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ugoR LUCRU EsrE sA iuvnp uN ANrMAt.
LESNE nsru sA iNverr pE riN NufrwArar.

DAI{.ANEVOIE ESTE SA-L INVETI
PE CEL CE,

NriruvAper FrrND
sa rAcur AUToRA iuvArAron.

GAnduri

Sufletul - mai de pref decAt trupul
Timpul este pasirea care te impodobegte cu penele

sale pestri,te, dar care va gi veni sd smulgi cele ale

sale. Dacd te vei lega cu sufletul prea mult de pene,

timpul va smulge impreuna cu penele gi sufletul. O,

cAt de urdtd vah atunci goliciunea ta!

Dunnezeu - Roata cea mai Mare
Roata mare se invArte mai incet, dar ajunge din
urmd roata rnici, ce se iirvArte mai repede. Cu cdt

roata este mai mare, cu atAt rotirea este mai incea-

ti gi zgomotul mai mic; cu cAt roata este mai micE,

cu atAt rotirea este mai iute gi zgomotul rnai mare.

Acest fapt se potrivegte gi lucrurilor, gi oamenilor.

Roata cea mai mare din sufletul omului este Dum-
nezeu. Marginile ei nu se pot vede4 nici mersul ei

nu se poate auzit din pricina muftimii qi a larmei



rotilctr celor mici. insa in clipa in care toate rofile
cele mici din sufletul omului se liniqtesc, abia atunci
sufletul se oglindegte in nemisurata roata dumne-
zeiascd, in care se cuprinde cerul gi pdmAntul. $i in
fala acestei vederi, pe cAt de rard, pe atAt de neaqtep-

tat5, sufletul simte o bucurie de negrdit.

Necredinciosul ifi este siegi cdliu
CAnd omul igi intoarce fafa cdtre Dumnezeu, toate

drumurile duc la Dumnezeu. CAnd omul, insd, igi
intoarce fafa de la Dumnezeu, toate drumurile duc

spre prdpastie.

Cine se leapidd cu totul de Dumnezeu, gi cu bu-
zele qi cu inima, acela nu sdvArgeEte in viafd nimic
altceva decAt cele ce duc la desdvArgita lui surpare,
gi trupeasci qi sufleteascd.

De aceea nu te grdbi sd caufi cdldu pentru cel ne-

credincios. El insuqi l-a gdsit in sine, unul mai de

incredere decAt cel pe care i l-ar da lumea intreagd.

Sufletele mari
Nu ajunge ca omul sd aibi numai tiria voinfei, nici
numai tdria simfirii, nici numai tdria cugetirii. Nici
toate acestea impreun5 nu sAnt de ajuns, firi un fel
luminat.

La ce-i folosesc atletului iufeala picioarelor gi td-

ria pldmAnilor, dacd de teama lui tofi il ocolesc gi ni-
meni nu-i vrea ajutorul?

invegmAntate in bezna nopfii, toate stihiile pu-
ternice gi involburate ale naturii il umplu pe cilitor
de fricd; dar cAnd sAnt luminate de soarele dimine-

!ii, cildtorul se imprieteneqte cu ele.

Asemenea sAnt qi aqa-zisele suflete tari. imbrdcate

in intunericul iubirii de sine qi al degertdciunii, ele

ajung de temut pentru oameni si natura din jur. tn-
vegmAntate insd in lumina dumnezeiascd, ele se fac

izvor de bucurie pentru toli cei din jur.
Grindina este mai tare decAt ploaia; cu toate aces-

te4 grindina nu are nici un prieten pe p6mAnt.

Bunitatea este departe vizitoare
Bundtatea este departe vdzdtoare, qi desluqegte pri-
cinile cele mai indepdrtate. Riutatea este mioapi Ei

vede pricinile cele mai apropiate. Riutatea, intocmai
ca pasirea, vede cd este nevoie de nori ca sd ploud.

