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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

... VALIDATE LA VASLUI 

ite cu 

-spiritual...  în ideea 

op

acesta ar fi obiectul 
rândurilor de mai jos.

-
PORANE, despre oamenii vii ca promotori în 

economice, cultural -

viitor. Nici o
-a schimbat 

mai repede, mai profund, mai vizibil ca aceasta 

s- r

-greu cu cei de 

peste 30 de ani. Ne gândim la opera lui 

cele lexicale, limbajul tehnic (al computerului) 
eliminând 
lexical al limbii române. E NEVOIA de a fi 

–
afective native.

Cum s-

s-

- -s azi doar personal de 
serviciu în Apus?).

contexte, este datoria celor de aici, din arealul 

ei în prim plan? (De fapt, paradoxal, chiar ai 

S-
-

te a 
României este unul dintre briliantele  perene 
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secole ( XX – -III). El, grupul 

2017 cu difuzare în 4 continente! Activ, deci.
5 decembrie 1990, prima 

001/TV/1993) a devenit ELEMENT DE 
PATRIMONIU (jurnalistic, cultural, istoric, 

– 2015; 
cultural- - 2009; 

TV Vaslui – România – Europa - 2011; 
Editoriale valabile din vremuri regretabile -
2013, 75 - D.V.Marin -

Neutilizate... da !
1) P

„Te-

înfruntate în numele unui ideal, al drepturilor 

-

culege furt

-ar 

care n-

S-
t vasluian din toate timpurile. 

- ribui lor 

ce-

a) Ca personalitate, D.V. Marin n-a fost 

Pe vremea comunismului n-a trecut la 

-
b) Niciun ziarist în lumea asta nu 

lte simpatii. Un arbitru de fotbal 

-

-

- vechime
de ani!), iar în ultimii 26  conduce cel mai 

-
iu, cel 

mult 17 ani, dar peste un sfert de secol, 
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- 1989, la singurul 

e într-

-au 

nu-

chiar poate publica în M.C.R.

Este! E do

-
peste 25 de ani face editoriale în ziar (e cel mai 
vechi editorialist din România) a fost 

i

-

-

un

simplu, la complet:
-

n-

Obiectiv de Vaslui).
Dar...
Când rezist

IMPORTANT?
Nu cumva rezultatele jurnalistice sunt 

prin cultura (pagina cultural -

aparte?

Într-

piramidei?
pe ce criterii?

ALTE DO
VALOARE:

-

dedicate.
- Tot în frunte e un poet, un romancier, 

-

Cornel Galben... ca super-
- Australia, Georg Barth - Passau -

Germania, Adrian Grauenfels -

- culturale -
numai... pot fi merite?

...Dar când suntem într-

Barth (Germania), Adrian Grauenfels (Israel), 
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York), (N. Dabija -
-

Creatorilor Vasluieni – din istoria 
locului cu re

important un ziarist care scrie despre violuri, 

de la persoane autorizate prin munca lor de o 

Cum e cu cel mai mare jurnalist vasluian 
din toate timpurile? Au dreptate Avi Tudosie, 

aceasta?

-

-i scrise 

embleme culturale, sociale, 

2) Activitate cultural-

Desi

ri. M-

-l parcurgem. Nu 

(prof., sculptor afirmat), Val Andreescu (poet, 

cu mai multe volume publicate), I. Baban (poet, 
prozator, profesor - fost inspector, autorul 

a Balan -

“Prutul”), Th. Codreanu (profesor dr., 
prozator, filozof al culturii, unul dintre cei mai 
mari eminescologi ai României), P.S. Corneliu, 

în teologie, autor de 

spiritual pentru circa 500000 de oameni, mai 

vasluiene, 
Lucian Lefter – istoric, Marcel Guguianu 

tor al fenomenului 
literar istoric, cu inedite comentarii despre M. 
Eminescu), prof. dr. Dumitru V. Marin (mare 

important gru
organizator de unice evenimente culturale), Ion 
Mâcnea, poet, romancier, Vicu Merlan, 

revista LOHANUL, Gruia Novac (profesor, 

de importante eseuri, prezentator de 
spectacole), Daniela Oatu, poet , Th. Pracsiu 

(activist cult ivitate, istoric 
„transcriptiv” al culturii locale, responsabil 
pentru câ ), 
Avram D. Tudosie (prof. dr. inginer, oenolog, 
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“Busuioaca de Bohotin”), Nicolae Viziteu, 
caricaturis
Marcel Guguianu, sculptor de renume mondial 

în
Prof.dr. Th. Codreanu, cel mai valoros jurnalist 
din toate timpurile, prof. dr. Dumitru V. Marin 

ing. Avram D.Tudosie. 
Argumente:

te 

hotare: “Busuioaca de Bohotin” se vinde în 

AVRAM D. TUDOSIE se 

de vinuri,

THEODOR CODREANU, este un crea-

aprofundat al limbii române, iar cele peste 65 

- -
Dialectica stilului”, “Complexul Bacovia”, 
“Caragiale–abisal”, “Transmodernismul”, 

un monument Codreanu. 
DUMITRU V. MARIN ca recordmen

mondial
prim-
transmisii din pest

– de la 
reportaj, la roman, de la editoriale la istorie 

n-au atras

„TVV -
reprezentative pentru un

complexitate în Moldova, toate acestea îi 

jurnalist vasluian din toate timpurile. Dintre 
dr. D. V. Marin a avut cea 

-a fost decât 
una dint - Montreal 
sau New York, Berlin, Ierusalim, altele.

iearhizare poate suporta amendamente, mai 

017).
Anii care vor urma vor prilejui 

care cuprind mii de creatori, de val
poate, se va 

-
alimenteze fie local

Î
ultimele elemente ale  Curentului Cultural 
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Valeriu LUPU – Vaslui

 
(II) 

 

Moartea profesorului 
Aron Pumnul va însemna o 

rtea 
prea iubitului lor profesoriu Arune 

po La mormântul lui Aron 
Pumnul”, publicarea acestei poezii va însemna de fapt 

-
calitatea 
profesoral asupra elevilor Eu 

-
-

          
1931-1937). 

Vor poposi l –

-
-

a III-
pentru a-

Ernest 

Zbierea. Va trece examenele clasei a III-a ca elev privatist cu 

publicis - Mihai Eminescu,

Astfel în luna februarie 1866 va apare în revista 
„Familia” poezia De- osif Vulcan va 

Cu bucurie deschidem coloanele revistei

noastre acestui june de numai 16 ani care, cu primele sale 
- A urmat apoi poezia 

„
lui Iosif Vulcan) cu numele care-l va consacra definitiv în 
cultura noa Mihai Eminescu
va scrie „ -ai primit epistola 

Este vorba 

Mihai Eminescu. Va trimite poeziile 
care vor fi publicate în 

- –

ocupau aproape în întregime timpul, iar la 16 ani se deschide 
-l va 

mai ales „straiul de aur al poeziei” în care se va cufunda „ca 
într- - O

90, pg.58). 

-a va lua totu
-

„Piatra cea 
românilor fierbe la Blaj” amintindu-

-
-ungare. De altfel, la un an 

austro-
-

lacrimile ei. 
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Che

de pe dealul Hulei va exclama „Te salut din 
a fost 

-i

minunatele plaiuri ale Bucovinei. 

spectacolul inedit al plutelor navigând pe albia râului, în 

care-

deopot

alegându-
coroane de la 

-

astfel multe lucruri despre soarta românilor, a
-

-
„notes- -

de vreme 
ce Dumitru Iacub iar fi spus „

-i vezi cum ne spune 
- La Blaj în „O

–
-

tra

– – nu
omanda în 

unde îndo

ile pe care le-

Va locui pentru început la baciul Vasi

-
lui „Umbla 

– Eminescu 
la Blaj în „

de 27-
-

prietenii de ocazie) care îl 
„

periplului sibian al poetului „
cuprinse, un fior pentru primul moment inexplicabil, când am 

-un costum cu totul 
singular. O spun nu în dezonoare acestui om, ci pentru 

la gât u
-

jos...” A fost frapat de optimismul senin al poetului în 
„de 

(H. Petra-Petrescu – Din 
în „Familia”, XXXVI, pg 6-7, 13-14). 

mâne 

moartea poetului, când un neavenit de teapa lui Alexandru 
Grama va declara într-

„ –
, Ed. Eminescu, Buc. 1986). 

-

-

mai departe. Se va opri la Giurgiu, nicidecum atras de 
-

-

-
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Este un episod peste care biografii de cabinet trec cu 
-

Iorgu Caragiale, proprietarul unui teatru de vodevil care, 

-au 
-i

„N-avea 
aragiale. În 

piese de teatru în vers

Mihai Pascally cu care va întreprinde un amplu turneu pe 

ererea lui Pascaly), 
„ de Enric Theodor Rotscher. 
În ace

Pompiliu, 

compus- „Ce-

-ungar. 

orire 

celor care îl cunosc sau îl vor 

deschidere, sensibilitate, 

contemporanilor sunt cele 
mai valide în iei, de 
aceea vom reda câteva; 
„

-
” (Anghel Demetrescu –

Opere, Buc. 1937, 246-247). „

-

-
atunci...” oman mai târziu (Popescu Ion –
Amintiri despre Eminescu

spunea: „
– lume, 

ervii lui din cale-

(idem).

care ne-
-l pe care îl face Mihail Pascaly în scrisoarea 

Grigore Bengescu pentru un post de
„Domnul meu, îmi iau libertatea 

-
- -l recomand. Este un român 

din Moldova, cu studiile terminate l

-am avut sufleur la 

-i acorzi locul al doilea sufleor, 

un mare serviciu, un mare bine, care ar fi prin drept acordat 

- a”.

-o

poetului. Cu toate acestea gândul la terminarea studiilor 
gimnaziale nu-

-ar fi putut oferi 

studii la Viena în calitate de „student extraordinar” trimis de 
-

sale care, prin parcursu

c
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-
mai târzi

-

spiritul vioi,

se poate întreba: ce s-
tape 

-

u ar mai fi fost Eminescu (G. 
– în „Eminescu 

, Wagner, 

-a

cum ar fi fost absolut 

-

-se prin aceste 
-

privit ca o curiozitate, iar atitudinile sale etichetate uneori ca 

undeva între 10 –
capacitatea sa d

gimnaziu (Teodor V Stefanelli – Amintiri despre Eminescu,
Buc. 1914).

Cele trei orizonturi poetice eminesciene 

ezii 
La mormântul lui Aron 

Pumnul, De- Ce- ,

La mormântul lui Aron Pumnul – prima poezie 

ântul prea iubitului lor 
profesoriu Arune Pumnul raepaeusat într’a 12 ianuariu 

gimnaziului, i-

Dar cine era Aron Pumnul de a putut stârni atâta 

un trecut eroic care se circumscrie perfect epocii de 

în secolul al XIX-

-1846), 
o carte de istorie 

va refugi

iubirea de neam. Prin atit

În cazul lui 

impresionat de 

ajutorul. Îi va pune la 

sa, pe care va ajunge 

în calitate de 
bi

vorba de „
”Lepturariu românesc cules din 

scriptori români”, prima antologie de texte ale tuturor 

Aron Pumnul
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-
aspectul unei ode funerare in care întreag
suflare se tânguie pentru pierderea profesorului:

-
Cu cipru verde-
C-acuma din pleiada-

Se stinse- tea!
..................................................................
Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,
Te plânge-

-i zburare
-

Ce- nal!

literare în care solemnitatea momentului este patetic 

Metalica, vibrânda a clopotelor jale

-acuma pe-a nemuririi cale
- -i ne-

Te-ai dus, te-
Colo? Unde te-
Ce-

- c ghirlande, cununi mirositoare,
Cununi de albe flori!

care l-

-n cale-

Urmeze- -
În c -armonioase, 
Colo, în Eliseu!...

-au cunoscut o 

iecare vers, încât, prin înalta 

sele lui George 
Hurmuzachi din „ „Întru 

-
întinsel

perseverare de fier toate puterile sale, este idealul ce-l

entuziasm”.
-

române. De aici 

eminesciene în domeniul lingvisticii de mai târziu. Pentru 
Eminescu drama pierderii profesorului va fi atât de adânc 

gimnaziul.
zontul 

poetic eminescian, este „De-
„

Bolintineanu, într-
este unul natural, natura 

u

unei flori;

De-
-a unui plai,

Personalizarea vine în strofa a doua, când floricica
are un contur, o identitate, o c

cu „

rin fredonarea unui cântec 
vesel;

De-

Amalgam de-
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În strofa a treia floarea ca

poetului de a avea o „
-i cânte doina – -

ale unei iubiri platonice, adolescentine;

De-

Câtu- -
I- ta-o-

Cântecul dragostei curate prinde contur în acest 
peisaj mirific, încheindu-

,
accente melancolic nostalgice în  Sara pe deal, Lacul etc.

„Ce-
Românie”

istorice din scrierile sale ulterioare. 

lor istorico-

-o izbucnire 

nea „
. Strofa a doua este un avertisment 

„
d”.

vin „Fii
, încheindu-se, ca 

„Dulce 
-o doresc” (vezi capitolul Civismul 

). Este o poezie 

sesizat-o A. C. Cuza în exegeza sa (vezi capitolul Eminescu 
din perspectiva criticii).

În loc de concluzii

pe care po
nu întotdeauna în favoarea omului din spatele acestui nume, 

percepe lumea sa într-

i
posteminesciene. 

„fericite sunt popoarele care au 
asemenea oameni” (Julien Huber –
comemorarea a 7 ani de la moartea lui N.

realiza doar în 23 de ani de activitate creatoare. Ca de obicei 

O descriere cât se poate de evocatoare a poetului în 

sinceritatea ei; „

- -
-i

trecea pe dinainte, surprindeai în ei pâlpâitul unei lumini 
-i ardea 

sufletul, zâmbetul mobil, tot timpul, diversificându-se în orice 
momen
dureros, oglindindu-i oarecum mimica gândirii, nasul corect, 

(I.L. Caragiale – În Nirvana, în ”Opere”, vol IV, 

eminescian pe care-
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Theodor CODREANU - Vaslui

A CON-  
(Din volumul „Eminescu incorect politic”) 

 

Con-

Cons

trimite, altminteri, noua carte a lui Adrian Dinu  Rachieru, în 

„te

a

E Centrul iradiant al canonului literar românesc,

hibrizii culturali -

„antico
Calitatea dintâi a criticii lui Adrian Dinu Rachieru mi se 

pare a fi , semn al 

problematicii abordate, luâ
audiatur et altera pars.

la faculte maitresse a criticii este 

calea d

Cartea se deschide cu un 
, urmat de opt capitole, tot atâtea „probleme" ale 

eminescologiei actuale („

— o autobiografie? (Ce

o
Argumentul reia succint 

-mi onoarea a 
-

reîntoarcerea la Eminescu."1

ea, în posteritate, de un scriitor, fie

pe cale natu

în spirit nicasian (vezi Constantin Noica, ), 
sporitoare

centru canonic al unor 
culturi2 uitare a
poet

-

de 

medici, ca 
-a suferit de sifilis). Dar 

genialul poet 

3

con¬cluzia lui Adrian Dinu Rachieru fiind tot 
de Eminescu, avertiza C. Noica, con-

-
î , cerea —

imperativ -
-

cazul lui Eminescu vorbim despre o "4

român. Numai 
exegeza propriu-

„Eminesciana" a Editurii Junimea, s-

                                                           
1 Adrian Dinu Rachieru, CON-
Junimea, 2013, p. 7.
2 Ibidem, p. 9.
3 Ibidem, p. 8.
4 Ibidem, p. 50.
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s- au pe 20 decembrie 1849 (destule 
-

aflat la vreo 15 km de Suceava, invocându-

capitolul ). Adrian Dinu Rachieru 
i spirituale 

eminesciene5

-a dezvelit la ei, la 

fost opera lui Oscar Spaet -
postament pe care scria: ,Aici s- -

Chiria

ele, 
- -se» de o Psaltire

."6

- 15 iunie 1889. Probabil, 
Dilema,

problema inter

numeroase argumente, multe documentare, pentru revizuirea 
imaginii anilor „bolii" (Ovidiu Vuia, Dimitrie Vatamaniuc, Nicolae 
Georgescu, Ion Filipci
Popescu- -

argumentul au-
-

credibil" (vorba lui Nicolae Manolescu, Z. Ornea, Marin Mincu, C. 

pagini. Sau cum zice C. Popescu-Cadem, un documentarist 

plauzibile decât cele «contra»."7

ial (Theodor Codreanu), prin 
care trebuie ascultate toate vocile, într-

-
autoritarism

dreptul revizuirilor critice sub masca ideologiei „corect politice" a 
demitiz . Astfel, atacurile mirobolante ale dilematicilor la 

nu

de drept: Audiatur et altera pars.
-o

                                                           
5 Ibidem, p. 54.
6 Ibidem, p. 64.
7 C. Popescu - Cadem, Titu ,

folosind- -
arte bine 

problema, rein-vestigând-

Antitezele 
, care-

învietoare, creatoare este aceea a , dincolo de 

delimiteze, apropiindu-se de a

ascuns

, exagerând, 
la  rându-le, conse
antitezele „cam exagerate" din primele poezii (

, -a ajuns la concluzia
nescian" este un soi de „maladie" 

condamnându-
vorbea despre „drama eului (eminescian) scindat", care l-ar fi 

8,  scindare de care Eminescu n-ar fi fost 
co mente de Adrian Dinu Rachieru9.

categoriile neptunic plutonic (al postumelor), cu 

10.
benefic malefic în antume se 

ste o fantezie 
-i drept, a eminentului critic, care, ca orice fantezie, 

aprecia publicistica sub comunism, detestând-o în postcomunism, 

- ,

-un volum 

Fernando Pessoa s-a multiplicat 

te-

estetic, anti- -

prin acea faculte 
maitresse care este 

                                                           
8 Ibidem, p. 76
9 Ibidem, p. 77
10 Ibidem
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capodopere eminesciene precum sau Doina ca

Doinei

Dinu Rachieru în capitolul dedicat , poem contestat, 

fiind din nou redus la un simplu reflex „autobiografic" sau la o 

Portret d'un dieu 
obscur elegând , într-

summa

imaginarului,, suprema cristalizare a efortului eminescian, 
sportând viziuni pure, 

ilimitatul,

«vremuirea», efemerul, în nestinsa- ,
se instala în prezentul etern, evadând din cercul ontologic al 

11

Detronarea din 
capodopere ca 

românesc ansformarea poetului într-un scriitor istoricizat, ca 

arheice
giei 

-a început sub 
„nevinovatul" atac la sintagma 

eea, ultimul 
capitol este cel intitulat 
literar românesc)
mediatic s-

olog de talia lui Petru 
-

nu-i

capitolul din Istoria literaturii române de la or
prezent

canonului literar laic occidental
Harold Bloom, cel citit deformat la noi, Shakespeare fiind, în 
viziunea savantului american, chiar centrul iradiant al canonului 
literar occidental, fiecare popor, la rându-i, având câte un ales, cum 
a spus-
alegere s-
român din secolul al XlX-

xpresie a sentimentului public general, 
-a exprimat nu 

prin sintagma Mihai 

                                                           
11 Ibidem, p. 113

german (1972), a atribuit -
cianul canonului, Harold Bloom, 

poetul 
al Statelor Unite. Acesta este chiar rostul arheic al lui 

Eminescu în cultura

-o
reformulare a cano

-

literaturii române
opiniei publice printr-

-ar putea impune în locul lui Eminescu, 
Levantului

nu- -

Cititorul exigent s-ar putea întreba de ce a fost nevoie ca 
-si încheie cartea cu o Addenda, sub titlul 

Poesii, în comentariul 

a lui Eminescu.

Leti -
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Mihai CIMPOI – Republica Moldova

  
 

-l sur-
prindem pe Eminescu 
într-o imagine -
într-un chip - sumum, am 
putea recurge la diferite 

întâi de toate, „panorama 

mori, în care poetul 
ime 

întoarce”. 

de gândire” –
-

gândire” punându-l pe poet

– „Ca s-explic 

-în soare,/ Cum popoarele antice în al Asiei 
- -n

-
popoarele-mi de gânduri risipescu-se în vânt”.

-
-

re mitici stânce se sulev;/ Nici 
- -i etern, ci cu 

mari cete d- -

mitopo(i)eticii eminesc

-
- -

- - -i
-o dezlegare, 

duci l-
pus într-
nedând v-

„hergheliile

- -

-
– -

nu-i pot abate cursul – a sosit punctul de 

e cu o 

lui 

– alte 

acest mister, tot atât de zadarnic, fiecare dintre ele nefiind 
decât un sistem de erori… (subl. în text – n. n.). La apogeu, 

–

Cioran expune, de fapt, în termenii 

-un
osuar al viselor.

-o poezie 

-
gândirea,/ Pan’ ce visele-

de Oxana Busuioceanu abia în 1989), se alege doar cu o 

Ce-

o neta deosebire între „eul” apar
-

chipul unei epoci dintre cele mai ambi
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Eminescu e al acestei epoci prin 
te 

– vom 
vedea –
a „junelui frumos” înamorat din una din primele poezii de 

-Dionis, de coborârea 

descinderile imaginare în di

„istoria lumii dinainte- Taina Firii, pe care 
- , se ascunde în ceva 

-
prin secoli de-

- -

ntregul 

strategie a romanticilor, în special a celor germani – de care 
nu-

ise nocturne) 

ale u -i

(Béguin, Ibid, p. 230). Taina Lumii 

-
armonie. 

aria de a-
cu arta de a-

pur(t

mori. 

