |i tr]iesc de dragul acelei zile minunate, pe

c`nd aveam 14 ani! O, c`t a\ dori s]-mi tr]iesc fiecare

minut din via[], ca ’n acea zi de anul nou, c`nd am

primit sf`ntul cadou!...

C`nd L-am ’nt`lnit pe M`ntuitorul, am privit la fa[a

Lui \i am v]zut o noapte ’n care luminile ve\niciei ard ’n

infinitul spa[iului nep]truns, un vis ’naripat spre o ’mplinire.

Apoi, o lumin] mi-a p]truns ’n suflet \i am sim[it c] am

gh`nduri noi , iar cuvintele \i-au c]p]tat coloratura alb] a

c`ntecului ’ngerilor ce mi-au inundat fiin[a; \i am sim[it



7

deodat] c]-I iubesc pe to[I oamenii \i le dopresc fericirea

mea!... C`nd dragostea ’\i face apari[ia, este nevoie de

mistert, c]ci prin ea p]trundem ’n tainele ve\niciei lui

Dumnezeu, ’n care \i sufletul meu se simte fericit \i ’n

siguran[]!

M] cuprinde emo[ia sf`nt], c]ci nu \tiu al[ii cum

sunt, dar eu, c`nd ’mi aduc aminte de ziua na\terii mele

din nou, ’n prim]vara timpurie a vie[ii mele, ’ntotdeauna

sunt inundat de de sentimente de dor dup] Ve\nicia plin]

de lini\tea etern] \i pacea f]r] sf`r\it... A\a a\ vrea s] zbor

’n {ara ’n care este fericire \i bucurie, unde nu mai este

lacrim] \i nici durere.... P`n] atunci, uneori, nu ’n[eleg de

ce, ’n via[], [i se pare c] totul se n]ruie \i c] r]ul parc]

’nvinge binele peste tot, adev]rul pl`nge ’n sufletele ce

sunt ’n a\teptarea drdept][ii divine... De ce sufer]

nevinovatul, de ce sunt pe lume orfani \i de ce cea[a ’[i

acoper] fericirea deplin]?...

Stau ’n lini\tea nop[ii su capul plecat pe o Carte

rar] \i sf`nt]. Mwditwz, visez, sper \i m] ’ncred ’n

Dumnezeu, ca un copil ’n tat]l s]u...

Un g`nd se ’nfirip] \i cre\te... „De ce a\a?”...

deodat], un alt g`nd ’mi lumineaz] sufletul! M] ridic \i-mi

pare c] totul, ’n jurul meu, este altfel de cum a fost: mai

alb, mai frumos! De ce a\a?... Am ’n[eles g`ndul tainic:

Tu e\ti ’n |coala lui Isus...

|i tot ce spui, prin grai sau scris,

S]-nal[e inimi mereu tot mai sus,

Spre Locul sf`nt din Paradis!...
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Tot omul se na\te pe lume,

Lipsit de putere, s]rman.

Cu dor e atras spre o culme,

Dar singur, el se zbate ’n van.

Cristos este culmea dorit],

De sufletul t]u \i de-al meu.

El Însu\i ne poart] spre [int];

|i nici un urcu\ cu El nu-i prea greu!

Este o diminea[] plin] de farmec, din această vară,

cu iarba, florile și pomii pictați într-un curcubeu de culori

ce-mi mângâie ochii și sufletul, simțind acea bucurie tainică

ce mă leagă de corola de minuni a lumii creată de

Dumnezeu. Sunt în grădina mea și simt o fericire în suflet

ce mă face să-mi aduc aminte de grădina copil]riei mele și

de atâtea alte frumuseți... Și gândul mă ajută să retrăiesc

clipe de Rai, pe când soarele răsare...

Las s] lucreze mai cu h]rnicie ma\ina mea electro-

chimic]: creierul meu, pentru a crea, cu energiile lui

immense, g`ndurile care-mi aduc at`ta bucurie ’n suflet, ’n

aceast] diminea[] binecuv`ntat] de Dumnezeu! Îmi las

creierul s] lucreze \i-l pun s] trudeasc], pentru a fi

antrenat, ca s]-mi p]streze \i amintirile ’n memorie p`n] la
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sf`r\itul vie[ii... G`ndul acesta m-a f]cut s]-mi caut ’n

compartimentele creierului meu cr`mpeie de via[] care mi-au

c]lit credin[a \i voin[a de a r]m`ne active p`n] la cap]tul

de drum...

