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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

DATINE – OBICEIURI DE S RB TORILE DE IARN . 
ESEU – SINTEZ , DECEMBRIE 2017 

 

Rolul actual al obiceiurilor de la 

-

-a

-i pe la ei. Se produce, 

trezi interes ori de a-

chiar la fereastra celui colindat sau urat un text 

ostru, Vasile Marin  era un  gospodar de 

asemenea (unici)

banii, traista cu colaci, nuci, alte daruri, vreun 

liceu (1959) am „umblat” cu toate datinele-

-

mas
pentru 

presiuni ideologice, dar invizibile în satul destul 
de izolat, Giurgioana – jud. Bac : a nu se uita 

atunci

folclor, fapt care m-a ajutat enorm când m-am 

puteam vedea nu numai stratul creativ –
metaforic (text literar de analizat) ci substratul 
mit (spre 
exemplu, interpretul caprei nu era primit în 

în curtea bisericii, drept-
cruce când îl vedeau pe „antihristul-

. Pentru acea vreme nu 
prea erau primite texte noi (cu slogane 
prosovietice sau ode proletare, obligatoriu 

brebenei, paie în opinci, costume populare, 
cojoace,
fluier); poate de aceea prindeau mult textele 
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noi, ale noastre, de sub 

partea de sud-vest a ii au textul 
în zilele 

ei text cântat e 
rei crai de la 

în zeci de 
variante, mai ales în Ardeal. De ANUL NOU se 
man
Teatrul folclorizat (Haiducii, Jienii etc.)

Prof.dr.

1971, volume reprezentative pentru
Moldovei, în urma studierii pieselor folclorice  

-

cerb,
acu -Tecuci a 

Folclorul literar legat de 

3.500 de texte culese personal, vechi de o 

„Eu 

.” îi cânta poetului Vasile Alecsandri,
avea oaspete

pe cunoscutul compozitor maghiar Franz Liszt, 

(înainte de 1890).

provincii, reprezentative sunt Jocurile 
dramatice Teatrul folcloric propriu-
zis
particulare
s-

chirieci – turcul, dracul,
jidanul
Munte, modorani, jidani, bulgari, doctori), 

lupul–

acceptat ca folclorice. Am convenit într-un

Masca astic, 
17.XII.2017, Vaslui

17.XII.2017, în spectacol
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TEATRUL FOLCLORIC PROPRIU-ZIS, 
provenit din cele 3 piese de teatru cult 
reprezentate de Matei Millo cu vestita sa 

an Anestin, 

jocul s-a tot transmis. E vorba de piesa Iancu 
Jianul cu câteva zeci de variante consemnate, 
uneori cu alte nume: Banda lui Groza, Bujor, 

-
di

- Crai de la 

A existat un repertoriu bine 
-mitologice de 

e origine 
numeroase 

(cor).

obicei-
de popularizare, se 

pretutindeni în lume, dar golit de sens 
e cât 

de reprezentativ cultural.Din
pe teren am scris despre cele 4 moduri de 
reprezentare a acestui joc: 1. 
(Bosia-

ac
cel  de la 2) capra pe brânci

, jidan care vrea s-o
; cu

i c Capra în picioare îl

(2-6 membri), Capra mijlocie (aproximativ 

e

(Pârjol-
un spectacol cam de 30 minute plin de sunet, 

nu-
are 1-

cu tot felul de ornamente din hârtie c

17.XII.2017 

Instructor, prof. i scriitor, Mihai Andon, 50 ani
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-
într-

joc destul de sobru, aproape obligatoriu 

-30 de persoane, 
laiuri incluse, ursul 

sau 

vechi
era de virtuozitate în jurul hadaragului, în 
tandem cu ursarul,  cu un joc extrem de 

întâlnesc în foarte numeroase variante, 

metrou, tramvaie, autobuze, în centre populate 

nici dezvoltarea, cu atât mai mult se
dintr-un trecut de 40-6

autentice, în raport cu preocuparea primarului, 

Mare, cu texte istorico-

- -
prin schematism, 

(6 ianuarie). În

cam peste tot în România. Analiza cât de cât 

dar cu mijloace moderne de înregistrare, altele 
decât pe timpul celui mai mare folclorist român, 
Tudor Pamfile care, acum un secol, aduna 

neologisme iile din 

*
legitimitate numai de Anul Nou !

Rândurile de mai sus, pot fi un semnal 
Cât 

mai avem ce!

-
– 55 de ani, 17.XII.2017
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Valeriu LUPU – Vaslui

GRAIURILE ROMÂ  ISTORICA 
 

(II) 
 

(Continuare 
Fondul lingvistic al 

limbii române.
Încercând o evaluare a 

indiferent de parametrii care  s-

studiu intreprins de Marius Sala 
pe 2581 de cuvinte reprezentative din vocabularul 

traco-

(Marius Sala – Vocabularul reprezentativ al limbilor 
romanice, Buc. 1988).  

Într-un studiu mai amplu, efectuat pe 42.642 

limbii române în anii 50 ai secolului trecut, Dimitrie 

-a suportat de-a

procentul de 1%. Grosul lingvistic (62,53%) este de 

bulgara, 1,51% sârba), iar în rest 3,62% de origine 

– Ed. Acad, 
RPR, Buc. 1958). 

Dimitrie Macrea are cu

întocmai ca în cazul poetului francez Paul Verlaine 

procentul de 16,8% (Dimitrie Macrea –
”Transilvania”, anul 73, 

1942, nr. 4). 

sunt pur latine. 

arhaismelor, dialectelor

latin este indubitabil, atât pentru dialectul dacoromân, 

risipite

fiind 

ne; Dacia, Panonia de Sud, Dardania, Moesia 

limbii latine în aceste provincii” (Alexandru Rosetti –
Istoria Limbii Române, 

.
fost, ca 
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nt cum 
s-

geografice nu întotdeauna au favorizat acest aspect. 

(22,2% pe 2581 

aproape 500 de ani, sau greco-
rhii acelor vremuri) la care se 

nesemnificative. 
Puternica influ

limbi romanice c
dialectului daco-

cultural- -administrative în 

concepându-

-un procent 
apreciabil lexicul românesc (14,17%, respectiv 
11,27%) prin invazie, interfer

limbii române 

ât 2,37% din 

nu mai vorbim de domniile 
fanariote care au durat mai bine de 100 de ani (1714 –

-

-

– Nicolae C. Paulescu-între 
Ed. TipoMoldova, 

Otoman, pentru unele chiar mai bine de 500 de ani, iar 
und în 

Dobrogea. 

ea cavalerilor teutoni, 
-

-
aproape 700 de ani, regalitat

în secolele al XIX- -lea, centru spre care 

influ

-a rândul. 

istorice pe care 
partea vecinilor, sau chiar a acelora cu care coabitau, 

-
-au cristalizat în pofida 

vici

nostru academic.

geneza popoarelor europene, începând cu secolul al 
XVIII-lea prinde contur, din ce în ce mai mult, ideea 
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- -
- r fi precedat latina 

i”

interiorul arcului carpatic sau zona carpato-danubiano-
-au emis tot felul de teorii generate mai 

- te 

(1804-
pelasgii, cu c
pelasgii panonieni, pelasgii Thesaliei (pelasgo-vlahii) 

dialectul lor care ulterior a fost denumit latin. ”Vlahii 

romani”
paysans moldo-vlahique, Paris, 1862). 

ezitare; ”Nu

contribuit la fondarea Romei”, iar Jean Lemoniere 

dacu
.

Lefevre (1834 - 1904) în cartea sa ”Le races and 
langues” (Ed. Biblioteque Scientifique International, 
1893) când spune 

VIII-

seni”. 

cum era cazul nobililor sau regilor castilieni care, la 

(1646-

co
-

bin Deutch (eu sunt dac), denumirea timpurie a 

spun de-a dreptul Dutch (daci). 
Carol Lundius (1638 – 1715) 

-

-au organizat un stat pe teritoriul 

Robert Sheringham (1602 – 1678), la 1670 în ”De 
anglorum Gentis origine Disceptatio” spunea; ”noi 

-dacii au fost cei care denumeau 

alfabet” punea cu câteva sute de ani înaintea 

-au 

indo-persanii, grecii, tracii, a

Vedice s-
-Deal” (The Cambridge History of 

deja de secole, achiz

-

Nicolae Iorga, Institutul lingvistic român Iorgu Iordan 
- de 

inii în ceea ce de 

-

chiar 

-
-
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-
concentreze efortur

-a venit de peste 

Nici atunci când Principatele Unite Române, 

-

mult, li s-au asociat acestora chiar structuri din 
interior; partide etnice, organisme guvernamentale de 

e oficiali 

-
scoase ostentativ din istorie. 

primitive 

vedere; culmea! folosind structuri autohtone pentru
descurajarea a tot ceea ce este românesc. Iar atunci 

bisericii sau Academiei Române (vezi protestul 

te, 

-a

orientându-

-au adunat 
extrem de numeroase dovezi care ar permite o 

întinse, bântuite
popoare barbare venite de aiurea, ce vor forma 

- -

vremea sa 

(”Timpul”, 
16 aprilie, 1878).

-au asumat 

limbii lui. A sosit momentul ca fiecare român s

-o marii 

de vigoare, cu

Upson Clark în cartea sa ”The United Romania” 

decisiv opinia lui Wo

care s-a încheiat Tratatul de la Trianon, când România 

Robert Ficheaux (1890 –
francez, care cu echipa sa va demonstra Congresului 
de Pace de la Paris (în calitatea sa de expert acreditat) 

de digerat pentru iredentismul maghiar; ”Les Motzes” 
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i s-a oferit ani de-a rândul un loc la masa deciziilor de 
ciuda 

– interviu, 
Szabadsag, 4 August 2017).  

sofist

i

mult, ceea ce pare firesc pentru vremurile pe care le 

-o, cum o 

pe noi ca entitate dist

-

tipuri de limbaj 
identificat, dar greu de acceptat. Se poate vorbi astfel 

de un limbaj on-line –
- steril, 

- în 

limbajul folosit în industria divertismentului care, 
specific, 

-se
probabil la autenticitatea limbii comune, cotidiene, 

banalului, vulgarului, sordidului, în fapt un atentat la 

oamenii la nivelul limbii, ceea ce nu se poate face prin 
i Pruteanu). 

derizoriu cel mai valoros tezaur pe care îl are cultura 
–

A vorbi corect, a te exprima elegant, a scrie 

încadra în tiparele lingvistice proprii limbii tale este o 

trad

i literar 

Cei care au trudit la edificiul limbii noastre, 

Î
-

–
cuvântul dor - cu extraordinara lui expresivitate 

ntelor; 
dragoste-iubire-
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POEZIE - TRADUCERI

Carissimi amici,
appuntamento questo divenuto prestigioso all'interno del gruppo Facebook 

Scriviamo, dove gli amici autori spesso sgomitolano per poter farne parte. Da parte mia 
cerco di dare spazio un poco a tutti, si va a rotazione, tanti quasi aspettano il proprio turno! 
Viva sempre la poesia, grazie a tutta la redazione che ci ospita sempre con entusiasmo. Un 
abbraccio dall'Italia e dal mondo.

Daniela STRACCAMORE

 

Dragi prieteni
Aceast a devenit atât de prestigio

„Scriviamo” (Noi scriem), unde autori, prieteni adesea, chiar dau din coate pentru a 
participa se merge pri
cei rându

.
Daniela STRACCAMORE

Rodi Vinau
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POEZIE - TRADUCERI
DANZO NEL TUO AMORE  

Danzo tra la luce 
dei miei lontani ricordi, 
che tra le pieghe della mia memoria vivono 
e palpitano con forza nel cuore mio. 
Una dolce carezza mi avvolge l'anima 
appena il volto tuo si ferma negli occhi miei. 
Con sguardo dolce 
mi sfiori le guance ormai cresciute, 
e torno bimba nel sol abbracciare 
la tua amorevole essenza 
che ogni giorno mi cinge, 
mi protegge e forte mi solleva. 
Il tuo sorriso coinvolgente 
dona gioia al cuore mio. 
In poco tempo mi hai donato l'amore 
per tutta la vita mia.

Anna NARDELLI (Firenze)

DANSEZ ÎN IUBIREA TA 

Dansez prin lumina

i-

.

Într- - uit iubire

Anna NARDELLI

 

UNA LACRIMA 
Lei  raccolse una lacrima
sul palmo della mano.
Pensava, 
e silenziosa dalla gota  
le scese giu' pian piano. 
La guardò dal suo riflesso e tremolio 
quasi ammaliata! 
Era solo una goccia limpida, 
innocente,  ma quante cose si disse,
e in se nasconde! 
Credeva fosse amara 
e l'assaggiò con la punta delle dita, 
ma era solo calda, dolce, salata.  
Era solo una piccola perla lucida, 
fragile, quasi banale.
Perche' si chiese allora, 
sgorgando dalle ciglia, fa cosi' tanto male ?
Francesca OTUPACCA (Modica Ragusa)

 

Se gândea

îi coborîse încet, încet.

aproap

Francesca OTUPACCA
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POEZIE – TRADUCERI
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU, IO, NOI....       TU, EU, NOI... 
Ho disegnato Am desenat
un cuore su nel cielo. sus pe cer.
Lì ho inciso il tuo nome -am gravat numele
con il sangue della passione. cu sângele pasiunii.
Un alito di vento sfiora il mio volto. O suflare de vânt îmi atinge chipul.
chi sei tu uomo, cine esti tu omule,
che apparendo nella mia vita
ne hai preso pieno possesso?
Una scia di parole non dette, 
non confessate, non apprese
fa ora di te il mio dolce tormento.
Vedo te nell'ombra...
può un battito di cuore
alimentare un amore costruito
su una nuvola in cielo? pe un nor din cer?
Passo la mano sul mio cuore,
cerco di sfrattarti a malo modo ma...
avverto che la tua anima 
vi ha messo radici, non vuol andar via,
non puoi andar via, 
tu sei la forza dell'amore. 
Un cuore innamorato 
non sarà mai solo, 
tu, io, NOI. tu, eu, NOI.

Daniela STRACCAMORE (Frosinone) Daniela STRACCAMORE

– ANEMONE
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POEZIE - TRADUCERI
LIBERTÀ 
Come erano immensi oggi i gabbiani,
li ho visti sorvolare i cieli
Liberi e maestosi.
Nel mare danzavano con le onde,
nel cielo avvolti dal vento.
Cara la libertà, non ha prezzo,
in qualsiasi istante della tua vita la brami,
ne gusti il dolce sapore.
I pensieri sorvolerebbero liberi
se non si fossero incatenati ai rimpianti,
a lacrime segrete depositate in fondo
al mistero dell'esistenza
dove sfocia la cascata
e ti incanali nei rumori del mondo.
In quell'oasi di felicità nascente
la dove urla il primo vagito
a ricercar i battiti del cuore di tua madre
e quel seno che ti sfamò.
Ecco, dove cozzano quelle sciolte briglie,
dove corrono le mie malinconie...
in quel volto che non vedo in quella voce
che non odo più.
Innanzi a me l'immagine di un carretto
adornato di rose rosse, partiva per il viaggio di 
ritorno...
ora arenato In una terra sfiorita e nera
ove giace col suo gambo ogni giorno più spoglio
ma nel mezzo, nel cuore dello sboccio
della diletta Rosa a me resta un immenso profumo di 
lei
che nasce in ogni di dentro me.
Era tanto solitario e nostalgico il cuore mio oggi
ma guardavo rapita i gabbiani, liberi e felici.

Marinella MANCA (Milano)

 
 

LIBERTATE 

i-

În mare dansau cu valurile,

-i

Gândurile ar zbura libere

de lacrimi secrete depuse în adâncul

curgi prin vad în zgomotele lumii.

-

unde îmi fug  melancoliile ...
în acel chip ce nu-
pe care  n-o mai aud.

întoarcere ...
-

dezgolit

Inima-

Marinella MANCA
( )
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POEZIE - TRADUCERI
ANIMA INQUIETA 
Pensieri e sogni
devastano l’intera notte
senza lasciare tregua.
Anima inquieta:
non conosce la luce
e cerca una via che la possa
portare silenziosamente
in un porto sicuro,
lontano dalla cattiveria
dei buoni… dall’indifferenza
dei “sordi”…
dove possa sentire
parole di persone sincere,
dove possa ammirare estasiata
la natura nel pieno splendore,
dove possa godere della gioia
degli altri abitanti del pianeta Terra.
Anima inquieta:
desidera riprendere la sua vita
senza rimpiangere il passato,
senza desiderare nulla,
senza temere il futuro,
senza programmare
la vita presente.
Anima inquieta: 
vuole vedere
un reale cambiamento:
ritrovare per sempre
l’identità perduta.

Gabriella COZZANI (La Spezia)

 

 

-
într-un port sigur,

tatea

celor "surzi" ...
unde ar putea auzi
cuvinte de oameni sinceri,
unde ar putea admira extaziat

unde ar putea beneficia de bucuria

v -

-

Gabriella COZZANI
(versiunea Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
 

Graiul 
e-o rapsodie

Sângele de neam

într-o

Suntem români

-

Floarea dorului 

i limba inimii
din 
suntem români

-o poarte,

Rodi Vinau

 
Parlare
è una rapsodia
nella lingua del cuore cantata
la foglia trema su una fronda, giallastra
nel buon odore di pane al forno.
Il sangue degli antenati
abbonda attraverso le anime e le vene
in una
perenne nascita.
Siamo romeni
sparsi per il mondo
in cerca di fortuna
staccati dal ramo,
dalla casa ancestrale,
dalla voce della carne e dei lasciti ...
Abbiamo dimenticato la nostra lingua!
Il fiore del desiderio 
fiorisca sul podere straniero
e la lingua del cuore
dal cuore parli romeno,
siamo romeni
sparsi per il mondo 
abbiamo un tesoro dentro,
la nostra lingua romena
fino dopo la morte!

Rodi Vinau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NU UCIDE CUVANTUL LA 
Nu- Non rispondere con tale silenzio di piombo,
nu ucide cuvântul non uccidere la parola

concepita
nel morso dell'anima

sângerând sanguinante
pe buza de cer. sul labbro del cielo.
În craterul inimii Nel cratere del cuore
vulcanul, il vulcano,
cuvântul ce arde, la parola che brucia,
ce doare che fa  male
erupe erompe
focul se închide în magic inel, il fuoco si chiude nel magico anello,

diventiamo fiamme, aria e pioggia di lacrime,
viviamo

odata cu noi dentro di noi
eppure la parola esiste,
la parola del perdono.

Nu- Non rispondermi con altri silenzi...
Rodi Vinau Rodi Vinau
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POEZIE
Gina ZAHARIA –

-o devreme,

a meridianelor.
Mi-
în jurul ei roiau zile de tot felul,

dar îi prindea bine.

de la care pleci seara
i-

Vino la o cafea, poezie,
-

un crez,
vino la o cafea...

 
 

Nu, n-am pierdut creioanele preferate,
le-
apoi te-

-aveam de unde 
atâtea aplauze

-un eu
bun de Cartea Recordurilor.

scutur nisipul din tabloul meu drag,
promit

de rochia mea se lipesc imagini arse, te respir prin dogoarea timpului nostru 

prin toate dunele inimii.

 

atingi,

Porumbelul de pe b
toate privirile se mutau asupra mea,

joci,

celuilalt,

- unea: „cu drag!”

Magicianule,
vezi 

joben
jocul nostru,
curând va veni toamna iar scenele 

dar aplauzele din rândul întâi



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 21 

 

POEZIE
– Tulcea

 
Pentru cei din decembrie 1989

-

Eram pe- - as.

-

ne-am rugat...

Ceva n- -

Libertatea alerga pe bulevardele albe,

Unii ne-
Unii- -am ridicat amândoi.

- -acum,
–

P
Prea ne-

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

Ceva din atunci a fost inutil, ceva ne-

e,
-au întors înapoi.

-a mai venit,

e friguri;

i-

i- -

orbi,

Timpul e-
Timpul e-n pact cu Înaltul.

Suntem contemporani cu timpul, suntem contemporani cu 
clipa,

Suntem moarte-n fiecare,

Fi-
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POEZIE
–

GRI 
-am plimbat într-

natura a distrus munca omului

betonul

blocurile sunt tinere spre deosebire de

vârsta menopauzei

pe transformatoarele electrice 
ine smogului & oamenilor gri 

care de la balcoanele zgârie-norilor

 
Pace pe CNN

nu e live
e-n reluare

HD
plânsete pe mute
regizorii de
Hollywood

arme 
telecomenzi
turn off
mamele -

pe trotuare
sânge amestecat

picture in picture

 
 

Lumea s-
fiecare va avea trenul lui
linia lui
copiii se nasc acolo

i
în vagoanele de dormit

în ultimele vagoane

casele de bilete

din câte se pare
nimeni n-a fost v
cedându-

categorii
cei care cred în controlor
& cei care nu cred

 
gânguritul

pântecul

Codul
Morse
MAMA
un altfel
de SOS
moartea

halat alb

adormit
copiii
forcepsul

 
Timpul trece peste
piele cu grebla
trosnesc oasele
gângurit de copil
timpanul e ros 

spatele ochilor

pentru oamenii 

sub tencuiala 

se ascund orfelinate
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POEZIE
Iftene CIORICIU – Bârlad

IN MEMORIAM

 
MOTTO

Strângând la piept icoana,
Tremurând de dor în noapte,
Aud cum plânge mama!

-

Te chem prin vise
Din c

Din plânsu-

Prin tremurul lipsit de frig,
Din recele-

În

Jubilând plânsul bucuriei,
Rugându-L pe Dumnezeu,

De- -

Iar plânsul meu blajin
Culcându- -n zori

De p

Plânsului meu amar
Prin tremurul iubirii
Sufletului zdrobit,
Când florile îngenunchiate
De jalea mea

s-au ofilit!

-am iubit
Amarul focului
Din marea mea durere

I a sufletului jale
Încoronând în lacrimi
Iubirea ta cea mare

 
 

Gura ta e o poveste, Picioarele-

A genunchilor chemare

Buze Farmecu-
Mijlocelul, mac în lan, Ca florile de pe ram,

-
Eu nu pot 

(poemul face parte din vol. Vreascuri de iubire.)
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POEZIE
–  

CÂNTEC 

Toamnei-

Pune-mi în suflet

Parfum de zori,
Albastre flori.