–/ În zadar -a gândirilor 
-

petrece omu- - -n ochi
- -

– –
- -un acord în care 

hotare” (în original: „Comme de longs échos qui de loin se 
confondent/ Dans une ténébreuse et profonde unité,/ Vaste 
comme le nuit et comme la clarté/ Les parfums, les couleurs 
et les sons se répondent”). Autorul Florilor Râului va readuce 

–

– Genunea).

spre un Infinit de-

- –
„Pour piquer dans le but, de mystique nature,/ Combien, ó 
mon carquois, perdre de javelafs? (Moartea a

smului, 

ure decât într-un mod relativ, 

Reproducând acest text despre Hugo, René Wellek 
cesul poeziei apare conceput ca unul de 

signatura rerum, 

(René Wellek, Istoria criticii literare moderne, vol. 4, 
Baudelaire este acela care 

unei parafraze despre „acel nemuritor instinct al Frumosului 

mistice sau 
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Este indiscutabil 

Paracelsus sau Böhme, fie prin contactul indirect cu acestea 
mijlocit de întregul registru al tematicii magice cultivate de 
romanticii germani. Sunt de ordinea evid

neoplatonism, budism, orfism, teoria hieroglifelor sau a 
simbolurilor.

arhaesmului). În fragmentele omise în cea de-a doua versiune 

între elanurile mistice, care nu-
aplecarea co

-

ivin 

de codificare a tainei (mecanicii) universului în cifre,

i vecia într-

-i mut”), Dan-

de prototipi individuali pentru care lumea este un vis într-un

-

c-o- ci timp nici 

e ca prin 

, un Ahasver a 
formelor lumei”. -o

formele vie

-

Iar, într-

generalizatoare: „În multe forme-

În contexte mitopo(i)etice diferite, generate mai cu 
surprinde sensuri 

mele”) la cea de-
-

- -n cartea 
- zilele 

sunt vis”, iar cea de-

lui Zoraastru este cea cu care Dan-

-
n-
...................................................................................................
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Mihai CABA –

 
 

tea 

150 „Convorbiri 
literare”.

Acestea se împletesc cum nu se putea mai bine în 
alb –

La 1 martie 
1837 s-

Creang
a fi unul dintre marii 
clasici ai literaturii 
române, îndeosebi 

–

controverse, Istoria literaturii române o ad
- "Sunt 

,

“celui mai 
porului”, 

-l aprecieze la vremea sa, cu ilustra-
profesorul pedagog junimist Constantin Maissner. 

“Veniamin Costachi” 
cursului inferior al acestuia, în 1859, fiind hirotonisit 
“diacon”,

stingându-
-l ure la 

Despre cei 12 ani de “diaconie”

pentru fapte “necurate”, 
or 

foarte 
“Abecedar”,  la fel de 

-
devenit mai apoi cunoscutul scriitor Jean Bart: 

-

râsul pe buze radia pretutindeni (…) 

Crescut în mijlocul lumii satului, pe care o descrie 
în  “Amintiri” ca nimeni altul: “…
dragi mi-

care luam parte cu cea mai mare 
plin de nostalgia acesteia, 

“în largul lui”, pe 
care- “bojdeuca” 

“Bojdeuca era un capriciu de artist, haina 

etenii cu Mihai 

“fratele Mihai”, 

“poporane”
“Junimii” 

revista Junimii “Convorbiri 
literare” cu povestea “Soacra 
cu trei nurori”.

putem 

culturale: –
180” “Convorbiri literare –
150”.

vorbim de Societatea Junimea 

începutul anului 1854, din Societatea Junimea în 
1883, la a 20-a aniversare
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frunte: Titu Maiorescu Vasile Pogor 
(scriitor), Iacob Negruzzi (scriitor), Petre P. Carp (critic 

(publicist), -au 
asumt rolul de fond

, la 1 februarie 1864 a 
re”, prin 

(actualmente, sedi Centrale), iar mai apoi casa mare 
cu 

“casa cu ferestre 
luminate”. Banchetele 

frecvent la “Otelul 

ianuarie 1867, la una 
dintre întâlnirile 

-

tarul 
“perpetuu” -
“Convorbiri literare”

“Convorbiri literare” a
1 martie 1867, pe 

majuscule: “CONVORBIRI 
LITERARE – – 1
MART 1867 – 1 MART 1868“

Se împlinesc de atunci 
150 de ani

Pentru a ne face o idee 

în Convorbiri literare este 

peste  memorabilul medalion 
fotografic al Junimii anului 1883, realizat cu prilejul 

Junimea. În prim planul acestuia îl vom remarca pe Vasile 
Alecsandri, înconjurat de cei 5 membri fondatori, pe Mihai 

cei ce formau “caracuda” Junimii, între care, Alex. 

“Convorbiri literare”

Convorbiri literare au 

organ al oameni
În anul 1886 revista Convorbiri literare este la 

Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, E. Lovinescu, Oct. Goga, 
- ti, 

Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade. 

prezent”
apreciind constituirea Junimea
sale “Convorbiri literare”,

nu era anti-
margi

literar” de a revendica revenirea la numele de “Convorbiri 
literare”, “sorginte 

-

“Convorbiri literare”!

se contopesc în chip 
fericit. 

Casa V. Pogor – sediul Junimii
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–

ÎNSEMN RI DE ATELIER - nduri ebo ate 

Despre mesajul artistic
* Vreau ca pictura mea s redea existen a în

adev rata ei dimensiune, în perpetua ei devenire, ca un 
poem în l at din teluric în astral i mai departe, facilitând 
înaintarea noastr în spa ii spiritual-vibra ionale mai înalte, 
mai pure, mai înc rcate de fericire

* Nu "pot" s redau realitatea exterioar -perceput
senzorial- i, nici nu vreau.

* Caut s în eleg i s pot transpune în pictur
sensurile mai adânci ale existen ei.

* Nu iubesc culorile lipsite de expresivitate, de 
energie, de lumin - m .

* C ut rile la nivelul exprim rii artistice sunt 
continui, nelimitate

* Cantonarea într-o formul repetitiv , mi-ar 
murd ri aripile cu suficien i mi le-ar îngreuna.

* Tot ce exist în univers de la molecul la sistem 
planetar e vibra ie, fream t, schimbare continu În pictur
acela principiu trebuie s men in vie suprafa a pictat .
Stagnarea este moarte la nivel fizic cât i la nivel spiritual.
O pictur poate fi i moart .

* Dac nu evoluezi la nivel cultural i spiritual, 
actul recept rii artei devine destul de dificil dac nu, chiar 
imposibil.

* Imaginea artistic are via a ei proprie cu legi 
bine stabilite evitând derapajele, dezechilibrele, incluzând 
coeren a, logica, iin a.

* Imaginea artistic numai astfel va fi inedit ,
valabil , universal .

* Deschiderea spiritual preexistent lucrului 
trebuie s fie condi ia, starea normal a unui creator.

Despre stil
* Stilul e omul
* Stilul vine de la sine.
* Sinceritatea în exprimare duce la stil.
* Cunoa terea cât mai vast , esen ial a

problemelor domeniului propriu ,st pânirea bagajului 
cultural specific, debarasarea de conven ii, de inhibi ii i
pune in brate stilul.

* Cu cât e ti o fiin mai cultural ai un stil mai 
inconfundabil.

* Stilul se poate confunda cu autopasti a (stagnare, 
mediocritate, cultur incomplet )

* Stilul se poate confunda cu manierismul (f r
izvor creativ, suficien )

* "Deja vu deja coniu"(ie ire din stil)

*Un artist cu adevarat cult nu le poate confunda,
nu se poate contamina

Despre energie si vitalitate
* Un artist cu cât este mai vital, transmite -

capteaza receptorul.
* Muncind, meditând, informându-te ie i din 

timpul real, timpul pe care il pierzi castigandu-l.
* Nu-mi este proprie redarea pasiv a aspectului 

exterior perceput prin senzoriu, ci o captare a acelei for e
existente mai dincolo de aparen e.

* Pot exprima, de fapt, fluxul care între ine viul, 
vibra ia care rezoneaz cu tot ce exist .

* Cu cât ai o minte mai antrenat , ai o vitalitate 
mai mare.

* Lipsa caracterului monocordic al personalit ii 
mele m fere te de monotonie îmi diversific ritmul 
creator, dar nu m îndep rteaz de mine.

* În momentul crea iei totul se echilibreaz "de la 
sine" dup legile care ne guverneaz i la care avem acces 
într-o mai mare sau mai mic m sur ,

* Singur tatea artistului este o ans în drumul 
c tre sine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leti -
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
 

Carissimi,
Eccoci di nuovo ospiti tra le pagine di questa prestigiosa rivista culturale della Romania. Ringraziamo per l'ospitalità 
concessa, un ponte tra l'Italia e tanti autori che ci seguono con affetto da tutte le parti del mondo. Il gruppo 
"Scriviamo..." è per molti un ambiente familiare dove ogni giorno ci si incontra e si condivide l'amore per la 
scrittura. In punta di piedi diamo onore alla vera signora,  lei si, la poesia. Grazie ancora, un abbraccio caloroso.

Daniela STRACCAMORE

Dragilor,
Ia -

lumii. Grupul Scriviamo… (Scriem

Daniela STRACCAMORE
(Traducerea în l
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POEZIE - TRADUCERI
 

 

 

 
 

L’onda spazza via 
Passeggio in riva al mare
in cerca di qualcosa.
Il sole ormai mi ha bruciato la pelle
e inebriato i sensi.
Guizzi d’acqua invadono il mio corpo
e il pensiero di te mi rinfresca.
Sogni attesi in punta di piedi,
quelli che l’onda…
spazza via all’istante.
Pasquina Filomena 

 

Soarele deja mi-a ars pielea 
i mi-

-au invadat trupul 

acelea care valul 

Pasquina Filomena 

La felicità non è lontana 
 
Guarda quel viso le sue mani
i suoi occhi.
Ascolta le sue parole
e scopri l'infinito!
La felicità non è lontana!
Guardalo con gli occhi della poesia
e scopri brividi di vita
come nelle albe e nei tramonti,
nelle lacrime e nei sorrisi!
Guarda i suoi occhi e le sue labbra
fatte apposta
per dire le parole più belle
quelle che ha appreso
dal mare dall'ebbra primavera
e da questo cielo stellato
sopra di noi.                          
Mapi (Roma)
 
 

Fericirea nu e departe 
 

-i cuvintele

Fericirea nu e departe !
-l cu ochii poeziei

i

cele pe care le-

i de la acest cer înstelat

Mapi (Roma)
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
 
 

 
 

 

Sposa di Ettore 
Il mio cuore
al tuo silente leggio
racconta il fruscio di trame slacciate.
E rievoco stanca l’insolenza di Atena
nel sottrarre estasiata il fulgido Ettore
ai nastri lucenti di
una sposa smarrita.
Furono i canti di una cerva bambina nei boschi 
dormienti
a rendere miele
l’amaro del lutto.
E nulla mi è vanto nell’antico palazzo,
se non il rumore dei suoi passi pesanti…
lame affilate da un incompiuto destino. 
Marta Zirulia 

Mireasa lui Hector 
Inima mea

din frâiele satinate  a
unei mirese pierdute.

a preface în miere

-un destin retezat.
Marta Zirulia 

 
Vi regalo 
un grosso pennello 
per spolverare 
i pensieri negativi.
Vi regalo un abbraccio
che faccia sentire 
la mia presenza 
durante le mie assenze.
Vi regalo un sorriso
per celare le mie lacrime 
non più versate 
ma represse.
Solo l'anima sensibile
raccoglierà a piene mani
questo dono. 
Dono solo per chi 
crede ancora 
nei valori della vita.
Vi regalo tempo,
tempo per vivere 
e non poter morire
invanamente!
(Daniela Straccamore)

 

pentru a spulbera
gândurile negative.

ce-mi v

pentru a-mi ascunde lacrimile 

ci doar reprimate.
Doar un suflet sensibil

acest dar.
Darul doar pentru cine

în valorile vi

i  a nu putea muri

Daniela Straccamore
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POEZIE - TRADUCERI

o 
Il sole bacia la tua pelle,
la brezza sfiora lieve i fianchi.
Un’onda folle si frange sulla roccia
lasciando a riva una gigantesca piovra.
Avviluppata da tentacoli impazziti
scalci, ti dimeni,
senza emettere suono.
La piovra scruta in ogni luogo
violando la tua essenza.
Hai fatto un sogno!
Marea risucchia il mostro marino,
e l’eco del crescente ansimo,
rimbomba intorno e dentro te.
Hai fatto un sogno, sì,
ma sei ben desta.
Fantoccio accartocciato,
il freddo del selciato
penetra nelle ossa,
e le tue cosce, alveo
di un rivolo di te.
Marianeve Casciello 

Ai avut un vis  
Soarele-

Un val nebun se sparge de-

izbituri,  te scuturi 

violându-
Ai avut un vis!
Marea absoarbe monstrul marin

-n tine.
Ai avut un vis, da,

frigul cremenii

i în coapse, albia
prin care te prelingi.
Marianeve Casciello 

 

Illusioni
Volevo essere per te un uragano di emozioni 
un incendio divampante nel cuore,
il profumo della passione ,
la tua notte insonne ,
la tua isola felice
un balsamo sulle tue ferite
una carezza gelosamente conservata nel ricordo
non un intermezzo musicale...
Nadia Pascucci (Viterbo)

Iluzii 

,
mirosul pasiunii, 
noaptea ta de nesomn, 
insula ta de fericire

i nu un interludiu muzical…
Nadia Pascucci 
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
Il gusto rimasto rimane
garante,
in angoli degli occhi
rughe
e in angoli di bocca,
oggi e domani
giorni
diventati accaduto,
qualcosa che passa e rimane ancora
nei toni di rosso sfocato,
non cercare la tracia del mio dolore
colata sulla croce,
su quella che ha indossato il mio corpo
imbalsamato dall’anima.
Cerca il mio sospiro perso nelle piogge,
cerca il mio sorriso arcobaleno
con luce riflessa 
su di noi.
(Rodi Vinau)

   

garant,

riduri
i-

zile 
devenite trecut,

nu-

pe cea care-mi purta trupul

-mi suspinul pierdut printre ploi,
-mi surâsul curcubeu

peste noi.
(Rodi Vinau)
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POEZIE
Cosmin PREDA – Vaslui

 

(Uneori inima mea se ia la întrecere cu secundele,

D
îmi apropie deseori transcendentul…)

 

-a intrat în suflet.
-

tr-un decret divin

a mea fierbinte,

 

s-a-ntins peste corturi ivite din basm,

Ciudata visare a venit ca un val...
-

În inima luncii fantome apar

Într-

 
Octombrie fumuriu
pri
într-
nu-i suflet zglobiu

-n târziu…
Iubirea departe
uitare împarte

adunate pe-o carte.
Drum lung ne desparte…

o p
Vom fi amândoi,
vom fi iar noi doi
în tomnatice ploi.

-
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POEZIE
Nicolae DABIJA – Republica Moldova

INVERS 
spre cer. 

departe.
Ce- -acuma

-
când mi-ai trimis iubirea aceasta
ca pe-o moarte?!

tot mai matern
mai blând,
mai auster;                                                                                                                                                
cu gura mea când caut, setos, buzele ei: 

 

BLESTEM 

–
cum e gelos pe mine Dumnezeu 

când intri- –

Doar eu!

–
n u m a i

a mea.
-n vremea care trece, care vine

pe tine cea cum alta nu-i sub
soare

- t e b l e s t e m -
doar pe mine 

-ai

 

 

ALTA...  
E- -mi-se:
se încâlcesc prin pomi luceferi sferici,

-n ora ce miroase a caise,
prin aer simt trecând biserici;

-aprinse,

copacii care cresc prin paraclise 

Descoperim tot Basarabii nu Americi

drept chei servindu-

... Vara aceasta n-
decât în amintiri de vise bete.

POVESTEA 
NO  
 

ci cu „va fi

în vorbe, în gând...

c

cum visele-

printr-

REFREN 
 
Sunt beat, dar nu de vin. 

- mi- fi

 
-un suspin

-
Sunt beat, dar nu de vin.

 
Sunt beat, dar nu de vin.

 

Sunt beat. Dar nu de vin. 
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POEZIE
–

OBSTACOLE 
 
La o margine de cer                                                                                                                   

Auzeam cum se nasc 
î

întunericul 
La fiece pas...

***
Iubirea-

 

Un timp mai frumos 

La o margine de cer

 
 

lacrimi verzi 

 
Auzeam zgomotul

Pe obrajii amurgului, 

la fiecare pas.
 
Sângele,

tânjea a zbor.
 
Liliecii vânau vise...

 

Timid 
Ca un fluture,

zbura în jurul meu

-
statuie vie.
 

 
î
noaptea ploua peste mine

 

Jocul 
Un copil sunt

-
ce trec prin mine.

-1 arunc.

departe
e noapte...

scriu prima mea 
scrisoarea de amor

 
Oglinda 
s-a spart

chipul meu în mii de cioburi.
 
foc alb în jur, 
un cerc e drumul, 

-nspre cer
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN - Bârlad

                                 

Vocea î
Se î

e apus

Cu lacrimile sale

Acolo într-
El î

a mea

Î
î

Un pas

Acolo unde mi-

Te 

M-

Pe colierul de lacrimi
-

M-

Se deschide luna
Luna spaimelor mele

Sunt aici

, vie

Î la izvor
mi fie dor

Eu plec la cosit de maci
moarte - taci

n câmp unde fluturii

Sä se sacrifice pentru mine

Sunt cea 
Strop de sânge din cuvânt
Î -
Deschide-mi cu ea poarta viselor.

Din oceanul de cuvinte
Cu care te strigam.

- ii te iubesc mi-e dor.

rut voi stoarce timpul

Cerul se umple de maci.
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POEZIE
- Vaslui

 
Ce frumos
Prin cuvinte de demult 

-ntrec cu glasul 
Cu aripile în vânt.

Vor s-
Care-ncet se face lut 

-
-au trecut

Ce frumo s-
Din celestul infinit 

Ele- -ai venit.

Albastru infinit 

-ajung.

Din albastru-n întuneric 

-s singur 
Ia

Mângâindu-
În oglinda din albastru 

-
De lumina unui astru 

Cerul 
O, cerule, cerule! 

Cu ochii mamei te privesc 

-n noapte 

-

Necunoscut 

De 

-
-

Las- -poate 
Te va ajuta la toate 

E blestem, destin sau moarte 

Ci- -

 
Plutesc pe ape de foc 

-

Cer etorul 

Ce m-ascund în vorbele lor 
-aprinde morminte 

 

- -nece în blestem 
-
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POEZIE
–

paradoxuri   
 

-
una rea,

-

Printre-atâtea alte multe
-asculte.

Veste rea
de la ix de nimenea.

Cin' s-

Nu-
 

Love Story

ungher de-mprumut

poem de vândut

celei care-
îl dau ieftin de tot
Ia-l Doam

-poimâine
-o fi -

de mâna aceasta
va mai putea o na ni

 

sunt un civil neinstruit
domn general
încurc dreapta cu stânga

-o parte

dând onor

precum sânt

-

  

-

cât e ziua de mare

din urma mea

cade frânt din picioare

astfel noaptea

cum pot
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POEZIE
Vasile LARCO -

PASTEL    
 

-n sat, 
-n flori albinele,

Sus pe cer e-o ciocârlie,

-
Firavele viorele,

Pentru ochii dragei mele.

Stau copiii ca pe jar,

Dragostele se-

-
Vor zbura pe rând din sat.

Trec romantic rândunele
Peste crestele cochete

Când moderne, când  ascete,

-

-

 

Barza-
-un an.

Totul e superb sub soare,
Armonie-i pe alei,

Ah, de ce n-

-mi place,
Anii buni i- -n sân,

Stai pe loc tu vârsta-a doua
Cu elanul tineresc,
Nu te trece precum roua,

-

Vârsta-

-

MAMA-I  UNA  
 

Cu tine-
i te visez adeseori,

Mi-

-

-

Dereticând prin c

Acolo sfaturi bune-mi dai,
-

Ce calea-
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POEZIE
Corina MATEI GHERMAN –

 

cine sunt
Tu..m-ai construit

-ai dat o misiune
dar...care este...

-mi spui
vin în casa ta Doamne

-mi aflu menirea

din glasul meu

ce.....
cum....
când.....
unde....

poate în maturitatea timpurie....
-mi calea

ce-o mai am de parcurs
oare....voi merge pe drumul cel bun...
poate....nu.......

scara... scara.... ah scara....
poate urca.....
sau poate coborâ.....

-mi drumul

 
 

 
 
 
 

INCERTITUDINE 
Deasupra capului
Stelele timit zâmbete tremurânde

La apus

Pe spinarea lor
Haine negre

Farmecul cerului

Steaua ta
E imposibil...
Din când în când

..

 

va chema gerul
ce-
în albul absolut

....

e totul.....

 
Vocea  ta....
vocea  mea...

la  primul  început.

PROVOCARE 

S-au adunat la start
-au motivat

CASETA    
MEMORIEI 
În caseta  memoriei am închis
tot ce-am luat î

-ai dat-o....
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POEZIE
Marin MOSCU –

 
Ai fost cârmaciul valurilor mele
De iubiri trec
În parfum de tei, în lan de stele,
Inimile noastre bat stingher!

Unde am unit furtuni în zare
-a învinge marea.

Aripi aburinde fâlfâie în geam,
-

-

-
Printre macii care dorm în drum,
Deschid fante-n muguri de iubire,
Din talpa nemuririi iese scrum!

Ai fost cârmaciul visurilor mele,

Pe cerul nostru erau mii de stele –
Acum este fumul focului de ieri!

Închipuirile  
 

 
timpului,

Tu plângi prin lumina ochilor mei,

tui ascunse sub tei.

Bucuria dispare-n cuvinte-nfundate

-a iubirii,
În roua cu rime ies lebede-n cale.

Luna face baie în spume de dor,

- umple întregul
Unde-n nisip se cerne un munte.

Închipuirile ne-
De s-aud lacrimile transfigurând

Am fost lacrima 
 

Când am g

Când am intrat în codrul parfumului de tei.

Cu omul milostiv, c- -un câine,
Când am citit po

Când mi-

- -

Când suferi -
-o aiurea, cu banii,

-

 

S-ascunde-n telefon sau în PC iubirea?
Mesajele se prelungesc în vise?
Hazardul intra-n i

-ntinse?

Tu-

Ne-ascundem în mesajele minunii
ini pe-
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POEZIE
Dorina STOICA – Bârlad

concediu pe facebook 
 
mi-am luat c

- -
de-

.