Simt c] la r]s]ritul acesta de soare,

creierul meu, la ad]postul cutiei craniene, lucreaz] cu

o mai mare intensitate, c]ci la o clipire de secund], m]

trezescc purtat de g`nd la distan[e uluitoare \i redevin un

c]ut]tor de fericire \i z`mbesc soarelui \i chem tinere[ea,

c]lc`nd, ’n imagina[ia mea matinal], meleaguri din partea de

infinit l]sat] pe o traiectorie din felia de via[] servit]

c`ndva, demult... Z`mbesc, dac] nu pot r`de ca atunci: ’n

verdea tinere[e...

Îmi dau seasma c] fiecare g`nd al meu poate fi o

p]rticic] din infinit \i o legare cu necunosccutul sau o

relegare cu o realitate tr]it]. G`ndul este ca o pic]tur] de

ap] ’ntr-un ocean \i ca o boab] de rou] pe iarba uscat].

Este ca un bob de nisip pe malul M]rii Negre sau ca o

frunz] din p]durile din Carpa[ii no\tri str]buni. G`ndul meu

este o lacrim] preling`ndu-se pe obraz, c`nd ’mi apare, de

dincolo de []rmul ve\niciei, m]icu[a scump], pe care o

visez ’n zilele cu cea[] \i dor... G`ndul este o sc`nteie

dintr-un foc izbucnit ’ntr-un sat poate uitat, sau este un

m]r]cine ce, f]r] ru\ine, apare-n gr]dina g]tit] cu iarba

stropit] de rou] \i verde ’n bucurie. G`ndul este o liter] de

slov] \i o rim] ’ntr-o poezie; e un tunel ’ntr-un \ir de

mun[i din lan[ul carpatin \i un firicel din perii argintii ce

mi-au ap]rut pe la t`mple; e fulgul de nea dintr-o avalan\]

din mun[ii Bucegi sau o raz] juc]u\] de soare ivit]-ntre

nori. Este o c]r]mid] ars] dintr-o cas] sau o felie de p`ine

sfin[it] pe mas]... G`ndul e o speran[] \i-o ’ncurajare, pus]

’ntr-un \ir de cuvinte, ascunse-n colivie, ca s] nu zboare,
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c`nd ai privit prea atent pe fereastra, pe care p]trunde

lumina... G`ndul este o f]r`m] de via[]: o amintire ’n

cea[]...

G`ndul este o idee pe care o g]zduiesc ca pe un

prieten. |i m] bucur s] am cu mine g`ndul, c]ci \tiu c]

mintea mea este activ], vis`nd \i sper`nd la culcare, la

de\teptare, c`nd lucrez sau c`nd m] odihnesc, prim]vara,

vara, ttoamna \i iarna... G`ndul e un atom cu via[] \i o

raz] de soare ’n cea[]...

În natura aceasta îmbrăcată în haina de toate

culorile, pe care Dumnezeu a așezat frumuseți într-o ordine

cerească, mi se luminează mintea și mi se bucură sufletul

de cadoul acesta parfumat și bogat, făcut de Dumnezeu

nouă, ca să ne bucurăm de frumuseți cu ochii și cu

gândul veșniciei Adevărului...

O viață-ntreagă am crezut în Adevăr,

Cum stelele cred în soarele strălucitor,

Cum ziua revine în culcușul ei de seară 

Și iarna dispare, topită de primăvară!

Gândul este un pas de argint prin al vieții-ncâlcit

labirint. Gândurile adunata laolaltă vor aparea ca „Pași spre

fericirea” din viața mea de acum și pentru viața cealaltă,

cu Dumnezeu, unde dorește s-ajungă sufletuil meu! Și cred

că dorește s-ajungă, cititorule, și sufletul tău!

E-mail: ProfBuhaiD@aol.com
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