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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
101 VASLUIENI PENTRU 100 DE ANI!

De ce 101?

dintre cei mai  reprezentativi, activi, deci 

,
ademician… de fapt al 

Constantin Toma, C.D. Zeletin, Avram D. 

D.V. M
Chiriac, Mircea Ciubotaru, Nicolae 

Lucian Valeriu Lefter, Valeriu Lupu, 
Elena Monu, Pavel Toma (…), cu 

a
Marilena Hobincu, Oltea Gramaticu, 

Costin Clit, Th. Pracsiu, Dan Ravaru, 

Mihai Apostu, Daniela Oatu, prozatori de 
rghe Pricop, 

(Valerian Hriscu), Berezeni (Toader 

Cristian Modoranu (Vaslui), 
parlamentari, primari, pictori, 

oprim…!
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1. MUNCITORII  DE AICI, de la 

care aici s-

mari („gemini” la Vaslui, Th. Codreanu, 

contributori la progresul locurilor: 
Chiriac, Th. 

Pracsiu, Gabriela Ana Balan, Costin Clit, 
Valeriu Lupu, Vicu Merlan, Avram D. 

MUNCIND AICI este meritul cu 

-
muncit aic

-avem!? 

biolog- -
Vaslui) dus mult prea departe, inclusiv la 
Polul Sud, poate se mai întorcea pe aici, 

nii nici n-au mai recunoscut 
-au ivit pe lume aici (mdeh, nobili!). 

Dintr-un snobism nejustificat… îi tot 
amintim pentru Vaslui, dar ei n-

-au af
-

-

asemenea oameni!
ONVALORILOR?

Ar fi o încercare cu multe-multe 

-

în descu

ar fi mult prea multe nume de nonvalori –

- deci ar putea fi o nedreptate 
a unui autor
document u nu 
dar real, existent. Clasarea  pe vreun loc 
al unor plagiator

-ar putea 
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neglija, adopta, ori abandona acest mod 
Noi 

. !!!

-i 

ceva, având un rol stimulativ? Nu 

pentru vreo capodoper
-

scrântit la cap poate comenta 
necuviincios, cel

neantului.
-modo” 

dec

n-

-

al valorilor vasluiene au contacte, cel 

lor, aici, pe plaiuri vasluiano-
moldoveano-

-politic” e de analizat, 
pot face concret 

ceva, orice, dar aici, pentru cei de aici, 
dintr-

-
inut în vest.

modele pentru cei care tot mereu vin. 

momentului, a mediului în care ne 

-
asupra vremurilor, atât de nefavorabile, 

-au fost 
nu mai presus
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era veche, a 
Galaxiei Guttenberg.

6. NE ÎNSCRIEM, ASTFEL, PE 
Volu-

mul … 77… -
suri amicale” e, clar, un monument de-
monstrativ.

-un 
segment din Coloana Infinitului Spiritual 

-

-

ea fi, astfel, în 
zadar.

va 
fi nevoie de modele ca istor

rescrie?

ISTORIE!

NOTE OBSERVATIVE

listei:
A. 1. Nu este o list

studiu pentru cei de mâine, dovada muncii 
„de ” la începutul mileniului II. 

din talent – imbold – geniu, adesea 
-

academic

spontaneitate,
fixate

B. Noi ne gândim la ce ar reprezenta 

literare, cel mai  accesibil este cel 

celelalte stiluri, deci pentru comunicare 

probleme sociale. Putem vorbi de pe acum 
de culturi paralele (laic –

– – ori 
computeri

vorbeam de bi-sentimentul de dragoste, 
care, paradoxal, ri în 
actualitatea lui 2018.  

mozaic nu în planuri multidimensionale ci 

e accesul nostru la 
acum
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Valeriu LUPU – Vaslui

IDEEA UNIT   
ÎN VIZIUNEA EMINESCI   

(II) 
 

”N-
                                                             

                                                                              
                                                                              ridicarea neamului românesc”

                                                                                                                     Ioan Slavici

-
rul precedent)

Emi
.

Dincolo de spiritul 

d

-

un articol întitulat în care 

împli

Imperiului Austroungar pentru delimitarea 
„

Precedentul maghiar, care a condus la dualitatea 

„
chiar de ar promite-

-
–

structuri etno-

prin unirea lor 

-ar radicaliza 

.
„ va spune el cu 

„Românii au nenorocirea de a nu 
avea încredere în puterile proprii; noi nu ne-am 
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este” Congresul general al românilor 
oca profetic 

concretizeze 48 de ani mai târziu prin Marea 

-

-o

„La unit

pe Tiron Albani –
„

eliberat de sub jugul oligarhiei maghiare, mergea 

-ar fi putut opri 

-l ducea 
stinul lui” (Tiron Albani -Cum s-a

l. Cu toate acestea 

acel jus soli

sentiment afectiv pe care orice om îl are pentru 
-a

care 
dintre noi (
tot

ubi 
bene ibi patria, 

Acest sentiment este extrem de viu la 

scrie poezia „ Un suflet numai 
plânge/în doru- -l patriei dulci 
plaiuri/La câmpii râ
ferice/de- -
locul meu natal. Patriotismul eminescian va 

sacrificii, va scrie „

-

-
-una oricât 
– ”Timpul, 

2 nov. 1879).
Dar pentru emanciparea ei este nevoie de 

mântuirea” afirma cu convingere Eminescu. 
„

viitor, iar nu de profesarea unor idei nimic 
costisitoare 

poporului „
Biserica este „
român”.

„Noi o 
-o Dumnezeu, 

a-
atât de lesne de indus în eroare, nici chiar 

nescu 

ea prin sintagma  jus sangvinaris 

-
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capacitatea conlocuitorilor de a se asimila 

„

determ
( – în Opera 

Cu toate acestea, pentru Eminescu 

„
numai

(Conservarea 
– „Timpul”, 27 mai, 

1881). Este, cu alte cuvinte, un dat biologic al 

Eminescu 
„Nu 

-un stat poliglot (multicultural 
n.n.) 

înceteze de a mai fi românesc, atunci o spunem 

(”Timpul”, 31 iulie, 1880). 

„ ânul 
–

-

omului slab (”Timpul, 15 martie, 1880). 
Atitudine

timpului nostru,
importante decât erau atunci. De aceea, în 

„S-

-
(”Timpul, 2 nov 1879). 

când tot ce pare a fi românesc nu este bun, când o 

nu mai este o valoare face din protest un mod de a 

când desta

„A fi bun 
român nu e un merit, nu e o calitate ori un 
monopol special, ci o datorie pentru orice 

a neamului românesc. Acesta 

( – „Timpul”, 1 aprilie, 1881). 

e
la care visa Eminescu.
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POEZIE - TRADUCERI

„SCRIVIAMO”, 10 APAR  

când mi-
am devenit membru Scriviamo.

Promovând prin fapte, nu vorbe, , prof. dr. Dumitru V. 
0 de poezii semnate de 

-
-

Scriviamo

10! 
Gabriela Ana BALAN

 
 
 

„SCRIVIAMO", 10 APPARIZIONI CON IL VOTO 10 
La rivista Meridiano Culturale Romeno indossa vestito da festa!

È l’edizione con il numero 10, in cui abbiamo l'onore di pubblicare le poesie dei poeti italiani del 
Gruppo Internazionale Scriviamo. Questa collaborazione è dovuta alla bella amicizia instaurata tra me e 
l’amministratore del gruppo, poetessa e giornalista Daniela Straccamore, anche dai tempi del mio debutto 
editoriale, nel 2012, quando sono state pubblicate le mie poesie dal volume  "Imparatul de ceara" (Sovrano 
di cera) nella rivista L'Inchesta dall'Italia diventando io stessa membro di Scriviamo.

Per promuovere tramite i fatti, non solo con parole, il giornalismo culturale a livello 
internazionale, prof. dott Dumitru  V. Marin ha concesso uno spazio  generoso al gruppo Scriviamo 
nella nostra rivista Meridianul Cultural Romanesc (Meridiano Culturale Romeo). Sono state pubblicate 50 
poesie da 50 preziosi poeti italiani. Selezione fatta da Daniela Straccamore secondo un criterio valorico 
basato su liste di attesa, perché, come ci aveva assicurato, ci sono molti poeti italiani che desiderano 
pubblicare in questa preziosa apparizione culturale. Negli stessi termini, Daniela Straccamore presenta la 
nostra rivista al Gruppo Scriviamo, dove condivide l’intera postazione e poi pagine per ogni scrittore. Ecco 
perché siamo orgogliosi di una collaborazione di successo,  con il voto 10,  a cui auguro successo e lunga 
vita! Diamo il voto 10 anche alla poetessa Rodi Vinau, che realizza le traduzioni della poesia italiana in 
romeno. Un successo internazionale, oggi, nella decima edizione!

Gabriela Ana BALAN  
(traduzione in italiano: Rodi VINAU)
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POEZIE - TRADUCERI

Carissimi amici,
la poesia non va in vacanza, non ha tempo, quando arriva ci travolge...grazie a chi la 

porta avanti e la onora come me, come noi,  in ogni modo e in ogni luogo. Siamo ospiti in 
questa prestigiosa rivista in punta di piedi, ci sentiamo quasi previlegiati per lo spazio che ci 
viene concesso. Da parte mia mi sento lusingata, avere e gestire una rubrica di versi su 
queste pagine!!! Vi abbraccio tutti, alla prossima ciao.

Daniela STRACCAMORE

Dragi prieteni,

rubric
Daniela STRACCAMORE Rodi VINAU) 
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POEZIE – TRADUCERI

GOCCIA 
Tremula e incerta ti lanci a morire,
infrangi lo strato di cristallo
che l’inverno aveva ricamato
nella concava mano.
Nelle crepe dello specchio
si riflette il cielo,
un sorriso deforme
raggelato e spento.
Qualcuno ancora c’è
è questo ciò che conta!
Non v’è tempo che possa
impedire la tua corsa.
Prosegui il viaggio
nelle falde ombrose del cuore,
riaffiorerai sorgente altrove
lontano da sguardi indiscreti.
Il sole scioglierà la neve.
Tornerà il candore
a fluire tra i seni della montagna,
sul verde manto
torneranno scorribande di garruli fanciulli
a succhiare il nettare dei fiori di marzo.
(Francy SEMOPI)  Francesca SEMERARO 
(Taranto)

 
frângi stratul de cristal
pe care iarna îl brodase

În fisurile oglinzii

un zâmbet deformat

Nu e -
împiedica goana.

departe de priviri curioase.

Se va întoarce candoarea
ilor muntoase,

pe mantia verde
se vor întoarce cârduri de copii guralivi

(versiune de Rodi Vinau)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I TUOI OCCHI     
I tuoi occhi,
petali di rose sparsi petale de trandafir  risipite
nella mia solitudine d'amore...
brillanti scintillano 
al fiorire del tuo sorriso, în timp ce-
si....bacerò i tuoi occhi,
nel respiro lungo
del mio desiderio che freme...
Sandra De FELICE (Pescara) (versiune în de Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI

T'INCONTRO NEI SOGNI 
Ti vedo dipinta dalle mie mani
nell'ombra di ieri
nella luce fioca di un passato
amato per la tua presenza.
Svaniscono e si dissolvono
le paure, le amarezze.
Vi è luce nuova
dal silenzio sei rinata.
Nel passato ansia
ti avvolgeva
un segno nel cielo
un arcobaleno senza pioggia
a scindere il cielo .
Sentivo la tua vita tra quelle vie
il profumo dolce della casa
non ti ho incrociata
eppure eri lì
dietro quelle mura
prigioniera del presente
con l'anima affacciata al domani.
Quanto amore mi hai dato
quanto amore hai ispirato
fra quelle vie , di te mia...
spero nel domani ancora mia.
Come nei sogni che vivo ogni volta
penso a te sempre... per sempre.
Paolo LORUSSI (Monopoli Bari)

TE ÎNTÂLNESC ÎN VISE 
în umbra de ieri

tu existai.

În trecut îngândurarea

un semn pe cer

mirosul dulce al casei
nu te-am întâlnit

în spatele acelor ziduri
prizoniera prezentului de atunci

-ai dat

sper într- mea.

(versiune de Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI

VOGLIO AMARTI 
Stavo quasi per scriverti
che mi stai nelle vene
oggi è un giorno diverso
vivo solo
perchè tu vivi in me.
Tutto il resto è nulla
ci siamo solo noi
col nostro amore
gli stessi corpi 
che appartengono 
a me e a te.
Si! voglio amarti
delirando in silenzio
fino ad annullarmi in te!
Ed il mio corpo 
brucia di passione
sussulta.
Come vorrei impadronirmi
dei tuoi pensieri
condurti con me, in paradisi e,
col mio respiro soffocarti fino
ad annullare la tua volontà.
Vederti sfinita, 
estasiata, rapita,
implorandomi chiedere:
ancora....ancora,
ancora amore....!!
Raf TROTTA (Caserta)

 
-

-

Restul e nimic
suntem doar noi

c

Acum corpul meu
arde de pasiune

gândurilor tale
purtându-

-

-mi ceri:

(versiune de Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI

GIGLIO DI MARE 
Ti guardo
e mi lascio rapire
dall’universo infinito
che solo il tuo sorriso
sa scolpire nei miei occhi!
Il sole al tramonto
lascia scie luminose
che uniscono il cielo e il mare

come le mie labbra alle tue.
L'azzurro delle onde  
riflette incantato
la pioggia di perle
che dalle tue parole
scende su di me 
e mi copre
di luce la pelle. 
Ora poso  la mano sul cuore
perché il suo battito non
disturbi  la notte
che già avvolge noi
e tutte le stelle.
Respiro il  tuo respiro
mentre tutto intorno è poesia.
Nell’ anima, come giglio di mare,
nasce
un briciolo grande di felicità 

che illumina di eternità
anche i passi  più incerti
della vita che fugge.
MAPI (Roma)

CRINUL DE MARE 
Te privesc

de universul infinit

-l sculpteze în ochii mei!
Soarele la apus

marea

Albastrul valurilor 

ploaia de perle
care din cuvintele tale

-

-
în timp ce în jur totul este poezie.
În suflet, ca un crin de mare,

(versiune în de Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI

FIDUCIA 
Da queste labbra 
non pronunciare più 
la parola fiducia…..
La usi 
troppo impropriamente.
Falsi sorrisi,
false promesse,
false parole, 
fanno di te 
il falso 
più falso 
degli uomini.
Non ha senso ciò che dici, 
non ha senso ciò che fai….
Non pretendere rispetto,
se sei tu il primo…….
a non rispettare.
Con maestria 
tiri acqua al tuo mulino.
Persone come te?
Fantocci da baraccone.
Daniela STRACCAMORE

ÎNCREDERE
De pe aceste buze
nu
cuvântul  încredere ... 

Zâmbete false,
promisiuni false,
cuvinte false,
fac din tine
falsul
cel mai fals
dintre oameni.
Nu are sens ceea ce spui,
nu are niciun sens ce faci ...
Nu pretinde respect,
daca esti tu  primul .......

Cu pricepere

Oameni ca tine?
Cabotini de iarmaroc.
(versiune de Rodi Vinau)

–
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POEZIE - TRADUCERI

MEREU MAI SINGURI  
Pe drumul 

nem
din ce în ce mai singuri,
mereu mai singuri.

tulpini ereditare suntem

iubiri terene,

pe când tu erai doar un copil
culori au înflorit 

..

Cad aripi de lumini pe umeri frânte,

iubiri

inimi 

zâmbitoare,
de cer.

ursitele au prezis,

din ce în ce mai singur,
mereu mai singur,

Rodi VINAU

SEMPRE PIU SOLI 
Sulla via
che sempre si restringe 
rimaniamo
ancora, ancora più soli,
sempre più soli.
Nati dalla polvere di stelle,
fusti ereditari siamo
raccolti dalla terra
dove crescevano le rose,
amori terreni,
c'erano tutti là
un mondo intero,
mentre tu eri soltanto un bambino
i colori sono sbocciati
anche i sogni ...

Ora rimane solo la fragranza di abbracci 
e petali secchi
disfatti uno ad uno.
Sulle spalle cadono spezzate le ali di luce,
indossiamo sguardi profondi sul viso terragno,
amori
e mani unite nella fede,
cuori
molto provati e dolenti
sorridenti,
maschere murate nel corpo di cielo.
Cammino coronato di stelle e allori
le fate hanno predetto,

la via si restringe
in quel luogo, alla fine
rimani solo tu
più solo,
sempre più solo,

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

Poezia -

Facem azi al doilea pas important în periplul nostru prin poezie în jurul lumii! Evra Gart, din diaspora, 

Proiectul nostru s-
departe!

Gabriela Ana BALAN

ULI  

-

Deschid ochii. 

-

umbra nucului
Florin GOLBAN –

VICOLO DELL' INFANZIA 
La mamma mi chiama a pranzo, sulla strada passa una carrozza lasciando dietro nuvole, nuvole...
Vicolo dell'infanzia
Due rondini sono volate da sotto gronde.

Apro' gli occhi
L'albero e secco. Sul ceppo sono crescute alte erbe. Sono rimasti le carozze Che stanano la polvere ed il 
nido abbandonato.

Vi'e afa în questo borgate

Dopo il temporale
Se divide sempre di piu'
L'ombra del noce....

– Genova, Italia
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POEZIE - TRADUCERI

Haiku este un gen de silabe repartizate pe 3 
„versuri” formate din 5, 7, 5 silabe, respectiv.

Istoria Haiku începe în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Abia prin eforturile lui Masaoka Shiki
Haiku

Haiku- kigo)

apune soarele

Vacanza d'estate
dentro di una mano
il sole tramonta

Parfumul teilor
strada

Pioggia d'estate
tigli sulla strada
profumo innonde

Plivind cerul

Pioggia estiva
nel giardino di mia madre
sarchiando il cielo

Florin GOLBAN – –
Genova, Italia

nici cuvintele nu-mi ajung 

când cerul 
se-

Carmen SECERE

Giro il cucchiaino al contrario nel caffè
troppo poco zucchero per mattini amari
le parole non mi bastano
per affibbiare  i bottoni di questo poema
privo della dolcezza dei giorni
quando il cielo
si spartiva a due

Versione italiana di Rodi VINAU
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POEZIE - TRADUCERI
nefolositi, îngerii mor

venele la vedere
la punctele de prim ajutor

dumnezeu mai pune din când în când

Violeta PINTEA – Arad

inutilizzati, gli angeli muoiono
verso il mattino
in quel giorno zoppicherò con
le vene a vista
ai punti di primo soccorso
mi sarà messo il sale sulle ferite tramite
il corriere rapido ricevo una vita raccomandata
blindata in cartone legata con lo spago, da
questa corda preservo una parte anche per te, io
esercito il passaggio attraverso il  laccio
sto appoggiata sempre al lato  rischioso del
destino, abbozzo nel palmo le traiettorie
di equilibrio, supero i limiti di avvertenza
sulla strada si vendono le preghiere, i mendicanti 
condividono
benedizioni
questa terra è una casa della misericordia
Dio aggiunge ogni tanto
un'apocalisse
accanto al pezzo di pane.

Versione italiana di Rodi VINAU

tot cu corzile vocale
-

strâns într-
-

-au 
confiscat amprentele 

-

e-

de martor protejat, începe

contorsionarea
corzilor vocale... 

