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FRAGMENTE 
DINTR-UN PATERIC

Încã prea puþin preþuit precum ar îngãdui opera ce ne-a
dat ºi înzestrarea rarissimã de scriitor profetic ºi de înþelept,
Alexandru Nemoianu constituie în sine o apariþie stranie ºi ilus-
treazã un destin neobiºnuit. Formaþia intelectualã se produce în
România, prin studii în istorie ºi arheologie ºi, deopotrivã, prin
cercetare arheologicã ºi în muzeografie; acestea îi asigurã o pre-
gãtire solidã ºi perspective noi faþã de „ºtiinþa oficialã“, pe care
adeseori savantul o pune sub semnul întrebãrii ºi îi constituie
„alternative“.

Stabilit în 1982 în SUA, Alexandru Nemoianu îºi dezvoltã
treptat ºi într-o manierã ineditã viziunea faþã de cultura românã
ºi, în acelaºi timp, ºi o perspectivã antropologicã insolitã, unde
participarea ideii de Tradiþie este capitalã. Obârºiile culturale, de-
finite de o substanþã polimorfã — unde intrã bizantinitate, etno-
grafie, „tradiþie culturalã“ ºi „istoriograficã ereticã“ (în sensul unui
anumit profetism autohtonist, de felul lui Haºdeu, Iorga sau
Nicolae Densusianu) contribuie în chip hotãrâtor la aceastã con-
formaþie de maturitate.

Opera esenþialã apare oarecum târziu dar este cu atât mai
bine aºezatã cu cât dibuirile „de tinereþe“ sunt puþine ºi nesem-
nificative. Dar când apare, se înºiruie, rând pe rând, câteva din
cãrþile „mari“ ale scriitorului, precum „Borloveni“ (1999), „Bucu-
reºti. Puccini 4 ºi împrejurimi“ (2000), „Acum“ (2004) „Treziri“
(2005) ºi mai cu seamã cele douã volume capitale, ce modificã
poziþia autorului în literatura românã ºi reveleazã direcþia cultu-
ralã de înfãptuitor, confirmând „sensul tradiþiei“ ºi caracterul ei
de „lucrare în nevãzut”: „Întâmplãri ºi vise“ (2002) ºi „Tãrâmuri“
(2003). Formula lor eseisticã este de o izbitoare originalitate iar
aspectul sapienþial sporeºte de la un episod la altul. Cãci aceastã
literaturã nu doar cã izvorãºte, prin substanþã, din Tradiþie ci ºi
o exemplificã în modul literar ce se agregã. Aceasta este materia
ireductibilã însã opera nu se rezumã numai la atât. Alte contribuþii,
ce au valoarea lor, sunt dedicate istoriei „românului american“:
„History of the United Romanian Society; Istoria Societãþii Unirea
Românilor“ (1995, în colaborare cu Eugene S. Raica), „Cuvinte
despre românii-americani (I-II), (1997-1999) ºi „În America, la
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Vatrã Româneascã“ (2001). Sunt cercetãri ce anticipeazã teo-
riile recente privitoare la „Noul Român“, a cãror însemnãtate se
va întãri cu cât vremurile vor pãrea mai nedesluºite ºi trebuinþa
de certitudini se va arãta mai stãruitor.

Cartea de faþã este o culegere de „gânduri tainice“, în felul
unor „poveþe de Pateric“ ºi adaugã la trãsãturile sapienþiale ale
acestei opere o contribuþie de strat secret. Ea va fi înþeleasã as-
tãzi dar ºi mâine, când se va preþui din ce în ce mai mult. M-am
gândit întâia oarã, cu o oarecare vreme în urmã, cã o carte de
acest fel ar putea fi posibilã; era cred cã în miezul iernii trecute,
dupã ce încheiasem, cu greu, lectura cãrþilor ce primisem de la
Alexandru Nemoianu ºi de la editorul sãu. Spun „cu greu“ fiindcã
acestea erau, ºi sunt, cãrþi complicate ce se cuprind în mai mul-
te straturi decât ceea ce ni se aratã la o prea repede examinare.
Cel dintâi este întruchipat de imaginea de suprafaþã. Privite în
aspectul lor exterior, ºi „Întâmplãri ºi vise“ dar ºi „Tãrâmuri“ sau
„Borloveni“ ne apar în felul unor „culegeri“ de eseuri, ce conþin
reflecþii cu tema variatã, dizertaþii abreviate în jurul unei idei sau
gânduri cu aparenþã de înºiruire de note de jurnal, înscrise ca
sã nu se uite ºi sã se dezvolte mai târziu, când se va putea. Pre-
tutindeni izbitor este, ºi se observã numaidecât, stilul distins, ele-
gant, având un echilibru ce se traduce prin nobleþea frazelor ºi
a cuvintelor, de fapt prin aspectul atipic al formulei de a compune
într-o manierã inactualã, clasicã, poate chiar „veche“. Rareori,
în literatura românã, acest timbru „latin“ sau „elin“ a mai rãsunat
cu atâta limpezime precum aici ºi memorabilã este, înainte de
toate, lecþia pârvanianã, poate însuºitã ori doar bãnuitã, fãrã
a se adopta voluntar.

Dar dincolo de acest strat, ce ar fi fost, pânã la urmã, su-
ficient spre a impune o voce ºi a întãri poziþia unei opere în des-
fãºurare, sãlãºluiesc conþinuturile presimþite doar când se
priveºte din acest unghi dar uimitor de puternice ºi de închegate.
Opera însãºi, în ceea ce are ea, de fapt, peren ºi ireductibil, apar-
þine unei categorii ce s-a exprimat abia de câteva ori, la noi, în
vremurile mai recente deºi existã o anumitã preistorie ce se cu-
noaºte, din nefericire, prea puþin iar dacã se cunoaºte — se ignorã
sau uneori chiar se dispreþuieºte în felul agresiv ºi ignar ce
caracterizeazã „spiritul creol“ la români. Ea este o literaturã supe-
rior didacticã, de povãþuire ºi de îndreptare, aflatã în apropierea
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a ceea ce era, odinioarã, „comentariul“ bisericesc ºi exegeza de
text sacru dar tradusã în speciile de zidire sufleteascã, în
apoftegmã, în pildã ºi în omileticã. Aceasta este tradiþia celei
de-a doua literaturi care, deºi la o vizionare din avion se dovedeºte
a fi fost capitalã prin Nicodim de la Tismana, Varlaam Moþoc,
Antim Ivireanul ºi Dosoftei, prin Paisie Velicikovski, ºi a organizat
într-un fel tainic stratul cel mai stabil de culturã de la noi, se lasã
astãzi deoparte ºi pare a fi ieºit din istoria vizibilã, unde stãruie
heteroclitul secular. ªi totuºi, aceastã impresie nu-i adevãratã.
Cãci de acolo, din acea materie care, la rândul ei, vine de departe,
se orânduirã marile ore astrale ºi opera eponimã ce ne dãdurã
Bãlcescu, Alecu Russu, Haºdeu, Eminescu, Pârvan, Iorga, Blaga
ºi G. Cãlinescu. Aici rãsunã, cu timbrul enigmatic, de clopot cu
bãtaie rarã ce mãsoarã timpul veºnic, doctrina „specificului
naþional“.

Aceasta este substrucþia din aceastã carte misterioasã dar
nu ºi formula de a comunica. Suntem înaintea unei literaturi ce
nici mãcar nu îºi propune a fi „propriu-zis literaturã“ ci un fel de
confesiune ºoptitã ºi gând tainic venit de acolo de unde spiritul
s-a înãlþat atât de sus încât a descrie ceea ce rezultã, prin defi-
niþia de gen ºi de specie esteticã, este inadecvat ºi fãrã rost.
Mai degrabã s-ar putea alãtura aceste fragmente — ce parcã vin
de la sine — unui gen profetic ºi unei desfãºurãri vizionare de mari
proporþii ºi dezlegatã, prin individul trecãtor, doar episodic ºi încifrat.
Sunt „pildele“ ºi „vorbirile clarvãzãtoare“ ce se pronunþã arareori,
în cuvinte potrivite numai unui anumit înþeles ºi care se comu-
nicã numai atunci când trebuie ºi cui trebuie sã i se spunã.

„Gândurile ºoptite“ adunate aici mie mi s-au trimis cãci
eu sunt „fratele Gavriil de pe Ceahlãu“; de ce sunt acela, poate
cã voi afla ºi eu într-o zi.

ARTUR SILVESTRI
Încheiatã astãzi, 8 Noiembrie 2005, 

de ziua Sfinþilor Mari Voievozi Mihail ºi Gavriil.
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GÂNDURI ªOPTITE

Eu am ales, din felurite motive, sã trãiesc izolat, la limita sihãs-
triei. La început, asta a fost greu dar apoi m-am obiºnuit ºi, acuma,
agitaþia ºi aglomeraþia mi se par, concomitent, hazlii ºi producãtoare
de spaimã (sau, oricum, inconfort). Ca profesie, eu sunt istoric; în
România am fãcut ºi arheologie, nu cu mare pasiune ci pentru prile-
jul de a sta cu oameni „simpli“ ºi autentici. Nu sunt nici un mare istoric,
nici un om foarte învãþat. Încerc sã trãiesc cinstit ºi nãdãjduiesc cã
sunt creºtin Ortodox.

În relaþia cu România, ºi cu Românii, am plecat de la credinþa
cã emigranþii au un singur drept ºi o singurã obligaþie: sã îi iubeascã
necondiþionat. 

În viaþã am avut enormul privilegiu de a îmi petrece vacanþele
exclusiv într-un sat de munte retras, în Valea Almajului: Borlovenii-Vechi.
Familia mea maternã avea acolo un statut special. Toate noþiunile fun-
damentale (de la pãdure la munte, de la rãu la viaþã ºi moarte) acolo
le-am învãþat ºi abia târziu mi-am dat seama ºi de asta. Tot târziu mi-am
dat seama cã modelul existenþial românesc nu numai cã este strã-
vechi dar ºi cã este o alternativã credibilã. În aceastã înþelegere am
mai priceput cã „elita de mahala“ — intelectualii la modã — fac Românilor,
poate inconºtient, cel mai mare rãu cu putinþã. Vorbind de rãu mo-
delul românesc ºi acceptând orice model strãin, ei creeazã temeiul
ocupaþiilor ºi subjugãrilor. Atâta cã modelul românesc este nespus
de încãpãþânat ºi are o vitalitate care dovedeºte multe lucruri. Între
altele, de ce a fost acest neam adus în fiinþã.

De fapt, eu scriu pentru a mã justifica sau a justifica acel privile-
giu de care pomeneam. Fiind singur — nu sunt de tot sihastru, sunt
însurat, am un fecior doctor ºi câþiva prieteni, aici, la „Vatra Româ-
neascã“, între ei ºi, acuma, Episcopul Irineu Duvlea, fost stareþ la Sâm-
bãta — ºi evitând „faima“, nu am posibilitatea sã „verific“ pãrerile mele.
Uneori am crezut cã sunt smintit. Dar faptul cã acest fel de gândire,
modest exprimat, este împãrtãºit ºi de alþii verificã, printr-un al treilea,
cã mãcar potenþial acest fel de gândire este acceptabil.

4 Octombrie 2004
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Cele douã istorii paralele; cei care þin structurile Neamului
Doar ca amãnunt. Numele meu este Alexandru Toma ºi astãzi,

de sus, la pagina urmãtoare se „întâmplã“ sã fie prãznuirea Sf. Apos-
tol al cãrui nume îl port ºi cãruia mã rog zilnic. Sã fie doar „întâm-
plare"? Chiar aºa ºi tot este minunat.

Am primit mesajul ºi cãrþile. Le citesc cu grijã.
În scrisoarea-mesaj, ce m-a emoþionat a fost modul în care aþi

lãmurit, sistematizat, ceea ce eu doar intuiam ºi de fapt nãdãjduiam.
Faptul cã suntem în douã „istorii“ paralele. Una contrafãcutã ºi mereu
prostituatã, a triumfaliºtilor, ºi cealaltã — a neamului în ceea ce are
au-tentic ºi veºnic. Evident cã „reconquista“ va sosi ºi va fi biruitoare
dar, chiar dacã este de folos contemplarea, ºi acþiunea are pãrþile ei
(apud Mateiu Caragiale/Gore Pirgu). Absolut salutar aþi arãtat ºi calea:
apelul la cei care þin structurile neamului, Feþe Bisericeºti ºi gospo-
darii continuitãþii. Acuma am înþeles ºi legãtura cu „Almãjana“. Carac-
terul ei eroic m-a emoþionat ºi pe mine. Sunt un pumn de oameni care
fãrã teamã adunã ºi reînarmeazã o „þarã“ româneascã. Sunt atâta
de frumoºi! Nu ºtiu cum sã mã minunez de jertfa lor. 

Recunoaºterea revistei este un semn de apreciere. De fapt, va-
loarea ei nu poate fi tãgãduitã. Revista promoveazã în principal identita-
te, dragoste de loc, credinþa ºi mândria de a fi Român, Bãnãþean ºi
Almãjan. Toate aceste scopuri sublime sunt în stare antiteticã, adver-
sã, cu „religia“ lumii de azi (adicã a „biruitorilor“ clipei), „globalismul“.
Dar, în acelaºi timp, aceastã revistã are ºi va avea un rol în istorie ºi
istoria literaturii române pe care acum nici mãcar nu ni-l putem închipui.

6 Octombrie (Sf.Apostol Toma) 2004
 Despre Tradiþie
Istoria româneascã este presãratã de dezastre ºi neîmpliniri.

Dupã standardele lumii ºi priviþi din afarã, nu suntem un popor de „câº-
tigãtori“. Dar, în acelaºi timp, oricine se va uita la Români ºi la trecu-
tul lor, cu minimalã bunã credinþã, nu va putea sã nu rãmânã uluit de
unitatea lor, „de limbã ºi lege“, de buna lor dispoziþie, de echilibrul lor
sufletesc. 

Toate trãsãturile, caracteristice ºi semnificative, româneºti ara-
tã cã existã o continuitate colectivã vie a unei înþelegeri strãvechi a
diferenþei dintre bine ºi rãu ori, altfel spus, a unui „model existenþial“,
a unei „Tradiþii“, a unei moºteniri primitã ºi trecutã din generaþie în
generaþie. 

„Tradiþia“ este un întreg ºi între ea ºi „tradiþii“ existã o diferenþã
de categorie. Cãci „Tradiþia“ nu înseamnã osificare ºi încã mai puþin
memorizare. „Tradiþia“ este o entitate vie, care trebuie înþeleasã ºi
pentru a fi înþeleasã trebuie trãitã. Ea se poate schimba în formã dar
rãmâne mereu aceiaºi în duh. În momentele critice, limitã, ea se poate
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strânge pânã la esenþã, care este indestructibilã. Iar în clipele de rãgaz
se extinde ºi aratã în forme multiple, neaºteptate, uluitoare. Tradiþia
„nu cade niciodatã“.

12 Noiembrie 2004
Purtãtorii Tradiþiei

Atunci când acceptãm ºi dacã vom accepta cã Tradiþia este o
entitate vie ºi colectivã, este doar firesc sã ne întrebãm cine sunt cei
care o poartã sau o fac cu putinþã.

Cred cã Tradiþia este o entitate colectivã care fiinþeazã prin per-
soane ºi comunitãþi. În cazul persoanelor, întrebarea „cum anume?“
este destul de simplu de rãspuns. În cazul persoanelor, Tradiþia este
componentã a peceþii personalitãþii. Ea, Tradiþia, este încorporatã mereu,
de la naºtere ºi pânã la moarte, prin însuºirea modelelor din jur, prin
trãirea în lume ºi alegerea liberã a binelui ºi rãului, prin înþelegere,
prin inspiraþie. Acceptarea Tradiþiei la nivel personal este o opþiune
liberã. Prin urmare, valorile ei pot fi respinse sau, foarte trist, neºtiute.
Cred cã acestea sunt cazuri-limitã (ceea ce nu exclude posibilitatea
ca în anume circumstanþe istorice numãrul celor aflaþi într-o atare
condiþie sã nu poatã fi foarte mare), cazuri de crizã istoricã ºi împre-
jurãri în care apar „monºtrii“, tipuri aberante. În cazul colectivitãþilor,
grupurilor, situaþia este, paradoxal cred, mai simplã. Tradiþia nu dis-
pare, nu poate fi eliminatã. Ea se menþine prin colectivitãþi retrase,
prin trupuri colective esenþiale (Biserica) care au o infinitã putere de
„contaminare“ a celor din jur, prin exemplu viu. În plus, Tradiþia este
capabilã sã se adapteze circumstanþelor temporare cu mare dibãcie.
Îºi schimbã vestimentaþia, coloritul, forma dar îºi pãstreazã esenþa.
Se poate restrânge la esenþe, la arhetip, ºi apoi, iar când circumstanþele
se schimbã, poate exploda fãrã hotar. Dar dincolo de toate, trebuie
bine-înþeles cã ºi în împrejurarea în care Tradiþia este fãrã putinþã de
cãdere, fiecare persoanã ar trebui sã contribuie la îmbogãþirea ei. Între
formele colective pãstrãtoare de Tradiþie ºi persoane ar trebui sã fie
o permanentã ºi esenþialã conlucrare, „sinergie“. 

20 Noiembrie 2004
Persoana, Familia ºi Neamul

Dupã pãrerea mea, Tradiþia este un dat ºi alcãtuieºte pecetea
individualitãþii ºi a persoanelor care alcãtuiesc un Neam ºi a Neamu-
lui în întregul sãu. Este foarte cu putinþã ºi cred direct potrivit sã spunem
cã nu întâmplãtor anume Neamuri au anume Tradiþie ºi nu alta. Tot
potrivit îmi pare a spune cã a te þine în Tradiþia Neamului cãruia îi
aparþii este nu o obligativitate ci o stare naturalã. Ruperea de Tradiþia
neamului are efecte catastrofice. 

Pentru a fi mai clar:
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Cred cã existã cel puþin trei stãri ce nu pot fi distruse; persoa-
na, familia ºi neamul. Atingerea distructivã a uneia dintre ele poate
avea ºi, mai întotdeauna, are efecte distrugãtoare. Chiar ºi atunci cînd
ea s-ar face involuntar, din prostie.

Într-o înþelegere mai largã, Tradiþia este cea care ne face sã
fim, de fapt sã devenim, ceea ce din început am ºi fost (am fost lãsaþi
sã fim). Într-o asemenea înþelegere, Tradiþia transcende starea
imediatã ºi încorporeazã pe cei care suntem, cei care au fost ºi
cei care vor sã fie în Neam. În sine, ca persoane, ne putem abate
din Tradiþie, putem cãdea; dar în comuniune suntem în ea ºi contribuim
la devenirea ei, din nou, spre a deveni ceea ce din început am ºi fost.

