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„FRUMUSEÞEA LUMII VÃZUTE“
Odatã cu micul ciclu de „jurnale“ cuprinse în „Treziri“ (2006)

ºi „Trepte“ (2007) ce se continuã cu „Iluminãri“ ce apare acum, opera
lui Alexandru Nemoianu îºi adaugã încã o dimensiune care, deºi
prezentã anterior, era mai puþin vizibilã ºi, oricum, subliniatã abia
cu un vârf de creion subþire de cãtre autorul mai degrabã preocu-
pat de studii, eseuri ºi de „învãþãturã“ pentru uz cãrturãresc ºi creºtin.
Opþiunea pare a-ºi gãsi un reazem în teorie cãci nu altfel trebuie
vãzutã continuarea probabilã în viitoare culegeri de „însemnãri zil-
nice“ ce sunt anunþate sub titlul, tot atât de bizantin, de „Zorile“.
Dar, oricât de nouã sau, mai bine zis, de exprimatã aici cu precãdere,
adeziunea era previzibilã ºi dezvoltã cu organicitate o creaþie ce îºi
pãstreazã trãsãturile de izolare ºi de atemporalitate. Mai multe frag-
mente din „Tãrâmuri“, din „Întâmplãri ºi Vise“ sau din „Acum“ — unde
amestecul de eseisticã (dar de fapt „notã de lecturã“ în marginea
cãrþilor „alese“) ºi biografie interpretatã prin reflecþia moralã, anunþã
creaþia recentã ºi, dacã ar fi cazul, ar ºi completa-o cu material prece-
dent divers în forma unei antologii elocvente. 

Preferinþa pentru jurnal (vorbind, însã, în felul curent care nu
se confirmã întrutotul) însemneazã de fapt o inovaþie în materie de
specii literare cãci, în fapt, ceea ce în superficie ne apare ca „jur-
nal“ ar fi în accepþiunea de aici un gen nou de reportaj care se ºi
descrie succint: „Mã gândesc cã foarte curând va trebui pornit un
nou gen literar-sociologic, reportajul intim, de suflet. În acest gen
de reportaj ar trebui adunate informaþii privind reflectarea intimã a
realitãþilor socio-istorice ºi, de asemenea, date privind simþãmintele,
relaþia cu identitatea, cu strãmoºii, cu neamul, sub ºi în Dumnezeu“.

O astfel de schiþã cu aspect izbitor programatic nu-i
neobiºnuitã la un scriitor care îºi noteazã visele cu scrupulozitate,
aºa cum se observase ceva mai înainte în „Întâmplãri ºi Vise“ mai
cu seamã (ºi de unde s-ar putea extrage oricând o stranie carte cu
conþinut oniric al cãrei sens ar merita sã îl clarifice autorul însuºi
cândva). Nici sugestia de naturã ontologicã nu lipseºte, la drept
vorbind. Viaþa însãºi — în sensul ei cel mai larg — este vãzutã ca un
fel de „continuum“ unde mintea pãtrunde numai intermitent ºi în clipe
faste sau în stãri anumite de prezenþa atinsã de „har“, în exerciþiu
mistic de meditaþie profundã sau prin îngãduiri ce iau forma unor
revelaþii adeseori exprimate criptic ºi care trebuie descifrate.
Desluºirea în scop de a cunoaºte în adâncime ne indicã o concepþie
despre realitatea înþeleasã mai degrabã metafizic ºi în forme extinse
dincolo de cele vãzute care, deºi existã, sunt doar reflex palid al unei
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realitãþi ireductibile care, în ultimã analizã, nici nu se poate comu-
nica. În marea ºi heteroclita desfãºurare a evenimentului imediat,
scriitorul se strãduieºte a identifica „semnele“, mesajele, comunicãrile,
de fapt tot ceea ce vorbeºte încifrat ºi vine fãrã a se anunþa,
scoborând din „cele de sus“. Cãci în aceste „tãrâmuri“ (o formulã
în sine cu aspect metafizic), mesajele vin în forma semnelor ºi a
unor scenarii ce trebuie lãmurite fiind invelaþii examinate cu atenþie
ºi deduse pe calea intuitivã. Este „trezia“ invocatã frecvent de autor. 

Categoriile de semne vehiculând înþelesuri nu sunt numeroase
dar sunt neobiºnuite ºi rareori în literatura românã s-a mai întâlnit
o scriere unde tot ce este „glas secret“ al lumii imediate (sau al naturii
necuvântãtoare) sã fi rãsunat atât de constant ºi tulburãtor. Meteo-
rologia se include între acestea ºi o culegere de fragmente despre
vreme (în fapt — o „meteorologie a clipei“) ar merita fãcutã, de alt-
minteri, ºi pentru splendidele observaþii înfiorate ce le-ar cuprinde
(scurte urme simbolice unde se ascund sensuri grozave). Totuºi,
examinãrile ce urmãresc „frumuseþea lumii vãzute“ (despre care
Alexandru Nemoianu a scris pagini memorabile) nu se încheie aici.
Recenzia faptelor ce alcãtuiesc istoria „vietãþilor mici“ întâlnite din
întâmplare sau aºezate pe lângã casã face de asemenea nu doar
deliciul ci ºi organizarea enigmaticã a „jurnalului de evenimente în
cod“, descrise pentru a cãpãta sens. Este ceea ce scriitorul denu-
meºte „observarea“. 

Dar „omul“ — care ocupã aparent material cantitativ mult
prin spectacolul carnavalesc desfãºurat adesea cu penel goyesc —
acesta ce greutate ar avea? Omul existã ca temã de reflecþie numai
într-atât încât exemplificã îndemnãri în vederea perfecþionismului etic
care rãmâne deziderat fundamental cãci privite cu atenþie aceste
adnotãri sunt deopotrivã exerciþii de devoþiune, episoade de încer-
care, „chinuri“ stimulate ºi de lecturile de pateric: „O soluþie pentru
necazurile fiecãrei zile — spune Alexandru Nemoianu în „Treziri“ — stã
în a citi zilnic o apoftegmã din Pateric ºi apoi în strãdania de a înþelege
conþinutul ºi a-l aplica în cursul celor douãzeci ºi patru de ore. Aceas-
ta înseamnã urmarea unui exemplu ºi deci, umilire, apoi înseamnã
a da zilei sens ºi motivaþie existenþialã“. Sunt propoziþiuni eminente
ce aparþin celui mai „bizantin“ dintre scriitorii români de azi.

ARTUR SILVESTRI 

18 Iulie 2008, Sf. Mucenic Emilian de la Durostor, 
Sf. Mucenici Iachint, Pavel ºi Valentina
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ILUMINÃRI

Jurnal 2007-2008

12 februarie 2007 

• Încep noul pseudo-jurnal sub semnul cãlãtoriei fãcutã în
ianuarie 2007 la Roma. Atunci ºi acolo mi s-a dezvãluit faþa hâdã
a „Europei Unite“; o înjghebare satanicã ºi negativã, al cãrei scop
este eliminarea, distrugerea identitãþii ºi instaurarea unei medio-
critãþi sordide. Prin comparaþie cu acea înjghebare, Statele Unite
pot fi pe drept considerate „pãmântul fãgãduinþei“. Statele Unite
nu sunt perfecte, nu sunt nici mãcar „bune“ dar nu sunt emina-
mente „rele“. În acelaºi timp am înþeles cã mã pot bizui doar pe
credinþa în Dumnezeu, în ortodoxie, pe Larissa ºi Andrei, pe câþi-
va prieteni (Arhiepiscopul Nathaniel, Diaconul David Oancea, Mark
Chestnut, obºtea Mãnãstirii „Adormirea Maicii Domnului“, Aurel
Sasu, Artur Silvestri) ºi pe singurele rude directe ce le mai am în
România, Pupu (Ion Bârsan) ºi Otilia. Suport moral am ºi prin, în,
credinþa în „modelul existenþial românesc“ ºi prin faptul cã în Borlo-
veni am parte în casa strãmoºilor mei, „casa Boldea“. Prezenþa
mea la „Vatra Româneascã“ ºi poziþia ce o am la „Centrul de Studii
ºi Documentare“, sunt o binecuvântare de care nu sunt vrednic
ºi un dar a cãrui bogãþie mã copleºeºte ºi înspãimântã deopotrivã. 

• Acum trei zile am trimis lui Aurel Sasu ºi editurii „Eikon“
din Cluj, spre publicare, pseudo-jurnalul „Trepte“ (2005-2007). 

• Iarna continuã cu temei ºi ninsoare. 
• Douã zile am avut bucuria de a-i avea aici pe Andrei ºi

Evelyn.

13 februarie 2007 

• Lucrez la expedierea Buletinului Ianuarie-Martie 2007. Un
numãr bine fãcut ºi dedicat memoriei Arhiepiscopului Valerian de
la a cãrui trecere la cele veºnice se împlinesc douãzeci de ani. 

• În România se vãd roadele aderãrii la bestiala „Europã unitã“.
Cazanele de þuicã sunt sigilate ºi se pun impozite enorme pe pro-
ducãtorii de þuicã. Evident se va trece în clandestinitate ºi în exis-
tenþã „paralelã“, „ei cu ale lor, ºi noi cu ale noastre“. În acelaºi
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timp se vede scopul acelei întocmiri satanice, distrugerea oricãrui
semn de „specific“. 

• Am anume probleme, reale sau doar închipuite, cu inima.
Îmi pare cã am bãtãi prea puternice ºi poate cam repezi. Sã fie
un avertisment? 

14 februarie 2007 

• În România, vremea, starea timpului, este bolnavã. Este
cald, plus patrusprezece grade Celsius, ºi atmosferã de sfârºit
de aprilie. Starea vremii semnaleazã absurditatea condiþiei sociale,
economice ºi politice. „Integrarea“ în „eurocaca“ începe sã îºi arate
roadele. Transhumanþa, fabricarea brânzeturilor tradiþionale, a þuicii
sunt interzise. Acestea sunt acte cu valoare simbolicã. Rãzboiul
se duce împotrivã identitãþii, a „modelului existenþial românesc“. 

• Primesc exemplare din volumul care mi-a fost publicat de
cãtre Artur Silvestri, „Fragmente din Vremea Persecuþiilor“. Îmi
pare un volum frumos ºi folositor. 

• Azi la trei dupã amiazã merg la control cardiac. 

15 februarie 2007 

• Dislexicul spumegã ºi ameninþã. Comportamentul de copil
de „ºtab“ vicios este tot mai evident. Realmente se „dã cu curu
de pãmânt“. În fapt acest dobitoc trãieºte într-o izolare totalã, încon-
jurat de curteni josnici. Cred cã intrãm în faza cea mai periculoasã
a acestei ruºinoase preºedinþii. Dar poate sistemul american se
va dovedi mai puternic decât acest imbecil. 

• În 13 ºi 14 februarie avem un viscol puternic, cu multã
zãpadã ºi un val de frig teribil. 

• Ieri am fost la Dr. Rebecca Patrias, o femeie admirabilã,
pentru un control cardiac. Am aflat cã sunt bine. 

• Vorbesc cu Arhiepiscopul Nathaniel despre rolul ortodo-
xiei româno-americane ca parte a SUA. Îi dau o copie a unui arti-
col ce mi s-a publicat în numãrul Octombrie-Decembrie 2006 în
„Altarul Banatului“ în care vorbesc exact despre acest aspect istoric. 

• Mircea Dinescu publicã în ziarul „Adevãrul“ o tabletã
cretinoidã în care insultã Patriarhia Românã ºi pe „popi“. În esenþã
mahalagismele lui ºi-au pierdut hazul. Dau un „rãspuns“/opinie în
care finalul „Domnule Dinescu eºti un dobitoc“ îmi apare „Dom-
nule Dinescu eºti un naiv“. Libertatea de exprimare! 
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Dinescu este o caricaturã bãtrânã suspendatã în timp. Dacã
în 1989-90 grimasa lui putea avea anume haz, acuma ea este
penibilã, a unui bãtrân buhav ºi depãºit. 

16 februarie 2007 

• Am anume îngrijorãri privind soarta manuscrisului
„Trepte“ ºi ilustraþiei trimise prin poºtã lui Aurel Sasu, joia trecutã.
Nu au ajuns la destinaþie ºi mã necãjeºte perspectiva de a repe-
ta operaþia ºi a reintra în acelaºi provizorat. Poºta, ca sistem, este
depãºitã, anacronicã. 

• Cred cã toþi cei care avem o minimalã „importanþã“ sau
ni se acordã anume importanþã, suntem supravegheaþi. Modus
operandi este de a avea un „observator“ direct, poate un fost prie-
ten, care ne supravegheazã permanent. La rândul sãu „suprave-
ghetorul“ este verificat printr-un alt cunoscut ºi aºa mai departe,
în sistem „piramidã“. Mânia contabilitãþii, fãrã îndoialã de inspiraþie
diabolicã, vãdeºte nesiguranþa ºi provizoratul celor care patroneazã
un asemenea sistem. 

• „Talantul“ este înmulþit în plan spiritual, singurul veºnic. În
primul rând este înmulþit prin dragoste ºi smerenie a cãror prezenþã
poate fi verificatã prin „importanþa“ pe care ne-o acordãm. Pãrerea
de sine este dovada sigurã a lipsei de har. 

19 februarie 2007 

• În România (sub ocupaþia „eurocaca“) se pregãteºte „Legea
Învãþãmântului“. 

• Proiectul prevede obligativitatea „educaþiei“ de la vârsta de
un an. Cu toatã siguranþa sunt douã scopuri. 

Unul fãþiº, spãlarea la creier ºi al doilea þinând de arsenalul
viitoarei prigoane, posibilitatea de a lua copiii celor care vor fi „anti-
sociali“, opuºi ocupaþiei. Avertizez despre aceasta pe cine pot. 

• Iarna pare a da semne de îmblânzire. Oricum timp de o
lunã am fost sub un val de frig ºi cu o medie a temperaturii de
opt, nouã grade Celsius sub zero. Un iepuraº rãtãcit lângã Cen-
tru a fost hrãnit de Larissa cu morcovi. Aproape s-a îmblânzit. 

• Rostul existenþial al legionarilor nu a fost cel politic, unde
în fapt au fost o catastrofã nocivã, ci în închisorile comuniste unde
s-au purtat eroic ºi unde au salvat vieþi ºi suflete. 

7



• În 17/18 februarie visez cã Andrei trebuia sã susþinã un
soi de bacalaureat unde examinarea în limba romanã ar fi fost o
probã decisivã. Cu Larissa ne sfãtuim sã prezinte ca autori citiþi
pe Sadoveanu, pe „mine“ ºi pe Lucicã Chiþescu(?!), fostul meu ºef
de secþie la Muzeul Naþional o vreme. Cerem informaþii ºi suntem
îndrumaþi cãtre un dobitoc suficient, incompetent dar „sigur“. Andrei
era destul de speriat ºi îmi era milã de el. Brusc m-am gândit dacã
nu cumva vom fi „judecaþi“ pentru empatia cu stãrile sufleteºti ale
celor din jur. 

20 februarie 2007 

• Finalmente, manuscrisul „Trepte“ ºi ilustraþia au ajuns la
Cluj în mâinile lui Aurel Sasu. 

• Astãzi trimit tehnoredactoarei, Annette Roushckoulp, mate-
rialele pentru Buletinul de Primãvarã (Aprilie-Iunie) 2007. Vremea
tergiversãrilor a trecut. 

• Mã gândesc cã folosirea mijloacelor electronice în Româ-
nia s-a „plafonat“. Din nou se constituie o diferenþã de cantitate,
calitate ºi fond în ce sunt aceste mijloace în „Lumea Nouã“ ºi în
România. Îmi pare cã este un simptom al fragilitãþii, superficia-
litãþii ºi încã mai vârtos al „formei fãrã fond“. 

• Din nou Larissa trebuie sã lupte la Colegiul din Jackson
pentru tratament egal. Cererea ei de a-i fi recunoscute studiile
doctorale din România este hãrþuitã birocratic ºi din nou (a patra
oarã!) sunt indivizi care pun în discuþie validitatea diplomei ei uni-
versitare (a titlului de Master of Arts.) Este expresia xenofobiei ºi
mãrturie despre dificultãþile condiþiei de imigrant. 

21 februarie 2007 

• Finalmente, aproape douã luni dupã ce l-am trimis, „Meri-
dianul Românesc“ îmi publicã pamfletul despre „raportul“ „Tisme-
neanul“. Este publicat integral, fãrã intervenþii în text (articolul a
mai fost publicat, chiar în decembrie 2006, în presa electronicã
organizatã de Artur Silvestri). Mã bucur de aceastã publicitate.
Vladimir Tismãneanu, un obraznic care face cu putinþã antise-
mitismul, trebuie pus la punct. Este un scandal ca românii sã fie
„învãþaþi“ de ce nu trebuie sã fie comuniºti de fiul unuia care a
comis crime introducând în România bestiala teroare bolºevicã. 
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• În Statele Unite, emigraþia este limitatã tot mai mult. Una
dintre cãi este a strangulãrii economice. Taxele pentru completarea
a nenumãrate petiþii, cereri, înscrisuri, devin prohibitive. Peste
noapte costul lor a fost triplat. 

22 februarie 2007 

• Într-o minusculã ºi fãrã vlagã publicaþie româneascã din
Paris, total nepotrivitã, numitã, „Asimetria“, este publicat un vicios
atac împotrivã lui Artur Silvestri. Nu sunt folosite înjurãturi directe
ci acuzaþii „oblice“, „zvonuri“. În afara repetãrii vechilor „acuze“
(numele „real“ i-ar fi „Târnãcop“ (ce va fi fiind rãu în asta ºi de ar
fi adevãrat?), fost „agent al securitãþii“, „îºi schimbã pãrerile“ (ca
ºi cum nu ar fi un fapt clinic, cã doar imbecilii, oligofrenii, nu îºi
schimbã pãrerile) se trece la acuze „ideologice“, crime de „gândire“,
care, sub noua ocupaþie, sunt capitale, „tendinþe (?!) antisemite“
ºi „iz legionaroid“. Este limpede cã „puterea“ îºi dã seama cã are
în faþã un adversar puternic. Pentru moment , se cautã izolarea
lui ºi aflarea punctelor „vulnerabile“. Este interesant cã acest atac
se poartã prin mai degrabã dubiosul bãtrân Dan Culcer, figurã de
literat marginal ºi frustrat cronic. Deci se scot de la naftalinã ruinele
„exilului nesemnificativ“, cei care prin pretenþia unei stãri de fals
exil cãutau sã obþinã avantaje în România ºi care, pe durata aces-
tui „exil“, „nu au învãþat nimic ºi nu au uitat nimic“. Artur Silvestri
ar trebui sã îl ignore pe acel nefericit. 

23 februarie 2007 

• Rãzboiul din Irak a intrat în haos deplin. În fapt este un
rãzboi civil în care trupele SUA nu pot face mare lucru. Înþelegând
situaþia, Marea Britanie decide sã retragã majoritatea trupelor ce
le avea aºezate acolo. Îndobitocit, vicepreºedintele Dick Cheney
declarã cã acesta este un „semn de biruinþã“. Evident dislexicul
ºi confraþii lui trãiesc într-o altã lume. Cu ruºine este de reþinut
cã România este singura þarã care, din slugãrnicie, nu îºi retrage
contigentul de circa opt sute de oameni. Oricum simbolic. Dar este
ºi asta dovadã de „caracter“. În vremea „destalinizãrii“, România
a fost ultima þarã din rãsãritul Europei unde a fost scoasã statu-
ia monstrului ºi ultima þarã unde ruºinoasa formulã, „Oraºul Sta-
lin“, a fost scoasã din circulaþie. 
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• În Piaþa Comunã, zisã „eurocaca“, sunt luate mãsuri severe
de control a poºtei electronice (e-mail) ºi telefoanelor mobile. Este
un alt semn al pregãtirii teroarei de tip „ceka“. (În spaþiul „euro-
caca“ pentru „comentarii“ poþi fi condamnat la ani grei de puºcarie.
Spre exemplu pentru „tãgãduirea“ „holocaustului“).

26 februarie 2007 

• La adunarea specialã a comisiei de acreditare a Colegiu-
lui din Jackson , Larissa primeºte recunoaºterea examenelor ei
doctorale ºi a lucrului de cercetare fãcut în România la „Muzeul
Naþional’’ Aceasta înseamnã recunoaºterea ei ca „profesor“ plin
ºi o substanþialã mãrire de salariu. De puþine ori am vãzut-o atât
de bucuroasã. 

• Ion Marin Almãjan îmi scrie un emoþionant mesaj de prie-
tenie. Între altele, cu mâhnire, îmi spune cã este „atacat“ prin trepã-
duºi ai „elitei de mahala“. Îl sfãtuiesc sã nu bage în seamã pe aceºti
mercenari de nimica ºi sã þinã seama cã lupta dintre ciurucurile
„globaliste“ ºi cei care îºi iubesc tradiþia, legea ºi neamul, devine
tot mai deschisã. În context nu pot totuºi sã nu mã minunez de
decãderea moralã a reprezentanþilor „elitei de mahala“ ºi de încrân-
cenarea tuturor ocupanþilor României de a nu accepta decât „una-
nimitatea“. Cu pãrere de rãu dar asta reflectã ºi laºitatea poporu-
lui în întregul sãu. Pãcat care a fost ºi va fi plãtit amar. 

• Sfântul Antonie cel Mare vestea cã, „vor veni vremi când
oamenii vor înnebuni ºi pe cel care nu va înnebuni îl vor urî cãci
nu va fi ca dânºii“. Fãrã îndoialã acest lucru se petrece în fiecare
generaþie ºi exact aceastã împrejurare trebuie sã ne facã suspicioºi
la chemarea la „unanimitate“. 

• Cãldura inimii, trezvia, împreunã cu necontenita pomenire
a lui Dumnezeu, duc la starea de înþelegere, a celor dinãuntru ºi
celor din afarã ºi, totodatã, la puterea de a deosebi binele de rãu. 

27 februarie 2007 

• Întocmesc un articol, „Ispita Unanimitãþii“, în care vorbesc
despre cãderea degradantã ce o reprezintã aceastã încercare datã
fiecãrei generaþii. În context, cu durere notez o categoricã vocaþie
a intelectualitãþii române pentru aceastã ruºinoasã patimã. Articolul
îl trimit publicaþiilor electronice întemeiate de cãtre Artur Silvestri
ºi gazetei „Meridianul Românesc“ din California. 
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• Aurel Sasu îmi propune mai multe colaborãri ale sale la
„Buletinul Informativ“. Le primesc cu bucurie. 

28 februarie 2007 

• Adun materialele necesare bunului mers al „Adunãrii Ge-
nerale“ a Centrului. Un eveniment pe care îl aºtept sã treacã foarte
nerãbdãtor. 

• Vicepreºedintele Dick Cheney, o entitate eminamente ne-
gativã, face un „tur“ în Asia, Australia, Pakistan ºi Afganistan. În
Afganistan, un atentat are loc în proxima lui vecinãtate. Este dova-
da „influenþei“ ºi a „dragostei“ ce o are lumea pentru regimul disle-
xicului degenerat. Împins de nevoie, acelaºi regim acceptã sã poarte
discuþii cu Iran ºi Siria. 

• Bursa americanã suferã o severã „corecþie“, cãdere,
urmare a unor ajustãri în bursa chinezeascã. Este limpede cã „al
doilea“ pol de putere din lume existã. 

1 martie 2007 

• Vremea rea, a unei ierni care a fost câinoasã, continuã
cu vrãjmãºie. Ploi amestecate cu gheaþã ºi vânturi colosale se abat
asupra noastrã necontenit. 

• Ramolismentul este în bunã mãsurã consecinþa „ruperii“
interioare. Incapacitatea de a mai recunoaºte, mãcar în „inima“
noastrã, minciunile sau falsurile ce le spunem ori trãim, duce la
o „rãtãcire“, o pierdere a drumului înapoi ºi astfel ajungem în a fi
suspendaþi în iluzie ºi ireal, în spaþiu demonic. 

• Primesc emoþionant mesaj de încurajare din partea lui Artur
Silvestri. 

2 martie 2007 

• Adunarea Generalã a Centrului a decurs decent, cuviin-
cios. Arhiepiscopul Nathaniel ºi diaconul David Oancea mi-au arã-
tat din nou prietenie ºi încredere miºcãtoare. (În context am reþinut
claritatea ºi înþelepciunea lui David. Remarcabile!). Pãrintele Calinic
(Cavin) Berger este un entuziast „fierbinte“. Propune organizarea
unui „simpozion“ la Centru! John Santeiu este în esenþã acelaºi. 

• Expresia „caveat emptor“ (cumpãrãtorul sã aibã grijã!), este
indicativa vremii noastre. Sã ne ferim de goliciune ºi de cei care
vor sã o prezinte ca adevãr. 
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• Omul redus numai la trup riscã sã fie secãtuit de forþele
sale vitale, care provin din spirit. 

5 martie 2007 

• Bucuria în Domnul este amintirea vie a Raiului, a locului
ºi stãrii din care venim ºi unde ar trebui sã mergem. Este bucu-
ria totalã, beþia „Cincizecimii“. 

• Mulþime de treburi mãrunte ºi frustrante pentru Centru.
Împlinirea lor este cumva încã mai apãsãtoare în aceea cã nimeni
nu ºtie ºi nimãnui nu îi pãsa de ele. 

• Contactul cu „Puccini 4“ ºi încã mai exact cu Beba ºi Pilu
este apãsãtor ºi rece. Este conºtiinþa ºi simþãmântul golului abso-
lut. Oameni care trãiesc într-un cerc nespus de mic ºi meschin,
oameni care nu învaþã nimic ºi nu uitã nimic. 

6 martie 2007 

• Dãruiesc Arhiepiscopului Nathaniel un exemplar din volu-
mul meu, „Fragmente din Vremea Persecuþiilor“. Este bucuros ºi
cumva mândru de „omul sãu“. 

• O figurã de slugoi degenerat este „consultantul militar“ al
postului de televiziune CNN, generalul în rezervã David Grange. În
comentariile lui, niciodatã cei din comandã nu greºesc, doar „opo-
ziþia“ ºi subordonaþii. Un animal! 

• Iubirea ruptã de spirit, redusã la „sex“, nu oferã decât
trupuri, conceptul „pentru plãcerea mea“, întrebarea „ºi dupã asta?“,
plictisealã mortalã, masculinizarea femeii. Carisma femininã dis-
pare ºi rodul ei nu se mai poate naºte. De aici afirmarea deschisã
a homosexualitãþii, abuzãrii copiilor ºi incestul. 

• La începutul veacului al II-lea d. H existau sectele „ebion-
ites“ (termenul ebraic pentru „proºti“), care cereau respectarea
„legii“, a „sabatului“ (deci un soi de „sambatari“) ºi urmaºii lui
Cerinthus (condamnaþi de însuºi Sfântul Ioan Evanghelistul) care
erau un soi de „mileniºti“. Dovadã cã necuratul nu poate decât sã
repete mereu ºi mereu aceleaºi înºelãciuni. 

12 martie 2007 

• În 7 martie mergem la Andrei ºi Evelyn în Pittsburgh.
Mergem cu bine. O zi stãm la Pittsburgh ºi apoi mergem la pãrinþii
lui Evelyn în Allentown. Vineri, în 9 martie, merg cu Andrei în Philadel-
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phia, un oraº frumos ºi vechi în Lumea Nouã, dar a cãrei mar-
gine de sud, unul dintre ghetourile negrilor, este fioroasã, Berlin
1945. Andrei practicã un soi de compulsivitate jucãuºã. Trebuie
sã fie cu grijã cãci poate fi prins în ea ºi consecinþele pot fi de-
vastatoare. 

• Vorbesc la telefon cu profesorul Iosif Bãcilã din Bozovici,
editorul revistei „Almãjana“. O revistã care promoveazã valorile
perene bãnãþene ºi româneºti ºi care, în condiþiile noii ocupaþii
„globaliste“, are un rol excepþional. 

• Dostoievski este cel care a arãtat cã la capãtul stãrilor
pasionale (i.e. erotism) se aflã o stare spiritualã ºi religioasã ne-
gativã, demonismul deschis. Astfel, la capãtul demonstraþiei ero-
tice, Fiodor Karamazov deseneazã o icoanã a Maicii Domnului iar
Stavroghin abuzeazã o copilã ºi se bucurã în disperarea ei ºi în
oroarea ei când îi declarã, „l-am omorât pe Dumnezeu“. 

13 martie 2007 

• Dau telefon onomastic unchiului meu Coriolan Cincheza
ajuns la impresionanta vârstã de 91 de ani. Complet lucid ºi
autonom. 

• De la Aurel Sasu primesc douã texte superbe despre Vale-
rian (text cenzurat în România în 1996!) ºi despre Pomutz. Bule-
tinul Informativ este tot mai divers ºi interesant. Trista „epocã“
devine o ceaþã întunecatã rãmasã în urmã. 

