Am gasit lumina in mine
Anul acesta mi-am petrecut vacanta de pasti departe de lumea
dezlantuita, dar cu multa caldura in suflet. Si nici nu a
fost nevoie sa calatoresc mult, la doar 4 ore de casa, pana
in satul Gorgova, pe bratul Sulina.
Am uitat de cumparaturi, de drob, de miel, de cozi, de
aglomeratie, de facebook, de messenger, de whatsapp si mesaje
de complezenta. Am uitat de telefonul mobil, ca si cum nici nu
s-ar fi inventat. Am uitat de televizor si de toate stirile
pamantului.
Am tacut mult si am ascultat cantecul pasarilor. Am respirat
aer curat si am dormit mult. Am lasat soarele sa straluceasca
si mi-am umplut sufletul de frumos. Am citit si am scris. Miam pus intrebari si m-am ascultat. Am uitat de zgomot si mi-am
auzit muzica sufletului.
Am pandit pasarile si le-am fotografiat, am ratacit pe canale,
am explorat prin stufaris, am vizitat vizuina sacalilor, am
inlocuit mielul cu scrumbia si drobul cu saramura de crap, am
numarat bobocii de lebada si am trait nunta broastelor.
Am poposit la o pensiune linistita, curata, cu oameni cinstiti
si devotati. M-am bucurat de munca lor, in tihna si cu multa
recunostinta. M-am bucurat de mancarea simpla si gustoasa,
facuta cu multa dragoste. Rar mi-a fost dat sa intalnesc

oameni atat de buni si corecti, precum tanti Maria si Mircea,
fiul dumneaei.
Scriu acest mesaj pentru cei care mi-au trimis lumina, sa stie
ca am primit-o. Cei care mi-au urat „Paste Fericit!”, sa stie
ca am avut si sa nu se supere ca nu le-am raspuns la mesaje.
Asa ca imi cer iertare pe aceasta cale!
Si daca vreti sa va incarcati bateriile intr-un loc linistit
si curat, il gasiti aici. Apoi sa imi scrieti cum a fost,
atata vreme cat nu cautati fite, figuri si galagie.

M-am gandit mult daca sa scriu despre Gorgova Inn sau sa
pastrez locul secret, doar pentru mine. Insa, acesti oameni
exceptionali, merita promovati. Sunt rari si le multumesc ca
exista!
Adevarat a inviat!
Da share daca ti-a fost de folos si iti multumesc pentru asta!
Daca vrei sa tinem legatura, apasa subscribe!
Calendarul alegerilor 2019 – 2020
26 mai 2019 – Alegeri europarlamentare
24 noiembrie 2019 – Alegeri prezidentiale
7 iunie 2020 – Alegeri locale
29 noiembrie 2020 – Alegeri parlamentare
Mergi la vot!

