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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

nu mai e c
folclor, pe vechile 

Sadoveanu) pe meta
model clasic
eminescian .

unor piloni puternici ai unui imens arc de 

numentul spiritual 
de acum e insistent atacat de elementele noii 

alta.

Comunicarea se face respectând normele 

academice
.

Vorbind despre structura acestui sistem 

ar fi 
are în cel mai înalt grad 

at sunt 
ui” care face legea 

material,

orânduiri sociale n-
Dumnezeu, nici biserica, acum un

ce în ce mai periculos
neînduplecat (e)... capitalismul.

comunicare 
-

tehnice (în primul -

cu acel limbaj nou?

sprijin
muzicii populare al

care nici ele nu 
se simt prea bine. 
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sunt ca aripi unduitoare în sprijinul limbii, 
litera

Sânziene. (iie, nu ie)

Dar nici cântecul popular, nici portul, 
nici arheolo

tehnice
a culturii 

- istorice.

cu elemente 
specifice cultu
definitivare!

R ROTUND 

pentru noi,
pentru Moldova,

- -
, doar, au auzit de România.

?

nume?

Alexandru Ionescu – -

Gabriela Ana Balan de la Bârlad, Val 
Andreescu - din 

-
, Georg Barth din Passau-

Î
sute de colaboratori care ne-au onorat cu rodul 

tuturor?

sprijin financiar,
cultural, pe plan local „nu se poate” pe plan 

nu. 
La valoarea deja do

Cultural Românesc
trebuie!

10 
majore!

1) 
dinspre jurnalismul cultural.

2) 
persevere .

3) 
lumea: 351 colaboratori.

4) Difuzare în 4 continente, peste 
20 de capitale, peste 500 de locuri în 
România.

5) Diversitate … de co-
laboratori

6) -
nute cu încurajare a tinerelor talente.

7) Mozaic spiritual; australieni,
americani, canadieni, italieni, portu-
ghezi, israelieni, basarabeni, români etc.

8) Întâlniri,
– România.

9) 
valoroase .

10) pentru LIMBA 

tinerele talente!
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Mihai CABA -

 
80 de ani de la moarte 

 
prozatorului, memoral

emei cu 
versurile savuroasei sale 

-

apoi
absolvindu-l în 1906, urmând mai departe cursurile 

-
“chiria”

fragment edificator: “Cu primele balade umoristice pe care 
le-

priete –
- a

-am 

în curând un onorar cât se
-

una din acele balade, mi-a telegrafiat un singur cuvânt: 
Bravo!”  

-

pra 

“starostele”
–

ânesc - , George Topârceanu 

-
         

M. Sadoveanu, Gala Galaction, Mihai Codreanu, Tudor 
Arghezi, Hortensia Papadat-

Topârceanu se desprinde de romantismul desuet al 
Parodiile sale un drum 

-
Teatrul. 

- -

-o pe poeta 
Otilia Cazimir, între “duduca”

“Bala -l

-

la campania din Bulgaria, în p
mondial, în calitate de sergent al unei baterii de artilerie, 

-
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p

“filogerman” Constantin Stere, care-
volumele deja publicate.

dou
-

-l scrie, dar cum...  “
una de prezent” 

– la maici - , dar nici 
acolo, neaflându- -l
definitiveze cu titlul: “Amintiri din luptele de la 

Turtucaia”, -se 

“În ghiara lor...Amintiri din 

volumele publicat “Balade 
“Migdale amare” 

caustice ale lui Eugen Lovinescu, care, acuzându-l pe 
Topârceanu de anti- - Baladele 

Parodiile 
în 1926, poetului 

Poezie. În 1932, 

Demostene Botez. 
du-

pe care îl vede ca un
compune 

memorabilul poem, , o remarc “privire”
,

din care se poate extrage 

-al atâtor fapte mari
Care-ai adunat în juru-

roman satiric “Minunile Sfântului Sisoie” 
fragmente ale acestuia în 
Neterminat, romanu

-
deosebite, precum publicarea volumului cu memorii de 

captivitate” Membru corespondent al 
Academiei Române, 

-

Grigore T. Popa, revista foarte bine 

-

“Eternitatea”din 

George Topârceanu –
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confeseaz -o

desprind fragmente duioase: “Draga 
, …(…)

atunci. I- i din partea matale 

mata cuvintele astea absurde? 
Mormântul lui! Dar... nu l-

- -
Prea mi-e dor de el ca 

avut prietenie sau dragoste, trebuie 

de-ale mele, strict intime, din „notre folle jeunesse”. Le-a
-

-
Mi-

Categoric, cititorii care se vor apleca peste aceste rânduri 
sfâ

înspre povestea de dragoste  la fel de 

Veronica Micle, care se consumase 

80 de ani de la moarte, dar 
inconfundabilul “spirit topârcean” 

-

-l

“George 
Topârceanu”, pe strada Topârceanu 
din dealul Copoului, pe la “casa cu 
pisici” a “duduiei Otilia” din 

,

George Topârceanu,

Aflându-

Centenarului Marii Uniri a Neamului 

cu luare aminte peste pagin

zbuciumate, pe care autorul ni le-

 
Dor de Topârceanu 

 
Când soarele se-

Ne este dor de Topârceanu...

-
-

Ne este dor de Topârceanu...

Când sus pe culme Toamna-apare
-

Ne este dor de Topârceanu...

Ce-
Ne este dor de Topârceanu...

C

Ne este dor de Topârceanu...

Când anii ni se- -n liste
-n inimi ne-

Ne este dor de Topârceanu...

De dor ne umplem geamantanu’
-

Ne este dor de Topârceanu...

Ne este dor de Topârceanu,
De-
Ne este dor de el tot anu’

-e dor!
                                                Mihai CABA

        itatea
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Cornel GALBEN –

– 80 
 

N. 27 martie 1

. Este cel de-al treilea copil al Anei (n. 

unde s-
-

localitate (1944-1951), dovedind reale aptitudini nu doar 

N

-1953), 

-
se destul de anevoios, în 1954 

fiind prima pe lista celor 

de-a lungul celor patru ani de 
studii, în 1958 absolvind ca 

zece. În pofida acestei 
-a avut acces la 

între timp, în urma 

mecanic. Cu câteva luni înainte 
de a se stinge, la doar 57 de 

-

-

A studiat, între a

amboianu 

âlnire care 
a marcat-

economistul H

Se înscrie în Cenaclul Tineretului al Uniunii 
-

ui din Târgu Jiu, pierzând 

în holul Teatrului Mic, g
-

Amza. 
Cum, între timp, luase 

1980, iar în ianuarie 1972 se 

se înscrie în Cenaclul „Nicu 

la catedrele de desen ale 
Liceului Teoretic „Vasile 

Pedagogic, participând la toate 

Moldova. Un an fructuos, încheiat 

principalele manife

Salonul 
(idem, 1975, 1978, 
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1980, 1981, 1982, 1988), 
Didactice

-
(Cluj-Napoca, 1977), 

„Culorile 
Toamnei“
’67“

stice“ (Ateneul Român, 
1974), „Omagiu lui Bacovia“
1975), „Centenarul Inde-

(idem, 1977), -
„Bienala de 

1987), 

1980), „Cântarea României“
d, Popor, 

(idem, 1983), 

la Institutul Pedagogic Galeria Muzeului 
nic Moldova 

(1974), (Mamaia, 1982), Hotel Perla
(idem, 1983), 

(Düsserdorf - R.F.G., 
Galeria Vieler&Bander, 1979). 

Letea Tescani
-1978), Deva (1981), (1982), 

Râmnicu Vâlcea Iazurile (1985, 1988), 
organizând, la rându-
plastice“

liber profesionist. 

(Berlin, Leipzig, Posdam, 1978, 1987), R.F.G. (Düsserdorf, 

1987). 

-a

-
(1991, 2009), „Orizont“ (1995), 

Teatrului de Comedie (1995), Muzeului Literaturii 
Române (1996), „Simeza“ (1999, 2006), Cercului Militar
(2002), „Galateea“ (martie 2003, decembrie 2003-ianuarie 

2004), „T&C ART HT“ (2006), „Atlantic Club“ (2006), 
„Ana“ (2007), Hotelului Hilton (2008), Institutului 
„Irecson“ (2010), Dialog (2013, 2014), SOL Gallery
(2013), Signum (2014), Senso Centrului 

(1998), dar de 

din (Galeria Carolas, 2004), Dej (Galeria Frezia, 
2004), Aiud (Galeria Inter Art, 2004), 
(Galeriile U.A.P., 2004), Râmnicu Vâlcea (Galeriile 
U.A.P., 2005), Podu 
Turcului (Casa de Cultura, 2014), (Universitatea 
„George Bacovia“, 2014) Bârlad (Muzeul „Vasile Pârvan“, 
2017). 

r peste hotare, 

Germania
(2005, Koblentz-Berdorf, Galeria „Hanter Leuchens Haus“, 
martie; Bonn, Consulatul Român, aprilie-septembrie; Köln, 
Piazzeta des Historichen Rathaus, octombrie-noiembrie), cu 

astfe Salonul Municipal 

2003, 2004, 2010), Saloanele Moldovenilor (Muzeul de 

1992), 
Grup

Saloanele 
Moldovei Salonul 

Romexpo, 2001; Gale , 2006, 

„Trei 
pictori“ „Grafica“
(Bucur
României, 1996), (Sinaia, 

„Patru pictori“

1997), ni, Galeria 
Râmnicu Vâlcea, Galeriile de 

, 1997), 

), Salonul 
-Concurs 

(Bârlad, 1999), 
„Conformism-Nonconformism“
Vizuale, 1999), Expozition retrospective La retour des 
„ambassadeurs“ ria, 2000), „Studio 
opt“

(Galeria 
„Totem“

-
brogenilor , Galeria Apollo, 2007), Bienala 
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             –

„Ion Andreescu“
„Presences de la peinture contemporaine roumaine en 
France avec Soleil de l’Est“
Municipiului, 2008), „Gestul feminin“ (idem, Galeria 
Veroniki-Art, 
Vizuale (idem, Muzeul Municipal, 2010), Salonul Mic 

(idem, Galeria Centru-lui Artelor Vizuale, 2011; 
2012), -

-mente 
„Nicolae Sofianu“, 2011), „West meet East a Cultural 
Book exchange“

ra, Galeria 
„Istorii rescrise“
„Carte-Obiect –

– ipostaze ale 
-1990“ (Biblioteca 

„Carte pentru m
Salonul „Arte în 

Artelor Vizuale, 2012), Salonul de 

(Galeria Muzeului Municipal, 
2012), „Grafica în pictura 

particulare“
Muzeului Cotroceni, 2012), 

Eminescu“
2013), -Obiect 
Eminescu
„Theodor Palady“, 2013), 

, 2013), 
–

’67“ (Râmnicu Vâlcea, Muzeul 
„Reverii 

lucide“

„Artistes Russes et Roumains“ (Galerie 
Schateuneuf, Tours, 1997), „Á la decouverte de l’art des 
pays de l’Est“ (Galerie Atrium, Saint-Avertin, 1998; 
Chateau de Trousse-Bariere, Briare, 1999), „Soleil de 
l’Est“ (Salle de la Belle-Arche, Saint-Pryve-Saint-Mesmin, 
1998), „Exposition-Artistes contemporains des pays de 
l’Est“ (Espace Culturel „La Douve“, Langeais, 1999), „Art 
contemporain et art traditionel de Roumanie“ (Sale 
„Charles X“, Saint-Cyr-sur-Loire, 2000), „Coleurs du 
Roumanie - 11 peintre roumains“ (Chaute-Maritime, 
2007), „Artistes Roumains“ (Montmartre, 2007), 
„Exposition Retrospective Soleil de l’Est en Catalagne“

„Stages de 
Residence pour les Artistes Peintres Pays de l’Europe de 

l’Est“

(Mannheim, 1996). 
-o în 

amintim (Râmnicu 
Vâlcea, 1994), tabere
1996), 
1998, 2002, 2005), (1999), Voina (Câmpulung, 

Brebu (Prahova, 2002), 
-Art“ (Aiud, 

2004), 
Grigorescu“ (Medgidia, 2004, 2005), 

„Monteoru-Art 
2007“ Bienala-

(Blaj, 2009). 

Placheta Profesional Women’s 
Advisory

(1999), Premiul Filialei U.A.P 
Premiul I pentru 
-

ate, dar de-a lungul acestei prestigioase cariere nu a 

Anul aniversar 2012 ar fi fost un bun prilej, dar
-au ratat, s-

când au declarat-o
Premiul „Mihail Grecu”

XXIV-a, iar Universitatea 
„George Bacovia“ i-

-

În 2015 a primit, de asemenea, titlul de 
de Onoare al Comunei Podu Turcului nii 

„Alfa“.
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POEZIE - TRADUCERI
 

-  
în revista Meridianul Cultural Românesc 

nici nu conteaz num
aceast dat
jurnalista, poeta, buna mea prieten Scriviamo 

în aceast prestigioas revist
de cultur din România".

Scriitorii italieni public în revista noastr - exist liste de 
cuta 

surpriz în limba italian .
Se cuvine s i Rodi Vinau, s o felicit m pentru c

în limba român .
S-au în - prietenii 

concretizate prin acest proiect. S ne reamintim c , a realizatorilor revistei Meridianul
a Vasluiului în lume, prin cultur , ne 

mândrim cu .
Straccamore (Italia) pentru aceast frumoas colaborare!

