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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

:
UN  DOCUMENT CULTURAL UNIC:

-

-
un fapt? Un tablou general –

I

multe sute cu care, într-

care au realizat ceva important în marea lor 
trecere pe plaiurile moldovene, în contact direct 

personajului central cu preluarea, continuarea, 

ctiv decât 

spirit pozitiv de-

de când elevul de clasa a VI-a, mereu un bun 
cititor al Bibliotecii din Podu Turcului, în cadrul 

aziu, când a 

bomboane pe care le-

l-
Eminescu, A
reproduce un vers dintr-

ARCURS

examene anuale, de ciclu gimnazial, de admitere 
în liceu, de maturitate (bacalaureat) de pe o 

ilnic, s-a situat printre 

Giurgioana au plecat în clasa a V-a 93 elevi, dar 
a fost singurul care a terminat liceul, a deprins 

între 1959 – 1961. În anul acela tensiunea 
-

-o la zi un an, la 
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Dr. Doc.
întreba când se întâlneau: „azi vorbim cu 
studentul sau cu doctorandul?”. Doctoratul a 

– etnografice în Moldova 

neprelucrat

din toate timpurile din România.

acad. 
Iorgu Iordan, Prof. Dr. Mihai Pop, Al. Piru, 

Bârlea, Ovidiu Papadima, 

-a

396 de sate mo

(spiritul provincial distructiv), de care n-a dus 
-a lungul întregii sale 

– Vaslui, prin concurs 
ajuns titular la licee din municipiul Vaslui (3, 2,

comentator, un publicist controversat, un 
pedagog deosebit de apreciat de toate cele peste 
25

A întocmit prima monografie a Liceului „Mihail 

TVV sau... DESCHIZ DE DRUMURI

feb
Meridianul Cultural Românesc (420 de 

mare jurnalist vasluian din toate timpurile, de 2 
onal, de 3 

angaj

domeniu, Lucian Pârvoiu (TVR- Bruxelles), 
- mai multe televiziuni 

dra etc.

începând de la cutia de bomboane – premiu 

-

începând cu 5 dec.1990. 
mai 

primprejur.

MOTIVE... CULTURALE
Ce m-a d

…77…?

Papa Ioan Paul al II-lea, P.F. Teoctist, Daniel, 

administrativ, dar… mai ales am îndemnat, 
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nt eforturi mult peste 
rând, în slujba limbii române, a neamului, a 
familiei, dar mai ales al prestigiului mediului 
vasluian într-un moment foarte negativ 
prezentat  peste tot în lume.

Desigur, nu m-
un plagiator ca Nicolae Ionescu, sau un fost coleg 

-am cerut cuiva o 
-

-
-un ghem de interese, destul 

-e clar: reprezint un timp deja 

  
-

mare, bazate pe dovezi…mereu scrise !
Dar, cel mai important motiv al acestui 

mozaic intelectual –

ial al 

prestigiului unei arii social – culturale 
imp

-

t

ro
vindecarea psiho-
omenescului, a metaforei, a dragostei, a poeziei 

va fi?

n ansamblul culturii române au binevoit 

mod pernicios de distrugere a limbii într-o

spiritual – cultural –
se poate împotrivi progresului tehnico –

Fiecare va putea spune : et in Arcadia ego!

*
Cei 77 s-au prezentat… la apelul 

viitorului!
*

s,
Straccamore, Balan, 

animatori culturali, suntem într-
!
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LA ANIVERSARE

... 77... 
... 

 DINTR-O CARTE  

UN DESTIN ISTORIC

Profesor, ziarist, scriitor, animator cultural, 
V. Marin este o 

–
Într- ni, 

-

voci este cea a profesorului Dumitru V. Marin.
Profesorul univ. dr. Alexandru Ionescu, 

premiat al Academiei, spunea despre  acesta: 
,,
personalitatea lui D.V. Marin se propune ca un model 

. Cu 

constitui un mode

Tudor Pamfile, etnofoclorist, scriitor, ziarist de la 

satului românesc. 

tehnice ale perioadei respective, dar scopul fiind 
–

poi 
propus în Academie -a pus în slujba folcloristicii 

-un

1908 – 1916, apar cele mai valoroase opere 
p

numeroase culegeri de mituri, legende, cântece, 

A f

profesor D.V. Marin. 

Mare, de pe meleagurile ârladului, cu 

-au asumat destinul istoric de a cinsti cu armele 
lor. 

realitate 
,,

-a golit de 
vi, care erau 

lor, ritualurilor, a cântecelor, 
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Moldovenesc

memorii vide". Doar 
izolat câte un profesor inimos, cu dragoste pentru 
locurile natale, a mai salvat ce se mai putea salva! 

sorul 

moderne de comunicare pentru a salva ceea ce se mai 

sale!
-

e, 
- -se 

nou cerut de momentul istoric actual. A fost timpul 

online. Este meritul profesorului Marin de a fi adus un 
-

–

radio, ziarul Meridianul, Revista Meridianul Cultural 

-a pus în 
slujba acestui curent, dominându-l pentru zona 

-a
dator -o mass-

într-o

într-

-a dat bani, ci 

-a dat bani dar nu

sau local. 

D.V. Marin, I. Brezeanu, C. Mano
în zilele noastre care sunt depozitarii unei istorii 

rat, între 
-

i D.V. Marin, care trage un 
-

,,

-

Patria mea este limba 

Du -

UN OM PRINS ÎN MIJLOCUL
FAPTELOR SALE

Îl cunosc pe domnul profesor doctor Dumitru 
V. Marin de peste un deceniu, timp suficient pentru a 

Sunt perfect de acord! În primul rând p

este, eufemistic vorbind, absolut neutru din toate 

dimensiunile impuse de rigorile bunului 

, ori de la 
Sapho la Esenin. Ce ne-

tihna 

l-

incomod. Da! Subscriu! Este extrem de incomod 
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un sfert de veac face cunoscute lumii tot ce poate fi 

-

-
cele din plan profesional, dar mai ales despre cele din 

„laudele” din acest domeniu sunt confirmate de fapte.

-am avut cu mari 

ap
activitate a unui trust media (televiziune, radio, 

aproape

Prin urmare, îl ascult pe domnul profesor, 

-l admir. Fiecare dintre 
noi, chiar numai cu una dintre aceste rea

victorios .

Miha -

–

întâlniri literare, nu aveau 

afirmarea valorilor autentice. 

-

ceva care
bucuria împlinirii de sine. 

Pentru Dumitru V. Marin, nu pare a fi nimic 

din entuziasmul cu care se implic

domeniu al culturii, adesea dovedindu-se a fi chiar un 

- fel, dând cu tifla 
riscurilor la care adesea se expune, deoarece pentru 

-a lungul 

încât ar fi nevoie de multe pagini doar pentru a le 

premii, u

considerat cel mai mare jurnalist vasluian din toate 
timpurile.

-

UN RENASCENTIST AL ZILELOR 
NOASTRE

Pe Dumitru V.Marin l-am cunoscut cam cu o 

folclor la Tecuci. t

meserie,mi-am zis. „E din Vaslui, mi-

ni s-au 
-am cunoscut 

mai bine. Recent, mi-a trimis pliantul „Recorduri… 
-

Vaslui/Pamfile-Marin/Destine istorice.”M-am speriat  

faci de la Vaslui, de exemplu, interviuri c
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de stat este într-

400 de colaboratori nu este la îndemâna oricui.
t amic al meu a 

constând în: televiziune, radio-

ului Corneliu 
Porumboiu, inspira
premiat la Cannes. 

!
L-

lui  Goethe 

am pluti într-un anonimat 

Dragomirescu: – -ai 

Cartea pe care am primit-
seve

despre straturile cultural-

reviste culturale. Sunt adunate editoriale ca stare 

e va-
lori de pe Valea Zeletinului.
vremuri imemoriale, ori mai recente, care au încercat 

-un destin mai bun al poporului roman.

Vasile GHICA –Tecuci
                

El fiind „hebdomadarul…”
- acrostih-

D -
Unde-i
Mare- , orele sunt prinse-
I
T -l face din arnici de stanioale
Rupt din duhul faptei bune pentru om, pentru cetate,
U -s locuri goale,
V -n pagini alb încondeiate, 
M
A - -n ram
Ritmul zilei când surprinde, visul nostru temerar;
I -i pegas aprins în ham,
N

esuri largi deschise-
A -a porni la munci,
P
Toate de-a le
E
Ziua lui de- -o fixeze-n calendare,
Este vremea soarta- -a lua-ne-o fiecare
Cronicarul drept ne-
I

Iarna este bunul sfetnic, mintea vine din înaltul…

i- -
A
P -n zori, mesaju- fierbinte prins în 
pagini,
T
E

Ion Gheorghe PRICOP
 

(Fragmentele selectate sunt 
din ... 77...,

.
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Valeriu LUPU – Vaslui

IDEEA UNIT   
  

(I) 
 

”N-
le

ridicarea neamului românesc”
                                                                                                                     Ioan Slavici

Introducere. Printre 

românismului pe care 
Eminescu îl trasa cu 

bazându-se desigur pe izvoare 

de articole de fond sau editoriale, la ”Curierul de 
tâna 

Blanduziei” etc,  scrise de-a lungul celor opt ani de 
-

diferitelor zone populate de români, în portul 
inconfundabil, în obiceiurile, dati

-

oar graiuri asimilate 

sila n- limba este una, azi datina e 

veacurilor”
.

Secolul al XVIII-
XIX-lea au fost dominate de ideile iluministe ale 

într-
influ

stim

cu dezintegra

Transilvania cu teritoriile adiacente. Începând cu 
secolele al XI- -
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devine o const

-1015, 

ungurilor Bella al III-lea (Cronica notarului 
Anonimus - Gesta Hungarorum). 

care-

Imperiului Otoman, Voievodatul Transilvaniei va 

oievozi în perioada 
1002-1540 (majoritatea cu patronim românesc), 37 

-

vedea mai departe. 

-
-ilirice din aceste teritorii, au avut-o

gepizii, hunii, avarii, pelasgii, cumanii etc),  trecând 

cestor 

-

-un procent important în 

-getic, 

ale 

-a
lungul veacurilor. 

-
-

de solide”. Prin urmare sentimentul unionist a 

1599-

va deveni un deziderat pentru românism. 

luminate 

Alexandru Ioan Cuza – întemeietorul statului român 
modern –

-1866) statul 
român prindea contur, într-

le orientului pentru cele 
trei mari imperii; Imperiul Habsburgic, Imperiul 

-

Eminescu, pentru care spiritul de unitate trebuia pus 
”ca o realitate atât de 
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n-

în vedere Românismul în integralitatea lui, nu 

vechii Dacii, populate cu grupuri compacte sau 

heterogene de români

cu dacii Columnei lui Traian. 
n

dincolo de Câmpia Panoniei. ”Întâmplarea m-a

românesc din ap
- - -

ealitate nimic mai mult, nimic mai 

mine, era o datorie de

”Românii 
menii 

gândire”. – în 
– vitejia, eroismul, spiritul de 

ambele punându-

scu concluziona ”Daci sau Romani, 

punctum. Nimeni n-

daco-

operei sale), sunt de semnalat marile proiecte 

poporului român – – în care Dochia –

Simbioza daco-
opeea ”Decebal”, în care apare 

Dochie
Ogur –

-

a încât, privite 

cel Mare, Vasile Lupu, Mihai Viteazul etc, sunt de 

-
-

u s-a
datorat unor accidente istorice generate de marile 

suntem! Români”, iar Bogdan P
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POEZIE - TRADUCERI

Carissimi amici,
sempre presenti tra voi con i nostri versi, ci sentiamo ospiti privilegiati, un modo per capire che la 

poesia, le parole, l'amore, varca ogni confine in punta di piedi e accomuna tutti i popoli del mondo...
Sempre in sordina ci ritroviamo tra voi, grazie a chi ci traduce, e ancora grazie all'editore. "Scriviamo" è un 
gruppo facebook seguito da tutto il mondo o quasi, tante le iniziative portate avanti, chi vuole potrà 
iscriversi, vi aspettiamo a braccia aperte! Alla prossima ciao...

Daniela STRACCAMORE

Dragi prieteni,

popoarele lum

salut...
Daniela STRACCAMORE

Rodi VINAU
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POEZIE - TRADUCERI

C'è VENTO 
C'è vento,
quel vento spaventoso impetuoso,
che fischia attraverso le persiane
sembra voglia buttare giù le piante,
persino il tavolo esterno
si vuol portare appresso!
E' irruento, quasi ossessivo,
ulula, porterà via l'autunno caldo,
al quale eravamo affezionati;
spazzerà le foglie
e l'inverno s'insinuerà  fra noi,
è sempre lui il vento
che s'interpone
fra una stagione e l'altra;
eppure fa sempre un certo effetto,
non ci si abitua mai,
a questo vento che cambia la stagione,
mi da sempre un non so che di morte,
ma forse è solo la vita che necessita
di tanto in tanto,
di un drastico cambiamento.

Rosalba MANDALA (Torino)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Este vânt,

fluierând prin obloane

vrea s-
E impulsiv, aproape obsesiv,

neam;

este el vântul întruna
care se interpune

un fel de moarte,

din când în când,

Rosalba MANDALA
Rodi VINAU

„ -
i cu idealul, în sufletul poetului.”
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POEZIE – TRADUCERI

L'ELETTO 
Disceso fra noi
da quale mondo lontano,
confondi le menti
e mi assicuro alla tua mano.
Scruti nel vuoto
gli altrui pensieri,
mentre sfuggi al mio io
incompreso nei tuoi gesti veri.
Dove arriva la tua voce
genio ribelle,
fa che l'ascolti
prima che ritorni fra le tue stelle.
Ti ho accolto
come dono divino,
perché tu mi hai scelto
fra gli animi tracciando il mio destino.
C'è qualcosa di sovrannaturale
nel tuo incedere,
dipani amore e bellezza
e di te mi disseto, meraviglioso essere.

Corrado DE BARI (Molfetta Bari)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALESUL 
Coborât printre noi
din care 

Scrutezi în gol
gândurile altora,
în timp ce dezertezi eu-lui meu

geniu rebel,
- -l ascult

lele tale.
Te-am întâmpinat
ca pe un dar sfânt,

-ai ales pe mine
dintre suflete trasându-mi destinul.

Corrado DE BARI
Rodi Vinau

 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Poetul. Un donator de 
sânge la spitalul cuvintelor.”

Lucian BLAGA
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POEZIE - TRADUCERI

 
Dal fondo dei miei occhi,
ti parla il mio tramonto,
pieno di note antiche,
di lotte furibonde,
ricordi accartocciati,
come castagne secche,
avvolte in un giornale.
Lo sguardo all̀ infinito,
racchiude la mia vita,
una supplica velata,
un`aria di mistero…
Parole senza suono,
portate via dal vento,
senza alcun peso ormai,
un grido nel silenzio.

Walter SCARSELLA (Isola Margarita-
Venezuela)

 
Din adâncul ochilor mei,

plin de note desuete,
de lupte furioase,

-un ziar.
Privirea ridicat la infinit,

un aer de mister ...

departe purtate de vânt,

Walter SCARSELLA
VINAU

 
 
 
 
 
UN’ ALTRA ALBA 
Un’altra alba è sorta nella valle brumosa
Forte, avverto profumo di rosa
Nel canto di natura che si sveglia
Lieve sfiorar di mattutina brezza
Sul mio viso sento, come tua carezza 
Di te, solo vividi occhi rammento,
Altro m’appare evanescente
Le tue labbra, la tua voce non sento
Ogni tuo tratto percuote la mia mente
Ricordo il nostro ammirar l’orizzonte
Quando il sole al suo lento tramonto
Dolcemente sfiorava la tua fronte
Mi abbracciavi con dolce turbamento

Umberto D. DI PIETRO (Roma)

 
Puternic, percep mirosul de trandafir

Pe chip o simt ca o mângâiere a ta
De tine, doar ochii vii mi-amintesc,
restul îmi  apare efemer
Buzele tale, vocea ta nu o pot auzi

Umberto D. DI PIETRO
Versiune
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POEZIE - TRADUCERI

URLA DELL'ANIMA
Quelle come me non dormono
la notte..
Hanno bisogno di imprimere
sui fogli di carta gli urli dell'anima !
Quelle come me custodiscono
una luce velata di melanconica tristezza ...
Un dolore sottile , che bussa 
alla porta del cuore ...
Un intenso dolore. Che ti prende
e ti consuma ! Dove nulla più ha il suo colore . 
Un macigno che si chiama vita !

Carmela PRINCIPE (Salerno)

 
 

Cele ca mine nu dorm
noaptea ..

sa.

Carmela PRINCIPE
VINAU

 

TE CAUT  
-

de pe un gând pe altul

te caut
printre începuturi,

Te caut,
te caut

Sub bruma ce cade

Te caut.
Rodi VINAU

TI CERCO
Sto aleggiando da un ramo all'altro,
da un pensiero a un altro
e mi lascio portare dal vento
al di là del tramonto.
Al di là di ogni speranza
ti cerco
tra gli inizi,
dove l'erba verde spunta fuori 
dalla terra promessa.

Ti cerco,
ti cerco
al di là della pioggia,
al di là dell'autunno,
al di là di ogni domanda.

Sotto la brina dispersa
sono la triste foglia.
Ti cerco.

Rodi VINAU
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POEZIE - TRADUCERI
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC, ÎN JURUL LUMII

Poezia -

e

un experiment inedit, reprezentativ pentru starea de azi a poeziei: un poet din diaspora va alege poezii scrise de un 
e va traduce într-

poeziile poetului Radu Chiorean (Sibi

Gabriela Ana Balan

deschid fereastra
dormitorului
pe genunchiul
albastru al noptii
sclipesc globuri de
stele
un copac le acoper
sub crengile

-un vis cu

în partea dreapta

la încheietura dintre
noi

MAMA

un labirint
autobuzul a pierdut regulile de

într-un apartament

-un bazin unde înota mama

-i dau

în timp ce
pieot
ca un val prins

BACIO NOTTURNO
apro la finestra
della camera da letto
sul ginocchio blu
della notte
globi lampeggianti di stelle
brillano,
un albero copre
sotto i suoi rami
l'immagine passata tramite un
sogno
sul lato destro
la tua mano alza
fazzoleto sventolante
il polso tra
noi
mi chiama
come un uccello con cinque dita

MAMMA
le strade sono diventate
un labirinto in questa sera
la curriera ha perso
controllo
entra nelle case e io
salto su un armadio
poi sul tetto
mi butto în una piscina
dove nuotava mamma
ci arrotoliamo come due fratelli
siamesi
muovo con la mano il liquido
amniotico e spingo la carne per dare
una sola forma
mentre la sua faccia mi tocca il
petto
come una onda intrappolata
tra due pareti

Poeme Radu CHIOREAN Traducere Evra GART
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Autobuz
te duce pe tine departe de ea.

rama de fier de care e atârnat 

la fel ca inima mea.

POEZIE
Adrian GRAUENFELS – Israel

CHAI 
 

itul scaunelor

bilete de spectacol din sezoane
de mult trecute

poruncile domnului.

cât este ceasul?
unde ai pus ale mele?
când? când?

sau o femeie, 
i

-

 
ce mult m-
m-am strecurat cu greu în fine

-acum destinul ne-a legat

-or scurta cumva
munca- -

-

iar tu zglobiu cu-

Sunt 
      

Taxiul jos

cu voci teribile

Eu vin, eu vin!
eu cobor,
eu urc!

Am avut ceva timp.

de tine.

moartea,
i în alb.

Yehuda Amihay (sau Yehudá Amichai, în : Ludwig 
Pfeuffer, 3 mai 1924 Würzburg- 22 septembrie 2000 Ierusalim) a fost un poet israelian, evreu
Germania
de Nathan Zach David Avidan
de zi.
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POEZIE
–

În cerdacul verde

de zeci de ani,

- u progres-

pe care tot ce îmi doresc
-

 
În ziua aceea de martie

rbe de alint nerostite

De la o vreme

Albumul cu amintiri frumoase

Irosindu-se prin livada cu meri.

aud clar zborul îngerilor

Sub desfrunzirea nucului din vie

 
Bunicii mei 
azi doar ecouri închise
în limba unui clopot.

Ei nu mai sunt;

de lemn de stejar
bântuindu-

Ei nu mai sunt,
dar amintirea lor

la loc de cinste.

-un

Papa Ioan Paul al II-lea
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POEZIE
– Tulcea

 
Pentru cei din decembrie 1989

-

Eram pe- -

-

ul...
-am rugat...

Ceva n- -

Libertatea alerga pe bulevardele albe,

Unii ne-
Unii- -am ridicat amândoi.

- -acum,
Fra –

Prea ne-

-n resciziune pe bulevardele albe,
Cifrele acelea din Decembrie, prind izul sugrumat

Ceva din atunci a fost inutil, ceva ne-

 
 
 
 
 

PUNCTE DE 
SUSPENSIE 
Vin-

Albul sinelui din noi
Ne-

Cineva s-
Cineva e omul bun,
Cineva pune tutun...

Noi ne sun
Vara e în fiecare
Ce-i mai simte din dogoare...

E-njunghierea pe la spate...

Când ni-

Precum tot ce e nesigur...
Ce e cum unde,
Când, din noi – în  noi se-ascunde?...

- Dumnezeu...
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POEZIE
– Bârlad

 

Te-neci cu-

Ne-
Ne-ncinge-

Pe-

Te-
Suflarea ta e-n farmec

-

 
  

Prin focurile toamnei
Calci ne-

Torida lor cântare

Prin rotocoale repezi

A viilor descântec
-

Prin mijlocul vâltorii

Dumnezeu a dat în lume
Pulsul silabelor sale,
Surâzând printre suspine

e roze

Domnul meu a srâns în vânturi
Jocul duhurilor sale,
Suspinând printre surâsuri

Pentru hoardele de vise
Care adie printre fauri,

Sus dorm virgule saline,
Pretutindeni doar balauri.

i

Iubirea în clondir s-a spart

Pe altarele noului zeu
Doar negurile s-au muncit,

-a pierdut
Când lupta singuri am ales.

Luptând pentru cavouri

Prin piepturi înjungheate,

Încinse de uitare,

Prin gurile 

Zadarnic ai gustat.

 

Iubirile-s pierdute
Prin tainice poteci,

Ochii se-nchid agale

Din râsetele seci,

-aprinde inimi calde
Din lacrimile reci!
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POEZIE
Corina MATEI GHERMAN –

UNDE? 
Pe  când  scriu  cu  pana  verde

targe

LUMINA 

te- ze  arzând

cine   te- -mi...

 
Acum  

 
Înaintea zilei de mâine
se amesteca amurgul cu noaptea

-

asta se întâmpla numai înaintea Potopului lui Noe
le corabie cântau

glasul valurilor gemea sub copita calului arab

-

DILEMA 

închisorii
fraze  dezgolite
ridicol

lui  Dumnezeu

timpului  negativ
suspendate  pe cele

tangente  sferei  timpului
cu  scara  luminii

voi  putea  ajunge
la   Dumnezeu?