-

(obiective de vizitat: paginile prietenilor virtuali, 
“les amis des nos amis sont nos amis” &
“les ennemis des nos amis sont nos amis”,

-
-urile 

cele de azi, le-am pus în  bagajul mic, de mân
-

pentru a-

luminoase, 
frumoase. 

-urile prietenilor virtuali,

în acest concediu mi-am propus
-mi cultiv imaginea, 

prelucrând-o în photoshop.

-

pentru a naviga,

iubirea e doar o chestiune de like, 

într-o lume de dincoace de monitor. 
c

-

-

mine. 
sentimentele sunt determinate de o imagine, 
un copac înflorit, inimioare 

trece concediul!

în care eram gata 

like, like, like! 

dum

-

exasperarea ajunge la paroxism, 

Când internetul nu merge este pus la încercare 

sunt momente cumplite

, avatar!

mai exact în Shambala  

printr-

cum altfel ar putea fi 
cruzimea?

-

di

(Din Pâinea lui Bragi – Editura Paralela 45 -2016)
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POEZIE
Mihai Constantin TICU –  

Timp 

Timpul nu
oblema.

Ca to -

Timpul permanent vegheaz i viitor.

Non
Echilibrul ce balan
Dar mai toarn
Peste cei ce se adap

tic
Omul poate fi absent la dezbaterea problemii.
Iar când b
Timpul ia ce se cuvine 

 

inate,

Incandescent, în clocot, debordant,

De toate 

r gândul,

Când apa are clar în limpezime,

 
          

-n gri lucios,            
Glorii care trag în jos.            Vederi largi doar pentru orbi.

      
           
           
           

De-

Cui (?) 
Cine-
Cât eu sunt plecat de-

-e amant sau unchi,

-n frenezie, În idei debusolante, 
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POEZIE
Daniela OATU - Vaslui

Aripa toamnei 

Ruginim tot mai mult în privirile tale…

 

-

-

Ziua-
etul tot mai despletit

Pe-

-

Pe alt horn se-

Cine-

 

Decembrie.

De mâine

sunetul ploii,
-n pene curcubeul…

Tu pleci
-

p
te-ntorci

prinde a-mi zâmbi

ai plecat…
Decembrie…
De mâine 
soarele nu se mai aprinde singur

c-
-mi zgârâie privirea

(a
iscoditoare)
pe luciul clipei
se-

Soarele nu se mai aprinde singur 

-
c- s

Decembrie…
De mâine 

-
s-

-
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POEZIE
– Portimäo, Portugalia

I 
Nici nu sunt, nici nu mai sunt...

într-
dintr-

-
l- hi,

-am fost
doar unchi.

-

prea-hipnotice cuvinte

despre factice morminte,
las

c-am avut, din câte-o noapte,

sirene

nu – adio, nu – un brio,

-nchin la cel ce poate

.

CEI TREI 
s-

- astfel, 

din care un vultur rupe

apoi s-a scris

în gleznele oamenilor,
tulburi,

vidieze pe ea nimeni nu mai vrea,
nu, nu, nu!...

-

                

ABANDON 
 
                             Actorul
 
Într-o zi, ne- -

n- i scena, nici gândul…

Aicea, aproape de scena din inimi,

sfidat-
ridicând cortina pleoapelor grele.

ne-

-
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POEZIE
Petronela Alexa PR CARU –

POEM DE DECEMBRIE 

Decembrie-
S-aud glasuri divine cântând lerui-ler.

La geamuri de veghe stau flori argintii
-n troiene copii.

Când viscolul face-n sat rotocole.

se spun peste noapte,
-

-alene din cetini.

S-
- -n album.

Copac

Decembrie-
S-aud glasuri divine cântând lerui-ler!

POEM PENTRU 
 

 
sunt mândre perle

-n
val turcoaz,
stele aurii
ce-
lacrima
de pe obraz,
raza soarelui

care
-n zori,

în acorduri
de viori,
ce-
adânc în pori...

-
atunci când privesc
spre mine.

CIOBURI 
 
Într- -am privit într-
Când inima din pieptu-

Durerile punându-mi inima în atele.

din gene,

Cu dorul veri-
i-
i- -oi mai privi o vreme,

focuri le voi stinge,
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POEZIE
Cristina CÂMPEANU – 

-
deasupra genunchilor

deoparte
trenul fantomatic
coridoarele reci
uniforma

-
-

s-ar risipi îndoielile
pe-aripa unei libelule?

-

te-
în vârful dealului
s-

-

din vis?
ai alerga cu mine
prin câmpia verde verde?
dac-

ne-

îmi pun flori la urechi

închid ochii

Clipele  

n-are nimeni nevoie de mine

ale cafelei aburinde 
-ntr-

pe scau -
ale ceasului din perete

-

–

- -e de dor...

  
Mi-
încât te- -

-n tine cu toate armele
pân-

-
-ai desface-n ea

cum mi s-
-

-
-ntunecate

încet, unul câte unul
pân-ai urla de durere
pân-

-ai târî ca viermele
-

-a pururi
-

-ai zvârcoli-n chinuri
nici dac-ai arde-n focurile Gheenei
nici dac-

mi-ai cere îndurare
u mi l-ai luat pe tata

-
în fiecare zi, de-

***
Bat clopote-n tainice maluri, zeule Vayu
ca
înmoaie- -

-o!
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POEZIE
Elena Mihalachi –

Ai  tot 
ai luat cu tine
vântul elenist ce aburea peste sânii

-mi zburde peste verde
- în vise tardive

vezi tu

s-

mi-amintesc

nu- de ele

ca o pulbere
sub pleoapa destinului
ard cu o durere

bântuitoare
te-
azi

eternitate
-a lipit

cât mai aproape de timpane…
azi s-au duelat ultimele secunde…

 
Dar m-
mi-

-
de culorile plumbului bacovian -

re

Uite, mi-a venit o idee
Ce-
Tu ai deveni om, iar eu-Poezie!

 
Mâinile tale care m-
S- -
Mi-
Alergând haotic pe gât
Atâtea hieroglife desenate pe corp

-au ridicat
-a oprit

Nici 

Mâinile noastre s-au reunit într-
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POEZIE
Alexandra Mihalache –

 

Ne-
Iar sufletul se-  

Când cerul se-

D -
Un cântec dezrobit de neuitare.

Dar timpul se ascunde-n adieri.
-

.

 
-nseninare

Obscuritatea asta doare,
-amândoi.

-
-

Te-

Iubirea vin

în poeme 

De neguri n

S-a cufundat amurgul în visare,
Iubirea-

-

pot deveni.
mult 

de cele predilect singulare ale istoriei.”

                         Aristotel
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POEZIE
Georgeta Minodora RESTEMAN – Cipru

SUNTEM...  
-

Suflete caste pe altar de fluturi
-n vânt

În toamnele brumate de pe ciuturi,

În ierni pustii - -
-un amurg

-un fir de busuioc,
-

Ca-

Dar pri -i suntem tributari,

barbari
-

În vârf de lance arborând Cuvântul,

Dar vom învinge,- -ajute Sfântul! SE-  
Culeg de pe frunt

Miresme de suflet în scâncet de doruri

Prin jarul de clipe ce mistuie-n ruguri
Timp nemilos într-

Zvârlind cu

-mi târzie
- -

Se-aude cum plânge un mugur în vie.

În zbuciumul crâncen, luptând cu nevoi
- -i în juru- t

Când lupii netrebnici se-
- -
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POEZIE
Ana Maria Gîbu –

-MI  

într-o noapte
folosindu-l pe post de cort

dar  e bine...
mai poate

-am luat cu mine

te-
dansând

rafale de vânt

nu mi- -l înapoiez

a evadat când savuram

l-
de vorbe
aruncate aiurea

-
l-am cârpit cu dragoste
este ca nou

ÎN FIECARE ZI 
sunt alt copac 

alta în suflet de cuvânt

ori de câte ori mama 

desenez povestea în care
nu am întâlnit-o

hise

AM ALT NUME 
cuvintele rostogolite

umbrind pietrele cu aripile lor

de sub fiecare

eram acolo ieri

când m-a adoptat poezia

botezul meu

altui început

creioane colorate
un pix

amare

de mâine scriu iar
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POEZIE
S – Bârlad

 

în lemnul fricii,
în interiorul fricii
din lemn?
Ascet genial

Eu?...  
Eu?...
Eu?...  

 
-un mort

hr

Cine va descînta astfel de vorbe
în pieptul meu peste sute de ani,
în mine cel ce seara s-ar putea

secunde magnetice cu trupul

deasupra unor spasmodi

 
De aici plecam

din brazdele negre, 
berzele negre
poposite din aer
pe aer

berzele negre
înfipte în vaier,
înfipte-
cîinelui vînt
cîinelui sfînt

urlînd, urlînd
mi- -
de lemnul de gînd,
cîinele vînt,
cîinele sfînt
urlînd, urlînd, 

 
Motto:

Dar murim adeseori!”

c,
Dau la cine foc de spic,
Dau la tine, zar în frig.

O, iubito, pe colnic,
Fum de roze-n alambic,
Nu tu, , ci eu, strig

i-

Nimeni nu m

-

Moartea mea s-

 
Edenicul meu suflet, puternicul meu gînd,

-

-or pribegi curînd

Intrînd încet în muzici cu muzici tremurînd

Ce-a
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

Mo ca –  
 

Reporter: Dragi prieteni suntem la prim ria 

30 – 40 ani. 

primar, domnule Serioja ?
Primar: 

primit ieri o 
proiect pentru asfaltarea unui drum. Proiectul este 

Aceasta a
cu ap

R: M apoi de asfaltat?
P: Mai avem un proiect propus de PNDL de 

5.
-o extindere pe 

POIM, (proiectul accesat de ALSACIS: Programul 

million de euro, reprezentând 6.900 de metri de 
canalizare. 

P: Are 5477 de locuitori. Cam 20% sunt 
.
R: Deci,

de 

P: 

administr

De când am primit mandatul am avut numai datorii, 
am fost „primar pe minus”. Nu-

- mai 

Moreni va intra în reabilitare. Un proiect de 

Mai avem în plan un After School. Vom demola aici 

de -

avea de lucru.

P: 
-ar

bune.

-91% 

P: 

P: 

mai bine informat este cel mai puternic.
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REALITATEA  SATULUI   MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

–  
 

Lungani unde se lucreaz

nul Gheorghe 
Pricopie, primarul comunei. Bine v-
primar!

Primar: 

P: 
-

fac, care nu fac.

P: Avem cam 150. Dar la legea 416 sunt în 
jur de 420 de dosare la 6.000 de locuitori

P: 

P: 

pe plus.
P: 

P: 

-am 

R: Cam câte mil
comuna Lungani?

P: 

km.

?
P: 

-
nimic în comuna Lungani”.

P: 

R: Am auzit de ea, este foar
P: 

s-
date exacte.

pentru „Primarul Anului”.
P: 

domnule . Gheorghe Pricopie, 
, primar în Lungani.
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ESEURI
Valeriu LUPU – Vaslui

 
 

                                                                  luc
 

a. Acestui gest, pornit dintr-

-am 
- -

stotel, care spunea

-

complexita

zisei energii vitale, care pun -o

va spune 

unsul la 

-a insuflat 

-se la 

- -

frumoa

a creat- – spune 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos – -

-

este un dar. 

duce mai departe tot ceea ce am primit noi mai scump, 

spune Albert Einstein, ceea ce poate 
-l avem noi 

cel 

Dumnezeu. 
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„

”
Dalai Lama

-

mi-

-
-

- -
Cine 

-

-o

caractere, societatea poate 

buc

oficiale peste 22 milioane de avorturi, exact cât 

an. 

românesc”
Eminescu acum mai

Bisericii noastre afirma de curând. ”

pentru popo - -i sprijinim pe tinerii 
- -i

educe”.

cum 
spune poetul. 

roditori.

 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 54 

 

ESEURI
Doina TOMA –

 
 

-

n

-o

flori ce-i re

o
parfumul inedit.

Au primit nume diverse conform cu reprezentarea 

- o

e viorii 

to

ofere privirilor ce-

-
-te pentru 

o
în toate.

-ar 
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ESEURI
Zoltan TERNER

 

 
 

-

Nici o 

dintr-o idee mare, volume ultime ale unui roman, capitole nescrise de carte încep

silindu- Într-un 

ceea ce este, este. Zice: asta- -i
Zehu ze !

-

înt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEAM CU TIMPUL...                                                      Elena MÂNDRU -

-mi culege clipele una câte una.

-l adulmec..
Doar urletele câinilor vagabonzi

e.
M- -mi privesc ochii

Intrat în oasele obosite de frica de dincolo ...
-

Dreptul de libertate a vederii .
Întotdeauna m-am întrebat ce este Timpul

Poate cu timpul ...poate cu timpul....

SCRIU... 

-mi înmoi gândurile în cerneala

iubirea cu nefericirea,zâmbetul cu urletul ,

- -mi
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Cornelia URSU –

 -  

inginerului nu se întâm

în companii private se supun m

Etica (termen ethos – obicei, 

Morala (cuvânt 
mores – obicei, fire, caracter) include  

totalitatea normelor, principiilor, regulilor, idealurilor, etc.,  

se 

profesional, iar prin 

obiectul de studiu al eticii.
(din grecescul deont (os)-

– totalitatea normelor 
etice necesare în exercitarea unei profesiuni pentru 
îndeplinir

acestora a fost acela de a proteja fiecare individ al 
ia (familie, 

-

-
majoritate;

-

-au 

cu norme de 

norme au stat întotdeauna valorile promovate în diferite 

Ace

Au fost astfel constituite o multitudine de perechi 
valoare –

sistemul de interese promovat la un moment dat. Din 
multitudinea acestor perechi s-a desprins o categorie aparte 

sfera moralei. Natura acestei sfe

valori, norme, atitudini

-

trument de evaluare, un 

le culturale 
pot juca un rol în acest context. 

Proiectele etice care construiesc pe ideea unei 
– cadru 

rimit la 
normalitate.
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În lucrarea sa "Etica I. Spielmann
faptul "etica este pentru membrii

noastre. Dar este totdeauna concret.
Fiecare profesiune o serie de probleme etice
particulare, care trebuie abordate rezolvate în spiritul
moralei". Astfel, ca a eticii, este
etica muncii, al domeniu este morala muncii. Raportul
dintre de a muncii cea de
prima având o mai ultima fiind atunci
când este de denumirea profesiunii la care se
se poate exemplifica cu "etica profesiunii medicale" ca
sinonim cu "deontologia Astfel, în profesiunea

un cod deontologic, o care se
de normele morale comportamentale ale celor ce

îngrijesc bolnavii. Se frecvent
de datorie sau ceea ce
îndatorirea unui om de oameni, de societate,
de implicând datoriei, nevoile

ale individului, nevoile morale care-l pe
individ. În formarea conduitei morale e nevoie de trei factori

anume:
1. factorul intelectual, pe baza acestuia formându-se

2. factorul afectiv, necesar pentru formarea
convingerilor morale;

3. factorul volitiv, important în formarea
comportamentului moral prin

Vorbind de etica deontologia profesiei medicale a
anilor 2000, nu putem face o delimitare a ceea ce a
însemnat aceasta profesie cu zeci de ani în ceea ce
trebuie însemne de acum înainte. cum cele mai multe
norme morale, în ceea ce priv interumane, au

într-o oarecare apropiate celor din cele mai
vechi timpuri (respectul de semeni) în profesia

îngrijirile acordate semenilor trebuie
reprezinte un interes primordial.

Principiile de 

-
deontologice, 
tratamentului medical;

etico-deontologice stabilite între personalul 

-

medical la toate nivelurile; 
6. Respectarea principiilor etico-morale în domeniul 

Etica ingineriei include în mod obligatoriu standarde 

a acestea se 

integritate) ce conduc la un set de standarde de comportament 

-
elaborat de National 

1. principii fundamentale
2. reguli practice

ilor. Inginerii 

v în 

AGIR:

t.

prestigiului de inginer prin:
-
-

- ilor, 

5. respectare drept
ale altor persoane sau firme.

Într-

profesi
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Teodor PRACSIU-Vaslui

 

 
Un distins confrate, 

Gruia 
Novac, director al revistei 

Baaadul literar,

ocup de problemele 

scriu un articol cu 

Implicarea sau 
n

obed

-a spus 

Guvernul. 

Lege nr. 1/2011,

-
depolitizarea 

gan 

-un
guvern 

-

înainte de a se prezenta la concursul pentru ocuparea 
politicul 

benefic

politicul 
malefic

local.

– pe 
locuitor, nivel de salarizare, standarde de civil
acest dat obiectiv

-

într-o

-

edificarea unui 
oric .

României educate.

contextul social-cu
-o de mai multe ori, 

-
economico-social-cultural. Ar fi o ut

-
multiple.

Dintr-
depinde, într-



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 59 

 

de 

-
cazul distinct de inconformism didactic al unei profesoare 

paginile 

este cool

oficiale socotite osificate, vetuste. Acestor fani de ocazie le-

lege -rea, cum este, trebuie 
–

– este aceea de a nu preda materia 

-o interlocutor, i-

-
cerc de , sau un cenaclu literar, ori un 

club de dezbateri

(1521), trecând prin 
Homer, epopeile indiene Ramayana Mahabharata,

-

menite doar s

-

asaltul insidios al factorilor extra-
celularul conectat la Internet, strada ca topos adesea malefic, 

-
-a dreptul pornografice, mesageria 

tinere ce-

de comentarii semidocte, emfatice, mincinoase, realizând o 

emisiuni de rating spectaculos precum „Schimb de mame”, 

promovând un verbiaj incontinent, redundant, obositor. Ori 

nuri ce-

super-

-
-

otbalul 

l juvenil. Televizorul, celularul, 

lizarea 

Întorcându-

eisme” ale 
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 Theodor-George CALCAN –
 

 
Profesional vorbind, Jacques Mazeau este un 

estrit firele unei 

persona

celui de-

realist. Romanul de care 

„Întoarcerea lui Jean”

celorlalte romane ale lui 
Jacques Mazeau: 
„Ferma din vale”
(1985), „Demascarea”
(1986), „Infernul 

” (1988), toate 
aceste romane transpuse 

pasionat al acestui 
autor, care este 

„Întoarcerea lui Jean” a fost ecranizat cu mare succes, în 
regia lui Serge Meynard, în anul 1996, sub titlul „Secretul 
Iuliei

Occident.  

la o 

trecutului, cu turpitudinea, oportunismul, demagogia, vicisi-

-

„Întoarcerea lui Jean

o înmormântare 

-

-a

-se 

circ

toate i se pot opun

-un

–
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întreprind – partea de 
umanitate.

ru
-

Sentimentul

Întoarcerea lui Jean” e un roman bine 
bine tradus. Leone, fiica Juliei din prima 

– –

asemenea ca rezultat un copil nelegitim, Pierre...

fam

Întoarcerea lui Jean” e un 

-

sine a acestui roman. 

-

redarea unei atmosfere de facto create în jurul stilului celui 

s Mazeau, considerându-
-

ez între 

din Grupul „ –
Universitatea „Vasile Alecsandri coordonat de 

-o studiere 

univers al scriitorului propus pentru traducere. Astfel avem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Auguste Renoir - Dance at Bougival
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Dorina STOICA – Bârlad

 
 

“ ” - Gabriela Ana Balan – colec ia Regal a editurii Art Creativ – 2016

De fiecare data când citesc o carte a unui autor pe 

Pe Gabriela Ana Balan o citesc de câtiva ani prin 
-

nu ratez nici un poem de-

î
. Îmi 

place tot ce scrie. Acesta este motivul pentru 
care m-am bucurat atunci când m- -i
prezint cartea. 

cuvâ

Reinventându-

mod – de a fi.” (DM).

ale la lumea cuvântului dar 
. “Cu aripi de arhanghel, m-am 

.ori

-o carte.”( Ana cu lacrimi de regin

-

În poemul  “
volumului, aflat
din România zilelor noast
râzând (e un râsu-
lumi întregi dar mai ales doamnei cu coasa, moartea 

“Râzând am învins! S -am 
”

finalul poemului , “Hei,  noi nu murim c

”
“ … poeta se întoarce 

-ntorc prin locuri 
unde am mai fost – -
recunosc- Spulber în jur un pumn de praf din rai”( Poate 

m

numele 
„Arena” poem tragic, moralizator.” Va fi o lup

–
promisiuni/ În final am învins”.

ce a fost în voga prin anii optzeci dar care este 

pentru fiecare om în parte si pentru societate în 
general.  Remarcabile sunt expresii poetice 
precum“ 
“poeziei i-

“iedera dezn
nori” “La

” sau “
-a scos pantoful cu toc/ A urcat în metrou 

-a pus pantoful la loc”( ). 
“poate 
mai prostu ”(Poate).

Pe alocuri poeta este eteric

ica sa, 
Denisa Balan) este un poem emotionant, despre copii, 

Vino 

/ ( Scrisoare pentru
Valentino).

Dup ce am terminat de citit poezia din volumul 

-o dulce reverie, despre poezie în general. Poate nu 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 63 

 

-
poem scris de - Martin Heidegger:

/ -a apropiat/
privit/ 
o femeie/ 

/ Doi 

mai atent/ mai 

nt 
Dar leul 

-a privit/ -

-
Mâhnit,/ poetul s-a aplecat,/ a ridicat punctul, si l-

-

dar  mai 

-

 

 
 
 

 

ntat-o ca pe miezul de pâine
Da, am trudit cu mare drag
În ograda Limbii române.

Vreau sa impart cu voi

-
decât celelalte.

Cu vorbe goale

.
Atunci când plâng eu – mi-a spus

Dar când râd eu plâng dracii în iad,

Dulce a Limbii române, în poemele mele culeg cuvinte
-a venit rândul

Curat precum mi-e gândul.

Gabriela Ana BALAN
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–

M – AUSCHWITZ!” 

