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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

PROMOTORI – O – P
CENTENAR (1918 – 2018):  

DESTINE PARALELE  
 

1 august 1908, Tudor Pamfile (n.
10 iunie 1883) scoate, la Bârlad, România, cea 

impunând curentul romantic în etnofolcloristi-

5 decembrie 1990, Dumitru V. Marin  

ss-media.

Tecuci „vine” la Bârlad, 
repartizat la Regimentul 3 

într-
-

-
-

istoric, literat, manager,

Profesorul la licee din Vaslui, pedagog, 
etnolog, romancier, editorialist, manager, 
reporter în 32

mare jurnalist vasluian din toate timpurile. 

autorul primului roman realizat din istoria 

-
decenii ale mileniului 3, televiziune, radio, ziar 

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (înf. 
8 febr. 2015), .

Î
local,

adunând 276 de colaboratori la revista de 

-a

emblematic pentru localismul creator dintr-un

a

Reprezentativitatea lui Tudor Pamfile este 

În con .000
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s

-

istoria culturii locale (TVV–15… Explozia 
cultural –

Vaslui – -

monografia L.M.K., 
Editoriale valabile din vremuri regretabile,

Î
25-Tvv–

etc.)

scopul dovedit de

(colaborator la TVR, TV Moldova –
la BBC, Deutsche Welle, Vocea Americii, invitat 
al televiziunii canadiene etc.). 

–
com. Podu- (28.04.1941), 
stabilit din 3 martie 1970 în Vaslui, a 

–

Tudor Pamfile

dinamizator la începutul secolului al XX-

(nu numai de 

D.V.

enciclopedica Istorie a jurnalismului), prin 

14
prim- -lea (la 

-
episcopi, parlamentari de pretutindeni, cu mii 

EDITORIALE. Este la al doilea record mondial 
prin REVISTA dinspre jurnalismul real  
cultural MERIDIANUL CULTURAL 

359 cu difuzare 
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– 1920, Tudor Pamfile  

-

computerelor, prin cultura video, prin refor-

Mihail Sadoveanu (realizatorul romanului isto-
-ar în -ar mai 

nu). Probabil, acesta este 

De aceea M.C.R. este într-

, nu ne 

de pretutindeni, 

(doar 15 ani!) dintr-
noastre. B

Gheorghe 
Tutoveanu, folcloristul 

Începutul secolu-
-

conta prea mult în arealul cultural. Erau câteva 

– spiritual, Vasluiul abia se apropia de 10.000
de locu

matematicianul Gh. Vrânceanu, actorul 
Const.

arte de 
Vaslui). 

trecut Bârladul este mult-mult mai 

-lea, raportul se 

mai bine reprezentat în mai multe domenii, 

Vasluiul. Am organizat  aici centrul unui curent 
cultural –
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critic
Mihai Apostu, Val Andriescu, Gabriela Ana 
Balan, Daniela Oatu, dr. Valeriu Lupu, 
prozatorul Ion Gheorghe Pricop, cel mai mare 
jurnalist vasluian din toate timpurile Dumitru 

cul 
Costin Clit, inginerul oenolog Avram D.
Tudosie, istoricii Lucian Valeriu Lefter, 

sunt oameni care AU ACTIVAT AICI, în 

eun sprijin financiar, 
îndestul

= repre-
zentate de nume importante, la Alexandru 

Balan), Berezeni (scriitorul Mihai Andon), 

Mihai Apostu), Duda Epureni (prozator
poetul Ion Gh.

Ion Mâcnea), Vutcani (istoriograful Ion 

ne 

cultural –

Românesc, al posturilor de radio + Tvv.

printre care Elena Monu, Oltea Gramaticu. 
Î

(la 55.000 de locuitori), Est News, iar la Vaslui
(54.500 locuitori), Vremea

-Vaslui-

Lapa, 
Loredana Ciobanu, Aurina Petrea-

UNISON, televiziunea Vaslui
sector, de unde s-au ridicat Lucian Pârvoiu, 

Î
Teatrul Victor Ion Popa (Bârlad), Ansamblul
Trandafir de la Moldova ( ) Rapsodia 
Vasluiului
Adam, Den

afaceri stabili în aceste decenii, familia 
Gheorghe Safir, Adrian Porumboiu, patronii 
turci de la Rulmentul Bârlad,

CVINTET TE-RA SRL) condus 
de prof.dr. D.V. Marin .
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pentru ve

limbii române.   
Este, de asemenea lesne

conservând  elemente etnografice, pe care nici 

Berlin, Viena, Londra, New York etc. dar 

-
-cultural-

diseminat valorile  pe alte continente, prin Ben 
– -

tori din Israel, Germania, Georg 

–

lume au pornire din organizarea TVV, din 5 
dec. 1990.  Cele 16 l

-
atâtor valori de pretutindeni (exact drum 

. Toate acestea au 
permis „paralela” Pamfile – Marin ca 
promotori ai unor momente culturale unice, 

embleme,

Vaslui ,
context european.

Acum, la Centenarul Marii Uniri (1 de-
cembrie 1918), când Pamfile se afla cu misiune 

(de unde a 

–

ucirii 
cultural –

– folclor/ jurnalistul –

un alt mediu dintr-

n-
noi! Ciclicitate sau nu, la margini de secolul

isabile?), 

poate, cândva, de folos celor care mereu vin. O 

infinitului spiritual românesc aceste pâlpâiri 
vizibile ale exist

Pe 26 septembrie 2017 s-au 

– Vaslui –

Televiziunea Vaslui, Unison Radio Vaslui 

În peste 2 decenii de apar

â
hotare, au fost subiectele cele mai diverse 
posibil (cu re ), 
consemnarea celor 2 recorduri mondiale 
ale autorului acestor rânduri, cu opinii, 

destul de multe cr

-a lungul 

?
rilor?

rmula un 
: într- - ,

aici, pe loc: NE- !
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–

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC 

 

Revista cu acest titlu a fost fonda

Unison Radio Bâr arul Meridianul. 
Profesorul dr. D. Marin, directorul singurului 

slui, este considerat de 

rnurile 

Cultural Românesc”, ajuns acum la cea de-a 10-a
„vine dinspre jurnalismul cultural”

„Re

Difuzat în 4 continente: Europa, Africa, 
umii 

I

Cultu
etutindeni”.

- i

colaboratori, dintre care
americani, canadieni, italieni, portughezi, israelieni, 

a

„Meridianul...” a militat în mod constant pentru 

caragialea u trecut, 

a
(Dumitru V. Marin)

documentate dedicate de Mihai Caba poetului, 
prozatorului, memoria

comemorarea a 80 de ani de la trecerea sa în eternitate.
onfundabilul “spirit 

-

Aflându- a r

de sânge a Eroilor ro

ate, pe 
care autorul ni le-

româno-
prin frumoase priete

proiect de colaborare ce a adus suc

u
În capito

„De ce nu mai aude bunicul?”, conf. dr. Cornelia Ursu 
-o ca o surditate 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 11 

 

ile 

con
de societate ce apare în momentul în care auzul este 
deteriorat.

-horti-

acribie, im

ilor”, ca un 

sale ca membru  al Aca
România.

tea se constituie ca un omagiu adus 
distinsului profe

unii 

Scriitorul Adrian Grauenfels, în articolul 
ile 

ct care simte sau 
aude o prezen

x
relatate în decursul istoriei. Mecanismele neurale 

civili

scolog 
Theodor Codreanu, vo
despre Eminescu”, apreciind: „Scriitura lui Theodor 

aso

pluridisciplinare (literatu orie, sociologie, 

admiri spectacolul de idei ce ni-l ofer -l
pla - -în câmpul critic al unui 

- -Ralea.(…) 

În paginile revistei sunt publicate fragmente din 

Andreescu, „
iubire” de Dumi

-

dându- m
universului cotidian. 

r
mâna st - :

- o
pi -

e n

cum ne spune Mark Twain: “În momentul în care se 

înlocuite de un spirit solar. 

turile 

Batog-
Cotlarciuc, Carmen Antoaneta Marcian, Vasile Larco, 

eroase 
epi

numai: Georgeta Paula Dimitriu, Mihai Haivas, 

Val Andreescu, Ioan Mugurel Sasu, I.V.Maftei 
Bu Ivas, 

Caba, Aurel Popescu, etc.
Scriitorul Mihai Batog-

e
ne prescrie cartea „ Doctorul!”cuprinzând 
povestirile dr. Dorel Schor. Comandorul M.B.-

rmen 

„acest gen de 
tezaurizare va duce în t
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-uri sofisticate 
de

Specialitatea dr. Dorel Schor este aforismul, 
spunderea autorul 

Mihai Batog-
cartea aceast

mai grea de

tri”.
Alexandru Ionescu, scrie despre „Rochia de 

eluri publicat de 

b
tia versurilor 

care, adesea, nasc frumosul”.

cititor” publicate la rubrica „Libr ria Meridianul” este 

pretutindeni aco
-l

n e

o

Apetroaie „a surprins cel mai bine 
textura nara stui roman care face parte din 

„din capul 

de prozator, structurând bine suita de
din nuclee narative.(…) Personajele sunt bine 

Val Andreescu este un prozator de un real talent, cu 

rprinse în tablouri vaste ce 

Despre autorul acestui roman, scriitorul 

-un fel de muzeu”.

- o

concluzii, precum: globalizarea este un trend istoric 
impus d

n

o

ngvistic, 

extul mai larg al na
lumii, etc.

pe care nu le-

aniversar.
Profesorului dr. Dumitru V. Marin, directorul 

singurulu
principalul „arhitect” al Meridianului Cultural 

editarea în continuare a multor nu

eridianul Cultural Românesc” nr. 20, 
30...120!
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Valeriu LUPU – Vaslui

 
 

  
”Istoria limbii unui popor,

                                                                                  este de fapt istoria acelui popor”

Introducere: 

interr

unui popor se constituie într-un act identitar pentru 

Ceea ce din punct de vedere istoric este greu 
de precizat, este cine a fost la început; un popor care 

-
-un

”nu 

(M.Eminescu – Opere, vol XV, 1989), iar 

formulare 

era întru început la Dumnezeu”
Ioan; 1; 1,1).

-a lungul istoriei, 
limba, indiferent de originea ei, a suferit un proces 

linia 

bii pe care o 
-

-a

dezvoltarea actului 

europene 
de 

-a lungul 
vremurilor. Cele peste 6000 de graiuri pe care le 

–
âtea 

planetare. 

62.000 de cuvinte pe care le cuprinde în vocabularul 

cabularului unei limbi se va reflecta de o 

formelor de exprimare, în expresivitatea figurilor de 

complexitatea formelor gramaticale, capitol la care 
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zonelor limitrofe; Basarabia, Bucovina de Nord cu 

-daco-geto-iliric al 

va –

respective au intreprins-o constant de-a lungul istoriei. 

28 milioane de vorbitori, din care 17 milioane în 
România (peste 90% din locuitorii actualei Românii).

Originile limbii române 

-

Indiferent cum am privi lucrurile trebuie pornit de la 
p
istorie proprie care se pierde în negura timpurilor. 

lim - -iliri din teritoriile 
ocupate de romani, sau limitrofe acestora, pe parcursul 
a peste cinci sute de ani (300 i.e.n. – 271 d.H.) care a 

70%. De-a lungul secolelor limba

–

, va 

al XVIII-lea, prin corifeii acesteia; episcopul 
Inochentie Micu (Klein), Samuel Micu (Klein), Petru 

cel 

-
ul de 

(Titu Maiorescu –
, 1889). Este epoca când i-a

pute
marile limbi europene. 

–

-finicii) din 
secolele VIII – -au arogat drepturi istorice, din 

-au 

n

-
u deja 

nomade sedentarizate aici (Cronica notarului 
Anonymus – Gesta Hungarorum). 

-

pentru glorificarea victoriei sale (vezi Tropaeum 

Traian din Roma pentru eterna glorificare a victoriei 
romanilor asupra dacilor lui Decebal. 

fi latina, latinizarea neputându-se realiza în 165 de ani 
– 271), de la 

abordarea acestei probleme se pierde voit din vedere 
- traco-iliric cuprindeau 
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erau suficient de puternice cu mult înaintea 

a po - -ilirice se va realiza 
într-

- -
i -

50 ai primului veac al mileniului întâi, Apostolul 
Andrei, unul din ucenicii lui Iisus Hristos, evangheliza 
zona daco-getic

Andrei vorbea

cele

teritoriul imperiului roman. Cu alte cuvinte, deveneau 

(
sau cei care s-

tau 
-

-

or ce decurgeau de 

– Istoria 
-vol II,

Pe acest fond, latin sau latinizat, va veni apoi 

cuprinde zona  nord- - cu 

-
-

Prin urmare, de-

care din aceste 

– Vechea 

-

în anul 1867. Timp de 1255 de ani (271 – 1526) 

Pri
–

1683) Transilvania va fi doar sub suzeranitate 
- în timp ce Ungaria era 

de la 
Mohacs (regatul Ungariei fiind zdrobit de otomanii 

riva 
Transilvaniei); 1687 – 1867 Transilvania devine 

otomanilor lui Mahomed al IV-

doar 51 de ani (1867 – 1918) când Transilvania, ca 

– United Roumania,
New-York, 1932). 

ost 

Individual sau în structuri politico-administrative, cum 
– 1848), mai bine de 

patru sute de ani minoritarii maghiari vor exclude 
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de- -

drepturi civ
– Istoria României în date,

Buc. 1971)
-ar încerca, oricâte 

-

–
vârtejul istoriei, Ed. Matthyas Corvinus, Buffalo-

sângeroasel

maghiare de la 1848, culminând cu masacrul comis de 

orip
-

hortyste din Transilvania de Nord în timp
maghiare (1940-1944) din timpul celui de al doilea 

de-

Procesul de formare a limbii române

ales în baza unor do

dimpre

-
traco-

principalul dialect al limbii române (dialectul daco-
român -

cunoscute ale limbii române; macedo-român (aromâna 
50.000 de 

vorbitori; meglenoromâna cu aproximativ 12.000 de 

toate situate în Macedonia, Grecia, Valea Timocului, 

etc. 
a înregistra 

subdialecte care pot fi grupate

XII-lea se realizeaz

subdialectelor amintite mai sus (Alexandru Rosetti, 
1977). 

Mai mult, fondul lingvistic comun dominant 

capitolul arhaisme, neologisme sau regionalisme, ceea 
ce l-a deter

.
Începând cu secolul al XIII-
XVIII-
peri

Ultima 

-
-lea, când se poate 
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-
tii - fiind mai 

care ar fi traco-geto-daco-iliric, peste care s-ar fi 

Ambele s-

s-ar fi dezvoltat pe teritoriul Imperiului Roman de 
Apus. Cum fondul traco-getic-daco-

-geto-daco-
- -

Ed. GetoDacii, 2016).

mai sus, -o
dialectul daco-român care ar fi evoluat în trei etape 

- care presupune realizarea 
fondului etnic daco- - în care 

-
limbii române comune ”limba vechilor cazanii / care-o

-
Mateevici – –
Republicii Moldova) la care ar fi contribuit puternica 

politico-
nd, pentru a face pe 

române ”
romanice elemente ale limbii latine târzii (secolul IV –

ine” (Alexandru Graur – Gramatica limbii 
române, Ed. Academiei RSR, vol II, 1966), ca de 

neam –

-

e cuvinte 

– A maghyar Sokeslet Roman 
Elemenek Tortenete, Akademiai kiaio, Budapest, 
1982) 

La rândul lor dialectele macedoromân, 

limbi

foarte 
-

marginalizând-o prin toate mijloacele posibile. 

–
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– Cluj

 
SECOLUL AL XVIII-LEA ROMÂNESC 

 

Veacul al XVIII-
unii istorici romantici europeni ca „secolul fericirii”, 
dar pentru români s-a dovedit a nu fi  fost „fericit”. 

-danubian, care 

puteau fi oprite de vicistitudinile 
vremurilor. Omul este dotat de Dumnezeu cu acest 

În acest context istoric motivul erotic era 
are. Acestea s-au bucurat la 

ale iubirii „la prima vedere”, 

-
-

-au început a-

adulterul: -

Erotica se dovedea o component mult mai 
-a

bine este reliefat în Istoria lui Imberic, povestea 

Erotocritul, în care eroul „s-au nebunit de dragostea 
Aritusei”
pentru dragostea lui”, ambii jurându- „pîn’ 

(ibidem, 
vol.II,p.71). 

l-a opus doctrine iubirii 

- se arat –

considerându-se „mai fericit { …} acela carele n-a
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c

-l va 
De aici, nevoia definirii sentimentului în 

apoi pentru a priatinilor, deci, pentru dragostea 
muierilor”
domnilor”, cu numeroase referiri la 

(Arhivele 
Basarabiei, IX, 1938, p.27. )

t

2La vie et les amours du chevalier de Faubas”(14 
vol.), pe care Marieta Cantacuzino le avea în 
biblioteca sa î

doar o „sugestie de 

spiritual „regulilor” din renumitul „Catechisme des 

printre

-

ate 

– Sandro Botticelli
Sandro Botticelli s-
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Mihai CABA –

 
la Galeria DANA 

 
Impunându-se de peste un deceniu în

cultural-

DANA nu se dezminte nicidecum în demersul ei 
asiduu de promovare a valorilor autentice în aceste 
domenii de mare interes pentru dezvoltarea artei 

acesteia  în tezaurul culturii europeane. 

luc

„Dni powstania” 
„Soul texture” a

artistei Alexandra Florea,

„ca fiind  finalitatea unui 
discurs plastic întru totul autentic, articulând prin 

”, a urmat un alt experiment, la fel de 

-a oferit lui 

-i

conturat.” 

recentul „experiment artistic” , vernisat la începutul 
lunii iulie la Galeria Dana, ap

intitulat sugestiv 

vedea. Pentru elaborarea acestui proiect autorul artist 

(Phi), 

târziu, peste un mileniu, Fibonacci, considerat a fi cel 
mai vestit dintre matematicienii europeni ai Evului 

Fibonacci” în car

S-a
conchis poate fi 

divine”.

„dreptunghiul de aur”
oar la celebra „Mona Lisa” a lui 

putea lesne descifra „triunghiul dreptunghiul de 
aur” al conceperii vestitului portret al Giocondei. De 

asupra studieri
„regulei de aur” bonucciene. „Omul vitruvian”, 

Leonardo da Vinci           
“Omul vitruvian”                         “Nautilus”
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arhit

publicului interesat de acest incitant „experiment 

cele 2 -3 intercalate printre 

-
NAUTILUS” -i sugereze 

uman.

precizia suprapunerii, a
mâinilo -le 

„derularea” 
când în format „diminuat”, când în format
„amplificat” „comuniunea 

a acestora este una

Fibonacci”. 

sub numele lor de Nautilus, nu-
-a denumit astfel proiectul propus, 

care i-

-au 
adus-o

t de de 
–

-autor 

imagini artistice inedite a
-se în râvnita 

fi fost cu

de gal a apreciatului balerin-performer al Operei 
„recidiveze” la 

în postura de interpret al baletului: 

- 17 iulie 2017, 
„Nautilus”

remarcabil „experiment artistic”

Galeriei DANA!

 
 

surprinse pe simezele Galeriei DANA
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POEZIE - TRADUCERI

Carissimi,
torna la giostra festosa di "Scriviamo...", amici autori colorano la poesia 

con mille sfumature, sempre  tanti che vorrebbero essere presenti su queste
pagine... Da noi in Italia da dove il gruppo vive, è diventato questo, un 
appuntamento molto prestigioso, tanti, forse in troppi vorrebbero apporre la 
propria firma in calce alle poesie pubblicate! Si sa, ciò non è possibile per tanti 
tutti in una volta. Ancora una volta ringraziamo l'editore per lo spazio concesso, 
noi da parte nostra cerchiamo di dare il meglio. Buona lettura a tutti, ci leggerete 
sia in italiano che in lingua rumena, SCRIVIAMO si espande ogni giorno di 
più. Vi abbraccio e alla prossima.

Daniela Straccamore

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragi prieteni,
"Scriviamo..." , prieteni  

, ar dori 
-

noi, , - ! Ne
. SCRIVIAMO se extinde cu fiecare zi 

Daniela Straccamore (tradu Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
DA UNA LACRIMA                                            
Da una lacrima che scende
si capisce tutto il dolore
il piacere di una persona
e le sue emozioni!
Non bisogna vergognarsi
di piangere.
Ogni lacrima versata
è uno stato d'animo
perché quanto profondi
possano essere i nostri giudizi
non si può capire realmente
cosa c'è nel cuore di chi piange
non si può leggere cosa c'è
in una lacrima.
Essa contiene amore passione
dispiaceri gioie e...
tanto ancora.                                                 

Luigi Pagano (Marcianise Caserta)

 
 

încântarea unui suflet

Nu-

oricât de adânci

într-

Luigi Pagano 

 

AL TRAMONTO
Immutabile ogni giorno
si racchiude in un tramonto,
in autunno
si raccolgono le ore
in un gomitolo rossastro
di tacite emozioni...
Al calare della sera
si ravvedono i pensieri
e nelle sfinite sensazioni
si odono i sospiri
a placare le innamorate anime...

Sandra De Felice (Pescara)

 
LA APUS 
Imuabil  fiecare zi
se închide într-un apus de soare,

într-

se aud suspine 

Sandra De Felice
(versiunea î
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POEZIE – TRADUCERI
TRAMONTO  
 
Sono stanco dentro 
Cammino verso il tramonto 
Ascolto il lamento del vento 
Ho solo poche energie 
Si sono accese tutte le spie 
Mollo 
Tutto è fuori controllo 
L'andamento è lento il cuore è spento 
Di passi ne occorrono più di cento 
Faccio fatica 
Cammino dentro la mia vita 
La mia storia è finita 
Cammino, cammino il tramonto è vicino 
Ognuno ha il suo destino 
Non mi guardo alle spalle 
Tramonto insieme al sole 
Per sempre 
Si sente un applauso finale 
Non se n'e'sentito mai uno uguale 
Il tramonto è fatale. 