• Vizita lui W. în America Latinã este permanent ºi eficace
batjocoritã de cãtre eroicul ºi simpaticul Hugo Chavez, preºedin-
tele Venezuelei. Populaþia din America Latinã huiduie copios pe disle-
xic ºi preoþii maya fac servicii de exorcizare în locurile vizitate de
el. În acelaºi timp, sfidând Congresul ºi bunul simþ, firma Hullibur-
ton (cãreia statornic beneficiar îi este monstrul Dick Cheney) îºi
mutã sediul în Dubai. 

14 martie 2007 

• Trimit articole ºi scrisoare de mulþumire înþeleptului Mi-
tropolit Nicolae al Banatului. Mereu articolele trimise mi-au fost
publicate în revistele Mitropoliei Banatului, cu risc pentru Mitro-
polit cãci „elita de mahala“ urãºte cele pe care le spun ºi mesajul
care este al dragostei de ortodoxie ºi neam. 
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• „Taina Iubirii“, dupã cum aratã Pavel Evdokimov, este taina
lumii ce va sã fie. Iubirea le împlineºte ºi face una pe toate. Trãirea
în duh ºi adevãr stã mai presus, „fãrã de asemãnare“, de „litera
legii“. 

15 martie 2007 

• Existã o tristã confuzie, mergând pânã la echivalare, între
conceptul de „individ“ ºi „persoanã“. Persoana este o categorie
duhovniceascã. Individul este o categorie socialã, numãr biologic
ºi economic. Individul este parte individualizatã din întregul naturii.
Persoana este membru al Împãrãþiei lui Dumnezeu. Persoana
reuneºte, prin dragoste, natura creatã cu cea necreatã (Harul lui
Dumnezeu). Individul poate fi clasificat în „tipuri“ psihologice ºi ca-
racterologice. Persoana este întotdeauna unicã. 

• În toate vremurile, creºtinii nu au cãutat sã fie opuºi insti-
tuþiilor ºi rânduielilor existente, nu au cãutat rãzmeriþe, ci au cãutat
sã preschimbe aºezãrile ºi aºezãmintele existente din interior, sã
le dea înþelegerea superioarã, duhovniceascã, întru veºnicie. 

16 martie 2007 

• În ultimele zile, în presa româneascã apar interviuri date
de cãtre penibilul Radu Duda, „mãritat“ cu una dintre fiicele lui Mihai
de Hohenzollern (considerabil mai bãtrânã decât el). Acest indi-
vid, în cel mai bun caz un gigolo, a fost uns „prinþ“ aruncând întrea-
ga situaþie într-un ridicol macabru. În loc sã îºi vadã de treabã,
personajul dã interviuri vorbind în numele „casei regale“ (?!) ºi
anunþând „planuri de... treizeci de ani“. Adevãrul este cã regimul
Hohenzollern în România (1866-1947), cu excepþia calificatã a
perioadei „decente“, Carol I ºi parþial Ferdinand, a fost o ruºine.
Iar Carol al II-lea prin crime ºi corupþie a fãcut monarhia cu neputinþa
în viitorul României. Încã mai grav, toþi cei înrudiþi cu regimul Hohen-
zollern, Mihai I, fiicele lui, „prinþul“ Duda, Ileana, zis „Maica Alexan-
dra“, ºi liota ei, s-au dovedit incompetenþi, buni de nimica ºi de o
lãcomie obscenã. Dar vehicularea inepþiilor lui Duda dovedeºte ceva.
Dovedeºte cã noul regim de ocupaþie din România este în panicã.
Cei care trag sforile ºtiu cã Piaþa Comunã este pe ducã ºi cautã
sã pregãteascã „viitorul“. Doar faptul cã acceptã între variante ºi
pe Duda este mãrturie a panicii de care sunt cuprinºi. 
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• Am vise lungi, în noaptea de 15/16 martie 2007, în care
stau martor la conversaþii între Arhiepiscopul Valerian ºi Traian
Lascu. Amândoi sunt calmi, senini, împãcaþi cu toþi ºi toate ºi
emanând o liniºte ºi siguranþã copleºitoare. 

• Dimineaþã mã trezesc cu amintirea unei balade a lui Ion
Minulescu („Romanþã fãrã ecou“) pusã în muzicã la sfârºitul anilor
’60 de cãtre formaþia muzicalã a Universitãþii Bucureºti, „Mondi-
al“. Melodia ºi balada au fost cumva reprezentative pentru vre-
mea studenþiei mele. Mai ales prin versul, „O, dacã ne iubeºti cu
adevãrat, aºteaptã-ne încã un an. /Un an te rog, un singur
an/Iubire bibelou de porþelan.“ Ceream un rãgaz ºi o pãsuire care,
de fapt, ne-au fost date. Dumnezeu sã aibã milã de noi!

19 martie 2007 

• Vineri Larissa cãuta sã înlocuiascã la computer „toner“-ul
(praful pentru tipãrit). Dispozitivul cumpãrat nou era stricat ºi asta
a creat enervare ºi tensiune. 

• În raport cu bãtrâneþea am o relaþie ciudatã. Sunt conºtient
cã am intrat în acea zonã. Dar o „conºtiinþã“ în gând, în fapt, în
fire, nu simt nicio schimbare, de la cincisprezece ani încoace. Îmi
amintesc perfect toate lucrurile, toate detaliile existenþei, locurile
ºi întâmplãrile prin care am trecut. Probabil cã ºi împrejurarea
cã nu am fost niciodatã bolnav cu adevãrat contribuie la aceastã
stagnare în vârsta înþelegerii de sine. Cu toatã siguranþa, maturi-
zarea mea, câtã a fost, s-a petrecut în ºi prin ortodoxie. 

• Sâmbãtã vorbesc la telefon cu Alexandru Onn (fost Oancea).
Dupã mulþi ani. Reacþia lui este de bucurie. Este un prieten cu
adevãrat, mereu acelaºi; la bine ºi la rãu. Între altele aflu cã este
conducãtorul ºantierelor arheologice de la „Zidul Plângerii“, cele
mai vestite ºantiere arheologice din lume. 

• Pãrintele Braga este mult slãbit. Nu aratã fizic bine, are
o culoare cenuºie. Predicã cu entuziasm ºi vesteºte tunãtor cã
„lupta noastrã este împotriva necuratului“. 

20 martie 2007 

• Regimul lui George W. Bush, jalnicul W., este în crizã totalã,
cãdere liberã. Fiecare zi dezvãluie un nou scandal ºi câte o nouã
fãrãdelege. Vreme de ºase ani acest regim a comis toate nelegiui-
rile cu putinþã, a târât þara într-un rãzboi catastrofic (de altfel pier-
dut), a stârnit resentimente în lume la limitã, ca Statele Unite sã
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fie considerate un pericol global. Este evident cã acest regim va
sfârºi în ruºine. Nenorocirea este cã, alternativã, „democraþii“ sunt
patetici. Ei sunt la fel de incorecþi ºi practicã aceeaºi amoralitate.
Mai rãu, perspectiva ca Hillary Clinton, o femeie absolut odioasã,
sã ajungã preºedinte al Statelor Unite îngrozeºte. În acest con-
text îmi pare cã tactica „republicanilor“ este de a-i lãsa pe aceºti
candidaþi „democraþi“ sã se compromitã mai înainte de a avea con-
trolul puterii. 

• În publicaþia electronicã „Monitorul Imobiliar“, Artur Silvestri
publicã, numãr dupã numãr, starea pieþei imobiliare, în analize de
o claritate ºi precizie incredibilã. Este o lecturã fascinantã, pasio-
nantã, cãci se dezvãluie în fapt starea societãþii româneºti, evoluþia
ei ºi anume prognoze. Cu toatã siguranþa, aceste analize imobi-
liare vor trebui adunate în volum cãci sunt istoria româneascã
imediatã. 

21 martie 2007 

• Astãzi este ziua de naºtere a lui Romi. Mã gândesc la nivelul
penibil, ruºinos la care au ajuns relaþiile în cadrul a ceea ce mai
este familia mea directã. Mai grav, principalii autori ºi creatori ai
acestei stãri, Beba ºi Pilu, nu au nicio fãrâmã de pãrere de rãu,
continuã pe cãile durerii, fãrã ºovãialã. 

• Mã gândesc la ceea ce toþi numim, „lumea“. În realitate
este opþiunea noastrã pentru ce este, mai întotdeauna, o cuºcã
murdarã ºi întotdeauna, o prãpastie a plictisului, în care adunãm
împuþiciunea inimii noastre ºi în care cocoloºim mândria cretinã.
Acolo, în acel loc împuþit, facem ierarhii, judecãm ºi condamnãm,
facem procese de intenþie, pregãtim rãzboaie ºi ne pregãtim locul
în Iad. În acel context repetãm frecvent formula „toþi“ („toþi“ ºtiu,
„toþi“ spun etc.). Acei „toþi“ sunt o mânã de oameni, cel mai ade-
sea mai puþini, care sunt singurii care ºtiu despre noi. Cu ei purtãm
rãzboaie ºi pentru ei vom fi osândiþi. 

• Atacat din toate pãrþile, acoperit în ruºine, se pare cã W.
a ales calea dezastrului, declanºarea unui nou rãzboi. Atacul împotri-
va Iranului cred cã va avea loc foarte curând. Semnul sigur este
plecarea specialiºtilor nucleari ruºi de acolo. 

22 martie 2007 

• Suntem loviþi cu ploi colosale, cotropitoare. 
• Sfântul Ioan Gurã de Aur comenteazã în câteva Omilii învãþã-

turile Sfântului Pavel despre cãsãtorie. Este uluitor cât de actuale
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sunt învãþãturile, specific adresând problema sexualã, astãzi. Impre-
sionantã este încrederea datã cuplului, libertatea totalã de a decide.
În aceasta vedem din nou Biserica Ortodoxã ca „poartã“ spre Rai,
nu instanþã care dã lecþii ºi regulamente. Biserica Ortodoxã aratã
dragoste ºi încredere în fãpturã ºi, în acest caz, respect pentru,
poate, cea mai intimã zonã existenþialã. Controlul ºi rãmânerea
fiecãrui cuplu în bunã cuviinþã este legatã de scopul final, creºterea,
desãvârºirea spiritualã ºi deci aspectele intimitãþii sunt decise de
fiecare cuplu conform cu „vârstã lor duhovniceascã“. 

23 martie 2007 

• Compulsivitatea, nevoia psihologicã de a acþiona imediat,
este parte a caracterului celor care sunt stãpâniþi de dorinþa gra-
tificaþiei imediate. Cei care nu vor sã priceapã cã singura rãbdarea
poate rodi mulþumire ºi satisfacþie. În fond compulsivitatea este
mãrturisirea unei patimi ºi a unui viciu. 

• În vremea ultimei revolte a evreilor împotrivã stãpânirii
romane, în regiunea Ierusalim-Iudeea, în veacul al II-lea d.Hr., sub
stãpânirea lui Hadrian, rãzmeriþã condusã de cãtre Bar Cochba,
acesta a poruncit persecuþii pe temeiul credinþei doar împotriva
creºtinilor. Cei care nu se lepãdau de credinþa în Hristos ºi nu ros-
teau blasfemii erau torturaþi ºi uciºi în chinuri oribile. 

26 martie 2007 

• Vineri am deschis un cont personal la Bancã din Michigan
Center, „Comerica“, acolo unde am toate conturile de circa douã-
zeci ºi cinci de ani. În esenþã mutam bani dintr-un cont personal
în altul. Noul cont voiam sã fie pe numele meu ºi al Larissei. Con-
form cu noile „norme“ dictate de cãtre actul fascist „Patriotic Act“,
Larissa trebuia sã fie prezentã. În plus a trebuit sã îmi dovedesc
identitatea, starea existenþialã, în faþã unor funcþionari pe care îi
cunosc ºi care mã cunosc de peste douã decenii. Este evident cã
birocraþia represivã devine tot mai agresivã ºi cã persecuþia de
tip „ceka“ este cu putinþã în orice clipã. 

27 martie 2007 

• Administraþia W. este bântuitã de scandaluri ºi nelegiui-
rile sunt dezvãluite în cascadã. Se discutã tot mai mult posibili-
tatea depunerii lui W. Înnebunit W. poate recurge la mãsuri extreme,
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spre exemplu dezlãnþuirea unui nou rãzboi. Dacã lucrurile merg
astfel este foarte probabil cã Hillary Clinton va fi urmãtorul
preºedinte. 

• „Monitorul Imobiliar“ al lui Artur Silvestri este, dupã pã-
rerea mea, cea mai autenticã sursã în aflarea condiþiilor din Româ-
nia. În ultimul numãr avertizeazã despre acþiunea „puterii“ cãtre
deposedarea þãranilor de pãmânt; prin impozite disproporþionate
ºi promisiuni mincinoase. 

• Ortodoxia respinge soluþia „unicã“, „monotipul“. Unitatea
credinþei ºi a cultului poate afla forme de exprimare diferite urmând
tradiþia locului. 

• Truda, dusã în numele credinþei faþã de rostul nostru exis-
tenþial, ridicã viaþa pe pragul de unde se poate avânta în Împãrãþie. 

28 martie 2007 

• De la magazinul-internet „Orvis“ îmi comand o vestã de „cãlã-
torie“ din pânzã groasã, pentru varã. O alta, din piele, pentru anotim-
pul rece, am cumpãrat-o în decembrie 2006. Aceste veste, cu
multe buzunare ºi foarte comode, îmi plac la nebunie ºi satisfac
întârziatele mele nostalgii aventuroase. 

• Ieri se arata plenar diferenþa dintre sistemul american ºi
cel al „Europei Unite“ (zis, „eurocaca“). Purtãtorul de cuvânt al Casei
Albe, Tonny Snow, anunþã cã i-a reapãrut cancerul. Toþi cei care
comenteazã o fac decent, politicos ºi tot în unanimitate, mãrturis-
esc cã se roagã pentru el. W., în maniera lui prosteascã, spune,
„Tonny este un luptãtor“ ºi la întrebarea „ce ar trebui sã facã ºi
de ce are mai multã nevoie?“, rãspunde fãrã ezitare, „rugãciune“.
Este o manifestare directã, sincerã ºi în asemãnare tipologicã tâl-
harului „de-a dreapta“. Aceºti oameni ºtiu sã îºi „fure“ intrarea în
Rai. În Europa „unitã“ este interzisã pânã ºi pronunþarea cuvân-
tului „rugãciune“. Îmi vine sã cred cã aceastã diferenþã dintre Statele
Unite ºi „eurocaca“ are importanþã. În primul rând este un mod
de abordare a fenomenelor existenþei cu totul nou. Obiectul stu-
diat este „casa“ în implicaþiile ei plenare, cãmin, vatrã, mijloc de
trai ºi perpetuare a traiului, realitate economicã, socialã, cultu-
ralã, într-un cuvânt „vieþuirea“. Cu aceastã înþelegere „casa“ devine
ºi calea prin care este studiatã ºi analizatã situaþia prezentã ºi
viitoare a societãþii. Cred cã dintre toate publicaþiile ctitorite de
cãtre neobositul Artur Silvestri aceastã publicaþie ºi studiile, pu-
blicate tot de cãtre el în ea, sunt cele mai importante. 
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30 martie 2007 

• Schimbãrile brutale de temperaturã cred cã au contribuit
la o rãcealã, gripã, extrem de neplãcutã. Este a doua pe care o
capãt în rãstimp de douã luni. 

• Ieri am vorbit mai mult cu Arhiepiscopul Nathaniel venit
sã caute ceva informaþie în arhiva Episcopiei. Vorbim despre nece-
sitatea unei istorii a Episcopiei în anii 1979-2009. O perioadã de
mare importanþã ºi consolidare a identitãþii acestui trup. Alcãtu-
iesc un plan orientativ pe care îl voi îmbunãtãþii ºi îmbogãþii. Apoi
vom vedea cum se va proceda pentru întocmirea acestei lucrãri. 

2 aprilie 2007 

• La Duminica Floriilor Pãrintele Braga vorbeºte despre obli-
gaþia creºtinilor de a se „Bucura necontenit“. 

• Sâmbãtã citesc un dezgustãtor material semnat de cãtre
umflatul, penibilul ºi depãºitul „arheolog“ Mircea Babeº. Textul se
bãlãbãne între insulte contra lui Nicolae Densuºianu ºi a celor care
stau pentru identitatea româneascã ºi modelul existenþial româ-
nesc. Gãunosul Babeº nu pricepe cã abdicarea de la rostul exis-
tenþial ºi ploconirea în faþa „modelelor“ din afarã sunt cãile prin
care un neam trece în lipsã de semnificaþie sau, poate înþelege
ºi este (el, MB) doar un slugoi al „deja“ globaliºtilor. Un rãspuns
pe care îl dau este publicat în revista electronicã „Luceafãrul“. Din
nou rolul revistelor electronice ctitorite de cãtre Artur Silvestri se
dovedeºte mântuitor. 

• Iran-ul nu cedeazã în conflictul cu Marea Britanie. În acelaºi
timp, din nou, Rusia este provocatã în Ucraina. Este de reþinut
cã trepãduºii globalismului se folosesc de figuri sinistre tip curva
Iulia Tymoshenko. 

• În „Monitorul Imobiliar“, Artur Silvestri publicã un miste-
rios eseu despre casele „bântuite de duhuri“ ale Bucureºtiului. Eseul
stã în asemãnare cu pagini din „Craii de Curtea Veche“ ºi deschide
un tãrâm care poate da Bucureºtiului o dimensiune cu totul nouã. 

3 aprilie 2007 

• În veacul al II-lea d. Hr. Iustin Filozoful ºi Martirul aratã cã
pânã la Învierea Domnului necuratul nu cuteza sã rosteascã blas-
femii cãci nu aflase de condamnarea, osândirea sa. Este limpede
cã blasfemiile sunt manifestãri ale rãului de dragul rãului, nega-
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tivitate purã. Cei care le rostesc ºi mai ales cei care le propagã
sunt emanaþii ale Iadului ºi îºi adunã osândã colosalã. 

• În 1 aprilie 2007 sinagoga principalã a sectei iudaice „Ner-
turei Karta“ (urmaºii casei rabinice Teitelbaum din Satu Mare, cei
care mãrturisesc cã Israelul poate fi aºezat doar de „Mesiah“ ºi
care, prin urmare, considerã statul Israel blasfemie) este incen-
diatã. Incendiu este provocat de cãtre „zioniºti“. Se dovedeºte din
nou cã „zionismul“ este o miºcare ºovinist tribalã identicã în totul,
spirit ºi formã, fascismului degradant. 

4 aprilie 2007 

• Cred cã bãtrâneþea se instaleazã ca stare, condiþie men-
talã acceptatã, atunci când începem sã adoptãm deliberat modelele
bunicilor, când ne raportãm la „vârstele“ lor ºi preferinþele lor
afective. 

5 aprilie 2007 

• Cercetez materialele redactate ºi tehnoredactate, gata a
fi incluse în „Buletinul Informativ“. Existã o enormã cantitate ºi diver-
sitate de material de foarte bunã calitate. Cel puþin patru sau cinci
numere din Buletin ar fi putea fi alcãtuite momentan. 

• Bucuria Învierii izbucneºte în fiecare dintre noi armonii,
primãveri ºi triumfuri ale Duhului. Ele izgonesc pesimismul ºi plic-
tiseala demonicã. La Paºte vedem cum Biserica, Veºnicia în vremel-
nicie, este plinã de Sfinþi. 

• Iran-ul elibereazã pe soldaþii britanici care au pãtruns în
apele sale teritoriale. O miºcare înþeleaptã care afirmã puterea
Iran-ului ºi câºtigã simpatie pentru el. Anglo-americanii sunt puºi
în defensivã. În context aflu cã pe „consilierul pentru securitate“ al
primului ministru britanic, Tonny Blair, îl cheamã, Sir Niegel Scheinwald. 

6 aprilie, Vinerea Mare 

• Andrei ºi Evelyn vin acasã, la „Vatrã“, pentru Paºti. Vre-
mea este neobiºnuit de friguroasã, temperaturã sub zero grade
Celsius, vânt ºi fulguialã. 

• Sunt confruntat cu un personaj ciudat sau, mãcar,
neobiºnuit, Constantin Rusu, „bucovineanul“, zis ºi, „a lu’ Petrea
„Þãrãnoaie“, din Detroit. Om fãrã educaþie formalã, trecut la bap-
tism, „pocãitism“, ºi care scrie cãrþi pentru copii, nuvele, poezii.
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Fãrã îndoialã are talent nativ. Este un caz de rapsod popular emi-
grat. În acelaºi timp este pisãlog; cere „procese verbale“ pentru
lucrurile ce le trimite la Centru sau, dã telefoane la ºapte dimineaþa. 

9 aprilie 2007 

• Slujba Învierii are loc într-un decor perfect pentru un Crã-
ciun patriarhal, ger, zãpadã, ninsoare liniºtitã. 

• Primim frumoase mesaje de Înviere ºi vorbim la telefon
cu rudele din România. 

• Andrei ºi Evelyn sunt la „Vatrã“ din Joia Mare ºi pleacã
luni dimineaþã. O enormã bucurie. Duminicã vine la prânz Abbaba
Aswa, prietenul nostru etiopian. Un om admirabil. 

• Primesc superbe cuvinte de suflet de la Artur Silvestri ºi
Ion Marin Almãjan. 

10 aprilie 2007 

• Andrei ºi Evelyn pleacã spre casã, Pittsburgh. Andrei pleacã
întristat, cu pãrere de rãu. Vineri are operaþie de hernie ºi sunt
destul de îngrijorat. 

• Lucrarea lui Artur Silvestri despre „Secretul Rugului Aprins“
(„darul“ fãcut de Înviere), în fapt dedicatã restituirii Mitropolitului
Tit Simedrea, este un exemplu ºi un model despre chipul în care
acest fel de restituiri s-ar cuveni fãcut. Esenþialã este nu mulþimea
informaþiei biografice, a datelor, ci rostirea gândului care a miºcat
o anume personalitate. Rostirea acelui „gând“ înseamnã dezvãluirea
rostului existenþial al persoanei care este veºnic, egal important,
ieri, azi, întotdeauna. 

11 aprilie 2007 

• Dau telefon admirabilului Thomas Adams, consultantul finan-
ciar al Centrului, reprezentant al firmei de investiþii Merryl Lynch,
ºi îi cer sã transfere o sumã de bani pentru cheltuielile curente.
O face cu amabilitate ºi profesionalism. În context mã gândesc la
complexitatea poziþiei ce o am la Centru, simultan, cercetãtor,
arhivist, administrator. Obligaþii pe care le fac în tãcere ºi fãrã mare
recompensã financiarã ori de alt fel. Este, cu toatã „umilinþa“, un
exerciþiu în umilinþã. 

• Firma „Jackson Glass“ cere o sumã enormã pentru a înlocui
un panou de sticlã spart. Trebuie sã accept. Firma trimite doi lucrã-
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tori care constatã cã au luat mãsurãtori greºite panoului de înlocuit.
Efectiv cautã sã „îndoaie“ sticla ºi evident nu reuºesc decât sã
spargã noul panou. Pleacã mormãind despre rezolvarea proble-
mei „în viitor“. Profesionalismul lucrãtorului american dispare ºi la
fel ºi priceperea lui. 

• Candidatul la preºedinþia francezã cu cele mai mari ºanse
este Nicolas Szarkozy. Fiul unui emigrant ungur ºi al unei mame
evreice. Deci, dupã credinþã iudaicã, evreu. 

12 aprilie 2007 

• Ideologia „unanimitãþii“ este de fapt o religie substitutivã.
Faza pe care o trãim nu este a ateismului ci a unei religii alterna-
tive, violent anti-creºtinã. 

13 aprilie 2007 

• La ºapte dimineaþa Andrei a intrat în operaþie. Larissa ºi
cu mine începem sã fim îngrijoraþi pe la ora zece. Nãdãjduiesc cã
totul va fi cu bine, cu voia lui Dumnezeu. 

• Studiile lui Artur Silvestri despre piaþa imobiliarã dezvãluie
societatea în întregimea ei, în întreg. Concluziile cuprind viaþa cul-
turalã, socialã, economicã pânã la cele mai mici detalii, pânã la
psihologia socialã. Acest domeniu ar trebui sã devinã disciplinã
obligatorie în Universitãþi. 

• Aflu cu surprindere cã cel mai mare exportator al lumii
este Germania. Existã totuºi popoare excepþionale. „Toate popoa-
rele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele“. 

16 aprilie 2007 

• Operaþia lui Andrei a mers cu bine. În general se comportã
decent deºi are accese de panicã ºi „îngrijorãri“ disproporþionate.
(Spre exemplu cã „nu flatuleazã“ suficient!) 

• Am numeroase vise cu Eugen Popescu (din Detroit) ºi
Traian Lascu. Probabil este sentimentul apropierii vremii de a plecã
din „Vatrã“. 

• Tot mai apãsãtor sentimentul ca ispitã, cã facerile de bine
sunt timp pierdut. 

• Presa electronicã este rãspunsul care trebuie ºi trebuia
dat presei tipãrite acuma sub controlul total al „puterii“ ºi devenitã
nesemnificativã prin „unanimitatea“ ideologicã. Presa electronicã,
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în plus, pune capãt ºi degradantei pasivitãþii a recipientului, a
cititorului. 

• ªtiinþa, în orice domeniu, dacã este cinstitã cu sine va
recunoaºte cã, în cel mai bun caz, nu este decât o ipotezã, oferind
o interpretare satisfãcãtoare a datelor cunoscute. O interpretare
care nu poate fi decât provizorie ºi mereu susceptibilã a fi com-
pletatã ori modificatã. (Cu toatã siguranþa cã în ºtiinþele sociale
ºi încã mai vârtos în istorie, orice agresivitate ºi orice „absoluti-
zare“ sunt nu numai ridicole ci direct prosteºti.) La capãtul oricãrei
ºtiinþe se aflã presentimentul Tainei ºi, poate, priceperea cã Taina
nu este ceea ce înþelegem noi, ci cã Taina este ceea ce ne înþelege
pe noi. 

17 aprilie 2007 

• Ieri la „Virginia Tech, Blacksburg, Virginia are lor un ma-
sacru. Un individ, aparent de origine asiaticã, deschide focul asupra
unui dormitor din campus-ul Universitãþii ºi rãneºte doi studenþi.
Dupã douã ore el pãtrunde într-o clasã de studiu, dupã ce în prea-
labil blocase toate ieºirile, ºi secerã alþi vreo treizeci de studenþi
ºi rãneºte încã mulþi alþii. Apoi se sinucide. Sistemul de „securi-
tate“ din campus s-a dovedit, iarãºi, catastrofal. Dupã primul inci-
dent nu s-au luat niciun soi de mãsuri preventive. Dar dincolo de
asta iarãºi rãsunã zbieretele ipocrite ºi iresponsabile, „cum a fost
cu putinþã?“ Când cultura sistemului politic este violentã, când doc-
trina þãrii este violentã, când singurul chip de a „rezolva“ neînþelegeri,
pentru Statele Unite, este violentã, ce este de neînþeles? De fapt
este în mod limpede afirmatã apartenenþã la „sistemul“ cartaginez,
un sistem care, periodic, are lipsã de sacrificii umane. 

18 aprilie 2007 

• Situaþia economicã a României prezintã un spectacol foarte
interesant. Este limpede cã a avut loc o transformare uluitoare.
În mai puþin de douãzeci de ani þara s-a preschimbat dintr-o ruinã
muritoare de foame într-o þarã dezvoltatã. Veniturile oamenilor, este
drept inegal distribuite, sunt aproximativ jumãtate din cele ale trãi-
torilor din cele mai dezvoltate þãri. În acelaºi timp preþurile con-
tinuã sã fie mai mici ºi ritmul vieþii mai blând. Moneda româneascã
s-a întãrit incredibil ºi în momentul de faþã este o valutã credibilã.
Deci calitatea vieþii este comparabilã cu cea din þãrile cele mai
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dezvoltate. Oarecum neschimbate au rãmas mentalitãþile ºi mai
ales ale celor care au peste cincizeci de ani. O tendinþã de vãicã-
realã, parazitism, invidie staticã. În acelaºi timp sunt lucruri care
stagneazã. Infrastructurile sunt încã penibile, mai ales drumurile.
O situaþie pe care nu o înþeleg o reprezintã piaþa imobiliarã. Preþurile
incredibil de mari ale locuinþelor din oraºe nu are explicaþie pen-
tru mine. Nu îmi dau seamã ce „secret“ al pieþei ar putea sã explice
de ce preþul unei locuinþe la Vaslui este mai mare decât al unei
locuinþe echivalente în Frankfurt am Mein. Oricum nimeni în bunã
credinþã nu va putea tãgãdui îmbunãtãþirea dramaticã a situaþiei
economice a României. Cu totul sub aºteptãri este însã þinutã in-
telectualilor bugetari, „elita de mahala“, „banda“, care sunt mer-
cenari ai rãului ºi promotori ai disoluþiei. Elanul lor, „deja“ globalist,
este forma specificã pe care a îmbrãcat-o trãdarea de neam azi. 