 

cu  penelul
ochiului  de  soare
voi  colora
zâmbetul  meu
pe  zâmbetul
lacrimei  din
norul  curcubeului

îl  voi  colora
cu  verdele  zâmbetului.
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POEZIE
– Drobeta-Turnu Severin,

 
 

- lbastra noapte,

oapte.

Apa cu tufe de mirt se-

 
 
 
 

SOMNUL ALHAMBREI 
 
În murmur de frunze, în zgomot de ape,

-adape.

Din vale, în zvon surd de tamburine,
Cu semilune-

Sub turnul în care suspina Boabdil
Zac adormite comori adânc ascunse

OHABA

Cu ultimele zece pagini smulse.
Ohaba,

La gâtul calului alb ce nu o
S-a visat inorog neiubit de potop,

aceasta.
Ohaba,
Zbor împlinit
Dinspre mine spre Canalul Panama, 
Dinspre mine spre Boston.

De unde am venit?
Cele zece pagini

dispune

O! Ochiul alba
HA
BA! Ba nu!? Ba da!?
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

am apucat sã scriu pe aripã 

fila pe care scriu poezia 
se ia la trântã cu vântul 
mângâiatã de razele lunii 
sub urlet de lup 
eu mi-am nãscut cuvãntul 
un steag în genunchi 
cu stema iubirii 
numai gândul 
îmi e de-a pururi 
minge de golf în Olimp   
 
 
 
 

 
 

Îmi despicã umbra cum Moise apele 
curi în asfalt 

Scrie cu slovele mele 
De la un timp mã roagã sã facem schimb de locuri 

Recunosc îmi e teamã într-un târziu voi locui în ea 
Voi scrie cu litere ascunse în buzunar 
E o singurã cale de-a mã elibera 
Nu o mai hrãnesc nu îi mai dau apã 
Cãnd va înflori toiagul îl voi scãlda în mir 
Voi dirija Bach ea va fugi din mine pe oase ca pe clape de pian 

arpele 
Voi scrie poezia 
În alt timp când ea culege mere. 

ACROSTIHUL DE VINERI  
(Poezia)  
Poezia 
Ostentativ începe cu Poe 
E semn clar cã nevermore 
Z
I
Aripa doar

 

Leduri colorate s-au închis magazinele coliviile 
Muzeele cinematografele muzele buzele 
Numele meu defileazã în mantia interzisã 
O leagã de lunã 

Pisicile dorm în cozi de comete 

Tace fanfara în parc 
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POEZIE
George C – Urziceni 

TAINA SFARSITULUI 
 

din poveste,
mi s- pului,

-se-n 
mine...

Mirungerii mele,

urat în culorile sfinte ale icoanelor,
Prigonirea, Judecata, Biciuirea, Drumul Crucii,

–
numindu-
Dumnezeu...

umina stelelor risipite 
prin Univers,
cântul ciocârliilor, al privighetorilor, mugetul 

Soarelui,
umbra aripilor sale deasupra trupului acesta de 
carne –

reator, spre a binecuvânta 

-mi toate acestea, Îngerul, obosit,

-a scuturat aripile, s-a-
- ântuire...

-
ea

pustiu de-a dreapta, pustiu de-a stânga,
– tot înainte...

deasupra Pustiului – stele 

învins de Necunoscut plutesc –

stele...

Îngerul obosit, îmi deschide Calea,

Tu – –

sunt...

Eu – Om –

de

-un ritual demult 
cunoscut...

dansul în care ne- -ne 
Dragostea,
Drago

–
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ei
-mi:

-
–

semeni...

întorcându-
azi...

-
mele,
ne oferim reciproc încredere,

-

pentru a intra în contact cu Îngerul

-

n-

deasupra Pustiului ce ne-
ept...

- -i omor,
un om nu poate avea putere asupra sufletului altui 
om,
între oameni nu poate sta decât Lumina...

ea este proprietatea lui Dumnezeu....
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POEZIE
Vasile LARCO –

 
A dat iar 

Se- -n grupul zgomotos,

Doar zâmbete, dar ce folos. 

Adie-
E soarele mai radios,
I

În Postul Mare-
-un sentiment pios,

-

De cel uitat de Dumnezeu,
Atunci când singur stai în 

i-n tine te închizi mereu.

DIN BUCOVINA  
 

 
-

-

Decât prin vama rece, bat-o vina!

-

Cam 

-

-ntreaga Bu

 
-mi calea, Doamne,

-mi faci din toamne
-

itorii lumii
Ce vor pace, armonie,

-mi-i!

Peste-
-i România Mare.

Cum se-apropie de glie

Ne-

- -
Prin Lumina Învierii.

Ne-
Unde-
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POEZIE
– Vaslui

DESTIN 
-

Iar în vremea cât urcam

O femeie-
Nu m-ajut -
- Las-o-
Arta sacrificii cere

Într-o zi, mi-or rupe gâtul.
- -atunci încolo,

Vreun Adonis sau Apollo

ra la plimbare.

Dar c-
-

Pe un drum necunoscut,
Eu atâta am putut

-o carte.

Am urcat cât am fost viu
-

Poate c- -atunci,

Înc-

 
 

-
-

- -
-

-s buzele uscate
De când n-

-
-

Stinge setea apa rece
Dar

-o
Ea setea de dor mi-a stins-o.

-

Ca, de câte ori mi-e sete,

-
-

Setea trece cu-ap
Numai dragostea nu trece

- -apare luna
Ci e pentru totdeauna.
 

BALADA 
FLORILOR DE MAI

Pe plai, în crâng sau în poiene,
Durata zilei s-
Treceau Ilene Cosânzene,

-ar fi rupte din soare

Atât erau de-
Dar unde-s florile de mai?

Într-o-nser
Pe-
Venea angelica Marie
Cu plete-

S-aduc-aminte primul Rai
Cu toate zilele-nsorite
Dar unde-s florile de mai?

Cu miez incandescent Alina
Iar Lili – floare de ninsoare –

-
Atâta de ispititoare

-
De-o vezi în toata ei splendoare
Dar unde-s florile de mai?

Închinare

-
-ntrebare:

Dar unde-s florile de mai?



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 32 

 

POEZIE
– Daniela SLAPCIU – Drobeta-Turnu  

înspre mine

peste un nor de praf

zbesc
ca un foc
pletele vântului despletit.
Plec de azi,

Cuvintele cad atât de greu
între noi,
ca merele coapte

îngropa azi scrisorile tale.

din gând.
-am prins-o

-mat!

mi-
Actul al doilea a fost amânat
pentru scrutinul viitor.
În actul al treilea
caii erau nebuni

În actul al patrulea,

Îl revendic. 

Urme 

-
Bâlbâie Soarele despre
o Luna

ce m-a cuprins
ca în inima ta.

de pe poze

ce plâng adânc,
ca o mare,
dup

O zi 
O zi
mi-

O zi 
ar fi prea mult

O zi
mi-ar fi de ajuns

O zi
mi-ar ajunge

putrezit de vânturi.
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POEZIE
Radu CHIOREAN – Sibiu

JOC 
poetul avea o amant

-
i-

întorcea sunetele cuvintelor
pe degete
apoi le punea pe buze ca pe-o

ce i se lipea de genunchi zburând apoi

înaintând cu aripile strânse

pe pieptul lui

nu locuiesc în preajma 

cioburile plutesc într-

-
lumina soarelui
ca de intrarea unei piramide

le nivelez cu picioarele

ridicându-
dar apar numai dealuri împrejur

un om foton

 

copacului din curte
întotdeauna înainte de-a da drumul la gaz

-

cuprinzându- -un fulg de nea

-l fracturez
-l opresc

pent

undeva
între lumi

FEMINITATEA TA

Dumnezeu se juca trasând

-
în roua clipei nebune

-
sânii



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 34 

 

POEZIE
Petre Ion STOICA –

O femeie 
 

-

Acum când îmi pleznesc buzele
De sete,
Dorindu-te!

-
O câmpie,

-te!
-

O femeie,
Acum când pari doar

 
 
 
 
 
 

 
 
Duc dorul mâinilor acelea
Pe care nu le-

Duc dorul mâinilor tale

Decât amintindu-mi

-

 
Ore,

Întoarse pe dos,

Mai mereu bosumflate!
Ore,
Inutil curgând

Împiedicate,
Ore de prisos! În curând

Între brazde.

Iar noi

Schimburi

Moarte.

 
 

ns
Topindu-se

S-

Sânge în jugulara

Pe fruntea celor care
Îl mai aud!
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN –  

 
–  

 

Toader Dima. 

P: Prim -
din 1989 când fostele CAP-

-
-

R: Da, dar dumne
1989 implicat în sectorul acesta.

un CAP cu renume pe Valea Prutului, în 

cu 2.900 de capete de taurine, un sector puternic 

z
Era un model de practicare a zootehniei. 

a –
Aveam atunci 1800 de hectare irigate cu peste 

era atunci, ce-

–

„un morman de fiare vechi” în viziunea unora, 

-uri 
mas 

de 1 milion de euro  pentru modernizarea 

de aprovizionare. Am salvat astfel tot sitemul 
– pe cele aproape 9000 de hectare. 

-uri. Aici a 

puternic bazin de cultivare a cerealelor, cu 

record?
-a

s-a abandonat practic legumicultura din cauza 

-am 
-

a Legea 
-

-am spus cine sunt, ce-
ce voi face în viitor. 
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REALITATEA  SATULUI   MOLDAV
Dumitru V. MARIN –  

 
C.A.M.S. –  

 

directorul acestui 
.

-

-

în c

D: Da.

R: L

D: Nici nu ne ajunge timpul. De multe 
-6.

pensionarilor?

D: Unii sunt pentru recuperare, în jur de 
15 –

-

medicale ci numai pe cele de îngrijire.
recupera-

la 

-

-
con

beneficiari cu asistent, cu profesori, fiecare cu 
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ESEURI
Doina TOMA –

 
 

-l 
itatea oamenilor îl 

-l folosesc ca pe ceva firesc, 
-i 

-

cer stabilit de  

-

-
fru

oate lumina 
sau întuneca un chip, toate depind de el, omul!

oa

când toam

lumina frunzelor care trec prin toate culorile, ce 
zul….

e bine.

viitor!

 

a muntelui, fratele meu drag, printre 

primitoare, dirijate de un 

poposesc la umbra lor. 

ereu un tainic necunoscut.
Omul se plânge mereu, cel mai mult prin 

gânduri ce-
într-
d

e 

-

cati

orice gând al omului.

-
par rul naturii, ce se 
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e

-
privirea a zâmbet, când simt razele soarelui 
descoperit pe o culme verde de încântare, care se 

-

o

-

sa vântul, în 

rsul 

e

transformate în bani care cresc me
-au 

imt nimic!

in
în om s-a acutizat, transformându-se într-

- doar te 

viitor.
Ce mai simt?

un perete care  blochea

-a 

când n-
e -mi 

-o zi!

 

 
 
 
 
 
 

 
 

„ parte este a lua 

”
Platon
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                                         Valeriu LUPU – Vaslui

FAMILIA TRAD  
NE 

                                                                    –
                                                                    
                                                                    

                                                                                                                 Golda MEIR

-ar putea 
-i 

împlineas

copiii, 
com

ca 

împlinirea acestui rost în comunitatea din care 

etichetându-

era marginalizarea lor ca incapabili

familia    

diversiuni în încercarea de a-

Feministe car

În acest context 

”Declaration de droits de la femme et de la 

SUA la începutul secolului al XIX- cu 
-a 

lungul secolului al XX-

lor 

impactului social privind noua realitate. Dincolo 
de analiza tipologiei feminine (sub aspect 

fe
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copii în fam

-

-
cipare a 

ceea ce va genera în ultimele decenii un curent 

Al doilea val a f

demnitatea persoanei, încurajând un libertinaj 
comportamental ce contrasta flagrant cu bunele 
moravuri promovate de familie 

Dominique Simonnet printr-

de a ale

profund ca simbol al pasiunii, toate acestea sub 

adrenalinei în termeni actuali), considerându-

sentimental dragostei. 

sexualitatea obligatorie, concept în care dragostea 

a, va deveni o 

sindromului 

-au 

turi minoritare, cu 

Impactul asupra familiei    

noul val, a fost relativizarea rostului familiei, ca 

demonteze mitul familiei, înlocuindu-l cu ipoteze 

e trudesc la 
asemenea enormitate sunt tocmai cei incapabili de 

a 

ed. 
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familia, 

strâns legat de aceasta a fondului educativ care, 
-intelectualiste, conduc 

formativ al familiei. Dincolo de problemele cu 

într-

n 

-

prin reso

mi se pare a
prim ministru al  statului Israel, Golda Meir, care 
în 1964 afirma 

-

este tot atât de dez
efeminizat”

Nu voi dezvolta a -o
într-

obiceiuri, datini, 

Acest proces formativ – educativ din 

ât de 

gândirii creative, acest proces are un impact major 

cea 

ducarea lor în spiritul valorilor familiei.
Prin urmare familia este cel dintâi cadru 

progeniturii sale. Mama devine astfel pilonul 

l, care va 
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ma în 
mentalul copilului imaginea mamei cu 

le 
modele care-

la obiceiuri la atitudine, de la principii morale la 

rep

-

iesc primele temelii ale caracterului 

are 

(surogat), care poate

coabitare se poate ajunge chia

Date fiind cele de mai sus este greu de 

Falimentul experimentului Makarenko este de 

ri se va 
-se la instinctele primare, ori 

ru copiii în 

-o
familie normal

-afective) sunt diferite, iar impactul 

adoptat? 
Cum se vor raporta la aceste cupluri 

adolescentul sau adolescenta legate de intimitatea 

impactul poate fi unul catastrofal. Înainte de a 

ic nu poate înlocui ambientul familial 

onal, iar platforma 

istoric, prin tot felul de experimente ce privesc 
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A venit se pare rândul familiei, singura 
interumane, pentru 

, are un parcurs dat 

pe cei care-

perspectiva viitorulu

n 

-se peste 1024 

În concluzie

funda

-formatoare ale 

succed.
3.Tentativele de subminare a familiei au 

r

4.Modernizarea familiei sub aspectul 
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Ana URMA – Vaslui
 

 
Pe tibia-n jos, autor: Ottilia Ardeleanu, 

editura Rafet 2017,
Titel 

Constantinescu -
2017, premiul Mircea Micu. Ioan-
Florin Stanciu Mihai 

Al

titluri distincte:  
timpul cu flori în sân

la limita dintre 
(Ioan-Florin 

Stanciu

Pe tibia-n jos comoara 

cute prin filtrul poetic al 

privindu-

anume din vechiul album pentru a reconstrui acel 
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(pe 
tibia-n jos) sau iote mi-adusei aminte de satul 
meu din care m-am tot duuus (

- ). Plecând din 

-
r- (

), 

ajungem în timpul cu flori în sân, când mama 
avea o rochie de jerse roz// mi-
eram la liceu ( )

(singurul lucru de care 
-

e: ...în straie/ ca 

pe-a
-o tot satul).

cu
cum 

omoram orizontul/ cu pietre// îl asaltam cu 

amurg). 

e adânc infiltrate în 
memorie i-

).
Nisipul, apa, c

habar nu aveam noi de ce- -

înjura// gâ

ou: iar noi chiuiam de bucurie 

tinderea spre oralitate, ton declarativ pe alocuri cu 

pe 

vin unduindu-se/ cu trupuri 

aerul acela// numai una st

un fel de martie). 

-avui pe ce

ca pe dalele pe care

ei ce vremuri silfide
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da ce-mi veni

Am reprodus în întregime poezia 

pentru a sublinia cursivitatea discursului, tonul 

demersul ei de a uni cele trei dimensiuni ale 
-l în poeme, prin: aducere 

a pe hârtie (prezentul), 

de cititor, pe care la rându-mi le dau mai departe 
(viitorul).

drept al poemelor, împrumutându-
se i -

-
(

vorba); - nu

(modele de lut pentru oameni 
care trec

/
(

; mai era 
-

-
(îi ziceam 

).

moderne se împletesc cu unele vechi: tastele
tocite ( ); em pâinea asta/ 

-n ( pe lume da cât l-am 
iubit

avea dreptate cioran când 
meni 
(

- ). Pe 

a u dau 

tâlc. Timpurile gramaticale conjugate la trecut, 

-o
Oltenie de mai demult.

are ca întreg prin 
unitatea de fond a poemelor, tonul de confesional, 
monologul continuu din care nu lipsesc personaje 
memorabile, diverse ca tipologie omului de la 

de-o

primilor fiori: 

-
al nostru//

la genunchi mi se par cele mai elegante). 
Pornind de la aforismul lui Paul Valéry, 

i valorifica 
-

s-au 
-un sat). În Pe tibia-n jos este 

nd în lumina poemelor, altfel decât am citit 

descântec de neuitare, pe unde 
vorba timpul cu florile în sân.
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Ion N. OPREA –

 
 

-
tragice, a pierderii definitive a manuscriselor, 
demers pe care autorul îl conduce de la Aristotel la 

filozofia, matematica, fizica” –

un -California.

poezie iar autorul 
unul nu doar 
prolific – cu opere 
precum Teama de 
amurg 1990, Sub
semnul Orionului

portrete 2001, 
Imperiul 
generalilor târzii 

orii 2002
Bunicul s-

a întors la 

aventuri, 2007, 
Venea din timpul 
diez 2004, 2010, 2014, 
Vincent nemuritorul 2008, Memorii din Biblioteca 

2013, 2013, Scrisori 
de la Polul Est, Republica – 2014, Miruna o 
poveste ),  Noaptea când cineva 
a murit pentru tine 2010,

”Istoria lacunelor. Despre manuscrise pierdute”
2017, ne-am oprit cu interes asupra ultimei.

despre mistuirea a ceea ce a fost Biblioteca de la 
Alexandria, despre moartea unor autori – care nu 

- isele –

ic al 

nu s-a ajuns la 

-au 

spune Bogdan 
-un 

interviu, unde, 
amical, spune 
investigatoarei 
Alina Purcaru, 
Suplimentul de 

-
19 ianuarie 2018, 
realizat de Editura 

-a format 
cu

pierdute  m-
–

Jovi Ene –
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maes

aluneca lucrurile” (pag. 173-174).

autorul,   se pot descoperi altele, complementare, 

-

Citind cele de mai sus, nu la Numele trandafirului 
de Umberto Eco, nici la Poeticii lui Aristotel, nici 

Jean Racine, Memoriile lordului Byron, la 
comediile lui, Diplslus – toate pierdute, la Edema 
lui Shaskepeare, nici la românii  I. L. Caragiale, 
Matei Caragiale, Topîrceanu, Delirul sau 

n Preda, m-am gândit eu. Nici 
-Radu-Policrat, 1991, 

la incinerarea Bibliotecii Centrale Universitare 

- -45, la 

la Creanga de aur a lui M. Sadoveanu care ne 
-

ceea ce a constituit Noaptea când cineva a murit 

itare, ori din Republica –
o reconstituire a zilei de 8 august 1870 care a 

am plecat de la ideea-
investigând precum criminalistul la reconstituire, 

lor sale, va fi 
-

oprindu- -l. 

poporului român?
Este important de scris o carte, un roman, 

un manual de istorie despre Ardeal, despre bazinul 

referitoare la teritoriul pa

dacic s-au pierdut una câte una, într-un mod 

, 2014, Comentarii,

, 2016, Editura Armonii Culturale-

-
„Lohanul” –

s-

prelatului filosof – i 
- -un mod 

mod simila

24 de volume de alexandrinul Appianus, acel 
istoric grec care a redat în mod special tocmai 
cuceririle romane, s-a  pierdut chiar cartea a XIII-a, 
exact cea care se referea la geto-daci. Exemplele ar 

r – Controverse), 
scriam în ”Firul Daciei Mari” Editura Armonii 
Culturale, 2017, p. 248-249.

eci, în arhive, pretutindeni, nu 

-
Ursu-Paris în 
poporului român”, Editura Gedo, Cluj, 2012, 

Traian (53-117 d. Cr.) caracterizat de istorici 

Funar, în cartea ”Holocaustul împotriva poporului 

despre geto-
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-

42/2017, p. 18).

xandru 

p.82-
t
Punctul de vedere al prof. dr.Maria-
– Universitatea din Edinburgh”, p.262-269.

sunt ignorate nu 

dr. Maria- -Rolle din Edinburg, 
Academic Consultant în European Mytholgy.

-

România, ca pe un demn reprezentant al nostru în 
-aceea îi 

-am avut 
accesul necesar.

Pornind de la un documentar semnat de 

nr. 1217 din mai 

autor a mai multor volume despre vechimea 

- Romane”, Râmnicu Vâlcea, 
iunie 2017, p. 349: ...”Nu- -n 

Cum  s-

consulate 

pe care sunt 
10.000 de suflete, situate într-

român era obligat pentru cei 1200 de copii, numai 
dintr-

- repede. Ei au trimis doi 

cinci ani”.

„...numele de volohi este un nume dat valahilor de 

istorie în mijlocul secolului al V-

vlahi. E posibil ca 

-
Boleslav cel  viteaz al Poloniei. Deci numele de 

venit din  Slovenia, special cu alt nume. 

Ribentrop-

omânia. Deci, 
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- t românii 

fost publicat articolul pe care îl consider
miracol, publicându-l aproape în întregime (Firul 
Daciei Mari, p. 268-269).

T - -a pierdut, nu 

timp: Inde Berzobim, diende Aixim processianus  
(De aici am mers la Berzobim, apoi la Axis). 

De Bello Dacico de Cicerone Theodorescu, Editura 

de Simion Lugojan, Editura de Vest, 154 p., 1996.    

aproape 300 de 

-
i-

ambele lor ramuri – –

-geto-

barbara care se vorbea curent în întreg Imperiul 
roman, în timp ce greaca sau romana erau limbile 
de cabinet, de cancelarie, a elitelor...

Citindu-

-

prag de Centenar românesc.
-

asta i-

care nu-
, nu i-am 

obeliscul...

 
 

„Cult

-

Rabindranath Tagore 
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Vasile LARCO –

 
 

În oricare loc geografic, în orice moment 
nele 

BÂRLAD-
VASLUI, PAMFILE-MARIN, 
destine istorice, am întâlnit un 
caz aparte, când o personalitate 

-
doctor Dumitru V. Marin, 

meritorie a celui care a fost 
-folclorist Tudor Pamfile 

-Tecuci), 
în paralel sau altfel spus, în 

Bârlad-Vaslui. Apreciatul 
folclorist a realizat revista ,,ION 

impunând curentul romantic 
etnofolclorist. El a scris 

ghicitori 

ziarul Vocea Tutovei.
descrise mai pe larg toate meritele celui care a fost 
Tudor Pamfile. 