Violeta PINTEA – Arad

le voci, si strappavano le  voci insieme
alle corde vocali
strettamente avvolte,  suicide nella
presa di una valanga di pietre, era necessario
legalizzarmi il diritto alla vita
nelle tasche solo le ordinanze di emergenza mi 
hanno 
confiscato  le impronte digitali
sto esattamente in mezzo alla  lampada  e
all’intorno  attacco il vetro sul vetro, l'acustica
sta migliorando sempre di più – il  silenzio si
affetta in miliardi di sfumature
predomina quella della paura
è un lavoro clandestino qui ed inizia
a temersi possiedo la qualità
di testimone protetto, commincia
la distorsione  dei significati  attraverso
la contorsione
delle corde vocali...

Versione italiana di Rodi VINAU
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POEZIE - TRADUCERI

un hai-

care a creat mai întâi lacrima 
ca lichid amniotic
pentru Cuvânt.

– Slatina

nel negozio di ombre  oggi non entriamo,
siamo così poveri,
che guardiamo soltanto tramite la vetrina
quanta  tristezza comprano gli altri

cammina la  fame lungo i nostri palmi,
la lasciamo fuori dalla quaresima,
nella sporta abbiamo un giorno che sta per 
perdonarci,
un girovagare a quattro  zampe di fuga ,
e un dio
chi ha creato prima la lacrima
come liquido amniotico
per la Parola.
Versione italiana di Rodi VINAU

în lungul încetului 

doar un hai te apropie de vreau.

serpentinele, 
- -n alcov, 

e timpul, femeie,

– Slatina

sul tuo dito passeggia il dito suo
longitudinale all’adagio
come una pigrizia di giugno nel pomeriggio,
sul lenzuolo
le tue Scheherazadi allungano i fianchi
verso la mente dell'uomo.

la tua aria
possiede metà delle sue molecole d'aria,
ti veste le spalle con la rotondità del soffio
e solo un se ti separa dal forse,
solo un dai ti avvicina al ti voglio.

tira fuori il giorno dalla spina,
le vacanze di carezze iniziano  le loro
serpentine,
apri la tua impazienza in alcova,
è il tempo, donna,
per dare ciliege al tuo uomo.
Versione italiana di Rodi VINAU
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POEZIE
Carmen SECERE –

1.

accentul peltic din franceza cajun

în oglinzi convexe

sângerând

aprilie ne
cu ploile noastre subterane
din new orleans

2.
copper's

i-
pe clapele înnegrite

nu-
-

râd

3.

dintr-
victima propriei incertitudini

rile tale
adunate într-un punct

4.

îmi transpirase umbra

-ai spus
-n urma ta s-

locuiam clandestin
la ultimul etaj
 

5.
-un somn alb

azi e mai frig decât ieri

ma-ma ma-ma
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POEZIE
– Slatina

 
(am vorbit cu manole,
am negociat construirea infernului pe etaje)

bitch, tu nu semeni cu ana mea cuminte,

i nici gleznele.

femeie, nu scoate mâinile prin vitralii

sunt scumpe icoanele cu tva.
nu mai da din coarne,
zi
la ultimul etaj cade în genunchi dumnezeu.

îmi strig ,

iarna prin altar despuiat ,

i

idul,
în dreptul inimii,

taci,
infernul e gata.

în a opta zi 
 

perete 
 

 
 

 
m-
inventarul 

 
la nimicul urban. 

 
 

 
 

în a opta zi 
 

 
mi- ,  

-am î  
 

dificultatea.
apoi s-a dus la culcare pe prag 
(mâine vine ca un ciorap stâng identic  
cu dreptul de azi). 

cele patru minute 
-au mângâiat patru ziduri âriat , durea,

dar mi-
mute,

âng orb

am vr
,

mai erau patru minute din 7 mai
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POEZIE
Gabriela GARLONTA – Sibiu

Sonet 
De- fugi cu tine-n rai

avea cu tine m-
mici artifici pentru dumneata

din Serai

în jug la plug

Mi- vinde tot ce a ce nu am pentru Delacroix
Moartea lui Sardanopal rege sirian
Un tablou de 4×5metri baban

Ce l- pe E.Delacroix din anuar
Dar l-
De nu îl voi avea mai bine mor

 

Sunt 

Te- la mine- ca o 

Virtutea mea 
mâna ta peste mâna mea

i ca un locuitor nou

imi deschizi încet bluza
i lin doi sâni cu flori albe-

virtutea mea

Cântec violet 
Cânta saxofonul
În timp ce inima râdea

ziua de mâine
încet

Într-un amurg violet

  

Umezit de lacrimi
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

S H 
 

se-

de ani buni e numai al lui, 
sunt 

oamenii au alte 

nu mai vin cu noaptea în 

doua zi 

e-a binelea, 

- chiar trei, luate 

- vreau 

-un corn dar 
nu am

eram copil, 
mi-
Puslovic, ne plimbam prin 
Sibiu, 

Ion Mircea mi-a zis ,,te-a

Dumnezeu", chiar ieri i-am 
dat cerere de prietenie pe 
facebook, 

-a amintit 
întâmplarea, mi-a zis ,bine 

aia sunt viu!' 
-am

împrietenit cu Dumnezeu

zâmbesc, am de trei ori 
m

-ar desena cineva, 
sunt tot eu, 

dintr-

black friday 

sosesc camioanele 
(mi-

sacii din Serbia) 

atãt? 

mi-
ascund? 
arunc un corn virtual spre 

deschide gura, îi alunec pe 
gât, 

veac, 
m-
nu e of
gri 
cândva, aici era un se-

O floare 
- d arce capul 

i-
am lipit-o de buze, cãnd mama mi-

celelalte petale scuturate 
soarelui 
am purtat-
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POEZIE
– C

LA STEJARUL DIN  
CODRII COSMINULUI 

Ce-au stat de veghe plaiurilor noastre
Scriind povestea sutelor de ani.

-

ii

OARE-  
Oare-
La tine m-am gândit ca în trecut?
Nu dragostea-

Oare- -acuma
-au cam perindat?

-acuma nu le-am arhivat?

Iar moartea moare-n faptul absolut

-nceput...

Iubirea-
.

Aici, iubirea-

- -n adâncul

 
DES

Ne întâlnim cu destinul într-

Alcoolul e cel mai viclean prieten. Te va umili în final aducându-

nimeni.
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POEZIE
George FILIP – Montreal, Canada

 
-

i- -
-

cel mai tezaur, dintre toate,
-

-o ie... de eternitate.
pe unde trec zic -

pri

-

printre milenii...centenare
-

DOR 
Dor…mie-e dor de glasul mamei

-mi sunt departe,
Dor de plumb în piept mi-
Când primesc de-

-s bune toate

-
Peste bietele cuvinte.

- -n cer ca mâine,

-are pâine.

Dor… mi-

-l focul pe-l de bate
Românul, cu-

-UNIRE 
acum...când ANI-

-
în ROMÂNIA oamenii-

din somnul lor profund ne privesc dacii
-oparte

-
-au poleit destinu-n sfânta carte.

când aur pun pe-

-ROMÂNIE.

prea sfintele cuvinte doina...dorul,
cum altele nu sunt prin lumea mare;

- viitorul
nu le-

noi ne iubim în Limba R
eroii ni-
harnici suntem -

UNIREA-i elixirul devenirii.
unite-

-

...în ROMÂNIA
-

acum - când ANI-
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POEZIE
Lucian – Tulcea

 
-n câmpur

-
-

Mai iubim, din când-în-când, pe-aicea,
Câte-un dumnezeu sau câte-o noapte,

Pentru tot ce,-

De secunde date înapoi,
-

Dintr- –

-n fiecare;
-

-o cale.

-n devenire,
Oamenii –

-nceputa-
 
 
REVOCARE 
Poetul nu-

unei dogme,
el nu este afiliatul vreunui Club
sau al vreunui Partid.

Nu... El nu-

i-
lui Dumnezeu
despre oameni.

ADIO SAU LA REVEDERE 
Copilului meu, care-am fost

Ceea ce m- –
i-am uitat –

Ceea ce s-
–

Nu sunt orgolii într-
E doar ideea ca, înainte de somn,

l
mai domn”...

–

atunci din cine?!
Prin cine?!

Plecând, spunem, din scepticism,
adio,
sperând într-un la revedere...

Adio, deci,
tot ce sunt...
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POEZIE
Petronela ALEXA –

CIOBURI
-

- -

Copil diafan cu obraz de lalea -
-

- -

IUBIND

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

Am cunoscut ce-

-ntrecut,
- -au durut.

Dar nu m-a-
Nici
M- -a fost scrisCÂT E LUMEA

-mi face parte!

-
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POEZIE
– Bârlad

AM AFLAT 
Un heruvim mi-a d ruit
Praf de verticalitate,
L-am înfr it, fir lâng fir,
Pu inul astfel a sporit
Prin sângele i apa mea,
Din preaplin am d ruit

i astfel am aflat iubirea.

I RÂSUL SE ÎNVA  
Înv s râd ast zi

i râd un râs n valnic,
Debutez apoi ca regizor,
Regizez iluzia râsului,
Surâsul de lun plin ,
Nasc râsului un prunc
Un altfel de m sc rici.

ARITMAT 
M runtaie de stele
În peni e au ritmat,
Dans sinistru,
Surâs clacat,

Coifuri de lumina
În cer au ritmat,
Pa i f r rim ,
Dor narat.

RECREERE 
Orice om e un ase plus
Un divin r s rit opus,
Sebumul ornicului dus,
Pragul întâiului r spuns,
Dup apte zisu-i sedus.
Sfiosul apte s-a expus

i-a radiat un apte plus.  

CÂND PRIM VARA E CER 
Plou pe mu chi de înserare
Cu somn în cing tori de vise,
Iar toaca maicilor c rare
Muste te împ nat -n roze.

Înoad luna în epilog
Prin lan fecund de ierburi calde,
P duri de p s ri c l toare
De dorul p mântului olog.

RISIP DE TOAMN  
Cu fruntea prins de genunchi
Noaptea respir risip ,
Ron ind z rii alune
Cojile norilor cerne,
Care pline cu nemurire
Colind c r ri de fapte,
Ninse de pletele lunii.
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POEZIE
Violeta PINTEA – ARAD

e-
-

secundele restante uitate în disconfortul
unei simfonii neterminate

înainte de isus

-

înfloririi...

este un lan de maci

-

între in vie
- elativ, ieri am furat 

-

scrijelite pe lemn
cer dezlegare la dreptul de-a plânge
îmi donez inima balului de la spital
deschis mereu 
între zero 

minus infinit...

de

prelinge pe scara de incendiu, vântul trece prin

-am trezit fluture într-un

meilor alintate, cu 
buzele indecent de aromate într-

a dragoste...
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POEZIE
Angela Melania CRISTEA – Craiova, Dolj

ZIG-ZAGURI 
-

- oameni
ale

sub pietre

dar cântecul ei trece peste zig-zagurile  cotidianului 

începutul lumii va crea genii imortale

iar tu artist second hand vei fi bulversat de cifrele ce nu se divid

 
 
 
GREFE 
p

colite de iluzii

sub stele vii

team
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

CIUREA – COMUNITATEA CA FAMILIE 
 

i venit. Avem mai multe 

Trebuie puse la punct toate detaliile privind 
programul guvernamental de înregistrare 

-

P: Fiecare dintre noi facem parte dintr-o

i comunitatea care este o mare familie. În 

- -
cei aproape 20 de mii de oameni.

– 5 ani 
vechime în comunitate

, de altfel.

când tot ce s-a constru
s-

-am mutat 

comunei. Sunt de altfel multe obiective de 

Avem patru after school-
-

logistic pentru a-

examenelor finale au acces la licee de top din 
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
LUNGANI – – 

 
 

Lungani.

R: Mai întâi Dum

V: Într-

R: Dumneata cât timp ai fost viceprimar cu 
el?

R: Nu te-au surprins acum la preluarea 

V: Nu m-

R: În momentul acesta care este problema 
cea mai grea la Lungani?

V: Problema cea mai grea pe care noi o 

asfaltat nici nu se poate pune problema. Avem 
în satul Crucea de pietruit 5 km de drum, în 
satul G

Lungani 1 km.

Pricopie
-

V: La noi, în comuna Lungani, banii la 
bugetul

de 20 – 30 de mii de lei la bugetul local. O mare 
parte din bani i- o

-

a -

V: Nu avem terenuri necultivate, sunt 

continuu.

Dumnezeu! 
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ESEURI
– Sidney, Australia

 SAU 
CUM MI-AM PIERDUT PANTALONII IN JAPONIA 

 
ras trecut prin cureaua 

-mi fie oare 
sufletul briciul, iar cureaua, 

totul, atunci cine e în spatele 
Lui?

Era prin 1996, când românii abia uitau de 

Australia unde la sugestia colegului meu de institut 
(inginer de sunet) sunt angaja

-

-
plus salariu. Era vara, în luna iulie. Mi-am luat 

-am 
 

-
muntel -

-

mai târziu cât de spectacular e tot programul lui.

sud 
Taiwan.

ajun de Anul nou, ca printr-
petrec 

revelionul. M-am trezit dintr-

alte gunoaie adunate de-alungul anului, ca în torentul 

-o
fi, Doamne? S-
România? Omul pune întotdea

nd în 
-

-

-
Muntele Fuji 

dintr-
-

-

La 3952m este cel mai înalt munte din Taiwan. La 

rarefiat pe munte încât la soare mureai de cald, 
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-am tremurat de frig de când 
mama m- pe You Sun.

M-

atât de mare, încât aproape tot teritoriul e populat. 

turismului, pentru peisajul natural deosebit de 

La un moment dat, l-

el mi-

-saxone nu avem 
în noi plantate formele de respect dintre clase, 

-au 

pentru Japonia, unde aveam misiunea de a filma 

-
-a 

chii mei de vultur, 

-am gândit 

În catedrala mare de câteva sute de locuri, 

restu

Automat se vede schimbarea acului din instrument în 

e impresionant. Apare la început linia orizontului, 

general, 

-a înlesnit venirea în 

În Japonia, pe muntele Fuji, la 4ooo de metri 

peste noapte au fost mai bune decât în Taiwan. 

nu s-

-
un secur

-a derulat revelând 
-

a impresionat într- -am adunat echipamentul 
-

tem - Nagoya - Kyoto 
– Osaka – Hiroshima –

a

-l poate permite oricine în Japonia, unde 

cel al întregii Americi.
Turul a durat zece zile. Pentru mine a fost o 

-mi imaginez 
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Eu am lucrat de cum am pus piciorul în 
-o cu zece ani în urma 

electric

-a întâmplat în trenul 

calc

-
cum nu mi-a picat bine la stomac ceea ce am mâncat 
în ultimile zile, nu m-

-

- -am dus la WC, 
-

u a 
-
-

-
-

câteva minute în aerul care intra vijelios de-
-un canal de 

aprox 10 cm pe 50 crea un fel de turbo-curent, care 
-

-
considerat în acel moment c

-a
- -i am în vânt în 

!!!, moment în care 
-

în jurul
picioarele goale. 

-
-a confundat cu unul 

noi pe Hagi.)

-au 
-
-am pierdut 

-

pudismului românesc, mi-
amuzându-

care spune ca „rahatul” ne aduce noroc, 

tot. Orice 
încercare de a-
terorism.

-am 

-a fost sortit al

-un laborator numit 

fericire, eternitate? Dumnezeu? Sau altcineva în 
-

-
cadou într-

asta e 
eternitatea?
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ESEURI
– Toronto, Canada

 
 

“Care sunt eu cu 

Citez un mare filosof, Blaise Pascal, din 

universului”.

“Pax magna”
“Pesemne – -

-
-

-mi-
-

influent 
propagator al metafizicii, Neville Goddard:

principii contrare, încastrate în natura lui. Ele se 

Dualitatea

te 

Fiecare om este un unicat, în fiecare om 
creat, Dumnezeu a pus câte ceva diferit din Sinele 

oameni, în raport de valorile în care au fost 

dintr-o par

incapacitatea omului de a- i putea determina cu 
exactitate locul pe care- -

de a-
„Nimic nu este mai straniu în 

ile pe care le 
descoperim în ea, cu privire la mai toate 
lucrurile” (Blaise Pascal).

idei care se contrazic. Recitindu-le, dau dreptate 

minte cuvintele din poezia “Epigonii”, a 
genialului nostru poet, Mihai Eminescu: „Lumea 

este c
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Camelia NEAGU –

 
 

2018, ora 11.00, Amfiteatrul 
Liceului Tehnologic 
Agromontan – Romeo 
Constantinescu, 

fost gazda unei întâlniri 
speciale cu prof univ. dr 
Alexandru Ionescu, laureat 
al Premiului Academiei 

Române, membru al Academiilor din IIIinois, 
New York – – R. Moldova.

ing. Raluca Emilia Popescu, eu – consilierul 
educativ al liceului –

–
– eforturile necesare pentru reu

ECOMONDIA – irectorul 
Executiv, domnul Jean Vasile.

domnul arheolog, dr Marian Neagu, cel mai 
longeviv director de muzeu din România (Muzeul 

-a onorat 
- Domnia Sa a 

-

Ecologia 

p , atitudinea 

componente ale geneticii, istoriei, religiei, culturii, 

n

-

tema Ecologie lucrarea 
mediului, o docum , în care 
s-au implicat cu entuziasm. Concluziile 
coreferatului (exprimate într-

Reduceti, reutilizati, reciclati!

biodegradabile!

pri - ; se pierde 95% 
din energie –

de igiena etc.)

ser

sunt acceptate.
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prin 
culturii,
principiilor expuse, prin spiritul academic.

Liceenii claselor a X- -a au fost 

enciclopedic al distinsului invitat. A fost ca un joc 

– -

Elevii s-au implicat activ în temele 
sugerate de profesorul dr Alexandru Ion -au 

Ecomondia a oferit premii celor mai activi 

de Ecomondia, personal de domnul Jean Vasile.

expunerea distinsului academician cât de 

modelarea caracterului, la descoperirea limitelor, 
la controlarea impul
echilibru interior.

-un cuvânt, diversitate.
: Ce este ecologia?, Cum 

trebuie protejat mediul?, Care sunt factorii care au 
Cum 

Cum s-a dezvoltat dintr-un

Ce limite avem în acest univers?, Ce este un 
C
D

etc.
distinsului invitat, prof univ. dr Alexandru 
Ionescu.    - :

resursele natur

habitatelor pentru specii de plan

atitudine la nivel global, prin intermediul unui 
cadru politico-economic adecvat. 

-
într- -

parfumul discret al florilor de liliac, pudrat de 
spiritul unor epigrame.
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Oana-Gabriela DUMITRACHE, 
Constantina HULEA –

COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” –

„ ” 
 

 
-
-

tru formarea unor tineri ai 
viitorului, atât sub aspect 

-
educativ, care la rândul 

pentru membrii unei 

izate, accesibilizate, 

convingeri, care vor contribui la formarea 

, precizare î

românesc. Pentru noi, elevul este „centrul univer-
sului didactic”, al procesului instructiv-educativ, 
„pionul princip

ea 

clasice

conec

Sloganul Colegiului ,,Mihai Eminescu” 
- „ viitor!”,

europene, promovând, în rândul elevilor, atingerea 

aut -

e de 
calitate

prezent, cadru didactic, prof. Oana-Gabriela 
Dumitrache consider
„
actului educativ, este 

- rui 

-

valorificate maximal. Ele se 

-o la 
expe
orice moment, în orice loc. Prin împletirea lor se 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 44 

 

a 

-
ersi-

-mentor-consilier interdiscplinar 
,,Cât de imp

,

de la o persoa
pe care noi, cadrele didactice ale colegiului le 

domnul prof. univ. dr. Alexandru Ionescu, laureat al 

Ca directoare a Colegiului „Mihai 
ofesor Constantina Hulea,

precizeaz am avut deosebita onoare de a-l

nimeni altul decât profesorul universitar dr. 
Alexandru Ionescu, care crede în nevoia de a educa 

i noi 

”. Domnul 
-premiant al 

în 
anul 1967 cu teza „Fiziologia porumbului dublu 
hibrid irigat

,

, un O.N.G., dedicat 

Institutului de Biologie din cadrul Academiei 

Ecologice - -2002), profesor invitat 

Universitatea de
Geambluox, Belgia -

-
Alexandru Ionescu, cerce

dimensiunea 
.

