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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
TRILINGVISMUL –  

viitorului limbii române, asupra 
destinelor poporului român, asupra 

diasporei, etc. 

Moldovei (1710-1711) cel care ne-
celebra Descriptio Moldaviae (cu prima 

Otoman (Incrementa atque decrementa 

care Leibnitz îl considera „rege între 

des hautes etudes; înaintea lui, celebrul 

româno-rus în China, mai aproape de 

are citea 

modelat-

-
liter

3.000.000 de români în lumea mare; 

succesului material, uneori, rar, spiritual. 
Nu-

Un
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modificare-

3 limbi. 

g -

a 4-

Cod

dintre cei peste 300 de oameni cu care am 
venit în contact în iulie-august 2018, nu 

religioase, indiferent de orientare 
-

interesate!

directe?
Globalizarea sub imperiul banului 

din toate continentele (la Vaslui, doar 2, 

paradoxal, tocmai amestecul limbilor, 
relig
asemenea simplificare, la abandonul 

rei, a poeziei 
-

în limba lui? Unde s-ar putea afla o 
ie? Noi, românii, ne 

pe aici toate culorile, rasele, obiceiurile, 

monede n-
valutare.

Revenind la „comoara în adâncuri 

se extinde comunicarea în alte limbi. 
Faptul nu poate fi decât în dezavantajul  

vorbite, a gramaticii, a fondului principal 
lexical etc. Trilingvismul este deja o 

poliglo

televizor, calculator, telefon, nu izolarea 

de la comunicare poli-
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-

Meridianului Cultural Românesc în 
frontul 

sensibilitatea=metafora mai poate 
învinge? 

acestor zile – luni – ani nu prea se bizuie 

inter arma silaent musae

modalitate autoi

situare într-

– -l combat pe cutare 

-

-mi creeze 
are. Eu sunt 

-l 
-i descoper multe defecte, dar 

avantajelor sociale –

mai pernicios: „ce am eu cu omul, nu e 

-a manifestat 

-au certat atun
fiu, frate cu frate, om cu om… S-

apele s-au mai limpezit, s-au reconstituit 
ierarhii, s- valoarea 

a-
libertatea de gândire, de sesizare, de 

-

creierul la cutie. Pe care (atitudine), 

zic eu,
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

 
DE 15 ORI… BINE! 

 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

452 colaboratori în 3 
categorii: 

1.

omâne, 
la prof. 

-na Cornelia Ursu, cu întreg Cenaclul 
Gruppo 

S –
ia, la Georg Barth din 

(am scris despre „Noduri culturale...”
2.

MERIDIANUL 
CULTURAL ROMÂNESC

re  împing cifra colaboratorilor cam la 500.
3. -
-

-o creem…
cu apa de izvor), nu ne-

Dumitru V. MARIN

 
 
 
 
 
 
 
 

M.C.R. 15
Mereu aproape de acei ce sunt departe,
C
R
1 OM cu-
5 continente azi u

   Eugen DEUTSCH
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

ITE! 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (M.C.R.)

, ONYX) al 
M.C.R.
reprezentativ

tr pline de înfiorare produs

ocazie.
În acele zile, timpul ne era furat de probl

nerezolvat.
-à-

onducerii revistei, atunci când noi, membri 

MCR

-

-i prezint pe Comandorul Mihai Batog-
al A e

MCR
MCR

îm

Dând „cezarului ce-
continuitatea revistei MCR -

MCR.
MCR peste 150 de pagini 
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MCR

pub

Privind sp MCR a ajuns la o asemenea 

- -
Fie ca MCR

8

Val ANDREESCU,

Membru fondator al
MERIDIANULUI CULTURAL ROMÂNESC

 

LA CEAS DE AMINTIRE 
 

Cu 

„MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC”

temerari care s-
s-a întâmplat cu alte i

-

Moldoveanu, Mihai Batog Bujeni , desigur,
cultural, profesorul Dumitru V Marin.

„
„colabor

mâine”.

Valeriu LUPU
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC nr. 15 

În dimine ul -Vaslui-
VINTET TE-RA, domnul prof. dr. Dumitru V. Marin, se aflau 

lizare, ca de 

iile culturale din 
diaspora. 

din Ita

-ai propus 

Mihai BATOG-

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC,
a venit ca o binecuvântare, o încurajare, un pas înainte, pentru a merge mai departe în acest sens. Acest 
lucru mi-a dovedit faptul
frumos drum, în arta scrisului, ne-a oferit 

lucru 

talente, caractere.
MERIDIANUL 

CULTURAL ROMÂNESC,
Aceasta-i revista pe care/ Cu drag 

Angela PISTOL,  membru A.L.P.I.
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

 
DE 15 ORI „MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC” 

- Î
-l pe Radu Cârneci, care în acea zi ar fi 

tul iubirii ne-

muzicieni. La un moment dat, mi s- eci a 
fondat-

„MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC”
- - M.C.R. (cum i se spune 

 
LUMINA DIN CUVÂNT 

MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC. Am desco

-o lume care s-

-a impresionat. Am descoperit 
i

MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC le transmi

misiunea în cel mai nobil mod. 
Alexandra MIHALACHE, Slobozia
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

 
„MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC” 

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC a fost în data de 

-ar zice: 
„
serilor siderale”.

sentimentele.

Domnul pro -a ales 
la întâmplare numele revistei, MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC -se 

în jurul MERIDIANULUI CULTURAL ROMÂNESC „pana 
âncul inimii 

În revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

provenit dintr-

Revista MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC s-
-

deschide larg po
-

reviste din România.
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

Corneliu CARP
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

 
 

MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC , este o expresie, o zicere, 
concep
localizare, spre definire i-

,,MERIDIANUL 
CULTURAL ROMÂNESC” fiind trimis, prin grija directorului, deja bine cunoscut, prof. dr. Dumitru V. 

D.V. Marin, Theodor Pracsiu etc. Nu 

continuitatea ,,MERIDIANULUI CULTURAL ROMÂNESC”
Urez ,,MERIDIANULUI CULTURAL ROMÂNESC”

S -

Meridianul din Vaslui!

Vasile LARCO
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC – 15

 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC 

 

-ale scrisului, p
Revista s- - e,

Val Andr

eiul 

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC
În revist-am debutat,

-am uitat:

Doina TOMA

ionale 
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC. În calitate de tehnoredactor al primelor 6 numere ale MCR,

-a dezvoltat foarte interesant

Anca SAVIN (MOLDOVEANU)
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Valeriu LUPU – Vaslui

NTREGIRE A NEAMULUI  
 

 
 

                                             
                                             

                               

Introducere:
În istoria omenirii 

catastrofe 
umanitare, prin faptul 

cauzat cele mai crunte 
nenorociri, atât în 

plan familial, 
comunitar sau 

aproape constant; molimele devastatoare pentru 

tragedia celor din teritoriile ocupate, la care se 
-o

st

mai aproape ca oricând. 

dar dramatismul momentului cu spectrul mo

sau agonic, asupra celor care-

de ce în cadrul conflictelor armate ”singurul 

pentru

unor principii nobile sau valori umane cum ar fi 

care doar aparent sunt invocate ca justificare a 
apt nu este vorba 

”instincte sociale care 
au devenit patimi sau vicii”

scrierile sale. 
de facto a

-
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-sanitar a fost 
ade

operative care, oricât de inteligente ar fi fost, nu 

În ace

culegem roadel

Prin Înalt Decret Domnesc, la data de 21 

Principatelor Unite sub sceptrul domnitorului 

Serviciului 
Sanitar Român sub comanda generalului de 
divizie Carol Davila, ctitorul sistemului sanitar 

medicale

Armatei. 
Serviciul Sanitar

manuale militare de specialitate în domeniul 

sanitar) care impuneau reguli stricte privind 
triajul trupelor, cantonamentul trupelor, igiena 

acestea, organizarea medico- ra 

dureros al acestei atitudini a fost cel petrecut în 
cel de al II-

(cu 1089 de decese), ca urmare a contactului cu 

-

-

reprezentau efectivele Armatei Române, se 

spitalizare, înregistrându-se o morbiditate de 

mai crescute ale morbid

cu 5,2%o,  gripa 36,1%o,  scabia 93%o,  boli 
venerice 22,2%o. 

tru medicii militari, pentru 
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ilitare. S-

met

asigurat de un medic de batalion, de structuri 
sanitare regimentare (companii sanitare, 

divizionare (spitale

militare ele s-

cartierul general al armatei) care gestiona

confru -

aprovizionarea din exterior (medicamente, 

instrumentar medical, materiale sanitare etc), 
extrem de dif

-un 
necesar de 4.000. 

De
doi ani de neutralitate, interval în care teoretic ar 

-

toxice), ridicau no

nivelul anului 1913. Cu alte cuvinte, din 
campania din Bulgaria conducerea armatei  nu a 

Serviciului Sanitar. O imagine evocatoare a
-

Constantin Argetoianu în amintirile sale ”un 

amestecate unele cu altele în voia Domnului. O 

înjurându-

ceea ce fusese atât de bine încurcat în zilele 
precedente”.

„
„

suferite de Armata a III-a în Valea Jiului, 
-

Dobrogei), vor conduce la pierderea a 76,3% din

din calea urgiei cotropitorilor, va însemna 
începutul ”toamnei patimilor noastre”. 

„ -
optimism cânta poetul Vasile Voiculescu în 

-
ultimele zvâcniri ale românismului acelor 

ada

Antantei. 
Capitularea Bulgariei din al II-

boi Mondial, când trupe germane de 
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bulgare, vor ocupa trei sferturi din teritoriul 
regatului român, generând imense

Aceasta va face ca în zonele ocupate de inamic 

-Siret- -

triunghi care însemna parte

1,5

draconic impus de cotropitori cu scopul declarat 

diferite; fie spre Antanta (antantofilii) care 
promiteau România Mare, fie spre Puterile 

-
Eminescu la vremea sa. Ultimatumul Înaltului 
Comandament Francez din iulie 1916 încheiat cu 

dup

însemna foarte mul

-au crescut foarte mult 
rugere, în 

tehnice precum; utilizarea gazelor toxice, 

cazul imperiului rus, compromis de spionajul 

-un 
interval record de numai câteva luni, nu numai 

-un interval la fel de scurt, 

ru ani de 

atitudine,  

c

, iar imensele 
pierderi materiale vor fi de ordinul triilioanelor de 

epidemice, între care cel mai redutabil a fost  

beligerante aproape în totalitatea lor.

exantematic
Dezastrului din toamna anului 1916 avea 

-
puternice, cu temperaturi ce coborau sub minus 
30 grade celsius ceea ce a ridicat grele probleme 

inat în majoritatea 

-
-se la 5-

8 persoane într-
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i
-

transformate în infirmerii sau spitale de 

partea structurilor sanitare, serviciul sanitar s-a

tot felul au creat contextul necesar pentru ca în

exantematic ce va cuprinde repede întreaga 

savant Ioan Cantacuzino, care prin înalt decret 
regal fusese investit cu puteri depline pentru 

”Nu au fost 
s

-a retras pe un frig 

Moldovei a devenit în  curând atât de mare ca 

-

În l
rareori puteai vedea 25-
într-

sanitari, inclusiv parte din medicii misiunii 

Clounet), au murit în lupta cu boala. Dezastrul era 
atât de mare încât presa timpului descria 

scene apocaliptice. ”Cine ar putea uita 
tabloul pe care-

sosirii lor, zilnic pe peroanele, pe drumurile spre 

Imaginile clasice ale ciumei din Atena se 

Realitatea din teren era la fel de 

Serviciului Sanitar din Marele Cartier General al 
a

trupelor în teren ”la unul din regimentele de 

regiment tocmai murise comandantul, iar într-un 

1000 de morminte p
militare”.

O comisie medico-

Ecaterina Teodoroiu

- -a

emii o 
-o

generalului Radu R. Rosetti
– 42 grade celsius), migrene teribile 

bo
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Generalul 
va fi îngrijit de doctorii Ioan Cantacuzino, 

icire va învinge boala.  

- succesorul 
lui Dimitrie Gusti) în timpul bolii, când totul pare 

-o
stare de imponderabilitate în care se produc 
lucruri stranii (Cronica de familie, Ed. ESPLA, 
Buc. 1956). 

Provocat de o bacterie din specia 
rickettsia tipul prowazeki, rickettsia prowazeki

corporis), boala avea caracter endemic 

numai), cu izbucniri epidemice în m

îngrijirile erau eminamente empirice; 

talc, masaje musculare în timpul crizelor de 

care varia între 14 – 80%. 
Un rol important la acest dezastru l-au 

rev
-

de infec
constituit unul din motivele pentru care li s-a

De altfel epidemiile în istoria mi

30 de ani, franco-german (1618-1648) s-a soldat 

exantematic, j

-1856), sub aspect 
medical s-

exantematic un sfe

epidemiei de tifos exantematic înregistrându-se 

3.000.000 de decese. Armata a II-

înaintea introducerii vaccinului specific. 

Victimele epidemiei de tifos exantematic 

s-au 
ridicat la cifra de 300.000 de decese; 125.000 au 

medici (din cei 1929 pe care îi avea Armata 

VA URMA
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POEZIE - TRADUCERI

Carissimi amici
di nuovo insieme per condividere le nostre emozioni in versi, grazie per la rinnovata 

fiducia posta nei nostri confronti, sempre difficilissimo scegliere chi portare su questa 
rivista,  chi non viene scelto non significa che non merita di esserci, capire che non sempre 
ci sta spazio e va a rotazione...io ce la metto tutta, e ora cosa aggiungere se non buona 
lettura? Alla prossima, ciao.

Daniela STRACCAMORE

Dragi prieteni
din nou împr

întotdeauna spa ... mi-
.

Daniela STRACCAMORE ( INAU)
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POEZIE - TRADUCERI

 
Non aver paura
del buio
e del silenzio.... 
Sono loro che, 
prendendoti 
dolcemente 
per mano, 
ti conducono 
a guardarti " dentro "
serenamente,
ad ascoltare 
il tuo cuore,
a conoscerti
ed a capire 
il mondo e la realtà
dentro e fuori di te.
Perciò continua ad
amare la Luce,
i suoni e i colori, 
ma ama anche il buio 
ed il silenzio!

Mimma PASCAZIO (Treggiano Bari)

 
Nu-
de întuneric

Ei sunt cei care,
inându-te

te conduc

pentru a-
inima,

Mimma PASCAZIO

     DINCOLO DE TIMP
Piume al vento sei,
ondeggiando a stento abia plutind
tra i pensieri miei printre gândurile mele
nel turbinio d’un momento. în vârtejul unei clipe.
Ne’ tuoi occhi io volo Î
e al tuo sospiro tremo
sognando il bacio
che condannò il mio tempo. ce-
Ballo, sospeso dal vento Dans, suspendat de vânt
nell’incanto a stento în vraj
d’un momento a momentului
sconvolto zbuciumat
per te pentru tine
senza tempo. dincolo de timp

Daniele GAZZARIN (Biella) Daniele GAZZARIN
Rodi Vinau)
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POEZIE – TRADUCERI

LENTAMENTE SI SPEGNE 
 

La Vita ci dona un’infinità di cose
ma con la stessa veloce frequenza
tante altre ci toglie. 
Spesso arrivano gioie immense
o profondi dolori
quando noi ignari non ci pensavamo. 
E’ facile gioire
sentire il cuore scoppiare nel petto
s’è colmo di felicità.
Quando ad arrivare sono forti dolori
sofferenze immense
lentamente si spegne la nostra esistenza.
Imparare a soffrire è assai complicato
ma è un’arte vera che ci può salvare. 
Lentamente si spegne chi rifiuta di provare
chi allontana tutti per non soffrire più.
Lentamente si spegne chi smette di amare
deluso dall’amore.
Eppure niente esiste più vivo e dolce
di un’emozione forte di una passione vera.
Io ho un gran pregio. Ho imparato a soffrire
soprattutto a reagire.
Mi spegnerò soltanto quando Dio vorrà.
senza rimpianti
in pace e serenità.

Cinella MICCIANI 
(Civitanova Marche)

 
 

multe altele ne ia.
Adesea ne vin bucurii imense
sau dureri profunde

-

Când ne ajung durerile puternice

pentru a nu mai suferi.

pasiune.

d Dumnezeu va dori.

Cinella MICCIANI 
Rodi Vinau)
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DOR     NOSTALGIE      
Când tac cuvintele în zbor Quando tacciono le parole in volo 
devin stoluri diventano stormi
gânduri pe ramul aplecat pensieri sul ramo piegato
de parfumate flori da profumati fiori

sotto il cielo sereno o di nubi,
de norii argintii di nubi d'argento

alle volte di cenere,
il mattino e l’imbrunire della sera portano nel giorno
felicità e nostalgie
sovente senza motivo,

un dor nebun de tot ce-a fost un desiderio pazzo di tutto ciò che era
e cosa ci sarà,
quindi tutto passerà
e resteremo
tristi o sorridenti attori

în amintiri. nei ricordi.
Rodi VINAU – Bra (CN), Italia Rodi VINAU – Bra (CN), Italia 

POEZIE - TRADUCERI

PICCOLO FIORE 
Quando un giorno
ti incontrai,
nel fiorire dei tuoi anni,
vidi splendere 
un dolce astro.
come potevo io
non amarti?
Tu piccolo fiore
che mi hai rubato il cuore,
sei ora,
la ninfa dei miei giorni.
Ti prego,
non mancare.
Non far si 
che io appassisca.

Daniela STRACCAMORE (Frosinone)

MICA FLOARE 
Când într-o zi
te-am întâlnit,
în înflorirea

o stea dulce.
cum puteam eu

care mi-ai furat inima,

nimfa zilelor mele.
Te rog,
nu pieri.

Daniela STRACCAMORE 
Rodi Vinau)
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII
  

MERIDIANUL  JURUL LUMII 
  

-
sentimentelor, prin ochiul copil

Denisa Balan Gabriela Ana Balan, în 

’Inchesta, Italia.  Poezia pe care v- Ochii leului 
berber, Ed Grinta, 2018.

ATUNCI CÂND MI-  

i mai teme de nimic

vom întineri,

-un vers,

spectatorul, tot eu.
Gabriela Ana BALAN

SE HO PAURA, SCRIVO 

E scrivo con la paura
Del giorno in cui
Paura più di niente non avrò.

Magari unendoci le mani
Potremmo ringiovanire.
Una finestra spalancata
Se forse lascerò
In questo libro tra gli fogli
Se si aprirà, faremo evasione
La nostra malignità
Forse prigioniera rimarrà.
Leggerai ma il mio timore capiresti?

Se lascio una porta aperta
Dentro il verso
Dovrò mettere anche la chiave
Sotto il tappeto?

Se ho paura scrivo
E mi intimorisco.

Formano una bocca di leone
Quando si aprono i caratteri.
Poi in arena sono sola
E io stessa spettatore.

Gabriela Ana BALAN
Traducere, Denisa BALAN 

(Bedizolle, Italia)
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII
vocea florilor era nuferi 
alge albastre

despre crime

alegeri parlamentare
tec

peste armonii
vin doruri de departe

florile spuneau

–

La voce dei  fiori era ninfea 
alghe blu
luogo da sogno
tu ascoltavi le loro notizie
di crimini
e incidenti improvvisi
elezioni  parlamentari
e tutto era sopra il canto
sopra le armonie

vengono desideri  da lontano
di eventi  calmi
i fiori dicevano
attraverso colori e profumi
delle storie terribili

Versione italiana di Rodi VINAU

     Così soave 

Mi s-a- Si è petrificato il mio silenzio sulle labbra
e sui fianchi,

-mi sembra che anche i miei piedi stiano camminando
sempre più a  fondo  impastando nel silenzio,

-mi. Il mio tacere.
Cuvintele- Le parole hanno ferito pure fino al di là

delle palude
e della morte.

Acolo unde, Là dove,
così soave,

Îmi tac taccio
nel mutismo
il mio silenzio.

Manuela PANA – Stafford, Anglia Versione italiana di Rodi VINAU
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Lettere d’autunno     

Ho scritto il cuore sulle foglie d'autunno Mi-am scris inima pe frunzele toamnei,
spedite lettere ai nidi di rondini scrisori expediate la cuiburile de  rândunele
attendono le Tue primavere ad aprirle in petali 

e non ho più i palpiti dar nu mai am zvâcnet

ho scritto l'animo ad ogni stagione
a cui Ti ho affidato nelle preghiere di averti -am în
non ho più parole nu mai am cuvinte
da quanto al cielo ho urlato il Tuo nome de când cerului  i-

non ho più lacrime nu mai am lacrimi
da quante piogge ho indossato per sentirti dentro d

Ho scritto sui muri il sangue d'attese

il mio corpo in carne di poesia si è scomposto corpul meu s-
da quanti versi ho strappato alle labbra din câte versuri au fost  smulse buzelor
e non ho più voce

Mi è rimasto a scriverti il silenzio della mia pelle Mi- -
come ricordo mai vissuto

sospesa nel vento come lettera d'autunno
attendo le Tue primavere ad aprirmi in petali
...invano.