-

                                                                                                                          Silviu Goran

La 27 ianuarie 2017 

nazist de exterminare de la 
Auschwitz-

de persoane de alte 

evreilor în camerele de gazare de la Birkenau.

victimelor Holoc

a 72-

milioanelo

a istorie

mijloace, 

României

Holocaust. 
Cunoscutul istoric, profesorul dr Carol Iancu, de 

Române, a publicat, sub pseudonimul Tristan Janco, o 
-

În poemul „Memoria 
Auschwitzului”, din care 
redau un fragment, autorul 

ale Holocaustului, cea mai 

omenirii:
„...Munte de numere tatuate /

/ Memoria Auschwitzului.”
Poetul Tristan Janco î

Acolo unde gropile n- tele nu 

în  perioada 
august 2007 - august 2009, memoriei adolescentei Eva 
Heyman (1931-
octombrie 1944.

Prezentând câteva date biografice ale Evei autorul 

sosit mo

onoarea de a iubi, cu dedicare!”
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ani care s- -au luat bicicleta, 

-

-i iluziile...Agnes Zsolt, 
-a sinucis în 

anul 1948 nemaiputând rezista amintirilor inimaginabile din 
- -

Uluit de negarea, 
lumea de 

printre acele victime 
nevinovate. 

„Au înaintat 
decenii, au fost bombardiere, 
/ Au zburat formule chimice 

lumine

–un argument: / 

Zidit de florile 
gratitudinii!” 

Eva scrie în jurnalul ei: „Eu întotdeauna plâng când 

considerând-
mbol 

Cunoscând-o pe Eva Heyman prin jurnalul ei pe 
care l-a citit cu mult i

-a cerceta un singur 
cuvânt: /Eva ... / Eva –

vorbim despre Holocaust, vorbim despre cele mai odioase 

-
ralitate, 

degradare, dezumanizare, animalizare, demonizare, masacru, 
genocid, exterminare, antisemitism, xenofobie ...”

-a

energiile numai înspre lucrurile pozitive, pentru a putea evita 

/ ce-

-

acum muzeu, “care se constituie într-un document tragic al 
barbariei hitlerite de la Auschwitz (Oswiecim-în limba 

-
chinuitoare”

sive din 

-

iar timpul necesar pentru uciderea acestora era de cca. 30 
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de aur, iar cadavrele erau arse în crematorii sau aruncate într-
eea ce mi-

-
Ultimul moment al vizitei –

reculegerii, în care se aflau expuse drapelele îndoliate ale 

Marti -

–Auschwitz!” „Auschwitz-

-

/ Aici florile au
–

timpul s-

martiri. / Aici versul n
-atunci mereu curg 

–
- – - -o

articolului meu, cu adânc respect pentru autor, ec. Ioan 
ere 

pentru semeni a scris impresionantele versuri citate anterior. 

Gabriela Cucinschi – Fii fericit
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Cornel GALBEN-

 
 

locul 

ia totul de-

a fost „printre
-

dincolo“. Privindu-s

mi-e limitat / la portul crucii / de-
-n lacrima aproapelui. 

//
coastelor –
umbra între palme de înger, / la plecare voi 

ultimul timp / în chip de emigrant ), 

- plus-
minus, minus-plus -a atins 
menirea.

Ar prefera, tocmai de aceea, ca oglinjoara s-o arate 
- l...“, 

Cu ochiul „neostoi

-mi 
-

fiind, tandemul eu-

„r -se.

de- -
vârful pantofului, tot lui i-ar spune, cu inima 

carnal / navighez / pe fus orar, / nu 

-

strânge de gât androginul (L-am izbit atât de 
tare / de peretele sticlos al gândului / încât 
te-

), 
-

Când scriu / sunt asemeni unei femei 
în durerile facerii -

- / de-

-l transforme pe Dumnezeu în 
iubit (

-

-n

-nfige / 

cuvânt, strofele  – poezie, poezia – carte, îndemnându-
(Editura Art Book, 

-
-o propulseze.
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– Bârlad

CENTENAR – HORIA STAMATIN (1917-2017) 
 

 
Motto: 

aceasta ne-

                                                                                                                                                    (Horia Stamatin - ,,Introducere”)

Din c -un
accentuat imbold umanist, dintr-

–

rom
2003 la Editura Tiparul 

impr

tuturor vicisitudinilor pentru a impune, definitiv dar 
perfectibil, 
tuturor satelor ce-
veacul al XX-

stil (voce

Astfel 
încît, dintr-

ercetare din partea 

istorii a României!
-o chiar imediat 

-
-mi erau 

Poiana Cucului).
A doua cetire, cea care m- scriu 

-o cu 
pixul, prin sublinierea tuturor valorilor interesante, cu 

, Horia Stamatin 
-

propriului Eu, ca un scriitor, ceea ce-
.

cronicari, strecurînd variate valori stilistice, de 

întuneric”, pe mai multe secole (din preistorie, epoca 
pietrei, epoca metalelor, perioada daco-

-XIV, XV-XVI, XVII-XVIII, 

Expresia literar-

eminesciene, blagiene, sadoveniene

nostru:  ,,De pe promontoriul de la nord de satul 

vinte de 
alint”.

Consemnarea unor legende de întemeiere a 

evocare -l preia de la localnicii 
-l materializeze frumos cu pana cea 
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–
hupca dealului –

înrudit cu familia noa

[–
-

-a retras, tot în p

Bîrjoana s-au retras peste deal în satul Bîrjoveni de azi 

are ar fi murit aici”.
-1758) au bîntuit 

un zugrav (vechi icon

-

peste tot cuprinsul, doar 

îi 

-
de Sf. Maria, 15 august 1995”.  Ecouri nostalgice 
plutesc acum, fermecate dureros, cu accente din 
suspinul ruinurilor -a întins peste voi 

unui popor”. Un poem inta

neamului nostru surprins într-o vale a amintirii 
imortalizarea unor oameni prin 

transferul numelui lor în toponimie
-

la cot, cu 
mama pe locul numit ,,Pe lac”. (Unde atunci mai 

-ntr-

numele topic Lacul Jelieci -

toponimicul Lacul Jeleci e înlocuit cu n. topic simplu, 
Pe lac , situat la 1 km nord-

Cu ochi aten

cu parfum de busuioc medieval. De un pitoresc  

,,Velicico Costin, vornicul, care în 1692, este învinuit 
d mîndea 

-l

numai de nunta boierului 
-

,,
41-

–
, o 

enciclopedie de care se va

Stamatin, slujind, din veac în alt veac, un cult al 
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Mihai MIRON – Bucu  
 

 

POEZII

- cu 
scuzele de rigoare -

intersectat de valori estetice diverse, venite din varii 
laturi ale artei .

„Mi-

ze de soare
De ziua Mariei cea Mare .”

-

balet de la Österreichisches 
Ballettzentrum der Gesellschaft füt 
Musiktheater (Centrul de balet al 

Austria)
balet la Koenigstein în colaborare cu  

cetatea din Koenigstein, bucurându-se
de colabora-tori celebri: coregraful 
Mark Jermolov, pictorul Corneliu 

,
cu scopul de a promova tinere talente din fostele state 

workshop-uri.
Luiza Teodorescu, mare amatoare de poezie 

-a

-
pentru dânsa .

Universul tematic al culegerii nu este foarte 

„ -
-

-l dai ,

Sfios ca florile de ma .” 
Cultura autoarei -

„Nuferii albi ai lui 
Monet

Nuferii albi ai lui Monet

În calote verzi înfloresc,

Lacuri cu mâlul pe fund

Ce o vezi explodând
În subtilul transfer 
Intuit de Baudelaire.”
Sau cu umor fin ca în 

poezia 
absint:

Paul îi spune lui Lautrec:
- -

- -nec...”
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”

-ne Doamne !
Pe cruce Crist

Zâmbet curat
În argint încrustat.
Putere Dumnezeias

-
,

Lacrimi ne curg pe icoane, 
-ne Doamne!”

Eminescu ...

”Verde stejar din codru
Verde stejar din codru
De brazi înconjurat

În jur s-au adunat .

-l atingi
Dar sugrumat, cu timpul,
Încet, încet, te stingi.”

-

”În mare

-n soare ,

Mijloc alb de floare .

Altei muritoare.”
Ploaia rece în balan

alchimia autoarei :

”

-
Inele albe ies pe horn,

Se- ,

Koenigstein :

:

”Tainic într-
Tainic într-
Am priponit iubirea de o floare
S-
S-
Petalele le-am mângâiat,

respecte ceea ce scrie în :

-

-
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Ion N. OPREA –
 

Portrete-portrete, 
-

 
-  

 
„

2016, pre

despre care se scrie în paginile primelor 

denumirea rubricii din 

Israel unde-

adunate în carte.
Spun, ne 

-a

cultural-literare de la 
primul volum, „Strâmba”, 

care a primit mai multe 
premii  literare în Israel,- Premiul Groper, Premiul 
A.S.I.L.R.  pentru roman,  -

pozitive. 

mem

–
Sergiu Brandea –
Codreanu”  din B
dragi pe care le-

-

M-am b

tari ale prozatorului, mai întâi arta portretului care pune în 

eg  Leibovici Bernard, care 
-am 

cunoscut, nu-

-

-a scris, majoritatea capodopere.a scris nu 
pentru c -

- - -a
consemnat aducându- -ne 

literar,  pe autor -a

Raicu, nu te- -ar 

De

-
-i completez 

portretul cum i  l- ut el: „...L-

nu în ultimul rând,pentru modestia sa.
-l

înconjurau, iar unii i-

-a mai fost posibil, 
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când s- -
se limite, a intervenit revolta.

Unii au denumit-
de protest, primii, nesocotind  con

-
constituie  faima literaturii române. De aceea îl iubim pe 

În noiembrie 2006,într-

lui Bernard Leibovici, numit în ultimii lui cincizeci de ani de 
– critic literar, despre care 

cel mai important critic liter

Laurian- -
-

„case 22983”.

-a
-am spus-o lui când m-

- -a datat 
-

textelor: „...Eram elevi la Colegiu 

-unul din eseurile sale, 
s-a purtat altfel cu dânsul. Cu Mastacan ne-am pomenit într-

-un institut de cercetare din 

Era sc

se purta mizerabil, antisemitismul îl avea în sânge, pe 
-i putea g

De altfel s-
-a concediat în mijlocul anului 

-l
-a întors de 

Vestitul Colegiu Codreanu din Bârlad, unde au 

ntul întâi la o 

-

Despre 
Radu Ciobanu, membru al USR, în „Dialog peste atlantic”, 

-
123, cu Peter Freund, într-

omnia sa: „S-a ocupat 

-se la 
Paris, unde a murit în anul trecut. A fost un om  de mare 

cuvântul timiditate. Un mare timid. Pe la începutul anilor 80, 

-
-l

- -ul inaugural 

mea n-

Mircea Dinescu l-
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-

rânduri. A acceptat în fine, dar era evident un mare chin 
pentru el, apoi s-a retras imediat cât mai în spatele celor ce 

-

Comparând spusele celor doi autori despre 
timiditatea lui Lucian Raicu, ca cel care l-am cunoscut, colegi 

Raicu” 

-i

Jurnalul 
en miettes cu Eugene Ionesco sau cartea 
din Paris, parte din eseurile pe care le-a expus la Radio Paris, 

Radu Ciobanu/Peter Freund n-
Practica 

e
.

Amintindu-

deoarece i-am verificat – volens, nolens – validitatea prin 

de indivizi ori de popoare. E o constatare care întotdeauna m-
-

superioare, indefinisabile”.

Brandea –
-

- -

iei sale”.

probând în felul meu,” cea de-a doua dimensiune care 

Sergiu Brandea este

tul ne spune 
multe!... 

Coperta – Adi Cristi; redactor de carte – Ana 
Parteni; tehnoredactor –Rosentzveig Adrian.

Heinrich pentru ajutorul dat (autorului) la editarea 
prezentului volum”, Sergiu Brandea.

 
 
 

 

Gabriela Cucinschi –
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COMENTARII POLITICE
– Geneva

 azi  
 

ambele maluri ale Atlanticului, 

Europa, mai ales de Vest, cu 

nologia specifice discursului 
politic, administrativ, social, cel al 

Political
corectness sau Politically correct,
Politische Korrektheit, Correctitude politique 
sau politiquement correct

, (sau mediatico-

parte, ”neoliberalismul Reagan -

responsabil a

consens antiliberal, egalitarist, antiglobalizare, adept al unui 
asistanat social exagerat ducând la falimentarea economiei, 

fiecare fiind contrariul celeilalte. 

idente 

princ
termen de lemn

importante a
europene. 

( cratic al 

cu forma, în vreme ce la pensée unique - ai 

picioare, le politiquement correct (corectitudinea 

ideologie 
, de 

Totul a început în Statele Unite în a dou
secolului XIX. Termenul Political Correctness avea menirea 

mi
avantajate activ, nu numai pe plan verbal: femeile (de fapt 
majoritare, dar oprimate de ”sexul tare”, afro-americanii 

neoliberale, termen care a înlocuit pe cel, cam demodat, de 

”normali”, prin limbajul utilizat. Negru, poponar,  pederast, 

multe altele, erau cuvinte care trebuiau eliminate din limbaj, 
n originile 

ntre 

pozitiv. Într-
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sociale afe
Français de souche, cum sunt 

Termenul Correctitude politique 
î termenul               

pariziene. Michel Foucault, cunoscutul filozof marxist, 

» (Quinzaine littéraire, mars 
1968). -a instalat noua 

ci sunt edulcorate, eufemizate, subevaluate, de fapt golite de 
:

ilitate, orb: deviant de la 
minge:

bordel: salon de masaj, criminalitate:
insecuritate, criminal: delincvent :
a se droga: diversitate, 
clandestini: „ ” etc. 

Cei care au apucat anii comunismului nu pot uita 

le 

ce-

Televiziunii Române, am cunoscut din plin cenzura din presa 

Mi s-a refuzat titlul unui reportaj 
-l

intitulasem „

scosese cuvântul „
într-un text perfect 

scr
Urma fraza care definea perfect 

se nume

ori din conformism. Când este nevoie devine nu numai 

spus, al prigoanei practicate împotriva intelectualilor, 

eapta, de 

de-

T

                  Le politiquement correct,

ursitoare sunt grosso modo
oca 

american, apropiindu- limba de 
lemn . Exegeza conceptului se 

limba de lemn

-
continua prozelitismul.

Da

care o
                -l scoate de la alegerile 

Statelor Unite, Donald Trump, nu sunt altceva efectele 

argumente greu de ignorat. Viitorul corectitudinii politice, 
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU – Bucure

 
ISTORIOARE DIN EUROPA DE AZI 

 
Fantomele care bântuie 

Europa sunt mai numeroase decât 

fabuloase, în interes de serviciu,
pe tot globul. S-

-droguri  pe care le spun 
tuturor, prin mijloacele soft ale 

ininteligibile, lumi ireale, 

-
precarele lor mijloace de-

-o

(înaintea de a o defini plauzibil) 

spatele te miri cui! Peste tabula rasa
se va instala domnia lor!  

-
ajutându- - dar mai ales de 

Manifest uropa 

-criminali 
ai lui Lenin,  visându-se cuceritori-jefuitori ai Planetei, prin 
apl

-au 

speciei, în schimb, doar o 

-valoare ai unor 
-

-au ivit!

tind la calitatea 
!

-
neoliberale, ecologiste, democrat-

,
cor

- ca pe vremea lui Lenin 
-

-

-droguri, ca en

du-
schimonosindu- - (la 
început!) - -

-
- -

-a luat dnei Marine Le Pen, 
eurodeputat, liderul unui partid cu 30% din sufragii, în 

-
. –

revelator!

nevoie 

care- -n

.
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aprofunda
-

semi-

fantezii declarate drepturi! 
-

n de la cei care, cândva, 
-

n- sapiens -
Uniunea 

-politic 

- nu din postura

fideli. 

articolul 3 - -
aplicat au rebours de ONU sau de statele iubitoare de pace, 
care restabilesc - -

cândva independente, a fost de votul dictatorilor 
-

im care 

popoarelor care-

constituient

-
fidelitatea, generozitatea, respectul merit
patriotismul (de curând evocat într-un articol scris cu mâna 

-de 
altfel- filosof român contemporan). Ansamblul  

mora

specia (Homo) sapiens .

- - -

cupiditatea

– -

-ar putea 
relata, 

izvoare de legi? Noi credem c
- în 

pofida ideologiilor obraznice, totalitare. 

sau elemente inadecvate ale gândirii, care se doresc valori 
cu suport moral, 

-a construit: 
- ilegali 

.. Fel de fel 
ilegalul,

-
placid, candid-

- datoria... 

-i vor proiecta
plus, pot î

- vor sânge, va curge sânge (Radio 

închisoare, mâncarea de cea din 
spitale! Delapidatori a milioane de euro primesc gratuit 

se 
... Iar când omul este norvegianul 

uluitoa condamnarea - circa 2o 
de ani (aproximativ 3 luni pentru moartea unui om!); apoi: 

negru pe alb 

-
-

care -a batjocorit statutul 

sau Nisa, sau Berlin, sau în Olanda avionului doborât la 
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k ...   în timp ce oameni nevinov
Charon, peste Acheron, fluviul lui Hades, ca victime ale 

va 

vocabularelor corecte, folosite (la fel ca în
Ferma animalelor) 
chef, , stilist rom,
pe un academician, tâmpit -o dl.
Manolescu-

-
limbajul , oameni care-
timp pentru a face bine în jur, ci indivizi 

complet 

- -o
- mercenari! N

absolut 
-

- Când 

-
-

-
la atac cu p

- - în 

-

aprinde  o lumânare! Conducerea lumii nu

sloganul: 
p ! L- -au ales 

dezvolte ,,în mai multe viteze!,,
Sunt numeroase duhurile stârnite, care trebuie 

-
-

ai lor, ca-n George 
Orwell). Într- (?) 
- mai ales -

-

Belafonte, sau Marcelo Vieira, sau Barak Obama, regina 

pe medicul arab Raed Arafat... Pentru a 

King, R.Kypling, Budhha (Siddharta  Gautama). Nelson 
Mandela, Pandit Nehru, Indira Ghandi, Maica Tereza, 

-ar putea 
-are nevoie de 

drepturi ciudate,

Bunul- Drepturile omului (sau poate 
te – - Este 

-

lor.... -
drepturi! 

(
Pe

cu opinii adeseori halucinante, aflate în diferite faze de 

e de bun-

problemelor  Uniuni Europene, discutate în aceste rânduri,
este treaba politicienilor, a filosofilor, a viitorilor 

bagajul geneti

interiorul unui stat  (când el este benefic numai la nivel 

modelul imperiului austro-ungar

printr-

-a dreptul 

principate, diferite modele de republici... Problema 
-

Moulin 
Rouge!) se va omogeniza moralitatea, cea care cere timp 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 80 

 

puternic consolidat,  în care actele de banditism de stat  sau 

afecta, în nici un fel, drepturile omului -mai ales în 

vele 

-

NATO  este sufi

-

petrecute pe semi-datorie! Pentru o 

coordonatoare...

tut

treaba
Per aspera ad Uniunea 

Nicolae Grigorescu – Convoi de prizonieri turci
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COMENTARII POLITICE
Valeriu LUPU – Vaslui

- 
spirituale 

(I) 
 

”Cucerit
                                                                          lumea globaliza

                                                                       
                                                                           cultural 

                                                                 
George Ritzer

Introducere: Globalizarea a devenit o realitate a 

proces de transformare a omenirii într-o unitate la scara 

teritorii dobândite prin mijloacele specifice timpului, de 

-i în lume 

În timpurile moderne, vectorul principal al 

teriale, ca rezultat al culturii practice generate 

posibilitatea de a realiza în exces bunuri materiale menite 
-

necesitate dezvoltarea com

statelor.
Dincolo de rezultatele progresului tehnologic în 

va impune cu necesitate dezvoltarea infrastructurii în 

aspecte care au devenit extrem de facil

e
spirituale. Toate acestea conduc la un anumit grad de 

valori de la care omul modern nu se mai poate sustrage. 
Globalizarea devine astfel un proces de integrare 

transforma globalizarea într-

-
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zolve în primul rând marile 

progres.

Dimensiunile globalizarii

dincolo de limitele ei, atâta

u

pentru individ si societate. Vom încerca, prin urmare, o 

: de departe este cea mai 

cucerir
comercial. 

(ASEAN), sau 

Prin urmare bumul economic pe care l-
-lea, 

-             
al XX- care o 

sociale care i-au urmat îndeaproape.

: Comuniunea e

-au situat libera 

fapt ce trebuie subliniat. 

:
-

i

toate nivelele. Între re

rile în cadrul biosferei 

Aici un rol deosebit l-
supraterane. Exemplul 

dioxidului de 

omune aplicate pe zone 

-

.

-lea, era pe 
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-o
-

 
: Caracterul extensiv al 

dep

ecologic. S-

abordarea unor probleme comune locuitorilor planetei, 

încerce rezolvarea acestor probleme prin aplicarea unor 

S-a ajun

-

-ar putea ca 

:

vilizat, cu riscurile 
ecologice prezentate mai sus, impactul asupra culturilor 

lturale, 
-a dovedit un obstacol de 

netrecut. 

Europei, ziua 

Americanizarea culturii mondiale, un alt exemplu, 

unui popor. A

lului trecut. Este un 

-

Desigur întrebarea care se pune este, de ce 

manifestare socio-

într-

-

, se constituie, 
-

când se 

enclavizarea i-
magrebian

care o compun.
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 Dorel SCHOR – Natanyah (Israel)

 

 

- Ai auzit ultima noutate de la noi 
din bloc? Amalia, englezoaica de la patru, 

-
-

copiii? Are doi copii mici.
-

-o

-

-
-i-se printre 

picioare.
-

angajat-o pe fiica doamnei Biton, marocanca de la opt. Fata

-
-

fabrica de bere?
-

-
-

argentiniencei mai mult decât pentru echipa de handbal a 
marocancei!

-
-

-

-
-

- -

pe jos...
-

se poate servi singur?!
- -am spus de la 

-a luat serviciu? 
A angajat-o Lia!
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RIDENTEM DICERE VERUM !
Carmen Antoaneta MARCEAN –

FABULA NAIVELOR 
 

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

i-
Care-
Escapade cu motive

Când s-a împlinit sorocul,

Unde s-a jucat cu focul.