-a lungul 

consacrate: me
Illinois, U.S.A. (1980), membru al Academiei de 

Academiei Române „Revue Roumaine de Biologie” 
”. 

publicate: „Lumea algelor” (1972), Vecini cu abisul
(1972) „Tratat de  algologie” (vol. I- IV, 1976, 
1977, 1979,
mediului” (1975) – -

Emanoil C. 
Teodorescu” al Academiei Române- , „Algele-

(2000) sau  ca  
verde-gri”-
prof. Emil Constantinescu- (2007), „Ciudatele 

-au 

prodigiosul „algolog eurosceptic

deceniile VIII – IX ale secolului XX, organizând un 

mediului. Printre
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Staicu, David Davidescu, pe profesorii Victor 
Ernest Bovay 

(ministrul mediului din Italia), pe oameni de cultura 

Mircea Diaconu, Iurie Darie, etc. Toate acestea au 
constituit atuul consiliului director al 

Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” -

deputat 

parlamentare – – pentru 
UNESCO (1996-2000).

Pentru ca erudi

Colegiul ,,Mihai Eminescu”–
26 aprilie 2018, simpozionul „În spiritul unei altfel 

”, de onoare a fost domnul 
prof. univ. dr. Alexandru Ionescu. Evenimentul,
dedicat elevilor de nivel liceal, a propus, spre 
dezbatere, temele: 

liceeni – toate trei fiind considerate o punte de 
-inedit!

–

Alexandru Ionescu a vizitat colegiul nostru, în 
cadrul unui eveniment marcat prin lansarea revistei 
„Meridianul cultural românesc
Dumitru V. Marin.

-

Meridianul cultural 
românesc
evenimentu

simpozionului, activitatea 
a fost

colaboratorii acestui eveniment: Palatul Copiilor 
(Cer

Centrul 
Regional de (coordonator prof. dr. 

-

-

idactice. În Studii 
de pedagogie

Pentru a avea în vedere aspectele 

elementelor participative la actul instructiv-educativ, 

mensiunii 
prin intermediul 

colegiul nostru l-a organizat, prin echipa 

voluntari. 

Echipa organizatoare a Simpozionului
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R
în ziarul 

Simpozionul cu tema „În spiritul unei altfel de 
la care a fost invitat domnul prof. univ. dr. 

Alexandru Ionescu, da
prof. univ. de 

la Universitatea „Vasile Alecsandri“
domnul Uniunii 

colaboratori ai domniei sale”. Evenimentul a fost 

„Originea Omului
Colegiului „Mihai Eminescu” au prezentat corefera-

-
Valentina, din clasa a XI- cu 
teoriile despre originea lui, C m vs. 

-a, domnul profesor 
Alexandru Ionescu ne-

eleva Larisa Andreea Iancu de la clasa a XII-a D, a 
prezentat coreferatul: „Ecologia: afacere, trend sau 

?”.

– primul 

Viziunea elevilor privind „
e a XI-a: 

Nadejdea Varzari, George Vlad , Alexandru 

într-
ce este deja „
clasei a IX- anu, 

-a C, 
în cadrul celei de-

„ ”. Coor-
Justinian 

iela 
Dumitrache, Constantina Hulea, Diana Lungu, 
Nicoleta

Luiza Sandu, dl. inginer de 

administrativ-

Simpozionul s-a încheiat cu tema „Cercuri 
mediului” la care 

a prof. dr 
Adriana

ing. Nela Dumea.
Georgiana Ada Bodea de la clasa a XI-a B a 
prezentat un moment folcloric, încununat cu 

În spiritul unei 
coli”.

-eleva ADA BODEA
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Pentru a descoperi impactul pe care 
-o asupra celor 

pa coordonatoare s-a gândit la 

de spectatori la dezbaterile ce au avut loc.
Astfel, eleva V de la clasa a 

XI-
-a exprimat câteva 

impresii asupra întâlnirii cu domnul prof. univ. dr. 
Alexandru Ionescu: „
întâlnire cu domnul pr

-a impresionat 
nespus de mult. Nu te-

suntem capabili de orice, atâta timp cât vom munci 

amintindu-

-mi 

-ne 

e poate exprima în 
-o, dându-mi seama 

enorm.”
Colega sa, Mihaela Popescu, eleva clasei a 

XI-a D Originea 
omului
,,

Alexandru Ionescu m-a impresionat prin modul de 

-a

- ca ea 
”

Diana-Ioana Apostol
XII-

ecologia.
spus proiect mi- supra unor 

reveni cu drag, dar nu ca simplu spectator.”                           

simpozionului „ ”, 
pentru a-i consulta cu privire la impactul avut asupra 

prof. 
a realizat un articol cu 

p
cultural:

Prof. : Care este 

Nadejda Varzari -a B): O

profesorii ca persoane responsabile de acest lucru. 

modul 

rigide/restrictive, elevii nu au posibilitatea de a se 
dezvolta multilateral. Un loc important în procesul 

-

la chimie am dispune de echipamentul necesar? O 

-
într-un mod interactiv

ne vom 
consolida autocontrolul, vom deveni mai respec-

.”



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 48 

 

Prof. L. Constantin
” ?

Nadejda Varzari -a B): 

extracur

etc sub îndrumarea profesorilor. De asemenea, 

Constantin: Care este 

Roberta Cruceanu -a
B): 

necesar pentru 

.
-a B): 

. 
Ai schimba 

ceva din sistemul actual?
Roberta Cruceanu -a

B): nimic în 

este bine structurat din toate punctele de vedere.
Claudia Crihan( -a B): 

avem nevo

( -a B):

schimba nimic la sistem

.

participat în calitate de spectatori, doamna prof.
Oana Dumitrache

greutatea cuvântului, 
-

-a transmis elevilor ce însea-

care se poate forma capacitatea de adaptare la 

-au implicat

unul defin

invitându-l pe domnul profesor mai aproape de 

spirituale ale elevilor, inserând permanent elemente 

clasic. 
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. Ni s-
-i

ducându-ne cu gândul la un citat din scrierile 
-

1925): 

ca, prin noi, 

este 
transferul ei în 

„în spiritul 

 

ECOURI 

Domnule Prof. univ. dr. 
Alexandru Ionescu,

urma simpozionului cu tema "În 
", care 

s-

invitatul nostru de onoare. 

aduse pe tema "Originea omului", mi-au deschis 

asei a X-a E, profil 

argumentelor aduse de dvs. despre ecologie, am 

În ziua de azi omul a d

-

Oare s-ar schimba lumea?.... Filmul "Revolution", 
mi-

!
O

parte din noi? ....Am ajuns la 
-

-

- -mi aflu originea. 
-

acor -
deschis ochii spre o lume altfel. Am avut o 

-am
aflat în echipa de organizare a simpozionului. 

pieritoare în inimile noastre, ale 

voluntarilor de la Centrul Regional de Ecologie.
Cu drag,

lina ANASTAS

Domnule Prof. univ. 
dr. Alexandru Ionescu,

–
-a E la 

Colegiul "Mihai Eminescu" 

profesoare de biologie, respec-
tiv a doamnei directoare a co-

legiului – Constantina Hulea.

În spiritul unei 
" organizat de doamna directoare, 
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-
minte, fapt ce mi-

-se în mine 
curiozitatea 

-

pect,

Stimate, Domnule 
Prof. univ. dr. Alexandru 
Ionescu,

În primul rând 

acest simpozion. Când 
mi-a propus doamna prof. Popa Paula Nicolet

-
public din nou. A fost o provocare pe care am 
acceptat- -am

ore petrecute în compania dvs., domnule profesor 

-

ecologie nu prea m-ar încânta; elevii –colegii mei-
mi-

-a fost 

aproape de suflet, cel mai mult, s-a chemat Originea 
omului.
profesor: ,, -

” -
mi-

Ionescu, care m-

-am spus: 

dânsul”. Am plecat de la activitate cu aceste 
-

profesor,
.

- cum spunea poetul francez Charles Baudelaire - e 
inamicul nostru. M-

-
ISER

clasa a XI-
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Cornel GALBEN –

ALE 
 

Citindu- Dumitru 
V. Marin

-
Noduri 

77.

lumea la Meridianul Cultural Românesc

într-

sau mai mici unde arde oxigenul, unite prin fire 

drumuri prin meandrele presei nu doar vasluiene 

-i

-
Vaslui- -încet la multele „noduri 

-Turnu 

Republica Moldova etc.
Aducându-

care au schimbat lumea“ (Timur Lenk, W. 
Shakespeare, V. I. Lenin, A. Hitler, Emil Cioran, 

-o

Codreanu, Dan Ravaru, Viorel Savin, Mihai 
Haivas, Jipa Rotaru, Dan Teodorescu, Ion N. 
Oprea, C. D. Zeletin, Eugen Deutsch, Georgeta 

-

celelalte pagini ale acestui incitant „dic
selectiv-afectiv“.

Pornind de la cifra anilor pe care-i
-plan 77 

util 
-
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– Ploaia

sitatea celor 390 de pagini 

-

mic, puterea de 

Baban, Gabriela Ana Balan, Marcela Balint, 
Georg Barth, Mihai

Constantinescu, Sorin Cotlarciuc, Monica 

Eugen Deutsch, Georgeta Paula Dimitriu, George 
Vasile Filip, Tatiana Galan, Cornel Galben, 
Viorica Ghenghea, Corina Matei Gherman, Vasile 

G
Iliescu, Alexandru Ionescu, Cristian Lapa, Vasile 
Larco, Valentina Lupu, Valeriu Lupu, Daniel 
Cernat Marin, Dumitru V. Marin, Vicu Merlan, 
Ionel Miron, Mihai Miron, Valentin Bogdan 
Neagu, Petru Necula, Mihai Ciobanu, Ion N. 
Oprea, Marian Pavel, Marian Petcu, Nicolae 

Strccamore, Georgeta Popovici Strat, Dan 

Toma, Pavel Toma, Avram D. Tudosie, Cornelia 
Ursu, Mircea Varvara, Nico
Constantin D. Zeletin. 

Volumul omagial-documentar ... 77... 
(Editura 

al operei lui Dumitru V. Marin, întins pe nu mai 

alte surprize.
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L
–

– 
 

peisajul literaturii române cu un nou volum, 
deosebit de interesant-

scriitoricesc al acestui autor prezent în domeniile 

L-a

care are ceva aparte de spus în fiecare 
. Am 

remarcat f

-2017), 

noastre (aproximativ 80% dintre 

intervalul 2012-2017).
rins în 

-între ,,extrema

-un tablou literar, atât de 
vast. Impresioneaz

fotografii (imagini) literar-psihologice pentru a 

semnatarilor volumelor, care au intrat în vizorul 

afaceri etc.

autorilor, în cadrul operelor analizate 
într-

taze 

sentimente de mare sensibilitate. 

ufletului românesc 

investigate.

autor cu cei 53 de prieteni de pe itinerarul acestei 

textului literar. 
Acest vo

-

-un larg 
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–

SUFLETUL TEATRULUI, TEATRUL DE SUFLET 
 

Caut întotdeauna ceea ce e etern uman într-

Magdalena 

volumului: Rendez-vous cu teatrul israelian scris 

distin

Le-

eram chiar foarte curios. De 

de interes, fapt care m-

-mi recalibrez apetitul de cititor 

întâmp
benefice.

oaspete al unor dragi prieteni pe care îi pot numi 

ural specific, ci mai multe din tainele 

mai mereu în primejdie din cauza unor interese 

-mi

-a lungul veacurilor în 
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acestor dimensiuni culturale comune sunt cele care 

textelor.
Tematica volumului una extrem de 

teatrul

de tip renascentist a domniei sale, punând în 

tru 

teatru resp
culturii.

antologii de cronici teatrale. Este doar forma de 

-un mod 
foarte rafinat,

aprecieri absolut pertinente despre modul de 

uvinte sau expresii 
provenite din alte limbi. 

Cu alte cuvinte te face, în modul cel mai 

deoarece talentul de scriitor al doamnei Magdalena 
ste cunoscut. Dar asta nu m-a

-a

tea, 

Habima, Teatrul Municipal Hacameri, Teatrul Beit 
Lessin,  Teatrul Gesher, Teatrul Idishpil, Teatrul de 

Haifa, Teatrul din Beer-
Ierusalim.

contemporaneitate, harul actorilor, al regizorilor, 
-i vedem 

mai mult de cinci cuvinte
-un fel distinsei doamne Ioana 

IV-

teatrului: - Magdalena, chapeau bas! 
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– Bârlad

INTELIGENT PESCAR ÎN HAZARD 
 

Sale Hazardul. De unde, o ars poetica foarte 

- Pescuitul în 
apele mele).

ipostazele lirico- -simbolice 

prins ca într-

ochi…”
Dar, alegerea între solitar solidar

-

Sfaturi 
).

Inteligent pescar în Hazard, poetul Iulian Filip 

– a

Cu certitudine, în ambele magice voiajuri nu 

-

despre greieri

/ despre de unde se ia cîntatul/ într-o pereche de aripi 

prea are cine-l opri.”

autoironice, autorul p
-

-politice, mai ales, 

Grigore V

un scut statal, o 

-
-am vrea, Doamne, cumva/ de din 
- -

-au p -al meu!/”

dureroase, mai aproape de spiritul voltairian, iluminist, 

singurul mit universal, Cartea
tradi

-
-

-
- stantin de 

pe muscel,/ dintr-

literari –

unele 
dintre ipostazele lor specifice, unele serioase, altele 

în … cîrlig!
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Dan TEODORESCU –

 
 

 
În prezent, sub directoratul comandorului 

-Buje

Literar-Umoristic 

afiliate Uniunii 
Scriitorilor din România -

ALPI, Mihai Batog-

repere istorice ale 

– 11 februarie 

constituire a cenaclului 

– luna martie 

cenaclului, poetul Nicolae 

Petrone;
–

epigramistul George Petrone;
– 1989: George Petrone, din proprie 

epigramistul Ene Veron;
– 1990: La cererea membrilor cenaclului, 

– 2006: George 
Petrone se retrage din 

ales scriitorul Mihai 
Batog-

– 2007: Începe 
editarea revistei de 
cenaclu: Booklook. 

trimestrial. De-a lungul 
timpului colegiul de 

multe nume. În ultimii 

format din: Eugen 
Deutsch, redactor-
Mihai Haivas, secretar de 

(Australia), Dorel Schor 
eorgeta 

-
–

„AL. 

–

localitatea Vama-jud. Suceava/Bucovina, filiala 
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– 2010: în luna octombrie, filiala Nectarie 
devine cenaclu independent.

–

Vinicom Copou.
–

Vama-

ales Mihai Batog-
.

– 2012, octombrie: Sub denumirea de 

Nectarie devine independent din toate punctele de 

al A.L.P.I.
– 2012: Se instituie un protocol de 

(unul dintre 

O. Teodoreanu-
- Pod 

de protocol a Cramelor Vinicom-Copou.
–

Bibliotecii Gheorghe 

cu personalul acesteia la organizarea Concursului 

În dialog cu directorul ALPI, 
comandorul (r) Mihai Batog-

ALPI, Mihai Batog- -un dialog literar 

DT: Domnule comandor Mihai Batog-

MBB: În cei 42 de ani de activitate (1975-
u, 

-au remarcat 
membrii ALPI?

acestea fiind revista Epigrama, Rapsodia, 
Intercultural, Spinul, Hohote, AG pe Rime, Ecouri 
Literare, Fereastra, Singur, Cetatea Lui Bucur, 

(SUA); Agero –
Vocea Ta (Germania), NiramArt (Spania), Pulsul 
Afroditei (Cipru), Expresia, Antipozi, Australiana, 

din Austria, Olanda, 

domnule director Mihai Batog-

volumul omagial "35 de ani sub semnul 
maestrului

Iar în 2017 am editat volumul omagial al revistei 
Booklook (2017-2017), cu numele "Un deceniu de 
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booklook-uri", la zece ani 
Este un volum de circa 300 pagini care, spre 

-a schimbat modul de 

Eugen",
DT: ALPI a acordat de-a lungul timpului 

MBB: Începând cu anul 2012 au fost 

activit

Eugen Deutsch, redactorul-

organizate multe evenimente comune, domnului 
Georg Barth, publicist din Passau (Germania), 
doamnei Ionela van Rees-Zota, managerul 

"Vocea Ta", cu distribu

Dumitru V. Marin, managerul Grupului de Presa 
S.C. CVINTET TE-RA S.R.L. Vaslui, care 

-

domnului Val Andreescu, fostul redactor-

inter

Scriitorilor din România...
MBB: Din anul 2007, doi dintre membrii

-

au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din 

Uniunii astfel: în anul 2007, Mihai Batog-

Filiala Bac

Mihai Batog-
partea USR-

pe atunci, noul nostru coleg, domnul profesor 
Vasile Diacon, pentru volumul memorialistic: "Un 

-Gherman, Mihai Batog-

Unii dintre colegii mei, amintesc aici pe domnul 

România.

MBB: Bookl

pune, dar despre care 

suntem foarte mândri.

Book"!
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L L
Florin GOLBAN –

/GROWING WITHIN –  
 POEME.  

RAM KRISHNA SINGH,  
TRADUCEREA – ALEXANDRA FLORA MUNTEANU,TANER MURAT, EDITURA 

ANTICUS PRESS, CONST  
Ram Krishna Singh este un poet indian 

“n ” du

este interesat de 

rie.

Ram Krishna Singh este membru al mai 

aici 
titlul de Doctor Honoris Cauza al Academiei 
Mondia

Poeziile sale au fost traduse în mai multe 

De asemenea , RK Singh a scris peste 160 

e reviste, 

La recomandarea poetului American Bill 
Waters, RK Singh m-

a în anul 2017, în traducerea 

Murat.

–

spatele cuvintelor poetului Indian RK Singh 
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-mi fi iertate 
micile st

Volumul este deschis de poezia 

- „nu 

–

/

integralitate –
lo de eul poetului.

–

îngrijorez/pentru necazuri/înainte de a le avea/nu 

odihnesc în lumina soarelui ( pagina 31). 

odihnindu-se la lumina soarelui.
- –

sunt la 

:

nepoatei/spunând : ”Vine furtuna / hai s

Poetul es
–

t

risipit deasupra capului/îi aduce omagiu – pagina 
41.

În partea a doua a volumul

–
–

:/
. Timpul a stat, s-a oprit în loc în 

–

umbra/ –
/

-e
-

dumnezeu , pag. 131-132 .

haiku-uri cu teme diverse.
e întruchiparea lui 

Buddha/plângînd pentru noi – haiku referinduse la 
Buddha.