Subsemnatul, fiind contemporan cu domnul 
profesor doctor Dumitru V. Marin (n. 28 aprilie 
1941, comuna Podu Turcului), în mare parte îi 

-

fondator al revistei ,,Meridianul 
Cultura Românesc”, din care 
s-
numere în trei ani de zile. 
Dumnealui este un om deosebit 

re
-a propus, fiind 

medalii, 
diplome, înclusiv de C

sus, în care sunt relatate 

r Panfile, 
iar domnului profesor-doctor Dumitru V. Marin, 

-i 

În Podu Turcului-

Vaslui
Un altul ca Marin azi nu-i!
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Alexandru IONESCU –

 
 

:    
 

(Un proiect 

eseu, nu despre Donald Trump, pe care nu-l 

României.

proiectele fanteziste, care roiesc în jurul nostru,  

  Multe dintre 
acestea fac parte din arsenalul politicienilor 

-
-

într-

, a 

– el 
–

Visele pe care le-au inspirat 
lui 

-ar ascunde;  Eminescu 

spunea: -vei 
chipu-i….

Dar pentru a nu întârzia prea mult subiectul 

America.

al Statelor Unite?...
explicat: el, membru al  Partidului Republican, are 

care i- -zisa lume 
Occidentului de ce a intrat en colère (sau, poate, în 

care l- e om – refuzându-i!

s- istoria 

familiei ci ai statului, unde drepturile omului care, 

– cu 
– e.   

Câte ong-
-au

inventat –
–

p
persoane în ilegali sau 
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persoane condamnate

voluntariat cu 
bani -
obraznic) sub cele mai nobile sentimente, cu 

proiecte 

r 
omului,  diversitatea de opinii, desigur, altele decât 
cele ale lor.

conservatorismului modern, în capitole care 
,

-l 

-o

suprem! 
-

un sistem 

valorilor familiei
patriotismului .

N

-o
Conservato-

–
-te singur

tru infractori. America este 

legale; sunt 
visul american. Spune autorul: nu planul american 
ci visul

I have a dream… nu de un 
prozaic I have a plan… a lupta 

-
America first.  

n, trebuie 
-
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care – pentru ei –
viitoare….
citit- care, 

Fenomenul Trump –
înfrângerea establishment-

.

pomenile este o 

le-
(mii de miliarde de dolari !)… Politicienii, 

–
– au lezat spiritul 

-
promovarea unor oameni mici în posturi mari. 

dolarilor ardeau ste

constitui, în cursul ultimelor alegeri, un fenomen,
poate, chiar,  o schimbare a mersului istoriei.

prioritate, în procesul de imigrare, oamenilor 

-

sau promovarea unor personaje mediocre, uneori  
chiar parazitare –
fracturi în caracterul uman.

sunt 

muncesc într-

declar – doar –

globalizatoare, nivelatoare la plafoane minime de 
calitate, sau a unor  

a fi
-

-a identificat pe 

cei care s-au impus prin depravare  la Hollywood, 

Amsterdamului, care-
profitabile cu sau pe agitatorii 
din campusurile universitare, doctrinari cu 

mpresioneze prin simpla lor 

prostia.

ii, 
-a construit 

deja un astfel de obstacol, pentru a opri  imigrarea 
-americanilor…

Sunt, în acest volum,
care vorbesc despre Terorismul islamic, despre

titudinii politice sau despre 
Cristofobie, noduri ale unei plase  de orduri care au 

descoperim originile anglo-saxone, lungul drum al 
-

unor muritori (fratele lui Donald Trump se 
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riscuri, de 
face ceva.

-

, o 

n-a fost 
n- Autorul îl 

narcisist, uneori - iar filosoful  
te, ca vai 

de capul lor, numindu-l mahalagiu oblu. Pentru un 
anume echilibru 

-a cunoscut, cândva, 
la NewYor

e în etapele de umanizare…  

s-
-

n 
a- ump.  El  a scris  

de fenomenul care l-
istoriei

– entru 
multele sale  merite – de profesorul englez Tom 

Gallagher, de la Universitatea din Bradford, un 
vechi cunoscut al românilor  care i-

Dr. e o 

discret, tuturor 
problemelor întâlnite o minima moralia, cu 

talan

-

prezentat, – ca fiind paralizia  
–

-

lumii cuvintele lui George Orwell, valabile pentru 
le: Un 

dat – poate –
pretutindeni!
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LIB
Lucian-Zeev – Israel

 
(I) 

 

decât subsemnat -Israel de copil, în 
anii 30 ai secolului precedent. Numele lui era 

-i 

universitar de filosofie, om c

-

care o citise.
Mihail Eminescu a beneficiat de traduceri 

numeroase, în circa 60 de limbi diferite. Printre 

–

-

fost precedat de 

izolate în „Anuar pentru ”. La început, 

poezii izolate în periodice sau în volume generale 

tra
secolului al 19- -o

antologia sa : „Antologye Segal:
”, în anul 1922. Alte câteva 

s-

traduceri din poezia lui Mihail Eminescu au în 

al ziarului „Yedioth ‘Aharonoth
noiembrie 1974. Este vorba de poeziile 
„ „La steaua…”

„Shiyriym
editura „Achiasaf r fiind 
poetul Yehoshua (Iosua) Tan-Pai (1914-1988). 

„Maghen David

ebraice. În anul 1934 s-a stabilit în Palestina 
-

„Hashomer Hatzayir

devenit colaborator permanent al suplimentului 
literar al ziarului „Davar
(1937-

„Haaretz” din Tel 
Aviv. Numele „Tan-Pai” este anagrama numelui 
schimbat în „Paitan e 
autor a 41 de volume, care includ poezii originale 

francez-ebraic. Laureat al Premiului Bialik.
Decedat la Tel Aviv, 1988. Volumul de poezii 

poezii. Primul poem din volum este „ ”. 
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Scrisori”, câteva poezii de 

„ Frumos dintei”, „Povestea teiului”, 
„ de codru”, „Iubind în ”, „Pe
plopii ”, „ – lumea ta ”, „La
mijloc de codru des”, „Între paseri”. În continuare 

„Ai tineri”,
„ ”, „ proletar”, „Criticilor mei”.

-

„ ”, poem care include elemente mistice 

este prezent în volumul tradus de Tan-Pai, c
alte traduceri, la care ne vom referi în continuare. 

gândirea poetului
acter 

„ Frumos” este tradus cu expresia „Ben
Porath”, folo Geneza pentru 
caracterizarea lui Yosef. Cuvântul „codru” este 
echivalat cu termenul ”ya’ar
„tei” este tradus uneori cu termenul clasic 
„thirzah „tilyah”. 

„Heylel ben–Shachar”
(nume prezent în cartea Isaia 14, 12), respectiv 

numele Hyperion -
-i 

exemplu, versul „Cum e Fecioara între ” din 
poemul „ ” este tradus „Kebath–
malakh beiynmalakhiym
îngeri). În „Scrisoarea a treia”, versul 
„ , Cristos” este tradus 
„Wethodah -le’Elohiym
Dumnezeu). Yehoshua Tan-

cuvântul „voievod” în poemul „ ”, pe 
„ben–

melekh”, fiu de rege. Alt caz este al cuvântului 
„proletar” în traducerea poeziei 

„Qeiysar uproletar În 
iilor epice, Tan-Pai este un povestitor 

poemului „Scrisoarea a treia

biografii ale personajelor. 

Scrisoarea a
cincea”, în car

-Pai le readuce la forma 
Samson Dalila – Shim-

shon Delilah, iar fraza „Biblia ne
de Samson „BeSefer HaSho-ftiymqar-
’anu ‘al Shimshon
despre Samson). 

Va urma

   Pagina de titlu a volumului de traduceri
       din Eminescu, de Yehoshua Tan-Pai
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– Vaslui

POETUL MARTIN CATA-  
 

 
-a 

pe munte, poezia lui Martin Cata reînvie dragostea 

-l transcrie.
O poezie pentru cei care o

eminentului eminescolog Theodor Codreanu, 

Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Vasile 
Voiculescu, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Ioan 

Cartea de poezii ,,Iviri’’( Editura ,,Presa 

-
Cristian, Matei-Alexandru, Octavian-Francisc, 
Theodor-Andrei, Ana-

îngerilor grai’’: ,,E tunet, fulger tainic ori stâlp de 
-aline uraganul’’. 

Volumul cuprinde patru cicluri: ,,Iviri’’, 

cu divi

-se în cerul 
care i-a creat.

- (...) O ivire,/ ca o 

Poezia este ,,Ivire’’, 

profunzimea acestor 

devenind laitmotiv:

Timp pur spre ivire, ivire, iviri,/
iri,/

-n ivire-n iviri,/

iviri!’’(pag.19)
Asemeni marelui poet al psalmilor Tudor 

Arghezi, poetul Martin Cata, angajat într-un dialog 

-

- -n 
-a tale fapte,

Spre o lume-n armonie, 
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-ntorci spre mântuire,
-n toate,

Prin harul cu care a fost înzestrat de pronia 
divi

-apropii,/ De cel dintâi izvor,/ 
Ce- -mpletit tina,/ A dat aripi 

-

Omului te- -
vei sublima mângâiere!’’ ( ,,De pe Golgota întru 

a

splendoare’’, ,,un vas ales, în haruri împlinit’’.

-
Poetul Martin Cata, asemeni unui sihastru, 

cucernici: ,,Atunci când sufletu- -
De- -

( ,,Sfântul lumii întregi’’)

am

cu vrednicie-

i. ( 
-

familie’’. ,,Doi tineri’’ din zilele noastre care 

pe prim

a îndrepta moravurile actuale. Numai prin 

mereu în cuget pe Domnul: ,,A Învierii zi veni-va 

. Este 

expresia 

-

cu treizeci de trepte

uite ,, lutul ce-
- -

-
se vor pline,/ Încet, încet te-
adâncimi,/ Spre-

in iubire: ,,E-

cel lacom’’, ,,de-

prin arta cuvântului, sonetele sale etice, îndreptar 
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sorbind iluminare.’’(,,Sonet XXX’’) ,,Sonetele 

lor,/ care toate 

este un oximoron izbucnit din sufletul unui creator 

sonetelor; valoarea lor e

verde’’, ,,Negrindu-
picuri, picuri’’.Simbolistica albului este atât de 

ste ambivalent: 
,masculin, pe de o parte, este principiul vital, 

- -

-a 

,

- -n

edenicelor ere!’’
Remarcabil este stilul poetic al lui Martin 

–
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–

 
 

Recent ne- ,,
templiere în Transilvania”
din Oradea, 2017, având autor pe Remus Barna. Ca 

curgerii 
vremilor. Emblematicele cuvinte ,,Non Nobis Domine, 
non Nobis, sed Nominii Tuo da Gloriam”

(Cuvânt 
introductiv) Ordinului Suprem Militar al Templului din 
Ierusalim, al Marelui Priorat General Magistral al 
României (OSMTH),

Acesta, în capitolul al II lea, face un expozeu 
al -

existente, generos oferite. Avem o prezentare 

medievali din Transilvania cu cavalerii templieri d

-o zona de 

-

acestora precum

atului 
Transilvaniei al Ordinului Suprem Militar al Templului 
din Ierusalim, al Templierilor, din România, condus de 

România existau patru Comanderii, pentru ca în anul 

General, apoi în 2008, iunie, la rangul de Mare Priorat 
General Magistral.

Elita Cavalerilor Templieri a transmis din 

orma grupuri de 

Hristos, Domnul comun (pag.194).

documente expuse

ordin care, pare- 
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Florentina STANCIU –

 – ” 
 

În cartea „Cu Mercur în exil” „
precum marea” „l

” autoarea Mihaela 

„ ”, „Doi” , „Spre 
final” , „ ” ), 

„Propr ” unde este 

stilului ei  de a scrie „Salon 
pentru taifasuri-
spuse la timp”.

-ar potrivi 
mai bine rolul de „client” decât 
de „proprietar” al acestei mici 
afaceri aducatoare de mai mult 

simplu poezie. („Oare cine îmi 
va citi poeziile?”)

Cadrul literar unde 

iubitorii de poezie este cald, 

din „fragi”, „ ”, „brad” ea 

care au ratat momente dragi.

surâs, poate acel surâs criogenat anterior, 
(„R ”, „Aniversare”).

A

aspectele „dragoste la prima vedere”, iubire 
iubire fericire,

(„Fantoma”), sau la o 
înainta („ /

”

pentru început, continuându-se cu copilul ce se 
„un nod în stomac”.

„F ”  se 
simte uneori „
margine de lume” trece „peste 

”
descifrând coduri secrete
„
blestem” („ ”,
„ ”, „S ”

poveste („
/ ”)

În acest volum nu doar 

de la „ochi de 
” devenind o 

pentru orice în numele iubirii, 
„steaua/pentru 

- ”.

lu în 
conjugarea verbului „a fi” („Tu erai,/ eu eram,/
noi eram,/ ”)

spirituale; „
”

–iubirea – sub orice 

„Doar dragoste 
/

de fum/ risipindu-se complet/ ”). 
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU –

COPII DUP  NE 
(II) 
-

 

ia
mi-

zâmbete… lucru pentru care-

deosebite pent
–

– povestesc doar cum percep 

-
deauna, 

-

-

, pe care le fac 
, -

(pare-
normale, folositoare tuturor. 

s
– toate 

formatoare de obiceiuri care cu greu vor fi scoase 

din lumea poli-

care, de altfel, le 
-

uni mult mai 

noi, de- ! 

- –
cuvinte –

Occidentul pe care noi (când suntem p
pentru ofensele ce ne sunt pricinuite de 

Marele Satan. 

dinspre
nu-

care  - -  

pr

vin, din vest, multe alte lucruri ciudate: o 

sensul cuv
prezentate ca fiind în toate domeniile 
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-

-
-am 

l care pare cu totul 

ieftin - ! Un 
at rapid, pretutindeni, 

umezi creierul opiniei publice, în vederea 

egalizare-
globalizarea, 

.
Se

–
uneori –
de-a-

rate revolte pe care le-au 

-

pricepere, în sunetele unor trompet
asurzitoare) este unul  devenit clasic.  S-au  folosit 

vis formarea propriilo -a îndemnat la 
jihad –

– -
libertate

-

C

putem vedea, acum, în Siria. Armata de eliberare 

cui 

Ce 
cine

–

-
toare care sunt în jurul nostru.  

(?).

? Când mercenarii lor au dat de tan,
i- -au adunat membrii 
din ONU care-
(

-au înf
schingiuit pe alte zeci de mii… merg, eventual, în 

) pentru a primi ajutoare de stat, 

ombardiere 
americane, turce, ruse, franceze, israeliene? 

-
pornit de ei –
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C

-

unde un partid cu 
aproximatv 25% din voturi nu are nici 1% din 

chiar Assemblée Nationale). Unde este 
prosperitatea 

s-au trezi Vercingetorix, dar care –
–

- -o parte (fiecare 

Poate 
es prin sufragiu universal? S-a 

încercat… dar când urnele au desemnat un 
,

„

Iar în teritoriile devastate de lupte, cu 

–
desigur –

-au fost -au risipit 
sau chiar distrus valorile! este 

fost destabilizate, sau nimicite, sau adânc 
-

lumii contemporane, vechi sahibi s- -i 

mai duc oamenii albi,  în -

i
milioane de dolari în fel de fel de planuri, ong-

- am 
amintit ma : 

– Ei au provocat revolte pentru a însângera 

sc pe 

plute sau pe hârburi n

într-un fel, partenere-concurente. 

lacrimogene :

dramele…  Pentru a nu se obosi cu scenele-life, 
– cu  fotografi-mercenari – panorame 

or

dârdâie de 

– ce chinuri imense sunt aduse de

Karim, ia-
- -

-am  

-
interesate în a corecta rezultatul votului – valoarea 

care este un tabu

- u o deslipi, pe 
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Ong- trebuie 
(cine 

filosofie este reluarea vetustului
într-

nirvane –
pentru vulg –

ale ong- ginat a fi de 

(concomitent sc

– oameni 

massele! 
le-

a
Revista X, unde 

unde
globalizarea –

– mereu opus –
– sunt ,

,

–
de altfel –

de profesie –
-

,
prolegionari au 
un vocabular foarte bog
agresiv, în acest domeniu, încheiat, inevitabil, cu 

termenul fascist, pe care-l cred argumentul 
comunist, 

minte, unora, 
-i inspire). Toate sunt

fi rizibile!
- ONG

-am ami
. Cum altfel? 

i
„

inspiratorii pe car -am amintit, deja): 

-

poate, 2 quintale ale siluetei sale (atât îmi 
- -

ilustrelor personaje începe cu recrutarea lor din 
–

repeziciune, catedre speciale, de reg

profesori; apoi, 

dintr- portughezului (oricare 
ar fi acela) -
CIV-

ii...

care se 

ong-uri tip Pro democratia,

lumea este ca ei, sunt li
-

-
astf
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–
-

portughezii l-
profesor!

-o
semi-
profesori universitari, maître de conferance,
directori de centre de studii dintre cele mai bizare...

-
– se 

–
din spusele lor!). Iar credibilitatea unui universitar, 

profunzime –
Nu haina îl 

face pe om -a statornicit aici de pe 
…

-o
lumea a ong-

-

Uniun

– dar 
- –

de cei tineri

comisari,
de la Bruxelles! 

-

Un factor important de 
-
-l analizezi cu pr

afara ong- -am scris atât) marile 

-

nu- , de altfel, nu-
mai poate respecta nici legile aflate 

sub asaltul unor obraznici –
-

un proces al unui coreligionar de-al nostru, care 
ientarea?) 

– în cea mai mare 
parte – -un climat de 
drepturi pe care ei 

...

eforturi, la infinit.
– care va 

– ong-urile, 
-am scris (cum m-am priceput!), 

– nu singurul! – în 

ul de 
urmat…

Învolburat de-atâtea gânduri pesimiste, eu 
„

caracterul omului, acest animal ratat, cum îl (ne) 

de a- mi-e dor de 
tine.
întotdeauna,

Cu prietenie, Efim
Farvardin - 2018
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DRAMATURGIE
Evra GART – Ulm, Germania

E BINE 
 

 
Motto:

rezolvarea problem

Personaje:
Agatha
Max
Hercule, domn belgian 40 de ani,
Miss Marple
Emily Inghethrop
Al. Inghethrop, conte englez 
Dorcas, menajera familiei Inghethrop ,
Bonfaier,comandantul navei
Sergio
Personajul 1, 
N

Actul întâi

a 

-un 

ceva mai devreme.
Max: 

Agatha: Da, trebuie!
Max: Ce fel de schimbare?
Agatha: 
Max: Este grav?
Agatha:
Max: .

Agatha: -i vezi în fiecare noapte devine 
plictisitor

Max: 
Agatha

anumitor lucruri!
Max:

Agatha: La dracu, ai dreptate, nu pot sta 
departe, dar, vreau o schimbare

Max: 
Agatha: nu mare 

Max: 
Agatha:

Max: Imaginez
Agatha:

cineva ca el.
Max: 
Agatha: Este grozav!
Max: A
Agatha: Probabil.
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Max:
Agatha Nu, nu este bine
Max: 
Agatha:

silogism?! Nimeni, dar absolut nimeni nu-
binele.

Max:
propriul anturaj... .

Agatha: Nimeni!

Agatha: În final unde este binele 

Max:
Agatha:

Max:
Agatha:
Max
Agatha: Este vorba despre orice, Max!
Max: Orice lucru pe care îl faci îndelung 

devine plictisitor
Agatha:
Max: Anume?
Agatha:

e ai ales- -
-o!

Max:
Agatha:
Max: -e sete?
Agatha:

va fi sete mereu.
Max: sunt 

Agatha:

Max: Nu insist

Agatha:

Scena a doua

Agatha:

Agatha:

Hercule:
Agatha:
Hercule: (

Hercule:
-i vorbesc comandantului, 

puntea
totul.

Agatha:

Hercule:

......

Scena a patra

Agatha:
M.M.: Hello, este foarte cald

Nimic d
ok!

Agatha: -l prezint pe domnul 
Poirot?

Hercule:

M. M: De asemenea. V-
am citit atâtea lucruri interesante

Agatha:

ceaiul!

lui.)

Va urma
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Mihai BATOG – –

SEX-MACHINE 
 

Castelul Blackwings 

teme de demografie 
e de 

atotputernicul Consiliu 

mai presus de orice lege.

-ai fi privit mai îndeaproape 
pe lordul Sussex aflat, cel mai probabil, într-o

nici nu-l prea putea privi pe Marele Consilier, lordul  
Funestian de Blacksoul, care era, de departe, mult mai 

-

-
-

cumplite, bombe nucleare, boli ca la balamuc, 
epidemii de te ia groaza, cataclisme care par naturale, 
ori bacterii considerate letale? Ce-

-a oprit la bie-tele vite, sau cu gripa aia 

-
case, 

-lui c
-

-

milostivirea mâinilor voastre…
- m 

putea în-
departament… 

-

-

pentru de

d-
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continent, plus 

lordul Doorsex, lordul Ambisex, lordul Nosex, lordul 

-dere, singura, 

-

figuri!
-

-
am avut numai idei bun
dat ochii peste cap la orce tâmpenie a lu’ criminalu’ 

-
-

auzi ce vorbim noi aici-

-
-

-i place cel mai 
mult omului?

-
a averi la masa verde 

-
-

-
-

Doorsex vo
morminte.

- Mmm… Pe-aproape…
- -m-ar dracii, cu ce dovleci m-am 

-re

-
lumea asta.

-

-i prezenta Marelui Consilier planul. 

-
cadaveric într-

-
-o

- -l sufle de sub nas. 
Încurajat de înalta b

Funestian, care-
-

-

trecuse. Doamneee, era 

*****
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întrucât avea perfor

-un silicon care imita perfect textura 

ros-tea câteva cuvinte, nu prea multe, dar absolut 

utilizatorului. De fapt reprodu-

în cele mai înalte cercuri. 
De asemenea Industria (nom de guerre), în 

perfect accesibil tuturor 
buzunarelor.

Nebunie! Milioane de comenzi zilnice! 

supersexi gângu-rea în momentele de extaz ceva pe 

modelul anterior putea fi dat la schimb pentru acesta 
nou, prin metoda buy-back. 

Dar nu prea a fost nevoie. Majoritatea 

a ce sunete scotea pe timpul 

Eii, a avea în debara toate modelele era deja o 
putea fi mai 

cum voiai, te puteai uita la meciur

-

de la curvele cu care

Nu! Acum totul era perfect, demnitatea ta de 

eme, 

-
produse m

Industriei! Perfect!

personaliza cu figura profei de chimie sau a profei de 

-
în registrul sonor aveau efecte complexe, unele de 

Pentru inte

specialitatea utilizatorului.
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unele care sculptau sau pictau cu frenezie în timp ce le 
posedai înnebunit de pasiune.