Aurelio Ciangola (Alatri Fr)
 
 
APUS 
 

Aud al vântului plânset

Luminile mele clipesc
Cedez
Totul este în afara controlului
Mersul este lent, inima-
Este nevoie de mai mult d

Povestea mea s-a terminat

Fiecare are destinul lui

pentru totdeauna
Se aude un aplauz final
N-a mai fost unul întocmai
Apusul este fatal.

Aurelio Ciangola 

 
 

LACRIME 
Son quelle gocce 
che non nascondo mai.
Un'emozione, un sentimento,
una gioia, un dolore,
ti addolciscono
ti rattristono.
Quando senti una lacrima
che scende dai tuoi occhi
nasce un brivido che solo il cuore
può spiegare,
anche un sorriso può
essere addolcito da una lacrima.
Tutti devono sempre 
avere una lacrima,
è un momento unico,
una lacrima 
ha sempre una storia 
da raccontare, da ricordare.
Dietro un sorriso 
si nasconde sempre
una grande lacrima.

Maurizio Sorrentino (Corleone Palermo)

LACRIMI 

pe care nu le ascund deloc.

o bucurie, o durere,

îl poate explica,
chiar 

este un moment unic,

are întruna o poveste
de spus, de amintit.
În spatele unui zâmbet
se ascunde pururi

Maurizio Sorrentino 
(versiunea în limb
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POEZIE – TRADUCERI
FAVOLA D'UN SOGNO
La favola d'un sogno
nel cuore ancor mi vive 
e quando scende il buio 
la storia sua mi narra.
Ascolto nel silenzio,
delle mie notti insonni,
quel filo di pensieri
che m'è rimasto impresso.
Quei giochi d'un momento
che il tempo non ha mai spento.
I giochi d'una sera
nel mar d'una riviera.
Gli occhi tuoi d'amore
e i battiti miei del cuore.
Per una volta ancora
regalami di quel sogno
i suoi momenti lieti
e in quell'andar lontano,
tenendoci per mano,
veder quell'altro mondo 
sparire piano piano.
Or che di quel tempo
solo il tuo silenzio sento,
dall'onda di quel mare
mi lascio accarezzare.

Gregorio  Costa (Messina)

POVESTEA  UNUI VIS
Povestea unui vis

-

povestea lui mi-

acel fir de gânduri
ce mi-
Acele jocuri de un moment
ce trecerea timpului nu l-a mai stins.
Jocuri într-o noapte

-mi din acel vis
momentele-i sublime

-

mistuindu-ne încet încet.
Acum diin acel timp

Gregorio  Costa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valuri       
Valuri rotunde, valuri înalte Onde rotonde, onde alte
valuri de cai albi, ondate di cavalli bianchi,
valuri de spume, onde di schiuma,

i bucefali del mare
ti immergono, ti sollevano
sulla chioma spettinata

te prinzi ti appendi
con entrambe le mani
come alle redini,
ti tieni forte,
schivi le cadute nell'abisso,
cavaliere spodestato 
fuggitivo sulle schiume,
scappi nello sbattere bilanciato

- per non perdere l'equilibrio.
N-ai timp de savurat victorii, Non hai tempo per godere le vincite

neanche per vivere in pace,
în fuga ta in fuga

verso la stessa morte
inghiottito sei

nfinit. da eterno ed infinito.
(Rodi Vinau) (Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
AVREI VOLUTO 

Volevo un tuo abbraccio ma...
andavi di fretta,
ti guardavo e ti urtavi!
Un gesto di amore, un pensiero per me
lo hai mai avuto?
Prima di essere mamma
sono stata una figlia,
ho donato amore, ti ho donato la vita,
ti ho donato me stessa.
Ho vissuto
nell'ombra del mondo,
tu radiosa andavi per quelle vie
da me mai percorse,
avevo altro da fare.
Le mamme danno la vita,
donano amore.
Aspetto...donare è amore,
donare è vita!
Aspetto un dono, il tuo abbraccio.
Un abbraccio dove tu comprenda
quel bisogno d'amore
da te mai o quasi ricevuto
mentre ti chiedi chi sono io veramente!
Quel giorno
forse verserai una lacrima.....
dedicata a me, una lacrima d'amore tutta per me.
Lì, vedrai tutti gli abbracci
che avrei voluto,
tutto l'amore che non hai compreso.
Il materialismo scomparirà,
l'amore di una madre
è al di sopra di tutto.
Aspetto......

Daniela Straccamore (Frosinone)

A  FI VRUT 

Un gest de dragoste, un gând pentru mine
l-ai mai avut ?

-
m-

în umbra lumii,

acea nevoie de iubire
-am primit

În acea zi

pe care le- vrut,
-o.

dragostea unei mame
este mai presus de toate.

Daniela Straccamore 
( Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
Corina Matei GHERMAN -

ALB 

dincolo de Cercul Polar

chipul unui urs polar
-

BIANCO 
Ho visto
percorso ombra
oltre il Circolo Polare Artico
neve in congedo
scendere
in ammirazione Bianco
immagine di un orso polare
prega in una cattedrale
ghiaccio
ad esaurimento
notti polari
urlare di pietà
sogno ruba tempesta
tutto bianco.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acum

zâmbesc rostogolindu-se
în râuri albe de ghiocei

-mi pare
raza de soare
zvonuri de viorele

îmi bat timpanele

OMBRA  PRIMAVERA
Ora
inverno diventa primavera
prima neve
abito immagine bucaneve
stars presto cristallina
sorriso rotolamento
bucaneve nei fiumi bianchi
Sto nascosto
luce del sole
voci di viola
valli
ho battuto tamburelli
primavera ombra.
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POEZIE
–

CRÂMPEI  SENIN 
De nu-

Iubirii mele plecate într-

A fost trecutul un crâmpei senin
-

-
Nu-i om pe lume bun ca începutul

-
Din tot ce-a fost în clipele neclare…

 

 
Prin casa ierbii o solie trece

Mi-
-

-
-i frig, dar e cald în ghivece;

Când voi pleca spre lumile aztece
-

-i singura solie

Aroma toamnei, zarea aurie

Dar stau aici cu mâna pe vecie
S

ARIPI FRÂNTE 
-

-acuma;

Aripi frânte voi purta în spate?

Din d -am ales cu ciuma;
-am preferat cutuma

Într- -
Jucând pervers pe-

Când luna 
E- -
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POEZIE
Petronela ALEXA – -

IUBIND 
-

- -

Copil diafan cu obraz de lalea -
-

- -

 

 
 
 
 

CÂT E LUMEA 
-n

De mi-e durere-n suflet sau poate, mi-este dor,
De- -ajutor.

Am cunoscut ce-

-ntrecut,
- -au durut.

Dar nu m-a-

M- -a fost scris

 

Pe-
-l mângâie luna.

-
Mirosul de frunze ce prind mucegaiuri

-
Iar gripa devine-

-

oamna când umbre m-ating
-

 

POEM DE NOIEMBRIE 
-mi face parte!

luna o ascunzi prin buzunare.

-
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POEZIE
Alexandra MIHALACHE –

 

-n cerul azurit

-ar fi nici o stea,

Un cer senin al dorului de nea
De printre neguri fost-

Eu f

-o-

-ar  fi,

-

NEMURIRE 
Albe destine îmi croiesc prin mare

A mai a

-
-

Adie-n preacuratul meu amor.

doare numai fericirea,

AFORISME
TIMPUL

”mai târziu” în ”prea târziu”.

oar nori. 

prea devreme.

DESPRE OAMENI SI IUBIRE

Despre oameni

nemurirea.

Teama e starea care ne face prizonieri, iar curajul starea care ne 

TRUFIA
de sine, singura iubire care de altfel e 

-
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POEZIE
Daniela TOMA –

***
-i desenez vedenii pe mâneci

dar mie îmi plac pantofii cu toc,               
                          

ca un obiect ce-l port în mine

***
o

-

abia atunci aerul trece prin dreptul meu,

din când în când am gust de om,

***

din care verdele s-

într-

cu un deal gol-

dar n-am ha

                         
într-o parcare sepia

 

***

în f

- ge fereastra

-

***

direct în buzunarul stâng al inimii,

viri

-un singur pahar
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN - Bârlad

De mâine 

De mâine lac tele mele nu se vor mai deschide cu lacrimi
Voi d rui din cerul ochilor mei

Voi fi cea mai frumoasã frunz din copacul cu patimi
Vântul îmi va duce crucea acolo unde nu mai pot urca.

Îmi voi vindeca îngerii cu leacuri de deochi
S mai putem zbura prin vise, prin ochi
Voi fi-n paharul t u cu vin

Voi înveli prunci în mantia poeziei.

De mâine jur s nu m
Sã nu mai alerg cu haita dupã ea
S m întorc spre p desenez un câmp cu flori pe cerul lor
S cump
S

mântul fr mântat cu sânge
Voi fi cea mai frumoas , nu voi mai plânge
Inima mea se va deschide cu un zâmbet
Voi da la schimb aripile pe o petal .

M voi trezi f r s -mi fie dor

Pentru c pe lâng apa care nu curgea
Pianul care nu cânta
Cerul din care nu ploua.
De mâine poporul meu se va hr ni din cuvintele mele
Voi scrie pe pâine

i poate
Femeia care ast zi doarme în mine

Cu buzele înflorite.

Da tu

Acesta nu este un poem cu daci
dac tu nu ai fi existat

E întrebarea mirarea dac tu
Nu crezi c toiagul lui Moise

Dac tu nu crezi cã eu pot t i doar prin carte
Dac tu nu crezi în poezia mea

Poate aceste rânduri sunt despre daci
nu ai fi existat

i eu am cerul în ochi
Cum pic tura de ap în ploaie

Dac tu ai duce p mântul pe umeri

Dar tu nu duci pe umeri p mântul treci ca vântul
i eu urlu de dor

Dac tu mi-ai aduce un m r

r toiag

E o arunc tur

Dac tu mi-

Cu o b taie de arip
Atât cât s - mânã
Umbra lipitã de sufletul meu...
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POEZIE
–

 
-o pe 

Virginia Woolf
dansa pe lampadare de aburi
în toate rochiile ei transparente

ale tencuielii

s -
cu toate culorile sunetelor
acum strâng amintirile astea vechi
într-

într-un singur exemplar

atât de repede
cât pauza
între reclame

într-  
zesc speriat noaptea

de câteva zile insistent
-

-
-l caut

nu-
între statuile semafoarelor reci
care chicotesc în toate culorile

- -

acel cineva iese din televizor

 

iar femeile
noi doi vorbim în cuvinte 

este femeia

poezie à la carte
pisicile au înce

mi-

într-

aisiola

cu gleznele aburind aerul

to
în ultima ninsoare

peste pielea ei se întind
stropi vagabonzi
lustruindu-
fulgi 

de mersul pe jos m-

nu mai am dexteritatea
-

ltele

mi-
când n-
spune 
clar
cuvântul 
mama
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POEZIE
Iulia TOMA –

  

                                         

e altceva                           

                      

            

-  
      

a unui alb început devreme 

orice vânt ascuns în oase

toate poemele care s-

-
o privire printre rânduri

-
-

 

ene

-

-
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POEZIE
–

 

carnea
sângele

te traverseaz
sunt mereu tineri

uzii

se taie în forme perfecte
stabilesc întodeauna conexiuni

sap
netezesc cuvintele

ca la un Dumnezeu binecunoscut

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oetului  

-i decât un
mort viu 

etului
claustrofob

-

în care nu mai scrie 
n

 

e atât de frumos
încât seara e atât de frumos

-l iubesc -
mi-ar înverzi

ascunzându-se printre gânduri
ca printre copaci -atunci n-ar mai fi

calul s- el s-a întors singur

dar cine ar primi un cal
-a pierdut soldatul dar cine ar primi un cal umbrele

o moarte lipite de vreun mormânt
cine

netezesc cuvintele

ca la un Dumnezeu binecunoscut

calul s el s
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POEZIE
–

-
 

Bate vremea-
-a

Crucile Golgotei sângerând,

Atlantida, 

-

………………………………………………..

Bate vremea-
Agonia-n rostul nerostit,

-
Chipul umbrei, trupu-

Iar amintiri cuprinse-

Teslari, atunci, vor purta semne alese
Cu voci suave, mame vor doini,

-

…………………………………….…………

La pârga noii lumi, din bobul sfânt

 
- -s ’nalte

Focul de-o vreme jarul împarte,

M

-

N-
……………………………………………………

ultimul timp de îndurare
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POEZIE
Dorina STOICA – Bârlad

e bene, bene, molto bene! 
 

de

curte

gospodar.

dotate

petshop.

de cap.

trei-patru
de-

pentru înmormântare,

de ani

de pensionari.
zeci de programe tv cum nici n-

- -a
ajutat

-

alune, snaxuri cu e-uri, dar bune la gust. mascarpone, caju,

i

de la lidl, carrefour ori plus.

piepturi
umflate de pui,

pâine,
de t
toate câte le are pe cap

de nu mai încap pe rafturi, pentru decor, un aspirator 
vechi.

baterii solare

magazie,
primate de la ajutoare umanitare, spray-uri pentru arsuri,
nas înfundat.

-

-

într- -au

e bene, bene, molto bene!
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POEZIE
George CORBU –

 

În fântâna lui Manole
i-

-ai sporit prin vremi,

Decât numai de-ntuneric-

FÂNTÂNA 

Aplec ciutura-
i-

-n trupul ei se-mbie

-n mine...
Ciutura cine s-o-ncline

STARE 
 

De sunt mort ori de sunt viu

Ochiul plâns al unui ceas
-ntr-

CHEMAT DE-

-mpac din nou cu mine,
Murind –
În plânsul stelelor vecine -,
De-

*
Mi-

Strivindu-
-
*

-
-

i-
-mplinire...

 
 

Dintr-un cer de-nfiorare
-

-

 
- -n  splendoare
-

Cu  durerea, -

!

BLESTEM   
 

Fir-ai  o noapte,
Fir-

-
Printre pustii

ALEGERE 
 
Clepsidrei i-a-nflorit nisipul:

- -

- -te, armura 
-

Iar soarta, -
-o-

HAIKU-URI

-am –
În barca plutituare

Depus pe sicriu.
          *

Zare  tulbure –
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Sunt vestigiu (arheologic?):                                                    

                                                        
poate veti avea norocul                                          

              *
Gândul – despoticul gând –
o punte peste abis
întrer

              *
–

caverne superbe de stele ,
–

- –

              *

cu imaginea mea,
într-un duios incest.
Caut un moralist 

într-un manifest!
              *
Asist

la cursul de melancolie
-l absolv 

într-un anonimat 

          *
Sacra nimicnicie

obolul –
pe care i-o aduc 

-a devastat
mai an 
inima 
ca un uragan.
          *         
M-am surprins 

-mi umbra
într-
             *

despre strania întâmplare
cu agentul meu secret –

un banal alter ego...
            *

clopotele din  fior:
dor-dor, dor-dor, dor-dor...
            *
Ca-ntr-un festin canibalistic 
mai întâi am fost jupuit de vise
apoi mi-au fost arse pe rug ideile.
Smuls de la încenu
sunt consumat cu delicii
chiar de Marele Neant !
           *
Navigator neobosit 

suverane !
          *

m-ar mai scoate în lume 
dar m –ar ucide 

atelor ei
adjective!...
           *

dar sper s-
- -n Obor! ) .

          *

mine.
La nord, la sud , la est, la vest

e. 

ocoli :

         *
M-

*
Sunt un cimitir navigabil –

asemeni unor lampioane 

încolonate
ca într-un ritual 

             *
Cânt în Valea Plângerii

-
            *
Într-
diurn
îmi retrocedez abisul
bucuros

-mi voi redobândi
moara de vid

ca proprietar de drept

            *
De- -

-
            *
Sunt condamnat

cum plânge...
            *
Am primit

din Univers :

             *
Merg pe marginea visului

s-
orfan!
            *

atunci când spun  DA

        *
Rod din mine
ca vârtejul din aer
rotunjindu-mi agonia

(**Din volumul de poeme FLORI DE ABIS –
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POEZIE
– Bârlad

 
VALEA, POETE!

Valea, poete!
e

de cruzimea de bestie 

-
-ndurerarea 

din lemnul crucilor, 

Valea, poete! 

pana, 

puzderia mamei mamelor 

Ce poteci siderale?!

Alege-

-
spinare 

-

de puzderie 
de puzderia mamei mamelor

într- -un
bourel de ochi 
de deochi

de orbi 
melci de orbi 

-i sorbi 

de Valea Plîngerii 
ce-o plîng sîngerii, 
plîng îngerii 

ce-

de Valea Mare 

plîngi rem
plîngi în perete 

-al 

Valea, 
Valea, 
Valea, poete!

CU CHEILE 
BIBLIOTECII 

Iubiri tîrzii, pretimpurii 
-n cifre liliecii.

E-
-ntinderea potecii.

cu cheile bibliotecii…

SEIF, DEPARTE 

Punctul de unde-am plecat 
-am ajuns

– rmîntul –
acum stau sus

ca legendara plutire
a norilor albi din aprilie
– –
Acum stau sus

Unde toate se pun

-nchid într-un seif
departe, de aur

itor…

ECOU 
CONDENSAT 

Nu mai apuc 

în Trompa lui Eustachiu, 
acolo-
– M-auzi? Univers?

-aude în gol 
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POEZIE
Eugen DEUTSCH –

RON-  
sau similar!) 

cu primul.

 

- Am înfruntat suprema vreo ispitire
Dar nu disting vreun vis de amintire Ce- -

- Dar m-a tentat mereu necunoscutul
Ce-

-n uluire… -

N- -mi aflu o menire,
Din necuprinsa, fantezista, fire, Spre-a dovedi c-a fost util debutul,

-

-
 

 
 

- Îmi pare totul ca un Bal Mascat,
- te falimentul,

Într-un fantastic, dar precar, palat… 

-mi amintesc nici de TRIDENTUL 
-a fost lansat

- un text codat, Dorind a-

C- De- -a fi exagerat,
Pe care-un duh malefic l-a lansat Dar, într-un fel, râvnind revirimentul,
Spre- a- Cam ezitant, ori poate avântat,

-

Sau visul unui arhitect ignar
Sau este doar un „site” imaginar De-
Pe care l-a dosit calculatorul?! Spre a dura un cuib de l

Ori poate este jocul unui zar 
Dat nemuririi lumii un avar

De care s-a izbit cândva Icar?! -

N-o fi cumva un element din zborul, întreb, c-un zâmbet cam amar,
Cam ezitant, al unui zmeu precar Privindu- contorul”
Pe care- Ce se învârte-
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

IACOB:  
 

 

Reporter
acob. Bine te-

primar. 

Tutovei?
P: Cam la 10–15 kilometri. Acest pod era o 

necesitate pentru comuna noastr

de case care au fost inundate de-a lungul anilor. Numai 
într- est 

R: Cam cât a costat acest pod?
P: Cam 5,6 miliarde.

P: Va fi lansat Proiectul de desegregare a 
romilor. Vom aduce prin acest proiect un plus de 

carea acestui 
proiect?

-

altele. 

P: 60%.

P: Am preluat comuna 

m contractul de asfaltare. Am 

–

canalizarea. Inte

iluminatul, din cauza drumurilor prost practicabile 
– avem multe de 

comunei. 

-

-a
schimbat în bine, vizibil nu doar din vorbe. 
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REALITATEA  SATULUI   MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

 

-am 

R: N-am fos
-a construit aici mai mult decât 

-
P: În 2004 când am fost ales primar al 

e hectare, 

teren construindu-
hoteluri, blocuri. Avem 46 de blocuri pe raza 

e, iar 
acum culegem roadele muncii noastre. Comuna 

P: Da, chiar acum suntem aproape de 

dru
când am devenit primar în comuna Rediu nu intra 

-

P: În mare parte ne-
toate 

meu.

nu le-

problemele noastre 

P: Pentru lacul de pe Valea Rediului pe care 
l- in partea 

va exista doar

ozite?
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ESEURI
–  

  

 

de drob de miel îmi aduc aminte de 

Mergeam

produselor din lapte. De araci 

-de-

acest spectacol în care se intersectau vocile oamenilor cu 

CA -l

“Cultura 

Petre 
- În 

antren

-se 

distrugerii nucleului familie. Aborigenii din Australia nu 

-a transmis, 
ori în

-se astfel firul. De aceea, în 

Mioritic. În ziua de a

comercial.
-

prin acest cordon ombilical cultural.
-

ul românului precum vremurile în inelele din trunchiul 

lui Du

spectacol Shakespearian -

rin limba lor, prin 

progra

-mi amputez o 

e 

În balada 

-
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noastre. 

c este 

deschis ochii la sânul mamei, a fost inspirat Dumnezeu ca 

mult în exil.

  
 
 
  

Julien DUPRÉ – Ora mesei
Julien Dupré a fost un pictor francez 18 martie 1851.
Julien Dupré a început s lucreze întrun magazin de dantele înainte de a intra în afacerea cu bijuterii a 

familei.Razboiul din 1870 si asediul Parisului au fortat familia s inchida magazinul, iar Julien a început s
mearg la cursurile serale la Ecole des Arts Décoratifs, apoi a fost admis la École des Beaux-Arts.

La l'Ecole a studiat sub îndrumarea lui Isidore Pils (1813–1875) i Henri Lehmann (1814–1882). În
mijlocul anilor 1870 a plecat la Picardy i a devenit student al pictorului de compozi ii rurale Désiré François 
Laugée (1823–1896), cu a carui fiica Marie Eléonore Françoise se va c s tori în 1876, anul în care a expus prima 
lui pictur la Salonul din Paris.