Gabriela Ana BALAN
 

Carissimi, è sempre un onore per ttti noi stare tra queste pagine, che dire, solo grazie a tutti per la rinnovata 
ospitalità. Con affetto  vi abbraccio.

Daniela Straccamore

*

.
Daniela Straccamore

(traducere din Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MI DISSETERO' DI TE 
Non oso guardarti negli occhi
oggi sono triste e delusa, 
abbracciami forte Signore.
Grazie Gesù del tuo amore 
non voglio più fuggire da te 
perché Tu , sei il mio ristoro.
Mi disseterò di Te 
e canterò un ‘ Alleluja, 
insieme al mio cuore.
Stringimi forte, fino a farmi male mio Signore.
Voglio sentire la tua presenza sulla mia 
attingerò dal tuo sguardo 
lo sguardo dell’anima mia 
che in questo momento si paca nella Tua gloria
Alleluja, alleluja, mio amato Signore

Luigia Di Sabatino (Monterotondo Roma)

 

-

nu mai vreau

Strânge-

voi absorbi din privirea ta
ochii sufletului meu
care în a
Aleluia, aleluia, iubitul  meu Dumnezeu

Luigia Di Sabatino
Rodi Vinau)

TRAMONTO 
Il mio tramonto
splendente come un arcobaleno
caldo del sole ancora vivo
mi infonde tranquilla serenità
riempiendomi gli occhi
di mille sfumature d’oro
e l’animo
di mille riflessioni gioiose.
Giungerà fra poco
il crepuscolo
a stemperare la luce
per poi introdurre la notte.
Domani
il sole sorgerà ancora
per donarci un altro giorno…

Francesco Troyli (Roma)

 
Apusul meu 
intens  ca un curcubeu

umplându-mi ochii 

si sufletul

amurgul

Mâine

Francesco Troyli
Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
Nel buio di una notte
che non ha mai fine,
inseguendo mille pensieri
che nella mente care în minte
viaggiano veloci.
Pensieri Gânduri
che come comete
lasciano la scìa lasându-
di tenere emozioni
che di energia care de energie
li hanno caricati. le cuprind.
Pensieri Gânduri
che portano a sognare,
che trasportano lontano ce duc departe
a rincorrere ricordi
nell'anima rimasti
dopo aver palpitato cândva
in un cuore innamorato. într-
Nel buio di una notte
che non ha mai fine,
in un cielo simili a stelle, într-
brillano i pensieri
senza mai più fine.

Antonio Meola (Milano) Antonio Meola Rodi Vinau)

VESTITI DI ME    -TE DE MINE  
Vestiti di me, amore. -te de mine, iubito.
Dei miei pensieri. De gândurile mele.
Della mia essenza.
Indossami come Îm -
un abito da sera. pe-
Mettiti due gocce del Pune-
mio profumo tra i seni. parfumul meu între sâni.
Ma non ingioiellarti. -
Lo zaffiro che hai negli Safirul ce-l ai în
occhi, risplenderà la notte. ochi va  lumina  noaptea.
E la luna, sarà più brillante che mai. ând.

Nino Castorina (San Lazzaro Di Savena Bologna) Nino Castorina
Rodi Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVI LA VITA 
Te ne sei accorto
che il mare ha sempre
lo stesso colore
e le montagne hanno 
sempre la stessa
maestosa forza?
Ti sei più fermato
ad accarezzare 
i fiori lungo la strada
e ad osservare stupito le nubi
delle rondini nel cielo?
Te ne sei accorto che anche
l'inverno ha i suoi colori e prepara

una nuova primavera?
Te ne sei accorto che la vita  continua
anche senza quegli occhi
che ti hanno ferito il cuore?
E allora...Vivi questa vita
è l'unica opportunità. 

Giacomo Martinelli (Frosinone)

 
-ai dat seama

are

Te-ai mai oprit 

florile de-a lungul drumului

rândunelelor pe cer?
-

-ai d

-

este unica oportunitate.

Giacomo Martinelli
Rodi Vinau)

ii

 
Sunt numai pe creanga cea mai de sus
La care nu mai poate ajunge
Decât dacã s-ar apleca

mâna din cer
Ea va pleca

A dus atâtea cruci în spate

Ar face o scarã pânã la lunã

Nu se mai vindecã rana
Pe care i-a lãsat-o cuvântul

Ea va pleca prin negrul zãpezii de fluturi

Nu vor mai curge lacrimi de sânge 
Oricât de tare îl scuturi

Gabriela Ana B ( Vaslui-România)

LEI SE NE ANDRA’ 
Quando le ciliegie mature
Rimarranno solo sul ramo più alto
A cui non potrà più arrivare
A meno che si sarebbe piegata
E avrebbe allungato la mano dal cielo
Lei se ne andrà

Invano le tieni le ali  bloccate
Ha portato molti croci sulle spale
In modo che sistemate una sopra l’altra
Farebbero  una scala fino alla luna

Lei se ne andrà senza ali
Sa che l’aiuterà il vento
Puoi bloccare il suo corpo con lucchetti
Per cucirlo alla terra
Non guarirà più la ferita
Che ha lasciato a lei la parola

Lei se ne andrà attraverso il nero della neve di farfalle
Domani troverai il ciliegio vuoto
Non scorrerano più lacrime di  sangue
Se anche fortemente lo scuoterai

Gabriela Ana Balan (versione in lingua italiana: Rodi 
Vinau)
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Amori segreti       
Rinchiusi, Dosite,
morbidi e velati
mai confessati
si nascondono se ascund
dietro un sorriso remote în spatele unui surâs alungat
nell’angolo oscuro 
del tempo al timpului
passato. trecut.
Amori segreti, Iubiri secrete,
follia degli attimi, l’ombra clipelor, umbra
di una lacrima unei lacrimi
celata
nello sguardo  che în privirea care  
arde e penetra. arde
Amori segreti, intensi, Iubiri secrete, intense,
Scivolosi alunecoase
lasciandosi andare dentro lasându-
sempre più dentro, nella voragine dell’anima.
L’ombra di una lacrima Umbra unei lacrimi
rinchiusa,
morbida e velata,
occultata 
nel respiro di un attimo în suspinul unei clipe
tremola...
(Rodi Vinau) (Rodi Vinau)

Buna Vestire Leonardo da Vinci în jurul anului 1475 Galeria Uffizi,
- Domenico Ghirlandaio

- Leonardo da Vinci.
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POEZIE
Alina T - Vaslui

Mimi 
 

-o lu

- -nchini
Nu- -

-un spin
-o floare...

- - în piept

-
Zâmbete false, dureri fabricate.

-

Temeri 
 

Da-n adâncurile noastre
Nu mai credem în minuni...

-o minune nu e doar

Ci- -atunci când solidar
Cineva-i cu-

Ne e team
De-

-ntreb privind spre cer:
Doamne, oare, omenirii
Gândurile bune-i pier
Sau aceasta-i legea firii?

 

Neiertare 
 

Eu privesc spre piscurile sale 
Tu -

i uite-
prin vreme

cât de r

 
 

- mirare,
Un copil cu suflet mare,

-apropii - iar - de Tine!

-
-

S-o închid într-
-

- -ai face,
-i sufletului pace!...

Definind vremelnicia 
 

Uneori râ
Alteori plâng cu zâmbetul pe buze
Dar mereu
Mereu simt zvâcnind gândul

nu-s altceva
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POEZIE
Vasile LARCO -

 
NE-OM  VEDEA... 
Înving oricare greutate,
Cuprins sunt de vivacitate,

-

-

Priet

-

Din doruri vechi fac idealuri

Îl voi privi ca pe-

tate,

-
Cu storurile-

 
                        Motto:

                               -
                                   
                                   
                                   

Când vor dreptatea s-

-

De- -s eroi,

Când vor dreptatea s-

La bal mascat cu-

Când vor dreptatea s-

 
De ziua ta, rari trandafiri -

Covor de flori din fronturi 
Simbolul marilor iubiri - -

-i dau c- Spre alte orizonturi. 

- - Cum azi nu ai tot ce-
-n cele viitoare, Din visurile toate 

-
-nconjoare. el palate. 

-i târziu 
Cu bravi paji la intrare. - -n

i i

 

                      Motto:
                                  De-ar indica seismograful
                                  Cutremur nemilos, urât,
                                  Din unii s-ar alege praful,
                                  

De ce nu vii, iar, pe la noi

Când vii, precis TU n-
-i om de soi:

De ce nu vii, iar, pe la noi

Iar de-

tot ne vizitezi

De ce nu vii, iar, pe la noi?
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POEZIE
Corina MATEI GHERMAN -

 
LA VATRA DORNEI 
  

când inima mea plânge

de dorurile mele ascunse

de potecile pe care le-am cutreierat
amândoi....

de apele învolburate prin care am trecut

pre eternitate

pentru el

 

ran
prin  care  cerul

peste  trupul  meu...
verde
mai  tare

 
Lacul di

un zgomot

norul furios
în Corabia lui Noe
vântul
face o baie de soare

pe aripa unui avion.

CU O  

timpul...trupurile noastre
-

-un limbaj.
Charles Du BoS
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POEZIE
Dorina STOICA - Bârlad

 

sea

scormonitori, var

-

resturi de bucurii,

umbre, culori gri sidefii, lumini ocru verzui, 
forme neregulate, milimetric descompuse 

voluntar implicat, deformat, 

fragmente aruncate de-a valma.

au buze livide,

ate,
capete aplecate smerit, 

n gând de mândrie 

- -ntorc.

prin containerele lumii moderne.

 

mai târziu elementele din Tabelul lui Mendeleev.
nu-

-
spre propria-

-o închipuire, 

m-
care locuiam cu chirie în inima unui barbat însurat.

-am plimbat prin el ca printr-un muzeu

într-
am evadat. m-am mutat cu tine
într-
din cand în când îmi oferi un bilet la spectacol 

în fond, sco

(Premiul Media –Radio Vocativ concursul Literaturitate 2016)
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POEZIE
Marin MOSCU – Plos

S-  
 
S-

-n zbor,
Picioarele metrice cad în neant.
Mi-

i merg în genunchi
La vraciul universal.
Îi ascult cuvintele ritmate,

Adun flori de tei din pletele Escului,
Le macin în disperarea timpului

trang

Apoi,
Pentru împlinirea zilei de mâine

Urechile se deschid,
Inima revine în poezia omenirii
Ca un prunc gângurind

 

Am conectat-o pri
Viselor aburind de iubire,
Tu mi-

-

nse de timp,

 

Ai încercat profund, cu mine,

cu valuri înspumate,

Raiul profund cu stele coapte.

Gustam cu ochii fluturând
Clipa ce-aduce viitorul,

Când treci strada 
Când treci strada ca o floare

-n disperare

Ce dau la îngeri mâncare.

Tai cu sabia privirii

-

-
Torturat de-

Zeii mi-
Ghicind sensuri în ghioc,

-i dai foc!

Visul ce se pierde lent 
un vis

Pe-

-i steaua ce frânge Se-
Pâine în inima ce plânge. Când lacrima devine stea,

Când steaua mea va râde-n vis Tu inima ce-mi bate-n piept,
Vom arde- Eu visul ce se pierde lent!
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POEZIE
Florentina Loredana DALIAN – Slobozia

 
 
Purtam costumul de pionier -

-
(fustele mele erau întotdeauna scurte)

Plecasem la Cântarea României 

i Adrian o iubea, pricepuse
Adrian ne-a servit cu bomboane,
noi i-

Ne- -l cheme,
iar noi, în cor: „Adrian!”

-

Dint
Ne spusese profu' de geografie,
nu l-am crezut.

Am condus-

Cântarea României...
S-a urcat în tren 

-

-a amintirii...

Drumul înapoi a fost lung,
pe vremea aceea nu credeam

-
pe vremea aceea credeam

pentru totdeauna.

Pe vremea aceea...
 

 

îmi spune 
L- -

pe dr

-

Umbra mea 
se-

de sus...

 
 

Ven
iganii-

noi terminam orele târziu,
se- -

Zolea, repetentul clasei, zice 

bine - zic -

„S-
M- -am intrat.

A doua zi l-

-
- parc-o auzeam pe bunica -,

nimeni nu trebuie luat în râs,
Dumnezeu i-
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

 
De la o vreme toate zilele de vineri

Sunt poet de servici
Vinerea
Vine reaua ursitoare
Îmi pune greaua întrebare

 

scriu

Voi potcovi herghelia

Lângã colbul astral.

Eu am o singurã rochie - rochia de vineri
- pantofii de vineri

Ochii, inima, buzele de vineri

eri
Scriu în genunchi
Visez în genunchi
Plâng în genunchi

Le aud fluierul când îmi duc versul la izvor

Pentru ei culeg maci din sângele poeziei

Uneori de ziua de luni cu miros de salcâmi.

Mi le închide în carte

-
cuvântul 
Dumnezeu mi-

Cuvântul meu fermecat are aripi
mor

Îmi scriu poezia cu sufletul pe cântar
M sor câtã bun tate pot da
Cu un singur cuvânt, din inima mea.

cartea mea 
Cerul e vioar

Aplaudat de p s ri c l toare
Vocea îi frumos

d cina ochiului crescut ca 
o floare spre apus

singur

Cu lacrimile sale

Acolo într-
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POEZIE
Traian ABRUDA  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginea cuiva 
M- -un secol
pentru care nu am op(h)tat.