îndesate,
-

-au vândut boii, oile, acareturile sau 

Desigur nu au fost 
cercurilor selecte pentru care au fost create modele de 

ales ale celor sexuale, convingeau, cu multe 

de cei mai buni strategi de marketing.

or 

Pentru doamnele de vârsta a treia, cele mai 

-

schimb având calibre din ce în ce mai mari pentru a 
preîntâmpina unele nevoi care apar în timp. Desigur, 

visele t

p
Toshiro Mifune erau solicitate numai la petrecerile cu 

bolile psihice, 
sau o depresie, violu-

doar ami

ani omenirea se redusese cam la o treime din ceea ce 

de iz-

orice închipuire. Evident cel mai bogat dintre ei, acela 
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surprin

-
pentru fericirea popoarelor. Normal, imediat a fost 
sanctificat sub titlul de Sankt Funestianus benefactor 
gentes. 

planeta.

ochii cu nemernicul, îi pusese în sticla de h

congresul care schimbase complet via-

garantat.

anual cam cinci zeci de milioane de indivizi 

Peste cinci decenii, Consiliul Suprem aflat în a 

Tristan, cel de-al XXX-lea lord Blacksoul, se afla tot 
în sala de protocol a castelului Blackving. Membrii 

rele Consilier cu vocea lui 

Industrie, cea care dominase mapamondul timp de un 

Ciudat! Sexul devenise o amintire la fel ca tulbure 

memorie! Ce 

lumi…

- are:
- Venerabili între venerabili, visul cretin al 

oameni din întreaga istorie a planetei. Cam totul ne 

O vreme 
mamelor surogat, dar de cam cincizeci de ani nici 

care între timp au ajuns la gunoi. În lume nu mai nasc 

-
-am 

descoperit. 

În curând vor descoperi la rândul lor modelele 

Vom învinge!

anost prin aerul rece al salonului. Majoritatea 
-a binelea, ba 

-
gu

- -am amintit de 

Vivat, crescat, floreat! 
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 

Unde c-
Vinde cel mai bun rachiu

-

tis de la mine
Sticla! Dar s-

-mi faci un „bine”

-

-a plecat privind cu tâlc
-adânc...

Peste-
Pof
- Sunt de-
Doamna- -

- -ai fost?
-
- Te rog spune-mi ce-
-

Patru  sticle de rachiu!
-
-

-

Ce-a urmat e de-
Dup-
Doamna a avut succes

-
Val ANDREESCU

RONDELUL  „GHETEI  DE  AUR”   

-

N-
Cum nu-
Dar tot umblând, 

Sorin COTLARCIUC

PROMISIUNI

-

UNUI OBRAZNIC 
TACITURN

-
-un cap prea mic,

Ecaterina SOFRONIE

AUTOSTRADA I -

Magistrala cea de „aur”
Se va face- -
Când al nostru scump tezaur
Se va-

Constantin PROFIR

Mergând adesea la plimbare,

Gândea: e-atât de- toare...
C-

Cum la show-ul cu mâncare,
Ea se-
Plete-

-

BÂRFITORUL

Iar de o plimbi nu faci efort,
C

Doina TOMA 
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA  NOI

Venind din vremi 

-n marea-

La noi sunt oameni gospodari,

-s a

Merg vara la cules de grâu,

-
Acolo este începutul,

-

Vasile LARCO

-n vis

Câte-
-o duce

-

-

De doruri inima-
-

De celelalte nu-

Decât adus de noul val.
Vasile DARIE

U.E.-
-i întinde-

Vine trasul de urechi.

Unii zic: Guvernul cade!
-i deja c

Chiar de nimeni nu-l va „rade”,
-

CU PARTENERII 
EUROPENI

-am meritat,
În Uniuni ei ne-au

Rapid i-

ROMÂNIA

Semnalez un fapt penibil
Despre-
Ea devine-n mod vizibil,

de mare!

GUVERN HIPERTROFIAT
Cu un junghi aici sub stern,

-acest guvern,
Ce-i umflat ca un broscoi:
Unde-i unu, pus-au doi!

Mihai HAIVAS

Când s- -un grad mai sus
Mândria nu i s-a redus,
Ci doar ne-
Zâmbind la pila ce-

Doina TOMA

ÎNNOIRI

Dar cu-

- -

FILTRU RUTIER
-n van

-
-

C-
Mihai CABA
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RIDENTEM DICERE VERUM!
VIS SPULBERAT

-n van a coborât din pom
- -n zid, 

-

La Festivalul din Mizil se strânge,
i pentru mine-

- -un bebe cu umoru-n sânge!

- atunci, dar de nevoi 

C-am chinui
C-o fi blestem pe capul meu, dar nu-i

-n niciun caz poporu-ntreg...

C-
Nu cred c- -
„ciocul mic!”,

gândesc un pic, 
-

-

-

-

-
De-ajunge-n rai precis,

nchis...
Nu-

DIN PARTEA CASEI

Te servesc  din „partea casei”,
Dar a casei... de marcat!

Nici legea grav
De asta- -n hlei!

Val ANDREESCU

RONDELUL  INIMII
Eu fac ce inima îmi spune

-n ritmul ei normal,

Efortul este chiar total,
- …

Eu fac ce inima îmi spune
-n ritmul ei normal.

Dar uneori când se impune,
-

Fiind în patul conjugal,
-

Eu fac ce inima îmi spune!
Sorin COTLARCIUC

« CUM SA ZIC EU »

».

S-afirme « ».

C-
Eu îi s -

-

UNUI ANGAJAT DIN 

Timpul trece, leafa merge,

-atât cât poate
- i este…spate!

-s de fel invidios,
-n primul rând!
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

;
Consoarta-

E dominat de tirul ei verbal.
Sorin COTLARCIUC

RONDELUL  UNIRII
S-

Prin voia-ntregului popor

Jurând sub falnic tricolor:

S-

-
S-a-nfipt în piepturile lor,     
Le-

S-

EROII NEAMULUI
Eroii în istorie-
Uitate-s galbenele file,
Când vremurile-s instabile

Cu interese mercantile

Eroii în istorie-
Uitate-s galbenele file.

Ca hribi
Apaticii, de ani de zile,

Eroii în istorie-
Vasile LARCO

LA UNII O STARE 

Te rote

Doina TOMA

POPULIST DE 
GUVERNARE
Au pus la punct un plan,
Atât de înclinat,
Încât pe el, spontan,

-l rupi, nu plâng,
-

Mihai HAIVAS

SPOVEDANIE

-
-

De n-

ZICE LUMEA
- -ar vrea,

Eu mi-
Azi mi-
Lumea- -

Mihai CABA

DIAGNOSTIC
Doctorul l-a consultat,

- i banii-n plic:
Ai stomacul dilatat...

UNUI PICTOR
Tot pictând cu nudu-
S-

L-

UNEI SUPERBE DOAMNE

-
-

Angela PISTOL

SPRE ETERNITATE
De tutun, chiar de-i nociv,

Doar îi factorul activ

INTELECTUALE
-

-i o noutate:
Unii au o minte-
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RIDENTEM DICERE VERUM!

-

Ea- -

Tipu-

- -
-noate într-

-n cioc.
Inimile sar din loc

foc.
Gâscanul o îmbia,

-avea slipul pe ea, 

-i altceva:
E un iaz… de mahala!

N- -n

Pe spinare îi va trece
- -nece…

E ceva la mijloc, poate, 
-

-noate
-avu dreptate!

-n carte
-noate!

Ce mai! Cazuri izolate!

Constantin MUNTEANU 

 
 

 
 

DISCULPARE
- -o,

-am omorât-o,

Mihai CABA

Doar la el fusese cheia
-s-a femeia.

De-o-ntâlnea se bucura;
El din ochi o tot fura,
Ea direct din portofel

-a întâmplat
-a-nsurat 

Angela PISTOL

PRIMEJDIOASE
-

-înnoptate;
Trecând de orice autoritate
Ea-

Nici vreun popas nu au de-

-o cu prioritate.

-
-

Iar cei ce st -au soarta,
-
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RIDENTEM DICERE VERUM!

Natura-
N-

In modul cel mai… natural!

MODERNIZARE
Azi, cand nu e che
Într-un gest involuntar,

COMPROMIS
De n-ar fi fost iubirea asta mare,

-un fel,

DE 8 MARTIE, UNUI COLEG

FACEBOOK- -L VINA!
E Gheorghe-n lan, cu spicu-n ,,bot’’,

ace poze de profil.

ASUMAREA IADULUI
Ce spune popa, e de bine,

Habar n- -

-
Prin asta nefiind handica

CUTUMELE TINERETULUI DE AZI

-
Iar nunta lor o fac doar mai apoi.

Pot penalii soarta a-
Beneficiind de-un trai mai demn,
Invocând doar clasicul îndemn:

-

-ntreb prostit: „Ou sont les neiges d'antan ?”

ARTA DE A FI FEMEIE
- -

Iar el s-a ambalat cam peste poate,
Cerându-i o- -
La care ea-

-i doldora de vicii,

-
Mihai STANCU
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RIDENTEM DICERE VERUM!
UNUI MONSTRU

-a multe,
Câte frunze-s într-un pom;

Chipu-i doar la el... de om.

AMANTA PATRONULUI

N- -
Orele suplimentare,

-

Vraja ta i-

e, zile ruginii...
-

-
-

DARURILE IERNII

-un nou an,
man!

Dar ai nevoie de-ochelari
-

Georgeta Paula DIMITRIU

EPIGRAMISTUL OCTOGENAR

La dentist s-a programat...

Vrem s-
Europa c-
Înapoi!

-l dau urgent:
-au guvern, nici Parlament.

IERTARE CU TÂLC
-au furat nevasta,

Dar cu soarta s-a-
I-

-au luat.

COMENTARII POST-
Când mirele i-

-
Mireasa iute-
Nici ultimul tu nu vei fi!

AL
Un gospodar s-a bucurat

-
Dar începu cu dânsul chinul,

Dumitru IVAS
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RIDENTEM DICERE VERUM!
DE POVESTE

Aici, la noi, pe plai de daci,

De Anul nou, moment sublim,
-mi patul, masa,

DE LA CRONICARI CITIRE
–

–

Altminterea, era un om normal!

Am vecin cum altul nu-i!
Toamna-
Ce-

El a furat mereu, croit
-a pu

-
-

RESPECT

-i bizar,
-l port,

Mereu am bani în buzunar!

FABULA NAIVELOR

Cu lipici grozav la fete,
S- -i de folos,
Într-o zi de Dragobete,

-
Care-au acceptat pe 
Escapade cu motive

Când s-a împlinit sorocul,

Unde s-a jucat cu focul.

Geaba alergau de zor

La motanul furnizor
De iubire-n ghilimele,

-au pomenit
- -n poale,

–

Primul pas e la altar!

Cu iubiri nemuritoare.
Carmen Antoaneta MARCEAN

DIN CRONICI

-

Vasile UNGURA U
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 

RON-

TRECUTUL…
- trecutul

Dar nu disting vreun vis de amintire

-

-n uluire…

N-
Din necuprinsa, fantezista, fire,

Am înfruntat suprema ispitire
Ce- -

Dar m-a tentat mereu necunoscutul
Ce-

-

-mi aflu o menire,
Spre-a dovedi c-a fost util debutul,

-

- trecutul!

…PREZENTUL…
- prezentul

-

Având în orice clip
-

C-
Pe care-un duh malefic l-a lansat
Spre- a-

Îmi pare totul ca un Bal Mascat,

Într-un fantastic, dar precar, palat… 

-mi amintesc nici de tridentul 
- ce a fost lansat

Dorind a-

De- -a fi exagerat,
Dar, într-un fel, râvnind revirimentul,
Cam ezitant, ori poate avântat,

- prezentul!
Eugen DEUTSCH

RONDELUL PRIMEI ÎNTÂLNIRI
Când te- Mi s- -
Aveai un zâmbet simulat, -
Un pas- Când te-

Aveai un zâmbet simulat.

Când  la cafea m-ai  invitat,
-

Rapid eu te-am hipnotizat

Când te-
Elena MÂNDRU
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RIDENTEM DICERE VERUM!
CRIZANTEMA
Din ce-

Cu ce are mai frumos .

Pe geamul privirii noastre
Duhul Mare-
Ce-
De 

Vine-
Cu-

Te cuprinde fericirea

De-

C-ar fi t

Din iubirea Sa cea mare

Ce-a numit-
Constantin PROFIR

, DOAMNE…
-

Ca, punând mâna pe ei,
-

Nu-

- - zi,
Ia-i pe rând, noaptea prin somn, -orice bandit,

-un topor; -l scurtezi,

Iar cumva de-
Când ridici toporu-n sus,

-i atingi unde sunt seci, Limb -
- Pentru cât de nas ne-au dus…

-
-

I-ai întâi pe cei mai mari,
Terminând cu Mai buni n-

Nu te-ntoarce iar din drum,
-atâtea toamne,

-acum!
Valeriu CERCEL, Canada

ODA VINULUI DE COTNAR
Ca balsam ce-i foarte rar Cu un amic ce- c,
E vinul vechi de la Cotnar,
El ne aduce alinare
Când necazul este mare. Te delectezi cu un Cotnar.

- Un vin e la întâmpinare,

Cu vinul renumit: Cotnarul.
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RIDENTEM DICERE VERUM!
CEA CE NU CAUT
*
*
*
*
*
* Nici porc la porc nu-
*
*
*
* U
*
* -
*
*
*
Nicolau).
*
* Noi facem legea sau legea face pe noi?!
* -
*
* -

Dorel SCHOR, Israel

 

Închipuind un sfânt altar,
Butoaiele ne fac favoare,

-s pline doar cu vin...Cotnar.

- -n vii, Mi- -ntr-
-n boabe, Mergând la crama din Cotnari,

- Gustat-
Vasile U
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Dorel Schor – Israel

 
Nu de mult am primit o scrisoare foarte 

el, 
care sunt scrise corect gramatical. Toate mi-au 

s-
I-
– Prostii, m- -

e una în care ai 
-a venit, domnule, 

-
I-

– Nu i- -l în plata 
d

-ai avut nici un 
-

zâmbesc, -
I- -a 

– -
-ai fi 

între no
interes general. Major! Despre ce n-

-

-

-te de probleme mari, nu de fleacuri...

I-am reprodus aprecierea domnului 
Ghezuntertoit.

–

câini a fost vorba? Ai surprins un fenomen social, 

apropo, ce ai domnule cu mine? Cu vila, cu 
ile mele în lumea mare? Spune 

-

I-
Glazpapier.

– Clasa explotatorilor s-a temut întotdeauna 
de umorul viguros, a rostit el. L-ai surprins în 
scrierile dumitale ca într-

vom sprijini 

foarte mult când m- -ai descris 
uneori, nu uita cine am fost eu....

I-am poves
– - -

-
unul sau de ce- ideri 

-

-o
mai moale...
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Ina Simona CÂRLAN – Italia

 
 

-de-
-

N-

-

mb pe 
fizicu- -au 

– - -

-

-

– Ce? N- -

-
chinuit!

–
-

-
- -ntr-o

-

ât mi-s de 

-

din Sandra Brown.
–

, da-
-

care-

-

- -ti spun!

-au schimbat locurile prin 

-am auzit oftând pe mecanicul închis în 

-mi aduc aminte m
meu e blond sau brunet!

– -

- -
la melci când te-a vedea. N- -
a pleznit, 

– ...
–  

ta!

ce a cuprins-o, în tot compartimentul.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 88 

 

– -
mii, asta-i Maria, n-o

–

ngur soarta. Mie, mi-o luat mana de la 
-

- -i 

Uite, un smoc descântat din coada Joianei.  Îl iei, îl 

- -
faci de lucru cu-

" Cum s-

seri 
-

mormoloci.
–

-
"La 

Scaraoschi nu te-
nimenea!"

Maria a anticipat-o cu atâta precizie.
Fum, flanele, benghiuri, smocuri, 

CA-N VIS
E- - Începe-

Cu norii râd, cu soarele glumesc
Iar inima- Iar soarele – –

-un dor carnavalesc: -

Pierzându- - -
Într- C-

Nu, oameni buni, nu sunt un pierde- Poseidoni moderni, c-

-a oprit pe macadam.

-am trecut de patul conjugal.
Dar auzind c-apare almanahul -

Mircea TRIFU
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P
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
t) 

II-a  

*

*           *

de-
-a 

înlocuind miasmele u

De-

neauzite. Au uitat de tot ce-
mai 

-i ating nici priviri nici gânduri 
-

Nu- -

mai mult din splendorile locului, ale Apusenilor,   
-

Elena era de-a dreptul într-o stare 
i

-

-
-i dea 

- - o trata cu fructe, 

ore la plimbar

zestre, hambare, de

-

n 

pici -
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-

- - -
-

surpr

apropiindu-
-i culese 

-

-
-

metri mai jos). Au consumat atât cât au putut cu 

deschidea cineva gura îi umflau hohote vesele. 
au 

-a prilejuit prezentarea unor 
instrumente populare specifice zonei, în special 

-o de 
-se doar când el a vrut s-o

-
-a spus nimic lui Teo.

de suflet e mult mai vârstnic 

e nimic intim.

hârjoneau dar ea re -l 

prea frumos, ideal chiar, pentru a altera acele clipe 

-

-o pi
-

-
-

-

Ca

-
- rgem! Bine?
- -
-
- -

taberei. Dar fata se temea cumplit de fulgere astfel 

-o mângâie, 
s- -

-
în 

*
*           *

Din curtea liceului industrial au zvâcnit 

într-

pe mu
- -a 
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-o lipi pe a sa de ea astfel 
încât tot 

-
imaginat. Din când în când ochii i se întorceau 

asupra peisajului sau a posibilelor pericole.
La ciocnirile violente ale vagoanetelor o 

e
a rugat- -se astfel mai 

...

de vis-a-vis 

-
-

se s -
felia de pâine pe care  i-

i 

-
-

când

ziaristul care- nu 

din jurul bazinelor se continua în parte prin 

Teo îi

-un fel de 

-

norilor.

auzi glasul ziaristului:
-

-i ofere din nou fetei 
-

-o cu sine se 

-a 

merse.

care-i pu -
-

- ui pe care 
-i lase femeii.

-
-i apese 
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-

doi.
-

rece de la munte.

schimbându-

-
ca într-

-
se înlemnit abia articulând 

trebuia, tu Elena, ce 

-
pielea capului spre a-

-un fel 
de miraj pe care-l voiau prelungit.

-
-o v

 
*

*           *

-un cazan mare, 

la focurile rapid 

mure de pe malul 
vreo 50 de metri 

pietre 
fel de dig din câteva mai mari, amintindu-
ciurda de bivoli care dormitau într-un prânz în

-

o oarecare 

mult tact.

impresia de suprareal.
- refugiem de aici, zise el 

strângându-
-

care nu mi-

-a 

-

-

-

-l 
izgoni 
calde.
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P
Cornel GALBEN –

JURNAL (III)
 

-am rezistat 

l spectacol din 

un nume complet necunoscut, dar „Nebuna din 

-
tei, de altfel, 

Înainte de spectacol m-am întâlnit cu Ion 
Lotreanu, care mi- -

-

de, eu sunt buricul 
- -i 

De-
întineresc cu -au furat cei cu 
ochelari de cal. Dar de abia de acum vine greul. 

-
-

-o nou

-un fel.

- -i trimit 
-o

mi-

poezie!

Miron Radu Paraschivescu.

„Scînteia tineretului“).

noiembrie 1978

multe dintre ele stând la rând pentru un ziar sau 

obosit.
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M-
-Lemnaru m-

lie Purcaru, o carte 

„Biblioteca - buletin de biblioteconomie“, 
-a 

publicat o recenzie.

Sf. Gheorghe, 11 decembrie 1978

Am de alergat, de documentat materialele 

Cehov (cu Leopol
Octavian Cotescu, Ion Marinescu, Rodica 

Popescu într-
–

Mattis Teutsch, Nagy Imre, Gyarfás Jenö, Barabás 
Miklós, Szathmáry Papp Károly, Aurel Ciupe, 

–

Ion Jalea, Vida Geza, Ion Irimescu).
Am citit „Din patru inimi“ de Nikolaus 

marginea ei, în „Cuvântul nou“. 

Sf. Gheorghe, 13 decembrie 1978

s- -e lehamite 
-am niciun chef de scris în 

-mi 
fac norma. De când le-

ce vor face cu materialele scrise deja.

prezentare a ei.

bagajul.
Am cunoscut azi

-

„Patima muntelui“ de Dumitru Pricop, un vrâncean 
care vine în 

Nou.

-am potolit setea cu vin fiert (la 

de „Merlot“.

„Ramuri“, Marin Sorescu îl face zob pe Eugen 

Domnului!
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P
Ion Gheorghe PRICOP – Vaslui

 
- povestire-

-a
-

, adesea, cum iese 
-se în 

-

-acolo, spre amurg. 

-

-

bine. Unul dintre timigeneni l-a salutat, iar acesta a 

-o zi de 

–

–
–

oprindu-

-

-
-

–
-acum cobora 

– Cornelius Demetrescu Rinick, cadru 
didact

–

-a

– Da…
–
– -

–
–

voi relata-o.

-i
întinse mâna: Rinick i-o cuprinse cu-

cu care vorbise primul. 
–

Isidor…
–

repetând gestul primului.
–

numele astea… Câte scrisori a compus… Chiar eu
l-

din '89. 
– Pe-
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cineva, de-

-am 

-am 
parte-ne, 

-a le oferi marea 

lucrul acesta prea târziu…
– -

-a însemnat altceva decât o 

iernilor. Sau al toamnelor 
-mi zicea: 

„– Iar au trecut pe-

-
dege

Le-
-

-

-i
revedea s

„Amanicului îi puterea aiasta, a dorului. Ca 

de noi…“
„Da' 

-s acolo? Eu habar n-

-

ceasurile de 
-

– Spune-
cum s-
Po

–
pentru noi poema grâului. 

–

poezie?
– Nu scriem. Dar când ne-amintim de locul 

–
– Prin ce?
–
–

-un mod 

clasei celor care au 

– -o, 

m-am ridicat la rangul de intelectual
-

grâului.?
–

-
i servim un pahar cu 

Într-

devenea încet vipie. Pomul era mare, rotat, cu 

principale.
– Astea se duc în cer…
–

acolo, sus,
de-aici, din lumea vie…
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–
mesagere

–

- , ne dau 

vremurile! 

-al lui.
– N-

aceea -
eu…

–
-

–
zâmbi Rinick… 

– Nci nu ne-
acolo, în America…

– N-am de gând s-o fac. Mi-

-a

– La noi nu mai este…
–

-
- -a

–

– N-

–
un om modern…

–
– -

–

– Grigore Vericeanu, avocat de meserie, 

n-
– -

-aici, 
din sat?