Întreaga lui carier , Dupré a pictat scene din via a ranilor i din regiunile Normandy i Brittany pân la 
moartea lui, 16 aprilie 1910.
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ESEURI
Zoltan TERNER – Israel

 
 

Zicem despre câte o personal
e
om!”, -
Dumnezeu”.
mamifer periculos, cu probleme grave, pentru el 

-o
î

-un fapt 
paradoxal, chiar tragic:

-
De aceea, nu- prea tare 

riscuri. Nu-

-
-

-
monstruos.

puteri. Apropie- -
oameni. Dar fii mereu atent. Oamenii sunt 

-i recomandabil 

pot costa enorm. Oamenii, generic, sunt capabili de 
orice. În bin -ai încotro, 

-
sunt. -

În privin
ar putea 

e în st
-

-i masacra în numele unei 
„idei”

 
 

împrumut. Nimic definit

-
o t
nepotrivit. E de-

e

atent la detalii.
Intrat în joc, ai momente când te sperii de 

te chinuie setea de ea. Foam
-i jocul.

-
-i c -

ars vivendi. În meseria de a 
-a dat ca s-

sau rea.
Te-ai plâns adeseori de dura viclenie a 

-ai 

oricum ar fi, e teribil de pasionant.
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Cornelia URSU -

 

instaleaz
impun pentru remedierea 
acestui inconvenient, sunt 

zgomote modulate emise în 

comunicarea inter-

O perturbare a vocii vorbite sau cântate, de origine 

poate 

Prin caracterele ei, vocea poate sugera unele 

,

De aceea pentru un bun psiholog vocea poate fi 

sent

tehnice caracteristice foniatriei. S-

Sistemul fonator este direct implicat în acest 

vocale; rezonatorul, format din: vestibulul laringian, 

Vorbim de disfonii când  substratul este 
laringian (afectarea corzilor vocale lezional sau 

cazul  unei disfonii pe baza caracterelor clinice ale 

laringiene acute sau cronice. În lar

spiratorii superioare se 

consultul d

de agravare alternând cu perioade de ameliorare este 

alternante de ame
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faringo-laringiene, hemaj, dispnee. Pronosticul este de 
cele mai multe ori rezervat.

mucolitice, balneo-fizio-

laringoscopice regulate în cadrul controalelor de 

tonusului corzilor vocale sau paralizia lor ori prin 
tonusului fluxului aerian generator de voce. 

voc

vocali se întâlnesc mai rar. Tratamentul în 
eventualitatea acestui diagnostic include: repausul 

medicamentos.

este 

(când debutul este progresiv). Terapia polipilor corzilor 

nsiliere 

special aspru, caracteristic pentru cancerul glotic. În 
perioade de 

-70 ani), sexul 
-4%), 

respiratorii superioare (aer poluat, pulberi, praf de 

(hiperkeratoze, pahidermii, leucoplazii), eforturile 
vocale (malmenaj, surmenaj vocal).

tamentul este 

chimio-

radioterapie, imunoterapie, traheotomie, gastrostoma). 

pr

De aceea într-o disfonie trebuie pe cât posibil 

corecte.

 

 

 

V âncând ceea ce nu 
bând b când ceea 

ce mai degrab nu v dori i.
(Mark Twain)
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Mihai BATOG – –

 
 

 
arte din 

acea categorie de oameni care-

i de-a rândul marii 

Apoi, destul de 

nu acest mod de 
exprimare este singurul 

Contribuie din plin 

vedea în profunzime 

grafii diferite.
Normal, te bu-

-
jul de a întâlni omul pe 
care- -

cronicar dramatic, lucruri 

mult deasupra no -o, aflat fiind în 

relativ recent: (ed. 

oana Trif). 
Titlul, excelent ales, este argumentat cu trei 

-

definitiv în prozaic. De 
altfel, fac din asta un mic 
secret, cititorul va vedea 
abia în ultimele rânduri 

unui condei încercat, 
cartea aduce sub ochii 
lector

de a-l introduce într-o

acum, a avut cel mult 

ceva. Desigur totul se 

personajului principal al 

apoi adolescentul, 

autoarea face un 
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pecialitate, mai 

v de psihologizat! Nu! 

în fine, tot ce ne-am putea dori de la o carte care se 

pasaje pe care le- am avut nevoie de ceva 

-

adâncimi care mi-

-

din auzite. Mi-
cuprinde întregul unei lumi interioare a personajului 

…Mai trist decât 

l de 
descoperirea multor astfel de pasaje minunate. 

punctele de vedere, a statului Israel, acest loc de pe 

banalitate de mult prea frecventele rostiri 

aflat în „orizontes

fapte, de multe ori chiar prin sacrificiu de sine.   
Israelul,

oaie. 

uturor 

impuse de 

ei. Aici nu pot fi decât trist gândindu-

-
pierdere pe care o 

nici un caz, trecut la timp irosit.
-

locurilor prin care personajele se 

-
nu uit! Mult, foarte mult talent!

romanciere. 
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Vasile FILIP –

 

Aceasta este starea poporului român, de când 
face el parte din cartea de istorie a lumii. Chiar de 

-

unor neamuri (mai migratoare sau mai statornice) de pe 
întreg cuprinsul lumii (mai 

aveau de unde se înfrupta, chiar pe 

Nu

ce? Pentr
cazurile în care noi, românii, prin 

contracost a vie
Evului Mediu – –
poreclite moderne, porecla mirosind nu doar a 

Diacon – – în asemenea viziune 

ei: erecuperate sau pierdute la 

-
sal

politicienii zilelor noastre, nu doar pe cei ce se pretind a 

voastre au citit ce a scris acest 
iei Mari? 

–

– a lui Vasile Diacon.

–
unghiului de vedere al autorului –

nerecuperate sau pierdute la 

1919- ulie-15
octombrie 1946”. În continuate, o care cuprinde 

a

Transliterare a
textului. În final, . D

vom strânge cu tot avântul, muncind din toate puterile 
noastre, pentru a umple 

Diktatul de la Viena, incluse în Tratatul de pace de la 
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-
a avut într-un timp istoric scurt, dar doldora de 
evenimente. Evenimente care,

-
profitându-se de slabele noastre puteri (uneori) sau de 

ni s-

...

7, URSS a 

-a redactat un 

Imperiului Sovietic”, chestiunea a revenit pe tapet. De 
data aceasta, dialogul s-

-a
concretizat printr-un Tratat de Stat: „document care 

– scrie Vasile Diacon. Semnând acest 

– o
nimica t

– – a

rian Severin a 

Auzi dumneata? Pr – cum 

– – în 
toate etapele istorice. Cu toptanul au dat- –
în cap cu kominter

- -a
- -

urt timp... Iar 
-

ei opinie separat

sacrificii acumulate de poporul român. Tezaurul este 
doar un exemplu. Cel de al patrulea nu s-a pronun

e) procentele cu care a 

se va afla în anul 2018, pe 1 Decembrie...

Diacon este ca un semnal de bucium voievodal. Dar 
es



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 53 

 

Magdalena – Israel

-  
 

„Madame 
Bovary c’est moi”, 
declara celebrul 
romancier Gustave 

itorilor 

inducându-l în 

eroare. Un autor se 

-

-
privindu- -
pozitive, ironice, critice la adresa propriei sale 
persoane.

din vârstnic în 
-

„story”-
-

imaginare. 

de a- -l încununa cu nemurire. 

de a- uror 

Am citit cartea lui Mihai Batog-

de acest maestru al condeiului. Într-
l-

Când a

-

numai, mi l-au creionat ca pe o personalitate 
în fapt, e chiar mai mult 

-

inând de epoca 
faraonilor, iar cel care încheie cartea „Peste milenii, 
ultimul imperiu”, într-

-
”!

Acestea au ca punct comun imaginea cucuvelei ca 
-i

Se poate 
specula mult pe tema alegerii titlului care este incitant.

Celelalte capitole, „În glorioasele noastre 

-

Personajul principal este Profesorul Toader 

într-
ilor de 

-ai 

mâncare”.
Profesorul Manea este fermecat de un anumit 

tip de femei, puternice, frumoase, elegante, cu sex 

exploatat de femei, „sexul, inclusiv cel domestic, 
devenind comercial”. „Femeile sunt precum pisicile, 
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-a ocupat de cifre, Toader e 

-un apartament de bloc. Liftul 
imobilului devine pentru Toader ceea ce era dulapul 
pe

domnul 

-

Sau de atmosfera din cadrul profesoral cu bârfe, 

banului în noul vechi capitalism românesc.

„Imnul cucuvelelor” este un roman modern, un 
caleidoscop de destine care-
scris într-

mistere.

 

Paul Gauguin - , 1892
Tabloul pictat de francezul Paul Gauguin în 

Tahiti, a fost 
vândut în anul 2015 pentru 300 de milioane de 
dolari, devenind 
istorie.
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MERIDIANUL
Alexandru Ionescu –

 

 

Centrului Cultural Alexandru Marghiloman s-au 
– partic

– imaginea un pic 

incerte. Un incident mecanic 
oarecare ne-

ncile de care 

rumanit, un nume 
inedit pentru – – o
parte a chihlimbarului din 

dintre noi, ne-
Parcul Muzeului, unde am 
ascultat, într-

uimitoare, care ar fi existat, într-

meleaguri –
A fost, cândva, un 

- aceste 

culcare

frumos, gânditori la cele ce sunt 
-cetatea-

-au vorbit 
– sau de 

...
geloziei primului iubit al fetei. Din nou focuri 

...

-
alului, cartea 

l-am cunoscut, îndeaproape, pe autorul ei, avocatul-

mergând –
– la 

–

dintr-un trecut fantastic, cu 

bani, cu fete frumoase, cu nume 

cu oameni sapiens, plini de 

continuitatea  devenirilor 
succesive.

prin prezenta

– Devenira maicii Ana 

monahism –

A citi de mai multe ori Noaptea Învierii 

dincolo
mfir, 

–
– m în satul  

natal,
. Îi 
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(electricitatea n-
adesea necunoscute îi apar pentru a fi judecate, 

– dincolo de instinctul de conservare – fac ca un fluture 
Oare 

a – cum spun 
–

dorit de cineva, o nefericire.  

închipuirii. Sinonime sau frânturi de filosofie?

:

-

sesc cuprinse 
-

învârstat? Ce este trezvia, chenoza, schimnicia sau 
hârzobul? fuite, cuvinte venetice care au 

în -

-

M-
d

e a avea 
-

n mare parte, în minciuni 

Ca biolog, am un alt punct de vedere: 
- atunci când 

naive plus-valorile ale lui Homo sapiens,

mit… 

cuprinde... Poa

– România ? Originea  

________
-
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L
– Bârlad

 
 

Volumul - – autor: VASILE CHELARU 
 

-o sugera, nu prea demult, 

jurnalistul Nicolae Mitulescu ori remarcabilul doctor 
Constantin Teodorescu din Bârlad -

-a trimis 

-am 
-o simpatie 

anume mai mult asupra unor volume de 

-

os; el devenea 

necesitate.

-am întâlnit mai rar. 

1996, 2000, 
2013), nu ne-

-
care ne-

-le 
-am cita aici pe cele ale 

tinerilor.

lui VASILE CHELARU “Jocul de- (Editura 
Gruia 

-i
citesc autorului VASILE CHELARU 

-ne.
Într-

pe etape sociale, nu numai la noi, ci pe 

-
într-
- apartament cu trei camere din zona 

- începe 

De ce?! Deoarece nu realizezi obiectiv cum  unei 
tinere copile îi pot curge amare lacrimi într-

ex -

.

ncipal: 
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conturate clar, apetisa

-
enera 

firesc, într-un substrat narativ, atât de autentic, te va 

-
lul.

ce va sta la baza dramei. -le: “Timpul trece repede”, 

Italia.

-a
-o
-i

- gândeam noi.

sta -
într-
într-

individualizate,

clasice ale unei asemenea întinderi narative: personaje viu 
construite, dialogul inclus, la modul firesc, în actualitatea 

De exemplu: “În ciuda vorbelor”,
-ne la modul firesc lectura: 

-

-au stârnit o 
energie necunoscu

poate împotrivi umbrei cu chipul hidos care se gudura pe 
-

“M-
aproape de limita timpului de gândire…” sunt de acord cu 

include într-
Iar cei din jurul ei 

-

care i-
noi nu-i putem trece autorului cu vederea, în paginile 

-

Între alte personaje, psihologul ori Roberta se pot 

Iar acestea intervin într-un firesc ce-l face pe autor atât de 

-
-i parcurgi, t

-o suflare, apropiindu-te de final.

”, va fi 

fiecare minut, pe care-

-ne, în acest fel, 

surprinderea problemelor de familie ori a descrierilor de 

modul general, spre realizarea notelor personale ale 

a personajelor,  îndeosebi printr-un dialog cu substrat 
psihologic modern realizat. Respectiv, printr-

aduse mult în actualitate.

cuno

clasice, actualizate cu cele moderne, pentru a ne transmite, 
la modul realist, un subiect atât de dramatic.

Astfel
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Dorina STOICA – Bârlad

 
 

Pe scriitorul Cornel Galben Simion l-am 

“ “Paralela 

-line pe facebook, ce a 

poezie pe care am î -

timiditate, apoi am prins curaj iar în 
final cu publicarea volumului intr-o
colectie. Am trimis cartea la mai 

revista “
cartea a intrat sub ochiul critic al 
autorului mai sus amintit, care a 

e a fost ulterior 

“Lecturi 

de autor cu ocazia lansarii la Bârlad 

ntru Domnul, 

-

ultimul timp.

necesar pentru a fi ci

într-

meticulozitatea (pe care am 
observant- -a fost 
redactor de carte), de a da tiparului 
texte impecabile din punctual de 
vedere al compozitiei, al culegerii 

banii autorilor.

lectura acestor cronici îmi doresc 
- -i am în 

-

poezie ce s-

Despre poetul Emil Ariton (“Transplant de 
sinceritate” –

”, 

rapid etapele, îndreptându-

care ar fi meri

cronicarului cu volumul “Poeme ciuruite” (Editura 
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tarele postdecembriste, 
- -l ia 

-l lase tot în lume unde e /‘...destul/ de 
întuneric’/”.

“
profan” (pe care am citit- -au 

“

versu
paradoxal dar nu de mirare s- -i

„Zadarnicul zbucium”. 
Un alt eseu intitulat “

ntitulat ” Lumea se petrece” ( Editura 
„Ateneul Scriitorilor” 2015, a cunoscutului poet 

efemere. 

Lo “Ateneul Scriitorilor”, 

Galben scrie, citez: “…
sale sensibile, melancolice, delicate, de un lirism aparte, 

-a consolidat statutul configurat prin celelalte trei 

Uniunii Scriitorilor.”
Despre poeta Corina Dimitriu, „În preatîrziul 

scrie (m-
care am tras-o
carte de debut a Corinei):

- -L

”

ne prinde cu titluri la fel de inspirate precum “Smerita 
cugetare” despre poetul, medic Ioan Gându cu a sa carte 

2016), care “ ete, luminând 
aidoma unui soare”, “33 de rostiri hristice”, 

Cartea “

-
dos” este conform celor scrise de Cornel Galben, care îl 

“Un Iov al cuvântului” , “ e
“

Constantin Jurebie autor al volumului “Gânduri...” 

sau senarie).

”, 
referitoare la volumul intitulat „Arca lui Petrarca” 

carte cuprinzând 65 de sonete, “nu toate... perfecte, nu 
todeauna sintagmele sunt fericit alese, nu mereu 

poemului...” 
Aleatoriu am scris câteva cuvinte despre unii 

ii”, 
Cornel Galben aproape nelipsit cu astfel de cronici din 

“

vrednic truditor al cuvântului, cu mare dragoste pentru 

-

Scrierea unei cronici la o carte mai ales când 

-

mucenicie lit

ne-am cunoscut personal. O carte de cronici ar putea fi 

entru un cititor de 

între inimi.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 61 

 

Corneliu VASILE –
 

–  

motto semnat de autoare: „
unele m- -

-
.

poeta sunt remarcate 
, în fapt „ne 

– –
ei”, preferând 

.

„Iubirea, drept acceptare, un fel de 

,

feminine în multiple ipostaze ale iubirii.
Citind versurile publicate  de Any 

versului ,
„lui”

palme”)
teama „lui” 

,
în f

„Ultimul meu gând”
„da/ ultimul meu gând/ 

ma mea durere/ pe care o 
voi iubi/ mai mult decât orice mi-a fost permis/ în scurta 

. În poezia 
tine dragul meu”

teze 

.

„Poezia devine o f , unde poezia 

,

. Plecarea muzelor în lumea
„când toate 

genunchi”). Iar în „Poezia curge ca un 

„lui”

s
dintotdeauna/ cuvinte”. În mai multe 

celui iubit.
Poeta s-ar întoarce la începuturile 

iubirii
„în acea zi m-

vezi tu/ oricât mi-
poate/ a 

cuvintele” („M-

poeziile care au în titlu zilele „E luni”, „E 
, „Mâine e miercuri” etc.

soldatul, iadul, durerea, doctorul, sanatoriul, moartea, 

perspective de a se impune ca o r
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Gabriela Ana BALAN – Bârlad

 
Daniela Toma,   la supe  

 
Motto:

(Daniela Toma)

Recentul volum semnat de poeta Daniela 
Toma, "fragile", Editura Art Creativ 2017, cartea de 

cu infinitul, 

albumul meu de prieteni, poeta ocupã un loc special. 
- -

de Ana Blandia

-au purtat rochiile/ ca 

urmã am zãrit-o în altã fotografie la ma
m-

ei aplecare modela, cu tot cu cer, umbra aripei 

"cerule, în calitatea 

soarelui?"
Este poeta care se reprezintã prin unicitatea 

sig -i
-a mutat starea mea de 

Amândouã suntem mândre de sorgintea noastrã 
-a purtat pe alte meleaguri (eu 

Bârlad, ea
- "Astra" - pe când eram eleve de 

Azi poeta care a reunit multe voci lirice 

într-
- -au încrustat 

autor).

precedentului volum , "Când vorbesc în numele meu", 
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expresivitate de zile mari: "în cer plutesc case sub 

Sã citim împreunã ars poetica sa, o poezie care 
îmbrac în form pur

limara sentimentelor 
ascunse de pericolul materializãrii, o poezie la cota 
sublimului din arta modern :

cineva ridica un zid cu mâinile mele,

era plin de mine peste tot

în largul lumii

l-
în mintea florilor,

,

-

apoi a venit un pian cu pieptul umflat,

-

în definitiv,

(fragile)

pân se lipesc de 
tine buc

/ florile în piele ca 
al

poeziei: "oriunde m întâlnesc cu mine".
Scrisul s u furat ca focul prometeic din realul 

"cineva îmi recitã pe de r
face în jur etern s rb toare: "duminica topesc florile de 

O voce distinctã în lirica femininã de azi, poeta 

universul, definind femeia pri

puternice, în stilul care o reprezint : " printr-o mânec
vremea bunã urc înãuntru meu".

, e vremea 
poetei Daniela Toma, ajuns la deplin maturitate 
creatoare. În cuvintele pe care le-am notat în finalul 
c

-o carte.

– Candoare 
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Alexandru IONESCU –

 

DENIS BUICAN –  
 – 2017 

 

-în imensitatea lumii care ne 
-

agresiuni... dar 

victima.

într-o amplitudin
-a

semi- e

sau despicat de , canibali: la cei 

De mai curând, hoarde 
-aflate dincolo de cele ale 

primatelor-
- - au condamnat 

gazare, la caz ele Sighetului sau ale 

Katyn- nu este

Déchirements, amintesc  - -

Multe din aceste rânduri -
prezentatorul-

î
doctrine d

-au adus în vremuri recente!
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i copil. La 

- acolo 

Ne sunt aduse din nou, în memorie, figurile 
Steinhardt, a 

Buican-
maturul -ajuns acum profesorul Denis Buican- le 

-vrem 
- nu face parte dintr-un neam de oameni!). 

În Ultima verba, autorul, profesorul român de 
radiografia 

El adau
-un Occident -

,
ca Jean Rostand, Maurice Nadeau, Robert Kanters dar 

- -
Mircea Eliade, i le-au insuflat, de-a lungul unor 

memento
permanent, un apel 

-
-

H.sapiens.

 

André Bauchant - Massif de fleurs
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Constantin TOMA –

GHEORGHE CLAPA –  
Oma  

 
 

vram D. Tudosie cu 
ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani.

-
–

elaborate de domnul profesor dr. Avram Tudosie, 

-l recomand pe acest 

ales membru al Academiei Oamenilo
-

-o, m-
omagiat de domnul Gheorghe Clapa.

Îl cunosc pe domnul Avram Tudosie de peste o 

Agro- –

1971 a devenit doctor în Agronomie – specializarea 

extinderea vii

-au consacrat: 27 de 

tehnico-

Cotea în mod deosebit, domnul prof. dr. Avram 

pasionat, talen
-



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 67 

 

În cartea la care ne referim personalitatea prof. 
dr. ing. Avram Tudosie, unul din corifeii Colegiului 

într-

Autorul acestui volum, „Aces

Inaugurarea î

conducerea primului director Gheorghe Gheorghiu, 

ânia.

-au exprimat în repetate rânduri 

re prof. dr. 

care o pune în valoare mai mult decât pe oricare din 

« S i

Bârlad.

slujitorilor ei, într-

îndelete.

esiza toate aromele discrete, în ceasuri 
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COMENTARII POLITICE
– Geneva

 sunt  
 

 
sunt în

-
-

lor cu toate efectele sale, ci 
de fapt ideile politicienilor 
Uniunii Europene de a se 

Ideile lor sunt dictate de 
”Corectitu

stânga.
Supu

Schengen.

eligia 
dhimi

jizya. Comunitatea acestor 
locuitori de rangul al doilea, Ahl adh-
dhimma.

politicieni europeni au afirmat 

acte (des sans paiers)
e Daesh, Al-

terorismul în Europa, mai ales cea de Vest. Terorismul 

tere. 

Un specialist german al Islamului, Mathias 
ce paralele 

Calul Troian al totalitarismului islamic. La Wuppertal, 
-

Sunna

Sharia 
Police

-

drept scop final distrugerea 
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cau

celei a lui Allah. Ca urmare, toate formele de idolatrie, 
e.