Geaba alergau de zor

La motanul furnizor
De iubire-n ghilimele,

-au pomenit
i- -n poale,

-

Ca ,

Primul pas e la altar!
i apoi povestioare

Cu iubiri nemuritoare.

                                                                       
 

-a votat 
S-au unit în sindicate

-
Unul pentru orice crâng.

-au pornit 
Pe- Un vulpoi, cu pântec gras, 

A venit c-o rezolvare: 
Dar de- Câte-un ou, dar mult mai mare. 
S-a iscat o dandana 
Printre cele dobitoace: 

Se dezbate, se propune, -
Dar ideile nu-s bune. Iar în locul lor, abil, 

esteze câte-
Au nevoie-
De ceva suplimentare 

Auzind de-
i- Au pornit cu toate-

(O! Idee -
-
- -n cap. 
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RIDENTEM DICERE VERUM !
Mihai Batog BUJENI –

 
 

în casele oamenilor cu ceva 
temperaturi de peste treizeci de 

televiziuni. Pseudo-meteorologii 

Imediat, reporterii de teren, 

(of course!)…

-
-a mai pomenit nici pe vremea 

(tot 
-

b -
Sus-

l, iar pâinea se va distribui precum 

Desigur, nu chiar acestea sunt cuvintele lor, dar sensul este 
foarte clar: Huo, guvernul!

-i-aici, din nou, guvernul nu face 
nimic!

a încuraja cultivarea smochinelor, a 

Spre

Deci, a

ca
Spusele lor sunt imediat confirmate de realitate, 

victime colaterale, deci complet neinteresante.
Prin urmare, acu

-avea ochelarii de 
-

-

e

babe cu basmaua-

pot

gunoiul d
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uneori!   

trecerea de u

octogenari se d

hilibrului ecologic.    

Pe micile ecrane apar din nou figurile îndoliate ale 
pr

-

c

-

-
potopul? Alea care ne-

-

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sincer, nu prea-mi place iarna, e cam frig
Nasu-mi curge, la troiene dau mereu

Nici nu pot, precum un câine, sta covrig,

-nfig 
-l strig: 

La- -aia, mare iau

Cald e-
-n în cap. Uit ce-

- -
Mihai Batog-

SONETUL PLOII 

Iar curcubee-
-i, de-aceea,

Când nimeni nu-
-

-
Cu voi mi-

-o durere,

- -

M-
-nchin cu mâinile-

divinului voi cere!
Mihai Batog-
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am mai ciupit eu câte-
-

 

Chiar de-oi 

-am!

CONFESIUNE  

Mi-l abat spre larga zare,

Dar cu una foarte mare!
Vasile Larco

    
- Epigrama-

Doar pe cea de la Senat!

   
De boala care-ai suferit,

-mi pot reveni defel,
De- -am bucurat

-

 
-

-i în cartier
Glume, snoave, vorbe-n vânt,
Trec ca norii de pe cer

Doar bunicul este,
trist

Ochii-
Taman ca la un fochist

a-ncheiat…

N- -

     Harry Ross

PARADOXUL  
 PENSIONARI 

Suntem la vârste cam ciudate,
Sunt paradox necontestat,

-n timp ce vinul i-a umflat,
S- -a doua zi.

-
CHEMAREA 
Urmeaz- riscuri,

-

Ene Veron

LA MEDIC 
Doctorul când m-a palpat
La rinichi, stomac, ficat,

 
-un fel 

-
Aurel Popescu

 
-  

- -  
 

 
Aurel Popescu
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DUPLICITATE

Mi-au partajat aprecierea:
Ca utecist ateu - dur le-am respins,

- grozav mi-au 
prins!

PREFIX BIVALENT
Etno-
Pe popoare le descrie.

-

-
-aforisme?

-

CORESPONDENT
Când ve
În care critici cu talent,
De la baroni la Parlament,-

Mihai Stancu

RONDEL ANTI-
POLITICIANIST 
Politica-i un joc

-un troc

Când piedici, reciproc

Politica-i un joc

Secrete arme-n stoc
Au durii farisei
Iar noi n-avem noroc

Politica-i un joc.
Eugen Deutsch

SONETUL  
 

-un erou de frunte,
Ce n-a murit pe un platou de munte,

-o-n  lupte literare.

Pe- -l înfrunte,

S-a duelat cât ziua e de mare,
i noaptea chiar. Nu intru-

A fost Vasile Larco, buceceanul,

Acum e-

- -
Vasile Larco

CONSTATARE      CROITORUL 
ECONOM

Tinerel, în libertate, Cu risipa, de când veacul,

Mi- Când croiesc trei pardesie, 
-un „sfert” îmi pare mult.

Aurel Popescu

 

,
- -o vede.

Te- -un superb covor,
-

Spre laturi necuprinse îl duce ,îl întinde

pe gunoaie
Te-

Prin tine vine raza când ne-
Constantin Profir

 
Guvernul nou, ce tura-vura,
A învârtit de-o vreme roata:
Salariu-

Mihai Haivas
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAMA 
-i „izvorul omenesc”

 
E-

Neîntrecut 

AUTORITAR 
Pe merit, laude i-aduc

-a pus nevasta sub papuc,

 
-

-mi-
torace

-mi faci una care tace!

 

-i chiar într-o ureche
Tot votând promisiuni.

NUNTA 

SENATUL 

-i favorit
Iar restul, ca-

Aurel Baican

DEMOLATOARE 

Doruri stinse neavând vre-un rod.

Dur, Dracula –
-

Deraind din calea dinspre iad,

Dau dovada unui gând schilod:

Eugen Deutsch

       

-un ocean în foc,

-i pri

Nu-s multe clipe-
-

-
De-

Se- fibrele

-a viului

Se-aprind în case stele, cresc mugurii în pom,

Încet – -n om.
Constantin Profir

LIBERTATEA DE 
EXPRIMARE 

-

-n ei prostia!

 
De-
Am vrea – mai mult ca toate cele –

 
Cum bani-i dau pe d
Când frig e-

-
-

 
-i mitica,

-
-

-

CE E UMORUL?  
Umorul e-un sonet,
Un gag sau un rondel,
Un calambur cochet
Sau un catren rebel.

Cu glume fel de fel,
Servite la „banchet”
Umorul e-un sonet,
Un gag sau un rondel.

Pe poante de balet,
Rotind ca-n carusel
Întregul alfabet
Cum cere-un exeget,

Umorul e-un sonet.
Eugen Deutsch

JUSTIFICARE  
-

-
-

Georgeta - Paula Dimitriu
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFATUAT  
-i un clasic consacrat-

-
- -a fixat:

UNEI CO
CENACLU 

-aici cu trucuri,
Da-n ziua-

-
De-

MIE  NASOLUL   

-un pas,
Nasul cârn mi-a dat succes,
Iar succesul... mi-a dat nas!

CE O SOACRA?   

Un înger coborât din stele,
Când este vorba-ntr-un cuvânt-

 
-a tot vorbit,

mocnit
-aprinde.

 

S- -i secret,
Dar e de-a dreptul dureros

UNOR PROFESORI  
  

Mi-
Dar fapta-

Mihai Haivas

 
- -

Mereu îi spunea mama lui:
-

pleci nicidecum hai-hui
C-

-o zi s-
S- -a speriat.

Cu inima... un puricel
L- -

-

-

Te rog nu trage-n mama lui

Ce ne-am pierdut umblând hai-hui!

-a oprit
Strângându- ul mult iubit...

-a lovit!

Morala:

-n pace!
Val Andreescu

RONDELUL  
Cu minuni, minciuni, avânt, 

-
Unde nu se-nvârt hârtii.

PROVOCARE  
Toate-n suflet mi-
Dar mai ai ceva… ascuns. 

RONDELUL  
UNEI  PATROANE 

Pe-
-

Sentimentele-

Cu-
Printr-
Pe-

Vezi ce face-
Mihai Haivas
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDELUL 
 

C- -
Secolul deja-i vândut 

-i cunoscut 

C- -

Cei cu astfel de trecut. 
-s rebut, 

-
 

La un ton sunt intonate
De acei ce-

 
La proteste-i azi imun,
El, un substantiv comun,

-
- -

 

Efortul ce-l depun e mic,

 

-
-

-o ureche!
Sorin Cotlarciuc

OM REALIZAT    
-am dorit, 

viitor, 

UNEIFEMEI 
ÎNFUMURATE    

Cu ce are în dotare, 
De la gât pân’ la picioare 
Dar de cap ea… n-

UNEI ÎNCREZUTE 
 

Nu-i nimic de presupus, 

FEMEIA  
Trupul gol la o femeie 

DREPTATE  
-n anii cei 

Pe m -

-

UNEI FEMEI 
APARTE  

-
-

Iar Afrodita… nici atât! 

PERPETUAREA 
SPECIEI  

Doar dintr- -

Georgeta - Paula Dimitriu

UNII)  
Spu
Cred c-ar fi mai potrivit, 

-
Ci doar eu sunt cel... acrit! 

 
 

Chiar nu- -n patul conjugal 
-

-al
Se-aud icneli de la... dureri de oase. 

Mihai Caba 

 
-

UNUI CHEFLIU  
-

Vorb
Iar când iese-n patru labe, 

MODURI DE TRAI  
Pot s-

Unii- -o doresc, 

Ioan Maftei-
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cum n-a plouat de doua luni la rând, 

Metoda cu... facturile umflate! 

SIBIUL  
E-o capit

– nicio- -

 
Fac vinuri noi... din vinul ce-

Mihai Caba 

INSTANTANEU LA 
SERVICIU  

-mi este bun amic, 

 
Nimic nu este cum era; 

UNEI ANUMITE 
TINERE  
Pe-
S-

- -

PREZICERE  
Pe-o ghicitoare o ascult, 
Spunând, umflându-se în pene: 

De n-  
-  

Fiecare c

 
Ea este-ades topitoria, 

PENSIONARI  
-

-
Vin, priveghiuri pe alese. 

DILEMA UNUI 
COPIL  

-a adus, 

Azi, când cineva i-a spus, 

 
Popa nostru-

-
Când cu Safta-i singurel 

CULMEA  
-

Angela Pistol

 

-au scurs de-atunci decenii, 
-acum de bani. 

EVAZIUNEA  
Ce-

-
se-

A- -

MEREU  
Cum pierde vremea - -

E-acuma tare-nfuriat, 
-

Georgeta - Paula Dimitriu UN ELECTRICIAN  
Incinerat sau îngropat, 
Ci- -l dea, 

Dumitru Ivas 
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RIDENTEM DICERE VERUM !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
              

Voi repeta mai des catrenul, 
Ce pare-

-anume, cei de vârst-a treia -
- - Dar fie tren de clasa-ntâi! 

 
 

-
De-

-
Cu vinuri vechi de calitate!

Ioan Maftei-

 
-

Când este vorba de furat. 

UNUI PROFESOR 
ALBINAR  

-
S- -ntr-atât 

 
Întrebându-l, oameni buni, 

Mi-

REAC IE LA UN  
-

I- sunt dezordonat 

CONSILIUL LOCAL  
Conclav ce pare insolit 

-un temei: 
-nghit, 

Dumitru Ivas 

SONETUL 
 

ului ceresc, doar ajutor

-

Cum însumi sau oricare muritor,
-

-o minune
-

Ce 
-i fie turmei sale slujitor;

Purtând astfel, pe umeri, tot calvarul,

 
dau canoane,

Ci-
I-aduce-aminte cum se duce-n jos,

-

De- -i de folos, - e
Intrând într- Iar mâine reveni-vom la icoane,

-
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Val ANDREESCU – Vaslui

 
 

 

-maroniu al 

primii care fac pârtii pe aleile întroienite. Mergeau 

albi

-i pe genunchi, în 

basmelor ce au înfer

-au 

iernii, „Ninge! Ninge! Nin

hohote scurte, iar când Amo
tandru/ Pe aleia cu castani/ -

- -

-

-o

-
rostuit...

-

- -
-mi place cum ai cântat, dar acest cântec 

este ca o bucurie pe care doresc s-
tine!

-
aceasta îl cuprinde or

-

- ?!
-

spus-

-o un gând izvorât din 

-

-
pentru el:

-

-
-

n comun 

clasa a X-a, ori a XI-
-

-
doua zi d

piese muzicale din care nu au lipsit „Needles and Pins”, „I’ll 

„Take a Minute”, încheind cu „Living next door to Alice”!
-

m-

- Doamne, ce-
-

care în tot ceea ce a încercat l-
- -

-
- s-

-
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era vineri, ziua 

începu

încerca s-

-
-o poate ajuta. Ea a scos din 

plic un card BCR Visa Maestro pe care i l-
spuse:

- -

-
cardul într- - -

-ul -

-

-
-

- Nu, sunt doar beneficiara creditului! 
-
-

Giroveanu. Suficient?
- Prea suficient, ar mai fi ceva: cum l-
- În nici-

-

sute de milioane lei vechi ...
- Cum, mie mi-

vorbit serios. 
- -

-

cu restul de 42 de milioane lei vechi sau 4200 lei. În plus, 

-

facultatea, eu nu uit cât bine mi-
-

fel de grele: care un -
-am mai tras eu 

te.   
Noaptea a încercat mai multe variante, iar sfetnicul 

cel bun a indicat varianta ... „Lidia -
pe care într- -o de 
umeri, o privi cu ochii mai verzi-

dabil:
- fatî-

cî am nevoi sî- -

dându-
use:

- -

- -i la 
mini, pi la trii, ghini?

-
binec

-ul, apoi Facebook-

- Ei, despre ce este vorba? 
- Despre acest calculator!
- Mai precis?
- -l duc în camera mea!
-

-

-

sale 
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-se la ce-
-

-
- -

u
-ai primit de 

-l dai pe cel ,,vechi” mie, 
tu vei spune codindu-

-
cui este, fetelor! Lid

- -a trimis cu microbuzul 
-am 

- Cel vechi l-ai trimis lui, nu?
- - i pe Serioja, 

-l

- -
-

o
Lidia care s-
spuse precipitat:

- -
Dar cum de nu m-
mea, c -

-

- -
rioja din cauza mea!

- -
-

crezi?!

fet -

-

 
 
 
 
 

 

Gabriela Cucinschi –
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–

Plec la serviciu 
 

Când am auzit soneria 
ceasului, eram gata-
pat, dar amintindu-mi brusc de 

prin gând nu le trecea, un atac de 
cord, mi-
prea tâ
recurs la unul din multiplele 

-am 

-

au prostul obicei de a sta pâ ârziu la televizor. Sigur 
-ar

- âte o 
â
â

ât ceea ce place la majoritatea 

â
-

â ândesc la asta, îmi amintesc 
de un fost coleg care, pe lâ

â
întâ â

-

compartimentului l-a întrebat:
- ârzii de multe ori 

-

u problema asta. Dar pe scurt, trebuie 

-o
-

graba asta, cu fuga.
ânindu- â

- a
â ând vii la serviciu!

- S-

primit-

-

-

- Oricum eu nu mai fug â

â

ezultatele muncii mele nu sunt meritorii.

-mi sting 
deprinderea. Dar cum am alte probleme mai importante, o s-o

â

-
amabil, crezâ
înfruntând frigul
zice:

- - -
-tii, chioru’ dracului!

La urma urmei avea oarecum dreptate. Purtam 
ând 

toate auto



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 99 

 

- -l
â

-a
întâ
peste 30 de ani de câ aproape zilnic cu tramvaiul 

â
culmea, încercâ

â

întâ
-mi plece tramvaiul de sub nas. Nu se deschide 

decâ
â -

- ârea!

ând dumnealui 

- -mi 
dem -am avut dreptate câ

â
â

â
ândi la ce-mi trecea 

â â
-o

ând 
ândul la supt. 

Unul dintre ei, mai amabil, gâ

- -ai trans

ât de 
-

- -auzi? N-
- -o dau gratis!... Sau poate-

-
-

mai mult ca oricâ -i
â

putea coborî

surprins de expresia ined
â

â
câ

-
âteva zeci de metri mai 

pe sub -am gâ
- ând cu câ

- -mi acorde nici 

ce- . Mi-
vreo câ

-

cre
- â

-au spus?
- -mi 

altcineva!
Mi- -

vreo câ
care a sorbit de câ -a scos 
o mâ â - ând 
impresi

â ând rost de câ
ându-se 

- -am 
- â

-
-i românul, 

-
â e deasupra?

Mi- -o

-i dau 
- -a mîncat nimic de 

- -am oprit la un 
-am dat-

-
a întors spatele. Gîndindu-

-am 

vreo cinzeci de metri s-
- -l vede nimeni, a aruncat furios 

oare cam 
- -mi 

-



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 100 

 

cu hai
apucând cu mâ

- u pe scaun!

â ândul paralel era 
ându-mi lectura. 

â

- Uite mami, avem un loc liber acolo!
-

- â
scaunului meu.

- Dar  de ce nu
- -l

înduplece.
- Nu vreaaau! Eu vreau aiiiici! -

-
c
unde vrei tu.

-
Spune-

â â
â

vrând-nevrâ

â
-

are - â
avâ
repezi s-

- Duduie, de ce nu-
liber? Nu- -

-n cap la vârsta lui!
De la â

de rând:
- Eteee, na! Cine s- -

-mi faci 
-

dumneaei i-
â -a dat seama 

-
-

-

-
sunt eu?!

- -
-a - -a

-
-

ându- â

- âm.
- â -am ajuns!
-

-
ânzii dracului!

â
-

-
locul copilului?

-mi dau seama ce-o fi avân
â âmplare 

Nu v -
ei oricâ

â
â

borâ

când se întâ

mai repede timpul, câ zesc abordat de un tip care-mi 
întinde mâ

-
În timp ce-i strâng mâ -

unde l-

-
- â -

mi amintesc.
-
Ei, da! Era cea mai cor

- âteva 
mii de persoane pe care le examinasem de-a lungul anilor, 

- -o scald:
-
- La Salubris!
-
-
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Gândindu- -
-

destul de abordabil:
-
-

-i dau înapoi cu prima ocazie...
-l cunosc, deci 

-l jignesc 
întrebându- - -mi 

- - -mi 

- - r

- Asta n-

- în 
întârziere la serviciu, dar nu asta ar fi problema.

-
-

Aruncându-mi o privire în care erau amestecate mai multe, 
din care eram lib ânga-

â
ândise când m-a

privit în acel mod, s- -mi dea 

- Halal profe - -ai bani! 
N-

â

destul de incomod, dar atâta timp câ
nu

ât mai 
â

nu era nevoie decâ ânc, pentru 
nerea câ

care sigur încerca s-o elimine printr-
cum într-un tâ

â
-

sfâ

â â
sm vicisitudinile vremii, 

-
ând cu greu prin fluierele care probabil li se 

-un tâ

â
- â ârziere, e 

Din vol. «Nu râ -
2011
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Dumitru V. MARIN - Vaslui
  

 
 

 II-  
 

*
* *

umbrele 

clipocind de culoare, ierburile înarmate cu un verde atât de 

pe
-
-

- -
ora pe om.

-
-

- Iubesc!
- Tu? Pe cine?
-

-

-

glasu-i.
-

-
- Da!
-
-

-l mai 

-

-
- Pe... unchiul meu, inginerul Merianu!
-
-
-

chem...
-

-
-

-

lui, frecându- -se de pe un picior pe 
altul.

-
-

- Elena! Tu aici? Deci nu m-
Iubirea mea!

Inginerul se bucura ca un copil care primise cel mai 

-

prelungi.
- - -a fost dor de 

mine.

- Atât cât mi-au permis probleme mai grave.
-se de naivitatea proprie 

-
- -

mi- -
mi-

-
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- Ba da, te respect... dar dincolo de aceasta e lumea 

- -
- -mi 

- re! Teo se pl -

- -
Hai, spune- -

- - -

-

- -
te- -

-

-

-

- El
-

-

- am  
-

-
- Nu-
- Cum?!
-

- -le, 
- -
- -te!
El, moale, duios, cu un glas, cu un glas de undeva de 

departe, de dincolo:
-

-

-i vad

-
- Te iubesc Elena, mult de tot, nu-
-

*
*    *

incitându-
-

-

-

-
-

-i-

-

respecta ca pe o 

se 

care si

ul celor 

de la sine într-

mai ales fata, în lungi confesiuni care se puteau constitui  
într-

-

-
privindu-se din exterior c

-

numeroase, patima sângelui n-
e-l descopereau mai

i
cam la fel 

acestei veri.
â

al
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complet la un subiect repetat cu 
iar nota de la al doilea nu-

teama
sine Elena se asc

suferea 

eleva liceului în care mai activa el.

aproape în
dovedea un om de mare cuvânt. O iubea 

- studiile...
.

trimise un
neputincios scuturându-

Inginerul

în noul colectiv. Îi cerea ca sub nici 
compunerea-

talent de

cunoscu pe Eva, cândva
- -

bârfa, tot - Elena începu 
-

judecându-
-o. -l mai 

- dar în mint

de la el auzea cele mai frumoase
desprinde de el. Prea 

o fascina.
- -

bune
-

adesea cu
-

luptându-
oapte lipsite de farmec ale 

-
- locul lui Teo 

-

-un fel
-i

-
Darie care- -

sau altundeva. Nu 

unde poposea
mare dar nu-i m

- -i
-avea nici un 

cu -
acestora pentru care, prin aceasta, 

pe la biroul lui ca pentru a sorbi din aer -se 

zbura slobod
câte un efort -
valorifice puterea -un referat, fie în 

îndemnând-
adreseze unor reviste. Chiar el expedie

ceea ce-i
î ei 

î în

î înrâurire 
în

compania -i
- -i auzea vorbind urât. 

ia
-l va vizita 

la birou.
-

pe fata asta cum n-a mai -a crezut a fi 
- -

întâmpla o nenorocire. Începu a avea prem visul 
anticipându-
visa încontinuu.

lori o atrase în 
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unde Elena nu mai avu nici 
ti 

ale acestuia. 

scârba pentru

*
* *

La mij
-l la intrarea în birou.