(Elena LEICA – Prato, Italia) de Rodi VINAU)

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII
 

închipuiau strigatul lui Ar

-

drumul spre înapoi
drumul
a iubirii dintre noi

-

închipuite într-
-
Doina MARINESCU SOLITUDINE

Sul sottile ponte imbastito da parole
ci siamo ritrovati
con piroette graziose, volute dai
fronzoli di un defunto e proclamato amore
senza data di scadenza
e a lungo clamato
arabeschi di nebbia e fumo
immaginavano il grido di Archimede, Evrika, noi siamo certi
noi abbiamo trovato la verità, dicemmo
E poi quando la verità esplose in migliaia di cocci affilati, e
le pareti delle nostre stanze divennero
rattoppi orridi sghignazzando fra brandelli di nuvole 
cercammo con le mani insanguinate
la via del ritorno
la via molto conosciuta che devenisse un assioma
dell’amore tra di noi
dov'è? così come un credente chiederebbe vedendo il cielo vuoto
senza Dio
E poi abbiamo capito,
che il dolore non uccise nulla
che i sottili ponti imbastiti da parole
portavano fra noi in una sera di luna piena solo spettri immaginari  
tenendosi per mano ...

versione italiana di Rodi VINAU
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII
Ochii 
mama mi-a dat cu împrumut culoarea ochilor
nu i-
doar plânsul meu

nu plânsul elefantului
nu plânsul roz albastru verde 

plânsul meu
plânsul femeii care scrie
plânsul din doi ochi nu ai mei

-a spus nu mai plânge

atunci când ochii mei î

-
-i

Gabriela Ana BALAN – Bârlad, România
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occhi 
la mamma mi ha dato in prestito il colore degli 
occhi
non lo restituirò finché non mi insegnerà a 
piangere
solo il mio pianto

non il pianto della madre che abbandona il suo 
bambino
non il pianto del bambino che perde sua madre
non il pianto sorseggiato dalle mani di Vitoria 
Lipan
non il pianto del bambino per l'infanzia perduta
non il pianto dell'elefante
non il pianto rosa blu verde
di caramella di cielo di mela di seno non 
accarezzato

il mio pianto
il pianto della donna che scrive
il pianto a due occhi non i miei
ancora di mia madre
che per tutta la vita mi ha detto di non piangere 
fino a quando la mamma mi insegnerà il pianto

solo quando i miei occhi avrano un altro colore 
mamma mi consentirà di piangere

soltanto allora tu mamma puoi  fare un segno
chiudi gli occhi tienili stretti
quindi aprili
per far smettere il mio pianto     

versione italiana di Rodi VINAU
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când m-am împiedicat
de drumuri ?!
Olimpia DANCI –Milano, Italia

il cacciatore del bianco 
chi ruba l’inquetidune delle ore
chi ruba il bianco della pietra
quando mi sono inciampata
sui cammini
versione italiana Rodi VINAU

al margine della sera 
ti chiamo per nome
non mi muovo
amo il tuo silenzio
le tue fughe
almeno per una volta sola
Olimpia DANCI - Milano, Italia

la marginea serii 
te strig pe nume

Versiune româneasca de Rodi VINAU

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII
treze -  

-

-

-
- Calgary, Canada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
svegliati e cammina. Scrivi 

ieri è l’altro tempo
anche a un pittore servirebbe più cuore per dipingere il tempo
più desiderio per provare la tela dei giorni
e una più adorata
addormentata fra i crocus

tutta la sicurezza dello sguardo che incontra l’oggetto in vista
e tutto quello spavento di non arrivarmi più nel cuore
il tuo sangue
anziché la sicurezza e la paura
meglio avere un cuore gettato ai cani
lampade sulle vallate cieche
la bocca salata di mare
svegliati e cammina. Scrivi

versione italiana di Rodi VINAU  
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POEZIE
Carolina BALDEA –

 

Purtam visele- -n tainice priviri,

-aducea în mine,
-arunca,

Nici inima din pieptu-mi, n-

-
-n ziduri grele, de mâna ce împarte

Destinel
-

Te-

 
 
 
VALSUL DIN VIS 

-ntr-

-

-
-

- -

-
- -

 
-l ascund,

-
-l

Te- -te-n culoare,
În irisul din ochii-
Vulcan pe din-

În ochiul meu din suflet, te-

Nimic nu-

- -
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POEZIE
Georgiana-Laura GHEORGHE –

 

Sufletul se deschide

-ai luat. 
viselor

Tu ai pornit. 

Zeul Soare te mângâie
Cu razele lui blânde. 

Cu al lor parfum. 

Devine simfonie. 

Te cuprind fiorii,

Natura este scena ta,

Porumbelul alb ca neaua

Oferindu-

Îi o

 

CURAJUL 
 

Atunci când necazul 
Ne cuprinde. 

Este puternic ca un tigru,
Rage ca un leu,

ca un cimpanzeu. 

Dârzenie,

Neînfricare,
Vitejie,

Iar frica va fugi de tine
Cu coada între picioare.

 
 

Nu numai în zi
Ci mereu.

Ne oferi mângâiere când plângem
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ELOGIUL CUVINTELOR 
 

-

M- -
Spunându-mi ce-i iubirea.

mers cu mine-n clasa-ntâi
-n Facultate

i v-

Apoi, mi-
Repere luminoase

Spunându-
-

-

POEZIE
– Vaslui

 
Un cer de opiu sub obrazul lunii,

-
-

Însufle

-un timp, melancolia

E clipa-n care-apar pe lume zeii
-a stelelor rumoare,

-n inima ideii
Iar sufletu-i

-

-i dai un nume,
-i mort, învie,

- -
Ea e-

Când anii-

Cum dintr-

 
 

-n portativ.

Codru-

-o vreme, seri de-a-rândul

-
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FRISONUL LUMINII    SHIVER OF LIGHT
-n To-and-fro in

the anthill
de la o vreme – for some time past-

my demurs
take me to the light

Privind atent Carefully watching
the desperation mud

– I abandon myself-
încet dar sigur simt din nou slowly but surely I feel again
frisonul luminii the shiver of light

Blooming tree
pe oglinda râului on the river’s mirror
un blând vitraliu - a gentle stained glass -
în zori de zi- I embrace in early bright
adâncimea luminii the depth of the light

POEZIE
– Vaslui

HAIKU 
un vânt blând spre lac -
ninge pe-oglinda lunii

prima dragoste -

din ochii fetei

lac înfiorat -
bra
mângâind luna

seva pomilor -

cu bastonul nou

haine cernite -

-

slujba de noapte -

adâncind tihna

radiografie –

cerul plin de nori -

soarele în toi

apus de soare -
furca prinzând ultima

-n stog de fân
(Din volumul „Ninge pe oglinda lunii”, 

17)
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POEZIE
Alexia EMA – Râmnicu Vâlcea

 
un cazan în care 
clocotesc cuvinte 

se opresc în cerul gurii 

am strivit
încât trupul a devenit un cimitir de oase

 
nu pe pântec 
nici pe sâni 

cu mine 
atâtea femei zbuciumate 

direct în univers

cuvintele tale 
au atât piper alb 
încât carnea a devenit o picanterie 

p

coapsele valea focului în care te stingi 

în cel mai dumnezeiesc iad

ce frig e 

într-un dreptunghi 
atâta eternitate într-

captive într-

totul e inert acolo 
doar ceasul de la mâna ta

în care m-ai privit 
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Noaptea culorilor viorii 

-un motan înghesuit în coasta ta.

ti, 
Pentru a frecventa fericirea,
Pentru a-

-

Indicându-
În lunatica lor disperare de-a fi mer
Strivindu-mi, între scândurile gardului, 

Nu judec faptele

-

simt prezentul
Ca pe deplasare de poli,
Momentul acela teribil,

De sub pici

POEZIE
Ana ARDELEANU – Mangalia

Contrast de iubire 

Cum o vezi tu,
Se compune din

Câteva metafore bum–bum.
Articolul hotârât, 

Meniul zilei, tabloul cu miri, 
Un contrapunct pe albul perete,

-

–
–
La fel 

-

-te,

-

riilor idei
Pe fruntea iubitelor,

Iepurele alb.
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Celelalte exemplare 

celelalte animale
în libertate,

vrei un munte întreg,

gustul meu

-

nu ai avut timp destul?

pune-

-

POEZIE
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

ochii leului berber 
(leii berber - singurii 

-

ochii leului berber - tabu,

acum când scriu,  
doar doi,
pe ultimul exemplar

nu l-
l-

m u
-

visez un pui,

- -o la cafea,
-

la un copil de 11 ani
-

leoaica
e ca un pui vânat -

-o la zoo, ultimul exemplar,

printre gratii
- -o captivitate tra-

nu mai visez nimic
nu-
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Pisica 

–
ea face semne-

-ar prea fi,
în patul nostru toarce ea, pisica,

POEZIE
Traian ABRUDA –

 
Fiicei mele Xenia 

când pui picioru-

-n amintire

-
în frâul putred. Putred de bogat.

-
Iar pintenul, cu totul înmuiat,

pântecului animal spre a-
- -

ce nu- -al
la bobul mare ce-

 

 
 

–
– unicul.

-dantele –
–

–
–

–
Buze groase –

–
–

Insectar 
Dator vândut lui Bolintineanu

Cu voia cavalerului

– ce-

Bravul cavaler iar
–

stau fixate-n ace – în cutia lor.
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-ncercare 
-n lumânare

i.

Unde-

În valurile visatelor iubiri

Nu- -n lumânare
-ncercare!

Cort de nea sub cer de stele

În cort de nea, sub cer de stele,
Pun curcubeu iubirii mele.

-n culori
-n inima-mi cu îngeri zbori.

Mai bine-n cortul meu de nea

POEZIE
Marin MOSCU – i, Vrancea

 
 

 
-

În mantie sângerie.

-

De amprentele noastre.

Cu duhul cuvintelor.

Lacrimile copiilor limpezesc
Lebedele înecate în otrava prezentului.

 
 

 
 

CÂND… 

Ochii luminii zilnic sosesc la tine-n prag.

Când norii s-
Un curcubeu se- -

-
În ochii poeziei ne-am contopit demult.

Târzie-
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
–  

 
 

-

ales de atâtea mandate în fruntea comunei, 
domnule primar?

în 2004, 

P: Erau 3.300 de locuitori.
R: 

construite în comuna Rediu dar care nu au 

dezvoltare.

P: Construirea pe raza comunei noastre 

primar am scos din extravilan în intravilan 

firme. Aceste avantaje pe care le avem acum se 

ce 

-

ile. Când 
am intrat primar nu era gaz, nu era alimentare 

m-
avut încredere în mine.

comuna Rediu nu intra salvarea, nu intrau 

Iluminatul stradal pe raza comunei era compus 
din 39 de becuri.

âte sunt acum?
-uri. 

Rediu au o prot
vreun eveniment nefericit putem depista 

P: Este cât de cât dar eu am pus accentul 
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P: Nu ne-

R
la Rediu?

brazi, jocuri pentru copii. Va fi ceva frumos 
acolo. 

R: Mi-ar 

stadion sau cum 

-mi place 
fotbalul, sunt 

încurajez 

stadionul care a 
fost construit de 

l-au finalizat, eu 
nu i-

-

e

-

de la Rediu?
P: Din Rediu a fost un ministru de pe 

vremea lui Cuza, Procopie, cel care a construit 

-a demolat între timp. 

R: Eu cunosc ce a fost în comuna Rediu 
-a schimbat 

mu

mandatul. Îmi doresc doar ca cel care va veni în 

R: Famil

P: Am doi copii. Unul este consilier 

P: Am trei 
ne

R: Care 
este visul 

pentru ziua de 
mâine?

P: Visul 

terminarea 
mandatului ceea 
ce mi-am propus.

P: Îi respe

întotdeauna am fost un bun colaborator.
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ESEURI
Doina TOMA –

 
 

Nostalgii se 

gând fluturând aripi în 

verde-

nisipului cald

-
printr-

sau 
verde furat din vegetalul atât de drag, te simt, te 

-
-se în miezul clocotitor 

pielii, doar e c

mult mai mult.
Când se deschide fereastra zorilor într-o

-

diamante descoperite în stropii translucizi ce se 
deschid în aripi de vânt zburdalnic, ca un copil 

-
pa

-

-
t magnific al apei 

s-

oa

stânci, care nu 

aceste momente 
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-i proiectezi chipul pentru a-

eritatea 

raze trimise din înalt, luându-se la întrecere cu 

rare 

-

când iarna vrea s- alb geros, iar 
-

-

a joc.

abandonat-

care re

învolb

compus

cu lumini.

ce derul

mului în 

 

– Ghid
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ESEURI
– Sidney, Australia

 
 

MOTTO :

- -
Ca Marcel Proust într-

-avem cine suntem

(Pavel FERGHETE- )

Universul este 

echilibru. A fost creat 
pentru noi, pentru a ne 
in

cu suflet.
Pornind de la 

am fugit din România 

sufletul cu mine. În 

se 
comitet, profitul îndreptându-se spre proprietar, 

concluzie, am plecat din comunismul de care am 

ajuns într-

exemplu iub

-un 

frumosul ei.
Se zice 

control, (de)privând-

crearea comportamentului clasic al psihopatului 
respectuos, grandoman; “vezi doamne cine mi-s

de a-
r
S-

singura cale a succesului: Carne de tun economic!
Mie nu-

lui ce fac

-a creat cultul 
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interpretate ca individualism sunt egale cu 

unge acolo nu are 

politico-

considerate necesare pen

fii invadat, cotropit 

rile comunismelor occidentale 

-

-ne 

amenzi pentru cei de la putere, ci numai pentru 

-

pr -
-

-

copiem.

Ce cr
-mi revigorez 
-

-
-o românii de mii de ani. Astfel putem 

Camil Ressu – La pozat
Camil Ressu (n. 28 ianuarie 1880,

, România – d. 1 aprilie 1962,
) a fost un pictor român, care, prin 

Camil Ressu a fost membru titular al 
Academiei Române.
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Mihai CABA –
 

PRIMUL  S-  
 DE ANI 

Acum, în Anul Centenarului Reîntregirii 
-

care cel de la 27 martie, Centenarul Unirii 
Basarabiei cu Patria -

– primul muzeu
memorial literar din România - , ambele 

dulcelui Tâ

luminos, cel de la 11 – 14 iulie, când se împlinesc 

a Primului „Soare Electric”. 

c

„electricitatea”, de la începutul secolului 
al XIX –

martie 1855

„Palatul Ocârmuirii”
prima linie de telegraf electric,
intra în ne cu Viena, 

-a

prima a Unirii 

1859.
Revenind acum la evenimentul aniversar 

al SOARELUI ELECTRIC – 150, putem afirma 

sale, vechea i Capitala 

indubitabilele documente ale epocii respective: 
„Soarelui 

Electric”
acte atestatoare de

Cea mai descoperire privind 

unu soare electricu, 

inginer electrotehnician Ion Mitican, neîntrecut 
cronicar al cel care, 
cercetând cu asiduitate 
Lemberg – C – a avut fericita 

celei 
de a 2-
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„Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde”, 
-l

SOARELUI 
ELECTRIC s- joi, 11 iulie 1868, 

Liniei fer –
case.”
seratei muzicale cuprindea, mai întâi, un Mare 
Concertu, 

„Joculu c

SOARELE ELECTRIC, care 

acuma în felu acesta.”

ar, SOARELE ELECTRIC s-a
la 11 iulie 

1868! Ecoul uluitor al acestei neîntrecute 

dumi
1868, a avut loc cea de a 2-
SOARELUI ELECTRIC! 

ale miraculosului SOARE ELECTRIC 

desigur, constructorilor austrieci ai „drumului de 
fier” care au închiriat casele de pe 
Copou ale lui Costache Sturdza, devenite libere 

Lumina Primului 
SOARE ELECTRIC s-

Drept urmare, n-
primul volum al monumentalei monografii în 4 
volume: 

„predoslovia”
de tehnoredactare), considerat a fi fila de început 

ne mai existând un alt 
document original cu o vechime mai mare ca 

al 2-lea
descoperit în 1979,

-

vremurilor istorice, mergând neobosit în 
memorabilele sale scrieri -n

Acesta, cercetând cu interes în arhiva 
ziarului „Curierul de Iassi”,

-
SOARELUI  ELECTRIC

din 14 iulie 1868

1873
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lansat de „Clubul Patinoilor”, care aducea la 
„Duminica viitoare, în 

28 ianuarie c., de la 7 OARE ÎNAINTE va avea 

anume unu soare electric (...)”.

„Lumina vie a Soarelui Electric 

,
întâietatea aprinderii

SOARELUI ELECTRIC

i

ELECTRIC.
De data aceasta, meritul SOARELUI 

-

Luminii. 

„cronicile 
colbuite” ale vor avea în 

i momentul celui de al 3-lea 
SOARE ELECTRIC
ilumineze aleile parcului Copou în seara de 5
iunie 1883, 

„Programei 

cel Mare”, astfel: 
la 

lumina unui soare electric (s.a.)”
Inaugurarea statuii ecvestre a Marelui 

Em. Fremiet, s- -o impresio

pentru a-
special pentru eveniment, i-

se

-au 

.

SOARELE ELECTRIC, 

Copou, 
pt începutul 

l

lupte aprige între -
– „conservatori” –

iluminat aeroform (!), care au durat nici mai 

în care s-a remarcat prin 

În tot acest t

uzine 
electrice.

iunie 1883 în
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1894 la Spitalul „Sf. Spiridon”, care a asigurat 

prin cablu subteran a Circului Sidoli, aflat în 

tate pe stâlpi ornamentali 

„efectul 

de spectaculos.” Un an mai târziu, în 1897, s-a
ii Golia (azi, 

-a realizat în 

uzinei. 

Vasile Po -
-a iluminat 

„cu ferestre 
luminate”, la propriu.

rea 
noului Palat Universitar de pe Copou s-a dat în 

Liceul Internat „C.Negruzzi”, 

e avea 

La 6 mai 1899, a intr Uzina 

„Tot 

a vremii – curentul alternativ –, a eliminat de la 

Mai pe larg, despre vom 
vorbi anul viitor la aniversarea celor 120 de ani de 

electrice din anii începutului.
Un singur fapt mai trebuie subliniat în 

ir 
Hurmuzescu. Era un nou început! 

aniversare: „SOARELE ELECTRIC – 150 de 
ani”,
inima pe cei ce s-au dovedit prin faptele lor 

Electric”, adresându-
noi împliniri pe mai departe. Iar pentru partenerii 

sprijinitorii acesteia: CEZ GROUP, DELGAZ 
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Alexandru IONESCU – BUCUR

R SFOIND DOU  REVISTE:    
  

– U;    
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC  

NR. 1/15 – VASLUI, EUROPA 
 

GÂNDUL LA …

–

aspire la iluziile atât de 
dulci ale nemuririi –
o

Gândurile sau desenele 
scrijelite în stei  au 

sinantr

are cum s-
din universul primatelor un fulgurant Homo sapiens,

reîntoarcer

–
venite, desigur, din Olimp – sunt cele care duc mai 

umane,

civilizate.

Cultural Alexandru Marghiloman, i

eu m-am angajat –
–

acestei mignone 

prietenii,

Grecia, Portugalia -a 

asculte  o parte din
altfel moleculele spirituale ale corpului omenesc; 

concerte remarcabile, cu mezzo-soprana Cosmina 
a Demidov, cu violonistul 

Kirill Troussov… Pe la vila Albatros, casa lui 

parte a culturii comun
europene.
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Avem pagini despre Vasile Voiculescu, 
autorul lui Zahei orbul,

goale – –
Mihai 

(datorate domnului 
-

a dreptul suave, poezii ale dnei Maria Niculai, 
Marin Ifrim, Ion F. Iacob sau Teo Cabel; cuvinte 
bune despre Literadura,
2016 –

… Cronici la câtev

Centrul Cultural cu t

ale locuitori

care nu trebuie s-

istorie, precum trecerea lui Cuza-

Marghiloman. 
Revista cuprinde, în multe dintre articolele 

sclipitoare a
– despre doctorul în drept de la Paris, 

Alexandru Marghiloman. Centenarul Marii Uniri 

-i d
lucru dificil, grevat de  latinescul Vae victis…

unii dintre cei mai vrednici fii ai neamurilor: fostul 
prim-ministru român, caracter bine definit, format 
într-un univers de valori cu principii din panoplia de 

Austro-
României într- -

Marghiloman a fost tot 
-

-a 
cerut-
Armata... -

Lupta 
Darwin (pe care, în acest caz, 

am completat-o arbitrar cu sacrificiul eroilor –
zicem a lui Decebal! –

-

-
înarma… în primul rând elitele, care

Si vis pacem 
para bellum. Gândind la Marghiloman –
vorbele sale –

pe membrii guvernului anterior. 

Alexandru Marghiloman s-a stins, în ciuda unor 
Dar am mai spus-

unii!  Dar ingratitudi
-o –

României, aproape trei decenii mai târziu –
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-a 

Pentru România, 
pe care a iubit-o dar pe care n- -

-

(pretext
stabili  valorile de caracter ale elitelor, în primul 

modele. 

-

viitorul omenirii. Avem nevoie d

n

m

ale,  

a Cercul de 

prestigios campus educativ. Un microbus alocat 
– Vila Albatros ar prinde în 

mrejele sale multe grupuri de elevi –
– -

pe 
familie.

-

:

-l evoc în încheierea acestor 

noastre spunea: Nu câte au fost îmi vin în minte/Ci 

Nu Câte ar fi putut – Ci câte ar putea !
Bravo
caractere!