–
-

mi-

Judecata de acum 
 

Cum ne mai sare-

iar drumul ce-

.

Desigur, de sus... 
 

-n amintirea
insectelor strivite sub blacheu

–

ca heruvi

–
cum sarea.

-atât de vie vietate! – în etate
de numai doisprezece apostoli.

 

„Ne-
„Mi-

-a câta, pentru-

asteroidul Pelin, sosit din ceruri la-ntâlnire
impetuos cum l-
într-
pasul ce-

„Mi-
„Ne-
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POEZIE
–

Scrisoare 
-

i-am invitat

Te-

Te-
-

- -i omoare,

-atât.

Te-a dus în tundra rece, departe, în Siberii,

erii,

-
În general, se-

Oltenia-

-

-

Prin parcuri, nu fanfare dau tonul, ci manele,
-un pumn de bani.

-

-

S
- - -

- -napoi în România,
- -n care-ai stat!

Cooking  love 

-

–n cuptor.

ncarea
Ce sfârâie pe ochiul cel mic, pe aragaz.

-un pic de condiment
- -ar fi apropoul,

Chiar de-

De n-

-una,  c-

negru, de-
E-

-
Oricum, eu- -s capabil

desert.

Te- -o minune, cu cina-n frigider,

- -s la picioare, cu-o floare la rever.
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POEZIE
 Daniela OATU - Vaslui

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acest volum cu pletele-ncâlcite

în fotoliul unui raft
- –

Criticul cu aripa-

Între ei înc-

Criticul cu aripa-
- -a plecat,
-
-

S-
Acest volum cu pletele-ncâlcite 

– propria - –
Îi va-nsenina criticului pe vecie aripa…

 
 

-a citit
toate urmele-n stele

prinde-
zambile, garoafe, trandafiri, crizanteme…

stângace statuile se dau la o parte
-

Cu -l unge

mi-

poluând toate iubirile din liceu

cum ploaia se târa
pe-aleea din sufletul meu

te-am sunat destul de târziu –mi se pare –
-

Printre-
Parcul Copou

M-
M-ai uitat într-un val ce nu p

M-ai uitat în ghiveciul din sufletu-
În mirarea din ochii unui tablou de Dali…

M-ai uitat într-
De-

M-ai uitat într-un ceas dintr-
-

În poemul nescris înmuguresc vinovat…

-ai uitat într-un bob de cuvânt…
Tu – un zeu oarecare… M-

Cresc pe-



Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 28 

POEZIE
– Vaslui

ERAM EU – incontrolabil 

click! click! povestea 

de gri-
- eschivez 

la orice noutate

în apropierea mea simt 
cum se presurizeza 
întregul.

cu degetul 
adânc 
adânc 

osul nu doare
îmi zic 

-
visele
arse
putregaiul din
coloana de 

întregului bloc

84 C 
pune-

încredere 

atacul de la Smârdan

pe peretele 

clor

GERMINAL/ punctul 
în 
care de obicei mor/ legat 
la ochi 

-
sângerul & necunoscutul

-

-
suflete calde

o las

strident

la gât

pierd

glorie- ei, caii

pamatul ca frate

mi-am întins singur
mâ
închis cercul/ am

-am 
-

columna infinitului

devin absente. 
pe câmpul de lupta 
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POEZIE
Ioana BURGHEL - Gorj

 

-

-i nemuritoare

Similitudini 

albastru 

La poarta luminii veninoase
aerul deformat 

toate lucrurile pe care le privesc 
sterp

-a fi
numai o colonie de viermi
durerea ne(împotrivirii) care

Cercul
rotund 
numai 

animalul 
închis 

-a eliberat  
urletul.

Starea vremii 
Suflet aprig,

Tai drumurile orbilor.

Nimeni nu te în

Cum te trântesc

ca pe-

pre/vestesc starea 
vremii.

***

ca un Gulliver peste 

rus 

cu fast 

Infirme,

-un calendar

***

acest loc al nostru,

line 
între 

cozile zeilor.

nu-i decât o 
stare de veghe 

Curând
vor îngenunchea
toate punctele noatre de
vedere

eridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), apr

-un calendar



Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 30 

POEZIE
–

Sufletele noastre 
Inima veacurilor

pe la încheietura anilor
-

în cli

se frâng pe muchia zilei

 
n

cu degete
desenez inimi oamenilor

prin albia de lut a sângelui
mi-

ume

 
n
cu dragoste de îngeri

iadul ca un cântec
în juru-

mereu ne cad în tâmple
amurguri reflexe

 
c
prin lumina zilei picurând
cântece în urechea 

roua dintre degetele ierbii

-nverzit al verii.

 

Entropia se târâie

prin secatele albii

-
ochiul de culoare
pulsând
prin venele albe – magnolia.

a

 
Forma gândulu
sunt eu, Doamne, eu

încât ziua ia forma mea
Viitorul a venit prea devreme

sufletul, 

cerul de sub picioarele tale

omul din mine, câ

craniul de raze,

doar o stea
într-
iubirea  

 Eu, de-   -   
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DRAMATURGIE
Mihai BATOG- –

 
Teatru scurt 

 
 

Prim- -  
-  

-60  
-  

 
 

Biroul prim-ministrului. Prim-ministrul se 
-

PM - Cum Dumnezeu ies eu din beleaua asta! 

-i drept, 

place, ori nu-

Se duce la birou, scoate -un

PM - Oaa, m-am limpezit! Iolanda! 

I - Râde 

PM - -i
-

I -

PM -

F -
-i cam tuflit! Ia, -l

- -

PM

- -te la mine, nu te mai gândi la prostii 
-

F
-

oate, ce io-

PM -

F - -
io-s bo -    
N-

-
-

PM -

spune-
când în când?

F - - pui sincer, 

-acuuu...
PM - Fane! Fii atent la ce-

-a regulat de m-a rupt, pe mine 

F -

PM - -
se-
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F - -i numai pentru partid, nu pentru 

PM -
le-am fumat 

-o mie 
de ani! 

- e, nenorocite!
F -se pe genunchi
-

m-am gândit pân-

eu, mai ai adresele?
PM

- -i nimic în mintea aia a ta! Numai 

dau scene cu animale chinuite, nu ca tine care-o duci bine 

-
n-

F -
d-

-un
pornache ceva, da- -

PM -

F
- -

Mai ia o linie în cap.
PM -

-am spus?! 
-

dreptate!
F
-

-

-
-

-
- -

pricep la afaceri!
PM cam disperat
- Fane, 

-
asta! Acum spune- -am 
vorbit, aia cu babele!

F -
- -a - -n

cer! În doo-trii zâle- -mi 

PM - -
nu-mi 

-

- -l

cu legea la mine s-

-
-ai ce pune pe 

F se

ministrului, cam la fel de somptuos precum al prim-

apoi rage:
-

Cam cincizeci de ani, aspect 
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A - Care- -

-i cu zorul
-

- -au 
-s io 

F - -i
-

- -i nasol!
A -

m- .
F - S- - -acu’ 

-
visuri...

A - Acu c-

-
F -

-au tras 
ei folosul din slujba la stat. 
la Parchet cam cum se face 

sensul acesta. Ia uite colea!
Scoate un teanc de hâr

F -

unele terenuri în buricul târgului lu

ai?
A

scaun.
- Dom m

-n primul 

F -
toate…

A -

F -

A -
F - -

cu un fel de 
-

a -

A -
-am ocupat întotdeauna 

F - Uite, asta cu omorâtu’ mi se pare o idee 
-ai scos!

A - Opaaa! Gata, mi-a venit! Norocel!
F - Ce-i asta!?
A - Nu-

-ai 
-l refuzi din cauza lu’ nepotu’ lu’ 

doi la noi, la 

-i merge 

-ar fi dat cineva cu perna- -l
chem?

F - Anghelache! -mi bagi gulgute de-ale 

-te bine!
A -

F - -
Acuma, la drept 

vorbind, la ce mi- -l dau în gât pe Anghelache, 

oameni de genul acesta, cu valoare

-i de 

-au 

A - -

trebuie stimulat! 
fund.
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F - -
Norocele, eu înainte de a trece la t - pun! 

la
scrie-

-
-

pen -
N -

de nemuritor 
-

merg mai departe…
F - -ar 

-
un

-

-
ochii la melci, ai rupt aripi la

-
N -

A -

i dobitoci decât cei din Uniunea 

tu va 

N -

F - Norocel 
iese.

A
- -

a un

acolo cu mâna-n pardon de expresie, nuuu?
F

voce tare:
-

meseria asta de ministru! M-
trebuia! 

-i ies 

nd eram 

-

-n tine, una-

la noi… Ce mai, eram mare!
-

chipurile absolut nec

-

  n-

-
m- -mi bat capu’ cu toate daravelile 
altora!

A - -i gata! -
micu’ le are!

-

-
F cam pilit –
-am ochelarii la mine!
N - Domnule ministru, cu respect raportez, care 

a fost gândirea de ansamblu a proiectului deoarece 
-l

F
pene.

-
noi vorbire aici!
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N -
unde prin tot felul de opere literare sunt promovate 

exemplu! El Zorab! Aici se face apologia unui arab 

-i vin lui avioanele 

-

F - -
pedepsim!?

N - Domnule ministru, îi pedepsim pe profesori 

bazinul electoral de care ne-

F - -i tare! 

-
-mi place!

A - i pe partea cu 

Deci cum s- dintr-un foc!
F -
-

N -
Musca la arat 

F - -o recita 
un tocilar l -i cu-n bou 

face treaba?
A -

dom ministru! 
N -

- -i bou, 
-o societate profund 

condu

tuturor!
F -

de sanchi! Zi mai departe!
A - -

ocu’ mic, acum 
suntem noi la putere! 

F - Corect!
-ministrului

M - Domnul prim-
la el în birou cu proiectul de lege pe care l-a solicitat!

F - -i domnului prim-
enim într-un minut la domnia sa. Iolanda 

-i un pupic lui Norocel
- Copii, acuma-

în biroul prim-

PM -

proiectului. I-
birou. Nemernicele alea de babe s-

-
-

F - - Domnule prim-ministru, 

PM
spune:

-
-i cu tine, fumezi cumva 

F - -a determinat 
-
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PM -

hârtiile primului. A
clipe apoi spune:

-

-
rezulta în urma brainstormingului. 

în aer.
F -

e de -mi- - -i sparg pe 
- -

PM - -

ref

-

-Frumos, a omorât tot felul de fi

F -i face 
semn pr

- -

-
e bine!
l-am descoperit

N - -
PM - Te ascult!
N -

PM -
N -

de când e lumea, spre fericirea fetelor furate. Apoi, 
- cu viitorii socri, pune de o 

-
-

luat-

si
Aici facem 

balaurului un balot de fân 

-i astfel cel mai bun prieten. 

m cu 

ultraperformant de supraveghere video!
PM -

Iolanda 

- lte idei nocive din basme! 

F –

ii cu prostiile 
astea?

PM -
tine gândirea nu- -o pe Iolanda, 
biata -

F
- -

N -
vârsta a treia, sunt foarte d -au 

Locuiesc în case 
construite strict din materiale reciclabile, iar eroii care le 

I

-
-i bage la cuptooor. Vai ce 

plângeam…
PM - -o tragem 
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anima

N
-

Prin urmare, cei 

i.
PM -

A - -a 

I -

discriminare…
N -

a hidre ori 

achiului european…
A - Putem pune accent pe dialogurile dintre cal 

-

I -

PM

-

-

pa -

F -

PM -
e.

-
F -

-i el vinovat, dar are! 
PM devine brusc foarte atent - fect zici 

F -
PM - Aproape de cine?
F - De noi…
PM - Care noi!?
F - Noi doi…
PM -
F - -i vine 

îl -
-ne, oameni cu 

-i moarte nu alta. N-

PM - ce propui?
F -

acum, într-

asele, dar nu-l trimitem din 
-doi va fi numai bun de 

ministru…
PM -
F -

alcoolic sau dependent de 

PM - Fane nu e rea ideea, dar nu are 
profunzime! -su’ 

-
-am strâns de 

variantele!
F - -am 

spus-o!
PM -
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F -

dau jos cei care te-

potrivit, o informare, 

-
PM - Mdaa, la faza asta nici unchi-su nu poate 

-

PM -
A
- Dom’ prim nici Dumnezeu n-o putea face mai 

PM - -

I
din plastic.

o ajute, ea împarte paharele, iar 

mic toast 
PM -

inteli -
-

curii 
binemeritate!

e

-

om

post! 
Vivat, crescat, floreat!