-

-
râzându-i în nas... -au pus în 

- Hai, spune-
oricând.

Gesturile-i sunt
-a

-

poate- -o

- La ce-
omor!

- -te, ce-i cu tine?

ce-

-

-se plângând.
- -
-
-

seama.
Se des

-a dus cu altul! El 
-

-
m

procedeze. 

-

-i

Teo, într-

veni vesel
- Ei?
- E bine, zise ea vesel.
-
- Nu pot veni.
-
Totul s-

- -au 
ironiza -a

-a strâns mâna felicitând-
spunându-i:

- N- -

El, prostul, se topea cum o vedea numai. În vreo 10 zile 

-
-o întâlnire pe 

- M-
ne întâlnim!

- -

argumen -
drumului.

-l cât de

*
*    *

Rob. Robit de gândurile devastatoare ale omului 

s-
-l adusese val-vârtej la 

spitalul municipal, mai mult ca o încercare de evadare din 

-
încape.

- - -le inginer, ce te tot 
plimbi atâta!

Ce te doare?

-
-i face, ci 

i vrut s- -

- -

-l de data aceasta în ochi. Erau 
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Acum -

-

starea pacientului. Îl 

- Ce s-a întâmplat, ce- -te!
- -

fac harcea-
a în ploaie.

ile.
- Ei, fetelor, repede, hemisuccinat, calciu gluconic, o

dureros dintr-un zid insensibil, lovind apoi puternic în 

-
-

-

escompune în 

Mirosul platanului înflorit amestecat cu cel al florii 

e: „Ea nu vine, nu 
mai vine...” 

Picioarele nu-
-

-o

-
mânios, moale:

- De ce- -

care nu-
inima!

N-avea nici pe departe impresia omului singur în 
univers.
tratament special. Realiza doar imensa însingurare în care s-a

voia s - „M-
vreau! Nu mai
dar suportabil), „pentru mine Teo a murit... -

dragoste...” („Dar 
eu care- tensiune!”)... 

zbucnise:
-

-ar folosi asta? Am 
vrut s-o fac -atât 

nepu
totul dintr- -ar fi dat cu capul 

de pomul insensibil din

-o
n- tare: 

„Nici nu- Î
iubesc eu -am 

- , dar 
-

face la capacitatea ta... Nu-
cer nimic!”

timp ajungând-o îi zise iritat, formulând simple

- -mi la o întrebare: cum s-ar numi cele 
vinovat când cu unul când cu altul? Eventual de 

- -i grozav, zâmbindu-i
dulce, iar cu 
cât mai departe de lume?

-
încruntându-se.

- a, 
l- pe altul?

-
- -

întotdeauna sub
i-am

lân -a
fost atât de greu încât te-ai mirat nu

Pentru trupul 

-
- Nici acum nu vreau altceva decât atunci. Ceva 

suflet. Se pare î -
vinovatul! M-am legat
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- Ajunge, nu mai vreau...
-
asta. Deci merit restul!

vizitat de un

ac

- durere mai 
Î

-o impunea era 

care-
sufletul ei realitatea sentimentelor lui.

vânticel de preajma 

tot î gândurile lor 
-i demonstreze 

-
frumos. I-am spus câte ceva di -

mi- - -am 
-

fiecar
ca

- -
nici nu- Î

-
- Care altele. Ea e altele -am spus?

din
desprinde dintr- - -a propus. 

legat de clipele lor de intimitate când cu 

ceva din suflet legat de omul

- -a
-o subit dragostea pentru tine, ce-

n-are ce da -

putea fi prietene
Eva nu ne vom 

care ni le- -mi 
când m- -ai 

u
tine...”

-
- -

cele ce- - - -a

creator, când te scoate din te face o oarecare. De ce nu 
important nu pentru mine... 

treceau prin apropiere aruncând priviri curioase. Fata nu se 
nu din cauza lor. Î a

- -l
prea î -i, nu-i!

- Te întreb din nou: de fapt ce-am vrut eu de la tine, 
sexul?

-
fac orice cu tine?

-

greu...”
- ...tu nu- -a

lipsit în - -

meu...

el care a - . Dar ea a 
l-a ascu

prefac s-ascult? Oricum de mine nu se mai apropie, i-am 
promis Evei, cuvântul e cuvânt!”

de -l
- al

acesta atât de sigur pe el de -

- M-
prietenei tale -te cu ceea 
ce am discutat numai noi doi, acum te-

adversare pentru mine. De ce m-ai 
- -am iubit? 

Te- de care tu n-
-

-
altcineva decât mai înainte?

prietene
-a scris ceea ce 

Î

era cald, frumos, bine... Mer -ar fi putut scrie 
- „De fapt ce

i- mai 

lui
-a scris mult, mult.

-
ai vreun fel de încredere în tine, crezi în 

valoarea ta?
- Cred!

-a lungul drumului, apoi 
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-
de

-

m- -ai putut? Cum de-ai putut?

sine- -           
vis-a-

dreptate?”
-

olo. Se 

acord
cum spune el.

- -i în 
sufletul meu...

- Nici nu-
aceasta-

florile ei, Elena!

*
*     *

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Leti - Amintire

„Iubirea nu- i cere 
socoteal de s rut rile ce ai dat 
sau nu ai dat altora. Iubirea 
nu- i scormone te trecutul i 
nu- i cerceteaz prezentul. 
Viitorul este n dejdea ei; 
viitorul este egoismul ei. 
N dejdea cea dezn d jduit ,
mângâierea cea nemângâiat
sunt balsamul ei care e tot atat 
de dulce ca i suferin a, ca i 
iubirea. 

Iube ti, suferi, tr ie ti: 
iat troi a iubirei.”

Liviu Rebreanu 
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Eugen VERMAN –

 
 

Dragomir, administratorul –
nevoie mare – -

-a terminat cu vreo patru sau cinci ani în 

– o gro

– -

-o

care-i echipa: Eu, Didi frate-

avem probleme, 

lacrimile care- -
-

n- l-am caftit. Da-i 

-
chiar zidar fiind, s-

-
- -

-
-

-su... Dar asta-i treaba celor mari, 
pe noi nu

-
-am 

-

-

modestia, recunosc –

iar acum am vreo doisprezece. Am început cu mingea 

Dar, de pe-acolo a venit bunica, dintr-un sat de 
pe- -

-
-mea, Ilinca pe nume, 

– izmene, 
- -o

-o

i-
-

centru: fotbalist de mahala! He, he, las- -

era 

pe terenul din Borzoghean, juca „oficial”. Mai mult ca 

-i tata, striga
auzindu-

i

-i

pe noi, iar eu c
-

-

aruncat-

-un Cimitir al 
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ru, e 

-su e 

Nu, n-

are mingea asta care-

-a plesnit pielea de 
pe -

-

auzeam fâsâind... Ne- e cu ea, nu mai 

scoate mingea din

-i place jocul nostru, nu 
l- elor 

lui Cornel, 
-i un vis 

– – e un prieten bun. 
- –

îi place al naibii gestul nostru, atunci se crede un fel de 
–

-

–
mamei – -

-i bun la 
fotbal, alte

cu picioarele zdrelite. 

care, într-un dur contact cu pietrele din „pavajul 

-nceput, 
-ar fi întâmplat nimic... 

Din mijlocul drumului – pe care, foarte rar, 
trece câte-

–
vecinii se odihnesc, iar soarele
menajamente, pe Borzoghean. Numele locului se trage 

-
mare, de fotbal, terenul e 

-

-i „pâinea lui 

-n sus, cum se zice,

i-
-

- -
-l arunce, 

,

-l

-

-
în cap. Asta i- -

-

-
- - e cu 

amicul-

venise la un unchi de-

- u Donului, 
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- -a

-
pentru spo

- -
ât în pietrele 

-am dat 
întâlnire

-
-

-

-n picioare, cu 
usturimi care- -
mahalaua. „Iar au râie dracii lu’ Aristide, râde, 

-o

-mi 
-am zis 

-

la meciul nostru: n- am apelat la 

–
– îl 

–
puternic –

naibii de b

pentru ei. 

Ne- -

-
Nimeni n- -

- -
cinstit, tot „Rupe- -l

– dar bun, nu 

tancul în inf -

-
-

pentru meciurile „de pitici”, care se jucau în 

-atunci chiar eram 

-
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– Bârlad

 
 

Având Radul-
-au ascunsu  în  codru. - -o la 

-au
omorât, i- - - -o.   

(Ion Neculce - – Legenda XX)

cine, mai ales f
darul de-

Poate nu chiar zeu, dar, cu certitudine, semizeu era 

c, fel de fel 

într-

-
-

cân -

vremurile acelea!
S- -a dat norocul peste el 

pent -a angajat pe-un camion 
-

-u -un tobagiu, unde 
-

zicea de mama focului: ,,Tinerel m-

-or fi fost,

-

-

- -i  mai ziceau 

icurul izvoarelor, 

-

în catalog cu 

-te-ar boala,/Pavele, 
Pavele/ Mi-

-
într- -

-

îndr

pere culese cu o zi înainte

de tractorist, cu obrajii 

Acum
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-
lase într-

-
sovieticii când se îndreptau spre Berlin, o
viteazul în piele de tigru, 

- -am 
-

n- -
Murgeanu, bun scripcar (cânta din cutie mai dihai decât 
popa pe psaltichie).

-i

-i

pe fix.
-

*
*  *

-n

se uscase gâtlej

-

-sâmburi de 

-
- -l

-l alinte.
Am. Dar tot mai bune-

-i

-

-
Ai pielea

albi...
-

m -n evul 
mediu.

-
-o noapte cu 

Ea rupse un fir de mohor ce-i gâdila pulpa pe sub 
- -

termin liceul.
-

ce-
Da. Sari gardul prin c

-
rile de argint, cu aripile lor tescuite în 

Cucuveau! Cucuveau! Cucuveau!
- -a

-

*
*  *

Magazinului Unive

Ciot - -

-
- -

n- -

-i

Ia mai du-te- -
-

n- ont de sfaturile tale.
-

-abia ai trecut 

-
- erel m-

soarele-
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- -ajute la 
-

-napoi.
-

- -

-
- -o las cu burta 

- -mi mai faci?!”

-

-
i

-
-

poveste - -

-mi termin studiile… Tata a venit îmbufnat, pe la 
chindie… era un

- -l
-am dat în 

-
Ne-am cam încontrat la magazin

-

- -o fi o fi. Te-
noapte la ora unu. 

*
*  *

le de 

scurt, ea -
motorului se-

'Tu- -tii de calic! Nu- fata în 

-a furat fata!” Se 

într-

Bâc-bâc! Bâc-

Da' ce- Ce-

Domnule, mi s-a întâmplat o mare pacoste. 
-

-i prindem?
-

- -apoi pornim 

-

osteau 

mâinile ca aripile, într-

-

- -

s- -o uitare 

-i cu tine? 
- -o auzea nici cu spatele. 

palma 

- - -am luat cu 
-am uitat de mine -am 

revenit. Hai la camion.

de cineva. Minune iar! Camionul nu mai era acolo, la locul 
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Doar nu l-

Dar nici singur n-
-

*
*  *

Dar lucrurile se petrecu

-au 

codrului, pe urmele (singurele, de altfel) camionulu

-

- - coare pe 
nebun! Crede c - -l

-

-
Vai de mine, mi-a nenorocit fata, i-a stricat viitorul un diliu 

-i

-
-

- -

-o
neclintire de veacuri, iar podul de lut, pe sub care clipocea 

-

Mi se pare mie, sau aud un zgomot de motor? 
- mâinile de pe mijlocul cald al 

-
noapte.

-l
-

Da nu- - -l
-am cu ce. 

-am 
-ncui cabina! Dar mi-

-
a, iar mâine 

-

-
- -

-acolo.

securea ce- -
-se în fund.

mai 
-

-

se-

celor patru lantern
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Nicolae ARITON –

 
 

împiedicau de trunchiurile plopilor izbindu-se într-un târziu 

mergând pe malul apei muindu-

Straton nebunul cum i-au spus la început când privea spre 

i-au 

-
de când, împreunate în anumite momente cu disciplina 

de imp

-un joc demult 

-au întâlnit cu 

-au admirat, le-au întins mâini 

-
sau sacii 

-

-

scufundate într-o pereche de cizme, întoarse sub genunchi 

orice monotonie. S-
oamenilor întorcându-se -au 

alul, s-
apa a umplut râpa satului, a ajuns sub geamurile caselor 

-
-

- -

- -se de 
- ie 

-a avut 
-

înaintea 

de 
la malul apei s- -au 

acolo unde s-
-

formând un -

-
-

ticuleze aparte. S-

-

le gardului, aproape 
-

curaj, privindu- -ar fi 
-au împânzit prin 

curte gesticulând fiecare aiurea, ajungând într-un timp la
-

un întuneric în altul, dintr-
-

-au spus câteva cuvinte trezindu-i
lacrimi anemice, s- -

-

Acum s-
-

mare. Ora se apropia. Mâinile se întorceau dintr-o

-are 
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-

-
leia de salcie se învârtea 

- -

-se 
undeva dincolo de mar -

- -
-i la malul apei. Se îndemnau 

apei s- -
tau poate alte marmite, aprinzându-

întregeau grupul cel mare din jurul primarului care povestea 
arginea 

avu

use apa ridicându-se întâi, apoi 
ferindu-

... într-

în dreptul lui, a 
omului acela s-au oprit pentru moment caii 
jeratec 

fi 
fost i ii s
ar fi fost aruncate sau oricât de adânc ar fi coborât... S-a

-a lostogolit plesnind întâi ca un 
-

închipuitele cercuri ale blestemului. Abia atunci au obosit 

-au întors ca o 

undeva caii s-

-a fluturat 
-a râs. Au 

privit doar aiurea plimbându-

s-
semnul lui, 
s-

-
sau...

-au 

-ar fi venit a crede. Apoi a 
-au rotit 

-se în zadar. într-un târziu doar s-

mare va ridica apa cu doi sau trei centimetri peste nivelul 
-au comunicat

-

operativitatea

-

-se în 

-
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ISTORIE
Costin CLIT –

BISERICILE DIN SATUL CURTENI, COMUNA  
 

(II) 
 

Biserica de zid  

Prin raportul protoiereului din 8 martie 1874 este 

”. Atestatul, 
eliberat la 26 iunie 1873, era semnat de arhimandritul 

Curteni, depune cerere la 7 martie 1874, prilej cu care 
la 3 martie 

recomandat de Episcopul Iosif Gheorghian ecleziarhului 
mare spre a fi examinat, apoi ieroarhimandritului Isidor 

Curteni.
din cauza 

”, pentru care 

edificiu12.
Biserica din zi

septembrie 190113.

Crasna (pr. Constantin Ur

” (istor

Pivniceriu, unde u ”. 

mijloci ca d-l primar 

”. La 23 ianuarie 1903, protoieria cere 

                                                           
12

de biserici pe 1903.
13 Arhiva Protopopiatului d

concursul primarului „
”14.

Curteni, fapt care atrage o 
la 3 februarie 1903 (pr. 

Primarul dorea 
rteni „pe un 

pisc ridicat în apropierea casei sale la un loc expus total 
neorânduielilor atmosferice”15.

ea mai mare parte dintre 

calma spiritele prin sfaturi în diferite ocasiuni de întruniri. 

-mi 
ile 

Agarici

Prin intrigile 

diverse locuri, dintre care unul „

drumul principal

                                                           
14

de biserici pe 1903.
15 Ibidem.
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iulie 1903). depune 
la rândul ei o cerere în august 1903. O aplanare a conflictului 

16.

din partea guvernului), propune la 7 iulie 1903 construirea 

”, 
care ar fi înlesnit frecventarea slujbelor de locuitorii din 

1,5 km. 
situat în linia unei râpi destul de 

locuitorilor vecini”.

„

ropia a primit numai 45000, 
„ ”.

antreprenorului „

sept(embrie) cu 

22 iunie 1903, când s-au primit 4 oferte: Pepea (Giusepe 

(„oferta de a lucra cu metru cub în regie”), Alecu Popescu, 
„comersant din cot(una) Curteni

la 29 iulie 1903 prin 

primarului.

(e

                                                           
16 Ibidem.

-a deplasat la 
Curteni la 24 august. 

-au finalizat la 30 mai 191217

(arhimandritul Iosif Saveluc, pr. 
Biserica este din 

Stilul arhitectonic 

unde sunt instalate clopotele. Hramul bisericii este 
, iar al doilea hram, dat în 

18.

bisericii noi din Curteni.

Icoanele catapetesmei au 

19.
Preotul Vasile Cotae este transferat la 15 februarie 

20. În 
1927 este numit Ioan Sbârnea21

biserica din Curteni, hirotesit duhovnic la 28 martie 1927, 
22. În 1946, preotul Ioan 

23.

                                                           
17 AEH, FEH, dosar 29 / 1915, pachetul 131.
18 Arhiva Protopopi Pr. Vasile 

Monografia satului Curteni, manuscris.
19

20

p. 22.
21

p. 28.
22 1 / 1959-1960.
23 AEH, FEH, dosar 158 / 1944, pachet 343.
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reparar 24.

exterioare în 194225.

la 

Mihail D. Popa la Petrila-

1945. În timpul luptelor din 29-30 august 1945 dintre 
a
”. 

verbal din 18 martie 
26.

27.

1953
pentru „Ajutorul copilului”, „Ajutorul poporului grec” 

28.

(150 capi familie cu 467 suflete). Capela cimitirului din 

d
într-

(numit prin ordinul 4083 / 1955)29.

                                                           
24 AEH, FEH, dosar 38 / 1928, f. 221-227, pachetul 165.
25

26 AEH, FEH, dosar 158 / 1944, pachet 343; Arhiva 

27 AEH, FEH, dosar 158 / 1944, pachet 343.
28 -1953.
29

Biserica de zid din Curteni (ianuarie 2017)

30, cel din 1967 

Evanghelie, 1762; Penticostar, 1783; Octoih, 1811, 
nele din secolul al XVIII-lea: Domnul 

Voievozi; Sfântul Nicolae; Buna Vestire; Sfântul 

Îngroparea Domnului. Vechimea catapetesmei este 
din secolul al XVIII-lea31.

provin de la biserica din Curteni, printre care: Octoih,

354); Apostol
(cu

Penticostar,

226); Penticostarion, 1800; Triodion; Mineiul luni lui 
februarie, 1846.

Suportul financiar

Neculai Croitoriul, Gri
32.

Din iulie 2003, biserica din Curteni este 
unie 

33. Înaintea sa au slujit 
parohii vecini: pr. Grosu (Târzii), pr. Bârsan O

                                                           
30

31

32 Costin Clit, 
-1951), p. 118.

33 Idem, Comuna Dimitrie Cantemir – Studiu monografic -,
.
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                                     Octoih                                                                                               Triod

 

Penticostarion, 1800                                                                         Minei, febr 1846
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ISTORIE
– Sidney, Australia

 
„… Hotine,  Hotine,

-te bine,

Cu oaste pe tine!”
(Cântec vechi)

– -

Tocmai de aceea cr

„
-

Moldovei - –

ca

„Cu Ardealul cotropit de mult, cu Bucovina 

turci la 1812, de 

Rusiei.
Din 

-

în loc sa o dea lui Galip- -

s'a scris:
„Cunoscând toate treburile politice ale guvernului 

-se cu frate-

„ : articolul 

-

aces

-

peste o sut

-cel-

Sursa: articolul “Cuvântul istoriei” – semnat A.A.D. –
publi
literar” –
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ISTORIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

Medalion istorico-literar 

 
 

Un 

Cartea pentru care peste un sfert de secol am 

nografie 

-o
-o

într-un teritoriu marcat de 

Nu entuziasmul m-a 
condus la unele forme 
laudative (cu care s-ar putea 

exacer

ani,
la 

, la 
Realipirea Basarabiei. M-
am întrebat adesea ce fel de 

Pamfile (n. Gheorghiu) cu 

-a avut 
-

cu copilul voinic, alternativ premiant-repetent.

-

aj

(Lupescu)
directorul Orfelinatului din 
Zorleni, de un echilibru 
uman model –
fiindu-i cei de aproape iar 
din sfere ceva mai înalte I. 
Bianu, G. T. Kirileanu, N. 
Iorga, M. Sadoveanu, G. 

-ar fi apreciat 

re
- folclorist, 

convins de prioritatea 

COPILUL (de 

it prematur 

coborâtoare din neam bun 

foarte dotat intelectual. A 

-
(paradoxal). Ca premiant

– militar era de o seriozitate 

doar prin resorturile sale intime.
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S-
-

- eri
-

nore. N-
Momente principale ale carierei militare:
- 1906 – sublocotenent, Bârlad, 1 iulie, Reg. 3 

- 1908 – împrumut la Casa de Credit pentru 
– 1910 – (10.V.) locotenent.

1913 – 13.VI., mobilizat pe front Bulgaria; 31 august, 
demobilizat.

-
pe front; 23 martie1918, comandant al D(ivizion) 

– a Diviz. 8. - 1 iunie 1918 –

- 2 nov. 1918, înaintat la gr. de maior, 
retroactiv de la 1 sept. 1917, în urma a numeroase 
memorii.

- 15 sept. 1918 –

- 5.VII.1920 – –

din 18 iunie 1920 se afla în spital (45 zile concediu 
medical).

- 13 mai 1921 – bolnav, spitalul militar; 

27/16.VII.1921. 
ns 

necuviincios cdt. regimentului”(la 1 dec.1910) care-l
teori va mai avea ocazia.

îngrijind prea bine de oameni, cai, escadron”(1912); „în 

înaintare la gradul de locotenent - colonel”(1921).

N-a mai purtat tresele; propus în iunie 1921 de 
I. Bianu n-a devenit nici membru corespondent al 
Academiei.

(Din D.V.MARIN, 
, Vaslui, 1998 p.p. 1-2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolae Grigorescu –
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ISTORIE CULTURA
Dumitru GHERGHINA - Craiova

 
 

DADA. Un român, Tristan Tzara (1896-1963) a fost 
principalul fondator al dadaismului. S-a întâmplat acest 
miracol în Cabaretul Voltaire din Zurich, în anul 1916, Tzara 

”.