-
Parfum de flori
Senin de zori,
Vise de îngeri,

i…

 

ori au plecat 

de soare...
Nu se mai aud triluri
nici zgomot de aripi…

-n cer,

nici lacrima ploii
nu-
molatice frunze

-n suspin 
pomii goi,
surâd resemnate

în galben covor, 

TÂRZIU… 

-a ales 

-
bobocii-

Abia acum,
c

surâzând prin ninsoare,
un pas spre soare,
o privire spre mare,

din negru-culoare,

-
în lumin

 

Plâng ori surâd, 
Rotindu-
Ce-

Sunt paragrafe  pe care le parcurg în 
hohote,
Amintindu-
Unele cuvinte îmi sfredelesc inima,

te de gravitatea 

Alteori cuvintele tac...

Într-o parte ori alta

E  printre oameni, îngeri ori demoni…
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

 
-

Un ceas devreme în al meu târziu
Mi s-ar 

M- în ape limpezi, în fântâni
Rugul iubirii l- -n mâini

-

- -mi iert
Zilele lungi în care am cernut nimicul.

-n ochiul meu
-

Iubirea mea, în vers, ca pe o floare.

-
-

De-

-
-

-

- -n palma ta

  
-am furat ceasurile

le-am resetat

am adãugat clipe

-a mai rãmas un ceas
l-am pus pe raft în bibliotecã
am uitat de el
iute de mânã

-a furat
acum timpul nu mai trece prin mine
m-am conectat la vãrful piramidei

de cãte ori mi-aude inima bãtând

voi scrie pânã umplu bib

mã va ierta cã l-am pierdut

de câte ori l-ai alungat din mine
l-am sãrutat pe ochi

se trezea în scâncet de prunc
atunci bãtrânul ceasornicar zãmbea fericit.
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POEZIE
Marius GANEA –

 
-

ritmul frenetic îi prinde dansând

prea repede, mâna-i prea grea

într-

-o râzând

 

nu te ascundeau pe tine de lume

într-o noapte te vei trezi dintr-

nu vor fi metastaze osoase,
puncte negre în memoria retinei?

fluture?
-te!

Iarna se apropie.

 

Valuri.
Cerul e portocaliu,
un câmp de sânziene,
privit de dedesupt.

ceaiul de tei al bunicii.

în memorie.
Frumosul 
e uneori
irepetabil.

 

pe patul de frunze si flori
cu lapte m-

chimbarea
de piei, cu limbile crestate ne-am mângâiat
ne-am frecat corpurile alunecoase 
unul de altul in ludice incolaciri
oricine tulbura orgasmicele laudaturi

ridic in picioare

limbile mincinoase
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POEZIE
Carmen -ONICA – Bârlad

Te iubesc 

Te 

Te doinesc, prin picurii luminii...,

Te iubesc, cu energia firii...

 

Vreau ca s

Înainte de a fi doar regret.

 
Strâng umerii copacilor

Sorb lacul perlelor din scoici

 
 
 
 
 
 
 

 
 

M-
M-
M-am exprimat prin lacrimi,

Am visat printre lacrimi,
M-am alintat, cu lacrimi,

-o lac
Am trecut în Apoi –

 
La apelul ritual
Azi n-

Pe crupa unui nor
Din faurii serii.

Ieri nu ardea apusul,
Se am

La straja unui soare
Din ochii incolori.

 

Când sfârâie pruncii 

E jale în lume

Când iertarea-
De-

Când pacea e-
În carcere ude,

-i infect,

-

 
În patimile inimilor sterpe,

Sub zodia Sub povara zborurilor certe,

Sorbind puterea în balans.
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POEZIE
Alexandra MIHALACHE – Slobozia

 

Doruril  

Câte patimi poate vindeca.

Dorurile nu se pot preface,

-s eu,
Vreau 
Dor suprem al sufletului meu.

-  

Te simt în sinea mea la orice gând

-
-

 

Lumini în ochii tuturor.

-
-

De-

Ce-a vindecat inima mea.

Între inim
 

-

-nvinge,
De-

Tu îns

Nici locul nu-
-

Când locuiesc doar printre teoreme,

-are-ndurare,

cu-
-n piept.

-
Dar voi purta durerea iar cu mine

 
Nu toate dorurile dor, Nu toate dorurile plâng,

- -un nume,

-ntr- La pieptul lor întreaga lume.

Nu toate dorurile pot,
Nu toate fug în amintire,
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POEZIE
– Bâ  

 

ghizdele,

Se-
Într-un cuib udat de sete

a ciripire
Ascultînd în vechi izvoare

Vadul cerului ca-

Palpitînd în inimi rece
Cuibul ud sub pene zece

-unde trece
Moartea cu sudoarea rece,

Crima din iubire-

Cu tot plînsu-

Incertitudine 5 

-apuc de tine-

-
- -

 

 

-

-ai lecturat
nimic din ce-am scris eu,

-l ia hîrtiile
-

în zmeul meu de copil

ajunge mai aproape

-

silabisind

c-
s

 
Toate poemele mele

-

de amintiri

te vor înconjura

vor acoperi ochii
cu strofele

ultimul tren
pe vecie.

toate aripile

-se.

într-

pe cruce

cu sufletu-n sus
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POEZIE
Mihaela AIONESEI – Târgu Secuiesc

 

cuvinte nespuse
cuvinte chircite
cuvinte durute
i eu nu le pot sorbi 

nu le pot striga pe nume,

de umbrele umbrelor unde

ilor

în interiorul pietrei
Plînsu-i un vierme prea orb

izbite cu tîmpla de tunetul ploii

un anotimp nepereche.

În întuneric... 

-

smulgere din sine.

t
Fericit se va ridica 

Doar în întuneric alunecând 

i cade pe cerul inimii oarbe

-
în numele himerei 

 
 
M- -

a lumii 
-mi dea foc 

Ce mare mirare a trecut prin capul lor
de i-

â
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POEZIE
Cornel GALBEN –

 
 
Doamne, câmpurile-s verzi,

Scris-

- -o întorc,

Nici în lacrimi, ci-n venin,

F

-ntr-o zi, 

-

Leru-  

-

Care vine an de an 

Oferindu-

-

-L primim cu bucurie,
-n vecie!

Leru-i l -i bun,
Vine-

-
Dându-I inima, în prag,

- -n zori,

  
Ninge, Doamne, ninge stins,
Dor de Tine m-a cuprins.

Ninge, Doamne, ninge lin,

Ninge, Doamne, ninge des,
-am ales.

Ninge, Doamne, ninge blând,
Mântuire-

Ninge, Doamne, ninge rar,
-o dau în dar!

 

Rupând crengile la brazi

Smulgând cetina cea verde
pare-a pierde

-

-

-
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POEZIE
Emilia AMARIEI –

 

Pic

- -

-ntr-o cafea,

Orice scânteie ni se pare stea
-

Viteza -
-

Ei ne cunosc. O, suflete blazate,

Ne râde moartea-
- -

-au uitat ce-
-a moartea-

Tot una li-i a fi sau a nu fi,

-ai poeziei soli,

sufletul ne-nvins,

 
În inima potopului din noi,

Legende vii, de nimenea citite,
Iar mamele, un surogat postum,
Bunicile, icoane neprivite.

Copiilor li- -

Familia-i doar un cuvânt absent
Din DEX-ul nostru de valori uitate.

Ce i

-
Din tot ce-a fost pe lumea asta sfânt,
Nu v-

-am furat
-n locul Lui v-

Cop -am condamnat

Pe scena unei lumi debusolate,
-
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POEZIE

 OAMENII CARE VIN Jana Cosm – Bârlad
– Oamenii

Care vin…
Eu când iubesc

Atrase 

Tuturor… Soarelui…
– Flori

Crescute
Eu când iubesc De iubire…

Stele
Toate fructele… Aprinse
– De

Oamenii
Eu când iubesc Care vin…

Cu dragostea lor
Iubirii…
– Vise

Pe cerul

În imperiul meu…

Gheorghe IFRIM –
IN ETER 

–
Prof. dr. Dumitru V. Marin

Om de radio, televiziune, scriitor

-acele-
-aud doar vocea în eter,

Departe îmi alung privirea, Ne despart mai multe dealuri 
cer.

T -mi fie -
r

Peste deal, peste câmpie, -ncerc a scri’ chiar poezie

Acum când bruma peste mine
-

M-
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

primarul Ho la a VI–a
.

te-

mult mai multe probleme în administr

ajutoare sociale, s-a complicat mult activitatea.

Un milion

dintre ei.

punem în legalitate. 
-am rezolvat.

em la aproximativ 5 

Vaslui?

- 800 de pensionari.  Pensionarii 

ne- -a
-un mod negativ asupra modului de a 

Centrul Medico-Social în care avem în jur de 60 de 

anul acesta?

st motiv 

P: Într-

multe ori când nu mai ai ce face te 

-ai dus la primar, primarul este 

totul.

Dumnezeu?.
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REALITATEA  SATULUI   MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

Reporter: L-

-am auzit 
interesându-
colinde. Despre ce este vorba?

din colegi de-

Acolo ,

la Rebricea se 
-

program foarte frumos organizat de preotul de acolo. 

-

R: Continui cu inventaru

– 27.
P: Suntem deja la a XI-

eu este singurul festival din mediul rural.
R: Eu i-

-i

fiecare sat.

festival?
P: Sunt peste 3

sunt ansamblurile mai ma

stadiul de bugetare a fes

jur de 400 – în 

R: Deci se poate intra oricum?

-a împiedicat vremea la 
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ESEURI
Constantin PROFIR –

DE CE VINUL? 
 

-
ormonitoare în 

-a primit în dar, se 

acel „suflu divin” care din dragoste pentru cea mai 
i i-

-

ce
-

poezie? Mi s-

I-
- ce 

oare? –
Marele Cuptor, din Marele Frumos, îi cuprinde, îi 

-

-

- cum altfel? -
-

-
-

-i toarne în cuptor, stins 

capetele, talazurile se domolesc, apele se limpezesc, 

totul e altfel: frumos, maiestos, sublim. Suntem din nou 

binecuvântatul aliment lichid se ,,soarbe” în Marele 
Ocean –

âna 
- vinul -

- – vinul!

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - De vrei palma- - -

-a aprins Te-
Te- -sa-n mine.

Ce dulce 
S-

Constantin PROFIR
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Cristiana  SIMA –

„ . ”, 
–  

 
 

Româno-Franceze Argessis din 

priva Liceul Tehnic 

autorizat în baza O.M.E.C.T nr. 
1675/ 2007.

profesionale de „tehnician ecolog 

4234/2013), Liceul -a schimbat denumirea în 
Colegiul Ecologic „Prof. univ. dr. Alexandru 
Ionescu

York – USA, al 

Premiului Academiei Române.
-2018, în cadrul 

profesionale acreditate: 
1. nivel liceal –
2. nivel postliceal – asistent medical genera-

list, Colegiul având organizate cursuri de zi, cu 

Pe data de 25 octombrie 2017, Colegiul 
Ecologic ”Prof. univ. dr. Alexandru Ionescu”,

a

A Colegiului,  
Prof..univ.dr.Al. Ionescu, de fondatorii prof. univ.dr.

Rectorul 
Dumitru C Consilierul eparhial Caliopie 
Ichim,  Directorul
Consulul Ioan Gropescu,  Primarul comunei Bradu, 

, Cadre didactice din Universitatea 
Constantin Brâncoveanu-

E
-

in 

arhiepiscopale nr. 2347/2017. Consilierul eparhial 
Caliopie Ichim a binecuvântat, astfel, activitatea 
didact

pe trei ramuri: 1. ecotehnologii, 2.

complementare: apifitoterapie, psihologie transperso-
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dn mesajele acestora.
                                                                                

Mesajul ÎPSP Calinic                                                   

Mesajul elevilor colegiului:
”Liceul nostru

un loc unde fiecare isi creeaza propria viata, Liceul 

rângerea, iubirea…
Ziua de 25 Octombrie este ziua în care Liceul 

Nostru 
aniversare!

Scump Liceu, -

, obosim, mereu ne 
într-

-o carte în 
care sunt scrise cele mai frumoase clipe din viata 

ANI!”…  De Ziua TA, de ziua noa
Elevul Radu Dumitra, clasa a XI-a

-
Unul dintre cele mai importante momente din 

începi sa te 

g Domnului pentru fiecare examen, test 

î

meu, Liceul nostru! „LA MUL

Mesajul unor cadre didactice
Didina prima directoare a

Liceului ne-
ca fiind

– Decanul, Prof, univ.dr. 
Vasile DUMITRESCU; de Creier – conf.univ.dr. 

Devotament - directorii: prof.  
Didina

, Director actual Maria PETRE,
i Mioara 

LIXANDRU. I- -l
mai întâi de 

to
Al doilea director

UN MESAJ 
DE SUFLET, pe care-l reproducem, în întregime:

bit, d-lui prof. 
univ. dr. Alexandru Ionescu, conducerii colegiului, 

-a împiedicat, cu mare 

Trebuie

ea
unei conduite prietenoase a omului cu tot ceea ce 

,

denumirea de COLEGIUL ECOLOGIC „Prof. Univ.

- cele ale 
ale 

modern, etc..

realizare a sediului de la Bradu, care impune prin 
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Toate acestea au fost rodul unei munci intense, 

cu destule piedici în realizarea acestui proiect de 

CRISTIANA SIMA.
Rezultatul este cel pe care îl vedem, acum, la 

Profesorul
creator de poe -
de mesaj -

Printre liceele de renume

el de-al treilea 
director  al  Colegiului ne scrie :

„

–

ECOLOGIC PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU 
IONESCU.

Într-

aseme
- -o necesitate, iar din punctul 

locul 
în care

prieteniile care s-

elevi; 

-o uniune de oameni, de 

suc -un
efort  colectiv.

ECOLOGIC PROF. UNIV. DR. –ALEXANDRU  
-

-au onorat, ca 
sau ca elevi, fiecare a contribuit prin 

edificiu numit COLEGIUL ECOLOGIC. Munca 
-

care i-
societatea r

postliceal.
-

evident, deschiderea

La ceas aniversar, doresc tuturor cadrelor 

ed

acestora.

României (1996-2000), prof.dr. Emil Constantinescu. 

:
fost o

-o
cu mediul social. Profesorul Alexandru 

-

- ofere tinerilor viziunea sa asupra 

de noi inst
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care s

19 octombrie 2017                                                                                                   

                                                                                           
În cadrul ceremoniei, în calitatea mea de 

l Consiliului de administratie al  
Colegiului, am oferit  trei tipuri de diplome,  prin care 
s-

De organizarea evenimentului s-a îngrijit dna

Sima -

-
numeroase 

al 

ori, la un 
loc

Au fost clipe frumoase… care s-au scurs!  Sic 
transit gloria mundi…..

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                              



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 41 

 

Avram D. TUDOSIE –

- -  * 
-  

i  
 

-elixiruri roz-

–
milessimi (foarte favorabili calitativ), s-

au participat – – la prepararea vinurilor o 
deleg

-a C.E.D.O.de la Strasbourg 

eventualilor ploi. 
-

-
-

-
damigene

multe sticle de 0,5 litri, la conservare (în eternitate), în 

Ghe. Lupu –
- -a

– meserie s-a transmis 
i viitorilor colaboratori, de 

elixiluri roz-

bucurându-

O.I.V.V. Paris, a dus câteva probe,  la concursurile 

Dorim ca, cu numirea noii directoare, prof. 

prof.dr.Irimia – pe 
cât posibil – -aromate – care au 

,,milessimile” din 1973-
de la

,,ne t mai departe faima 

Românii.

acestor vinuri de Busuioace, cum au fost redate de 
mari
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nestemate din vremurile

anecdote despre aces
vinul”.

cadrele didac

înscris

vinuri - Academia viti-

- c.

l Teodoreanu, Marin Preda, Marin 

-

– Muzeul 

Ralea.

ntat de 

arhitectonice: Crama –
-

–

produselor 

-au înnobilat de 

ultimii 40-50 de ani.

sanctuarul muzeului, vinotecii, dar mai ales în 
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i într-o prezentare de 

Tudosie, imitându-l pe marele director Constantin 
-

-ministru, a spus: ,,În Podgoria 

-

Marele acad.istoric C.C.Giurescu spunea la 

i de la învingeriea turcilor de 

-vinicole 

Vinoteca - piv

-vinicole de la 

-

Muzeului, a Vinotecii, a fermelor – a

e viti-

-au 
exprimat: ,,Acum îmi dau seama de cele scrise pe 

-

binecuvântare care îi prinde bine oricui, cât ar fi de 
mare”. 

urme -
mintea, ca: Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, prim-

urmând spusele unui mare demnitar român din 

– prim-

înnobilat cu toate miresmele lumii incluse în vinurile 

-a adus 
-

lduroase –
pentru meritele pe care le-au dovedit – dorindu-

Acad, prof. Valeriu D. Cotea, în fruntea 

din 

-
scris de Alexandru O.Teodoreanu, pe fundalul 

-

piram

. Acad. V.D.Cotea 

Numai în prezent avem 7 profesori 

Bohotin”. Iar Ion Iliescu, care-l î -a urat 
-

interesante...”.

Petre Roman, care gustând Busuioaca de Bohotin a 
spus: ,,Cine n-

-a gustat 
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„Vinul a fost parte a ci .000 

                                                                                                                    Robert MONDAVI

– -i

e, acad. Valeriu 
D. Cotea a încheiat: ,,Înregistrându- -i

Cantemir” are sentimentul 

Agricol, ,,Montpellierul” României, a fost vizitat, 

–

Iorga, Spiru Haret, P.S. Aurelian, Vasile Pârvan, M. 

Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Al. Piru, Adrian 

Buciuceanu, 
-

–

Acad. prof. Constantin Ciopraga  a scris: ,,O 
co
Colegiul Agricol –

-
- i

-

tot mai înalte –

Vizitând printr- –
profesori - elevi - Spania –

profes e Mo

Ne Ziarul 
,,Obiectiv” pe 27 septembrie 2017 

-Vaslui-
D.V.Marin – se
stud se

-
au ,,confruntat”
Marinela Vasilescu.

 
*Am numit- –

–
tot aromat, dar vinul este ceva mai roz colorat.
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Dan ANGHELESCU – New York, SUA

VINTIL – RE 
 

Motto: 
-a pierdut;

-

                                                 Platon – Politeia

„ O, Doamne, nu Te-
”

                                         Sfântul Francisc din Assisi

 
-a produs în primele 

luni ale anului 2017. Sub îngrijirea doamnei Silvia Colfescu, 

lui Crucea. 

cartea devenea un eveniment –
nu tocmai primitoarea –

or al premiului Goncourt se 

descoperise în arhivele horiene de la Collado Villalba 

-

centenarului
Silvia Colfescu, editase 

Nicolescu, publica, sub titlul 
„

ia, Jurnal de 
.

-
Crucea, textul a fost elaborat la 

Les symboles Le 
Félin 

-se în arhive.

le reproducem fragmentar. Este subliniat caracterul 

comentatorul -un 

spirituale). În al doilea rând, s

-

Dumnezeu s- devenise, cu timpul, tot mai 

din 

Jurnal de 
, kali-yuga, a 

Breviarul guénonian. În al treilea rând, 

unul dintre cei mai import
-n fiu ai 

exilului românesc: Crucea. Ea a izvorât

aspira la reinstaurarea ordinii pe care, pierzând-o, 

sub cr (Schelling) pe care 

Spengler l- Timp 
Faustic instaurase refuzul oric
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sensul cumplit al versului scris de T.S.Eliot: „This is the 
way the world ends” (The Hollow Men).

român, Crucea, într-un asemenea timp, devine 

ografia crucii care 

incertitudi -l evite /.../ (îi) 

-
-ar reîntoarce la 

obiectului
afirma Heidegger  o teologie a crucii.” (Crucea, p. 9,10). 

Crucii într-un de-
necuprins
inexplicabil aproape. el are o 

ei 

Dumnezeire. Cuvântul Centru
unicat, 
proximitatea cu inefabilul din care survin 
temeiurile tainice ale lumii, amintind heideggerianul Das 
Wesen des Grundes. El scoate din ascundere 

–

iluminismul –
– au fost momentele care, exacerbând 

Oskar Gruenwald scrie în Journal of Interdisciplinary 
Studies (1993, The Rainbow Paradigm, p,1) „It is a vital 
complementarity between all the arts and sciences, 
knowledge and faith, science and religion, as well as a 
deeply religious perception of man and his world”.

Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg sau  Wolfgang 

unitate 

-i consulta în prealabil 

pe teologi. „
spani Punto y coma,

-
religia
Aius, 2015, 302) –

an Palacios –
„o 

teoretic” (ibid. p. 300, 301)
Prin

intrare în 
posesie de sine (Vereingentlichung), situare sub orizonturi 

„cel mai demn de a fi supu //das fragwürdigste 
Wort
2014, p. 46) 

Eseul Crucea
scrieri horiene: (

(Encuesta detrás de lo visibile,
-se ca o 

deschide nivel de realitate.
astfel ceea ce, în timpurile lui Wilhelm Dilthey, se constituia 
într-un construct spiritual (geistes Gebilde
presiunea pozitivismului din ultima parte a veacului XIX, 
cel care, scriind despre (Das Erlebnis und 
die Dichtung -

inversate. Misterul Crucii

filosofiile, 

ntele sale 
realitatea nu mai poate fi 

auto-
-armonizarea cu 

principiile goetheanului termen de Bildung. la 
Meister Eckhart, verbul bilden
formare

überbilden, care 
transfigurare.

cuvânt, întemeindu-
iubirea de Dumnezeu, ca act ce

este, înainte de toate, 
„...
spiritului”. (Crucea, p.23) Numai astfel 

, acel Ceva 
, ce se opune 

gândiri calculatoare (das rechnende Denken
Nietzsche.
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gânditori. Indisolubil legate, ,
potrivit lui Spengler,

(Spengler, Declinul Occidentului, 1996, 519)
Nici romancierul, nici 

actualitatea veacului XX, nimeni nu 

nu s-

spirit-materie (res cogitans // res 
extensa

. „A 
separa obiectul de subiect, eroare 

gândea Abelio
(Crucea, p. 18) 

invizibilului lumii ar fi exclus.

de 
nici 

Biserica nu -l evite. De aceea contemplarea 
misterului crucii a devenit, în acest acum,

doar simbolismul crucii mai poate deschide o posibilitate de 

Tripticul horian (Viaje a los centros de la Tierra,
Encuesta detrás de lo visibile Crucea) deschide un 
superius al ideilor de compl

une nouvelle 
possibilité d’envisager l’Être”. Configurându-se sub un 
orizont cu deschideri metapolitice, devine, în 

„
corecteze traiectoria omului /.../purificându-

-i o dimensiune de eternitate /.../ pe care omul o 

”(Crucea, p.11)
În cele trei scrieri, evident complementare, 

-a abandonat în uitare. 

identificase un asemenea tip de pasiune (Leidenschaft), 

âniri pe deplin 

Begegnenden entgegnen), subordonând-
.” (Heidegger, Despre eterna... p. 38-39), ceea 

ce, în ca Simbolul 
universal al Crucii

„simbol plasat în centrul unei 

mai în
.” (Crucea, 

p.10) Crucea conduce spre un 
éclatement universel de la vérité.
(Crucea, dactilograma, p. 1) În 
terminologia a lui 

p

misterioasa cu 
deschidere în sacralitate, a unui 
ascuns.