29 Noiembrie 2004
Un spaþiu special ºi fãrã egal

Citesc ce am primit: este singura instanþã în care vãd ºi simt
dragoste de spaþiul românesc. O dragoste smeritã cãci nimic din ce
este veºnic nu ne aparþine ºi nu avem merit în el. Ceea ce faceþi nu
este „turism“, este smeritã ºi reculeasã îndemnare la dragoste ºi des-
chiderea vederii faþã de un spaþiu special ºi fãrã egal. Nu spun cã este
cel mai frumos din lume dar îndrãznesc sã cred cã este la fel de frumos.

15 Decembrie 2004
Esenþa lucrãrii divine este originalitatea

Pecetea identitãþii de neam este expresia intenþiei din veºnicie.
Desluºirea ºi cultivarea acestei identitãþi, unice, nerepetabile, miracu-
loase (cãci întreaga stare existenþialã este una de miracol ºi graþie)
înseamnã pãtrunderea unei mari taine; înþelegerea rostului pentru
care am fost aduºi în fiinþa. Din nou trebuie bine înþeles cã „desco-
perirea“ unei taine nu este „meritul“ nostru. Aceastã descoperire este
tot cu semnificaþie veºnicã ºi Dumnezeiesc didacticã.

Cât priveºte vechimea acestei peceþi mã tem cã nu o vom ºti
niciodatã. Este asemenea încercãrii de a afla capãtul Celui ºi Celor
fãrã de început ºi sfârºit; a celor dintotdeauna. În acest context, îmi
pare cã Nicolae Densusianu este singurul care a înþeles ceva din esenþa
Neamului Românesc. Ceea ce spune el este de fapt o poveste ºi un
mit de iniþiere. Tot ce este important în lume se aflã inclus în Neamul
Românesc dar exprimat unic. Este ºi asta semn al lucrãrii veºniciei
ºi Divinului. Esenþa lucrãrii divine este originalitatea (nici o frunzã,nici
un fir de iarbã nu este „simetric”,identic cu altul) iar a negativitãþii pure
— imitarea, maimuþãreala.

13 Decembrie 2004
Lumina Linã care ne copleºeºte

Hristos se Naºte! Mãriþi-L!
Cu nesfarºitã bucurie am primit mesajul. Este una dintre clipele,

pe care cred cã pot sã le recunosc — dar sub nici un chip nu le pot
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explica, le pot doar contempla — când ne vorbeºte direct ºi rãspicat
Cel care este mereu lângã noi. Nici nu este vorba de bucurie. Este
Lumina Linã care ne copleºeºte ºi a cãrei prezenþã simþitã ne înlocuieºte. 

17 Decembrie 2004
„Daruri“ ne-închipuite

Hristos se naºte! Mãriþi-L!
Cu enormã bucurie ºi emoþionat am aflat astãzi, iarãºi, mesajul.

A fost iarãºi unul dintre „darurile“ pe care le primim întotdeauna sub
forme pe care mintea noastrã nu le poate închipui, pricepe ci doar
contempla în umilinþã. 

Începutul Înþelepciunii
„Operaþia“ suferitã a fost fãrã evenimente. Dar incidental am

învãþat câteva lucruri. A trebuit sã mã „supun“ doctorilor (faþã de care,
ca unul care am fost mereu sãnãtos, am atitudinea de spaimã/sfia-
lã, ca faþã de „vraci"). În acelaºi timp i-am „vãzut“ altcum, ca lucrãtori
ai unei Voinþe mai tari. Am mai înþeles cã starea de „sãnãtate“ este
inevitabil, ºi bine cã este aºa, trecãtoare. Îmi este „spaimã“ de acest
lucru. Dar oare nu frica de Dumnezeu (ºi implicit de lucrarea Lui) este
începutul înþelepciunii?

25 Decembrie 2004
„Liniºtea“ prin confirmare

Acuma vã povestesc pur ºi simplu ce s-a întâmplat astãzi.
Personal am „râvnã“ deosebitã pentru Sfântul Ioan Botezãtorul.

„Întâmplarea“ face ca El sã fie ºi patronul casei din Borloveni.
Astãzi am primit, în plic separat, vol.II din „Memoria ca un con-

cert baroc“. Am citit cartea cu înfrigurare ºi apoi, paginã dupã pa-
ginã, tot mai înfricoºat ºi uluit. Nu vreau sã vorbesc de calitatea cãrþii
ci de altceva. Paginã dupã paginã am descoperit, aºezat temeinic, fru-
mos, organizat, modul în care gândesc ºi simt. Mi se pare absolut
uluitor ºi fãrã îndoialã cã este un „dar“ al Sfântului Ioan. Mai întâi, ca
sã mã smereascã, arãtându-mi cum trebuie sã se scrie, dar ºi ca sã
mã liniºteascã. 

De ce spun acest lucru din urmã? Atunci când am început sã
scriu, am fãcut-o cu teamã ºi sfialã. La început chiar, am cãutat cumva
sã mã „încadrez“ în normele existente. Din fericire, fiind singur ºi liber,
am ajuns la concluzia cã asta nu ajutã pe nimeni ºi mai ales îmi face
rãu, cãci mint. ªi atunci, am hotãrât sã scriu aºa cum simt sau
aºa cum mi se porunceºte, prin inspiraþie ºi dintr-un loc pe care
doar îl bãnui. Mi-am luat acest risc dar în mine de multe ori am socotit
cã poate m-am rãtãcit ori pierdut mintea.

Dar iatã cã astãzi întregul meu sistem de gândire ºi simþire se
„verificã“ prin aceastã carte. Iatã cã existã un om ºi o persoanã, mai
înþeleaptã ºi mult mai dãruitã ca mine, care gândeºte la fel. Nu se
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poate ca brusc doi factori sã dea acelaºi rezultat. Înseamnã cã nu
sunt nebun!

Dar mai înseamnã ceva. Înseamnã cã vremea marilor dezvã-
luiri s-a apropiat.

7 Ianuarie 2005
(Soborul Sfântului Ioan Botezãtorul) 

Vechimea identitãþii Neamurilor
Modelul propus de Dumneavoastrã îmi pare fascinant. Existã o

singurã problemã. Eu nu sunt un „literat“ ºi scriitor profesionist ci mai
degrabã un istoric care cautã sã vadã dincolo de documentul istoric
ºi istoriografie. În plus — un „tradiþionalist“. Voi rãspunde deci aºa cum
cred. Singurul lucru pe care pot sã îl garantez este cã o voi face cu
deplinã bunã-credinþã; spunând ceea ce, dupã cunoºtinþa ºi conºtiinþa
mea, este adevãrul.

17 Ianuarie 2005
*

În discutarea vechimii Românilor ºi a modelului lor existenþial,
a rostului lor de a fi, existã o dificultate creatã, poate cu voie ºi poate,
pânã la un punct, fãrã voie.

În istoriografia ºi antropologia româneascã existã, de vreo trei
sute de ani, o fascinaþie cu „modelele“ la modã. Aceastã înclinaþie are
mereu urmãri tragice. Dacã un Neam renunþã la identitatea sa,
la modelul lui existenþial, trecerea fizicã în subjugare ºi irelevanþã
nu mai este decât un detaliu în aºteptare ºi aºteptare scurtã.
Cred cã aceastã obsesie, cu modelele la modã, poate fi cel mai bine
ilustratã de imprejurarea cã un dezastru istoric, cucerirea romanã,
a fost prezentat ca „certificat de naºtere“ al Neamului Românesc. Iar
aceastã obsesie cu „modelele“ la modã, a generat ºi prãpastia dintre
ceea ce este real ºi autentic în lumea românescã ºi formele supra-
puse, între ele ºi „statul“.

Aceste lucruri pot fi relativ lesne dovedite. Metoda cercetãrii
„regresive“ va afla de fiecare datã cã în spatele celui mai vechi
document istoric despre Români se ascunde o realitate încã mult
mai veche; cã „întâiul“ document de fapt nu face decât sã consta-
te o realitate în fiinþã, a cãrei vechime nu poate decât fi bãnu-
itã. Aºa sunt toate documentele de hotãrnicie din Maramureº, Moldova,
Banat etc. Aºa sunt toate districtele „româneºti“ din spaþiul Ardealo-
Banatic. (Atunci când aceste „districte“, de fapt „Þãri“ româneºti, apar
pomenite în documentele de cancelarie, ele apar ca extrem de amã-
nunþit organizate, ca organisme vechi ºi bine stabilite.)

Iar prãpastia dintre real ºi formã la Români pânã azi poate fi
doveditã. Spre exemplu, prin drumurile sãteºti.
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În hotarul fiecãrui sat românesc, existã sumedenie de drumuri,
folosite de localnici ºi care deservesc ideal nevoile comunitãþii, dar dru-
murile „oficiale“, „noi“ ºi care deservesc nevoile „formei“ moderne sunt
zgârieturi, care complicã ºi în fond îndepãrteazã, separã, comunitãþile
între ele.

Vechimea „modelului existenþial“ românesc, „momentul“ apariþiei
lui (care înseamnã intrarea semnificativã în fiinþã a Neamului Ro-
mânesc) nu o vom putea stabili niciodatã, cãci este dintotdeauna, din
veºnicie ºi veºnicia este o categorie care are puþin în comun cu lungimea
timpului ºi mult mai mult cu clipa. Vechimea identitãþii neamurilor,
þinând de Voinþa Divinã, nu o vom putea „demonstra“, o vom putea
doar contempla. Dar o primã condiþie cãtre apropierea de acel moment
va fi sã încetãm a mai ironiza documentele ºi cãrþile care nu se închinã
„modelelor“ la modã ºi, implicit, a avea curajul sã spunem ceea ce este
incomod unei „tradiþii“ istoriografice, în fond de datã foarte recentã.

18 Ianuarie 2005
„Model”, „realitate“ ºi „izvoarele proprii”

O discuþie despre istoriografie, istorie ºi izvoare este foarte utilã.
Dar mai înainte de a începe discuþia, este foarte util sã ne amintim
cã toate, absolut toate disciplinele îºi stabilesc ipoteze de lucru, metodã
ºi mijloace de lucru care se subordoneazã unui postulat, unei credinþe.

În aceastã înþelegere este, sau ar trebui sã fie, înþeles cã istorio-
grafia care slujeºte credinþa în „modelele“ schimbãtoare ºi de import
îºi va numi „izvoare“ sursele care îi folosesc scopul. Vor fi considerate
„valide“ surse selectate, autoritãþi selectate ºi va fi desconsiderat sau
direct insultat tot ce nu slujeºte demonstraþiei din capul locului fãcute.
În mai multe feluri suntem confruntaþi cu un joc ale cãrui reguli sunt
stabilite de câºtigãtor care, la caz, îºi rezervã dreptul de a schimba
regula în mijlocul jocului!

Cei care cred în „modelul existenþial“ românesc, în înþelegerea
româneascã a rostului vieþii, fac o enormã greºealã metodologicã dacã
vor cãuta sã îºi demonstreze credinþa prin regulile aºezate de cei ce
cred altminterea. Cei care cred în autenticitatea ºi identitatea româ-
neascã trebuie sã se adreseze altor izvoare ºi altor metode.

În primul rând trebuie plecat de la realitate. Realitatea nu este
un accident, este o consecinþã ºi consecinþa unui proces foarte îndelun-
gat. Astfel rãmâne un fapt cã neamurile nu se schimbã sau, mai exact,
nu îºi schimbã „firea“. (Ca modest exemplu, aº oferi „cazul“ Românilor-
Americani. Aflaþi în cea mai competitivã ºi necruþãtoare societate pe
care a cunoscut-o istoria ei s-au adaptat, s-au strâns la esenþe, s-au
preschimbat, pânã la nivelul de a-ºi uita limba maternã, dar nu ºi-au
schimbat „firea“, au rãmas credincioºi modelului existenþial românesc).
În aceastã înþelegere ºi plecând de la aceastã realitate trebuie sã vedem
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temeiurile, „izvoarele“ acestei dãinuiri ºi continuitãþi spirituale care tra-
teazã mileniile ca pe o clipã iute — trecãtoare.

Cred cã rãspuns putem afla uitându-ne cu grijã la alcãtuirea co-
munitãþilor de bazã, temeinice, la sate. Hotarul fiecãrui sat românesc
spune despre strãvechimea „modelului“. Chiar dacã satul s-a mutat
în hotar, ºi-a schimbat „vatra“, alcãtuirea lui a rãmas mereu aceiaºi
cum aceleaºi au rãmas ºi structurile spirituale care slujesc comuni-
tatea sãteascã. Iar atunci când cãutam sã reconstituim înapoi, regre-
siv, mereu vom afla cã forma, întâi pomenitã în „izvoarele“ scrise, nu
face decât sã repete o realitate mult anterioarã ºi în esenþã identicã.
Satul românesc este esenþial identic satului, sã zicem, neolitic ºi sihãs-
triile Ortodoxe sunt mult prea asemãnãtoare cu cele, iarãºi sã zicem,
dacice pentru ca o negare a continuitãþii sã fie cu putinþã. Cãtre acest
tip de „izvoare“ trebuie sã ne întoarcem.

20 Ianuarie 2005
Doar „coincidenþã”?

Aici am avut câteva zile de iarnã siberianã. Sã fie doar „coinci-
denþa“ cã ar fi Boboteaza dupã Calendarul Iulian?

25 Ianuarie 2005
„Celelalte izvoare”

Legat despre Patericul Românesc. Am Patericul Românesc
ºi alte lucrãri ale Arhimandritului Ioanichie Bãlan. (Inclusiv cea despre
Moºul Gheorghe din ªugag). Acest tip de lucrãri sunt izvoarele scrise,
sau parte din ele, ale istoriei româneºti aºa cum o înþelegem ºi unul
ºi altul ºi cum este. (Nu a „modelelor“ impuse ºi artificiale ºi artificioase).

26 Ianuarie 2005
Legãtura dintre „om“ ºi „loc”

În înþelegerea istoriei (adicã rostului de a fi) româneºti legãtu-
ra dintre om ºi loc este evidentã ºi ea nu este întâmplãtoare, este
necesarã.

Atunci când socotim cã „neamurile“ sunt aduse în existenþã cu
rost ºi pentru a împlini un rost, am fi cu totul inconsecvenþi logic dacã
ne-am îndoi cã mijloacele cuvenite împlinirii „rostului“ nu ar fi puse la
îndemânã sub voia unei înþelepciuni mereu desãvârºite. Iar unul din-
tre aceste „mijloace“ este chiar „locul“, geografia destinatã unui anume
neam ºi tot ce þine de ea. În înþeles mai larg este ºi aici arãtarea În-
trupãrii ca legaturã desãvârºitã, dar neamestecatã, între trup ºi duh.
Iar „realitatea“ româneascã înseamnã constanþã într-un model viu ºi
inventiv care renaºte mereu ºi mereu, „acelaºi fiind ºi neschimbat fiind“.
Ceea ce a fãcut cu putinþã aceastã incredibilã continuitate a fost cu
precãdere „þara româneascã“.

În tot lungul Carpaþilor, de o parte ºi alta a lor, de la extremul
Nord ºi pânã la Sudul Dunãrii, în fiecare vale intramontanã, superb
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definitã geografic, gãsim grupuri de câte cincisprezece, douãzeci de
sate, alcãtuind o „þarã“. Fiecare cu personalitate unicã ºi toate alcã-
tuind un întreg de o unitate ºi armonie miraculoasã. Fiecare dintre
documentele scrise care, „pentru întâia“ datã, pomenesc câte o aseme-
nea „þarã“ nu face decât sã consemneze strãvechimea lor. Faptul cã
întemeierea, organizarea lor, era desãvârºitã ºi þinând de un plan fãrã
egal apare fãrã putinþã de tãgadã. Iar aceastã vechime nu poate fi
aflatã, ea merge, din adânc în adânc, pânã la vremea imediat post-
edenicã. O împrejurare a rãmas cumva nebãgatã în seamã deºi este
luminãtoare.

„Þãrile“ româneºti (care în spaþiul ardealo-bãnãþean sunt numite,
de cãtre documentele de cancelarie, „districte“) aveau rosturi milita-
re ºi aceste rosturi militare, foarte multe dintre ele, ºi le-au pãstrat
ºi sub diferiþii cuceritori de o clipã. Dar aceste rosturi militare au fost
mereu ºi au rãmas strict defensive. „Þãrile“ româneºti apãrau ºi nu
promovau un model. Acesta este semn sigur de vechime, certitudine exis-
tenþialã, statornicie ºi siguranþã duhovniceascã, garanþie întru veºnicie.

4 Februarie 2005
„Vremea Seniorilor”

Acuma câteva ceasuri am primit prin poºtã volumul I din „Vre-
mea Seniorilor“. Continui sã îl citesc. Oricum, Prefaþa (de fapt uriaº
ºi stufos studiu de doctrinã metodologicã a „românismului“ în tot ce
are el autentic ºi veºnic), ºi „scrisoarea înlãcrimatã“ dau cheia înþele-
gerii textului. Nici mãcar nu ºtiu dacã sunt clar.

Nu sunt un om foarte inteligent ºi, în plus, sunt grãbit sã spun;
dar, în acelaºi timp, sunt un om cinstit sufleteºte ºi care încearcã sã
înþeleagã. Iar statul în singurãtate mi-a deschis dimensiuni care nici
mãcar nu bãnuiam cã sunt posibile.

Ce am înþeles din cartea aceasta este enorma cantitate de
„dovezi“ despre ceva ce am intuit umblând pe dealurile ºi pe hotarul
Borloveniului. Cã vechimea noastrã este fãrã început ºi rostul nostru-
unic. Am înþeles încã odatã pericolul modelelor de împrumut ºi hidoasa
lor complexitate (ca stare antiteticã a simplicitãþii sfinte) care este de
la necuratul.

Cât de liniºtitor este sã afli cã au fost ºi au rãmas „seniori“ care
ºtiu ºi Adevãrul, ºi Calea, ºi Viaþa.

12 Martie 2005
Iarna „fimbul”

Fenomenul natural descris — îngheþul neclãtinat — este intere-
sant ºi îmi pare cã vesteºte „ceva“. ªi aici este o Iarnã fãrã sfârºit.
Chiar azi suntem cufundaþi în nãmeþi ºi frig de „tip fimbul“.

12 Martie 2005

14



Harul: retragerea lui temporarã la „cei aleºi”
Am înþeles bine cã sunt probleme de sãnãtate, m-am rugat mereu

ca ele sã se schimbe spre bine ºi cu mare bucurie aflu cã asta se ºi
întâmplã. Mai mult. 

Sunt în totul încredinþat cã starea sãnãtãþii vi se va îmbunãtãþi.
ªi cred cã foarte curând. În acelaºi timp sunt foarte emoþionat ºi în
fond uluit pozitiv (ca atunci când ni se deschide „simplitatea“ unei taine)
de modul în care sunteþi cercetat de Har.