Sau – -/cu somnul 
tulburat/scriind haiku. Ce-

scriind.

se –

acestui haiku – privind/întunericul dintre 
stele/iluminare continuând –

RK Singh este un poet care surprinde  –
-/e 

jucându-se acum cu o imagine vie – umbre 
-/apus de soare. 

spune direct, o imagine –
zori:/lan de porumb unduitor. Soarele este evocat 
în acest haiku – lumina soarelui/în spatele 
templului/marginea norilor.

Da, Ram Krishna Singh este un poet al 
–

pasiunii, pagina 175 sau –
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Lucian-Zeev – Israel

 
(II) 

 

-Pai 

-Pai nu 
nescu din 

-analitic de Mihail Sadoveanu, 
-Pai. 

Cea de a doua culegere de poezii de Mihail 

Ahuvah Bat-
România în anul 1919 sub numele Ahuvah 

a a publicat în 

Volumul de poezii de Mihail Eminescu tradus de 

„Machbaroth LeSifruth” din Tel Aviv în anul 
1990. Volumul, intitulat „Mivchar shiyriym”, 

lui Mihail Eminescu. Referitor la poezia 
-

Poeziile selectate de Ahuvah Bat-Hanah sunt în 

de dragoste: „Ce te legeni, Codrule!”; 
„Coborârea apelor”; „ „Din 
noaptea…”; „ „Melancolie”; „
ramuri-”; „Cu penetul ca sideful”; „Scrisoarea I”; 
„La fereastra despre mare”; „Revedere”; „Sonet 
(Trecut-au anii)”; „Ce suflet trist”; „
„Criticilor mei”. Autoarea studiului introductiv 

„

orizonturi noi (literaturii române), a introdus în ea 
-a deschis 

-

începe cu el”. Ahuvah Bat-

-filosofice: în acest 
„Scrisoarea I

„ ”. Referindu-se la „ ”, ea 
sublinia „

asupra lui. Autoarea studiului introductiv traduce 
poemul sub titlul „Lucifer

un nemuritor,

„kochav rakh–‘or”
pentru „ blând”. Atunci când Hyperion 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 63 

 

„Aviy” (= ), ca 
„thou”

(Geneza 1, 2) apare în traducere pentru a denumi 
haosul din care s- rul, recte – în 
acest caz –

poetei Ahuvah Bat-Hanah. Aceste elemente 

ei este ceva mai modern decât cel al lui Yehoshua
Tan-Pai,

Bat- -un limbaj 
m

termeni din Noul Testament
element în toate culturile, iar preschimbarea ei, 
evitarea unor t
de gândire al poetului filosof. Astfel, ea traduce 
versul „Cum e Fecioara între ” în mod literal, 
sub forma „KaBethulah beiyn HaQedoshiym”. 

dru, în poezia 
„Ce te legeni Codrule
„Mah thanud koh ya’ariy”, subliniind genul 
popular al acesteia.

Foto:primele pagini din volumul de traduceri din 
Eminescu, de Yehoshua Tan-Pai

Cel de al treilea volum de traduceri din 
poezi
„ ”. Volumul este intitulat 

„Kokhav ha’erev

ista Denise 
„Onyx” din Haifa în anul 

t

domeniu. El a tradus poemul ” ” din 
dragoste pentru acest poem. Tomy Sigler a încetat 

versuri din acest poem:
„Cobori în jos blând,/ Alunecând pe–o

”.

Ceea ce este special în traducerea lui 
este folosirea mai ales a limbii ebraice israeliene 

a formelor gramaticale ale lui Tomy Sigler sunt din 

„Kokhav ha’erev

transforme în expresii mistice iudaice. Mai mult, 

-l integreze 

exemplu sunt versurile „
re stele”, traduse sub forma: 

„KemoMariyah HaBethulah/Beqerev qedoshiym”

-l

Ebraice, a Noului Testament, a Cabalei, a gândirii 
a
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israelian iubitor de poezie, dar insuficient 

superliterar.

perioadei staliniste. În anii 60 ai secolului trecut, a 

„Revista Cultului Mozaic

„Sovietish Heimland”, În 
anul 1972 a emigrat în Israel, stabilindu-se la 
Ierusalim, unde a editat un almanah literar 

apar în diferite periodice. În volumul 
„Nochn sach–hakl – eins – unul), 

„Eighens” în 1987 

român”), sunt incluse în 
volum: „ ” („Der Luceafer”); 
„Somnoroase ” (=„ feigl”), 
„La steaua” (=„ ”), „De ce nu–mi vii”
(=„Wos komstu nit
„
traducerea titlului într- „ ”

„Bukarester ” din 

„Der
Charatz 

-

mul renumitului

„
expresii
„ ” înc „A
fost ” („gyewen a mol”). Penteru a evita 

„Cum
e Fecioara între ”, Meir Charatz traduce: 
„Fun keyser– , onghezen” (=De blazon 

versul „Dinrude mari ” sub forma 
„Fun oysderweylte oysderweylt”, pentu a evita 

Hyperion: în locul lui apare numele „Luceafer”. 
Dumnezeu, în loc de „ ”, este numit 
„Mayn Got

care unii cititori ar fi putut-o considera ca 

„thou
„khaos”, potrivit termenului 

românesc „haos
„mayn kind” (=copilul 

versurilor, apropierea atât 

Un dialog eminescian postum.

 
 
 
 
 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 65 

 

Gabriela Ana BALAN – Bârlad

,,TORENTUL", FELIA D -  
UN ROMAN ROMÂNESC ACTUAL, DE EXC  

,,Torentul” . Art Creativ, 2018 
 

Îmi voi face din start o datorie de onoare 
-

scriitorul care are calitatea de a ne surprinde 
curând cu un roman puternic!

Toma.
te una 

-

.

avantajul cu

Cristie sau Sherlock Holmes ci, miraculos, 

paralele (politicul, socialul, culturalul), la Slavici 

antroponimia ne trimite chiar la Caragiale 

ie 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 66 

 

morale 

mitologic, simbolul trecerii de la negrul morbid la 

când un personaj ridicol, când unul model. Un 

U

prin labirintul magic al unui roman realist, modern, 

rapo -
-

d

postmodernismului steril, inexpresiv. Nu face 

sistemul osos al unei povestiri scuturate de sens ci 

povestitorului înzestrat cu har.

Marquez. Cu 

cu cel pe care s-au întronat Mario Vargas Llosa 

un

to 

m-

cinematografic pe fundal, în final se închide sub 
umbrela iubir

-a

Mi-
ea la masa 
-

precum "Suge-o, Ramona!", ,,Suge-o, Andrei" sau 
mediul online.

moartea

cu senzualul, replicile sunt consecvent adaptate 

-
cota sublimului artstic.

eveniment editorial, o bijuterie marca Art Creativ, 
"Torentul" este o carte de zile mari.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 67 

 

COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU –

 

 
 

– Scrisoare- –

e apar evenimente 

desuetudinea suferite, în anii de teroare totalitar

-
!

Într-un asemenea climat de gânduri am scris, cu scepticism 
, o scrisoare-mesaj: 

 

-cum se 
-

în fruntea Academiei ci dintr-

1989, de aproape 29 de ani –
este o mistuitoare – doresc 

, pentru continuitate (?)
noastre.

poporului român mureau sub torturi în închisori, în 

partidului de a intra în privilegiile unei academii, 

Am crezut, dintotdeauna, în puterea 
–

cupola Academiei – va asigura prosperitate 

academicieni autentici ai unui forum valid
nou,

cerându-

În memoria doamnei Doina Cornea, o – templu 
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-
mereu, de la început, povestea nimicniciei care 
înconjur

Revista scrie, în ultimul aprilie, 
un articol intitulat Academia de oameni de nimic 
– iar celelalte academii, care s-
salarii de la buget, urmând pilda academiei mari 

– pe care, 
eventual, i- –

– cu 
oameni de nimic – academicieni cu drepturi egale. 
Ziaristul Grigore Cartianu spune despre 
ac

o lichea (mi-
aminte… la Hunedoara, la un simpozion de 

despre… Epoca de aur –
Tribunalul Milita
pe 

tâmpit –

colegi cu probleme în ju

sunt academicieni? Unul dintre ei asculta, cu zel, 

conducea),

fac aluzie la învinuirile care vi se aduc… Cariera 

drept cu Teza d-

– începând cu 1990 – Academia  a urmat 

-

ajunge
care s-

Constantinescu, a vorbit îndelung cu mine despre  

Haiduc a avut o atitu

- –
- – nici la scrisorile mele, 

nici chiar atunci când le-am trimis câte o carte… 

iteau 

care- I-
colaboratorii mei, remarcabilii profesori N. Cajal, 

.
Constantinescu, Radu Voinea, N.

onstantin 
-

nu
(de altfel, i-

Gândind la cererea mea de a distruge 

Aristotel

-mi de un ilustru academician 

minte. Iar francezii, când vorbesc despre o poveste, 

!

– reorganizarea 

succes în rezolvarea problemelor curente cu care 
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laitmotivul Delenda est 
Carthago

dintre care mai pot aminti Academia Oamenilor de 

– spre deosebire
–

-o Ion Heliade 
Delenda est Carthago!

Prof.dr.Alexandru Ionescu,
Laureat al Premiului Academiei Române

(membru al mai multor academii, de unde nu se 
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COMENTARII POLITICE
– Geneva

T 
 

Sub efectul 

ca nou locuitor în 
Occident, scrisesem 
în anii 90, un articol 
intitulat ”TIF, un 
portret robot”, inspi-
rat mai ales de tinerii 
intelectuali din 

vârstnici, Francezi, 

rezultatul firesc al ingineriilor politico-educative 

- -l aduc la actualitatea zilei, 
obosindu-mi memoria, l-am reconstituit, 
schimbându- -

dezarmare, dar de fapt pentru dezarmarea 
belicosului Occident, imperia

împotriva legilor, aceastea fiind uneltele opresiunii 

capitalismului deja condamnat, inclusiv de 

pseudoumanistului Jean-Paul Sart

ultima carte a lui Franz Fanon1
Car, en 

le premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre 
un Européen c'est faire d'une pierre deux coups, 
supprimer en même temps un oppresseur et un 
opprimé : restent un homme mort et un homme 
libre; le survivant, pour la première fois, sent un sol 
national sous la plante de ses pieds. (…) Les 
discordes tribales s'atténuent, tendent à disparaître: 
d'abord parce qu'elles mettent en danger la 
Révolution, et plus profondément parce qu'elles 
n'avaient d'autre office que de dériver la violence 
vers de faux ennemis
a revoltei omorul este necesar: uciderea unui 

ace

în profunzime deoarece n-aveau 

-un “Muzeu 

posibile cele mai abominabile crime comise de 
totalitarismele gemene ale secolului al XX-lea, 

profesionist al erorii. El nu încuraja doar uciderea 

drum al „pa

Marx, Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot, Gheorghiu-Dej, 
ca s -i amintesc decât pe ei. Tot atât de 

                   
1 În Les Damnés de la Terre, La Découverte, 1961

tiermondismului militant.
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„
tribale”.

falduri

nici 

obie

-au schimbat nici azi.

ce-i puteau servi convingerile (nu era Papa de la 

mizeriei lumii a treia, în calitatea sa de principal 

Anticleri

Vaticanul cu armele luptei politice, de fapt ale 
luptei 

-

i nu sunt nici azi. 

a caprei 
vecinului. 

De altfel, nici o 

-

ei mai 
-

tocmai din cauza ideologii
stânga) pentru a-

multe ori, iar la cel mai mic junghi, fuge la doctorul 

cartea de telefon sau la cabinetul medical din 
apropiere. Este împotriva elitismului, dar nu 
împotriva efectelor sale, mai ales când este vorba de 

salariului de 20-
d

Frecvent supuse unor astfel de greve, sunt 

servicii publice, deci ale statului, care de cele mai 

-n sac 
de exemplu, pentru huliganism ori absenteism sau 

dezor
-un
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Concluzi
restul Occidentului, sintagma "intelectual de stânga" 

auze cum au fost de-a

2,

cambodgieni, ori cea a fostului satrap tropical de la 
Havana3, printre multe altele. În fine, TIO este sub 

atitudini identitare bine conturate, dar mai ales 
constructive. 

Mi s-

Îmi aduc aminte de prima dintre ele, era pe la 

francez de dreapta Le Figaro, care publicase un 

Era semnat de dnii Jean

-
-

ce li s-
                                                           

2 Pentru Philippe Sollers, cunoscut scriitor francez, 
a Maoismului, n-a fost 

-

chiar un cântec inspirat de isp

3

inenarabilul Jack Lang, cel care a salutat cu mult lirism sosirea lui 

falimentului economic. 

de regim este impus locuitorilor ei? Printre altele. De altfel Statele 
are parte a produselor alimentare importate 

de Cuba. 

ba chiar peste ele. Un interviu 

-a dreptul 

ziarului amintit, avea interese în România, printre 
- -

Acest articol mi-

problemele comunismu
infinit mai corect tratate de unele ziare de stânga, Le 
Monde, dar mai ales de Libération, ziar mai 

-am lecuit, 

Lucrurile nu stau nici azi mai bine, iar criza 

te 

caracterul ciclic al acestuia, dezastrul economiilor 
oilor 

oamenilor, dar mai ales talentul pe care singur 

-o

a politici 
viabile. 

4.

fost Procuror General (socialist) al Cantonului 
-un interviu 

                                                           
4 ermenul Le Grand Soir este 

secolului al XIX-
socialismului sau a comunismului, potrivit terminologiei unora sau a 
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acordat nu chiar de mult unei reviste geneveze, 
vorbind despre participarea statului la capitalul unor 

-i spunem 

-

-
-

-

r valuri 
-model, 

-a dovedit tocmai incapacitatea de a  
o face. Cât despre "pervertirea" comunismului, 
aceasta este colacul de salvare al ireductibililor 

iste: 

regimul comunist trebuie democratizat. Dl Procuror 

ruine, 

ani. Nu numai difer

-
-

Daeshul 

totalitarismul comunist. 

      
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 –
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DRAMATURGIE
Evra GART – Ulm, Germania

 (II) 
 

 
Motto:

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

rcurs.

Actul al doilea
Scena întâi

tribu

scenei

Ne-

V -

medica

-am întâlnit pe 
domnul Poirot. Dumnealui a ajuns în acest edificiu iar 

ntru 

Pa si meseur 
Poirot?

Agatha: Vous, vous voulez nous faire une 
presentation?

Agatha: -
lumea dumne -l deranjam.

atât? Am s
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gaurilor.
Mi-

întoarcere cu 180 de grade, pentru aceasta este nevoie 

. M.: Is not that 
Miss Marple?

Agatha: Would you like give us a 
presentation?

Mi-

Sergio nu am fi fost aici iar dumnealui va fi arbitru.

e un eveniment nefericit. 

Comandantul: 

am acest caz „ ” pentru 

zece.

Agatha: Ce ar mai fi de spus?

Scena a doua

ca într-
lui Hercules 

care au 
în spate „cutia motoarelor”
apropierea locului unde este scris: „Restaurant”,

catarg unde

într-

d
personajele vor reveni mereu în punctul de unde au 
plecat.

Agatha:

domnule Poirot?.
Hercules: Multora li se pare stranie lumea în 

mai grozave pe care le-
sunt ascunse frecvent în familie, atât contesa - contelui 

-

familiei, Dorcas, care este amanta contelui.

Vo

Hercules:
-se înainte de plecarea la 

„ ”

Vo
trei persoane reprezentând publicul

spre contele Inghethrop: „
”

Domnul conte 
nu poate fi acuz

„cap de acuzare” 

Agatha:
Hercules: Eu plec!
Agatha: Unde?.
Hercules:
Agatha:
M. M.:

-a relevat aceste lucruri, am un 
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Dorcas, care era a
o

trei persoane din public
M. M.:

trei persoane reprezentând publicul
M. M.:

publicul): Oricum, domnul conte nu poate fi acuzat de 
-

bijuteriile..
Agatha:

- t, pardon pe 

Contele Inghethrop:

normal.

Dorcas: -
te-am iubit atât de mult, mi-am imaginat....

Contesa Inghethrop: Curvo,
de mizer

Dorcas:

plec.
Contele Inghethrop: Unde?!.

scrie: „Restaurant” -se de mâna în 
„gaura de vierme”.

Agatha:
-am 

mir. 
-a venit ideea, nu am 

Contele Inghethrop:

Contesa Inghethrop:
mu

„Restaurant”
- „gaura de vierme”

Agatha:
mister? Cine are dreptate Mister Poirot sau Miss 

Sergio: Sunt un simplu director de ziar 
-

1, în acea i manie
Comandantul:

-a 

discursurile scriitorilor m-

versiunea mea.
Nu am cunoscut-o pe doamna Agatha pana la 

o scriitoare. De asemenea nu am cunoscut familia 

u a restabili 
echilibrul

tha se cunosc de multa 
vreme. Într- -un 

-

Vo
trei persoane reprezentând publicul
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Mihai BATOG –

OSUL 
 

nu-

-i mai 
!

-

-sa, 

ura de 

de copac, albicios, vag conturat de undele râului. 

e-i de colo! Bidel se 

care-

Abia la contactul apei c

- -

cosit. 

dar nici 

-sa îl primi dojenindu-l

-ai mâncat ti -te-
-n

-
te-

neschimbat de veacuri.  

-o lua el o mai lua dracu’ 
-

desert, 
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gândurile lui...

-sa, cea care 

murise, musai avea cam cinci metri lungime”, iar
-

-

, acesta îi 

purtau negocie

scatoalce împre

împotrivire la arestare le

e de ordine, ei mai 

aduse, un set de bastoane pe spinare, iar seara erau 
-se de durere sub privirile 

în

fapte de genul acesta. De dat la câini nu puteau, 
deoarece p

luate în coaste nu l- -l arunce undeva, 
-

poves

-

- -acuma a ajuns ou’ 
s-o-

-

prin teren am descoperit acest obiect, ce pare a fi un 
-

-am pupat, 

-o cu mare entuziasm. 

zeu 

i, 
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curcan iradiat de la Cernobâl, a unei farse, a unui 

ia 

ste pe cât le 

a, 
-un

-

americani sunt singurii din lume care pot rezolva 

Prin urmare, înaltul for decizional al 
rimi o solicitare 

-

toate unghiurile ale, vestitului de acum, ciolan. Cum 

urile ce-l

-n rest nu-i nimic de 
capul lor!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUL MEMBRU DE PARTID

-
Te cinstesc, partid iubit!...

-a cinstit o noapte-

Cu un venit de azi pe mâine, -
Pe celelalte le întrece:

-un bibelou...
-o pâine nu ne-ajunge. -i de rece!

DATE STATISTICE
Se-aude- Vorba-i de un car de ani

- Printre
De salarii mici nu-s bani,
Numai pentru cele mari!
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Dorel SCHOR – Israel

 
 

Nu de mult am 
primit o scrisoare foarte 

cititor.
„Apreciez mult 

umoristice, scria el, 

care sunt scrise corect 
gramatical. Toate mi-au 

care faci aluzie la un tip care a avansat în serviciu 

-
”.