A
:

- - -

Cortina cade
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

  
 

- -
Trebui

un primar care n- -a uitat de 
-

v-
Primar: 
R: Domnule primar,

grea pentru un primar?
P: Da, deoarece sunt multe nevoi care nu au 

promisiunile din camp

P: 

mari, în fi
-

-
local în care m- us. 
pentru a-

P: -

P: 

se im

P: 
o prioritate. Ore

P: 

pentru canalizare. Ar fi o mare realizare pentru 

R: Domnule primar, care ar fi cea mai mare 

P: 
-

de 3,1km care este în luc
-

prin Fonduri europene, Peicani-Giurcani (3,6 km)…  
R: Mi-

-
P: l cu studii 

superioare. 

ocupat pentru a nu avea probleme pe parcurs. 

primar.
P: 
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REALITATEA  SATULUI   MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

Alergare la   – Vaslui 
 

) s-a aflat, desigur, vestitul sistem de 
semnalizare (cele trei focuri) al

numeroasele pâlcuri înfl

L- -

!
-

câteva sate dintre cele 11 ale comunei cu 5000 de locuitori.
Ne-

-am crezut cu suflet 

sate.

documenta îi

în care ne-

tarlale, case). Uneltele procurate, mai ales buldoescavatorul, 

24 din 24”

eforturi proprii”

dar ne î

.
-

„din

tineretului. 
Împreju -6

-ul din curte, 

vechime de peste 100 de ani! CIUPERCA era sat de frunte 
loturi agricole, vite. 

oamenii: „muncim, dar... pentru ce?”

-
la Doagele s-au construit multe case. E rai, se întorc dintre 

”

fi d
„-

mai ieftin.
-
-

acum toate-s urgente, ca nu prea s-

-
-

spre Doagele?! Mai ales.”
Sunt
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ESEURI
Denis BUICAN –

Mosaïque profane -  
–  

 
 

Denis Buican (Dumitru 
Buican – Peligrad) este profesor 
onorific la Universitatea 
Sorbona din Paris. Absolvent a 

Paris) este un ilustru savant în 

Larousse-
care a 

elaborat teoria 
al Biognoseologiei.

del 
Duca)

Prima Verba

Mosaïque profane brosse la dynamique d’une 
pensée en son déroulment et, á travers ses instants et 
ses bribes enchevëtrées, l’on arrive au Singulier de la 
Multiplicité de l’Etre et de la Biosphére.

* * *

Mozaic profan inamica unei 
-

-un triptic organic: prima 
parte – Mozaic profan –

Caleidoscop ce 

termina cu Apocalipse paralele, fabule paradoxale –
–

potop sau prin foc.

– din 

Orient în Occident –
Memoriile

publicate în 2007.
Pretutindeni –

–

n respingerea 

–
termenul consacrat celor ce nu veneau de jos pe scara 
soci – prezenta un handicap de neiertat.

s

Într- -i vorba de dictaturi orientale 

neaflându- -a
ajuns la o s
–

poporului
Rinocerilor, de Eugen Ionescu.

- mistuit 
-

-

Constantinopolului, în 1453, pe meterezele supremului 
Ideal.

Poate, într-un viitor imprevizibil –

-
unei 

Paris - sau aiurea - decât singurul act generos de care 
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Mozaic Profan

– patrimoniului 
ereditar – -i aduc, precum în dezvoltarea 

cronologice succesive.

fluviului Luminii, însuf a
priori

a
posteriori.

– cum este 
aceea a unui Socrate sau a unui Shakespeare, a unui 
Leonardo da Vinci ori a unui Darwin –

înscrise într-o posteritate provizorie, ca de altfel 

nimic nu e de descifrat, nici în necunoscut, nici în 
incognoscibil.

Pe terasa conacului de la Mamura priveam, în 

-

avant la lettre,

-

echilibr

* * *

Demiurgul - creatorul religiilor monoteiste –
mi- deus ex machina al 
teatrului antic sau modern. Întrucât el poate, teoretic, 

creierului

unui eventual Demiurg.

-
-

principiu, Dumnezeul-Demiurg. Atunci am reiterat 
întrebarea: dar pe acest Demiurg, pe el cine L-a creat

* * *

-

sensibilitatea. În acest caz, eventualitatea fericirii este 

-se în noroi. Dar un astfel de tablou 
extraordinar nu e rezervat decât animalelor în extaz 

opiumul.

* * *

-a impresionat 

nei 
succesiuni a anotimpurilor într-

-

* * *

Cele trei monoteisme, cu mesianismele lor 
-marxist 

-
multipolare a politeismului greco-latin, în care 

naturii. 
Zeus-Jupiter – fulgerului –
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dogmatismului unui Dumnezeu gelos (Savaot, Jehova 

* * *

-au 
reunit într-un singur sceptru sau într-

au dinamitat statui -l
pe Buddha, de irlandezi sau de englezi, ori de 

dogmatismul lor idolatrizant.

* * *

Politeismul greco-rom

monoteisme.
Câmpi

elor, pe 

pasiunea muritorilor pentru o astfel de nemurire. În 
schimb, sânul lui Avraam al iudeo-
Paradisul celor ce vor învia oferit de Biserici -
mai vorbim de teoriile Edenului lui Mahomed -

Trocul este aparent avantajos pentru 
credi

devii bigot?

* * *

ilustru predecesor în Iisus din Nazaret.

-l arunce într-

-l

icoana „mamei lui Dumnezeu” un fel de exemplu al 

din care n-

o poate risipi în adâncurile lumii.

fructele sale.

proasta ordine s

* * *

demagogi din toate timpurile.
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proce

Nouvelles Editions Latines, 1934, p. 286)“.

unul fu co
ipocrizia de a-

-i fie rob”! (Geneza, Paris, Robert Laffont, 

„porunca de a-
–

-
-

foc”. Justificarea b

-a ales Domnul 
-i fii poporul Lui ales din toate 

Iosua, succesorul lui Moise,

op, cit, p. 257).

dogmele mesianice ale marxism-leninismului 
ional 

socialismului s-a decretat superioritatea rasei ariene, 

sc
-uman, s-

irii 

-

picioare...
re a 

Demiurgului lor.

Chiar cuptoarele-crematorii de la Auschwitz par 

sensibil, dar nu pentru 
-

-a pus pe cap „coroana care era de un talant 

opri deloc din
poporul care se afla în ea l- -a pus sub 

-a

-a întors 
la Ierusalim cu tot poporul” (op. cit., p. 369). De unde 

ce caracterizeazà cea mai mare parte din parabolele lui 
Iisus din Nazaret.

* * *

-

-o pe a sa. 
-ar demonstra 

sinceritatea ar consta în a-i cere presupusului 
-

pentru a-L întâini într-un eventual paradis al Lui…
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* * *

un lisus reînviat în spiritul unui Torquemada zace în 

unui în

pseudo-
-a lungui dialogurilor lui 

-

gândirii unui mare moralist. Pe deasupra, o astfel de 

obscurantis

Totus 
tuus
Nimic…

Acest totalitarism mânjit cu mesianism este 

victimelor din secolul precedent.
Zeilor le este sete – potrivit expresiei lui 

Anatole France -
le este sete de sângele oamenilor ca de cel al altor 
animale.

Astfel, de la strictul canibalism pentru 

- partea leului gândirii umane, 
-

de stat
-

Nu numai marile dictaturi piramidale, care 

comunist, fasci -

sau pe nedrept, Umanitatea, dar fenomenul se întinde 

Astfel, dictaturile militare din Africa, Asia sau 
di

nedrept demagogiile occidentale, de tip oligarhic, 

singur Dumnezeu concret cunoscut de când lumea e 

* * *

Seneca, din porunca 

Quo Vadis?, în care 
Petronius, autorul Satyricon-u

-i va fi transmis lui Nero o 

-

-i

în cupele sale de orgii demne de Capri.

mai ales, izgonindu-i pe negustori, unul din stâlpii 
l ce trebuia 

-se la vechile Dogme ale 

proclamat Fiul lui Dumnezeu, putea fi acuzat de 
blasfemie.

-
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pretin

-au sacrificat lui 

rugul lui Giordano Bruno –
–

torturile care i s-au aplicat, înainte de a fi oferit 

-

-

fixe.

savantului. În realitate, e vorba de efectele perverse ale 
-

-

marxism-leninismului unui Lîsenko, „biologul” favorit 

mai târziu.

-
cuvintele, la urma

a priori a

î

tisme 
interschimbabile, uneori mai dure decât cele dinainte.

at 

plenitudinea sa pariziano- într-un sistem 
caracterizat, în timpul Terorii, prin „himerele” utopiei 

gloatei.

aventuri inutile.

Profesorul Denis BUICAN ne promite, pentru 
:   a. O expunere a 

teoriei  ; b.

c
-a intitulat Lumiere aveugle -

apreciat de filosoful român Emil Cioran ca fiind 
superior celui distins  cu Premiul del Duca. 

 

 
 
 
 
 

aventuri inutile.

Profesorul Denis BUICAN ne promite, pentru 
:   a. O expunere a 

teoriei  ; b.
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Cornelia URSU –

            

"s" sau "-
unele sunete par 
zgomote în ambele urechi. În ultima 

cele ale femeilor. Muzica o aude convenabil, dar la teatru nu 

Despre ce ar putea fi vorba? Despre presbiacuzie.
Este

vârstele înaintate. 

sunt surd”. 
Presb

Momentul 

5-

Presbiacuzia, pierderea auzului o da

de ani. De fapt, aceasta este pe locul trei în topul celor mai 

Presbiacuzia este o surditate de tip neurosenzorial ce 

-

-89 ani, 

eia 

produse de aten
datorate factorului de distorsiune).

presbiacuzie sunt variate

Despre radicalii liberi 

detaliate. Radicalii liberi sunt structuri biochimice neutre sau 

autoamplificate din cadrul unor procese patologice sau 

liber
-a dezvoltat o serie de sisteme defensive antioxidante. 

Acestea pot fi de tip enzimatic (superoxid dismutazele, 
catalaza, glutation peroxidaza etc.) sau neenzimatic (care la 

liberi- glutationul redus, vitaminele E, A, C, beta-carotenii, 
-

albumina, lactoferina, histidina etc.). 
at de 

acestui electron celibatar, radicalii liberi au o reactivitate 
f

din jur denaturându-

fosfolipidelor membranare, elemente capitale ale arhitecturii 
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fosfolipidelor membranare conduce la o serie de leziuni ale 
\sau ale organitelor intracelulare, cu 

dezorganizarea în final a celulei, cu pierderea unor 

tegoria fenomenelor în care sunt 

de 
-

cu ajutorul unor examene paraclinice, în primul rând prin 
audiometrie. 

nu este dureros. În 

ce de vârsta de 50 de ani. 

a presbiacuziei printr-
evitarea

(hipocolesterolemiante, antihipertensive, antidiabetice etc.). 

în mediu zg
amplificatoare pentru convorbirile telefonice, antifoane de 

Protezarea 

chirurgical. Protezele auditive amplificatoare (clasice) 

care s

filtrarea sunt realizate digital) sau digitale (în care semnalul 
este transmis de la mic
sistemul digital, devenind astfel util în amplificarea 
semnalului, reducerea zgomotului sau controlul de tip
feed-back). 

co
impresia de auz stereofonic, reduce tinnitusul bilateral, 

tre

-
ului.

este de a 

biloba, bioflavonoide, acid lipoic, vitamina C, vitamina E 
etc.) pe perioade lungi de timp, cu scopul încetinirii 

progresiei deficitului auditiv.
? Evitarea 

mediului zgomotos, a alimentelor care cresc colesterolemia. 

neurotrope (piracetam

-
-

de a-
În concluzie, presbiacuzia, surditatea neurosenzo-

apare în momentul în care auzul este deteriorat.
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Avram D. TUDOSIE –

- 
 

 
AGRICOLE-HORTI-VITICOLE 

 
organiza

– atât 

5 de Strehaia; 3 de Leordeni. 
„ – scriau 
ziarele -

de struguri a ”.

vorba de „Prea frumoasa 

doritorii de asemenea 
”, pe care o organizase 

nitorului Mihail 

învoirea numitului Domnitor, 

imita –
–

Berlin.

oficiale, de produse agricole, au 

-a numit „

orti ”. Pentru comemorarea acestor 

mm diametru. Una dintre aceste medalii avea gravat pe avers 
bustul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar pe revers, o 

ciorchine de struguri, un stup.

Într-o scrisoare ce po

acea vreme comisar general al Comisiunii Române pentru 

geologice, ape minerale, 

lemn, vinuri. Produsele 
meleagurilor noastre au ocupat 
un loc de cinste în pavilionul 
românesc de la Paris.

-au bucurat 
apele minerale prezentate în 
„...
(...) bine astupate cu dopuri de

din podgoriile ro

Tot peste hotare, 
România a participat la o 

Scriitorul Alexandru Odobescu 
Alexandri) 

„1 – –
Alimentare; 3 – Producte animale vii; 4 – Plante vii; 5 –

–

meseria tipografului, de fotograf, de medic, de muzicieni, 
–

–
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–

aur, 9 de argint, 35 de bronz 
Printre „materialele” premiate s-au aflat: produsele agricole 

1867.
Este prima manifestare de acest gen unde, înainte de 

„
s-a exprimat Alexandru Odobescu, numit de guvernul român 
„ ”.

cu P. S. 1867, lucrarea Notice 
sur la Roumanie, principlement au point de vue de son 
economie rurale, industrielle et commerciale, avec une 
carte de la Principaute de Roumanie, cu scopul de a atrage 

noastre.
În pavilionul român au fost expuse diferite produse 

agricole, animale vii, plante, flori, produse  ale subsolului, 

-au expus 

cuprinzând o parte din poeziile populare culese de Vasile 
Alecsandri.