Doar cei foarte, foarte tari ºi aleºi sunt încercaþi de temporara
„retragere“ a Harului. Este ceea ce, aminteam, Sfântul Ioan al Crucii
numea „noaptea sufletului“ ºi pe larg vorbea Sfântul Silvan Atonitul care
dãdea ºi incredibilul îndemn: „þine-þi mintea în Iad ºi nu deznãdãjdui“.

Ceahlãul; Îngerii sunt nu numai sfioºi dar ºi uluitor de
puternici

Importanþa datã Ceahlãului este o altã indicaþie cã sunteþi într-o
stare care deschide, cred, ultimele mistere. Trebuie mare grijã cãci
Îngerii sunt nu numai sfioºi dar ºi uluitor de puternici. Protocro-
nismul nu este doar un concept ci cred cã mai ales o stare, un alt
„nivel“ care, în chip necesar, are o altã logicã ºi alte cãi. Sub nici o
formã sã nu vã pierdeþi curajul ºi nãdejdea. Sub nici o formã, oricât
ar fi de greu.

14 Martie 2005
„Cei care îºi vor cãuta rãdãcinile”

Desigur cã orice publicaþie ce aþi putea trimite ar fi mai mult
decât binevenitã. Aceste publicaþii ar ajuta pe cei care azi ºi mâîine
îºi vor cãuta rãdãcinile. Aºa vor afla ºi altceva decât ce este triumfal-
izat prin „Fundaþia pentru o societate deschisã (?!)“, „22“ ºi alþi
eiudem farinae!

La caz cã vor fi „dubluri“ voi contribui la Biblioteca Episcopiei de
la „Vatra“ ºi încã mai exact le voi da Arhiepiscopului Nathaniel (un om
special, complicat dar charismatic). În prealabil însã le voi da spre citire
Stareþului (în înþelesul dat de Sfântul Paisie Velichikovki) Roman Braga
spre cetire. Sã nu aveþi grijã, nu vor fi irosite.

„Miturile creatoare“ ale întunericului; Golemul
Cu bucurie ºi înduioºare rodnicã, ziditoare, am citit mesajul.
Mai întâi am râs de unul singur citind mãrturisirile despre e-mail.

Efectiv parcã mi-aþi citit gândurile ºi sentimentele. Asemenea am în-
vaþat târziu acest procedeu ºi cumva din nevoie. Nu îl simpatizez ºi
nu îl simt aproape. Este o „drãcovenie“ care ne este bãgatã pe gât.
(De fapt într-o înþelegere mai largã, e-mail-ul ºi computerul sunt parte
dintr-unul dintre „miturile creatoare“ ale întunericului, „Golemul“. Dar
asta este altã poveste.)

18 Aprilie 2005
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„Darul lacrimilor”; rugãciunea „în cuvinte puþine ºi cât mai
personale”

De fiecare datã mi-am exprimat uluirea pentru puterea enor-
mã de muncã ce aþi avut-o ºi îndrãzneam sã vã avertizez cã veþi fi
atacat ºi urât cu înverºunare. Dar ce mi-aþi mãrturisit cu atâta ge-
nerozitate, darul lacrimilor, vã va face biruitor. Nu aveþi îndoialã!

Mesajul primit îl consider nemeritat privilegiu ºi dar. Nu existã
dar mai mare pe care ni-l putem face ca muritori decât sã ne împãr-
tãºim unii altora lacrimile, aceleaºi pe care mereu i le dãruim Mântuito-
rului care în doar câteva zile se va sui din nou pe Cruce pentru fiecare
dintre noi ºi pentru noi toþi.

Câteva lucruri.
În ultima vreme aþi fãcut câteva lucruri extraordinare.
Premiile Asociaþiei (care dincolo de acþiune în sine reprezintã

afirmarea unei atitudini ºi aruncarea mãnuºii cãtre cei ce se cred în
fruntea bucatelor), publicarea de cãrþi ºi studii. Mã tem cã cereþi prea
mult de la Dumneavoastrã ºi asta poate deveni cauza de poticnealã.

Sfatul meu este sã nu vã strãduiþi mai mult decât trebuie. (Poate
nu ar fi rãu sã faceþi un drum, cu un prieten sau apropiat, undeva
într-o zonã discretã a României; la Ceahlãu, Rarãu, în Maramureº, la
o Mãnãstire „feritã"?)

Dar mai ales cãutaþi sã vã rugaþi. Fãrã „înverºunare“, simplu
cereþi ajutor în cuvinte puþine ºi cât mai personale. Credinþa nu este
o concluzie logicã, este o relaþie personalã. ªi mai ales NU VÃ TEMEÞI.
(Este îndemnul cel mai des repetat în „Noul Testament”, cred de peste
70 de ori.) Teama, accedia, este de la necuratul. Nu-i daþi satisfacþia asta.

Puþine vorbe „despre rãbdare”
În ce priveºte colaborarea noastrã ea este, la urma urmei, un

dialog între prieteni. Sunt gânduri ºi sfaturi spuse alene, ca atunci ºi
cum vorbeau bãtrânii satelor noastre „la drum“, „la bancã“. Nu avem
grabã ºi de fapt într-un fel este ºi mai bine; asta sã vã fie ultima grijã!

În rest vã îndemn sã nu vã temeþi, rugaþi-vã, aveþi „puþinticã rãb-
dare“ ºi mai ales SUS INIMA!

19 Aprilie 2005
„Locurile fascinante”

Nãdãjduiesc cã ºederea la Þarigrad sã vã fie de folos. Este un
oraº superb, mereu fascinant de vãzut ºi revãzut.

Am mai reþinut cu bucurie cele spuse, altãdatã, despre Viena.
A fost dintre locurile unde am avut sentimentul revenirii „acasã“.

30 Aprilie, 2005
Recunoaºteri: chipuri ºi scene

Hristos a Înviat! 
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Cu bucurie am primit volumele de literaturã ale Marianei Brães-
cu ºi cel de poezie al lui Dimitrie Grama.

Alãtur câteva gânduri despre ce am înþeles din volumele Maria-
nei Brãescu. Poezia lui Dimitrie Grama m-a impresionat mult ºi cred
cã am nevoie de ceva vreme de gândire (mai ales considerând cã eu
nu sunt un critic literar). Încã mai mult am fost „izbit“ de chiar prima
poezie „Bastian“ care efectiv reproducea o întâmplare avutã acuma
vreo 15 ani.

4 Mai 2005
„Începutul“ trebuie terminat sub voinþa nedesluºitã

Hristos a Inviat!
Cu mare bucurie aflu cã aþi terminat al treilea volum din ciclul

„Memoriei ca un concert baroc“. Anul 2005 a fost uluitor de „darnic“
cu Dumneavoastrã ºi Dumneavoastrã cu el. Nu este de fel mirare cã
vã simþiþi ostenit. De fapt poate fi vorba ºi de sentimentul confuz care
însoþeºte sfârºitul oricãrui efort. Nu aveþi teamã, veþi avea încã multe
realizãri ºi mai ales aveþi încã multe de fãcut. Ce aþi început ºi împli-
niþi TREBUIE terminat ºi asta sub o voinþã mai tare decât a noastrã.

16 Mai 2005
„Noul Român”; „sfinþirea“ Limbii Române

Mesajul, ca de fiecare datã, m-a emoþionat printr-o combinaþie
de sensibilitate ºi dinamism uluitor. Sunt forþe sufleteºti a cãror pute-
re nici mãcar nu ne o putem imagina. Gândul Domniei Voastre despre
„Noul Român“ din tot locul este eminent. Acest lucru îl spun în mo-
destã cunoºtinþã de cauzã.

Pentru Românii din afara spaþiului geografic românesc „þara“
înceteazã sã mai fie o realitate politicã, economicã ºi socialã; devine
un tãrâm care stã între lumea vãzutã ºi nevãzutã. Un asemenea
tãrâm este guvernat de alte legi ºi o altã logicã. Mie îmi pare cã devine
treapta spre Mântuire. Ca singur exemplu. Mereu, la revenirea în „þarã“,
am un moment de descumpãnire când aud folosirea brutalã a limbii
române. Fiind izolat, în cazul meu, româna devine limba intimã ºi cred,
prin coborârea ei în interior, în „inimã“, se sfinþeºte. Folosirea ei curentã
ºi imediatã o simt, câteva clipe, ca sacrilegiu.

18 Mai 2005
Darurile fãcute dupã rugãciune

Mai întâi sunt peste mãsurã de bucuros cã aþi terminat încã
un volum, al treilea, din „Memoria“. Este încã o adãugire la realizãrile
efectiv gigantice avute de Dumneavostrã în acest an. Mica îndoialã
avutã s-a dovedit de folos. Darurile fãcute dupã cerere (ori rugãciune)
stãruitoare sunt încã mai superbe decât ni le cristalizãm în imaginaþie.
ªi îndrãznesc sã mai adaug ceva.
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În viitor sã nu vã temeþi când aceste aparente „pauze“ vor fi de
mai lungã duratã. Îmi vine sã cred cã vã apropiaþi de rostirea celor
care þin de adâncurile fiinþei Domniei Vostre, de „inima“ Domniei Voas-
tre. O zonã tainicã ºi fãrã putinþã de exprimare în dimensiuni lumeºti.

Cuvintele Domniei Voastre cãtre mine ca întotdeauna nu sunt
legate de mine ci de cele ce sunt în Domnia Vostrã ºi care reconfir-
mã cã „frumuseþea este în tot locul dar se dezvãluie doar dragostei“.
Oricum, acele cuvinte m-au emoþionat.

23 Mai 2005
„Calendar neîntâmplãtor; fãgaº neclintit”

Hristos a Înviat!
Nu vi se pare semnificativ cã aþi scris mental cartea/cãrþile în

ajunul Învierii ºi ele s-au sãvârºit în preajma „Înalþãrii"? Mie îmi pare
cã dacã asta nu este semnificativ, ce poate fi? Aþi fãcut anul acesta
lucruri uluitoare; un adevãrat iureº ºi trup de stejar. Încercaþi sã vã
desprindeþi puþin ºi nu vã grãbiþi. Nici o fãrâmã din timpul care este
necesar nu ne poate fi rãpitã.

În ce priveºte relaþia pe care o avem, noi, Românii, cu memo-
ria, sunt în totul de acord; suntem risipitori. Dar, în acelaºi timp sun-
tem risipitori fiindcã suntem bogaþi ºi cu inima largã. Esenþial rãmâne
cã fãgaºul în care ne aflãm este aºa de vechi ºi aºa de încrâncenat
încât nimic nu îl mai poate clinti.

Sus Inima!
6 Iunie 2005

Tãrâmul rostului de a fi
Este nespus de bine ca aþi terminat cartea iar îndoielile care le

aveþi sunt semn, înaintemergãtor, cã va fi o carte de folos. De fapt,
în momentul de faþã eu cred cã nici nu mai scrieþi pentru „niºte“ citi-
tori. V-aþi înscris sub un semn mult mai larg ºi într-o înþelegere care
a trecut de ceea ce în lumea asta este numit „succes“ ºi „insucces“.
Eu cred cã aþi intrat în tãrâmul rostului de a fi ºi asta înseamnã
persoanã ºi relaþia cu cei din jur în termeni veºnici. Deci desãvârºirea,
care s-a ºi împlinit. Nu vã temeþi!

9 Iunie 2005
„Faþa hâdã a tatãlui minciunii”

Veºtile bune, pozitive ºi ziditoare ce mi-aþi trimis m-au bucurat
foarte mult. Mã bucurã mai ales faptul cã îmi pare cã desluºesc o
anume tãrie care, de câtãva vreme, amurgise. Îmi vine sã cred cã vã
aflaþi în pragul unei noi creºteri spre desãvârºire. Mereu sunteþi prezent
în rugãciunile mele. 

Îndrãznesc sã vã mãrturisesc, intim, ca o tânguire, câteva gân-
duri. Sã dea Dumnezeu sã nu am dreptate. (Vã rog sã reþineþi cã cele
ce le voi spune nu au nici un soi de substrat politic. Din 1993 am
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hotãrât sã nu mai am nici un fel de interes în viaþa politicã; nici a þãrii
mele ºi nici a celeia în care trãiesc.)

Cu enormã îngrijorare am auzit de greva ceferiºtilor din România.
Îmi pare nespus de rãu când aud de suferinþã ºi necazuri omeneºti.
Dar aceastã grevã îmi pare cã reprezintã un lucru care trebuia sã
vinã. Cred cã în chip „instinctiv“ acei oameni îºi dau seama cã pactul
fãcut, în numele dar fãrã înþelegerea lor, cu puterile întunericului, începe
sã îºi arate colþii. În spatele ºi sub mantia multicolorã a „globalismu-
lui“, „integrãrilor“, etc se desluºeºte faþa hâdã a „tatãlui minciunii“. Cã
oamenii încep sã simtã, dacã nu sã înþeleagã, asta este un lucru bun
dar, efectiv, mã doare inima gândindu-mã la ce multã suferinþã va fi
pânã ce vom putea iarãºi stãpâni „carul cu boi“ pe care, în care ºi
prin care am strãbãtut câteva bune mii de ani. Dar poate cã nu am
dreptate ºi aº vrea sã fie aºa.

11 Iunie 2005
„Trãim începutul marilor dureri”

Noaptea asta nici eu nu am avut „somn“ (aici sunt cu ºapte ore
„înapoi"). Fiind complet singur am stat citind, rugându-mã ºi petrecând
prin minte una ºi alta. Starea din România acuma este contactul, doar
contactul, cu satanismul care joacã, crede el, triumfãtor peste ma-
joritatea planetei. Ar trebui sã fim recunoscãtori cã tãrâmul româ-
nesc este lovit aº zice „la urmã“. (Asta, cred, din pogorãmânt pentru
isichasm ºi viaþa pustniceascã de mii de ani, încã mai înainte de
Ortodoxie).

Trãim începutul marilor dureri. Iar faptul cã simt ce se întâm-
plã acolo este datorat faptului cã sufleteºte ºi mental sunt acolo cu
o intensitate dureroasã. Ce îmi pare miraculos este faptul cã acolo
sunt oameni care înþeleg (este cu mult mai greu sã vezi „perspectiva“
din imediata apropiere) ce se întâmplã ºi cã majoritatea lumii, încã
de acuma, ºtie cã ceva nu este cum trebuie (instinctiv, „greva
ceferiºtilor"). In acest context, trãdarea intelectualitãþii sau, oricum a
unei bune pãrþi a ei („elita de mahala“), o simt ca o înfrângere per-
sonalã. Sunt cei prin care „sminteala“ vine în lume ºi sminteala tre-
buie sã vinã „dar vai de cel prin care vine“ (Una dintre puþinele ameninþãri
ale Mântuitorului dar cu atâta mai înspãimântãtoare.) Individual,
încleºtarea de memorie ºi de „modelul“ strãmoºilor noºtri nu mai
sunt opþiuni estetice ci necesitãþi mântuitoare. Iar dincolo de asta,
rãmâne fãgãduinþa ºi îndemnul veºnic: „Nu vã temeþi!"

12 Iunie 2005 
Capacitatea de a „asculta“ rãspunsurile

Sunt foarte bucuros de impresionanta Dvs. capacitate de lucru
ºi finalizare. Foarte mult m-a bucurat faptul cã publicaþi ºi am gãsit
între aceste publicaþii (modul lor de realizare) un lucru extrem de
semnificativ. Aminteaþi cã alcãtuirea „Pentagramei“ s-a fãcut cu re-
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lativ multã vreme în urmã dar acuma i-aþi aflat, dezvãluit, înþelesul.
Uluitor! Este semnul de netãgãduit cã ne gãsim într-un „dialog“ cos-
mic permanent. Este dovada cã ceea ce ne lipseºte (de fapt nu avem
rãbdarea ºi perseverenþa de a dezvolta acest simþ) este capacitatea
de a „asculta“ rãspunsurile ce ni se dau mereu, în toate împrejurãrile.
Cred cã Dvs. aþi aflat aceasta.

Cei care „vãd“ ºi „ºtiu”
ªtiam despre lucrarea lui Florentin Smarandache. ªi el este între

cei care vãd ºi ºtiu ce se întâmplã cu planeta ºi care este semnifica-
þia lucrurilor ce se întâmplã.

17 Iunie 2005
Lenea este de la cel rãu

Apariþia cãrþii este o biruinþã ºi un dar fãcut pentru a împlini o
altã fãgãduinþã. Celui care are i se va da iar celui ce nu are ºi ce are
i se va lua. Existã condiþii pentru bucurie ºi este drept sã le împlinim.
Iar lucrul necontenit este obligaþie. Lenea este de la cel rãu.

Semne despre „pustnicii care þin Neamul în fiinþã“
Îmi amintesc cã anul trecut la Naºterea Sfântului Ioan Botezãto-

rul (patronul meu ºi al casei din Borloveni) eram într-o piaþã bucu-
reºteanã ºi cu ce enormã bucurie am cumpãrat un buchet de flori
de „drãgaicã“. (Nici nu ºtiusem cã aceste flori existã.) Iar „drãgaica“
ºi „sânzienele“ ne urcã la pustnicii peºterilor carpatine care au fost ºi
sunt din veac ºi care þin Neamul în fiinþã.

24 Iunie 2005
Esenþa are o incredibilã capacitate de regenerare

ªtiam, direct ºi indirect, despre cele ce au loc în Þarã. De fapt,
acest gen de acþiuni în acest moment au loc în toatã lumea simultan.
Pãrerea mea este cã cei care se cred „cãlare pe caii cei mari“ sunt
în panicã.

Evident furia acestei stãri se revarsã asupra Bisericii în primul
rând. Terenul este pregãtit de mult; prin anumite fundaþii, „intelectualii“
(elita de mahala) ºi eiusdem farinae. „Cazul“ Tanacu a fost ultima diver-
siune menitã sã stârneascã „furia“ poporului. Pãrerea mea este cã
vor reuºi sã facã rãu dar marginal. Nu vor putea lovi în esenþa care
are o incredibilã capacitate de regenerare.

Pe alt plan, în momentul de faþã lupta este una de „tranºee“,
corp la corp. Fiecare suntem chemaþi sã facem tot ce putem perso-
nal ºi, în rest, suntem în Mâinile lui Dumnezeu. Nu este de fel uºor
dar în acelaºi timp este o vreme în care se nasc Cavaleri.

Aveþi curaj ºi rãbdare (adicã lãsaþi ºi lui Dumnezeu un „spaþiu“
de acþiune. Pânã astãzi niciodatã nu a abandonat ceea ce este al LUI.
ªi ce bine ar fi ca ºi noi sã fim în aceastã categorie.) 