I-
- Prostii, m-a asigura -ai 

-

i talentat, crede-
I-
– Nu i- -l în plata 

oc la 
-ai avut nici un 

-
-

I- -a

– -
-ai fi 

interes general. Major! Despre ce n-
-a

-

-te de probleme mari, nu de fleacuri...
I-am reprodus aprecierea domnului 

Ghezuntertoit.
–

a fost vorba? Ai surprins un fenomen social, fiecare 

vi
apropo, ce ai domnule cu mine? Cu vila, cu 

-

de condei
I-

Glazpapier.
– Clasa explotatorilor s-a temut întotdeauna 

de umorul viguros, a rostit el. L-ai surprins în 
scrierile dumitale ca într-

în descompunere. 

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

I-
– - -

-
unul sau de ce-

-

og, când 
-o mai 

moale...
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RIDENTEM DICERE VERUM!

TRECERE 
-

Ori ne târ

ii
Ioan ZAHARIA

 
 
 
 
 
 

 
 

Sunt trubadur din vremi medievale
Mânat la drum de-

-
Pe care soarta mi- -n cale!

N- -
-n mahalale,

-
-ntr-

-
-

-

-
- sacul;

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

NEDREPTATE 

Ce se spune, nu-i cinstit:

olit.

UNUI ELEV CARE COPIE
Zece-

-

Georgeta Paula DIMITRIU

CINEVA M-
FUMATUL

Noi metode întreprind,
Cu bomboane-am încercat

Vom
Nicolae STANCU

Ne-
-

De-
La astfel de pete, 

-
Iar noi ni-

-n Parlament cum câte unul vine 
-

Ci eu, doar n-am mai re

- -au dorit mereu
S-
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RIDENTEM DICERE VERUM!

SONETUL RAFINATULUI GUST... 
-

Pe care- -

Ce-a ros doi ani într-
– –

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

Mi-a zis: - Ce vrei? 
nete,

Eugen DEUTSCH

Adesea-
Acelui ce-mi va face rost
De- -

Certuri în averse
Duce-
Cu nevasta- Plozii, la diverse!
Iar cu-

ANESTEZII DENTARE RURALE RECOMANDARE
Într- De vrei pe- -o dezbraci
Cu miros de- -obiele, -

Va trebui,în primul rând, s-o-mbraci!
Restu-

TARIFE MARI LA CABINETELE DENTARE
La doctor fac o constatare

-o spun direct, ce tura-vura:

Deci nu-mi mai trebuie dantura.
Mihai HAIVAS

ÎNGRIJORARE

C-acesta-i obiceiul ei;

ELAN INUTIL
Te-ntreci în fapte,
Faci tot ce-

APROVIZIONARE

-
De mucegai.
Georgeta Paula DIMITRIU
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 
LA MEDICUL ORL-IST 

-atent în gât

Aurel BAICAN

GÂND DE EUROPARLAMENTAR 

-n cap îi puse Domnul:
Ca europarlamentar,

Ce tip de oase le revin:
D

-

Ion BOLOCAN

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

N-
Ambele profesiuni

Sorin COTLARCIUC
 
 
 
 

De pri -nfior
-

Din ... sforile ce le-ai tot tras!

„RARA AVIS”
- -

De-
Au ieftin fondul sufletesc
Dar foarte scump un fond de ten!

-n trup

-n minijup!
Ion ZAHARIA

M-AM ÎNTÂLNIT CU IARNA LA COPOU

M-am întâlnit cu iarna la Copou;
-a zis: „Pardon,

Dar cum vom merge la Revelion
M-am dichisit c- -i Anul Nou!”

-un buchet de flori
-am scos de pe un geam

-l mai foloseam!)…
Când m-
Doamne ce fiori
M-

-atunci m-a alintat; 
Dar cum eu sunt timid de felul meu
Rapid de tot m-
S-

La gât s-a-mpodobit c-un colier

rte fini;
Dar cum obrajii i s-
S-a învelit, 

Într-
Eugen DEUTSCH
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 

A-nceput de-
Câte un salariat

-
E-

Vama-
Într-un vad aglomerat,
Traficu-i mereu bogat,

i controlul vine

A primit ce i s-a dat,
Când pe acte-

„Controlat”.

-i de-
Peste tot, dar e mirat
Cum de s-o fi întâmplat
Toc

Arestat.

Banii i-a  tot strâns cu zel
Din salariul de-ncadrare

Spune el.

E bogat  pe-
i cum nu sunt vorbe-n vânt,

-l credem, de se poate
Pe cuvânt!

                              Vasile  LARCO

 
 

RONDELUL TANGOULUI 
Pe când dansam „La Cumparsita”,

Pe sân – dogoritorii –

Pe când dansam „La Cumparsita”.

Ghicind sahare iluzorii

Cu briciul îmi croiam ursita

Ion BOLOCAN

SONETUL TATEI 
-n chip de dor

S-adape caii Lunii la descântat izvor.

- -n suflet vin 
-

De mine este vorba în doina lui de fum,

Dar nu mai înainte, -
Legându-l de copita vreunui cal nebun,
De- -
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RIDENTEM DICERE VERUM!

RONDELUL 
 

POLITIC       
În teatrul prost, de cabotini politic,

-

În teatrul prost, de cabotini politic.

-un tern parcurs meteoritic 
-

RONDELUL 
POLITICIENILOR  

 
Cei ce-

-
Când tu visezi un cot de pâine
S-

-

Cei ce-
-

Dar într-o zi va fi un mâine,
Când nu ne vor mai fi pe plac

-
-

Cei ce-

COTNARIUL 
Vin vechi, vin bun, vin tare, renumit, 

Cel ce-a venit spre tine pe o cale,
Când se-

Vin vechi, vin bun, vin tare de COTNARI,
Românii ce te beau sunt tot mai rari:
Ca orice-

-

-

-

um te-
Georgeta-Paula DIMITRIU 

RONDELUL NINSULUI ROMÂN 
Nu-i nici un fulg de bucurie

Cu alb curat peste român,

Nu este- Cu alb curat peste român!

Când peste tot ninge cu drame
Mai face haz al meu popor
Cu câte-
Râzând curat, molipsitor,

-l ninge dens cu ... epigrame!
Val ANDREESCU
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RIDENTEM DICERE VERUM!

RONDEL  PARLAMENTAR 

Iar Parla

Li-e vie, dar în versiunea:

Aurel BAICAN

 
NOCTURNE 

-a trezit,

-a oprit.

-
M-

or priveam la stele,
-a trezit.

Numai stelele-s fidele,
Zise ea pe-

Dumnezeu cum m-a zidit!

-am mai privit la stele.
Aurel POPESCU

CASA DRAGOSTEI

Dar l
E într-

Sorin COTLARCIUC

SOTIE IUBITOARE
-a dat sfatul

Ca, l
-

D-aia-

MODA LA FEMEI

Rezultatul analizei:

Este rezultatul… crizei!
Ioan V. MAFTEI-

Purtându-
-

-

MENIREA URNELOR
Un detaliu pun la punct:

-n urne sunt plasate

-TATAIA

Cu rigoar

cu  minte!
Aurel BAICAN

-ntr-

Iar când n-
Eliada S
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RIDENTEM DICERE VERUM!

RONDELUL   
POETARZILOR 
De- ist cântând pe rime,
Mi-

Ce-s ironii cu glume prea sublime.

- -
Ce vor s- -
De-
Mi-ar arde focul unei al

-
Marcat cu poante pline de-agerime,

De-

RONDELUL   
ORATORULUI 
 

-i veridicitatea
Retoricii, cu capu-

-i lumea când se-
Se-

Sorin COTLARCIUC

DILEMA 

Pâinea s-a scumpit, petrolul,
-i fantezist

Prohibit este alcoolul;
Mor de sete, dar... rezist!

Are fata zestre mare,

AUTOPORTRET
Nu sunt pro-

nii, sunt culant,
-

Cucuiele sunt de la Kant! 
Aurel POPESCU

 

PATRU!“
În f
Largi perspective se deschid:

Dintr-un partid în alt partid.

„CE E VAL, CA VALUL 
TRECE!“

COZI DE TOPOR

De ce atunci exist-un doritor,
C

NICOMAH
 

 

-
Bo -

-
-

-n mare...

Apocalipsa se-ntinde de jur împrejur.
e vechile-abatoare.

Când totu-i în paragini, totu-i nelucrat,
- -s teorie...

-
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 

  
Cei care-

-
- -

Pân`  la extremis ne-
- -i mai spun pe nume  -

-

Sorin COTLARCIUC

 
TI 

-l verse:
Doamne-un mil -acolo Sus,

Admirându-
- milionu-

nt de mari?

-

Dum -
De-

NOROCUL
Ieri am avut un noroc chior

-

Dan Teodor D

PREVIZIUNE
-n tot mai bine,

Se va-

Degeaba ni s-
- -n lume,

Fiindc-
Sunt prea -i consume!
Constantin PROFIR

E mare lucru-

MULTINOMINAL
O întrebare pentru insul

-
re este ursul
-

Cu sapa-
Dar nu s-au procopsit cu bani

-s fermieri
Mugurel SASU
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RIDENTEM DICERE VERUM!

GLUME ÎN FAMILIE 
Pentru-

-l servesc.
-

-n vas…

A 
- cicleta care ieri i s-a furat.

A-
Dar s- -i om prost.

-
Preotul cu- consolându-l, i-ar fi spus

-atunci
Când el va citi silabic sfintele zece porunci.

- l,

- -l ierte.
Gheorghe-

- -i scape unul.
”,

Scoate-
„

-n lat
- -l afle pe-mpricinat.

Ghe

-o.
-am uitat-o!

 
-

Nitul, mândru de potcap,
etul cui:

*
- -

-

*
-n ham

„Ce tot faci atât tam-tam,

*
ie,

Lupul s-

-o chiar de oaie!

-

*
Vorbele sunt în asalt,

Tu… o g -

*

Cugeta, pe înserat:

Vasile  LARCO
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RONDELUL   
De când bravi s-au instalat,
Multe- -au distrus,

-au vrut au pus,
Nimeni nu i-a deranjat.

-au impus,

De când bravi s-au instalat,
Multe- s-au distrus.

Ce-
- -

-
-

De când bravi s-au instalat

 
A

-o-

Pe fata-ntr-un superb taior.

I-

Apoi, c-ar vrea în viitor
Un mariaj c-

-
În vila sa de prin Bihor.

O prinse-
-un fior de dor,

Luându-i geanta repejor
-

LACRIMI  DIN  CER 

De la câmp se-nto
Mai devreme-

Nu mai e cald cum a fost,
-

-

A- -
S-au aprins luminile,

pe-

-
S-a stârnit o vijelie,

Vasile  LARCO

 

LA NUNTA UNOR VECHI 
E-o gândire cu mult rost
Despre-un scrib incompetent: De- -

-
Ai nevoie de ...talent! Un pic de-

MINCIUNI OFICIALE
SPONSOR MATRIMONIAL

Ce ne trag iar clapele;
Mi- -nsor,
Râvnind, în schimb, cum am aflat,
La... dreptul meu de autor!

Mihai COSMA
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Vasile LARCO –

DESTIN  ANAPODA 
 

Gheorghe 
ajung la Poarta Raiului. El se 

Cel de 
Sus,

la fel cum nu se întâlnesc 
nicio

-au plâns 

cum se cere. Ajung ei

-o noapte de Anul 
-a

-

promisiuni, cu s

-
u ne-

spus, întotdeauna, tata avea atâtea parale, de nu mai 

bunica pe la noi, mama mamei noastre, luându-l des 
la trei parale pe tata, spunându-

poetic acest catren: 
-am parale multe,/ 

tre ele, când o 
-

crescut, m-

luat-
-
-

nimeni nu poate Corina 
Chiriac, -un 

-
-am spus: 

-
urgente, mai grave decât acesta al meu! 

mai multe locuri, unii dintre colegi erau paraleli cu 
meseria, eu eram paralel cu salariul bun, cu care nu 
m-

mea a dus-
- face 

multe parale. Când a venit vremea, m-am însurat cu 
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vreme s-

Stat. 
e Maria în ei, dar, chiar 

-am aflat mult prea târziu, când eu 

pe cineva cu parale multe, cu timp liber mai mult 
decât mine

cu

mperi 
-

deloc. Asta-
-

circuitului apei în 

ociale paralele, conduceri paralele, o 

nu mai es

-

dist

Învierea pe mine, 
-mi 

vi

Maria Mai Marele 

Raiului, s-
lui, spunând-

-

Evei
te întoarce p
cu -o fi 

stat, 

avea organe interne, acestea fiindu-i prelevate la 

organe pentru transplant. Inima, probabil este la un 

oameni de bine mai puteau 
de bine, având parale suficiente pentru a apela la 

La un moment dat apare 

de a intra fiecare la locurile rezervate. Divinul  de la 
-i de 

poate intra în Rai.

-

-
-a exprimat o vrere, în loc de  

EPITAF:

ntre-
AMIN!
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Dan TEODORESCU –

PARTENERIATUL CULTURAL ROMÂNIA - GERMANIA  
 

 

“ -
-

DACIA e.V. (din Nürnberg -

van Rees-
de mult timp, revista "Vocea 

-
i din 

premiat-o pe doamna Ionela van Rees-Zota cu o 
-i mereu 

succes în superba activitate pe care a duce în 

-

- -un parteneriat 
cultural d
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Conform protocolului încheiat în luna 

ui, sunt 
ghidate de interese comune, cu scopul de a 

–
de

–
granturi ale Comisiei Europene, alte surse 

- sau proprii.
–

precizate în Art. 1, care ar putea fi folositoare 

–
ii, workshop-uri, 

–

problem
cooperarea dintre ele.

–

– Articolul 6: Acest acord va intra în 

. Acordul se va înnoi 

-B
van Rees-

 
OMUL INGENIOS

Sunt state care se unesc
Spre- -

Când vrea un telefon mobil,
-

CUGETARE CONCEDIUL 
Pe- -
E- -n austerii ani,

la trei parale -
De cei ce nu fac nici un ban!

CO UNEI  TINERE
Mi-ai zis, venind tu de la mare:

Foc mocnit e- -am fost de juni,
-am dat crezare,

Este cea ce-

UNEI TINERE LA NUDISM
- C-

-
-

Deja- cul. De-
Vasile LARCO
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P
Dumitru V. MARIN – Vaslui

A  
(Fragment) 

II-a  
 

Din jurnalul Elenei:

-am creat într-

noastre. În el vom descoperi mai târziu amintirea 

în imensa - îmi aminteau de 
- înfloresc din cuvinte 

-

prea mult verde curat, dar mai ales mai mult suflet 

-
-

-
Dintr- nând cu un vis, cu un 

din aripi m-am pomenit dincolo, într-un climat 
aflam pe piscurile 

–
– -un zâmbet în 

care se topesc toate bucuriile lumii. Mi-e tare 
drag...

– Mai ai ochi?
–
–
– Da,
–

– Cu ochii lui!
–

– Cu mâna lui!
– -e sete, ce faci?
–
– -

limp
– Apa o simt pe buzele lui.
– Nu-

–

–
– -l

– Dar, bine, de ce?
– -i drag.
– De ce tocmai el?
– -a întâmplat. Într-
-

mi se plimba prin minte, 
cum s-

–
–
–
–

–
– Nu! vine... el strânge 

..”
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„... da, culoarea cristinie e cea a fericirii, 

?

Oare ce- ?

? Vom putea 
rezista?

minunate când se aflase sub imperiul unor 

-o
- -

-

considerabile cheltuise pentru a-
col -o

-i fie 

brutal sau senzual cu ea, ceva ce dovedea 

frumoase.

-

-i ca s-

-

– Hai, tu, Elena, ce faci. Uite e aproape 

–

–
Privirea

-

nu- -
– -
– Cum, tu nu-

–

-

-l

– Ce se mai aude pe aici, Dana?

-o impresioneze spunându- -s
ce a lipsit ea atâta.

În

dans aproape tot timpul fu partenera noului venit. 
- -o apropie, 

-

se gândi la Teo.
Era aproape ora 23:00 

–
–

reo 30 de metri, în dreptul unei alei 

mâna pe umeri încercând s- -
-
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*
*           *

s-a întâmplat „ceva grav, foarte grav” dar când se 

– Ei, ce s-a întâmplat, spune-mi dragostea 
-

grav de n- -mi spui.
–

noapte la dispensar...
-

copiii, care culmea, se prinse. El deveni mai tandru 

-se într-

-i

-o fierbinte. La un 

mai sus.
– Stai cuminte, altfel plec. Am venit cu tine 

aerul de puritate.
Din nou ascult

-o, tocmai 

-

 
*

*           *

-

seara dorea s-

perioad

-
din care se smulgea cu greu.

-

ce zilele treceau sentimentele luminoase i se 
-i

nevoie ,cea mai mare nevoie de sine, deci de 

trebuiau cât mai devreme concretizate. În birou 

care- ult decât orice 

-i

de vorbe sau cu gesturi dintre cele mai delicate în 

divinizate. Acesta ar fi fost termenul potrivit: o 

de
O privise lung, lung, în timp ce ea stângace 

-



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 98 

 

ziaristul: „nu-
pe vino-ncoace”. De fapt nu- punea nici un 

-se când un ales al 

rmanent 

-

-zise. Era 
ca într- -o realitate nou 

alter-ego pe care îl reprezenta ea.
–

O între
-i ascundea ca 

-

–

– -i bine s
care te poate face neom.

apropiindu-

senine.

al stimulului 

des cu durerea de stomac.

or -a

sco

pe el.
-

în str -
-o deformare 

–

ul 
o

s-

ce autoturismul rula cu peste 60 km/h.

În
-

atâtea secunde ale zilei, dintr- -

spre casa mare, scuturându-

„Ar fi interesant ce p
-

cât...”

ochi.
–
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–
o plimbare!

acel ceva care ar fi fost telepatie sau un fel de 

-se 

putea fi în ordine, dar teama nu-l

-o ajute. 
-i cu ea, n-

zvâcnirea din i -n normal.

-i modeleze profilul 

-

-

-

-ne de gânduri ce 

-
minune, 
compuse câteva versuri fredonând o melodie:

mea:

cândva,
-

bun! 

-i

-
ai crescut sub impulsul minunii pe care o

-a

 
(VA URMA)

 

„În final ce este dragostea dac nu o tain pe 
care îndr gosti ii ajung s o ascund i s o poarte în
umbr , fiindu-le team de lumin ? Pasiunile fug de 
lumin , lumina le omoar . Îndat ce taina apare, 
dragostea ve teje te, i pierde fr gezimea i vraja, 
devine ceva obi nuit, banal, de toate zilele.”

Mihail DRUMES
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P
Cornel GALBEN –

JURNAL (IV) 
 

Am intrat într-un nou an cu gândul de a 
împlini c
întotdeauna, s-

i sper 
-

ultimele clipe ale anului încheiat. Pe 28 decembrie 

-a întrecut pe 
mi-

–
un tort, Lili – – o
pereche de indispensabili (buni, al naibii de buni pe 

na – o
– -i drept, nici 

eu nu m-
am investit ceva bani.

Marian Popa. Revelionul n-a fost mai grozav ca în 

Adrian mi-
Pe 3-

cumnatul meu.

f -au suspendat 

face, m-
-o de oaie.

În sea
Molière, versiune a televiziunii franceze.

fost opt.

Din nou l
prin Sf. Gheorghe, Oituz, Gh. Gheorghiu-
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-

eles, mi-

-am promovat cu 

secretar al 
-

-
-

întotdeauna.
-a pus pe 

000 lei, 
-mea nu mi-a înapoiat nici acum celelalte 

nu-

Beligan. 