„Omul, scria Nietzsche,
de tot ceea ce 

îl înconjura cândva /.../ dar unde 
este 
Este ea lumea? Este ea Dumnezeu?”

(Apud Heidegger, Despre eterna...p.27)
care, prin Crucea,

veriga (annulus aeternitatis) ce îl cuprinde, îl 

occidentale, vinovate (potrivit lui Heidegger) de marea 
uitare a (Seinvergessenheit). 

- scria 

scrisului horia a locui poetic însemna –
nou la Heidegger –

( în Originea 
, p. 241) atunci ce se mai poate spune despre 

cel care a scris Dumnezeu s- t în exil, tocmai în 
vremea când se încerca o golire a lumii de Dumnezeu 
(Gottlosigkeit –
îndemnându- – într-o eternitate 
de istorie. Nu e ceva eroic în scrierile lui?.. Ce te face eroic?
–

. ( fragmentul 268). 
- guénonianului

kali-yuga, unde „tragicul
spiritul, într-atât de mult încât

. (v. 
Heidegger, Despre eterna... 2014, p. 50)
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– Bu

 
 

 
De la prima carte de poezii a doamnei Toni 

- Curcubeie în noapte (2005), 

(Zodia Leului. 2006; Fluturi de 
2007; Serenada în Re Minor pentru greiere 

solo. 2011; Rochia de vorbe. 2014), am constatat un 

Cu aceste spuse, m-am oprit la volumele 

Rochia de vorbe Scrisori la Post-Restant

comun.

decenii, la Ambasade/Consulate -
-i scriitor român 

- -

de cenaclu literar!

-un program poetic 
„Copile, / cu ochi de culoarea strugurelui 

-
-ar fi 

prea târziu. / De n-ar fi!” (Chemare); „Când am plecat, 
- alge marine, / cu care 

-
din flori de salcie târzie.”

(Rochia de vorbe)

autoscopic interiorul corporatist al unui material 

„Cerul se limpezise, 
/ se stin

încheiau stagiunea, / la care m-
eu, / de o vreme, / un greiere / ce cânt doar pentru 
mine.”
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în plan pluridimensiona -un

-
-a

-

-

tu, furat de muzica 

spectator.” (Concert)
În volumul Scrisori la Post-Restant. structurat 

(Primul cuvânt: Petale în vânt)

elaborat, poe
„Mamele nu 

mamei / asupra ceasuri grele, gândul ni se 
din 
/ cu 

uitate. / n /
Mamele nu mor!”

- „Când 

mai plini de rod. / I-

- -
albine / -

(Post-Scriptum)
ca într-

neoclasice, integrându-

Poeta a recurs rar la forme de expresie 

discursul monodie în fiecare volum de versuri.
ice, 

poeta s-a dedublat într-

personalizat concret, în vreme ce Omul/personaj este 

Totul pare aiurit: sugestia unei lumi de dincolo 

postmodern occidental.
Tim -

memorialiste privind 

„Oltea Doamna” (Între
2012) sau privind saloanele consulare în ambient de 

(Havana, ultimul bal,
ale vremurilor valuri 

Inelul de ametist (ed. 
I, 2013; ed. II, vol. 1-2, 2017), în care eroul este un alter 
ego al autoarei...

strig involuntar identific cu Dumnezeirea!”
(Primul cuvânt).

sufletele feminine ... surate, nici printre subiectivismele 

ale literaturii române. 
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–

 
Î  

 
MAHALAUA PRECISTA (sau Fiziologia 

maidanului cu amintiri

Piatra-
Maidanul cu dragoste de  G. M. 

Zamfirescu, 1933.

un nume cunoscut în peisajul 
literaturii actuale, scriind mai 

Brambura pe 
Editura Princeps Edit, 

,
Editura Crigarux, Piatra-
2005, care reia primul roman, titlul 
devenind subtitlu), 
pneumatic, Editura Crigarux, 

deasupra-realist, 
, roman deasuprarealist, 

Editura Crigarux, Piatra-
2008, cartea de poeme 45 de Ex-

, Editura Conta, Piatra-
,

poezii, Editura Feed Back, 2012, 
Mi querida Romania/ Iubita mea 
România, antologie de poeme, 

TIPTILA, roman, Editura Timpul, 
2015.

Mahalaua Precista

mahalalei periferiei, Maidanul 
cu dragoste a lui G.M. Zamfirescu).

În Cuvântul autorului -am 
proza este 
-

telegrame…", autodefinindu-se ca omul care aduce 
noaptea visele.

În cuvântul 
redudant este 

Prozatorul face le minte trup, 

este trupul. Ceea ce, ne duce cu gândul la opera Divanul 
ori 

sufletului cu trupul (1698)a lui D.Cantemir. Se face 
apologia iubirii:"A fi iubit e 

spune Rainer Maria Rilke.

poezie:
cer plutesc nori sidefii, când 

-n pârg printre 

întinzându-

deasupra nucilor, deasupra 

pierdut pentru totdeauna în 
întunericul
spuma zilelor, clopotele clopotesc vesele zbânguindu-
se-n turla bisericii de pe deal, inima mea bate toaca, 

-mi mâna ta!"

:

Mama, care este femeia cu suflet de vultur, 

romanul ca o 
se poate compara cu mama lui Lucian Blaga 
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din 
, un fel de Eine 

Urmutter -

Excalibur unde nu lipsesc jocurile de cuvinte, ca 
acesta: somn devorat, devotat,derobat, desnodat,
prepo deasupra

-i apare în chip de 
înger î

-

Heraclit despre caracter:lumina care ne lumine

(pe care noi l-am recenzat). Romanul TIPTILA este 
Cercetare, un Studiu despre propriul meu Suflet visând, 

misiunea de a-
prin lume.

-a salvat 

-

acelora care vor veni, un fel 
, imaginându- -ar fi putut întâmpla 

este o comedie, 

-
Placentar din

-

(titlul unui roman de-
jocul de cuvinte ritmate, un fel de 

asingularizez, aplanetizez, asufletizez, aterizez, 

apoi etapa când copilul era preocupat doar de mâncare 

-
- -

Legenda pasiunii 
defuncte emenea 

-
elibereze", legându-

-

mintire: comunismul.
Lumea dinapoi

frunzele –
colo –

-
-

verzulii." -
În Fiziologia amintirii

cuvintelor din sfera matematicii, a lumii numerelor 

-i 

-

În capitolul 

-
-i prin vene 

sânge de condor vultur.
Amintirile din acest roman toate sunt legate de 

Mahalaua Precista.
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– Bârlad

LIRISM REFLEXIV 
 

Un autentic lirism reflexiv

distinsul poet Ion Hadâ

tâ - ârziu, dar 
e au 

miez, se poate scrie oricâ -i 
ârziu decâ

lirism de 
a

autorului, în spiritul modernismului de-acum clasicizat, 
cod 

estetic singular,

ântecul celor 
necâ uzitul ascuns/al tuturor celor 
nemaiauzite.” (Sunt lucruri). Poetul se 

(vezi Tudor Vianu -
cere, prin semne 

(v zute i nev
profunde, prin vis, Cuvântul!

miez,
ât lucrul în sine nu poate fi 

cunoscut! În acest sens, poetul Ion Hadâ
întru început, adept nu numai al 

lucruri care se tac”).
La nivel poetic, atins de paideea poemului 

â
al grecului ant

probleme, prima fiind Protogeneza în sine,
îmblâ -

una pâ dincoace -
dincolo de viteza Luminii .) A 

idei ale 

ându-se dominat de idei 
â

salvându-

ând heliocentric/care-i unghiul de 
â

Gheorghe boii”, asemenea: ,,mâ
ei te mâ -n balada oii/boii nu au nicio 

De statutul de poeta ludens

virtual”), amintindu-ne, evident, de G. Apolinaire.
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eului empiric (biografic) este cea de-

– Noimele
-

-
râ
Arghezi, V. Voiculescu, Nichifor Crainic, Ioan 
Alexandru, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea etc.). Dar 

sine, sinea sau
ontologia din ,,Sentime – cu 
nucleu arhetipal în verbul nostru A FI - FIRE

-
fii/în oricine...)/s-

sine”).
Noimele 

noemele
Husserl (obiectul gândirii, 

-abia-

( ).
Mai restrâ

â

Tonul liric devine grav. O grea elegie (cu remini

-a pururea. Amin.” (Messa 
materna).

România Mare.
Poetul Ion Hadâ miez se 

înscriu firesc în trunchiul comun!
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L
–

 
 

-a

Pune- … Îmi place atât 
de mult cum a

-mi

Prin urmare ros de curiozitate am intrat, ca 

acest poem considerat a fi cel mai frumos poem de 
iubire din toate timpurile. Am aflat desigur o 

S -

prin secolul al II-
rol -l

-a

considerându-l mai presus decât acestea prin 

Prin urmare,

fiind eu unul din tre oamenii care cre

-a produs! 
Am primit de la domnul Paul Leibovici lucrarea 

-comentariu-

cu o f

culmea, nu m-a mirat deloc. Pe domnul Paul 
Leibovici îl cunosc de aproximativ un deceniu, ne-

). 
Fiind deci foarte interesat de studiul 

muncit mai bine de cincisprezece ani, spre bucuria 

puternice sau de partizanate ecleziastice. Paul 
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-a lungul mileniilor, aparent, sub 
toate aspectele.

Dar oare ce aduce nou acest studiu extins, 
ine coordonat ideatic? 

-
chiar
eroii evrei ai cânturilor. 

Ca argumente aduce în prim plan 

i

asupra faunei din acele timpuri, iar delicatele 
trimiteri la unele caracteristici ale florilor sau ale 
arborilor în diferite anotimpuri duc poemul în acea 

unci 

structural poporului evreu el fiind, ca orice 

istic, cu orice prilej de bucurie. 

recitat mai ales vineri seara, în familie, ca o 

purificator al iubirii.  Desigur nu voi intra în 

complexitate cu trimiteri în toate sferele 

e
inspirate de iubire în sensul cel mai profund al 
conceptului.

istoriei ori referirile la muncile câmpului sau la 

senzorial a ciclurilor cosmice. 

Oricum, complexitatea acestui studiu, 
buie 

minunat volum, rod al unei munci titanice dar care 

-o
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Con –

VASILE LARCO –  
 

-
Mo

La tot ce-
– Vasile Larco )

-n prezent a scris aproximativ 20 de 

-

Diploma de merit
2007, 

Medalia „Doctor Umoris Causa”,Vaslui, în 

2016, Premiul USR,

este în vizorul criticii literare de la Ioan Holban la acad. 
Mihai Cimpoi, Emilian Marcu, Horia Zilieru, Cassian Maria 
Spiridon, Adrian Jicu, Alexandru Dobrescu

Dintre titlurile semnate de Vasile Larco,  spicuim 
câteva: Hohotiera, 1994, Un buchet de ironii,1999, Visuri,
2007, Careul de ispite, 2012, ,2014, 
culminând cu 

luri pe care-

atractive, începând cu elogiul satului românesc, regretul 

u
-n cazul 

ca: – unde 
-ntr-

- -n
urma ta ceva!/ -
satul.(Confesiune) ce ne duce cu gândul la un roman al lui 
Ion Muscalu. , poarta satului o evocare a locului 

-
-

Reîntoarcerea, unde prin sintagma satul românesc e 
o comoa

aici, la noi:"Motto:Azi tinerii-s 
-

- -n

Nu 
-

-n poezia A venit toamna
- - -o

/ Li-e
-un frate sau o 

Reprezentant tipic al umorului de azi, (care se 
-n poezia lui Vasile Larco), este 

- -
sunt suflete betege,/ Ei s- -o lege,// 

-apare noaptea, 
-i prind, iar, 

disperarea."( )
În se 

-
precum jivinele este 

-
Copacii- viu 

-

scriitorii." 
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-or face mu
-

satirizarea lor, toate la un loc, nu i-

citate din poeziile Motto:"La noi sunt ape 

De ce nu vii?..." De ce nu vii iar pe la noi/ Tu 

Motivul autoportretului este creionat în poezie prin 

-au fost prea dificile,/ 
Dar s-au gâ

-
Monument ridicat în timp record Eroul 

scântei, dar cel înfrânt, s
-i coborât din Bucecea, 

(Autoprezentare). 
Poezia 

ar poetul 

-i mult gustoasele 

ca la ea acas - -

kalokagathonului
grecesc, posesor al idealurilor kantiene de 

moira decât de 
hamartia, co

.

ca-n catrenul din motto poeziei 
înainte -mi 

-
iversul 

astral, decât sufletul femeii."(V.Fetescu)
este poezia prin care 

Vasile Larco începe elogiu femeii :"Femeia când e-n rochie 
-

-i fie via

(Noctambulism) -un soldat 
-ai de ce te teme/ 

Armata e cu noi de-o vreme!"(Ajutor la nevoie),
mrejele amorului ( ) imortalizând-o în chip de floare 
ca-n poezia :"Acum cât scriu noi epigrame,/ 

vorbim de femeie în diferite ipostaze prin prisma umorului. 

Vasile LARCO este un mare admirator al celui care a fost 

poetului:"Poetul are un statut/ Statornicit de-
scrie când nu- -i cunoscut când nu mai 
scrie.(Omul sonet, Mihai Codreanu)

te Vasile 

societate ca-n poeziile: , referindu-se la 

t

În Sonetul fabulei,
speciile lirice: sonetul, epigrama rondelul, iar în Rondelul 

bal mascat cu-

-

A
-i în Festivalul 

:"Spun vorbe dulci, precum nectarul,/ N-

umoristic în onoarea poeziei:"Dar nu uita acestea nu sunt 

-
).

Recenzându-i cartea de versuri ,
scriitorul Emilian Marcu în Revista Convorbiri Literare,
nr.6(258), iunie 2017 scrie despre marea tragedie a satului 
românesc 

Muzeu de 
sate, iar Alexandru Ionescu – Note de 
cititor din Revista Meridianul cultural, nr.2, aprilie – mai –

,
toate adunate într-



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 58 

 

Gabriela Ana BALAN – Bârlad

LACRIMA LUMINII ÎN L  

Silvia Cinca. O 

teptat-
au primit-

Petru Popescu, de exemplu. Asocierea vine desigur din 
lait-

vremurile moderne ne for
drumurile sufletului. Lumina este eliberarea 

volum, sugestiv intitulat ,,Dansezi?"
Aripi 

îngropa lacrimi de sânge/Ducând ecoul 

a

-un peisaj literar 

-
trupul, sufletul mi- -un 
interviu pe care mi l-a acordat poetul Mihail Janto, 

spre ideal în vremuri tulburi, în cauze pierdute sau 

carnea
-

oarea Zâmbetului acolo unde 

Nicolae Manolescu etc.

cu fir aurit 

frumosului".
Ultimele pagini nu închid ci 

deschid cartea prin consemnarea întoarcerii 

la superlativ 

- ezat poza pe 

vedea".

Uniunii Scriit
-

-
pentru scriitoarea
ale sufletului s-
soare!
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU –

Baronul Charles de Secondat de la Brède ne-a

-
- – poate, chiar – au 
-a exclus, de asemenea, nici ca noi 

în 

– – am 

surpriz
amintirile parisiene ale lui Usbec.

 
 

Dragul meu Karim Tergum,

Sigur, m-a interesat, în primul rând, lumea 
-

valoarea pe care o are – lucruri importante pentru 

tu – –
-am adunat, cu ajutorul 

unor colegi români, mi-au crea

-lea, 

intelectual –

prestigioase, cunoscute, cu mare popularitate, care au 
colindat – prin opera lor – –
curios – pe academicieni, se pare, nu-

– de aceea – nu-
Unul dintre prietenii de aici mi-
trecut, un satrap de rang înalt a epurat Academia de mai 

- -a pus pe sine  

Academiei... Nu, nu te gândi chiar la Caligula, mai ales 
- -avea cal! Mai prozaic, 

-
-

-
românii n-

-
-

fostului regim... Ce zici?  
Colegii mei mi-au adus liste cu numele 

o a –
-ar sta 

-
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– într-
este mic, incredibil de 

-
administratori sau cu cele folosite în 

-un forum 

bugetului de stat! A
– în 

afara salariilor –

Academii, s- Rialului, multe alte 

ONG-uri... toate cu membri care vor bani publici! 

oameni care- -au 

-
-

institute sau din aparatul represiv primesc bani... dar 
-

-
de egalitate, 

.

cadrul ei s-ar putea face propuneri guvernului pentru 

a le face 
competente în a aprecia – –

desigur, cele mai importante...  Mai mult decât orice, ei, 
-

-

mirositor. Se s

termina cu un proces moral

legate de faptele unor membri ai Partidului Comunist 

-am ce povesti eu 

– –

-

determinant, intrarea în
–

( sau ex
Savak-ului 

lor, care se chema Securitatea) –
combate comunismul!?... Desigur, din postura lor, 

-o

-
-a

-
– – pe unii 

dintre colegi... - -
)! 

continuare, – te vorba de ei sau 

-
locurile în Academie, folosind meritul (altora, ar 

–

-au mestecat molcom multiplele 
–

i
– în 

persani!
-

despre o Academie ima
convorbiri îndelungate, cu colegii mei de masterat. Unii 
i-

beneficiat de simpatia lor, prin care le-au fost 

Dar a fost – tate  (în 
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au ajuns de 

Olga Necrasova, Eugen Simion,  Victor Giurgiu, Cr. 
cu, Alex. 

Boboc,  create mai mult ca instrumente politice, decât 
academice...  într-
partid, cu totul compromis

- -au adus 

-am 
-

academic

unui ma
cadre universitare,

câteva luni ci adesea – foarte adesea! –

–
-

dintr-
cim

ajuns politologi, sociologi, sau istorici ai diferitelor 

profesori - ntra salariu, ceva ce – de 
fapt –

S-

-au descoperit sute de 
diplome vândute, sute de Teze de Doctorat copiate, cu 
subiecte fanteziste, tratate fantezist...  

-au vrut încununate, peste 

na 
de-

doctorandului dar – în multe cazuri – calitatea lor de 
este

-
- -a pierdut, în 

orice fel de doctorat, este un 
individ ilustru, nu sunt maladii ale românilor (cum, 
poate, pare aici!) ci ale întregului nostru deceniu; ele 

-
ai dreptul 

la –
mai bine –
oamenii sunt egali.

Cum de sunt posibile astfel de lucruri este 
întrebarea care-
despre aceste fapte

-o lume de ciungi –

-
într- -ar putea afla cheia 

-

– în care 

marelui Allah – s-au trezit într-o libertate pe care n-au 
-

ale satrapilor provinciali – repede dar nu îndeajuns de 

-au agonisit, prin jaf, averi considerabile, 
cumpe, 

–
-am povestit deja – doctori, academicieni... ei, 

- anticipat scuze 
– ca 

politici 
corecte -un Occident (cândva, 
miraculos) – -
folositoare -

în a cerceta bibliografia trecutului… 
-

-

politicos:
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–

de -l 

-

pe care-
cuvintelor
obiectul, fapta, sentimentul desemnat de cuvânt ci ca 

întreb: Ce zici?
ocietatea de aici este... 

–

bunul-

mondiale, în saloane de arte. Cum de este posibil, ca 
,

-
t: !... 

-i
iubesc!

Academiei ner

–
– binecuvântate!

sit, acum, în 

-
– - vorbesc doar despre dilemele 

– perspicacitatea ta va 
evalua toate elementele care-

Cu prietenie, Efim 
lunii Bahman, 2018
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COMENTARII POLITICE
– Geneva

ORIGINEA ACTUALEI DESTRUCTUR  
 

Cauza dezastrului 

este acceptarea enormei 

au

idei a fost Contele Richard Niklaus Coudenhove-
Kalergi, de origine austro-ungaro- -
Japonia, la Tokio, în ziua de 16 noiembrie 1894, cu 
numele japonez -

27 iulie 1972. A fost fiul lui Heinrich Graf (Conte) von 
Coudenhove-Kalergi, ambasadorul Imperiului Austro-

Coudenhove-
politician, istoric, filozof, eseist, francmason, 

-alb, unul 
dintre primii care au propus un proiect, zis modern, al 
Europei Unite. -

-au 

idei, adaptate 

valabile. Lui 

În 1922, Richard Niklaus Coudenhove-Kalergi a 

avea drept scop instaurarea unei ”Noi Ordini Mondiale”, 
-

Unite. În cartea sa Praktischer Idealismus (Idealismul 

practic locuitorii viitoarelor State 
Unite Europene, nu vor fi popoarele originare din 

best ”. A mai afirmat 

. Rasele albe din Europa trebuie 
-

putere”.
Kalergi era pentru o diviziune a lumii în cinci 

scop pentru Kalergi. Nu este 

:
”

. (…) În primul rând, Europa trebuie 

lumii pentru poimâine. Paneuropeismul este deci un 

area acestuia”. Potrivit teoriei lui Kalergi, 
”Paneuropei, având circa 300 de milioane de locuitori 
europeni, i-

ezi, 

-Est, trebuie 

ai sus 
Statele Unite ale Europei nu vor mai avea 

popoarele originare ale Vechiului Continent. (…) Este 

putere”. : ”Omul viitorului va avea un 

multiplicitatea popoarelor”.