–

– Domnilo

– Chiar acel atelaj?
– Exact. L-

-al nostru…
-

-sânge tineri, cu stea în frunte, 

-

– -se 
i cuprinzându-i-

vreascuri. La o plimbare. 
-se 

celuilalt.
– -
-un loc.

–

– Chia
–
–
–

treaba aceasta, dar 

unui prestidigitator. În câteva minute, puteau pleca. 
Atelajul era unul autentic. Prin anii '70, cei doi 

Dar cu iz de piese d
speciale pentru agrement. Acum aveau un exemplar 

-
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– Nu s-
-se mai bine pe 

–
–

– Fiecare cu hobby-ul lui…
– Exact…
–

Undeva, la margine de crâng, acolo un

– Doamne, de când nu l-am mai auzit…
–
–

– Am glumit, domnilor, când v-
am procurat-

-o hardughie a 
colectivei de-aici, din localitate. Când am sosit eu ca 
profesor, în 1964, colegul meu de istorie îl folosea 
drept material did
era mijlocul de transport al burghezo-

-a dat, 

este aceasta…
Cei doi din spate nu-l mai ascultau. În 

câmpul 

a. 
– N-

-se, tot mai mult apropiindu-se 
-le pe 

–
-

Oric
dor…

-l

acolo -a
-un lan de 

grâu acoperit de culoarea verde-
spic. 

-
oaspete li 

comentau:
– -
–
–

el…
–

urzirii“… 
–
-l aplece…

– nului, taina facerii…

acoperit de- de culoare maro, 

–
– N-
–

ajunge personaje, în ultimul meu roman despre soarta 
satului românes

pe unul: 
–

-i drumul.
– Alt grâu, a
– -
–

-
-
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ând 

lacrimi în ochi. 
–

în cel din spate.
Deasupra colinei se profila un cer albastru-

cu
-

câmpiei, se auzea doar sfârtecatul ierbii sub 

de lan 

–
începu Spiridon.

– Fiecare, pe bucata lui de grâ
–

–

–
-

–

–

–
supuse la brâu…

–
colbului…

–

–

–
porc, scorojite, uscate…

–

xat sus, de-a
-

–
zece-cincisprezece grupe de asemenea 

–

organiza aria…
– Care se amenaja, undeva, la margine de 

sat…
–

–

–
unui gospodar… 

–

–

sn
–
–

-trei perechi de cai 
-un par înfipt în mijloc, animalele rotindu-se 

d sub copite spicele, despre 

la timpul cuvenit…
–

-atâta 
-l

spulb

–
–

iar în lipsa acestuia, de patru-cinci perechi de boi 
dintre cele mai puternice din sat…

–

–
– Întâmpinam batoza ca pe- -o

stabilit pe arie…
–

–
–

campaniei, cu paznicii, cu pompierii, începea 
lucrarea…

–

–
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– -
rotorului, numit „val“, în care se 

–

s- -un an…
–

– -

–
a batozei...

– Femeile orânduiau sacii, i-

–

– zând cu ochii: 
cât un dâmb, cât un deal, cât muntele…

–
noi, copiii…

–

Boabele ne intrau prin urechi, prin nas, p

–
–

–
estora în drum spre cântar…

–

– -

– Câte doi-

–
–
–

mai facem turte la copii?“ întrebau, cu lacrimile 

–
–

fumat…
–

în
–

grâul ista?“ „Nu-
-al Antihristului…“

– Era de prisos, la ceasul acela, s-
cine-

– Unul cu multe capete despre care auzisem 
povestindu-se în basme… 

– N- -
l-

–
trenul marfar de Crasna- -ne 
cu carul plin de saci, la gara târgului, ne-a dat prilejul 

- -

–

–
tot grâul care se treierase în vara aceea, în Timigeni 

„blocare“ sau „cote“…
– „Se duce la dracu-

cul
– -

-
–

– I-
– „Unde-i dracu-n praznic?“l-am întrebat. 

–

–

–
– Ne-

priveam stelele…
– Erau multe, iar unele erau mari cât 

pumnul…
–

tata…
– „Ce, anume? …“
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– -
– „Poi unde-
–
– „Aha!“ i-

nea sub adierea 

-

– V-a
Spiridon, într-un târziu…

–
u

-atunci, 

dar nu acelea de-
devenit altcineva…

–

ceea ce a reprezentat vraja 

noastre.
–

razele lui atingeau orizontul, roata astrului devenea 
tot mai mare. 

– Acolo, acum, se l

– -

–

înapoi… 
–

–
Rinick, strângând

-

–

-

-le, urcându- i!... 
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P
–

 
) 

 
( )

vorbele povestitoarei 

-
rii.

–

um 

bagaje, deoarece niciuna dintre noi nu ne pricepeam 
-

-

de und
banca ei

-

bservându-se la ea 

– -
-

mult silabisite. Eram tare îngrijorate de gândurile mai 

-o

-a fost atât de dificil înc

Bâsca am pornit spre stânga, pe valea micului 

ori, 

animalele sau atunci când întâlneam persoane de prin 

-
-

repede seama despre cine-i vorba. 

foarte lung. Aaa, dar astea sunt animalele 

asta nu l- - . Doar o 
-

interminabile. Continuam

într-
tainice, dar rezultatele erau zero. De la Varlaam, 

-o tot spre 
stânga, pe valea râului Bâsca Mare. Drumul forestier 

înaintarea la pas. Nu departe, am dat de Traista 

platou lateral, într-
format loc de reculegere 

Poves -
-o

-un
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mai departe cu mare greutate.
–

-l cunosc. E unul dintre 
îl servim cu cea mai mare 

-Vine des pe aici ? -
-a confirmat 

dumneaei un fapt deja cunoscut de noi. -Sigur, vine 
-a

ales- -Dar 
- -

Era singur ? -
nu- -

dintr-
– Când au plecat ?
– Au mâncat câte o ciozvârt

-au botezat cu 

-
o din loc.

– Era târziu ? -Eraaaa, era mai târziu decât 

vedea bine. - -o ? -

-i

împiedica cu pericolul de a-
timpul zilei.- A plecat singur ? -Nuuu. Cei doi 

–
-

– -

treceam în acele momente. Era din ce în ce mai 

-mea cu temerile mele care puteau fi 
-

-
m- -o. Mi-
imprimat în memorie pâ -o

Crina, care mergea înainte, s-
-

auzit doar un Doamne, Dumnezeule ! În momentul 
-a

-

nenorocirilor omenirii. Concomitent, Hamei a 

-a
-

unui vuiet înfundat ca venit din abisuri 

-a realizat un cor original pe mai 

de nec , am 

-

– Pri
amfitrioana cu un glas amestecat cu tente tânguitoare. 

-

-se observa 

-
-

- -a întâmplat, mi-am zis atunci 

hamul Murei. Oricât ai fi fost lipsit de jocul 
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, i-
mult pentru ea. 
pentru cel învins cu 

-

de mult timp, dar n-au deranjat-
aceste momente

deoarece s

.

Polenul corolelor din împrejurimi plana un 
e solul 

-o fulguire 

Într-u
-

-o
-o în mijlocul 

înjghebat o cruce pe care a înfipt-

aceasta ne- -ta a 

-i

-

- -mi vor 
-

- nu-i
momentul potrivit pentru a ne astâmpa asemenea 

-am dat imediat peste cap. Ceva mai târziu 

-

dintre noi ne- strâns 

ochiul 
plângerii

petrecute pe acest 

i-ar fi 
-

-
-

–
Penteleului s-a dovedit a fi o încercare nemaipomenit 

-a fost tocmai 

printr-un peisaj miraculos. Într-o parte era 

multiseculare cu aspect franjurat întrerupt doar din 

nu prea mari se strec

orizontul ca un templu al zeilor din vremuri 

-
fost splendid, nemaipomenit de spectaculos pentru 
sufletele unor admiratori

ardea.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 1 (13), ianuarie – februarie – martie 2018 105 

 

de rai într-
– Acea cale care ni s-

n

ultimele raze solare se strecurau blânde printre 
a

ca

-a

Când Crina i-

surprinderea localnicului 
îng -

aceea nu-
- -

lucru, unde-
-

-a luat salariul, mai mare decât al altora deoarece 

bani de la un coleg pe care îl împrumutase cu ceva 
- a plecat, s-a interesat 

Crina. - daaa, a luat-o singur 

. Daaar, -a
amintit dânsul, pornit 

doi dintre camarazii lui, 
unul dintre ei fiind Afin, cel care fusese împrumutat 

-

-am 

-a zis dânsul. Nu era o noutate o 

ca din când 
-Care sunt cei doi, l- -

mea. 
- ,

ne- nici ei nu s-au
prezentat azi la lucru. -a lovit nu 

medical 
-a

afectat grav pe amândoi în
-a nimerit ca 

-
, ne rugam noi, 

atunci la p
-i certe pentru 

–
amfitrioana cu o voce moralizatoare. Apoi, pentru 

ite într-

de lucru, noi ne-
ferite persoane 

întâlnite, dar nu a aflat nimic nou. 

obozite 

-
- rtat suficient 

-
-au înfiripat în 
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de noi.

– Îi prinsese ?
–

-

- -
s-

-au habar de cele întâmplate 

olo fiecare a luat-o pe 

-
nisip atunc

l unui 

de bani pe care învinuitul n-
-au mai avut încotro, au recunoscut totul 

fost scos dintr-
-

peste câteva zile pentru a realiza reconstituirea 
filmului nenorocirii. Cu acea ocazie, a decis 

Lipsesc doar aplauzele meritate pentru a 
consemna prezentarea unei asemenea victorii 

– -

acestui 

locuri.
Soneria apartamentului a spart atmosfera de 

întrerupere, s-
N-au

-a
zis ea în gând. 

–
–

dintr- -

– Ne era tare dor de voi, de aceea am venit 

-
amabilitate, asemenea celor constatate la Irisela.

– -a
manifestat fata vrerea momentului. Mai avem ceva 

– În aceast

conti
–

–
-un loc unde 
-

– Unde ?
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P
–

UN COSTUM LA PATRU... S  
 

-a

a satului românesc. 
-

pierdut contactul cu universul ru

-
profesiei pentru care s-

Locul ales pentru documentare este comuna 
altele 

-l reconecteze 

colective unice.
Personajele  romanului nu vor fi creionate din 

indiviz

-

Caracterologíe, o a
-lea de filozoful german Julius 

acesteia.

Bruyère, în care a 

beletristic, superior. De la textul simplu, direct, al 

impersonal la cele subtile, cu m

lor sens. De la felul 
ordare generatoare de 

intelectuale rafinate. Fenomenul literar în zilele 

atrage interesul cititorilor este necesar a te prezenta 

atractiv.
Primul drum pe care l-

ca

tele 
-a recules la 

fiecare dintre ele, s- -a rugat pentru 

dintr-
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–

capul spre el.
-a

mormântului.
–

-

–
-ar fi fost de folos, acum sunt nevoit 

.
– -un fel sau 

-a

se pare deloc de neglijat acest personaj. Poate chiar 

printre ce
pentru serviciile aduse în momentul în care cei în 

ia o femeie pe care a 
recunoscut- -
putere. Era Eleonora, prima lui iubire, i-

bun gust, i s-
ca în anii tinere

– -

– -
la noi?

– Dorul de locul natal, de oamenii pe care nu 

– -
-

Elena este modelul perfect pentru personajul 

se

Seara l-

caractere, 

se adecva perfect gândurilor ce-

-au zmuls din adâncul 

-a

– Mi- -l

nimeni -
-mi dai costumul negru în care te-

–

sufletul!

cimitirului pentru a-

– Gheorghe, n-ai mai venit pe la mine. Unde 
e costumul?

– -am spus? E la frate!
-a luat prin surprindere, taman 

când privirea i se oprise pe o cruce veche unde un 

-
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ISTORIE
Costin CLIT –

-LEA  
 

 
-a 

dovedit a fi foarte difi

ul din „hergheliia 

gândul la datarea documentului din timpul 

asluiului va 

teritorial amintit.  
Documentul a fost cercetat de dr. Astrid 

Paraschiva Avram, la 19 august 2016 (a realizat o 
copie xerox din care ne-a dat o parte pentru 
transcriere).

DOCUMENT

coptor o legi într-

-
nu- -
loc cu pâ
dintr- -

ole cu 

di pin to(a)te fumedeniil

-au 
i l- -au 

-
-

-au suflat pi gâtlan di 
lup, au l-
cu scârn -

-l 

1 i 
2

3 4, ori 

ti, ori cu 

                                                                 
1

cozii.
2

3

4

cânepa sau alte plante textile; bazin de topire a plantelor 
-

n lac; topitoare.
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/ Saftii5

nu-
-

mari cu chip de ariciu sau cu 

sau cu cheli d

-

-
-am dat cal 

-

-
- -l 

-
- -

- -
-

- -l 
- -l 

-
- -

vacile, în târla cu oi

-
- -

- -l torni, 
- -

- -
-l 

                                                                 
5 Scris deasupra.

le- - -
- -l strângi, în gura 

- -
- -

- -l 
i trupul cutari

-
-

lui, pi trupul fimeii lui, pi trupul copiilor lui, bini 
- - -

- -l torni, 
- -

- -
- -i 

- -
- -

- -
- - -l 

- -
7 - -

- -
nu li- - -

-
-

-au 
-

- -l 

-
-a fi 

uci la mormântul 
-

- -

vinovatului, celui ci au aruncat mii fapt; iar nu-l vii 

vii, n-

voi ce-
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- - -l 
inditori 

-l 
- -l vii zdrobi; iar eu 

mari, eu pi tini 

-

-l vii 
- -

-(a)u dat 
-

- -
nu-l 

-l strângi 
-

- -
-

capu di (i)epuri

celui ci au aruncat mii fapt. -
di trii ori.

undi li-
-

sau li-
, la 

La leat 1838 mart(ie) 2 zile
<ss> 

Fundurilor.

-
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ISTORIE
Mihai CABA –

TE DESPRE UNIRE: 
CASTANUL UNIRII DE L  

 

, la 

filele colbuite ale istoriei neamului, pentru a 
reme

anul acesta 159 de ani! 

, rememorarea Unirii 

duse de 

Unirea Principatelor.

o poate depune în 
singurul martor „

: , aflat în 

castan”, 
uriozitate, poate asculta “live” o poveste 

despre Unire, 
Indiferent de timp sau anotimp, 

de-a fira-
teleportându- trecutele vremi 

ântate - 1859. S-o

...

-au 

Do

cavalcada cailor cu hamuri pline de ciucuri  într-un
e

zahanale din Bucium, fie înspre sau 
dealul 

“târgului de pe cele 7 coline”.

spre a nu fi observate de “iscoadele” lui Vogoride, 

comandant m
ginerele boierului unionist, Petru Mavrogheni,
descendentul unei vechi familii locale cu origini 

a unui casta

, Elena-

punctualitate
amfitrion.

-
masa mare de sub castan: postelnicul Vasile 
Alecsandri, cel care la 1848 s-

Al. Ghica în care se cerea “unirea Moldovei cu 
Valahia”, conu 
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Moldova”

Costachi Negri, cel care, 
-

“reformarea 
patriei”

-se acum, în
1856, reprezentant al Moldovei la Constantinopol, 

avându- Dimitrie Ralet, care 

Costachi 
Hurmuzachi
Gheorghe, al ideilor unioniste pe care le-au promovat 

“Bucovina”, chemând 

Costache Rolla, unionist înveterat, 
Neofit Scriban vreo 

Dimitrie Kracti, Dimitrie Cozadini, Manolache 
Iepureanu, Anastasie Panu, Dimitrie A. Sturdza, 

-a
a cum 

-au 
ocupat dinainte stabilite, 

bucate de 

“poale-
n brâu”, generalul a dat semnalul de începere, 

timp cu 

subiectul nefiind, se pare, la 
prima lor întâlnire în acest loc, pe cât de pitoresc, pe 

generalului, ce-

sale.

-

- Pe 

-se 
-a cuprins imediat pe 

-

La rândul 

-un singur 

are de cuvânt, iar, când acesta a luat dimensiuni 

ascultându- ceva pe un 
petic de hârtie, s- declamator, 
a rostit cu glas puternic 
membrilor , atunci 

-a compus:

Sub 

Nici valah, nici moldovan!

Într-un gând, într-

Pentru-

- a “bardului de 
iar, apoi, ridicându- -au 

- “dându-
mâni cu mâini”
castanului într-
ce li se citea pe chipu -se seama de 

versuri ale unionist. Santinelele mirate 
-
- ceau semen vizibile de mare bucurie. 
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e de binecuvântare  pentru cele ce 
vor urma: ”

Ce-
“cu 

întru înfruntarea “curentului 
antiunionist”, a
vremii. Visul de Unire  s-
24 ianuarie 1859, când, mai întâi,

Alexandru Ioan 
Cuza ! 

desemnarea colonelului Cuza pentru împlinirea 
-au întrunit deseori 

sub „ asei sale?!
-hoc în jurul 

memorabile poezii, “Hora Unirii”?!

profesorul botanist Mandache Leocov, 
redescoperitorul acestuia?

doar el, aflat în 

nedumerire a celor ce vor poposi sub impozanta sa 

a sa ca Domn al României, 
Alexandru Ioan Cuza, în octombrie 1860,  venit la 

important jucat de acesta în 

impresionat s-

somptuos “Bal”
Castelul Grecilor aflat în apropiere.

a intrat într-un
nemeritat al vicisitudinilor vremilor 

e, din care a 
-

-se de la lui 
25 mai 

1856!),
astan”, 

2002, atunci când (minunea minunilor!) acesta a fost, 

prof. univ.dr., Mandache Leocov, fost director al 

a

“mastodont” aflat 
în terenul primit la schimb. Dar, aceasta, având 

“glagorie”, are marele merit de a fi dat 
“
redescoperirii 

Pe baza impresionantelor caracteristici 

faptul, indubitabil, al „
Unirii sub potrivit 

Castanul, denumit, al Unirii, de 
, unicat în România,

La 25 mai 1856, „ stan”, 

Dimitrie Ralet, Petru Mavrogheni, Costachi 
Hurmuzachi, pr. arhim. Neofit Scriban, Costache Rolla, 

sf
organism sub

Unirii Principatelor Române!
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catalogat ca: du
Istoriei ! 

“odisee”
Castan al Unirii de 

,
Dar, vai, n-

acum, de ia

altor foruri îndrituite, de la nivel local sau central, 
-au întreprins 

nimic concret pentru punerea în valoarea lui 
binem

de revenire a
Castan, 

-un cenaclu “sui generis”: 

numai..., care vor 

spre cinstea lor, punând mâ

încoace, de la înregistrarea lui, cei 3 primari 
bârnoveni, unul mai “cucuiet” ca altul, care s-au 
succedat, cum nici cel de acum, al 4-lea, mai 

, nu s-au “opintit” -
trecerii în domeniul public al comunei a Castanului 

-
dublu Monument?

Hippocastanum a început viz
fiindu-

prescrise de specialist, ar putea conduce grabnic la 
al singurului martor viu al 

Micii Uniri.
Dar nici acest apel disperat al Castanului 

-a

ici a 

Principatelor Române, se impune 
pentru salvarea a Castanului 

Unirii de l – dublu Monument!

-ncingem hora cu iubire,
Castanu´-
Un Monument Sfânt de Unire!
Despre memoria monumentelor s-a tot scris 

aici încolo deo
vremilor trecute, ele au menirea 

vremurilor de azi”, 
autorizat istoricul 
Pârvan.

Unirea Principatelor Române de la 5/24 ianuarie 

ului Unirii de la 

-a
-

– mâne decât, în spiritul 
Unirii, cu 

orgolii la temelia noului stat – România.
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ISTORIE
– Vaslui

– 
A (1825-1909) 
(II) 

 

politicii reformiste, de modernizare a structurilor 

-a secondat discret pe 

i-
-

fiica cea mai mare a boierului antiunionist Costin 
Catargi. 

Principele Domnitor (...) . Maria Obrenovici era 

Serbia, ea se si

6.

petrecut cea mai mare parte a anului 1860 la Paris, 
având aproape pe fratele -

-
-i mai alungau depresiile 

interesa de tot ce 
„Principesa Cuza atât de 

ultura, 
                                                                 
6 Ibidem, p.71-72.

- -

întinderea ideilor sale pe multe dintâi 
compatrioatele sale, care, la începutul domniei, o 
intimidaser 7.

într-
Napoleon al III-

princiare din România. În luna august 1861, Elena 
s-
mare de la Tréport, necesare micului Alexandru 

mai târziu, a vizitat Italia, trecând prin Neapole, 
roces de 

-
8. O atrage un timp 

cu celebrele sculpturi ale lui Ghiberti, 

Michelangelo, ce-i -i umplu 
.

riei 
Obrenovici, care-

                                                                 
7 Ibidem, p.90-91.
8 Ibidem, p. 94.
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-
administrative a României. La 3/15 decembrie 
1861

„Înalta 

Principatelor”9

din 11/23 decembrie 1861, formarea primului 

Elena nu-

-a 

numai de Principele Cuza. 

cum era, nu-
                                                                 
9  1861-1862. 

    1-2. 

dintre prieteni sau rudele cele mai apropiate. 

unde- 10.

antrena, în mod indirect, conform protocolului, 

se stinge”. Se punea insistent problema revenirii în 

Palatul domnesc din cauza prostului renume. 

- sandri, 
cel care a întâlnit-o la Paris pe Doamna Elena. 

Cum pentru moment reconcilierea nu a avut loc, 

unde s-

care i-

-
-a amintit de înaltele îndatoriri 

palat principele Cuza a 

-o

-

buchet de camelii albe la brâu, pi
-

                                                                 
10 op. cit., p. 97.
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-un zâmbet binevoitor, 

11. De 

„Din partea sa, Principesa face minuni, ea 

m Acest ajutor este 
foarte bine venit Principelui, ceea ce va aduce 
mult bine” - scria Costache Negri din 
Constantinopol lui Iancu Alecsandri la Paris12.

nefacere din 

Ea se va preocupa de modernizarea 

de la familia Sturdza, în 1862, aflat, atunci, într-o

Mobilierul a fost comandat la Paris, iar pentru 

Viena. Alegându-

mutarea
-a 

-
Baligot de Beyne, Iordachi Lambrino etc., care au 

ea loviturii de stat din 
2/14 mai 186413. Aceste evenimente politice erau 

                                                                 
11 Ibidem, p. 102-104.
12 Ibidem, p. 104.
13 Ruginoasa, 38.

ii 

Castelul de la Ruginoasa a devenit o 

Obrenovici. Având un suflet generos, tolerant, 

sp
atmosfera politico-

Anul 1865 este deosebit de tensionat, 

i, cu toate 

sfetnicul ce-l mai apropiat, pe un fundal de intrigi 

-sociale, ceea ce a 
det

de denigrare a domnitorului din partea 

celor doi fii naturali ai domnitorului, în interior, a 
triei, principalele puteri 

oferit de Napoleon al III-

necesitat tratament prelungit la Ems. Toate aceste 
lovituri i-

- -
de a abdica.