-a încheiat 

-

Sfântu Gheorghe. Am petrecut, poate, ultimele ore în 

-
-

-am 

coordonatorulu

lucruri interesante: „nedumeriri“(le) lui Ion 
-

-un jurnal al unui 
scriitor foarte interesant, dar despre care am impresia 

-

scrie 

În „Cuvântul nou“ mi-

devin tot mai reci. Tot la Sfântu, un episod care m-a
-

eam eu, care 
eram singurul, în tot autobuzul ce transporta victima, 

-

ne-au vizitat Teodor Maricaru, Al. Clenciu, D. C. 
Mazilu, Rodica Toth, George Corbu, Andrei 

Arion 

prima deplasare. Am început documentarea din ziar 
ntrucât 

-am cunoscut 
pe Ioan Alexandru, care m-

-am 
mai întâlnit-o la niciunul dintre cei cu care am intrat, 
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-
altele. Merge mereu la origini, cu o sete de nedescris. 

aproape mistic, dar de un misticism constructiv. 

-
-

esurse într-o lume 

Eugen Barbu a fost dezavuat de Uniune 

merita de mult.
Ieri am terminat lectura volumului „Pagini 

din lupta pentru instaurarea puterii populare din 
Româ

-a reluat 

-o fi 

m-a inf
-a întâmplat ceva la Oituz. Mâine trebuie 

-o

-

-a

prima ocazie.

meu -a

Pintenatul... campion

(Cântec în Semenic).

- -
-

-

-mi pot fi de folos, 
-

animale.

Paradisului“ de N. Popescu-
un spectacol minunat, prezentat, la cea de a patra 

- Anda 

este Ludovic Baci au reînvi
secolelor XV- -

-
e dintr-

-
primul articol semnat în „Scînteia“ („Semenicul“ - o

u fie ultimul, 

-am început munca la lucrare. Am avut 

Am citit un interviu dat de acest tip colosal 
care este Nikolaus Berw

-

O delectare intel

neegalat femeia asta în tot ce face!

„Al patrulea stol“.
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P
– Tulcea

 
PREDICA 

- -a
atârnat de gât, ostentativ, pe deasupra sutanei. Apoi 

-
prea mult cetit.

S- -o

-
p

– -
– nici Dumnezeu nu-i mai putea salva!

-n

-s blasfemii din folclorul popular –

–
reflexul de a-ngenunchea.

u el pe un ton profund 

despre Iuda care la vândut pe Iisus Christos pentru 

despre secve
paradigme inventate.

„...Ei s-
-i dea bani.”

filele, socotind datornicii.

 
 

Astea erau trimise de Domnul
potrivite, îi favorizau întâlnirile cu Dumnezeu, 

-
Guvernul care, prin decizii reglementate prin legi, 
i-

*

i înjurau 

*
Iarna veni cu brutalitate, peste noapte, 

mureau copii, altora spe
–

Pustnicul vorbea cu Dumnezeu.
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P
Cosmin PREDA – Vaslui 

 
  

(I) 
 

mai mare de observare. Cei care nu aveau bilet cu loc 

ocupau lejer cele mai bune locuri de la geam. Linia 
- est, valea de 

la poalele muntelui care atingea cu crestele cele mai 

- : “Trecem 

-

înconjurate de un zid aurit, înalt de vreo 
cincisprezece metri, dar peste el se putea vedea mare 

erau colorate într-
ti 

acolo!” – auzeai spunându-se în fiecare vagon. 

e

ca s- -au cheltuit sume 

ridicat într-
era un mister care 

-au retras 

- -
reocupe lo

–
-o voi 

– ntru tine, dar e colosal ceea 

–

Z

–

pentru o vreme am putea locui acolo. Voi medita la 

El este arhitect iar ea medic stomatolog, 

-au retras 
-

fascinant, dar le
-

– Mi-a

–

– Vezi, deja acesta este un început! Trebuie 

fata,
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***
Presa s-

grup de ingineri 

care se î

con

lei de vineri, când 

foiesc zadarnic în jurul lor
„ -l pe 

-
-

-

e face tot 

-ne astfel 

ste interzis. Se 

supui ordinului lor, s

curajos, -romane, s-a aventurat 

-a

ni trec repede 

anturajul de acolo i-

***
-au sfâr

s-

-a trimis cu generozitate 
-au întâlnit 

pe la terase c -au povestit cu veselie 

prin parc, imaginea 
-

– N-

–

gânditoare.
S-

-a pomenit recitând... 

Dar zilnic se simte furat de-o visare... 
Spre Meka se duce cu gândul mereu, 

- — ce este — dispare 

Spre Meka- —
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Cetat
Îi 
Îi vrea fr — tot sufletu-i vrea, 

-

–
-

s-
Dar scrumul s
Pe zidu

„Arhanghel de aur, cu tine ce-aduci?" 

Ascult
În slava-
Avut 

ra spune: „Aduc inspirarea..." 
-

Cei doi s- -
–

ce
– -

– Bine. Putem pleca în weekend-ul acesta. Ce 
zici? 

– De acord! 

petrecute pe la terase cu prietenii, sedentarismul 

***
nea 

al cu priceperea arhitectului. 

-se pe 

e turnuri construite ca anexe ale castelelor, unde 

memorate, completându-
concepea ca mijloc de transport în comun, preocupat 

-a luat aproape 
tr
pentru a ajunge în halta de la poalele muntelui, unde 
elicopterul lua sau aducea echipele de constructori. 

-
a încropi un plan de 

–

ntez

Sper 
–

muntelui.
Erau

p

Baciul i-
le-a

–

– Orice-ar fi, noi ne ducem acolo, nene. 
Avem un document important de transmis, i-a

– -
-

-
-

–
i-a dat baciului o cut

– Ei, drum bun s-
zâmbind încântat de cadoul primit. Cu gri

mers într-acolo. Au intrat într-
-



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 2 (14), aprilie – mai – iunie 2018 107 

 

cioplit.
– Minunat! Locurile nu par chiar pustii. 

aerul montan le-au sporit considerabil apetitul. 
–

mult efortul mersului pe jos. 
–

Oricum, ajungem cu
–

fata. 
Î

printre brazi, un om în 

-
Fata l-a observat prim -

– Pri
–

-l întâlnim, a comentat, bine 

C

–
bun -a adresat el. 

– -

–

foarte bine primite.
ochii lui 

câteva momente, 

–
–

pre oamenii care trec 
pe aici. 

– în apropiere? a întrebat 
fata. 

– Este, dar nu chiar atât de aproape. Doar 
-o

aici. 
–

s-
zi. 

–

desene. 

-ale 

-
-

Fata s-
–

doar noi doi, s-ar putea ca pe gardien -i
intereseze desenele. 

– Cred c
–

în timp ce lega gura burduful

(VA URMA) 
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ISTORIE
– Vaslui

– 
ELENA CUZA (1825-1909) 

(III) 
 

În mesajul din 
5/17 decembrie 1865, la 
deschiderea Sesiunii 
parlamentare, Cuza, 

remarcabile de politician 

„nu va fi 
o împiedecare la orice 
eveniment care ar putea 

„în Alexandru 

totdeauna pe colonelul Cuza care primise coroana 

–
sacru”5.

-

în urma loviturii de stat din 11 februarie 1866, 
Doamna Elena l-

-
. Într-

mamei sale, în iarna anului 1866-1867, Elena Cuza 

ea cu întreaga familie: „De la plecarea mea din 

-
a- -can-

6.
Doamna Elena revine pentru scurt timp în 

-
                                                           
5 C. C. Giurescu, -
1966, p. 361.
6 op. cit., p. 206.

-
lexandru era 

Doi ani mai târziu, o 
- moartea mamei 

scrisoare principelui Carol (1867) pentru revenirea în 
„unor interese 

-

mele”7.

tron cu ajutor militar rusesc 

IV-
începutul an
colegiul al II-

Carol I l-
,

„Patriotismul meu, Principe, 

                                                           
7 A. D. Xenopol , vol. II,
p. 479.
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un demers care ar putea crea, este loc de a se teme, 
atea mea 

8.
ndu-

ectrul 

re

domnitorului. Dimitrie Rosetti a 

perioada 23 mai - 23 septembrie 1861, 
Consiliu fiind Anastase 

Panu, iar Theodor Rosetti, viitorul 
prim-ministru de la 1888, a ocupat sub 
Cuza, postul de prefect de Vaslui, 

La început de mai 1873, 

- care, 
- îi

„Europa” din Heidelberg. Decesul a fost înregistrat la 

fostului domnitor, Gustav Dobelmann. La cererea 

-au strecurat în Certificatul 

ecut, corect, 

                                                           
8 Ibidem, Domnitorul Cuza în 
exil, , în „Magazin istoric”, I, nr. 2, 

Vitcu, Cuza în exil. Puterea 
, în „Magazin istoric”, VII, nr.

1973. Idem, Alexandru Ioan Cuza. Anii exilului, în vol. Cuza-
Virginia 

Isac, Principele Alexandru Ioan Cuza. Scrisori din exil.
1866-1873, 2007.

9

Negri, 

partea ducelui Grammont, a regelui Victor 
Emmanuel al Italiei, al principelui Carol al României 

persoane particulare. În te

„sunt mai 

10. În 
deceniile care au urmat posteritatea domnitorului Al. 

-

,

dintâi monument al lui Cuza a fost 
dezvelit la 17 octombrie 1904, în 

rale 

Avea dreptate Zoe Sturdza, 
când, la 25 mai 1881, îi trimetea lui 

aprecieri: „Principele Cuza va avea întotdeauna o 

nei noastre 

11.
Femeia care provocase atât zbucium Elenei 

41

                                                           
9 BAR, Arhiva Cuza, mapa XLVI, doc. 67.
10

24 din 17 
iunie 1873.
11 BAR, Arhiva Cuza, mapa LII, f.322-323.
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.
doi fii 

(1884), Elena s-
-a fost 

primului fiu adoptiv, Dimitrie (1888) 
-al doilea, 

Alexandru
Moruzzi. Cei doi fii ai lui Al. I. Cuza au fost 

Conform clauzelor testamentare, Palatul 
Ruginoasa va intra în posesia familiei Moruzzi. În 
urma unei aventuri între zidurile palatului Ruginoasa, 

-
-a

-
12. Doamna 

ii „Caritas”. Apoi, din 

-o
-

mai amintea de vremurile trecute.
n

ea 

capitala Moldo
- -

osemintele în cripta din biserica Ruginoasa, abia 

                                                           
12 op.cit., p. 250-251.

a
le pune în cripta bisericii”13.

Iorga, care o vizitase la 24 ianuarie 1909, cu ocazia 
Unirea Principatelor, în 

„În 

fotoliu silueta principesei Elena, dintr-

14

Semicentenarul Unirii, care-

„mormântul în care se va odihni acea care a fost 
Doamna Elena Cuza”. - sublinia ilustrul 
istoric care îi dedicase, în 1903, primul important 
studiu monografic domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza -

-

care a dus-o”15.

                                                           
13 Ibidem, p. 266. În 1944 cutia de argint cu osemintele 
domnitorului Cuza a din cauza frontului la 
Curtea ar în 1946 depuse în Biserica Trei Ierarhi 

14 Vezi N. Iorga, Unirea Principatelor din 1859 (
Românilor cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de la 
întemeierea statului român)  Idem, 

semicentenarului din 1909. 

15 op. cit., p. 276.
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

ALECSANDRIADA –  
 

intervenient în Simpozioanele organizate  cu

3.

-
?), o socializare, o exprimare 

Noi am publicat în ziarul „Meridianul de 
- Vaslui- ” programul celor 3 zile de  

pentru a reflecta fidel bucuria celor aproape 50 de 
scriitori din 

s-au organizat în

basarabene.

-au editat 2 
ume ancorate în eveniment: CASA DIN 

CUVINTE (pro Alecsandri), documentar,antologie 

care „Bârlad-Vaslui/ Pamfile-Marin/ Destine 
… 77… Noduri 

-sociale, 
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

Festivalul Na ional al Umorului „Constanti  
AFIRMARE (V) 

 
 
Insist asupra momentului de AFIRMARE -

-
„organele partidului” îl considerau cam ineficient 

-a sprijinit cu  autoritate. 

Cinematograful „Modern”, unde s-a planificat 

artistice.
Numai concursul -a a însemnat 

-

e Nelu 
Norocea, de 9 ani, din 

-a ales nimic de 

artistice au rezultat 

cu Intreprinderea de 

, din 

Silvestru care nu s-

Tudor Gheorghe, cunoscut menestrel, a avut un 

-

ales cei de la „Urzica”
vasluianul nostru, cu un premiu).

„ ” „Întâlniri cu epigrama”. De mare 
succes s-au bucurat dezbaterea „Umorul în 

”

„ ”

„Culturnicii” de atunci au alergat, nu glu

la un Festival pe care-

Nicolae Viziteu -a. 
-

–
–
–
–
– De ce bei ?
–

mele. Domnule, prof. dr. Dumitru V. Marin, la un 

-mi înnec amarul...
– (numele unei 

din Muzeu
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– care 
-un pahar de vin ieftin.

– Ce visezi ?
–

– -

– Iaca, scriu:
„ -II-

- -
-o

-
.

Festivalul Umorului „ ”

-
-

Marian Enache. N- -
multe laude.

i-
doresc succes!"

Nicolae Viziteu
15 septembrie 2010

VI-a, unii i-au -a întins pe 

turilor, 

teatrelor dramatice („ ” -
mult), Zilele filmului de comedie, Decada 
literaturii satirico - umoristice, Gala  teatrelor de 

c
Tutova…). Concursul de interpretare era cam între 
08:30 - 21:00, în cele 4 zile!

A. Clenciu, 1994
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-i

recipro
„mai liber” decât în 

fusese peste hotare, era îndeaproape supravegheat 
!

Cu Emilian… Pascal!
–
te 40 de ani, 

Festivalul Umorului de la 
Vaslui…

– Umorul era la 

– ??
–

glume acoperite, uneori 
frumoase dar adesea 
moarte.

– ?!!
–

–
?

– -
inspector la CJCA, i-
mai precis la Pascal, care-i purta prin vii, comune, 

– Ba, da, eu eram oficialul.
–

i !
–
– -a venit. 

A trecut pe aici floarea umorului, caricaturii, 

Avram D. Tudosie.
– Pe la Crama lui semnau condica?
–

– Nu exagera …
– -

–

–
…

– Dar, despre începuturile Festivalului 

– Nu-

- verbal  de 
-

–
78 de ani !) ?

–
-avea 

bine… I-

– Ce-
– -

cinematograf eram în juriu, iar voi, mata, Pieptu, 
Didilescu 
N- -n 20!

–
–

– Ce ai?
–
Emilian Pascal s-

pe ici
-am numit eu seniorul culturii 

vasluiene!
interviu filmat, 2 septembrie 2010, 

(Meridianul, an XII, nr. 36 (855), joi, 9 
septembrie 2010, p. 10)
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 Vicu MERLAN –

  
(II) 

-end am mers la Grignan 

n târg al 

–

Castelul este asociat Doamnei de Sevigne, 

Madame de Sevigne

Edificiul istoric se constituie ca o 

secolele XV-XVI Castelul Grignan devine cea 

Rhonului. Gaucher Adhemar, senior de Grignan 
-un castel de locuit pe la 

1500. Fiul
-

Apoi Francois de Castellane-Adhemar 
-un palat în stil clasic, cu 

apartamente nobiliare (saloane renascentiste, 

secolului al XVII-lea cu mobilier luxos, unde se 

-a scris epistolele Marelui Secol între 
1672-1696. De la 

Francois Adhemar, loc unde se refugia adeseori 
sau unde aveau loc baluri în aer liber.

oc de 

Biserica Saint –Joseph din Roussas. Aceasta a fost 
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sec. al XIII-lea, în stil gotic. 

Biserica Saint –Joseph din 
Roussas

în sec. al XIX-lea. 
Ctitorul este înmormântat sub pavajul interior al 

Deoarece, nu departe de Pierrlette se afla 
celebrul sit arheologic paleolitic de la Caverne du 

-am 

de km, pe traseul Montelimar-Châteauneuf-du-
Rhon-Viviers-Bourg-St. Andeol-Valon Pont d 
Arc. La prima localitate Châteauneuf-du-Rhon am 
ajuns în circa jum

fluviului Rho

contraforturile etc. 

Domnului de dimensiuni impresionante. Acest tip 

localitatea de peste Rhon, la 2-3 km, la Viviers, pe 

Maica Domnului, Arhanghelul Mihail etc. 

-se 

pe la mijlocul secolului al XIV-lea în scopul de a 

ui rutier 

-lea, în stilul 
român provincial.

De- tat 

secolului al XVI-lea. Mai târziu, prin anul 1873, 

apoi 
-

înfatisarea vremurilor de atunci.

mai multor sate românesti propuse pentru a fi 
distruse prin « planul de sistematizare » a lui 

acestui plan. Într-un mare elan de solidaritate, mii 
de comune Occidental
unul din aceste sate. Spontan, Comuna 
Châteauneuf du Rhône, Drôme, adera acestui 

o
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sprijin satului adoptat. La început,  acestea sunt de 
ordin umanitar (ajutoare alimentare, vestimentare, 

fiecare an

sportiv, cultural etc. 
Între Châteauneuf-du-

c

Podul din fier peste 
fluviul Rhon de la 

Viviers

Cheile Rhonului dintre 
Châteauneuf-du-

Donzere

-am îndreptat 
spre portul l

Viviers

Apoi am mers la catedrala Notre Dame de 
Viviers. La 3 km nord de Montelimar, pe malul 

care 

Î

În anul 1498 Claude de 

esoterice ce amintesc de Notre Dame din Paris.

Catedrala Notre Dame de Viviers

– goblen din 
sec. al XVII-lea cu scene din Evanghelii, tablouri 
religioase din sec. al XVII-lea, statui din alabastru 

Diocese.

Interiorul Catedralei Notre Dame de Viviers

(VA URMA)
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–

 – I – 
SUFLETULUI 

 

Ca a

ce-L iubesc! 
Din avion un peisaj dezolant- Israelul. 

Grupul nostru este 
-

-

Roman, Cruciadele apoi, au dictat aspra istorie a 

-

Mi-
Locurile Sfinte

-

-religioase pe care o 
-

-
teritoriile de infl

-va aproapele”. O 
-tinerilor 

-ne de oric
Nazaret16 ( , Natzrat sau Natzeret

17 an - sau an-Naseriyye) este un 

mine m- -am sim
-

rea Palestinei a

multe biserici. Ulterior, localitatea a cunoscut 

înflorind în mod deosebit în secolul al XIX lea 

-mi

                   
16

17
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descoperire de secol al IV-
cruciadelor din 1106-1108, biserica a fost 

complet de restaurare.
– Muntele Tabor. 

Muntele Tabor ( )18

sud a regiunii istorice Galileea, la vest de valea 
Jezreel, 17 km vest de Marea Galileei. Ajunge la o 

tri. În Evanghelie se 
spune ca mântuitorul s-a suit pe munte cu Petru, 

-a schimbat 
Matei are o expunere si mai 

sugestiva: " iar 
- Matei

-au 

treji sau ochii li s-au închis din pricina luminii. 

                                                           
18 Sursa internet

Pentru noi a fost primul loc al pelerinajului iar 
sin

-

Bisericile sunt generoase- ne primesc pe 

eisajul 

-a botezat 

numele lui Iisus Cristos!”