- -un
articol publicat în Tagesspiegel

-un

într-
, conduc la o mai mare 

În Marea Britanie
ridicându-

se azi la cifra de 100. Astfel, legile britanice sunt ele 

tini. În 2015, o cercetare asupra 

pronumele Mahomed este în capul listei.

rmingham 
sunt mai numeroase într- -o

Serviciile Secrete Franceze), nu este un co

Suedia

Acum 41 de ani, Parlamentul suedez a decis în 
- -una 

multicul

sexuale cu 

justifica aceste fapte.

publi

Potrivit unor martori, grupul de violatori au scotocit 

-o, 
-

Al-
e animatorul 

emisiunii 
televiziune Al-
milioane de spectatori din lume. În 1995, Al-Qaradawi 

care a avut loc în Statele Unite, la Toledo, în Ohaio, a 
spus: ”Vom cuceri Europa, vom cuceri Statele Unite ale 
Americii ! Nu cu sabia, ci cu dawa 

nemusulmanilor de a asculta mesajul Islamului. Sau cu 
tehnica de prozelitism religios, u

cele din Europa. În 2007, Al-Qaradawi a explicat într-o

-o
nci ani, într-

dreptul de a utiliza pedepse corporale pentru a le 
disciplina, -un
articol de Germana Judith Bergman, scriitoare, 

Germania este Cancelarul Angela Merkel, (Primul 
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musulmani,

dr

Printre ei François Hollande, Bernard Cazeneuve, 

La 
guerre civile qui vient, ( ), a fost 

Le Figaro. El nu 

aceas

cu bune exemple, privind progresul ineluctabil al 

tatea elitelor 

printr- fol mai 

-
-

comun”.

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Theodor AMAN – Hora de la Aninoasa
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU -

CITIND O CARTE*  
RII ORIBILE 

 
-

ntului, l-am citit 
un disident convertit, care-i

- Un 
-a dus înapoi, în 1903, la Congresul lui Lenin de la 

Bruxelles: i-
–

mondializând – opunându-se 

-un
veritabil holocaust . Scopul?

Doar metodele erau diferite! Când va fi de 

convertiri.

–
umanitate. 

-

_________
*Adam Michnik –

 
-  

 
Polonia? Am cunoscut-o în curtea casei 

-a crescut mândrii –

Mama ne-a trimis pe noi, copii de-

-

rândul nostru, am încercat sentimente irepetabile de 
bucurie.

Aveau – –
minunata pâine,



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 72 

 

secole –
i

de a 

mizerii un om nou... nazisto-comunist.

–
.

ept!?) a dus 
– – la 

-a lungul Canalului 
-

stat de 
-

n-
Prea devreme pentru concluzii...
Michnik n-a apucat posturi de decizie în 

Polonia marxist-

-o
-

– Dar a fost 
Jacek un comu . Ideologia 

Isaiah Berlin, Antonio Gramsci... sau Pawel Konrad 
(Leon Gecow)...  

– mai ales –

urile 
comuniste... 

Citind interviul Primatului Poloniei despre 

-sacrilegiu: 

atunci trebuie deplâns faptu -
mai mare mor polonezi -
pe polonezi decât pe evrei?      

crima! 
Michnik o face! Întunecându-

sclipitoarele sale merite!
A fost disidentul unei ideologii. Nu adversarul 

ei... Nu i- uzelski (Gomulka, mergea...). A 

-o

din familiile unor demnitari. Ce-

eficient. 
Când unii ca Michnik vor ajunge la putere, abia 

socialism? Întrebarea lui Tischner era aparent 

chibzuit nu 
socialismului...

familiale! ...

fost un pion important în înfrângerea (pe care n-a
dorit-

ce i-
ene de 

- -a
fost pus în conducere dar era agreat la tratative, ca 
asistent al muncitorilor de la Solidaritatea!

2

... El n- -
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-a fost jefuit de averi... 

-a cunoscut nici portbagajul în care a 

ridicarea de statui 

du construirea la 
Aiud a unui cimitir al 
martirilor, premierea 
lui Paul Goma., 

-l î
pe -

iluziile 
mai potrivit acest atribut 
decât cel care-mi venise în 
minte, socialiste
amestec voluntar între cele 

hibrid mult mai sugestiv). 

este foarte apropiat prin ceea 
ce are acesta mai... vulgar!

istoria nu numai prin 

printr-un destin inexorabil... 
N- (pe care, cândva, 
o adora), cu bâtele

-

ale b

-

îngrozitoare... cum a fost cea a preotului Popieluszko 

-

nvidiau... nu
numai posturile... 

valoarea –

mereu la catolicii polonezi, 

-au 

oame

marxismul, se vroia a 

Cartea lui Adam 

de 

– autorii nenorocirilor 

–

-i, profesori la 

Iosif Brodsky, Czeslaw 

Norman Manea (nu românii-
adversari ai comunismului: 

scriitorii Paul Goma sau Monica Lovinescu...).
-

calculele) celor de la  putere – sunt de-ai lor – pe 

viu Brucan?! Cât timp fusese 
reprezentantul României la ONU, redactor la Scânteia, 
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– a devenit disident!
-a fost 

York, oriunde. Când a reajuns la putere, atunci  am 
.

Din disident a ajuns profesor (despre el 

-
maronie a comunismului-capitalist din Romania  

disidentului comunist iar când orânduirea pe care 
-a

– dar asta n-a contat 

varianta din România anului 1989: 
!

e

disidentului s-a terminat, se poate converti 
(reconverti?).

Securitate?

Auschwitzul!

iertare?

- . Da, s-
mamele. Da, nu au permis îngroparea eroilor. S-a

-a
-a fost destinul iar ei au avut 

-
prin noroi pentru ca a

la putere... -le puterea, pentru a putea conduce 
poporul spre viitorul luminos –

-
-

? Ce mizerabili!

De aici temerea  lu

pretutindeni

Michnik poate lupta –
– pentru 

transformarea

ri 
anonimi. Mi- -o face deloc (nu-i pot 
contesta meritele, atâtea câte sunt)! Dar n-o face, 

Uitând zicala Ochi pentru oc
dinte -

-o pe aceasta 

-l creeze sau nu pe Michnik?

destin pustiitor.
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RIDENTEM DICERE VERUM!
–

HRANA VIE 
   

ce caut în trenul luxos 

la un simpozion intitulat 
,

-a
chestia 

asta, el afirmând foarte 
-

-i plictisit 

oameni, c

- -un
mod cam curios, om normal, într-o meserie care cu 
timpul te cam scoate din parametri.

-

- -

-

-
-mi poate 

pe care-

ive este 
exact tipul de om pe care-

-

a simpozion. Fierea îmi 
- -

de fier (nici eu n-am auzit de pergament 

e

domnooo....?!

- t inginer 

m-
it 

doamna, coasa.

nu-i doare nimic, ce putere au, ce memorie, nu fac 

Prin cap îmi trece s-

-mi fug la 

plecare, îmi pusese câteva (cam zece) sandviciuri, o 

u, bun pentru 
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-o fi 

ai gândindu-
-

-un

-mi unghiile 

Când tren
- -am noroc! 

-

N-
doamna de chimie, de data asta având coasa în spinare 

altfel decât cavernos: 
-

drept care beau tot

îmbrac pentru coktail; pantofi maron, pantaloni 

Cobor în sala de

mine, 

temei. În jurul 

punem de-

ual. Nu suntem 

- -

- -o
tragi tu lu’ scândura aia??  

Speriat 

schimb biletul, de clasa întâi, cu unul cu plecare 

-
-am povestit prin ce am trecut, 

m-
sinucid.
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IORGA
S-au duelat mult între ei,

-

POVESTEA VINULUI

Când îl bei c-un om frumos!"

-i vin de poame acre!
Ioan MAFTEI –

RIDENTEM DICERE VERUM!

RECIPROCITATE...
-

Asta e beleaua:
Unii strâng avere, 

ALPINISTUL PRECAUT

C- -nvinuit 

DIALOG CONJUGAL
- Spune-
Ce- ti de ziua ta ?
-

LA „PET SHOP”
Animal de companie?

-ador:
Un canar în colivie

AUTOIRONIE
-a fost „coasta”

C
N-

PARLAMENTUL ROMÂNUL
E--

Iar pentru ei – doar privilegii. !
Aurel BAICAN

MIE,  GHINIONISTUL
c-

Mi se- - -i hitul,
-aibe lampa,

-

Cu-

MIE,  POFTICIOSUL
Salivam în timpul cinei,
C-o privire de hapsân,
Când la pulpele... vecinei
Când la merele-i... din sân!

-am culcat,

-

Femeii, care-

S-
Mihai HAIVAS

TIMPURI  NOI
Azi munca- e un cult,

UNOR  PARLAMENTARI

-n varii moduri,

Câte-
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RIDENTEM DICERE VERUM!

LA  PODUL  VERDE
În Copou, la „Podul verde”,

pahar cu vin.

Interesul e major,

Doar la vinul viitor:

Firul muncii e întins,

Cu vin rece este stins.

Podgoreanul e dibaci,
Face vinul doar din struguri,

Deplasarea-

Iar acel ce nu se-
Este declarat erou.

- aceea

Vasile LARCO

 
 
 
 

„CINE  SE-
SE-
Azi oamenii cei buni se-

-i furtun

MINI-

De azi eu nu te-oi mai vedea…

OBOC

NEAM  ÎNZESTRAT  
Românii au destul talent, 

-n vânt,
Sunt harnici, mândri, evident…
Românii au destul talent, 

vânt.

-n mod curent,

Din tot venitul aparent, 

Românii au destul talent.
Sorin COTLARCIUC

RONDELUL BACIULUI 
ARDELEAN
De-amu mi-s baci european,

-n U.E.
-i mu

Nivelul civic la cioban.

SAPARDUL dând la oi pian:
De-amu mi-s baci european

-n U.E.

cel cârlan.

De-amu mi-s baci european!
Emil I

RONDELUL BLONDEI
Frumosu-
Ca soarele pe-albastre catifele
Îmi pare orga vechilor castele
Cu- -

– –
M-
Frumosu-
Ca soarele pe-albastre catifele.

O noapte-apoi, eu n-am înch
-am confesat cu Luna prin perdele

-
-n mâinile nevestei mele

Frumosu-
Ion BOLOCAN
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OGLINDA VS. FEMEIA 
Ne- Femei-

Într-
Chiar dac-o fi s-avem, în viitor,
Impozite mai mari decât venituri.

-i un chin,

De s-ar pune post pe vin.

Dezlegare-
Care-

Este cea de portofel.

UNUI SCRIITOR EXPLOZIV
Versuri multe scrii, frapante,
Epatând în tril de mierle;

-s diamante
-s… perle!

Prelung cânta un matelot,
Când vasul lin plutea spre zare,

SPOR DEMOGRAFIC

Concluzii pro natalitate,

Violatori în libertate.                
Mihai COSMA

SFAT PENTRU COMBATEREA 
IPOCRIZIEI

-
-o

Petre Paul DIMITRIU

SONETUL PRIETENIEI
De-

-i da crezare:
-acela care

Cu sfatul lui tu te-

-ai realizat ce-

De- - -n stare.

În 
Ca sufletu-
De oameni ce-

-aplauze sunt rare

S-
Georgeta Paula DIMITRIU
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(panseuri)

- -i cu vederea 
gafe -

Tu cere-

Când petreceai tu cu amicii, dar

-ai habar,
Pe drumuri, chiar orfan iubitul fiu,
Tu cere-

-
Prieteniile nu-s la pahar

-le-

- sticlei de rachiu!
Georgeta Paula DIMITRIU

 

RONDELUL TRAMVAIULUI 
DIRECT

-
-a fi ceva suspect

Tramvaiu-acesta nu mai vine.

-

Dar este scris pe el defect,

’ de efect

Constantin BUCOS
 

UNUI POET PROFESOR DE 

-ai cu ardoare
Ale poeziei mersuri

Scrii formulele în versuri!

INOCENTUL PRUDENT

Nici pentru ce s-a însurat,

Ioan MAFTEI – B
 

EPIGRAMISTUL LA 
MARE

- Se-
e cuvine,

Acolo unde ne-ai adus, Cum poate pune-
S-ajungi mai repede ca mine! Atâtea splendide picioare?!

Gheorghe B
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HOINAR PRIN MAREA BRITANIE

Am mers pe urma bravilor normanzi,
A celor ce-
A unor cete dure de briganzi

-

Prin porturi vechi,

Cu care-au “mituit” cândva chiar marea
Spre-a-nvinge Invincibila Armada;

Ce se purtau cu arcuri, halebarde...

Dar granzii-
N-

N-

Am  ascultat istorii despre duci,

Cu noi centuri de castitate care

C-

De-amor, punându- bravi 
onoarea-n gaj,
Se înfruntau cu sete în turniruri
Spre-a cuceri... discretul utilaj!

Eugen DEUTSCH
 
 

PARADOX

Ioan ZAHARIA

Ideea unani
Consoarta-

E dominat de tirul ei verbal.
Sorin COTLARCIUC

„

Când are-

Dar ghidul îl trezi din exaltare:
„Maestre - acela nu-i tablou, e-

DESPRE BUGET
În sacu-n care nu prea pui, 

-I!
-i, de unde oare,

DESPRE GUVERN
Când guvernu-

-i cât un leu,
Ori azi leu-

Eliada S

D-REI DOCTOR

De câte ori m-

Val ANDREESCU

MADRIGAL ADMIRATIV

pun drept,
Când am plecat mi-
Pe care mi le-au pus pe piept.

Mihai BATOG-B
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BALADA UNUI GREIER 
FOARTE MIC
(poetului George Topârceanu)

Nu credeam c-
Înainte

-adun

-i cer cu împrumut.
-i cânt.

-apoi, nu cânt la oricine
Nici la baba, nici vecine.

Cânt Vivaldi, De Belluci,
Amelita Galli-Curci,
Salieri, Paganini,

Ridic sala în picioare.
În schimb, vai, de la o vreme,

me;
-

-mi fie de calmare,

„Cine m-

Într- -o vina,

-am strâns într-
Totu- -

-
-

Pentru-
-ntreb, vina-i a cui, 

Nu-i vina sistemului?
Gata! 
De la toamna care vine,
Punem stop la împrumuturi

Nu petreceri, nu chiolhanuri,
Demoazele sau can-can-uri.
Nimic! Punem ban pe ban,

-un an,
-

Cine e mai mare-n… grad.
-

bun,
-

De-
-n gri.

Cri, cri, cri, iubit-o, cri.
Constantin MUNTEANU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
Magistrala cea de „aur”
Se va face- - ,
Când al nostru scump tezaur
Se va- Nu e scut de nici un fel.

PROPUNERE PENTRU GUVERN
Nu-i nevoie de minuni

ie-n voi:

-

MADRIGAL FEMEII
- -

Pe român îl doare-n spate:

Înspre cele,,, suspendate!
Constantin PROFIR
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La Vatra Dornei pe un ger cumplit,
Cum fusta nu acoperea genunchii,

Iubitul ei întârzie cam mult,
foaie de hârtie,

Într-un târziu apare el, anume

Ea tremurând de frig firav îi spune,

De în

-a topit de sloi,

Mihai CONSTANTIN – TICU
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANGOU... ÎNNOIRI
La liceul din Copou Traiul ni-
Am dansat primul tangou Dar cu-

-
-mi-se-n ecou... - -

De- FILTRU RUTIER
M- - iola-n van

- -
-

C-

Fix precum un bibelou, SPOVEDANIE
Contemplând vechiul tablou, rbat,

dansa poate-n... argou! -
-

De n-
Mihai CABA

C-

doctor se pricepe… -
Constantin I -TATAIA

-
Un han cu prispele- –

-
Un han cu prispele-

Se bat pe-
Când se-

Tablo
Ion BOLOCAN
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-n vis

Câte-
-o duce

-

-

De doruri inima-
-

De celelalte nu-

Decât adus de noul val.
Vasile DARIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

De câ
Frânturi de dor, ori clipele duioase,
Sau uneori imagini ce-
Ni le- -
Prin violoncele, flaute, oboi,

-n gând nu-

Georgeta Paula DIMITRIU

LA MEDIC DE-ALE HORTICULTURII
Doctorul când m-a palpat
La rinichi, stomac, ficat, Agronomul de la noi,

Jinduind spre un altoi,

Aurel POPESCU

Sunt vorbe grele, nu-s în van,
Dar când s- -n spate anii,
Pe doctori nu mai dai un ban

LA CHIRURGIE

-
- -ngroape!

Vasile LARCO

ACCIDENT PIROTEHNIC
O-
Artificierul Tase,

-l surprinse brusc nevasta
Pe genunchi cu trei..."focoase"!

REALITAT

-i sterp,

Vasile VAJOGA



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 85 

 

RIDENTEM DICERE VERUM!

ZBOR  FÃRÃ MOTOR…
( )
Deasupra unui cuib de cuci,
Pe-aripi de vânt zburau cocorii

-

Deasupra unui cuib de cuci.

Cu-avântul unor demni haiduci
Se întreceau cu cascadorii

-

Tindeau s
Deasupra unui cuib de cuci.

Cu riscul de-

-

Dar, cum erau cam prea uituci,
I-
Deasupra unui cuib de cuci,

- .
Eugen DEUTSCH

-

Gheorghe B

RONDELUL UMORULUI RONDELUL DIPLOMEI
FACIL

Scontând pe-un viitor incert!

Într-un parlamentar concert, Care- -i roai

În timp ce n-ai, la foame- Unde-
- -

Scontând pe-un viitor incert.

Ni- - E po -
De vreun comunitar expert,

Chiar de n-

Constantin IUR -TATAIA

De-

TRAMVAIUL
S-a dus tramvaiul, l-

-
-

t asfaltul…
Constantin BUCOS

LOGODNA PARADOX FEMININ
E-un acord bilateral E-
Într-un cadru afectiv

-un modest aperitiv

Jan BUCHMAN
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-A PUS MOARTEA GPS 

-a pus moartea GPS,
-

Într-un jeep, bine-
-

Fir-

C
-

Nu c-
Da-
Asta pune de-
A cotit-o spre primar

Era strada-
A-

-
O l
I- -

-
Mai departe spre guvern

-
- -i etern.

-
- -

te.
-

Fi-i- -i fie!
-a ’nfuriat

Iote-a dracului, ce-i vine,
Dar s-a cam apropiat
Într-un fel, cumva de mine. 
Eu am prins-

-am da

Birui, într-un târziu,
A-

GPS-

- De Schubert când i s-a propus
Iar de- -n van; O simfonie-
Prin asta dânsul nu ascunde „De ce n-

-
-

Dar nu, metoda-
De-

Georgeta Paula DIMITRIU
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-

-ai de polei:
pe alei,

-

Intoxicându-
E la-

De- -

De- -

-
-

De- -
Vasile  LARCO

 

De-
În aer mirosea a bere,

-
Mai-

-a cinstit
În acele catacombe,
Ageamiii le spun “Bombe”,

Fapte de necontestat :

Restul, nu-
Neculai D

I…

Cu ce le-o umplem noi mereu…
Gheorghe B

LA RESTAURANT  
Nu-

Când nota el mi-a încheiat: 
- Scria -

-i prea maturizat.
Corneliu V

UNUI POET UNUI NEAJUTORAT
Nu-i merge bine de o vreme,

De-a fi un om deosebit, -l scap:
Prin versuri nu a 

Sculându-se cu „noaptea-n cap”!
Camelia NISTOR
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– Israel

 
 

ndva de mult, într-o
, o familie de 

De fapt, ca toate familiile din 

faptului
-

Actul în sine n-

-a îndemnat pe 
-o boteze pe

instant s-
într-un mod permanent, indiferent de anotimp sau 

Într- ama 

-
-

final.
- fel de derbedei, 

-te mai 

plecat.

hipermetropie.
- Încotro frumoaso?

-
raportez: am plecat într-
spre bunica.

- -
- -

-
-

Lupul care saliva la idea prânzului pe care-
- -

- Ce-

-i -

-

alergene flori.

-
-

înainte de primul act sexual.
-

-
itate a 

recunoscut.

-i fu 
-

care bunica o
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-
mari?

-
-al bunicii 

i-
- mari? 

- -
-
-

felul doi.

la

-

-

planului de sarcini, în numele partidului, a poporului cât 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANIBALUL CONCILIATOR PATRONUL CE
- Cu privirile pe ceas

Canibalul mândru, zâmbitor,
S- -
Pe omul ce se-
Nu te sfii, sunt vegetarian, Cum s-

Vine, trece ca taifunul, -
-

-s cei ce trag foloase.

AVATAR  MOLDAV
De când împarte-

e, Ce bine-

E- -n mare.

HAINA FACE PE OM?
Sunt vecine care ard e mai cere,

-
Haina este la vedere,

-
                               

E- De la cap pân’  la picioare

Moldova- - -are
Iar România, în mai multe! Nici culoare, nici miros.

Vasile LARCO
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Eugen DEUTSCH–

ÎN LOC DE PROLOG

Sau poate cineva l-a inventat
-a visat

Apoi a povestit ce-

-atunci când oarecum ne-
Iar gândul s-a întors spre-un început
Destul de vag, de nimeni cunoscut,

-am acceptat?...

Istoria, cu mult elan s-a scris
-

Pe contul ei, chiar de m

REPEDE ÎNAINTE (I)

Cu Duci ori Regi sau câte-
-o tulbure vâltoare.

-
i timp de-

Iar seara ascultau mici serenade

În Evul Mediu-
Precum Centura cea de Castitate (!)
Sau – o entitate

Ori… ghilotina – o „utilitate”
Ce oferea subtilele-

-ncoronate!

Ce ne-a permis, de-atunci, spre stele zborul;

Acesta este, evident, poetul
Glorificând prin vraja sa amorul

SONETUL!

VIITORUL ÎNCEPE AZI

Spre- -o colonie,

-apoi vom decola mult mai departe.

-
e nu ne-

De-aceea vom compune-

Deci astfel, cochetând cu ineditul,
Vom inventa un nou Big-Bang, din mers,
Spre-

Dar cum e-o lume- -un vers
Iar un cuvânt ne-

Noul Univers!!
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-

-i am pe-
Acesta-

Ce-

-n armonie,
Acesta-

Fiindu- i versului fidel,

Acesta-i nobilul 

-
i-s întristat,

-a uitat.