Bundtatea vede cd este nevoie de Dumnezeu ca sd

plou5. Riutatea, intocmai ca mdgarul, vede cd este

nevoie de bdlegar ca sd creascd porumbul. Bundta-
tea vede cd este nevoie de Dumnezeu ca sd creasci
porumbul.



intregul mai limurit decit partea
Totdeauna intregul este mai limurit decAt o parte a
intregului. Aceasta, de buni seamd, din pricina no-
imei gi a unitifii intregului. Este mai lesne de vizut
stejarul decAt ghinda din stejar. Este mai lesne de

vizut trisura decAt roata trdsurii. Mai lesne se vede

omul, decAt mAna omului. Natura, in intregul ei, se

vede mai lesne decAt orice lucru din naturd. Dum-
nezeu este mai limurit vederii decAt natura gi decAt

tot ce fiinfeazi in naturi.Dar dacd omul igi a{integ-

te privirea asupra ghindei din stejar, ghinda se ara-

td mai lesne vederii decAt stejarul; dacd igi afinteg-
te privirea asupra rofii, roata se vede mai bine decAt

trdsura; dacd privegte mAna, mAna se vede mai
bine decAt omu| daci igi afintegte privirea asupra

oricirui lucru din natur5, lucrul acela se vede mai
lesne decAt natura; gi dacd igi afintegte privirea asu-

pra naturii, natura ajunge mai ldmuritd vederii de-

cAt Dumnezeu. insd aceastd limpezime a pdrlii este

vremelnici, pe cAnd limpezimeaintregului este dii-
nuitoare. De aceea Dumnezeu este cea mai mare si
cea mai diinuitoare limpezime.

Ticere
Despre trei lucruri nu te grdbi sd vorbegti: despre

Dumnezeu, pAnd ce nu-!i intireqti credinfa in Ef

despre pdcatul altuia pAnd ce nu-l cunogti pe al tdu;

gi despre ziua de mAing pAni ce nu se lumineazd
de ziud.

Omul mare
Nu pofi ajunge om mare, pAni ce nu te socotegti mort.

Nu poli ajunge om mare in nici un loc din lume
gi in nici un rang din societate: in primul rAn4 cAtd

vreme te temi de orice este mai mic decAt Dumne-
zeu;inal doilea rAnd, cAti vreme iubegti ceva ce este

mai mic decAt Dumnezeuqi, in al treilea rAn4 cAtd

vreme nu te obiqnuieqti sd socotegti moartea ta ca pe

ceva ce a fosf nu ca pe ceva ce urmeazi si fie.

Slibinogul
Facerea de riu este o slibiciune, nu o putere. Rdu-fd-

cdtorul este un sldbdnog, nu un viteaz.
De aceea, socoteqte-l intotdeauna pe cel ce-!i face

rdu ca fiind mai slab decAt tine qi, aga cum nu te rdz-

buni pe un copil neputincios, tot aga nu cduta sd te

rizbuni nici pe ficitorul de rele. Cici el nu este fd-
cdtor de rele dupd putere, ci dupd sldbiciune.

in acest fel, vei strAnge putere in tine gi te vei ase-

mina mirii, care nu se revarsi pentru a ineca pe ori-
ce copil ce arunci in ea cu pietre.



Himeri strilucitoare
Ochiul nu se saturd de privit, nici urechea nu se sa-

turd de auzit. Lumea aceasta este, in intregul ei, ase-

menea unei himere strilucitoare, dar in parte este

numai mAhnire; vitejie de uriag in intregul ei, 9i fri-
cd de goarece, in parte; avAnt nebiruit al viefii, in in-
tregul ei, qi moarte fird nidejde, in parte. $i toati
aceastd strdlucitoare himeri nu poate indestula nici
un ochi, nici o ureche gi cu atAt mai pu{in poate os-

toi setea dorinfelor trupegti. Iar cel mai pulin poa-

te potoli setea duhovniceascd. Cici aga cum o pici-
turd de apd cade pe limba arsd a cdldtorului insetat

qi il adapi, tot aga gi acest intreg cosmos - o picdtu-

rd fierbinte - cade pe sufletulinsetat al omului gi nu

numai ci nu-l saturd, ba chiar aceast6 picdturd fier-

binte - cosmosul - il face mai setos gi ii a!A!i setea

pAni la nebunie. intr'adevir, lumea e fdcuti doar si
stdrneascd setea in om, nu sd o qi astAmpere.