SUS INIMA!
3 Iulie 2005
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„Toate sunt, de fapt, daruri”
M-a miºcat adânc mesajul primit ºi cu totul nemeritatã impor-

tanþã pe care mi-o daþi.
Eu sunt un om pãcãtos, destul de leneº, cu nespus de multe

hibe ºi dureri înãbuºite. (O vreme am fost cotropit de slãbiciuni din
care am ieºit, de fapt am fost tras afarã, de o Putere pe care am
simþit-o în lucru ºi enervatã. Fãrã menajamente ºi, nu sunt nebun,
efectiv faþã cãtre faþã. „În trup sau afarã din trup nu ºtiu, Dumnezeu
ºtie“. Oricum vã mulþumesc.

Cã simþiþi durerea despãrþirii, amãrãciune, durere, regret (de
fapt pocãinþa) este nespus de greu. Dar mereu aduceþi-vã aminte cã
toate sunt în fapt daruri atunci când le primim aºa. Iar „toatã darea
de Sus este pogorând de la Tine, Pãrintele luminilor“. Singurul remediu
este rugãciunea (iar însoþitã de lacrimi — cu atâta mai bine.). Lãsaþi-vã
purtat de rugãciune, fãrã imaginaþie (care este teologhisire ºi poate
fi foarte periculoasã). Mai bine încã lãsaþi-vã purtat de rugãciunea inimii:
„Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine
pãcãtosul“.

Nu vã fie fricã!
3 Iulie 2005

„Crizele“, chinuitoare ºi grea povarã, sunt un dar
Mulþumesc lui Dumnezeu cã sunteþi în stare sufleteascã mai

bunã. (Aceste „crize“ ale Dumneavoastrã, chinuitoare ºi grea povarã,
de fapt sunt un dar ºi cu ele ºi prin ele mereu „creºteþi“ atâta de stu-
fos ºi de superb. Dar asta este sau poate fi o poveste mult mai lungã
ºi care va fi scrisã nu peste multã vreme). 

„Nu este cu putinþã cã toþi sã fim nebuni“
Mã grãbesc sã îmi exprim enorma bucurie ºi satisfacþie pen-

tru „descoperirea“ lui Ioan Drãguºanul. Nu este cu putinþã cã toþi sã
fim nebuni ºi în acelaºi chip. Mai degrabã îmi pare cã timpul nu mai
are rãbdare."Dacã aceºtia nu vor striga atunci pietrele vor vorbi“.

Vremea marilor dezvãluiri s-a apropiat.
6 Iulie 2005

Toþi suntem „condamnaþi“ la veºnicie
Întâmplarea a fãcut ca acuma câteva ceasuri sã fi citit o micã

însemnare a lui Leon Bloy. În esenþã el spunea cã „moartea“ fizicã are
o cu mult mai micã însemnãtate decât o acordãm noi. În fapt noi toþi
suntem „condamnaþi“ la veºnicie.

11 Iulie 2005
„Prigoanã nouã pornitã împotriva Bisericii Ortodoxe“

Ce se întâmplã în România nu este întâmplãtor. Prigoana nouã
pornitã împotriva Bisericii Ortodoxe („cazul“ Tanacu; acea înscenare
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cretinã; pânã ºi fosta securitate întocmea „cazurile“ mai credibil) nu
putea rãmâne fãrã rãspuns.

Atitudinea „intelectualilor“, a „elitei de mahala“ (Patapievici, Mihaies,
„Tismeneanu“ ºi alþi eiusdem farinae) ºi pasivitatea „poporului“, îndo-
bitocit de statul în faþa televizorului ºi de nefãcutul nimica, aduc asu-
pra noastrã ce se vede. („Problema“ României ar fi, deci, „cazul“ Tanacu
ºi nu miile de copii vânduþi ca jucãrii sexuale. De necrezut!)

Dumnezeu nu se aºteaptã ca sã fim eroi (ne ºtie prea bine ce
suntem) dar se mânie atunci când, fãrã mãcar sã ni se cearã, mâncãm
ce nu se cuvine!

(Îmi cer iertare pentru violenþa limbajului dar nãdãjduiesc cã veþi
ºti cã o fac în lacrimi.)

14 Iulie 2005
Scrisul: „atingerea cu un Tãrâm pe care îl simt, bãnu-

iesc, dar nu ºi înþeleg”
Cu nespusã bucurie ºi recunoºtinþã am primit mesajul atâta de

bun, generos ºi jertfelnic. Evident sunt conºtient cã nu o merit ºi cã
în el se ascunde de fapt frumuseþea interioarã a Dumneavostrã. Dar
sã spun cã nu m-a bucurat (la hotarul „faloºeniei“, în fond sunt bãnãþean!)
aº minþi.

De multe ori ºi eu m-am gândit la unele dintre cele spuse de
Dumneavoastrã. Faptele sunt în esenþã cam aºa. Foarte multã vreme,
în România, am tot „aºteptat“ ºi stat în umbra fratelui meu (pe care
l-am iubit ºi iubesc din toatã inima dar de care o Putere mai mare
decât a mea ºi fãrã mãsurã mai înþeleaptã, m-a separat ºi de fapt
apãrat. ªi de el ºi de cei cu care este asociat). Apoi am ajuns, prin
aceiaºi Voie, în aceastã sihãstrie care s-a dovedit pentru mine mân-
tuitoare. Cu riscul de a repeta vã spun cã eu nu mã consider scriitor.
Cele ce le pun pe hârtie sunt aproape „silit“ sã o fac, „obligat“, prin
atingerea cu un Tãrâm pe care îl simt, bãnuiesc, uneori contemplu,
dar nu ºi înþeleg. Mã supun lui în chip absolut firesc, cum se „supun“
copiii pãrinþilor. „Retragerea“ de care vorbiþi, atâta de rãspicat ºi ade-
vãrat, este pânã la un punct din teama de trufie, slava deºartã dar
ºi din timiditate care poate fi autodistructivã ºi negativã. Nu îmi este
„teamã“ de cel viclean, îmi este teamã sã nu fac rãu, celor care îl
confruntã prin gânduri rãu spuse. În plus scriu greu ºi nu o pot face
pe temei „programat“. Dar cele spuse de Dumneavostrã ºi genero-
zitatea lor mã fac sã spun ce cred, vi-am mai spus. La caz cã din ce
am scris veþi crede cã este ceva de folos, cã poate fi publicat, aveþi
toatã libertatea sã o faceþi ºi ar fi o cinste specialã pentru mine.

Dumnezeu se „bucurã“ când avem recunoºtinþã pentru
Lucrurile Lui
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În modul cel mai exact aþi surprins starea în care se aflã „scrisul“
meu (mai puþin alãturarea de Iorga, Pârvan, Densusianu care, cu sigu-
ranþã nu sunt „scriitori“ ci Profeþi ai Neamului nostru). Adevãrul este
cã încerc sã fac ce pot ºi cred cã dacã reuºesc ceva este un dar
care vine din dragostea ce o am pentru Neamul românesc. 

Sunt profund încredinþat cã Dumnezeu se „bucurã“ atunci când
avem ºi minimala recunoºtinþã pentru Lucrurile Lui.

29 Iulie 2005 
Gândurile noastre, rostite ºi nerostite, îºi împlinesc un rol

Nu pot sã vã spun ce bucurie ºi emoþie îmi fac mesajele Dum-
neavoastrã. În singurãtatea mea sunt semne cã în sine gândurile noas-
tre, rostite ºi nerostite, (cum sunt spre exemplu ºi scrisorile care nu
ajung la destinaþie) îºi împlinesc un rol. Spunea în unul din Jurnalele
sale Ernst Jünger, unul dintre Sfinþii veacului XX, cã aceasta este dova-
da existenþei noastre în douã planuri. Chiar dacã în planul apropiat
avem percepþia „eºecului“, în planul etern ele „savârºitu-s-au“.

Sapþiul românesc — unul dintre centrele sfinte
Aþi stat martor unui miracol; furia cu care Cel Atoatebun, a în-

tors pe Români la El. Acel potop, sunt total încredinþat, a oprit, sau
oricum amânat, dezlãnþuirea prigoanei anticreºtine. Care va avea loc
oricum dar nu va fi distrugãtoare în spaþiul românesc, un spaþiu „spe-
cial“, unul dintre centrele sfinte, „rãmãºiþã pãstratã prin har“, pe care
Dumnezeu le þine Sieºi spre mãrturie ºi sub un Gând pe care nu îl
putem pãtrunde.

30 Iulie 2005 
Închiderea în „Stejar”

Aproape cã îmi vine sã spun: „ajunge“. Generozitatea Dumnea-
voastrã, având ca singur temei o copleºitoare cuprindere, amestec de
dragoste, înþelepciune, dãruire, ardere fãrã sfârºit, este zdrobitoare.
Nu merit în nici un chip includerea mea în „Stejarul“, care sunteþi ºi
cu care vã identific. Nu pot sã spun decât cã vã mulþumesc ºi cã întot-
deauna sunteþi în rugãciunile mele de mulþumire ºi cerere. Poate cã
voi afla cândva o modalitate sã adaug vorbelor mele ºi o faptã, cât
de micã.

2 August 2005
Fiecare fir din capul nostru este numãrat ºi drãmuit

Acea „faptã“ este de împlinit ºi se împlineºte. Nu suntem decât
umili ºi nevrednici slujitori ai Celui care întotdeauna biruie. (Dar, fiind
desãvârºit „Cavaler“, o face discret ºi doar cu voia noastrã). Iar acuma
vã mãrturisesc un lucru. Nu îl cercetaþi. Ce spun este adevãrat. Nu
vã veþi duce curând. În ce se întâmplã astãzi este lipsã de prezenþa
Dumneavostrã ºi Cel despre care vorbeam ºtie cu mult mai bine decât
oricine ce este „economia“ de forþe. Fiecare fir din capul nostru este
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numãrat ºi drãmuit. Mai mult nu pot ºi nu îmi este îngãduit sã spun.
(Vi se pare sã fie întâmplãtor cã astãzi, în citirea neîntreruptã a Epis-
tolelor pe care o fac, am citit Corientieni, I, 13, (Imnul Iubirii)?)

2 August 2005 
„Rãul“ potenþeazã Binele

Nespus de interesant dialogul Florea-Grama. Doi creatori reali
(ºi, „rara avis“, de calitate ºi caracter) exprimã limpede un punct de
vedere care, nu am îndoialã, este rãspunsul ce îl vor primi în scurtã
vreme gaºca Patapievici, Mihãieº, „Tismeneanu“ ºi toþi „sorosiºtii“. Între
cele spuse de Dl. Grama cel mai mult mi-a plãcut ºi am aflat exactã
observaþia cã pe Patapievici Neamul românesc ºi cultura româneascã
nu îl bagã în seamã; dar nu cred cã Patapievici — pe care în mod curent,
din 2000, cel puþin, încoace, îl numesc H.R.Patapievici-Animalul — ºi
gaºca pot fi asemuiþi lui Sadoveanu, Zaharia Stancu, etc. Aceºtia din
urmã erau mari scriitori, efectiv maeºtri ai scrisului. Mai degrabã i-aº
asemui lui Roller, Alexandru Toma, Liuba Kisinevski. La fel exactã ºi
creatoare am aflat observaþia cã ei (HRP ºi eiusdem farinae) sunt un
pol negativ care în chip necesar potenþeazã pozitivul, binele. Iar în clipa
aceasta îmi pare cã acest „bine“ este ceea ce aþi început, nu am îndoialã
sub luminare Dumnezeiascã, sã faceþi. Asociaþia Scriitorilor Români
Creºtini îi va surpa pe aceºti (grupul pomenit) mercenari ai rãului. Dar
din nou îndrãznesc sã vã atrag atenþia cã veþi fi urât cu furie. Iar asta,
având dimensiunea pe care nici nu o bãnuiam a acþiunii Dumneavoas-
trã, acuma poate avea cuprins „fizic“.

Aveþi mare grija cãci,din momentul lansarii apelului, nu vã mai
„aparþineþi“ ci aparþineþi.

3 August 2005
Unelte ale „tartorului“ cel mare

Cuvintele lui Dimitrie Grama sunt pline de adevãr ºi miez. Un
singur lucru cred cã îl greºeºte.

Este prea sfios, cumva „apologetic“ (asta mã tem cã este un
„englezism“ unde „apology“ înseamnã scuzã defensivã). El, privind lu-
crurile din „afarã“ ºi cu dragoste, le vede aºa cum sunt. Dar cã în ce
face Patapievici ºi eiusdem farinae ar fi ºi altceva decât voinþa de a
face rãu nu încape îndoialã. Sunt oameni rãi, slugoi fãrã obraz, neruºinaþi
ºi fãrã fricã de Dumnezeu, servitoare de bordel. (Aº vrea sã obser-
vaþi la unii dintre ei felul în care vorbesc. Spre exemplu, Andrei Pippidi
cautã sã mimeze graiul boierimii muntene. Dar în fapt vorbeºte ca
servitorii lor.) Este foarte posibil ca sã fie doar unelte ale „tartorului“
cel mare dar asta nu este scuzã.

Dumnezeu fãrâmã nu doar „rãul“ ci ºi instrumentele prin care
se face arãtat. Dar dincolo de asta este nespus de îmbucurãtor fap-
tul cã nu suntem singuri ºi cã, mai mult, ne „acordãm“ la un trecut
viu care nu va muri. (Aºa cum se ºtie „Dumnezeu este al viilor ºi nu
al morþilor“.)
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Anecdotic.
De circa trei luni sunt bombardat de publicaþiile „manolescu“ (de

unde eram tot ba comunist, ba legionar). Ce s-o fi schimbat? Oricum
conþinutul acelor publicaþii este jalnic. Slugarnicia îmi pare mai dez-
gustãtoare decât cea de la începutul anilor 50. Efectiv aceºti indivizi,
iertaþi cruzimea expresiei, îºi dau jos chiloþii cu mult înainte de a le
cere cineva asta.

4 August 2005
Potopul ºi cãldurile — semn al unei mânii binecuvântate

Ca ºi potopul, cãldurile sunt semn al unei mânii binecuvântate
având de scop smerirea. Omul de gheaþã este o marionetã cretinã.
(Vorba „tovarãºului“ Lenin.) Nu va putea face decât zgârieturi, de fapt
el este doar prilejul ce se oferã fiecãruia ºi la toþi de a alege între bine
ºi rãu. De libertate ºi obligativitatea de a face aceastã opþiune nu vom
scãpa nici noi, cum nu au scãpat cei ce au fost mai înaintea noastrã
ºi cei care vor veni dupã noi. Amintiþi-vã: „Cãci Dumnezeu avea un plan
mai bun ca aceºtia sã nu ia, fãrã noi, desãvârºirea.“

Sus inima!
Titlul mesajului Dumneavoastrã („Imago Satanae“) m-a înfiorat.

Nu am primit imagine. O aºtept. În orice caz mâine este Schimbarea
la Faþã. Strãlucirea Energiilor necreate, a Luminii celei neapropiate
între noi. Nu o va stinge o mânã de neisprãviþi. SUS INIMA! 

5 August 2005 
Nu este „satana“ ci unul dintre trepãduºii lui de duzinã

Confirm primirea „imaginii“ ºi a întregului cortegiu de simþãminte.
Nu este „satana“ ci unul dintre trepãduºii lui de duzinã. Priviþi însã cu
grijã figura lui GW ºi a celor din jurul lui ºi veþi vedea pe cei ce sunt
directe unelte ale „lui“. Dar cu riscul de a repeta. Aceºtia sunt doar
„decorul“ care îngãduie „lãmurirea“ (alegerea) oamenilor, a fiecãruia
dintre noi. 

Despre Pãmântul Românesc ºi Neamul Românesc sunt însã tot
mai încredinþat cã stã sub o pavãzã specialã, cã se numãrã în „rãmãºiþa
rãmasã prin Har“.

5 August 2005 
Ceva se precipitã!

Extraordinarã observaþia despre fenomenul meteorologic ca aver-
tisment în creºtere. Aveþi grijã sã nu pierdeþi sau rãtãciþi observaþia.
Este excepþionalã.

Acelaºi lucru se întâmplã ºi aici. (Dar aberaþia climaticã este
mult mai frecventã în aceastã parte a lumii; clima este brutalã, „þopeas-
cã“ ºi nu întâmplãtor.) Pentru zona „noastrã“ ce are loc este în adevãr
ameninþãtor, este un avertisment, o încercare a forþa trezire ºi trezvie.

25



Adesea mã gândesc la drumul halucinant ce l-aþi avut o zi ºi o noapte
prin Moldova cuprinsã de ape. Ceva se precipitã. 

Dumnezeu sã aibã milã de noi! 
12 August 2005

 Pragul atingerii smereniei patristice
Recunoºtinþã pentru încrederea pe care nici nu ºtiu dacã o merit.

Dar asta din nou aratã faptul cã duhovniceºte sunteþi matur, la pra-
gul atingerii smereniei patristice. Cu umilinþã vã îndemn sã rãmâneþi
aºa. Apoi dedicaþi-vã integral scrisului ºi meditaþiei. Nu vã amãgiþi;
SUNTEÞI încã tânãr. Este ultimul timp ce vi se dã pentru a dezvãlui
lucruri care sunt coapte a fi spuse.

 Nu este bine sã iscodiþi ce ºi unde sunt cei plecaþi din-
tre noi

Dar ceea ce este mai important. Primul lucru care trebuie sã
îl aveþi în cuget este ca persoana (în înþelesul de fiinþã umanã idealã)
fiecãruia dintre noi este invulnerabilã ºi eternã. În acelaºi timp nu este
bine sã iscodiþi ce ºi unde sunt cei plecaþi dintre noi. Astea sunt lucruri
ale lui Dumnezeu. (Vã îndemn sã recitiþi cele spuse saduceilor în legãtu-
ra cu Învierea. „Femeia“ care fusese þinutã de ºapte fraþi. La Inviere
„vor fi ca Îngerii“, „nici nu se însoarã ºi nici nu se mãritã“.) Este o
dimensiune pe care nu o putem ajunge cu gândul. Dar asta nu înseam-
nã de fel cã transcendentul nu se aflã în imanent, mai aproape decât
putem gândi. Eu cred cã ceea ce aþi simþit a fost un dar ºi o încura-
jare. Un îndemn: „nu vã temeþi“. Cred cã aþi început o nouã fazã a
existenþei pãmânteºti ºi ceea ce banal numim „destin“, v-a privit drept
în faþã, fãrã ostilitate, mai mult, cu dragoste dar, nu vã amãgiþi, necruþã-
tor. SUS INIMA!