Va urma
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ISTORIE
Florian BANU –

- AL DOILEA TRANSPORT IN RUSIA 
SC (IULIE-  

(II) 
 

Al doilea transport de valori spre 
Moscova

es pomenite. 

torul 

s

14.
in circulare 

                                                                 
14 …, p. 
246.

e
15.

Concomitent, guvernul român l-a contactat 
-

stituirii valorilor ce 

se efectueze transportul de valori16.

tite 
-al doilea 

etc.) ale Academiei Române, ale Muzeului de 
17.

rcat 

sfetnici în statele române în cursul veacurilor 

                                                                 
15 Tezaurul român de la Moscova,

-
16 e a României la Moscova…, p. 
32.
17 Ibidem, p. 33.
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a
18.

de casete

-aur19.
cate, „între 

- 20,

ajuns la Moscova în ziua de 3 august. Valorile 
B.N.R. au fost depozitate tot în Sala Armelor din 

Kassa).
Peste numai trei luni de la sosirea celui 

de-al doilea transport la Moscova, bol

luni Sovietul Comisarilor Poporului al R.S.F.S. 

din Palatul Taurida din Petrograd, la 13/26 ianuarie 
1918

preda în mâinile poporului român”21.

re?
În aprecierea deciziei de a expedia al doilea 

                                                                 
18 Radu Negrea, Spoliatorii
[1990], p. 193.
19 Ibidem, p. 192.
20 Alexandru Lapedatu, Amintiri

-Napoca, Editura Albast
1998, p. 105.
21

Rusiei, Departamentul Istorico-Documentar, 
româno-sovietice. Documente, vol. I, 1917-
Editura -17.

factorul guvername

ocupat de trupele Puterilor Centrale?

nu dev

afirmativ, întrucât în perioada 22-29 aprilie 1917 

-

. În 17 iulie 1917 inginerul Gh. 

B.N.R., îi expedia o scrisoare lui D. Cristescu, 

-am mutat cu câteva zile 
înainte de marile dezordini ce au fost la Petrograd, 

unde s-

-

22.

-
-

de
23.

                                                                 
22 , p.
245.
23 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din 
vremea celor de ieri, vol. al III-lea, partea a V-a 1916-1917, 

Humanitas, 1992, p. 31.
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fost mai mult imaginar, decât real. Lipsa de 

trecut pe la începutul lui august prin mari em

-

-mi 

-a putut trece linia Siretului”24.
La cea de-

de asemenea, afirmativ: da, un guvern responsabil 

4, tocmai ca urmare a 

Nicolae Iorga asupra modului în care, folosind o 

-

-am 
- -o

-ar fi 
25.

                                                                 
24 Ibidem, p. 17-18.
25 Nicolae Iorga, op. cit., p. 239-240.

:

-a luat, 

valori tot la Moscova?
De ce s-

-

Aceste decizii, care s-au dovedit 

-a treia 

-
posibile variante. 

Potrivit primei ipoteze, deciziile au fost 

psiho-

vremii s- -l 
reclamau evenimen

-se la 
evenimentele din iulie-august 1917, Armand 

n 

26

„starea de spirit a lumii politice era supt orice 
nivel”27

                                                                 
26 op. cit., p. 37.
27 Nicolae Iorga, op. cit., p. 286.
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ne- -a 
-am pierdut un 

a fost”28.

cardinale. În acest context, decizia de a face „ceea 
ce s-

-
1917 –

respectiv, depozitarea tezaurului românesc în 
aparent inexpugnabilul Kremlin.

birea unui popor de 180 de milioane 
de suflete. Nu mi-

o victorie care a
imperiale”29.

Aceste „Puteri Anonime” ar fi dispus, în 
opinia lui Mihail Sturdza, de un om valoros în 

vara lui 1917, prin trimiterea celui de-al doilea 
transport al B.N.R. la Moscova – Nicolae 
Titulescu. Ulterior, „cu cât treceau anii, cu atât 

                                                                 
28 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din 
vremea celor de ieri, vol. al III-lea, partea a V-a 1916-1917, 

Humanitas, 1992, p. 33.
29 Mihail Sturdza, 

, Alba Iulia – Paris, Editura Fronde, 1994, p. 
58.

– -consul» în 
România era Titulescu”30.

Potrivit lui Sturdza, „Titulescu este în 

-a avut-o asupra destinelor 

-

itor în totalitatea lui, au 
neglijat groaznica primejdie ce o reprezenta râvna 
cotropitoare a vecinului de peste Nistru, cum se 

31.

modul în care s-
Români

parte a clasei 

statal, s-a stins”32

schimbat prea mult lucrurile!

                                                                 
30 Ibidem, p. 75.
31 Ibidem, p. 79.
32 Mircea Eliade, , în „Vremea”, nr. 505, 19 
septembrie 1937, p. 3.
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ISTORIE
–

PROMOTORII UNIRII:  
 

 
Voluminoasa lucrare 1918 la români. 

Documentele Unirii
ti în 10 volume, fiecare volum 

nici un document despre aportul marelui lingvist 

de pe vremea 

în ultimele decenii s-a publicat mult despre 
evenimentele cruciale din 1918 pentru România, 

-

aspecte mai pu
–

România.

- la 
Universitatea din Viena 

corespondent al Academiei 
Române (1905). Profesorul 
universitar s-
de la început tinerilor 
bucovineni de la Junimea 

loc însemnat în luptele pentru emanciparea 
-ungar. 

într-o

pentru clipa când mersul lumii ne-o va aduce pe 
-

- ul 

–
–

tinere talente ca Alecu 
Procopovici, Teodor Balan, Nicolae Tcaciuc-Albu, 

n Bucovina a trupelor 

grup de scriitori români în frunte cu M. Sadoveanu. 

nemaipomenit la publicul românesc.

politice din Ce

activi. Despre aceste evenimente savantul semna la 

„Toamna lui 1918 a fost, desigur, punctul 

-
pentru care erau acordate toate coardele sufletului 
meu strunit pentru acest ideal. Rolul pe care l-am 

stul de 

F
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împotriva bandelor de criminali care au început 
opera lor de distrugere”.

Isidor Bodea (foto) în 1918, 

-rea 
Glasul 

Bucovinei, „întâiul crainic 

s- ul (din Oradea) Isidor 

Cornelia Bodea, nepoata savantului, „a devenit 

-a avut aproape pe acest 
„om al faptelor” care era Isidor Bodea. În 1914, 

-

par
scump – – pe 

nenorocirile ce i- -o

la Facultatea de 

-

Astfel la începutul sec. al XX-lea t

de Copii din localitate. De la deschiderea 

la pensionare (1929) a stat în fruntea acestei 
-

el cel mai bun 
Basarabiei”.

(actualmente str. Sadova, nr. 12), unde a avut o 

Casa lui Isidor Bodea din str. Sadova, nr. 12
Revenind la evenimentele anului 1918 

de la Spitalul de copii, care se afla în pavilionul 
sudic al edificiului.

„Am ales acest loc de întâlnire –
–

ziarului Glasul Bucovinei (nume dat de Vasile 

unirii Bucovinei cu Patria-

memoriile sale meritele lui Bodea în acel 
memorabil an 1918: „Admirabil a fost doctorul 

-
planul original, ci am mers înainte”. Ceva mai 
târziu, în 1923, 
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-au 
asumat a

Glasului 
Bucovinei

fideli 

început, aproape în întregime, ziarul era scris 
numa

-au 
impus de

v
Isidor Bodea, prietenii ardeleni i-au propus postul 

-
-a putut face

-i 
-i drept, Bodea, spre deosebire de 

puterea magi
l-
bucovinean.

-

-
ce 

-mi înjgheb un interior, acolo 
manuscrisele

aprilie 1915 semna cu team

explodat într-
copil. N-o fi la noi?...” Când în 17 septembrie 1919 
se desparte pentru totdeauna de

-

Dominic încheiau ermetic cuibul nostru de fericire 

care nu erau pe placul meu. Aici am consumat anii 
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î
-

-am pierdut o zi.
rma mea 

-
-

Revenind mai târziu (iunie 1922) la aceste 

pentru noi, are farmecul nespus al casei în care am 

dragoste, pe care le-

Leonora, din Geneva, unde se afla ca trimis special 

-aduci aminte de 
C

-

-ai 
dat-

–

–

pe 
-i poarte 

numele. Numele unuia, care „prin activitatea sa a 

A. Procopovici.

-au 
-

I. Nistor, G. Tofan, M. Friedwagner, V. Grecu, D. 
P. Liciu, C. Belcot, 

-un moment de reverie, se 

-o. Ea o 
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
AFIRMARE (IV) 

 
car

Laza în frunte cu inimosul profesor Alexandru 

în prezent. Textierilor Vasile Ilie, Vasile Popovici 

Grupul satiric  din 
comuna Laza

autentic

Marele scriitor, 

regretatul Valentin 
Silvestru la Festivalul 
Umorului de la Vaslui, 

prin râs".

care au l

dornici de afirmare au închegat în sat, în centrul 

Int

buna aprovizionare a 

Prin 1970 folosind formule simple ale 
genului, adresându-se direct spectatorilor pe scena 

-
-se celor doi lideri, 

nume 

satiric, devenind într-

Laza peste zec
participarea la fazele finale ale tuturor 

festivalului Cântarea României, cum era atunci, 
sau Festivalului Umorului "Con

-

grupul d -
un deosebit impact asupra spectatorului, cu un 

inepuizabile de exprimare, cum spunea în 1982, la 
a VII-
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din nou, din grupul satiri
etalon pentru umorul românesc, una din cele mai 

1982).
-se la 

intele juriului 

o mare 
bucurie pentru noi când vedem în jurul nostru 

prin glumele lor pre -

-

Popovici, Lucia Maftei, Elena Filip, Gheorghe 

-a

chiar foarte bune. 

prof. Alexandru Guzu, instructor al 
grupului satiric din Laza

8 septembrie 2010

-a (23 - 24 - 25 iunie 1972) 
-

trebuiau servite de instrumentul ideologic.
Cultura chiar devenise o prioritate 

1348, 27 iunie 1972) 

Partid.

"În ara asta, ara pâinii,
S aib pâine pân' i câinii,
Guvernul nostru ne oblig
S-avem o zi de m m lig .
Lor ce le pas cum e traiul,
Scumpir trenul i tramvaiul. 
Scumpir tot, la cataram ,
Pân i pâinea i tutunul

i când înjuri pe leau de mam ,
Ei cic eu fac pe nebunul..."
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A fo
Festivalului ziua I, 23 iunie, printre altele cu 
programul zilei: 10:00 - Cuvânt de deschidere; 
10:15 - 11:30 - ,
(1872 - 1972) expunere Ioan Massoff; 11:30 -

vârful 
creionului"; 16:30 - Concurs 

- ;
18:00 - 19:30 -

-
22:30 "REVISTA ARE CUVÂNTUL" -
spectacolul de deschidere, a Teatrului satiric 

Conform Directivelor, abaterile de la 
program erau minime, abaterile la texte, excluse, 

cu mobilizare (semi-obligatorie) a spectatorilor de 
toate vârstele.

 
(Din cartea

-
40- -

-54)
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IMPRES
–

 
 

ceva de nedefinit ce s-a putut întrupa dîndu-l 
-port,

de Madrid sau Barcelona) mi-
Fenicienii

în jurul anului 1000 î.Hr33. Acest nume provine 
probabil din cuvântul fenician pentru "sare", 

romanii au cucerit acest 

la Cartagina din Africa. Începând cu secolul
al V-lea d.Hr. s- .
În secolul al VIII-
de mauri
comercial.

Califatul de 
Cordoba

de Granada tat 
Reconquistei,

recucerirea Spaniei, Málaga a redevenit ,
în 1487.

-
de bine-

33 Sursa: internet.

mir 
-

-

ochii vi
-parcurile 

-

Alcazaba (în limba 
-

în stil greco-roman, pe locul unei vechi moschei 
1528

în 1719, Portul, unul dintre cele mai importante 
lui Picasso, Museo 

Picasso Málaga, Museo Municipal (muzeul 

pulare, Palacio 
Episcopal (Palatul episcopal), Iglesia del Sagrario 

Plaza de Toros (arena-

terasa parcului imens cu plante tropicale. 
-tourul 

ului, poate 

Urcându-

sc: pe 
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Vicu MERLAN –

  
(I) 

 
Deoarece sistemul politic din România 

anumit nivel de prosperitate me

dezvoltate economic din Europa. 
Î

-l petrec mai relaxat, eventual într-o
te sau la mare, am luat drumul 
-mi ridica cât de cât nivelul de trai 

de zi cu zi. Anul acesta am avut acces spre partea 
central-

-

Montelimar. 

fu

catolic (centrul papal se afla la Avignon, la circa 80 

sud-
fluviului Rhon, în câmpia Pierrlatte-Avignon, are o 

strategice pe Valea Rhonului.  Principalul loc de 
at

-

scaunului papal  la Avignon (la circa 80 de km de 

peste 

muzeu. 

religioase programate. 
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Nuga de Montelimar. În jurul Montelimarului sunt 3 
centrale atomice, ce produc curent electric, având un 

În Regiunea Provence am mai vizitat 
elul Adhemar din 

Montelimar, Castelul Crest, Castelul Grignan, 

Saillans, Bordeaux, Saint Andol d Ardeche, 
-en-

Valdaine, Châteauneuf du-Rhon, Crest, Adhemar 
din Montelimar etc.

-

-am trasat 

-am organizat 

apropiere de Grignan, prin Espeluche. Pe traseu am 
Allan.

-a doua 

acesteia au fost restaurate.

Valdaine. Seniorul Gontard Loup co

spre vest un cimitir. 

Rocheford

împrejur, pe vale, sunt numeroase câmpuri de 

romantic.

Cetatea de la Allan

În cel de-al doilea week-end am urmat 
traseul: Montelimar-Sauzet (aici am putut admira 
Biserica St. Marcel Sauzet), Laupie (Biserica St. 
Michael), Cleon-d Andran, Puy St. Martin, de unde 
am urmat apoi traseul spre stânga prin Divajeu 
(Biserica Divajeu -

Am urcat promontoriul spre cetatea –

-o, ajungând 
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-est, de unde 
l-
pe cursul mijlociu al râului Drome, nu departe de 

având peste 90
-lea.  Devine 

Din Crest am urmat traseul spre Die, paralel 

Saillans. Mi-

culcare. A doua zi am vizitat Biserica St. Gerard din 
Saillans –

-a efectuat în secolul al XII-

De aici am plecat pe traseul rutier anevoios pentru 

cu asalt vârfurile sinclinalului Les Trois Becs. La 

prefe

70 m de vârful Roche Courbe, ce are o altitudine de 
1545 m. Deoarece m-
abrupt de 70 m, ce putea fi escaladat doar de 

Masivul Saou dinspre localitatea Saou

întâlnit traseul marcat ce ducea le cele trei vârfuri de 
peste 1500 m. Fiind târziu (ora 16), având de mers 

-

cazare la Montelimar.

dar de la Puy-St. Martin am virat spre dreapta spre 
-

spre Bezaudum-sur-
pentru a doua zi, mi-

- -mi 
amplasez cort

-am cerut permisiunea de a-mi 

Bezaudum-sur-Bîne (Vachon) (în

m-

erau profesori pensionari, ce s-
de Rai, la poalele Alpi

-St. Andeol. Madame 

- -au 
-au pus la 

-
-
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În drum spre sinclinalul Les Trois Becs

Nu departe de casa lor, pe culmea muntelui 

doua zi, m-au invitat la 
-

cu mine pe munte. Fiind oameni ai muntelui (Pierre 
te ori campion 

-
ajuns cu mult mai repede pe munte. Acolo unde 

-a dovedit extrem de abrupt ei s-au oprit. 
Dându-

lt din suita 
celor Les Trois Becs la 1589 de metri.

Sinclinalul Masivului Saoul

Masivul Saoul este practic un sinclinal 

ele Doamnei). 

În apropiere de vârful Roche Courbe

Anniei (Annie are un talent nativ în artele plastice, 
fiind un pictor renumit în Provence, organizând 

ce a avut loc în localitatea Bourg-St. Andeol, unde 
ne-

-St. Andeol

Cu acea ocazie An -au 

e zi la pepiniera 

de politicienii de carton ce fac jocul insidios al 
marilor bancheri mondiali 

.

Va urma
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

(IV) 
 

Entuziasmul celor trei dintre întemeietori 

G.T.Kirilean
– poate 

fi considerat edificator (40), dar datele statistice 

-Codin, T. 

,

cop

începând din luna septembrie. Tirajul, de 700 

al doilea, ajungâ

2700 ex. în 1906, respectiv 3200-3400 în 1908

Sadoveanu 400 lei pentru un roman, 100 de lei 
n

Mo

unui an  -
1905-19 colaboratori, 1907-1908- 23 colaboratori, 
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unele numere cu câte 2-3 semnatari). Mai mult, 
între 1901-

care 29 cu câte o s
Gorovei,29).

-4, în timp ce la 

, fapt care 

Savin, etc., etc...

se trimitea înainte de primirea costului 
abonamentului decât pe încredere, sau în ajutorul 
celor de încredere, iar în ajutorul celor doi „mai 

astfe
excedent care- a 1 nov. 
1911): „Pamfile se cam

-
Depozitele ce avem nu ne pot fi decât de ajutor 

acesta desemna legatar Academia (prin I. Bianu) 
pentru instituirea unor premii din „Fondul revistei 

mai ales a prestigiului dobândit de revista din 
Bârlad.

Trecând peste atâtea aspecte interesante 

(de)

XX-

cons -

-a pus pecetea asupra 

–
-i zicem romantic – ajuns la paroxism imediat 

–

estor oameni 

era foarte con

ri le-a studiat aproape în totalitate „Moda 
veche” de consemnarea ama

Pe Tocilescu îl considera tot un novice în pofida 

-
Ov. Densusianu, dar cum nu orice idee novatoare 

g

de sub patronajul filologiei.
Chestionarul lui Pamfile, apoi Planul... la 

rândul lui, cuprind destule elemente de noutate, 
dar toate aplicabile tematic, teoretic, practic, 

chestionarul Has

teren,  „obiceile juridice” extinzându-se asupra 
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e din imobilism o 

perspectiva unei munci în folosul neamului 

în
al 

în 1789, de fapt o „scrisoare chestionar”(47) care 

„Ceva de 
luare aminte”,

populare, reformulat în diverse ocazii, cu idei care 

-au avut 

Române”(51) însemna o cantonare în sfera de 

în 1946 când se continua procedeul.
Dar chestionarele lui Hasdeu au rolul de a 

publicate de mai multe ori în intervale  scurte de 

Matviev(53).
Chestionarul lui Hasdeu, preluat, reluat, 

prelucrat în diverse moduri poate fi considerat la 
originea curentului romantic în folclor având ca 

Chestionarele care au urmat, evident inclusiv cel 

a 

,

faptelor folclorico-

142- 206).

-a mai 

la chestionarul lui S. Fl. Marian (primele întocmiri 

A. Gorovei, dar avem câteva date legate de cel 
entru 

Putna, 

-

mai afla în  teritoriu.

Cuvenitele note specifice 
-

, Vaslui, 1998, edit. Cutia Pandorei, 
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Cornel GALBEN –

CARMEN MIHALACHE

N. 18 februarie 1953, în comuna Podu 

redactor, manager
an 

-

-

i-a creat o 

-

-1968, în 
prezent „Georgeta Mircea Cancicov“), implicându-

recitatoare de poezie, de poetul Radu Cârneci, iar 
, care 

i-
VIII-a, când a avut loc întâlnirea cu scriitorul, citea 

Verlaine, trecerea la stat

care au ghidat-o spre asimilarea unei culturi solide, 

(1968- onal „Gheorghe 

-o
prin clasa a X-a la cercul de dramaturgie, i-a 
desco -o

-o

cunoscutului formator 
de talente Ion Ghelu Destelnica (1970-1973), cel 
care, sesizându- -
îndrepte spre critica de teatru sau spre regie. 

i-
revista 

reporter, în paginile ziarului .
tat 
-a 

-1977), 
- -

-
-a descoperit pe Marcel 

Proust, Zoe Dumitrescu- -o

Dan Grigorescu, cel ce i-a fost ghid nu doar prin 
lit
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premiera cinem

lor de prieteni, nu lipsea nici de la premierele

A frecventat, de asemenea, Cenaclul de 
dram
într-

stat cu studiul În marginea operei lui Anton 
Holban, notat cu 1

Timp de un an a lucrat la Casa Pionierilor 
(în prezent, Palatul Copiilor), coordonând 
activitatea cenaclului de teatru, iar din 1979 s-a 

în calitate de referent literar contribuind la 
-

cronicile teatrale publicate în ziarul Clopotul.

-
Ateneu -a 
publicat primele cronici de teatru, iar apoi 
reluând-o pe ce .

-
urmând cursurile de muze

-

post de corector la revista Ateneu, timp de un 
Femina Decupaje

întrerupe colaborarea
a devenit redactor al cotidianului , iar 

-i asigure o 

TV Symbol, Satba-Canal 6, în cadrul 
Curierul 

artelor, Cultura azi Cum v , din nou 

condus, ca redactor- Vitraliu, între 
înteme- -
directorul Centrului Apostu, actorul Geo Popa), 

- nirea, în 
Ateneu

-
-

pentru 
-a 

Cronica veche, Familia, Teatrul, Teatrul azi, 
Tribuna realizând emisiuni pe teme 

TV Alfa
-a reunit în volumul 

de femeie

prezentare pe coperta a IV-a de Calistrat Costin), 
acesta fiind urmat de volumul de cronici teatrale 
Unora le place teatrul

Magia 
amintirii: Convorbiri cu Ilie Boca (idem, 2002), 
Dialoguri în atelier

cartea de eseuri 

Carte cu Ilie Boca (Editura 
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Teatru la filtru 

ultimul decemiu. 

conformismului, printr-

alte 
orizonturi, acest volum poate fi considerat un 

românesc a propulsat-o atât în rândul membrilor de 
e

de Teatru „I. L. Caragiale“. 

plasându-

-au adus, în 
2000, Premiul pentru jurnalism cultural la Galele 

Pedagogice „Grigore Tabacaru“ (2008), Diploma 

Arte „George Apostu“ (2010), alte însemne ale 

literare Ateneu

entru tinerii creatori. 