PS. 
– cum scrie directoarea Centrului 

Cultural – onorante pentru între timp, a 

dorim, din nou, succes!
*

2. MERIDIANUL CULTURAL  
ROMÂNESC

sim -
de gândurile pe care mi le-au stârnit recent   lecturile 
din ultimele numere ale Meridianului  Cultural 
Românesc, 

aniversare ad hoc

mereu mai bune.
a unei reviste, 

r reviste 

remarcabili – Unu 
( 100 de 
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exemplare!)… sau la Geo Bogza. Sacrificiile 

lui 

-

materialism
pentru ei! Dar Homo sapiens?   

Cei care ajung în acest stadiu se pierd prea 

nimicesc patrimonii genetice formate de-a lungul 
erelor istorice. Cu atât mai mult se cuvin

devine om; curios, pentru mine, nu revistele 

diverse programe –
acestea –

–

Tudor Arghezi, 

Avem în Meridianul Cultural poezii suave, 

care nu-i

-
îl 

cum este ea pretutindeni... pe Ana Blandiana, pe 

– spre cinstea lor –

cândva misterioase, ale culturii 
în

noi,  într- .

soaptele lor vom afla mistere pline de dor, de 

- - -
- ii/ pentru a 

oamenilor-

Meridianul Cultural… 
bogat! Din fericire, nu numai eu! Moldova este din 

-

desigur, de cel care de 6 decenii se sbate în mijlocul 

a României, Meridianul Cultural

V Marin. Cel care n-
pentru a fi om. 

cum va judeca posteritatea toate sbaterile noastre. 

–
aminte?- Rele-

Caravana
– de câini,  pentru a 

Om
.
Pictura lui Rosenthal – România rupându-

–

elite. Este, probabil, comandamentul tuturor 

Meridanul Cultural 
Românesc.
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UL
Daniel MARIAN – Deva

GABRIELA ANA BALAN 
 

– Ochii leului berber – Ed. Grinta, 2018)

Fie cum o fi, dar cât mai aproape de 

-
-

- -
dinspre aproape-

de-

-n liber-

poeta

-n val sau în 

retrovizoare semnele de trafic. Uneori, imaginea 
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atunci când procedezi la un arround necesar înspre 

ascunse –
care devin vizibile.

visat”: „eram un singur mal/ acolo unde se 

-
izvorul/ nu m-am trezit eram mal altei lacrimi/ în 
zori mi-ai daruit un toc/ din lemn de trandafir/ o 

- lvat 

nu aveam cu ce scrie.”

supra-imaginea izvor oc

Poemul e 

Am mai întâlnit-
ufinirilor, revoltelor, dar aici din declarativ 

pare-se dând la o parte perdeaua inevitabilului, cu 

-au vândut 
frigiderele,/ televizoarele color,/ piscinele 

împlântate în litere/ 
s-

-

-
bolile,/ averile, copiii -
pace/ sunt doar un poet/ f e m e i a care scrie/ pe o 

Ce pot, într-
despre Gabi –

-o, va fi pace!

rea din interiorul lui. Opusul poeziei 

Martin Heidegger
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Ioan HOLBAN –

 
 

demola
animator al Academiei Li
lumea, editor al revistei "Booklook", latifundiar al 

lumii de azi, Mihai Batog-
un roman, În vârful acului, unde textele scurte, 

te 
În vârful acului este, pe unul 

specialist, medic chirurg, a unu

-o

- priete
-l poate imita, 

versuri - -
în bine! -

propriu, într-
profesiune medic, pentru efortu
în
cuvinte precum: sternocleidomastoidian, 

nu-
- -

sistemu

ne spune Mircea, "raisonneur-ul" de serviciu, omul 

-

la tine zare dosarul 
spitalului în care lucrezi. Primul lucru pe care l-am 

-
de a

-
tru a fi 

crea î
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element comun al tuturor este cel pe care l-ai 

-i formula de constituire a unui 

misiu
de sifonare a infor

cel de la servicii, 

nu- pal 

tru palavrele 

organizat "la standarde aproape de neînchipuit pen-

spital 
-

mai ales, ceea ce e dincolo de actul medical ca 

diagnosticului, de exemplu: "A diagnostica un 

deoarece dac tic eronat întreaga 

-te la cei 

-

singular. Sigur, vedeta spectacolului în cazul 

informat asupra cazului poat

ori predispus la a-
-l întrebi in

când doare, ce simte, ce i s-a mai întâmplat, sau 
familie. Asta cu antece-

dentele fiind o formulare pe care trebuie, mai 

sibilele tale 

zi

disperarea ta!". Pe traiectul Bildungsromanului, al 
zatorul face o 

cele psihice; "filmul destul de

într- - "ne 
-,

func jurul 

repet
de la Balc...

În vârful acului

cu sclipici, al cotidianului, iar Mihai Batog-

t
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–

 
 

 
Scrisori de Ion 

a publicat cartea 
Manuscrise, Anecdote, la Editura Princeps 

Iconografie.

Daniel Corbu 
i operei genialului 

– scriitor reper al 

Scrisori,

Iconografie, un Itinerar biografic
complet.

. Iconografia este bine 
-n ansamblul ei, aceast

Corbu, laureatul Premiului Academiei Române 

decembrie 2017.
Daniel Corbu cel care-l surprinde în 

,
- treizeci. 

Farmecul scrisorilor se desprinde din 
opera povestitorului care este un uri .

care-

fac, 

La 10 noiembrie 1876, îi scrie lui Titu Maiorescu:

pentru ca s-o dau la tipar… D-

-zeu 

-
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n popor, admit în totul 
- -

cu mâna 

-
Slavici din 21 octombrie 1878. 

-

dintr-o scrisoare

spre 19 m-

am adormit gândindu-
ste ea acum!”

-n cele trei scrisori / 

epistolie – spune în prima scrisoare - -o scriu în 

uitându-
povesteai atâtea lucruri frumoase… frumoase… 

-se la 

Mihai, ce-
n

mi-
-

vii.

-

copia, e luat d
-am întâlnit cu 

-noapte, 
încât s-

Garabet
publicat în 

poezia, morala, filosofia poporului, cum s-au 
format în mii de ani de adaptare la împrej

reprezentant perfect al sufletului românesc între 
popoare; al sufletului moldovenesc între români; 

om

strecurat ici-acolo cu m

În 
, iar M. 

o minune a expresiei 
. Din punct 

un 
om complex,

interior, exuberant în societate

Nicolae Iorga aprecia referindu-se la Ion 
onal 

este Homer al nostru”.

e-a rândul ne-

steaua prieteniei dintre cel mai mare poet al 
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Gheorghe CLAPA – Bârlad

 
 

Motto:

secolul XIX fusese unul al istorismului, iar al nostru (n.n. secolul al XX-
Constantin NOICA

numai talentul. Scriitorul  autentic se simte obligat 

univers gândit ca un microcosmos în care se 
restrâng structurile mari ale omenescului. A fi 

. Un scriitor nu este cel 

-

omenescului.  În cartea „Torentul” sunt câteva 

autorul ni le propune. Din paginile ei transpar 

noi.

noi orizonturi 

de o 

Sinceritatea de a spune lucrurilor pe nume. 

rândul autorilor 

„Alex

colegiului unde lecturase o antologie despre 
romanticii literaturii universale. Studiul o 
acaparase, timpul zburase...”Armonia acelei seri 

Ariadna, eroina romanului „Torentul” este 

ctavian Popa este 

evenimente. Colonelul Stamatoiu, pensionat, a 
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Ariadna. Dosarul este preluat de inspectorul 
principal Mateescu de la anchetatorul incompetent 

pertinente la adresa lui Mateescu. Ariadna 

celui care-

urmelor.

-

caz, este as

prin vocea ziaristului Octavian Popa. Mihaela 

care-

a

-

refac drumul spre Poiana-
nu-i revine memoria. Vasile Ci
politicianul din Piatra-

la 
moarte prin hipotermie de o familie de basarabeni 

Prin vocile intelectualilor de la „Casa 

personaje interesante: profesorul Petre Toma, 

Petre Toma, care-
Emil Zugravu reproduce sfaturile  primite de la 

ziaristul Dinu 
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-
este fiul profesorului  Nicu Opincaru, „profesorul 

temerari.

imaginil
Piatra- -o molestase. 
Ariadna devenise „un crin viguros, înflorit, ce 

e

singur crez politic: banii.

candidatului de primar juristul Emilian Dorcescu, 

-

Andrei, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România).

-o

chipuri, în -negru cu 

este-
cuvânt e mai p

al artei din vechime în viitorul infinit. Domnul 

nevoie de puritate.
într- -o

stemul nostru solar,  ci de puterea 

mosul sunt la fel de necesare. 

de sine este la ordinea zil

ameliorarea ei.

-

-

Romanul „Torentul” al domnului Marinel 

ne dea tuturor de gândit. 

-un tot 
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L
– Sidney, Australia

RTEA „C UTÂND DUP  MERE”, 
AP RUT  LA SITECH CRAIOVA 

 
L-

mâni. În el se 

mai mult de faptele 

tdeauna în 

cuvintelor sale 
atinse de istoria 
locului. Mult mai 

ascund în ele, decât 

literar ale 

de departe. Prin textul lui Pavel 

-
la sat. El, în sfânta-

mireasma vie a l

contribuie cu 

mândrie la 

neamului, ca om 

Dumnezeu în a-

contribuitorii 
literaturii române. 
Fiecare poezie a sa e 

origin
natal precum licuricii prin lanul de grâu. Eu m-am 

-mi satur setea de 
-

-
pe care acum, în final a început s-

- -
-

este locul.  
Cu iubire,  
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IDIANUL
Constantin MARIN –

– 
breviar sufletesc 

 

–
este echival

–

– deoarece ,,coletul” cuprinde sfaturi 
practice pentr

sunt doamna Cezarina 

,,Nici o întâlnire între 
prieteni nu poate fi mai 

copertele unei

mersul care 

– breviar 
sufletesc” constituie un sprijin de folos pentru fiecare 

de

-Mihaela 

– Clipele se scurg: 
-

de stele. / Par zilele adeseori mai grele, / C’nd totul se 

- –
cât mai e timp s-ascu

-
- -mi aminte de-

ceresc, / Lipsit de înguste, sumbre teoreme. // Nu 
-

-

-

smerit înaintea lui 
Dumnezeu, fiul meu!”, ne 

-coautor 
al acestui Îndreptar de 
terapie di

cu patimile izvorâte din 

Dumnezeu; deprinde-

-
-

muncile iadul

-mi 
spun /

-un drum ceresc 

-n gl
-
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Confesiune: 
-

Curate, / Iubirea de frate, rostu’ de ad
-

acum / Lucru curat m-

de El nu poat

Unii dintre noi s-au întrebat, probabil, în vreun 

acest : ,,Folositoare sunt 

-
-

în Dumnezeu, 

-ne unii pe al

-

Partea a doua a Îndreptarului... cuprinde o 
prezentare impres

spirituale ale domniei sale: ,,Gestul cel mai rotund: 

-
din transce

mame...”; ,,Mi-ai incendiat inima cu o lumânare 
-

de a mea, nu mi se potrivea pe spinare”; ,,O virtute de 

-am rugat. Azi am 
lipsit de la întâlnirea pe care mi-a dat-o Iisus”. 

Paginile cu caracter memorialistic sunt 

cea care le-

a
doamnei Cezarina Adamescu.

– În drum 

e. // În noaptea ce se-

–

-

-

Constantin Vlaicu este un ziarist cu o i
-

–
Coriolan Buracu –
Banatului. Este, de asemenea, colaborator la reviste 

intitulat ,,Florilegiul gândirii –

Mai mult –

la misiun

se constituie ca o 

,,truditori” literar-
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Alexandru IONESCU –

EMIL CONSTANTINESCU, NICOLAE ANASTASIU (coordonatori) 
 

RESURSELE  MINERALE ALE ROMÂNIEI 
(vol II – Minerale me  

din sediul 

Acolo, dl Mugur 

remarcabil: lansarea volumului II Minerale metalice 
al trilogiei Resursele minerale ale 

României. ce de 

profesorilor Emil Constantinescu, membru al 

Nicolae Anastasiu, membru al Academiei Române, 

proiectele de cercetare pentru industriile  

de a se concentra, prin formarea unei strategii 

valoare, autori ai primelo

un amator –
resurselor minerale –

Ea  
este, în acest volum, nu numai ce ne este 

capitol denumit Introducere. 

minereurilor, despre iluziile secolului al XXI-lea…   

–
Cuprinsului, celelalte 4 

–
oricum –

- capcana 
(Partea I) va deveni un 

Partea II-a a volumului, unde va descoperi 
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curiozitatea

- -o mai 

placers (aluviunile cu metale grele), esc  nu 
– – chiar 

Ajuns aici, cititorul nu va ezita nici dânsul,
cum n- - a III-a

(denumirea – oricine a introdus-o în terminologie… 
– nu pare cea mai 

r de 

a IV-a, 
iazurile de decantare, va trezi cititorului un 
sentiment care-

celor care pot  judeca, cu o oarecare pricepere, 

de 20 de pagini dedicate (modurile de 
prezentare ale unui mineral sau ale unei roci într-un 

depozitelor minerale

-
Ea va sugera cititorilor gesturi –

propuneri (unele tardive, altele binevoitoare, vizând 
2-a a ac

– –

celor p –

prof. Gheorghe E. Popescu, membru în 
colectivul de autori

Revista Meridianul Cultural Românesc a

public-

patriotism, d

ca
genetica le-

valorilor morale ale poporului român, cele venite  
din  sanctu
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– Vaslui

 
 

 
autograf de la pro

activitate s-

considerabil de viitori coautori ai unui asemenea 
volum, mai rar.

Titlul ne aduce aminte de volumul de versuri 

cartea Anastasiei Dumitru: „Bujor Nedelcovici –

, deloc 
,

Dezlegându-

-l, am

de radiografii individuale.

„adresantul”, prezentat ca fiind un om speci

cut pe 
data de 28 aprilie 1941.

paginile sale s-a cam 

-au 

privire la „personajul principal” al volumului, care 
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la întocmirea unui volum colectiv.

-

amintiri pe pelicula inimii jurnalistului multimedia. 
ndu-i-se calificative care 

momente de p

veridice. Acest buchet 

.

destinatarului tuturor acestor misive, profesorul, 
jurnalistul, scriitorul, omul 

adio Unison, Vaslui,1993, 

14 prim-
ambasadori; înterviuri cu în

transmisiuni în direct la radio-

În sprijinul acelei completa cu 

Vasluiului ultimelor decenii”. În opinia Danielei 

Vasile Ghica îl 

cultural de urmat”; punct de vedere argumentat de 
Corina Matei Gherman „Dumitru V. Marin nu a 
irosit timpul, l-

Constantinescu: „a avut darul de 

- -ursitoare, a 

managerului tv, „cel mai mare jurnalist din toate 
timpurile”- cum lesne s

mâna în foc

- -
Ordo

autori, scri

Fulga, Traian Nicola, Cezar Ste
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nii vechi, veritabile, din podgoriile 
e, 

din zona Vasluiului. Nu este vorba de lipsa de 

Marin se împletesc într-un mod fericit cultura, 

tra
Orizontul personal al lui D.V. Marin este 

dominat de o nemaipom

AMICALE…” are un profund aspect reportericesc, 

ivi, 

proces 
care a evoluat continuu.

- arhie, în 
-

77 de coautori ai volumului
începe cu cel al avocatului Daniel Cernat Marin, 
fiul mijlociu al profesorului. Mi s-

privire la publicarea unui asemenea volum din 

scrie: „Daaa…, m-a f
asta, ce idee- -
cartea ta… hmm, interesant! Mi se pare aproape o 

-ai prea multe opinii 
-

tine… formida -

-
-

-
fiul s - -i un geniu? Doi 

astfel), me
Pentru a întregi tabloul conturat „eroului” 

„D.V. Marin este un foarte bun profesor 

Curentului 
Cultural- -

-am întâlnit pe 

tnologilor din toate

Istoria presei r

emblematic pentru ceea ce socotesc a fi elita 

colectiv contemporan, motorul progresului local, 
-

iat” 
u).

Constantin Toma)
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Gabriela Ana BALAN – Bârlad

„  ” 
MINTE 

Ion MIRCEA, „  
 

pentru tot ce mi- -a

Am avut privile
cunosc în anii devenirii, ai 

mi-a publicat multe din 

literare în prestigioasa 

“Transilvania”. În acea 

Mircea”, am fost o 

petrecându-

ale culturii. Tot poetului 

importante evenimente 
culturale sibiene din 
primele zile ale noului mileniu, la care s-au perindat 

-

grupului de Echinox- - -i numim 

-
“Istm”, “Tobele fragede”, “Copacul cu 10000 de 

-le, chiar 
-

vârsta. Mesajul, metafora, stilul par nemuritoare, 
e
-

-am 

subliniez pentru cei care 

versuri care are un titlu 
e –

ce? –

sub niciun chip, poetul nu 

titlul volumului. Voi 
începe, provocându-

curajul de a fi scrise la vremea lor s-ar fi închis 
rimare în 

poezie.
„
„

iar lumina e oaia”
„

sângele meu de aur”
„Noica s-

Zalmoxix lemne/ fericit întru gândirea sa”.
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„

„Într-un cuvânt sunt mai multe cuvinte/ s-a

„

„ -o
-

„ - -o-
în vis mi le- -atunci 
miroase-a poezie”.

-

Poezia “Pleiada”, cea în care poetul se 

escu este Dumnezeu, 

Sadoveanu n-

-am ascultat pe Ion 

Noica de a se înscrie în rândurile PCR), Ioan 

el acolo, 

„
vin în valuri: ne plimbam într-

-a opri

noastre -

secolului: “Într- -
-n paharul lui 

-

frumos: Adam Puslojic, proprietarul Turnului 
Babel!” 

„

întuneric, spre
tulburi, întunecate, cu o mare deschidere spre  

de “unicorn î -

mea”. Cartea se încheie cu 19 scrisori magistrale, 

între cei d -a

sigur/ e f
-

-

LAZ R TITU,/ ÎNAINTE DE A- APRINDE 
-

CHIBRITUL!”.

textul autografului pe care poetul Ion Mircea mi l-a

– a fost 

sugestiv de pictorul Sorin Dumitrescu!
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Costin CLIT –

OLTEA R -GRAMATICU, ISTORIA BÂRLADULUI, 
 

- -III. 
 

editate mai ales 

constituit obiectul unor monografii elaborate de 
-

o bibliografie 

u-Gramaticu este 
Istoria Bârladului la Alexandru Ioan 

Amurgul zeilor,
(am 

locale, cea de epatare a surselor arhivistice preluate 

surselor bibliografice nu ar reduce valoarea unei 

locale, dar
doctorat. 

Cuvântul înainte este semnat de 

conchide: „ -
-

Iar lucrarea în sine constituie temeiul statornic al 
”.

În capitolul ,

„ ” ale în

„ ”. Conform 
Istoriei Bârladului din 1998 a 

fost „
-
profesoara Oltea 

”, „în calitate de principal coautor 
-
-

Valori spirituale 
tutovene. Biobibliografii ale lui Traian Nicola, editate 

volumul Personali (2012). 
-

Gramaticu ar fi scrierea numelui domnitorului pe care 

numelui domnitorului.
În capitolul Coordonate geografice

vintele, 
, 

, Resursele minerale, Relieful,
Solurile Clima, Apele,
Flora, Fauna, Factori de mediu (o noutate).

Prin capitolul 
demonstreze „
aceste meleaguri neo-eneolitic”, 

Dealul Mare (la 3 km sud-est de Bârlad), Perieni, 

Continuitate
dovezile de „

-eneolitice n-au fost surprinse pe raza 
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”, pe care le 

de locuire din secolele II-
începuturile feudalismului.

- locul 
unei necropole din secolele XIII-XIV” în partea de 
sud-
„ promoroace

uia „presupusele morminte tumulare 

”. 

imediata apropiere) (a se vedea Mircea Ciubotaru, 

2013, p. 253-257).
Capitolul III, intitulat Bârladul medieval

Prodana ”), 
urbanizarea (demers foarte util), hotarul domnesc, 

Prima atestare a târgului Bârlad ar fi din 28 
iunie 1401, când Alexandru cel Bun (1400-1432) 

domeniul lui Negrea de pe cursul superior al râului 
Bârlad, „având situat aproape central satul ”, 
fapt dovedit de Mircea Ciubotaru (AIIAI, XX, 1983, 

Includerea în ocolul domnesc al târgului 

, face 
-

-
era miluit Vlad Dolhici cu satul de pe Crasna, numit 

nr.

lucrarea , de Constantin Bazgan, Olimpia 

asnei. 

denumirea de Crasna. Fiind loc domnesc, 
-

–N.A ”. La 15 
<iunie-

unde 

l de niciun document 
Documente 

privind istoria României, A. Moldova Veacurile XIV-
XVII (1384-1625). Indicele numelor de locuri,

(DIR A. Moldova, p. 291-292, nr. 386). Diacul 

Necorescu s-

documentul din 12 august 1461 (DIR A. Moldova, 
XIV, XV, p. 314-

domnesc ca  postelnic (1458- -

„ ”, 
conform unui document din 1542. Sat

din zilele de demult în 
”. A fost vistier al domnului 

document l-a identificat 
-
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ctitorit de episcopul Var

de 

voeovod” (DIR, XVI, A. Moldova, I, p. 419-420, nr. 

târgul Bârlad”, cu care a miluit Aron Tiranul la 12 
decembrie 1594 „

” ( DIR, XVI, A. Moldova, 
IV, p. 117-

Monografia 

-un studiu 
publicat în 19

-191).

consiliul 
” sau „Conciliul egumenic” 

în 1415. Desigur, este vorba despre conciliul de la 

Monografia 
a Ecaterina din 

Bârlad
-

XVIII), publicat în „Carpica”, XLVI, 2017 (vezi p. 
127).