Monitorulu –
Diariu officiale allu României, No. 28 din 6/ 18 Februariu 
1868 uariu s- alatul 

” – membrii
deos

recompensele”.
-

luat cuvântul, „

or promovate în ordinul Legiunii de 

reco -abia s-au dat de 

-nu

P. S. Aurelian, a avut onoarea de a primi din mîinile 

zilei în care s-
-

:

-
v-

-

Ministru de externe, Moustier.”

-

PRIMELE MEDALII PENTRU AGRICULTORI

Alexandru Ioan I. Principele României 1864 iar pe revers: 
–

Agriculturei.

stup.
Câteva din aceste medalii s-

României.

aprecieri elog

-
Casablanca, pentru organizarea pavilio
s-

În anul 1976 participam la târgurile de la Frankfurt, 
Tripoli, Cairo, Leipzig, Milano, Hanovra, Osaka, Paris, 
Budapesta, Barcelona, Poznan, Lisabona, Plovdiv, Salonic, 
Viena, Zagreb, Bogota, Malmo, Damasc, Maputo, Alger, 
Brno, Djakarta, Izmir, Bruxelles, Teheran, Sidney, Dakar, 
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De asemenea am participat cu un oficiu comercial 

.U.A.
La Marele Concurs de

-

experimental vinicol I.C.A. de la G.A.C Cârligele –
triumfat cu 25 de probe de vin care au primit un record total 
de me

a

Florescu. alurile 

.
” pe care 

taraful românesc avea s-
popularizând-

În onorea marelui agronom român Petru S. Aurelian, 

ei Napoleon al III-lea. „

toamnei, - ciorchinii- cu boabe aurii sau negre iar spre 

Petre S. Aurelian a fost considerat unul din cei mai 

ademiei Române, senator 

-ministru.

-

-

crame-
ce trebuie organizate 

or.”

***

La a treia sa par
-a

bucurat de cele mai mari elogii. Revistele vremii din 

în ziua închiderii, surprizele cele mai uimitoare pentru 
”.

-a ales pavilionul românesc 
–

– medaie a vremii, vinurilor 

lumi viticole, 
reprezentate acolo.

Adunarea a aplaudat cele mai frumoase „piese de 
mu          
- -a rândul –

ntr-o împrejurare 

Totul s-a încheiat cu maxima lui Maxim Gorki: 
„

n ele se introduce în sufletul 
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Adrian Grauenfels – Israel

 
 

Muntele Sinai

religiilor nu se poate 
sus

ism muntele 
Meru este axa lumii, în Iudaism avem muntele Sinai, în 

(Exodus 24:10), Isus este transfigurat pe muntele Tabor 

Hira, direct din mâinile îngerului Gabriel.

5- a

mai mult, centrele care practicau Isihasmul se aflau la 

într-

viziuni: foc 

soare", hainele sale albe ca lu
-

care arde. Discipolii lui Isus aud voci venind dintr-un 
hamed 

pe muntele înalt.
Athos

dintre aceste 

-
m
raportate de 

-
temporani au 
condus la cerce-

- Grecia -2061 mt, Hermon 
2841, Jabal An-Nur (Saudia) 2000, Sinai 2600, Tabor 
(Israel) 588.

endorfinei care poate facilita auzul vocilor sau sunete, 

lobului prefontal, care la rândul lor induc lipsa de 
ontinuând, 

creierului, cortexul mai ales, care duce la deformarea 
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Tabor

care nu s-au aventurat la 

-
ntr-

produce fenomene mistice.
Î

de religiile pomenite. Un vast articol (NG) despre 

fiziologice ca fiind mai grele decât cele tehnice întâlnite 

expuse în 

mistic

p -Bukhari,3: 
‘‘Aisha’’), fragment pe care îl traducem aici:

i îi 
-

-
-a dat apoi drumul 

cerându-
-

-a eliberat din strânsoare 
-

generos". Apoi Profetul s-a întors din munte plin de 

-a dus la Khadija 
- - -a

- -a spus tot ce s-a
întâmplat.

erai tu Doamne

cu flori de câmp

fugeau flamande din gura Ta

visam muntele
le

în sânu-

-

cu stelele, peste flori de câmp

piere..
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  Lucre –

 

Târziu, în toamna 
anului 2015, d-na Tinonin 
Cecilia, evaluator ONU a 

-
ASPnet, dar nu numai - de a 
evalua activitatea acestora... 
T

D-

-
gimnaziale, licee/co

exemple de urmat 
mai jos, o 

-
-

seriozitate, cu bucuria de a

locul 3 din cele 12.974 de eseuri primite de organizatori 

Nu ne-am oprit, noi am mers mai departe, la fel 

i

-5 ani, iar de 
asemenea mai avem elevi români pe care i-
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profesorii lor din: Bulgaria, 

demne de notat. 

- -
-Oituz - arbori, mai precis: nuci... în memoria 

-
Zaharia - -a exprim

“observatorul” instalat în nucul din livada bunicului ei, 

-

noi vom 

-

- pornind de 

-ne în 

Nu-
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Cons –

 
 

„Fetele rele”-

al lui Val 
Andreescu, roman care face parte din ciclul Milenii, 

Din capul locului 

din nuclee narative

întâmplare îl determ

despre un imaginar binom, 
-se în jurul 

-

cu comiterea unei crime de 

Mihai Roznoveanu asupra lui 
zat de 

-o
eroare este condamnat la 

anii grei ai socialismului.

l

-
sa Maria, ascunzându-l timp de 
trei ani, asumându-
timp „toate riscurile,de care 

.

Trei, patru sec

ub numele de Nicolae 
Popa.

Mitul fetelor rele are 
un efect nefast asupra 

a tinerilor, de care nu este scutit 

Alte episoade 

Victor cu Sorina pentru 
medicamente, dragostea dintre 

Partizanul
bibliotecara Ada Negreanu, 

acestuia, fapte ce ne duc cu 
gândul la masivul roman al 
scriitorului Vasile Filip Victima 

. Am putea 

de securitate atât la începutul 

prin tehnica retrospectivei 
biografice, romanul Învierea 

de Val Andreescu 
este circular, sferic bazat pe 

a contrapunctului”.
Întrebarea pe care ne-o punem 

-un limbaj stricat, popular ca 

Despre romanul a lui Val 
Andreescu

-un fel de 
muzeu.”

epice deosebite, sensibil 
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– Israel

 
Mihai Batog-

Prozele scurte 
ale talentatului scriitor 
Mihai Batog-

pagini care se 

un om cult, cu
personale, absolut 

-

titlul povestirii de debut a cule
principal este gornist. Un gornist pe care l-

cronoplastie (reinventarea trecutului). 

vizând în fapt generalul este captivant pentru cititor. 

-
ulatori îl ascund de ochii 

istoriei. 
M. B.-

s-
propria noas

-

imaginat. 

Pe M.B.-
Critica sa este 

cum o spune. 

-ar linge prin scri
necicatrizate.

Printre paradoxurile lumii moderne se amintesc 

nu mai servesc la nimi

batjocorirea pro

-a 
-

-
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ul sex- -mâncare, toate 

-

dialectale, radicale 

-un limbaj frust, cotidian, 
chiar mahalagesc, fapt care-
apropiindu-i de oamenii de rând. Acei oameni din 

-se de 

surprind prin originalitate.
-o afacere”, „a 

legumi berea”, ”a lua printr-
Comicul onomastic de la Caragiale citire, 

Hanoch Levin, ajunge la M.B.- -i surpaseze 

Pomârlan, Isterian Bâlboi, Lingurel Chirpic zis 
Lamborghinu, Libertina Fuckwell, Suscracinskaia, 

nume de 
sate ca Gropeni, Glodeni, Mârleni, Târlani sau Fâlfani 
nu au nevoie de niciun comentariu.

Cartea lui Mihai Batog-

–

Umorul este un lu-
cru m re , salvator. În
momentul în care se re-
lev , toate irita iile i re-
sentimentele dispar i
sunt înlocuite de un spi-
rit solar. 

( Mark Twain )



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 59 

 

Mihai BATOG- –

 
 

publicistul George 

D
recomanda-o spre 

bancherilor, pentru 

întrucât nu-i

-ar 
interesa lectura 

Acest gen de 

-uri sofisticate 
vânzare. Fac aceste 

sine, o asemenea „aglomerare” de talente umoristice din 

pe plaiurile nu tocmai înverzite ale umorului îl 

Aflat de ani de zile cam pe toate site-urile care 

de care umorul nici nu poate fi considerat astfel.
Amintesc -

pe domnul 
Constantin Ciosu, 

sunt membri ai 
re 

colaboratori fideli 
ai revistei editate de 

Booklook pe 
numele ei, iar asta 
ar explica într-un
fel spiritul de 

-
Specialitatea sa este aforismul, domeniu în 

gen literar. Pentru a-
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Astfel domnii: Ghezuntertoit, Plotchemacher, 

numelor nu pot fi 

Boris Israelovici Glazpapier, Marcel Haim 

Won- zenkeisser (aici este o poveste de tot hazul!) sunt 

bloc, medicul, sau micul afacerist, iar Ponedelnikman, 
Blumenfeldenberg, Voskreseinickman Leonid dau 

doamna Brodiciche Rozica sunt precum la noi vestitul 

povestirilor sale!
-o

despre 

într- -pantaloni de culoare indigo.” 

personajele.
Doctor Catan, medic pediatru. În jur de 40 de 

respira
-un apartament de trei 

filatelic. Vegetarian, dar nu prea convins, mai ales 
Descrierea personajului devine 

Lui Dorel Schor nu- t nu i-a

- Este 

însemna asta. 
Oricum, autorul, un umorist antrenat în decenii 

-
unde poate fi privit ca un reprezentant al genului, 

cces! 

-l recupera sunt infime!
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– Bârlad

 
 

Cu
torul Valeriu Stancu mi-a traversat 

-

dintâi a unui însingurat „ ”
Poezie, -a

-
-

Alpes, în decorul de basm al parcului natural Pilat” 

-memorialistic 

-o maree litanie: 

-

Tu ce-

Teodosie”!

e, dar, mai ales, înrudiri cu 

-
-a

spus nimic despre ea!” De unde constatarea pur 

-
Sub semnul Amintirii platoniciene, fixate eminescian 

- -i 

Garcia Lorca – „Pe la ceasul cinci al serii.”).

ca un laitmotiv cînd voit, cînd inspirat, clipele de 

-

nemaipomenit: gardurile”. Ge
este comun tuturor copiilor, dar inedit pus de poetul 

-o zi – cînd eram 
-mi, copii...” 

Mi-a procurat diafane delicii, ca atunci cînd, student 

i

suntem romantici!), scriitorul cel mai 
adesea prin limbaj (uneori de-

- cu 
ceasurile (

buzunarele”, unde ascundea de toate: de la nasturi, 

ce i- -i

sensurile pe care le extr
toate au fost cum au fost, de-

-un mod asumat 
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- i: e 

mi-e somn, mi-e foame, mi-e
frig
unui sistem social-
Poate -

-a stigmatizat-o
Ovidiu în „Metamorfoze”!):

-

sentimentul erotic, multe „Otil

le unei 

-o elegie în care, 
metafizica sinelui! 

-a dat clipa norocului 
creator: „(...) m-
de înger!”

-
M

hide?”
Greu de rezumat, cumva!

într- -a transformat, cu trecerea 
anilor, într-un

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandt - Întoarcerea fiului risipitor

„Un copil care nu se joac
nu este un copil, iar omul care 
nu se joac a pierdut pentru 
totdeauna c

i va fi 
groaznic de dor.”

(Pablo Neruda)
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–

 
Editu

(fragmente) 
 

***

2016-
subiectele sunt inspirate din 
realitate, iar unele dintre 
personaje sunt autentice.  

experie

necunoscute pentru a 

deveni motiv de abordare 

repr

                  

Când s-au acumulat 
îndestul pentru dimensiune -
tiparului pentru a nu le condamna, pe nedrept, la 
statutul de scrieri destinate sertarului. 

-

stabilirea unei comuniuni spirituale cu fiecare dintre 

Prezentele scrieri nu tind la spectaculos, la 
-

i

explicit pentru cei 

Luanei

(Cuvânt introductiv)

***

-a apropiat de el 
-a prezentat-o:

-

Luanei pe care 
-
-

e
Bozioru 

cel mai 

cu 
-a lungul 

timpului, s-

nu.
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- Am citit câte ceva despre vestigiile 
-mi 

Denumirea este 
-

-

ise 

-

doborât soarele de deasupra regatului 

vreme nici de picior de om, nici de 

tele, cruci 
înscrise în cercuri. Doborârea soarelui 

-
-un car de 

umoase a existat o mare 
iubire, s-
aici. I-

-

descoperit
împotriva localnicilor. Luana i-
foc folosite de agresori ascunzându-

oului 
Martirei.

r-

ce iradia A fost trezit din
de glasul preotului:

-

cer straniu, albastru, de o intensitate 
-

-
întoarse doctorul la ultimele cuv

-
iar grotele în care s-au ascuns oamenii 

din poiana Cozanei”. 