(cu sediul la New-York), a publicat un raport intitulat 
” ”, 
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pentru a vindeca demografia boln

(…)”Europa va avea nevoie înainte de 2025 de 159 de 

vin aceste cifre

de ani, musulmanii din Europa vor deveni majoritari, 

ele poligamice. Familiile 

ceea ce 

rte a locuitorilor Europei Occidentale, nu sunt 

Jean-

Occidentalii nu sunt o realitate. Eu nu 

ateu”.

ei, Vladimir Bukovski, un celebru disident al regimului 

azi în Anglia. A fost eliberat de sovietici, prin 
schimbarea sa cu comunistul chilian Louis Corvalan. A 

: ”Am 

avem. Este un gulag intelectual, numit corectitudine 

de cele oficiale, va fi ostracizat”. (...)

împotriva Europenilor, conceput de Richard Niklaus 
Coudenhove-

arte de a fi 
singurul.

Europene. Printre ele sunt: Le Causeur, Riposte laïque, 
Europe Israel News, Gatestone Institute, 
dintre cele mai bune este Les Observateurs, din Geneva 
(lesobservateurs.ch de Uli 

sunt împotriva corectitudinii politice, a gândirii uni

citite.
-

Kalergi”. El este oferit politicienilor europeni care 

i sunt remise celor care 

au fost: în 2014, Jean-Claude Juncker
Comisiei Europene, în 2012 Herman Van Rompuy, 

Merkel, Cancelar Federal al Germaniei, Helmut Kolh, 
Juan-Carlos I, Regele Spaniei, Emil Constantinescu, 

-

Jean-Claude Juncker

frontierele sunt cele mai 
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împotriva tratatelor europene

vesteuropene pune în pericol viitorul Europei. Nu trebuie 

înapoi, nu numai Europa. Ce se putea face în locul 
enor

-

financiare. Sumele ajutoarelor sociale oferite 

dhimi
dhimmi este 

degradante.

e

-

schimbarea politicii Uniunii Europene, ceea ce ar fi cea 

ales islamizarea Europei.

 

 
 

– Chitarist
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Mihai BATOG – –

RESTAURANT EXOTIC 
 

Fusese o excursie c

-

are carne -
-o cu un prânz  fastuos la un 

restaurant chinezesc, unul vestit prin aceste locuri, 
despre care auzisem numai laude. În timp ce ne 

-

rafinamentelor culinare ale orientului, având chiar, 

bucurie. Ba mai mult, fac eforturi, în minte pentru a-mi 

micul

foame, pe când ne întorceam de unde venisem, vedem 

ce-

ce-
multicolore, p

risuri la fel de 

pamântu’ jemi” (aici mi-am adus aminte de un coleg ce 
completa mereu nemuritoarele versuri cu vorbele 

n

prostul obicei de a-

- Marlenîîî, aidi fa c-
ai grijî!

-un nor de fum, clona distinsei doamne 

sau oricum, nu-l are la vedere. Când iese din nor, observ 

- -

-
nu suntem localnici, chinezi nici atât (asta se dorea o 

-

-

-
într-

-

-o
-

Deschid cartea de men

- cu 
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-

cu curechi murat, 
alaltîieri, iar la desert numa’ poali-
cu brânzî di oai, di baut, samahoancî, drojdii, hin di 

nei 

poale- -o fi! Tancul 
sovietic dispare de unde a ve

-n brâu, 

mult, pe la sf

-mi spune:
- Acu c- erminat pi la 

-

de data aceasta, neverosimil de iute pentru gabaritul 

-

-
- -i mai bunî di cît toati! 

Cioc-

arse de pârjolul nuclear sau, în cel mai bun caz de 
exploziile solare, din ce în ce mai frecvente. 

- -

- -
di loc di la Dârmoxa, di-
matali, asta di pi mamî, cî di pi 

-po 
aiasta, chiar n-

-
patron,
noi. Da’ munca-

-
-n locurili 

-
ni mai râdem cu el pi-

Da’ n-
-i vini 

-

Bini-

cor -

tot noi i-am zîs:
- -

reaba pi- -
mai pute, cî- -o

- -
lui. Acu’, nu- l-

-

-
- Dar de pierdut, nu pierde, întreb eu cam 

nedumerit?
-

-i 
- - a

-

restaurantul exotic.
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RIDENTEM DICERE VERUM!

REMEMBER’ 45   

Ehei, ce bine mai era atunci
-a dictaturii,

Când toamna înotam prin glod la munci

Ce minunat era în anii grei,
-

-mi vin în gând,

-i mintea- -n lunci,

- Ehei, ce bine mai era atunci,
- - -doi de ani!

STROFE LUDICE   
(la aniversarea Cenaclului)

-i-

C-
Ori râs sonor din vise
C-
Sau cu un râs ce-

De-aceea-
Iar timpul ce-

Vasile VAJOGA

UNUI CANDIDAT
Promisiunile 
Cu-
De-o vreme nu-s recunoscute
Nici de el!

Ecaterina SOFRONIE

-

Ioan ZAHARIA

UNUI CONFRATE PLIN DE 
VICII

Mu -e departe.
Dar de-mi aminteam de tine
Cred c-

Camelia NISTOR

RESPECTÂND POSTURILE

-
-

-

ÎNCONDEIATE

VÂRSTA A PATRA

Mi-

Ecaterina SOFRONIE

RONDEL POLITIC

-
-

-n spusa lor se-

În fe

-a-
-
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMUL "CO- –

Desigur,n-om mai da ciubuc,
Dar adaptându-
"Din zei de-om fi coborâtori,
C-

Sistemul nu-

Vasile  LARCO

UNUI PARLAMENTAR
-l cum de-

-i de luat aminte:
când minte!

-au jignit.
Le- -
Prea râde ruptul de cârpit!

Mihai HAIVAS 

PROSTUL  SATULUI

Locul ideilor înaripate a fost luat de ideile cu ardere

N-ai carte, n-
Cine nu î -

-

- -a mâncat 
Baza piramidei e vârful ei.
Sentimentele sunt ca alimentele: perisabile.

Prostul satului e mai celebru decât primarul lui.
Dorel SCHOR

VALUL CRIZEI
E-un proverb ca toate cele, -un gând ascuns

Nu sunt hainele prea grele,
-n patul conjugal!

HOLTEIUL

Atât mai trebuie :
Ioan MAFTEI-B

-i poveste,
C-o iubire foarte mare: În întreaga Românie,
Face pungile mai pline -un timp nu este
Celor… de la guvernare. 

                                    
                                    
                                    

                          
OBOC
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RIDENTEM DICERE VERUM!
  

-UN VERS 

-

-
ARBITRAJ: Îl descoperi la partaj.

BABORD: Doar cu stânga e de acord.
BALAMUC: Guvernare cu bucluc.

DIALOG: Adesea e doar monolog.

-l fentezi e-un mare risc.

HARTAN: Echivalent pentru ciolan

INTELECTUAL: Nu mai este actual.

MINUNE: Un parlament cu legi mai bune.
-un epilog (al fostei 

-
- -

-
-l descoperi, ai un 

spor.

Mihai HAIVAS

 
 

 

Naividitate.

Dorel SCHOR
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 
ROSABIL 

Te-a amendat pe unicul motiv
C-

Considerându- estul drept obscen,
-o mie de motive

Prin gestu-
-un bâlci complet :

Cu stres, audieri pe la parchet,
-un proces la care

Te vei alege cu o condamnare
Pentru delictul de obscenitate

- -autoritate!...

-
De- -aplici la timp MORALA :

Nu apelând la gesturi de canalii,
Ci fin,cum fac doar intelectualii,

-

Vasile VAJOGA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT
Conglomerat de sunete frumoase,
Armonizate într-
De un compozitor ce a avut
Un har cu care Domnu-l înzestrase.

Frânturi de dor, ori clipele duioase,
Sau uneori imagini ce-

Ni le- -
Prin violoncele, flaute, oboi,

-n gând nu-

Georgeta Paula DIMITRIU

- -n zori,
Le 
”Ce bine c-

-

M-

Sau m- ?

Ajuns-

tare
Alegem între- -un necinstit.

DUPLICITATEA UNUI LIDER DE 
PARTID

Cu cât tupeu ascunde fapta:
-i de dreapta,

-n
Unii mor dintr-o prostie,

-

E pandemia de prostie!
Mihai HAIVAS

 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 72 

 

RIDENTEM DICERE VERUM!
Rondo-ul sonetelor

-
-

Acelei ce te-ar îmbarca pe-

-

Le- -

poate-avea pavajul

-

-
Spre-
S- -

S-
S- -
Ce- -un Pegas iluzoriu,
Râvnind mereu a deveni notoriu
Mai mult decât vestita-

Pornind pe un traseu aleatoriu,
Punctat de câte-

S- riu…

Acolo, amintindu-
-alte suflete celebre,

De- -un miez de stea chibritul
-alungi mai  vechi tenebre

Eugen DEUTSCH
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NEPUT
-n pat, orice mi-ar spune, 

Mi- -o ascult

La mine-a expirat de mult.

Riscându-

ASIGURARE
)

Nevoie n-
La dumneata, din fericire

Gheorghe 

LA RÂND
-

În pat, la lumina lunii,
Ea a g Spuneau: - A murit cu zile
- Ai intrat... În rândul lumii!

- Întrebat despre chirie,
-un ton hazliu:

-
- N -i târziu!

Constantin MOLDOVEANU
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 

EPIGRAMA

Doctoria,

-n miligrame
Ironia.

UNUI ACTOR

agistral,

Joci rolul mult mai magistral!

Te-

-

Ca pacient pot afirma

-omori!
Petre-Paul DIMITRIU (1900-1979) 

-
-

Dar nu, metoda-
De-

Sp
-

-

Georgeta-Paula DIMITRIU (n. 1929)

Noi s

-
C-am mai crescut cu înc-un an!

Marius TIBA (nepot n.1992)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDELUL  PAPUGIULUI  
Nicicând nu este prea târziu

-n lume Ce -
E-

-n fiu.

- Spre- -
De la cel blond la tuciuriu:
Nicicând nu este prea târziu De nu, m-

-n lume. - -

Dar este câte-un papugiu Dar îmi retrag ideea de lovire,
Ce are-o datorie-anume

Deci iau un os, i-l dau, stau pe-
Nicicând nu este prea târziu.    Chiar

În schimb m-
Vasile LARCO
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Sunt trubadur din vremi medievale
Mânat la drum de-

-
Pe care soarta mi- -n cale!

N- -
-n mahalale,

-
-ntr-

-
-

-

-
-

Apuc mânerul, trag, si scot... sonetul!!

SONETUL RAFINATULUI GUST...

-
Pe care- -

Ce-a ros doi ani într-
– etul –

De ,,impresarul’’cu ,,fotomodele’’
-o las în pace.

Mi-a zis: -

,,place’’!
Vasile VAJOGA

Mi-

Mi- -
-atunci!

EXI

Nicicând n-or duce-un trai de câine

Prea „joci teatru” peste tot!
Mihai HAIVAS

Iubito, s-a-ntâmplat un lucru rar:
– ai cuvântat ...ca un birjar!

-
(pentru un plagiat destul de clar
din ...elevatul lor vocabular).

în ochii mei n-

-mi plac,
sunt cele ce m-

Bogdan ULMU

FEMEILOR

Zilele ne-ar fi confuze,

Constantin OSTAP

Cum n- -
Un bou la plug v-ar prinde foarte bine;
Aceia care boul vi-

Gheorghe 

Aurel BAICAN
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RIDENTEM DICERE VERUM!

BIBLIA ÎN VERSURI
-a Universul,

-Sfântul:
La-nceput n-a fost Cuvântul...
Fost-a ...versul!

AUTORULUI VOLUMULUI 
UMORISTICE"

-
-

UNEI ANUMITE DOAMNE
Ai 

Toate- - -acord,
De n-

-
De-at

Am o-
De ce nu ar ploua ... cu vin?!

Val ANDREESCU

CONFESIUNE

-
-

AMINTIRI DIN LICEU
Îl citeam Eminescu

-

Mi-e dor de trupu-
-

-s nebun furios…
Mi-

Mihai BATOG-

Al. Dumas-fiul
-apropiat

Primise-

-n sat.

-o amanetase
Spre- -un sexy beduin
Ce-i oferise-un orgiac festin
Pe când în oaza sa o invitase.

-
Fix 

-n viitor se profilau fantasme.

Descoperise-
-l convinsese iute pe jupân

-o cedeze lui printr-

-un duel,
- -un suplu joker

Eugen DEUTSCH

Recomandate-
-n stresuri,

-

Mai face-n caz extrem, demersuri,
Ce-s redactate doar pe-
Când i-

-n drum spre alte universuri...

Aurel BAICAN
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 

 

Care s-a-

-
eata Vulpe a-

Exact ca-

-
Iubitului i-
„Ne vom schimba regimu-alimentar,
N- -

-l bage

-i spuse- -i,
Eu recunosc, desi -

-

Când s-a gândit s-
Iubitul i-

-
Urechilor de ascultat

 
-

-

Acest poet cântat des în poeme.

-n gheme,

Ci-alese spicuiri de fantezie
Umplând întruna cupa fericirii

NAVETISTUL 

N-
-n suflet mângâiere,

Ci- -

Cât iau acum pe mere, dau pe pere,
Zicala-

Doar din aceasta n-

De ce n- -ntreb întruna
-

Ei mi-au dat sfaturi de-a uita comuna,

Dar n-am s-o fac, de-
Sorin COTLARCIUC

LINIE DE CREDITARE 
-i terminat, Dând din coate nemilos,

A unor capete con
-

- Promisiuni electorale!
Mihai STANCU Mihai CABA Ioan Mugurel SASU
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Vasile LARCO –

 
 

Doar atât le precizezi:

-

Berbecu-

Ajuns la blânda senectute.

Taurul e tare-n coarne,
Face-ntruna pe eroul,

-
-njugat ca boul.

Gemenii

Doar pe noi, în chip aparte,
ne desparte.

Racul,
Merge înapoi, cum poate,

-l iau la mine-n spate!
                                                                   

Leu-
La vânat el nu se-

-s-a, de-o vreme,

Fecioara e ca-

- -
Pe calul alb chiar -Frumos.

Ea, 
N-ar

Scorpionul pare fin,

-are-n ac venin,

El,
-i o mie,

Numai una pentru mine

Vorbe grele nu încap:
Capricornul

are harul
De-
Iar pe cele cu venin

-n vin-pelin.

-
-

-
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RIDENTEM DICERE VERUM!
LA PETRECERE

-a „n” pahare
A stat ca stânca în picioare
Abia târziu, în consona
L-au dat de-a dura-

MODA MODELELELOR
Azi fete-

Ce nu vor fi nicicând împiedicate
În rochia ce cade de la sine…

DESTIN
Insul n-
Zânele i-au dat în dar
Mult no

-a ajuns miliardar.
Aurel POPESCU

Pe marginea funebrei gropi

-

URARE
-

-n vigoare
-nmormântare.

TEAMA
Când un danci veni pe lume,
Se-
Auzind un rrom cum spune:
Prinde- -

Dan Teodor 

OLIMPICILOR ROMÂNI
Când plecat, viteji, cu

curgeau
Dar cu mâna
Le- adus, pe ele... înapoi.

Constantin PROFIR

 

UNUI LIDER DE PARTID

Oricât te crezi de orator

Sperând un vot de la popor.

Ei se-
-i treze -

În prima zi coruptu-i arestat
În cea de-a doua, este judecat
A treia zi-
Iar în a patra est-eliberat.

Aurel 

Nu mai are,-
- -

A muncit mai mult cu gura.

-a adorat-
L-

-

CONFESIUNE
Important la vârst-a treia,
Când problema e mai grea
Nu-

REVENIREA LA DOMICILIUL 
CONJUGAL

-n voinic din sat, 
Se-ntoarse, dup-

- -a plecat
-a-

CALEA LACTEE (MADRIGAL)
-

-
-acum

Elis RÂPEANU

-

Ei n-

Ce-
buzunare...

RIME CEFERISTE

- -ntr- –
-

-
Gheorghe BÂLICI

Nu au ajuns la rezultate:
Din capetele lor de stat

E- -apreciat –

-a urecheat,
-o ureche.
Ion DIVIZA

Le-ai pus, Doamne, la loc sfânt,
Sus, pe cer. Dar, de ce oare,

…

Pe-
Râde- -model:
Eu n-

- -n… bordel!
Efim TARLAPAN

-a urecheat,
-o ureche.
Ion DIVIZA

Le-ai pus, Doamne, la loc sfânt,
Sus pe cer Dar de ce oare
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RIDENTEM DICERE VERUM!

OGLINDA VS. FEMEIE

Într-

-

Cu portofelu-amantului.
Amalia COSTINESCU-CRUSOS

Din cravata 
-
Mircea POPOVICI

UN AVIATOR PASIONAT
Pe-acest tip simpatic, tonic,
Evadat pe varii rute,

-i în supersonic

Ioan ZAHARIA

DESPRE FEMEI

Decât cu babe la cafea,
Petrec mai bine c-

Mihai BATOG-

FEMEIA, ETERNA POVESTE

L-
-o cam ce poate,

Eliada 
 
 
 

UNUI BARMAN
Pe Marte de-am ajunge într-o zi

-am bucura:
-

, n-ai putea „lucra”.

„Trei salcâmi” sau „Trei sarmale”,

Poate-
E- a” s-a-nverzit

Costache

DRAGOSTE
lume-

-
-am înnebunit!

Sanda TOMA

AVATAR POLITIC

Fost-
Teoretic, aur pur,

Declara un domn în frac

Numai... lunile de miere!

Spre infinit iubirea-i tinde,
Ar strânge-o- -

În zori, prin cel semnal sonor,
-nd

OMUL DARNIC

-ar da papucii”.
Vasile  LARCO

Lupul s-a-
-

-a regretat impulsul
Seara, când a fost cu mulsul!

Emil 
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RIDENTEM DICERE VERUM!
– Vaslui

 
Veacul pe care-l petrecem,

-l trecem
Câte- -

-

Cu instinctul lor de tur

-n cap au haos,
-n naos.

-a autohtonilor

Precum sarea în bucate.

ovare
Pentru cei cu punga mare

-s a geniilor
-

-
-

-
-

-
-

-

Pentru cei ce nu au parte,
-n glas:

-

   

-

La treizeci de ani, puternic de n-

La patruzeci de ani, de n-ai ajuns bogat
Dintr-un venit m

-n piept.

-

.

În plan sentimental.

Nicicum de filozof.               
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Carol FELDMAN – Israel

 
 

 
-

-

în toate formele lui – în 

la radio, televizor, la 
cinema – peste tot unde 

-

mine firesc. În acela

-l
"depista"; iar atunci 

-
- - -ar 

-
dovezi!...

Pe scurt – fiind un fan al râsului, l-

– depinde de noi – pot fi 

-mi din nou lipsa de modestie! Nu e! E doar un fel 
de…umor…).

-atât

-

– s-o spun popular –

– referirea fiind la cei de la televizie, 
care- -
asta – xact cum s- -

cei pe care-
ce se face cu râsul!

Da, eu vorbesc ca unu' care a citit mult umor, 
avându-

– a 11-

Da, eu vorbesc ca unu' care i-
-

Ultimul spunea : "O zi în care n-

–
multe. Calitativ –

–
mai mult – ( vezi "Gav hauma" – -au 

guri se 
-

-

tine?!... E – cum se face –
ha, ha! Aici se râde!..."

–

programului este uneori debil, mai ales prin folosirea lui 
–

neputând uita – –
–

pe tema Holocaustului! Trebuie interzis – în pofida 
–

– "Eret 
nehederet"- laude… Din 

–

- –
aici s-a mai râs, de aici
lumânarea…

Da, mi- -
mi-e dor de Moti Kirshenboim!** Mi-

P.S. Ce se- – v-am 
spus. În mare: Râsul a ajuns… de râs!

 
*
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P
Dumitru V. MARIN – Vaslui

” 
 

II-   

*
*           *

, amândoi 

ternic „dincolo de 

- -o-
minte”. Aude tot stadionul dar nimeni nu zice nimic. 

- -
expresiile pornografice.

-
Ea-
- Mihoho!
Celelalte chicotesc pe înfundate, Elena 

-
- ?!
- Hai fa-n fân!!

sul din apropierea Genovevei:
- -

-l, ia-l, ia- -i
trebuie!

Între timp Sandu, blondul o mângâie discret 
-un final 

-

îmbujoreze.
-

Apoi am eu un loc...
La 1 - 1, tribunele vuiesc îndelung, cu urlete, 

*
*           *

O
într- cerea timpului. Dar tot o 

-i din gândurile 

-l
înaripase. Nici un moment nu-

-

- -ar 

pentru unul, ind
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-

ure în care pescuitul e o 

celui dispus la orice pentru, menajarea cuiva. Ea se 

- -

amuzamentul tractoristului?
- Nu pricep. Ce vre
-

-

vrei tu!
-
- ai pentru 

- -
-ai putut sau n-

- N-am mai venit!
- De ce?
- Am plecat cu 12.
-

„ruda de la stadion”?
care el afla gradul de 

interes al fetei într-
-

ei. Era atât de 
învolburat, atât de mâlos în curgerea sentimentului 

-un sediu dar c

compromiteau într-un fel pe „delegatul” lor dar 

- -

-l iubi, pentru a-l uita ziua 

-i urmeze sfaturile. Nu-

Acum era soare, bine...
-

-i
atingerea, ochii, mâinile, inima. De fapt nu putea 

era într-

-

de suflet a celuilalt. Nici nu s-ar fi putut preciza care 

tu
Ce s-a mai întâmplat de oscilezi într-

a cantonat 
într-

-

va 

-i venea 
deloc bine, într-
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-

-am dat voie în visul 

saloane

El: „Într-

r-
-

-
-s cu tine, 

-

începeau un 

vesele, iar altele ascund în culoarea lor zvâcnirile 

Teo, dragule, 

atunci când tu judeci suflete de

mele.”
bunalului este 

-ai spus 

nefericire? De ce acoperi sufletul cu o culoare pastel 
inainte?

