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Cuvânt pentru doina
i dorul românesc 

Cartea „Doinele i lacrimile dorului” transform  o parte din 
textele din Psaltirea româneasc  publicat  în 1994 i Legea 
Iubirii publicat  în 1995 care aduceau o poezie sacr  de 
profund specific na ional. Prezenta edi ie adânce te acest 
specific na ional, fiindc  doina i dorul sunt crucea sufletului 
neamului românesc purtat  timp de dou  mii de ani. Ea 
continu  programul revistei Gândirea reprezentat  în planul 
poeziei române ti de Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichifor 
Crainic i al ii, precum i linia de la Rugul Aprins reprezentat
de Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Vasile Militaru i al ii, în 
sensul cultiv rii specificului ortodox al spiritului na ional.

De aceea tot ciclul de c r i publicate: Psaltirea
Româneasc (1994, Gala i), Legea Iubirii (Moldova, Ia i, 
1995), Psaltirea Preasfintei Treimi (Moldova, Ia i, 1998), Cina
cea de Tain  (Garuda Art, Chi in u, 2000), Maran Atha
(Minied, Ia i, 2001), Teu, Tea, Tion, Tawma (Funda ia 
Chemarea, Ia i, 2002), Euharistia Cuvântului, Taina tainelor, 
Euharistia cuvântului i tainei, Pravila Poruncilor, Taina i
tr irea contempla iei sunt etape ale unui drum spre interiorul 
inimii i al sacrului, spre a descoperi marele tezaur spiritual al 
poporului român, pe care neamurile barbare n v lite asupra 
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rii i neamului nostru nu ni l-au putut fura, odat  cu bog iile,
aurul i documentele. 

Aceast  mucenicie permanent  a neamului o exprim
aceast  carte, fiindc  p strarea tezaurului spiritual na ional este 
o porunc , pe care ne-au l sat-o Domnul Iisus, Maica 
Domnului, to i sfin ii i str bunii no tri. Mesajul domnului 
Constantin Brâncoveanu rostit c tre fiii s i i nou  este c ,
acum când du manii rii i ai neamului ajuta i de to i tr d torii 
de ar  ne-au furat tot ce-au putut, s  nu ne pierdem i sufletele, 
ci s  le ducem curate Domnului Iisus Hristos. Acesta este 
mesajul acestei c r i, fiindc  scriitorul adev rat trebuie s  fie o 
con tiin  na ional , cre tin , ortodox , c ci aceasta d  valoare 
cuvântului.Valoarea absolut  este dat  de num rul sufletelor, 
care se mântuiesc prin harul cuprins în cuvântul scris. 