19 aprilie 2007 

• Lucru înfricoºãtor sunt fãgãduinþele fãcute lui Dumnezeu.
Ele sunt expresia totalei libertãþi, care este dar fãcut de cãtre Crea-
tor, ºi dovada legãturii directe cu Dumnezeu. Neîmplinirea acelor
fãgãduinþe echivaleazã cu pângãrirea unei Taine ºi urmãrile sunt
întotdeauna teribile. 

• Bucuria cu care Martirii ºi Mãrturisitorii primeau chinuri
ºi umilinþe este dovada prezenþei Duhului Sfânt în lume. 

• „Cazul“ masacrului de la Virginia Tech dovedeºte mai multe
lucruri. În primul rând apartenenþa sistemului din SUA la cel
„cartaginez“, având lipsã de periodice sacrificii umane. Dar în chip
direct, modul în care mijloacele de informare prezintã „cazul“, se
vãdeºte neputinþa sistemului american de a ieºi din criza existenþialã.
În primul rând „forþele de securitate“ au acþionat patetic, au fãcut
tot ce era de fãcut prost. Mai mult. Dupã masacru, campus-ul
universitãþii a fost nãpãdit de „ofiþeri“ graºi, asudaþi, scârboºi, înar-
maþi pânã în dinþi, cu câini ºi tot soiul de arme. Pentru ce? Iar
„experþii“ au intoxicat lumea cu descrierea lucrurilor care au avut
loc. Asemãnarea cu meteorologii proºti este izbitoare. Nu sunt
capabili sã anunþe vremea dar ºtiu sã descrie cum a fost vremea.
În plus acel nefericit, Cho Seung-Hui, este demonizat ºi prezentat
ca dement, depresiv etc. Ca „dovadã“ sunt aduse ºi fotografii în
care nefericitul era îmbrãcat în vestã de asalt ºi purtând douã revol-
vere în mâini. Nicio clipã nu este arãtat cã acel tip de posturã
este cel „eroizat“ în filmele americane, Rocky, Terminator etc. Nicio
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clipã nu este arãtat cã Cho Seung-Hui era o figurã pateticã, dis-
funcþionalã dar un produs autentic al sistemului american. Nicio
clipã nu se atrage atenþia cã sistemul american laudã violenþa,
de la „rãzboaiele“ indiene la „rãzboiul“ din Irak, nicio clipã nu se
atrage atenþia cã administraþia texanului dislexic foloseºte pânã
la îngreþoºare formula cã în „tratativele“ americane, „toate opþiu-
nile sunt pe masã“, cã rãzboiul este considerat mijloc acceptabil.
Nicio clipã nu se atrage atenþia cã poate este ceva rãu cu modul
de viaþã american, cã poate acest mod de viaþã face cu putinþã
repetarea unor asemenea masacre. Nicio clipã nu se atrage atenþia
cã peste 90% dintre masacrele din ºcoli, petrecute în întreagã
lume în lungul istoriei, au avut loc în SUA. Nicio clipã nu se atrage
atenþia cã întotdeauna, „ce umblã roatã, vine roatã“, „cã cine
seamãnã vânt, culege furtunã“. 

20 aprilie 2007 

• „Apocatastaza“ este reconstituirea creaþiei; Slava sã strã-
luceascã în tot trupul. 

• Legiunea XII Melitene (Eufratul Superior) avea în rândurile
ei, în veacul al II-lea d.Hr. numeroºi creºtini. În vremea rãzboaielor
marcomanice, trupele au fost confruntate cu secetã distrugãtoare.
Aflaþi pe linia de luptã, soldaþii Legiunii a XII-a au îngenunchiat în
rugãciune cerând ploaie. Un fulger colosal a fost urmat de o ploaie
îmbelºugatã. În urma acestui fapt Împãratul Marcus Aurelius a
supranumit Legiunea „Fulminata“ ºi a interzis persecuþiile anti-
creºtine. 

• În România preºedintele Traian Bãsescu (zis „bãºinescu“)
este suspendat de cãtre Parlament. Probabil sunt jocuri politice
între fripturiºtii puºi pe cãpãtuialã. Tot probabil aceastã acþiune
nu va avea nicio urmare semnificativã. Jocuri þigãneºti! În acelaºi
timp sunt convins cã „Europa unitã“ va începe sã ia mãsuri împotrivã
clasei politice din România, a cãrei corupþie nu este egalatã decât
de laºitate. 

23 aprilie 2007 

• Ieri a fost Duminica Sfintelor „Mironosiþe“, femeile, mergând
sã ungã Trupul Mântuitorului cu miresme ºi cãrora, mai întâi, li
s-a vestit Învierea. Din nou se vede respectul ºi dragostea spe-
cialã a Creatorului pentru toate cele fãcute de Mâinile Lui. Respec-
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tul ºi demnitatea acordate femeii în Scripturã ºi în Bisericã sunt
fãrã egal ºi „feminismul“ ºi „emanciparea“ femeii nu sunt altceva
decât batjocurã satanicã. 

• Eseurile pe teme „imobiliare“ ale lui Artur Silvestri se alã-
turã genului rarissim ºi de o eleganþã fãrã egal practicat de cãtre
Mateiu Caragiale ºi G. M. Cantacuzino. 

• În mai toate aspectele, situaþia actualã din România ºi,
prin extensie din Europa de Rãsãrit, þine tipologic de „goana dupã
aur“. O epocã tulbure, la marginea sau în afara legii, o vreme a
exceselor, exagerãrilor, aberaþiilor. 

24 aprilie 2007 

• Respectul infinit pe care Dumnezeu îl dã libertãþii omului
poate fi vãzut ºi în „discreþia“ Divinã, care se aratã pânã ºi în Întru-
pare. Orice „dovadã“ imperativã ar preschimba credinþa în
cunoaºtere. Datoritã acestei „discreþii“ divine „da“-ul omului poate
fi mântuitor. 

• A murit Boris Ieltin, fostul preºedinte al Rusiei. O figurã
nefastã pentru Rusia, chiar ºi dacã, circumstanþial a fost legatã
de prãbuºirea comunismului în acea þarã (care s-a datorat lui Mihail
Gorbaciov). Ieltin a fãcut enorm rãu Rusiei arãtând ce tragicã este
împerecherea dintre o vreme rea ºi o personalitate nefastã. Totuºi,
într-o emulaþie cu George Bush, cel mai nociv preºedinte pe care
l-au avut Statele Unite, Ieltin ar câºtiga. Era mãcar simpatic. 

• Vorbesc despre felurite probleme ale Borloveniului cu Pupu
(Ion Bârsan), Otilia, ºi profesorul Iosif Bãcilã. Valea Almajului rea-
pare vie, tainicã, minunatã. 

• Visez cã mã jucãm cu Andrei mic, doi, trei ani, cu surprin-
dere vedeam cã are câteva ºuviþe de pãr alb. Când m-am trezit,
mi-am amintit cã îmi spusese, acum câteva zile, cã a observat
primele fire de pãr alb. 

25 aprilie 2007 

• În urmã sugestiei profesorului Iosif Bãcilã trimit revistei
„Almajana“ un eseu, „Observaþii privind specificul Banatului“. Trãsã-
turile esenþiale ale provinciei sunt ortodoxismul românesc ºi spi-
ritul de graniþã. Caracterul tipic, actual, al romanului bãnãþean,
pragmatismul, toleranþa, „fãloºenia“ etc., s-a alcãtuit în chip deci-
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siv în veacul al XVIII-lea când Banatul a stat pe „muchia tãioasã“
a progresului european. 

• Într-un mesaj trimis lui Mircea Pora îi sugerez sã „încheie“
ciclul descrierii vârstelor „erotice“ ºi a miºcãrilor din cadrul lor.
Mã gândeam la o interesantã observaþie a sa dupã care, în relaþia
cu jocul erotic, „babele“ rãmân la fel de „pretenþioase“ ca ºi fetele. 

26 aprilie 2007 

• În România, una dintre figurile sinistre ale noilor îmbogã-
þiþi, Gigi Becali, ºi-a luat complet maidanul. Individul, care pretinde
a fi macedo-român dar care mai degrabã dovedeºte þigãnie, începe
sã se compare cu personaje biblice. El face donaþii þigãneºti la
biserici ºi în chip dezgustãtor primeºte elogii disproporþionate din
partea ierarhiilor care, dacã vor continuã în aceastã indirectã
simonie, vor sfârºi prin a face mare rãu ortodoxiei româneºti. 

27 aprilie 2007 

• Rãzboiul cretin dus de cãtre Statele Unite în Irak are ºi
pãrþi pozitive. În primul rând acest rãzboi a dovedit cã nu poate
exista ºi funcþiona o putere „unicã“, o putere care sã poatã hotãrî
ºi împlini tot ce pofteºte. Limita puterii Statelor Unite a fost bru-
tal expusã. În acelaºi timp Statele Unite sunt obligate sã accepte
norme ºi chiar legi internaþionale. Spre exemplu, în relaþiile cu Rusia,
Statele Unite sunt silite sã „discute“ ºi sã negocieze. Statele Unite
nu se mai pot amesteca brutal în treburile Rusiei ºi în aceste împre-
jurãri preºedintele Vladimir Putin, una dintre marile personalitãþi
ale Rusiei, poate gospodãri pozitiv acea þarã. Apoi, în ciudã retoricii
belicoase practicatã de administraþia nefericitului W., Statele Unite
sunt silite sã discute cu Iran-ul ºi sunt forþate sã acomodeze parte
dintre interesele acelei mari þãri. Deci rãzboiul din Irak are ºi pãrþi
pozitive. 

• Sfântul Antonie cel Mare îndemna „nu te încrede în drep-
tatea ta, nu te mâhni pentru lucrul trecut, stãpâneºte-þi limba ºi
pântecele“. 

30 aprilie 2007 

• Împlinesc 59 de ani pe 28 aprilie. 
• Câteva zile absurde ºi inutile. Trãim cu voluptate automa-

tisme „cãldicele“ ºi cretine care ne duc direct în Iad. 
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• „Epicleza“ este rugãciunea de cerere a Duhului Sfânt. 
• Cred cã în Statele Unite complexul militaro-politic este cel

care genereazã rãzboi. Acelaºi complex cautã cu înverºunare sã
creeze tensiune ºi confruntare în lume, cautã un nou „rãzboi rece“
care sã îl justifice ºi hrãneascã. 

1 mai 2007 

• Aºa cum existã automatisme distrugãtoare de viaþã, existã
ºi „gesturi“ repetitive care vestesc viaþa, care þin de veºnicie (aflatã
în afara „timpului“) ºi care înnoiesc. Aºa sunt „obiceiurile“ de naºtere,
nuntã, înmormântare. Aºa sunt ofrandele de vin, grâu, untdelemn
ºi altele, ce se aduc la ridicarea unei case. Jertfe care înduhovnicesc
noua construcþie. 

• Pãsãrile „cardinali“, de o enormã frumuseþe, sunt terito-
riale dar teritorialitatea lor nu este semn al lãcomiei ci al dorinþei
de intimitate, deci o manifestare duhovniceascã. Cã este aºa este
dovedit de împrejurarea cã la vreme de restriºte aceste pãsãri
împart resursele existenþe. 

• Artur Silvestri publicã un „dicþionar“ al celor care contribuie
la revistele electronice, cele care preschimbã ºi determinã cultura
româneascã azi. O mãsurã salutarã ºi un angajament. 

2 mai 2007 

• Arhiepiscopul Nathaniel vorbeºte cu Andrei la telefon ºi
îºi exprimã îngrijorarea în legãturã cu rãmânerea mea, din nou,
singur la „Vatrã“ pentru câteva sãptãmâni, vreme în care Larissa
va fi în România. Este expresia unei dragoste reale, care mã cu-
prinde pe mine ºi cei care îmi sunt dragi, aºa cum suntem, cu
bune ºi rele. Mai mult Arhiepiscopul exprimã ºi gândurile lui David
ºi Mark. Dragostea lor este emoþionantã ºi în acelaºi timp obligã. 

• Congresul SUA voteazã un proiect de buget în care se cere
retragerea trupelor din Irak pânã în octombrie, 2008. George W.
Bush, W. respinge legea, foloseºte dreptul de „veto“, cinic, osten-
tativ, fãrã ruºine. În ciuda faptului cã circa 70% din populaþia SUA
doreºte sã vadã rãzboiul sfârºit ºi cã în aceeaºi proporþie W. este
dispreþuit, el face ce vrea. Este semn limpede al faptului cã
„democraþia“ nu existã ºi semn despre pericolul regimurilor prezi-
denþiale. Tentaþia dictaturii este mereu prezentã. Dar în acest caz
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este vorba ºi de neruºinarea unui copil de „ºtab“ care este înapoiat
mintal. 

3 mai 2007 

• Drumurile pe care le fac la magazinul „Maijer“ (magazin
gigantic din vecinãtate) sunt ocazii de a admira preþuirea datã muncii
de foarte mulþi americani. Sunt câþiva mãcelari, zarzavagii ºi alþi
lucrãtori, care emanã bucurie pentru privilegiul de a putea lucra
ºi a cãror atitudine ºi þinutã au o demnitate superbã. Sunt oamenii
care, fãrã sã o ºtie, fac Statele Unite puternice la limitã invinci-
bilitãþii. 

4 mai 2007 

Schimb de mesaje cu Aurel Sasu. 
• Ar urma sã vinã ºi la „Vatrã“ în luna iulie. În context îl

informez despre lupta mea cu alcoolismul ºi îl rog sã mã ajute
acceptând un „mediu“ lipsit de alcool. 

• Primesc mesaje ºi trimit „gânduri“ despre circul legat de
penibilul individ , marinar beþiv ºi „biºniþar“ de duzinã, cu nume pre-
destinat, Traian Bãsescu . Sunt uluit de faptul cã în România nu
este înþeles faptul cã pericolul este reinstaurarea dictaturii ºi cã
dictatura este mai lesne a fi instauratã de cãtre un individ, uns
cu toate alifiile, decât de un „colegiu“ al oamenilor politici. 

• Dezordinile spirituale provin adesea din „griji“ care devin
obsesii demonice. Ele duc la „tristeþea pãcãtoasã“ ºi la sleirea
sufleteascã, accedere. Aºa cum nebunia este pierderea funcþiei
realului, nebunia spiritualã este pierderea capacitãþii de a distinge
între pãcat ºi contrariul sãu, sfinþenia. 

• Lipsa de centralizare, autonomia, din bazinul mediteranean
al veacului I d. Hr. a ajutat enorm lucrarea Sfântului Apostol Pavel.
Respectul pentru creaþie a fãcut pe Dumnezeu sã dea oamenilor
autonomie ºi libertatea de a cunoaºte Dumnezeirea. „Globalismul“,
mediocritatea silnicã, starea antiteticã autonomiei, este lucrare
demonicã. 

• În veacul I d. Hr. iudaismul reprezenta încã o trãire spiri-
tualã. Abia apoi „talmudismul“ a simplificat ºi despiritualizat iudais-
mul, reducând pãcatul la ignoranþã, crima la influenþa mediului
social, rãul la imperfecþiune ºi asceza la igienã. 
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7 mai 2007 

• Moº Iordache, figurã tragicã a emigraþiei româneºti de dupã
rãzboi, are o operaþie de prostatã. Fugit foarte aventuros din Româ-
nia, cu un avion meteorologic, el ajungea prin 1949 în Statele Unite.
Se însoarã cu mai vârstnica Elena Salca ºi apoi, amândoi, se com-
plac într-o existenþã neproductivã pânã la adânci bãtrâneþi. Ajung
în adâncã mizerie, incredibilã. Altcum oameni plãcuþi ºi care au
avut marele merit de nu deplânge opþiunile greºite fãcute în viaþã
ºi bunul simþ de a nu cere altora sã finanþeze aceste greºeli. 

• Este extraordinar de nedreaptã formularea, sau formulãrile,
„românii sunt leneºi“, „mincinoºi“, „hoþi“ etc. Toate aceste formulãri
echivaleazã, nedrept, dureros de nedrept, cãile diferitelor stãpâniri
(între ele cea prezentã, a „manelelor“) cu veºnicia româneascã. 

• Primul ministru al României dovedeºte prostia „stãpânirii
manelelor“. Dupã votul Parlamentului, exprimând slugãrnicie una-
nimã, prin care se „aprobã“ noi trupe de ocupaþie pe teritoriul
României (trupe SUA), primul ministru se avântã în a spune cã
România devine o zonã „tampon“ între „est ºi vest“. Idiotul con-
fundã conceptul de „zonã tampon“, a cãrei caracteristicã esen-
þialã este neutralitatea, cu cel de „vârf de lance“. Între cele douã
concepte este o diferenþã de categorie al cãrei conþinut, în caz
de rãzboi, poate însemna viaþã sau moarte pentru un popor. 

8 mai 2007 

• Primesc informãri ºi imagini de la expoziþia de covoare
otomane din Transilvania organizatã de cãtre ªtefan Ionescu, soþul
Teresei, la Istanbul. O expoziþie absolut superbã, care face mai
mult pentru bunul nume ale României decât tot ce a fãcut „Insti-
tutul Cultural Român“ (aflat sub conducerea patibularului Patapievi-
ci) în ultimii trei ani. 

• Cu dezgust citesc în ziare româneºti articole incendiare
împotriva cererilor de recuperare a bunurilor confiscate, cereri
fãcute de germani, saºi ºi ºvabi, refugiaþi din România. Aceste
ziare de nimica protesteazã împotrivã cererilor germane. Aceleaºi
ziare care erau în totul de acord cu „reparaþiile“ indecente, obscene
fãcute cãtre familia Duda, zis Hohenzollern. 

• Ziarele româneºti schimbã „tonul“ ºi încep sã pupe în cur
pe jalnicul Traian Basesecu, „basinescu“. Lipsa de verticalitate este
absolut dezgustãtoare. 
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9 mai 2007 

• Schimb mesaje cu Vlad Protopopescu din Australia, un
„dacist“ convins. „Dacismul“ nu este în primul rând un domeniu
de cercetare, este o credinþã ºi o înþelegere a vieþii. Este refuzul
de a accepta cã rostul existenþial al unui popor poate fi schimbat
la voia „lumii“. Este refuzul de a admite cã o cucerire strãinã poate
fi acceptatã ca „act de naºtere“ al unui neam. 

• Cinismul politicienilor americani este teribil. Toþi ºtiu cã
rãzboiul din Irak a fost pierdut. Totuºi acceptã ca soldaþii ameri-
cani sã moarã fãrã rost pentru a-ºi înainta cariera politicã ºi pen-
tru a menþine, cea mai mare catastrofã din psihele colectiv ameri-
can, credinþa cã, „noi nu greºim“. 

10 mai 2007 

• Agitaþia istericã în jurul aºa-zisului „bãºinescu“ devine inde-
centã. Simbolic, acest trepãduº, biºniþar ºi slujnicar, este sprijinit
de cãtre „Grupul de Dialog Social“, Patapieivici-Animalul, Liiceanul,
Pippidi (Urinide) ºi „eiusdem farinae“. 

• Partidul Republican se leapãdã de dislexic. Un grup de
unsprezece membrii ai Congresului îi cer lui W. „adevãr ºi corec-
titudine“ ºi îl informeazã cã ºi-a pierdut toatã credibilitatea. 

• Lucrez pentru diferite aspecte birocratice privind activitatea
Centrului. Aceastã instituþie funcþioneazã, atât cât o face, exclu-
siv prin activitatea mea. 

• Ieri, fãcând cumpãrãturi la magazinul „Meijer“, am vãzut
mulþimea celor care sunt dependenþi de „bonurile alimentare“ (food
stamps), asistenþa alimentarã. Figurile lor sunt însã urâte. Nu sunt
niºte „sãraci“ reali, sunt deºeuri ale unei societãþi consumariste.
Cei „sub 15%“ sunt fragment urât al unui sistem crud. 

11 mai 2007 

• Încerc sã îmi iau medicamentele, pentru tensiune ºi coles-
terol, ºi mã lovesc de birocraþia computerelor. Sistemul de la far-
macia de unde îmi iau medicamentele este prãbuºit ºi aºtept douã
zile. Faptul cã farmacia primeºte confirmare, reconfirmare, asupra
reþetelor de la cabinetul medical, nu are efect. Mã gândesc ce
va însemna prãbuºirea unui sistem de computere major, care aco-
perã existenþa a milioane de oameni. Fragilitatea existenþei noas-
tre „post moderne“ este teribilã. 
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• Mihai „Duda“, zis Hohenzollern, are nesimþirea de a cere
într-un soi de cuvântare schimbarea Constituþiei României. Acest
bãtrân dezmãþat nu mai are urmã de ruºine. Între altele declarã
pe nevrednicul sãu tatã, odiosul Carol al II-lea, drept „cel mai de
seamã om politic român“. Carol al II-lea este cel care a inaugurat
fãrãdelegea pierzãtoare în spaþiul românesc: arestãrile politice,
executarea prizonierilor, teroarea în masã, dezmãþul þigãnesc. Pen-
tru ce mai facã umbrã pãmântului aceºti paraziþi? 

14 mai 2007 

• Ieri mergem la prânz la prietenii etiopieni, Abbaba ºi
Saddale Aswa. Mâncare splendidã ºi o atmosferã de prietenie
caldã. Se bucurã cã ne vãd. 

• Umilinþa, refuzul de a sta ºi a te încrede în „dreptatea“
proprie, ajutã decisiv la stingerea conflictelor ºi la instaurarea pãcii. 

• Un grup, þinând de „elita de mahala“ finanþatã de cãtre
„deja“ globalistul“ Soros, între ei Patapieivici, Tismãneanul (dar ºi
Pilu) fac un soi de penibil „apel“ în favoarea aºa-zisului „bãºines-
cu“. Aceºti indivizi, care urãsc neamul românesc, fac spume la
gurã vorbind de „fericirea poporului“. Îºi dau arama pe faþã
protestând chipul în care a fost formulatã întrebarea din referen-
dum. Pe de o parte dovedesc dispreþul pentru neamul românesc
(pe care îl considerã cretin), pe de alta propria prostie. Referen-
dumul este chemat sã rãspundã „da“ sau „nu“ la acþiunea de sus-
pendare lui „bãºinescu“. Deci întrebarea „sunteþi de acord cu
demiterea preºedintelui?“ este corectã. Cum s-ar fi aºteptat , „sun-
teþi împotriva demiterii preºedintelui?“ Verificarea validitãþii unei ac-
þiuni nu poate fi fãcutã printr-o întrebare în negativ. 

• Internet-ul a fãcut cu putinþã accesul la exprimare tuturor.
În aceste împrejurãri, paradoxal, toatã acþiunea veacului X care
fost înregimentarea, s-a prãbuºit. În momentul de faþã esenþial
este discernãmântul personal. Persona devine din nou mãsura
lucrurilor ºi libertatea datã de cãtre Dumnezeu omului se poate
manifesta plenar. 

• Abbaba îmi povesteºte cã a vãzut chipul în care o potâr-
niche ºi-a acoperit puii cu aripile atunci când treceau o ºosea aglo-
meratã. Exemplu de curaj ºi demnitate autentice. Mereu trebuie
sã respectãm aceste creaturi care nu stau sub osândã. 
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15 mai 2007 

• Schimb mesaje electronice cu Aurel Sasu ºi pun la cale o
„masã rotundã“ la sediul Centrului. Tema va fi „Importanþa istoriei
româno-americane“. În paralel trimit materiale la „cules“ pentru
numãrul din varã al Buletinului ºi lucrez la expedierea numãrului
din primãvarã. Întreaga muncã la Centru este fãcutã de mine.
Aceastã muncã este mai mult intensã decât de duratã ºi ea cere
multã atenþie ºi, sincer, competenþã. Desigur existã avantajele ºi
dezavantajele lucrului de „unul singur“. 

16 mai 2007 

• Centrul istoriei ºi definiþia existenþei, universale ºi individuale,
ieri, astãzi, întotdeauna, este Învierea. În ordine fireascã „pãca-
tul“ este tãgãduirea ei. 

• Feþele „rãului“ sunt trei: parazitismul, rãul nu are existenþã
în sine; impostura, rãul întotdeauna presupune o minciunã; pa-
rodia, rãul întotdeauna imitã, maimuþãreºte sau batjocoreºte. 

• În România relaþia dintre „putere“ ºi „principiile „Europei
unite“ (eurocaca!) sunt formale ºi în esenþã nespus de superficiale
ºi fãrã conþinut. În esenþã asta este bine. Dupã, foarte curând
cãdere a eºafodajului „eurocaca“, România îºi va urma rostul. 

17 mai 2007 

• Vorbesc la telefon cu Beba ºi aflu cã a murit, în urmã cu
circa ºase luni, Veta Cherli din Borloveni, o femeie cu defecte de
vorbire ºi fizice care puteau fi interpretate ca înapoiere mintalã.
Este posibil sã fi ºi fost, dacã vom considera „normalitate“ media
comportamentalã a celor din jur. Dar dincolo de asta era o femeia
directã, harnicã, loialã ºi cinstitã sufleteºte. Nu se temea sã
numeascã ºi sã spunã lucrurilor pe nume. Într-un sat indiferent
religios ea mergea la Bisericã ºi dãdea din foarte puþinul pe care
îl avea. Fãrã îndoialã existenþa ei þine de „Lazãr ºi bogatul cel
nemilostiv“. În jurul ei, pentru mine, Borloveni va rãmâne un gol
ºi o realitate mai sãracã. Cred cã a fost o existenþã cu rost ºi de
fapt exemplarã. Dumnezeu sã o odihneascã în pace ºi sã se
milostiveascã de noi!
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18 mai 2007 

• În adâncurile oricãrei stãri pasionale (erotism, droguri,
alcool, sete de putere), deci demonice, sãlãºluieºte un mecanism
simplu care genereazã o goanã ºi sete care nu poate fi sãturatã
iar, la capãtul ei se gãseºte, întotdeauna, o plictisealã fãrã sfârºit.
Iar esenþa stãrii pasionale, profanarea ºi profanatorul în una, este
întotdeauna ridicolã, cum ridicol este ºi necuratul. 

21 mai 2007 

• Aflu cã în 25 aprilie sucursala bãncii „Comerica“ din Michi-
gan Center, acolo unde îmi am ºi îmi fac toate tranzacþiile finan-
ciare, o sucursalã micã într-un orãºel foarte mic, a fost jefuitã.
Rãufãcãtori mascaþi ºi înarmaþi au intrat la nouã ºi jumãtate
dimineaþa ºi au jefuit câteva mii de dolari. Este semn al sãrãciei
ºi disperãrii. 

• În 19 aprilie circa 40% din electoratul român a mers la
vot ºi cu 70% au hotãrât sã respingã hotãrârea de suspendare
a lui „bãºinescu“ luatã de Parlament. „Câºtigãtorii“ se manifestã
entuziast ºi iresponsabil. Atmosfera are mult din „hai ºi noi pã la
revoluþie“. Probabil cã haosul administrativ ºi dezmãþul clasei politice
au fãcut pe români sã voteze contra. Teamã mea este cã un nou
tip de dictaturã se profileazã. O altã împrejurare care aratã cã,
prin comparaþie, Statele Unite sunt împãrãþia laptelui ºi a mierii. 

22 mai 2007 

• Semnificaþia Crucii. Braþul vertical aratã ºi vorbeºte despre
„coborâre“, pânã la Iad, ºi „înãlþare“, la Ceruri. Scurtul braþ al
„aºezãmântului picioarelor“ (scabullum pedem) este prezentat în
iconografie înclinat. Direcþia în jos aratã cãderea tâlharului din stân-
ga ºi cea în sus ridicarea celui din dreaptã. Braþul orizontal, este
balanþa dreptãþii ºi indicã breºa, despicarea veºniciei. 

23 mai 2007 

• Din nou enervãri ºi agitaþii legate de „apartamentul“ din
Puccini 4. 
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24 mai 2007 

• Vorbesc cu Arhiepiscopul Nathaniel care îmi cere sã vorbesc
la una dintre sesiunile Congresului Episcopesc din iulie 2007 despre
Arhiepiscopul Valerian. Alcãtuiesc un plan al vorbirii. Se va con-
centra asupra actului de „dãruire“ ºi participare a omului la lucrarea
Divinã. Voi mai vorbi despre contribuþia lui Valerian la reconcilierea
stãrii de „etnic“ cu cea de „american“ ºi, implicit, la crearea rea-
litãþii româno-americane. 