Tu ai darul, incomensurabil pentru mine de a 

fericire, nefericire, nefericire, fericire, nefericire.”

-

altceva?

- p

-
-

l, mai 

- -mi 

Fata 
-o

dintr- vis-a-vis de 

care-

- -

-
senin. C 99%

:

care iubesc 
-

-a terminat. Cu 
-

Vezi tu, nu cred în iubirea „oarecum 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 85 

 

fapte. Mai e un pericol: unul nu se poate ridica la 

-

?

anii r, determinant 
- -am 

-ai 
? 

- ?

e

:
ei fi „cineva” în 

?

deosebite. Pe care nu se poate -o iubesc. E, acum, 

Cum tocmai deschise ochii Elena citi aceste 

-
prinse. 

Dintr-

sprijinind-

ajuns la 

„M-

-o poate defini.
Am t

-

u

-ar putea fi 

ui este 
regenerarea. Nu e vorba de 

e mari 
...

”

apoi de-

oarele îi purtau 

-

vederii lui. Pe o 

300

Î
o

-
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semafoare sau când clipeau luminile farurilor se 

- -
-l cât mai a

-

pretex
-

nici nu le percepeau. Din când în când farurile unei 

-ar 

- Te-ai speriat de ceva?
-

-
- -mi 

t strâns, în momentul 
-

-

care vorbeau atât. N-
du-i grijuliu capul cu buzele 

-

-

corpul iar cu dreapta îi aduse 

-

nimic.
-

m!

nu voia
-i rochia 

Într-

-

el.

-un bloc apropiat. Ea îi atrase 

- Uite, aia di

- Uite lumina mea s-a stins!

-
-i

-
,,-

Se speriase precum ursul de trosnetul 
copacilor în timpul une

„Chestiunea e foar
-

probleme, orice-ar fi!” Asculta atunci un alt glas 
care- -

-l scotea în afara lumii. El era 

cu încordare expresia chipurilor reprezentative pe 
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-se de el care ar fi putut fi 

înfierbântat, era calmat cu tact smulgându-i-se din 

posibil numai atât?”
-

-
încercarea lui de a-i mângâia mai sus pulpele 
picioarelor.

r de la 

lui îi prindeau deosebit de bine. 

ecât inginerul.
-

Prima care-
gândesc la ziua de azi care nu mi-

întotdeauna.

astea...
De ce-

plimbatul n-
-

-
exemplu acum    v-

mare  v-

-

gustul lui... mai am un secret, pe care-

Elenei:

Într-un moment ruinat, metafora a fost mai 

-

O colonie a timpului presat de frumos, o 
-

-
-a

-t
curând!”

despr
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P
–

 
) 

 

Irisela s-
-

care au tot amânat-o de 

Nu merg la întrevedere 

nici acesta nu este lipsit 
i.

-
ferestrelor apartamentului cu vizitatoare. În acest fel, 

-
ritual.

–
-a provocat Narcisa cu 

-a deschis chipul spre 

-au 

Într-
- n

-
-

- za unor 

-a zis fata, 
într-

contacte normale, care ar putea fi considerate scuzabile. 

dup

barierele, mai ales unele subiective, pe care le-au 

Este 
-sa a 

prezentat-o de mai multe ori în culori dintre cele mai
elogioase, 

În primele clipe ale întâlnirii celor trei femei, 
-o

mpului, a 

specific unor momente de acest fel: - - Ce 
- -N-

, are tenul 

privirea
-Doar îmi imaginam, dar n-

Pachetul adus de musafire, cu ceea ce se 
realiz

-Draga mea, s-a adresat amfitrioana c

-

-

-

-

-un fel de 
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cu chipul deschis într-un zâmbet larg
-

–

mere. Fructe aveam berechet, deoarece pe dealurile din 

pentru a- -i ceva 

–

a afla cât mai 

–

nu-
-

-parcea.
– Ooo, Doamne !
– În

deoarece, de cele mai multe ori, cât era ziulica de mare 

vase 
- copiii

-
are, cum nu speram 

–

-mi 

ceva mi- pus-
multe ori, au fost doar crâmpeie separate, probabil, 

-
-

-
-

aspecte din timpul acelor ani, cu mult mai multe 

–

întinsul

–

a cu bile sumbre.

de suc ca pentru a-

– -am mai spus, de aceea e 
posibil ca unele isto

– Nu-
cu evidente tente de respect. E posibil ca, pe unele 

povestea.
– -

un glas 
-

-
-au intrat zilele în sac.

–
face.

–

– -
e nu 

- -

– -

-
care nu-i tocmai scurt.

– -un
sat dintre dealurile subcarpatice – Crângul cu Tei, un 

-
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u oameni foarte gospodari. Mama ta, e 

pricepeam la
-

-
-am auzit- - -

-a cucerit pe 

-aminte.
–

nu-

spus numai ce-i bun despre amândoi 
pentru auzul oamenilor.

Privirile Iriselei s-

fine pânze lacrimogene.
– Cea mai mare

Când pleca la serviciu, tocmai în vestita cetate a 

m nu mai 

-l 

O frântu
-

–

t s- -

- -
nu- -

Mai târziu, la vremea necazurilor am considerat aceste 
a obsedat-o

ca într-

-

ar, 

-
-a oprit în dreptul ferestrei. Nu 

cumva s- a fulgerat u

-

– Când te-
petrecere cum n-

te, a 

-
mesele au fost întinse cât e curtea de mare. S-a mâncat 

-
-o numai în cântece de 

-ta te- -o infuzie cu 
-

-a dat atunci 
numele de Irisela. C

- -

Sunetul telefonului fix le-a scos de pe aripile 

n ,,daaa” prelung, a mai spus doar 

revenit la masa cu istorii de demult.
– -i 
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brigada de lucru iar hr

-ar 

ajungeau doar tractoarele cu remorci pentru transportul

-i 

într-un mozaic original. Cumnatul meu 

– ne mamaia, era parcurs 

locul 
lor
socotesc acest popas ca fiind ceva normal care face 

-
-ar 

face de lucru, fie pentru 

– Offf, Doamne, Dumnezeule ! Acum mi-ar 

din acele timpuri ori -

-

f

istorisirii. În mai multe rânduri s-a interesat de 
dedesubturile acelui episod amarnic, dar, de fiecare 

-a ajuns într-

ea unui balon în timpul 

– Era pe la începutul unui octombrie frumos, 

cât mai 

pentru aerisire...
Din nou se deschide o 

vorbe, ca pentru a asculta ecourile pornite peste lume de 

– - -

-au speriat, de 
-a lovit cineva cu o greutate în moalele capului. 

Ce- -i cu tine, ce s-a întâmplat
tar
privirile pierdute îi citeam valuri, valuri de durere. Abia 

butoi. .., nu-mi dau seama ce-i
-

aici mi-a fost. 

se Din când în când, 

-
-

-i abat gândurile da la 

– Ce-o fi, Doamne, cu el ? Ce s-a întâmplat ? 

-

-

trecuse ora la care el venea de cele mai multe ori, 

explozie. Într-un târzi

-
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-
-ai în

-

-

-
-

acelei întârzieri care a avut ca efect schimbarea atât de 

-a uitat rapid de jur-împrejur. Probabil, s-

-
ajutat, fapt ce nu s-

-

bine. A -mea s-a apucat cu 
-un plânset de se 

-a dat drumul, ca un torent tumultuos, eliberator.
, am implorat- -am 

apropiat de Mura. -

coamei animalul are 

Dumnezeule, mi-

-
mult de ce-

ca punct de sprijin
, m-

-

ele sensibile 
-a

– Noaptea a trecut nemaipomenit de greu, a 
reluat

-mea a stat de veghe în 

zgomot. Poate, poate..., mai spera sufletul ei. A prins-o

Eu am 
-a

. Tu stai cu copila, mi s-a

-a rugat la icoana 
Mai

, m-a
ironizat unul dintre oamenii legii. 
pe promisiunile lor, mi-

-o

–

cimit
drum lung în care a pus haine de schimb, o secure, o 

. În asemenea 
, mi-

pleci pe cale, dar n-ai habar de momentul întoarcerii.
Într-un

-l fixeze pe Mura. Pe tine te-

-
atâta timp cât noi vom lipsi. 
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P
– Tulcea

 
-

Întunericul murmura...
O stare i

- – peste 

Tremura.

–

Omul devenise perfect lucid.
-

- Nu- Sunt aici, cu tine... Dormi...

 
-se pe caldarâmul de curând lustruit de sclavi negri.

Gândurile sclavului negru, al sclavilor negri –
Printr- –

– în praf de vise.
-
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P
Vasile LARCO –

   
 

fotografiilor în semn de 

dintr-un sat, acum aproape uitat 

fotografia, dar nu am uitat 

t de lume, 
deportat într-

- -am 

-un
baston care îmi asigura stabilitatea, piciorul stâng 
fiindu- -a 

mai recunosc.
Când am plecat în cel de-

-
e

nimeni de mine, dar nici eu de familia mea. Eram un 
pluton de treizeci de prizonieri, conda

acolo nici nu mai povestesc. 

rea. L-

-

- t. 
-

-
- Da, nene, este nenea Radu.
- Dar, cine-i Radu ?  
-

-
-
-
I-

meni de mine. M-

Era pe la ora amiezii, mi-
gurii, m- -i 
cu mine, invitându- -

-
biserica din vale.

-
peste zece ani s-

M-am prezentat la primar, spunându-

-a 

front, apoi aproape un sfert de veac în prizonerat, am un 

-
-

plec undev

familia nevestei mele.
- Da, domnule Lemnaru, cutremurat de cele 

ere spuse:  M-am gândit: 

-am 
mutat în 

camera 
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cele necesare. 
- -am spus, dar voi purta în 

-mi este de 

Zilele treceau, atelierul era în 

-
-a mai petrecut în 

sa - -am 

-a
-

basculanta într- -a rupt inima 
-o pe Leonora în doliu. 

pereche de pantofi la reparat. I-am luat comanda, 
spunându- -i 
pantofii, m-a între -un pantof 
o fotografie.

- Ce-
- Leonora, i- -te în ochii mei. 
-

tremurând spuse:
-
- Eu sunt. A

originalul.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gabriela CUCINSCHI – Florile Gabrielei
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P
George STOIAN – Slobozia

CASA CU STAFII 
 

receptorul:
- Alo, da!
-

dânsul acum momentan.
-

dintr-
omandantul 

ori în vederea construirii noului sediu al  

pentru unul de-al  lor,  care fusese arestat cu o zi înainte. 
„ i  se 

îl întrebase

de repede. 
-

-
cr

„

-

strâmt, dar cur

ceva din acele piese de mobilier car

-a 
condus cu o excesi

i-a instalat, unul pe 

a unor obiecte pe 
-

invizibile, care traversau camera într-o dispunere ce 

E clar! 
- -

doar se priveau zâmbind din  când în când. Profesoara nu 
izase verificarea tuturor obiectelor, dar s-a 

-
pt sunt 

pot! Nu mai pot!  I- -a oprit un 

u l-
detectorul de mine! 

-

capului. 
Peste chipul profesoarei s-

u fura nimic, nu strica nimic, 
-

M-
-a confirmat: 

lipsea 
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-am dat 

-
proiectare, aveau poligonul de tragere    pentru militarii  

pe unde
- -

cum intra, eu dormeam, cum dorm eu numai pe partea  
-

chiar de azi-
place foarte mult pateul, mi-

-o carte 
-am culcat. Am 

veioza, m-

profesoara l-
), 

dar parc -a aplecat peste 
mine, eu atunci chiar m-
m-a mângâiat pe obraz, dar nu era chiar o mângâiere cu 

-
-

eu atunci m-
nu- -am deschis încet dar pe moment 
el nu mai era…

- Tova -

-

– nu 

-

-

-

-
-

-
-

- -
profesoara. Doar n-

-
regulamentul.

-

-i arate 

-a convins 

momente de relaxare, când…
-a auzit un zgomot 

semn, -
-

dincolo încerca 

oare, profesoara a mai 

au dus  mâinile la spate, atingând tocurile pistoalelor. 
-

-o cu 
-

…”, 
articuleze.  

--
strigat  colegul lui de misiune, care scosese deja pistolul 

-

 
 
 
 
 
 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 98 

 

P
Cornel GALBEN –

JURNAL (II) 
 

nostru nimeni nu zice nimic.
i Bacovia. 

meciul oltenilor, am citit cartea de debut a unui prozator 
-

Înfuriat pe telefon, mai bine zis pe cei care 
-l sun pe N. 

- -
scr

-a fost întotdeauna 
-mi 

-
Am o 

-o

mâinile tale.
-

posturilor“ de Vasile Alecsandri.

-
- -Lemnaru 

-

M-

Uniunii, cr
„Scînteia tineretului“.

-
-mi va 

scrie. Eu i-am scris deja de trei ori.

-am aflat 

-

nu m-
-

e, în majoritate 
inedite pentru mine. Mi- -a trimis 

intru în posesia lor. La plecare mi-

de absolvire.

pier

-a 

-a
trimis plicul de la Z. N. Pop, plic ce m-a bucurat 

-am 

–
–

me
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ne-
–

– -am iubit ca în luna de 

an.

de Let

ti în 

labirintul aflat sub paza lui Cupidon.

-

-
-

tot acest ti

avute de când îl cunosc puteau umple de mult paginile 

M-
-ar aduce în 

lucru.

grozav de practic, grozav de bine instalat într-un 

-

n

tremurau turul pantalonilor când au luat cuvântul.

ea 

-i ofer.

-16 octombrie 1978

Luni: M-
stat lâ
s- -am oferit 

C.C.A.

Miercuri: Din nou documentare, 

Joi:

ceva.
Vineri:

13 mi-
umbrela în tren, iar a doua zi am const

M-
-am terminat treaba în tipografie, am luat 

- -

-
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-

roman de Paul Féval.

-
„Contemporanul“. 

-

-
-

discut cu secretarul cu propaganda.

multor domenii, mai bine zis o incursiune în sfera atât 

în „Cuvântul nou“.   

Gh. Gheorghiu-Dej, 1 noiembrie 1978

-mi notez 

-

-ar mai fi 

La 

- ima mea 

- -mi notez nimic, o 

– „Oamenii vor 
–

10/1978) mi-

 

 

– Candoare
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ISTORIE

AAmintiri despre  
REGELE MIHAI  I 

care dominau, în ziare,

-am întruchipat – în 
–

cu noi, primejdiile.
Nu împlinisem 10 ani când Mihai I mi-a intrat 

m, în acele 

adesea,  nu sunt pentru 

însemna România... Pe s

prea mult! Exilul i-
-a mai jucat c- De-a
Regelui i-

captivi  într-
L-

-am iubit –
–

ii. 
Câteva luni mai târziu,

-
datoria de a- -a fost –

– un permanent îndemn de a-

umane, care au înscris-o în familia admirabilelor 
-a

-a invitat, a doua zi, la Versoix. 

lacrimi pentru cei care nu mai sunt pentru a avea – ca 
mine – norocul - -

-

Ro -
-

un gest de frate mai mare, m- -l dezbrac, mi 
l- -a invitat, într-

canapea, pe care s-
Eram deputat în CPUN, leaderul unui partid ecologist, 

-a vorbi, 
nger 

s-
Mihai I, devenit – – fratele meu mai 
mare, -

-

Întrebasem pe prietenii mei din Geneva cum se cuvine 

nu-mi fixase decât ora de sosire. Mi-
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-

rei ore de 

-
Cuvintele de mai sus nu sunt oare scrise de 

vanitate, de

-au amestecat în comportamentul meu 

- -o Majestatea Sa, 
-au format 

biol sapiens...   
Întâlnirea mea de atunci
dovezi pe care le-am strâns,

– ca simbol al istoriei 
noastre – -au întâlnit, 
insesizabile, oferind  – – momente de fericire  
su
trecutului.

(Prof.dr. Alexandru Ionescu,
laureat al Premiului Academiei)

de România la Liceul –
Fragmente din Discursul rostit în întâmpinarea 

Majestate,

profesori. Privind spre trecutul României, c

principalul autor al actului de la 23 august 1944, iar 

mondiale cu aproximativ 200 de zile, ceea ce a scutit 

Sire,

-
considerat garantul unei monarhii de drept, 

l gest de a repune în 

echivocuri care s
principii fundamentale de drept

Majestate,

totalitar comunist, care nu avea nimic comun cu 
el fiind precum un corp 

falimentare, care nu putea duce decât la un categoric 

Sire,

-ar fi urmat cursul lor 
oastre  

României.  De aceea, pentru tot ceea ce V-

–

-
(Prof. Octavian Cristescu)

Bunicul meu, doctorul Eduard Ro
eci de ani, 

foarte strânse. Mama mea, a fost una dintre cele mai 
Ileana, fiica 

82 de ani.
Î -a reîntors din 

Austria în România, instalându-se la Bran, la castelul 
primit de mama s
castel pe care l- -

Bran, a rugat-

”Inima Reginei”, pe care l- -a organizat în 
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comuna Bran, foarte aproape de castel, spital pentru 

veneau de la 
rudele mele apropiate, Eduard de la bunicul meu 
Romalo, Anton venea

-
la castel sau în 

Ileana, care era 

frumos, era mai mult 

Am venit aici în 1944 

sirea 

nu a fost de acord, ne
comunism. A regretat ceva mai târziu refuzul exprimat 
Familiei Regale.

Statele-
-

-
Cu Regele Mihai ne-am reîntâlnit la Geneva, la 

una din primele slujbe ale bisericii de lemn a 
Îi amintisem cine eram, nepot al 

-a amintit cu un zâmbet foarte prietenos. Apoi, 
ne-
Helga, de trei ori la casa lor din Versoix. Am fost la ei, 

Duda
.

ale Regelui 

(Prof. , Geneva)

Am deschis ochii într-o lume traumat

jinindu-se pe doua 

-am 

or!”

-
i- -

l-
-

aminte foarte bine de acea zi 

-a
lesul nostru ce s-a întâmplat. Acea 

-
-

care ne-

drumul exilului, iar la început de 1976 am ajuns în 
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organiz
Geneva, iar în final construirea unei biserici ortodoxe  

ie delega pe 
-l reprezinte.

Versoix, iar în 1985 un agent imobiliar mi-a propus o 

presta

-a împlinit, iar slujba 

-a

Cu ocazia slujbei inaugurale mi-am adus aminte de 

-
pe Ambasadorul României, post pe care îl ocupa pe 

amintirile poterei lui Iliescu care l-a fugarit pe Rege în 

Mi-

Mazilu de la Lausanne, un distins profesor de 

Majestatea Sa ne
-am ridicat cu 

-a uitat în 
s, 

-
intrat într- -

-
mai de aproape pe Majestatea Sa, dar cele câteva 

(Informatician Radu Eftimie, Geneva)

demn, dar fo

e
-

Duduia 

peasca n-a
dragostea mamei exilate. L-

-
-a cultivat-o to

dictaturii carliste, dictaturii antonesciene, dar mai ales 
dictaturii comuniste. Bunicul meu îl întâlnise pe frontul 

nului, dinainte de 

-
familia, într-

Eram copil, dar îmi amintesc mesajele Regelui 
Mihai transmise românilor prin Radio Europa 

-

a mobilizat 

singur în afara poporului român”, declara Ion Iliescu, 
: „Regele 

Visul României Mari 2017.
(Scriitor )
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ISTORIE
– Vaslui

O – 
ELENA CUZA (1825-1909) 

(I) 
 

Elena, cea care mai târziu va ajunge 
României1

-i mai 

cât avusese”2

sa familie, -

3, s-

Iordache Rosetti s-
la care zestre”4.

Ecaterina Rosetti 

ii

-i

cu zarafi

5.
-

îi va face cu profesori particulari, la conacul unchiului 

                                                           
1 Doamna Elena Cuza

2 Ibidem, p. 6.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem,

-un cerdac.

- conform obiceiului 
vremii -
capitalei Moldovei, în vremea domnitorului Mihail 

-
personalitate.

împingea înainte spre acest mediu cultural efervescent 

-
adolescentine. 

din Berlin sau Viena cu mari cheltuieli. La aceste 
întruniri cunoscu Elena Rosetti pe Hermiona Asachi, 

pe acele vremuri”6

Mavrocordat, întâlnea 

tinerilor scriitori moldoveni: Costache Negruzzi, Vasile 
Alecsandri, Matei Milo”7.

- Profira Cantacuzino. Se ivea acum 

petrecerilor din saloanele marilor boieri Roznovanu, 
Costache Sturdza, Mavrocordat sau Cantacuzino.

Cantacuzino. Oricum, un prilej deosebit l-a constituit 
                                                           
6 Ibidem, p. 21.
7 Ibidem.
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-Cantacuzino cu 
-

Vasile Cantacuzino, petrecere la care a participat 

capitalei Moldovei, despre care amintea cu entuziasm 
Elena Rosetti, într- ama sa, din 6/18 
februarie 18418.

familiale, era pr
-

vesel. Cuceritor când voia, prietenos cu cei de aproape, 
lua parte la mai toate petrecerile, unele din ele destul 

care conduceau Moldova. Alexandru Cuza, cel care nu 
era un om de interes, luându-

9.

u
Elena Rosetti. Evenimentul a avut loc la 30 aprilie 
1844, în biserica de pe domeniul postelnicului Iordache 

-un cerc restrâns. Numeroasele 
-i reveneau la -au 

pereche va locui în casele postelnicului Ioan Cuza. 

robi, Alexandru Ioan Cu -
conformându-
ianuarie/12 februarie 1844 privind emanciparea 

Doamna Elena va înfrunta cu stoicism toate 
ingratitudinile provocate de -a dovedit de 

cu

                                                           
8 Alexandru Ioan Cuza. 

9 op.cit., p. 25.