-

-ndrept cu mintea în trecut,

-au scut,
S- -au fost dibaci.

-
Ne fie-

-
Vasile UNGUR

  
 
 
 
 
 

LA O LANSARE DE CARTE

-al scrisului izvor,

TINERII DE AZI

Spre viitor, desigur, se gândesc,

Iei strofa dintr-o poezie,

LA CARDIOLOGIE
Adus în sala de-

-

Dar  e atâta de zgârcit,
-

Blestemata de secure

N-
Vasile LARCO
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Care nu bea decât vin,
-e doar vecin)

Fi’nd de-acord, a protestat,

-n sat,
Dând pe gât paharu,-n dat’

-mi pare anormal!…

-a strigat “rezist!”
-un artist,

-n Obor,

Dând noroc, bilateral,
Gata de electoral,

“

Ridicând paharul sus,
-a spus,

-

-aser’ sunt dezolat

-n el!
Auzii asear’ o veste

Nici acuma, de socot,
O asemenea poveste,

S-a dus Veta ieri, cum zic,
-

De-

n umbrarul de sub nuc,
Lumeeee… ca la balamuc:

-a lu’ Mardare,

Ce, cu Leana-
-i veterinar,

Popa de i-a spovedit,
-

Om cu carte, gospodar,

-
“Intelectual agrar”,

Valeriu CERCEL
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Dorel SCHOR – Israel

 
-a oprit Manole Dekel, m-a 

-a spus: Ce 

e a spus unul sau altul, ce i s-a 

- -
n-
putea s-o fac mai bine decât tine.

-
- - -

-

Am fost de acord. Am plecat în Hawaii, 
m-am înscris la un cl -
terenul liber lui Manole.

-

-
mai -

-
care era foarte t, i- -a 

- -am crezut pentru 
-

-mi 
-

-mi mai 
-am salutat"...

ceva foarte umoristic din treaba asta"...

„Lui Leopold i-
-a dus la dentist pentru 

joc de cuvinte foarte spiritual, i-

„S-
de bumbac. Interesant!"...

„Lui Sami de la zarzavaturi i s-

-sa i-
verificat la madam Gurnist"... 

„Mi-

culat la 

„L-am vizitat în mod special pe 
Seinerovici, cel mai mare mincinos. Am stat cu el 

-
culce"...

„Iar s-a urcat tax

deloc"...
-

- Eu?! S-

- -am notat faptele 

-
simplu!
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CE-
Pe mine- -

-o vreme;
-ai pricopsit

Cu ea...avem probleme!

S-au format mai multe ciocuri
-

Mai ales când merg pe tocuri.

De-

- -

În Parlament se-
-

Ac

LA O SOCIETATE DE STAT

-
Dar cum e-o zi

fumuri.
Elena MÂNDRU

-al prozodiei de-amator,
E- -are
Decât pe sine... cititor.

În regim totalitar,
Crai am fost... falimentar;
Însurat, în nou regim,
Amândoi ne chinuim.

-un vechi guvern,

-acum sub stern.

Când n-ai un foc
-i ger de-

Chiar apa-n cioc!

Era trudit de-un groaznic chin,
Dar s-a înveselit, vezi bine,

REGALITATE
-

E vinul din ea ce s-alege.
Mihai HAIVAS
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-

cul
Moda ultimului val rupe pantalonii în ultimul hal.

Chiar, cine a pus cârciuma în drum?
Leu

-
- -

-

u zile te-

-
Toate buruienile sunt buruieni, numai cele oferite sunt flori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tot gândind la cele sacre:
„Sigu
Iadul l-

« CUM SA ZIC EU »

».

S-afirme « ».
Ioan H

INGRATITUDINEA UNUI PRIMAR
Mi-
Voturi multe… -ai luat;

Eu primesc, nu am de dat!

PROMISIUNI ELECTORALE

C- -

!
Constantin PROFIR
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-

 

DESPRE UNELE ASPECTE CRITICE  
ISTIC 

pe

indiferent de domeniu, cu subproduse artistice 

la o auto- -

Cu toate acestea, cum 

unele de-rapaje care apar 
uneori, spre hazul 

el
interumane. Mde, orgolii avem 

-

nu este deloc important cine a 
scris, sau a criticat, ci doar 
fenomenul în sine.

la un concurs: Generozitate 
- -

-a dat,/Nu una ci vreo 
câteva.

Spre cinstea lui
Când ginerele l-a

-

formularea: ginerele l-a
urech
într-un juriu.

epigrama ,,Jules Verne-iarna!?? (original: Jules 
Verne-
rece -

-

nici 
-n ton cu Jules Verne 

-
mâni… în balcon!

nu se ia în 

-

-l

schimbe titlul romanului. Nu

3. Cu un alt prilej 
-

-
rile Ju

catrenului. 

schimba numele jocului: „De-a baba oarba” în 
„De-
copiii în capcana erorii de exprimare la obiect. 
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-LOGIC) 

Conform deter-
minismului astral, cei 

care-
prin intermediul 

Urmându- le 

Berbec –

mereu 

regulamentare, deoarece, nu-

Taur – robust, nesofisticat, bea ca boul, cu 

Gemeni – v

- -am 

Rac – sensibil, depresiv, retras, bea în 
-

Leu –
ic cu chef de chefuri, mereu 

-

–

–
-

Zicala prefer
Scorpion –

–

nu e, nimic nu e”.
Capricorn –

sigur”.
– liber de constrângeri, excentric, 

–

întoarcere!...
A consemnat astrologul de serviciu, 

Acvarius Mahmureanu.
Violeta U
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P
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
(Fragment) 

II-a  
 

cu care 
-

-

Nu se îndoia 

ntul când 

-o chinuitoare 

-i poate cere nimic, nici nu voia, observase 

dar din nou se ferea:
,,-

ripostase ea pe peron.
,,-

el întrebarea.
,,-
,,- -

,,-

Oare ea nu-

acest calapod.

dar cum de-

î
fi gunoi?

-

într-
cristinie, a iubirii...” În tropot de secunde, un popor de 
secunde adunate de pendul, fugit irreparabile tempus...)

-o
uite, trebuia s-
care l-
n- -a putut lega atât 

-

prispa. Rezulta un echilibru incert din axa vârful 

determina 
obosite...

-i
-
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, mereu 

-l într-un

unzând în locul 

-i refuze ajutorul, 

ea ei s-

-

personalitate, o posibilitate de cucerire nu urcând umil 
ci de sus în jos, impunându-se ca talent.

Într- -
-se ca un licean inexpert. I-a

-

starea de inacti

,,-
reintra!”

*
*           *

plân -un fel de haos coerent în care 
fiecare- -i ordine. Ca privitor al 
acestui teatru imens (admiterea ca o intrare la spectacol) 

-

-
-

-
„Draga mea ini
Mi-

-mi taie din r

într-
crezi sau

-

-

imposibilitatea de a-
plâng. 

-mi pot 

-ai cercetat inima? E dragoste sau 

- Dar ce faci aici, colega?
Întrebarea prietenului nu-

obrazul într-

Reîncepu:
-

? Mi-ai pus câteva 
- -

-

- el
i, nici n-o face, oricum m-

ora mea de iubire cât de aspru. Mare iubire # mari 

M- - nt 

ea, deci dinspre mine, cum ai crede c-ar 
putea s-

-am 

stare de 
care-

m- olo, mai 
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telefon în clipe de dor este un balsam pe care mi-l

- -

i iubi,
IA-L

-

*
*           *

ici 
într-

-

într- - . Un telefon cu o 
-

-
s-

-
zile, s-

- -

însemna pentru el oxigen, elixir sau poate... Nici nu se 
u

el. Prea mult dorea s- -

Cu câteva minute înainte de plecarea 

s

-

chia în buline îi 
-

-

-
Parcurse peroanele unde sute de oameni se 

a

lumb în 
picioare.

-

-

ap îi încadra 
-

-
stetic mai jos de talie, scoteau în 

-
v -

-

-

salutul -

ochii în jos.
Ochii!

ltceva decât ochii. De la cei 

acestea privirile-

pantalonii pe
personajul nostru.

„Ce-

- care i-a mângâiat clipele
-

-
privirile într- -
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pentru a-

strecurat acolo.

-

-

ns în ochii  

aduse aminte instantaneu câteva versuri de Eminescu, 

-a nu te mai uita
Te-

a

-
în suflet!”.

disperat s-

-

-

ontingent, mi se pare nu e prea onorabil dar 

Mi s-

s-au deschis tocmai când am avut nevoie de un deget de 
-

-
pentru cauze pierdute dinainte n-

-ai înfofolit în 
-l afli azi în faza 

de sufocare.
Oare te-ar interesa soarta unui dezechilibrat 

sentimental care nu se po

de plinul ce se pierde. N- -
- -

n-ai s-o mai prinzi.
- -

-

plâng, nu- - -
-

-am re- -
fiecare rând pe care l-
minune a existe

-

mai repede, cu atât mai bine...”

firului de telefon se afla Elena.
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P
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

 
Plângea. Plânsul lui se transforma de fiecare 

L- -am 

o

-a adus 
pentru 21 de zile în spital! Nu se oprea din plâns decât 

-au dovedit 

plânsul. Pe unii, evident îi enerv

cauza bolii nu îi puteau administra somnifere. Mie acea 

-

-am ridicat, 
m-am dus la patul lui, l- -am adus 

-

-
tub în 

-
Mi-

nu a fost dus, ne-
dintr-
Bachus!

Asistentele erau uimite, mi- -am 

m -

-am -

mere, din cauza regimului strict impus de diagnosticul 
nostru, niciuna dintre femeile din salon nu putea primi 

-
-a adus. A fost 

atât de bucuros! În scurt timp s-a transformat într-un
mic infirmier foarte grijuliu cu noi, mamele din salon, 

foarte cuminte.

I- lapte 
-a

-

-
-

l-a aplicat pe perete ca pe un tablou la capul patului. A 
observ
Gavroche!

-

-
mentolate. Noi, mamele din salon, lacome, haine, am 

-
niciuna pentru el, ne-

-am 
-

-a culcat fericit.
În zori, tabloul de la ca

-a

sânge!
Infirmiera m-

-
i-am vrut înapoi!
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P
– Tulcea

MESAJ NESCRIS 

Cei care 

Nu-
chinuri drept preludiu: este blestemul spiritelor izolate, 

singur rând...

din tâmple – au devenit insuportabile, frisoanele îmi 

 
 
 
 
 

 

Eram la una dintre terasele aflate în apropierea 

om cu hainele în dezo
într-

-
pe trotuar, rezemându-se cu spatele de peretele 

-
cap, a - -
sudoare, apoi a scotocit prin rucsac, de unde a scos o 

-se: 
AM NEVOIE DE PÂINE. -

-

- -se de o zi 
-am mai comandat un suc, apoi, o 

-
arta lui din 

- -
rucsacul, s-

carton pe care scrisese: DATA VIITOARE CÂND 
OC DE-UN

-ZIUA”.
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UN OM NOU 

– ca în pragul 
– -

bine, m- -am dus în camera de 
baie. M-am privit în oglinda de deasupra chiuvetei: un 
b
privea fix. M-

-am frecat bine barba. Cu un aparat 

de ras pe care mi-

-

fix.

TUNELUL 

dat peste acel tunel ciudat, ce mi s-
-mi loc 

-
-

-

mai tare,
-

-
dezlegat multe mistere ascunse în urmele impregnate pe 

-

ciudatului tunel în care am intrat târându-
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P
Vasile LARCO –

 

ul, deasupra 

-

a
-a oprit 

-a 
icându- -am prezentat, 

spunându-
-

-

s-
-am 

-o scurtez cât pot,
i-am spus. 

nd m-am 
-

-a întristat, mai ales gândindu-

tanti Maria i- -

-i mama mea. 
Când am terminat liceul, fiind în turneu cu echipa de handbal 

olo, echipa s-

-

-am întors în România, 

ne-

nu mai are pe nimeni.

S- -a 

- -o 
- -am zis, 

-
-ne singure.

M-am apropiat, i- -i mâna 
- -a dat voie, fiindu-

- -o 
-am spus: Eu sunt o 

-o 

deoarece am -
-

întrebat- -o, ar putea s-
-o 

-

-
ea. S- -o pe 

-o cu ambele 
palme, zicându- - -am zis:

- - -

-a spus: 
-

-

director v-a aprobat, iar peste trei zile vin î

În aceste trei zile s- -
-

-am 
directorului. Acesta s-a ridicat de pe scaun, 

-o cu 
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ISTORIE
Vasile DIACON –

 
 

a 17 octombrie 
1918, în 

8 martie 1918, conform 
-

Carol I de Habsburg a manifestului popoarele 
mele credincioase, în care propune reorganizarea 
Austro-Ungariei într-o fede
independente: Austria, Ungaria, Cehia, Jugoslavia, 

un moment nefavorabil 
românilor din Austro-Ungaria.

,

ai 

18
– –

care 
române, constituirea Ucrainei Vestice, cuprinzând 

, cu 
capitala la Lemberg. 

octombrie 1918, în articolul-program, preciza: 
ntul nostru 

–
jertfele mai dureroase decât ale altor popoare –;

congresul de pace aceste postulate ale noastre prin 

noastre”.

sate din districtele Suceava, 

Moldovenesc fac parte din 
-

ilo-
austriacul Aurel Onciul 
fiind numit de Rada 

-zisul 
„guvern ucrainean-român” 
care avea s
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Un real pericol pentru români îl constituiau 
tratativele pe care Austria le ducea în secret, prin 
cancelarul Otto Czernin, cu Ucraina „pentru vânzarea 

i de grâu!”

Haliciului.

în ziua de 27 octombrie 1918, o adunare la care au 

Adunarea s- -
proclamându-se Adu

de membri)

„Constit
-

d

popoarele conlocuitoare”. 

poporului român din Bucovina”, iar octogenarul preot 

ridicat entuziasmul maselor pe cele mai înalte culmi 

ochii mei mântuirea neamului”.
Membrii CNR Iancu Flondor au 

respins energic deciziile luate de Rada 
legionarilor 

retragerea trupelor regulate. 

românii din Bucovina 

s-

octombrie, dr. Iancu Flondor conduce memorabila 

Pe data de 28 octombrie, CNR a cerut 

puterea de guvernare, dar acesta a refuzat, iar 
ucrainenii, în semn de prote

noiembrie.

tulburând ord

guvern al Bucovinei. Guvernatorul Josef Graf von 
Protocolul de 

Bucovinei din 6 noiembrie 1918
Omelian Popowi
considera ca fiind „unicul român pro-austriac” dispus 

-a constituit în baza 

Omelia -

Ucra

-ucrainene. 2) Asupra 
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Ucrainean”.
-

împotriva trimiterii armatei române în Bucovina. 

ii, Divizia 8 Infanterie, 

octombrie/5 noiembrie 1918.  

Suceava 
Bucovinei, nu înainte de a primi ordinul de zi nr. 1, în 

- dintâi 

- -a pus în voi. Voi 

Dumnezeu înainte!»”.

-
lor, care au impus regimul ucrainean, au abandonat 

Pe data de 11 noiembrie (când la Viena, 
-

i, într-un
entuziasm general. 

s-
împreunarea Bucovinei cu România s-
actul votat la 27 oct

a Mitropoliei. Dar atunci n-ar fi fost unirea Bucovinei 
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cu România, ci ocuparea Bucovinei de trupele române, 

noi în fa -a
-

-

-

spre a fi anchetat penal pentru faptele sale, iar 
Mitropolitul Vladimir de Repta, care fusese suspendat 

convocat, pentru data de 15/28 noiembrie 1918, un 
congres, care s-

-a pus 
problema constituirii unui stat independent, ci a fost 

-politice privind unirea cu 
România.

„Drept aceea noi, Congresul General al Bucovinei, 

Condica c a parohiei 
-

-a adus aminte de 
-

.

acesta era singurul chip de a ajunge la întregirea 

-

Centr

provinciile austro-ungare locuite de români”.
La începutul anului 1919 începea procesul 

baza unor trata -se cont de 

anarhie, Raportul din 6 aprilie 1919 al Comisiei asupra 
frontierelor României a fost aprobat în unanimitate, 

-se în 

ruteni

Tratatul de pace cu Austria s-a încheiat, la Saint-
Germain en Laye, la 10 septembrie 1919. Referitor la 
Bucovina, conform articolului 59, „Austria re

astfel cum vor fi fixate ulterior de principalele puteri 

Rusia So -

În loc de concluzie la acest episod al istoriei 

-
din ogorul -am fi pierit. Înfrângerea nu 
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ISTORIE
Dan ANGHELESCU – New York, SUA

 

DESPRE VINTIL  
N TIMP 

                                                                                                                   Motto:
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  Virgil Ierunca 

-
Seismograme. Tot

– cu tot 
dinadinsul – -un mod nu tocmai 
onorabil. 

consi

culturii” apare 

-

care, sub masca falacioa

-
român care a binemeritat prestigiosul premiu Goncourt. 
Ar fi f

lucrurile, din perspectiva regimului comunist de la 
doar 

refuzase orice apropiere sau contact cu cei care 

Era 

-se pe 

e temeiurile profunde ale 

într- s, 

e vorba de un genocid, foarte clar 

-un proiect nu vital, ci 

tamentele în totalitarism au 

propaga

scrupule, s-au falsificat documente, s-a întocmit un 
-

contrar celui 

Aceasta este, pe scurt, istoria asupra c

neori 
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Într-un posibil pantheon al exilului literar, 

Bergson, Husserl, Heidegger, Heisenberg, Pauli, 

Guénon. Despre el totul poate fi exprimat în numai 

–
dominatoare a romancierului – este imaginea 

cei care – în tragic-
evenimente a veacului –

abordate, romane, eseuri, studii, analize sau celebrele 

cu
centros de la Tierra,1971), continuând cu
dincolo de vizibil (Encuesta detrás de lo visibile, 
1975) Crucea. Toate,  dar absolut 

-un efort de iluminare a 

viitorului. 

amprente survenind dintr-un ethos aparte unde, într-o

scris

formulându-
care-

de-ne- .

director general al Institutului Elie Wiesel, pe un ton 

de onoare acordat post-

nr. 11 din 21 februarie 1946 a  Completului II de 

Parcurgând-
inflamat de elanuri vindicative, directoralul semnatar a 

-l în imagine pe 

mare lucru! Metoda s-
partid) rezultate atunci ... când cu premiul! Cu alte 

domnul (?) Alexandru 

-a

– se pare –

discrediteze ma

-

-l
-

-i

dintre cuvintele directoralei misive privindu-
fascism. Utilizarea lui 
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instrumentate de personaje sinistre ca Ana Pauker 
(Hanna Rabinsohn) sau de Alexandru Nicolski (Boris 
Gründberg).

(fascism
Hitchins, profesor la University of Illinois (specializat 

-Est) referitor la 

care Antonescu l-a instituit la 27 ianuarie 1941 nu poate 
fi apreciat drept fascist. O definire mai nimer

tuturor pericolelor car -
Hitchins, România 1866-
1994, p. 540) 

-au 

e, debutant în 

semnificative din punctul nostru de vedere. În analiza 

agresivitatea 

noastre.Temeiurile noastre s-au dovedit juste./…/ 

Acesta 

Se pa
-

-ai 

Patriotismul redevine un delict? Nu cumva cel care s-a

aminteam de ea la început, mai are acum vreo 

rile 
–

-Vaslui-

popoarele care-

tribunalele comuniste. Institutului Elie Wiesel în niciun 
caz. Poate doar domnului Alexandru Florian care, în 

part

ok) 

doctorat. Tocmai acum când 

o întoarcere în timp. Uneori, prea întârziatele acte ale 
-un astfel de mod 

Honni soit qui mal y pense!
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ISTORIE
Costin CLIT –  

 

 
 

pârâ
-lea, toponimul provenind de 

1.
-

2.
icul Toader 

Alexandra. Un Gheorghe Cazan, fiul Solomiei, a fost 
3.

Dobrenchi la 22 aprilie 1627 se num
4. Un Arsenie Dobrenchi, ginerele lui Eremia 

1668 (vezi anexa).

La 26 martie 1635,

fost mare 

                                                                 
1 Mihai

-1527)
Arte Grafice <Brawo>, 1943, p. 359.
2 izvoade (Documente slavo-
române) Grossu & Comp., 
1906, p. 157-161, nr. 27; Mihai op. cit., p. 356-
359, nr. 71; DIR. XVI, A. Moldova, I, p. 200-201, nr. 177.
3 BAR, Documente istorice, CXXXVIII / 82, respectiv 85.
4 DRH. A. Moldova, XIX, p. 249-250, nr. 187.

5

Vasile L

Vas

-a

ispisocul de 
-a avut bunica lor, 

-i fie 

mul”6. La 3 

7.

iulie 16
- -i dea 50 de galbeni 

„bun(i), dirept case”8

a de jos, cu 

a treia parte din satul Mihlacea lui 

-a treia parte din Costina lui 
                                                                 
5 DRH. A. Moldova, XXVI, p. XXIII, p. 87-90, nr. 72.
6 DRH. A. Moldova, XXVI, p. 66-69, nr. 75.
7 Ibidem, p. 509-510, nr. 630.
8 DRH. A. Moldova, XXVII, p. 363-364, nr. 380.
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-a treia parte din Costina cu vecini, 
-au venit case 

-au „socotit” cu el de „i-am dat 
-

unde-i va fi voia la ocinele lui”9.

164010, este întâlnit în documentele vremii ca martor 
-

11, 15 iunie 163812,
înainte de 20 iulie 163813, 11 mai 164214, 4 iunie 
164215, 17 martie 164316, 31 mai 164317, 20 octombrie 
164318 20 iunie 164519

20

21

actul)22.

u Grecul, 

23.