***

ea, la 

oriunde s-

peste tot. Altfel spus, nimic nu s-a schimbat de pe 
vremea lui Cicero,

provincie, sat. Cuvântul provine din latinescul Terra 
care desemna o a

-mater, în 
- -

Pacuvius a folosit expresia ubi bene, ibi patria (unde-i 
bine, acolo-
sa

spunând ubi patria, ibi bene, (unde e patria, acolo e 
bine). 
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in 
–

– -

are ale termenului, dincolo de 

pe cât de numeroase pe atât de profunde. 

unul cheie al sensu -

spiritualitate: Almajului, ,
Buzaielor, , ,

, , ,
Mocanilor, , ,

, , . Toate aceste 

cea Mare. 
Într-

-a format pe 
teritoriul Daciei unitare, cu oamenii care au populat-o
de la începuturi. Trecerile de o parte sau alta a 

-

cele mai intime oglindiri ale istoriei zbuciumate a 
neamului.

-
-a

contrazis.

-a 

cuvânt)

 

sale golurile dureroase ale trecutului 

-a avut o 
-au înscris 
-au adâncit 

în riduri toate înfrângerile. Oricâte 

este un simbol pentru umbrele destinului 
nostru. Suntem un neam care-

-
în întuneric. Ne-
De aceea numai febra ne mai poate 

capul sus? În jos am privit de când
ne-

Emil CIORAN
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Teodor PRACSIU – Vaslui

Theodor Codreanu – 
Fragmente despre Eminescu

 
Eminescologul Theodor Codreanu, autor 

Fragmente despre Eminescu

r

ape

-a lungul carierei literare a avut 

unele vehemente.

toate la 
un  loc fiind suficiente pentru a consacra un nume în 
et Eminescu 
– dialectica stilului (1984),  Modelul ontologic 
eminescian (1992), Dubla sacrificare a lui Eminescu 
(1997), Controverse eminesciene (2000), Mitul 
Eminescu (2004), Eminescu -
(2004)
Eminescu în captivitatea nebuniei (2011), Eminescu 
incorent politic (2014).

trecut exact 33 de ani (Eminescu - dialectica stilului -
1984)

- Zoe 
Dumitrescu -

–
– al treilea moment 

momentul Titu 
Maiorescu, respectiv .

polemice. esului 
sunt mai întotdeauna superflue, ele devin neconcludente 

-a lansat 
devreme, curajos într-

începe cu Eminescu; orice aspirant la magistratura 
- -se cu 

sagacelui editolog Nae Georgescu, a scris pagini 
comprehensive despre eminescologii veritabili din 

ontemporanul nostru, Horia Roman 
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– Maiorescu) despre 
-

- - prin 

simpate
Fragmente despre Eminescu 

-

-
2015-
al doilea volum similar. Timpul va decide. Cartea poate 

autorului despre Eminescu au profunzime, sunt 

scu 
lui Eminescu. Avea în vedere, desigur, studiul din 1872, 

1889, eziile lui. Este mefient când vine 
-ar fi 

-o ( -1932). Eminescu 
Nordul Sudul

pol

Poezia lui Eminescu privind postumele. Are adesea 
sclipiri aforistice. Sadoveanu, interbelic- ,,un Eminescu 

vizionarismului eminescian este arheul.
polemic asupra momentului funest al atacului furibund 
antieminescian din Dilema

Are 

Dubla sacrificare a lui 
Eminescu.

ermitate  la machiaverlâcurile lui 
Operei lui 

Eminescu.

întâmpinate la începuturile literare, cu romanele 
Marele zid ,,martelat”
Varvarienii
Eminescu-Dialectica stilului, mutat de la Junimea-

Eminescu-Dialectica stilului îl 

critice, 
decât conciliante, dincolo de conflictele lor 
conjuncturale. 

moartea lui Constantin Noica, ,,prosovietismul” lui Ion 

prin 

-
-

Scriitura

concentrice, prin conexiuni plu

-

poezii elaborate în intervalul funest 1883-
- -l 

– – în câmpul critic al 
- -Ralea.  

–când vrea- ironic, jovial, 
sarcastic, aluziv, insinuant, iritat, jubilativ, dozându-

mode orgoliu, a adoptat acest dicton, 
-
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DIANUL
Alexandru IONESCU –  

 

Note de cititor 
Vasile LARCO * ROCHIA  DE    

 PIM –  
 

La un festival
momente cultural-spirituale aproape incredibile, prin 

it în dar o carte... Pe autor îl 

deja, un remarcabil poet liric (implicat - -
de asemenea, 

jur)... dar, mai ales, ca pe unul dintre cei mai
-

schimbe lumea... Ultima carte pe care i-o
- Cânta 

un sturz prin ciritei DEX-
ul
misterios (un regionalism) ciritel-ei, ca 
fiind . Întâlnisem, în 
volumul acela, sentimente profunde 
(Liliacul n-

Globalizare), gazeluri, mai 
ales, sonete - care m-au dus, atunci, cu 
gândul la Excelsior

versurilor care, adesea, nasc frumosul. 
Cum n-
literar, impresiile
de sonete, -urile 
care preced poeziile sunt, aproape toate, catrenele acestui 
gen) poate, doar opinia unui cititor

-
sau nu.
multe câ
din cartea e rora le-

se pot explica, în 
-

tinerii- - i... 
(sonetul oamenii 

care socotesc ; iar 
motto-

-apo se-

... Fie 
pâinea cât de rea/ Tot mai bine- Mai 
ales

vor
Rondelul Optimism

- - sinonimizat 
cu -

S-a definit demult,

.
- cu 

nelipsitele lor morale (Nu v-

prostul!), fabule) de 
- pe care eu, 

cititorul, le- acestei categorii: 
Cotoiul agresat... sau 

chiar Sonet de imagine. Mai mult, uneori 

rondelurilor dlui. V. Larco îmi par 
morala unei fabule!

Din cuvintele ziditoare de 
le 

Pe 

plâng, ca
(D acolo unde tinerii ar 

nu (pentru) -

Amintire sunt 
(în Autoprezentare)

are o
-

-i
!

scrie (poate,
-
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Liviu DEJEU –

UN EVENIMENT EDITORIAL –  

distinsului profesor dr. Avram V. Tudosie, ca un 

primirii sale ca membru al Academiei Oamenilor de 

Profesorul dr. Avram Tudosie este un nume de 

domeniului pe care l-
– în trei mari

a de 
-o iau permis 

-o
celor pe care i-a format pe parcursul îndelungatei 

de licori

1974, publicând-
e câte ori 

-
i-
apreciere s-
pe care i- -
de spriji

-a 

-

colii, de mai 
multe mandate.

-a preocupat în 

modernizarea laboratoarelor, extinderea câmpurilor 

producere a diferitelor tipuri de vin, dezvoltarea 

devenit mode
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articole, eseuri, materiale de popularizare, cu caracter 
– literar 

-

noi pentru viticultura pe nisipuri. Aspecte din viticulura 

–
Urmându-

Mihai Ralea l-

-

p
D. Cotea, 1983); stabilindu- -le 

fin aromat-muscat.

prezentate – – sti

valoros, deosebit de util pentru un cerc larg de cititori, 
adresânduli-

a

sortimentelor, calitatea vinurilor, într-una din 
renumitele podgorii ale României.

Cartea se constituie ca un omagiu adus 

al de vin.

Autorul articolului, Prof. univ. dr. Liviu Dejeu, este 

 

 „
unele vi

Abigail VAN BAUREN
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Gabriela Ana BALAN – Bârlad

Flori de-a lungul traversei p r site, pân  la cap t 

roman, eLiteratura 2013

- romanul scriitorului 
- este povestea destinului de

chiar din start cu gândul spre spirala 

scriitorul Vasile Avram care, într-un 
interviu acordat în 1989, îmi spunea: 

care merge, mai ales spre 
a unei 

pshihologii etnice, pe care am putea 

-un dialog recent, 

suntem în

alunecare în absurdul lui Kafka dar râmânem pe terenul 
prozei eseistice de tip 

alb

isticile stilistice i-au adus meritate 
premii scriitorului: Premiul revistei “Vatra Veche” pentru 

volumul “Inimi de-o noapte”.

Ca o particularitate pe care o 

binomul s -timp. (…) Se cuvine 

romanului semnat de Lucian 

bine-
petrece într-un timp definit, într-un

povestirilor”. Am citat din cronica 
-o

romanului “Maidanul filosofilor”.

Doar liberul-arbitru poate 
isca un “înger de o zi” --

Cu spaima 

-

De unde 
anume vin 

”

mente, 
concomitent, într-un registru semantic bogat:

“
Podului. În gând, omul ceru iertare. Valiza se rostogoli 

- Groaznic…
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”.

derulat cândva, pe pe –
eu, pardoxal, cititor dintr-
“

Se 
plimbau de-

albastre”.

a cititorului, prin amestec de sentimen
Foarte atent la detalii, scriitorul surpride toate 

expresiile, de la agonie la extaz, într-un décor adecvat, 

Drama scriitorului, aflat într-
le, ducând pe umeri povara unei boli cumplite 

-a lungul unei 
-sianul destin al unui 

-a
destinul”: “

-o

”

înspre moarte, pe biroul la care scriitorul bate darabana cu 

“Într-
-

atunci, cu brutalitate, i-

-

mama va avea bani de pâine…”
Drama artistului, ajuns la stadiul când dorul, nu se 

-
te 

iubesc” rostit printre lacrimi, ca un plâns interior:
“

sentimentelor…”
Implicarea 

– -
regina 

poeziei contemporane” –
lecturii: “ - -

- -a privit în oglinda de 

boli funeste.(…) Nu, ce i se întâmpla nu era o întâlnire ci 

-

vorbele ei…ne-
dincolo…”.

las privilegiul de a descoperi fo
pune personajul -

-
ferate, 

-
romanului în timp ce scriitorul, la masa de l

într-

Primul cuvânt de încheiere care îmi vine în minte 

2016) când eu scriu aceste rân
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COMENTARII POLITICE
–

 
 

 
Crimeii printr-un referendum 
ilegal, organizat potrivit 
metodelor cu care se vota în 
regimurile comuniste, impuse 

-a putut citi 

intelectuali, l-

maidanezi din Ucraina, de a fi 

Statele Unite, sau justificând anexiunea Crimeii ca fiind 
dreptul popoarelor de a-

Ex-cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, 
membru al Partidului social-democrat, un vechi amic al 

de un million de de euro pe an, a acuzat Uniunea 

stat sovi

-

-

-
multele zeci de milioane de victime nevinovate ale 

terorizat de posibila 

închiderea robinetelor GAZPROM-ului, Ministrul 
german de Externe Franck-Walter Steinmeier a declarat 

- -a mai schimbat opinia. Un 
alt exemplu putinofil este cel al politicianului francez 

-
Partidului La France insoumise

Frontul de Stânga
Rusia nu este un adve

anexarea Crimeei, au avut titluri de genul : Rusia nu 
-Soare etc. 

fost obiectul uno -le nu 

coloniale, imperialiste, capitaliste, militariste, 

Epoca filosovie

Ruso-Sovieto-
realitate -

u,
ea istoriei 

dintre cele mai semnificative.

m nici 
procesele politice, mai importante prin simbolismul lor 
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p

mai mari a E

etc.

-
XV-

autoritarism puternic, care nu are nimic comun cu 

-i istoria, Rusia n-a fost, nu 
ci într-un viitor 

Karl Marx, Notes sur les Roumains (Karl Marx, 

l Rusiei în 

-l 

din patru caiete, necunos
România. A fost descoperit în arhivele Marx-Engels ale 

României de a le avea pentru a le publica. În cele din 
cceptat, impozând o utilizare doar cu scop 

Populare Române.

În aceste caiete, Karl Marx a descris barbariile 
Rusiei în Principatele Române, între ocuparea Crimeii 

-a

Histoire 
politique et sociale des Principautés Danubiennes,
Paulin & Le Chevalier, Paris, 1855

de neconceput. Publicarea sa în România n-a fost decât 

Gheorghiu- -l comanda 

PCUS. Având în vedere c
României era stalinian, Gheorghiu-

-

vizita sa în Rusia, a suscitat în România numeroase 
suspiciuni privi
foarte rapid.   

ruse

împotriva lui Napoleon Bonaparte, avuse ultimul 

Rusia, nu avea pentru Muscali (moscovi
    

excese. 
Principatele rom
Girardin, n-a avut loc o atât de îngrozitoare distrugere 
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Potrivit pres

d

? Este ceea 

-i amintesc decât pe ei, 

Austria, l-au inspirat pe Putin pentru a pune mâna pe 
Crimeea. ica

reconstruirea imperiului Sovietic.    
A-l transforma pe Putin într-un un prieten al 

evenimentele istorice reale

Astfel, a
început.     

mplu 

antiamericanism, comunism, sovietofilie, maoism, dar 
-Paul Sartre, Louis Aragon, 

despre care se poate 

printre care prima era mentalitatea occidental-

-Paul 

-o pentru cartea lui Franz
Fanon, 

La trahison des clercs,
( -a

în partidul 
comunist.  