10.
-i comunica 

-
spulberate: -

cât 
11 „este de o 

12 -

pe 

-i avea. 
- -

-a adus cea 
-

-
13.

despre aceste locuri ne-
14. Alexandru Ioan Cuza solicitase 

15. Cererea 
fiindu-

-Royal, copie a 
celui d

înmiresmate, plajele aurii, aerul cosmopolit al portului, 

- e
dintr-
înapoiere, în 18/30 octombrie 184416.

                                                           
10 op. cit., pp. 33-34.
11 op.cit., p. 29.
12 op. cit., p. 41.
13 Ibidem, pp. 49-50.
14 Dimitrie Asachi, ,

15 ier,tr.1756, op.IV-
1994, dosar 215, f.275.
16 p.61-62.
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p
- aprobând cererea -

facire de feredei”17

la 

-o scrisoare 

-au 
-au mâhnit”18.

În toamna anului 1845, Al. I. Cuza 

ce se conturau împotriva regimului despotic al 
domnitorului Mihail Sturdza. Ca urmare a 
evenimentelor lega

refugieze în Transilvania, apoi la Paris), Alexandru 

-
e Rosetti.

începutul verii 

-
-

În cursul lunii iulie 1846, familia Cuza revenea 

care a pus-
puteau fi decât favorabile. 
pierderile familiale pentru se bucura în voie de tot ce-i 

                                                           
17

18 op. cit., p.63.

permite acest lucru.

-1847,

ocazia noilor alegeri din vara anului 1847 pentru 

fost falsificate din ordinul domnitorului, de pe listele de 

care vociferau vehement împotriva abuzurilor domniei 

cumnat al lui Cuza, Iordachi (Gheorghe) Lambrino, 

19.
Alexandru Ioan Cuza a participat activ la 

evenimentele revo -28 
martie 1848. Aflat în casa lui Alexandru Mavrocordat, 

ior. 
Gheorghe Sion reproducea, într-

20.

cu vaporul „Frantz” pe Du 21. De aici, 
Al. I. Cuza s-a îndreptat spre Transilvania, unde a luat 
                                                           
19 Arh. St. 1339, op. 1521, 
dosar 99, f. 98. Ibidem, fond Secretariatul de Stat al 
Moldovei, dosar 1634, f. 1. Gh. Ungureanu, 

, în “ Studii”, 
nr. 3/1958, f. 70-71.
20 Anul 1848, vol. 225.
21 Silviu Dragomir, S , vol. III, p. 16.
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parte la Marea Adunare de la Blaj22, care marca 

grat programului Comitetului 

tând 
pericole de ordin politic, periclitându-

23, ajunge la 
- ul pentru scurt timp, 

desprinde dintr-
lui Lambrino, prietenul lui Cuza, care-
în comuna Banca, aproape de Bârlad: 
când sunt departe de Alexandru... lipsa de bani m-a silit 

                                                           
22

, vol. II, Sibiu, 1890, p. 569.
23 Arh.
Sf.Spiridon 66-67.

-l voi mai putea revedea în iarna 
aceasta”24

„Alexandru est
moment la Pesta”25. În 3 octombrie 1848, Elena 

„Alexandru a 
26.

27 e sosise 

Alexandru la 
Constantinopol. La începutul lui iunie 184928,

-se pentru revenirea în 

cu bunul prieten al lui Alexandru Ioan Cuza, Iordachi 

„unde se întindeau 

partea locului”29. De multe ori, Elena, sub diferite 
motive, se lipsea de petrecerile prelungite din anturajul 

uneltiri
femeilor”30.

Dintr-

31.
i Cuza 

la Ems, în Germania, pentru mai mult timp32.

                                                           
24 Biblioteca Academiei Române, S 7(9)/ LXXVI.
25 Ibidem, S 7(1) / LXXVI.
26 Ibidem, S 7 (10)/LXXVI.
27 Ibidem, S 7(2)/LXXVI.
28 Arh. St. -hoc, dosar 814, f. 281.
29 op. cit., p. 45.
30 Ibidem, p. 46-47.
31 Biblioteca Academiei Române, S 9(31), LXXVI.
32 Ibidem, S9(36)/LXXVI.
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33

(Germania), dar pentru scurt timp de 

34.

35

-

36

încerca în curând moartea Zoei Lambrino, sora sa, la 
-al treilea copil, în prima parte a anului 

1858.

-
-

37. Timp de trei 
luni, Elena a stat la conacul de la Banca, îngrijind cu 

cumnatului ei îi trezea sentimente materne deosebite de 

Evenimentele politice se derulau cu repeziciune 

Alexandru Ioan Cuza era antrenat. Mai întâi, demisia sa 

Ghica, în conformitate cu Tratatul de la Paris (18/30 

(27 februarie/11 martie 1857), de caimacamul Nicolae 

decurs de zece zile (martie 1857); cea de-a doua 
b (24 iunie/6 

iulie 1857), ca protest la falsificarea alegerilor pentru 
                                                           
33 D. op. cit., p. 284-285.
34 Biblioteca Academiei Române, S 13(37)/LXXV.
35 Arh. St.
285, f. 16.
36 , op. cit., p. 49.
37 Ibidem, p. 56-57.

Adunarea Ad-hoc din Moldova; participarea sa la 
-

i numirea ca ajutor al 
-

dubla alegere ca domn al lui Alexandru Ioan Cuza la 5 

Paris din 7/19 august 1858.

vind alegerea 

Elena: 

cunoscut ca un om bun, 
38.

Noile îndatoriri au obligat- -

a României moderne. 

împov

-

aud
-

-

-
ac 39.

( )

 

                                                           
38

39 op. cit., p.70.
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ISTORIE
Florian BANU –

O DECIZIE STRANIE - ÎN RUSIA 
AL TEZAURULUI ROMÂNESC (IULIE – AUGUST 1917) 

(I) 
 

De-a lungul istoriei, cl

cazuri, oamenii politici români s-au dovedit departe de 
-au 

mult noroc, pentru a mai avea nevoie de politicieni”.

Neutralitatea –
Cel mai relevant exemplu al unui diletantism 

ia 
– august 1916. 

- omenirea, cu 

Referindu-se la vara anului 1914, Constantin 

-

l -

40.

                                                           
40 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din 
vremea celor de ieri, vol. al II-lea, partea a IV-a 1913-1916, 

Humanitas, 1991, p. 107.

-au angrenat cu o 

Armatei, avea cu totul

fundamentate. 
Pentru a-

în Partidul Conservator lumea se înjura, în cel liberal se 
or grija 

-
1915 s-au deschis într-

-au procopsit. 
-Porcu, la 

–
–

41.

- de la 

Rezultatul unei astfel de atitudini nu putea fi 

-

42. Ionel 

                                                           
41 Ibidem, p. 152.
42 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din 
vremea celor de ieri, vol. al III-lea, partea a V-a 1916-1917,
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Aveam înaintea mea un om zdrobit, vorbind încet, cu 
cabile, ca aceia de a 

-
43.

44, cu care 

atât mai mare
45.

Luni, 12 septembrie 1916 a avut loc primul 

neputi -au împins rapid pe 

la 

Krupenski (cenzori)46.
-a 

ea Nicolae Iorga47), iar la 17 
noiembrie 1916, prin Decretul nr. 3.120 s-

Constantin Argetoianu, car
-au 

                                                                                                    

Humanitas, 1992, p. 35-36.
43 Nicolae Iorga, , vol. II ,

p. 231.
44 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 15.
45 Ibidem, p. 44.
46

-1926, vol. I

47 Nicolae Iorga, op. cit., p. 197.

Exemplele oferite de politicianul amintit sunt 
zguduitoare:

„Pe cân –
-12 ani – pe jos spre 

-
-

seau 
vagoane, Alecu Constantinescu-Porcu, ministru al 

-
doamnei Bibicescu”48.

de la

- -
Moscova

cum nota generalul Radu Rosetti49. Starea de spirit atât 
-

urmare
50

într- -

                                                           
48 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. 64.
49 General Radu R. Rosetti, -1919),

50

României. 1916-1919
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51.

Odessa

decembrie 191652.
Ca urmare, a doua zi, a avut loc o întrevedere 

generalul-locotenent A.A. Mossoloff, ministru 

s-
Rusia. La cererea diplomatului rus, în 5 decembrie 1916 
Danielopolu i-

-se inclusiv 

15.000 kg fiec
53.

Acordul guvernului imperial rus a venit rapid, 
la 11 decembrie, astfel încât în ziua de 12 decembrie 

parte din tezaurul B.N.R. au 

acel moment, conform protocoalelor semnate, tezaurul 
ia guvernului imperial al Rusiei, în 

54. Garnitura 

-
-a

Trenul a ajuns la Moscova în 20 decembrie 

B.N.R. au fost transportate, începând cu ora 22.00, în 

                                                           
51 -1939

Humanitas, 1990, p. 25-26.
52 scova. 
Documente -

Print, 2011, p. 22.
53 Ibidem, p. 178.
54 Ibidem, p. 188.

-un compartiment de 

Transportul s- utocamioane, sub paza a 
55. S-

casete cu bijuteriile reginei Maria, estimate la 7 
milioane lei-aur.

–
temeri

grevei de la Uzinele Putilov din Petrograd în ziua de 18 

al II-lea în ziua de 2/15 martie. Întrucât Marele Duce 
-a format guvernul 

-
previzibil. Se deschidea o e

-politice violente. Vladimir Ilici Lenin, 

guvernul pr

ea

instaurarea unei republici democratice.

mot
-a

care 
56.

În schimb, politicienii români nu percepeau 

lui Nicolae Iorga nu a putut decela pri

al II-lea. Poate chiar mai 

                                                           
55 Ibidem, p. 227.
56 Ibidem, p. 242.
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desemnase ca factor dominant acel om care, judecat 

57.

Argetoianu:
gândesc înapoi la acele vremuri mari 

-a
deschis o -au 

unghi cu totul fals. Nu numai la noi, dar în Europa 

-a gândit nimeni la 

58.

sub contro

consemna: „Pe când noi petreceam la Odessa în 

dezmeti
-

59.

locali ai acestora de a-l aresta „pe regele Ferdinand 
                                                           
57 Nicolae Iorga, , vol. II ,

269.
58 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. 130.
59 Ibidem, p. 189.

-
-lea, 

60.

-

semnificativ gest a venit de la regele Ferdinand, care, la 

în mare p
-

-
-

- – –
demni de încrederea ce 

-

adoptarea reformei agrare prin exproprierea marii 
i introducerea votului universal, fiind 

(Continuarea o )

                                                           
60 Nicolae Iorga, op. cit., p. 272.
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ISTORIE
Alexandru IONESCU –

 
SURGHIUNULUI COMUNIST 

(În memoria lui  ION A. IONESCU TUDOR  I. IONESCU)

malaxor uria

ar

imprecis decât
– în 

– Homo sapiens

care si-a ales-o!

le-au adus 

-
felurite tipuri de hominizi, care se chemau precum 
grotele în care le-

relativ cunoscutului ev mediu... peste patul lui Procust, 

pe rug, crimele din Turnul  Londrei, ghilotina 
pentru a ajunge la secolul XX, apropiat 

contempora

-au adus – din alte 
zone –

calea urgisirilor –
cu ce l- rat pe Dumnezeu pentru a primi 

-

- una. 
- -l 

dreptul
-

globalizeze   I-
prizonierii-pribegii polonezi, dintr-
vecini mizerabili...  am citit în ochii lor 

bombardamente, pe front, în torturi, împu
-ului 

pe 

-a fost la fel de 
-au pierdut 

s- –
opuneau regimului comunist. Barbaria care ne 
înconjurase, cândva, intrase acum  peste noi..  În 1945, 

– pentru 5 persoane –
trei camere; celelate au fost repartizte colonelului 
sovietic

a timpului, pe care n-
mul

– Ioane, ia-
-

în picioare... te vor duce î
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Tata îl asculta pe aliat -ar 

-

ce-

- Andrei 
IONESCU: Venise în Regat din Poplaca –

mult mai mult: un român, un ardelean român
-a trezit soldat. A 

luptat pe unde l-
-a

-au 

-

– ca pretutindeni, în 
– roadele  chiverniselii. A luptat în 

-am 
la noi, îl 

al tatei, avocatul 
Popescu-

– –
a ajuns, cu timpul, senator liberal. Aceasta a fost,
atunci, pentru noi, nu un prilej de bucurie sau de 

statorniciei
cum s-o fi chemând atunci, loialitatea!  

ste frica. Dormea cu 
-

-a fost 
-se nu ordinul guvernului 

ci pe cel 
Ionescu-Cojocea. Un grup de legionari a venit, cu 

-a-vis de noi, 
-a

e în 
pantaloni, în lacrimile mamei – -o!
– -a scos din mâna derbedeilor pe 

-

-a angajat – atunci când legiunea 
– -a ajutat 

- . -

c, era un 
om de o cinste, 

În 1946. tata 
a figurat printre cei 

- Maniu  
pentru Camera 

O onoare pentru orice 

care, atunci, într-o

– în disperarea unei 
– au fost 

anzi,  
-

istorie, în centrele de umanizare dar care au beneficiat 

– – -
oameni! 

comunismul
tarele depravante care-

pe scurt, lipsa lui Dumnezeu.

alegerilor! Candidat,
muncitoresc(?):

n stabilizare...  

este 
cu ajutorul unor comandouri 
frunte cu un anume – – Valer 

-l  întâlnesc, în 
în Parlament, urcat apoi – spre 

gloria comunismului – pe înalte ierarhii ale Statului). 

este, mai apoi, eliminat de la Academia de 

ION A. IONESCU TUDOR I. 
IONESCU, înainte de infern.
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Olteni
la Liceul Mihai-

I

de case pentru propria familie -
-

-n Siberia!   
îi es

-l închid, pentru a-l jefui mai bine, în 
închisori, în beciuri sau într-

umanismului?
Apoi,  într-

-
,

ajutoare (c

- î

fratelui meu, Tudor Ionescu;  ne-
-

Peninsula-
, mai întâi, 

prin fereastra vagonului,  figuri fantomatice, în costume 

-l 
închipuisem, copil fiind, legat de numele lui Jean 

care-l primeam la 23August, a putut, cu greu,

înapoiam alor 
cinstei.. Când s- -au 

-
care i- -au folosit 

trezirile de la ora 3, muncile istovitoarea la care au fost 
-

puternici. pe care i-am cunoscut dintr-
-

apar

fel de oameni au fost cei care au rezistat vremurilor 

datoria neam
ce s-a eliberat, tata  ne-

Canal. 
Într-

cruzimile îndurate l-a deranjat, tata  mi-a spus:
- -

pentru -
-au chinuit de moarte, pe noi;  

i- -

zeci de mii de români cu caracter nobil, izvorul 

vremuri; 
juru-

- -
-

-o din 
Mortua  est,
cu genul Homo
Mi- speciei a fost 

-
-

ca fiind xenofob (el n-

din istorie pe Stefan cel Mare sau Brâncoveanu,  

eroii care au dezrobit Transilvania, Basarabia...  alte 

sc de 
-au bani pentru  

– – ai 

a încercat - -valori ai unei 
incredibile specii de Homo-

.

nsformând durerile 
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ISTORIE
Costin CLIT –  

 

 
 

ti, 

Sus (1594-1595; 1600- -
, a 

61.
Prin mater

curatorii care au administrat-

Arhimandritul (20 
noiembrie 1863-?)

cu decretul 2390, instalat la 26 noiembrie62, când a 

decembrie 186363

„

” reclamate, în pofida 
mijloacel
poate „descoperi” abuzurile comise. Administrarea 

fostului arhimandrit grec64. Lipsa hranei a determinat 

                                                           
61 A se vedea I. Antonovici, 

,

Maria Popa, Doina Rotaru, 
-Vaslui. Catagrafia averii 

secularizate la 1863 -a
XV- -

-107.
62

de guvern; Maria Popa, Doina Rotaru, op. cit., p. 34.
63Arhiv ANIC), Fond 

(MCIP), dosar 
240 / 1863, f. 14v; ANIC, MCIP, dosar 428 / 1864, f. 94.
64ANIC, MCIP, dosar 240 / 1863, f. 5-5v.

c
servitori65.

unui „mandat de bani
Bondrescu. Personalul era format dintr-un egumen 

11 servitori66.

n -a realizat de 

i (în total, 2743 

decembrie 186367

s-
ianuarie 1864 (adresa din 31 ianuarie / 13 februarie 

biroului din cadrul Ministerului)68.

-a „ ut pe simplu 

                                                           
65Ibidem, f. 14.
66 Ibidem
67 Ibidem,  f. 10.
68 Ibidem, f. 11.
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”, care cere „
comunali ca cei ce sântu localnici acolo”69.

ianuarie 1864 sugera în cazul în care „acest stabiliment 

” Ministerului, ca „parte din 

-ar socoti necesare,

serviciului 70.
Respectând ordinul Ministerului cu nr. 3796, 

1864 „

prin raportul sub Nº 5 din 26 Noemvrie 1863 v-am 
anonsat; -
salariul cuvenit de la 1 Noemvrie; Iar salariile 

-au 

prim
angajat servitorii trebuitori

„ ”71. Statele de 

72

fi informat locotenentul de mitropolit 73.

ordinul Ministerului de la 12 martie 1864, cu nr. 7663, 
fiind informat la 7 aprilie de îndeplinirea datoriei de „a
îngriji de o avere ce mi s-
noul rânduit îngrijitoriu de a veni a primi averea pe 

-o
                                                           
69 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 9.
70 ANIC, MCIP, dosar 951 / 1863, f. 8.
71ANIC, MCIP, dosar 240 / 1863, f. 14-15.
72ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 8.
73 Ibidem, f. 2.

aprilie 1864. Noul îngrijitor nu s-a prezentat la 

-a 
retras la Roman74.

75

76. În diverse acte se 

(ianuarie-
martie 1864), suplinitor, atestat la 31 ianuarie 186477.

prin 
ordinul locotenentului de mitropolit cu nr. 530 Dimitrie 

Monastirii. Domnule Ministru prin Monitorul oficial 
No. 30 se vede rânduirea noului curator înlocuindu-

- ”, cerând la 25 
martie 1864 „

monastirii

contenit din uneltirile reprezentatorului seu d. 
Pantazoglu spre a strâmtori atât pe Monastire, precât 

-
-

cu nedrept au reclamat-o”78.
Sofronie Vârnav (4 / 16 februarie 1864-?)

domnitorului la 4 / 16 februarie 1864 pentru postul de 

decretului79, înaintat de Dimitrie Bolintineanu, ministru 

80. Prin decretul cu nr. 149 din 4 / 16 

Sofronie Vârnav81. Numit egumen la 4 februarie 1864, 

                                                           
74ANIC, MCIP, dosar 428 / 1864, f. 103-103v.
75 Ibidem, f. 9.
76 Ibidem, f. 11v.-12.
77 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 11.
78 Ibidem, f. 25-25v.
79 Ibidem,
80 Ibidem, f. 5.
81 Ibidem, f. 6.
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cheltuielile aferente82.
(21 octombrie 1864-?),

83, numit îngrijitor prin 
decretul domnitorului cu nr. 1418, din 21 octombrie 
186484

la 29 septembrie 1864 confirmarea preotului Ioan 
Bu

din cei 
”85, act propus 

domnitorului la 17 octombrie 1864 de Nicolae 

publice86

octombrie 1864 numirea în postul de îngrijitor a 
87.

În cursul anilor 1866-1867; 1869-187288,

calitate de îngrijitor89. A murit în 189990.

Protosinghelul Evsevie, atestat la 31 august 

-au adus daruri la 

precum pe la alte Biserici”91.

Starea c lor

                                                           
82ANIC, MCIP, dosar 428 / 1864, f. 138.
83 Ibidem, f. 83.
84 Ibidem, f. 139.
85 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 33.
86 Ibidem, f. 35.
87 Ibidem, f. 36.
88 ANIC, MCIP, dosar 614 / 1869; ANIC, MCIP, dosar 375 / 
1870; ANIC, MCIP, dosar 398 / 1871; ANIC, MCIP, dosar 
382 / 1872.
89 ANIC, MCIP, dosar 535 / 1866; ANIC, MCIP, dosar 582 / 
1867.
90 Maria Popa, Doina Rotaru, op. cit., p. 41.
91 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 89.

186392.
Schelele „înco

” ridicate „acum de zece ani mai bine” erau 
putrezite la 28 noiembrie 1863, „atât acele nante care 

”. O 

ob 93.

ianuarie 1864 aprobarea Ministerului pentru demolarea 

consiliul 
comunal94.

r. Casele mari, „

din
deal ci este în dosul casei

construite într-un mod fo(a)rti 

”. Materialul 

Ministerului constituirea unei comisii în vederea 

de reparat un

95.

                                                           
92 Maria Popa, Doina Rotaru, op. cit., p. 35-36.
93ANIC, MCIP, dosar 1154 / 1863, f. 1-2.
94 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 11.
95ANIC, MCIP, dosar 1154 / 1863, f. 4-4v; respectiv 21.
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Prin referatul înaintat Ministerului la 3 

ruineze în

96.
Prin ordinul ministerial cu nr. 51947 din 28 

octombrie 1864, arhitectul Bureli 

cii 

existent97.
tri din 7 iulie 

1864, aprobat de Alexandru Ioan Cuza, s-
„

”, iar ministrul de 

penale de la 1 mai 186598

99.

delegatului Serviciului general al închisorilor în vederea 
100.

din timpul egumenilor greci - fier, 
-

Minister la 29 iunie / 11 iulie 1865101.
Procopie Poliacov din Vaslui, conform adresei 

din 6 octombrie 1868, cere învoirea prefecturii Vaslui 
la 

i greci 
”102.

                                                           
96 Ibidem, f. 8-8v.
97 Ibidem, f. 9.
98 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 59.
99 Ibidem, f. 60.
100 Ibidem, f. 127.
101 Ibidem, f. 65, 80.
102ANIC, MCIP, dosar 1154 / 1863, f. 38.

„

acum au devenit a fi supuse putregiunei, cauze din cari 
lesne se poate primejdui ca se pici josu încât prin 

”, 

103 ie 
1871104 105

înaintat arhitectului de Minister la 12 noiembrie 
1871106

i107.