• Pogorârea Duhului Sfânt, Pentacost, Cincizecimea, Rusa-
liile. Icoana Cincizecimii înfãþiºeazã pe cei doisprezece apostoli pri-
mind limbile de foc. Jos, într-un cerc negru, stã un împãrat bãtrân
þinând în mânã un giulgiu. Este „lumea“, cosmosul, sãtul de zile,
captiv al stãpânitorului acestei lumi, „Împãratul“. Cosmosul cap-
tiv, se aflã în „întunericul ºi umbra morþii“. Este lumea neboteza-
tã aspirând la lumina apostolicã. Cele trei rugãciuni solemne de
la Rusalii, ale Sfântului Vasile cel Mare sunt: pentru Bisericã,
înfãþiºatã Tatãlui; pentru toþi cei vii; pentru toþi cei morþi, inclusiv
pentru sinucigaºi. Toþi, de la cei mai de jos ºi pânã la cei mai de
sus, sunt cuprinºi în rugãciunea de la Pogorârea Duhului Sfânt. 

25 mai 2007 

• Ieri David Palmer, contabilul Centrului, încheie controlul finan-
ciar. O operaþie destul de complicatã a cãrei bunã desfãºurare
depinde tot de acþiunile mele, de conducerea activitãþilor financiare. 

• Alina Mungiu (sic!)-Pippidi publicã neghiobii în „România
Liberã“. Mai nou foloseºte frecvent formularea „noi“ ºi un aer tri-
umfalist. Mã întreb cine vor fiind aceºti „noi“. În rest lanseazã apeluri
la radicalism, la ignorarea legilor, atacã pe pensionarii din Româ-
nia. Puþine lucruri sunt mai penibile decât radicalismul fripturiºtilor
cumularzi. Femeia aia (cu aspect de servitoare hidoasã) nu are
ruºine de oameni ºi nici fricã de Dumnezeu. 

• Larissa cumpãrã noi aparate electronice (un aparat pen-
tru reproducerea filmelor, DVD). Instalarea ºi folosirea lor este tot
mai complicatã. În fond aceste aparate îºi aratã adevãrata faþã;
capcane ºi ispite. 

28 mai 2007 

• Schimb mesaje cu bunul Aurel Sasu ºi explic alcãtuirea
volumelor mele „Semnele Vremii“ ºi „Fragmente din Vremea Per-
secuþiilor“, tipãrite prin generozitatea lui Artur Silvestri. 

35



• În numãrul din 12 mai al gazetei din California „Meridia-
nul Românesc“ un frustrat (acuma ºi ramolit), neica-nimeni Dumitru
Caranfil, aflã de bine sã batã câmpii glorificând armata romanã
sub comunism. Ca pretext foloseºte scurta mea „opinie“ împotri-
va acelei instituþii râncede, publicatã în aceeaºi gazetã, în septem-
brie 2006. Enervante erau doar expresiile folosite de cãtre bãtrânul
ramolit care vãdeau extracþia lui dintr-un mediu social periferic. 

• Rch. Lngy. îngrijeºte plantele din jurul Centrului. Este un
tânãr admirabil ºi îmi povesteºte lucruri teribile despre oameni cin-
stiþi, împinºi în sãrãcie ºi ajunºi sã comitã jafuri. Sunt cei care au
fost folosiþi de cãtre „sistem“ ºi înlãturaþi când nu au mai fost utili.
Acþiunile lor disperate vãdesc în esenþã violenþa necruþãtoare a
sistemului, care tolereazã doar jaful ºi violenþa comise de cãtre
„aleºii“ sãi. 

• Pânã la adânci bãtrâneþi ne momim cu „dulceaþa“ lumii.
Care niciodatã nu ne poate sãtura. Mai rãu, confundãm lumea
cu excesele consumului de „dulceaþã“ pãcãtoasã, droguri, erotism,
stãri pasionale în general. Degradãm lucrurile lumii atunci când
nu le folosim dupã rânduialã ºi grijã. „Cãutaþi mai întâi Împãrãþia
Cerurilor ºi celelalte vi se vor adãuga“. 

29 mai 2007 

• Generozitatea înseamnã sã dai mai mult decât þi se cere
ºi cu voie bunã. Generozitatea se mãsoarã nu doar dupã preþul
darului ci ºi dupã mijloacele celui care aduce darul. 

• Infernul este tãgãduirea lui Dumnezeu ºi refuzul iubirii lui,
având corespondent în refuzul de a iubi pe aproapele. Respingând
pe Dumnezeu, omul se gãseºte singur ºi, în cel mai bun caz,
într-un „paradis“ infernal, în care existã o plictisealã repetitivã gigan-
ticã, în care se cultivã abandonarea omului în sine, în care rachetele
iau locul îngerilor ºi unde, tot mai desluºit, rãsunã tunetul mâniei
lui Dumnezeu. 

30 mai 2007 

• În seara zilei de 29 mai, în cadrul programului de televi-
ziune al companiei MSNBC, programul „Hardball“ întreþinut de exce-
lentul, altfel, Chris Mathew se prezenta urmãtoarea situaþie. La
concursul pentru Miss Universe 2007, candidata SUA a fost, în
tot cursul prezenþei ei pe scenã, huiduitã. Acest fel de manifestãri
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se întâmplã aproape permanent, unde apare un candidat sau con-
curent al SUA, unde se intoneazã imnul SUA, acestea sunt huiduite.
Aºa a fost la disputa pugilisticã petrecutã în martie 2007, în Ger-
mania între boxerul ucrainean Vitaly Klichko ºi un boxer din
Cleveland, când imnul SUA a fost huiduit. Manifestarea lui Chris
Mathew a fost a unui troglodit, „trebuie sã facem viaþa imposibilã
„mexicanilor“, sã le arãtãm“. Ce anume sã le „arãtãm“? Este ma-
nifestarea unei laturi prosteºti a mentalitãþii colective SUA, „noi
nu putem greºi“. Aceastã neputinþã de a accepta ºi numi proprii-
le greºeli face imposibilã o corecþie a comportamentului ºi inevitabilã
o viitoare catastrofã naþionalã. 

31 mai 2007 

• Cele ºapte Concilii Ecumenice au adresat douã probleme
esenþiale: Întruparea ºi Mântuirea Omului. Primele douã au definit
ºi apãrat Dumnezeirea lui Iisus ºi natura lui umanã. Dumnezeu ºi
Om. Al ºaptelea, care a adresat problema icoanelor, poate pãrea
diferit. Dar nu este. În esenþã acel Conciliu a vorbit ºi hotãrât tot
despre Întrupare, despre firea creaþiei ºi despre Mântuirea Omu-
lui. Icoana se cere veneratã iar materia din care este fãcutã mãr-
turiseºte despre cãdere dar ºi despre Mântuire. Materia nu este
rea în sine, ea este doar cãzutã, consecinþa pãcatului originar. 

1 iunie 2007 

• Aflu cã la începutul primãverii 2007 arheologul Petre (Pet-
ricã) Diaconu a trecut la cele veºnice. Era nãscut în 1924 ºi era,
dupã mamã, bulgar. Era o figurã ciudatã ºi surprinzãtoare, cu mânii
ºi fixaþii. Se spune cã era un arheolog priceput, deºi personal, nu
am mare încredere în utilitatea arheologiei. ªantierul a fost un
„moment“ în viaþa arheologicã româneascã ºi în anume cercuri
„intelectuale“ româneºti. Principalul ºantier pe care l-a condus era
la „Pacuiul lui Soare“, lângã Silistra. Acolo era o cetate bizantinã,
ridicatã probabil de cãtre Ioan Tzimiskes atunci când a asediat,
în veacul al X-lea Silistra. Petricã a tot sãpat acolo vreme de patruzeci
de ani. În esenþã reuºise sã îºi facã acolo o reºedinþã. Acolo s-au
perindat numeroºi arheologi care au fãcut ocupaþia romantic-po-
pularã, Mitita Vâlceanu, Radu Popa dar ºi arheologe cum a fost
Sylvia Baraschi. Era o atmosferã bizarã, fãrã norme sau cu norme
ciudate. Chiar ºi un soi de roman a fost scris despre acel loc, „Pe
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valuri spre Dacidava“. Locul era nespus de frumos, misterios, în
Delta Dunãrii. Petricã a fost îngropat la Dervent. 

• Capitolul 9 din Epistola Sfântului Pavel cãtre Romani tre-
buie citit integral ºi numai integral. Altfel poate duce la rãtãciri ºi
la una dintre cele mai periculoase, la ideea „predestinãrii“. O aseme-
nea concluzie ar fi contrarã intenþiei ºi duhului Epistolei. În capi-
tolul amintit Sfântul Pavel vorbeºte figurat ºi direct. Sfântul spune
cã „destinaþi“ pierzãrii sunt cei care cautã sã se „îndreptãþeascã“
în faþa lui Dumnezeu prin faptele „legii“. Iar mânuiþi sunt cei care
cautã Mântuirea prin credinþã. Mesajul ºi intenþia lui, sunt perfect
susþinute în Evanghelie prin „parabola“ Vameºului ºi a Fariseului. 

4 iunie 2007 

• Pãrinþii pustiei, în veacul al IV-lea d. Hr. au continuat duhul
martirilor. Pãrinþii pustiei duceau lupta eliminãrii lumii cãzute din
propriul lor trup. Ei pãtrundeau fãrã teamã pe teritoriul demonilor
ºi se luptau cu ei, literalmente, corp la corp. Era forma supremã
a bãrbãþiei, în singurãtate, ei înfruntau pe demonul amiezii arzãtoare
pe cel al deznãdejdii nocturne. Pãrinþii pustiei erau „îngeri pãmânteºti
ºi oameni cereºti“. Ei sunt cheia de boltã a tradiþiei monastice cei
care au înþeles duhul Evangheliei: cã imposibil nu este drumul, ci
imposibilul este drumul. 

5 iunie 2007 

• Una dintre revistele electronice, eroic aduse în fiinþã ºi
menþinute de cãtre Artur Silvestri, publicã un eseu lui ªerban
Andronescu despre Petre Culianu. Petre Culianu, ucis într-un clo-
set 1991, fost prezentat glorios de cãtre „elita de mahala“, in-
telectualitate fripturistã a României, ca un savant, discipol al lui
Mircea Eliade, adversar al „securitãþii“. Articolul lui ªerban Andrones-
cu face praf aceste minciuni. Culianu era un amoral, imoral, opor-
tunist ºi în plus satanist. „Specialitatea“ lui erau blasfemiile îndrep-
tate contra Maicii Domnului. (Este de notat cã un alt ardent pro-
pagator de blasfemii împotriva Maicii Domnului, Arie, a pierit tot
într-un closet.) Mircea Eliade s-a ferit de el. În plus, Culianu acti-
va în cercuri cabaliste dimpreunã cu alþi monºtrii ºi duºmani ai
neamului precum Andrei Codrescu , Norman Manea, Vladimir
„Tismeneanul“. 
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• Vorbesc la telefon cu Mircea Pora. Monica Hapei, com-
panionul sãu, are cancer generalizat. Mircea acþiona disperat, inco-
herent, autodistructiv ºi spumega blasfemii. O situaþie foarte tristã.

11 iunie 2007 

• În „Istoria Bisericii“, (sec. IV d. Hr.) Eusebius menþioneazã
cã manuscrisele de la Marea Moartã erau aflate încã din veacurile
II ºi III d. Hr. Un astfel de document, aflat într-un vãscior de lut în
preajma Ierihonului, a fost folosit de cãtre Origen spre a corecta
texte scripturistice false puse în circulaþie de cãtre rabinatele
evreieºti. 

• Sunt numeroase mãrturiile privind prietenia dintre Sfinþi,
Mari Asceþi ºi fiare sãlbatece. În sfinþi fiarele recunosc „mireas-
ma Raiului ºi în ochii lor blânzi ºi inteligenþi vãd iarãºi chipul omu-
lui „adamic“ dupã care tânjesc. 

• Un raport întocmit de cãtre fostul procuror general al Elveþiei
dezvãluie universul sinistru al închisorilor „secrete“ organizate de
cãtre Statele Unite. Acolo deþinuþii sunt torturaþi continuu ºi nu li
se comunicã nici mãcar vina ce ar avea-o. Aceste temniþe ale iadu-
lui sunt în Polonia ºi România. Aceste þãri au semnat tratate cu
SUA pentru a îngãdui asemenea temniþe ºi a contribui la menþinerea
lor. În schimb aceste þãri au fost sprijinite de SUA pentru a fi admise
în NATO. Este un exemplu tipic de pact încheiat cu necuratul.
Înspãimântãtor este faptul cã de când existã informaþie, cei care
au practicat asemenea orori au sfârºit prin a fi supuºi, la rândul
lor, aceluiaºi tratament. 

12 iunie 2007 

• Ieri vorbesc mai mult cu Gus Vincent. Gus, acum ajuns la
optzeci de ani, a fost mereu un aprig sprijinitor al Episcopiei Române
Ortodoxe (Vatra). Un om de afaceri care a început modest dar ºi-
a sporit averea prin muncã. În urmã cu doar câþiva ani restau-
rantul lui a fost cumpãrat de compania care a zidit cazinourile din
Detroit. Am înþeles, un preþ mare care l-a fãcut pe Gas un om
bogat. Nu era un om învãþat dar un om cu convingeri creºtine
ortodoxe tari, un om de familie ºi un stâlp al comunitãþii. Fãrã
emfazã a demonstrat „modelul existenþial românesc“. De foarte
multe ori am greºit în aprecierile mele faþã de el ºi l-am bãnuit pe
nedrept. Gus nu a luat în seamã asta cãci, între altele, este în
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totul nerãzbunãtor ºi în mod paradoxal, în ciuda aparenþei asprimi,
este sensibil ºi are o categoricã eleganþã sufleteascã. În plus are
o enormã loialitate faþã de prieteni ºi familie. 

• Am întocmit ºi trimis un lung interviu pentru Viorica Balaj
de la Radio Timiºoara. 

• În momentul de faþã cele mai extremiste cercuri evreieºti
au dezlãnþuit o adevãratã orgie istericã pentru rãzboiul cu Iran-ul.
Acest dezmãþ, în chip inevitabil, va genera anti-semitism. 

13 iunie 2007 

• Prin scris, prin punerea în litere, în text, a sentimentelor
ºi a gândurilor, a „fiinþei“ intime pervertite, a eului plin de urã, amoru-
lui propriu, bãnuielilor aruncate aproapelui, a îndoielii ºi dublãrii
demonice (obiceiului de a spune una ºi a gândi alta, obicei care
poate deveni a doua naturã, ca ºi minciuna ºi orice altã patima),
ele sunt materializate, personalizate. În acest chip, ele pot fi con-
template obiectiv, detaºat, în toatã urâciunea lor, ºi pot fi distruse,
eliminate. 

• Degeneratul W. primeºte, simbolic, o primire triumfalã în
Albania. Pornit sã scuture mâinile adulanþilor cretini, lui W. i se
furã ceasul de la mânã. 

• Serviciile de securitate ale SUA (FBI) „recomandã“ univer-
sitãþilor ºi în general instituþiilor de învãþãmânt, sã fie „vigilente“
faþã de potenþialii „spioni“ ºi „teroriºti“. Evident cã este timp scurt
pânã ce asemenea „duºmani“ vor fi fabricaþi. Teroarea de tip „ceka“
se apropie. 

14 iunie 2007 

• În creºtinism asceza nu este un scop, ci un mijloc. Din
nou se vãdeºte starea de superioritate antiteticã faþã cu legalis-
mul rabinic. Asceza creºtinã aºazã „arhetipul de comportare“ dar
întotdeauna faptele dragostei stau deasupra rigorii ascetice. 

18 iunie 2007 

• Enorma nervozitate provocatã de apropierea vacanþei. Cauza
o constituie relaþia cu România. Nu cu þara ºi ce reprezintã, nici
cu locurile de obârºie, ci cu împrejurarea cã cei cu care avem de
lucru („rudele“) s-au schimbat (cum ne-am schimbat ºi noi). Prin-
cipala schimbare pe care o observ dominantã la cei ce sunt, hai
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sã zic, „rudele tinere“, este o vãditã amoralitate, care este pre-
luatã de pãrinþii lor prin simpatie. Tot mai mult cred cã a venit
vremea ca aceste vizite sã fie rãrite. 

• Încãlzirea climei a fãcut ca în Michigan sã explodeze po-
pulaþia de veveriþe pitice (chip-munk). Aceste rozãtoare intrã în
maºini ºi produc stricãciuni care sunt tot mai costisitoare: preþul
reparaþiei, timp pierdut etc. Este un avertisment. 

• Sunt abordat pe internet cu cereri de „ajutor“ (cerºeto-
rie). Este o machinaþie þigãneascã. (Mesajele conþin referiri le nevoile
unor „copilaºi“.) Interesant este modul în care un „model existenþial“
(cel þigãnesc) continuã prin mijloacele tehnice ale veacului
al-XXI-lea.

19 iunie 2007 

• Stãrile de exaltare apusene, „ethos-ul“ cavaleresc sau obse-
siile privind castitatea, sunt tipuri comportamentale inspirate din
romano-catolicism ºi vãdesc esenþa lui fundamental marginalã, dacã
nu suspectã. În „lumea“ ortodoxã asemenea aberaþii nu existã; o
altã dovadã a calitãþii imperiale, echilibrate a ortodoxiei. 

• Aflu de la Aurel Sasu cã volumul meu „Trepte“ a fost tipãrit.
Îi sunt profund recunoscãtor ºi îl aºtept în sãptãmânile ce vin la
„Vatrã“. 

20 iunie 2007 

• Aflu cã în România sunt cãlduri grozave, vipie. Dupã o iarnã
fãrã zãpadã iatã cã urmeazã o varã pustiitoare. Este foarte sim-
plist, dar poate cã faptele cãpãtã rãsplatã. 

• „Cântarea Cântãrilor“ se numeºte în ebraicã „Sirassirim“.
Un cuvânt care inspirã tainic. 

• Eseurile publicate de cãtre Artur Silvestri în „Monitorul Imo-
biliar“ sunt excepþionale. El a aflat un chip nou în care sã adreseze,
direct ºi indirect, problemele societãþii, de fapt a „întregului“ româ-
nesc, folosind ca element specific, „casa“, în înþelesul ei limitat ºi
extins. În acest chip Artur Silvestri promoveazã tradiþia româneascã
ºi „modelul existenþial românesc“. 

• Revista „Meridianul Românesc“ din California îmi publicã
scurta punere la punct adresatã nãtângului Dumitru Caranfil, înþe-
leg rãpus de senilitate. Le trimit articolul „Pactul cu Diavolul“ în
care vorbesc despre ruºinea existenþei temniþelor „secrete“ ale
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SUA pe teritoriul României. O crimã ale cãrei urmãri vor vizita pe
români. 

21 iunie 2007 

• Existã ispita de a considera crizele care confruntã momen-
tul istoric semn al „încheierii“, al „sfârºitului“. Trebuie sã ne ferim
de simplificãri ºi sã distingem între formele mobile ºi schimbãtoare
ºi principiul permanent, care zãmisleºte mereu, într-un chip întot-
deauna original, martori trãitori ai adevãrului viu. 

• În România „stãpânirea“ se grãbeºte, conºtientã cã momen-
tul de ameþealã al maselor va fi scurt, sã schimbe regimul þãrii
în unul „prezidenþial“. Asta însemnând un regim conform cu „mo-
delul“ impus de noua ordine mondialã în Georgia ºi Ucraina. Un
regim totalitar pãstrând zorzoane „democratice“; o presã cu botul
pe labe ºi un parlament decorativ. Între cei însãrcinaþi cu întocmirea
unei noi „Constituþii“ sunt huliganii politici Liiceanul ºi, nu se putea
altfel, „Tismeneanul“. De necrezut este liniºtea cu care populaþia
aºteaptã instaurarea noii tiranii. 

22 iunie 2007 

• „Azi noapte la Prut“. 
• Creºtinismul nu a cãutat sã stea în opoziþie cu instituþiile

ºi aºezãmintele existente, a cãutat sã le preschimbe din interior.
(Exact ca ºi pe om, unde scopul suprem este „metanoia“, preschim-
barea). Mai mult, istoria a dovedit cã toate teocraþiile, toate
stãpânirile, care au cãutat sã impunã creºtinismul de sus în jos
au fost un eºec rãsunãtor ºi au fãcut rãu Bisericii. 

25 iunie 2007 

• Pregãtesc un mic cuvânt despre „moºtenirea“ Arhiepis-
copului Valerian D. Trifa. Ajung la concluzia cã cea mai semnifica-
tivã acþiune a îndelungatei sale pãstoriri a fost includerea Episcopiei
de la „Vatrã“ în structurile ortodoxe americane. Acest mesaj îl voi
prezenta Congresului Episcopiei 2007. 

• Vorbesc cu tânãrul preot român din Sãlaj, Gabriel Gardan.
Este autorul unei monumentale lucrãri despre ortodoxia româ-
neascã din America. Înþelege perfect caracterul „american“ al Epis-
copiei de la „Vatrã. Îl recomand cãlduros Arhiepiscopului Nathaniel. 
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• În România grupul „elita de mahala“, decãzuþii „22“, (Pa-
tapievici-Animalul, Mihaieº, Pleºu, Liiceanul, „Tismeneanul“ ºi alte
figuri sinistre) devin „tãinuitorii“ lui Traian Bãsescu (bãºinescu). Mo-
delul acestor slugoi este Carol al II-lea. Ei sunt un inimaginabil
amestec de cruzime, laºitate ºi necinste sufleteascã iar „bãºines-
cu“ patroneazã o administraþie a fanteziei. Aceºti indivizi nu sunt
capabil sã îºi recunoascã greºelile ºi deci nu pot sã se „îndrepte“.
Foarte grav, în aceastã nouã conjuncturã, intelectualii nu vor fi com-
plici prin circumstanþã ci sunt instigatori la crimã. Pânã ºi Emil
Constantinescu ºi Zoe Petre sunt îngroziþi de aceºti indivizi. 

26 iunie 2007 

• Vorbesc cu Arhiepiscopul Nathaniel despre gândurile ce
le am privind „moºtenirea“ lui Valerian, faptul cã integrarea în orto-
doxia americanã a fost actul definitoriu al acelei pãstoriri. Este întru-
totul de acord. În acelaºi context îmi exprim admiraþia faþã de
lucrarea tânãrului Gardan. Din nou sunt cucerit de blândeþea Arhi-
episcopului ºi de cãldura ce o emanã. 

27 iunie 2007 

• Lucrez pentru prezentarea ce o voi face Arhiepiscopului
Valerian. Pãrintele Gardan, cu insistenþã, îmi cere documentaþia.
Acest fel de oameni trebuie ajutaþi, sunt ziditori. 

• Primesc de la Mircea Pora o cerere de ajutor bãnesc. Pare
copleºit de boala companioanei lui, Monica Hapei. 

28 iunie, 2007 

• Ispitirea Mântuitorului, ispitirea din Carantania, este veºnicã
în faþa oamenilor ºi a omenirii. Ispitirea oferã stãpânirea asupra
materiei (abundenþa materialã atinsã prin miracol), asupra „cãrnii“
(prin magie) ºi a „eului“, a libertãþii (prin putere). Cele trei ispite
sunt înfrânte prin sãrãcie, castitate ºi ascultare. Doar astfel sunt
zdrobite ispitele care proclamã primatul eficienþei asupra adevãru-
lui, reuºita materialã drept criteriu al valorii ºi justificarea, „drep-
tul“, prin forþã. Pânã ºi imperiile creºtine au cãzut acestor ispite.
Singurii care au luptat fãrã compromis au fost Pãrinþii Pustiei, ade-
vãraþii bãrbaþi. Poate cã una dintre cãile de a nu cãdea acestor
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ispite este ºi opþiunea de a fi întotdeauna de partea celor care
pierd. 

29 iunie 2007 

• Ieri prânzesc cu Larisa la „Red Lobster“. Un prânz nes-
pus de bun care mã face sã regret din suflet plecarea ei iminen-
tã spre România. Aceste vizite anuale devin inutile ºi la anul vom
face o pauzã. 

2 iulie 2007 

• Congresul de la „Vatrã“ a decurs decent ºi fãrã incidente
neplãcute. În bunã parte asta s-a datorat înþelepciunii Arhiepis-
copului Nathaniel ºi Arhidiaconului David Oancea. Esenþialã îmi pare
pãstrarea afilierii la structurile ortodoxe americane. În acest sens
am ºi vorbit în una dintre seri în cadrul unui program aniversar
dedicat Arhiepiscopului Valerian. Spuneam cã cea mai de seamã
decizie a lui a fost încadrarea în structurile ortodoxe americane
a Episcopiei româneºti. 

• În momentul de faþa creºtinii trãiesc „eroismul cotidian“.
Nu este spectacular dar nu este mai puþin vitejesc. 

• „Scootter“ Libby (aghiotantul bestiei Dick Cheney), cel care
a divulgat numele unor operativi CIA care nu voiserã sã execute
ordinele miºeleºti ale lui W., fusese condamnat pentru fãrãdelegile
sale. Dislexicul degenerat anuleazã cu cinism sentinþa. În momen-
tul de faþã acest animal (W.) face absolut ce voieºte arãtând cã
Statele Unite trec un moment de totalitarism. Singura limitã este
cea pe care „executivul“ singur ºi-o impune. 

4 iulie, 2007 

• Caut sã organizez o „masã rotundã“ la Centru. Ca invitat
acceptã Aurel Sasu, cel mai destoinic istoric al fenomenului român-
american. Acceptã condiþii frugale, statul în locuinþa mea. 

• Larissa a plecat spre România. 
•„Iconomul necredincios“ împarte avutul Domnului sãu pen-

tru a înmulþi „prieteniile în Hristos“. Simbolismul este copleºitor ºi
îndemnul total. Pentru a înmulþi „prieteniile în Hristos“ trebuie sã
împãrþim avutul Domnului, iubirea inepuizabilã. Este ºi aici un semn
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cã importanþa „darului“ stã în calitatea lui (iubirea) ºi nu în canti-
tatea lui. 

9 iulie 2007 

• Larissa ajunge cu bine în România ºi pare foarte sigurã
pe picioarele ei în relaþia cu toþi ºi toate. Un semn bun a fost chiar
faptul cã la aeroportul din Detroit a fost „promovatã“ la clasa
„business“. 

• În 5 iulie soseºte Aurel Sasu împreunã cu Alecu Gotea din
Queens, New York. 

• În 7 iulie avem o „masã rotundã, la care participã ºi Arhiepis-
copul Nathaniel. Dezbatem problema criteriilor de stabilire a iden-
titãþii. Chiar ºi cu participare redusã dezbaterea îºi împlineºte
menirea. Stabilim norme de comunicare ºi de concept. 

• În 6 iulie, la insistenþele lui Aurel, ajungem la George Alexe. 
• Poate dezordinea este de preferat apatiei spirituale. Nea-

murile sunt alcãtuite din indivizi imperfecþi, dar sunt cãlãuzite de
cãtre Duhul Sfânt. „Dezordinea“ neamurilor este oricând de prefe-
rat monotoniei ºi „ordinii“ globaliste. 

10 iulie 2007 

• Încep anume lucrãri de reparaþii la Centru (vopsitul holu-
lui de la intrare, acoperiºul etc). Probabil cã acele lucrãri vor dura
circa zece zile. 

• În noaptea de 9 spre 10 iulie am lungi vise. Sunt cãlãtorii,
împreunã cu Larissa ºi Arhiepiscopul Nathanie, în spaþii ciudate,
„post-moderne“, intercalate cu pajiºti atemporale. 

• În singurãtate atacurile demonice sunt permanente, este
suficientã o clipã de neatenþie pentru a intra în dialog cu întune-
ricul. Singura pavãzã este rugãciunea continuã. 

11 iulie 2007 

• Constantin Antonovici, un sculptor care s-a remarcat prin
acuzaþiile dezgustãtoare împotrivã Arhiepiscopului Valerian, a fost
bãtut de Dumnezeu. Imediat dupã acele mãrturii a fost pãlit de o
paralizie a muºchilor gâtului ºi, pânã la sfârºitul vieþii lui îndelun-
gate ºi sfârºitã fãrã pocãinþã, a stat cu capul plecat spre pãmânt. 
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• Larissa ºi cu mine suntem confruntaþi nu atât de mult cu
lipsa de recunoºtinþã (comportament absolut banal prin rãspândire),
cât mai ales cu fioroasa prostie a celor incapabili sã-ºi admitã pãca-
tul sau greºealã. 

12 iulie 2007 

• Ieri am vãzut o fotografie a unui cãþel care se juca cu o
pisicã micã. Cãþelul avea o faþã înþeleaptã, tolerantã ºi labe groase
iar micul pisoi avea o faþã jucãuºã ºi mulþumitã. Era atâta pace
ºi bucurie în jocul lor simplu ºi plin de seriozitate. 