-a fost descoperit capul 
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
Corpusul folclorului românesc 

(V) 
-l tr  

-n cu 

teritoriu Chestionarul întocmit de Gorovei în 
1898, reedit

individuale: lipsa d
-

îndeplinit 
-

care mai inteligent formulate chiar sub forma unor 
„în
„chestionare populare”, strecurate în paginile 
propriu-

ori era prilejul 
pentru a-
Acest fel de înd
rezultate unice. 

-are ursul 
(55) la 

coperte, cu subiecte din „planul pentru culegerea 

-
–

Un subcapitol aparte este cel al 

H. Tiktin, Al.Philippide, G. Weigand, N. Cartojan 

sau prin intermediul lui M. Lupescu de „prânz, 

populare ale cuvântului „român”; „din locuri 
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-s funigeii” ce-

-

colaboratori.
elegerea 

rostului unui asemenea mijloc de presiune cu care 

colaboratori, care chiar numai ca informatori de 

Mircea Fotea (57), pe cele 152 de persoane cu 1-5
-

-
am inclus pe N.Cartojan, Al. Philippide, H. Tiktin 

e
-un mozaic spiritual 

unic  întregit de drept cu informatori –

cu raze 
(Ohio).

-o practica timpului 

–
chestionarul folcloric publicat în 1930 (58), n-a

dar au avut rezultate 
excelente cele 14 chestionare difuzate de Arhiva 

cele 34 de pagini. Metoda era mai mult decât 

câteva feluri de chestionare dintre care cel mai 

M. Pop din 1967: „Îndreptar pentru culegerea 

asupra speciilor 

anii 70.

metoda lucrului cu chestionarul a dobândit 

culegerilor, autoritatea volumelor lui Pamfile 
rumarea de 

-
- folcloric . 

hestionare aveau fiecare limite 

pentru stimularea cuegerilor este greu de 

pe A. Bârseanu.

 
Cuvenitele note specifice 

-

, Vaslui, 1998, edit. Cutia Pandorei, 
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OAMEN
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

(interviu ) 
 

de 

, Vasile?
Vasil

în toamna acestui an. Fac 73 de ani. Stau la 

i, domnule 

V.T.: M-
sat cu un destin 

complicat. Satul în care m-
situat pe frontiera cu România. Era un sat care 

perioada Austro-
1772 când Bucovin
imperiul Austro-

-

-
la studii în 

V.TD
absolut r Scrie cu R mare.

R: Deci domnia ta, te-
V.T.: M-

1945.
R: Ai st ,

altfel.
V.T.: Am studiat la Liceul nr. 10, cel 

-

un an, se va 
studia în alte limbi.

R: Da,
V.T.: Da,

-
i nici chiar sovieticii,

R: Studii superioare?

nr.10, am intrat la Universitatea de Stat din 

deoarece se forma grupa teatrului 

Moscova, mie nu mi-au dat eliberare de la 
-

R: Ai 1,60 m., te-
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V.T.: Da, m-
-

fost reprimit la Universitatea de Stat din 

R: Ce ai studiat?
ie 

romano –

R: Academician cum ai ajuns?
V.T.: La fondarea Academiei Române 

din întreaga Românie care atunci era una. Din 
Bucovina erau doi membri fondatori. Când era 

-a revenit la vechiul principiu de 

scriitorul Grigore Bostan, academician.

V.T.: Nu, el a decedat. 
R: De când ai fost primit în Academie?
V.T: Am fost primit din anul 2011 

-am scris.

grafie c

rn personal”, o 
carte româno-

diverse edituri din Ro

, vii des în România?
-

dintotdeauna.
R: De ce este nevoie de domnia ta acolo, 

academiciene?

-

ni scriitori. Cel 

Mircea Lutic, laureat al Academiei Române, 

poetul Ilie Tudor Zegrea, scriitorul Simion 
Gociu, mai sunt doi tineri foarte capabili, 
Marin Gherman doct
Zegrea.

V.T.: În Ucraina suntem în jur de 

,

spu

V.T.: Sunt români nu numai în regiunea 

în regiunea Odesa. Cei de acolo sunt 
con

în Ucraina?

Transcarpatia), sunt în jur de 11 –

-
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V.T.: Avem 4 licee, care au fost 

n
anii ‘

cu încetul,

V.T.: Cu manuale într-

altele. 
les c

?

-

deschis un muzeu literar memorial Mihai 

fost diferite departamente, au fost secretari de 
,

a

2014 când s-

biblioteca lui Aron Pumnu.

R: Domnule Academician, intuiesc un fel 

actuale ale României. Politicienii români în 

-au 
-un regim politizat unde 

era un singur partid.

ch

, doamne,

s-

tem un neam 

multe dintre familiile noastre de români. În 
Ucraina nu s-

frumos dar de când am trecut printr-un atac 

vorbesc într-

bucur. Dar de ce nu ai nici un accent?

este românesc.
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i

R: De ce nu ai adus-
V.T.: Dar, eu, acolo,

la Universitatea de Stat din 

acestu-
acum peste 2500 – 2800 de exponante pentru 

poetului. 
R: Dar, totul, 

pentru cine se deschide Muzeul?

De ce crezi acest 
lucru?

luptat Eminescu este Bucovina. Mihai 

R: I-ai închinat v
Eminescu?

V.T.: I-

V.T.: Acum lucrez la o carte pe care 

adunat apro
poezii dedicate lui Mihai Eminescu, dar scrise 
de-a lungul timpului.

publicistule, poete, academicianule, câte apelative 
mai ai?

promovarea

de la acest ziar, -

ani de zile, apoi am avut ziarul „Curierul de 

am fondat buletinul „Românii din Ucraina”.
R: Se strâng destui oameni în jurul 

V.T.: Acum, deoarece conduc Centrul 
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din 

Nicolae Iorga, e vorba de continuarea 
„Neamului R

cum faci dumneata cu Meridianul Cultural 
Românesc.

R: Meridianul Cultural Românesc nu a 
ajuns la voi, -am publicat.

V.T.: Nu a ajuns, dar o am de la 

-
om care s-

Cern
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Cultural Român, nu o
crai

statului român. Cum s-au deschis în diverse 

centre cu
Centrul Cultural „Mihai Eminescu” condus de 

, scriitorul, omul de 
Matei, cum sunt în Ungaria, în 

R: Am putea vorbi de un specific al 
culturii

R: Acest lucru este la voi, dar în Ucraina?

rom

Ucraina 

decât în România iar nivelul de trai este mult 

mi-
,

este incer

i, , ne-au 
-au condus 

Ucranienii.

desigur.

Uniunii Sovietice.

fie

R: De bani nici nu se mai pune problema, 

V.T.: Po

au purtat-
de partid.

,
ntru 

-

Eminescu, Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri.
R: 
Alecsandri mai este cunoscut în Ucraina?

ale altor scriitori români.
R
V.T.: Nu au înc

rviului 
nostru, cum i-ai spune?

fie un bun român.

succes.
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Cornel GALBEN –

CENTENAR EUGENIU REVENT 
 

N. 23 iulie 
1881, în comuna 

Vaslui - m. 25 
martie 1918, la 

Profesor, 
poet, publicist, 
epigramist, editor.
S-a ivit pe lume în 

familia preotului Ioan Revent, parohul Bisericii 
„Sfântul Ierarh Nicolae“ din localitate, care l-a

ându-

pe care îl va 
absolvi în 1901.

Rez
-au asigurat 

-

-

de profesor suplinitor, de 
data aceasta la Seminarul Pedagogic Universitar 
(1907-

ipele Ferdinand“ (1909-
1918). 

re

comisiile de examinare. 

poezia Cântecul Neamului, scurta 

1906, când revista Ramuri i-a publicat primele 

Chemarea
-o

numere, pe care le-a redactat aproape de unul 
singur, semnând atât cu numele ce l-a consacrat, 

inclus de criticul Mircea Scarlat în grupul 

–
- a

-

e Munte, 
1910), (1910), 

(1910), 
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1910), Cântecul Neamului. Poezii
(Tiparul „Ramuri“, Craiova, 1913), A patra 

(1917) ori 
a dramei istorice în versuri 
dramatic Dolores, acestea fiind semnate cu 

-

care a colaborat, de la epig

-

.

onoruri militare când a fost condus pe ultimul 
drum, impozantul c -l pe elevul 

descoperit, la trecerea cortegiul

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Cézanne – Les joueurs de carte
i) (1893)
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Dorina STOICA – Bârlad
 

UN DOMN AL CUVÂNTULU  
 . OPREA 

 
-a publicat 

numai), ar fi un efort inutil 
deoarece fiecare dintre 

-

genuri literare, navigând ca un temerar pe 

reprezentative, potrivite temei abordate, conectat 

creator. 

-
scriitor ar putea umple câteva rafturi dintr-o mare 

sociale, literare, artistice, memorialistice, istorice, 
geogr

În anul 1951 domnul Ion Oprea termina 

-mi 

alist, 

sa vine la Bârlad la câte un eveniment cultural. 

S-ar cuveni ca Bârladul – nu numai 
Bârladul, VASLUIUL, cei de - -i

-
dându-
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mai multe 

-o

(fiind pasionat de 

contemporaneitate.

n

neapreciat la justa s
un loc de cinste în bibliotecile noastre, în istoria 

acestei frumoase vâ

autori  mai tineri egalându- -i

unul din cei mai longevivi – arhivele o spun – nu i 
s- ici calitatea de profesionist 

este, a fost printre primii care i- -a

Scurtul meu elogiu se încheie aici! Am 
-i adresez doar un mesaj de suflet, din 

-

înfrunta vremurile, mereu având condeiul harnic 

asemenea multor altor spirite alese pe care le-a dat 

prietene INO! 
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–
 

–  
 

 
 

de pe Radio-

gazetari...

-
Ateneu, oct. 2017), iar 

de sare” (Baaadul literar, 3/2017), în anul 
centenarului Titu Maiorescu.

i-URI. Merg la 

trei colegi). Doamna de la „Funerare” l-a uitat pe al 
doilea i

speria! Mai bine spune- i se scrie Colegii 

PUDOARE? „Grad mare de ocupare în 
Vama veche, scrie pe banda aceea de jos de la 

Radio- Matinalul din 1 iun.

spun acelei benzi 

berbarism, crowl
noastre)?

stat într-
despre interzicerea folosirii telefoanelor mobile în 

?
CREIND? Într-o vineri, când cotidianul 

cu Gheorghe Gându, autorul integramelor despre 

„Creind sau creând”? „Creând
noi

-
-LE DE APROAPE!” 

tei spre 

-Moldova. Îl voi întreba pe 

ecranizabil.
-i

pleonasmul ajungea direct în tipar.
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

IGOR  SMIRNOV –  
 

DAR ÎNFIPT (ÎN TRANSNISTRIA) 
 

Igor Smirnov s- 23 octombrie 1941 în 
, regiunea Habarovsk din 

estul Siberiei ( ). Este un om 

autoproclamatei (din 1991).

, -au 

Provizoriu al republicii separatiste.
El este ,,Pentru 

.

*

insolent strigând peste tot în Parlamentul 
Moldovei, 
a- -

-14-a în spate 
-au propulsat 

-secretar. A doua zi a 

-o.
- Govorite pa ruski…! Dar a vorbit corect 

Transnistrie
(eram acolo, la dezbateri). În interviu l-a acuzat pe 

în calitate de prim- -a asigurat spatele iar 
-

Armata a XIV-a. Geopolitica, bat-o vina!
Ne 

duceam spre Odesa, iar la podul din marginea 
e deschideau 

-
-

-au adresat 
U.E. (care a intervenit). Acesta a ajuns deputat 
PRM în România.

În timpul ,,alegerilor” - referendum-ului din 

-

- -i va 

aproape erau observatorii sovietici care ne 
-

-a
baricadat Ni

-a trimis 
atra
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nimic.
Când m-au împins cu baionetele 

ne-

s- -i purtat de fapt, sub 
ochii mei, l-am filmat cu camera TV.V.

inte
- -am 

fugit, nu m-
ne-au legitimat de zeci de ori, ne-
fugim ,,skoree”. Probabil atunci ne-ar fi secerat cu 
r
ei, cred, ne-

considerat-
mult

prin multe puncte comerciale din România. 
Snegur, întrebat de ce a semnat acordul 

Ce-

unificarea cu România va fi, poate, un vis pentru 
alte gen -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ion ANDREESCU –
Ion Andreescu (1850-

Seminarului 

rile 
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

A FOST… 
Grupul nativ social-cultural/Podu… 

Grupul nativ social-cultural de la Podu 
T , din .

Liceul

la 

oameni, locuri, liceu, unde m-am format, m-am 

juns dublu (ba, 
chiar triplu) campion mondial în domeniul 

(Lic

-
cultural valoric din Podu Turcului, cu cei 6 oameni 

,
prof.univ.dr. Ioan  Berdan, poetul Iancu Grama, 
prof.dr. Dumitru Marin, dr.  ing. Valentin Moraru, 
prof. univ. dr. Gheorghe Popa, prof. univ. dr. 

Tatiana Galan, arh. Nicolae Popa, iar pentru 
prezent, doar, profesorul-dirijor Nicolae Popa. De 

biblioteca,
fapte antisociale.

nu-
orice fel de colaborare cu mine sau cu presa, dintre 

-se 1, unul… spre 

(aici,
ntr-

pe aici s-

la timpul trecut?!  
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ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

COTITURA  DE LA  COTU  DONULUI 
 

Du ,

Donului, în inima sovietelor, acolo unde a avut 

care s-a întors soarta celui de al D oi 
Mondial, prin respingerea celui mai mare atac 
german asupra U
19 nov. 1942, prin care Armata a 3-a R

-au distins prin 

pierderi de multe

Românesc n-a avut 
putere de decizie decât când „punga” armatei 

motoarelor de la tancuri care se auzeau 

comandant unic.
În compania moto, doar cu 5 camioane 

– Cin
... Întinderea stepei cât se vedea cu ochii 

de jur împrejur sub un cer plumburiu la care 

-

ascundeau privirilor ce se petrecea undeva, nu 

-
zborul, de la sutele de t -

se auzeau exploziile provocate de 
bombardamentele intense ale avioanelor 

germano-române fuses

mitraliilor razante cu solul. Atmosfera 
„plumburie”, -i

motoriza

cercului care se închidea, diferite, paralizau orice 

decimate, abandonate. 

venea nici un ordin, locotenentul-

disperarea: 
– Scap
Cum, pe front,

-au strâns 

– Dom’
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– -ai auzit?

-

Cernat, febril:
–

Peste 2 -au aburcat rapid în 

putut intra în caroserii, îi loveau cu paturile 

av

dreapta celor care încercau 

tunuri, tancuri, alte 

frica de a nu-
ar 

cu pistoalele automate, cu 
ZB-
arunce cu grenadele.

–

Cernat care acum, în 

pe care le ocolea cu greu 
prin focul dens de 

-

celelalte camioane în urma sa din care mai 

din spate strigând:
– Stoite, Stoi, bit tvoi mati, rumânski, 

stoite, stoite…
–

-un fel de cor 
-urilor din dotare, 

într-o la

–
autocamion Trandafir al lui Buganu din Tecuci, 

în timp ce lovea cu patul armei 

erau turate la maximum, 

nimeni nu-

Unul dintre cele 5 

re a urmat cel mai 

-a mai 

picioarel

-

interminabi

-a sfârtecat pe 

dul mort, 
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Vasile i-

Fiecare -

veac. Nici n-

uruite 

neprimitor… Nu era timp nici de miros, de 

tul lumii. 
–

-a acordat un 
prim ajutor celor care agonizau, se transmiteau 

le muribunzilor, se evalua cât 

valizi s-au strâns în 
jurul lui Cernat:

–

erau plini de sânge amestecat cu funingine, haine 

-

- -

–
,

prin apropiere,

e, 

-
–

unul di

Înaltul 

frontului în refacere sau cu medalii pe piept au 

-a urmat… 
Eroismul lui Cernat care a salvat 61 de oameni, 

, schingiuiri, deschiaburiri, 

13 mai 2018
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formulate.
432 cifra de record mondial, dar 

(Alexandru 
- xan

il

aust -

u
), adesea cu specific, dar care 

.

Dintre cei din fotogafie i- pe Val Andeescu 
tare bolnav

-1891 aici a fost 
948-1958 pe aici

, din 8 februarie 2015,
acestei Reviste.

m... istoria locului, adi -am 6 
din Vaslui” dar 

432
 

 
 

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

La...„ rea” M.C.R.
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pentru DIASPORA: 
-

inclusiv la alegeri?
- :
- sau de la noi

- un proiect extraordinar pentru voi.
-

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

n - În jur de 432!
atitudini. Dar 

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

Prieteni: 
 De trei ani

Mai zicem pentru cei 
i - -

V-

-

u prietenii de mai departe care ne pot sprijini:
Marin Dumitru: RO27 RNCB 0259 0032 9430 0023 deschis la BCR Vaslui.

Dumitru V. MARIN
-

-

-
ale.

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

Dumitru V.MARIN
INDICE 

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

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

2. Adrian Lungu: MCR 1 (118)

3. MCR 3 (24)
4. Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); 

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

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

7. Alexei Mateevici: MCR 1 (57)
8. Alina Breje: MCR 11 (157)
9.

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

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

4 (113); MCR 5 (103); MCR 6 (100)
17. Anca Narcisa Neagu: MCR 3 (51); MCR 5 (73)
18. ; MCR 14 (81)
19.
20.
21. Angela Grazioso: MCR 7-8 (19)
22. Angela Mallimo: MCR 6 (36)
23. Angela Melania Cristea: MCR 14 (34)
24. Angela Pistol: MCR 9 (93); MCR 10 (96; 98); MCR 

13 (78, 79)
25.
26. Anna Nardelli: MCR 12 (15)
27. Antonio Meola: MCR 10 (15)
28. Antonio Pascucci: MCR 6 (37)
29.

86); MCR 13 (80)
30. Aristotel: MCR 9 (46)
31. Aura Dan: MCR 4 (30)
32. Aurel Baican: MCR 5 (99; 100); MCR 6 (94); MCR 

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

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

34.
35. Aurelio Ciangola: MCR 11(24)
36. Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 

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

37.
(52); MCR 9 (122); MCR 11 (44); MCR 13 (141);
MCR 14 (37)

38. Benatti Graziella Vignola: MCR 6 (36)
39. Benone Neagoe MCR 6 (7)
40. Bianca Marcovici: MCR 4 (35)
41. -8 (65)
42. Bogdan Ulmu: MCR 1 (120); MCR 3 (91); MCR 12 

(74)
43. C.D. Zeletin: MCR 3 (40)

44. Calistrat Costin: MCR 1 (35); MCR 2 (26); MCR 4 
(28); MCR 6 (46)

45. Cameia Neagu: MCR 14 (41)
46. Camelia Nistor: MCR 11 (87); MCR 12 (68)
47. Camelia Profirescu: MCR 4 (120)
48. Carmela Principe: MCR 13 (19)
49. Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 

(85); MCR 10 (95); MCR 13 (82)
50. Carmen Chioinea: MCR 14 (83)
51. 24);

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

(83; 85); MCR 14 (86)
73.