O oarecare confuzie o întâlnim în utilizarea 
termenilor specifici unor etnii, cum ar fi cel de 
„haham-

-1739 pentru 
alegerea unui „staroste de Jidovi”, în persoana lui 

, VI, p. 
437, nr. 1648 ). Hahamul este perso

în cazul amintit „

”.

Un eveniment important pentru „
Bârladului

a localiza locul (p. 253).
Capitolul IV este intitulat Bârladul în epoca 
, Oltea Gramaticu-

ar putea fi 

8 (Condica documentelor 

-312) sau cu cel al 

1786 ( , IV, p. 170-171, nr. 180).
te de autoare 

,

În

” 

de la Epoca 
” (p. 385). 

aga Neculai Greceanu, 

Beldiman, numit la 20 septembrie 1829, 

Analele parlamentare ale României, tomul I, partea II, 
249). Ar fi 
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Numeroase plângeri ale locuitorilor 

din ocoalele ”, p. 395-396). În 
monumentala lucrare Tezaurul toponimic al României. 
Moldova

fo

-teritoriale precum 

0), plasa, 

ronologice, 

ale 
-

au afirm -433)- -, iar 

,

pedepsele aplicate.

(p. 448-499), folosindu-
din Biblioteca Academiei 

-
684, p. 456; 685, p. 459; 688, p. 460; 697, p. 462; 799, 

693, p. 461, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, 
dosar 1795, f. 1310-
Virginia Isac, ;

-

463, fond Tribunalul Covurlui, dosar 27 / 1837, f. 11). 

cum ar fi cel al profesorului „Valentin Negre”,
presupus pamfletar, din noiembrie 2003 (p. 489-490).

Capitolul al V-
dedicat Bârladului contemporan: De la Marea Unire 
la regimul comunist (Urbanizare-Fondul locativ. 

, Salubritatea, , ,
Ec ,

; - ,
, ;

-
sistematizare, , Alimentarea 

, , Alimentarea 
, ;

-
, , Sporul 

natural, , ,
, Structuri 

geodemografice, Structura pe sexe, Structura 
; Structura 

, Medicina de familie. Sistemul 
privat; Economi

rin intermediul unor 
autori locali, cum ar fi Paul Zahariuc, Marcel Proca, I. 
Selbinschi,  de la care le-a „furat”.

Volumul este încheiat prin anexele aferente: 

-Gramaticu, pe care nu am 
întâlnit-

-a cercetat. În 
isimal, 

Registrele vigesimale, vol. III (1548-
BAR, LIV, 4 (nota 577, p. 210 –

p. 236-237).
-

-

Istoria Bârladului CDM, II, p. 101, nr. 429: „scot 

domnesc
Apendice 
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-48 (corect, Appendice la 
copieze 

cartea domnului Miron Barnovschi (de altfel 
manuscrisul are 114 file). Miron Barnovschi 

scoat

Melchisedec, , p. 4). 
Mai mult, nefrecventarea arhivelor este 

de subsol, lipsind indicarea fondului, ca de exemplu: 

CLXXIX / 16 (nota 699, p. 232)
Un alt document citat pe care nu l-

autoarea este cel din 1 martie 1762, prin care Dumitra-

bisericii cu hramul Sfântul Dumitru din Bârlad o parte 

Repertoriu bibliografic, p. 146, 

-

sa cu munca de cercetare în arhive sunt dovedite de 

forma „D.A.N.I.C., Documente moldovene, vol. I, p. 
46 (vezi p. 189, nota 441). În realitate este vorba 

(pachetul nr. I, documentul 6). Documentul respectiv, 

fost publicat recent în Doc
PIM, 2014, III, p. 199-200, nr. 199.

Documente) – vezi nota 662, p. 226.
Autoarea

dosar 240 (nota 291, p. 340, fondul ?),

, XII. 
Numele autorilor sunt citate defectuos: Mr. 

Costin, în loc de Miron Costin (p. 230, nota 691); Eu. 
Hurmuzachi în loc de Eudoxiu de Hurmuzachi (p. 

e 

lucrare: Al. I. Cuza în loc de Alexandru Ioan Cuza 
(p.315, 393-394).

Volumul al II-lea este dedicat armatei, 

-
-

economia privitoare la loja „Acacia”
studiul nostru Din trecutul Francmasonieriei 

(I),
Anul XX, nr. 3 (52), p. 7-8; (II), nr. 4 (53), p. 9-10; 
(III) Anul XXI, nr. 1 (54), p. 9-10; (IV) nr. 2 (55), p. 
11-12; (V) nr. 3 (56), p. 11-12, studiu amintit de altfel 

a sursei arhivistice pe care noi am folosit-o, anume 

1926 (notele 23-40), amintindu-
s-a inspirat la notele 41-47.

Istoriei 
Bârladului

ului. 
Astfel, în volumul V al Documentelor 

adunare de ierarhi care constituie forul suprem al 
Bisericii sau al unei eparhii, în timp ce în sinodic erau 

„
„ ” (vezi p. 272); „Mineiurile” (p. 325, nota 330,
corect Mineile); „

Lorentzo
arhitectul Ignatiu Lorenzo, chemat de episcopul 

toat Sud-
(„Cronica 

Francescantonio Manzi (1695-1749), pentru autoarea 
monografiei devin „concluzii” (p. 283). 
Subiectivismul domnului Dumitru Zaharia este 

(datate în 1743), în care nu este amintit Bârladul, 
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Italicum”, I (a se vedea 
române, IX, 1997, p. 296-311).

Iacov Antonovici, anume 
, I-

1901-1931(manuscrisele nr.128
Ioan 

Antonovici-

2011, vol. I-II.

-Gramaticu: „Anuarul  

care nu a

E

-
Repertoriului 

bibliografic al lui Nicolae Stoicescu „cel mai 
important  instrument de luc

depozitare) de care s-

-Tutova (D.A.N.I.C., 
Documente moldovene, vol. I, p. 46)” (a se vedea 
Nicolae Stoicescu, Repertoriul, p. 146, n ota 97). La 

, vol. I, p. 
46”. 

Unele note ale domniei sale sunt lipsite de 

2
op. cit, p. 

270-271”. Cea mai mare parte a paragrafului de la  p. 
307-
Monumentele religioase medievale din zona 
Bârladului

Gramaticu-

Documentul citat de autoare din Fondul Episcopia 

ref

difere

inexistente, cum este presupusul „Fond Episcopia 
-

foarte bine (vezi p. 395, nota 671).

Chiriac, ambii citând defectuos documentul din 6 iulie 
1648 prin trimiterea la „B.A.R., IX / 57” (corect BAR, 

.

septembrie 1758 din vechiul cimitir evreiesc a lui 

legii” (vezi 
România, vol. II, partea 2, p. 25, nr. 24), descrierea 

Boscowich (ibidem, p. 43-44, nr. 39), „dughenile 
5, nr. 55; 

Iacov Antonovici, I, p. 71).
În volumul al III-lea sunt analizate presa 

Lucrarea se încheie printr-un „Who’s who” al 
-746), bibliografia 

fondurile arhivistice (p. 747-810), indicele de nume 
(p. 811-
(p. 901-922).
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU –

Laureat al Premiului Academiei Române

 
–  – 

 

lul în care 

-

însemne asta? M- te sau am 
-

buna-
-

-a-ntregul.

oameni remarcabili... am avut destul timp liber       
-am încercat – spre  nefericirea  mea – prin mici 

ex

s este 

Am citit de curând un studiu de biologie, cu 

-a oprit atunci când lupta pentru 

ghidate ideologic de o egalizare iluzorie 

fapt, sunt indivizi inegali Uniformizarea  
asta a presupus, mai totdeauna, crime împotriva 

elitelor: sans culottes-ii u

– când au 
avut ocazia –

-
valorile popoarelor pe care le subjugau. Prin 

-a trimis în neant ceea ce 

E
pe 

Dreptuilor omului. Curios! 
Drepturile omului erau, la vremea aceea, stabilite, 

regim odios,

egalitate, suveranitate... (dar 
– –

ratificau, mai apoi, prin intermediul unor 

de drepturi atribuite, proclamate,
probate ca fiind meritate de t i cei la care se 
refereau! 

partidul ei a pus pe listele electorale foarte multe 
femei: Mi-
femeie;

Într-

unif
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- Drepturile omului, iluzie sau 
nu, sunt folositoare ca ideal, ca îndreptarul necesar 

nu

lumii, folosesc limba unchiului Sam (cum se zice pe 
aici), a marele Satan – Never!  

necesare incursiuni lungi în istoria lumii vii; ele ne-

-

acestei chestiuni, care a aprins spiritele în Uniunea 

Ianus.
a: Oameni – nimaginabile 

–

b
care, acum, indivizii vin singuri la sahibii lor de 

- se îngriji de 

oriunde... dar de oriunde

Aici este aici! – pe 
care- –
sunt lucruri de care unii se feresc ca dracul de 

este 
peremptoriu, . Ei vor 

rapperi, sportivi
de scandaluri, psihologi, consilieri... oameni care nu 
produc nimic material sau spiritual de valoare dar 

expunere, jumulesc 

-te 

e...  Pentru a 

români!  

nevoie de  l bun pe 
-

-i

pretutindeni! Mii de moschei sunt pline de 

... Avem cartiere 

colinde. 

pretutindeni în lume, st
eabile 
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(pentru a lipsi societatea de modele).
artele cu trivialit
pentru a desechilibra psihicul, sub egida unei 
politici numite corecte, 

devenit pentru d-na Merkel !

de un membru al 

scrie: decât un astfel de om (milioane!)!...   mai bine 
un câine!. Trump nu

Î
conflictul  

-

care-
În occident, tot pentru

-
-o

-
propriul guvern! Sunt ONG-

- de la înec) 
-

voluntarii
de la bord au comanda s- -

– – admite orice! De 
altfel, aici mai ales, schimbarea vocabularului este 

Sclavagismul modern
Globalizarea mu

globalizarea

moderne.
nevoi

spleen-
se trimit mereu,mai ales, fel de fel de trupe... o 

- - pe 
-

rest, cum spun comicii, totul e bine.... 

– drept complici –
pe acei car

mai sus sau asemenea lor... 
ii ce-

-
-l omori decât – logica 

–
- -

telefon... conda

primit, din munca oamenilor, zeci de mii de euro, 
pentru

– unde oamenii – -i
-

-
-
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care-i . Ce urât miroase tabloul pe care,  
- - -

de-
-

de tot felu

sclavagism, salvator(!?) pentru cei ce vor putea 

în 

Vae victis

dolari pentru a trece un om disperat peste apele în 
-

ONG-urile au din ce-

Etiopia, Somalia, Sudan, da

- armate de eliberare

Nu-
în Europa,
secolului XX, într-un Congres, partidul socialist din 
Rusia s-

a). – prin 
- au 

construit URSS-ul, aliat,
b). – ,

–

ai Poloniei martire drept 

lor 

-
n-

M- -
când am afla

-

despre toate gândur

-

Belgia.... Cum a spus de curând un prim-ministru 
ungur, care-
statele în care locuiesc, nu  peste mult timp,  Europa 

persane...

Efim
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COMENTARII POLITICE
– Geneva

MANIFESTA  
 

În ziua de 10 

-
le. Erau circa 100 de mii 

români, care 

ju

at 

totul pentru a-

ndarmeriei. 

Antena 3
, supuse Guvernului. 

- i

i, 

-guvernamental de 

Despre evenimentele din ziua de 10 august 

Revista 22,
ZIARE.com. publicat în fiecare zi pe Internet,
Contributors.ro . Cum le 

din cele scrise în REVISTA 22,

Andrei Cornea. Andreea Pora a scris articolul Aura 

praf. Jocurile nu-
de drum.

„Tabloul 

-

trup, suflet 

(Dragnea) 
e

cu burta în sus plutind la vale spre Completul de 5 

salveze

mu

-a pierdut
.

Un alt articol al dnei Pora, intitulat 
,

Revista 22 pe data de 14 august
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începutul articolului : „Ce a ur

29 de ani. -a mai înscris o 
”.

parte din acest articol al dnei Pora : „ iunea 

nu doar pent -a ratat 

-

actualei puteri, -i

-

erau radicali de 

à la

îndelunga premeditare 

”.

Cornea, din Revista 22, din 13 08 2018, intitulat 10
august – : „(...)O mare 

– mai 
e din februarie 2017 –

-au
-i izoleze pe 

oane, împotriva 
tuturor –

i s-

foarte grav.
-un articol al dlui Cornea, 

din REVISTA 22, intitulat Nu- „Nu, ceea 
ce s-a întîmplat 

– ca de obicei 
– mult mai mari decît în 

Nu-

demon

-
-

merite bastoanele din cap. N-
nici trucaj, cum crede d-na Norica Nicolai, 

asta nu- ”.
Vineri seara a

picioarele. 
În articolul dlui V

jurnalist de la ZIARE.COM, publicat pe 13 august 
2018, intitulat 
domnului Dragnea,
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a dlui Liviu Dragnea: „

a statului român, grupuri organizate, sprijinite de 

I

„

-l trateze cu invective infamante pe cel 
mai înalt dintre demnitari? Evident, un singur 

-democratului: de 

articolul „

rezultatul alegerilor”.
„Pardon. Mi se pare bizar 

alegerilor nu este contestat de nimeni, dar pe 

protestatari nu-
demisia premierului-mar -l socot 

vartde, 

ate vineri seara, când nimeni din staff-ul 
de vârf al PSD n-

reprezentatnt a fost dna Carmen Dan, Ministrul de  

protestatari, ci î

-au 
cotonogit î

-
dreptate dlui Dragnea, PSD-

Antena 3
. Cele citate de ziarele din 

acest articol, au avut dreptate, explicând ororile 

-

 
 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 3 (15), iulie – august – septembrie 2018 87 

 

RIDENTEM DICERE VERUM!
Mihai BATOG- –

 
(  

-o lume în 
care totul merge atât de bine 

printr-un indefinibil fior, 

cu o impetuozitate compa-

-

echitate, avându-se în vedere perfecta inutilitate a 

tit
Propunem, astfel, acordarea titlului de 

profesor doctor în toate cele, academician 

deputat. Separat, investirea ca inginer financiar va fi 
care pot proba 

-o

turor corpurilor 

importante acte de punere în posesie a unor 
supra

–
-

titularilor, iar PIB-ul va spori considerabil, 
eliminându-se contravaloarea tichetelor de 

-

– pe termen nedefinit se vor acorda terenuri 

–

se face vinovat pentru dezastrul care bântuie acest 

tragice, ostracizate pe nedrept, precum Bicilis, 
Pasvan Oglu; Terente, Vânt Oglu, etc... În 

epsit 

-am 
scos!“
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LA O ÎNMORMÂNTARE
Vorbeau vecine, cu dreptate,
C-avea talente fel de fel,

-a fost model…
Dar la reviste ilustrate.

De-atunci când m-

-
Când doarme-
Georgeta Paula DIMITRIU

Eu, Preasfinte, am de toate,

-
-am t

RIDENTEM DICERE VERUM!

Observ pe-
Când toate se reduc masiv,

INSTANTANEU  STRADAL
- -n sus

tu-i-ar  sfântul,

-i ia vântul.

DRAGOSTEA  NU  MOARE
În cimitirul din apropiere,

-a fost la ultima vedere,

nistru,
Pustiu e câmpul ars de soare,

-a programat sejur la mare

SUPERFICIALUL  LA  MARE

-
Nu se- -

LA RESTAURANTUL INTIM
Te- rbe fete,

Iar una-

Vasile LARCO

 
 
 
 
 
 

RONDELUL  AMANTELOR  CE  MOR

de Al. Macedonski)

E vremea-amantelor ce mor
la sate,

Ce-
Uitate-s clipele de-amor.

Doar rar se simte vreun fior,
E vremea-amantelor ce mor

-

Iar altele de tot uitate,
Salvarea este în umor!...

E vremea-amantelor ce mor.
Mihai HAIVAS

-
E talentat poetul! (Are ceva de geniu?)

-
Femeia care- -s primul care-o spun)

Aurel BAICAN
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RIDENTEM DICERE VERUM!

DREPTURI  DE  AUTOR 
-

„Tipul m-a jignit la propriu si la figurat”.
-
Nu te uita la nimeni…În felul acesta, vei trece neobservat.
Ce vrea omul? Bani si influe

-
- Nu te-
"Muzica este pentru mine un laxativ nervos" 

-

Dorel  SCHOR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONETUL  BOULUI

-
L-au trecut pe postul de „jugan”

Iar de-
Trage-

Înjugat cu fratele Juncan.

Ridiculizat ca o 
Într-

Bine meritata amnistie!
Aurel BAICAN

Vin negru-

Spun la jocul de noroc,

-

MELE
A fost la un înalt nivel,

-un
-o … cam de oaie.

-
Lumea-
E-un motiv firesc:

-
Sorin COTLARCIUC
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A  L’OMBRE DES JEUNES VACHES EN PLEURS
(simili-sonet cu ecouri)
Nu pot uita, azi, vacile nebune

ne bune
O .

Apare- - -o
...

“Nu da!” - - “vai, nu !”

culoare,
Candriu spre prada-i vine, pas cu pas,
Oftând când zice, ca la pocher, “Pas!”,

- culoare,
,

a ...
Eugen DEUTSCH

În patru versuri mult încape
un poltron;
-

Chiar poanta cea ,,sine qua non"!
Mihai STANCU

RIDENTEM DICERE VERUM!

-
Au pornit-o pe alei ;

-a ei!

E-

ii între ei se-

-

E pandemia de prostie!
Mihai HAIVAS

Cu-amicul meu s-a petrecut,

Ursus
Porcus s-a-

Prognoza s-a adeverit

-
Un porc umblând cu paiu-n

Porunca-n sine nu e rea
Dar are-
Ce este pentru unii”prea”,
La mine-

GENERATORUL EOLIAN
Sistem prin care, teoretic,

pe drept cuvânt,
Ca în sistemul energetic
S- sat de vânt!

DE GESTA HUNGARORUM
Ca neam de migratori mongoli,

Sunt vechi izvoare care-
-

Vasile VAJOGA

O, cât e de zâmbitoare!

-i soare…
ie!

Aurel BAICAN

-
Simt o mar

-n banca lui mereu,
-l ia un val,

Când prostul ... va gândi original!
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-EPIGRAMIST
Un spor în sfera ,,bunuri de consum"
Ne-
Dar nu- -n sfera ,,epigrame":

E-URI VERSUS ECO
Lidl, Kaufland, Billa-s magazine
Permanent cu rafturile pline;

-
-aliment

Mihai STANCU

UNUI PROFESOR DE 

Rezonezi c- .
- vie,

-i rod în vie.
Sorin COTLARCIUC

INFATUATUL
-a

-oricui),
’

S-
Margareta FAIFER

RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L

Cel ce-a divinizat cândva Cotnarul
-n Rai, probabil, critica nectarul,

„ Eu vin acum dintr- ivin;

-un strop de vin!

Se-
-

rtul este inventat de-un drac
Ce-
Satana-i cel ce ne-

Deci de ne-

c-

Cu spirtul ce ne duce spre necaz

C- -o poezie!”

A obosit de-
-

-ncet purcede

Eugen DEUTSCH

SONETUL VISCOLULUI
În geamuri bat cu degete din neaua
Cu care-

Troiene-

Tr
Cu lupte doar prin fulgi ca floriceaua.

Nu-s case-
Pe priciuri reci zac babe degerate

-

-
Ce- - înfiorate

- -
Mihai BATOG-

DESTIN

Foarte repede, curând

Ene VERON
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TALENT INCONTESTABIL

Ce prin gazete-i scos în 
-

-

PROPUNERE 

Figurile parlamentare
Propun din patru-n patru ani 

CHEMARE

În stare de-un succes facil,
Sunt multe fete cu chemare,
Sau altfel zis cu... sex appeal !

-
Pe unii- a

-

Probabil din motive de pudoare

Ene VERON

RIDENTEM DICERE VERUM!

Stradela din periferie
Cu-atâtea gr

UNUI POET

El comite câte-

Nu-i volum, e cazier!

ionalul 
-pistol, 

Ei vor picanterie de subsol, 
-

-pistol. 

Ei nu apr

– TATAIA

VINE „AFUMAT” LA SERVICIU

-
Dar nu prea-

PE  MARTE

Ce-
-

CONCURS PENTRU POST

-

Arhimede-
Care-

E
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Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi

-

Zglobie-
-n Kama-Sutra-s profesor,

-i fior
-

Mental transmit idei de a
-

Ea vine- -i pasiune...

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba- -
-

Mihai BATOG-

TRECERE

-

Ori ne

ochii 
Ioan ZAHARIA

RIDENTEM DICERE VERUM!
RONDELUL CARAVANEI
Trece Caravana, drumu-i hurducat,

- -

-un zdrahon de- -ncrâncenat.