-
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–  
 

MARIONETE? 
 

vizionat filmul meu, 
intitulat „
Un film despre starea unei 

–

minele de uraniu. Aici a 

toate onorurile guvernului, 
-

pensie, partidul l-

penticostali “underground“ pentru a pu

le- -

-a

-

a. Acesta, dintr-o

-al doilea. Asta s-a
-
ost efectul unei vechi 

croitorie) în interior. Mai târziu, spitalul a motivat 

-o pe mama 

- -au 
transformat în cancer, care i-a cauzat moartea 

devenit 

-

trial de 

-
fost ultimul 

cineva mi-a recomandat
al lui Andrei Swjiaginzew. Pe el l-a costat filmul 

Cannes, 
într-un interviu. Pe mine m-a costat doar dragostea 

-l

e la fel de orfan precum întreaga 

- - Ep. 1
https://www.youtube.com/watch?v=Z2i9Mpe9ZJc

– - ep.2
https://www.youtube.com/watch?v=6zCHe3baGLU

- - Ultimul Act
https://www.youtube.com/watch?v=BT7H4B02aN0&list=PL6MPKogoMopTlkl3OllEzLKrf5E0NrwKM

-
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supranaturale. Stai într-

n sufletele noastre ignorante de 

moarte.
Noi ne-

- - -a

-

procedez când m-
- i frumoase 

Mamei, oricum nu-

de gunoi, ca 

Pentru mama eram de acum firmiturile 

mpla cu 

-

- -
canii pistoale. 

decât furturile din România.

Mamei nu-

nu am fi fos

iar trei–patru ani mai târziu l-

paralizie pe care eu am denumit-o ”Boala Miresei”, 

arate vreo

-

oameni de 

majoritate blajini cumva” 

„

pe 

-
gust.
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– Geneva

-  
 

În ziua de 25 
ianuarie 2018, la 

a murit Neagu 
Djuvara, unul din marii 

României. A murit la 
la Clinica 
, la vârsta de 

101 de ani, din cauza unei 

din cauza înaintatei sale 
vârste. Slujba înmorm
Catedrala Sfântul Vasile cel Mare

-
-unit. A fost 

înmormântat la Cimitirul Bellu.

intelectuali români. L-

Popovici, fiul unei foarte bune prietene, Dina 
Popovici, de la Bucure îi
cunosc din
coleg de liceu cu fratele meu. Amândoi au murit, nu 

de când erau copii. Ne vedeam vara în satul 2 Mai, 

pe an la Bucure
l-

Domnica, 

vin destul de des la B -

Neagu Djuvara s-
-o familie 

-lea. A 

, Marcel Djuvara, a 
-

Charlottenburg, pe care a absolvit-o în 1906. A fost 

doar doi ani. Mama lui Neagu, Tinca
-un vechi neam boieresc din 

Muntenia.
Revenind în România, a fost prezent în 

-

tr-un
concurs, a fost angajat la Ministerul de Externe al 
României, care l-a trimes în calitate de curier 
diplomatic, în ziua de 23 august 1944, la Stockholm, 

au preluat Ministerul Afacerilor Externe. Imediat 

regim comunist, ceea ce l-

exilându-

secretar general al Comitetului de
de la Paris. A lucrat ca ziarist 

la postul de radio secretar 
general al .
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i

Raymond Aron, un mare intelectual francez, filozof,
jurnalist.

, de 
la Paris (INALCO). În 1984 este numit secretar 
general al 
1989, când se întoareca în România. În 2006, 

-a

într- -un

-
aproape de frontiera franco-
care am organizat-

pensie, a fost profesor asociat la Universitatea din 
Institutului 

de Istorie ”A.D. Xenopol” Institutului 
de Istorie „N. Iorga”
cu Marea Cruce a Ord „Serviciul 
Credincios” ”Ordre des Arts et des 
Lettres”, 
2012 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al 

-a primit 

2017, lui Neagu Djuvara i s-a acordat gradul de 

în septembrie 2016, au f
, la Palatul 

Cotroceni, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani.

ani a fost profesor asociat la Universitatea din 

României, Neagu Djuvara a fost decorat în august 
2016 cu României, cu titlul 
de Cavaler.

-a XVI-
Galei Premiilor Radio România Cultural.

:

care 
totul es Este o 

ntre ele: 

române la începutul epocii moderne” (1995), ”O 
lor tineri, 

seria Istorie” (1999), ”Amintiri din pribegie”carte 

Humanitas, ? Humanitas 
2011, Editura 

1996
Humanitas, 2012, Amintiri din Pribegie, Cum s-a

Humanitas 2001, 444 de 
fragmente memorabile ale lui Neagu Djuvara,
Editura Humanitas 2016, 
luptele cu Turcii, Humanitas, Thocomerius–Negru 

; Ed. Humanitas, 
( A

Brief Illustrated History of Romanians) etc. 
coautor a mai multor volume colective, precum 

- (2010). Nu sunt 
singurele.

Pe 5 decembrie 2017, z
-a amintit, cu 

lacrimi în ochi, de demnitatea acestuia în vremurile 
cele mai grele pentru România, care i-

- S- în 

-
-i

-
de
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”, spunea 

-
-

ei sunt Matei Cazacu, istoric medevialist român, azi 

- -l
insulte. Pentru ei, introducerea Cumanilor în Istoria 

absolvent al 

intitulat Historice.ro :

originii cumane a dinastiei Basarabilor. Neagu 

nimic mai mult. M-

-o am râs cu 
lacrimi
Cazacu

-

anumite ziare, inclusiv de pe Internet, VICTOR 

Cotidianul.ro, televiziunea Antena 3, 

”
” articol :

. Victor Roncea 
Liicheanu, nume 

nu are

mineriadei sau vreun opozant al regimului comunist 
-decembrist. A fost întotdeauna, 

un profitor al tuturor regimurilor
Grupul 

pentru Dialog Social Revista 
22 -i: ”

orori 
publicate, pe Internet, în iltrate”. 

lamentabilului gazetar Ion Spânu : ”Domnule Neagu 
-

bou Cotidianul.ro, din 19

octombrie 2015. Ion Spânu are o purtare departe de 
Ion

a fost ”spion CIA”,
al serviciilor secrete franceze”

spus Neagu Djuvara despre Jean-Claude Junker, 
într-o emisiune : ”
Comisiei Europene Jean Claude Juncker a fost un 

. I -
.

Schengen, ambele fiind printre cauzele pericolelor 

Junker a vorbit de 

eroare. 

”circulând cu metroul parizian, vezi „Europa de 
mâine”. 

schimbarea echilibrului etnic, (…) Vom fi minoritari 
. Neagu Djuvara are dreptate în 

ceea cea a spus despre Junker.    

pe 
Internet:

Gabriel Liiceanu: „Când a revenit din exil, 
nimeni nu-

au de -au împlinit destinul 
-a închis, întorcându-

- -a întins 
.“ 

Horia-Roman Patapievici: „La 73 de ani, 
când Îngerul compasiunii l-

t-
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putut vedea. Cine a avut urechi de auzit a putut 

noi, nici pietrele nu pot striga. Îngerul compasiunii 
-a adus, iar el 

-

-
curat româneasc “

produ

aceea, un 

Andrei Pippidi: „Locul pe care-
-a

-

o aruncare a zarurilor sor
pentru noi ca acelea care i-au determinat acestui 

-

n fenomen cultural de 
unul singur.“ 

”Mai întâi m-a cucerit 
personajul Neagu Djuvara. Un ADN cu blazon de 

din vinele mele 

-

ale istoriei la nivel de Toynbee, dublate de misiuni

etc.
Theodor Paleologu, fiul lui Alecu 

este membru în Partid . A spus 
:

-
Neagu Djuvara într-
Din toate punctele de vedere!”.

Elena Vijulie
”ne încânta 

. Amfiteatru

Petre Guran, a scris pe 
Dumnezeu l-

lujba României. (…) 
“S-

-a
-a

-

a declarat pentru 
Ne -a bucurat de prietenia lui Neagu 
Djuvara, caracterizându-l drept „un om cu o 

impact intelectual aproape miraculos în rândul 
tinerilor”. -au 
exprimat foarte admirabil despre Neagu Djuvara. 

istorici ai României.
de valoarea lui, nu trebuie nici contrazis, nici 

România.
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–

–  

AU  
CUM MI-  

 

-România 
t, invitatul 

„Matinalului” (emisiune-

– Al. Rosetti”, 

-i
ia locul lui „foarte mult”. 2) „... acordul lui care”. Cu
cine? Nu cu articolul posesiv-genitival „al/a/ai/ale”? 3) 

repercusiuni], dar cuvântul e din francezul 

verbul latinesc repercutio, repercutere, repercussi, 

Cum în 2018 s-a propus scoaterea limbii latine de la 
unele clase chiar de la profilul filologic, vorbele noastre 

cuvânt a Institut

marea de cuvinte rostite.)
adio, un radiojurnal foarte 

„Iarna”. Ar treb

an-Aurel Pop a spus: 

(Cuvintele au fost reproduse, înregistrate, în cuprinsul 

-Bolyai” din Cluj-Napoca.
-au 

-
-

-fanion al 
scuzându-

„Dorm în pace!”, în loc de „Dormi în pace!” (în 

buze” (în „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de 

caimacan”, în loc de „caimacam” etc.
1) scriitoarea 

-

-o

creatori de literatu -

Solomon, adresându-se elevilor: „Dragii mei, zestrea 

Dimitrie-
-
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

PIOTR LUCINSKI - PROSOVIETICUL  
DE TIP NOU 

 
Petru Lucinschi s- 27 ianuarie 1940, în satul (azi raionul 

-
Moldova, pe care a absolvit-o în 1962

(Moscova 1977).
În perioada 1971-1976 ru al 

Biroului Politic al Partidului Comunist din Moldova. El era pe atunci singurul basarabean 
din conducerea Partidului Comunist din R.S.S. Moldo .

1993
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a, fiind reales la 29 martie 1994
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIII- Vladimir Voronin i-a conferit la 27 
ianuarie 2005 ,,Ordinul Republicii”.

De la 15 ianuarie 1997 4 aprilie 2001

Rare contraste am observat la omul acesta de o 
-

helarilor de pe nas spre 

Frumuzachi, cel care a deschis televiziunea Catalan, 
-au dus la 

închisoare. Cine i-
-a

,,-

-
,,-

-
,,- poporul vrea, noi 

mult, s- arul limbii 

început m-am tot întrebat cum de l-a învins pe Snegur, 

aservit. Era prea mult dator.
-a pierdut un mare patriot, 

frunte cu Nicolae Dabija, acad. Mihai Cimpoi, Ion 
prof. dr. 

Vladimir Voronin rusofonii au blocat orice val pro-
-i pe moldovenii care au tot crezut 

Rus, azi intrându-
Când l-
Transnistria mi-

moldovenesc !”
Poate…
Din punctul meu de vedere, Piotr Lucinski fiind 

ideii de 

Comunistul înfocat a devenit capitalist feroce (f
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

– CULTURAL –  
–  

(XII) 

 

Mare paradox al momentului: nu mai 

lui Nicolae Popa, profesorul care-
-l

Despre grupul intelectual – social – cultural din 

lase ceva spre folosul 

d- -i dau 

-
-

rezultat 

-i scoatem 

9
s-

câteva domenii: generali (Viorel Cheptine, Neculai 

Grama, C.D. din Burdusaci, alt grup 

Geochimist (Gh. Popa), un mare biolog (I.Berdan), un 
chimist recunoscut (Mircea Varvara), un jurnalist 
prestigios (D.V. Marin), un medic la Universitate la 

local n-au primit decât az-buchea, ei având 

-

ignorau MODELUL.

la Podu Turcului ?
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ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

DIALOGURI DE FINAL CU…  
 

 

personaje care

sovietici, 

cu scop de a-l reabilita pe unul dintre cei mai mari 

i ai lui n- -
patriotismul.

ulturi 

nu s- -
-o. Cultura computerului deja bine 

galaxiei Guttemberg.

ioane din epopeea sau 

„viscolele” sociale prin 

M-
folcloristului unic Tudor Pamfile (n.10 iunie,1883) 
despre care am scris, a unor familii (Cernat, Mocanu, 
Chiriac, Constantinescu) greu încercate în 50 de ani, 

valoare -un mediu 

– Alexandru Chiriac, ce-ai sperat  când 

–

spun,
mea de cizmar, acordeonul meu cu care îi distram pe 

l-
-

-am avut 
-i acum, nu prea ar fi ce-

atunci, parc-
-apoi… s-au adu

Oricum, nu mai e ce-
atunci.

–
atunci ?

– -
-

socru-
-

-i

maiul…
– Ce- -
– Eh, n-

eu am stupi cu albine. N-a venit nici c-o pensie de 

-
mea Niculina…

de-
-s

-au risipit în lumea 
-i întrebi, doar trecutul lor
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„  
- eu m-am cam jucat cu tensiunea 

are
Poeta Gabriela Ana Balan e de un ajut ealizarea acestui 

– epigramist – prozator
Dumitru oan ornel Galben

d’

f Valeriu Lupu, Vaslui,
– Passau –

-   
Geneva, p s

,
permanent.  Du

  dintr-o arie ge

Acesta e mesajul editorialului.
Revis

-au 
, talentul, dragostea lor…

important, nu? Suntem într-
îndestul), Grauefels

–

atât, SUNTEM!
-i cam 

chiar m-
-

- (M.Eminescu):
mici-mici. Noi 
viitor „literar – artistic” al  unui   Mai creem,

, având harul de a face, nu putem altfel!
(DVM, 14.03.2018, Vaslui).
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-

inclusiv la alegeri?
- :
- sau de la noi, în perspectiva g

- un proiect extraordinar pentru voi.
-

NOTA :
În timp destul de scurt s-au mobilizat pentru Meridianul Cultural Românesc

din cele 4 continente. Pentru fie n - În jur de 414!
atitudini. Dar 

Cei mai de departe (Australia, America, Africa, Europa) au de la noi partea de minte,

Prieteni: 
 De trei ani reu

oameni compe i - -
V-

Acum scoatem câteva sute de exemplare tipogr -

Marin Dumitru: RO27 RNCB 0259 0032 9430 0023 deschis la BCR Vaslui.
Dumitru V. MARIN

De la stânga la dreapta: Val Andreescu, Anca 
Moldoveanu, Mihai Batog -
Dumitru V. Marin, Valeriu Lupu.8 Februarie 2015 –

La...„ 
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-
-

audien
-

ti, 

Tare vechi, dar nou în contemporaneitate, SUMARUL (COLABORATORII) primelor 13 numere 
ale M.C.R.

Dumitru V.MARIN

INDICE 
nume, ani, numere în care s-au publicat):

Adrian Grauenfels: MCR 3 (20); MCR 4 (33); MCR 5 (45; 
58); MCR 6 (61); MCR 10 (52); MCR 11 (125; 137)
Adrian Lungu: MCR 1 (118)

Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); MCR 7-
8 (25); MCR 9 (46); MCR 11 (30); MCR 12 (28)

Alexandru Ionescu: MCR 1 (13); MCR 2 (57);  MCR 3 (36); 
MCR 4 (66) MCR 5 (12; 60); MCR 6 (62); MCR 7-8 (53; 66; 
134); MCR 9 (77); MCR 10 (68; 84); MCR 11 (55; 64; 71); 
MCR 12 (59; 102; 114) ; MCR 13 (52; 63)
Alexei Mateevici: MCR 1 (57)
Alina Breje: MCR 11 (157)

6 (55); MCR 10 (18)
Amalia Constantinescu Crusos: MCR 12 (79)
Ana Blandiana: MCR 5 (78)
Ana Maria Balan MCR 5 (8)
Ana Maria Gîbu: MCR 9 (48)
Ana Opran: MCR 4 (38); MCR 5 (16; 50); MCR 6 (20)
Ana Urma: MCR 13 (44)
Ananie Gagniuc: MCR 2 (105); MCR 3 (85); MCR 4 (113); 
MCR 5 (103); MCR 6 (100)
Anca Narcisa Neagu: MCR 3 (51); MCR 5 (73)

R 11 (88)
Angela Grazioso: MCR 7-8 (19)
Angela Mallimo: MCR 6 (36)
Angela Pistol: MCR 9 (93); MCR 10 (96; 98); MCR 13 (78, 
79)

Anna Nardelli: MCR 12 (15)
Antonio Meola: MCR 10 (15)
Antonio Pascucci: MCR 6 (37)

0 (95; 99); MCR 11 (35; 86); MCR 
13 (80)
Aristotel: MCR 9 (46)
Aura Dan: MCR 4 (30)

Aurel Baican: MCR 5 (99; 100); MCR 6 (94); MCR 7-8 (79); 
MCR 9 (90); MCR 10 (100); MCR 11 (77); MCR 12 (74; 75)
Aurel Popescu: MCR 7-8 (80); MCR 9 (88; 89); MCR 10 
(98); MCR 11 (84); MCR 12 (78)

Aurelio Ciangola: MCR 11(24)
Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 3 (56); 
MCR 4 (22; 92); MCR 10 (49); MCR 11 (127); MCR 12 (41)

(122); MCR 11 (44); MCR 13 (141)
Benatti Graziella Vignola: MCR 6 (36)
Benone Neagoe MCR 6 (7)
Bianca Marcovici: MCR 4 (35)

-8 (65)
Bogdan Ulmu: MCR 1 (120); MCR 3 (91); MCR 12 (74)
C.D. Zeletin: MCR 3 (40)
Calistrat Costin: MCR 1 (35); MCR 2 (26); MCR 4 (28); 
MCR 6 (46)
Camelia Nistor: MCR 11 (87); MCR 12 (68)
Camelia Profirescu: MCR 4 (120)
Carmela Principe: MCR 13 (19)
Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 (85); 
MCR 10 (95); MCR 13 (82)

Carol Feldman: MCR 12 (81)
Cassian Maria Spiridon: MCR 1 (54)

Cezarina Adamescu: MCR 7-8 (61)
Chalil Gibran: MCR 6 (100)
Charles Baudelaire: MCR 6 (106)
Charles Olson: MCR 6 (52)
Cincinat Pavelescu: MCR 3 (57)

Claude Monet: MCR 7-8 (58)
Cleopatra Ravaru: MCR 1 (77)

Constantin Bucos: MCR 11 (80; 85)
Constantin Chiper: MCR 3 (104); MCR 10 (113)
Constantin Chirica: MCR 1 (71) MCR 5 (10)
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Constantin MCR 1 (65)
Constantin Clisu: MCR 1 (88)

- Tataia: MCR 3 (57); MCR 11 (83; 85)

(56); MCR 11 (28); MCR 12 (50; 56)
Constantin Moldoveanu: MCR 12 (72)
Constantin Munteanu: MCR 11 (82); MCR 13 (79)
Constantin Ostap: MCR 12 (74)
Constantin Profir: MCR 1 (84); MCR 2 (60); MCR 3 (55); 
MCR 4 (91); MCR 5 (100); MCR 6 (95); MCR 9 (90); MCR 
10 (93; 96; 98); MCR 11 (82; 95); MCR 12 (36; 78); MCR 
13 (75, 84)
Constantin Toma: MCR 1 (82); MCR 2 (80); MCR 3 (128); 
MCR 5 (75); MCR 11 (66)
Corina Dimitriu: MCR 6 (47); MCR 12 (24)
Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37); MCR 10 (20); 
MCR 11(27) ; MCR 13 (25)
Corina Vasilache: MCR 5 (138)
Cornel Galben: MCR 1 (23); MCR 2 (88; 89); MCR 3 (68; 
121); MCR 4 (102); MCR 5 (27; 84); MCR 6 (15; 82); MCR 
7-8 (131; 138); MCR 9 (67; 132; 135); MCR 10 (10); MCR 
12 (31; 98); MCR 13 (93, 138) 
Cornel Udrea: MCR 3 (90)
Cornelia Ursu: MCR 1 (73); MCR 2 (64); MCR 4 (94); MCR 
5 (79); MCR 6 (73); MCR 9 (56); MCR 10 (47); MCR 11 
(47)
Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16)
Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76)
Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35); MCR 11 (135)
Corneliu Vasile: MCR 11 (61)

Corneliu
Corrado de Bari: MCR 13 (17)
Cosmin Preda: MCR 1 (112); MCR 2 (121); MCR 3 (98); 
MCR 4 (40); MCR 5 (15; 123); MCR 6 (115); MCR 7-8 
(99); MCR 9 (30)

-8 (75; 79); MCR 12 (76; 79)
Costin Clit: MCR 1 (125); MCR 2 (132); MCR 3 (110); 
MCR 4 (131); MCR 7-8 (119); MCR 9 (118); MCR 11 
(113); MCR 12 (117); MCR 13 (109)
Cristiana Sima: MCR 12 (37)
Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44)
Cristina Mihai: MCR 1 (58)
Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24); MCR 11 (110); 
MCR 12 (45)

Dan Norea: MCR 4 (98); MCR 5 (82)
Dan Puican: MCR 6 (128)
Dan Ravaru: MCR 1 (131)

-8 (73; 80); MCR 9 (88); MCR 
10 (94; 99); MCR 11 (77); MCR 12 (78)
Dan Teodorescu: MCR 1 (55); MCR 2 (35; 51; 52); MCR
(25; 124); MCR 4 (43; 47); MCR 5 (15; 53; 141)
Dana Zetu: MCR 2 (146)
Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13)
Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64)

Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 (53); MCR 
7-8 (23); MCR 9 (41); MCR 10 (27)
Daniela Straccamore MCR 6 (32; 33); MCR 7-8 (16; 17); 
MCR 9 (25; 27); MCR 10 (13); MCR 11 (22, 26); MCR 12 
(14; 16) ; MCR 13 (15)
Daniela Toma: MCR 11 (31)
Denis Buican: MCR 10 (41)
Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 (67); 
MCR 7-8 (141); MCR 9 (54) ; MCR 13 (37, 75, 76, 78)

Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); MCR 3 
(58; 88); MCR 4 (99); MCR 5 (81); MCR 7-8 (75; 79; 81); 
MCR 9 (84); MCR 10 (91; 96); MCR 11 (93); MCR 12 (69; 
70); MCR 13 (85, 86)
Dorin Cozan: MCR 1 (38); MCR 2 (27); MCR 5 (36) 
Dorin Pînzariu: MCR 2 (31)
Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62); MCR 10 (21); MCR 11 (37); 
MCR 11 (59)
Doru Melnic: MCR 4 (48)
Doru Tompea: MCR 1 (78)