Vladimir Putin a cosemnat pe 5 decembrie 

TPN-

semnatarii TNP, au 
garantat Ucrainei, printre altele, suveranitatea ei, de a 

Securitate a

pentru un climat mondial de încredere între state.
O

c -l încurajeze pe Putin 
de a-
ce mai premeditat, la nivelul Uniunii Sovietice. Astfel 

palinodiile discursurilor oficiale ale Moscovei, nu 
ainei. E greu de 

-l aduce pe Putin la 

s- ?
(Articol publicat de revista de pe Internet 

Lesobservateurs.ch, le 27.05.2014)   
 
 
 
 
 

-a scris istoria cu 
sângele, acela sau n-a avut-o

pe contul istoriei altora.

Grigore Vieru
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COMENTARII POLITICE
Valeriu LUPU - Vaslui

- 
spirituale 

(II) 
 

(Contin

-
-

comuniuni, n

-un sistem în care 

s-

departe cele mai importante sunt cele economice, sociale, 

.

e mijloc, au propulsat 

-

stat
defavorizate. Mai  mult, pentru statele dezvoltate 
globalizarea devine un deziderat pentru continuarea 

Prin urmare, departe de a realiza o omogenizare 

”cel bogat devine 

impune punctul 
.

Se înscrie printre riscurile cele mai redutabile ale 

a

inegalitatea eco

procente împo

unu

Nu rar

.

agresivitatea marketingului), omogenizarea socie
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c
-se extrem de rezistente la 

schimbare. 

culturale
devizei unitate în diversitate), sau prin unificarea 

dezvoltare socio-
diversitatea sau asanarea 

aceste elemente s-au dovedit extrem de 
cului permanent de a se separa precum 

.

(ONG-

-

atitudini  încalc –

eu de realizat.

ctacol ocazional sau, cel mult, un brand 

– un soi de 
sau 

minimalizate, iar cutumele morale promovate de aceste 

”barbarizarea 
(George Ritzer – The McDonaltization of 

Society, Twentien Anniversary Edition, 2012) în care 

firesc. 

biologice, as
întocmai ca demografia. 

directivele europene obligatorii pentru membrii uniunii). 

um, 
-statale se 

uitat, li se datoresc ororile comunismului. 

,

Desigur o asemenea abordare este o 

lui 
– Ed. 

Adonai Buc. 1991).

Fizionomia omului nou ”globalizat”

atâtea ori evocat în istorie ca deziderat ideologic al 
diverselor doctrine. Acest tip de om nou ”omul globalizat”, 

iva 
-o homo sapiens de-a

lungul secolelor. 

-un motiv pe 

perspect

urmare, are nevoie de  un suport moral, are nevoie de o 
- -

microgrupul social în care 
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Astfel, sindromul 

alienare. Este drama milioanelor de români care au fost 
-

meleaguri, cu sc
culturale proprii.

Lovitura de stat din decembrie 1989 prin care grupul 
iliescian cu ajutorul armatei a preluat puterea (în contextual 
evenimentelor istorice din blocul sovietic), va continua 

regimul procomunist intempestiv instalat, format din 

restituirile au avut efectiv un caracter distructiv asupra 
economiei, cu grave repercursiuni în domeniul socialului.

însemnat pierderea într-un interval extrem de scurt a patru 

rapid România într-un stat instabil, cu o majoritate 

ost 

muncii. 

Dincolo de aspectele

România avea 23,2 milioane locuitori, în 2014 ajunge la 
19,8 milioane locuitori. Structura acestei pierderi de fapt 

mil

           -
demografic al popula .
           -

a
de copii pe cuplu (fertilitatea). 

femini

-

oi în demografia 

natural devine neg
-se la o pierdere 
- 2,6%0  sporul 

imediat la degradarea structurii pe vârs

ilor parametrilor demografici mediana vârstei 

popula

–
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de la începuturile Marii Uniri de la 1918.

Posibile remedii demografice

demografic; schimbarea comportamentului demografic al

comportamentului demografic care nu se poate face decât 

1. 

fe

u surogate de tip Hagi Tudose, aruncate în 

2. la toate nivelele

o decizie de cuplu, ea tre

e curente moderniste 

a fost cota obligatori

incompatibile cu spiritul european.

.
Dintru început trebuie precizat

Cele mai mari valuri 
migratorii s-

-
dintr- bi de 

-

mai lungi sau mai scurte de timp, unele dintre ele 
sedentarizându-se, ca apoi prin constituirea uniunilor de 

imperiului roman de apus, prin in

-

-a

vorba lui Eminescu. Dar ”
-

(Scrisoarea III-
asimilare

De-
aceste valuri migratoare care au trecut peste vechea Dacie 

din
– VIII), la sud 

(bulgarii în secolul VII), la sud-
-

-daco-
- comuniune cu 

sau se întorceau de unde au venit ducând în robie, îndeosebi 

cu secolul al XIII-

delimitându-

secolul al XVIII-

complet sub comunism.  

2014). În ultimii patru ani nu s-au înregistrat decât 1500 
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vremurilor, 

i a evreilor spre Israel 
-

-un context mai larg al 
e”. Nu vom încerca o aprofundare a 

chestiunii din punct de vedere politico-

portdrapel multiculturalismul, ca posibilitate 

se înscrie 

-
umanitar se poate afirma, demagogic desigur (fie din 

ânia ar 

domeniu. Mai mult, vor constata la nivelul României 
profunde o ade

pentru a-i acapara destinele în încercar
a-

A nu se confunda ospitalitatea, definit

-

lipsa -

Europei.

atitudini, 

-a lungul 
veacurilor. 

zilelor noastre într-

– Ed. 
Basilica, 2014, p 37- a o 

Priedania, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 121-123). 
ului nostru teolog 

”ceva din 

- Ortodoxie 
p. ”istoria este 

cugetarea lui Dumnezeu” – spune Mihai Eminescu – iar noi 

(M. Eminescu – Misiunea 
1999, p. 558-560), 

avem în schimb 

–
Românism) pe aceste meleaguri pe care cineva venit de 

prin afectivitatea 

trebuie demonstra cu 

Ionescu (idem, Predania, 2001). 
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fu

într-
e decât prin promovarea 

IV-a, 
spec

Corneliu Zelea Codreanu ”Cea mai grea misiune este a 

-
(Pentru legionari – Ed. Scara, 1999). 

spunea cu 

germane ale zilelor noastre).

D

tudini, mode, trend-

sistem

.

-au

-
comportamentul social ele

principiu moral, practicându-se un soi de libertate pentru 
orice, în virtutea drepturilor fundamentale ale omului, chiar 

,

vulgare. Desigur aceste aspecte sunt copios promovate de 
aproape întreaga massmedie folosindu- le 

-uri, 
filme, sau chiar emisiuni culturale (unele dintre ele 

consacrat c

-

-
promovarea individualismului 

absolut prin cultivarea, în sinele individual, a convingerii 
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decurg de aici. 

nimate (în care 

practicilor oculte, avem un profil concret al adultului de 

Încurajarea consumismului

-l dependent de creditor. 

divertisment,

ii

Colectiv - 2015, din San Francisco – 2016, sau de la clubul 

cu armament. 

Remedii posibile.

sufletul copilului (în fapt a adultului de mâine) a acelor 

mecanismul c

secolului al XX-lea (Valeriu Lupu – Nicolae C. Paulescu-
, Ed. TipoMoldova, 

în zilele noastre se abate de la 

-
grupe -un stat, ci statul are o 

care oricând ar putea fi anulate. 

discri

-
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-a lungul istoriei sale. Astfel familia nu 

reproducerii pentru prezervarea speciei, ci

contrazicând astfel ceea ce este fundamental în biologie ca 
finalitate. 

sexuale, între care cei mai vocali sunt homosexualii, 
tra

-

mai departe, ajungându-

re

-i-se cu 
-

erica 
-a legat 

-a pururi.

poate evita, fie -

se poate realiza decât prin promovarea pe orice cale a 

Concluzii

1. Globalizarea este un trend istoric impus de 
civiliza

2. Rezolvarea problemelor majore ale planetei 
(polu ecosistem etc) nu mai 

enclavizare.
-a

dovedit un dezastru socio-c

za doar o integrare 
economico- -

- n justificarea 

Europei).

d

globalizarea poate deveni o cale si

-a lungul istoriei.
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU –

alicionescu@yahoo.ro

SUVERANITATEA   MINCIUNII 
 

-
-l

-

implacabili, oriunde, guvernând 
Cosmosul?  De fapt, la prima  

în repetate rânduri verificate!

cel mai adesea, de lucruri aspre, uneori ciudate, nu rareori  
de-a dreptul crude  -

permanent Bine-

-

Când un copil sparge  - -

valori ca încrederea în cuvânt, în meritul per

buna- inciunile 

pericolul  care poate deteriora iremedibil un caracter, nu 

- sufletul copilului - ca imaginea 
-Frumos, prototipul omului ideal..

-zag-uri 
- -,  în 

societat

- în majoritate -

-mai ales pentru drepturile 
inventate, fantasmagorice, ale oricui-

becili sau 

i

posesorii de diplome false (sau cu totul nesemnificative), 
pentru cei car

-
chimice ci cu mijloace mult mai soft, cum ar fi mama 

i cu 

Elysees (un episod interesant, care poate vorbi de 

este  amnistiat(?), în

Profetului, a progresismului sau a extremei dreapte -cine 
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-,  care-

cu intransi

-au dovedit, în 

glorie multora dintre ce -
-

tatea (cu cei 

-
puterea lor. Nu s- - - -

modificând semantica cuvintelor.   În povestea timpului, 

foarte de curând se voia ca o lege a  Universului 

-a putut fi mistuit de 
vreascurile unor ipochimeni!  Pentru a modela lume

diferite  frânturi ale timpului, sub forme  imaginate de 
-în 

- dincolo de legile genetice, ale 

multiple,  perioadele  de timp scurse  pentru a avea o  
-

-au încercat 
construirea  unor imperii: persan, macedonean, roman, 
bizantin, arab, otoman, carolingian, austro-ungar,   
sovietic, europ

colonialiste, tiranice... fac, în secolul

-

-pe merit- cei 
-au  

onoruri, de state democratice, la Paris, Roma...   Desigur, 
am mai spus-
es

pot demonstra curân

campion  sportiv, aflat mai mereu în afara bunei-

stupizi, a întreba ce culoare va avea copilul lui Serena 

-de fapt- -
-

-

-
–

miliardar, autocrat, proprietarul mass-

Cândva, Brejnev a elaborat o teorie a suve

- -
eventual-, s -

-

enigmatic  prin lipsa sa de 

ajutorul unor popoare iubitoare de pace, cum ar fi cel rus 
-

-
-un cartier din cele n 

se face
-

-e drept-
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-au fost aduse cadavre 

Sunt numeroase subiectele politice  -unde sinceritatea 
-

entru a-

agonizante -în acest caz-

primitive, 

viajere, 
-

Pentru a-

colonialism,  care dis

birui! Democratul Erdogan, adresându-se  milioanelor  de 

presedintelui Putin... drepturile homosexualilor ceceni,  

decât o religi
Într-

fost în Siria (dar n-a omorât pe nimeni  ci doar a arestat 
-

- -
-

În Belgia s-
om 
fost ministru european de stânga (Vincent  Peillon) 

ii nu-

care-

lor 

-

Ce-
El poate insulta pe oricine...  Pe Eminescu, îl 

român  n-a avut nimic  cu popoarele care au stat, 

- cursia la 

-
- -i

Mediterana, sub ochii umezi ai unor ONG-uri, pline  cu  
-

e-

care vin. Asimilare?  E timpul  -sunt mii de moschei în 
Europa-

ale-

islamice, cartiere  întregi sunt compacte  cu locuitori de 

*
                                                               

-

-

-au ignorat 
instea, munca, onoarea,  

-
-o lume 

a urne  -
-
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„A fi politician în

explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat.” 

(Winston Churchill)

aiuritoare  pentru a elimina din curse electorale, din foruri 
reprezentative, pe cei care nu sunt ca ei. În rest... toate 

-

- -i mai 

-
- -. Adesea unele  lucruri  vor 

înapoi: marxism-

infernul lui Dante),  cu catastrofe din timpul biblicului 
Noe,  s- -

-

le canadiano-

na nu-

- mai de curând -
N-avem la 

- strânse, în 
mod adecvat,  doar de câteva decenii - dar limitele  între 

importante... decât ca pretext pentru stabilirea de taxe, 
cote, bugete, reguli de amestec global din partea unora, 

de -2 grade;  la 3 mai 2003 au fost +33 de grade dar, la 
, doar zero grade. 

din insignifiantul exemplu de mai înainte, pericolul unor 
- -

se vor caritabile-

titluri dintre cele mai bizare (s-

-a început mandatul; pent

care, în gândirea unora -care- -ar dori 
prezent pe mapamond-

ru a fi 

-

sapiens ideal. 
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Mihai BATOG- –

 
 

Majordomul deschise 

frumos ondulat precum un 
cantor prezbiterian: -

Cel astfel numit 
deschise cu greu ochii, trase în 

-
anetei, nu mai 

-

Nu mai 

dormit

-

nu

-i bloca vederea 

echipa de control a toaletei.  
Spre fericirea puternicului om, semnalul veni 

În 
-

bere. Cele o 

un atac nuclear.
-

Cel mai puternic om din lume

aparent calm:
- -mi sar 

ochii din cap de foame!
- Peste doar cincisprezece minute micul dejun va 

poate asuma o astfel de responsabilitate.

alegerea sa. Asta i-
atunci când i-a fost prezentat meniul acelei zile, 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 89 

 

oficial de lucru unde s-a întâlnit cu secretarul de la 
-

-

punct de vedere militar. 
Apoi, ca o încoronare a celor prezentate i-a fost 

introducerii codurilor. 

se cam învârtea, l-
care i-a împuiat mintea cu tot felul de baliverne despre 
pericolele majore prin care trece în acest moment lumea 
precum terorismul, comunismul sau extremismul. 