MCR 10 (56); MCR 11 (28); MCR 12 (50; 56)
74. Constantin Moldoveanu: MCR 12 (72)
75. Constantin Munteanu: MCR 11 (82); MCR 13 (79)
76. Constantin Ostap: MCR 12 (74)
77. Constantin Profir: MCR 1 (84); MCR 2 (60); MCR 

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

78. Constantin Toma: MCR 1 (82); MCR 2 (80); MCR 
3 (128); MCR 5 (75); MCR 11 (66)

79. Constantina Hulea: MCR 14 (43)
80.
81. Corina Dimitriu: MCR 6 (47); MCR 12 (24)
82. Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37); MCR 

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

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

85. Cornel Udrea: MCR 3 (90); MCR 14 (51)
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86. 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)

87. Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16)
88. Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76)
89. Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35); MCR 11 (135)
90. Corneliu Vasile: MCR 11 (61)
91.
92.
93. Corrado de Bari: MCR 13 (17)
94. Cosmin Preda: MCR 1 (112); MCR 2 (121); MCR 3 

(98); MCR 4 (40); MCR 5 (15; 123); MCR 6 (115); 
MCR 7-8 (99); MCR 9 (30); MCR 14 (104)

95. -8 (75; 79); MCR 12 (76; 
79)

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

97. Cristiana Sima: MCR 12 (37)
98. Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44)
99. Cristina Mihai: MCR 1 (58)
100.Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24); MCR 

11 (110); MCR 12 (45)
101.
102.Dan Norea: MCR 4 (98); MCR 5 (82)
103.Dan Puican: MCR 6 (128)
104.Dan Ravaru: MCR 1 (131)
105. -8 (73; 80); MCR 9 

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

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

107.Dana Zetu: MCR 2 (146)
108.Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13)
109.Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64)
110.Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 

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

(16; 17); MCR 9 (25; 27); MCR 10 (13); MCR 11 
(22, 26); MCR 12 (14; 16) ; MCR 13 (15); MCR 14 
(13, 18)

112.Daniela Toma: MCR 11 (31)
113.Denis Buican: MCR 10 (41)
114.Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 

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

115. R 5 (82)
116.Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); 

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

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

118.Dorin Pînzariu: MCR 2 (31)

119.Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62); MCR 10 (21); MCR 
11 (37); MCR 11 (59); MCR 14 (129)

120.Doru Melnic: MCR 4 (48)
121.Doru Tompea: MCR 1 (78)
122.
123.

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

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

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

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

127.Ecaterina Sofronie: MCR 12 (68) ; MCR 13 (75)
128.Edmund Burke: MCR 5 (135)
129.Eduard Mattes: MCR 2 (52; 91)
130.
131.Elena Buzatu: MCR 6 (70)
132.Elena Leonte: MCR 2 (147)
133.Elena Mihalachi: MCR 9 (45)
134.Elena Mîndru: MCR 4 (36); MCR 5 (49; 99); MCR 

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

135.
136. ; MCR 

14 (86)
137.Elis Râpeanu: MCR 12 (78)
138.
139.Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18)
140.Emil Cioran: MCR 5 (125)
141.Emil Gnatenco: MCR 1 (45)
142. ; MCR 14 (84)
143.Emilia Amariei: (32)
144.Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
145.Emilian Marcu: MCR 1 (53)
146.Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
147.Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99)
148.Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); 

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

149.Eugen Enciu: MCR 5 (42)
150.Eugen Verman: MCR 9 (109)
151.Evra Gart: MCR 13 (68, 74)
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152.Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
153.Florentina Stanciu: MCR 2 (33) ; MCR 13 (62)
154.Florian Banu: MCR 12 (110); MCR 13 (119)
155.Florin Buraga: MCR 4 (80)
156.Florin Golban: MCR 14 (20,21, 60)
157.Florin Haidamac: MCR 5 (59)
158.Florin Rotaru: MCR 4 (38)
159.Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
160.Francesca Otupacca: MCR 12 (15)
161.Francesca Semeraro: MCR 14 (14)
162.Francesco Troili: MCR 10 (14)
163.Gabriel Garcia Marquez: (57)
164.Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); 

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

165.
(27); MCR 4 (75)

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

167.Gabriela Garlonta: MCR 14 (26)
168.Gabriella Cozzani: MCR 12 (18)
169.Gela Enea: MCR 7-8 (27)
170.Georg Barth: MCR 6 (123)
171. MCR 13 (28)
172. -8 (51)
173.George Corbu: MCR 11 (38; 39)
174.George Echim: MCR 5 (41)
175.George Filip: MCR 14 (29)
176.George Geafir: MCR 6 (74)
177.George Leteanu: MCR 1 (49; 53)
178.George Petrone: MCR 2 (70)
179.George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74)
180.George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 

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

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

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

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

184.Gheorghe Alupoaei: MCR 6 (30; 98; 119); MCR 7-
8 (118)

185.
MCR 4 (49; 111); MCR 5 (98); MCR 6 (94; 107); 
MCR 7-8 (73; 79; 80; 102); MCR 9 (90; 98); MCR 
10 (98); MCR 11 (80; 85; 87); MCR 12 (72; 74) ; 
MCR 13 (10, 77); MCR 14 (81, 83, 85)

186.Gheorghe Bâlici: MCR 12 (78)
187.Gheorghe Clapa: MCR 1 (138)
188.
189.Gheorghe Ifrim: MCR 12 (33)

190.Gheorghe : MCR 4 (86)
191.Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33)
192.Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 

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

MCR 9 (140); MCR 10 (139); MCR 11 (145)
195. 2)
196.Giacomo Martinelli: MCR 10 (16)
197.Gina Zaharia: MCR 12 (20)
198.Girel Barbu: MCR 2 (76)
199.Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
200.Gregorio Costa: MCR 11(25)
201.Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
202.Grigore Moisil: MCR 5 (82)
203.Grigore Vieru: MCR 1 (57)
204.Gruia Novac: MCR 3 (102)
205.Hans Kelsen: MCR 6 (78)
206.Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 

(88)
207.Heinrich Heine: MCR 2 (84)
208.Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
209.Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28)
210.Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
211.Ifrim Tarlapan: MCR 12 (78)
212.Iftene Cioriciu: MCR 12 (23)
213.Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99); MCR 13 (87)
214.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)

215.
29); MCR 4 (45; 50); MCR 5 (54); MCR 7-8 (38); 
MCR 9 (138) MCR 10 (126; 141); MCR 11 (149); 
MCR 12 (141); MCR 13 (147); MCR 14 (131)

216.Ioan Diviza: MCR 12 (78)
217.Ioan Enache: MCR 1 (50)
218. ; MCR 14 (86)
219. ; MCR 14 

(87)
220. (115); MCR 5 

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

221.Ioan Maftei -
MCR 9 (92; 94); MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80); 
MCR 12 (69); MCR 14 (86)

222. (117); MCR 6 
(113); MCR 7-8 (97); MCR 9 (34)

223.Ioan Mugurel Sasu: MCR 4 (74); MCR 10 (94); 
MCR 12 (76); MCR 14 (88)

224. -8 (80); MCR 11 
(81)

225.Ioan Petre Gârda: MCR 1 (108)
226.Ioan Scurtu: MCR 7-8 (47)
227.Ioan Slavici MCR 6 (10); MCR 7-8 (118)
228.

(98)
229.Ioan Zaharia: MCR 12 (68; 79); MCR 14 (81, 83)
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230.Ioana Burghel: MCR 10 (29)
231.Ion Antonescu: MCR 5 (127)
232.Ion Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 10 (97); MCR 11 

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

MCR 7-(106) ; MCR 13 (11, 95)
234.Ion Hagiu: MCR 2 (59)
235.Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49)
236.Ion N. Oprea: MCR 1 (145); MCR 2 (19; 137); 

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

237. 54); MCR 9 
(32)

238. -8 (55)
239.Ion Zaharia: MCR 7-8 (79); MCR 11 (81)
240. -8 (74)
241.Ionel Iacob - Bencei: MCR 2 (67); 
242.Ionel Miron: MCR 1 (85); MCR 2 (69); MCR 3 (49; 

51); MCR 5 (14; 71); MCR 6 (72); MCR 7-8 (40)
243. 33)
244.
245.Iordan Datcu: MCR 7-8 (130)
246.Irina Anghel: MCR 5 (142)
247.Iulia Toma: MCR 11 (34)
248.Jan Buchman: MCR 11 (85)
249.
250.
251.Julien Benda: MCR 6 (54)
252. 23); MCR 2 (128); 

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

253.
254. -8 (31)
255.
256.Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25)
257. -8 (13; 49; 

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

258.Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31)
259.
260.
261.Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)
262.
263.Liviu Dejeu: MCR 10 (69)
264.Liviu Rebreanu: MCR 9 (108)
265.
266.Lucian - Valeriu Lefter: MCR 1 (127)
267.Lucian Brad: MCR 2 (146); MCR 3 (123)
268. -8 (22; 

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

269.Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)
270. ; MCR 14 

(62)
271.
272.

273.Luigi Cabano: MCR 11(23)
274.Luigia Di Sabatino: MCR 10 (14)
275.
276.Madeleine Davidshon: MCR 2 (101)
277.

MCR 11 (53)
278.Mapi: MCR 9 (26); MCR 14 (17)
279.Marcel Proca: MCR 1 (132)
280.Maria Cozma: MCR 1 (69)
281.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)

282.Marian Malciu: MCR 4 (49)
283.Marianeve Casciello: MCR 9 (28)
284.Marin Moscu: MCR 6 (51); MCR 7-8 (30); MCR 9 

(38); MCR 10 (22)
285. -8 (48)
286.Marinella Manca: MCR 12 (17)
287.Marius Coge: MCR 2 (96)
288.Marius Ganea: MCR 12 (26)
289.
290.Marius Tiba: MCR 12 (73)
291.Marta Zirulia: MCR 9 (27)
292.

(28); MCR 9 (64); MCR 10 (135); MCR 11 (10); 
MCR 12 (138)

293.Martin Heidegger: MCR 5 (31); MCR 6 (9)
294.Massimo Cistaro: MCR 6 (34)
295.Massimo Ronco: MCR 6 (38)
296.Matthew Prior: MCR 7-8 (64)
297.Maurizio Sorrentino: MCR 11(24)
298.Maya Angelou: MCR 5 (90)
299.Menachem Falek: MCR 6 (49)
300.Michelangelo Buonarroti: MCR 5 (90)
301.Michelina Giannittelli: MCR 6 (35)
302.Mihaela Aionesei: MCR 12 (30)
303.

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

(31); MCR 6 (41); MCR 7-8 (33)
306.

(7; 64; 93); MCR 3 (8; 61; 79); MCR 4 (8; 48; 108) 
MCR 5 (10; 101); MCR 6 (68; 79; 94; 95; 97); 
MCR 7-8 (59; 76); MCR 9 (86; 87); MCR 10 (31; 
59; 88; 92; 94); MCR 11 (49; 75; 81; 96); MCR 12 
(54; 66; 75; 79) ; MCR 13 (9; 70); MCR 14 (54; 77)

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

308.Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19)
309.Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40); MCR 11 (83)
310.Mihai Cosma: MCR 5 (99); MCR 11 (79); MCR 14 

(90)
311.Mihai Eminescu MCR 1 (31); MCR 4 (45; 47)
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312.Mihai Haivas: MCR 2 (106); MCR 3 (86); MCR 4 
(48; 49; 114); MCR 6 (94); MCR 7-8 (73; 79); 
MCR 9 (89; 91; 91); MCR 10 (93; 94; 96); MCR 11 
(77; 94); MCR 12 (69; 70; 71; 74); MCR 13 (76, 
78); MCR 14 (42)

313.Mihai Miron: MCR 9 (70)
314.
315.

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

MCR 12 (76); MCR 13 (80)
317.Mimma Pascazio MCR 6 (33)
318. (61)
319.
320.Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
321.Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
322.Mircea Popovici: MCR 12 (79)
323.Mircea Trifu: MCR 13 (88)
324.Mircea Varvara: MCR 6 (134)
325.

(134); MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 
(127); MCR 10 (130); MCR 11 (131); MCR 12 
(128); ; MCR 13 (130); MCR 14 (118)

326.Nadia Pascucci: MCR 9 (28)
327.
328.
329. -8

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

330. -8 (39)
331.Nicolae Ariton: MCR 9 (116)
332.Nicolae Dabija: MCR 4 (20); MCR 5 (37); MCR 9 

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

124)
334.Nicolae Iorga: MCR 7-8 (47)
335.Nicolae Lupan: MCR 6 (118)
336.Nicolae Manolescu (40)
337.Nicolae Mihai: MCR 1 (44)
338.Nicolae Mihu: MCR 1 (107)
339.Nicolae Stancu: MCR 3 (89); MCR 4 (49; 118);

MCR 14 (81)
340.
341.Nicolae Viziteu: MCR 1 (89); MCR 2 (110; 124); 

MCR 4 (68, 76); MCR 7-8 (69); MCR 11 (95)
342.Nicomah: MCR 14 (87)
343.
344. MCR 4 (123)
345.Nino Castroina: MCR 10 (15)
346.Noni Gagniuc: MCR 5 (100)
347.Oana Gabriela Dumitrache: MCR 14 (43)
348.Octavian Cristescu: MCR 12 (102)
349. -Trifan: MCR 5 (47; 62); MCR 7-8

(57)
350.Omar Khayam: MCR 2 (60)
351.P. B. Shelley: MCR 6 (41)
352.P.S. Episcop Corneliu: MCR 1 (34); MCR 2 (145)

353.Paolo Lorussi: MCR 14 (15)
354.Pasquina Filomena: MCR 9 (26)
355.Paula Vrânceanu: MCR 1 (61; 84; 133)
356.
357.Peter Brook: MCR 5 (106)
358.Petre Ion Stoica: MCR 13 (34)
359.Petre Isachi: MCR 5 (85)
360.Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79); MCR 12 (72)
361.
362.

(29); MCR 14 (31)
363.
364.Petru David: MCR 2 (66); MCR 3 (44); MCR 4 (84)
365. R 2 (20); MCR 3 

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

366.
(65); MCR 5 (83); MCR 11 (57)

367.
368.
369.Radu Chiorean: MCR 13 (20, 33)
370.Radu Eftimie: MCR 12 (104)
371.Radu Marin: MCR 1 (135); MCR 2 (145); MCR 7-8

(143)
372.Raf Trotta: MCR 14 (16)
373.Rainer Maria Rilke: MCR 7-8 (98)
374.Renate Müller: MCR 4 (37)
375.Robert G. Barth: MCR 2 (51)
376.Rodi Vinau: MCR 6 (56); MCR 9 (29); MCR 10 

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

377.
378.Rosalba Mandala: MCR 13 (16)
379.Samuel Taylor Coleridge: MCR 5 (119)
380.Sanda Toma: MCR 12 (79)
381.Sandra De Felice MCR 11 (23); MCR 14 (14)
382.Schiller: MCR 7-8 (104)
383. cu: MCR 1 (51); MCR 2 (10; 24; 

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

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

385.Sorinel Trufia: MCR 1 (67)
386.

(77; 78); MCR 12 (69); MCR 14 (83)
387. tefan Plugaru: MCR 2 (139); MCR 4 (137)
388. (73); MCR 3 

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

389.Tatiana Galan: MCR 6 (81); MCR 7-8 (50)
390.
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391.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)

392.Teodora Medeleanu: MCR 1 (137)
393.Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60)
394.Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 

4 (10; 46); MCR 6 (14); MCR 9 (16)
395.Theodor Damian: MCR 5 (38)
396. -8 (15)
397.
398.Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
399.Traian Abruda: MCR 10 (25)
400.Umberto D. Di Pietro: MCR 13 (18)
401.Val Andreescu: MCR 1 (63; 114); MCR 2 (47; 112);

MCR 3 (30; 31; 33; 46; 92; 129); MCR 4 (47; 48; 
110; 121) MCR 5 (8; 16; 55; 98; 107)  MCR 6 (8; 
39; 57; 58; 75; 96; 104); MCR 7-8 (74; 87); MCR 9 
(95); MCR 10 (94; 107); MCR 12 (75); MCR 13 
(75, 77); MCR 14 (85)

402.
403.Valeriu Cercel: MCR 1 (106); MCR 2 (97); MCR 3 

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

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

406.Valy
407.Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80)
408.Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
409.Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84); MCR 13 

(76)
410.Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106)
411.Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51)
412.Vasile Ghica: MCR 7-8 (114) ; MCR 13 (10)
413.Vasile Larco: MCR 1 (92;102); MCR 2 (29; 108); 

MCR 3 (127); MCR 4 (48; 116); MCR 5 (13; 46; 

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

414.
415. -8 (73); MCR 

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

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

417.
MCR 13 (77, 78); MCR 14 (79)

418.Veronica Teodorescu: MCR 12 (133)
419.Victor Corbut: MCR 2 (53)
420.Victor Hugo: MCR 5 (38)
421.Victor Munteanu: MCR 7-8 (21)
422.
423.Vicu Merlan: MCR 1 (129); MCR 2 (135); MCR 3 

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

424.Violeta Pintea: MCR 14 (22, 33)
425.

(97)
426.Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34)
427.Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72)
428. 12 (22)
429.Walter Scarsela: MCR 13 (18)
430.William Wordsworth: MCR 6 (34)
431.Yehuda Amichai: MCR 13 (21)
432.Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 

(55); MCR 10 (92); MCR 11 (46)

RECORDUL ÎN GUINNESS BOOK?
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Recorduri... Recorduri... NUMAI... Recorduri...
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (An IV, nr. 2 (14)/ 2018)

, sediul grupului de 
- -

ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN.
432

trimestrial -ne, oricând, altele.
Difuzare:

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

Componente:

Particularitate: !!!
Deschidere:

*
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN (Year IV, no. 2 (14), 2018) 

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

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

Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 432 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 BDARE NICI C
        

MAI ALES, !

(Dumitru V. MARIN)



Petronela ALEXA, Val ANDREESCU, ,
Aurel BAICAN, Gabriela Ana BALAN, , Simion 

, Ion BOLOCAN, , , Mihai 
, Carmen CHIOINEA, ,

CONSTANTIN, Mihai COSMA, Sorin COTLARCIUC, ,
Angela Melania CRISTEA, , , Ioan Teodor 

, Sandra DE FELICE, Eugen DEUTSCH, Georgeta Paula DIMITRIU, Lucian 
, Gabriela Oana DUMITRACHE, George FILIP, ,

Cornel GALBEN, Gabriela GARLONTA, Evra GART, Florin GOLBAN, Mihai 
HAIVAS, , , Constantina HULEA, Emil 

, Alexandru IONESCU, Vasile LARCO, Paolo LORUSSI, ,
Valeriu LUPU, MAPI, Dumitru V. MARIN, Vicu MERLAN, Alexandra MIHALACHE,
Camelia NEAGU, NICOMAH, , , Violeta 
PINTEA, Aurel POPESCU, Cosmin PREDA, Constantin PROFIR, tefan BOBOC 

, , Mugurel SASU, Dorel SCHOR, Eliada 
, Carmen SECERE, Francesca SEMERARO, Nicolae STANCU, Dorina 

STOICA, , Daniela STRACCAMORE, ,
, Dan TEODORESCU, , Raf TROTTA,

Vasile VAJOGA, Rodi VINAU, , Ioan ZAHARIA

Art director: –
„ECOMONDIA”

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

Vom insera numele donatorilor. 

 

 
Fiecare ia. 



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

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

100.000 de cuvinte pentru inima și sufletul dumneavoastră !
CITIŢI

MEDITA
I
DIFUZAŢI
SCRIEŢI

VASLUI  ROMÂNIA