13 August 2005 
 Lovituri devastatoare date religiei zilei
Acuma douã ore am primit volumul „Memoria III“ de la Corneliu

Florea din Winnipeg. Evident cã m-am apucat de citit ºi asta va conti-
nua ceasurile care urmeazã. Sunt copleºit de modul în care mã prezen-
taþi. Din nou repet cã în asta se vede doar generozitatea Dumneavostrã
afectivã ºi nu vreun merit al meu. Dar voi reveni. Meritul volumului
(volumelor) este mult mai mare ºi înseamnã aflarea ºi definirea zonei
de „protecþie“ a modelului existenþial românesc. Este o devastatoare
loviturã datã religiei zilei. Curajul Dumneavoastrã este cu totul remar-
cabil cãci ce faceþi o faceþi în gura balaurului. Aveþi grijã la detalii!

 Fragmentarea, blestemul Neamului românesc, este înfrântã
Am reuºit sã termin prima lecturã a Memoriei III ºi în plus, am

revãzut cele douã anterioare. Fascinant. Ce îmi pare cert este reuºita
propulsãrii unui model nou, autentic ºi devastator pentru „noul“,
modelul repetitiv împins de „elita de mahala“ („Deja“ internaþionalistul
Soroº ºi cei din jurul sãu.) În mod decisiv aþi integrat în circuitul cul-
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tural oameni care nu numai cã scriu bine, scriu „adevãrat“, în duh ºi
în adevãr. Sunt scrieri care altcum ar fi lâncezit ani ºi ani în uitare ºi
periferie (ar fi fost descoperite ºi ºi-ar fi împlinit rolul oricum dar mult
mai târziu ºi asta ar fi fost un mare pãcat cãci vremea se grãbeºte.)
De fapt sunt încredinþat cã „Memoria“ va fi punct de referinþã în criti-
ca ºi istoria literarã (ºi nu numai) româneascã. Valori autentice au
fost integrate ºi propulsate în circuitul cultural. Mai mult. O nouã cale
a fost oferitã în a face „una“ cultura româneascã din tot locul. Într-o
vreme care este caracterizatã de mobilitate globalã, fragmentarea,
care a fost blestemul Neamului românesc, a fost, de data asta, înfrân-
tã. Dar, încã odatã, o fac ºi credeþi-mã cã nu sunt nebun, veþi fi urât
cu înverºunare. Nu vor avea îndrãzneala sã vã atace (ºi în asta înþe-
leg fizic, nu prin scribãlaºi fãrã importanþã) direct dar aveþi grijã la
detalii, acolo unde întotdeauna sãlãºuieºte necuratul.

 „Despre locurile binecuvântate unde însuºi Cel Preapu-
ternic se înduioºeazã”

Despre „locurile“ speciale ºtiu. Ceea ce este prin adopþie Cea-
hlãul pentru Dumneavoastrã este pentru mine Borloveniul, Semenicul
ºi Vârful Nedeia (unde mulþimile se adunã în aºteptare la „Sânziene“,
„Drãgaicã“, Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul). Coincidenþa este de
necrezut. Dacã veþi citi câteva rânduri din volumul „Borloveni“ veþi gãsi
gânduri ºi rostiri identice cu ale Dumneavoastrã. Sunt locuri binecuvân-
tate ºi în jurul cãrora, cred, însuºi Cel Preaputernic se înduioºeazã.

 Veºnicia nu este o cantitate ci o calitate
Vã rog sã vã amintiþi cã Veºnicia nu este o cantitate ci o cali-

tate. Prin urmare, ea este mai aproape ºi mai actualã decât „reali-
tatea“ care ne înconjoarã, cea spre care, aºa de bine aþi spus, coborâm.
Dar mai este ceva ºi a fost rostit de mulþi dar l-am aflat mai frumos
zis de cãtre Ernst Jünger (unul dintre Sfinþii veacului XX).“ Ar trebui
sã ne gândim la fiecare mort ca ºi cum ar trãi ºi la fiecare viu ca ºi
cum ne-ar despãrþi moartea. Astfel ne adresãm dorinþele mai sus,
cãtre persoana invulnerabilã. Iar dacã am încorda arcul corect, am
trãi clipa miraculoasã în care ar sosi rãspunsul. Cãci înãuntru s-a
sãvârºit.“ SUS INIMA!

16 August 2005
 Înfãptuirea Binelui ºi puterea de contaminare
Ce spuneþi despre Cuvinte pentru urmaºi, cartea în curs de

apariþie, este excepþional. (De fapt în urmã cu mai mulþi ani visam ca
o asemenea carte sã aparã.) În fapt aduceþi în fiinþã „gândul“ stator-
nic al Neamului Românesc. Împotriva acestui „gând“ stau curtenii zilei,
hienele din laturea mãcelariilor. Ce faceþi ºi aduceþi la ivealã îi arde ca
para focului. Cãci nu este numai fapta în sine ci împrejurarea cã înfãp-
tuiþi „Binele“ a cãrui putere de contaminare nu înceteazã sã uluiascã.
Iar pe cei care singuratec vorbeau de „veacul anti-românismului“ ºi
cãutau sã se opunã „noului“ val, îi adunaþi la un loc ºi le dãruiþi darul

27



suprem, sentimentul cã nu sunt singuri ºi nebuni. Dar „elita de maha-
la“ vã vor ataca cu înverºunare, sordid ºi ura lor vã va rânji tot mai
deschis. Toate ar trebui sã le consideraþi mari însemne de cinste, efec-
tiv, dobândite pe câmpul de luptã.

 Între „rudeniile“ Domnului
Dumneavoastrã nu sunteþi fãcut pentru odihnã ºi nici odihna pen-

tru Dumneavostrã. Clocotiþi ºi suflaþi vijelie copleºitoare. Îmi vine sã
cred cã aceste zile de „odihnã“ vã consumã mai mult decât cele de
„lucru“. Dar asta este parte din fiinþa minunatã care sunteþi ºi darurile
pe care atâta de destoinic le folosiþi. Cartea dedicatã Doamnei Zoe
(„Opera încoronatã”) este un act superb ºi care împlineºte un „gând“
care este din altã parte ºi din totdeauna. Sã nu aveþi îndoialã, acest
lucru pe care îl faceþi va da roade. „Tot cel care crede în El nu se va
ruºina“ (St.Pavel, Romani, 10, 11). Singurul lucru de care mã îndo-
iesc este aºezarea la „proeminenþã“ a acestor câteva gânduri ale mele.
Nu li se cuvine. 

17 August 2005
Vatra Româneascã, Michigan, USA

„Stimatã Doamnã Profesoarã,
Fie ca Bunul Dumnezeu sã vã dea vreme seninã ºi pace.
Cred cã în timpul pe care îl trãiam sunt mulþi care capãtã pute-

re, înþelepciune ºi rãbdare din exemplul ºi mãrturia Dumneavoastrã.
Cred cã principalul cuvânt spus celor care suntem sub vremi

este cã „evenimentul“, oricât de complicat ºi cumplit ar fi ori pãrea,
este pretext trecãtor al cãrui singur rost este de a lãsa „persoana“,
pe toþi ºi pe fiecare, sã aleagã liber între Bine ori Rãu. Iar în plus de
asta pe foarte mulþi ne-aþi încredinþat cã ºovãiala ori descurajarea sunt
de la cel rãu, cãci Binele, în tot ºi toate, în fapt, „înãuntru s-a sãvârºit“.

Dar ca sã fiu mai limpede ºi sã fac o amarã confesiune.
Despre Doamna Zoe auzisem încã fiind copil spre adolescenþã.

Domnia Sa a ajutat în toate chipurile pe prima soþie a fratelui meu
Virgil (Ana Giugariu) apoi pe el ºi cei cu care este asociat (Pleºu, Liiceanu
ºi alþii eiusdem farinae). La timpul sãu, aceste suflete de curteni se
întreceau în adulãri la limita indecenþei. Dar în clipa în care „vântul“ a
început sã batã din altã parte, toþi, toþi au uitat-o. ªi în clipa aceea,
eu care nu am întâlnit-o decât o singurã datã ºi evident fiind ignorat,
am început sã o iubesc. În clipa aceea am ºtiut bine cã stã într-o cate-
gorie aparte, cã este între „rudeniile“ Domnului, „cã oricine va face
voia Tatãlui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate ºi sorã ºi mamã“
(Matei, 12, 50). Aºa ºi cartea Dumneavostra mãrturiseºte pentru
Adevãr. Nu ºtiu cum ºi când veþi primi rãsplata dar cã o veþi primi nu
am îndoialã.

28



 Ploi teribile: caracter punitiv, aspru, sistematic
Aici avem parte de ploi teribile. Ce îmi pare interesant este fap-

tul cã ele au un caracter punitiv, aspru, sistematic. Neplãcerile de care
pomeneam nu sunt de substanþã ci doar enervante. (De fapt aº putea
sã le ignor dar, fiind compulsiv, nu o fac.)

 Zvonul despre moartea României „era mult exagerat“
Mulþumesc pentru toate cuvintele pline de dragoste cu care,

fãrã nici un merit din partea mea, mã ocrotiþi. Nu vorbesc doar de
„Memoria“. Dar fiindcã este cu mine de câteva zile ceva trebuie sã
adaug. Dacã cineva a apãrut miraculos ºi providenþial, mântuitor, în
viaþa cuiva atunci aþi fost Dumneavostrã în a mea. Nu eram nici dispe-
rat ºi nici fãrã nãdejde. Dar mã consideram singur la toate modurile;
în þarã strãinã, cu gânduri ºi simþãminte pe care le consideram atâta
de stranii încât foarte adesea mã întrebam dacã mai sunt întreg la
minte.

Ceea ce am aflat prin Dumneavoastrã a fost nu numai un cuvânt
bun ci descoperirea, aflarea, cu uluitã bucurie, cã nu sunt singur, cã
sunt oameni care gândesc ºi simt la fel ca ºi mine dar ºtiu, Slavã Domnu-
lui, sã o rosteascã frumos ºi limpede. Am aflat cã zvonul despre moartea
României ºi Românilor, vorba lui Mark Twain, „era mult exagerat“.

Am o singurã tristeþe. Cuvintele Dumneavostrã prea frumoase
mã intimideazã atâta de mult încât, fiind timid, îmi este teamã sã mã
gândesc cã vã voi vedea „faþã cãtre faþã“. Rãmãºiþa de orgoliu pãcã-
tos mã înfricoºeazã cu gândul cât de mult aº putea sã vã dezamãgesc.

 „Elita de mahala“ — hidra decapitatã ºi zdrobitã
Articolul lui Theodor Codreanu despre Doamna Zoe, atâta de

bine scris, este în gând identic cu cele ce am cãutat sã spun despre
„elita de mahala“, structura intelectualã din România, patronatã de
„deja“ internaþionalistul George Soros, cea care cautã sã impunã noul
model repetitiv de gândire ºi memorie. Un model a cãrei sãrãcie ideisti-
cã este copleºitoare. Dacã în anii 50 se „cerea“: insulta tradiþiei româ-
neºti, a Ortodoxiei ºi lauda „imperiului“ (URSS) apoi „noul“ model cere
tot acelaºi lucru dar în locul URSS se va citi NATO-SUA.

Încã o datã vã spun cã ceea ce faceþi va avea ºi are o importan-
þã absolut decisivã, acea hidrã este decapitatã ºi zdrobitã. Dar veþi fi
urât cu furie, insultat ºi iarãºi o repet aveþi grijã la „detalii“ þinând de
siguranþa personalã.

17 August 2005 
 Voinþa de Tradiþie; tâlcul ei

Tot mai limpede îmi apare cã voinþa Dumneavoastrã cãtre Tradiþie
este acoperitã de grija Celuia care toate le chiverniseºte.

24 August 2005

29



 Necuratul începe sã ragã de furie; cu necuratul nu se
intrã în dialog

Îmi pare rãu cã vã necãjiþi ºi mai ales cã folosiþi vreme (cum
superb spuneaþi aºa de scurtã ºi drãmuitã; Dumnezeu nu se joacã;
ne dã vreme dar ne cere cu asprime de Pãrinte Bun sã o folosim)
pentru nimic. În acelaºi timp vã spun cã îmi pare bine pentru ce se
întâmplã. Monumentala, eroica acþiune ce o faceþi, dincolo de ce
scrieþi — fiind absolut titanicã acþiune de a aduna la un loc pe apãrã-
torii Tradiþiei româneºti — este vãzutã. Îmi pare cã ºi ce se întâmplã
este asemãnãtor celor ce au loc dupã Baia Botezului: necuratul începe
sã ragã de furie.

Este absolutã pierdere de vreme ºi din tot sufletul nãdãjduiesc
sã nu vã lãsaþi prins în capcanã, sã „explicaþi“. Este un lucru ele-
mentar: cu necuratul nu se intrã în dialog. Elementar. O altã greºealã
funestã ar fi sã cãutaþi sã vã „apãraþi“. Nu intraþi în defensivã! Cui sã
vã cereþi „scuze"? Unor oameni care ºtiu doar sã mintã? A cãror obra-
ji pot fi înroºiþi doar cu palmele? Dar încã mai mult! Chiar ºi la caz cã
în ce aþi scris ar fi fost ºi greºeli. Chiar ºi într-un asemenea caz, tot
trebuie ºtiut cã doar imbecilii nu îºi schimbã pãrerile. Dar aici este
ceva mult mai serios. În momentul de faþã „elita de mahala“ („Româ-
nia Literarã“, Patapievici, Mihaies, „Tismeneanu“ ºi eiusdem farinae)
a crezut cã a „câºtigat“ ºi iatã, prin minune, i-aþi întors pe dos. Dar
nu vã faceþi iluzii, vã vor ataca mult mai violent. Vor inventa incidente,
vã vor acuza de câte în lunã ºi stele, vor aduce „dovezi“. Asta, scor-
nitã de ei, cu „agent imobiliar“ ºi „biºniþar“ m-a fãcut sã râd în hohote.
Toþi, absolut toþi oamenii de litere liberi de aici, din „lumea liberã“, trã-
iesc din lucrul mâinilor lor ºi, ca sã aduc un exemplu superlativ ilus-
tru, Sfântul Pavel trãia din lucrul mâinilor lui (fãcutul de corturi deci,
culmea asemãnãrii, tot un soi de „agent imobiliar"!). Dar nenorociþii
ãia nici nu îºi dau seama cã sunt stãpâniþi de „diavolul ce bântuie dupã
amiazã“, „diavolul raþional“, cel care adreseazã raþiunea ºi nu aberaþia
simþurilor. Încã o datã vã îndemn cu stãruinþã: NU VÃ TEMEÞI. Sun-
teþi pe calea biruinþei, noaptea se apropie de sfârºit, zorile se aratã.
(ªi asta — de la un pesimist ºi depresiv dedicat).

 Rãul socotit ca fiind „bine”
Chiar ºi din ce spune acel nenorocit care vã insultã rezultã un

lucru uluitor. Cã aþi fost unul dintre cei care aþi intuit lucrarea rãului
atunci când era socotit de majoritatea celor din jur ca fiind „bine“. Mie
mi-au trebuit amare dezvãluri ºi reaºezarea peste mãri ºi þãri ca sã
vãd adevãrul. Sunt folosite nume, încã „sacre“ între Români — ºi aici
adaug cã Eliade, Cioran, Ionescu etc. au fost atacaþi sãlbatec de cãtre
Tismeneanu, Tudoran et comp.,“ cãci nu au fost sinceri faþã de tre-
cutul lor“. Poate veþi ºti cã cei bãtuþi în vremea anchetelor politice o
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cãpãtau sub acuza de nu fi „sinceri cu ancheta“ — ºi tipica manierã a
rãului zilei, practica de „double standard“ (mãsura dublã); una pentru
„noi“ ºi alta pentru ceilalþi ºi sistemul de a stabili regula jocului dar
dacã prin absurd oponentul are ocazia sã câºtige, ºi în atari împre-
jurãri, atunci „schimbãm“ regula. Personal sunt bucuros ºi admir fap-
tul cã încã din 1983 aþi vãzut de unde ºi cum vine noul rãu. Nu vã
mai gândiþi la acei nefericiþi dar mergeþi inainte, spre luminã ºi spre
Adevãrul care este o Persoanã care a stat, odatã pentru totdeauna,
pentru fiecare dintre noi, pe Cruce biruind moartea.

25 August 2005 
 Pentru boier: „da“ era da ºi „nu“ era nu
Superbã asemãnarea Domniei Voastre cu un boier. Trebuie sã

ºtiþi cã „fraier“ vine în româneºte de la „Frei Herr“, nobil. Doar ei, Frei
Herr, credeau totul ºi doar pentru ei „da“ era da ºi „nu“ era nu. În
acelaºi timp aveþi grijã. Nu vor avea curajul sã vã atace fizic dar fiþi
cu grijã la „detalii“. Mereu sunteþi în rugãciunile mele.

 „Vânãtorile subtile“ — aduc în suflet pace, tristeþe zidi-
toare ºi gând cãtre Creator

Emoþionantã întâmplarea cu mica zburãtoare, aºezatã, liniºti-
toare, pe pervazul de la biroul unde lucraþi. Asemenea întâlniri fac parte
din categoria „vânãtorilor subtile“. Nu putem sã le înþelegem, le putem
contempla. Atunci când ne aduc în suflet pace, tristeþe ziditoare ºi
gând cãtre Creator sunt semne bune. Pãrerea mea este sã vã îngã-
duiþi un mic rãgaz. (Poate un drum la Ceahlau?) Lucraþi peste mãsurã
de mult ºi cu un consum, dãruire, care mã uluiesc. Îngãduiþi-vã totuºi
un scurt rãgaz. Siliþi-vã pentru el. La caz, socotiþi-l act penitent. Vã
va folosi.

 Acte demonice
Citatul trunchiat este un act demonic. În acest sens citiþi comen-

tarii fãcute de uluitorul Arhiepiscop Bartolomeu Valeriu Anania la Psalmul
90 in „Biblia“ jubiliarã.

 A nu fi complice la rãu este a fi de partea celor care „pierd”
Fiecare perioadã are rãul ei ºi datoria persoanei este de a îl

confrunta. A „lupta“ contra unui comunism care nu mai existã de 15
ani este dovadã de cretinism. (Iar mania „dosarelor“, a „contabilitãþii“,
etc., este de la necuratul.)

În momentul de faþã, a refuza sã vezi cã rãul zilei este „globa-
lismul“ înseamnã fie prostie, fie laºitate, fie lene, fie oportunism, fie
complicitate. Ca în toate perioadele istorice, singurul mod prin care
poate fi cineva sigur cã nu este complice la rãu este de a fi, mãcar
sufleteºte, de partea victimelor, a celor care „pierd“. Iar în acest con-
text, întotdeauna, acolo, în aceastã condiþie, sãlãºuieºte omul cu rost,
„productiv“ ºi rolul lui de a fi mereu „strãin“ în lume.
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Cu doar douã mii de ani în urmã, 12 pescari au cutezat sã în-
frunte prototipul aroganþei lumeºti ºi sã biruie, fiind pironiþi pe Cruce.
„Crezut-am, pentru aceea am ºi grãit.“ (Sf.Pavel, II Corintieni, 4, 13)

25 August 2005 
 Daruri ºi rãspunsuri

Astãzi este „Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul“. Sfân-
tul este „patronul“ meu ºi, împreunã cu Maica Domnului, Apãrãtor al
casei din Borloveni. Mã gândesc la Dumneavoastrã ºi mã rog pentru
Dumneavoastrã. Sã aveþi tãrie, seninãtate, îndârjire ºi curaj. Spre
sfârºitul lunii voi face un drum mai lung. 