Sufletul vede

Ochii nogtri, prin ei inqigi, vdd atAt cAt vid gi oche-

larii nogtri. Urechile noastre, prin ele insele, aud tot
atat cat aude gi receptorul metalic. Limba noastrd,

prin ea insdqi, vorbegte tot atat de limurit pe cdt 9i
limba clopotului. De aceea, ce vede sufletul nostru

vdd qi ochii nogtri. De aceea, ce aude sufletul nostru

aud gi urechile noastre. De aceea - pentru cd sufletul
poartd infelegerea gi limba vorbegte cu infeles. Daci
ochii noqtri ar fi ca lacul, firi suflet, ei ar vedea pre-
cum vede lacul. Dacd urechile noastre ar fi ca peg-

terilg firi suflet, ele ar auzi tot atAt cAt aud gi peg-

terile. Daci limba noastrd ar fi risundtoare precum
limba fdri suflet a clopotului, ea ar vorbi tot atAt cAt

vorbeqte gi limba clopotului.

Convorbire.
Singura intrebare sinceri a invdfatului cdtre natu-
ri este: ,,Naturd, spune-mi cine eqti, ca sI gtiu cine

sAnt eu?"

Singura intrebare sincerd a istoricului cdtre isto-
rie este: ,,Istorie, spune-mi cine egti, ca si qtiu cine
sAnt eu?"

Singura intrebare sincerd a sfAntului citre Dum-
nezeu este: ,,Doamne, spune-mi cine egti, ca si gtiu
cine sAnt eu?"

Rdspunsul, negregit, in toate cele trei cazuri, este:

,,Omule, afli-md in tine!"

CAqtigul gi paguba
CAnd cAgtigul este privit de aproape, se vede ca un
cAgtig. CAnd cAgtigul este privit de departe, se vede

ca o pagubi.



CAnd paguba este privitd de aproape, se vede ca

o pagubd. CAnd paguba este privitd de departe, se

vede ca un c6gtig.

CAgtigarea lui Dumnezeu este singurul cAqtig

care rimAne cAgtig gi privit de aproape, Ei de departe.

Pieire
Cel mai mare vei fi atunci cAnd te vei preschimba pe

tine, cu gAndul, in nimic; cAnd te vei ridica cu du-

hul pAni la Duhul cel nesfArgit gi nemdrginit, qi vei

privi din ini{ime gi din depirtare la tine ca asupra

unui lucnl tot aga de nepdrtinitor precum privegti
acum, in trup toate celelalte lucruri din jurul tdu;

cAnd, din acea depdrtare gi indlfime, vei privi asu-

pra ta ca la cineva care a murit, ca la cineva risipit
in praf gi cu desivArgire pierif gi vei simfi toate cele-

lalte trupuri - pe toate gi pe fiecare - ca pe propriul
tiu trup; cAnd vei via intru Nemurire gi Viafi, gi vei
privi lucrarea neinsemnatd gi zadarnici a morfii gi

vei privi insiqi moartea in trecu| zic in trecut, dar

unul firi prezent gi viitor.Atunci moartea, care ne-

contenit amenin!6 si-fi ia trupul, nu-fi va pdrea mai
de temut decAt vAntul care amenin{d sd-!i ia pildria
deoarece atunci vei cunoagte ci sufletul tiu poate fi-
inla gi fird trup, ca gi capul firi pildrie.
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Iarigi despre pieire, pufin altfel
Orice virtute aduce uitarea de sine. Orice virtute, in
toatd misura ei, aduce pieirea de sine. Virtutea cea

mai de seam5, dra- gostea, este cea mai deplind ui-
tare de sine gi cea mai deplini pieire de sine. Uitarea
de sine se preschimbi in pieire de sine, iar aceasta

duce la viafa vegnicd.