• Aflu despre trecerea la cele veºnice a Monicãi Hapei, com-
panioana lui Mircea Pora. Avea cãtre ºaizeci de ani ºi a fost sece-
ratã de cancer. 

• Mã gândesc la fiorosul exemplu de viaþã fãrã pocãinþã pe
care îl oferã George Alexe. 

13 iulie 2007 

• Primesc un telefon de searã de la Aurel Sasu. Îmi pare
captiv, înspãimântat în ghetoul românesc din Queens, teritoriu
întunecat al lipsei de rost, teritoriu în care oameni pustiiþi trãiesc
spaime, coºmaruri ºi scârbe. Un studiu al acelei gãuri negre a
condiþiei româneºti este imperativ. 

• Mãreþia Bizanþului a fost datã de cãtre duhul care a însu-
fleþit acea istorie. Gândul de a întocmi pe pãmânt o rânduialã dupã
Împãrãþia Cerurilor s-a realizat în isihasm, în aflarea punþii dintre
Dumnezeu ºi om. 

16 iulie 2007 

• Azi Andrei împlineºte treizeci de ani. De vineri pânã duminicã
a fost, împreunã cu Evelyn, la mine. O vreme plãcutã, paºnicã. 

• Din mesaje ºi comentarii ale lui Artur Silvestri înþeleg cã
în fapt „protocronismul“ se referã la rãdãcina, obârºia tradiþiei ºi
deci la „Gândul“ care ne-a adus ºi þine în fiinþã. 

• De fapt în permanenþã suntem înconjuraþi de o stare de
miracol ºi, deci, exemplarã. 

17 iulie 2007 

• În Creºtinism nu existã dualismul „sufletului“ ºi „cãrnii“ ci
doar conflictul dintre dorinþa Creatorului ºi dorinþele creaturilor.
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Dupã Fericitul Augustin, omul este trup pânã în duh sau este du-
hovnicesc pânã în trup. Pãrinþii ºtiau cum sã facã trupul duhovnicesc. 

18 iulie 2007 

• Una dintre cauzele aberaþiilor papale stã în împrejurarea
cã în Apus a existat un singur „scaun“ apostolic. O alta stã în împre-
jurarea cã apusul „barbar“ a avut învãþaþi, pentru foarte multã
vreme, doar între clerici. În Rãsãrit „teologul laic“ era o figurã larg
rãspânditã ºi luatã în seamã. 

19 iulie 2007 

• Bob Kellogg terminã anume reparaþii la Centru. Este un
lucrãtor bun, foarte optimist, pozitiv. 

• Asceza înseamnã „exerciþiu“ (se poate spune asceza
sportivã). În monahism asceza este întotdeauna un mijloc ºi nu
un scop. Un mijloc de a controla ºi subordona „trupescul“ dar întot-
deauna o stare adversã morbiditãþii negative, spaimei necontrolate.

20 iulie 2007 

• Sfântul Prooroc Ilie „Tesvitul“. Zi superbã de varã, seninã
ºi rãcoroasã. În acest timp la Bucureºti ºi în România este vipie,
peste patruzeci de grade Celsius. 

• Minciuna este în ultimã instanþã ilustrarea lipsei de respect
pentru „Cuvânt“ ºi apartenenþa la cel rãu, „tatãl minciunilor“. 

23 iulie-10 septembrie 2007 

• În 23 iulie plec în vacanþã. Plec cu sentimente de îndoialã
ºi regret. Îndoiala priveºte, mai ales, rostul acestui drum ºi teama
cã noua vacanþã „româneascã“ sã nu devinã un eºec. Zborul de
la Detroit la Amsterdam ºi apoi de la Amsterdam la Bucureºti a
fost fãrã peripeþii. La Bucureºti mã aºteaptã, cu bucurie ºi entu-
ziasm, Larissa. Îmi povesteºte despre ºederea ei în Ciuguzel ºi
mai ales, cu mare bucurie, despre completarea reparaþiilor la casa
din Ciuguzel ºi la terminarea unei bãi. Micile detalii ale unor inca-
pacitãþi de înþelegere a surorii ei nu au importanþã în context. Po-
zitiv îmi pare cã a pus, finalmente, capãt stãrii de subordonare
afectivã, mereu la limita de a se fi lãsat ºantajatã afectiv. Aceastã
stare s-a terminat. Ca ºi „înrudirea“ continuã, (nepoþi, neveste de
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nepoþi, copiii lor, socrii lor.) În Bucureºti este o cãldurã opresivã.
Peste 45 de grade Celsius, efectiv în zona mortalã. Vãd pe Tanti
Miky, complet devastatã fizic ºi psihic, probabil în faza finalã. Uicã
Cori ºi el mult deteriorat în rãu la cei aproape 92 de ani pe care
îi are. (Mici remarci ostile, privind prezenþa mea în casa Boldea,
le trec cu vederea deºi mã iritã mult.) Otilia fantazeazã despre o
eventualã transportare a lui Tanti Miky la Borloveni, „aerul o va
întrema“. Pur ºi simplu Otilia se aflã în starea de „denial“, tãgã-
duire a realitãþii. Beba este sãnãtoasã tun ºi în practica vechilor
modele de enervare a celor din jur. Mult contribuie, la o atmos-
ferã cât de cât decentã, prezenþa Mariei Stoian. O femeie vred-
nicã ºi eminamente pozitivã. A doua zi, miercuri 25 iulie, merg
cu Larissa la Patriarhie spre a venera moaºtele Sfântului Dumitru
cel Nou (Basarabov) ºi la Biserica „Zlatari“ spre a venera moaºtele
Sfântului Mare Mucenic Ciprian. Colindãm prin oraº ºi prânzim la
restaurantul „Sylva“. Oraºul este curat ºi prosper dar diferenþa din-
tre sãraci ºi avuþi devine obscenã. Dar nu poate fi tãgãduit pro-
gresul ºi faptul cã s-a alcãtuit o solidã clasã de mijloc. 

• Joi pe 26 iulie, la prânz, plecãm spre Ciuguzel. Un tren
civilizat, „intercity“, ne duce pânã la Teiuº. Acolo un taxi ne duce
în circa patruzeci de minute la Ciuguzel unde se aflã mama Larissei
(Sana) ºi ea mult deterioratã (ramolitã). Reparatiile fãcute sunt
excelente iar prezenþa bãii ºi apei curente dã întregii case o altã
dimensiune. Bucuria ºi mândria Larissei sunt complet justificate.
Un alt dar pe care ºi-l face singurã prin mila lui Dumnezeu. În
Ciuguzel am parte de zile plãcute, câteva foarte cãlduroase. Oamenii
sunt interesanþi ºi captivanþi. „Þãrãnia“ ardeleanã este superbã în
tot ce are ºi mai ales prin faptul cã dovedeºte o vitalitate tonicã
ºi o capacitate de adaptare ºi conservare a modelului autentic
uluitoare. 

• Cu Pãrintele Valer Gherghel facem o lungã plimbare prin
pãdurea „Asanipului“. Un codru frumos în care vieþuiesc jivine de
tot felul. Câinele care ne însoþeºte se comportã cu vitejie deºi spre
sfârºitul excursiei era mãcinat de sete. 

• La Aiud trec din nou prin „cetate“ unde este superba Bise-
ricã unitariana (evident fost catolicã) ziditã în veacul al XIII-lea. Este
un mic petec de culturã exclusiv maghiarã. (Sunt ºi douã basore-
liefuri ale unor „grofi“ locali din veacul al XVII-lea, care conþin toate
stereotipurile ce însoþesc ideea de „grof“ ungur.) Mã gândesc la
diferenþa dintre „cultura“ occidentalã (asociatã cu aceastã cate-
dralã) ºi cultura româneascã. Diferenþa nu este de detaliu ci de
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esenþa, de înþelegere a rostului vieþii. Cultura occidentalã trebuie
sã etaleze, sã arate, cea româneascã cautã doar sã ascundã, sã
conserve esenþa intimã. Cultura occidentalã se „fãleºte“, este osten-
tativã, cea româneascã uneºte modestia cu eleganþa. În momen-
tul actual modul dezgustãtor în care „stãpânirea“ întoarce proprie-
tãþi cãtre cei ce au asuprit neamul românesc este dezgustãtoare.
Sunt întoarse pânã ºi proprietãþile „optanþilor“ unguri. Este o acþiu-
ne care are ca scop marginalizarea economicã a românilor ºi even-
tuala lor desfiinþare semnificativã, distrugerea identitãþii lor. 

• Este enervantã o anume tendinþã de vãicãrealã. Dar aceastã
vãicãrealã începe sã se restrângã la categoria socialã care, pro-
babil involuntar, a rãmas singura care mai duce mentalitãþile „socia-
liste“, numãrul enorm al pensionarilor. Oameni care de la 50 de
ani, sau chiar mai puþin, nu mai fac nimic ºi doar se vaitã ºi privesc
cu invidie la restul populaþiei care se separã tot mai mult în creºtere
verticalã. Aceastã categorie (pensionarii) foloseºte, conºtient ori
ba, formularea lui Ricã Venturiano, „ori toþi sã trãim, ori toþi sã
muriþi“. În chip absolut acest lucru l-a ilustrat un bãtrân dobitoc
(„veteran de rãzboi“) întâlnit în trenul Bucureºti-Teiuº. Bãtrânul
nãtãrãu agasa pe toatã lumea cu nesfârºite ºi nesuferite povestiri,
în care, constant, chiar neghiobul vetust era personajul central.
Ultima lui remarcã, „ne râd gãinile, este vremea sã punem piciorul
în prag ºi sã ne apucãm de treabã“, a fost primitã cu hohote de
râs ºi cu întrebarea, „cam cine sã punã piciorul în prag ºi cam
cine sã se apuce de treabã?“. 

• ªederea în Ciuguzel a fost plãcutã ºi folositoare. 
• Aºa trec de fapt clipele, întotdeauna având în ele încãrcã-

tura de farmec ºi amãrãciune. Mãsura acestora douã, cel mai
adesea, o dã înþelegerea limpede a faptului cã fiecare trãire este
ºi tãrâmul unei opþiuni, conºtiinþa cã fiecare trãire conþine în sine
o posibilã „crizã“, o condiþie care ne poate înãlþa sau coborî. În
clipele de cumpãnã cei mai mulþi uitã sursa fericirii ºi se mulþumesc
sã se vaite ºi auto-cãineze, incapabili sã îºi asume responsabili-
tate pentru ce fac ºi niciodatã pentru ce au fãcut. Dar în clipele
de cumpãnã cei care au o minimalã adâncime sufleteascã vor ºti
sã apeleze la sfatul, fãrã greº, al strãbunilor ºi vor ºti sã se încreadã
în sfatul familiilor vechi în care dãinuie conºtiinþa ºi amintirea a
ceea ce este drept ºi a ceea ce este cuviincios. Pentru neamul
românesc aceastã vechime de trãire ºi înþelegere sãlãºluieºte în
neamurile boiereºti ºi în egal strãvechile neamuri þãrãneºti, copiii
pãmântului, aºa cum a fost el lãsat de la Facere. Aceste înþelegeri
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ºi mãrturisitorii lor sunt parte a „statorniciei firii“, cea care þine
lumea în rostul ei veºnic. 

• Marþi în 31 august am plecat spre Borloveni. 
• Am plecat în zorii zilei, cu un taxi mânat de cãtre ºoferul

ungur, Zoltan, un om pozitiv ºi foarte prietenos. La ºase dimineaþa
am avut acces la un tren accelerat, destul de curat, care mergea
de la Iaºi la Timiºoara. Drumul de la Aiud la Lugoj a fost fãrã eveni-
mente ºi conform programului. (În general am rãmas surprins de
cât de exact merg trenurile în România.) La Lugoj era destul de
rãcoare ºi toatã dimineaþa au fost ploi intermitente. Oraºul din nou
ni s-a arãtat ca frumos, elegant ºi sigur pe identitatea lui. Existã
clãdiri monumentale ºi aºezãminte care fac din Lugoj un demn
oraº central european cu o identitate româneascã incontestabilã.
Am mâncat la „sala“ Dacia, elegantã la limita intimidãrii. La ora
douã dupã amiazã am plecat spre Bãile Herculane cu un rapid.
Drumul a durat cam o orã ºi jumãtate. Am trecut prin superba
zonã muntoasã Domaºnea, Cornea, Teregova ºi încet, încet am
intrat în zona „mea“. La Bãile Herculane ne-a aºteptat Pãrintele
Gheorghe Vlasie într-o „Dacie“ vetustã ºi în stare tehnicã absolut
pateticã. Dupã un ceas, cu o scurtã oprire pentru aprovizionare
cu salamuri ºi vegetale, am ajuns la Borloveni. Ca întotdeauna întâl-
nirea cu „casa Boldea“ a fost, pentru mine, copleºitoare. În primul
rând este conºtiinþa vremurilor trecute, sãlbatica melancolie a
amintirii vremilor „fericite“, care au apus pentru totdeauna ºi nimic
nu le mai poate întoarce ºi mereu sunt vii în suflarea noastrã. Dar
apoi este împrejurarea cã locul este viu ºi responsabilitatea lui ne
revine fãrã putinþã de tãgadã. Un loc pretenþios ºi foarte hotãrât.
În general, sentimentul este cã reintru într-un prezent în continuã
expansiune. Chiar ºi oamenii, copiii celor cu care am copilãrit, par
replici ale strãmoºilor, membrii ai aceluiaºi rând de oameni. Sen-
zaþia de rãtãcire în timp este mereu acutã. Încã mai vârtos în zone
fãrã vârstã, pãdure, pãºune, culme de deal, unde miºcãrile sunt
aceleaºi ºi ritmul acelaºi de la începutul vremilor. Prezenþa
Larissei acolo ºi în acele prime momente de reluare a contactu-
lui îmi dã tãrie ºi siguranþã, îmi verificã ºi confirmã starea de exis-
tenþã vie. Acþiunile domestice imediate, despachetat, aranjarea
în „camere“, cina, conversaþia cu vecinii reaºazã viaþa în fãgaº ºi
fac linã continuitatea. 

• Primul „drum“ a fost, ca întotdeauna, pânã la mormintele
strãmoºilor, unde duce o scurtã cãrare din grãdina „micã“. Cru-
cile sunt în loc ºi primirea ce o am este prietenoasã chiar dacã
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nu cordialã. Deci lucrurile sunt în „regulã“. A douã zi intrãm în ruti-
nã. Larissa curãþã zdravãn un frigider intoxicat ºi eu merg prin
sat dupã „noutãþi“. Le aflu la micul ºi elegantul „café“ þinut de Gheor-
ghiþã, unde beau un foarte bun „expresso“. În sat, ritmul strãvechi
continuã în anume formã nouã. Preschimbãrile sunt de decor, mul-
tiple dar nu în rãu. Esenþa ºi miezul tare al satului sunt aceleaºi.
Nu cred cã poate fi vorba de pericol existenþial chiar ºi în împre-
jurarea cã numãrul locuitorilor scade. (Dar nu trebuie uitat cã mobi-
litatea lor de deplasare creºte ºi deci mutarea unor copii, sã zicem,
la Reºiþa sau Timiºoara, nu mai înseamnã ieºirea din „hotar“, atâta
vreme cât distanþa se acoperã în douã, trei ceasuri.). 

• Oamenii de vârsta mea sunt azi bãtrânii satului. Frecvent
primesc înºtiinþarea, „domnul cu pãrul alb“. O primesc cu amestec
de surprindere, tãgãduire, resemnare, tristeþe. 

• Fac cu Larissa un drum la Bozovici, capitala Almajulului.
Sat mândru, întins, cu o enormã personalitate. Nici aici schim-
bãrile nu altereazã identitatea. Ne întoarcem parte din drum pe
jos ºi parte în maºina dãrâmatã a unui þigan din Rudãria. 

• Una dintre caracteristicile grãnicereºti era cã accesul la
averea comunitarã era strict pe linie bãrbãteascã. Excepþie fãceau
femeile vãduve pe durata vãduviei. Burse de studii primeau doar
fiii de grãniceri. Preþul unui lot de pãmânt se socotea ca fiind va-
loarea a ºapte recolte produse de acel lot. 

• În Epistola cãtre Romani, 9, în care Sfântul Pavel vorbeºte
despre cei sub „fãgãduinþã“, ºi fals interpretat ca fiind un text despre
„predestinare“, în fapt se demonstreazã limpede falsitatea credinþei
în „predestinare“. Demonstraþia este împotriva celor care se
socotesc ca „aleºi“ ºi „predestinaþi“ (specific evreii) ºi a cãror falsã
încredinþare stã în „faptele“ legii. Ei cad, cãci cautã sã înlocuiascã
singura nãdejde, mântuirea prin Iisus Hristos, „piatrã de poticnire“.
Prin credinþa în Iisus avem singura nãdejde de mântuire ºi aceastã
credinþa ne dã starea de „aleºi“, „noul Israel“, „Israelul ceresc“. 

• Monahismul de operetã, scos din context, lipsit de smere-
nie ºi cunoºtinþã, se refugiazã în manierism steril ºi vorbã goalã.
Este sãmãnãtorism de prost gust. 

• Dinamica grupurilor mici, marginale este pateticã. Îºi
creeazã standarde ºi valori care nu au legãturã ºi nu pot avea
legãturã cu lumea realã. Mereu aceste „valori“ sunt infirmate ºi
rezultatul este cã penibilul grup devine tot mai „jignit“ ºi tot mai
marginalizat, pânã la dispariþie. Sinistru amestec de cretinism,
încãpãþânare ºi neputinþã. 
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• Cu Larissa facem o vizitã învãþãtorului din Patas, azi pen-
sionar, Vasile (Vasilicã) Popovici ºi soþiei sale Doamna Lina, buco-
vineanca din Storojinet. Amândoi sunt oameni admirabili, întrupare
a duhului cãrturarilor sãteºti ardealo-banatici. 

• În casa din Borloveni dulapurile curãþeniei exemplare au
devenit locaºuri ale mizeriei. 

• Corespondenþa din anii ’50 ai veacului al douãzecilea pur-
tatã de „generaþia Taica“ (Romulus Boldea), generaþia nãscutã în
ultimul sfert al veacului al XIX-lea, aratã politeþe, amabilitate, ele-
ganþã, caracter. Epistolele ocoleau aspectele detestabile, dezagre-
abile, ale vieþii imediate, dar arãtau credinþã, nãdejde ºi dragoste
fãrã ºovãire. Necazurile erau ale umilinþelor zilnice ºi vieþii de mi-
zerie iar grija era pentru creºterea sãnãtoasã a generaþiei viitoare.
Acea corespondenþã reprezintã poate ultima manifestare plenarã
a generaþiei pozitiviste. 

• În cursul drumurilor la râu, la „Balta Neagrã“, îmi vãd chi-
pul reflectat în acelaºi geam care exista ºi în vremea copilãriei mele.
Mã gândesc cum „oglinda“ a rãmas aceeaºi iar înfãþiºarea mea
s-a schimbat radical mergând spre moarte. 

• Pe acelaºi drum existã „moara þãrãneascã“. Acea moarã
macinã „pe stânga“, deci acolo se pot face vrãji. 

• „Doamne, Doamne spiþa roþii/noaptea joacã toþi nãrozii“.
„Ori vorbeºte cum þi-e portul, ori te poartã cum þi-e vorba“.
„Cât trãiesc furã ºi când mor se fac moroni“. 

• La Sfânta Mãria Mare merg la praznic la Ion Bãnuº. Vasile
Ienea batjocoreºte cu cruzime starea de „ginere-n casã“. 

• Pãtru Borchescu, „pocãitu“ este un personaj ciudat, mereu
agitat, în cãutare entuziastã. Lumea nu este suficientã pentru el.
Ca mic copil era foarte frumos ºi gingaº. 

• Împreunã cu Pupu facem un drum în Bãile Herculane. Super-
bã bijuterie a turismului din „dubla monarhie“. Clãdirile vechi (hoteluri
din 1890-1910) sunt devastate. Aflu cã stucatura originarã a fost
furatã iar apartamentul „Împãrãtesei“ (Elisabeth) a fost devastat.
Totuºi, aºezarea îºi pãstreazã farmecul chiar ºi în condiþiile în care
existã un soi de „universitate“ având faima cã „vii turist ºi pleci
jurist“. Mâncãm într-un splendid restaurant pe malul Cernei. La
unicul „internet café“ îmi verific poºta electronicã. Tot acolo, un
bãrbat ºi o femeie de circa treizeci de ani, „inspecteazã“ site-uri
pornografice ºi comenteazã tehnic. Revenim cu taximetristul Gogu,
oltean aºezat în Luncaviþa. 
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• La Bozovici târgul este þigãnesc. Dar satul este prosper
ºi mândru de identitatea lui almajanã. 

• În Prigor plãtim impozitul pe proprietate, majorat prin ne-
platã în 2006 ºi 2007 datoratã incompetenþei. 

• Puiu Zamela îºi potcoveºte un cal prin „covaciul“ Climenta
Iovu, om rubicond, extrem de puternic ºi pozitiv. 

• Violeta continuã traficul cu fete, majoritatea aparþinând
„etniei rrom“ ºi câteva dintre ele evident retardate. 

• Zaria Imbrescu ºi primarul Valuºescu vin ºi propun
cumpãrarea unui lot din pãmântul „casei Boldea“. Îl refuz categoric
spunând, „la bãtrâneþe mã apuc de plugãrie“ ºi apoi formal (având
totatul asentiment al coproprietarei, „Tanti“ Miky) „pentru noi acest
pãmânt are o valoare afectivã fãrã preþ ºi îl considerãm ca fiind
în custodie, aparþinând neamului nostru, din trecut ºi viitor“. 

• Steluþa, o vecinã de origine basarabeanã al cãrei nume
este Natalia îºi scrânteºte mânã, este „trasã“ de cãtre baba Ana
din Prigor care ºtie sã vindece aºa cum ºtia moºul Ion Bãnuº ºi
Valsãnescu din Borloveni — „Casta lecuitorilor“. 

• Primesc cu bucurie vizita vrednicului profesor Pavel Panduru,
directorul ºcolilor din Prigor, din care a fãcut adevãrate aºezãminte
de carte ºi promoþie almajanã. Îmi spune cã în Borloveni cãminul
cultural va primi numele „Pavel Boldea“ (deºi anume membrii ai
consiliului comunal se opun, bãnuiesc cã Zaria Imbrescu-Tapineu).
(În septembrie 2007 aflu cã numirea „cãminului“ a fost aprobatã.)
Dar din nou se dovedeºte cã esenþialã este cinstirea acelui om
bun în casã lui („casa Boldea“). Restul sunt fleacuri ºi deci orgoliu
mãrunt. 

• Cu Ion Bãnuº ºi cu finul lui, teologul Nicolae, nepotul
„Steluþei“ Drãgoi, facem un drum la Semenic. Locul din nou se
dezvãluie în toatã splendoarea lui ºi izolarea, lipsa de „strãini“ turiºti
mã bucurã enorm. Aflu cã „muntele“ era loc viu ºi de enormã impor-
tanþã pentru almãjeni. Bunã parte din platou este încã parte din
hotarul Borloveniului ºi locuri sunt numite drept „crovuri“ ale
diferitelor clanuri (Bãnuº, Boldea, etc.). Este, fãrã îndoialã cã este,
dãinuirea unei importanþe spirituale, probabil de origine dacã. Aglo-
merãrile de pietre, stânci fãþuite nu sunt alta decât vechi altare.
În unele locuri se spune cã au fost aflate „comori“, probabil teza-
ure cultice. Aflu cã aceste „comori“ pot fi „legate“ (blestemate ºi
cu pericol) ori „curate“. 

Aerul este pur la limitã incredibilului. 
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• Cu profesorul Pavel Panduru ºi cu Pupu facem un drum
de studiu în toate satele almãjene: Bozovici, Lãpuºnicul Mare, Bania,
Dalboset, Rudãria, Garbot, pe care nu le vizitasem. Sunt sate mari,
mândre, cu trecut ºi cu viitor. Pulseazã de mândrie localã, fãgã-
duinþã de dãinuire. Intelectualii locali, spre exemplu directorul ºco-
lilor din Rudãria, Ioan Popovici, sunt toþi oameni excepþionali.
Copiii sunt buni ºi dornici de a da înainte. (În general copiii pe care
i-am întâlnit sunt cuviincioºi ºi în plus activi în viaþa duhovniceascã;
merg la Bisericã.) 

• Din Mehadia primesc gazeta localã „Vestea“ ºi un volum
omagial, „Mehadia. Vatrã de istorie milenarã“ în care elogios este
pomenit bunicul meu patern doctorul Virgil Nemoianu ºi rudele mele
Chiticeanu. Publicaþiile apar prin truda primarului Iancu Panduru
ºi a scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu. Comunic cordial cu
amândoi. 

• Caracterizare. 
Avea o faþã inteligentã, dar moale, marcatã de trãsãturile

unei sensibilitãþi bolnãvicioase. Avea ºi un soi de blândeþe exce-
sivã completatã de o tendinþã de a se mânia uºor. Educaþia lui
era bogatã, dar de felul celor care se capãtã într-un mediu ºi o
existenþã asiguratã, fãrã pericole ºi fãrã proba trãirii stãrilor
emoþionale. O educaþie care în împrejurãri dificile în loc sã te apere
ºi întãreascã îþi sporeºte vulnerabilitatea. 

• Ana „lunga“ îmi spunea povestea casei Buican. Tatãl Buican
ar fi trãit cu nora lui ºi ºi-ar fi terorizat familia, nevasta Ana, fiul
Gheorghe ºi fiica Ana. În consecinþã, ar fi fost împuºcat de fiul
sau, tãiat în bucãþi ºi „rãspândit“ pe vale Nerei. Crima a fost luatã
asupra ei de nevasta Ana care ar fi trecut câþiva ani în închisoare.
Fiica, Ana, devine protejata lui Floarea „Bologoane“, care ar fi ºi
iniþiat-o într-o legãturã lesbianã. Floarea o îmbrãca pe Ana foarte
frumos ºi o purta într-un chip care o fãcea fata cea mai frumoasã
din sat. Ana a fost mãritatã cu sila cu „Luþã“ Ghimboasã. Într-o
altã relatare tot Ana „lunga“ spunea cã bãtrâna învãþãtoare din
Bv., nevasta preotului Alimpe Aldescu, ar fi fost terminatã prin vrãjile
fãcute de cãtre „Oara“ Stoltz, „pataºancã blastãmatã“, ºi Anuica
din Iablaniþa, adusã, pentru a arunca „legãtura“, într-o „cocie“
(cãruþã) ºi învelitã într-o „procoviþã“ (cergã), ca sã nu fie vãzutã
de nimeni pe durata împlinirii vrãjii, condiþie sine qua non. 

• În Borloveni ºi în Valea Almajului încã mai putem vorbi de
o „gurã de Rai“. Condiþia vieþii este încã edenicã. În lumea „glo-
balizatã“ este un lux neînchipuit ca încã sã ºtii vaca al cãrei lapte
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îl bei, porcul a cãrui slãninã o mãnânci sau prunul din care ai fãcut
rãchia. Legãtura dintre om ºi cele din jur este încã personalã. Cã
aºa este am vãzut într-o discuþie între prietenul meu Ion Bãnuº ºi
Petrain Duncea. Ion i-a dat în folosinþã lui Petrian o grãdinã cu
pruni. Îi spunea însã sã culeagã prunele doar atunci când sunt
deplin coapte, când cad singure din pom. Îi spunea cã sub nicio
formã sã nu scuture, „batã“ prunii, zicea „dacã prunii sunt bãtuþi
cu prãjina, mie mi se rupe inima“. 

Vara 2007 în Borloveni a fost pentru mine un timp binecuvântat. 
• Revin în Bucureºti. Intrarea în Gara de Nord este întot-

deauna „salutatã“ de imaginea câte unui derbedeu urinând la capã-
tul liniilor iar intrarea în Bucureºti de incorectitudinea taximetriºtilor
din capul peronului. 