„
(...). 

(...)”etc.
i

n- voca-

orice constrângeri, nu numai prozodice, stilistice, 

,
neexpresive, plictisitoare.

Oricât le-

modernismului au fost în 
-

Gellu Naum: „Am cu mine - scria G.N. în 1945 -
-au 

n- ”

extremului modernism e, indubitabil, ION VINEA (1895-

impuls 
constructivist sau suprarealist. Autorul „Orei fântânilor”( 

aproape de G. Bacovia.

„simbolist” oricât ar fi procedeele de „antisimboliste” (la 
modul expresivist, constructivist, suprarealist, 
incidental:dadaist) -
melancolii.

-a intitulat d Prund”, care, 

vorba, evident, de un prund aurifer! 
un poet minor - „un minor mare” -

Câteva cuvint -1946), 
reprezentantul tipic al avangardei, atât prin militantismul 

r coerente, 
-

Conform poeticii lui, partial 

teatrologie datele realului, imediat, operând cele mai 

concludente în acest sens: „
curcubeu ca un pieptene de da

-o înapoieze frumoasei din 

”

(1902-

nonconformism 

-o în 
-

mângâi- -i imaginea / 
-o”.

„Se deschide 
”; „

cu fluturi”, „ ”, „Greierii 

natural, autorul volumului „Cuvântul talisman” (1933) e un 
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-

a dintre 
volumele sale: „Femeia de aer” (1943), „
viselor”(1968), „ .

-VIRGIL TEODORESCU (1909-1987).

-
-

într-
Începând cu volumele „ Butelia de 
Leyda

tuite de limbaj, la, în genere, 
procedeele devenite de uz avangardist comun. De timpuriu, 

-
suprarealist declarându-

Modul s dadaistic, 
oniric, orientat spre fabulos, al suprarealismul ui,  fecund mai 

Geo 
escu, Ion Vitner, Gellu Naum, ca 

Virgil 

Autorul „ ”, Geo Bogza (1908-1993), 
scria in 1933 „La baza poeziei este revolta

anii împotrivirii” fiind 
generat de în cea mai mare parte de „exasperarea creatoare”.

Urrnuz ii
la „Unu

Antiliteraturismul lui Bogza este foarte sincer, 
-i starea de spirit într-un 

„Lumea petrolului”, „ ”, „Periferie”, „Condeie în 
”, din „ ânt”.

-
(1913-1993), antiliterator fanatic, cel mai duccasian dintre 

Antonin Artaud, 

delirul 
inexprimabil”. Mai mult agitator (antiliterar decât poet, 

GHERASIM LUCA - scriitor bilingv -

-se pe 
sine ”, un „câine de 

”, care „ ”.
Citez dintr-

Luca: „ -
copaci, despre câmp sau despre dragoste! Singura mea 

”
Cu GELLU NAUM -

canoanele suprarealismului, a lui a izbucnit în expresie 

început (vezi vol. „ ncendiar

consecvent, în
, vehicule ale 

volumele editate ulterior nu lipsesc nici imaginile 
„frumoase”, care sunt destul de frecvente „

-o cutie de 
alum
mare” etc.

În concluzie, punem câteva accente :
-

-

- „Poietica
-

- Mai interesante decât teoriile suprarealiste vehiculate 
prin intermediul celor patru reviste importante 
(Contimporanul - organ al constructivismului -

75 H.P. (director Ilarie Voronca) 
Punct (director Scarlat Callimachi) -

-
UNU
colaboratorii acestei reviste, care începând cu anul 1930, se 

e suprarealisra, lansând atacuri violente 
Contimporanul

-Fox, 
B.Fundoianu, Geo Bogza, Tristan Tzara etc.

-

Gherasim Luca, D. Frost, Virgil Teodorescu, Gellu Naum, 
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–

ISTANBUL 
 

încât aproape nu-

d
absorb ca un burete toate 

Pentru mine, un mare 
astfel de memento va fi, 
“forever”, Istanbulul!

de pe Bosfor în ultimul
Drumul a 

-

- peste 5 
ore!, cu necesarul control “la 
sange”.

lume 

multe, multe lumini. Istanbulul 
ne primea vesel, prietenos, cu 

confortul stelelor lui, curat, 
cald…iar micul dejun inclus, 
de asemenea, acceptabil. Prima 

istorice din

frumoase “capitale” culturale 

localnicilor de a-

La început am mers pe “Hipodrom”, locul 
vechilor curse de cai care are acum “Obeliscul”, vechi de 

3500 de ani, cel mai vechi 

în cinstea faraonului Tutmosis 
al III lea, în Mesopotamia. A 
fost adus în Turcia in jurul 
anului 390 de la Luxor.

Palatul Topkapi este 
centrul de unde a fost condus 
timp de 400 de ani unul dintre 
cele trei mari imperii ale lumii. 
Primeste anual cam 2 mil de 
vi

tunuri” deoarece poarta 

Vaticanului. Planul palatului 
Topkapi cuprinde 34 de 
obiective de vizitare, cele mai 
impresionante fiind Tezaurul 

Haremului. Personal, m-am 

cel Mare-
turcilor. În prezentarea ghidului 
se simte mândria de a fi fost o 
mare putere a lumii, mîndrie pe 

-o ascunde deloc. 
Zidurile au câte trei- patru 

care conducea întregul harem.

lucruri de la care nu-
mare în timpul acesta redus pe care l-am avut. Dintre toate 
ideile mi- -a sprijinit  

Imperiului.
Biserica- muzeu Sfânta Sofia, cel mai important 
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1750, mozaicurile bizantine au fost tencuite dar, din ordinul 
fondatorului republicii, Mustafa Kemal Atatturk, din 1935 

re prin care acestea sunt 

ic

-

Istanbul este 
cel de-al 14- -1617).

Arhitectul Mehmet Aga a conceput-o între anii 
1609-

-
interior calandabrele imense, circulare, cît biserica pot fi, 
aproape, atinse cu mâna! În sud –est, (noutate) sultanul 
putea intra cu tot cu cal într-un altar special. Moscheea 

diametru, sprijinindu-se pe alte cupole mai mici!
Palatul Dolmabahce m-

sultanului Ahmet I (1611-1614) a ales un loc mirific al 

ultanul Abdulmecit I, 

arhitectura lui s-
-o

perdelele, candelab

pentru ornamentele interioare s-
40 tone de argint. Mobilierul a fo

mai mici. În partea dinspre mare, palatul are o deschidere de 
95 metri. 

-

control strict. Un bilet-

probleme cele mai frumoase locuri, neincluse în program, 
-

-

opresc într-

-i dau cât 

- rochiile prea frumoase, turcul 
prea insistent… “fondul” meu de rezerv[ are 20 $. I-i ofer. 

-
ocar se duce la magazinul turcului!! 

vaporul

-

-ul 

-

iar o plimbare 

demult apuse… 
-

-a dansat 
dansul specific “din buric” în noaptea dintre ani. Am dansat 

lume”…
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN - Vaslui

 
 

Domeniul în care P
personali

revistei la 1 aug. 1908, sub „conducerea” grupului 
Pamfile, Lupescu, Mrejeriu, 
ultimul cu rol decorativ, contactele 

exemplare. Cu toate meritele sale 
folcloristice, Gorovei manifesta un 

1908. Din multe puncte de vedere 

necesitate, oricâte
contraargumente s-
T
momentului prielnic de a adresa 
chemarea la strângerea rândurilor 

Un rol important în 
revistei l-a avut 

-o
Pamfile, 

–

egoist” (110), sentimente confirmate în câteva luni în 
„cronica”(111) –

– A. Gorovei, 

– cu
Weigand, Jarnik, cu rezerve chiar între unii întemeietori 
dar cu mult entuziasm de mul

t. Manole, la 

abona

-
vom da înapoi pentru cazuri 
izolate.” (113).

obiectul unei oarecari dispute între 
cei trei întemeieto
amiaza zilei de 17 iulie 1908, 

pe umerii lui Pamfile. Bazându-ne 
pe un chestionar întocmit de 

–
–consultat în 

a

–
–

furtuna începutului.

curajare, 
în 1910. Mobilizat pe front în 1916, convine cu 
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– – la 
revistei ION 

– în 
–

un program bine stabilit” (115) cu un exponent clar, 

Mai mult 
acesta culegea nu „numai p

-au 

Weigand, I. U. Jarnik” (116). 
aic

i doi ani 

-i spunem 

respectiv între 1911 –
-

corpus-ului. Printre 
Bogdan, P. Bujor, N. Cartojan, I. U. Jarnik, S. P. 

– Frankfurt, H. Tiktin –
–

– – Aldea, 
Tr. German, Al

Convorbiri
Statistic, la 

nr.8/1916:

2247;

ce 92;
377;

Snoave, jâtii, taclale 421;
Jocuri de copii 480;
Colinde 89;

peste 20 de rubrici permanente.
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(Text extras din D.V.MARIN, ,
Vaslui, 1998 p.p. 56-  
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Cornel GALBEN –

In memoriam Radu Beligan
(II)

Alte milioane de spe -l

-o ordine aleatorie, Al matale, 
Caragiale Cui i-
Virginia Wolf? de Edward Albee (regia, Olimpia Arghir), 
Amadeus de Peter Shaffer (regia Dinu Cernescu), 

Ionescu), Titanic vals Supeul de Jean 
Claude Brinsville, -
Stanca, primul serial Tv din România), Harvey de Mary 
Chase, T de I. L. Caragiale, Momente 
Caragiale Conu Leonida
dramaturg, 
serialul pe care l- -a bucurat de un mare succes, 
Pagini din istoria teatrului românesc.

În cinemat
regizorul Jean Georgescu l-a distribuit în filmul O noapte 

, tot el acordându-i noi partituri în peliculele 
(1946), 

(1952), Directorul nostru Lanterne cu amintiri

valea
Afacerea Protar

Alexandresc Celebrul 702 (r: Mihai 
Iacob, 1962), Castelanii (r: Gheorghe Turcu, 1966), 
sectorului suflete (r: Gheorghe Vitanidis, 1967), 
Întoarcerea lui Magellan (r: Cristina Nicolae, 1973), 
Agentul straniu a „S“ (r. 
Virgil Calotescu, 1980), Trahir

- (r: Lucian Pintilie, 2001), 
Medalia de onoare
personajele conturate în filmele regizorilor Ion Popescu 
Gopo ( 1964, , 1983), 

Explozia, 1972, Cuibul salamandrelor, 
1976, Aurel Vlaicu, 1977, , 1978), Mihai 
Constantinescu ( , 1975, 
florilor, 1976, Premiera, 1976), Dinu Cocea ( a

, 1976, Iancu Jianu, 1980), Mircea 
Întoarcere la dragostea dintâi, 1981, Horea,

Vîntu“, 1950). 
Filmul istoric Horea, recompensat cu Diploma 

ilme din lume“ la Festivalul 

Festivalului Filmului Istoric Rueil-

Cine

pelicula Aurel Vlaicu (Editura E-

(Editura TVR Media, 

înregistr
milioanelor de iubitori ai teatrului radiofonic multe din 

O scrisoare pie

orfelini, Revizorul, Cei doi tineri din Verona, Comedia 
-

Dame, Titanic vals, Familia

audiobookuri propuse de Editura Humanitas Multimedia, 
Bartleby Contrabasul (2010), dar sunt mii de alte 

Le Petit Illustration
teatrelor –

-se Harvey de Mary Chase, Cotletele de 
Bertrand Blier, Margareta la trei de Fritz Schwiefert, 
Omul care s- de Emylin Williams, 
Interpretul de Tristan Bernard, de 

de Julius 
nu), de Roman 

Nimierowicz (cu Stan Iorga), Lorelay
Învierea

Dubrovin), de Francis Veber, Barrymore
de Williame Luce, Spiritul de familie de Eric Assous, 

a de Pierre Chesnot (toate, cu Liviu 
Dorneanu), Tipul din baie de Ernst Friesse&Karl Feliman, 
Bing-Bang Melody

–

Întâia spovedanie

prezent în paginile revistelor 
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, la

-

Lamura, Mozaicul
au fost incluse în volumul antologic 
actori
membru al Uniunii Scriitorilor i-au adus-o, în 2008, 
volumul de eseuri (Editura Meridiane, 

i, 
miercuri...

Harvey de 

2006). Aceste Caiet de regie 
(Editura 

Note de 
insomniac

- Între acte (Editura All, 

În calitate de critic de teatru e prezent cu un portret 

teatru
Teatrul românesc în contemporaneitate de Valentin 
Silvestru (Editura Meridiane, 1964), 

de Amza Pellea (Editura Scrisul Românesc, Craiova, 
1990), de Ion Cojar (Editura 

Ten plays and a screenplay de 
Oana-
Teatru

-
meu de Radu F.
2006), de Ion Cojar (Editura 

-
Epigrame din lumea teatrului de George Lungoci (Editura 

Acele lucruri aiuritoare
care se petrec în spatele scenei de Candid Stoica (Editura 

Valsul hazardului (Editura Lyra, 
Târgu-

manuscrisele incluse în Note de insomniac sunt apoi 

spectacol intitulat ,

Miscellanea (Editura Sud-

Shakespeare, Mihnea Gheorghiu, Serghei Esenin, Gheorghe 

George Bacovia, Edgar Alan Poe, Emil Gulia
Foarte aproape de „cifra de aur a unui centenar care 

l-

-

ultimul rând, de iubire pentru public“. Sinonim cu arta pe 
care a slujit-o 77 de ani, omul de teatru care a fost, denigrat 

-
Comitetului Central al Partidului Comunist Român (1969-

-1975), s-a

(1971-
Institutul

Moinet (numit printr-un decret al Ministerului Afacerilor 

-

-1978). Desemnat 

a Teatrului (27 martie 1977), difuzat în întreaga lume, 
actorul s-

Belafonte, Leonard Bernstein, Friedrich Durrenmatt, Dario 
Fo, Gunther Grass, Norman Mailer, Alberto Moravia, Meryl 

meridianele. 

de Onoare, fiind prim -a acordat 

gistrare a Stelelor 
a Loren, 

în Cosmos“ (vol. VIII, 2006, USA), în Guinness World 
Records (2013), care i-a acordat Titlul de cel mai longeviv 

divertismentului al site-ului american Business Insider 
(2014), într-
la Hollywood (Robert De Niro, Martin Scorsese, Clint 
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Eastwood, Woody Allen, Judi Dench, Helen Mirren, 

mului de 

Poporului (1962), Membru de Onoare al Academiei 
Române (2004), Doctor Honoris Causa al Academiei de 

(1967)
Mare Cruce, cu însemn pentru civili (2008), premiile Galei 
UNITER – Trofeul Dionysos (1995-1996), Academiei 

Premiu 
acordat de Guvernul României, în cadrul Premiilor 

Galei Radio România Cultural (2008), Festivalului 

Voiculescu pentru Dezvoltarea României (2009), Medalia 

– Pia

pe care i- -a întors ori de câte ori a avut 
ocazia, fie cu prilejul unor turnee în Moldova, fie pentru a 

cum a 

fost în septembrie 1987, când a semnat regia spectacolului 

Agamemnon Dandanache, fie pentru a participa la diferite 
evenimente organizate de -a fost elev sau, 

-

-

„Radu Beligan“, l-au încununat cu Marele Premiu „George 

.
Imortalizat inclusiv într-un videoclip al trupei 

marcant al UNITER, Societar de Onoare al Teatrului 
e onoare al 

fondator al companiilor de teatru „Radu Beligan“, BELDOR 

moldav 
contemporan“ se va stinge, cum a declarat-o într-un 
interviu, ci atâtea milioane de ani câte steaua ce-

de lunetele observatoarelor astronomice. Iar când ne va fi 
-ne, 

în „Beligania“ pe care a inventat- -
e al Cezarului, întorcându- -

-
-

absorbit de munca aceasta. Am pus întotdeauna teatrul pe primul plan. Nu am fost cel mai bun 
-

Radu Beligan 
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Cornel GALBEN –
 

 
 

-
Vaslui. Arhiereu

- -au 

întrucât drumul ce-
-a continuat, astfel, studiul la Seminarul 

Teologic „Sfântul Gheorghe“ din Roman, absolvit în 

(1946-

transilvan, la Institutul Teologic Universitar din Cluj 
(1948- -

-au fost 
de mare folos mai rârziu, deoarece aici a luat contact nu 

-au deprins cu lucrul bine 

-

-

emblematice pentru activitatea sa de peste decenii, când 
-

-1954), 

-1955), unde a 

(1955- -

-

-1978), pe care a restaurat-
-

-1967), deputat eparhial (1962-1972) 

-1978). 
-a marcat pentru tot 

-
tuitorului, mai întâi prin 

-1985), iar apoi, tot la propunerea 

-
devenit ieromonahul Ioachim. Rânduiala tunderii în 

acea vreme,

t

-vicar al 
Episcopiei Romanului, cu titlul Vasluianul,
începându-
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activitate ca ierarh, ce se va întinde pe durata altui sfert 

slujire misionar- -
-

pilduitoare, finalizate cu pre

i, 

bisericesc
, iar apoi cu prepon

din care în 
perioada 1985-1994 a editat 10 

colaboratori nume importante ale 

Monografia 
Bisericii Sfântul Nicolae din 

(Roman, 1983), 
Monografia Bisericii din 

(Roman,1988), 
, în 

icipat la 

-
între care amintim doar simpozionele „100 de ani de la 
adormirea vrednicului de pomenire, Episcopul 

-1992) - Roman, 1992, 
„500 de an

t, de 

gapia, sau a 

-Mare“ 
din Roman (1985-1989), în care a slujit ca Arhiereu-

ale din 

- -
deceniu. 

-14 februarie 1996, de        

propunerea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române a fost 
ales, pe 4 iulie 1996, Episcop al 

-se 
la 15 septembrie 1996, în Catedrala 

scutei Eparhii nu-i erau 

încât din anul 1997 a trecut la 

începând chiar cu restaurarea, 

Catedralei în care a fost introni

r în 
perioada 2000-

ce l-a legat de luminatul ierarh. Pentru salvarea lui a 
fost nevoie de un efort financiar consistent, ce s-a

-au 
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consiliile comunale 890 hectare de teren agricol, 

hectare de teren agricol, proprietatea Episcopiei, 
-

1995- -
do

la care a participat un sobor de ierar

-
tefanian“ (1504-2004), tot în 2004 

consacrându- -a 
chemat la arhierie, publicând în volumul omagial 

Eftimie, textul
Episcop Eftimie  (p. 37-59). 

-
reacti

Teologie, socotind acest lucru necesar pentru formarea 

-a miluit cu bucate 
- -

-
Neostenit în plan misionar, a dispus organizarea 

-

„nim
-caritative, a 

programe sociale, cum ar fi cel pentru ajutorarea 
victimelor unor cataclisme naturale, Programul 

-a 

nonpolitice, care l-au cooptat de-a lungul anilor ca 

-

-o. Cel ce a reînnodat istoria de 

Bucovinei. La
timp înainte de a-
cortegiul funerar s-

ntul 

Domnului“, pe care a ctitorit-o. În semn de omagiu, 
-au conferit, post-

Onoare al Municipiului 
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–

–

 
 

cât într-
umplerii a 1-

captatio benevolentiae. Din câte citim în presa 

iar efectul asupra cititorului este garantat: acesta 

-

lumii investigate.
Am ales ca „puiul” rubricii din „Meridianul 

Cultural Românesc

-mediei: a oferi o imagine 

-o

fragm
pars pro toto

(inversul lui totum pro parte

majuscule, ca pre-text, apoi textul propriu-zis 
-

– „Limbi de 

-
face datoria de a semnala derapajele limbii române 

al Comisiei UNESCO pentru România.)
DOR. Ne e dor

dio-
Radio-România Cultural. 

satelor”, unde într-

într-

s- Dor

ale redactorilor respectivi, dar de fapt ale 
coordonatorilor de emisiuni radiofonice, care 

ine-

– –, cu litere chirilice. 
S-
acest an s-a folosit alfabetul latin: scriitorii români –

–

repezi 2021, când se împlinesc 600 de ani de atestare a 

fertile, lipsite de nefericitele anglicisme din ziua de azi. 
Câmpulung- -hoc a 
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– Râmnicu Vâlcea

-a dus 
 

-

            
a V-a. Un eveniment „cumplit” de frumos, de interesant, de 
necesar, un eveniment la care au participat oameni de 

Pe Eminescu nu-

-l
-l jignesc.

De ce dera
-

Aici, la acest Congres Eminescologic, mi-am lansat 

-o poate 

neamului românesc.

externi. Viermele este 

-

turbate. Cu interese stupide în buzunarul inimilor haine, 

vorbesc.
NASA pune numele Eminescu celui mai mare 

re
-o

- -o fi 

- -
-

-

-
-

Când spui Eminescu, spui Junimea, spui limba 
-i

Am postat pe „câmpia facebook-ului” fotografii de 
la Congresul Eminescian. Un domn s- -a scris, 
m-a întrebat: nu este e la un asemenea 
eveniment.
Poate omului îi este dor de evenimente „mega” cu „mult 

-a discutat 

-

detractorii de toate dimensiunile!

i scandal..., spun ei.

cu... celelalte rele au -n sfere academice.