-

(a se vedea adresa prefecturii din 28 iulie / 9 august 
1873-prefect Donici. Biserica era „

la terminare(a) zi

complecte

108.

proprietate a Statului”109.
Descoperir în una din 

executat de inginerul statului I. Fucs, cerut de avocatul 

d din 12 

                                                           
103 Ibidem, f. 54.
104 Ibidem, f. 58.
105 Ibidem, f. 60.
106 Ibidem, f. 59.
107 Ibidem, f. 61.
108 Ibidem, f. 66- -
109Ibidem, f. 73v.
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din 1844, a inginerului Iosef  Baiardi, hrisovul pentru 

Evanghelii, una mare în 
la 

procesul verbal din 19 aprilie 1868)110

Episcopul Iosif Gheorghian propune 

d 111.
Invocând expunerea icoanei Maica Domnului 

cu prilejul hramului din 20 iulie,  iarmaroacelor 

pen

”, 

bisericii de stat, D. Donici propune la 11 iulie 1867 
instituirea unei condici deschise permanent, cu sigiliul 
prefecturii, „
sumele ce binevoitorii vor ofera Sfintii Ico(a)ne ... 
puindu-se îndatorire îngrijitoriului a înscrie pe fiecare 

”, trimise periodoc 
112.

                                                           
110 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 88, 102, 106-1112, 
125.
111 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 60-
Costin Clit, , I, p. 420-421; 439; Maria 
Popa, Doina Rotaru, op. cit., p. 35.
112 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 84-87.

Icoane”, iar prefectul D. Donici cere Ministerului la 13 
/ 25 iunie 1872 îndatorarea îngrijitorului de a raporta

113.

Cutie de tinchea, ce s-au 
- -se 

destinate pentru 
subpref(ect) de Racova, invitându-

josu înainte(a) Sf(intei) Ico(a)ne, dând ordin dlui

-
nu se va conforma ordinului”. Se mai propun
icoanei de un om desemnat de consiliul comunal 

într-
comitetul permanent jud

114.

5 martie 1874 „
”, care la rândul 

115. Episcopul Iosif 
-o

ea ordinului 

-
-ar 
-ar 

-ar putea face 

                                                           
113 Ibidem, f. 131.
114 Ibidem, f. 132-
115 Ibidem, f. 146.
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-
-ar 

aduna un capitalu însemnat care ar putea servi la 

”116.
Pe baza adresei Ministerului Cultelor din 8 mai 1874, a 
articolului 7 din regulamentul Sfântului Sinod, publicat 
în Monitorul oficial cu nr. 109, episcopul Iosif 

pentru construirea unei noi biserici „care este fo(a)rte 

- ”
117

118.

-

episcopului Iosif Gheorghian din 4 aprilie 1875119.

a din 20 iulie1901.
Palatul egumenesc a fost transformat în spital 

120.
Bugetul spitalului rural 

aprilie 1898121

15 aprilie 1898 va fi numit intendent al spitalului Ion 
e

rurale122. În septembrie 1915, Ioan Popovici, subchirurg 
la

123.
                                                           
116 Ibidem,  f. 148- -153v.; Maria Popa, 
Doina Rotaru, op. cit., p. 36-37.
117 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 153-153v.
118 Ibidem
op. cit.

, în „Acta 

Mare” Vaslui, XXXVII, 2016, p. 60-64.
119 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 158-159.
120 I. Antonovici, op. cit., p. LXXI-LXXIII; Maria Popa, 
Doina Rotaru, op. cit., p. 36.
121 „Monitorul oficial”, nr. 2, din 2 aprilie 1898, p. 53.
122 „Monitorul oficial”, nr. 16, din 21 aprilie / 3 mai 1898, p. 
489.
123 „Monitorul oficial”, nr. 146, din 29 septembrie / 12 
octombrie 1915,  p. 6150.

Lista de mai jos
servitorii identifica , mai ales în 

, curator, 
noiembrie 1863-1864.

Alexandru Bondrescu, secretar, noiembrie 
1863-
S-a retras la I

, iconom, noiembrie 1863, 
august 1864, 1866, 1867, 1869, 1870-1872, mort în 
1899.

Monahul Iosif, eclesiarh, noiembrie 1863.
, preot, noiembrie 

1863, decembrie 1864, 1866, 1867.
, preot, noiembrie 1863, 

decembrie 1864, 1866, 1867, 1869-1872.
Diaconul Ioan Calmuschi, diacon, noiembrie 

-decembrie 1864, 1866, 
-15 aprilie 1871 

Diaconul Teodor Felcovschi, diacon, 
noiembrie 18 -
decembrie 1864.

1863.
Costachi Teodorescu

1863, decembrie 1864, 1866-1867, 1869-
I).

Fratele Ioan Popa, paraclisier, noiembrie 
1863.

Ierodiaconul Atanasie, martie 1864.
Teodor Ionescu, paraclisier, noiembrie 1863, 

martie 1864124.
Zaharia Sachilaride

1871, 1872.

, vizitiu,noiembrie1863.
Toader Bursucanu 63.
Toader Chilariu, chelar, noiembrie 1863.

Pricopi Morariu, argat, noiembrie 1863-
ianuarie 1864.

, argat, noiembrie 1863.
                                                           
124ANIC, MCIP, dosar 240 / 1863, f. 18-
pe luna noiembrie 1863);ANIC, MCIP, dosar 428 / 1864, f. 

-2 (statele de 
ANIC, MCIP, dosar 428 / 1864, f. 11v-12

-15 martie 1864). 
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Monahul Pimen
Vasile Bontea, pitar, noiembrie 1863125.
Vasile Grigoriu, august -decembrie1864, 1866 (paraclisier) decedat în iunie 1873126.

, de la 1 iulie 1873127.

                                                           
125ANIC, MCIP, dosar 240 / 1863, f. 16- -23 (decembrie);
126 ANIC, MCIP, dosar 1067 / 1864, f. 133.
127 Ibidem, f. 133.
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

„Const  
AFIRMARE (III) 

 

ce-am publicat, în serial, în ziarul Meridianul. Prin 

inuitatea, valoare, 

e

o manifestare artistic

autoritate, deci.

ce am avut acceptul celor 
e

am umblat eu. Au fost 

baza promisiunii lor i-am 
introdus în program dar n-

noroaiele noastre.

vremii COLECTIVUL era 

separat de al lui 
Stoian. Repet, 

târziu) inclusiv 
Petru Necula 
(directorul CCP) 
erau cu sarcini 

-

23 - 24 - -a
inaugurat Casa de 

sindicatelor, cu 

Dumitru Marin, 
responsabil UTC, 

Rememorare 
fulger cu:
George  Ila

- Haiducule, 

dansuri populare 

-
-
-

-

- Aia de la cinematograful vechi ? Noi nu prea 
eram -

-
-
-

Câte spectacole 
-
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-

Nicolae Stroe.
-
- -II-a Sandu a luat 

premiu.
-
-
-

televiziune?
- Tot respectul, ce-

- Nici ce- -mi dai cartea despre 

De asta mi-
17 septembrie 2010

-a a venit ca "dirijor" Valentin 
Silvestru care intra în biroul primului secretar

-o razna.
"Revista are cuvântul" sub conducerea lui 

primul spectacol 

decenii (vezi 
an 

V, nr. 1346, 
sâm
1972, pag. 1) iar 

a cuprins pe cei mai 
buni dintre cei peste 

-am 

-a încheiat cu 

Am înregistrat cât am putut cu un magnetofon 

n-aveam cum, dar textele sunt interesante. 
Oficiosul partidului, a comentat 

neîmpliniri!
Convorbire 
- - gata, te 

-

- -ai criticat în oficios, ca om al 
partidului … cre

-

spuneam.
- Ba, ne-

-adu - 5 iulie 
1970), la cinema "I.C. Frimu", m- -

-

- e n-ai dat mai din 

fulgera !
- M-a durut tare inima, dar era ordinul lui 

- -aduci aminte pentru ce m-ai 
criticat?

- -a 

-

-

-
- -s

bune.
- Vii la Vaslui, între 7 - 10 octombrie 2010?
- Sigur!

Joi, 9 septembrie, ora 18.00
la Vaslui are 

ha
-au întors ochii întregii 

-
1968 aici nu erau nici de unele, fostul raion Vaslui fiind 

- f

plia pe chipul omului nou sau al creatorului pus în 
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Directiva partidului: fie

-

-au in

au prins. Era nevoie de bani destui, de personal 
muncitor -

management de loissir (organizarea timpului liber). Mai 
era nevoie de primi-

model general.
Dumitru Jijie era atunci angajat la Casa de 

ie 2010:

aparte: pornea dintr-

e ale cuvintelor se 

Era firesc 

- -a distribuit 

-na Virginia 

-

Dumitru Jijie etc.) aveau sarcini mai modeste. La 

- -a.

Festi
-
- Interpret într-

- 5 iulie 
1970;

-
-a);

-

a X-
Mecanica Vaslui. Aceasta avea în o

-ar fi dorit-

- trombon), un corp de balet în care 4 perechi de tineri 
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un grup de 
, în fapt com

- Dumitru Jijie, coregrafia -
Mircea Codreanu, libret -

Dumitru Jijie, 14 septembrie 2010

-aveau voie în 

scriu carte, n-a venit singur, ci cu un text, din care 
extrag:

"Harul cu care m-a înzestrat DUMNEZEU, 
m-

prietenul meu Nicu Taciu, un text care la prima citire 
ne-

(concursul s-a terminat la ora 04:30) a stârnit ropote 
de aplauze...

urbei natale. Asistând la spectacol, primul secretar 

din vocile 

DETERGENT !
Detergentul ne-a adus pe piept medaliile de 

aur!

în localuri, un "organ cu grade" a venit la actorii care 
-

termine imediat sindrofia !
-

comic Nicu Constantin a avut parte de un monolog care 
- i pe 

asta. Î

Ducând
-NE" !

O TEMPORA !
Sandu Jijie, 16 septembrie 2010

(Din cartea

Vaslui -40- -album, 
-48)

 
 

S-

aiul 
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Monica –

TURISM RURAL 
 

„
„ i nu -ne”

                                                                                                            Luciano de Crescenzo

ITALIA
Italia

un rol important revine 
agro-turismului. Dispune de peste 1.500 locuri de 

Alto, Adige, Abruzzo, Calabria, Sicilia). Aceasta 
activitate este p -o publicitate 

Agroturist care apare  din 1995, 

or al turismului rural european.
-

+1.500 de hanuri. Italia are avantajul unui turism rural 

Programele la 

programe au fost:
Program: GRUNTVIG – Firenze, Sant 

Gimignano, Volterra
Organizator: „Associazione di Volontariato”, 

Firenze
Teme: Il futuro dell’identita europea, 

L’evoluzione della Continuita, attraverso 
l’integrazione delle Identita Regionali;

Obiective: expunerea cursului s-

s-
covoarelor într-un sector special amenajat; au 
promovat artizanatul alabastrului 

- turn din Sant Gimignano-
Frumoase, „Manhattan-ul” medieval, model pentru  

-norilor” din New York; au alocat o 

- -au discutat modele de 
promovare, au accentuat integrarea  regiunii într-un
context turistic european.

etrusci, vechii locuitori ai acestei regiuni. Printre 
multele artefacte pe care le-am admirat la muzeul 

funerare din alabastru-
-lea 

ornamentate cu sculpturi în relief, care adesea 

Fermele

produselor locale. Toscana are cele mai populare 

SPANIA 2011
Organizator: „Centre Scolaire du Sacre 

Coeur”, Charleroi- Belgique
Zona: Orihuella
Tema: „Terre, terrain, territoire, ma region, 

ma ville, mon village et des satellites pour les 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 4 (12), octombrie – noiembrie – decembrie 2017 129 

 

observer”
- parada costumului spaniol; seri de 

promovarea 
naturii, a coridelor cu tauri, a gastronomiei specifice 

servirii al

mani

Katarsis. Teatro e natura, Associazione 
cultural Fatalamanga (Italia)

Alberobello este una dintre cele mai populare 

complexului din 1.000 de trulli, recunoscute de 
UNESCO patrimoni

ctate cu 

simboluri pot fi stele, inimi, semiluni, cruci, etc. Pe 

un simbolism aparte.
Proiectului s-a derulat în jurul  obiectivelor 

turistice, „truli”-
specifice: degustarea unor produse naturale în 
interiorul unui trulli,

care proveneam; provocarea participantului pentru 

cadouri specifice.

Are

et Espace Rural). 

modeste, promovând un sistem de creditare avantajos 

Organizator: Laboratorio del Cittadino, 
Italia;

Tema: „Le grand Tour en Europe Art, 
Paysage, Jardins, Creativite, Innovation” Paris

pictorul, am mâncat din felurile de mâncare preferate. 
Sunt zone care-

-vizat de 
c într-un plan 

-
diverse forme, de politicile U.E.128

                   
128 Mate

si U.E.
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

(III) 
 

r

-au 

ezultate superioare, 

, mai ales,
-au sistat în unii ani abonamentele 

-

cea mai mare parte longevitatea revistei (25).

ie culegerilor din spiritualitatea 

S.Fl. Zanne, 

cuprins cu tot cu no
poporului român” (13 martie 1908), reclama 

anul 1903, mai bun ca rezultate, apar 4 numere duble; 
pentru anii 1904 –

– fapt ce 
– doar toate 

numerele, duble, din volumul X (1907 – 1908) apar cu 
mari întârzieri.

preocupa

ne
cauzele principale pentru care publicul nu o mai 

-
ntr-

D.
din revis

i ziare obscure ori vremelnice, este 
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reg

chestiune de fond formulând acoperit critici la adresa 
directorului. În fra
rezultatul scrisorilor c colaboratori ai 

X
din 1908, nr.9 – 10 este primit de Lupescu abia  pe 20 

- teoretic pe care se va 
Gorovei 

a-
Autoritatea sa, 

d
-i atrage 

-se uneori

1907 se 
rilor, 

îns

mine. E curios aceasta! Dar toate 
trec.”(27). De altfel în toamna anului 1907 se formase 
viitorul nucleu de întemeitori ai revistei ION 

re Pamfile, 
„Cartea 

pentru tineretul de la sate”,

într-

importantul stoc de material folcloric aflat în posesia 
–

i

Nu vor colabora la revista din Bârlad preotul T. 

Un motiv serios de sciziune pare a fi 

primite, evident nu întotdeauna fericit, mai mult, 

a vreunei surse, 
fapt ce-l dete

-o
-4 cuprinde 

de acum 10-12 ani în preajma casei me
unde

-lui Artur Gorovei”

1908, nr. 5-6, doar 

directorului, -
–

G.T.

Nici 
mie nu-

-a
descotorosit
întemeierea revistei” (30) sau exteriorizându-

de lei. Chipul cum s- -mi 

De altfel prin 1907-1908 politicianul Gorovei 

-l suspectau uneori de 

Putem l
lui N.Iorga din „Neamul românesc” când G.T. 
Kirileanu nota de printre altele: „Bine îl mai strânge cu 

- -

ale unui om cumsecade...”
doi l-au cunoscut cel mai bine pe directorul revistei 

u fost 
printre fondatorii celei de la Bârlad. Din 

-lui 

-l. Gorovei i-
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prin urmare nu poate aduce folosul cer
-1/ 7-8 cu data 

-
va primi ajutorul..

- care nu-l

în

etc.

(35) iar Spiru Haret relua 
m

su
,

st alizabil. Firesc 
ta, la 

a

timp literaturii universale în formele cele mai 
(36) de altfel 

cu care se consemna tot ce-

Se impregna, evident,
în 

mai mult cu cât „advocatul” era greu de priceput prin 
atitudinile sale contradictorii guvernate de imperative 

f

între 1905 – 1910, aceasta march

11-12 din martie 1908 avea 18 pagini de la 2 (doi) 

stre comune” (37). Era în 

(38).

Cuvenitele note specifice 
-

ista 
, Vaslui, 1998, edit. Cutia Pandorei, 
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ETNOGRAFIE
Veronica TEODORESCU – Loc. Vidra, Jud Ilfov

 
 

folclorul ( de la engl. Folk-
popor + lore - ).

129

Viflaimul

-l interpreteze ( Maria, Iosif, Irod, 

copiilor: „Trei crai”, „Ursul”, „Capra” care sunt impregnate 

muzical ( 

„ Junii”, „Sâmbra oilor” ( obiceiuri 

„Paparudele”,„Scaloianul”(rituri de invocare a ploii ).130

povestitorului. Poezi

131

elementele cadrului natural. Doinele, în special, se 
                                                           
129

9
130 https://www.scribd.com/doc/.../Notiuni-Generale-de-
Folclor-Si-Poetica-Populara, accesat decembrie 2017
131 Ibidem , op. cit. p.122

sentimentelor exprimate în mijlocul naturii; astfel, se 

haiducie.
Baladele populare

-opt silabe, ritmul trohaic, rima 

„ Constantin Brâncoveanu (
Pintea Viteazul

”

roi. 

într-

anonim ( nu 
oral

colectiv ( este rezultatul 
-a

lungul vremii, circulând sub mai multe variante), sincretic ( 

În concluzie, muzicalitatea literaturii populare este 

istoria lui.
Bibliografie

1

2 https://www.scribd.com/doc/.../Notiuni-
Generale-de-Folclor-Si-Poetica-Populara, accesat decembrie 
2017
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–

AUGUST SCRIBAN 
 

-ntoarcem privirea spre 

ne aminti de un lingvist de 

interbelice, un exigent 
profesor (în primul rând cu 

i), un subtil analist 

August Scriban, covurluian, prin origine (s-

Alfabetul chirilic la români. A dobândit doctoratul în 
1903, la Universitatea din Halle-

-a concretizat în 
mai multe studii: Etimologii

Ortografia 
– cu o 

alte 

– – pentru 
132.

-a parcurs autorul în 

. „Acest 
-a produs-o

Petit Larousse illustré) 1

lui Gazier133

                                                           
132 Pierre Larousse (1817-1875) –
francez. Le Petit Larousse illustré (1905), de Claude Augé
133 Augustin Gazier (1844-1922) – Nouveau 
dictionnaire classique illustré (1888)

mi-

ea ce s-a întâmplat abia în seara de 

a
134.

Nimic nu m-
-

care nici templele zeilor, nici fulgerele , nici bubuitul 
-a intimidat, ci cu atât mai 

mult l-

comparându-

omenirii.

Acela care mi- - 135, fost elev 

or în drept din Torino, magistrat, apoi 

mare 

chichion). 
-

ceea ce nu era greco-latin n-

restabilirea vechii Dacii <de la Tisa pân-la Nistru>, 
ceea ce s-a întâmplat la opt ani numai de la moartea lui 
(care a fost la 1921).

                                                           
134 evenimentelor!
135 Romulus Scriban (1838 – 1912), avocat, profesor, publicist, poet
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-o lua 
-

-a
transmis-

folositoare.

în 10 ani (cât asediul Tr
(28 Decembrie stil nou 1913); apoi l-am reluat de la 

- post, la care 

plecat la regimentul meu (al 5-

demobilizarea mea (1 aprilie 

nedescoperite, ceea ce am 

mai intercalat în el o mare 

cutreierate de mine.
În noiembrie 1913, 

apropiindu-

-l

-l
-am scris o 

-mi 

-
mai natur

N- -am adresat ministerului 

iunie 

-ar 

18556-

cupri
deoarece nu dispune de fonduri>! (…).

tiparul n-ar fi costat decât vreo 20-30.000 de lei. Dar 

Academia se adresase lui Se

profesorii liceului i-au oferit, la cercul didactic, un 
-a prelung

ajunsesem la literar B, i-am 
-am 

descoperire, Tocilescu, care 

zâmbind, propunerea lui 
Tocilescu, cu aceste vorbe: 

-
-ul lui pe 

-

vedea!> (Vorba lui Carp, la 
1907: <Mai întâi represiune, 
apoi vom aviza!>).

-ar fi putut abate 
din drumul meu drept, la

136.

–
-a slujit atât de formele 

                                                           
136 August Scriban – .

”, 1939, 1448 p.
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Frédéric Damé, Heimann Tiktin, Alexandru Cihac, 
lexandru Lambrior, 

Moses Gaster, Alexandru Philippide, Gustav Weigand 

Bogrea.

-

-au confirmat aprecierile formulate de 
filologul francez Édouard Bourciez137, care, în recenzia 

,
avea convinger – va 

138 !
lui August Scriban a 

refugiul, întru confirmarea unor detalii anume, ne 

-

-s Români!), 
- - -

-
America”.

August Scriban nu a fost doar un perseverent 
cerce

–

întreprindem ceva concret, de cei care –

                                                           
137 Édouard Bourciez (1854-1946) –  la acel timp, profesor la Universitatea 

învingând”.
138 August Scriban – .

logisme, provincialisme

secol – s-au jertfit cu arma- ea cea 
Mare.

i-o trimite un modest aposto

-
-ar putea schimba, în bine, 

într- eni! 

–
oprindu-

139.

vecie (din
esorul August Scriban (1836 – 1892), în 

Cimitirul 

                                                           
139 August Scriban – .

Arte Grafice „Presa Bun -18
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Mihai CABA –

 
 

poetul 
Nicolae 2 decembrie 1935

“cu 
”

-l
“puiul de cerb”, -l

“buzduganul unei 
“iedul Nicolae” ar fi

împlinit acum 82 de ani!
Cu un debut fulminant în poezie, 

cu un talent sclipitor, Poetul 
“primelor iubiri”

“o 

Poeziei sale. Mereu în fire 

“stea” -se cu 

înaripat spre înaltul celest.
Dar, 

-
în urma unui tragic accident, 

petrecut în noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956, când 
- (tramvai / 

ie ce?), care l-a aruncat pe... un pat de spital, de 
Dincolo...

în 22 decembrie 1956. Se împlinesc curând 61 de ani 
“misterul”

- -i -

-

ioarei” 

ale care s-au succedat 
în chip
poezia 
acestora: “Împleticit m- -am închis / Ochii 

-
- -Avem 

carne!” 
Despre ,

“
veac ne-
poeziei.”

e m-am 

-
- cere s-o recit în gând sau de 

a -
ghes, 

”puiului de cerb”...
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–

 
-  

 
1917-2017 

 
Motto: -o”. 