Sfântul Ioan Botezãtorul mi-a trimis un rãspuns care mã co-
pleºeºte. Astãzi de dimineaþã, în vreme ce îmi fãceam felurite „griji“,
am citit o scurtã epistolã a Sfântului Nicolae Velimirovici; spunea „un
ocean de griji nu preþuieºte cât o picãturã de rugãciune“.

*
Cu enormã bucurie vã mulþumesc pentru toate gândurile bune

ºi pentru „darul“ minunat pe care atâta de delicat v-aþi trudit sã mi-l
faceþi: cãrticica mea de „gânduri ºoptite“.

Nu merit nimic din ce faceþi pentru mine dar fapta bunã ºi gân-
dul bun, chiar rostite unui nevrednic, dau roadã, spre îndreptare celui

nevrednic ºi jertfã bine primitã celui ce face lucrarea bunã.
Activitatea Dumneavoastrã este incredibilã. Cred cã nu puteþi

avea odihnã decât rodind.
29 August 2005

 Oameni ca Vlãdica Antonie au stat jertfã, îndemn ºi
certitudine

Am aflat de trecerea la cele veºnice a Marelui Ierarh, Vlãdica
Antonie Plãmãdealã (Stareþul de la Sâmbãta, Irineu, este aici.).

A fost pomenit în rugãciuni din clipa îmbolnãvirii. Iar Stareþul
Roman Braga ºi sora lui, Monahia Benedicta, de curând trecutã la
cele veºnice ºi pe care Doamna Zoe îi cunoaºte atâta de bine, i-au
fost prieteni. (De altfel, atunci când a fost operat de inimã a stat în
„Vatra"). Iar acuma sunt înãlþate rugi în tot locul.

Nu cred cã a fost înfrânt de cei ce fac rãul azi în România. El
i-a biruit. („Victorii“ de douã parale în lumea ºi timpul imediat nu înseam-
nã nimic. Câþi sunt cei care mai ºtiu de Nero ºi câþi cei care îi pome-
nesc pe Sfinþii Petru ºi Pavel?) Dar ceea ce spuneaþi este adevãrat.
În momentul grav pe care îl trãim, oameni ca Marele Vlãdica au stat
jertfã, îndemn ºi certitudine. Nu, Neamul Românesc nu se va dizol-
va. Se vor dizolva cei care fac larmã ºi spumã la gurã. Iar în acest
context sã nu aveþi îndoialã cã ceea ce aþi pornit va avea ºi are urmãri
extraordinare. Apelul la „apostolii“ uitaþi, Bãlcescu, Russo, Densusianu,
Pârvan, Iorga, Cãlinescu, Dna. Zoe ºi câþi alþii, „redescoperirea“ lor,
va topi, literalmente, pe cei rãi. Ca focul ceara. Dar asta nu înseam-
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nã cã pe netrebnicii aceia îi asemui cu ceara, care este substanþã
sfântã. Dacã orice îi compar cu viespiile. Un exemplu. Stupul de albine
are o mireasmã de rai. Albina, tot ce face este jertfã, pânã ºi când
atacã. Cuibul de viespi are o duhoare cumplitã iar viespea, tot ce face,
este rãutate. Este o ilustrare a lucrãrii lui Dumnezeu ºi a necuratu-
lui. Imitaþia neputincioasã, îndrãznirea neputincioasã. 

Marele Vlãdicã nu a plecat ,s-a „retras“ în Tainã, nu o sã îl mai
vedem un timp scurt.

 Binele fãcut morþilor este aproape cu a îþi pune viaþa pen-
tru altul

Îmi pare, repet îmi pare, cã sunteþi copleºit de durerea trecerii
la cele veºnice a Vlãdicii. Aceastã tristeþe este ziditoare doar în mãsura
in care veþi crede cu toatã tãria, fãrã îndoialã, cã despãrþirea este
doar pentru scurtã vreme ºi de fapt nici nu este despãrþire ci reîn-
tâlnire în absolut. Moartea, trecerea în celãlalt tãrâm, o vom vedea
cu toþii, este un moment de enormã, nespusã bucurie (în chip tainic
toþi ºtim asta, „inconºtient“, în aceea cã auzind de moarte existã o
fulgerare de bucurie, o clipitã când suntem conectaþi la absolut).

Faptul cã lucrarea care o pregãtiþi va apare dupã trecerea Vlãdicii
la cele veºnice sã nu vã întristeze, din contrã. Va fi jertfã curatã. Adusã
unuia care, în lumea asta, nu va mai putea nici sã vã mulþumeascã.
Binele fãcut morþilor este aproape cu a îþi pune viaþa pentru altul; „ºi
jertfã mai mare decât asta nu este“. Aveþi grijã aici, este o Tainã!

 Fiind în Bisericã, drumul este al biruinþei
Rog pe bunul Dumnezeu sã vã întãreascã ºi zideascã în pute-

rea de a merge pe drumul apucat. Este al biruinþei, fiind în Bisericã
ºi dacã existã o fãgãduinþã rãspicatã atunci asta este, „ºi puterile iadu-
lui nu o sã o cuprindã“. „Cerul ºi Pãmântul vor trece, dar Cuvintele
Mele nu vor trece!"

30 August 2005
 Gândul de a cere cãtre Maica Domnului
Astãzi este Sãrbatoarea „Aºezãrii în Raclã a Brâului Maicii

Domnului“.
Am citit câteva rugãciuni ale zilei ºi apoi, ca întotdeauna în mo-

mente de cumpãnã, am rostit tare, de mai multe ori începutul de la
Acatistul Bunei Vestiri (Gavril!),"Apãrãtoare Doamnã“. Sunt fãrã vorbe
în a spune bucuria, tãria, siguranþa ce le dãruie fie ºi numai gândul
de a cere cãtre Maica Domnului.

31 August 2005
 Mânia lui Dumnezeu glãsuieºte tot mai desluºit
Îndrãznesc sã vã trimit câteva gânduri legate de furtuna numitã

„Katrina“ care a pãlit câteva state ale SUA. Sunt impresii din depãrtare
ºi din condiþia „extrateritorialã“ cu care am fost binecuvântat. Nu ºtiu
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dacã sunt în totul exacte, dar sunt spuse în deplinã bunã credinþã ºi
reprezintã, dupã cunoºtinþa ºi conºtiinþa mea, adevãrul.

*
În urmã cu câteva zile, o furtunã puternicã, numitã „Katrina“,

a lovit statele Louisiana, Mississippi ºi Alabama. Consecinþele au fost
teribile. Digurile (datând din veacul al XIX-lea) nu au putut stãvili apele
ºi astfel întregul New Orleans (al 34-lea oraº ca mãrime al SUA, cu
o populaþie de aproape un milion de locuitori) a trebuit sã fie evacuat.
În urma inundaþiilor au rãmas mii de morþi, zeci, dacã nu sute, de mii
de refugiaþi, milioane de oameni fãrã curent, apã ºi minimum nece-
sar traiului. În plus speculanþii au ridicat preþul benzinei cu circa o treime,
la un nivel necunoscut pânã azi în SUA, o þarã al cãrei mod de viaþã
este întemeiat pe folosirea automobilului. Desigur, un dezastru natu-
ral este întotdeauna o nenorocire dar, cred, tot întotdeauna este vesti-
tor al unei stãri rele ºi îndemn la reflecþie. 

Câteva lucruri. Este absolut de necrezut cum infrastructurile au
putut fi neglijate într-o asemenea manierã criminalã. (Intãrirea digurilor
ar fi putut fi fãcutã pentru cãteva sute de milioane de dolari, dacã ºi
atâta. Prin comparaþie, rãzboaiele din Irak ºi Afganistan au costat,
pânã acuma, vistieria SUA peste 300 (trei sute!) de miliarde de dolari.

Refugiaþii au fost ºi sunt lãsaþi sã zacã în mizerie, în aer liber,
fãrã alimente ºi apã. Dar toate mijloacele sunt folosite spre a pãzi „pro-
prietãþile“ bogate. În þara, teoretic, cea mai bogatã din lume, refugiaþii
sunt la nivelul Biafra. În plus, nu trebuie uitat cã sistemul social în SUA
nu existã. Cei sinistraþi nu primesc un penny ajutor, nu mai au salarii,
nu mai au nimic. Izolarea programaticã a individului face ca acesta
sã nu se poata baza pe solidaritatea de comunitate, familie ºi neam.

Aceastã furtunã a fãcut ca limpede sã se vadã cã „împãratul
este in pielea goalã“. Nici nu este de mirare. Captive unei ideologii (dacã
nu religii) întunecate, „globalismul“, cheltuind pe arme mai mult decât
tot restul lumii la un loc, aruncându-se în cele mai fãrã rost aventuri
militare, pentru SUA era inevitabil, previzibil, cã un incident minor îi
vor arunca în crizã.

În plus de asta, locuitorilor SUA li se dã ocazia sã vadã „pe viu“
ce înseamnã sã fi expus la devastare, ce înseamnã sã trãieºti sub
„stare de asediu“, ce înseamnã sã fii la voia „celui cu puºca“.

Poate cã acest dezastru va deschide minþi ºi inimi. Poate. Dar
cã mânia lui Dumnezeu glãsuieºte tot mai desluºit nu încape îndoialã.

1 Septembrie 2005 
(Sf.Simion Stâlpnicul,Inceputul Anului Bisericesc) 

 „Alcãtuirile mântuitoare”
Am început aceastã zi cu o veste în care nu îndrãzneam nici

sã cred cã ar fi cu putinþã.
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Alcãtuirea Asociaþiei Scriitorilor Romani Creºtini este una
mântuitoare. De acum înainte o voi pomeni în rugãciunile mele mereu.
În 27 Septembrie nu voi putea fi în România. Dar este posibil, încã
nu ºtiu sigur, sã fiu în România spre sfârºitul lui Octombrie. Din suflet
aº dori sã vã întâlnesc dar am câteva emoþii ºi vreau sã vi le spun.

Sunt intimidat aproape pânã la paralizie de toate laudele nemeri-
tate pe care mi le-aþi adresat ºi efectiv înfricoºat sã nu vã dezamãgesc.
(Nu este doar o mândrie prosteascã a mea ci teama de a nu vã descu-
raja pe Dumneavoastrã.) Apoi, eu sunt un om „sãlbatec“; umblu îmbrã-
cat dezordonat, cu bocancii cazoni etc. (este o opþiune fãcutã în urma
cu câþiva ani). (Asta nu înseamnã cã, la nevoie, nu pot funcþiona ºi
„formal“; dar o fac fãrã plãcere.)

Oricum aº fi onorat sã fiu admis membru al Asociaþiei Scriito-
rilor Români Creºtini ºi orice fel de contribuþie de membrie o voi împli-
ni prompt. Aceastã Asociaþie ºi tot ce aþi început ºi împliniþi cu o pute-
re copleºitoare, repet, este mântuitor pentru Neamul nostru acuma
dar ºi în viitor. Dumnezeu sã vã întãreascã!

 Noi suntem ceea ce încã se poate vedea în lumea asta
din Bizanþ

Fascinant dialogul cu Titus Filipaº. Îmi pare însã cã el împinge
construcþia logicã-matematicã prea departe în sfera fenomenului cultu-
ral. Eu cred cã fenomenul cultural rãmâne mereu, sub specia expli-
caþiei, „dincolo“ de realitatea imediatã ºi „nivelul“ logic al existenþei ime-
diate, „lumea“.

De aceea, de cele mai multe ori rãmânem uluiþi de simplitatea
lui (fenomenului cultural). (Iar explicaþia ori legãtura, fãcutã de Filipaº,
dintre „Lerui, ler“ ºi Carol cel Mare este îndoielnicã. Carol cel Mare
era încã un barbar, nu a putut niciodatã sã înveþe sã scrie ºi, fãrã
îndoialã, la curtea lui se vorbea un dialect germanic, nu francez-latin.
De altfel, caracterul „german“, „francez“, al Imperiului sãu nu a fost
rezolvat ºi oricum la vremea lui, veacul VIII, nu era de nici un soi de
actualitate. Legãmântul de la Verdun a fost considerabil mai târziu.)
Ce este însã sigurã este legãtura cu Bizanþul, conºtiinþa apartenenþei
la „Imperiu“, care era în totul altceva decât „Roma“. De fapt, Bizanþul
ºi-a împlinit rostul istoric fãcând posibilã apariþia „isihasmului“ (nu se
poate explica altcum precipitata sa dispariþie din istoria politicã ime-
diat dupã aceea). Apoi, Bizanþul s-a „retras“ în câteva „insule“, Athos,
Þãrile Române (ºi mai apoi în centre monastice româneºti). De fapt,
nu suntem „Bizanþ dupã Bizanþ“ ci „ceea ce încã se poate vedea în
lumea asta din Bizanþ“.

 „Satan“ înseamnã „separare“, „divizare“
Îmi este limpede mesajul pe care l-aþi (îl) promovaþi, „nu suntem

singuri“. Dar exact asta nu vã va fi iertat. Nu uitaþi, „satan“ înseamnã
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„separare“, „divizare“. Singuri putem fi amãgiþi. Iarãºi nu uitaþi cã în
afara Bisericii nimeni nu se poate mântui. Spãrgând lucrarea necu-
ratului, vã va ataca cu o furie incredibilã ºi crescândã. De aceea vã
repet sã fiþi mereu cu „grijã“ („Grijania“ înseamnã ºi „Împãrtãºire"!) 

 Creºtinismul a fost, ºi este, eminamente inclusiv
În câteva minute plec la Slujbã (un drum destul de lung). Am

citit cu nespusã bucurie ºi uluire cele trimise. Furtul prin „oameni“ din
Cernãuþi ºi Sighet nu este ceva nou (mai ales în SUA).

Voi reveni. Dar în contextul „grijii“ la care vã îndemnãm. Nu voi
fi de fel surprins ºi chiar ar trebui sã fiþi pregãtit sã fiþi acuzat de ...
anti — semitism. (Este lesne de respins acuza. Ar fi suficient sã su-
bliniaþi cã ce vã (ne) preocupã este fenomenul românesc în totalitatea
lui ºi cã, în context, Creºtinismul a fost ºi este eminamente inclusiv.)

Spuneam de anti-semitism deoarece este la „modã“. Nu numai
Edgar Papu a fost considerat „rãtãcit“ ci ºi Nicolae Steinhardt pe care
Dumnezeu l-a apãrat ºi ocrotit luându-l dintre noi înainte de Decem-
brie 1989.

4 Septembrie 2005 
 Spaima cã Neamul ºi rostul lui se surpã: „ce pot sã fac eu?”
Am primit mesajul Dumneavoastrã doar câteva minute dupã ce

citisem recenzia despre „Cãlugãrii Sciþi“. Îmi pare cã un gând al „meu“
privind volumul în pregãtire, „Cuvinte pentru Urmaºi“, a ºi fost rostit.
Cartea ce o pregãtiþi ºi este în curs de apariþie poate fi consideratã
un manifest de generaþie. Dumneavoastrã aþi reuºit sã adunaþi la un
loc un grup mare de oameni, de creatori ºi încã mai exact de rosti-
tori ai cuvântului, care erau separaþi, izolaþi, singuri ºi mãcar pânã
la un punct, fãrã nãdejde. Ce este incredibil este „gândul“ care uneºte
pe toþi cei cuprinºi în volum ºi care era spaima cã Neamul ºi rostul
lui se surpã ºi întrebarea, „ce pot sã fac „eu“, cât de puþin, ca asta
sã nu se întâmple?“ Acest gând l-aþi adunat în volum ºi acestei între-
bãri volumul îi rãspunde. Cã toate cele spuse stau sub semnul
„Cãlugãrilor Sciþi“ îmi pare fãrã putinþã de tãgadã. Iar asta ne trimite
efectiv în meta — istorie. 

6 Septembrie 2005
 Dumnezeu mereu ne spune lucruri de enormã importanþã
Cãutaþi sã vã rupeþi de treburile copleºitoare pe care le faceþi

necontenit. Uneori este bine sã ascultãm. Dumnezeu mereu ne spune
lucruri de enormã importanþã.

Cãutaþi sã vã odihniþi. O meritaþi. Semãnatul s-a fãcut ºi Dumnezeu
va face sã creascã roada bogatã, pe mãsura iubirii.

7 Septembrie 2005
 Sub semnul „Bunei Vestiri“ — imaginea este rugãciune
Cred cã am înþeles întrebarea. Din spusele unor cãlugãri bãtrâni

ºtiu cã nu este potrivit sã scriem pe crucile funerare, ci pe soclul lor.
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Dar, aici este un caz special. Alegerea ca imagine a coperþii cãrþii
„Cuvinte cãtre Urmaºi“ este nu simbolicã, este manifest. În momen-
tul de faþã aþi aruncat „mãnuºa“ ºi asta sub semnul „Bunei Vestiri“ ºi
deci „imaginea“ este rugãciune. În rugãciune se includ în chip nece-
sar cuvinte. Deci rugãciunea ce o faceþi are „cuvinte“, „Cuvinte cãtre
Urmaºi“. Deci eu cred cã nu poate fi nici un fel de contradicþie ori
lipsã de respect dacã titlul cãrþii, în fapt cuvintele rugãciunii, vor fi
cuprinse, suprapuse, icoanei cãreia îi sunt adresate.

8 Septembrie 2005 (Naºterea Preacuratei Fecioare Maria)
 Vederea prin „alþi ochi”

Splendidã descrierea câmpiei muntene în început de Toamna.
(Va fi unul dintre peisajele pe care le-am vãzut cu „ochii“ Dumneavoas-
trã; ca acea cãlãtorie halucinantã prin Moldova cuprinsã de ape.)

Personal, ca om de la „munte“, am fost foarte multã vreme re-
zervat pânã la suspect în privinþa frumuseþii câmpiei. Ea mi s-a dezvãluit,
totuºi, în Septembrie 1975, în vremea unor sãpãturi arheologice la
Piua Petrii (Oraºul de Floci) lângã Þãndãrei.