-
-

Trece Caravana, drumu-i hurducat,
- -

–

– -

Caravana trece, drumu-i hurducat.
Vasile BOLOCAN

RONDELUL MUSAFIRILOR

M-
ile sentimentale…

-mpotriva Firii ?!

-n urma rudelor rurale

M-

-
Pe- le goale
Celebrele seisme conjugale;

-oi face harakíri

Ion BOLOCAN

CARACTERIZAREA UNEI DOAMNE
O completare vreau s-aduc

Camelia NISTOR
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-un ocean în foc,

-

Nu-s multe clipe- oroc,
-

-
De-

Se- fibrele

-a viului .

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

Încet – -n om.
Constantin PROFIR

DIAGNOSTIC
Doctorul l-a consultat,

-i banii-n plic: Lui Ad
Ai stomacul dilatat... Doar la el fusese cheia

-s-a femeia.

UNUI PICTOR
Tot pictând cu nudu-
S- De-o-ntâlnea se bucura;
Ea frumoa El din ochi o tot fura,
L- Ea direct din portofel

UNEI SUPERBE DOAMNE

- -a întâmplat
- -a-

Angela PISTOL

RIDENTEM DICERE VERUM!
DESPRE GUVERN
Când guvernu-

-i cât un leu,
Ori azi leu-i cât

CADOURI

- –

I-

CINEVA M-

Noi metode întreprind,
Cu bomboane-am încercat

(Nu la a ei, ci la a mea!)
Carmen CHIOINEA

POST MORTEM...
Când va pleca din lume-ncet
Poate- -n somn
C-a fost nevasta unui „domn”

-amanta unui „domn”...poet.

LA PLECARE...
De- -
M-oi ruga la Dumnezeu...

-l i-au doar eu 

LA LOCUL LUI...
Pe când ardea-
Nev

-
La pus la locul lui... în jug!
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RIDENTEM DICERE VERUM!
DE-ALE HORTICULTURII

Agronomul de la noi,
Jinduind spre un altoi,

LA MEDIC
Doctorul când m-a palpat

La rinichi, stomac, ficat,

GHINION
-l prinse pe Mardare

C-
-

Aurel POPESCU

NOSTALGIE
Te- ,

Dar n- -

Avem vile, limuzine,

Ne-am realizat în mare:
Programul... de guvernare

LINIA DE CREDIT
Pentru-
Tagmei care-
Se impune-

Mihai STANCU

-

CONSTATARE
Stau pe tavan cu susu-n jos,
De-
"În lume multe sunt pe dos",
Îmi zic privind... la lilieci!

Zise-un ginere chefliu

-E mai bine mai târziu

-

Constantin L. MOLDOVAN 

RE

-

Ioan MAFTEI-

-n plus... nu
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-o -o vede.

Te- -un superb covor,
-

Spre laturi necuprinse îl duce ,îl întinde

Te- alea apei,spre valul cu noroaie,

Prin tine vine raza când ne-
Constantin PROFIR

lumea-
- -n pom,

DE DRAG, DE TOT
Drag ne-a fost pe lumea asta
Tot ce e mai drag sub soare

i de-atâta drag, îmi pare,
-
Mihai CABA

RIDENTEM DICERE VERUM!

MEREU

Te bate azi un gând obtuz:
-ndrume tot clientul

Spre linii de... autobuz.
Dumitru IVAS

UNUI DENTIST L

Mi-

-am pus în buzunar.

Spune un proverb latin,                                                
C-
De- l-

-a pierdut!
Ecaterina SOFRONIE

URARE
- -ales, ca EL,

-

Vom cere daune... morale!
Mihai CABA

EPITAF
Doarme-aicea, mort de beat,

-n el, vinul s-a trezit!

Sunt paradox necontestat,
-n timp ce vinul i-a umflat,

Pe inf

-

-

-af
Nicolae Paul MIHAIL (NICOMAH)
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RIDENTEM DICERE VERUM!

Suntem la vârste cam ciudate,

S- -a doua zi.

(Maestre, muzica!)
-
-                                                                  

-mi place genul scurt                                                                                                         

Avem un stat organizat:
Cu vile cum n-au fost vre

LA MOARTEA SOACREI
-ncercat

-ntruna,
Acum, îmi pare, a aflat

-i numai una!

Iar soarele mai mult dispare,

i asta-i unica schimbare!
Gheorghe BÂLICI, Rep.Moldova

LA O SOCIETATE DE STAT

-
Dar cum e-o zi

fumuri.
Elena MÎNDRU

NEAM DE EROI

AVARUL LA CIMITIR
O duce azi hapsânul bine
În locul inundat de crini,

-aicea peste sine
Cearceaful de pe- .

Admir femeile divine
Ce-n timpul nostru pervertit

Te- -un om cinstit!
Ion DIVIZA, Rep Moldova

IMUNITATE

-i chiar trist:
Spre-a fi imun la-
E bine-a fi... epigramist!

PATERNITATE
Patru la confruntare

-au dat seama
De-

mama!
Mihai CABA

De Eminescu i-am spus eu,

De-atunci ea caut
!

UNEI MONDENE
-

Banii i-

Ioan N
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RIDENTEM DICERE VERUM!
EPIGRAMA, PE DRUMUL 

- „Pe drumul de 
, omunei, „HORA SATULUI“.
Tema concursului:

punându- I

Premiul I –
O TEMPORA!
În satul nostru 
În care domiciliez,

Chiar înainte de botez.

„CONSERVATORISM” RURAL
La nunta din sat, ca idee,

-n stil „demodat”,

Iar mirele-

r,

-ntr-un plic, în loc de dar,
I s-

Premiul II –
PRIMARUL E FRUNCEA!

-

-nvârteli!

-

Premiul III –
LA NUNTA UNEIA
Ea are har, talent, virtute,

De-
-atâtea... complimente!

UNEI MIRESE MONDENE

Podoabele, de aur toate,
De parc-

-

–
CURIOZITATE 

-
-

Ca s-

–

De mirele ce- -numa,
-

Premiul special „Titi Gheorghiu” –
A

-A FURAT MIREASA
-

-
S-

-

– Vali 
Slavu (Aninoasa)

CU DAR, ÎN MILENIUL III
De nunta care-a fost în sat
S-

-au adunat
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RIDENTEM DICERE VERUM!
CE-
Pe mine- -

de-o vreme;
-ai pricopsit

Cu ea... avem probleme!

S-au format mai multe ciocuri
-

Mai ales când merg pe tocuri.

De-
Cam 

- -

În Parlament se-
-

Elena MÎNDRU

TRATAMENT ANTIDIABETIC
-s diabetic

-
c,

S -

N -
-ntotdeauna cu iubire

-

De-
P

CERERE

- -
S

-i cu lustru,

De când guvernul ilustru

-
F

-
-

-
- -

Dar cea mai tare, peste ei,
Se-

UN SFAT OPORTUN 
Totul ce-mi zici chiar îmi displace,

La toate ce nevasta-
-

Nu-
Nici nu cat a cui e vina:
D

Mihai CABA
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Nicolae VIZITEU – Vaslui
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P
Dumitru V. MARIN – Vaslui

A  
(Fragment) 

II-a  
 

*
*           *

-

perimetre cunoscute, cu gândurile aiurea, cu 

sau la 

-

u
timpul, cel care-

la
animalelor.

-i

înd

din ti

-acum 
cunoscute. Din ce în ce mai mult pricepea din 
operele critice pe care l -l

de multe... „Când le mai prind eu pe toate? Cine 
-a promis tot ajutorul, 
-

m
dezvolta idei noi, variante, alte aspecte. Tot la 

ca mintea ei s-o ia prea mult razna, se putea 
controla foarte bine, avea minute bune pe care le 

-o

pentru un timp când revenea într-
-o la „efort intelectual”. Avea 

-
-

întreprindea.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 3 (15), iulie – august – septembrie 2018 102 

 

-

-i

-
- -o convorbire în care 

lauda 

-un ritm 

ecoul într-
distilarea gândurilor se ridicau lacrimile.

Dac-ai fi aici! Mi-

intereseze ultimul a
altceva decât sufletul meu, ajuns la

aproape. Te simt, te 

-

-mi sunt altceva decât 

- -am vedea 

nu te mai vreau, de am refuzat ultima întâlnire 
dar... pe cuvân -e foarte greu...”

Dintr- -
-o recapete 

urma. Asista la lectura m

-
„În definitiv de ce atâtea gânduri pentru el, 

-
-am timp?” 

Din suma unor astfel de gânduri nu rezulta nici un 

n-a realizat prea 

a cu totul 
se amestecau într-

-

de 
-

l- -i-se 
scrisoarea l- -i cineva pe 
acesta i-

fluturând 

-

asta! Nici o feme

cam ce-

s

Seara veni momentul cel mai greu. 

-

- -

nu-

- -

Des
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-
-se cât 

sim
-i

i-
-

-

-o zi primi un telefon de la 

-

câteva nimicur -
-ar fi 

gânduri decât era. În uniforma-
demi-

a kilogramelor în plus 

Dormise ceva mai mult decât de obicei 

- -

- -
-

-o

se dragostea lui atât 

-o la 
discoteca satului n- -

-
- -a

-o i-a spus:
- - at prost!

-

-

instinctiv des

s- -
cu tipul.

Di -a prelungit la 

-l

Cine n-

neresc, pentru înfumurarea 

N-
- -

-
ce circulau pe seama ei. Cum Dana nu-i prea 
spusese multe acum îl credea pe el, cuvânt cu 

-i erau deloc pe plac.

- -
crede. Privindu-l

putea face orice din omul acesta care din 
i mare 

ea mai multe f -
Teo. Într-o convorbire chiar îi spuse voalat:

-
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-

care-o

-

-
- ce: deja 

i-

ivit pentru ea. 
-atât de ea! El, om 

matur!
Ce-

pot

-
-i

-

ea

-i declare iubirea lor. Nu-

faima sa nu este dintre cele mai bune. Când îi 
comunicase :

-

impune în societate.

îndeplinite 
; - -

-o ajute. „Ce -i

De fapt din -i mai urma 
-

-
sale?

i-
-

noua ei stare. Mai întâi îi va vorbi la persoana a 

-
nu i le va da s -

Î

n-
-

-i vedea gestul de a-i

.
- -s de la tine?
-

-i

- Mi-a fost atât de dor de tine încât mi se 
-

- Da’ de unde, au trecut, câte zile?

ei îi face -o
retrase.

- Ce- -
-
- -i nevoie s-

-

reziste.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 3 (15), iulie – august – septembrie 2018 105 

 

la rându- e care-

- -

fesoara. Se plimbau pe o 

-

- -
r face-o

-

m-

-
începea s-o

-

- -

- t, nu plec 

- -
vin!

-

- Te rog, nu amâna, vino, joi, te rrrooog!
-a

-
-l cuprindea cu fiecare pas al ei cu 

strângându-i ca într-

destin cumva mai altfel dar tot atât de dur ca de 

imposibilitatea prelungirii unei clipe de comuniune 

ce-

O

-

nise cu 

Dragostea e ca pojarul:
Dar cu cât e mai târziu cu atât urmele sunt 

i

g

-atâta cu 
imaginea Elenei, încât în orice împrejurare o lua ca 
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-
-

de d

- -ar 

de orice sacrificiu pentru ea?
Într-una din zilele de 

absent, neputându-
tot bine 

dar la un moment dat i
:

-
-

- Cum unde sunt! Sunt cu... voi!

rizont închis din care nu 

-avea 
nimic).

Se condamna singur pent -a închis 
într- -o

-ar fi 
- -i

-

-
vrea. Într- -

-

-

- oate 

Nu-

Î
care i- mna destul pentru 

-

?

acele colegilor:
retrage cu o elev -
într-

:
cel mai bine?”. 

întrebare când l-a întâlnit în compania unor eleve:
- -

Dvs.?
: verifica 

tregi. 

:
reconstituia 

ri 
din cauza aceasta himerele îl distrugeau. Era o 

? Când 

de refulate acestea izbucnesc tumultuos în 

accepta s- -
sufere fizic.

-a
orele petrecute în timpul zilei cu gândul la Elena, 

-l mai odihnea 
-

numite manevre la 
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03:20 se trezea deplin, privind-o

de plecarea la serviciu se adeverea apo

Constata un fapt absolut autentic. Cât fata 

ea, se adeverea direct sau indirect. De exemplu 
-l

trebuie s-

visurile nu mai aveau 
acoperire în fapte. Ceva ca în laboratoare: ceea ce 

nu era identic de viu.

-l tulbure într- -i descopere 
- -

- -
ocmai pentru a 

Era deosebit de preocupat de destinul ei, 

rece chiar.

-
rate frisoane  care-i

aceasta de somn nici nu mai putea fi vorba. Câte o 

totul se încheia într-o cea

suferea cumplit de unul singur. Deveni

-

-

-l
luau de la picioare înspre cap din ce în ce mai des 

- -

-
ar fi vorb
eventualitate...

fiecare pas care-

-
asta atât

-
pe care nu voia  s-

-

fost absolut imposibil. Era prea departe, prea bine 
-o prea mare 

-

descoperindu-

maroniu. Se aude distinct trenul pe linie în camera 

-o.
-

stabi

Au luat-
dintre tarlalele cu porumb în ideea de a urca pe o 

numai noi”. Dar tocmai în vârful dealului erau 
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Oricât de mult ai iubi o femeie, 

-

nevoie

Alexandre DUMAS fiul

oameni. Cu toate acestea s-au oprit, riscând, 

-l -

pasiune?” Era ca în timpul luptei crâncene în care 

s-
-

- -
- pusul acesta.
-

amestecul de culori ale unui splendid apus. În 

completa
-o schimbare greu 

soare. Pe o por

aprins de sub arcada norilor impunea prin 

spectacol.

 
VA URMA
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P
Cosmin PREDA – Vaslui

 
(II) 

 
***

gust ale celui care-l lucrase. De tavan era 
suspendat

unui aparat de radio de tip vechi. Din atelier se 
trecea într-

-

- Când am venit eu, 

-au 

-

- -a urat 

-
-

spun... 

rul i-a condus prin holul casei, la 

-a

pe lemn, iar 

-

-
ochii în timp ce- -

-
i-au 

-
glas 

- -au ridicat 

usc când 

- -
-a zis acesta. 

-
fata. 
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de lut 

turnat-o. Le-

Înaintea venirii 

trecerea la cele vesnice a ultimului monah care 
locuise în chilie. Apoi a început munca grea a 

- unca aceasta a 
durat aproape un an întreg.

Cercetând împrejurimile, când avea vreo 

-
zilele de post. Într-o zi, când era la cules de 

-a fost dat s
-a ridicat în 

- -a vorbit 

duc mai încolo..." Ursul s- -
mai departe de treaba lui. "De atunci ne-am mai 

-o
afle tin

-

***
Aerul curat al muntelui, efortul depus la 

ierburilor parfumate, au 

ilor 
lui Dumnezeu. Când tinerii s- -au 

frum
- -

-a adresat el când s-a

- -

Atunci, s-a auzit un zgomot de motor 
-se.

- -am 

ceila
-au reamintit brusc scopul cu care 

-a tulburat 

- unde este cu 

acolo, pe creste? Mie îmi p
fata. 

- Este acolo unde sufletul se simte mai 

Zgomotul motorului s- i mai mult 
-

-

-
-un 

-
-

un zâmbet respectuos 
-
- Bine ai venit! Azi ai împrumutat culoarea 

-
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te prezint 
musafirilor mei... 

- -a prezentat emisarul 

- Ella Petrescu. 
- Gilbert Stavris. 
-

-

-

-

peste 

de sus a spus ceva tinerilor: 
-

-
mâinile tuturor celor care vin aici.

biseri

care divinitatea l- -

casa p

cuvinte dintr-un psalm, cuvinte de care unii din cei 
-

-a

fletele lor. Din nou 
-

i-
prânzit într-

de sus. 
- -a zis 

el. 

de câteva zile

cu 
entuziasm... 

-
Nu-

ivea cu bucurie la cei doi tineri 

-
-

-
duminica viitoare. 

pus Gilbert cu sincer respect. 
- rinte! a spus fata 

-
a spus arhitectul.

-

cu bine!

***

afla un loc special amenajat pentru parcarea 

special, 

deplasa vehiculul ce avea forma unui ATV, având 

- l a 

-a turat 

poa

a tastat un cod numeric pe un panou mic, aflat în 

-
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-
pr

loc în loc, zidul avea ferestre mari, prin care 

scurt

împrejurimile erau permanent supravegheate. 

mare, cuprinzând cinci castele construite relativ 
aproape unul de altul, formând un cerc deschis, în 

trunchi de con, cu deschideri orientate spre cele 
patru puncte cardinale, având mai multe etaje, în 

el, un restaurant, 

electricieni se ocupa cu montarea in

pus la punct de un designer din echipa de 

feeric. 

alimenta

-
care

-

-a
pus la dispozi
camere. La parterul blocului erau dormitoarele 

etajul al doilea erau numai 

apartamente. 
-

-
apartamentul de la etajul doi. 

-
iu. 

-
ora treisprezece, în sala de mese. La revedere! le-a
zis zâmbind cordial. 

doi au fost liberi 

ele, pe socluri înalte, aurite, se 
aflau busturile din bronz aurit ale proprietarilor. 

ile 
fiind, probabil, în lucru. 

- cut 

-
alte a

Între castele se aflau, construite provizoriu, 

materialele necesare pentru finisarea interioarelor. 
- a fi gata, a 

aflau în interiorul zidului împrejmuitor. Tot acolo 

blonzi, cu ochii
- -au pus 

lentile de contact. La recrutare, s-

centimetri. 
- -a putu

comenteze. 
- -
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Ei fiind cei care dau banii, n-

mi-
am desenat

problema drumului de acces. 

odihneau 
La -a povestit 

întâmplarea care l-

sing

-l auzi 
-

-
-

pas
încât, într-o zi, i-a marturisit-o... Erau în curtea 

. Doar ei doi. 
- Mi- -

-

-i

chibrit, le-a dat foc. Apoi, cu ochii în lacrimi, i-a

-

focului acest trup atât

- -

-

-i transfigura chipul, i-a spus cu

-

mea, dar eu pot veni în lumea dumitale.

e lui...

 
VA URMA

– Nicolae GRIGORESCU
Nicolae GRIGORESCU Nicolae 

Grigorescu (n. 15 mai 1838, Pitaru, România – d. 
21 iulie 1907, Câmpina, România) este primul 
dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de 
Ion Andreescu .

Nicolae Grigorescu a devenit un simbol 

decenii ale secolului al XX-

român
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ISTORIE
-GRAMATICU – Bârlad

 

–TRIANONUL 
 

-ministrul României, la 

Pace d

-Voievod, la Comisia 
terit
cont de argumentele  prim- ministrului român, 

Sârbo-Croato-Sloven. Mai mult se sugera, chiar, 
organizarea unor plebiscite în teritoriile disputate 
(Bucovina,  

-a opus cu indignare1. La 29 mai 1919 a 
fost prezentat un rezumat al proiectului Tratatului 

-a
exprimat  dezacordul cu art.61, prin care România  

asupra liberului tranzit prin

acestea constituind un amestec al marilor puteri în 
treburile interne ale statului român2.

La 31 mai 1919, prim-ministrul  Ion  

3.