• ªederea, de circa o sãptãmânã, în Bucureºti a fost prilej
de hoinãrealã în oraº. Am fãcut un drum la Breaza unde, în decor
periferic, copilul Matei conduce ºi supravegheazã conflagraþii inter-
galactice, ºi la Braºov. Braºovul, un oraº fãrã egal, era, în zona
centralã, efectiv ocupat de grupuri de turiºti israelieni. În garã,
un beþiv îmi spune, „semeni cu un actor, eºti o personalitate“.
Mãgulit prosteºte îi dau cinci lei. A fost un timp de hoinãrealã. O
vreme limitat „aventuroasã“ când ne alãturãm unui alt spaþiu (cãci
spaþii goale sau stare fãrã spaþiu nu existã). În spaþiul de hoinã-
realã sãlãºluiesc ºi pot fi întâlniþi cei cu ocupaþii excentrice, cre-
atorii, „originalii“, trândavii dar ºi declasaþii. Dimineaþa devreme
în parcuri am vãzut „boschetarii“, „jivinele streji nopþii“, determinaþi
deºi istoviþi. Între clãdirile nou ridicate sunt petice de oraº vechi,
cãsuþe care mai au mici grãdini de flori, zarzavaturi ºi viþã de vie,
în poarta lor mai pot fi vãzuþi reprezentanþi ai minoritãþii neabã-
tute, care stãruie. (Aºa era o bãtrânã pe stradã „Puþul lui Zam-
fir“.) Mã întâlnesc cu Liviu Petculescu ºi petrecem clipe folositoare
ºi plãcute. În drum asistãm la o bãtaie în trafic, între un gras scâr-
bos ºi obraznic ºi un vlãjgan corect. Grasul o încaseazã rãu. Un
incident în care „dreptatea“ triumfã imediat ºi fãrã drept de apel. 

• Fac un drum la Cimitirul Belu. Monumentele vechi sunt în
decrepitudine ºi ele au fost asaltate de îmbogãþiþii þigani. Monu-
mentul Cantacuzino, „ramura ªerban Vodã“, este înconjurat de
morminte þigãneºti cu cele mai stupide nume. Dar dezolant este
monumentul „Iulia Hasdeu“, aºa zisul, „mai sedzi putzin“. Acel mo-
nument „spiritist“, ridicat de cãtre B. P. Hasdeu dupã ce mintea
i s-a tulburat prin pierderea fiicei sale, fusese descris admirabil
de cãtre Ionescu-Gion, cronicarul monumentelor bucureºtene. Acum
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toate parafernaliile „spiritiste“ sunt aruncate într-un colþ, mormin-
tele zac pãrãsite iar cavoul a fost „preluat“ de cãtre þigani. Cimi-
tirul Belu este azi o ruºine!

• În aºteptarea trenului care trebuia sã mã ducã de la Braºov
la Bucureºti, pe peronul gãrii din Braºov, o „zãresc“ pe Monica
Hapei, trecutã la cele veºnice cu patru sãptãmâni înainte de dru-
mul meu la Braºov. Era îmbrãcatã cum o zãrisem ultima datã ºi
pãrea neschimbatã, în anume fel pãrea voioasã, la modul „distrat“. 

• În Bucureºti am colindat în zona „curtea veche“, Ciºmigiu,
Antim, parcul Filipescu, zona „Visarion“, Floreasca, Tei, Herestrãu.
Oraºul mi s-a pãrut diferit dar pãstrându-ºi identitatea ºi de fapt
frumuseþea. În acelaºi timp manifestãrile „puterii“ sunt dezgustã-
toare, prin cinism, prin nesimþire. Bucãþi din parcuri publice sunt
„cedate“ unor „neica nimeni“, lângã monumente istorice (cazul Ca-
tedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif“ fiind cel mai flagrant) sunt
înãlþate hidoase „blocuri“ de birouri, micile pãrculeþe stradale dis-
par, case boiereºti sunt lãsate în ruinã, clãdiri superbe sunt „date“
unor derbedei sau asociaþii de derbedei („grupul 22“) etc. Fãrã
îndoialã cã semnul sub care pun oraºul ºi nãdejdea în destinul lui,
este al dragostei fierbinþi ce o port Apãrãtorului sau, Sfântul Dumitru
Basarabov, ale cãrui moaºte sunt în Biserica Patriarhiei ºi cãruia,
ca râvnã ce o port, îi alãtur pe Sfântul Mare Mucenic Ciprian, a
cãrui mânã se pãstreazã la Biserica „Zlãtari“. În aceste Biserici
ºi la aceste moaºte am fost zilnic sã mã închin ºi nu am îndoialã
cã asta a fãcut ca aceastã vacanþã sã treacã sub semnul bunei
cuviinþe ºi a lipsei de alcool. 

• Sandu Galmei, cu a cãrui familie am avut ceasuri plãcute,
mã duce la aeroport. Zborul a trecut fãrã neplãceri, de la Bucureºti
la Amsterdam am stat alãturi de o tânãrã antipaticã, tipul „frigi-
ditatea sa“, ºi de la Amsterdam la Detroit alãturi de un scârbos
„contractor“ (mercenar-criminal) din Irak. La Detroit am fost supus
unui control vamal suplimentar. Dar bucuria revenirii acasã a fost
în fapt încununarea vacanþei mele 2007.

4 septembrie-24 septembrie 2007 

• Am iarãºi anume neplãceri cu auzul. O rãcealã, luatã pe
zborul Amsterdam-Detroit, sfârºeºte prin a - mi „astupa“ urechea
dreaptã. În 24 septembrie merg sã vãd pe doctorul Rebecca
Patrias. 
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• Lucrez la jurnalul „vacanþa româneascã 2007“ ºi în 23
septembrie îl trimit lui Artur Silvestri. A doua zi îi trimit un studiu
/eseu despre Avram Iancu ºi valoarea lui ca model al omului româ-
nesc (înfrânt social ºi biruitor în duh). Câteva zile mai devreme i-am
trimis un alt eseu („Ziditor de Vreme“) în care spuneam cã me-
ritul principal al lui (Artur Silvestri) a fost de a fi alcãtuit conceptele
prin care tradiþia româneascã sã poate fi promovatã la vremea
nouã, de a fi alcãtuit „the common universe of discourse“. Doc-
torul Patrias m-a pus în grijã unui doctor de „nas, gât ºi urechi“
ca sã-mi elimine acumularea de lichid din urechea interioarã. 

• La maºinã am de fãcut o reparaþie minorã, un senzor de
oxigen. Reparaþia o face un mecanic tânãr ºi cu aspect bizar, cre-
deam cã este drogat. Personaj interesant care a trãit ani de zile
în Arizona ºi a colindat toatã þara lucrând la o firmã de polenizare,
care transporta enorme colonii de albine. Îmi spune cã cea mai
gustoasã miere este cea din „avocado“, urmatã de cea din portocale. 

• Contrariul pãcatului nu este virtutea ci credinþa Sfinþilor.
Un principiu poate fi respectat, dar nu iubit. Hristos nu este „prin-
cipiul“ binelui, ci Binele întrupat. Fapt este cã „principiile“ siste-
matizate nu pot mântui. Aceste principii sistematizate sunt „orgoliul
celor smeriþi ºi Sfântul Ignaþie Brancianinov spunea, „odatã mân-
dria luatã drept smerenie, boala este fãrã leac“. Smerenia înseam-
nã iubirea de Dumnezeu ºi conºtiinþa rãspunsului inadecvat dat
de om Iubirii lui Dumnezeu. A-þi „cunoaºte mãsura“ înseamnã a
te micºora pe tine pentru a da lãudã lui Dumnezeu. Toate dorinþele
bune sunt opuse de rezistenþa iraþionalismului, a subconºtientu-
lui, „inimii“, stãpânite de rãu. Acest rãu îndepãrteazã „inima“ omului
de obiectul iubirii. Descentreazã „inima“ de la iubirea de Dumnezeu
spre iubirea atributelor acestei iubiri, spre plãceri. Carisma „ase-
mãnãrii“ este înlocuitã cu magia demonicã a egalitãþii, „veþi fi ca
Dumnezeu“. 

• Prin smerenie omul îºi mãrturiseºte, recunoaºte vina lui
ºi aceasta este atitudinea cavalereascã, de om liber. Nu mai existã
resentiment cãci starea se mutã în Dumnezeu ºi cãtre contem-
plarea lucrãrii Lui. Smerenia este antiteticã egocentrismului ºi do-
rinþei de egalitate care este demonicã. 

• Dupã ce Ierusalimul a fost ocupat de cruciaþi, Daniel din
Cernigov, pelerin în 1106-7, spunea cã Sfântul Foc, în noaptea
Învierii, aprindea doar lumânãrile Dreptmãritorilor nu ºi ale „latinilor“.
În Antiohia a fost primul loc unde au existat, simultan, scaune epis-
copale Dreptmãritoare ºi „latine“. (Tot în Antiohia a fost folosit,
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întâia datã, termenul, creºtin.) Despãrþirea Rãsãritului ºi Apusu-
lui, în 1054, a reprezentat un angajament duhovnicesc ºi o op-
þiune conºtientã în materie de credinþã. 

• În 12 septembrie este ales noul Patriarh al Bisericii Orto-
doxe Române, Mitropolitul Moldovei, Daniel Ciubotea, bãnãþean
din Bara, cunoscut ºi ca „IPS 33“. Este un om relativ tânãr, con-
siderând cultura gerontocraticã a Bisericii Ortodoxe Române, de
57 de ani. Are excelente credenþiale scolastice. Ceea ce îngrijo-
reazã este graba de a accepta mesaje „ecumenisme“. Din fericire
ortodoxia nu este „papism“. În materie de dogmã un Patriarh nu
poate schimba nimic. Chiar ºi în cutumã, obicei, posibilitãþile lui
sunt mici, datã fiind autoritatea enormã ce o are fiecare episcop
al locului. Deci mari schimbãri nu cred sã poatã face ºi nu tre-
buie sã ne aºteptãm doar la rãu. 

• Recitesc „Pe Falezele de Marmurã“ a lui Ernst Junger.
Superbã parabolã despre responsabilitate personalã în vremuri cri-
tice. Apologia fãcutã elitei, care este orice persoanã care îºi asumã
responsabilitatea condiþiei umane, respectul pentru rostul sau ºi
pentru libertatea lui, este una dintre cele mai emoþionante pagini
scrise pe care le-am vãzut. Ernst Junger este unul dintre eroii mei,
poate cel mai iubit. 

• Stãruinþa asupra lucrurilor trecute, introspecþia prea
stãruitoare, sunt dãunãtoare omului ºi îl pot aliena. Sfântul Pavel
spune limpede în Filipeni 3, 14, „uitând cele ce sunt în urma mea,
ºi tinzând spre cele dinainte, alerg la þintã, la rãsplata dumneze-
ieºtii chemãri de sus, întru Hristos Iisus.“

27 septembrie 2007 

• În România asistãm la o adevãratã epidemie de „Coni
Leonida“. Sunt hodorogii pensionari ºi „veteranii de rãzboi“ care
efectiv sugrumã bugetul þãrii ºi trãiesc într-un soi de „socialism“
opresiv. Aceºti paraziþi sunt beneficiari de medicamente ieftine,
spitalizare gratuitã, cãlãtorii pe tren ºi toate mijloacele în comun
quasi gratuite etc. Un adevãrat scandal. Sistemul este opresiv pen-
tru cei care lucreazã ºi sunt supra-impozitaþi pentru a menþine acest
„rai“ al trântorilor. În perfectã consecvenþã de caracter cu „Leoni-
da“ paraziþii se declarã adepþi ai regimurilor de dreapta. De fapt
ei doresc sã beneficieze de foloasele socialiste ºi în plus sã exercite
un soi de dictaturã sângeroasã contra a tot ce este tânãr ºi nou.
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Balastul ºi nefericirea României, în cea mai mare mãsurã, sunt
bãtrânii ei sau, oricum marea majoritate a acestui „seniorat“ care
nu a fost capabil sã înveþe nimica ºi nu este capabil sã uite nimica. 

• Sfântul Ioan Damaschinul spunea ca, „icoana nu este o
reprezentare a vizibilului, ci o apocalipsã, descoperirea a ceea ce
este ascuns.“

2 octombrie 2007 

• În 29 Septembrie mergem la Pittsburgh sã îi vedem pe
Andrei ºi Evelyn. Cãlãtorim cu bine, deºi facem mari ocoluri pen-
tru a intra în oraº. Este peisaj de toamnã timpurie, luminã cer-
nutã ºi blândã, cãldurã domoalã. Frunzele sunt multicolore ºi încep
sã cadã. Andrei ºi Evelyn sunt voioºi ºi în casa lor este ordine,
cãldurã ºi curãþenie tonicã. Îºi cautã poziþii definitive, anul asta amân-
doi terminã stagiatura. În chip înþelept, în negocierea aranjamentelor
cer sã aibã ºase sãptãmâni de vacanþã anual. Ne plimbãm prin
oraº ºi mergem la un splendid concert de muzicã barocã timpurie.
Concertul se þine în sãrãcãciosul auditoriu al Episcopiei Romano-
Catolice. Artiºtii sunt minunaþi, în mãiestria ºi modestia lor. 

• Folosirea, de cãtre acelaºi autor, a unor teme anterior dez-
voltate (tot de cãtre el) se numeºte „canibalism“. 

3 octombrie 2007 

• Pregãtesc un articol/comentariu despre „Balada lui John
Henry“, mit creator al Statelor Unite, încercarea „omului“ de a
înfrânge sistemul închinãtor la gologãni. 

• Boris ºi Gelb, feciorii lui Vladimir Monomahul (1113-25)
au ales sã fie uciºi de cãtre trimiºii fratelui mai mic, Sviatopulk,
decât sã verse sânge. Au fost canonizaþi ca „Purtãtori de Patimi“.
Ei doi inaugureazã în Rusia enorma, incredibila capacitate de sufe-
rinþã dupã chipul lui Hristos. 

• Vorbesc cu Arhiepiscopul Nathaniel despre drumul fãcut
la întronizarea Patriarhului Daniel Ciubotea. Înþelepciunea seninã
ºi neclintita trãire în Ortodoxie a Arhiepiscopului sunt binefãcãtoare
ºi aducãtoare de pace, cãldurã duhovniceascã ºi liniºte. 
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4 octombrie 2007 

• La sfârºitul verii frumuseþea devine copleºitoare. Frunzele
se întunecã la culoare ºi capãtã contur precis, se decupeazã ºi
individualizeazã. 

5 octombrie 2007 

• Doctorul Weimert mã informeazã cã acumularea de lichid
în urechea dreaptã este minorã. Mã sfãtuieºte sã mai aºtept douã
sãptãmâni. 

• Mã agit cu reînnoirea paºaportului românesc care, funda-
mental, îmi este inutil. Birocraþia este în enormã creºtere ºi enor-
mã recâºtigare a cãilor „socialiste“. 

Birocraþia nu are legãturã cu ideologia, se dezvoltã din sine
ºi este rezultatul importanþei datã „puterii centrale“. Un monstru
sinistru. 

• Este necesar ca cei porniþi pe cale creºterii duhovniceºti
sã se opunã din toate puterile „apariþiilor“. „Apariþiile“ sunt lucruri
periculoase. Cele trimise ºi lãsate de Dumnezeu nu pot fi însã
„opuse“. 

• Neputinþa pocãinþei este semnul cumplitei stãri a „nesimþirii
inimii împietrite“. 

• România fripturistã prezintã comunismul cã „antisemitism“.
Un scandal ºi un dezmãþ! 

8 octombrie 2007 

• Ortodoxia a fost ºi rãmâne o credinþã „popularã“, a nea-
murilor (fiecare în parte). Trupul local cuprinde în una credinþa ºi
civilizaþia. Cã aºa este ne-o dovedeºte acþiunea de misionarizare
dusã încã din veacul al XIII-lea între triburile siberiene de cãtre Bise-
rica Rusã. Misionarizarea s-a fãcut, dupã pilda Sfinþiilor Cyril ºi
Metodiu, în limba bãºtinaºilor iar Sfântul ªtefan din Perm, în vea-
cul al XIV-lea traducea scripturile în limbile siberiene ºi folosea pen-
tru scriere runele locale. 

9 octombrie 2007 

• Lucrez pentru Buletinul Octombrie-Decembrie 2007,
selectez materialele, pregãtesc paginaþia ºi ilustraþia etc. 
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• Tot mai frecvent este pomenitã dezvãluirea de „complo-
turi“ teroriste. Foarte periculos îmi pare cã ajung a fi considerate
„comploturi“ înscenãri, provocãri, ale organelor de supraveghere
tot mai numeroase. De aici pânã la procese ºi înscenãri flagrante
nu mai este decât un pas. Este necesar ca tot omul sã se fereascã
de provocatori. 

• În condiþiile declinului evident al Bisericii Romano-Catolice,
„Papa“ (Episcopul Romei) îºi pierde vremea organizând conferinþe
în care se vorbeºte despre „pericolul“ reapariþiei anti-semitismu-
lui. Aceasta este tot o provocare! 

10 octombrie 2007 

• Sunt nouãzeci ºi nouã de ani de la naºterea tatãlui meu.
Dumnezeu sã îl ierte ºi odihneascã în pace! 

• În „Meridianul Românesc“ este publicat, ca „opinie“, arti-
colul meu în care îmi exprimam admiraþia pentru lucrarea lui Artur
Silvestri pentru pãstrarea tradiþiei româneºti în aceºti ani ai ispitei
globaliste. 

• La magazinul Maijer am o convorbire tonicã. Un bãtrân
viguros, aflu cã are peste ºaptezeci de ani, îmi spune cã a avut
douã operaþii de reconstrucþie a coloanei vertebrale. Aceste ope-
raþii nu îl opresc sã continue sã lucreze ºi sã etaleze un optimism
tonic. Acest om reprezintã un contrast benefic faþã de vãicãreala
celor „pensionaþi“ ºi reduºi la starea de paraziþi patetici, de la
45 de ani. 

11 octombrie 2007 

• Împreunã cu Diaconul David Oancea întocmesc macheta
numãrului Octombrie-Decembrie 2007 al „Buletinului Informativ“.
Un numãr dedicat personalitãþii culturii româno-americane. 

• „Uscãturile“ din pãdure au rostul lor. Prin ºi pentru aseme-
nea cazuri se aratã ºi este cu putinþã mila. 

• Avem o singurã bucurie, Iisus Hristos ºi o singurã nãdejde,
rugãciunea ºi ajutorul Preacuratei Maicii Sale ºi a Sfinþilor Lui. 

• În momentul de faþã cei care confruntã globalismul sata-
nic nu mai au acces la forme eroice de mãrturisire, ei sunt supuºi
permanenþei ºi necruþãtoarei presiuni sociale.
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12 octombrie 2007 

• Deranjamentul meu auditiv (lichid în canalul eustachian) con-
tinuã. Aceastã dificultate îmi aratã cã volumul comunicãrii dintre
oameni este condiþionat biologic. Emfazele; vorbitul în ºoaptã, vor-
bitul rãstit, zbieratul etc., sunt zonele în care intervine condiþia
socialã ºi starea afectivã. 

• „Naþionalismul“ ortodox, corupþia din conducerea trupurilor
ortodoxe sunt subproduse al stãpânirii otomane. În concepþia lor
rudimentarã, otomanii au suprapus ºi pus în una credinþa ºi pe
credincioºi, creând „Rum millet“. În acest chip ortodoxia ºi helenis-
mul au ajuns sã fie una ºi apoi, prin aculturaþie, s-a ajuns la „naþion-
alismul“ ortodox, care în Bizanþ nu existã. În acelaºi timp, datoritã
împrejurãri cã la otomani Episcopul era ºi „etnarh“, „Rum basha“,
s-a ajuns la corupþia din administraþia bisericeascã. 

15 octombrie 2007 

• Actele trimise la Consulatul românesc din Chicago îmi sunt
înapoiate ca „insuficiente“. Îmi sunt cerute copii dupã „originalele“
certificatelor de naºtere ºi cãsãtorie, reþinute la timpul sãu de cãtre
administraþia comunistã. Trebuie sã solicit duplicate, tot prin con-
sulat ºi la preþ aspru. Birocraþia a redevenit agresivã ºi cu neputinþã
de controlat, abuzivã. Reînnoirea paºaportului românesc, pentru
mine având strict valoare afectivã, este un coºmar repetitiv. 

• Aflu detalii despre industria adopþiilor de copii. Existã reþele
specializate ºi care folosesc psihologi pentru a condiþiona mental
pe bieþii copii. Sunt folosite metodele din închisorile iadului: Piteºti,
Guantanamo etc. 

• Eusebius spune cã martirii creºtini nu erau trataþi sub inci-
denþa legilor civile ci ca duºmani de rãzboi. Exact la fel se pro-
cedeazã cu cei declaraþi „teroriºti“. 

16 octombrie 2007 

• În momentul de faþã ortodoxia este sub atac. În chip nece-
sar ea trebuie sã adopte o strategie defensivã, de apãrare, al cãrei
þel minimal ar trebui sã fie pãstrarea comorilor moºtenite din tre-
cut, a tradiþiei. În vorbele Sfântului Pavel, „...pãzeºte ceea ce þi s-a
încredinþat, depãrtându-te de vorbele deºarte ºi lumeºti ºi de
împotrivirile ºtiinþei mincinoase.“ (I Timotei, 6, 20). Probabil cã influ-
enþele deformatoare nu vor putea fi evitate. Dar cei de bunã cre-
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dinþã nu vor putea fi amãgiþi pânã a tãgãdui tradiþia ºi credinþa
pravoslavnicã. 

17 octombrie 2007 

• Toamna la „Vatrã“ este de departe cel mai frumos anotimp,
o vreme glorioasã. De la începutul lui septembrie cãldura începe
sã fie domoalã ºi blândã, lumina este blajinã ºi strecuratã, colori-
tul vegetaþiei este ameþitor ºi repede schimbãtor. Scurte perioade
de cãldurã fierbinte nu fac decât sã prelungeascã toamna pânã
spre începutul lui decembrie. Între aceste perioade, cea mai tenace
este la începutul lui noiembrie, „vara indianã“, corespunzând vremii
numite în pãmântul românesc „Vara Arhanghelilor“ sau „Vara lui
Mihoi“. Dupã jumãtatea lui octombrie încep sã fie zile de burniþã
ori ploaie ºi zile de ceaþã, uneori atât de deasã încât este aido-
ma cufundãrii în nor. Mirosul frunzelor arse dã parfum specific
zilelor. Lumina scãzutã ºi negura îndeamnã la vis ºi contemplaþie.
Liniºtea este profundã. 

• Mila, fiind fãcutã cu inima, este întotdeauna mai de folos
celui care o face. Ea sensibilizeazã ºi aratã celui care o face cã
stã însuºi sub milã. Mila pentru trebuinþele trupului este revãrsatã
asupra tuturor dar, pentru înclinarea voii, cel vrednic se bucurã
de mai multã cinste decât cel nevrednic. 

• În 1906, preºedintele Theodore Roosevelt spunea, „Nimeni
nu poate sã participe la torturarea unei fiinþe umane fãrã ca pro-
pria lui condiþie moralã sã nu fie înjositã pentru totdeauna.“

19 octombrie 2007 

• Ieri am fost la Doctorul Weimert care mi-a scos excesul
de lichid (mucozitãþi întãrite) din urechea dreaptã. Procedura este
simplã; o micã seringã trece prin timpan ºi apoi cavitatea este
„vidatã“. Iniþial este o durere ascuþitã de scurtã duratã ºi apoi sen-
zaþia expunerii la zgomot mare. Aparent „canalul lui Eustache“ din
urechea dreapta îmi este defect ºi în stare de „stres“ (rãcealã),
lichidul se acumuleazã în exces ºi se solidificã. 

• Foarte mulþi „înþelepþi“ ºi auto-declaraþi „prezicãtori“ vorbesc
despre declinul unor populaþii etc. În speþã este oferit cazul Rusiei,
Europei ºi României. Aceste „predicþii“ se întemeiazã pe analiza
unor perioade foarte scurte ºi foarte prost înþelese. Mai rãu, aces-
te perioade ºi înþelegerea lor sunt considerate stãri fixe ºi obli-
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gatorii ºi sunt proiectate în viitor. Spre exemplu situaþia din Estul
Europei din deceniul nouã al veacului al douãzecilea este conside-
ratã eºantion reprezentativ, „model“. Aceºti prezicãtori de nimica
sunt niºte proºti. Ultimul lucru de care ar avea nevoie teritoriile
amintite ar fi suprapopularea. De fapt neamurile acþioneazã înþelept.
În unele pãrþi numãrul populaþiei este þinut coborât iar în alte pãrþi,
þãrile arabe ºi africane, populaþia creºte enorm cãci acolo se prac-
ticã genocidul, în þãrile africane, prin boala AIDS ºi în þãrile arabe
prin rãzboiul de exterminare. 

• Existã vise în care persoanele ne apar în înfãþiºarea lor
veºnicã, în trupul lor duhovnicesc. Aceste vise întotdeauna ne artã
cât de fãrã rost ºi cât de dãunãtoare sunt certurile, mândria, ambi-
þiile, invidia ºi fãþãrnicia. 

22 octombrie 2007 

• Aflu despre trecerea la cele veºnice a marelui bas-bariton
David Ohanesian. Unul dintre cei mai buni cântãreþi ºi artiºti pe
care l-a avut realmente glorioasa Operã Românã. 

• Conceptele cu care opereazã oamenii, noþiunile de bazã
în reprezentarea lor fizicã, se alcãtuiesc foarte timpuriu, cred, în
primii zece ani ai vieþii, asemenea ºi permanentele afective. În aces-
te împrejurãri „conflictele“ noastre privesc adesea stãri care nu
mai au legãturã cu lumea imediatã. În aceste condiþii este limpede
cã trãim într-o comunitate ºi comuniune care se întemeiazã pe
veºnicie ºi deci toleranþa bazatã pe iubire este o necesitate vitalã,
o cerinþã de supravieþuire. 

• Aventurile militare ale SUA sunt tot mai dãunãtoare pen-
tru ele însele. 

23 octombrie 2007 

• Acum câteva zile am avut o ciudatã întâmplare, tulburã-
toare, cu un ºarpe. Zilele calde, aproape de varã, au fãcut ca rit-
mul toamnei sã fie lent ºi, tot lentã, miºcarea animalelor spre iarnã.
Lângã poarta complexului „Vatra“, care dã spre drum, am gãsit
un ºarpe mare, lung de circa un metru, negru ºi cu pântecele
galben, care s-a ridicat îndatã în poziþie de atac. L-am lovit cu un
bãþ solid ºi l-am lãsat ca mort. Dupã câteva ceasuri, în jurul lui,
era o viermuialã de ºerpi, poate trei sau patru. Seara, când am
închis poarta nu mai era nici urmã de ºarpe. Cred cã mulþimea
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ºerpilor era în ajutorul celui lovit pe care l-au salvat sau dus în
sanctuarul lor. Cred cã este o învãþãturã ºi îndemn spre purtare
de grijã cu toate vietãþile, animale sau plante. 

• Starea de rugãciune ar trebui sã o avem în tot locul. Chiar
amintirea de Dumnezeu este rugãciune. În acelaºi timp pentru rugã-
ciune este nevoie de efort permanent ºi stãruinþã. „Împãrãþia lui
Dumnezeu se ia prin violenþã“, iar rugãciunea trebuie sã cuprindã
tot ce ne înconjoarã, ceea ce iubim ºi ceea ce nu iubim. Cu enor-
mã veneraþie citeazã Pavel Evdokimov vorbele Patriarhului Iusinian
din 1953 „rugaþi-vã pentru cei care nu ºtiu, nu vor ºi mai ales
pentru cei care nu s-au rugat niciodatã“. 

23 octombrie 2007 

• Mã gândesc cã strãbunica mea maternã a avut ºi are un
rol special în familia mea. Fiica învãþãtorului Nicolae Iovãnescu din
Marga, valea Bistrei, Sylvia s-a mãritat cu tânãrul preot Pavel
Boldea, a nãscut un fecior, Romulus (bunicul meu matern, „Taica“)
ºi apoi a fost rãpusã de tuberculozã galopantã. O fatã fecioarã
care a nãscut un fiu ºi apoi a plecat din lumea asta. Poate rugã-
ciunile ei ajutã ºi au ajutat casa Boldea. 

• Atunci când necontenit ne justificãm ºi nu admitem greºelile
sau putinþa de a greºi facem voia diavolilor, ne supunem lor ºi lucrãm
pentru ei. 

• În sudul Californiei sunt incendii colosale. Peste cinci sute
de mii de oameni sunt evacuaþi. Aceste dezastre ar trebui sã miºte
conºtiinþa ºi inima neamului american. 

26 octombrie 2007 

• Tânãrul Brian, care lucreazã pentru compania „Applegate“
ce are în grijã sistemul de încãlzire ºi aer condiþionat al Centru-
lui, îmi spune cã are probleme în cãsãtorie. Cãsãtorit foarte tânãr,
la cei treizeci ºi ºase de ani pe care îi are descoperã cã este îndrã-
gostit. Mai descoperã cã doreºte copii. Îl sfãtuiesc sã aºtepte câtã-
va vreme ºi apoi sã se încreadã în instinctele ºi conºtiinþa lui. Brian
este membru al „Martorilor lui Iehova“ ºi are în el o dimensiune
religioasã. 