 Septembrie este, la fel ca Toamna, un prag
Septembrie este ºi aici aºa cum îl descrieþi cã este „acolo“. În

jurul locului izolat unde trãiesc sunt ºi lanuri de porumb pe care local-
nicii le adunã foarte târziu, în Noiembrie ºi început de Decembrie. Ori-
cum, la fel ca în fiecare an, mã bucur seara când în zumzet de greieri
ºi cer cu stele aud fâºâitul frunzelor de porumb. Septembrie este, la
fel ca Toamna, un prag. Ne aflãm foarte aproape de un alt tãrâm
care este atâta de simplu de atins încât nu îl aflãm. 

10 Septembrie 2005
 Simbolurile nu ºi-au pierdut tâlcul
Sunt, cum îmi scrieþi, cu totul încredinþat cã bulgarii, sârbii, „iu-

goslavii“ în general nu sunt alta decât „tracii“ (dacã nu direct Pelasgii)
vorbind o limbã slavã. Este foarte probabil cã ei au pierdut înþelesul
primar al simbolisticii folklorice dar prin asta „simbolurile“ nu ºi-au pierdut
forþa. Mã bucur cã la Albena v-aþi putut odihni ºi cã i-aþi desluºit „tâlcul“.

*
Toamna continuã superb aici. Singurul anotimp în care pãmân-

tul local îºi dezvãluie frumuseþea.
11 Septembrie 2005

 Sistemul „rãului“ este anacronic
Ca detaliu. Aºa-zisele „operaþiuni“ de salvare ale nefericiþilor din

New Orleans sunt un exerciþiu în politicianism greþos. (Incidental, poate
aþi reþinut incredibila asemãnare, fizicã ºi spiritualã, a lui GWB cu re-
pauzatul Ceauºescu). De fapt, sistemul este anacronic ºi cu botul pe
labe. Atât „biruinþele“ cât ºi înfrângerile lui sunt demne de dispreþ.

12 Septembrie 2005 
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 Conflictul dintre „realitatea locului“ ºi imaginaþie
Încã nu sunt de tot sigur dar este foarte probabil cã la sfârºitul

lui Octombrie voi fi în Bucureºti. (În România s-ar putea sã ajung mai
devreme dar voi merge direct la Borloveni.)

Am anume tracasãri birocratice ºi anume neliniºti privind casa
din Borloveni. Poate voi avea prilejul sã vi le împãrtãºesc. S-ar putea
sã fie doar roade ale imaginaþiei mele ºi a conflictului dintre realitatea
locului ºi existenþa lui în imaginaþie.

In esenþã nu ºtiu dacã este ceva real sau doar în mintea mea.
(Acea casã o am în indiviziune cu o veriºoarã. În esenþã eu acopãr
costurile ºi ea se ocupã de „supraveghere“. Evident cã mici sume se
aflã „sub radar“. De cele mai multe ori ignor dar, uneori, „în principiu“
mã enerveazã). Analizând mai atent îmi vine sã cred cã de fapt „lupt“
sã reconciliez realitatea cu imaginea idealã (ºi din asta mai întotdeau-
na trebuie sã accepþi o dozã de „înfrângere") ºi s-ar putea, sã fie ºi
manifestarea concretã a emoþiei eventualei reîntâlniri cu pãmântul natal. 

14 Septembrie 2005 (Înãlþarea Sfintei Curci) 
 „Sanctuarul spiritual”
Vã mulþumesc cu recunoºtinþã pentru modul absolut superb în

care mi-aþi desluºit lucruri care doar le bãnuiam ºi tatonam empiric.
Aºa cum aþi intuit, casa din Borloveni pentru mine este un sanc-

tuar spiritual. Proprietatea indivizã este parte egalã (1/2 ºi respec-
tiv 1/2 cu mãtuºa mea, de 84 de ani, care locuieºte în Bucureºti)
Cea care administreazã este veriºoara mea (fiica mãtuºii, locuind tot
în Bucureºti dar care merge, de cele mai multe ori pentru nevoi prac-
tice, de administrare, de cel puþin o datã pe lunã în Borloveni). Ade-
vãrul este cã pânã azi nu am avut nici un soi de neplãcere cu modul
ei de lucru. Uneori mici „discordanþe“ mã iritã. Nu pentru valoarea lor
ci ca act de surprizã sufleteascã neplãcutã. De fapt, principala mea
grijã a fost ca acea casã sã nu se vândã, înstrãineze. (Aºa cum aþi
intuit eu mi-am pãstrat cetãþenia românã ºi am paºaport românesc
în bunã regulã.) Dar adevãrul este cã acea veriºoarã este la fel de
puþin dornicã sã înstrãineze ca ºi mine. Îngrijorarea mea era mereu
la modul „dar dacã?“. Dar la genul asta de întrebãri nimeni nu poate
rãspunde.

Sunt impresionat, sã adaog, ºi de modul exact în care aþi înþe-
les ºi natura proprietãþii din Borloveni ºi „grija“ mea.

În adevãr, în zona Borloveni, „þara Almajului“, mentalitãþile „cne-
ziale“ s-au pãstrat aproape fãrã modificare (aceste mentalitãþi, intere-
sant, au fost cu grijã reîntãrite de cãtre Austrieci atunci când în zonã
au înfiinþat „graniþa“ militarã, „catanele negre“, care au dãinuit în fapt
pânã în 1873 ºi ca formã de proprietate „comunitarã“ pânã în 1948
ºi de fapt pânã azi cãci, în zonã, nu au fost „colective“, era munte.)
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Iar „grija“ mea stã doar în aceea cã nu vreau ca proprietatea sã se
vândã. Dacã în asta am anume pierderi „materiale“ nu are importanþã. 

 Înduhovnicirea unui domeniu care pãrea destinat nega-
tivitãþii

Mãrturisesc cã nici nu bãnuiam cã acest domeniu este sau poate
fi prin mâna unui dedicat celor ce le face arta. Ceea ce mi-aþi trimis
este un eseu superb pe care îl voi pãstra.

ªi mai mult mã mândresc cã am „intuit“, mãcar ceva, din super-
bul eseu despre Borloveni: dincolo de asta mesajele Dumneavostrã
mi-au dezvãluit ceva special. Cred cã încep sã înþeleg ceea ce numeaþi
„fenomenul Casa Lux“.

Cu adevãrat revistele „Casa Lux“ ºi „Casa de Vacanþã“ pentru
mine (ºi încã mai vârtos pentru Larissa, soþia mea) au fost o descoperire
ºi o bucurie neaºteptatã.

Era vorba de frumuseþea publicaþiilor, eleganþa imaginilor dar
mai ales de textul care, nu ºtiu sã zic mai bine, mereu te punea în
stare „perplexã“. Destulã vreme nici nu ºtiam dacã sunt reviste de
„specialitate“ ori de nou tip literar. Dupã eseul despre Borloveni (eu
cred cã ar fi bine sã îl publicaþi la un moment dat) mi-am dat seama
mai bine despre ce este vorba. Despre înduhovnicirea unui domeniu
care pãrea destinat negativitãþii ºi morþii. Acolo nu era vorba de „imo-
bile“. Ci de înþelegerea „proprietãþii“ ca realitate istoricã ºi umanã ºi
mai ales despre înþelegerea diferenþei de categorie dintre „imobil“ ºi
„casã“. Nu sunt acuma de fel surprins cã sunteþi considerat cel mai
bun „om de imobiliar“; uluitor este cum acest domeniu poate deveni
artã, domeniu estetic. De fapt aþi adus la viaþã, aþi dat „Duh“, unui
domeniu în care, aºa de potrivit numiþi, „elitã colonialã“ (cei prin care
eu înþelegeam „elita de mahala“, termen insuficient ºi fãrã voie pone-
grind o stare meritorie), nu se pricepuse sã se „înfigã“. În rest, îmi
era limpede cã ce fãceaþi era sociologie, futurologie, analizã istoricã
de „stare“, alãturi de eminenta analizã economicã-financiarã.

Volumul cu eseuri „imobiliare“ de care pomeneaþi, „Loc ºi per-
soanã”, ar fi extraordinar. În fond cam asta cãutam sã fac ºi eu, pe
scarã mult mai micã ºi personalã. O posibilã stabilire a legãturii indes-
tructibile dintre loc ºi persoanã, a destinului „locului“, ar fi o nouã ºi
fascinantã regândire a însãºi ideii de continuitate la Români. Pome-
neaþi de limbajul „criptic“. În acest domeniu s-ar putea cã, desluºindu-l,
sã aflãm rãspunsuri incredibile.

15 Septembrie 2005 
 Zile binecuvântate
„Exaltarea“ de care vorbiþi se cheamã „râvna“. („Râvna Casei

Tatãlui meu mã mistuie“)
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Avem zile de Varã târzie incredibil de frumoase. Acum sunt ºi
funigei, miros de fum ºi dimineaþa rouã rece. Zile binecuvântate.

16 Septembrire 2005
 Ancorarea între „masse”, între pãstrãtorii modelului

românesc
Am citit cu grijã mare gândurile despre Asociaþia Scriitorilor

Creºtini. Este fenomenalã puterea de lucru ce o dezlãnþuiþi. Înfiinþarea
ei va fi o loviturã totalã, mortalã datã „Bandei“. Experienþa mea de
organizator este inexistentã ºi deci ce voi spune este în strictã
asemãnare cu „musca la arat“.

Cred cã dacã acest proiect va reuºi va însemna o fantasticã ºi
salutarã oportunitate pentru Neamul Românesc.

Tot ce spuneþi face perfect înþeles ºi este util. Ceea ce însã tre-
buie cu mare grijã prevenit este orice prilej de a da „intrare“ unor lo-
zinci demonizante („fundamentaliºti“, „post-legionari“ etc.,etc.) fiind
oricum neadevãrate. În acest sens cu necesitate trebuie incluºi toþi
scriitorii creºtini, indiferent de apartenenþa denominaþionalã. Ca invi-
taþi, ca parteneri de dialog ºi necreºtinii trebuie invitaþi în semn de
dragoste creºtinã. În chip stãruitor vã îndemn sã aveþi mereu în gând
cã veþi fi atacat cu furie crescândã, dementã, iraþionalã. Sã fiþi pregãtit
pentru orice. Planul ºi acþiunile unei întregi „gãºti“ este a se prãvãli.
Vor face orice, cu spumã la gurã.

Dar esenþialã îmi pare nevoia de a ancora Asociaþia între „masse“,
între cei care pãstreazã modelul românesc, popi, dascãli, scriitori locali
uitaþi. Personal ºtiu un singur exemplu concret (ºi sunt convins cã sunt
nenumãrate), „Almãjana“. Nu veþi crede ce influenþã are în „þara Alma-
jului“. Devenind parte a unui întreg, dându-li-se respectul ce li se cu-
vine, ºi-ar unii strãdaniile ºi efectiv ar putea lucra minuni. (Influenþa,
ºi aºa slãbãnoagã, a „soroºiºtilor“, ar deveni zero absolut!). 

18 Septembrie 2005
 Desluºiri, dezlegãri
Cu înfiorare am citit relatarea Dumneavostrã despre cele abãtu-

te asupra Bucureºtiului. Mulþumesc pentru descrierea atât de vie ºi
tãlmãcirea atât de dureros/adevãratã.

Mânia (furia) lui Dumnezeu este foarte adesea interpretatã ca
fiind un „act“ al Divinitãþii. Nimic mai fals. În realitate, aceastã mânie
(furie) înseamnã neintervenþia Divinitãþii, retragerea Harului, prin care
lumea se þine. În aceste clipe, cãci doar clipe sunt datã fiind nesfârºita
milã a lui Dumnezeu ºi dragostei Lui de oameni, puterile întunerecu-
lui, „ucigãtorul de oameni“, îºi fac mendrele. Nu, nu este întâmplã-
toare izbucnirea scârnei pe strãzi. Închinarea la „ban“ (excrementum
diaboli) a adus convieþuirea cu aceiaºi materie umanã, similia similibus.

21 Septembrie 2005

40



 Sub o Voinþã care nu dã greº
Trec printr-o crizã sufleteascã. Poate este emoþia reîntâlnirii cu

pãmântul natal dar ºi dezamãgirea provocatã de ceea ce este cristali-
zat în imaginaþia mea ºi realitate. Dumnezeu ºi „Apãrãtoarea Doamnã“
mã vor ajuta sã trec prin asta.

Nu este o situaþie „complexã“ este una simplã ºi în esenþã þine
de o opþiune. Îmi vine sã cred cã într-un fel mi se „cere“ sã renunþ la
un ceva pe care îl consideram imaterial fãrã sã fie. 

Am fost tulburat de titlul luat de „Katrina“ în revista de apariþie:
„Începutul Anului Nou Bisericesc“. Este cu mult mai potrivit ºi s-a aºezat
„singur“. (Sau, iarãºi, sub o Voinþã care nu dã greº. Nici în Înþelepciu-
ne ºi nici în capacitatea de a face haz.)

22 Septembrie 2005
 „Izolare“ ºi „comuniune”
Confirm cu recunoºtinþã primirea textelor trimise via fax. (Din

pãcate ºi aici este o „micã“ problemã. Acþiunea premeditatã, programa-
ticã a sistemului american (SUA) de a „izola“ ºi deci controla locuitorii,
poate fi ilustratã ºi prin acest amãnunt. Nu numai cã nici un fel de
aparaturã electricã/electronicã SUA nu poate funcþiona în Europa ºi
viceversa, dar chiar dimensiunea colilor de hârtie este diferitã (ceva
mai mici în SUA) astfel cã recepþionarea prin fax este dificilã, anevoioasã.
Oricum, cu chiu cu vai, au ajuns. 

M-am bucurat enorm de publicarea scurtului meu text despre
Mariana Brãescu. Textele Domniei Sale le citesc ºi recitesc adesea.
Unele le þin lângã pat ºi sunt lectura cu care adorm (nu este lectura
spre adormire ci întru trecere în stare de somn, o stare pe care o
ignorãm neiertat de mult). Sunt atâtea de multe simþãmintele pe care
le am faþã de aceste texte ºi odatã tot am sã mã apuc sã le depãn
pe îndelete. Din pãcate în momentul de faþã nu pot sã o fac decât
scurt ºi exploziv.

23 Septembrie 2005 (Zãmislirea Sfântului Ioan Botezãtorul)
 „Rãmãºiþa pãstratã prin Har“ — glasul ei
Am primit, ºi le-am citit cu grijã, „Cuvintele pentru urmaºi“. 
CARTEA îmi apare acuma în întreaga ei monumentalitate ºi mai

ales incredibilul (în sensul de a fi pãrut cu neputinþã de realizat) ei mesaj;
rãspicat ºi simplu, ca toate lucrurile mari, importante ºi adevãrate.

În „Cuvântul de Început“ Dumneavoastrã aþi arãtat limpede cum
a fost cu putinþã împlinirea cãrþii ºi care este rostul ei. Cred cã din
smerenie nu aþi spus ceva.

CARTEA a dat glas acelei „rãmãºiþe pãstratã prin Har“ care, în
toate vremile ºi în toate Neamurile, Dumnezeu ºi-a pãstrat-o ºi o
pãstreazã.

Cei „ºapte mii de bãrbaþi care nu ºi-au plecat genunchiul lui Baal“.
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Cã aºa o aratã împrejurarea cã cei cuprinºi în CARTE sunt din
toate straturile sociale, din toate colþurile Pãmântului ºi Ideii Româ-
neºti ºi mai ales, nu „profesioniºti“ sau, mai exact, nu mercenari.

Este atâta de lãmurit cã toþi cei cuprinºi în CARTE au în comun
împãrtãºirea unui Duh, sunt uniþi în Duh, care îi miºcã în Voia care
în fapt s-a ºi „sãvârºit“.

Dumnezeu sã vã dea sãnãtate ºi sã vã binecuvânte pentru ce
faceþi. 

Ce miºcãtor ºi extraordinar îmi pare cã o Carte începutã sub
semnul „Bunei Vestiri“ se încheie în „Ziua Crucii“. Cred cã nu putea fi
semn mai sublim ºi mai ziditor!

Apariþia Cãrþii este un mare lucru ºi într-un alt fel. În primul rând
„banda“ este aruncatã în derutã. Vocea ei se pierde ºi devine, prin
comparaþie ºi mai ales, prin posibilitatea comparaþiei, ºuierat de nãpâr-
cã. Mã pot referi doar la unul dintre cei cuprinºi în Carte ºi al cãrui
„caz“ îl ºtiu, Ion Marin Almãjan. Acest om a fost batjocorit ºi insultat
în chip vicios. De tot soiul de neaveniþi care habar nu aveau ce citeau,
nu citiserã cartea lui („Mãtuºa mea Maria Theresia") ºi în general nu
ºtiau nimic nici despre oamenii din Banat ºi nici despre istoria Banatu-
lui. În realitate, el a creat o carte ºi o punte care leagã oamenii ºi
vremile între ele la un asemenea grad încât cei de azi ne putem numi
neamuri cu cei de ieri (cum ºi suntem în fapt) ºi încã pânã acolo cã
îi putem spune ºi Împãrãtesei, „Mãtuºa“. 

 „Ridicarea capetelor“
Dar mai este ceva. Astãzi, în cadrul nevrednicei pravili pe care

caut sã o þin, am citit cap.21 din Evanghelia de la Luca ºi citez 25-28:
„ªi vor fi semne în soare, în lunã ºi în stele, iar pe pãmânt spaima ºi
nedumerire, din pricina vuietului mãrii ºi al valurilor. /ªi oamenii vor
muri de fricã ºi de aºteptarea celor ce au sã vinã peste lume, cãci
puterile cerului se vor clãtina. /ªi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind
pe nori cu putere ºi cu slavã multã. /Iar când vor începe sã fie aces-
tea, sculaþi-vã ºi ridicaþi capetele voastre, pentru ca rãscumpãrarea
voastrã se apropie."

Oare nu chiar asta facem, „ridicãm capetele“?
23 Septembrie (Zãmislirea Sfântului Ioan Botezãtorul) 2005

 Un singur „drept“ ºi Sodoma ar fi fost cruþatã
Imaginea trimisã mai demult, din ziarul „Ziua“ — „gheara“, de fapt

„omul cu mâna ca o ghearã“ — mereu mã înfioarã dar în acelaºi timp
cumva mã ºi „îndârjeºte“. „Rãul“ are o faþã.

Nu vã lãsaþi copleºiþi. În aceste clipe lucrarea personalã devine
efectiv salutarã. Sodoma ar fi fost cruþatã dacã în ea s-ar fi mai aflat
un singur „drept“. Responsabilitatea personalã în aceste clipe este decisi-
vã. Iar dupã asta suntem în Voia lui Dumnezeu!