-
- âmpit sau escroc pe un altul fie el chiar 

- -

-ar distruge.
-
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Gheorghe N. Vasilache –

 

(I) 

literare. Ia

interes sporit pentru cultivarea limbii, rem

e.
 

care
 

cine, ce, 
cât, ceea ce), relativul care

or 

relativ care

introduce. Vom folosi întotdeauna forma care în 

Sunt oameni 1/ 
care -
i urât altfel 4. (N.Iorga, );  care
e cea (idem). 

care
ambele genuri. Forma cari (carii) pentru masculin 

(ca carele): carii

. (V. Alecsandri); 
carele ....
La acuzativ pronumele relativ care

sintactice: -te, române, din somnul cel de 
moarte, 1/ În care te-
2! S- sub care fiara 

acuzativului cu rol de complement direct, care trebuie 
pe: Cadoul 1 / pe care

l-am primit 2 / era pe gustul meu 1.    Creioanele  1 / 
pe care le- .

care -
pe

astfel de erori gramaticale, unele chiar în medii 
Toate 

aceste proiecte care le-
mul de 

guvernare care l-am conceput cuprinde o serie de 
care le-am votat în 

etc. 
Corectarea acestei erori de exprimare se poate face cu 

de persoana a III-
îl, o, îi, le

relativ care
pe este obligatorie: aceste proiecte pe care

le-am discutat...; programul pe care l-am conceput..; 
legile pe care le-am votat...

pronumelui relativ care în cazul genitiv precedat de 
articolele genitivale al, a, ai, ale. Examinând 

poetul 
copii, vecinii ale 

fete
atribut) se 

, în timp ce 
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poetul, ,
vecinii -toarele 

;
respectiv 

foarte mu

acordului pronumelui relativ care în genitiv este 
omul profesorul nostru  ale 

 
proverbe  Oricum, 

omul 
, o comisie în loc de omul a

, o comisie 
, în care acordul mecanic  cu cel mai 

La dativ pronumele relativ care are la singular 
, feminin: 

), iar la plural pentru toate genurile. 
care în locul 

formelor flexion
fata care i-am dat 

o carte, în loc de fata i-am dat o carte; colegul 
care i-am dat o veste, în loc de colegul i-am dat 
o veste la care
în locul 
popular: elevilor la care le-am pus nota zece, în loc de
elevilor le-am pus nota zece. La dativ 
pronumele relativ care
formele neaccentuate ale pronumelui personal de 
persoana a III-
pronumele relative, constituind un mijloc eficient 

i- .

a formei care, deoarece este 

lingv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Limba român are 
virtu i complete, adic poate 
fi vehicul a tot ce se întâ
spiritual în om. E foarte greu 
de mânuit. Prin ea po i deveni 
vultur sau cânt re de stran .
Limba român are toate pre-
misele valorice pentru a deve-
ni o limb universal , dar nu 
tiu daca e posibil acest mar

istoric. Dac am fi fost un po-
por cuceritor... noi, românii, 
nu punctam universalitatea ni-
c ieri. i asta ne face sceptici.
Ceea ce ne lipse te este 
îndr zneala.”
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

Francois Mitterrand (n. 26 octombrie 1916 Jarnac - d. 8 ianuarie 1996, Paris între 
anii 1981-1995 1939 1940

- Germania
de frunte în cur 1988 Helmut Kohl, Premiul 
Karl (Premiul Carol cel Mare).

Francois Mitterrand a murit pe 8 ianuarie 1996 la vârsta de 79 de ani în Paris.

*

-
Moldova.

Ne- -
pe Francois Mitterand care s-

universitari. 

lui Mitterand de a ne acorda interviul în timp ce tremuram

n-am mai avut.
Proba de maturitate s-a dat exact la acest început !
,,-

-

transition…” m

,,-

într-
-

,,- -

punctul negativ cel mai aspru în raportul MCV pentru 

care ne declara sprijin ,,pour toujours” ca la ,,48…”
Interviul a fost difuzat, aprecierile au fost 

interesante, dar nu-mi iese din cap cât ne-au tremurat 
pantalonii pentru curajul nostru. Cât sprijin ne-a mai promis, 

-l cu efuziune pe 
- -

fost un semnal bun.
-am observat 

-
-a primit 

entuziasm, cea din Paris, Strasbourg, 
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provincia Tourenne au intrat pe post -
multe aprecieri, chiar ne-

binecuvântat de Papa Ioan Paul al-II-lea.

Pe care n- -
nici nu mi-

aparatul de 

stânga, într-

agricultura locului, monumente, transporturi dar mai ales 

d’Eiffel, Sena, Catedrala Notre Dame etc. etc. cu bucuria de 
a descoperi liber capitala culturii mondiale. 

ningrad, Kiev, 

milioane de locuitori, din cele 22.
-au înfruptat cel mai mult din 

În t

(
Mitterand-Snegur-Iliescu-Lucinschi-Constantinescu-Regele 
Mihai I – -, Editura PIM, Iasi, 2014
,pp.25-28).

-

Henri Matisse –
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SEMNAL
Dumitru V. Marin - Vaslui

– CULTURAL –   
de la Podu-Turcului- nia 

(VIII) 
 

Dumitru V. Marin (Vaslui)… reporterul:
-

–
poet cu peste 14 volume de poezii, prof. dr. Dumitru V. 
Marin ajuns cel mai mare jurnalist vasluian din toate 

Tatiana Galan

o amb ra o mare 
.

Valentina

a din care ne-

Eu

cei 
-o. Era o 

singurul facultatea?

Zeletinului?
Tatiana Galan: Voi v-

fratele meu. Nivelul general al 
-au 

concurs au devenit 

de peste 40 de ani cu Privighetorile Zeletinului…

când ne-ai adunat pe 22 din 31. 

Dumitru V.Marin

,
s-au concentrat valori care „au prins”

Tatana Galan
nu vine nimic.

Dumitru V.Marin: N-avem ce face, e deja o 

altfel?
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P I
Dumitru V. MARIN – Vaslui

Anticomuni – Tecuci –  
 

 

Bârladului ( asta în Siret) –

-au concentrat 

nvaziei sovieto – comuniste, cu 

-i
violeze sora. Nu s-

-i mobilizeze pe oameni 

- -

I-am publicat fragmente din jurnal. Întors cu idei clar 
lung schingiuit în 

De pe Valea Berheciului ne-

cu

Alexandru Chiriac, fost artist popular, de meserie cizmar, 

-

Dintotdeauna Alexandru Chiriac a vorbit 

altfel, ultimul care l-a dus l

-

Notarul Cornelia Vieru, coleg
-Marin se exprima adesea 

admirativ minunându-

lui, Polixenia, Iulia, Elena care într-
într-o

-

-consult al CAP „1 Mai” 
-

-
-

- ,

CAP de atunci I. Tuchel i- -l

-
fre

- Cornelia Vieru se mira 
-

-l
termine. S-au î

de ele. Oricine-

p

!
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REPORTER ÎN MOLDOVA…
Dumitru V. MARIN – Vaslui

PORTRET  AFECTIV: 
 -  

 

ributele 

„ –

„-

- ublice 

perspective.
-

utilaje?
-

-au fost probleme... ”
Aproape nu-

economistului Constantin Bolohan ar fi realizate vreo 
14 proiecte cu bani europeni însumând multe milioane 

-
Un fapt edificator: sunt doar 34 de dosare la

-am vrut 
-l chestionez despre ast

„-
-

mt bine între oameni. 

Mi- -
-a realizat 

centru de zi...”
-l pornesc pe primarul de 

e 18 mai 

al locului.

revelator pentr
harul de a face.
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, cu multe eforturi (de 
t

-am 
r ca 

cvasitotalitatea aprecierilor de pretutindeni.

cumva ne apropiem ar 

-a, Naomi 
-a, Alexandra Comisarschi-
- pe care le descoperim ca 

talente în formare).
de mare valoare 

Nu ne-a prins vreun fel de euforie. Ba, poate o 

greu –

Un „prieten” -a furat 
-

-

– -

tuturor!

din Lungani.
-mic 

- i-a 

selectat o poezie de când era în clasa a IV-a ,dar o 

Copilul 
” nu poate fi dec -un

Semne bune… textul are. 

comunei d-na jrs.Teodora Marlena Alecsa
” ar lipsi. Ori 

cu asemenea suflet. Ca în sport: Hai, Denisa 
!

Cozmei, 

Naomi Ranghiuc, o 
-

 
 

S-a suit pe canapea

Când o chem la mine-n-coa
Sare de pe canapea

Mai face câte-o belea

-
- Pisic
-

-a



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 149 

 

, pe 27 martie, când 
Naomi a filmat, a citit un text interesant, a într -a
afirmat, s-

Curaj,  Naomi!

Alexandra Comisarschi pare o adoratoare a 
filosofiei 

profesie… militar.

internet und

-a consacrat 
talente; cel mult le-a stins!

socializare 

de calibru

-

Naomi Ranghiuc, Alexandra Comisarschi: 
- -

MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC
METAFORE!

ALTE SEMNALE

Vlad Cristian Sîmpetru
mare viitor. Face Jiu Jitsu

doar de 8 ani e deja campion pe 
,

-

 

gân

-

cum timpul s-ar opr
exceptându-
mai am controlul, în acele clipe, deschid cutia Pandorei: 
nu mai este cale de întoarcere.

-
-

-

hârtie îmi este

……………………….…………………………

Naomi Ranghiuc
Clasa a VII-a B

-

erfect chibzuite. Aveai 

Cândva erai alta - te-
- -

iar sub ochii 
mei...

neci anii?
-

De ce-

Alexandra Comisarschi
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... VOSTRU:                         

ntr-o zi de decembrie 1956 –

cu vijeliosul râu 
INN (vine din Elvetia – via INNSBRUCK / Austria) si ILZ-ul cel negru –

de “DREIFLÜSSESTADT”.
spus, între altele,renumitul 

– deci pe malurile D
„ “

Vorbesc despre Dl. Prof. Dr. Dumitru V. MARIN din VASLUI,
Director–Fondator al Revistei “MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC” - în lb. 

RUMÄNISCHER KULTUR MERIDIAN

Recent am primit revista Nr. 3-4 (7-8), iulie-decembrie 2016
la cel mai înalt nivel, - cu 

-
Poate
Închei cu ce-a scris cândva “The Times” - cel mai vechi ziar din Marea Britanie

“Orice fel de-a scrie este permis, doar cel plictisitor nu.”
 

Georg Barth / PASSAU, Germania, 22. 02. 2017

inclusiv pentru publicarea articolului meu despre Noam 
Chomsky.

succesului dvs. jurnalistic.

/ 20.02.2017 GENEVA, Elve ia

Prietene, - -
BUN!

PS: 

George FILIP / 05.04.2017 MONTREAL, Canada
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Eu
Tu ,

pentru MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC;

Mi- ca etnofolcloristul Pamfile, pentru
             Dumitru Gherghina, tu, oltean de pe

El

Noi care…facem !;
Voi ;

Ei, acei care mereu vin, imposibil s -
MEDIUL MOMENTUL

mileniu, ne-

:
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

, MAESTRE!
19.02.2017

umesc pentru ziar stimate domnule director general Prof. dr 
Dumitru V. Marin!
V citim cu mult interes aici în Australia!
Cu doriri de bine,

Ben 06.04.2017 SIDNEY, Australia

Stimate Domnule Director,
Prof. dr. Dumitru V. Marin

fondator al Revistei DIDACTICA NOVA

travaliul pe care-
– unicat în peisajul revu

Dumitru GHERGHINA / 28.03.2017 CRAIOVA
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it! 
 

-

Dar, pl -
De ceva

ului,

-

La Bârlad l- -
.

În vreo 3 luni a furat peste 1000 kg

lei! Halal afacere a lui Lucian al nostru. Ca„ ”

el ?) cu tot cu pene!.
Ce-

: c ste deviza !!!
Dumitru V. MARIN

pentru DIASPORA: 
-

inclusiv la alegeri?
-
- sau de la noi

- rdinar pentru voi.
-

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

n - ! În jur de 333!
atitudini. Dar 

Cei mai de departe (Australia, America, Africa, Europa) au de la noi partea de minte,
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Prieteni: 
 De peste doi ani

i - -
V-

-
mai b

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

:
UIENE –

– 28 aprilie 2017

-
-

-

Tare vechi dar nou în contemporaneitate SUMARUL (COLABORATORII) primelor 9 numere ale M.C.R.
Dumitru V. MARIN

Adrian Grauenfels: MCR 3 (20); MCR 4 (33); MCR 5 (45: 58); MCR 6 (61)
Adrian Lungu: MCR 1 (118)

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

De la stânga la dreapta: Val Andreescu, Anca Moldoveanu, 
Mihai Batog -

Valeriu Lupu. Februarie 2015 -
Revistei, a Ziarului, a R TVV

online. Str. Frunzelor, nr. 2, Vaslui, C
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Alexei Mateevici: MCR 1 (57)

Ana Blandiana: MCR 5 (78)
Ana Maria Balan MCR 5 (8)
Ana Maria Gîbu: MCR 9 (48)
Ana Opran: MCR 4 (38); MCR 5 (16; 50); MCR 6 (20)
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)

Angela Grazioso: MCR 7-8 (19)
Angela Mallimo: MCR 6 (36)
Angela Pistol: MCR 9 (93)

Antonio Pascucci: MCR 6 (37)
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)
Aurel Popescu: MCR 7-8 (80); MCR 9 (88; 89)
Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 3 (56); MCR 4 (22; 92)

); MCR 3 (34); MCR 4 (52); MCR 9 (122)
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)
C.D. Zeletin: MCR 3 (40)
Calistrat Costin: MCR 1 (35); MCR 2 (26); MCR 4 (28); MCR 6 (46)
Camelia Profirescu: MCR 4 (120)
Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 (85)
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 Chiper: MCR 3 (104)
Constantin Chirica: MCR 1 (71) MCR 5 (10)
Constantin MCR 1 (65)
Constantin Clisu: MCR 1 (88)

- Tataia: MCR 3 (57)

Constantin Profir: MCR 1 (84); MCR 2 (60); MCR 3 (55); MCR 4 (91); 
MCR 5 (100); MCR 6 (95); MCR 9 (90)
Constantin Toma: MCR 1 (82); MCR 2 (80); MCR 3 (128); MCR 5 (75)
Corina Dimitriu: MCR 6 (47)
Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37)
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)
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)
Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16)
Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76)
Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35)

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

-8 (75; 79)
Costin Clit: MCR 1 (125); MCR 2 (132); MCR 3 (110); MCR 4 (131); MCR 
7-8 (119); MCR 9 (118)
Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44)
Cristina Mihai: MCR 1 (58)
Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24)

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

-8 (73; 80); MCR 9 (88)
Dan Teodorescu: MCR 1 (55); MCR 2 (35; 51; 52); MCR 3 (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)
Daniela Straccamore MCR 6 (32; 33); MCR 7-8 (16; 17); MCR 9 (25; 27)
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)
Dorin Cozan: MCR 1 (38); MCR 2 (27); MCR 5 (36) 
Dorin Pînzariu: MCR 2 (31)
Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62)
Doru Melnic: MCR 4 (48)
Doru Tompea: MCR 1 (78)

(23)
Dumitru Gherghina: MCR 9 (125)
Dumitru Ivas: MCR 7-8 (73); MCR 9 (93, 94)
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; 147)
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)

Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18)
Emil Cioran: MCR 5 (125)
Emil Gnatenco: MCR 1 (45)
Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
Emilian Marcu: MCR 1 (53)
Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
Ene Veron: MCR 9 (88)
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)
Eugen Enciu: MCR 5 (42)
Eugen Verman: MCR 9 (109)
Florentina Stanciu: MCR 2 (33)
Florin Buraga: MCR 4 (80)
Florin Haidamac: MCR 5 (59)
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Florin Rotaru: MCR 4 (38)
Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
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)

CR 3 (27); MCR 4 (75)
Gabriela Cucinschi: MCR 2 (9; 59; 67); MCR 4 (38; 87; 94); MCR 5 (19; 
44; 74; 80; 135); MCR 6 (9; 13; 80); MCR 7-8 (8; 68; 104); MCR 9 (97)
Gela Enea: MCR 7-8 (27)
Georg Barth: MCR 6 (123)
George Bacovia:  MCR 1 (122)

: MCR 7-8 (51)
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)
Georgeta Paula Dimitriu: MCR 5 (16; 99); MCR 7-8 (75); MCR 9 (84; 90; 
92; 93)
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 1 (104); MCR 2 (92); MCR 4 (49; 111); MCR 5 
(98); MCR 6 (94; 107); MCR 7-8 (73; 79; 80; 102); MCR 9 (90; 98)
Gheorghe Clapa: MCR 1 (138)

: 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)
Girel Barbu: MCR 2 (76)
Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
Grigore Moisil: MCR 5 (82)
Grigore Vieru: MCR 1 (57)
Gruia Novac: MCR 3 (102)
Hans Kelsen: MCR 6 (78)
Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 (88)
Heinrich Heine: MCR 2 (84)
Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28)
Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
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)

MCR 5 (54); MCR 7-8 (38); MCR 9 (138)
Ioan Enache: MCR 1 (50)

R 2 (107); MCR 4 (115); MCR 5 (16); MCR 6 (101); MCR 
9 (91; 92)
Ioan Maftei -

-8 (97); MCR 9 
(34)
Ioan Mugurel Sasu: MCR 4 (74)

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

Ion Antonescu: MCR 5 (127)

Ion Bolocan: MCR 7-8 (80)
Ion Gheorghe Pricop: MCR 5 (120); MCR 6 (88); MCR 7-8 (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)

-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)
Jean Cocteau: MCR 6 (50)
Jean de La Fontaine: MCR 7-8 (90)
Johann Wolfgang von Goethe: MCR 7-8 (15)
Jorge Luis Borges: MCR 7-8 (8)
Joseph Buro: MCR 6 (35)
Joseph Gorgone: MCR 7-8 (20)
Julien Benda: MCR 6 (54)

2 (128); MCR 3 (106); MCR 4 
(127); MCR 5 (18; 128); MCR 6 (26); MCR 7-8 (112)

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

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

Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)
Liviu Rebreanu: MCR 9 (108)

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

-8 (22; 105); MCR 9 (42)
Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)

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)

-8 (48)
Marius Coge: MCR 2 (96)

1 (46)
Marta Zirulia: MCR 9 (27)

Martin Heidegger: MCR 5 (31); MCR 6 (9)
Massimo Cistaro: MCR 6 (34)
Massimo Ronco: MCR 6 (38)
Matthew Prior: MCR 7-8 (64)
Maya Angelou: MCR 5 (90)
Menachem Falek: MCR 6 (49)
Michelangelo Buonarroti: MCR 5 (90)
Michelina Giannittelli: MCR 6 (35)

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

; MCR 2 (7; 64; 93); MCR 3 (8; 
61; 79); MCR 4 (8; 48; 108) MCR 5 (10; 101); MCR 6 (68; 79; 94; 95; 97); 
MCR 7-8 (59; 76); MCR 9 (86; 87)
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)
Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19)
Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40)
Mihai Cosma: MCR 5 (99)
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)
Mihai Miron: MCR 9 (70)

Mihai Stancu: MCR 9 (89)
Mimma Pascazio MCR 6 (33)
Mircea Albulescu: MCR 6 (30)
Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
Mircea Varvara: MCR 6 (134)

; MCR 4 (135); MCR 
7-8 (65; 114); MCR 9 (127) 
Nadia Pascucci: MCR 9 (28)
Napoleon Bonaparte: MCR 5 (114)

-8 (52)
-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 4 (123)
Noni Gagniuc: MCR 5 (100)

-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)

1) 

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

98; 100); MCR 5 (136); MCR 6 (40)
); MCR 4 (65); MCR 5 (83)

Pierre Corneille: MCR 6 (112)
Pitagora: MCR 7-8 (78)

Radu Beligan: MCR 9 (134)

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)

Samuel Taylor Coleridge: MCR 5 (119)
Schiller: MCR 7-8 (104)

5 (15; 33; 112); MCR 6 (11; 44); MCR 7-8 (24; 84); MCR 9 (49; 68; 112)
Sorin Cotlarciuc: MCR 5 (98; 99); MCR 9 (92)
Sorinel Trufia: MCR 1 (67)

MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 7-8 (71); MCR 9 (75)
T.S. Eliot: MCR 7-8 (16);
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)
Teodora Medeleanu: MCR 1 (137)
Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60)
Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 4 (10; 46); MCR 6 (14); 
MCR 9 (16)
Theodor Damian: MCR 5 (38)

-8 (15)

Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
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)

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

Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80)
Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
Vasile Darie: MCR 5 (80)
Vasile Diacon: MCR 3 (112)
Vasile Filip: MCR 3 (66)
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)

-8 (73); MCR 9 (93)
Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36)

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)

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)
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III, nr. 1 (9)/ 2017)

sediul 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:

*
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN (Year III, no. 1 (9), 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, 333 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.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 1 (9), ianuarie - februarie - martie  2017 158 

 

TIMPUL N-ARE R

MAI ALES, !

(Dumitru V. MARIN)



Val ANDREESCU, Nicolae ARITON, Aurel BAICAN, 
Gabriela Ana BALAN, Gheorghe Simion Ioan Maftei

Mihai Mihai CABA, Theodor George CALCAN, 
Marianeve CASCIELLO, Cristina CÂMPEANU, Mihai CIMPOI, Costin CLIT, Theodor
CODREANU, Sorin COTLARCIUC, COZMEI, Nicolae DABIJA, Dan 
Teodor Ioan Eugen DEUTSCH, Georgeta Paula DIMITRIU, Neculai

Lucian Martha Cornel GALBEN, Dumitru 
GHERGHINA, Corina MATEI GHERMAN, Ana Maria GÎBU, Mihai HAIVAS, Ioan

Alexandru IONESCU, Dumitru IVAS, Vasile LARCO, Valeriu LUPU, MAPI, 
Carmen Antoaneta MARCEAN, Dumitru V. MARIN, Ioan MÂCNEA
Elena MÂNDRU, Alexandra MIHALACHE, Elena MIHALACHI, Mihai MIRON, Marin 
MOSCU, Daniela OATU, Ion N. OPREA, Nadia PASCUCCI, Filomena
PASQUINA, PAVEL, Angela PISTOL, Aurel POPESCU, Ioan
Cosmin PREDA, PROFIR, 

Puiu Georgeta Minodora RESTEMAN, Harry ROSS, Dorel
SCHOR, Mihai STANCU, Dorina STOICA, Daniela STRACCAMORE, Vasile

Zoltan TERNER, Mihai Constantin TICU, Ben Doina TOMA, 
Vasile Cornelia URSU, Gheorghe N. VASILACHE, Eugen VERMAN, Ene
VERON, Rodi VINAU, Vasile Marta ZIRULIA

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. 

 

 
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.
77 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


