P DUREA – LOC AL RENA TERII
Când calci o frunz scoate sunete nemaiauzite. Influen at de mediul care îi ofer vitalitatea
ea cre te i devine puternic , iar când se desprinde devine un miracol, asemenea curcubeului.
Aerul i lumina o mângâie, p mântul o îmbrac cu mireasm . Ea ofer suflet. Ea este respira ia
lumii.
Când diminea a razele soarelui p trund printre jaluzele, sim i mângâierea aerului. Cum
c ldura cereasc î i înc lze te sufletul f r s te ard , sim i c rene ti, c prinzi aripi care te ridic
deasupra tuturor lucrurilor p mânte ti. La fiecare pas pe care îl faci, treci mai departe, urmând
regulile vie ii. La final po i câ tiga premiul satisfac iei morale.
Fiecare f ptur l sat se te încânte, fie cu muzicalitatea, fie cu privirea blând pe care i-o
ofer , fie cu dr g l enia, trebuie s primeasc în schimb aten ie, ocrotire, grij i iubire. Suntem
datori moral s le înapoiem fiin elor vii de lâng noi grij , afec iune i iubire. Privind dincolo de
toate obiectivele p mânte ti po i g si foarte multe locuri unde trupul i sufletul sunt în comuniune
cu natura. Pe p mânt exist foarte multe locuri de care oamenii s se bucure, în care s se simt
mai aproape de puritate. Uneori îns aceste locuri sunt trecute cu vederea. Locul unde po i g si
toate splendorile naturii împreun , viet i care s te în eleag doar din priviri, care s te r sfe e cu
mângâieri – o lume în care doar bun tatea unei fiin e poate supravie ui este p durea – „P durea –
leag n al vie ii”.
P durea este locul unde cerul se reg se te cu p mântul, unde omul întrevede adesea
bucuria de a tr i. În acest loc mintea descoper lucruri pe care nici nu le vis m, ochiul se umple de
frumuse e, urechea aude muzici nemaiauzite. Atunci când pentru o clip închidem ochii sim im c
vedem parc marginile nev zute ale Universului. Aici sim im c suntem parte a tot ceea ce este...
Aici ramurile copacilor se prelungesc în venele noastre, aici prim vara ce- i cheam înapoi
mugurii i rândunelele ne întoarce i pe noi la via ... Aici sunt lumini uri tainice, pline de cântecul
p s rilor, podite cu flori unde po i vedea tot ceea ce ora ul nu- i poate ar ta. Într-un loc deosebit –
P durea – î i ii respira ia i ascul i b taia frunzelor. Aici i se ofer tr iri emo ionante. Aici te po i
bucura de minunile cele mai simple ale acestei vie i: de ruginiul penelor rândunicii, de must ile
oricelului care mi un prin poiana proasp t înverzit , de ochii ca dou m rgele ai broscu ei, de
cântecul încânt tor al ciocârliei i de tot ceea ce te înconjoar .
Fiecare vietate din acest loc are la r d cini dragostea care se afl acolo, o dragoste care o
face o f ptur miraculoas . Forma i mirosul pe care îl vezi când te ui i la frunze, bulbi i floare,
unde vezi rodul bun, unic i pre ios în via nu sunt altceva decât via a care i se d ruie te
permanent i sublim.
P durea este locul în care toate renasc i prind via ! În fiecare minut p durea desprinde
r ul de bine. P durea cerne aerul cerului, sacralizând existen e ale unei lumi profane. Pentru toate
acestea suntem datori s ocrotim p durea!
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