• Alcãtuiesc un scurt eseu în care arãt neghiobia celor care
propovãduiesc „superioritatea“ necondiþionatã a „apusului“ ºi „nece-
sitatea de a renunþa la Legea Româneascã. Aceastã propovãduire
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pleacã de la un criteriu fals. Considerã cã „superioritatea“ este
rezultatul volumului de tehnicitate. Nimic mai fals. Nivelul tehnic
este cel care este mai lesne schimbãtor. Dimensiunea unei civi-
lizaþii, „superioritatea“ ei, se poate judeca doar dupã respectul arã-
tat valorilor veºnice ºi mai cu seamã vieþii, într-un cuvânt volumu-
lui de „omenie“ aºa cum este ea înþeleasã româneºte. Din acest
punct de vedere este limpede cã „rãsãritul“ este mult peste tot
ceea ce este numit „apus“. Eseul îl trimit lui Artur Silvestri ºi apoi
la mai multe publicaþii din Statele Unite ºi România. 

• Isteria rãzboinicã devine din nou stridentã în Statele Unite.
Din motive de oportunism politic ºi ca urmare a captivitãþii actualei
administraþii faþã de cele mai extremiste cercuri ovreieºti proba-
bil cã Iran-ul va fi atacat. De fapt toate marile imperii trebuie sã
se termine ºi cu cât mai repede cu atâta mai bine. Statele Unite
nu vor dispare, dar va dispare anormala, monstruoasa, stare de
„unipolaritate“ mondialã. 

29 octombrie 2007 

• Nespus de frumoase zile de toamnã. Unele clipe par efec-
tiv artificioase, o frumuseþe care pare a fi cu neputinþã. Compar
mereu „Vatra“ cu Borloveniul. O comparaþie cu conotaþii afective,
tot mai competitivã. 

• Primesc superbe mesaje de la Artur Silvestri plecat în cãlã-
torie europeanã. Întâlnirea cu el rãmâne pentru mine o bucurie
specialã ºi un privilegiu. 

• Înalt Prea Sfinþitul Nicolae al Banatului mã onoreazã cu o
emoþionantã epistolã. Îi rãspund ºi trimit douã eseuri pentru
publicaþii ale Sfintei Mitropolii. Este o binecuvântare cã Banatul are
un asemenea Arhipãstor. 

30 octombrie 2007 

• Vorbesc cu Arhiepiscopul Nathaniel care a lipsit, fiind dus
în vizitaþii pastorale, pentru multã vreme din „Vatrã“. Aratã foarte
bine fizic ºi emanã tãrie, cãldurã ºi tinereþe. Orice convorbire cu
el este ziditoare. 

• Aflu cã Pãrintele James, care a slujit Mãnãstirea Adormirea
Maicii Domnului din Rives Junction, Michigan, are mari necazuri
personale. Un om bun încercat din greu. 
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• Anume agitaþii ºi neplãceri cu mica proprietate din AnnArbor
administratã neglijent de cãtre un personaj haotic. Din nou sen-
timentul stãrii de provizorat. 

• Adesea, mai ales seara, la rugãciunea de searã, mã
încearcã mari regrete pentru lipsa de rãbdare ºi mai ales neînþe-
legerea binefacerilor care ne înconjoarã, toate: oameni, plante,
cer, pãmânt ºi apã. 

• Una dintre cele mai dezgustãtoare figuri politice americane
este Joe Libermann. Dupã ce a avut necuviinþa de a candida pe
lista democratã la Vicepreºedinþia Statelor Unite, acum pozeazã
în „independent“ ºi, aliat cu „republicanii“, propovãduieºte cel mai
deºãnþat ºi mai iresponsabil aventurism militar. Acest personaj si-
nistru, dimpreunã cu alþi eiusdem farinae, Perlles, Podhoretz,
întãresc cele mai vitriolice stereotipuri despre ovrei. (La fel cum
în România o fac derbedeii Vladimir „Tismeneanu“ ºi, un alt „deja“
Vladimir Socor, fecior al autorului „imnului“ Republicii Populare
Române.) 

31 octombrie 2007 

• Ieri în Rusia au fost comemorate victimele crimelor sta-
liniste. Principala ceremonie a avut loc la Butovo, lângã Mosco-
va, în prezenþa Patriarhului Alexey al II-lea ºi a Preºedintelui Vladimir
Putin. Preºedintele Rusiei a spus cã ceea ce s-a întâmplat sub
comunism dovedeºte cât de periculoase sunt ideile atrãgãtoare
dar fãrã acoperire, care ignorã valorile veºnice ºi mai ales viaþa.
Diferenþa dintre preºedintele Rusiei ºi paiaþa Traian Bãsescu este
de categorie. 

• În Michigan Center, tineri fãrã cãpãtâi se „distreazã“ arun-
când bolovani, de pe poduri, pe autostradã. Evident, acestea sunt
încercãri de crimã. Dezaxarea criminalã devine înspãimântãtoare. 

• Dimineaþã, luminatã de rãsãrit, o scarã rãzãmatã de clãdi-
rea Centrului, între pomii cu frunze multicolore, de toamnã, cãpãtã
o dimensiune simbolicã ºi o frumuseþe absolut cutremurãtoare. 

1 noiembrie 2007 

• Vrednicul profesor Pavel Panduru, directorul ºcolii din
Prigor, mã informeazã cã s-a ajuns la o hotãrâre în privinþa aºezãrii
unei plãci comemorative „in memoriam“ Pavel Boldea pe casa
Boldea din Borloveni. Îi sugerez un text, „în aceastã casã s-a nãs-
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cut ºi a murit Protopopul Militar Pavel Boldea (16 Noiembrie, 1861-
1 Decembrie, 1920), personalitate de seamã a Vãii Almajului ºi
Banatului dedicatã binelui Bisericii, neamului ºi familiei“. Vorbesc
cu Pupu (Ion Bârsan, soþul Otiliei) ºi cãdem de acord asupra deta-
liilor, forma plãcii, materialul ºi aºezarea ei (lângã intrarea în casã).
Tot de acord cãdem ca „Uicã Cori“ sã nu aibã amestec sau ocazie
în a-ºi da cu pãrerea în aceastã privinþã. 

• Primesc copia ultimului numãr al gazetei „Vestea“ din Meha-
dia. Un numãr excelent ºi care confirmã vitalitatea Banatului
muntos. Este cuprins ºi un articol al meu despre specificul Bana-
tului. Trimit o scrisoare de suport ºi un mic text („Prostia ca Vir-
tute“), împotriva „globalizãrii“. 

2 noiembrie 2007 

• În numãrul din 1 noiembrie al gazetei „România Liberã“
din Bucureºti apar comentarii ºi „cugetãri ale lui Horia Roman
Patapievici-Animalul, unul dintre capii „elitei de mahala“, slugã a
actualei stãpâniri. HRP exprimã panica celor pe care îi reprezin-
tã faþã de confruntarea tot mai directã ºi mai usturãtoare ce o
primesc din partea „tradiþionaliºtilor“. Disperat, „Animalul“ încearcã
o diversiune. Cautã sã spunã cã de fapt „schimbãrile“ sunt esenþa
„tradiþiei“ ºi cã cei care se declarã tradiþionaliºti trãdeazã „modelul“
(!?) ºi slujesc pe necuratul. (O foarte penibilã calomnie ºi diversi-
une de doi bani.) În realitate „Animalul“ este un prost. El nu pri-
cepe cã „tradiþia“ înseamnã viaþã în duh ºi exprimare creatoare
ºi mereu originalã, a modelului prim ºi asta în timpul istoric. Au-
tenticitatea „tradiþiei“ este confirmatã exact de loialitatea faþã de
model ºi de împrejurarea cã ea este întotdeauna consecventã cu
sine, nu are contradicþii. Tradiþia nu este o formã, ci trãirea vie
a fondului.

5 noiembrie 2007 

• Mare agitaþie ºi „proteste“ împotriva filmului rusesc „1612“,
care trateazã sfârºitul „anilor tulburi“, vremea lui Boris Godunov
ºi a ocupaþiei polono-lituaniene-germane. Amintirea împrejurãrii cã
Rusia a reuºit în trecut sã îºi revinã din catastrofe istorice enerveazã
pe degeneraþii stãpâni ai zilei. Din fericire „jupânii“ nu pot face nimic. 
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6 noiembrie 2007 

• Ieri noapte a fost prima întrerupere de curent mai mare,
circa cinci ceasuri. Sentimentul de neputinþã, dependenþã este opre-
siv. Nu funcþioneazã cãldura, apa, lumina. Cauza pare a fi fost un
vânt slãbãnog. Infrastructurile americane sunt tot mai sobolãnite.
Nici nu este de mirare socotind cã circa 40% din avuþia þãrii este
risipitã pentru rãzboi. 

• O vizitã la un magazin pentru sãraci, „Dollar Store“, este
tulburãtoare. Sunt oameni sãraci, de la femei enorme (nu vorbim
aici de lipsã de siluetã, ci de 130-140kg. la un metru ºaizeci
înãlþime!), fete tinere cu feþe pierdute, bãrbaþi covârºiþi sau alþii
care poartã imitaþii de bijuterii. Între produse abundã mâncarea
nesãnãtoasã, „junk food“. Maºinile din lotul de parcare sunt fie rable,
fie maºini noi care vor fi foarte curând confiscate de bãnci. Dar
magazinul are spre vânzare sumedenie de butaforii „patriotice“.
Mediu bun de recrutare a soldaþilor ºi torþionarilor. Magazinul este
emblematic pentru o populaþie fãrã reper moral. 

7 noiembrie 2007 

• Poate mânat de amintiri subconºtiente caut muzica unor
marºuri militare sovietice ºi ruseºti. Îmi pare fãrã îndoialã cã mu-
zica militarã cea mai frumoasã este cea ruseascã ºi cea germanã.
Dar muzica ruseascã este mai puternicã, mai emoþionantã,
copleºitoare. 

• „Justificãrile“ oamenilor foarte bãtrâni, pledoariile lor, nu
mai sunt luate în seamã. Este consecinþa împrejurãrii cã ceea ce
ei au fãcut este evident, pledoariile nu îºi mai au rostul. Este starea
care vesteºte „Înfricoºãtoarea Judecatã“, unde toate vor fi pe faþã,
„argumentele“ nu vor mai avea rost, singurã Mila lui Dumnezeu
va mai fi. 

8 noiembrie 2007 

• Larissa primeºte doriri de bine de ziua numelui (Gabriela),
de la Pupu ºi sora ei. 

• Un simptom al eºecului „globalizãrii“ îl reprezintã haosul
produs de lucrãtorii ºi derbedeii români în Italia. Cei ajunºi în Italia
sunt lumpenproletariat, „navetiºtii“ veacului al XXI-lea — ei au toate
tarele navetiºtilor dar în plus violenþa — o altã trãsãturã care þine
de esenþã „globalismului“ ºi care trãsãturã, violentã, va evolua ire-
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versibil spre canibalism. Exportul problemelor sociale ºi etnice în
altã þarã nu rezolvã nimic. Nici pentru þara „exportatoare“ nici pen-
tru cea care importã. Italia a crezut cã poate avea mânã de lucru
ieftinã ºi sclavi „nevãzuþi“, care sã facã muncã „murdarã“ dar care
sã fie ignoraþi social. România a crezut cã poate sã exporte ºoma-
jul ºi þigãnia. 

• În Statele Unite coeziunea naþionalã este datã de starea
economicã. Deteriorarea dramaticã a condiþiei economice duce
la schimbãri „revoluþionare“. Aºa a fost în 1933 ºi probabil cã aºa
va fi foarte curând. Cãci economia este mult „sobolãnitã“, dato-
ria publicã este obscenã ºi moneda, „atotputernicul dolar“, se
prãvãleºte (se prãbuºeºte, „ca mieii lui Alexandra“). Þara se va
reinventa. Dar este nevoie de oameni politici cu minimala înþelegere
a lui Franklin Delano Roosevelt. Cu cât reinventarea va fi amânatã
cu atâta criza se va accentua ºi cu ea va apare pericolul unei re-
voluþii sângeroase. 

12 noiembrie 2007 

• Am alcãtuit o notã adiþionalã sub semnul „Horia Roman
Patapievici este un prost“. Neghiobiile acestui personaj dubios
despre „tradiþie“ sunt un scandal. Nu înþelege nimic ºi cautã sã
înºele. „Tradiþia“ este trãirea în timp istoric a modelului existenþial.
Înnoirile sunt permanente, dar ele sunt autentice doar în mãsurã
în care nu contrazic modelul. HRP insinueazã cã schimbãrile tre-
buie acceptate oricum deci, direct ºi indirect, promoveazã dis-
trugerea modelului. El este nu numai prost ci ºi necinstit sufleteºte. 

• În vreme ce pregãtesc expedierea Buletinului de Iarnã ºi
a apelului anual de ajutor financiar, ascult opere. Dintre operele
lui Verdi cred cã cea mai emoþionantã ºi deci mai „bunã“, este
Rigoletto. Este opera lui Verdi cea mai completã ºi bogatã în expri-
mare emoþionalã, de la râs la plâns. Ascultarea mã duce cu gân-
dul la vremea copilãriei când frecventam fanatic opera românã.
Îmi revin în minte fanaticii (aficionados) de atunci: Doamna Zaharia,
Colonelul Rozeanu, Doamna Constantinescu (care s-a ºi sinucis). 

• Profesorul Pavel Pânduru mã informeazã cã ceremonia în
memoriam Pavel Boldea va fi în 30 noiembrie. Vorbesc cu el la
telefon ºi cãdem de acord asupra detaliilor. Îi trimit ºi o comuni-
care, „Un loc“, în care vorbesc despre þara Almajului ºi „globa-
lism“. El însuºi, Pavel Panduru, va prezenta scrierile mele. 
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13 noiembrie 2007 

• Omul obsedat cu „timpul“ istoric trãieºte vremea ce îi este
datã schizoid. El preamãreºte ce nu ºtie, cãci este veºnic rupt
între reveria unui trecut, cel mai adesea, irelevant, ºi a unui viitor,
despre care nu ºtie nimic. Un asemenea om cade pradã disperãrii,
invidiei, nepurtãrii de grijã etc. În fapt singura clipã care are impor-
tanþã este prezentul trãit cu atenþie, trezvie, recunoscând cu dreap-
tã socotinþã pe Hristos în semenii noºtri. 

• Traduc, în englezã, pentru pãrintele Gheorghe Naghi din
California un text despre poezia românã creºtinã. 

14 noiembrie 2007 

• La magazinul Maijer întâlnesc pe frizerul Ron, acuma pen-
sionar. Un om admirabil care mã întreabã despre Andrei ºi Larissa.
Un om care ºtie sã vorbeascã atât cât trebuie ºi mereu cu rost. 

• La sugestia lui Larissa mã hotãrãsc sã merg în România
pentru a participa la serbarea memorialã Pavel Boldea. Ar urma
sã plec în 26 noiembrie ºi sã revin în 8 decembrie.

16 noiembrie 2007 

• Mã agit, probabil disproporþionat, în jurul drumului la Borlo-
veni. Dau numeroase telefoane în România. Vorbesc cu profesorul
Panduru aranjând detalii ale ceremoniei. Trimit scrisori, solicitând
exprimarea simpatiei, Înalt Prea Sfinþitului Nicolae al Banatului ºi
profesorului Artur Silvestri. Întocmesc un scurt material despre
importanþa ºi semnificaþia ceremoniei; afirmarea identitãþii „locu-
lui“ în mijlocul dezmãþului „globalist“. 

• La restaurantul „Red Lobster“ avem cina cu admirabilii Jack
(Hagop) Dekasian, profesor la Jackson Community College, ºi cu
soþia sa, Aida, neurolog la Jackson „Foot Hospital“. Sunt armeni
din Liban, educaþi în Franþa, oameni admirabili la toate modurile. 

19 noiembrie 2007 

• Dezamãgit de comentarii trunchiate în jurul volumului
„Trepte“. Comentarii fãcute de cei care nu l-au citit. (Între ele „strãlu-
ceºte“ cea a unui „popã“, cu educaþie mai mult decât aproxima-
tivã ºi cu credenþiale mentale penibile. Comentariul este dezgustã-
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tor, în formã ºi fond, la limita înjurãturilor directe, emanaþia unui
troglodit.) 

• Vorbesc cu Aurel Sergiu Marinescu autorul monumentalei
lucrãri dedicate istoriei exilului românesc în opt volume. Îi fãgãdu-
iesc trimiterea „câtorva gânduri“. 

20 noiembrie 2007 

• Cred cã problemele Centrului izvorãsc din izolare. Este nece-
sar ca oameni noi, din toate grupurile româno-americane (adicã
americani având originea în spaþiul cultural românesc, nu obliga-
toriu „etnici“ români) ºi reprezentanþi ai comunitãþi locale (Jackson)
sã fie atraºi în a colabora. 

• Aflu cã pentru comemorarea din Borloveni se fac remar-
cabile pregãtiri. 

21 noiembrie 2007 

• Foarte adesea suntem „pedepsiþi“ ºi obligaþi sã ne vedem
condiþia, sã ne „umilim“, sub „vini“ pe care nu le avem. Este semn
cã întotdeauna ar trebui sã fim smeriþi ºi umili, plini de trezvie. 

• Publicaþii ad-hoc ale pãrintelui Todeasa seamãnã în stil ºi
limbã, pânã la identitate, cu gazetele româneºti ardealo-banatice
de la sfârºitul veacului al XIX-lea ºi începutul celui de al XX-lea.
Este dovada cã în realitate „intriga“, cãreia îi acordãm o aseme-
nea importanþã disproporþionatã, nu este decât un pretext ca vorba,
cuvântul frumos, sã se poatã întrupa. 

12 decembrie 2007 

• Am fost la Borloveni pentru ceremonia de amintire a
strãbunicului Pavel Boldea. Am mers cu Pupu, Otilia, Pavel (bãiat
tare bun ºi blând, ajutãtor). Ceremonia a fost superbã, cu discur-
suri, comunicãri de þinutã ºi o masã, de post, grozavã. Admirabili
ºi emoþionanþi prietenii Iuliana, Ion Bãnuº ºi atâþia alþii. Profesorii
Pavel Panduru, Iosif Bãcilã fãrã pereche. Din pãcate am avut o
noua crizã alcoolicã. Ea m-a lãsat dãrâmat ºi zdrobit psihologic.
În tot acest timp am reuºit totuºi sã mã reconciliez cu Mariana
ºi Dan. Beba s-a purtat frumos ºi la fel Doamna Maria Stoian (om
de mare suflet). Au fost bune. Larissa era cumplit de îngrijoratã
ºi a trebuit sã revin acasã, sã o vãd, ca sã înþeleg, dupã patru-
zeci de ani, cum este. Mare cretin! Pe drum am cãlãtorit alãturi
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de o tânãrã nevastã revenind în Canada; curatã, calmã, cuminte
la minte. 

• La Centru aflu mult lucru, pe care îl isprãvesc în trei zile.
În acelaºi timp continuã agitaþia în jurul volumului „Trepte“. Ceea
ce mã iritã este împrejurarea cã acel volum este parte din viaþa
mea intimã. În plus cei care îl comenteazã nu l-au citit. 

• În toatã aceastã agitaþie enorm ajutor moral am primit de
la Artur Silvestri ºi de la Aurel Cojocaru. 

13 decembrie 2007 

• Vãd o imagine de la o demonstraþie care contestã riguro-
zitatea democraticã a alegerilor ce au avut loc în Rusia ºi s-au
sfârºit într-o victorie totalã a lui Putin. Între demonstranþi, o bãtrânã
cu figurã acrã þinând un portret al lui Stalin. Includerea lui Stalin
în demonstraþii „democratice“ nu poate fi decât dubioasã. 

14 decembrie 2007 

• Andrei mã cheamã la ordine drastic. Îmi atrage atenþia
cã risc sã îmi distrug ce a mai rãmas din viaþa mea în mod ireme-
diabil, în caz cã aº pleca intempestiv din „Vatrã“ ºi de la Centru. 

• Am vise lung ºi chinuitoare cu drumuri în tren, rãtãciri în
cartiere dubioase populate de negri, situaþii de pierdere. 

17 decembrie 2007 

• Agitaþia interioarã continuã deºi se potoleºte. În 14 decem-
brie vorbesc cu Episcopul Irineu ºi aflãm cale de aplanare. 

• Informez prompt pe Arhiepiscopul Nathaniel ºi pe Diaconul
David Oancea. Apoi vorbesc cu ei ºi din nou le explic situaþia ºi în
special cã scrierea „Trepte“ este parte din viaþa mea privatã, fãrã
legãturã cu acest Centru. 

• Mã ajutã mult revederea ciclului „The Lord of the Rings“.
Film eminent.

18 decembrie 2007 

• Mã trezesc cu mintea limpede ºi calmã. Adun material pen-
tru un articol despre „Vatrã“. 

• Mergem la magazinul caldeu „Mike“ ºi facem cumpãrãturi
de salamuri ºi brânzeturi foarte bune, balcano-central europene. 
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• Primesc o emoþionantã carte de Crãciun de la Traian Lascu.
Am greºit mult faþã de el ºi îmi pare sincer rãu. 

• Agitaþia mea interioarã se liniºteºte dar rãmân cu mare
amãrãciune privind relaþia cu cei din jur. 

20 decembrie 2007 

• Sfântul Martir Ignaþie Teoforul cel care, dupã Tradiþie, ar
fi fost mângâiat de cãtre Iisus, ºi martirizat sub Traian. 

• Trimit o scrisoare de împãcare lui Traian Lascu în care îi
explic starea mea sufleteascã ºi mentalã. 

• Primesc din Mehadia, prin internet, gazeta „Vestea“ con-
þinând o amplã prezentare a comemorãrii lui Pavel Boldea. Rãspund
la câteva întrebãri puse de cãtre Nicolae Danciu-Petniceanu.
Rãspunsurile vor fi publicate în numãrul urmãtor al gazetei. 

• Apele balneare, „aquae“, sunt numite ºi „ape salutare“. 

20 decembrie 2007 

• Anume necazuri cu acoperiºul care la vreme de iarnã lasã
sã picure apa în camera lui Andrei. Nu existã streaºinã ºi gheaþa
blocheazã scurgerea apei. Trebuie sã înlãtur zãpada de pe acoperiº
ºi sã sparg mici jgheaburi de curgere. 

• Adesea am atacuri de fricã. Frica este semn de credinþã
ºovãielnicã, slabã. În loc sã mulþumim clipei date ºi binefacerilor
imediate, ne chinuim cu gânduri despre un viitor despre care nu
ºtim nimic. Este ispita „de dinainte“, robia cãtre închipuire ºi iluzia. 

24 decembrie 2007 

• Cu Andrei ºi Evelyn vãd pãrþi din filmul „Roma“, epoca Cezar-
Octavian, de la cucerirea Galiei pânã la bãtãlia de la Actium. Film
excelent mai ales în reconstituirea atmosferei, modului de gândire. 

• Cu mult mai lesne este sã dãm sfaturi altora decât nouã.
În relaþia cu „alþii“ scãpam de demonii interiori, ai mândriei, pãrerii
de sine, mâniei. Cei care ne creeazã iluzii, închipuiri, ispite de care
atâta de uºor suntem înºelaþi. 

26 decembrie 2007 

• Singura luminã la acest Crãciun a fost familia mea ºi câþi-
va, mai exact doi, prieteni, Aurel Cojocaru ºi Artur Silvestri. 
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• Sunt conºtient cã ar trebui sã îmi þin firea ºi sã mã com-
port nesimþit. Nu pot. Mai grav nu dau ascultare celor care
(Larissa, Andrei, Aurel Cojocaru, Artur Silvestri) mã sfãtuiesc sã
aºtept cu rãbdare ºi cu încredere. 

27 decembrie 2007 

• Ne pregãtim pentru un drum la Pittsburgh ºi Allentown
(pãrinþii lui Evelyn). Cele câteva zile de „despãrþire“ de „Vatrã“ le
anticipez cu bucurie. Aceste zile vor fi prilej de a pune lucrurile în
perspectivã. 

28 decembrie 2007-8 ianuarie 2008 

• Sunt împreunã cu Larissa, Andrei ºi Evelyn în Pittsburgh
ºi, pentru Noul An, la Allentown, la admirabilii pãrinþi ai lui Evelyn,
L. P. ºi Shing Mai. Oameni calzi, prietenoºi, generoºi. 

• Vãd toate episoadele admirabilei producþii britanice „Roma“. 
• Urmãresc meciuri de box cu Andrei. Cu aceastã ocazie

descopãr faþa hâdã a sistemului „pâine ºi circ“. 
• Agitaþia mea internã continuã. 
• Aflu despre moartea lui Casian Fetea, preot în New York,

ºi serviciile funerare unde s-au arãtat toþi „misionarii“ de la Bucureºti. 
• Îmi pun în ordine poºta sositã în lipsã mea. 

9 ianuarie 2008 

• Primesc copie dupã scrisoarea întocmitã de cãtre „ofiþerii“
Centrului (ai consiliului de administraþie). O scrisoare eminentã!
Acea scrisoare atrage atenþia cã lucrul ºi progresul Centrului se
datoreazã, în bunã mãsurã, activitãþii mele de aproape un sfert
de veac; cã în acel timp am publicat mult în folosul comunitãþii ºi
al Episcopiei Ortodoxe Române; cã sunt un scriitor care are drep-
tul sã îºi exprime liber pãrerile. În privinþa volumului „Trepte“ se
atrage atenþia cã el este o lucrare fãrã legãturã cu Centrul; cã
între Episcopul Auxiliar Irineu ºi mine lucrurile s-au explicat ºi împã-
cat. Iar cu aceasta, comitetul de administrare al Centrului con-
siderã întreaga discuþie despre volumul „Trepte“ închisã. Scrisoarea
este o, cum ziceam, o eminentã lecþie despre libertatea de expri-
mare academicã. Lecþia ce o am de învãþat este de a avea mai
mare încredere în oameni ºi chiar în mine ºi cã, vorbele Sfântu-
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lui Iacob: 1, 19, „omul sã fie grabnic în a asculta ºi zãbavnic în
a grãi“. 

• Cred cã problema care dezbinã cel mai mult comunitatea
ortodoxã româno-americane este împrejurarea cã în interiorul ei
opereazã concepte diferite. Cei „nou veniþi“ sunt fie incapabili, fie
nevoitori, pentru o vreme, sã înþeleagã împrejurarea cã, vrând-
nevrând, vor trebui sã îºi „reinventeze“ identitatea, sã devinã români-
americani sau, pur ºi simplu, americani. Ei continuã sã opereze
cu conceptul de „Bisericã-Stat“ ºi, mai grav, îl confundã cu cel de
„Bisericã-Neam“. Nu înþeleg cã „Neamul“ este o noþiune duhovni-
ceascã, nu politicã ºi încã mai puþin, socio-economicã. Cred de
asemenea cã noþiunea de „Bisericã-Mamã“ este folositã frivol ºi
abuziv ºi cã, tot dupã pãrerea mea, este o noþiune dubioasã. Cine
este „Biserica-Mamã“, cutare trup apãrut în fiinþã acum un veac,
sau Biserica din Ierusalim alcãtuitã prin Pogorârea Duhului Sfânt?
În Lumea Nouã „Biserica“ nu þine de „stat“, þine de oameni. Deci
esenþialã este înþelegerea ºi integrarea în conceptul de „univer-
salitate“, de „sobornosti“, „comuniune“, care înseamnã ºi unitate
în diversitate. În acest concept subordonarea cãtre un trup admi-
nistrativ bisericesc din altã parte a lumii, altul decât local, este o
contradicþie ºi un nonsens, o stare antiteticã. 

10 ianuarie 2008 

• Primesc disproporþionat, neobiºnuit de multe telefoane de
la reprezentantul unor „anumite“ cercuri din New York. Cred cã
acei indivizi sunt roºi de curiozitate, cã au avut parte în intrigã ºi
provocarea „Trepte“. În acelaºi timp este limpede cã „au luat-o în
barbã“. 

• Cina la restaurantul „Red Lobster“ cu Larissa ºi cu Prea-
bunul Pãrinte. Prezenþa lui este întotdeauna caldã ºi ziditoare. Nici
nu trebuie sã spunã ceva, este suficient sã fie prezent. Doamne
fereºte-l ºi fereºte-ne de rãu! 

• În cartea despre Biserica Ortodoxã, Thimothey (Callistos)
Ware spune cã puþine lucruri au pãgubit credenþialele morale ale
ortodoxiei mai mult ca acuza de colaborare cu regimul comunist
în represiunea „Uniþilor“. 