Candachiei, 24, este unul 
25

                                                                 
9 Ibidem, p. 367, nr. 383.
10 DRH. A. Moldova, XXV, p. 379-380, nr. 369.
11 DRH. A. Moldova, XXIV, p. 23-24, nr. 23.
12 Ibidem, p. 365-366, nr. 375.
13 Ibidem, p. 403, nr. 423.
14 DRH. A. Moldova, XXVI, p. 382, nr. 450.
15 Ibidem, p. 412-413, nr. 487.
16 DRH. A. Moldova, XXVII, p. 58-59, nr. 53
17 Ibidem, p. 108-1„09, nr. 102.
18 Ibidem, p. 186-187, nr. 203.
19 DRH. A. Moldova, XXVIII, p. 89, nr. 104.
20 DRH. A. Moldova, XXVII, p. 132, nr. 136.
21 Ibidem, p. 112-115, nr. 107
22 Ibidem, p. 329, nr. 340
23 izvoade, I, p. 162, nr. 27 
A.
24

Antil -2, p. 
8-13; Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului Ion 
Neculce Studiu prosopografic
„Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 364.
25 izvoade, I, p. 161.

26. Tudosie 

u

27

28.

-

-
-

29.
e

ri 

-

30.

-a petrecut la 

                                                                 
26 izvoade, II, p. 246-248, nr. 
103.
27 Mihai-Bogdan Atanasiu, op. cit., p. 364.
28 op. cit.; Mihai-Bogdan Atanasiu, op. 
cit., p. 364-368.
29 BAR, Documente istorice, CXXXVIII / 82, respectiv 85.
30 Gheorg , I, p. 162-163, nr. 
27 B; Idem, , V, p. 196-, nr. CXL.
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31

-

-
Ghelasie-Vasile?!”32

O ho

septembrie 1778 din porunca domnului Constantin 
Moruzi33.

† 
Isar, ce-

-mieu, tâmplatumi-s-au 
-mi cucoaneli de 
-

-mieu 
-

sale -

-

-
-

-
au avut Stanca, fata Pârvului pitar într-

- -
-aceasta 

tanca nepotu-
n- -au întorsu patruzeci de lei pre 

-
-acéle 

am vândut 
nepotu-

                                                                 
31 Constantin Giurescu, 

, în „Buletinul Comisiei istorice a 
României”, I, 1915, p. 181-182.
32 op. cit., p. 12.
33 , I, p. 161.

-mea Candachiia, 

nepotu- giupânései sali 

-au fost pus unchiu-mieu Epatie 

-

parte nepotu-
- -

-au 
-mieu 

- -
voe acéste toate câte mai sus scrie.

-

- ,
Mai 

-
-

 = <7176> 
ap<rilye <18>.

-am tâmplat la aceasta 

 
 

 
 

 
(...).

 
(...).
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(...),  

Az (...),  
Az (...),  
Az (...),  

 
 

 

 
 

 
 

Az (...),  
 
 

(...)
 

(...).
 

 
BAR, Documente istorice, CXXXVIII / 82, 

original. 

< jy6  
m<i l<  \  

-au fost 

-

neavând ce faci într-alt chip au scos ocine la vânzare a 

vândut ea cu feciorii ei nepotu-

de taleri buni.

-au vândut a 

-
r
unchiu-

vândut ea nepotu-

-acela sat de pre înmé-sa Nastasiia, fata 

-

i ce-au luat Arsenie Dobrenchi de la 
socru-

s-
i

Deci cu cea a opta parte ce-au avut Todosie 
-

ce- -
-

-

-

-au 
tu-

într- -
-au 

-

vini într-acéle sate întru mâna -
- -

-sa Candachiia, fata lui Toader 

nepotu-
taleri.
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cu vecini, caré au 
-

cu nepotu-
-

- -i

lor Epatie 
- -au tocmit de-au întorsu Todosie 

-

vecini, ce-

-

-

diplin. 

-
-acela 

-

-acéle sate anume precum mai sus 

1

tot vinitul n(....)2.
\  

 = <7176> 
april<ye <26>.

(...)3

 
_________________________
1, 2, 3 Aplicat sigiliul.

BAR, Documente istorice, CXXXVIII / 85, 
original, sigiliu timbrat; 
http://aleph500.biblacad.ro:8991/F/IE8YRTG9
1V69XJSKM6HPMLGPVAAH8CVNNB5NFF
FKJYDDEFCV93-01705?func=full-set-
set&set_number=017205&set_entry=000001&f
ormat=999 
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ISTORIE
Vicu MERLAN –

Românii –  

Din ce în ce mai mult par -
-se 

diverse strategii machiavelice. Guvernele ajunse la putere 

ce-

abi - -

an în concediu.

realizeze un exod al popul

Tromso etc.

din rândul polonezilor, sârbilor, albanezilor, arabilor etc, 

insalubre locuri etc.

-

plus, munc -
-

-

de stric
-

stud

de a munci. S-
s-

-au 

Suedia, unde se plantau brazi, exista un mediu toxic 

at, 

administrate zeci de tratamente,
-le ulterior sau imediat sub forma 

etc.
S- -ai duce, 

agric

agendei occidentale îl cons –

medicale etc. (aport care poate merge uneori – ca în cazul 
Suediei – la peste 30 de procente din salarul brut) ceea ce 

cele mai multe ori tot din Occident, poate lucrate chiar de 

persuasive în a-

prin taxele care i se
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pasul. Eticheta discriminatorie  est

Cu toate acestea apare un paradox: 
–

– are cel mai ridicat nivel intelectual în rândul 

–

–
de camarazii s

–
–

probleme psihice sau de handicap fizic –

au fost uneori agresate sau chiar violate de copii sau 

-au cerut drepturile,  românii 
ni de zile, altora nu li 

s-

-

de nivelul de studii cu 

-

nivel, românii 

români, uneori un procent mai mare de 50% din rândul 

Cum s-a

dintr-

-

Neexecutarea ordinelor întocmai, a însemnat dosare la 
-au 

fapte care au avut ca recul distrugerea brumei de capital 

etc, toate acestea i-
-

-au dus rudele,  familia, prietenii etc. 

-

-
c

-

ificarea copiilor – -i la bunici 
sau rude). Astfel s-
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

ional al Umorului  
AFIRMARE (II) 

 

REALIZAREA:
Era a partidului prin

secretarului 

BBH (Busuio
social- - -

N-

l-

scrie:
Umorului Vaslui

Domnule Marin,
Ai deschis un serial 

despre FESTIVALUL 

pentru valorificarea 
-

pentru dreapta cinstire a 
unora care nu mai sunt. 

ac unele 

lansasem în cercetare 
(avem multe articole 

(în 12 iunie 1972, doctorat).

organizatoric.
Cei mai buni prieteni ai mei de atunci erau 

-l luai la într

-
s-

produs 1 milion de litri, dintre care numai la Vaslui am 
vândut 3 milioane de litri" (de B.B.H).

cam rablagit. Nu s-

c) Nu-

de fa

Priet
25 august 2010

(Meridianul, an XII, nr. 34, joi, 26 august 2010)
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la Comitetul de 

eram doar eu, 
cu 

- 4 -

Nae Roman, 
Nicolae Stroe, 

Vova -au cam dat cu 
-am 

nevoie de confirmarea vicelui Petrea Didilescu la ceea 
ce spuneam sau indicam eu.

George Stoian - era un om de linia I, 
asumându-

argumentare, nu prea iubitor de licori tari dar 

ESTE !

Festivalul umorului “Constant

n- -am singur din 
Vaslui, l-
de cochetat

lumea s- -au

bani de tren,  iar  
organizatorii au 
ajuns pe timp de 

milogu- –

acestea toate, dar 

spectacolului de 
umor din acolada 
interesului 

Dar publicul? A 
-

-

una-

În momentele sale jubiliare, Festivalul acesta 

-ar dori

-

cum a pornit Festivalul –
istorie -

-

eu! Da, 

-
-

mentele începutului da-
–

– mai 
este nevoie de o contri-

într-un moment 
anive
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oooooo
Într- -

anului 1970), m- -un
apartament la parterul unui bloc de pe strada Donici) 

Comitet

vând 
din când în când astfel de întâlniri, care deseori se 

chiar cu aceste cuvinte: „Bre, nea George (era un fel al 
lui de a mi se a

noi din anonimat”. I-

anvergu
-am propus atunci ca, pentru 

-ar fi o idee 
– am zis eu. Atunci, îmi 

amintesc bine, amicul 
meu Didilescu a rostit 

artistul de comedie 

acesta se fac 90 de 
,

-l
cinstim în vreun fel. 

- -trei 

M-

discutase cu cineva, poate chiar cu colegii de serviciu 

de 

-
mi-a sunat teribil de bine propunerea lui. Am fost 

tiam multe despre 

decizia mea. Ceva 
-mi suna 

deplin. Lipsea ceva. 
-

am avut momentul de 
-

Festivalul! 

din ce în ce mai 
mult. I-

un spectacol complex, cu 

-a
conturat atunci ceva, era 

multe locuri nu se lega, 
materialul era incongruent 

avea 

expresiv. Seara s-a

Gh. Chiriac - 1972

N. Claudiu - 1972

Eugen Taru - 1972
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tie ca 

-
-a cerut, 

entuziasm. I-am predat hârtiile, disc

la partid s-a aprobat (primul-secretar de atunci al 

Festivalul de umor.
Dar nu m-am gândit atunci nici

oooooo

s-a desf -

i se întâmpla, iar vasluienii încercau o mândrie
-se pentru prima 

împrumutat. Am zis „

Vaslui”

ul” –

–
toate cu un entuziasm pe care mi-l alimentau tinere
mea de-

-au
rul „V.I. 

-

al meu).

ereu 
câte ceva, „ne-am mutat” la 

superioare, dominând o 

Au fost

-un an, pe la zece seara, juriul a 

s-

entuz
teatru Valentin Silvestru, maestrul, magisterul 

-

lte ori 
nu-

re se luptau la premii cu 
-

-
-

Palade, renumitul Dan Puric, care era în vremea aceea 

ar
care a cucerit Trofeul Festivalului cu interpretarea 

C-tin Cazacu - 1972
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15 –

pentru întrecerea de la Vaslui. Uneori, concursul 

-
erau un 

inimaginabil triumf, spectacolele-colaj care le marcau 
erau regaluri artistico-

-
4 ani în plus!

oooooo
Festivalul umorului de la Vaslui a început ca o 

continuat prin a deveni un reper, o stare de spirit. 

-au sporit 

unele având chiar premiera la Vaslui, de turnee ale 

Festivalul de la Vaslui
–

-or mai fi prin 

le-a atras de- ut în 

s-o amintim mai întâi chiar pe doamna Virginia 

Au fost apoi, cum ziceam, Valentin Silvestru, Tamara 
Buciuceanu – silescu, 

-

-portretist 
-Popa's, Tudor Popescu, Rodica Tott, 

Eugen Simion, Mircea Radu Iacoban, Dumitru 

-
lui în care 

-a re-descoperit, pentru 

unea la 

-i

-a creat o 

care va opri mereu în timpul celor ce vor veni un trecut 

asta nu-

la 40 de ani, o carte de mare succes. Ar fi fost, desigur, 
oglinda în care Vasluiul s-

-
-au stabilit una dintre cele 

Marin - – de a 

important pentru istorie."   
                                       GEORGE  STOIAN, e-mail, 

2 septembrie 2010

(Din cartea

Vaslui -40- -album, 
3-22)
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ISTORIE CULTURA
– Israel 

 

PROBLEMA AVANGARDELOR 
 

la 
începutul secolului XX (1918-1930) am deschide, ne 

Vom întâlni mereu numele unor 

Tristan Tzara, Marcel Ianco, 
Gherasim Luca, Benjamin 
Fondane, Victor Brauner, M.H. 
Maxy, Jules Perahim, Paul 

Arthur Segal, Brunea Fox etc, 

inova

dogmelor care sufocau sufletele. 

revistelor Contimporanul, 
Integral, Unu. Avangarda s-a

a marcat deschiderea spre o 

Belgia, Olanda. Avangardele produc scandaluri, 
polemici, erau detestate de unii, 

desenând u
conduce omenirea spre noi culmi estetice, spirituale.

i '70 

postmodernismului 

aminti aici.
Marcel Ianco (1895-

1984) - Ianco era pictor 
avangardist, fondator al 

Tristan Tzara. A fost arhitect, 

arhitecturale, cubiste. Scrie la 

sud de Haifa. Un muzeu 

Marcel Ianco.
Isac Peltz (1899-1980) 

-

într-

jurnalist apreciat. 
Jules Perahim (1914-2008) - Scenograf, pictor, 

Goga - Cuza duce 
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-evrei. Evreii sunt 

legio

în pogrom, 

de-

mondial. Benjamin Fondane este activ la Paris unde se 

context
(1915-1994) a fost mezinul unui cuplu de evrei 
moldoveni pe nume Herscovici. A devenit membru al 

co-

194
1961. Stabilindu-

desene în creion. Desenele lui sunt fie suprarealiste, cu 

un muzeu „Ianco-Dada” la Ein-

celor 

u sunt cercetate, iar 
prezervarea tezaurului cultural trece în mâna unor 
persoane private.

complete ale lui Tristan Tzara sunt proprietatea editurii 
Flammarion, alte scrieri sunt sub controlul editurii 
Gallimard. Luca este exploatat de firma „José Corti”, in 

i. Tablourile lui Perahim 

a

1997 - Apare societatea de studii Benjamine 
Fondane (fondatori: Monique Jutrin, Eric Freedman, 
Claire Gruson, Isidore Zultak). Editura Vinea - România-

pe Tzara, Luca
Ianco. Paul Celan este studiat la Universitatea din Berlin 
în mod curent. Edituri ca Polirom, Tracus Arte, 

lucrari diverse. Profesorul Ion Pop, Ge

cartea
volum cu numele 75HP. La Editura Tracus Arte mai 

marele fenomen avangardist pornit în România.

-

teritoriu regretabil, monstruos de neglijat. Invit cititorii 
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ISTORI
Avram D. TUDOSIE –

 
  

 

-am transferat la 

Capii er

-8 elevi, 
–

–
Temistocle Di

-

-a, conducerea I.A.S. 
-

Eminescu”, din cadrul Casei

cenaclului literar.
- i

Cei 50-
-au retras încet, încet, din 

celebrul cenaclu.

fiu de mare matematecian, care a cules mii de aplauze 
are, când a recitat poezia ,,Noi, 

cei din clasa a 7 a B”.

mai ales Ion Istrati, care a citit un fragment din 

mare scriitor Ion N. Oprea ne delecta cu lecturi 

Vasile Filip, directorul Radio-
Dionisie Vitcu, care a  ridicat sala în picioare  când a 
citit un poem satiric personal, închinat lui Bachus : 

rezumat din valoroasele sale volume ,,Umbre”, recent 
Prof.univ.dr. Ion Gugiuman, care a citit din 

-au citit 
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,,IMN LA BB. (Busuioaca de Bohotin)
B
S-

–
Ne aduce-n suflet cerul

Plânge-n versuri un paharnic.
Ca o Zee-n epitete

-n regrete

Monografia 
–

” am supus-
apreciere academicianului istoric Constantin C. 
Giurescu, acad.viticultor I.C. Teodorescu, acad.literat, 

-
mobilizatoare despre carte. Redau câteva frânturi, din 
unele din ele:

Alexandru Giugaru:

,,DE CE-

De ce-
De ce-

Îi 
- -

Nectarul vin superb spuma

-l tot plângea
Pe scripca-

A fost 
Dar nu mai este-

De ce-

Am scris aceste lucruri eu,

Din pace s-o conturbe.

-i cunosc,

Dar o -

-n teasc

Academicianul Constantin Ciopraga scrie:

Grandoarea celebrei 

din toate timpurile, care dau un farmec triumfal 

,,Vinul de Burgundia este eroic...
Parafrazându-

Prof.dr.ing.Avram D. Tudosie e un dirijor, un virtuoz 

ale artei.”

scrie:
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ui: vinul, 

Academicianul viticultor I.C.Teodorescu,
-o Ministerului 

Agriculturii, care s-

ca punându-le c

Într-

acad. Marin Preda
mari scriitori, ca

-

toamna anului 1977.
Vizita s- -

În încheiere a scris în Carte

d
–

un buchet de mari scriitori – în frunte cu Cornel 
–

steaua trandafirie ce ne duce într-o in
euforie.”  sau ,,B.B.H. este un vin eveniment ce induce 

-
creatori ai acestui cântec fluid.”

-a fost mirarea, când au auzit – la 
–

acum avem peste 1.000.  
-

cercet

Acad.prof. univ. Constantin C. Giurescu

,,Actualul Liceu Agricol dezvoltat din vechea 

odgoriei. 

Busuioaca de Bohotin-

.”

anecdotele celebre ale vinului” –

–
academicianul istoric Constantin C. Giurescu, 
acad.viticultor I.C.Teodorescu, acad. Constantin 

ie de referiri pozitive 
printr-

Teatrul ,,Victor Ion Popa”, prin cunoscutul 

reverie –
din 1974  la 

-

fragment din cele scrise d

-au oferit-o.
legere de aforisme, reflexii, 

– nu chiar 
ca ale du
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-
de sânge ,,pur 

-o. Este o Opera Magna 

care a optimizat

chiar mai departe...

-
inuri la fel de 

-
-mi 

Acad.prof. univ.dr. Valeriu D. Cotea, 

sediul la Paris), scrie:
,,Celebrul soi Busuioaca de Bohotin-

(BBH), a fost studi

î

-

*
*    *

materiale cu caracter literar, fie creat de domnia sa -
mai târziu din cel proveni

despre orice întâmplare, m

–
interpretat la TVR de Alexandru Giugaru. Un individ 

printr- – strânse în timp... 
-

– imitându-l pe Alexandru Giugaru, 
l

amplificare.

directorul Studioului Radio -

pentru Radio-

concursul cinecluburilor, de la Praga.

Buciuceanu, ba chiar de marele comic român, Puiu 

,,Love Stori pe magazie”.
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– i

MALTA, insula mierii 
 

-un moment 

mare ca pe un 
dimprejur?

sub soarele torid. 

M-
-

de 2 ore aterizezi într-

ale peisajului locului. În ariditatea 
deloc încurajatoare a primei 

Surpriza vine peste 

propriu-
imagine de neuitat: ziduri de o 

ce domina apa sau
Malta. mai mult ca oriunde?!
Malta reprezint un arhipelag alc tuit din ase insule, 
situat la circa 90 km sud de Insula Sicilia i la 290 km de 

rmul nordic al Africii. n centrul M rii 
Mediterane, arhipelagul maltez îmbin frumuse ea 
natural cu circa 7.000 de ani de istorie. Malta ofer
vizitatorilor plaje cu nisip ro u, golfuri stâncoase, pe teri 
subacvatice, lagune cu ap azurie i un climat minunat, 
care se îmbin perfect cu temple megalitice (vechi 
structuri din piatr -2.500 î.e.n.), 
închisori subterane vechi, capele s pate în stânc , palate 
baroce, fort re e, catedrale renascentiste i cet i
medievale. Insulele malteze au fost descrise, pe drept 
cuvânt, ca fiind un adev rat muzeu în aer liber. Cei care 

-

cu o autoritate crescând  pâna în secolul al XIII lea.

În cap

-

bastioane. In periplul meu am mai întâlnit “Palatul 

UNESCO, statut oferit în 1880.
Distrac ia nu lipseste, Malta fiind un paradis 

pentru iubitorii de scufund ri i
alte sporturi acvatice, dar i
pentru cei care doresc s i
petreac timpul în parcuri de 
distrac ie tematice, la shopping, 
ori în pub-urile de pe malul m rii.

Mdina, vechea capital a
insulei Malta, care e considerat a
fi una dintre cele mai frumoase 
cet i medievale din Europa, 
înconjurat cu ziduri, locul 
preferat de locuit al familiilor 

nobile malteze, m-
str zi înguste i erpuite, pres rate cu biserici i palate. 
Catedrala închinat
fa în stil baroc, este unul dintre principalele obiective 
ale acestei plimb ri. Aici a locuit  Sfântul Apostol Pavel, 
dup

pete de culoare în 

tot pasul.

-

vizitate. Ultima are doar 4 locuitori dar este o atrac
fiind filmat „Contele de Monte Cristo”.

care o recomand cu drag!
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

(II) 
 

-

P. Ursache în 
folcloristicii, 
sensul romantismului folcloristic la care ne referim noi 

Plasarea apogeului curentului romantic în 

sau gimnazii a dus la 

decât în chestionare; Prin încurajarea muncii 

-ar isca o întrebare:

neatins 

mare merit, în special A. Lupescu. 

a nici Gorovei nu putea face mai mult. Era deci 

Momentul folcloric poate fi reprezentat nu 

momentului sunt A. a dintâi 
este a lui Pamfile apoi a lui Gorovei, clasamentul 

-

Despre desuetudinea acestui 

mijloacele tehnice permit înregistrarea melodiilor care 
sporesc atractivitatea folclorului literar. N-ar urma 

`60, ’70 când 
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lui I.
-

pân-acuma tot pe umerii lui...

satului” (18).

difuzat folclor , cea de a doua 

prin 

–
i G.T. Kirileanu, 

-Voronca, N.I.
C. -Codin, Al.

plus de valoare noii p
-

Scopul, integral realizat, era de a spori „tot 
minunatelor produceri ale 

de 

august 1908, înseamna în primul rând o chemare la 

cade pe p s” scria întemeietorul revistei, 

impute nimic inimile noastre” (19). 

n

, din 
diferite motive, nu poate îndeplini rolul reclamat de 

Pam
folcloristice din primele decenii ale  veacului nostru.

-se 
– dintre care unul 

i, Mihai 
Lupescu (director al Orfelinatului  din Zorleni), iar 

–

ION 
, ese alt titlu:

Vorbe bune despre revista 

acela” (M.
Lupescu), în 1910, lui G.T. Kirileanu intrepret al 

lansat în 

colabora

Kirileanu, 
prieteni de-

a noului 
periodic. Spre a limita comentariile reproducem 
acceptul prin sine g a lui G.T. Kirileanu la 

ra printre 

- -Dechemvre 

-l pune în fruntea revistei, 
-

sînt a-l Dv. cu totul devotat, G.T.Kirileanu” (20). 