Versailles cu Germania4, problema cea mai 
                                                           
1 Keith Hitchins, România 1866-1947
p. 305.
2 *** 1918 la români
1986, p. 1-7.
3 -1921), -

4

-a primit cu numai cinci minute înaintea deschiderii 

solicita, în numele statului român fixarea frontierii 
pe Tisa, în timp ce  Consiliul Militar Interaliat de 

nirea Transilvaniei cu România, 

rumului spre aducerea 
unei noi conduceri cooperante, în problema 
tratativelor de pace5

e
Marile Puteri Aliate, la 10 sepembrie 1919 a 
Tratatului cu Austria, la 12 septembrie guvernul 

Ferdinand. Ca urmare a presiunilor Consiliului 
Suprem de la Paris, la 10 decembrie 1919, 
guvernul condus de  Al.Vaida-Voievod a semnat  
tratatul de pace cu Austria care confirma unirea 

din 1913. Al.Vaida -Voievo

Basarabiei cu România, în martie 1920.
Noul prim-ministru, generalul Al.Averescu, 

numit de regele Ferdinand, la 13 martie 1920, s-a

pentru

                                                                                                    

-

reve

, Editura Museion, 
5 Keith Hitchins, op.cit, p. 309.
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care milita pentru reconstituirea „Ungariei Mari”6.
În martie 1920 s-
retragerii trupelor române din Ungaria; în aprilie s-
a constituit Comisia  
4 iunie 1920, guvernul Averescu a semnat 
Tratatul de la Trianon, prin care s-a recunoscut 
unirea  Transilvaniei cu România7. În august 1920 

Ungaria. Acest lucru nu a oprit propaganda 

Budapesta, în frunte  cu Horthy Miklós (regentul 
-

au bucurat direct sau indirect de complicitatea sau 
i, printre 

care cabinetul din Quai d’Orsay, condus de 
Al.Millerand. Tentativa lui Carol al V-lea de 
Habsburg de a reveni pe tronul Ungariei (martie-
aprilie 1921) a contribuit la consolidarea noii 

8. Cea de-a doua încercare 
(octombrie 1921) a dus la votarea actului de 
detronare a regelui Carol de Habsburg, în 

România au circulat în mediile politice de la 
9.

româno-

reformei agrare în Transilvania, ceea ce ulterior va 

suprimarea Comisiei Militare Interaliate de 

pentru bugetul Ungarie

                                                           
6 I. Mamina, I.Scurtu -1938), Editura Silex, 

7 Ibidem.
8 Noul guvern francez în frunte cu Aristie Briand a demonstrat o atitudine 

-ez (Arhivele 

9

cu fiul arhieducelui Iosif, regent al Ungariei pentru un timp scurt, între 7-24  

– principala 

(ibidem, filele 441-442).

statu-quo-ului.
S-

vecine: atentatul la

incidentul 
” care, pentru scurt timp, a generat 

maghiare; confruntarea, în mai 1923 în cadrul 

-a

septembrie 1924, se semna la Berlin cu U.R.S.S. 

consular

publice nefavorabile.

dr 10. La 9 decembrie 
1919 România a semnat pe 
care apoi l-

-au 
11.Conform 

-o maghiarii de 7,9 %, 
- 4,1%, evrei -

                                                           
10 Decretul-lege din 30 decembrie 1918/2 ianuarie 1919, Decretul–lege din 

op.cit., 
p. 43).
11

-se 

-au 

Istoria României între 
anii 1918-1944. Culegere de documente
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ucrainieni, - 3,3% - 2,3%,  bulgari- , 2 %,  
- 1,5 %, turci - - 0,6%, sârbi, 

- 0,3%,  polonezi - -
0,1%,  greci  - - 0,3 %12. Cu 

noiembrie 1933, regele Carol al II- lea declara: 

patriei”13. Nici primul ministru, Alexandru Vaida-
Voievod,  nu ma

14.
problema”

Transilvaniei echitabil” prin Tratatul 
de la Trianon, 

15

-
la unele partide democratice 

îndemna la colaborare cu românii16.

din partea unor mari puteri, precum Germania 
hitle

de a vorbi 

                                                           
12 Enciclopedia României 1938, p.148.
13

14 „Dreptatea”,VII, nr.1841, din 8 noiembrie 1933, p.3.
15

parlament în urma scrutinilor electorale: 3 în 1922, 15 în 1926, 8 în 1927, 16 
în 1928, 10 în 1931, 14 în 1932, 9 în 1933, 19 în 1937 (A. Petric coord., 
Istoria României  între anii 1918-1981
16 Partidul Maghiar al Micilor Agricultori (1929), Madosz (1934), Partidul 

-1933), 

n diferite articole 

-1933, II, Editura 

Budapesta17

Ungaria18

lordul Rothermere19 care  în articolul Locul 
Ungariei sub soare, publicat în „Daily Mail”, în 21 
iunie 1927, solicita teritorii pentru Ungaria20.

21. O 

22.

adresat statelor participante la Conf

Blocului statelor agrare 23.

-lea24, a liderilor 
politici25 26. Sistemul de 
                                                           
17

jandarmeriei, dosar 9/1932, f.5; dossar 9/1936, f. 42; dosar 9/1937, filele 34-

18 E. Toth, În , Cluj, 1935, 

19 Ion Nasta .47 (15306) din 
26 noiembrie 1933, p.1.
20 Olimpiu Matichescu, , Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1985, p.100.
21 Astfel, ziarul „Viitorul” consemna la 5 ianuarie 1927: „Contactul cu 

noua orânduire”( T.Vornic, , în „Viitorul”, 
X

contra elementului român –

22 Idem, fond Legiunea de Jandarmi, dosar 133/1937, f. 8.
23 Gh. Zaharia, C.Botoran, 
contextul european interbelic (1919-1939
1981, p.59.
24 -lea preciza cu 

uirea  tratatelor îi fac 

-

nr. 805, 19 iunie 1930, p. 1).
25

pacea nu poate fi servit
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- - 1934 ), 
tratatele bilaterale (tratatul de neagresiune româno 
- polon din 1921, reînnoit apoi în 1926,  româno -
francez, româno – italian din 1926), aderarea la 

dintre state ( Locarno - 1925,  Briand Kellog –

Geneva (1932-
– 1934), 

27

Parlamentului din  4 aprilie 1934, principalii lideri 
-au exprimat politica 

28.

o apropiere cu cel de-

însemna transformarea ei într-un satelit al 
Germaniei naziste29

                                                                                                    

ibidem, p. 3).
26 „Frontierele actuale ale Europei Centrale – declara Nicolae Titulescu -

frontierelor  

lucru judecat  (N.Titulescu, Discursuri,
p. 407).
27 Ion Calafeteanu, Rev

28 Iuliu Maniu –

ial”, 

ei”(N.Titulescu, op.cit. p. 407).
29

- 1936, Anschllus-ul  -
area” regiunii sudete a 

Cehoslovaciei, septembrie 1938, anexarea întregului teritoriu cehoslovac -

Mussolini  (Etiopia - 1936, Albania -
pentru -

op. cit., p.102).

parlamentarii 
-au legat mai  întâi soarta de 

conservatorii englezi30

München (29-30 septembrie 1938), propaganda 
revizionist
devenit un principal mijloc de presiune folosit de 

31. Prima 

Cehoslovacia32

12.000 km2 e circa 1.000.000 de 

Kosice33

primul Dictat de la Viena, din 2 noiembrie 1938, 
guvernul maghiar s-a lansat într-

iind Ucraina 

Polonia34 -au lovit de 

constituie un pion  în realizarea  unui stat ucrainian 
i de-al 

treilea Reich.

VA URMA

  
 

                                                           
30 A. Simion, Dictatul de la Viena
31 Un document al Marelui Stat Major al Armatei Române preciza în acest 
sens: „Ungaria a organizat ... una dintre cele mai formidabile campanii 

e actuale 
(Arhivele Militare Române, Marele Stat Major, dosar 23/1938, f. 61 ).
32 I.Calafeteanu, op.cit., p.183.
33 Ibidem, p.188.
34 Ibidem, p.191.
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ISTORIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

UNA VESTIRE”  
DIN MONTREAL, UN SECOL!  

Martor ocular în Montrealul zilelor noastre 
(august, 2018) : pentru aproape 55000 de români 
din Montreal sunt 14 parohii cu

de 10 ani în 

-un 

, pare a fi cel mai 
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a românilor de pretutindeni pentru religia lor.„E un 
monument orientativ pentru noi, i” 
zice ing. Sergius Lucian Marin, un cunoscut 
sprijinitor al bisericii preotului

-

votase Unirea cu România), ce se întâmplase la 

m integra 

-un avânt  

decât un ecou al timpului într-
clar  ca o ex -

probabil, un alt efect al Congresului Eucharistic, 
din 1910. Constructorii ei  au fost martorii celei 
mai mari explozii din lume, de la Halifax (joi,6 

Hiroshima, au fost martorii punerii sub controlul 

construirii tunelului de la MontRoyal dintre 1914 –
1918.

asemenea elemente de cult.   Bise

româno-canadiene ci exprim

Americii de Nord, P.S. Cassian c

-

– 50 dolari 
ului entuziasmul cu 

eforturi. Ar fi alt efort de comunicare în limba 

-

a, 

„exportate” sunt din ce în ce mai firave.

erpetua  ca element de 

În anul Centenarului, diaspora din Montreal 

întregului popor român, de la 1 decembrie 2018.
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ISTORI
Dumitru V. MARIN – Vaslui

AL UMORULUI 
 

AFIRMARE (VI) 
 

distincte: a) Afirmarea, între 1970 - 1976, 
AUTORITATEA, 1978 - 199 ,

Stimate d-
Marin,

- -
-

-

În rest,

2 septembrie 2010
Amintiri despre Festivalul de Umor

Vaslui

-o

Festivalului Umorului 

manifestare de acest gen în 

A

se afla un prim-secretar 

-
Vaslui, le-

mod 

-
satiric -

- -l venereze 

care devenis

care le-

Printre cei ce s-
festival -

-
Dumitru Marin, care în vremea aceea era 
inspector -

George Stoian 

aduc aminte de 
toate acestea, 
deoarece în prima 

Festivalului, am 
fost invitat în 
juriu ca membru 
onorific din 
partea Teatrului 

Fred Ghen descu - 1972
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"Victor Ion Popa" în calitate de secretar literar. 
Am 

mai fost Aurel Storin - secretar literar - muzical de 
la Teatrul satiric -

Kanner -

Pascal - directorul Casei

- marele critic teatral de 

-a intrat în rol, în calitate de 
co-

U

se mai râde uneori de prostie. Cel mai 

copios atunci când îi citim pe I. L. Caragiale, 
Aurel Baranga, Paul Everac, Marin Sorescu, Ion 

Moliere, Rabelais, Cehov, Twai

-ar îndrepta pe oameni. 
Posi
omenirea se desparte de trecutul ei râzând ! E 

perioada dictaturii absurde dinaintea lui '89. Dar 
nu cumva am intrat într-
la fel de ab

-a
dovedit n

-a

torii din Vaslui, Comitetul de 

-a lipsit dl. prof. Dumitru Marin, 

- Botez, muzicologul 

juriu Constantin Petrican, regizorul Constantin 
-prezentatori actorii 

cei 
ce au ajutat la buna organizare s-

ca prezen -

Bârlad.
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-

umor ale amatorilor, gale ale spectacolelor de 
i ale galelor finale ale 

-
din doi în doi ani, în alterna

-

înainte.
- veteran al teatrului, 

Bârlad, septembrie 2010

-a
-

40 de ani, ca 

de vânturile de libertate 
de prin 1970 (ce-a urmat 

-a onorat 

cultura (mai veche sau 

meleagurile de unde a plecat marele actor 

limbajul de lemn cât s-au produs intelectual … 
vom vedea, poate, în cadrul Curentului  Cultural 

-a 21 

Petrea Didilescu chiar în analizele Comitetului de 

-

S-a dovedit totdeauna 

-Chiper-Bran-
Condrea-

ieptu 
omul cu hârtiile, sforarul, limba de lemn, deci 

- la 

Vre

-am dat de 

întâlnesc numele inspectorilor dar  care apar pe 
e verbale de 

-biblioteci-

 
(Din cartea

E” Vaslui -
40- -

-54)

D.V. Marin 1974
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–

 

IERUSALIM 
 

Mormântul Sfânt! Capitala Israelu

documentar cu 1350 ani înainte de Hristos prin 
Scrisorile de la Amarna-

44 ori.
Mormânt, au fost venerate de la bun început de 

În Ierusalimul timpurilor lui Iisus, 

Mormântul lui Iisus, se aflau dincolo de 

a de istorie vie. 
Oriunde întorci privirea, un obiectiv te atrage! 

condamnarea la moarte, Iisus a fost condus „la 

zice Golgota” (Ioan 19, 17; Mate 27, 33)35, în 

                   
35 Sursa internet. http://politeia.org.ro/magazin-
istoric/ierusalim-o-istorie-obiectiva-pe-cat-se-poate/11669/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ierusalim
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afara Ierusalimului, dar în apropierea zidurilor 

frecventate (Ioan 19, 20; Evrei 13, 12). În urma 
revoltei evreilor împotriva romanilor din anul 70 

nou – Aelia Capitolina –, construit de Adrian pe 
ruinele Ierusalimului, era identic cu cel vechi. Pe 

i, a distrus 

Sfântului Mormânt (325-335). Biserica era 
Bazilica 

Patimilor Domnului,
Cruci, Rotonda –
afla Sfâ
patru coloane, ce cuprindea colina Golgotei. 

în Palestina (335-630) au constituit perioada de 
aur în istoria acestei Biserici.

Începând cu secolul al VII-lea, Palestina a 
-628), iar mai târziu 

ale arabilor (630-1099). Biserica a fost serios 

distrus aproape complet Biserica Sfântului 

temelii. Rotonda, s-
celelalte locuri de pelerinaj s-au transformat în 

între ele. Ideea unirii capelelor separate într-un 

Ierusalimul în anul 1099. În anul 1187, când 
ntului 

bazilicii –

ciocniri sângeroase dintre comun

otomani, care au transformat locurile de pelerinaj 
într- -le celor care 

-a
-lea 

semnând Tratatul cu privire la regimul locurilor 
de pelerinaj status 
quo. La începutul secolului al XX-

s-

multe locuri sfinte Piatra Ungerii – locul unde 

mormânt, Locul femeilor, din care Sfintele femei 
Golgota – locul 

Mormântul
lui Iisus din centrul rotondei, Mormântul lui 
Iosif
atinge de Mine” – unde Hristos S-

-a spus: „Nu te 
atinge de Mine” (Ioan 20, 17), Stâlpul Biciuirii –
Capela Catol -

Închisoarea lui 
–

, Capela 

Capela 
(Ioan 19, 24), 

Sfintei Cruci, Capela Biciuiri
Spini (Matei 27, 27-29), Capela lui Adam – la 
poalele colinei Golgota, Capela celor 40 de 
Mucenici Iacov, ruda Domnului.

Sfânt plângându-

pentru pacea lumii! 
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Vicu MERLAN –

  
(III) 

 
Mi-am continuat traseul spre Bourg-St. 

-Andeol a fost 
-XII pe locul unei alte 

biserici mai vechi din secolul al IX-

simbolistica divina
basoreliefurilor face din aceasta un edificiu 

bombardamentelor germane din 1944, fiind 

diver
asemenea numeroase epitafe din secolul al XIII-

sec. al II-lea, pentru un copil roman de 5 ani pe 
nume Tiberius Iulius Valerianus. 

Biserica Saint-Andeol
De 

urc colinele înalte, masive ale Masivului Central 

Piramida din Pierrlatte
Am trecut prin St. Remeze, continuând 

u Pont d Arc. 

Mi-am instalat cortul la 50 de metri de podul 
natural, pe malul stâng al râului L Ardeche.

Podul natural din calcar (Le Pont d Arc) 
din localit

poduri ale lui Dumnezeu din lume: Podul de la 
-

între Gorgos de L Arde
Grote Chauvet din apropiere. Podul are 54 m 

Pe valea râului Ardeche
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La baza podului natural se întâlnesc o 
-a lungul 

Ardeche este folosit ca traseu de canotaj pe mai 
ral de la Vallon. 

Cu bicicleta la Pont d Arc
Grota Chauvet-Pont d Arc din apropiere, a 

speologi Jean-Marie Chauvet, coordonatorul,  

de arheologul Jean C

Cuciulat.

-
Pont d Arc

Caverna are o sal

Grota Chauvet-Pont d Arc (replica)
Sunt prezente incizii, excizii, amprente de 

ma

as 

preistorici (36.000 ani)

Astfel s-
amonte. Situl-

preistoric de la Chauvet-Pont d Arc. Replica 
-

, cu elementele artistice preistorice 

acum 36.000 de ani, iar în aer liber un campus cu 

ghizi edificiul
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-au folosit la acele 
vremuri de oamenii preistorici. 

-uri, Cd- erse 

cavernei.
Podgorii

partea de sud-

- Prealpi (Les 
Trois Becs): Die, Saillans, Sauzet, Montine, 
Grignan, Donzere, Vallon Pont-d Arc. Unele au 

-
Grignan, Vallon Pont-d Arc etc. 

Câmpuri întins

localnicilor. 
La târgurile ocazionale am întâlnit 

speciale.

(Sinclinalul Masivului Saoul)
Nu departe de Bourg Andeol, în drum spre 

Grotte Chavet, exis

VA URMA 
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

PRO PATRIAE 
 

Cartea pentru care peste un sfert de secol 

într- -
- ele limbii 

române.
Nu entuziasmul m-a condus la unele forme 

laudative (cu care s-

i cu 

-am întrebat adesea ce 

Elena T. Pamfile
de moartea ei

pahar n-a avut -

premiant-repetent.

-
;

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

-ar fi apreciat 
te din comun?

-folclorist, 

petr

-
premiant

– militar era de o seriozitate 
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S-
- e 11 

- eri

datele, într-

milita

-
cazul lui Pamfile.

Momente principale ale 
carierei militare:

– 1906 – sublocotenent, 

– 1908 – împrumut la Casa 
de Credit pentru revista ION 
C – 1910 – (10.V.) 
locotenent.

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

–
august 1916 mobilizat pe front; 23 martie 1918, 

– a Diviz. 8. 
– 1 iunie 1918 –

Tren.
– 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 – 1 nov.1920 
–
Culturale; deja din 18 iunie 1920 se afla în spital 
(45 zile concediu medical).

– 13 mai 1921 – bolnav, spitalul militar; 

t moarte nr. 
27/16.X.1921. 

necuviincios cdt. regimentului” (la 1 dec.1910) 
care-
ocazia.

prea bine de oameni, cai, 
escadron”(1912); „în timpul 
campaniei în Bulg. ... a probat 

în conducere...” (1913); „conduce 
serviciul cu o pric

(1917) 

este un foarte 

r superior 

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.

Pamfile. Pentru Bârlad. Pentru Tecuci. Pentru 

Fragment din lucrarea „TUDOR PAMFILE 
, Vaslui, 1998, edit. Cutia 

Pandorei, 294 pag..
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–

DESPRE ANUL „VASILE ALECSANDRI”,  
 

 
1. REUNIUNILE CULTURALE 

„ALECSANDRIADA” (23-26 MAI 2018)  

a girat acest eveniment, pus de managerul de 

semnul Centenarului Marii Uniri. În Sala de 

A- B-ul literaturii 
-

au fost prezentate volumul „Casa din cuvinte... –
pro Alecsandri” (do

cuite de 

-

Tricolorului, au fost ascultate „Voci de AED
pentru AlEcsanDri”. Spectacolul „De la ,

la Andrii Popa”, de pe scena Teatrului Municipal 

Teoret
profesorului Gheorghe-Jan Iscu,  a continuat cu 

„Bacovia” cu piesa lui Vasile Alecsandri „Piatra 
-

(pentru 
în volum): 

Dramaturgie: I. Dana Zetu; II. Mihai Zota 
Poezie: I. Andreea-Elena 

Premii speciale
Opera omnia „Vasile 

Alecsa
– poezie: 

„Vasile Alecsandri” –

Alecsandri” –
–

Premiul „Centenarul Unirii” –
: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

–

literar-artistic” (Tecuci). 

2. BICENTENA
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– Vasile 

inedite despre 

1943, pp. 254-

Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei 
din 1979 

(Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Alexandru 

numele – Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
– a organizat evenimentul BICENTENAR 

VASILE ALECSANDRI.
În ziua de 14 iunie 2018, au avut loc: 

inaugurarea bustului scriitorului (în holul 
parter – str. Spiru 

Haret, nr.8; sculptor, Mihai Bejanariu), în 

ar”), cu 

Alecsandri 
din B

–

Parteneri au fost Societatea Cultural-

din Republica Moldova.  

3. BICENTENARUL BOTEZULUI

-

ri, mama 

Alecsandri – – pe versoul 
eliberate de Mitropolia Moldovei, la 12 

iulie 1835; apud Gheorghe Ungureanu, ibidem, p. 

Precista din 
–

ibidem.) 

2018, a avut loc evenimentul cultural-religios prin 
care s-
viitorului poet Vasile Alecsandri. Au colaborat 

u, 

Uniunii Scriitorilor din România, Societatea 
Cultural-

directorii serviciilor 

secolul al XIX-
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–

–  

 
 

BASARABIA –

-dacilor) a stat 
la temelia limbii latine, de vreme ce ne lipsesc 
dovezile credibile. Ce

de peste Canalul Mânecii. De curând, în vara lui 
2018, în Centrul de Agrement Valea Budului, am 

suntem de pe maluri diferite ale Prutului. Mi-am 

i-am fi stricat; într-atât sunt de ingenui.

„Ateneu” (iulie-august 2018) Memorialul de 
al lui Vasile Iancu despre 

-

companiei de 

care scenele de 

simpatia publicului (din autocar: vreo 50 de 
persoane) – –,

-20 de minute. La un moment dat, nu mai 

când în când c -a
-

scene noi-

erau hibe. Ghinionul m-

5 km de alte 

de 

ducea la „morarii” din aval, cale de 2-

- a
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

onathan 

Ambasadorul S.U.A. ne-a invitat la o 

ral; cel al Finlandei ne-

- -i facem televiziune la 
-a

zâmbit la -

foarte, foarte slab, cel de la Ambasada României 
din Cipru, la Nicosia, 4 august 2009, unde     m-am 
între

*

(care ne-

-

*

-

noi, a reprezentantei B.B.C. pentru Europa 

Merite deosebite pentru directorul ambelor posturi, 
jr. Daniel - Cernat Marin.

Ambasadorul SUA în direct
cu vasluienii

sprijine România, indiferent de cei care vor 

întâmpla, ne vom reconsidera atitudinea”, a 

schimbarea formei de proprietate va conduce la 
redresarea agriculturii
aloca 25 milioane de dolari pentru diminuarea 
efectelor secetei. 

James Rosapepe - Ambasador al SUA în
România (1998-2001)
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James Rosapepe, ambas
-

Mediatorul acestei întâlniri, prof. dr. 

canale mass-
Rosapepe, amintind de reforma în agricultu
mai ales s-a referit la seceta care ne-
ajutor concret putem primi de la americani, pe 

-ar face atractive 
pentru investitori. 

formei de proprietate. Privatizarea fostelor IAS 
este imperi

din acest an este într-

25 de milioane dolari 
pentru diminuarea efectelor ,,secetei”
James Rosapepe.

care este cunos

multe proble

aceste probleme. Viitorul este în mâinile 
, a afirmat 

diplomatul american. 
Despre integrarea euro-

,,Am identificat România ca 

structurile occidentale. Indiferent când se va 

cu România”. 