Prin ceea ce este lung, cunoagtem ce este scurt,
iar prin ceea ce este scurt, cunoagtem ce este lung.
Prin ani lungi de trudl.,lehamite qi de iubire de

sine cunoagtem aceastd scurtd vremelnicie, iar prin
scurtele clipe de virtute cunoaqtem vegnicia cea

nemdsurati.

Paharul plicerii
Daci fi-ar intinde cineva o pocal de aur cu cel mai
bun vin din lume qi fi-ar spune: ,,Bea, insd vezi cd la

fund se afli un scorpion " ai bea oare? in orice pahar
al plicerii pimAntegti se gdseqte un scorpion la fund.

$i, din nefericire, aceste pahare sAnt atAt de mici, in-
cAt scorpionul este intotdeauna aproape de buze.

Moartea
tntre tdcerea cerului gi a pimAntului, infelepfii se

sfddesc cu inverqunare: ce este materia gi ce este

duhul?
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Iar moartea std in cimitir gi rdspunde fdri toc-

meald: ,,Materia este aluatul, duhul este drojdia; voi

sAntefi pAine4 iar eu oaspetele."

La cipitAiul fiului mort
Mama ii pregiteEte fiului agternut din lAnd de

cagmir gi baldachin din mdtase mongold.

O noapte, o a doua, iar a treia noapte fiul zace in
aqternut de lut, stArv ingropat de un an, zace fdr6'

desfitare, fird amdriciune qi fdrd vise.

Vin biruitorii pimAntului; vin biruitorii mdrii;
vin biruitorii vdzduhului gi aduc mamei, spre mAn-

gAiere, gi lacrimile 1or.

,,IJnde sAnt slivitele voastre biruinfe cAnd imi
aducefi ceea ce mamele au din preaplirt"

Moartea intemnifaf ilor
,,Culturd gi progres! se laudd un intemnifat al vie-

lii cdtre alt intemnilat al vie!ii."

,,Vrei sd zici: curilirea gi luminarea inchisorii! Dar

cine ne va strdpunge zidul inchisorii? il intreabi in-
temnilatul pe intAiul intemnilat."

$i doud cuvinte, cu doud inimi, se afundd in piv-

nita inchisorii.

Unde este stipinul ospifului?
Pe pieptul unui cal mort std un vultur gi minAn-
ci. Pe pieptul vulturului sti timpul gi minAnci. Pe

pieptul timpului sti vegnicia gi minAnci. Mii de pri-
vitori - cu vulturul lor pe piept - se uitd gi vdd o par-

te din priveligte; abia zece dintrb mie vid partea a

dou4 qi numai unul din acegtia zece vede Partea a

treia. ln miile de exclamiri dureroase este mAngAie-

tor sd auzi strigdtul unui vizitor cu duhul: Iatd, dea-

supra vegniciei, pe StdpAnul ospdfului!

Moartea neprevizuti
La banci, bancherul socotegte cu mare bucurie

cAte mii de zile poate incd sd mdnAnce. Iar gropa-

rul, fldmAnd, privegte din cimitir asupra oraqului

gi cugetd: De la a cui gur5" oare, va cidea mAine

bucata de pAine?

Nu te mAndri cu infelepciunea
Nu te mAndri cu infelepciunea. Nici cu a altuia, cdci

nu este a ta. Nici cu a ta, cici daci te mAndregti cu

ea, inseamnd cd nu ai indeajuns. Nici o lampd de

gaznuarde pAni ce nu i se pune gaz.Toate lbmpile

pot fi umplute, dar lampa infelepciunii - niciodatd.
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