25 Septembrie 2005
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Trei adaosuri

„ÎNVÃÞÃTURI“, „PUTERI“ ªI „INIÞIERI“

Plecarea de aici în 27 Septembrie s-a fãcut pe neaºteptate ºi
cumva „de nevoie“. Voi ajunge în 28 dupã amiazã, dupã un drum de
circa 24 de ore. A doua zi plec la Borloveni cu feciorul meu. (Din prici-
na lui am venit cumva precipitat. Are doar o Sãptãmâna de vacanþã
ºi principalul motiv de a veni in România a fost sã stea cu mine. În
acelaºi timp, vreau sã îi arãt ºi talmãcesc câteva lucruri care sã îl
lege de þara strãmoºilor lui).

ªederea mea în România a fost „interesantã“.
Am avut parte de zile bune în Borloveni (25 de zile) ºi apoi în

Þara Bârsei, unde am aflat un alt „tãrâm“ mult ignorat ºi rãu înþeles.
Este o altã þarã româneascã, de tainã, de o complexitate ºi semnificaþie
uluitoare. Dorinþa de a „vedea“ mã face sã caut singurãtatea ºi pierde-
rea, topirea în loc. Totuºi nu am pierdut vremea. În Borloveni am cãu-
tat ºi gãsit lucruri preþioase. În Þara Bârsei am vãzut cã, pãstrând
limba ºi decorul, saºii s-au „romanizat“ (s-au dacizat). Râºnovul nu este
în nimic diferit de o cetate din Munþii Orãºtiei. 

Cu atât mai dureroasã a fost reîntoarcerea spre Bucureºti. Sta-
tul acolo a fost un chin. Efectiv nu am putut dormi o clipã, am avut o
neagrã stare de depresie, la limita „pustiului“, ºi am fost incapabil sã
mã întâlnesc cu cineva (de fapt ar fi fost pierdere de vreme). Singurele
clipe de scãpare au fost slujbele de la Patriarhie ºi la câteva Biserici
(„Zlãtari“ între ele) unde mergeam mereu. În timpul ce am stat în
Bucureºti am fost zilnic la Mitropolie sã mã închin la moaºtele Sfân-
tului Dimitrie Basarabov, unul dintre apãrãtorii mei. Am fost ºi la im-
presionantul pelerinaj pentru Sfânt, în ziua de prãznuire. Sfântul
Dimitrie Basarabov m-a apãrat mai înainte de a ºti de el. „Contactul“
cu Sfântul s-a fãcut când aveam, cred, cinci ori ºase ani. Atunci am
fost dus, de tatãl meu prin oraº (el era un agnostic total) ºi am ajuns
ºi la Patriarhie. Mi-a amintit de clopotniþa pe treptele cãreia fusese
împuºcat Barbu Catargiu ºi de faptul cã este acolo un pelerinaj anual
pentru, zicea el, „un sfânt fanariot“. Evident nu aveam habar de ce
vorbeºte dar atmosfera (mai ales crucile vechi din preajmã) m-au miºcat
pânã la lacrimi ºi cumva inconºtient am simþit cã asta „înseamnã“ ceva.
De atunci mereu, deºi tot nu ºtiam nimic despre Sfânt, în clipe grele,
imaginea respectivã îmi fulgera în minte ºi îmi aducea ajutor. 
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Singurãtatea pe care o caut are, cred, o cauzã premeditatã.
Eu „fug“ de oameni nu pentru cã îi urãsc ori dispreþuiesc, sã nu fie!
ci pentru a mã feri de înjghebãrile sub care trãiesc. Cred cã în sin-
gurãtatea

mea pot fi mai folositor ºi cred asta deoarece eu cald îi iubesc
pe oameni ºi încã mai vârtos pe cei care „pierd“. Eu cred cã singurã-
tatea în care mã aflu este un dar special, este singurul loc unde pot
sã fac, sã fiu sau sã am sentimentul cã sunt util. Dincolo de asta sunt
„blocat“. Probabil cã nu se poate mãcar imagina ce stare de dispe-
rare amarã îmi provocau ºi câteva minute de ascultare, silitã, fiind în
„familie“, a posturilor de TV sau de ºtiri. Din acest punct de vedere
doar în Borloveni am fost fericit. Nu am deschis televizorul ºi nu am
rãsfoit nici un ziar. Toate cele legate de „lume“ erau parcã la ani-luminã
ºi aparþineau unei alte dimensiuni, ireale. Real era ce trãiam eu ºi
satul din jur, preocupat de fãcut þuicã.

În câteva nopþi la Borloveni am stat cu vecini la fãcutul þuicii la
cazan. Cazanele pornite merg permanent („cazanele“ fiind distilatoa-
rele). Procesul de facere a þuicii nu este simplu ºi am bãgat de seamã
cã doar puþini mai sunt cei care ºtiu ce fac. Cei mai mulþi merg la
„eficienþã“ ºi rezultatul sunt poºircile ucigãtoare care circulã sub numele
de „þuicã de casã“. Oricum „rândul“ îþi poate veni oricând în cursul zilei
de 24 de ore. Aºa cum spuneam, de câteva ori a fost noaptea ºi am
mers din curiozitate.

Dureazã mult, afarã este frig ºi negurã, înãuntru duduie focul
ºi susurã cazanul iar la capãtul þevii de distilare, „duduroni“, curge sau
mai exact picurã þuicã încã fierbinte. Oamenii mãnâncã brânzã tare
ºi cartofi copþi sau mãlai copt, „gustã“ rãchia (în câteva rânduri expre-
sia „gustat“ ar fi un nemeritat diminutiv; dar asta este altã poveste)
ºi povestesc în ºoaptã; noaptea trebuie sã vorbeºti încet. Majoritatea
poveºtilor erau despre necazuri ºi bucurii locale, ocazional mici poves-
tiri naiv-erotice dar am auzit ºi mai multe poveºti cu „muroni“ (strigoi).
Erau cele tipice, apariþii, acþiuni post-mortem, etc. Dar în context am
reuºit sã deduc cã încã mai existã babe vrãjitoare (care se ocupã mai
cu seamã cu „datul“ în dragoste) dar ºi câþiva bãrbaþi solomonari capa-
bili, dupã cele auzite, sã opreascã grindina, sã zboare în vãzduh, etc.
Nu încape îndoialã cã este stratul dacic a cãrui moarte se dovedeºte
a fi fost tot un zvon „mult exagerat“. Despre „solomonari“ ºi acþiunile
lor nu ºtiu decât poveºtile auzite în Borloveni. Îmi vine sã cred cã aseme-
nea sunt în tot locul prin pãmântul românesc. O alta „dovadã“ de viaþã
strãveche. Nu rãmãºiþã, ci model existenþial. (Asta îmi aduce aminte
de o mai veche observaþie a mea. Drumurile „noi“ nu fac decât sã creas-
cã distanþa dintre comunitãþi. Localnicii folosesc drumurile strãvechi
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care fac legãtura fireascã ºi rapidã. Cele „noi“ sunt zgârieturi trufaºe
ºi exemplu de forme fãrã fond ºi fãrã rost.)

Povestitorii cu pricina (diferiþi vecini, unii mai tineri ºi alþii mai
bãtrâni iar unele „informaþii“ le-am adunat prin feciorul meu pe care
l-am rugat sã o iscodeascã pe o foarte deºteaptã fatã din loc cu care
este prieten) relatau, încet, în vorbã domoalã, ceea ce pentru ei erau
realitãþi. Modul de povestire nu era al unei „demonstraþii“ ci cumva
„neangajat“, dacã vrei crezi ºi dacã nu, nu. În acelaºi timp pentru ei
era limpede cã spun ceea ce în conºtiinþa lor era adevãrul. Preferau
sã aminteascã oameni trecuþi la cele veºnice care ar fi avut aseme-
nea învãþãturi ºi puteri. (Pe unul dintre ei mi-l amintesc bine de tot.)

Tonul era de admiraþie dar ºi de teamã. În esenþã ce am înþe-
les era cã acei oameni POT face bine ºi POT fi folositori dar este rãu
sã îi învrãjbeºti ori „calci pe coadã“.

Bãnuiam de mult cã atunci când þãranii „povestesc“, ei de fapt
dezvãluie ºi dezvãluie exact atâta cât cel ce ascultã este pregãtit sã
primeascã. Am convingerea cã ceea ce se spune despre „Fratria“ (des-
pre care nu ºtiu nimic) este foarte adevãrat. În cursul privegherilor
mereu am bãgat de seamã cã þãranii ºtiu între ei lucruri despre care
nu vorbesc ºi pe care nu le dezvãluie decât atâta cât poate cuprinde
cel „din afarã“. Este realmente o zonã tainicã dar de enormã impor-
tanþã ºi care este nu dovada ci faptul cã fragmentãrile din spaþiul româ-
nesc sunt doar aparenþe. 

*
Cãderea Bizanþului a fost una dintre clipele în care „puterile ceru-

lui“ s-au cutremurat. Cei circa 500 (cinci sute!) de apãrãtori ai Cetãþii,
în frunte cu Împãratul Constantin al XI-lea Dragase, direct dupã Litur-
ghie ºi Împãrtãºire, s-au suit pe ziduri unde numai singur Dumnezeu
ºtie ce acte de bravurã muceniceascã vor fi fãcut. Cã lucruri neobiº-
nuite s-au întâmplat atunci nu încape îndoialã. O singurã dovadã. Trupul
Împãratului, despre care se ºtie cã a cãzut cu arma în mânã, nu a
fost aflat niciodatã. Sã nu uitãm o clipã cã Bizanþul a fost o continui-
tate ºi un ÎNTREG ce începea în vremea imediat post-edenicã („Neolitic“).
Dupã „cãderea“ lui, ºi în preajma ei, brusc apar în istorie, perfect orga-
nizaþi ºi întemeiaþi, luptãtorii de la Nord de Dunãre. Aceasta este una
dintre luminile ce aratã „taina“.

Despre „cãderea“ Bizanþului sunt atâtea de spus. În fond era
vorba de trecerea în veºnicie, cãci rolul temporar se încheiase odatã
cu Sfântul Grigore Palama. (De fapt „in nuce“ Bizanþul continuã sã fie
la Athos ºi alte câteva locuri ascunse, ºi ele l-ar putea aduce în fiinþã
oricând ºi o vor ºi face-o când va fi nevoie). Aici apare ºi rolul þãrilor
româneºti ºi de fapt a unei lumi care dãinuie din vremea post-edenicã.
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Legãturile existã ºi se menþin. Fascinant este în acest sens un puþin
cunoscut Sfânt Român din zilele noastre (stins in 1916) Moºul
Gheorghe din Sugag. Viaþa lui s-a publicat prin P.C. Ioanichie Bãlan.

Cum se face cã zona, probabil cea mai discretã din Europa, apare
mereu doar în clipe de cumpãnã existenþialã? Poate doar aºa vom
înþelege de ce povestesc, aºa cum povestesc, þãranii români (inclu-
siv Creangã).

Cumva aº putea ilustra cele spuse prin „cazul“ Borloveniului ºi
al familiei mele de acolo. Strãbunicul meu, Protopopul militar K.u.K,
Pavel Boldea era parte dintre ei ºi a întemeiat cele ce se vãd ºi azi
pentru familia lui. Bunicul meu, ofiþerul K.u.K, Romulus Boldea era ºi
el parte dintre „ei“ dar la o anume distanþã. Apoi, o vreme legãtura
s-a rupt. Eram consideraþi parte dintre „ei“ dar nu pãrtaºi la „tainã“.
Iar acuma, în urmã, încet, încet lucrurile mi se dezvãluie mie. Însã
doar atâta cât pot cuprinde. Nu este o relatare, nu este o poveste,
este o includere ºi asta înseamnã participare, integrare ºi iniþiere.

MODELUL NOII PRIGOANE 
ANTI-CREªTINE

Mai înainte de a intra în acest subiect câteva precizãri meto-
dologice sunt necesare. Evenimentele istorice au ca scop sã arate
unicitatea persoanei umane ºi zãdãrnicia cãutãrii împlinirii ei în aceastã
lume. În aceastã înþelegere putem pricepe de ce fiecãrei generaþii i-a
fost dat sã asiste la o schimbare majorã de „regim“, fie sub forma
încetãrii unei lungi „domnii“, fie sub forma schimbãrii de regim sau
sistem politic. În asemenea împrejurãri, s-a putut cristaliza înþeleap-
ta vorbã româneascã, „schimbarea domnitorilor, bucuria nebunilor“.
În sens mai larg, împlinirea personalitãþii umane, mântuirea ei, nu vine
în ºi prin Istorie ci la capãtul ei. Dar cele spuse la nici un caz nu înseam-
nã cã în existenþa sa pãmânteascã omului i se cere sã fie pasiv, detaºat,
„neangajat“. Din contrã.

Diversitatea uluitoare a evenimentelor istorice, „schimbãrile“ de
care vorbeam, sunt toate ocazie, posibilitate, pentru fiecare persoanã
de a alege între bine ºi rãu ºi, astfel, putinþã de mântuire. Formele
sub care suntem chemaþi la participare sunt mereu noi ºi fãrã prece-
dent ºi de aceea alãturarea la bine sau la rãu tot mereu va fi fãrã
echivoc. (De aceea este atâta de degradant sã vezi oameni care duc
„lupta“ contra unor forme istorice dispãrute, cum ar fi cei ce conti-
nuã sã militeze împotriva unui comunism care în România nu mai existã,
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Slavã Domnului, de cincisprezece ani.) Probabil cã cea mai simplã cale
de a nu fi pãrtaºi, complici, la rãu este de a fi mereu alãturi de vic-
time, de cei care „pierd“, iar ca temei de gândire avem mereu alãtu-
rarea de Tradiþie ºi modelul existenþial al Neamului din care coborâm.
Cu aceastã introducere am sã mã încumet sã vorbesc despre ceea
ce cred cã va fi „modelul“ persecuþiei anti-creºtine ce ne stã înainte.

În primul rând, trebuie sã ne fie limpede cã tot ce se leagã de
istoria creºtinismului nu a fost vreodatã marginal ori periferic. Din prima
clipã, Creºtinismul a lovit în chiar inima „centrului“ puterii lumeºti, Roma,
în culmea puterii Imperiului Roman ºi la rându-i a fost lovit în „centru“,
Bizanþ (iconoclasmul), Rusia (bolºevism.) Iar nouã prigoanã contra
Creºtinismului, care este în desfãºurare, a început în noul „centru“ al
puterii lumeºti, „singura“ super-putere. Din cele petrecute pânã as-
tãzi putem desluºi „modelul“ prigoanei.

În primul rând se cautã ºi, pânã la un punct, s-a impus o subor-
donare a Bisericii faþã de dogmele „religiei“ statale. Lozincile acestei
religii statale: „suntem cea mai mare naþiune ce a cunoscut-o isto-
ria“, „cine nu este cu noi este contra noastrã“, „suntem cei mai paºnici
oameni“, etc., etc. sunt acceptate fãrã murmur. Mai mult, aceastã
preponderenþã acoperã pânã ºi grupul cel mai influent din sistemul
politic al „centrului“. Grup care devine „tabu“. 

Ca exemplu. În Biserica “ Sfinþii Impãraþi Constantin ºi Elena“
din Indp., se cautã modificarea troparului de laudã al Patronilor. Tropar
care spune despre Cruce cã este „lauda Creºtinilor ºi ruºinea Iudeilor“.
La Mânãstirea din Rv. Jct., „Prohodul“ din Vinerea Mare a fost „sani-
tizat“, s-au scos toate referirile privind Rãstignirea ºi participarea acelo-
raºi pomeniþi mai sus ºi asociaþi cu ruºinea. În România, a avut loc
penibila înscenare de la Tanacu (trecutã în uitare prin potopul binecu-
vântat ce a trezit populaþia.). Prigoana nu va fi mai ales sub forma
violenþei, a rotitului bâtei (deºi nici asta nu va lipsi), ci mai ales prin
presiuni care au de scop golirea Bisericii de conþinut. Prin modificarea
textelor scripturistice, prin obligativitatea „includerii“ ºi acceptãrii pãca-
tului, prin încercarea de marginalizare. Cã acest tip de acþiuni pot avea
anume reuºitã ne-o aratã catedralele din Europa de Apus care au devenit
niºte forme fãrã conþinut. Niºte monumente (de fapt ruine) „istorice“.
Dar acest „model“ va da greº cãci entitatea care îl animã, negativi-
tatea purã, nu poate ºi nu vrea sã înþeleagã esenþialul: cã Biserica (ºi
prin asta mereu înþeleg ºi am înþeles pe „dreptmãritori") nu este o
instituþie ci un trup viu având drept Cap pe Hristos, „Piatra pe care
nu au luat-o în seamã ziditorii“.
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„Piatra pe care nu au luat-o în seama ziditorii, aceasta a
ajuns sã fie pusã în capul unghiului. Oricine va cãdea pe aceasta
piatrã va fi sfãrâmat, iar pe cine va cãdea ea îl va zdrobi“ (Luca,
20,17-18).

ACUM

Existenþa noastrã este determinatã de trecut, prezent ºi viitor.
Dar mereu trebuie sã ne fie limpede cã trecutul nu îl putem schimba
(cel mult putem învãþa din el) iar viitorul este întotdeauna pãrere dacã
nu pãrere de sine. Clipa decisivã, ºi cãreia, ºi pentru care suntem
rãspunzãtori, este cea prezentã, acum. În aceastã înþelegere, aº vrea
sã mãrturisesc câteva lucruri.

În drumurile pe care existenþa m-a purtat, am putut sã vãd cã
toþi, ºi fiecare, nu suntem suma „realizãrilor“ noastre ci reflectarea
comportamentului nostru de caracter consecvent. În curgere logicã,
aceasta mai înseamnã ºi rãspunderea ce o avem faþã de cei care
ne-au premers, cei fãrã numãr plecaþi din Valea Plângerii mai înain-
tea noastrã.

Nu am nici un fel de îndoialã cã respectul pentru truda lor ºi
pentru înþelegerea vieþii pe care ne-au transmis-o ne poate îndreptãþi
sau condamna. Mai mult decât atâta, am putut sã vãd cum, în cea
mai crudã, competitivã ºi nemiloasã societate pe care istoria lumii a
cunoscut-o, aceia dintre Români care au fost în stare sã îºi pãstreze
identitatea au fost cei care, conºtient ori inconºtient, s-au aninat de
modelul existenþial al strãbunilor lor. Iar oportuniºtii, „victorioºii“, aceia
care s-au ploconit stãpânilor vremelnici au trecut într-o ruºinoasã uitare
mai repede decât ne putem imagina. În urma lor nu a rãmas nici mãcar
pulbere.

Acum este ceasul în care veriga noastrã se poate lega de lanþul
vieþii ºi tot acuma putem sã spargem ºi irosi mica noastrã contribuþie
la aceasta verigã. Viaþa, în toatã superba ei diversitate, a biruit ºi ale-
gerea uitãrii ºi morþii poate fi doar a noastrã; fãrã rost ºi fãrã noimã.

Sã nu fie aºa!
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