- moldovenii 

.

(Meridianul, an I, nr. 44, 22-23 august 2000, 
p.p. 1-2)
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

DE LA POD  
 

l din Podu Turcului ne-a trimis  materialul de mai jos.

la mai multe evenimente culturale precum: Omagiu C – Concurs 
In – -

i cazarea, în urma unei 
Zeletinului” a concertat la Montalto di Castro – Italia, în

ziua în care s- –
i

În perioada 8-9 septembrie 2018 Ansamblul Folcloric „Privighetorile Zeletinului”  a participat la 
–

urmat de premii
Grosulescu Bianca – Mihaela – solist vocal
Balan Maria- Marcela – solist vocal
Marin Irina- Mirela – solist vocal
Gabriela- Elena Stan – solist instrumentist vioara, student i

Melania Ivan – , elev
„George Apostu ” – -a.

Ioana Evelina Dimitriu – , student
Matematic – i membr î
Alexandru Ioan Cuza

eze i alte piese în afar e uluitoare.
14.09.2018.

Dirijor,
Profesor Nicolae POPA”

D , -cultural-
- , din (Ion Berdan, Iancu Grama, 

Valentin Moraru, Dumitru V. Marin, Gheorghe Popa, Mircea Varvara),  nu pare a se mai ivi ceva 
comp

- -
mer utem vorbi de continuitate, doar pentru asta sau, doar, de zvâcniri… personale?
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ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

  
LA  VASLUI 

 
luieni, 

coleg de facultate în primul an, 1962/1963, în 

-

i, 
V.

1970, expediat în 1974, de un oarecare tractorist 
-au mai reprezentat ceva din capitolul 

De- ani, 

lad, pe locul 

-am 
depus aceste înscrisuri de valoare, despre istoria 
Bârladului, care s- tras 

lui 2011.
Dr. ing. Constantin Iulian, specialist în 

Academiei Române cerceta de pe trotuarul de vis-
a-

-se cât se mai 

-

-
-

din 1890 – i, o 

-l stingherit, l- -i

propri
–
– Acum e sediul unei firme de mass-media.
– Mai are beciul acela mare?
– Desigur, dar…gol.
–

14-15 elevi de la L.M.K. în noaptea de 12/13 iulie 
-15 mai 1948, începuse marea 

-

magazia de lemne…, ne- noi 

strângându-
-au transportat la 

închisoare, am 

-am dat abia 
-am avut voie…”
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-

, a fost 

cut

-

continuie:
–

multe semne, nici Liceul nu mai e cel de atunci, 

ntru cafea , d-le profesor Marin, sunt 

L.M.K. unde m-
mea”. 

L-
colegul meu Val Andriescu am realizat interviul 

pe youtube) cu sigla TVV-

-a spus) 

un nume mare  pe 

decembrie 1990,

MERIDIANUL  CULTURAL  ROMÂNESC 

-

de 67% când avea redactori-

în 
- -o, 

unui om-
-

-a dus”, dar 

le-
-un

În centrul Vasluiului, din România se  

de p
apropierea unui legendar tunel subteran de pe 

abandonat este ridicat pe bolta acestuia), fost sediul 

care contemp -l uite, iar istoria 
-

intereseze. (Vezi, TVV.ro online, Cvintet te-ra, 31 
iulie, 2011, YouTube).

Am intrat deja într- -aude,
n-a vede” pe care am numit-
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     DERBEDEUL 
-scrisoare de dor - poetului...-

a
-or veni imensele ninsori,

dar se-
deseori -

nu te duce...nu-i cu demnitate
-

nu te face frate cu-n nefrate

ai ca mercenar - un Dumnezeu
ce împinge printre pravili multe

- de derbedeu.

-o ca pe-
fii prudent - -
urmele gingiilor pe ea.

-un reper,

fii prudent: pe cerul lumii-i ger...

 
 
 
 

MENIREA  NEAMULUI 
-la Centenarul României - 2018-

iar vorbirea este scrisul meu;
-

de priverghiul unui Dumnezeu.

limba-i cîntec -
ambele se contopesc în grai,

liber -

plaiul nostru - Eden de iubire,
iar iubirea-
dorul - un nucleu de fericire
cum nu are-n lume alt popor.

-
oameni liberi, cu care te-asameni

limba, dorul, scrisul - sunt vecii,
iar 
de A FI - a mamei-ROMÂNII!

George FILIP –
Montreal, Canada
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SIMPLU 
 

pr 452
în România

stat, 14 prim-
extrem de greu de trecut...

mereu -am face.
i George 

Filip

lor. Trilingvismul es

urile lumii, de oriunde.

„Batailleur”-i-
Dumitru V. MARIN

 

 
 
 
 
 

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

La...„ .
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pentru DIASPORA: 
-

inclusiv la alegeri?
- :
- sau de la noi

- un proiect extraordinar pentru voi.
-

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

n - În jur de 452!
atitudini. Dar 

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

Prieteni: 
 De aproape 4 ani

.

i - -
V-

-

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

Dumitru V. MARIN
- am 

-

-
lumea în variatele 

Tare vechi, dar nou în contemporaneitate, SUMARUL (COLABORATORII) primelor 15 numere 
ale M.C.R.

Dumitru V.MARIN
INDICE 

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

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

2. Adrian Lungu: MCR 1 (118)

3. Al. O.
4. Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); 

MCR 7-8 (25); MCR 9 (46); MCR 11 (30); MCR 12 
(28) MCR 15 (12)
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5.
6. Alexandru Ionescu: MCR 1 (13); MCR 2 (57);  

MCR 3 (36); MCR 4 (66) MCR 5 (12; 60); MCR 6 
(62); MCR 7-8 (53; 66; 134); MCR 9 (77); MCR 10 
(68; 84); MCR 11 (55; 64; 71); MCR 12 (59; 102; 
114) ; MCR 13 (52; 63); MCR 14 (67); MCR 15 
(51, 67, 80)

7. Alexei Mateevici: MCR 1 (57)
8. Alexia Ema: MCR 15 (36)
9. Alina Breje: MCR 11 (157)
10. : MCR 1 (47); MCR 2 (34); MCR 4 

(41); MCR 6 (55); MCR 10 (18)
11. Amalia Constantinescu Crusos: MCR 12 (79)
12. Ana Ardeleanu: MCR 15 (37)
13. Ana Blandiana: MCR 5 (78)
14. Ana Maria Balan MCR 5 (8)
15. Ana Maria Gîbu: MCR 9 (48)
16. Ana Opran: MCR 4 (38); MCR 5 (16; 50); MCR 6 

(20)
17. Ana Urma: MCR 13 (44)
18. Ananie Gagniuc: MCR 2 (105); MCR 3 (85); MCR 

4 (113); MCR 5 (103); MCR 6 (100)
19. Anca Moldoveanu: MCR 15 (15)
20. Anca Narcisa Neagu: MCR 3 (51); MCR 5 (73)
21.

15 (94, 96)
22. 46)
23.
24. Angela Grazioso: MCR 7-8 (19)
25. Angela Mallimo: MCR 6 (36)
26. Angela Melania Cristea: MCR 14 (34)
27. Angela Pistol: MCR 9 (93); MCR 10 (96; 98); MCR 

13 (78, 79) MCR 15 (11, 94)
28.
29. Anna Nardelli: MCR 12 (15)
30. Antonio Meola: MCR 10 (15)
31. Antonio Pascucci: MCR 6 (37)
32.

86); MCR 13 (80); MCR 15 (98)
33. Aristotel: MCR 9 (46)
34. Aura Dan: MCR 4 (30)
35. Aurel Baican: MCR 5 (99; 100); MCR 6 (94); MCR 

7-8 (79); MCR 9 (90); MCR 10 (100); MCR 11
(77); MCR 12 (74; 75); MCR 14 (83, 86); MCR 15 
(88, 89, 90)

36. Aurel Popescu: MCR 7-8 (80); MCR 9 (88; 89); 
MCR 10 (98); MCR 11 (84); MCR 12 (78); MCR 
14 (86, 87); MCR 15 (95)

37.
38. Aurelio Ciangola: MCR 11(24)
39. Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 

3 (56); MCR 4 (22; 92); MCR 10 (49); MCR 11 
(127); MCR 12 (41)

40.
(52); MCR 9 (122); MCR 11 (44); MCR 13 (141); 
MCR 14 (37); MCR 15 (45, 64)

41. Benatti Graziella Vignola: MCR 6 (36)

42. Benone Neagoe MCR 6 (7)
43. Bianca Marcovici: MCR 4 (35)
44. -8 (65)
45. Bogdan Ulmu: MCR 1 (120); MCR 3 (91); MCR 12 

(74)
46. C.D. Zeletin: MCR 3 (40)
47. Calistrat Costin: MCR 1 (35); MCR 2 (26); MCR 4 

(28); MCR 6 (46)
48. Cameia Neagu: MCR 14 (41)
49. Camelia Nistor: MCR 11 (87); MCR 12 (68); MCR 

15 (93)
50. Camelia Profirescu: MCR 4 (120)
51. Carmela Principe: MCR 13 (19)
52. Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 

(85); MCR 10 (95); MCR 13 (82)
53. Carmen Chioinea: MCR 14 (83); MCR 15 (94)
54. 13 (24); 

MCR 14 (32)
55. Carmen Secere: MCR 14 (21, 24)
56. Carol Feldman: MCR 12 (81)
57. Carolina Baldea: MCR 15 (32)
58. Cassian Maria Spiridon: MCR 1 (54)
59.
60.
61. Cezarina Adamescu: MCR 7-8 (61)
62. Chalil Gibran: MCR 6 (100)
63. Charles Baudelaire: MCR 6 (106)
64. Charles Olson: MCR 6 (52)
65. Cincinat Pavelescu: MCR 3 (57)
66. Cinella Micciani: MCR 15 (24)
67.
68. Claude Monet: MCR 7-8 (58)
69. Cleopatra Ravaru: MCR 1 (77)
70.
71. Constantin Bucos: MCR 11 (80; 85)
72. Constantin Chiper: MCR 3 (104); MCR 10 (113)
73. Constantin Chirica: MCR 1 (71) MCR 5 (10)
74. Constantin MCR 1 (65)
75. Constantin Clisu: MCR 1 (88)
76.
77. Constantin I. Moldovan: MCR 15 (95)
78. - Tataia: MCR 3 (57); MCR 11 

(83; 85); MCR 14 (86); MCR 15 (92)
79. Constantin Marin: MCR 15 (65)
80.

MCR 10 (56); MCR 11 (28); MCR 12 (50; 56); 
MCR 15 (59)

81. Constantin Moldoveanu: MCR 12 (72)
82. Constantin Munteanu: MCR 11 (82); MCR 13 (79)
83. Constantin Ostap: MCR 12 (74)
84. Constantin Profir: MCR 1 (84); MCR 2 (60); MCR 

3 (55); MCR 4 (91); MCR 5 (100); MCR 6 (95); 
MCR 9 (90); MCR 10 (93; 96; 98); MCR 11 (82; 
95); MCR 12 (36; 78); MCR 13 (75, 84); MCR 14 
(88); MCR 15 (94,96)

85. Constantin Toma: MCR 1 (82); MCR 2 (80); MCR 
3 (128); MCR 5 (75); MCR 11 (66)
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86. Constantina Hulea: MCR 14 (43)
87.
88. Corina Dimitriu: MCR 6 (47); MCR 12 (24)
89. Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37); MCR 

10 (20); MCR 11(27) ; MCR 13 (25)
90. Corina Vasilache: MCR 5 (138)
91. Cornel Galben: MCR 1 (23); MCR 2 (88; 89); MCR 

3 (68; 121); MCR 4 (102); MCR 5 (27; 84); MCR 6 
(15; 82); MCR 7-8 (131; 138); MCR 9 (67; 132; 
135); MCR 10 (10); MCR 12 (31; 98); MCR 13 (93, 
138); MCR 14 (51, 100, 127) 

92. Cornel Udrea: MCR 3 (90); MCR 14 (51)
93. Cornelia Ursu: MCR 1 (73); MCR 2 (64); MCR 4 

(94); MCR 5 (79); MCR 6 (73); MCR 9 (56); MCR 
10 (47); MCR 11 (47)

94. Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16)
95. Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76)
96. Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35); MCR 11 (135) 

MCR 15 (13)
97. Corneliu Vasile: MCR 11 (61)
98.
99.
100.Corrado de Bari: MCR 13 (17)
101.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); MCR 14 (104); MCR 
15 (109)

102. -8 (75; 79); MCR 12 (76; 
79); MCR 15 (92)

103.Costin Clit: MCR 1 (125); MCR 2 (132); MCR 3 
(110); MCR 4 (131); MCR 7-8 (119); MCR 9 (118); 
MCR 11 (113); MCR 12 (117); MCR 13 (109); 
MCR 15 (74)

104.Cristiana Sima: MCR 12 (37)
105.Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44)
106.Cristina Mihai: MCR 1 (58)
107.
108.Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24); MCR 

11 (110); MCR 12 (45)
109.
110.Dan Norea: MCR 4 (98); MCR 5 (82); MCR 15 (98)
111.Dan Puican: MCR 6 (128)
112.Dan Ravaru: MCR 1 (131)
113. -8 (73; 80); MCR 9 

(88); MCR 10 (94; 99); MCR 11 (77); MCR 12 
(78); MCR 14 (88); MCR 15 (95)

114.Dan Teodorescu: MCR 1 (55); MCR 2 (35; 51; 52); 
MCR (25; 124); MCR 4 (43; 47); MCR 5 (15; 53; 
141); MCR 14 (57, 93)

115.Dana Zetu: MCR 2 (146)
116.Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13)
117.Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64); MCR 15 (55)
118.Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 

(53); MCR 7-8 (23); MCR 9 (41); MCR 10 (27)
119.Daniela Straccamore MCR 6 (32; 33); MCR 7-8

(16; 17); MCR 9 (25; 27); MCR 10 (13); MCR 11 

(22, 26); MCR 12 (14; 16) ; MCR 13 (15); MCR 14 
(13, 18); MCR 15 (22, 25)

120.Daniela Toma: MCR 11 (31)
121.Daniele Gazzarin: MCR 15 (23)
122.Denis Buican: MCR 10 (41)
123.Doina Marinescu: MCR 15 (29)
124.Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 

(67); MCR 7-8 (141); MCR 9 (54) ; MCR 13 (37, 
75, 76, 78) MCR 15 (15, 43)

125.
126.Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); 

MCR 3 (58; 88); MCR 4 (99); MCR 5 (81); MCR 7-
8 (75; 79; 81); MCR 9 (84); MCR 10 (91; 96); MCR 
11 (93); MCR 12 (69; 70); MCR 13 (85, 86); MCR 
14 (80); MCR 15 (89)

127.Dorin Cozan: MCR 1 (38); MCR 2 (27); MCR 5 
(36) 

128.Dorin Pînzariu: MCR 2 (31)
129.Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62); MCR 10 (21); MCR 

11 (37); MCR 11 (59); MCR 14 (129)
130.Doru Melnic: MCR 4 (48)
131.Doru Tompea: MCR 1 (78)
132.
133.

MCR 4 (79); MCR 5 (23); MCR 10 (30); MCR 13 
(8)

134.Dumitru Gherghina: MCR 9 (125); MCR 11 (139)
135.Dumitru Ivas: MCR 7-8 (73); MCR 9 (93, 94); 

MCR 10 (97); MCR 13 (81); MCR 15 (96)
136.Dumitru V. Marin: MCR 1 (5; 64; 66; 72; 110; 141; 

142; 144; 147; 150); MCR 2 (5; 48; 49; 50; 118; 
148; 149; 150; 154; 155); MCR 3 (5; 30; 31; 32; 96; 
132; 136; 138); MCR 4 (5; 55; 56; 58; 126; 139; 
142; 144; 145; 146) MCR 5 (5; 7; 19; 20; 30; 55; 
56; 66; 115; 144; 147; 148); MCR 6 (5; 19; 109; 
120; 121; 127; 130; 131; 132); MCR 7-8 (5; 35; 36; 
37; 69; 91; 126; 128; 142; 144); MCR 9 (5; 50; 51; 
102; 123; 129; 142; 144; 145); MCR 10 (5; 39; 40; 
101; 123; 132; 142; 144; 145); MCR 11 (5; 42; 43; 
98; 120; 132; 150); MCR 12 (5; 34; 35; 82; 124; 
130; 142; 145; 146); MCR 13 (5; 35; 36, 89; 127, 
135, 148, 149, 150, 152); MCR 14 (5, 35, 36, 95, 
111, 112, 120, 122, 132, 134, 135); MCR 15 (5, 8, 
41, 101, 118, 120, 129, 133, 135, 136)

137.Ecaterina Sofronie: MCR 12 (68) ; MCR 13 (75); 
MCR 15 (96)

138.Edmund Burke: MCR 5 (135)
139.Eduard Mattes: MCR 2 (52; 91)
140.
141.Elena Buzatu: MCR 6 (70)
142.Elena Leica: MCR 15 (28)
143.Elena Leonte: MCR 2 (147)
144.Elena Mihalachi: MCR 9 (45)
145.Elena Mîndru: MCR 4 (36); MCR 5 (49; 99); MCR 

6 (95); MCR 9 (55); MCR 10 (98; 99; 100); MCR 
11 (94); MCR 13 (83); MCR 15 (97, 99)

146.
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147.
14 (86); MCR 15 (94)

148.Elis Râpeanu: MCR 12 (78)
149. : MCR 13 (26)
150.Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18)
151.Emil Cioran: MCR 5 (125)
152.Emil Gnatenco: MCR 1 (45)
153.
154.Emilia Amariei: (32)
155.Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
156.Emilian Marcu: MCR 1 (53)
157.Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
158.Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99); MCR 15 

(91, 92)
159.Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); 

MCR 4 (47; 112); MCR 5 (15; 102); MCR 6 (99); 
MCR 7-8 (74); MCR 9 (89; 90); MCR 10 (93; 94); 
MCR 11 (41; 81; 85; 90); MCR 12 (72); MCR 12 
(75); MCR 13 (83); MCR 14 (82, 83) MCR 15 (8, 
90, 91)

160.Eugen Enciu: MCR 5 (42)
161.Eugen Verman: MCR 9 (109)
162.Evra Gart: MCR 13 (68, 74)
163.Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
164.Florentina Stanciu: MCR 2 (33) ; MCR 13 (62)
165.Florian Banu: MCR 12 (110); MCR 13 (119)
166.Florin Buraga: MCR 4 (80)
167.Florin Golban: MCR 14 (20,21, 60)
168.Florin Haidamac: MCR 5 (59)
169.Florin Rotaru: MCR 4 (38)
170.Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
171.Francesca Otupacca: MCR 12 (15)
172.Francesca Semeraro: MCR 14 (14)
173.Francesco Troili: MCR 10 (14)
174.Gabriel Garcia Marquez: (57)
175.Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); 

MCR 4 (26); MCR 6 (10; 32; 38; 43; 77); MCR 7-8
(29); MCR 9 (33); MCR 10 (13; 16; 24; 71; 137); 
MCR 11 (32; 62; 102); MCR 12 (25; 58) ; MCR 13 
(20; 27) ; MCR 14 (12, 20, 27, 65); MCR 15 (26, 
30, 38, 72)

176.Gabri
(27); MCR 4 (75)

177.Gabriela Cucinschi: MCR 2 (9; 59; 67); MCR 4 (38; 
87; 94); MCR 5 (19; 44; 74; 80; 135); MCR 6 (9; 
13; 80); MCR 7-8 (8; 68; 104); MCR 9 (97); MCR 
12 (95)

178.Gabriela Garlonta: MCR 14 (26)
179.Gabriella Cozzani: MCR 12 (18)
180.Gela Enea: MCR 7-8 (27)
181.Georg Barth: MCR 6 (123)
182.
183. -8 (51)
184.George Corbu: MCR 11 (38; 39)
185.George Echim: MCR 5 (41)
186.George Filip: MCR 14 (29); MCR 15 (138)
187.George Geafir: MCR 6 (74)

188.George Leteanu: MCR 1 (49; 53)
189.George Petrone: MCR 2 (70)
190.George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74)
191.George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 

(100); MCR 7-8 (82); MCR 12 (96)
192.Georgeta Paula Dimitriu: MCR 5 (16; 99); MCR 7-8

(75); MCR 9 (84; 90; 92; 93); MCR 10 (94); MCR 
11 (79; 80; 84; 86); MCR 12 (71; 73); MCR 13 (81); 
MCR 14 (81, 82, 85); MCR 15 (88)

193.Georgeta Popovici Strat: MCR 3 (39)
194.Georgeta Resteman: MCR 1 (37); MCR 2 (32); 

MCR 3 (11; 23); MCR 5 (51); MCR 6 (103); MCR 
9 (47) 

195.Georgiana Laura Gheorghe: MCR 15 (33)
196.Gheorghe Alupoaei: MCR 6 (30; 98; 119); MCR 7-

8 (118)
197.