-l pe Kirileanu la vederea 
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primulu -
graba a -am gândit la 
Baiazid Fulgerul iutele de condei
dea D- -a

-lui Butculescu i-
-
fulger

tipar!... Prea mare cinste mi-a venit prin întîmplarea 
ordinei alfabetice: nu merit cinstea de a fi întîiul. 

st – Dec. 1908” (21). 

–

Kirileanu – de altfel un reprezentant 
tipic al momentului folcloric – apare ca prim 

-

grupare. 

formarea tehnicii culege

ace

– bine 
analizate în teza de doctorat a lui P. Ursache – revista 

îndemn
per

literaturii poporului”, orilor mai ales 

Gorovei „a
abecedar modest cu sfaturi privitoare la munca 

„
unor 

obiceiuri ori glosare regionale”
depus  eforturi pentru dirijarea colaboratorilor o 

–
–

chestiunile legate de regularitatea apa
receptivitatea publicului 

de încordare chiar între „întemeietori” care dispar rând 
Gorovei, 

„editor”. „În  cursul anului IV nu s-

aveam cinci platnici” (24) –

editorului
dezinteres putea fi  atunci când pe baza unei 

-ar fi 
-a

i peste puterile lor 
-

–

documentare asigurându-

–
– M. Lupescu, omul care-

conse

momentului.
Cuvenitele note specifice 

- c

, Vaslui, 1998, edit. Cutia Pandorei, 
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Corneliu CARP –

 
 

sentiment 

ei au muncit ani buni, pentru promovarea culturii, 

doar mici probleme numai pentru unii, care nu simt în 

rumosului, scriu cu 

respect, în pag. 8, de Vineri, 18 martie 2017 a „Ziarului 

labilului 

-se” 

„doar pe anumite trasee, stabilite de gazde”,  începea o 

-

dania unui învins 

- -
liber sufletului într- a

dintotdeauna i-

într-o zi, printr-

-l numea: „Gorki balcanic”.

când auzi

mai apoi simplu fotograf ambulant pe drumurile 

ect pe 

Regimul burghez, venit la putere, 
considerându-
statului l- his la 

maestrului Sadoveanu l-

-

ului roman 
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-
caricaturist, Ion Sava. Masa î
omul de încredere al croitorului, de la restaurantul lui 

„Telecomul”. De cele mai multe ori prins în focul 

trecuse,  
-trei baterii 

l-
de poetul George Lesnea, îl descrie: „Întins pe canapea, 
într-

-o
–

-un

-au 

- -

spre libertate, le-

-

 
Nicolae GRIGORESCU –

Nicolae Grigorescu s- pe 15 mai 1838 în localitatea Pitaru 21 iulie 1907 la
Câmpina.

Este primul dintre fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion Andreescu tefan Luchian.

secolului al XX-
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Adrian GRAUENFELS – Israel

 Dragomir    
 

"He had a brilliant philosophical mind who
refused to publish a single page in his life" (Wikipedia)

Prea cunoscut, filosoful român
Alexandru Dragomir (1916-2002) a fost elevul
apreciat al marelui Martin Heidegger care îi admira
gândirea Cei doi
îndelung metafizica, în seminarele de
Heidegger în 1943 când Dragomir este obligat

seminarul din Freiburg pe care îl urmase,
spusele profesorului „Cu mare sârg

le". Provenea dintr-o familie de
intelectuali dobândise Dreptul, apoi
Litere Filosofie (1939). Era la

istorie, chimie
Din 41 devine elevul preferat al lui

Heidegger care preda de ani Filosofie, la Universitatea
din Freiburg. Seminarele sunt utile studentului care va
scrie o de doctorat sub îndrumarea lui Heidegger,
cu tema Spiritul la Hegel. Un alt personaj important
este Walter Biemel, elev la filosofie, un
an mai târziu Dragomir. Cei doi traduc cu
entuziasm o în 1929:
„Ce este metafizica?" Biemel devine
comentatorul editorul lui Heidegger pentru
faimoasele Gesamtausgabe (opere complete). În
schimb, Dragomir se pune pe gândit. Are o frenezie de
a totul, el simte temele universitare sunt
prea înguste în raport cu ce este de gândit. În 1979
scria: "Seara se frumos peste sufletul meu plin de

bucurie sunt atâtea probleme la care gândesc
care stau aici la îndemâna ca pomii, ca

florile". Gândirea este ca un vacarm din care trebuie
extragi proprile idei. Romanii foloseau o pereche de

cuvinte: Otium-Negotium, Otium este pauza,
când (Negotium)
Gândirea nu poate fi în lumea negocierii,
acolo ea este de cea ce faci. De
Gândirea în este

În 1976 Heidegger moare, exact anul în care
Dragomir iese la pensie de la firma Exportlemn. Postul
de gânditor vacant i se cuvine, cum întreba în
1983: „În realitatea eseistul idei,
logicianul profesorul De
gândit cine mai Dragomir de la
Heidegger „tehnica de gândire la marginea umilului".
Filosofia Lui Heidegger este la început pe
mirare, apoi evitând cauzele principiile el se

pe dintre a fi, miezul
vorbirii curente. Cu cât ceva ne este mai familiar cu
atât nu-l în este demn de a fi
gândit. Dragomir mirare pentru
lucrurile familiare pe care ne
Dragomir în acutul filosofice
trebuie la firea lucrului cercetat nu
ingeniozitatea interpretului. Dar scrisul îi este
lui Dragomir.

Într-o scrisoare lui Constantin Noica
citim: „Am pentru cei care scriu, sunt
eroi. Cum scrii când Femeile nasc,
noi concepem. Eu am în a prinde propriul
meu gând". Gabriel Liiceanu, un major al
lui Dragomir, austeritatea filosofului în
scris: „a fi un act de

ar fi putut minte tot ce gândea
omul asta nu ar fi scris nimic. El visa la o gândire

în scris în care ai
nevoie de cârja literelor. Tot Liiceanu ne
starea lucrurilor de Heidegger:
„În 1945, în lui Dragomir, la fel ca tuturor
intelectualilor români în începe o perioada
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stranie, în care cu într-o a
istoriei, reflexele de
dobîndite atunci, prea bine ce fel
de lume se Evident, nu mai exista nici un
drum de întoarcere Freiburg.

O scrisoare a lui Walter Biemel lui
Dragomir la 26 august 1946 din Belgia, de la Louvain,
ne o imagine cât se poate de a felului în care,
la un an plecarea lui Dragomir din Freiburg,
universul mirific din jurul lui Heidegger al

se pentru totdeauna. În
noaptea de 27 noiembrie 1944, Freiburgul este
bombardat de englezi distrus în de 80%.
Catedrala, veche de opt secole, printr-un fericit
concurs de Ultimul seminar, pe care
Heidegger îl începe în toamna lui 1944, dedicat lui
Leibniz, este întrerupt prin înrolarea profesorului în
Volkssturm - "armata poporului". Stranie este
scrisoarea lui Heidegger la începutul lui 1947
(s-a ciorna ei), pesemne în urma imboldului de
la Biemel în scrisoarea a
repetate Heidegger perfect de el,
interesîndu-se când când de soarta lui. Stranie,
pentru Dragomir, îi spune aici lui Heidegger

îi detalii), la o de doctorat despre
Platon care titlul "Despre dintre
privirea la Platon".

Ce poate face intelectualul aflat sub
i?

tohton i le 

"filosof clandestin": este cunoscut într-un cerc foarte 

filosofice se vor concretiza sau nu într-

hidrocentrala de la Bic

într- -ar fi propulsat într-
carie
parte din categoria spiritelor libere care ar trebui mai 

auditoriu restrâns (Gabriel Liiceanu, Sorin Vieru,
-Roman 

"Socrate - Înfruntarea filozofiei cu cetatea", "Despre 

-a

unei reconstituiri
anul 2002.

i Caietele timpului".

- Melancolie
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Dumitru GHERGHINA – Craiova

 
 

– – 
 

Alexandru Piru, 

–
decedat la 06. XI.1993 în 

admirator al genialului G. 

din cele mai vech

Indubitabil, Al. Piru 

temeinic exhaustiv. Parcurgând paginile întinsei sale 

române, de la Neagoe Basarab, la Paul Anghel, de la 
Dimitrie Cantemir, la Mircea Zaciu, de la Vasile 
Cârlova, la Marin Sorescu, de la Costache Negruzzi, la 
Liviu Rebreanu, de la Nicolae Filimon, la Marin Preda. 

de materii literar – morale, oscilân
un teren de 

adesea de o atroce exactitate” (Gh. Grigurcu).
-

opere fundamentale: L (1961), 
(1964), Panorama 

deceniului literar românesc 1940-1950 (1968), Poezia 
-1975 (2 vol. 1975), 

prezent

(1967), lui 
(1971), Costache Negruzzi (1966), Liviu 

Rebreanu (1965), Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu,
Varia”

(vol. I în 1972, vol. II în 1973, la editura Eminescu,

tilul sobru, cu inflexiuni 

S-

Pentru mine,
care i-

de primul examen pe care l-
Al. Piru, în anul III de facultate. Tema pe care ne-a
propus-o, ca s-

Personajul feminin în teatrul lui 
I.L.Caragiale”. M- a fost 

c -

teatru ale lui Caragiale.

din Craiova, cel 
de-al doilea examen 

Eugen 
Lovinescu – critic literar”. A prelevat capacitatea mea 
de a dialoga cu Domnia-sa, despre criticul care a 

” în jurul cenaclului 
„
sa de încurajare a romanului psihologic prozei 
obiective, a poeziei noi citadinismului,
a justificat-o teoretic prin „legea sincronismului”,
aceasta având un suport în teoria lui G. Tarde. Cu alte 
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împrumute formele cele mai moderne ale Europei 
occidentale (Ex occidente lux, este deviza sa), ceea ce 

).
Critica pe care a profesat-o E. Lovinescu – una 

de tip maiorescian –
primul rând prin aplicarea metodei impresioniste 

„excurs sentimental de-a lungul unei opere”. Nu în 
ultimul rând am discutat cu reputatul meu partener de 
dialog despre una dintre teoriile de mare ecou datorate 

estetice”.

„C – Ion, inclus în 
„Istoria literaturii române contemporane”, care 

–
, cu care, de 

m

Universitatea Craiova.
La 

u fost colegi care 

afla în pericol la , unde profesorul 
-

intele 
nostru prof. dr. docent Al. Piru, din nou, cu marea sa 

-

-am cunoscut 

-
pe care i-
asemen -

mentor a acceptat în 1972, când 
-

-
anume, „ ”.

într- -a deplasat la facultate, din 

revista Ramuri

„C.I. Parhon”. În sesiunea din iunie 1972, 

brio, examenul de stat. N- -
-am lipsit de 

la nici o manifestare cu caracter cultural sau literar al 

Se cuvin laude conducerii i de Litere
din cadrul care a dat numele 
lui Al. Piru , recunoscând în 
acest mod, meritele incontestabile ale ilustrului profesor 

Cetatea Banilor.
Pentru tot ce ne-

Omului între 
oameni, modelului nostru luminos de travaliu literar, 

-a
-
Istoria literaturii 

exemplu modelator. Tratatele, monografiile, studiile sale 
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cate antum sau 

„Le style c'est 
l'homme même”.

Piru la Istoria literaturii române. Compendiu -

ovinescu, 

trecut, cum ai asista la acordarea unui pian. 
Deschizi apoi Istoria literaturii române de G. 

transmite din cer, prin întrea

-

Când se întâlnea cu D.V. Marin, 
profesorul îl întreba: „Vorbim cu studentul sau cu
doctorandul?”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cel mai mult sunt cele care 

care vine de la un gânditor 
remarcabil este o corabie a 

Theodore Parker 

Gabriel CUCINSCHI - Vara



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 142 

 

–  
 

 

 
Alexandru Osvald 

Teodoreanu, cu 
pseodonimul scriitoricesc 

-
Dorohoi, la 30 iulie 1894. 
S-

cu cât timpul 
imperturbabil trece mai 
mult, cu atât amintirea lui 

cu inefabilul spirit 
românesc, cel care face „haz de necaz”, alungând 
„
„

-i

„Aproape pretudindeni se 

La 

umoristul e moralist. Moralist e Al. O.Teodoreanu!”
inescu în monumentala sa 

-i dedice scriitorului Al.O. 
Teodoreanu, nu m

Pantagruel”
epigramatice „Strofe cu pelin de mai contra Iorga 
Neculai” -

“Al.O.Teodoreanu s-a dedicat cu ardoare, aci în serios 

luminat, scriind cronice gastronomice în care decide 

cozonacului –
– –

–”.

“o privire” 

1919 –
mare, cu 3 ani, a scriitorului Ionel Teodoreanu, Al.O. 

decorat cu “Steaua României”, când, în 1919, a început 

interbelice: 

le, Universul literar, în care este 

Hronicul

1930 acesta a fost republicat în cea de a 2-

„Strofe cu 
pelin de mai pentru / contra Iorga Neculai” 

de câne” Bercu Leibovici”, c
basmul dramatizat „Rodia de aur”, 

-
-un singur 

„Caiet”.
Toate ace -

faima boemiei sale nonconformiste în Dulcele Târg al 

e
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„alintatul”

însetat, doar „
deseori: „ - -i bestie, 

provocatoarele sale „dueluri literare”, „ -n
„încinse”

amicul sonetist, de peste drum de „
Codreanu.  

-

Lumea Magazin.

regimului sovieto-

„vizorul” „dulcele Târg”, 
„ -i

incisivelor sale epigrame la adresa guvernului Petru 

anturajului prietenesc de la „
cafenele din capital „
epigramatice” destinate... „

în 1960,

„pentru uneltire împotriva ordinei 
sociale”, 
intelectualilor Noica – Pillat.

„
-

La schimbarea „opticii pro-sovietice”, în 1963, 

-a „beneficiat” decât un an, deoarece la 17 

la cele v

-
umoristic: „

Au trecut de atunci 53 de ani!
-

-
„Poezii”.

- ostum 
intitulat „Gastronomice” „Inter pocula”, iar 
în 1977 volumul postum „De re culinaria”.

- i-
„

amintire„, ce au fost cuprinse în volumele: „Epigrame 
” „ ” (2003). 

volumul „ ”, -lansare a avut 
loc la „Bolta rece”

„Bolta rece”, la locul 
„
subliniem  momentul laudativ al dezvelirii, la 21 iunie 

„ ”
„vigilente”

„ ”
„spirit 

” -
propriile „ ”,
la cea de... „ -a

Avut- -au pus statuie-
”

-a încheiat 
apoteozant în hrubele „ ”,

„spumosului 
”

„

- -n
Cotnar.”

„Teodorenii”, 
„Gh. Asachi”

din ce în ce mai numeros, dornic de a rememora pe 

„ ”

-i cinstim opera-i nemuritoare, ciocnind 
întru sfânta sa omagie
deoarece: „Ca vinul de Cotnar/ Nu-i altul mai cu har,/ 

- !”

 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 3 (11), iulie - august - septembrie 2017 144 

 

 
  

Din drumu
-acum departe

-
Trimit spre voi doar gândurile mele.

-acolo-n crama Bolta Rece,

Ai pus de-o sindr

Unele bune, alte „deocheate”,
Vorbind  de cele multe întâmplate:

- statuie!

-o poate-ntrece, 
la Bolta Rece

Voi deveni, astfel..., „

„la datorie”
-

-

-n scrum
Mi-e dor, prieteni, de-un

„duelez”
Cu amicul sonetist de peste drum.

Ne-o prinde „lupta” pân`-

-
Ne-om scoate chiar... „ -arama...de pe fa

-
- -

-

- -
-i pune la- ncercare

La lupta-aceasta, „care contra care”,

-
-

-i obiceiul,
-

Bun apetit spre-aceast „
De nu-

-

De s-o încinge atmosfera tare
-s cam dure în taifas,

-i bagi, cucoane-

L
-le, coane, câte-

Cu mult...

Lui  Eugen, cu rime elevate,
-

-ntr-un... rondel,
De- „buhul” prin Cetate!

Unii se „

-

În rime noi, tot ridicând paharul,
Iar de- - t amarul

-

C- -i  bun stomatolog,
Dar, spre- -un bun epigramist,

Asupra acestui fapt eu chiar insist,
-i las z

minte,

-a berbeleacul
-

C-
- capul! 

-mi merge faima c- fante
-

hectarul,
-mi, deci,...

Închei, cucoane, umilu-
- -acum sunt... statuar

ar,
- -a mea statuie..., 

               

pentru conformitate, Mihai Caba
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Gheorghe N. VASILACHE –
  

 

tat 

Gramatica limbii române mbii române,
2010, - 2015 (Florin 

limbii române -

cele trei variante oferit
la finalul testului.

Testul 1 

ânghie; 2. 
sosie; 3. inox; 4. (noi) pla a a

av, 2.taxi,
3.penurie, 4.precaut, 5.trimi -l, 6.adu-mi-l. Sunt corect 
acce

-a-fe-
2.co-a-gu-la-re;  3.la-it-mo-tiv; 4. pau-per-ta-te;   5. in-
au-gu-ra-re; 6. rea-li-ta- te corect în 

-fug; 2. 
tran- -sli- -dlea; 5. mij-loc; 6. ex-or-bi-

treilea. 
-voie, 

2. cerul-gurii, 3. drum-de-fier, 4. cale- -
ajutorare,  6.vice-prim-ministru. Sunt corect scrise cu 
crat

-sens, 2. 
- -de-

post-liceale, 5.director-general, 6.vagon-restaurant. Sunt

-stop; 3. societate non-profit; 

4. promovarea non- 5. ex-ministru; 6. micro-
organisme. Sunt corect scrise: a) toate; b) 3, 4, 6; c) 1, 2, 
5.                                                                                             

8. C

eludare/ elidare; 4. cazual / cauzal; inapt/inept; 5. 
- îndemn; 

onale. Constituie 

2, 3, 5. 

necesare; 4.poteci care nu pot fi accesibile oricui; 5. o 

11. Care dintre cuvintele subliniate în 

1.Familia lui descinge din rude 

-a acreditat pe noul 
investitor cu milioane de euro. a) primele trei;  b) al 
patr

ajuns la finalitate. 2. Proiectele mele au ajuns la final. 3. 
Tratamentul  oferit de gazde a fost foarte simplist. 4. 
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numai al

- -
du-

face!. Sunt corecte formele: a) 1, 4
2.

dar 

corecte din punct de vedere gramatical: a) 1, 3, 5; b)  1, 
4, 6; c) 2, 3, 6.

de înlocuire a 

-au uimit. 3. 
M-

doilea.
18. Fie variantele: 1) S-

Sunt corecte: a) 

celor orale. Sunt corec

a) toate; b) 2, 3, 6; c) 1, 4, 5.

care am citit-
-

-o de la bi

care dintre ele este folosit corect pronumele care? : a) 2 

-

la tine, am
din cauza celor care l-
corecte din punct de vedere gramatical:  a) toate; b) 

celei de- -am 

-mi-
lui Greuceanu. Sunt corecte, din punct de vedere 

director al companiei, am decis acordarea unui spor 
sa

-
4. L-
5.L-am considerat colaborator apropiat. Sunt  formulate 

-l pedepsesc 
-

-a întocmit un program de lucru riguros.3. 

bine. 4)În ceea ce privesc  noile decizii guvernamentale, 

trece, altul vine -l urma…; 2.Vom 
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prima, a 

-

lucru cu conducerea ministerului. 3. Nu mai pot fi 
-

lea.

- -o
prioritate la trecerea de 

patrulea; c.numai al treilea.

clasa-

la timp.  Sunt corecte: a. numai primul; b. numai al 

Sunt corect
ultimul. 

Sunt corecte: a. primul, al

3. Oricare dintre elevi se poate înscrie la concurs. 4.  

-
-a scumpit foarte mult în ultima 

-s cu caietele 

mpatie. 3. Trimiterea, fie chiar 

s-

medicilor, i s- ul de 

e în mediul privat. 3. A 

televizor nou. Sunt formulate corect: a) toate; b) numai 

mul

angajatele firmei. 5. Salonul de noi-

-
Ionel nu s- -astâm-

-

-
sfii a-i spune totul.

îmi trimite nicio veste.; b. Ne vom întâlni la orele 19.; c. 
Ne vom întâlni la ora 19.

-
mare.; b.Nu mi-

-

-
talentu

-
asupra deciziei.; b.Transmite- -

-

o foaie de hârtie.
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-

- -

 
1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c,  8c, 9a, 10b, 11c, 12a, 13c, 14a, 15a, 16b, 17c, 18b, 19a, 20b, 21b, 22c, 23b, 24a, 
25c, 26c, 27a, 28b, 29b, 30c, 31b, 32c, 33a, 34b, 35c, 36a, 37c, 38b, 39c, 40a, 41c, 42b, 43c, 44a, 45c, 46b, 
47a, 48a, 49b, 50a.

 Comentarii 

ca în:
a-u-tumnal, co-abitare, impi-eta, pi-a re-alitate, 
îns -ilare etc., fie un diftong ca în: aug-mentativ, 
coa- ie-gat, pia-nissimo, rea-zem, !v -tare. În 

-ul.

4. În cazul în care consoana l

Co-dl s-
li- j-loc.   

este explicabil atât prin aspectul neologic al acestui 
prefix, motiv pentru utilizator de a-l separa de baza mai 

26. Pronumele care, în ipostaza de conector al 
unei  relat
tipul drept care
scop ca în: 
chemat un taxi pentru a  acestui 

EX-ului, 

loc a cuvântului preluat din limba 

târziu, logisme (DAN),

n ciuda unor opinii exprimate în lumea 

38. În cazul unei subordonate completive 
directe, conectorul poate fi folosit în mod corect  

a . Vari-

al XIX- l, nu mai 
,

utili-
pentru

ri din 
Ghid 

de ortografie
testului.    
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–
–

 
• Moldova nu

Deja populara 
emisiune de pe TVR 2 

– sau 
mi se pare mie – deosebire 
între resursele informative 

Transilvania, Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea s- ivi, 

-au înregistrat evenimente 

la 199 de ani”.
• Tot de la mass-media 

*arhipeleagul Malvine/Falklands. Nu a vorbit oricine, ci 

-i fi fost mai aproape 
meleagul nostru?