• Conform lui Nicolae Densuºianu izvoarele antice îi numeau
pe pelasgi, populaþia anticã nord dunãreanã, „pii ºi virtuoºi“. 
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11 ianuarie 2008 

• Aflu cã Artur Silvestri a luat asupra sa tipãrirea unei cãrþi
privind comemorarea Protopopului Colonel K. u. K, Pavel Boldea.
Titlul cãrþi este eminent, „Un Prinþ Popular“. Generozitatea ºi înþelep-
ciunea lui Artur Silvestri mã copleºesc. Cartea este mãrturie despre
importanþa „locurilor“ care au fãcut ºi fac cu putinþã viitorul româ-
nesc. 

• Lucrez la un articol de popularizare (în româneºte) a „Vetrei
Româneºti“ ºi a celor ce au trudit pentru ea, asemenea la unul
despre concepte ºi unitate în diversitate în englezeºte. 

14 ianuarie 2008 

• La cinã avem pe Ralph ºi Jo Hoffman, admirabili reprezen-
tanþi ai decenþei ºi statorniciei în Jackson. 

• Vorbesc cu Dn. Ng. care îmi spune interesante lucruri din
viaþa românilor-americani din Florida, inclusiv despre modul în care
sunt divizaþi, „la cel mai înalt nivel“, ºi de cãtre cine, cu toatã si-
guranþa, nu ar trebui. 

• Caracteristica ortodoxiei a fost unitatea în dogmã ºi respec-
tul pentru circumstanþele locale, unitatea în diversitate, exact ceea
ce este „Biserica“ prin mesajul Sfântului Pavel, Efeseni, 4. 

15 ianuarie 2008 

• Ministerul apãrãrii anunþã cã sunt în lucru, au fost coman-
date, produse farmaceutice care „desensibilizeazã“. Ele vor fi folosite
pentru a face pe soldaþi sã acþioneze ca roboþi fãrã conºtiinþã.
Interesant modul de prezentare, „pentru a preveni tulburãrile ner-
voase ale combatanþilor“. 

• În 1906, preºedintele SUA, Theodore Roosevelt spunea,
„Nimeni nu poate participa la torturarea unei fiinþe umane fãrã
ca propria sa condiþie moralã sã nu fie pentru totdeauna înjositã.“ 

• Lucrez la un studiu, „Despre concepte ºi unitate în diver-
sitate“, în englezã. Voi vorbi despre reaua folosinþã a unor con-
cepte rãu înþelese, de cãtre popi pseudo-naþionaliºti ºi ignoranþi,
ºi voi arãta cã unitate în diversitate înseamnã obligativitatea trupu-
lui canonic american. 
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16 ianuarie 2008 

• Neplãceri cu acoperiºul. Firma „McDonald“ cautã soluþie
dar fragilitatea materialelor, starea lor improvizatã ºi minimalã, face
operaþiunea dificilã. 

• Am urmãtoarea pãrere, opinie personalã despre Episcopia
de la „Vatrã“. Conflictul artificial, ºi artificial întreþinut de cãtre cei
drapaþi în fals naþionalism românesc, dintre componenþa „ameri-
canã“ ºi „românã“ a Episcopiei, devine tot mai evident. Ce este
tragic este faptul cã este un conflict „fabricat“, fãrã temei obiec-
tiv. Evoluþia fiecãrui român ajuns în Lumea Nouã, ca a oricãrui alt
emigrant, este inevitabil spre Lumea ºi în Lumea Nouã. Pãstrarea
modelului existenþial românesc înseamnã pãstrarea înþelegerii
româneºti a binelui ºi rãului, este o contribuþie veºnicã ºi care nu
þine de o „limbã“. Perpetuarea modelului existenþial românesc, ca
viaþã în veci, este expresia celui mai autentic ºi veºnic „românism“
dar care, repet, nu are legãturã cu limba vorbitã. Oportuniºtii în
sutanã, laºi ºi instigaþi, au mers pânã la a pune la cale înfiinþarea
unui nou „exarhat“, (ce va fi putând fi o asemenea concepþie fie
ºi doar sub semnul închipuirii, habar nu am) românesc în Lumea
Nouã. Deci un act de rebeliune deschisã împotrivã Episcopilor cano-
nici! În bunã mãsurã este rezultatul neînþelegerii sau neputinþei ºi
îndãrãtniciei de a nu pricepe natura grupului român-american, parte
a Lumii Noi ºi nu apendice al României. Contribui articole ºi vorbesc
în sprijinul Arhiepiscopului Nathaniel care singur luptã pentru binele
Episcopiei Ortodoxe din America, „Vatra Româneascã“. 

17 ianuarie 2008 

• Zãresc cu neplãcere pe smochinitul „securist n.o“, trecut,
zbârcit, trândav, mirosind rãu. Pentru el ºi cei care îi sunt scoborã-
tori ºi rudenii nu simt decât scârbã ºi ostilitate activã. 

18 ianuarie 2008 

• Rãul comunist continuã. Trimiºii, agenþii rãului comunist
sunt în activitate ºi activaþi. Poate cei mai nocivi dintre ei sunt opor-
tuniºtii în sutanã. Aceºti indivizi ar trebui deconspiraþi, dosarele
lor trebuie fãcute publice. Rãul trebuie oprit. 
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21 ianuarie 2008 

• Andrei petrece câteva zile cu Larissa ºi cu mine. Sunt zile
binecuvântate. 

• Vremea este rece, polarã. Cu Andrei fac anume plimbãri
prin natura încremenitã. Zãrim cârduri de cãprioare. 

• Am enervãri cu obþinerea chiriei de la mica proprietate ce
o avem în AnnArbor. Agentul este un caraghios care, cred, este
ºi „pe droguri“. 

• Eftimie înseamnã „voie bunã“. 

22 ianuarie 2008 

• Anume enervãri legate de casa din Borloveni sunt provo-
cate de comentarii ºi comportamente aberante ale generaþiei
pãrinþilor mei. Oameni uitaþi în lume ºi care se comportã prosteºte
mai mult decât trebuie. 

• Dumnezeu pedepseºte nu numai cauza rãului ci ºi instru-
mentul prin care rãul este promovat. 

23 ianuarie 2008 

• Aflu cu mare pãrere de rãu cã Doamna Bârsan, „Memeta“,
mama lui Pupu, nu se simte bine, are probleme cu echilibrul. Cu
siguranþã cã este vorba de vârstã, optzeci ºi cinci de ani, dar este
ºi împrejurarea cã, fiind o femeie de caracter, nu se vaitã ºi deci
este neglijatã. 

• Împreunã cu Diaconul David Oancea definitivãm un articol
al meu despre Episcopul Policarp Morusca, ierarh român-ameri-
can, nu „român“ în America. 

• Gazeta ºi Calendarul „Solia“ sunt un exemplu de continui-
tate culturalã. În acelaºi timp sunt un exemplu de „românism au-
tentic“, de viaþã în „modelul existenþial românesc“. O condiþie care
înseamnã, mai ales, înþelegerea diferenþei dintre „Tradiþie“, ca viaþã
în Duh ºi viaþã a Duhului, ºi „tradiþii“ care sunt amãnunte trecã-
toare ºi þinând de timpul istoric. În fond este înþelegerea faptului
cã, „litera ucide iar Duhul face viu“ (Sf. Pavel, Corintieni II, 3, 6).
Cei care se drapeazã în fals „naþionalism românesc“, mulþi dintre
ei profitori în sutanã, nu fac decât sã slujeascã actuala stãpânire
româneascã, aservitã „globalismului“ satanic, o stãpânire nevred-
nicã ºi vremelnicã. 

79



24 ianuarie 2008 

• Un studiu fãcut de jurnaliºti americani aratã cã între 2001
ºi 2003 dislexicul G. W. ºi administraþia lui în chip sistematic au
minþit în privinþa Irak-ului, au creat isterie rãzboinicã, au târât þara
într-o catastrofã militarã. 

• Cheltuielile nebuneºti în aventuri militare iresponsabile îºi
aratã roadele. Datoria fabuloasã acumulatã provoacã o crizã eco-
nomicã puternicã ºi care cuprinde toatã lumea. Bursa Statelor
Unite realmente se dezintegreazã. 

• Alcãtuiesc o notã despre publicaþiile „Solia“ ale Episcopiei
de la „Vatra Româneascã“. În ea vorbesc despre admirabila con-
tinuitate în duh ºi istorie ºi de meritul Arhiepiscopului Nathaniel
ºi a Diaconului David Oancea. Doi oameni eminenþi! Articolul îl trimet
gazetei „Meridianul Românesc“ (SUA) ºi „Învierea“ (Mitropolia
Banatului). 

• Fãrã iertarea „greºiþilor noºtri“ nu existã mântuire. 

25 ianuarie 2008 

• Trimit un scurt articol publicaþiilor electronice editate de
cãtre marele Artur Silvestri. În articol arãt cã situaþia economicã
din Statele Unite ºi din lume este consecinþa aventurismului mili-
tar nebunesc al administraþiei dislexicului. 

• Schimb mesaje cu Teresa, calde ºi prietenoase. Ea este
într-o stare sufleteascã rea ºi trebuie ajutatã cât de mult cãci este
un om bun. 

28 ianuarie 2008 

• Artur Silvestri mã informeazã cã acum existã trei pagini
web dedicate Centrului ºi publicaþiei sale „Information Bulletin“. În
acest fel, Centru este accesibil tuturor. 

• Încep sã adun materiale ºi sã alcãtuiesc articole privind
istoria Episcopiei de la „Vatrã“ între 1977-2008. Activitatea Arhiepis-
copului Nathaniel trebuie popularizatã. Modestia lui exemplarã nu
trebuie sã opreascã rãspândirea exemplului bun, aproape unic,
pe care îl reprezintã în ortodoxie. 

29 ianuarie 2008 

• Fenomenul „manelizãrii“ cuprinde România. El se extinde
în culturã, viaþa socialã, economicã ºi spiritualã. Prostul gust ºi
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improvizaþia ridicate la rangul de virtuþi. Condamnarea fenomenu-
lui „manelizãrii“ (unde se cuprinde ºi „elita de mahala“, intelectualii
bugetofori, fripturiºtii, veºnic slujitori ai „stãpânirii“, oricare s-ar
nimeri) este un act necesar ºi moral. 

30 ianuarie 2008 

• Aflu cã „Buletinul“ Ianuarie-Martie 2008 îl voi primi de la
tipograf în primele zile ale lui februarie. 

• Noaptea trecutã temperatura a scãzut în câteva ceasuri
cu peste douãzeci de grade Celsius, de la plus zece la minus zece.
Aceastã cãdere de temperaturã a fost însoþitã de vânturi teribile,
necruþãtoare. Din fericire electricitatea nu s-a întrerupt. Oricum
clima locului, ca ºi þara, este necruþãtoare, brutalã. 

31 ianuarie 2008 

• Primesc un mesaj de la Sergiu Iosipescu. La mesaj este
ataºat un splendid articol despre cetatea Chioarului unde sãpã-
turile arheologice, începute de Radu Popa în 1968, sunt conti-
nuate de el (Sg. Isp. ). Articolul prezintã impresionanta devenire
ºi evoluþie a cetãþii care, „in nuce“, este istoria transilvanã; modul
în care s-a fãcut Transilvania. Aceastã continuitate, prezentarea
ei, este beneficã înþelegerii provinciei ºi ajutã, sau ar trebui sã ajute,
la îndreptarea stãrilor rele. Din articol mai rezultã modul dezgustã-
tor în care comunismul ºi apoi mlaºtina post 1989 s-au debarasat
de „Direcþia Monumentelor Istorice“, singura instituþie care ar putea
stãvili sistematica distrugere a vestigiilor istorice în spaþiul românesc. 

• Îmi pare cã modul în care sunt tratat de cãtre o „anume“
parte dintre ploºniþele în sutanã seamãnã cu modul în care erau
atacaþi intelectualii de marcã în România anilor ’50 ai veacului XX.
Acele „demascãri“ manifestau slugãrnicia cãtre sistem iar, în cazul
pãduchilor în sutanã, jalnica plecare faþã de „ciolan“, faþã de, ce
cred ei a fi, urmaºul la tron; atitudine de hienã. 

1 februarie 2008 

• „De mortibus nil nisi bonum“. „Lex orandi, lex credendi“. 
• În Borloveni sora unei vecine a casei Boldea, pe nume

Cãlina, frumoasã ºi temperamentalã, prinsã în flagrant (flagrante,
cãci a fost prinsã în aceastã stare, „nu de multe ori, da’ cam des“)
a fost trimisã de bãrbat, în vreme de iarnã, sã aducã de la fân-
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tânã o gãleatã cu apã. A trebuit sã facã operaþia în pielea goalã.
Tachinat, bãrbatul s-a apãrat ºi în fond, a apãrat-o, „ce dacã,
nu-i sãpun sã scadã“. 

• „Uranic“ þine de cer, „teluric“ de pãmânt. 

4 februarie 2008 

• În urmã cu câteva zile, Curtea Constituþionalã a României,
instanþa judiciarã supremã a þãrii, a decis cã legea prin care
funcþiona Consiliul Naþional de Studiere a Arhivelor Securitãþii este
neconstituþionalã. A fost o decizie de bun simþ ºi care stabilea ceea
ce era evident, cã nu poate exista o „comisie“, numitã de puterea
politicã ºi care sã aibã autoritatea de a decide în chip absolut ºi
selectiv caracterul unui cetãþean. Decizia CC nu avea nimic de a
face cu împrejurarea cã „securitatea“ a fost o instituþie bestialã,
sau cu „procesul comunismului“. Curtea Constituþionalã, pur ºi sim-
plu constatã cã acea CNSAS era o entitate care nu se aflã sub
lege. Reacþia fripturiºtilor ºi oportuniºtilor a fost de circ. „Alianþa
Civicã“ (organizaþia „soros“ ºi „sortos“) a organizat „demonstraþii“
(la care au participat câteva zeci de boºorogi ºi la care au vorbit
menopauziasta Mungiu (Mugiu)-Pipide (sic!), baba Blandiana ºi alþi
asemenea. Teribilismele de puºti arierat ale senilului Mircea Dinescu
sau vãicãrelile lui Ticu Dumitrescu („cei care lucreazã pentru CNSAS
nu vor avea din ce sã trãiascã“) au fost penibile. Ceea ce aceste
epave ºi stârvuri morale nu pricep este cã singurul lucru care stã
între statul de drept ºi tiranie este independenþa judiciarului. Dacã
orice decizie a Curþii Constituþionale dovedeºte cã în România
lucrurile nu merg doar rãu. 

5 februarie 2008 

• Este o vreme a agitaþiei birocratice ºi administrative.
Primesc de la tipar ultimul numãr al Buletinului Informativ, conþinând
ºi punerea la punct în privinþa volumului meu „Trepte“, este de
curãþat Centrul ºi am de pregãtit „Adunarea Generalã“ anualã. Efec-
tiv este mult mai mult lucru decât sunt plãtit! 

• Încep sã lucrez la un scurt material cuprinzând amintiri
personale despre Pãrintele Coriolan Buracu. Voi cautã sã îl prezint
la sesiunea comemorativã de la Prigor, august 2008. 
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6 februarie 2008 

• Larissa împlineºte ºaizeci de ani. Toþi ani care au trecut
îmi pare cã au zburat încãrcaþi cu bucurie ºi rost. Vremea ma-
rilor dezvãluiri ne stã înainte! 

• Lucrez la scurtul material despre Pãrintele Coriolan Buracu.
În special îmi aduc aminte de o carte poºtalã trimisã de el la
Borloveni la începutul lui august 1954. Era vremea în care „taica“,
Romulus Boldea, era în surghiun la Sãveni. Familia nu credea cã
va reveni curând acasã. Dar Coriolan Buracu scria, „Îþi scriu la
Borloveni cãci ºtiu cã rândurile astea te vor afla acasã. Întotdeau-
na Maica Domnului a apãrat familia noastrã ºi acuma ºi pe tine
te va întoarce la rosturile tale“. Zece zile mai târziu, în 16 august
1954, Romulus Boldea revenea în Borloveni la casa ºi familia lui. 

7 februarie 2008 

• Iarna antipaticã merge înainte cu viscole, mari cãderi de
zãpadã, necazuri cu acoperiºul clãdirii. 

• Statele Unite intrã în isteria „alegerilor“. Singura figurã po-
zitivã este Barak Obama, „afro-american“, ceva mai tânãr ºi care
pare singura persoanã capabilã sã reprezinte o înnoire. Hillary
Clinton este o vitã coruptã iar „republicanii“ sunt epave morale,
epigoni ai lui W. Interesant în momentul de faþã „experienþa“ în
viaþa publicã a SUA ar trebui consideratã de alegãtori un minus
ºi nu un plus. 

8 februarie 2008 

• Mici percepþii despre „ignorarea“ mea la Borloveni îmi sunt
spulberate atât de Otilia cât ºi de Pupu. Reþin delicateþea specialã
cu care o face Pupu. 

11 februarie 2008 

• Vreme de iarnã duºmãnoasã. Intrãm în cea de a treia lunã
de când bântuie nemilos, cu enorme cãderi de zãpadã, viscole ºi
geruri polare. 

• Existã o mare confuzie între „persoanã“ ºi „relaþii“, între
„persoanã“ ºi „caracteristici personale“. „Caracteristicile person-
ale“ nu reprezintã „persoana“, ele o caracterizeazã.
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• Încep sã adun material pentru o prezentare a istoriei Epis-
copiei de la „Vatrã“ din 1977 ºi pânã prin 2005-2006. Esenþialã
îmi pare a fi prezentarea ei în bunã credinþã ºi în duhul adevãru-
lui, fãrã laudã exageratã ºi fãrã modestie nepotrivitã. În acest sens
vorbesc cu înþeleptul Arhiepiscop Nathaniel care în totul este de
aceeaºi pãrere. (În cursul scurtei întrevederi reþin aspectul sãu
tineresc, o tinereþe care izvorãºte din prospeþime spiritualã.)

12 februarie 2008 

• Vremea de iarnã duºmãnoasã persistã. 
• Încep lucrul la istoria Episcopiei. Alcãtuiesc un „plan“ ge-

neral ºi, la sugestia lui Artur Silvestri, voi cautã sã folosesc mult
„istoriile orale“, amintirile unor martori ai evenimentelor. Principala
problemã va fi posibilitatea de a spune adevãrul aºa cum îl per-
cep. Fãrã acest lucru nu voi putea lucra. 

13 februarie 2008 

• Curãþenie generalã la Centru prin firma „A-Z“ care sub-
contracteazã lucrul unei familii de înapoiaþi mental. 

• Primesc telefon de la Petriºor Marcel, aflat la Paris. Un
om echilibrat ºi neschimbat în credinþele ºi sentimentele lui din
prima tinereþe. Convorbirea cu el este întotdeauna ziditoare. 

• Aurel Cojocaru primeºte rezultatele examenului de pros-
tatã. Nu sunt foarte bune dar nici rele. Va începe un tratament
drastic. Îºi pãstreazã echilibrul ºi curajul. În general, încãrcat de
greutãþi, se comportã cu o admirabilã demnitate ºi seninãtate.
Îmi pare atât de bine cã ne-am „regãsit“ dupã aproape patruzeci
de ani, din vremea anilor de liceu.

14 februarie 2008 

• Iarna apãsãtoare are ca rezultat o anume stare de gene-
ralã depresie, descurajare, îndoialã existenþialã. 

• Aflu despre o interesantã carte publicatã recent, Eric
Wilson, „Agains Happiness; În Praise of Melancholy (Împotriva feri-
cirii; în lauda melancoliei). Cartea aratã cã voioºia prosteascã eta-
latã cu rost ºi fãrã rost, este dovadã de suficienþã ºi în fond de
teamã; teama de a fi diferit. O anume dozã de tristeþe ºi melan-
colie fac posibil progresul. Cei care le poartã sunt cei care acre-
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diteazã ideea cã schimbãrile sunt necesare, cã stãrile existente
pot fi mai bune ºi cã unitatea stã în diversitate. 

15 februarie 2008 

• Actele cerute prin consulatul românesc din Chicago întârzie
sã soseascã, sunt acum trei luni ºi jumãtate! 

• Vorbesc cu Diaconul D.O. La fel de prieten ca întotdeau-
na. Îmi spune despre unele idei ale lui Jn. Snt. privind micro-admi-
nistrarea bugetului minuscul al Centrului. Sunt expresia bunelor
intenþii ale unui om care habar nu are despre realitatea concretã
a locului. 

18 februarie 2008 

• În mod mârºav, Kosovo Metohia este ruptã din trupul Ser-
biei prin voinþa de a face rãu a „imperiului“. 

• Mãnãstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din Rives Junction,
Michigan ºi comunitatea ei au un extraordinar rol în rãspândirea
ortodoxiei în America ºi în generarea unui ortodoxism „american“.
Fãrã îndoialã cã Pãrintele Arhimandrit Roman Braga este un „stareþ“
al Lumii Noi. 

• Mari enervãri ºi agitaþii în jurul micii proprietãþi ce o avem
în AnnArbor. Prilej de a cunoaºte culisele rãu mirositoare ale rea-
litãþii imobiliare americane. 

19 februarie 2008 

Mã întreb despre rostul existenþei mele, a lipsei de perspec-
tivã ce o am, a obligaþilor materiale faþã de oameni care cel mai
adesea m-au dezamãgit. „Pãtimirii Tale ne închinãm, Hristoase Dum-
nezeul nostru/ învredniceºte-ne sã vedem ºi Slãvita Înviere a Ta.“

20 februarie 2008 

• Aflu cã volumul publicat prin enorma generozitate a lui Artur
Silvestri, „Pavel Boldea“, are o excelentã primire în Almaj. 

• Lucrez la întocmirea dosarului pentru Adunarea Generalã
a Centrului din 1 martie 2008. 

• Relaþiile personale cu România sunt un chin pentru mine.
La mijloc este ataºamentul exagerat al Larissei pentru rudele ei
ºi exclusivitatea mea, egal exageratã. 
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21 februarie 2008 

• Vremea pe care o trãim este a confruntãrii dintre „locuri“
ºi „imperiu“, de fapt dintre diversitate ºi uniformitate. Cred cã secre-
tul stã în înþelegerea împrejurãrii cã unitatea nu existã ºi nu poate
fi manifestatã decât în diversitate. Fiecare act de creaþie este unic
ºi nerepetabil, trebuie respectat în sine. Altfel se ajunge la o me-
diocritate monotonã care este de la necuratul. 

22 februarie 2008 

• Trimit un scurt articol, „Permanenta Vinovãþie“ revistelor
electronice (Artur Silvestri) ºi gazetei din California, „Meridianul
Românesc“. Articolul adreseazã semnul vremii noastre, caracte-
ristica „imperiului“ rãu de a crea, prin tot soiul de regulaþii ºi le-
gislaþii anapoda, starea de potenþialã vinovãþie a tuturor cetãþe-
nilor. Toþi pot deveni þinte ale viitoarei prigoane. Acelaºi lucru s-a
întâmplat ºi cu provincia Kosovo. Toate statele lumii au fost aver-
tizate de consecinþa minimului „dezacord“ cu „imperiul“. 

• La Belgrad sunt enorme demonstraþii. Sârbii reacþioneazã
în maniera tipicã, „aprilie 1941“, care le-a adus ºi renumele ºi
suferinþele. 

26 februarie 2008 

• Merg sã îmi fac analiza sângelui la clinica din Chelsea.
Atmosferã eminamente civilizatã. 

• Larissa are gripã ºi iarna continuã cu duºmãnie, agasant,
exasperant. 

• Statele Unite avertizeazã România sã îºi schimbe atitudinea
ºi sã recunoascã provincia, ilegal declaratã independentã, Koso-
vo. La fel au procedat sovietele când au invadat în august 1968
Cehoslovacia (ºi România a protestat), au „avertizat“ România. „Ce
umblã roatã, vine roatã“. 

27 februarie 2008 

• Iarna nu se mai sfârºeºte, este exasperant. 
• Mã agit mult, probabil din nou disproporþionat, în jurul

Adunãrii Generale a Centrului. Ca întotdeauna de enorm ajutor sunt
cuvintele calde ºi îndemnurile înþelepte ale lui Artur Silvestri. 

• Pupu stã mult în Borloveni unde se simte bine. Se avân-
tã în declaraþii privind rostul „casei“ Boldea, care sunt exagerãri
în bunã credinþã dar nefolositoare. 
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• Alcãtuiesc un material ºi îl trimit mai multor publicaþii în
care arãt cã în „casa“ Boldea, în veacul XIX, a avut loc trecerea
de la fruntaº local la fruntaº provincial. Cei care au fãcut saltul
au rãmas însã þãrani ºi au manifestat, ceea ce Petre Nemoianu
numea, „vigoarea þãrãneascã“. 

28 februarie 2008 

• În multe dimineþi sunt copleºit de gânduri negre, de nea-
grã depresie. Mã simt inutil, nefolositor ºi piedicã pentru cei
din jur. 

3 martie 2008 

• Adunarea Generalã a Centrului a trecut cu bine. Nimic spe-
cial, nici în bine ºi nici în rãu. Entuziasmul meu a trecut ºi de fapt
sunt decepþionat. Înaintea adunãrii am vorbit cu Traian Lascu, un
adevãrat om cumsecade. La adunare a fost ºi Gus Vincent, îmbã-
trânit frumos. Imediat alcãtuiesc toate hârtiile necesare îndosari-
erii. În fond agitaþia mea a fost mai mult preventivã ºi în bunã
mãsurã inutilã. Enorm ajutor moral din partea lui Artur Silvestri
ºi Aurel Cojocaru ºi ca întotdeauna, din partea Larissei ºi a lui
Andrei. 

4 martie 2008 

• Sunt treizeci ºi unu de ani de la cutremurul cãruia i-am
fost martor. 

• Ieri am fost la vizita medicalã anualã. Dr. Rebecca Patrias
m-a aflat sãnãtos. Voi începe sã iau medicamente contra stãrilor
de depresie ºi anxietate. 

• Conºtiinþa noastrã este cel mai obiectiv judecãtor. Ne co-
recteazã ºi îndrumã. Pervertirea, ignorarea propriei conºtiinþe duce
la disoluþia personalitãþii, neantizarea ei. Conºtiinþa ne raporteazã
existenþial ºi ne mânã spre Tatãl Ceresc. Minunate vorbe despre
conºtiinþã sunt în „Omilii“ Sfântului Ioan Gurã de Aur. 

5 martie 2008 

• Mã agit interior în jurul conºtiinþei cã în aceastã comuni-
tate ºi aici la Centru am fost tratat nedrept ºi nu am fost preþuit.
Nu mã gândesc sub specia succesului financiar, care nu a fost,
ci a rostului. 
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• Iarna continuã cu furie ºi brutalitate prosteascã. Din nou
suntem acoperiþi de zãpadã. 

• Barrak Obama este atacat cu furie de cãtre întregul „esta-
blishment“. Speranþele ce le nutream au fost în van. Sistemul este
putred. El continuã lupta, dar „lobby“urile sunt contra lui. 

6 martie 2008 

• Bogãþia ºi sãrãcia sunt, dincolo de limita supravieþuirii, stãri
de spirit ºi þin de dorinþa personalã. 

7 martie 2008 

• Vecinul D. e tot mai abãtut. Nevasta îi este într-un azil ºi
el se aflã singur ºi pãrãsit. Fugit spectaculos din România, cu un
avion meteorologic, în 1947 a ajuns la capãtul liniei, dupã o viaþã
fundamental întemeiatã pe improvizaþii: cai, crescut nurci etc. 

• Trimit scrisoare de mulþumire pãrintelui Leo Copacia pen-
tru o foarte frumoasã carte dãruitã Centrului, „Românii din Salem,
Ohio, 1900-2000“. Îi fac o recenzie pentru „Buletinul Informativ“
ºi „Solia“. 

10 martie 2008 

• Am început acum câteva zile întrebuinþarea unui medica-
ment anti-depresiv. Pânã una alta îmi face rãu: îmi dã ameþeli,
apatie, inapetenþã. Cred cã toatã nervozitatea ultimelor luni s-a
adunat ºi preschimbat în crizã. Va trebui sã vãd ºi un psihiatru.

21 Martie, 2008

• Medicamentele luate au fost reduse drastic dupã circa o
sãptãmânã. S-au dovedit inutile.

„Spaimele“ de tot felul sunt ispite. Întâmpinarea lor nu tre-
buie fãcutã „chimic“, depresia însãºi trebuie consideratã ca miºcare
a sufletului spre pocãinþã ºi luminã. Ca în toate împrejurãrile ne
rãmâne un singur ºi permanent reazam: „ªi nu numai atât, dar
ºi în necazuri ne lãudãm, bine ºtiind cã necazul rodeºte rãbdare,
iar rãbdarea, încercare, iar încercarea nãdejde. Iar nãdejdea nu
face de ruºine, pentru cã iubirea lui Dumnezeu s-a vãrsat în inim-
ile noastre prin Duhul Cel Sfânt care ni s-a dat.“ (Sfântul Pavel,
Romani, 5, 3-5)
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