MCR 4 (49; 111); MCR 5 (98); MCR 6 (94; 107); 
MCR 7-8 (73; 79; 80; 102); MCR 9 (90; 98); MCR 
10 (98); MCR 11 (80; 85; 87); MCR 12 (72; 74) ; 
MCR 13 (10, 77); MCR 14 (81, 83, 85); MCR 15 
(88, 90)

198.Gheorghe Bâlici: MCR 12 (78); MCR 15 (97)
199.Gheorghe Clapa: MCR 1 (138); MCR 15 (61)
200.
201.Gheorghe Ifrim: MCR 12 (33)
202. : MCR 4 (86)
203.Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33)
204.Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 

(88)
205.Gheorghe Sion: MCR 1 (57)
206.Gheorghe Vasilache: MCR 2 (42); MCR 5 (138); 

MCR 9 (140); MCR 10 (139); MCR 11 (145)
207.
208.Giacomo Martinelli: MCR 10 (16)
209.Gina Zaharia: MCR 12 (20)
210.Girel Barbu: MCR 2 (76)
211.Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
212.Gregorio Costa: MCR 11(25)
213.Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
214.Grigore Moisil: MCR 5 (82)
215.Grigore Vieru: MCR 1 (57)
216.Gruia Novac: MCR 3 (102)
217.Hans Kelsen: MCR 6 (78)
218.Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 

(88)
219.Heinrich Heine: MCR 2 (84)
220.Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
221.Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28)
222.Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
223.Ifrim Tarlapan: MCR 12 (78)
224.Iftene Cioriciu: MCR 12 (23)
225.Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99); MCR 13 (87)
226.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)
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227.
29); MCR 4 (45; 50); MCR 5 (54); MCR 7-8 (38); 
MCR 9 (138) MCR 10 (126; 141); MCR 11 (149); 
MCR 12 (141); MCR 13 (147); MCR 14 (131) 
MCR 15 (12, 130, 132)

228.Ioan Diviza: MCR 12 (78); MCR 15 (97, 98)
229.Ioan Enache: MCR 1 (50)
230.
231.

(87); MCR 15 (94)
232. (115); MCR 5 

(16); MCR 6 (101); MCR 9 (91; 92); MCR 11 (89; 
95); MCR 12 (80); MCR 13 (77); MCR 14 (88, 89); 
MCR 15 (95)

233.Ioan Holban: MCR 15 (57)
234.Ioan Maftei -

MCR 9 (92; 94); MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80); 
MCR 12 (69); MCR 14 (86); MCR 15 (95)

235.
(113); MCR 7-8 (97); MCR 9 (34)

236.
237.Ioan Mugurel Sasu: MCR 4 (74); MCR 10 (94); 

MCR 12 (76); MCR 14 (88)
238. -8 (80); MCR 11 

(81); MCR 15 (97)
239.Ioan Petre Gârda: MCR 1 (108)
240.Ioan Scurtu: MCR 7-8 (47)
241.Ioan Slavici MCR 6 (10); MCR 7-8 (118)
242.

(98)
243.Ioan Zaharia: MCR 12 (68; 79); MCR 14 (81, 83)
244.Ioana Burghel: MCR 10 (29)
245.Ion Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 10 (97); MCR 11 

(78; 83); MCR 14 (83, 84); MCR 15 (93)
246.Ion Gheorghe Pricop: MCR 5 (120); MCR 6 (88); 

MCR 7-(106) ; MCR 13 (11, 95)
247.Ion Hagiu: MCR 2 (59)
248.Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49)
249.Ion Moraru: MCR 15 (98)
250.Ion N. Oprea: MCR 1 (145); MCR 2 (19; 137); 

MCR 3 (118); MCR 4 (59); MCR 5 (91); MCR 6 
(83); MCR 9 (72) ; MCR 13 (47)

251.
(32)

252. -8 (55)
253.Ion Zaharia: MCR 7-8 (79); MCR 11 (81); MCR 15 

(93)
254. -8 (74)
255.Ionel Iacob - Bencei: MCR 2 (67); 
256.Ionel Miron: MCR 1 (85); MCR 2 (69); MCR 3 (49; 

51); MCR 5 (14; 71); MCR 6 (72); MCR 7-8 (40)
257.
258.
259.Iordan Datcu: MCR 7-8 (130)
260.Irina Anghel: MCR 5 (142)
261.Iulia Toma: MCR 11 (34)
262.Jan Buchman: MCR 11 (85)

263.
264.
265.Julien Benda: MCR 6 (54)
266.

MCR 3 (106); MCR 4 (127); MCR 5 (18; 128); 
MCR 6 (26); MCR 7-8 (112); MCR 10 (121); MCR 
12 (105); MCR 13 (116); MCR 14 (108)

267.Lau
268. -8 (31)
269.
270.Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25)
271. -8 (13; 49; 

101); MCR 9 (18; 24; 108); MCR 12 (65; 100; 144); 
MCR 14 (52, 73); MCR 15 (44)

272.Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31)
273.
274.
275.Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)
276.
277.Liviu Dejeu: MCR 10 (69)
278.Liviu Rebreanu: MCR 9 (108)
279. : MCR 5 (39)
280.Lucian - Valeriu Lefter: MCR 1 (127)
281.Lucian Brad: MCR 2 (146); MCR 3 (123)
282. -8 (22; 

105); MCR 10 (42); MCR 11 (103; 104); MCR 12 
(21; 93) ; MCR 13 (23); MCR 14 (30, 103)

283.Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)
284.Lucia

(62)
285.
286.
287.Luigi Cabano: MCR 11(23)
288.Luigia Di Sabatino: MCR 10 (14)
289.
290.Madeleine Davidshon: MCR 2 (101)
291. 10 (57); 

MCR 11 (53)
292.Manuela Pana: MCR 15 (27)
293.Mapi: MCR 9 (26); MCR 14 (17)
294.Marcel Proca: MCR 1 (132)
295.Margareta Faifer: MCR 15 (91)
296.Maria Cozma: MCR 1 (69)
297.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)

298.Marian Malciu: MCR 4 (49)
299.Marianeve Casciello: MCR 9 (28)
300.Marin Moscu: MCR 6 (51); MCR 7-8 (30); MCR 9 

(38); MCR 10 (22); MCR 15 (40)
301. -8 (48)
302.Marinella Manca: MCR 12 (17)
303.Marius Coge: MCR 2 (96)
304.Marius Ganea: MCR 12 (26)
305.Marius 
306.Marius Tiba: MCR 12 (73)
307.Marta Zirulia: MCR 9 (27)
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308.
(28); MCR 9 (64); MCR 10 (135); MCR 11 (10); 
MCR 12 (138)

309.Martin Heidegger: MCR 5 (31); MCR 6 (9)
310.Massimo Cistaro: MCR 6 (34)
311.Massimo Ronco: MCR 6 (38)
312.Matthew Prior: MCR 7-8 (64)
313.Maurizio Sorrentino: MCR 11(24)
314.Maya Angelou: MCR 5 (90)
315.Menachem Falek: MCR 6 (49)
316.Michelangelo Buonarroti: MCR 5 (90)
317.Michelina Giannittelli: MCR 6 (35)
318.Mihaela Aionesei: MCR 12 (30)
319. 2 (45); MCR 

7-8 (135) ; MCR 13 (22) 
320.Mihaela Lupu: MCR 12 (148)
321.Mihai Apostu: MCR 1 (32); MCR 2 (21); MCR 5 

(31); MCR 6 (41); MCR 7-8 (33)
322.

(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); MCR 10 (31; 
59; 88; 92; 94); MCR 11 (49; 75; 81; 96); MCR 12 
(54; 66; 75; 79) ; MCR 13 (9; 70); MCR 14 (54; 
77); MCR 15 (11, 87, 91, 93)

323.Mihai Caba: MCR 1 (27); MCR 2 (61); MCR 4 
(81); MCR 5 (34; 126); MCR 6 (116); MCR 7-8
(12); MCR 9 (22; 92; 93); MCR 10 (7; 100; 115); 
MCR 11 (20; 83; 142); MCR 12 (76; 137) ; MCR 13 
(76, 78, 79, 112); MCR 15 (47, 96, 97, 99)

324.Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19)
325.Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40); MCR 11 (83)
326.Mihai Cosma: MCR 5 (99); MCR 11 (79); MCR 14 

(90)
327.Mihai Eminescu MCR 1 (31); MCR 4 (45; 47)
328.Mihai Haivas: MCR 2 (106); MCR 3 (86); MCR 4 

(48; 49; 114); MCR 6 (94); MCR 7-8 (73; 79); 
MCR 9 (89; 91; 91); MCR 10 (93; 94; 96); MCR 11 
(77; 94); MCR 12 (69; 70; 71; 74); MCR 13 (76, 
78); MCR 14 (42); MCR 15 (88, 90)

329.Mihai Miron: MCR 9 (70)
330.
331.

10 (63); MCR 13 (107)
332.Mihai Stancu: MCR 9 (89); MCR 10 (94; 100); 

MCR 12 (76); MCR 13 (80); MCR 15 (90, 91, 95)
333.Mimma Pascazio MCR 6 (33); MCR 15 (23)
334.
335.
336.Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
337.Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
338.Mircea Popovici: MCR 12 (79)
339.Mircea Trifu: MCR 13 (88)
340.Mircea Varvara: MCR 6 (134)
341. ei: MCR 1 (121); MCR 2 

(134); MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 
(127); MCR 10 (130); MCR 11 (131); MCR 12 

(128); ; MCR 13 (130); MCR 14 (118); MCR 15 
(123) 

342.Nadia Pascucci: MCR 9 (28)
343.
344. MCR 4 (69); MCR 7-8

(52); MCR 10 (111); MCR 12 (88); MCR 13 (102); 
MCR 14 (53)

345. -8 (39)
346.Nicolae Ariton: MCR 9 (116)
347.Nicolae Dabija: MCR 4 (20); MCR 5 (37); MCR 9 

(31)
348.
349.Nicolae Grigorescu: MCR 7-8 (39); MCR 9 (80; 

124)
350.Nicolae Iorga: MCR 7-8 (47)
351.Nicolae Lupan: MCR 6 (118)
352.Nicolae Manolescu (40)
353.Nicolae Mihai: MCR 1 (44)
354.Nicolae Mihu: MCR 1 (107)
355.Nicolae Stancu: MCR 3 (89); MCR 4 (49; 118); 

MCR 14 (81)
356.
357. : MCR 15 (92)
358.Nicolae Viziteu: MCR 1 (89); MCR 2 (110; 124); 

MCR 4 (68, 76); MCR 7-8 (69); MCR 11 (95); 
MCR 15 (100)

359.Nicomah: MCR 14 (87); MCR 15 (96)
360.
361. MCR 4 (123)
362.Nino Castroina: MCR 10 (15)
363.Noni Gagniuc: MCR 5 (100)
364.Oana Gabriela Dumitrache: MCR 14 (43)
365.Octavian Cristescu: MCR 12 (102)
366. -Trifan: MCR 5 (47; 62); MCR 7-8

(57)
367.Olimpia Danci: MCR 15 (31)
368.
369.Omar Khayam: MCR 2 (60)
370.P. B. Shelley: MCR 6 (41)
371.P.S. Episcop Corneliu: MCR 1 (34); MCR 2 (145)
372.Paolo Lorussi: MCR 14 (15)
373.Pasquina Filomena: MCR 9 (26)
374.Paula Vrânceanu: MCR 1 (61; 84; 133)
375.
376.Peter Brook: MCR 5 (106)
377.Petre Ion Stoica: MCR 13 (34)
378.Petre Isachi: MCR 5 (85)
379.Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79); MCR 12 (72)
380.
381.

(29); MCR 14 (31)
382.
383.Petru David: MCR 2 (66); MCR 3 (44); MCR 4 (84)
384.

(16; 59); MCR 4 (7; 23; 98; 100); MCR 5 (136); 
MCR 6 (40) ; MCR 13 (31; 58); MCR 15 (34)
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385.
(65); MCR 5 (83); MCR 11 (57)

386.
387.
388.Radu Chiorean: MCR 13 (20, 33)
389.Radu Eftimie: MCR 12 (104)
390.Radu Marin: MCR 1 (135); MCR 2 (145); MCR 7-8

(143)
391.Raf Trotta: MCR 14 (16)
392.Rainer Maria Rilke: MCR 7-8 (98)
393.Renate Müller: MCR 4 (37)
394.Robert G. Barth: MCR 2 (51)
395.Rodi Vinau: MCR 6 (56); MCR 9 (29); MCR 10 

(17); MCR 11 (25); MCR 12 (19) ; MCR 13 (19);
MCR 14 (19); MCR 15 (25)

396.
397.
398.Rosalba Mandala: MCR 13 (16)
399.Samuel Taylor Coleridge: MCR 5 (119)
400.Sanda Toma: MCR 12 (79)
401.Sandra De Felice MCR 11 (23); MCR 14 (14)
402. 1 (51); MCR 2 (10; 24; 

115); MCR 3 (18); MCR 5 (15; 33; 112); MCR 6 
(11; 44); MCR 7-8 (24; 84); MCR 9 (49; 68; 112); 
MCR 10 (61); MCR 11 (40); MCR 12 (29); MCR 
12 (52; 148); MCR 14 (56)

403.Sorin Cotlarciuc: MCR 5 (98; 99); MCR 9 (92); 
MCR 10 (93; 98); MCR 11 (78; 81); MCR 12 (76); 
MCR 13 (75, 77, 78); MCR 14 (83, 87, 88); MCR 
15 (89, 91)

404.Sorinel Trufia: MCR 1 (67)
405.

(77; 78); MCR 12 (69); MCR 14 (83); MCR 15 (92)
406. tefan Plugaru: MCR 2 (139); MCR 4 (137)
407. tefan Racovit

(41); MCR 4 (72); MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 
7-8 (71); MCR 9 (75); MCR 10 (73); MCR 11 (68); 
MCR 12 (63; 103); MCR 13 (143); MCR 14 (70); 
MCR 15 (84)

408.Tatiana Galan: MCR 6 (81); MCR 7-8 (50)
409.
410.Teodor Pracsiu: MCR 2 (71); MCR 3 (53); MCR 4 

(20); MCR 5 (89; 105); MCR 6 (22; 86); MCR 7-8
(7); MCR 9 (58); MCR 10 (66)

411.Teodora Medeleanu: MCR 1 (137)
412.Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60)
413.Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 

4 (10; 46); MCR 6 (14); MCR 9 (16)
414.Theodor Damian: MCR 5 (38)
415. -8 (15)
416.
417.Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
418.Traian Abruda: MCR 10 (25); MCR 15 (39)
419.Umberto D. Di Pietro: MCR 13 (18)
420.Val Andreescu: MCR 1 (63; 114); MCR 2 (47; 112);

MCR 3 (30; 31; 33; 46; 92; 129); MCR 4 (47; 48; 
110; 121) MCR 5 (8; 16; 55; 98; 107)  MCR 6 (8; 

39; 57; 58; 75; 96; 104); MCR 7-8 (74; 87); MCR 9 
(95); MCR 10 (94; 107); MCR 12 (75); MCR 13 
(75, 77); MCR 14 (85) MCR 15 (10)

421. (119)
422.Valeriu Cercel: MCR 1 (106); MCR 2 (97); MCR 3 

(84); MCR 10 (99); MCR 11 (92); MCR 13 (84)
423.Valeriu Gorincioi: MCR 2 (68)
424.Valeriu Lupu: MCR 1 (8); MCR 2 (13); MCR 3 (14; 

70); MCR 4 (16); MCR 5 (17; 28; 87); MCR 7-8 (9) 
MCR 9 (10; 52; 81); MCR 10 (76); MCR 11 (13); 
MCR 12 (9) ; MCR 13 (12; 39); MCR 14 (5) MCR 
15 (10, 16)

425.Vali Slavu: MCR 15 (98)
426.
427.Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 15 (93)
428.Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
429.Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84); MCR 13 

(76)
430.Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106)
431.Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51)
432.Vasile Ghica: MCR 7-8 (114) ; MCR 13 (10)
433.Vasile Larco: MCR 1 (92;102); MCR 2 (29; 108); 

MCR 3 (127); MCR 4 (48; 116); MCR 5 (13; 46; 
74; 104); MCR 6 (102); MCR 7-8 (32); MCR 9 (36; 
88; 89); MCR 10 (19; 96; 100); MCR 11 (78; 84; 
87; 91; 105; 89); MCR 12 (69; 73; 77; 79; 94) ; 
MCR 13 (30, 51, 76, 78); MCR 14 (84, 89, 90, 91, 
94) MCR 15 (14, 88)

434.
435. -8 (73); MCR 

9 (93); MCR 10 (97); MCR 11 (91); MCR 13 (82, 
84, 85); MCR 15 (95)

436.Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36); MCR 11 
(84); MCR 12 (68; 71; 74); MCR 14 (81); MCR 15 
(90)

437.
MCR 13 (77, 78); MCR 14 (79)

438. (35, 69)
439.Veronica Teodorescu: MCR 12 (133)
440.Victor Corbut: MCR 2 (53)
441.Victor Munteanu: MCR 7-8 (21)
442.
443.Vicu Merlan: MCR 1 (129); MCR 2 (135); MCR 3 

(117); MCR 5 (13; 133); MCR 6 (122); MCR 11 
(118); MCR 13 (131); MCR 14 (115); MCR 15 
(124)

444.Violeta Pintea: MCR 14 (22, 33)
445.

(97)
446.Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34)
447.Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72)
448.
449.Walter Scarsela: MCR 13 (18)
450.William Wordsworth: MCR 6 (34)
451.Yehuda Amichai: MCR 13 (21)
452.Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 

(55); MCR 10 (92); MCR 11 (46)
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RECORDUL ÎN GUINNESS BOOK?

Recorduri... Recorduri... NUMAI... Recordurile...
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (An IV, nr. 3 (15)/ 2018)

rlad - -

ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN.
academic 452

-ne, oricând, altele.
Difuzare: 4 continente (Euro

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

Componente:

Particularitate:
Deschidere:

*
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN (Year IV, no. 3 (15), 2018) 

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

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

Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 452 collaborators with work 
in the back, lot of will and imagination. And beginners!

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

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

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

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

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

MAI ALES, !

(Dumitru V. MARIN)



Traian ABRUDA, Val ANDREESCU, ANDREI,
Anda , Ana ARDELEANU, Aurel BAICAN, Gabriela Ana BALAN, Carolina
BALDEA, Gheorghe , Gheorghe BÂLICI, tefan BOBOC, Ion
BOLOCAN, Vasile BOLOCAN, Ioan , Mihai BATOG 

, Mihai CABA, Corneliu CARP, Liviu , Carmen CHIOINEA,
Gheorghe CLAPA, Costin CLIT, Sorin COTLARCIUC, COZMEI, Olimpia
DANCI, Ioan , Dan Teodor , Eugen DEUTSCH, Georgeta Paula 
DIMITRIU, Ion DIVIZA, Nicolae , Any , Alexia EMA,
Margareta FAIFER, George FILIP, Daniele GAZZARIN, Georgiana Laura 
GHEORGHE, , Oltea GRAMATICU, Vasilica

, Mihai HAIVAS, Ioan , Ioan HOLBAN, Alexandru IONESCU,
Dumitru IVAS, Vasile LARCO, Elena LEICA, Valeriu LUPU, Daniel MARIAN,
Constantin MARIN, Dumitru V. MARIN, Doina MARINESCU, Constantin ,
Vicu MERLAN, Cinella MICCIANI, Nicolae Paul MIHAIL, Alexandra MIHALACHE,
Ioan , Elena MÎNDRU, Constantin I. MOLDOVAN, Ion MORARU, Marin
MOSCU, Ioan , Janet , Camelia NISTOR, , Manuela
PANA, Mimma PASCAZIO, Rodica BRAD , Angela PISTOL, Costache

, Aurel POPESCU, Cosmin PREDA, Constantin PROFIR, tefan
, Anca SAVIN, Dorel SCHOR, Elida , Vali SLAVU,

Ecaterina SOFRONIE, Mihai STANCU, Ioan GLIGOR , Daniela
STRACCAMORE, Cristina TEFAN, Constantin TATAIA, Ben ,
Doina TOMA, Nicolae , Vasile , Vasile VAJOGA, Ene
VERON, Rodi VINAU, Nicolae VIZITEU, Ioan ZAHARIA

     
Art director: –

„ECOMONDIA”

runzelor, Nr. 2, Vaslui
Tel./Fax: 0235.361.236 sau 0744.231.380
Web: www.tvv.ro; www.marindumitru.ro
Email: marintvv@gmail.com

Cont în EURO: RO27 RNCB 0259 0032 9430 0023 deschis la BCR Vaslui 
pe numele Marin Dumitru.

Vom insera numele donatorilor.
 

 
Fiecare ia. 



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

– Studii şi Istorie Literară
– Poezie
– Proză
– Interviuri
– Eseuri
– Ştiinţă şi Educaţie
– Artă plastică
– Comentarii politice
– Dramaturgie
– ,,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.
93 de semnatari pentru METAFORĂ  IDEE  ÎNŢELEPCIUNE  UMOR,
altfel spus, pentru istorie, pentru viaţă!
100.000 de cuvinte pentru inima și sufletul dumneavoastră!

CITIŢI
MEDITA
I
DIFUZAŢI
SCRIEŢI

VASLUI  ROMÂNIA

Proiect cofinan�at de Consiliul Jude�ean Vaslui

Consiliul Jude�ean
Vaslui