• Primesc, pe mesageria 

- eu. 

-

• Ca guvizii? Citesc un text despre serbarea lui 

cuvântul avizi
ovizi. A devenit celeb

guvizi...

•
-

Kitsch-ului -a

-
ne 

• Pironul moldovenesc. 

„[pi feisbuc]”. Nu pot trece peste închiderea vocalei 

peronul pironul pe care-l bate tâmplarul”.
• Florica 

Dimitrescu (n. 4 apr. 1928), autoarea unui ciclu de 
te recente, a fost invitata 

excelentelor emisiuni realizate de Marina Dumitrescu la 
Radio-România Cultural. Pe 1 mai am ascultat-o pe 

chestiuni  pe care le adun aici: • „Constant Maneca –
mort prin an –,

neologisme. Acum, Florin Marcu, cu 3-4 cuvinte noi, 

macaroana
macaroane din secolul XIX; rozmarinul la fel, când 
atestarea lui e din secolul XVI”. (Notele noastre: 1. 
MDA- macaroana
1703, iar rozmarinul, din 1712; 2. Constant Maneca, 

pertinent, în vreme ce Florin Marcu este ignorat de 
rul de 

neologisme” din1960 îl are ca prim autor, urmat de 

- ajutoare. I-am 
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

PIOTR LUCINSKI - PROSOVIETICUL  
DE TIP NOU 

Petru Lucinschi s-a
27 ianuarie 1940,

în satul chi (azi 
-

studiile la Facultatea de 

Moldova, pe care a absolvit-
o în 1962. Este membru al 

din 
(Moscova ut titlul 

1977).
În perioada 1971-1976, este secretar al 

ui Politic 
al Partidului Comunist din Moldova. El era pe atunci 
singurul basarabean din conducerea Partidului 

.

1993 este ales 
va de 

legislatura a XII-a, fiind reales la 29 martie 1994 ca 

legislatura a XIII- Vladimir Voronin i-a
conferit la 27 ianuarie 2005 ,,Ordinul Republicii”.

De la 15 ianuarie 1997 4 aprilie 2001
nte al Republicii Moldova.

Nume Proprii, Ed. Cartier, B., 2004.
Rare contraste am observat la omul acesta de o 

-
pe nas spre 

,
Frumuzachi, cel care a deschis televiziunea Catalan, 

-au dus la 
închisoare. Cine i-

-a

,,-

s-
,,- Despre lim

-i voi 

,,- a, noi 

-a tot 

-am tot întrebat 
cum de l-
adjunctul lui Gorbaciov, am realizat cât a fost de sprijinit, 

-a pierdut un mare patriot, 

Partidul Ecologist, în frunte cu prof. dr. acad. Ioan Dediu 

rusofonii au blocat orice val pro- -i pe 
moldovenii care au tot crezut în revenirea comunismului, 

definitiv colosului Rus, azi intrându-
-am întrebat pe Mircea Snegur 

-

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

din
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

GRUPUL NATIV – CULTURAL –  
–  

(X) 
 

serialul 
nostru despre grupul social-cultural-
Podu Turcului –

pe aproximativ 7200 km.p., r

:

Spulber – Murgoci prof

ajuns u
profesorul de chimie Mircea Varvara  a ajuns 

prof. Dr. Dumitru V.Marin ajuns cel mai mare jurnalist 
vasluian din toate timpurile, dr. Valentin Moraru, 

prof.univ.Dr. Gheorghe Popa întemeietorul geochimiei, 

autoarea unor volume etnografice unice, ing. Nicolae 

acest grup de departe printre stelele cele mai 
Prima 

, 2014), 
dintre car

comp

opa), 
„eu n-

dumneata, 
domnule D.V.Marin, n- -un

T.Galan:„facem..”
cestui 

au conceput opere pe care posteritatea le 
va aprecia. În Coloana Infinitului românesc opera lor 
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ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

ANTICOMUNISMUL  – TECUCI – ROMÂNIA 
 

Î

-un stat 

a acestuia. Î

împotriva importului de 

Hitler nu se putea împotrivi la 

Hitler ori Stalin, torii 

-ar 

împotriva acestora a generat 
prea multe tragedii locale în 

vreun efect în rândul 

ultimele alegeri, poate pentru 

definitiv neauzit:„ Jane, (Jan Mocanu,aproape 85 de 
ani, ginerele lui Vasile Cernat, cel din povestea –
document) spune-mi ce-

”
– esti eu, chiar multe, dar 

rai au telefoane, tablete, 
vorbesc de dragoste din clasele mici! Ni

–

luat?
– N-a mai luat nimeni ca el, cre-

-au înscris la colectiv, au 
-

ce pe socru-

-l scape de la moarte. Cu 
toate astea n-a omorât pe 

- ra 
armament.

–
–

era frate cu românul obidit. 
Cam la fel a zâmbit Alexandru 
Chiriac, azi recunoscut ca 
disident.

–

greu a fost. Nu-

trebuie?

dreptate are omul acesta,

-l
pe acel ostracizat, oropsit, legat cu 

-ar fi 

Î

Vasile Cernat
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: 

– Caricaturist – Nicolae Viziteu
– Critic literar – prof. dr. Theodor Codreanu
– Eseist – dr. Valeriu Lupu

           – Theodor Pracsiu
– Istoric – Costin Clit

       – dr.
– Arheolog : Dr. Vicu Merlan
– Istoric local – Dan Ravaru
– Jurnalist – prof. dr. Dumitru V. Marin
– Oenolog – acad. A. D. Tudosie
– Pictor – Dionisie Gradu 

Gheorghe Leteanu
– Politician – Dumitru Buzatu
– – Mihai Apostu

            Val Andreescu

   Daniela Oatu
            Gabriela Ana Balan
            

– Prozator – Ion Gheorghe Pricop
– Sculptor – Gheorghe Alupoaie

– Plagiator – Nicolae Ionescu
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Acum aproape 3 ani, când am h
-au 

-o realizare 

Dintotdeauna, zic.
- , -am intreprins, 

m-am bazat pe prietenii, 

-am 
-

- mosului profesor, ziarist 
-

cultu

-
-o

i

cultural românesc de pretutindeni. Ca în orice activitate de management cultural meritul pentru succese sau 

–

- rg Barth –
– – Geneva, de o prietenie care 

Alexandru Ionescu, Mihai Miron, „bombardierul” Mihai Batog- -ai 
ei 

tru –

MCR, s-

Dumitru V. MARIN
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: 

-
meridianele lumii, rezonând prin multiculturalitatea sa

împlinite!
:

MIHAI CABA –

ori pentru: continuitatea volumului, ca

:
VASILE LARCO –

MCR, este de o 

:
GEORG BARTH – Passau, Germania

mult.
– Sydney, Australia

: 
Daniela Straccamore (vezi în interiorl revistei)
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 TALENTE: 
  

La prima
românii de Tecuci în perioada 5 – 6 octombrie, premiul revistei 
Meridianul Cultural Românesc i-a fost oferit Alinei Breje

.

cale.

-
un cerc perfect.

un  sens de-

a dansa  cu pasiune pe  ritmul  unei muzici interioare,pe marginea  unui  abis.

-am pierdut.

vis imposibil.

a întelege ceea ce este inexprimabil prin cuvinte.

ceea ce ne aduce soarta pe care îl punem în ea.

d
Alina BREJE
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pentru DIASPORA: 
- avea acesta, 

inclusiv la alegeri?
-
- sau de la noi

- tru voi.
-

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

n - În jur de 359!
atitudini. Dar 

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

Prieteni: 
De aproape trei ani

a

i - - ortante.
V-

-
mai bune. Cine vrea e

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

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

Valeriu Lupu. Februarie 2015 -
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ile unor reviste defuzate pe internet (mail-
-

-

Tare vechi dar nou în contemporaneitate SUMARUL (COLABORATORII) primelor 11 numere ale M.C.R.
Dumitru V. MARIN

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

: MCR 3 (24)
Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); MCR 7-
8 (25); MCR 9 (46); MCR 11 (30)

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

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

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

Antonio Meola: MCR 10 (15)
Antonio Pascucci: MCR 6 (37)

; MCR 11 (35; 86)
Aristotel: MCR 9 (46)
Aura Dan: MCR 4 (30)
Aurel Baican: MCR 5 (99; 100); MCR 6 (94); MCR 7-8 (79); 
MCR 9 (90); MCR 10 (100); MCR 11 (77)
Aurel Popescu: MCR 7-8 (80); MCR 9 (88; 89); MCR 10 
(98); MCR 11 (84)
Aurelio Ciangola: MCR 11(24)
Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 3 (56); 
MCR 4 (22; 92); MCR 10 (49); MCR 11 (127)

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

-8 (65)
Bogdan Ulmu: MCR 1 (120); MCR 3 (91)
C.D. Zeletin: MCR 3 (40)
Calistrat Costin: MCR 1 (35); MCR 2 (26); MCR 4 (28); 
MCR 6 (46)
Camelia Nistor: MCR 11 (87)
Camelia Profirescu: MCR 4 (120)
Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 (85); 
MCR 10 (95)
Cassian Maria Spiridon: MCR 1 (54)

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

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

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

MCR 3 (114)
- Tataia: MCR 3 (57); MCR 11 (83; 85)

(56); MCR 11 (28)
Constantin Munteanu: MCR 11 (82)
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)
Constantin Toma: MCR 1 (82); MCR 2 (80); MCR 3 (128); 
MCR 5 (75); MCR 11 (66)
Corina Dimitriu: MCR 6 (47)
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Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37); MCR 10 (20);
MCR 11(27)
Corina Vasilache: MCR 5 (138)
Cornel Galben: MCR 1 (23); MCR 2 (88; 89); MCR 3 (68; 
121); MCR 4 (102); MCR 5 (27; 84); MCR 6 (15; 82); MCR 
7-8 (131; 138); MCR 9 (67; 132; 135); MCR 10 (10)
Cornel Udrea: MCR 3 (90)
Cornelia Ursu: MCR 1 (73); MCR 2 (64); MCR 4 (94); MCR 
5 (79); MCR 6 (73); MCR 9 (56); MCR 10 (47); MCR 11 
(47)
Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16)
Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76)
Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35); MCR 11 (135)
Corneliu Vasile: MCR 11 (61)

0 (28)
Cosmin Preda: MCR 1 (112); MCR 2 (121); MCR 3 (98); 
MCR 4 (40); MCR 5 (15; 123); MCR 6 (115); MCR 7-8 
(99); MCR 9 (30)

-8 (75; 79)
Costin Clit: MCR 1 (125); MCR 2 (132); MCR 3 (110); 
MCR 4 (131); MCR 7-8 (119); MCR 9 (118); MCR 11 (113)
Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44)
Cristina Mihai: MCR 1 (58)
Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24); MCR 11 (110)

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

-8 (73; 80); MCR 9 (88); MCR 
10 (94; 99); MCR 11 (77)
Dan Teodorescu: MCR 1 (55); MCR 2 (35; 51; 52); MCR
(25; 124); MCR 4 (43; 47); MCR 5 (15; 53; 141)
Dana Zetu: MCR 2 (146)
Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13)
Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64)
Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 (53); MCR 
7-8 (23); MCR 9 (41); MCR 10 (27)
Daniela Straccamore MCR 6 (32; 33); MCR 7-8 (16; 17); 
MCR 9 (25; 27); MCR 10 (13); MCR 11 (22, 26)
Daniela Toma: MCR 11 (31)
Denis Buican: MCR 10 (41)
Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 (67); 
MCR 7-8 (141); MCR 9 (54)

Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); MCR 3 
(58; 88); MCR 4 (99); MCR 5 (81); MCR 7-8 (75; 79; 81); 
MCR 9 (84); MCR 10 (91; 96); MCR 11 (93)
Dorin Cozan: MCR 1 (38); MCR 2 (27); MCR 5 (36) 
Dorin Pînzariu: MCR 2 (31)

Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62); MCR 10 (21); MCR 11 (37); 
MCR 11 (59)
Doru Melnic: MCR 4 (48)
Doru Tompea: MCR 1 (78)

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

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

Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
Emilian Marcu: MCR 1 (53)
Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99)
Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); MCR 4 
(47; 112); MCR 5 (15; 102); MCR 6 (99); MCR 7-8 (74); 
MCR 9 (89; 90); MCR 10 (93; 94); MCR 11 (41; 81; 85; 90)
Eugen Enciu: MCR 5 (42)
Eugen Verman: MCR 9 (109)
Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
Florentina Stanciu: MCR 2 (33)
Florin Buraga: MCR 4 (80)
Florin Haidamac: MCR 5 (59)
Florin Rotaru: MCR 4 (38)
Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
Francesco Troili: MCR 10 (14)
Gabriel Garcia Marquez: (57)
Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); MCR 4 
(26); MCR 6 (10; 32; 38; 43; 77); MCR 7-8 (29); MCR 9 
(33); MCR 10 (13; 16; 24; 71; 137); MCR 11 (32; 62; 102)
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MCR 2 (95); MCR 3 (27); 
MCR 4 (75)
Gabriela Cucinschi: MCR 2 (9; 59; 67); MCR 4 (38; 87; 94); 
MCR 5 (19; 44; 74; 80; 135); MCR 6 (9; 13; 80); MCR 7-8 
(8; 68; 104); MCR 9 (97)
Gela Enea: MCR 7-8 (27)
Georg Barth: MCR 6 (123)

-8 (51)
George Corbu: MCR 11 (38; 39)
George Echim: MCR 5 (41)
George Geafir: MCR 6 (74)
George Leteanu: MCR 1 (49; 53)
George Petrone: MCR 2 (70)
George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74)
George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 (100); 
MCR 7-8 (82)
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)
Georgeta Popovici Strat: MCR 3 (39)
Georgeta Resteman: MCR 1 (37); MCR 2 (32); MCR 3 (11; 
23); MCR 5 (51); MCR 6 (103); MCR 9 (47) 
Gheorghe Alupoaei: MCR 6 (30; 98; 119); MCR 7-8 (118)

(49; 111); MCR 5 (98); MCR 6 (94; 107); MCR 7-8 (73; 79; 
80; 102); MCR 9 (90; 98); MCR 10 (98); MCR 11 (80; 85; 
87)
Gheorghe Clapa: MCR 1 (138)

G : MCR 4 (86)
Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33)
Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 (88)
Gheorghe Sion: MCR 1 (57)
Gheorghe Vasilache: MCR 2 (42); MCR 5 (138); MCR 9 
(140); MCR 10 (139); MCR 11 (145)
Giacomo Martinelli: MCR 10 (16)
Girel Barbu: MCR 2 (76)
Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
Gregorio Costa: MCR 11(25)
Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
Grigore Moisil: MCR 5 (82)
Grigore Vieru: MCR 1 (57)
Gruia Novac: MCR 3 (102)
Hans Kelsen: MCR 6 (78)
Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 (88)
Heinrich Heine: MCR 2 (84)
Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28)
Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99)

Ioan Baban: MCR 1 (24; 48); MCR 2 (22); MCR 3 (7; 83); 
MCR 4 (25; 63); MCR 5 (21;32); MCR 6 (42); MCR 7-8 
(42)

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

MCR 4 (115); MCR 5 (16); MCR 
6 (101); MCR 9 (91; 92); MCR 11 (89; 95)
Ioan Maftei -
(92; 94); MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80)

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

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

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

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

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

Iordan Datcu: MCR 7-8 (130)
Irina Anghel: MCR 5 (142)
Iulia Toma: MCR 11 (34)
Jan Buchman: MCR 11 (85)
Julien Benda: MCR 6 (54)

iac: MCR 1 (123); MCR 2 (128); MCR 3 
(106); MCR 4 (127); MCR 5 (18; 128); MCR 6 (26); MCR 
7-8 (112); MCR 10 (121)

MCR 10 (26)
-8 (31)

Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25)
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R 7-8 (13; 49; 101); MCR 
9 (18; 24; 108)
Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31)

Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)

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

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

(40); MCR 7-8 (22; 105); MCR 
10 (42); MCR 11 (103; 104)
Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)

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

Madeleine Davidshon: MCR 2 (101)
; MCR 11 

(53)
Mapi: MCR 9 (26)
Marcel Proca: MCR 1 (132)
Maria Cozma: MCR 1 (69)
Maria Diana Popescu: MCR 1 (93); MCR 2 (90); MCR 3 
(74); MCR 4 (106); MCR 5 (95); MCR 6 (90); MCR 7-8 (70)
Marian Malciu: MCR 4 (49)
Marianeve Casciello: MCR 9 (28)
Marin Moscu: MCR 6 (51); MCR 7-8 (30); MCR 9 (38); 
MCR 10 (22)

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

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

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

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

93); MCR 3 (8; 61; 79); MCR 4 (8; 48; 108) MCR 5 (10; 
101); MCR 6 (68; 79; 94; 95; 97); MCR 7-8 (59; 76); MCR 9 
(86; 87); MCR 10 (31; 59; 88; 92; 94); MCR 11 (49; 75; 81; 
96)
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)
Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19)
Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40); MCR 11 (83)
Mihai Cosma: MCR 5 (99); MCR 11 (79)
Mihai Eminescu MCR 1 (31); MCR 4 (45; 47)
Mihai Haivas: MCR 2 (106); MCR 3 (86); MCR 4 (48; 49; 
114); MCR 6 (94); MCR 7-8 (73; 79); MCR 9 (89; 91; 91); 
MCR 10 (93; 94; 96); MCR 11 (77; 94)
Mihai Miron: MCR 9 (70)

7); MCR 4 (117); MCR 10 (63)
Mihai Stancu: MCR 9 (89); MCR 10 (94; 100)
Mimma Pascazio MCR 6 (33)
Mircea Albulescu: MCR 6 (30)
Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
Mircea Varvara: MCR 6 (134)

); 
MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 (127); MCR 10 
(130); MCR 11 (131)
Nadia Pascucci: MCR 9 (28)

MCR 11 (87)
-8 (52); 

MCR 10 (111)
CR 7-8 (39)

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

MCR 4 (123)
Nino Castroina: MCR 10 (15)
Noni Gagniuc: MCR 5 (100)

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

Peter Brook: MCR 5 (106)
Petre Isachi: MCR 5 (85)
Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79)

; MCR 11 (29)

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

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

MCR 5 (83); MCR 11 (57)

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

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

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

; MCR 11 (77; 78)

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

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

Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 4 (10; 
46); MCR 6 (14); MCR 9 (16)
Theodor Damian: MCR 5 (38)

-8 (15)

Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
Traian Abruda: MCR 10 (25)
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)

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

6 (45)
Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80)
Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84)
Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106)
Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51)
Vasile Ghica: MCR 7-8 (114)
Vasile Larco: MCR 1 (92;102); MCR 2 (29; 108); MCR 3 
(127); MCR 4 (48; 116); MCR 5 (13; 46; 74; 104); MCR 6 
(102); MCR 7-8 (32); MCR 9 (36; 88; 89); MCR 10 (19; 96; 
100); MCR 11 (78; 84; 87; 91; 105; 89)

-8 (73); MCR 9 (93); 
MCR 10 (97); MCR 11 (91)
Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36); MCR 11 (84)

Victor Corbut: MCR 2 (53)
Victor Hugo: MCR 5 (38)
Victor Munteanu: MCR 7-8 (21)

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

; MCR 11 (97)
Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34)
Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72)
William Wordsworth: MCR 6 (34)
Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 (55); MCR 
10 (92); MCR 11 (46)
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Reprezentarea de mai sus:

-

amintirea. 
D.V.M.
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (An III, nr. 3 (11)/ 2017)

- e -

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

-ne, oricând, altele.
Difuzare: 4 continente (Europa, A

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

Componente:

Particularitate:
Deschidere:

*
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN (Year III, no. 3 (11), 2017) 

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

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

Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 359 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)



Val ANDREESCU, , Dan 
ANGHELESCU, Aurel BAICAN, , Gabriela Ana BALAN,

tefan BOBOC, , Ion BOLOCAN, , Magdalena 
, Jan BUCHMAN, Constantin BUCOS, TI, Mihai 

Mihai CABA, , , Corneliu CARP,
, Valeriu CERCEL, , Aurelio CIANGOLA, Costin CLIT,

George CORBU, Mihai COSMA, Gregorio COSTA, Sorin COTLARCIUC, Monica 
, , , Vasile DARIE, Eugen 

DEUTSCH, Vasile DIACONU, Georgeta Paula DIMITRIU, , Any 
, , Petre Paul DUMITRIU, , Sandra De 

FELICE, Vasile FILIP, Dumitru GHERGHINA, Corina Matei GHERMAN, Adrian 
GRAUENFELS, Mihai HAIVAS, , , Alexandru IONESCU,

, Vasile LARCO, Valeriu LUPU, Elena MÂNDRU, Constantin 
, Dumitru V. MARIN, Vicu MERLAN, Alexandra MIHALACHE, Constantin 

MUNTEANU, , Camelia NISTOR, Luigi PAGANO, Aurel POPESCU,
Petronela Alexa PRISECARU, Constantin PROFIR, , Dorel SCHOR,

, Maurizio SORRENTINO, George STOIAN, Dorina STOICA,
Daniela STRACCAMORE, , Zoltan TERNER, Mihai Constantin 
TICU, Ben TOD , Constantin TOMA, Daniela TOMA, Avram D. TUDOSIE, Vasile 

, , Cornelia URSU, Vasile VAJOGA, ,
Gheorghe N. VASILACHE, Corneliu VASILE, Rodi VINAU, Nicolae VIZITEU, Ioan 
ZAHARIA

Art director:
diu: Str. Frunzelor, Nr. 2, Vaslui

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

 

 
Fiecare ia. 



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

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

100.000 de cuvinte pentru inima și sufletul dumneavoastră !
CITIŢI

MEDITAȚI
DIFUZAŢI
SCRIEŢI

VASLUI - ROMÂNIA