                                                                                                                          Dinu Lipatti 
 

Dinu Lipatti, considerat cel mai mare pianist român al 
tuturor timpurilor, s- ti la 19 martie 
1917, într- -a dat 

talentat violonist amator ce a studiat cu Pablo de

uit 

muzicii din preajma sa.
-

-i din plin 
talentul. Nu

a, 

umorul.

de la marele George 
-

-a împrietenit, încet, încet cu claviatura 

sufle

-
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ia sa. 

pentru a- -l de microbi, „O 

l

-a adâncit dragostea pentru frumos, pentru 
-a -

-l amenajase, repara 
aparate de radio, etc.

La vârsta de 11 ani, profesorul Mihail Jora îl 
-l exigentei 

-l ca 
elev, Florica Muzicescu i-

-

Jora, aceasta fiind o preocupare ce l-

Anul 1933 i-
doar 16 ani, Premiul al II-
de pian de la Viena. Premiul este încununarea talentului 

pianist francez Alfred Cortot a fost foarte re -

juriul concursului în semn de protest. Cortot l-a invitat 
-

conducerea sa, la Ecole Normale de Musique din Paris. 

cu Charles Munch.

- r-o

-

al doilea Enescu”.
Referindu-se la studiile sale la Paris, Lipatti 

-
sosirea mea la Paris, s-

Cariera de pianist concertist o începe în anul 

cuvintele dumn

Este de remarcat marea prietenie ce s-a înfiripat 

dar care s-au întâl
-a legat o 

„Dinu Lipatti-Clara Haskil-

documentele existente-scrisori publicate, biografii, 
-

-
- -au cunoscut, reciproc, 

interpretative muzicale – în general –
pianisticii – în special”.

În volumul „Dinu Lipatti-
–

– sublinia: „Dinu Lipatti avea cultul 

La începutul celui de-
Dinu Lipatti revine
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recitaluri ca solist sau ca acompaniator al lui George 
Enescu.

-a fost colaboratoare 
perman -a

unde Dinu devine profesor de pian la Conservatorul din 
Geneva.

care-
împiedicându-

-
-i repaos. În 

Mozart, Chopin, Schumann, Grieg, Ravel sau Enescu , 

Orchestra, London Philarmonia Orchestra, sub bagheta 

Ansermet sau George Georgescu.
Con

- Unvergessen” 
(“Nepieritoare – De neuitat”).

-a pus în tratamentul cu 

-au ajutat 
în procurarea lui marii muzicieni Yehudi Menuhin, Igor 

te, doar atât...

galabil. 

-

situ -

radio”.

1950, Dinu Lpatti s-
la radio unul din ultimele cvartete ale lui Beethoven. 
Referindu-

totdeauna, el a spus: „Nu-

ca instrument al lui Dumnezeu”.
În articolul „Despre Dinu Lipatti”, Sergiu 

Dinu Lipatti este - o minune, pentru melomani - o
- un pianist, iar pentru 

-

-a jertfit pe sine 
-

”.
Sublime 
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–

–  

 
 În toamna lui 2017, a 

ere în artele plastice: un ghid pentru 
fiecare”, de Georgeta Rusu-
Corpului Didactic [„Grigore Tabacaru”]). Pe coperta 

e

cu 5-6 ani), ne-am aflat în imposibilitatea de a le oferi 

(Când vom intra în posesia datelor de contact, vom reveni cu 

universitate. Profesoara lor de specialitate, lect. univ. dr. 

-te, române!” O precizare: testul a 
fost un „ex-
primit premiul (cartea Georgetei Rusu-
educatori): Dumitrica Chistol-Rotaru, Corina Cristea, 

P

Prof. univ. dr. hab. ing. Valeriu Dulgheru, de la Universitatea 

reconstituire a istoriei neamului este serios compromis

strânge din cioburi, cum scrie Grigore Vieru –
vreme ce „din cioburile ceramicii Cucuteni, Boian, 

minunate culturi” (ibidem

se va citi atât 
-

VAI, VAI! La semaforul de la Complexul Muzeal 

-

Elevul-

„Realitatea” de la Piatra-

supermarket, pe locul rezervat persoanelor cu handicap, „în 

pietrean au ratat ocazia de a decod

DOOM2, din 2005.
Tot în Piatra-

l de la Spital. O 

-o r

numai despre cel intervievat. Fac anticamer  la o institu ie de cultur  din Baia Mare. Pân  s  vin  directorul, urm resc mi c rile febrile ale secretarei, care nu g se te ceva. Când apare colega care trebuia s  preia acel ceva, se scuz  delicios: „Numa’ mi le- În
acceleratul spr

Î
-l distrug. 

Motivez cu o provocare: „Cum vi se pare acest titlu: De câte 

prieten de- -l cunosc!
-

citim în continuare: 

pensionar,

ar exclama un naiv. 
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

REGELE MIHAI I –  
Mihai I, Rege al României, Principe al României, fost Principe de 

Hohenzollern (n. 25 octombrie 1921, Sinaia,m.5 dec.2017
Carol al II-lea, cu titlul Mihai, Mare Voievod de    Alba-Iulia, a fost 

suveran al României între 20 iulie 1927 8 iunie 1930, pr 6 septembrie
1940 30 decembrie 1947 - reginei Victoria a Marii Britanii

Elisabeta a II-a. Mihai este una dintre ultimele figuri 
celui de- . Din 1941, regele 

Mihai este al României.
rege al României

Ferdinand l

Mihai s- Sinaia, fiu al principelui Carol (viitorul rege Carol al II-lea)
Ferdinand I Reginei Maria, iar din partea mamei nepot al Regelui 

-se familiile regale brit
-

948, când 

din 1946 -

boii vreo câteva sute de kilograme la un hectar.  De Sf. 
Ioan, la început de an, era primul bal organizat de 

necununa
Vasile, zestrea se 

cheltuielile de 

-
ru a-i 

alte 3- te mici în 

-
-a plecat la englezi!

- S-a schi

-
supraveghetorii?

âini, 

-
-a

-

O strânge

directorul singurului post de televiziune din Moldova, l-
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alte 3 autoturisme: al prefecturii, dar cu un singur 

-au comunicat de loc cu echipa TV.V. 
În a treia, erau 4-

-
-

s- -

,,- Cum v- Se repezi 
-16

-
,,-

-i 
-

-
-au oprit 

La Prefectura Vaslui, Nicolae Pascu, prefect în 
-

- -i invite într-

1997).

urile noastre” ar fi 
laitmotivul.

Prefecturii Vaslui. M-am ales cu un album cu autograf, 
-

partea M

parlamentarele din 2000.
Am difuzat acest al 3-lea interviu (pe al doilea 
-am trezit evacuat din Casa Armatei unde abia 

îmi încropisem un studio cât de cât normal.

-a 

A dat mâna cu 

popular, dar presa 
î -a primit 

socialist!
Deja mi s-a

-
cii care- ndeau 

2 iunie 2007, Vaslui - Cu Principesa  Margareta 
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-i 

-a intrat în parlament 

într-

mi l- i, cu 
-

,,- Ei, asta-

te -a continuat 

,,-
nenorocire”, mi- -
S-a topit prin spatele scenei.

-am recunoscut pe Ion 
-

-

Cât despre rege, l- -am filmat, 
dar  n-

u - -

– Amintire
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

– CULTURAL –  
–  

(XI) 

-  
 

-

-

circa 7.200 km p -a lipsit. 
Profesorul Nicolae Popa, dirijorul ansamblului 
„Privighetorile Zeletinului”, ne relata cu mare 

eo 20 de capitale, cu 
„Cum de nu mai am eu, 

„M.C.R. – Marin/Podu... Zeletin” pe care  
l-am dotat cu premii de valoarea unui salariu 

-
-

. Premii de 

.000 de elevi. 

nivel d
-

de peste 40 de 
ani!

, de care acolo nu se 

Profesoara-directoare, de atunci, Doamna 

stimule
Berdan, prof.dr. D.V. Marin, dr.ing. Valentin 
Moraru, prof.univ.dr. Gheorghe Popa, oameni 

jurnalist, scriitor, geochimist). Fostul diriginte 
Mircea Varvara, mare personali

-l

-a scris 
cartea 
Valea Zeletinului”, care n-
L

–
,

-Turcului, 

„Privighetorile...” prof. Nicolae Popa, ne 

-Vaslui-
contemporane. I- e unii ca o 

- - -l

- Dar 
cum, da -au modele de urmat?
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ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

UN FEL DE REZUMAT 
 

ri 

-i asigure 
perenitatea chiar regresul însemnând un pas 
necesar pentru noul avânt înspre alt fel de 

socialismul ar fi culm

în 

mult bine pentru unele categorii sociale,
capitalismul oferea posibilit

sau celor
-
Între 1945– -a

orânduieli 

, a
proletariatului,

Nu s-ar putea

se 
cr

Destui s-au jertfit în numele acestor valori. Nu 

, Balan, din 
Giurgioana, Vasile Cernat, Alexandru Chiriac, 

de Tecuci) 
bine „ ” de organele represive ar fi suferit 

-
,

din

teren deschis, -au 

dup os, cum

-
zbuciumul vremii.

de gesturi eroice, care fac cinste unei 
ci 

s-

ei,
numai el a fost? 

Uitarea aceasta general-

reabilitar

defunct REGELE Mihai l-
nu i-

nici noi 
cei care am trecut prin socialismul multilateral 
dezvoltat...
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Unele 

-culturale ca în 

Ziua de joi 7 decembrie 2017 a fost chiar 

s-
-a prezentat cartea despre Eminescu: 

, în cea de a 
doua prof.dr. Dumitru V. Marin a suportat asaltul 

multe despre destinele istorice ale folcloristului Tudor 
alistul Dumitru V.Marin. 

itori.

Fotografiile noastre au surprins, la Vaslui, 

-
Vaslui- Meridianul 
Cultural Românesc (397
lumea), prof. dr. Th. Codreanu, care prin cele peste 7o 

-Republica 
Mold

dintre cei trei. Oricum,  imagini rare.

vol. „Bârlad – Vaslui/ Pamfile – Marin/ Destine 
istorice”, într-

din 

bogata 
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BÂRLAD–VASLUI/ LE–MARIN/DESTINE ISTORICE 

 
Joi, 7 decembrie 2017, la Bârlad, la 

Biblioteca „Stroe Belloescu”, a avut loc lansarea celei 

– Vaslui/Pamfile –

– MERIDIANUL 
CULTURAL ROMANESC

rsonalitatea autorului.
câteva :

Iordanului publicistico-literar, cu numele „Bârlad-
Vaslui/Pamfile-
este renumitul prof. dr. Dumitru V.Marin.

sub egida „Centenarul Marii Uniri – Studii, 

-am rispit destul în lu
cine sunt. N-

-

unui itinerar, ca o foaie de parcurs, cu aluzii rutiere, 
-se într-o

cultural literare A

-

-
- i capul s- ?

Dumitru V. Marin.

-

otal. De altfel 

Balan, 

-au devenit 

pentru unii lipsa de modestie (zic ei)  prezentarea 
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pedagog, etnolog, romancier, editorialist, manager, 

jurnalist vasluian din toate timpurile.”

unei opere publicistico-

Argument.

Dumitru V. Marin cu diverse editoriale

editorialist din

vorba despre ce a realizat Dumitru V. Marin în 
mandatele sale, 

Dumitru V. Marin.”
De apreciat ii 

lui. D.V. Marin care este un model de (om) actant, 
les în domeniul 

publicisticii (C
un patriot (ce- – locul nu 
dobitocul).

editarea revistei Meridianul Cultural Românesc, prin 
numeroasele sale scrieri.

rezistente vor fi ele în timp... tot timpul va decide! Nu 

meritat di
din România –

Alte aspecte

– unei culturi paralele 
.

–

avut un model în
-

Cartea„Bârlad – Vaslui / Pamfile – Marin /
Destine istorice”

ju din 
iar 

Cu aprecierea dintotdeauna.” 

Gabriela Ana Balan
– Bârlad:

acest titlu, „Destine istorice”, nu este ales 
-

domniei sale. Punând pe primul loc jurnalismul 

el mai 
valoros jurnalist vasluian din toate timpurile. Este 

acestui jurnalism cultural. Referitor la cartea 

t stele pe 

rijorul nostru este Dumitru V. 

început.”

în Biblioteca „Stroe Belloescu”. Revista Meridianul 
Cultural Românesc este una de tip caleidoscop cu 
caracter eclect
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-
mediul academic. E greu de vorbit 

despre opera domnului Dumitru V. Marin. Este 

comenteze. Domnul Marin, din spusele sale în carte, 
a cercetat folclorul vasluian cât a fost în frunte la 

-
dragoste

-

Vasile Chelaru, scriitor, Bârlad:

conlocuitori ai patriei din rândul  etniilor care nu-
-a mai –

revista “MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC”.  
Bravul profesor dr. Dumitru V. Marin, directorul 

“Promotori - - -
ecol”, în 

-septembrie 2017, pag. 7, conform 

care le- -a lungul carierei sale de 

a-
-

- .
Revenind la “MERIDIANUL CULTURAL 

timpurile – Ion Crea

cititorilor s-

-

Pot ei proteja ce s-

f da.”

-
-a inoculat ideia 

cultural – artistic u

- -
de grup.

di

ima 

distinsului realizator de televiziune prof. dr. Dumitru 

-un

-o diversitate de 

                       *
ul

(Marin-Folcloristul) pe 
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– Dumitru 
V. M

Giurgioana, comuna Podul Turcului. Valea 
Zeletinului  este
sunt cei care au ajuns academicieni, care au ajuns 

Marin este o instit

banii. 

profesorul Du
–

– Meridianul Cultural 

001/TV/1993 este într-
dimensiune cu totul aparte, post de radio, televiziune 
online,      v-

îl face domnul profesor Dumitru V. Marin pentru 

meritul domniei sal

Revista Meridianul Cultural Românesc s-a dovedit o 

scriitor Dumitru V. Marin.  S-

exi

ste iar 

-au 

ani de acum în acolo.”

-o
-

copilu
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c

-
-

-am bucurat 

Am ziarul Meridianul 

de durata aceasta, iar în 

li cu 

cartea aceasta), aduna folclor acum 100 de ani( am 

decenii nu în sute de ani.”

                                      

Cristina Vizitiu, directoarea Bibliotecii „Stroe 
Belloescu”, organizatoare:

„Despre d-l profesor m-am exprimat adesea , 

-greu de egalat. A fost 

-
Noi, cei mai tineri, 

unor tineri…cu mijloacele noastre specifice, dar 
reduse. Domnia sa a popularizat în Meridianul (de 

s-
repet.

d-na Viorica Ghenghea, -
frumoase –

-na Petr

-

o carte 
cu autograf.

Au consemnat,

Mihaela Manuela LUPU 
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Ne amintim:
Împlinim 3 – trei – ani de

397
Sunt v D. Viorel 

Mihai Batog- Haivas –
, Gheorghe Popa, din Bucu Alexandru Ionescu, cu atât de 

nimeni pe Th Codreanu, D.V. Marin, Valeriu Lupu, Costin Clit, Laur Tudosie, Th. Pracsiu, 
-Italia,

din Passau- Dan 
academicianul Mihai Cimpoi 

Lista poate co 397 .

Ceva ce n- : discul cu vocile colaboratorilor. Dar nu numai acest gând e 
neîmplinit!

Mai avem timp! ule !

-
eforturile financiare pers

– D
cu 

L  
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

La...„
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-

inclusiv la alegeri?
- : Cât ne ma
- sau de la noi

- un proiect extraordinar pentru voi.
-

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

n - În jur de 397!
atitudini. Dar 

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

 
 De trei ani

.

i - -
V-

-

tul nostru în EURO pentru prietenii de mai departe care ne pot sprijini:
Marin Dumitru: RO27 RNCB 0259 0032 9430 0023 deschis la BCR Vaslui.

Dumitru V. MARIN
-

-
-

variatele 

Tare vechi, dar nou în contemporaneitate, SUMARUL (COLABORATORII) primelor 12 numere ale M.C.R.
Dumitru V. MARIN

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)
Alexei Mateevici: MCR 1 (57)
Alina Breje: MCR 11 (157)

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)
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Ana Opran: MCR 4 (38); MCR 5 (16; 50); MCR 6 (20)
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)

Andy Ce
Angela Grazioso: MCR 7-8 (19)
Angela Mallimo: MCR 6 (36)
Angela Pistol: MCR 9 (93); MCR 10 (96; 98)

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

); MCR 11 (35; 86)
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)

MCR 11 (44)
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)
Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 (85); MCR 10 
(95)

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)

Constantin MCR 1 (65)
Constantin Clisu: MCR 1 (88)

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

MCR 11 (28); MCR 12 (50; 56)
Constantin Moldoveanu: MCR 12 (72)
Constantin Munteanu: MCR 11 (82)
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)
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)
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) 
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)

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)
Co -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)
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)
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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)

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)
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)

MCR 5 (23); MCR 10 (30)
Dumitru Gherghina: MCR 9 (125); MCR 11 (139)
Dumitru Ivas: MCR 7-8 (73); MCR 9 (93, 94); MCR 10 (97)
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) 
Ecaterina Sofronie: MCR 12 (68) 
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)

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)
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)
Eugen Enciu: MCR 5 (42)
Eugen Verman: MCR 9 (109)
Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
Florentina Stanciu: MCR 2 (33)
Florian Banu: MCR 12 (110)

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)

CR 3 (27); MCR 4 
(75)
Gabriella Cozzani: MCR 12 (18)
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)
Gela Enea: MCR 7-8 (27)
Georg Barth: MCR 6 (123)
G -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)
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)

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)
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)
Girel Barbu: MCR 2 (76)
Gina Zaharia: MCR 12 (20)
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)
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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)
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)

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

98)
(115); MCR 5 (16); MCR 6 

(101); MCR 9 (91; 92); MCR 11 (89; 95); MCR 12 (80)
Ioan Maftei -
MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80); MCR 12 (69)

MCR 6 (113); MCR 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)

MCR 2 (111); MCR 3 (54); MCR 4 (98)
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)
Ion Hagiu: MCR 2 (59)
Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49)
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)

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

Julien Benda: MCR 6 (54)

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

-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)

R 4 (48); MCR 9 (94)

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)
Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)

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

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

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)

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

(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)
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(33); MCR 2 (45); MCR 7-8 (135) 
Mihaela Lupu: MCR 12 (148)
Mihai Apostu: MCR 1 (32); MCR 2 (21); MCR 5 (31); MCR 6 (41); 
MCR 7-8 (33)

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)
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)
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)
Mihai Miron: MCR 9 (70)

Mihai Stancu: MCR 9 (89); MCR 10 (94; 100); MCR 12 (76)
Mimma Pascazio MCR 6 (33)
Mircea Albulescu: MCR 6 (30)

Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
Mircea Popovici: MCR 12 (79)
Mircea Varvara: MCR 6 (134)

MCR 1 (121); MCR 2 (134); MCR 4 
(135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 (127); MCR 10 (130); MCR 11 
(131); MCR 12 (128) 
Nadia Pascucci: MCR 9 (28)

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

-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 Isachi: MCR 5 (85)
Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79); MCR 12 (72)

MCR 1 (109)
Petru David: MCR 2 (66); MCR 3 (44); MCR 4 (84)

(7; 23; 98; 100); MCR 5 (136); MCR 6 (40)

(83); MCR 11 (57)
R 9 (139)

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)

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

(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)
Sorinel Trufia: MCR 1 (67)

nu: MCR 2 (94); MCR 11 (77; 78); MCR 
12 (69)

(72); MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 7-8 (71); MCR 9 (75); MCR 
10 (73); MCR 11 (68); MCR 12 (63; 103)
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)
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Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
Traian Abruda: MCR 10 (25)
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)

Valeriu Cercel: MCR 1 (106); MCR 2 (97); MCR 3 (84); MCR 10 
(99); MCR 11 (92)
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 6 (45)
Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80)
Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84)
Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106)
Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51)
Vasile Ghica: MCR 7-8 (114)
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; 100); MCR 11 (78; 
84; 87; 91; 105; 89); MCR 12 (69; 73; 77; 79; 94)

(99); MCR 7-8 (73); MCR 9 (93); MCR 
10 (97); MCR 11 (91)
Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36); MCR 11 (84); MCR 12 
(68; 71; 74)

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)

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

William Wordsworth: MCR 6 (34)
Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 (55); MCR 10 
(92); MCR 11 (46)

 GUINNESS BOOK? 
RECORDURI… RECORDURI… RECORDURI… 

IA ISTORIEI 
DUMITRU V. MARIN 
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (An III, nr. 4 (12)/ 2017)

iul grupului de 
- -

ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN.
de colaboratori cu 

-ne, oricând, altele.
Difuzare:

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

Componente:

Particularitate:
Deschidere:

*
ROMAN  III, no. 4 (12), 2017) 

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, 397 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)



Mihaela AIONESEI, Emilia AMARIEI, Val 

, Mihai 

Gabriella  COZZANI, 
Octavian CRISTESCU, Amalia Costinescu CRUSOS, Gabriela CUCINSCHI, Ioan 

Eugen DEUTSCH, Corina DIMITRIU, Petre Paul 
DIMITRIU, Georgeta Paula DIMITRIU, Ion DIVIZA, Lucian DUMBRAV

Alexan Valeriu LUPU, 
Marinella MANCA, Dumitru V. MARIN, Alexandra 

Anna NARDELLI, Mihai 

OSTAP, Francesca OTUPACCA, 

caterina SOFRONIE, Mihai STANCU, George STOIAN, 
Daniela STRACCAMORE, Efrim TARLAPAN, Veronica TEODORESCU, Marius TIBA, 

Rodi VINAU, Gina ZAHARIA, Ion ZAHARIA

Art director:
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
– 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.
89 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

Capra în picioare
Rebricea, Vaslui 

26 dec. 2017

Căluții din Mihoreni,
Ucraina 

Festivalul Obiceiurilor
Iași, 17 dec. 2017

Urșii din Comănești,
Bacău

Vaslui, 17 dec. 2017

Capra cu moșneag și
urs

Rebricea, Vaslui
26 dec. 2017