(79); MCR 5 (23); MCR 10 (30); MCR 13 (8)
Dumitru Gherghina: MCR 9 (125); MCR 11 (139)
Dumitru Ivas: MCR 7-8 (73); MCR 9 (93, 94); MCR 10 (97); 
MCR 13 (81)
Dumitru V. Marin: MCR 1 (5; 64; 66; 72; 110; 141; 142; 
144; 147; 150); MCR 2 (5; 48; 49; 50; 118; 148; 149; 150; 
154; 155); MCR 3 (5; 30; 31; 32; 96; 132; 136; 138); MCR 4 
(5; 55; 56; 58; 126; 139; 142; 144; 145; 146) MCR 5 (5; 7; 
19; 20; 30; 55; 56; 66; 115; 144; 147; 148); MCR 6 (5; 19; 
109; 120; 121; 127; 130; 131; 132); MCR 7-8 (5; 35; 36; 37; 
69; 91; 126; 128; 142; 144); MCR 9 (5; 50; 51; 102; 123; 
129; 142; 144; 145); MCR 10 (5; 39; 40; 101; 123; 132; 142; 
144; 145); MCR 11 (5; 42; 43; 98; 120; 132; 150); MCR 12 
(5; 34; 35; 82; 124; 130; 142; 145; 146); MCR 13 (5; 35; 36, 
89; 127, 135, 148, 149, 150, 152)
Ecaterina Sofronie: MCR 12 (68) ; MCR 13 (75)
Edmund Burke: MCR 5 (135)
Eduard Mattes: MCR 2 (52; 91)
Elena Buzatu: MCR 6 (70)
Elena Leonte: MCR 2 (147)
Elena Mihalachi: MCR 9 (45)
Elena Mîndru: MCR 4 (36); MCR 5 (49; 99); MCR 6 (95); 
MCR 9 (55); MCR 10 (98; 99; 100); MCR 11 (94); MCR 13 
(83)

Elis Râpeanu: MCR 12 (78)

Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18)
Emil Cioran: MCR 5 (125)
Emil Gnatenco: MCR 1 (45)

Emilia Amariei: (32)
Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
Emilian Marcu: MCR 1 (53)
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Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99)
Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); MCR 4 
(47; 112); MCR 5 (15; 102); MCR 6 (99); MCR 7-8 (74); 
MCR 9 (89; 90); MCR 10 (93; 94); MCR 11 (41; 81; 85; 90); 
MCR 12 (72); MCR 12 (75); MCR 13 (83)
Eugen Enciu: MCR 5 (42)
Eugen Verman: MCR 9 (109)
Evra Gart: MCR 13 (68)
Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
Florentina Stanciu: MCR 2 (33) ; MCR 13 (62)
Florian Banu: MCR 12 (110); MCR 13 (119)
Florin Buraga: MCR 4 (80)
Florin Haidamac: MCR 5 (59)
Florin Rotaru: MCR 4 (38)
Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
Francesca Otupacca: MCR 12 (15)
Francesco Troili: MCR 10 (14)
Gabriel Garcia Marquez: (57)
Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); MCR 4 
(26); MCR 6 (10; 32; 38; 43; 77); MCR 7-8 (29); MCR 9 
(33); MCR 10 (13; 16; 24; 71; 137); MCR 11 (32; 62; 102); 
MCR 12 (25; 58) ; MCR 13 (20; 27)

MCR 4 (75)
Gabriela Cucinschi: MCR 2 (9; 59; 67); MCR 4 (38; 87; 94); 
MCR 5 (19; 44; 74; 80; 135); MCR 6 (9; 13; 80); MCR 7-8 
(8; 68; 104); MCR 9 (97); MCR 12 (95)
Gabriella Cozzani: MCR 12 (18)
Gela Enea: MCR 7-8 (27)
Georg Barth: MCR 6 (123)

13 (28)
-8 (51)

George Corbu: MCR 11 (38; 39)
George Echim: MCR 5 (41)
George Geafir: MCR 6 (74)
George Leteanu: MCR 1 (49; 53)
George Petrone: MCR 2 (70)
George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74)
George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 (100); 
MCR 7-8 (82); MCR 12 (96)
Georgeta Paula Dimitriu: MCR 5 (16; 99); MCR 7-8 (75); 
MCR 9 (84; 90; 92; 93); MCR 10 (94); MCR 11 (79; 80; 84; 
86); MCR 12 (71; 73); MCR 13 (81)
Georgeta Popovici Strat: MCR 3 (39)
Georgeta Resteman: MCR 1 (37); MCR 2 (32); MCR 3 (11; 
23); MCR 5 (51); MCR 6 (103); MCR 9 (47) 
Gheorghe Alupoaei: MCR 6 (30; 98; 119); MCR 7-8 (118)

(49; 111); MCR 5 (98); MCR 6 (94; 107); MCR 7-8 (73; 79; 
80; 102); MCR 9 (90; 98); MCR 10 (98); MCR 11 (80; 85; 
87); MCR 12 (72; 74) ; MCR 13 (10, 77)
Gheorghe Bâlici: MCR 12 (78)
Gheorghe Clapa: MCR 1 (138)

Gheorghe Ifrim: MCR 12 (33)
: MCR 4 (86)

Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33)
Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 (88)
Gheorghe Sion: MCR 1 (57)
Gheorghe Vasilache: MCR 2 (42); MCR 5 (138); MCR 9 
(140); MCR 10 (139); MCR 11 (145)

Giacomo Martinelli: MCR 10 (16)
Gina Zaharia: MCR 12 (20)
Girel Barbu: MCR 2 (76)
Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
Gregorio Costa: MCR 11(25)
Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
Grigore Moisil: MCR 5 (82)
Grigore Vieru: MCR 1 (57)
Gruia Novac: MCR 3 (102)
Hans Kelsen: MCR 6 (78)
Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 (88)
Heinrich Heine: MCR 2 (84)
Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28)
Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
Ifrim Tarlapan: MCR 12 (78)
Iftene Cioriciu: MCR 12 (23)
Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99); MCR 13 (87)
Ioan Baban: MCR 1 (24; 48); MCR 2 (22); MCR 3 (7; 83); 
MCR 4 (25; 63); MCR 5 (21;32); MCR 6 (42); MCR 7-8 
(42)

MCR 4 (45; 50); MCR 5 (54); MCR 7-8 (38); MCR 9 (138) 
MCR 10 (126; 141); MCR 11 (149); MCR 12 (141); MCR 
13 (147)
Ioan Diviza: MCR 12 (78)
Ioan Enache: MCR 1 (50)

(115); MCR 5 (16); MCR 
6 (101); MCR 9 (91; 92); MCR 11 (89; 95); MCR 12 (80); 
MCR 13 (77)
Ioan Maftei - i: MCR 4 (34); MCR 6 (95); MCR 9 
(92; 94); MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80); MCR 12 (69)

7-8 (97); MCR 9 (34)
Ioan Mugurel Sasu: MCR 4 (74); MCR 10 (94); MCR 12 
(76)

-8 (80); MCR 11 (81)
Ioan Petre Gârda: MCR 1 (108)
Ioan Scurtu: MCR 7-8 (47)
Ioan Slavici MCR 6 (10); MCR 7-8 (118)

Ioan Zaharia: MCR 12 (68; 79)
Ioana Burghel: MCR 10 (29)
Ion Antonescu: MCR 5 (127)
Ion Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 10 (97); MCR 11 (78; 83)
Ion Gheorghe Pricop: MCR 5 (120); MCR 6 (88); MCR 7-
(106) ; MCR 13 (11, 95)
Ion Hagiu: MCR 2 (59)
Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49)
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Ion N. Oprea: MCR 1 (145); MCR 2 (19; 137); MCR 3 
(118); MCR 4 (59); MCR 5 (91); MCR 6 (83); MCR 9 (72) ; 
MCR 13 (47)

-8 (55)
Ion Zaharia: MCR 7-8 (79); MCR 11 (81)

-8 (74)
Ionel Iacob - Bencei: MCR 2 (67); 
Ionel Miron: MCR 1 (85); MCR 2 (69); MCR 3 (49; 51); 
MCR 5 (14; 71); MCR 6 (72); MCR 7-8 (40)

Iordan Datcu: MCR 7-8 (130)
Irina Anghel: MCR 5 (142)
Iulia Toma: MCR 11 (34)
Jan Buchman: MCR 11 (85)

Janet Nic
Julien Benda: MCR 6 (54)

(106); MCR 4 (127); MCR 5 (18; 128); MCR 6 (26); MCR 
7-8 (112); MCR 10 (121); MCR 12 (105); MCR 13 (116)

7-8 (31)
Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25)

-8 (13; 49; 101); MCR 
9 (18; 24; 108); MCR 12 (65; 100; 144)
Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31)

Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)

Liviu Dejeu: MCR 10 (69)
Liviu Rebreanu: MCR 9 (108)

Lucian - Valeriu Lefter: MCR 1 (127)
Lucian Brad: MCR 2 (146); MCR 3 (123)

-8 (22; 105); MCR 
10 (42); MCR 11 (103; 104); MCR 12 (21; 93) ; MCR 13 
(23)
Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)

Luigi Cabano: MCR 11(23)
Luigia Di Sabatino: MCR 10 (14)

1 (42)
Madeleine Davidshon: MCR 2 (101)

(53)
Mapi: MCR 9 (26)
Marcel Proca: MCR 1 (132)
Maria Cozma: MCR 1 (69)
Maria Diana Popescu: MCR 1 (93); MCR 2 (90); MCR 3 
(74); MCR 4 (106); MCR 5 (95); MCR 6 (90); MCR 7-8 (70)
Marian Malciu: MCR 4 (49)
Marianeve Casciello: MCR 9 (28)

Marin Moscu: MCR 6 (51); MCR 7-8 (30); MCR 9 (38); 
MCR 10 (22)

-8 (48)
Marinella Manca: MCR 12 (17)
Marius Coge: MCR 2 (96)
Marius Ganea: MCR 12 (26)

: MCR 1 (46)
Marius Tiba: MCR 12 (73)
Marta Zirulia: MCR 9 (27)

9 (64); MCR 10 (135); MCR 11 (10); MCR 12 (138)
Martin Heidegger: MCR 5 (31); MCR 6 (9)
Massimo Cistaro: MCR 6 (34)
Massimo Ronco: MCR 6 (38)
Matthew Prior: MCR 7-8 (64)
Maurizio Sorrentino: MCR 11(24)
Maya Angelou: MCR 5 (90)
Menachem Falek: MCR 6 (49)
Michelangelo Buonarroti: MCR 5 (90)
Michelina Giannittelli: MCR 6 (35)
Mihaela Aionesei: MCR 12 (30)

); MCR 7-8 
(135) ; MCR 13 (22) 
Mihaela Lupu: MCR 12 (148)
Mihai Apostu: MCR 1 (32); MCR 2 (21); MCR 5 (31); MCR 
6 (41); MCR 7-8 (33)

93); MCR 3 (8; 61; 79); MCR 4 (8; 48; 108) MCR 5 (10; 
101); MCR 6 (68; 79; 94; 95; 97); MCR 7-8 (59; 76); MCR 9 
(86; 87); MCR 10 (31; 59; 88; 92; 94); MCR 11 (49; 75; 81; 
96); MCR 12 (54; 66; 75; 79) ; MCR 13 (9; 70)
Mihai Caba: MCR 1 (27); MCR 2 (61); MCR 4 (81); MCR 5 
(34; 126); MCR 6 (116); MCR 7-8 (12); MCR 9 (22; 92; 93); 
MCR 10 (7; 100; 115); MCR 11 (20; 83; 142); MCR 12 (76; 
137) ; MCR 13 (76, 78, 79, 112)
Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19)
Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40); MCR 11 (83)
Mihai Cosma: MCR 5 (99); MCR 11 (79)
Mihai Eminescu MCR 1 (31); MCR 4 (45; 47)
Mihai Haivas: MCR 2 (106); MCR 3 (86); MCR 4 (48; 49; 
114); MCR 6 (94); MCR 7-8 (73; 79); MCR 9 (89; 91; 91); 
MCR 10 (93; 94; 96); MCR 11 (77; 94); MCR 12 (69; 70; 
71; 74); MCR 13 (76, 78)
Mihai Miron: MCR 9 (70)

: MCR 3 (87); MCR 4 (117); MCR 10 (63); 
MCR 13 (107)
Mihai Stancu: MCR 9 (89); MCR 10 (94; 100); MCR 12 
(76); MCR 13 (80)
Mimma Pascazio MCR 6 (33)

Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
Mircea Popovici: MCR 12 (79)
Mircea Trifu: MCR 13 (88)
Mircea Varvara: MCR 6 (134)
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MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 (127); MCR 10 
(130); MCR 11 (131); MCR 12 (128); ; MCR 13 (130) 
Nadia Pascucci: MCR 9 (28)

-8 (52); 
MCR 10 (111); MCR 12 (88); MCR 13 (102)

-8 (39)
Nicolae Ariton: MCR 9 (116)
Nicolae Dabija: MCR 4 (20); MCR 5 (37); MCR 9 (31)
Nicolae Grigorescu: MCR 7-8 (39); MCR 9 (80; 124)
Nicolae Iorga: MCR 7-8 (47)
Nicolae Lupan: MCR 6 (118)
Nicolae Manolescu (40)
Nicolae Mihai: MCR 1 (44)
Nicolae Mihu: MCR 1 (107)
Nicolae Stancu: MCR 3 (89); MCR 4 (49; 118)
Nicolae Viziteu: MCR 1 (89); MCR 2 (110; 124); MCR 4 (68, 
76); MCR 7-8 (69); MCR 11 (95)

MCR 4 (123)
Nino Castroina: MCR 10 (15)
Noni Gagniuc: MCR 5 (100)
Octavian Cristescu: MCR 12 (102)

-Trifan: MCR 5 (47; 62); MCR 7-8 (57)
Omar Khayam: MCR 2 (60)
P. B. Shelley: MCR 6 (41)
P.S. Episcop Corneliu: MCR 1 (34); MCR 2 (145)
Pasquina Filomena: MCR 9 (26)
Paula Vrânceanu: MCR 1 (61; 84; 133)

Peter Brook: MCR 5 (106)
Petre Ion Stoica: MCR 13 (34)
Petre Isachi: MCR 5 (85)
Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79); MCR 12 (72)

Petru David: MCR 2 (66); MCR 3 (44); MCR 4 (84)
MCR 2 (20); MCR 3 (16; 59); 

MCR 4 (7; 23; 98; 100); MCR 5 (136); MCR 6 (40) ; MCR 
13 (31; 58)

MCR 5 (83); MCR 11 (57)

Radu Chiorean: MCR 13 (20, 33)
Radu Eftimie: MCR 12 (104)
Radu Marin: MCR 1 (135); MCR 2 (145); MCR 7-8 (143)
Rainer Maria Rilke: MCR 7-8 (98)
Renate Müller: MCR 4 (37)
Robert G. Barth: MCR 2 (51)
Rodi Vinau: MCR 6 (56); MCR 9 (29); MCR 10 (17); MCR 
11 (25); MCR 12 (19) ; MCR 13 (19)

Rosalba Mandala: MCR 13 (16)

Samuel Taylor Coleridge: MCR 5 (119)
Sanda Toma: MCR 12 (79)
Sandra De Felice MCR 11 (23)
Schiller: MCR 7-8 (104)

MCR 3 (18); MCR 5 (15; 33; 112); MCR 6 (11; 44); MCR 7-
8 (24; 84); MCR 9 (49; 68; 112); MCR 10 (61); MCR 11 
(40); MCR 12 (29); MCR 12 (52; 148)
Sorin Cotlarciuc: MCR 5 (98; 99); MCR 9 (92); MCR 10 
(93; 98); MCR 11 (78; 81); MCR 12 (76); MCR 13 (75, 77, 
78)
Sorinel Trufia: MCR 1 (67)

MCR 12 (69)
tefan Plugaru: MCR 2 (139); MCR 4 (137)

MCR 4 (72); MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 7-8 (71); MCR 
9 (75); MCR 10 (73); MCR 11 (68); MCR 12 (63; 103); 
MCR 13 (143)
Tatiana Galan: MCR 6 (81); MCR 7-8 (50)

Teodor Pracsiu: MCR 2 (71); MCR 3 (53); MCR 4 (20); 
MCR 5 (89; 105); MCR 6 (22; 86); MCR 7-8 (7); MCR 9 
(58); MCR 10 (66)
Teodora Medeleanu: MCR 1 (137)
Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60)
Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 4 (10; 
46); MCR 6 (14); MCR 9 (16)
Theodor Damian: MCR 5 (38)

-8 (15)

Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
Traian Abruda: MCR 10 (25)
Umberto D. Di Pietro: MCR 13 (18)
Val Andreescu: MCR 1 (63; 114); MCR 2 (47; 112); MCR 3
(30; 31; 33; 46; 92; 129); MCR 4 (47; 48; 110; 121) MCR 5 
(8; 16; 55; 98; 107)  MCR 6 (8; 39; 57; 58; 75; 96; 104); 
MCR 7-8 (74; 87); MCR 9 (95); MCR 10 (94; 107); MCR 12 
(75); MCR 13 (75, 77)

Valeriu Cercel: MCR 1 (106); MCR 2 (97); MCR 3 (84); 
MCR 10 (99); MCR 11 (92); MCR 13 (84)
Valeriu Gorincioi: MCR 2 (68)
Valeriu Lupu: MCR 1 (8); MCR 2 (13); MCR 3 (14; 70);
MCR 4 (16); MCR 5 (17; 28; 87); MCR 7-8 (9) MCR 9 (10; 
52; 81); MCR 10 (76); MCR 11 (13); MCR 12 (9) ; MCR 13 
(12; 39)

Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80)
Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84); MCR 13 (76)
Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106)
Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51)
Vasile Ghica: MCR 7-8 (114) ; MCR 13 (10)
Vasile Larco: MCR 1 (92;102); MCR 2 (29; 108); MCR 3 
(127); MCR 4 (48; 116); MCR 5 (13; 46; 74; 104); MCR 6 
(102); MCR 7-8 (32); MCR 9 (36; 88; 89); MCR 10 (19; 96; 
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100); MCR 11 (78; 84; 87; 91; 105; 89); MCR 12 (69; 73; 
77; 79; 94) ; MCR 13 (30, 51, 76, 78)

-8 (73); MCR 9 (93); 
MCR 10 (97); MCR 11 (91); MCR 13 (82, 84, 85)
Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36); MCR 11 (84); 
MCR 12 (68; 71; 74)

(77, 78)
Veronica Teodorescu: MCR 12 (133)
Victor Corbut: MCR 2 (53)
Victor Hugo: MCR 5 (38)
Victor Munteanu: MCR 7-8 (21)

Vicu Merlan: MCR 1 (129); MCR 2 (135); MCR 3 (117); 
MCR 5 (13; 133); MCR 6 (122); MCR 11 (118); MCR 13 
(131)

Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34)
Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72)

Walter Scarsela: MCR 13 (18)
William Wordsworth: MCR 6 (34)
Yehuda Amichai: MCR 13 (21)
Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 (55); MCR 
10 (92); MCR 11 (46)

GUINNESS BOOK?

Recorduri... Recorduri... NUMAI... Recorduri...
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IV, nr. 1 (13)/ 2018)

aslui, sediul grupului de 
- -

ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN.
414

-ne, oricând, altele.
Difuzare:

(Montreal, New York, Sydney, Ierusalim, Paris, Geneva, Stuttgart, Passau, Roma etc.) colaboratori români 

Componente:

Particularitate:
Deschidere:

*
 IV, no. 1 (13), 2018) 

The battle for Romanian language has supporters everywhere, it can see.
A magazine with a unique degree of universality, left in March 2015 from Vaslui, headquarters of 

media group that supports TVV.RO, Unison Radio Barlad - ether and online, newspaper Meridian -
printing and online. Now a culture magazine too, with the title above which, however, it is run by the 
nonprofit company UJPI Ecomar Vaslui. Founder: prof. dr. Dumitru V. Marin.

Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 414 collaborators with work 
in the back, lot of will and imagination. And beginners!

Occurrence: quarterly. Already there are material for the next quarter. Send us anytime, other 
materials.

Distribution: 4 continents (Europe, Africa, Australia, America), over 20 major world cities 
(Montreal, New York, Sydney, Jerusalem, Paris, Geneva, Stuttgart, Passau, Rome etc.) romanian and 
foreign collaborators.

Components: Poetry, prose, essays, painting, science, history, art, ,
updated information etc.

Feature: comes from cultural journalism, so nerve and comments. Magazine ... more otherwise !!!
Open: To any creator of the Romanian language boundaries, from everywhere. We will take care of 

possible new talents, we expect to dare. The Internet is on hand, so than the stereotype of social networks,
rather work for in agora representation.
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TIMPUL N-ARE R

MAI ALES, !

(Dumitru V. MARIN)



Yehuda AMICHAI, Val ANDREESCU,
ANDREI, Gabriela Ana BALAN, Florian BANU, , Gheorghe 

, , , , Mihai BATOG 
, , Mihai CABA, , Simona Ina CÂRLAN,

Valeriu CERCEL, Radu CHIOREAN, , Costin CLIT, Sorin 
COTLARCIUC, , Vasile DARIE, , Corado 
DE BARI, Eugen DEUTSCH, Umberto D. DI PIETRO, , Lucian 

, Georgeta Paula DUMITRIU, Cornel GALBEN, Evra GART, Corina 
MATEI GHERMAN, Vasile GHICA, Adrian GRAUENFELS, Mihai HAIVAS, Lucian 

, , Alexandru IONESCU, Dumitru IVAS, Vasile 
LARCO, , Valeriu LUPU, Rosalba MANDALA, Carmen Antoneta 
MARCEAN, Dumitru V. MARIN, Elena MÂNDRU, Vicu MERLAN, Constantin
MUNTEANU, Janet , OLARU, Carmen , Ion N. OPREA,

Angela PISTOL, Ion Gheorghe PRICOP, Carmela PRINCIPE,
Constantin PROFIR, , Mihai , Walter SCARSELLA,
Dorel SCHOR, , Ecaterina SOFRONIE, Florentina
STANCIU, Mihai STANCU, Petre Ion STOICA, Daniela STRACCAMORE, Ben

, Doina TOMA, Mircea TRIFU, Vasile , Ana URMA, Rodi
VINAU, Nicolae VIZITEU, Vasile

Art director: – prem
„ECOMONDIA”

runzelor, Nr. 2, Vaslui
Tel./ Fax: 0235 361 236 sau 0744 231 380
Web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro
Email: marintvv@gmail.com
Cont în EURO: RO27 RNCB 0259 0032 9430 0023 deschis la BCR Vaslui 
pe numele Marin Dumitru.

Vom insera numele donatorilor. 

 

 
Fiecare ia. 



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

– Studii şi Istorie Literară
– Poezie
– Proză
– Interviuri
– Dramaturgie
– Eseuri
– Ştiinţă şi Educaţie
– Artă plastică
– Comentarii politice
– ,,Păstorel” (cenaclul) are cuvântul! Ridentem dicere verum!
– Istorie
– Tinere talente
– Pagină din lupta anticomunistă
– Opinii, microfișe pentru istorie
– Etnografie etc.
Un segment (moment) din bătălia pentru Limba Română 
cu arma cuvântului şi sensibilităţi omeneşti.
75 de semnatari pentru METAFORĂ – IDEE – 
ÎNŢELEPCIUNE – UMOR, altfel spus, pentru 
istorie, pentru viaţă!

100.000 de cuvinte pentru inima și sufletul dumneavoastră !
CITIŢI

MEDITAȚI
DIFUZAŢI
SCRIEŢI

VASLUI - ROMÂNIA