-

- n ordine, iar cel mai 

Shih- -
-

î

-

Imaginea de cel mai puternic om al planetei devine 

- acum un urs!?
- Nici nu se pune problema! Analiza 

l-

iar departamentul 
v-

-l mai 
folosi pe bietul labrador decât pentru câteva fotografii 

animale. 

care nu-

ce

cabinetul oficial unde secretarul de la economie l-a

apare posibilitatea unei î -ruso-nipone e 

Le-
-a 

-

un deceniu în colaps, iar cel de la mediu cu certurile 
privind protocolul de la Kioto de care el chiar nu avea 
habar. 

-au 

un efort. 
-

-l deranjeze 
nim

politice.

-
i destinderi înainte de a 

adormi. 
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Ansamblul - -l trecu 
în lumea celor vii. 

abilitate de cont

âne cinci minute 

Din tavan vocea spuse din nou: OK! Acum totul 

ndindu-

dormitorul mic.

-
-

sector.

buld

-mi 

-

U
-

seama:
-

-

altfel nu-

singurul care 
-

-un fel 
indispensabil. 

-

când dorea! 
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RIDENTEM DICERE VERUM!
Dorel SCHOR – Israel

TESTUL DE SINCERITATE 
 

- Am venit la dumneata, mi-a spus ea, în 

-l cunosc, la 
domnu

- -a întrebat ea direct, despre 

-
am?!

- At -

n- -
l- -

-mi 
-a prezentat Leopold la 

eveniment?
- Cu cea în carouri ?!?
-

câteva zile ne- -au 
mutat într-

-

ce crezi? Începeau de acolo 

-mi spui ce crezi matale, dar sincer, pe 
-o Leopold?

-
interzis!?

-

-

-

-o investim în ceva. 

-
-

de valoare. Merge Leopold la banc

-mi 

priceput?
- -
- -am întrebat ce 

-am povestit cele trei cazuri, te-ai gândit 
- -ai 

-
-am spus eu,

-o pe unde trebuia, cum i-am spus eu, 
-am spus eu de 

-
mincinos!  
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Tot vorbind c-

Iar cavalerii cu chivere de-

Reg -
Cu caii avut-au glorii fel de fel…

- Te-

-i mai presus:
Un -a dus în spate pe Isus!

 
E clar, planeta iute se-

-
-n foc ai arunca melancolia.

Cu-
-l pot întrece,

-ar perpeli muierea

ece:

Mihai BATOG-

RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 

-i, Doamne, românului mintea 
-i dea 

-
-i mai 

- -o deja. Trecutul nu-l mai poate 

-
-factum.

întregi vi

-n
gard.

Degeaba te întrebi cu mi
Cum am putut? Ce mi-a venit? Unde mi-a stat 

capul?

trecutu

- - -ai 

. Din prostiile 

într-
-

zicala cu care am înc

-
nu- Tata.

Zoltan Terner



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 93 

 

INCENDIAR 
BERBEC

-i ies pe dos. 
                                           
TAUR
Muncitor perseverent,
Se-ngri

-s discrete,
De femelele cochete.

GEMENI

Cu un scop: ceva de-a face,
Gura lor nu le mai tace,

RAC
Un frustrat introvertit,

Are-
Merge-ntruna înapoi.

LEU
Prea dotat, dar încrezut,

Verva-l duce sus pe val.

De-aceea pe-

Sorin Cotlarciuc

Le trece timpul prea în van
Când la conserve-i mare zor;
Pun cas

la umbra lor.

Chiar de-
Du- -
Numai nu... la D.N.A.!

Constantin Profir

!
Mihai HAIVAS

- -n
pat

Cu ochii-n lacrimi

Ea l-a rugat:
-l

-

-i singurul prieten 
nedebil
Pe care îl mai ai

PROVOCARE

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

RIDENTEM DICERE VERUM!
 

 
(pantum)
Sorbind Cotnar din cupa de cristal,

Ce-

În pix plasam expert 
Vrând s-
Ce-

-mi bate.

Vrând s-
Sofisticat – -

-mi bate.
Simt c-un „anume ceas” s-a-

Sofisticat – -
Turnând Cotnarul pur în cel pahar
Simt c-un „anume ceas” s-a-

Turnând Cotnarul pur în cel pahar
Pornesc într-un voiaj rapid prin timp

iar

Pornesc într-un voiaj rapid prin timp
Zburând departe de-un prezent banal

Sorbind Cotnar din cupa de cristal.
                               Eugen Deutsch
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LA 83 DE ANI
Mi-
”De n-

-

UNUI SCRIITOR CARE A DAT 
MULTE EX

Vizibil te-ai extenuat

-nevrând te-au ascultat.

SE LASE DE FUMAT
Unde-s copii, m-

În acest 
Înscrie-
                        Georgeta Paula Dimitriu

NU, DATORIILOR!

Am jurat la tribunal!

Nici în patul conjugal.

FIECARE CU ALE LUI 

Se prind unii-

Fiind cu ochii-
-n studiu adâncit mereu

Doar damele-
-

DRAGOSTEA PENTRU 

-ntr-o

-

ILUZII, ILUZII
-ntineresc!                   

E negru acum de-l privesc

LA NUNTA DE ARGINT
În  anu’- -

Mihai Batog-

BUGET  DE  AUSTERITATE
Bugetul s- -i cunoscut;
Cu optimism, româ

Ci cresc, constant, cu… zero absolut!
Mihai  Stancu

UNUI  VOLUM DE UMOR 
SCUMP

întrebare 
-l scot:

Când poantele sunt ieftine de tot?
Mihai Haivas

RIDENTEM DICERE VERUM!
 
CONSTATARE 1
Mi-

Privindu- -
C-

CONSTATARE 2
Te-
Deasupra stelelor din cer
Acum s-ajung la tine, sper

-oi face

CONSTATARE 3
Par cuplu de porumbei
Cu puterea Domnului...
Doaga ce-

-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când lansase-n jur 
,

Lucrarea s-
Pusese-

-

Ce-

Ea a dedus c-ar fi o… blasfemie,

-a aruncat-
-un dram de… poezie!

Deci din povestea asta ce deduc?
Probabil c-a intrat chiar în Booklook!
                                    Eugen Deutsch

VALUL CRIZEI
Spu -un gând ascuns

-n patul conjugal!
I.V.Maftei-

Mi-

Ce le iau cu mult… coniac!
Val Andreescu

POLITICIANUL CALM

La- -au pus!
Ioan Mugurel Sasu

-

Doar pe cea de la Senat!
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RIDENTEM DICERE VERUM!

ILUZIILE UNUI CIOROI

Un cioroi, la pene sur,
-ntr-

-a stins ultimul nur
-

-a zâmbit

Cuibul l-a abandonat,
-

În frac alb s-
-a zbur

Sta în prag gândind cuminte:
”E rubin? E chihlimbar?”
- Haide, dragule-s fierbinte!

-a mirosit:

-
-

- Dragul meu, eu te iubesc!

-au trecut din mall în mall

Din etaj pân’ la subsol,

Cardul bietului cioroi
Îi striga cu disperare:
-

-n dormitor

Au pornit-
”Ptiu! Nu fie de deochi!

Partenerul ei în frac

Morala:

Când nimic n-

t.
Carmen Antoaneta Marcean

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICIENII ÎNAINTE DE ALEGERI
-i dovedit,

- -ntr-un hal, Pe alei, în toamna rece,
-

Îl bag pe popa, sigur, în spital. Dar ce repede le trece!
                          
CONFESIUNE ASUMAREA IADULUI
Mi- Ce spune popa, e de bine,
Bani, iubire, ah, ce trai!

-
-n Rai! Habar n- -
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 

 

*
* -i dea ?
*
*
* (Zoltan Terner).
*
*
* .
*
*
*
* Ce începe strâmb, va continua strâmb.
*
*
* -
*
* -
* -
* -i plac, nu pe cele care- ).
*

Dorel Schor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      EI
                    unui parodist

I-e traiul actual o parodie
Acestui scriitor c-un stil anume,
Ce- lume,
Oriunde-ar fi pe-

-
-i sunt postume, Chiar de-

Se- Doar nu-i o star
Cum de- -o fantezie,

-atunci de-o-
-n magazine,

-n galantare la vedere,
se pare,

-i pomenit prin anuare.
-s la cârmuire,

Paralele-
- Vasile Larco
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 
RONDELUL VINULUI  

 

Vinul stoarce dulci fiori

El ne-

-n prag de zori
Toate clipele-s viori
Ce-

Constantin Profir

 

Visându-mi poza la reviste,
Pe tezele socialiste

Hâiam turbat ca un taifun,

Visându-mi poza la reviste.

Mânat de zeluri uteciste,

Ion Bolocan

 
 
 
 
 
 

 
-i un clasic consacrat-

fel-
-n Parnas locul -a fixat :

UNUI     
au plecat

Turbat clamezi azi,ofuscat:
''Cum n-am partid?! Partidu-s eu!

     
nd prin lume, tinerii, azi vor

-
-

                 Mihai Haivas

Ea este-ades topitoria,

-

-nmorm
Vin, priveghiuri pe alese.

DILEMA UNUI COPIL
-a adus,

Azi, când cineva i-a spus,

Angela Pistol

INSTANTANEU LA SERVICIU PREZICERE
-mi este bun amic, Pe-o ghicitoare o ascult,

Spunând, umflându-se în pene:

De n-

pare altul,
Nimic nu este cum era;

-

UNEI ANUMITE TINERE
Pe- loare,
S-

- -
                    

UN ELECTRICIAN
E t -

Incinerat sau îngropat,
- Ci-atunci cân -l dea, I-

Când este vorba de furat.
Dumitru Ivas
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Popa nostru-
-

Când cu Safta-i singurel

-

Angela Pistol

RIDENTEM DICERE VERUM!
 
NOSTALGIE 
 
Regret mult vremurile de-

Când omul e-

-
În lege cinstea-

-

,
-se un dor de libertate.

Minciuna-
-ascunde.

 
 

Mai iute decât prada ce-

sitoare;

-
- -  

Sorin Cotlarciuc
 
 
 
 
 
 

AM ARMATA-N SÂNGE
-

-mi spune mai mereu

Doar cu sculatul e mai greu.

MIRACOLUL EUROPEAN
Sperând la ierburi mult mai bune,

-

LA CULES ÎN EUROPA

-s
La poame foarte bine coapte,

GRIJA PENTRU ANIMALE
La sate-

Dar... animalele-o duc bine.

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

.
Aurel Popescu

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

-amanta unui „domn”...poet.

Toamna a decis un joc:

Pe cei tineri, cu mult foc,
Tot la copt, dar.. de femei!

EUHARISTIA 

-i mare-n mine,
-nchin,

NOROCUL 

Dealul lor e un tezaur,
Dintre cele mai de soi:

-ntruna numai aur
Ce se- toi.

CARE-
-

-i ca de târfe;

Constantin Profir

-acide

Iar când nora -n blide,
Repede !

-
cazi

te-mpiedici!
Elena Mândru
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 

- -
S- -

-
- -s de-

Avea-

Îmi tot produce vânt prin buzunar!

-
-

 
  

-

-

Nu mi-
La ochi n-

-

Acelora ce îmi trimit bezele,
Pe loc eu le-

-un
Deja, pe-
Elena Mândru

OLTEANUL –
ANOTIMPURI

ob,

-

leac,
De când s- -un somn de-un sfert de veac,

-
mai pot vorbi r

-i doare-n de viitor,
-

De-aia, nene, imediat, când i-
Le-o spun franc, manierat, delicat

lii,
- -n pustii!

Când ne va -atâta chin -amar,
N- -i

voi, cu doctorate, bacuri, diplome, la fel,
-un

- ziua-

în
-

Or s- i de drumul mare,
-or s-o fure -o vor pune la vânzare!

Valeriu Cercel – Hamilton (Canada)

PARADOXUL BE

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

PENSIONARI
Suntem la vârste cam ciudate,

S- -a doua zi.

-
Urmeaz-

-

Ene Veron

De boala care-ai suferit,

De- -am bucurat
-ai 

Epigrama-

DIAGNOSTIC

-mi pot reveni defel,
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RIDENTEM DICERE VERUM!

Chiar moale din fire cum pare,
E tare de înger perfidul,

-o favoare!

ALEGERI GENERALE 
FRAUDATE
În tot procesul de votare,

Guvernu-a dovedit sfidare,

UNEI BALERINE
Când dansezi cu sfiiciune,

goliciune
Se foarte bine.

Elena Mândru

I-

CURSA ATELAJELOR
Se-ntrec, pe-u

-i dispus nici unu'.
-nvinge-acela-n care

Pilotul este de formula unu.

- -
Nici stelele, nici luna de pe cer,

-l dai, ci mai
-amor în luna mai.

                                  Mihai Stancu

MODERNISM SIBIUL
Precum vezi, azi alta-i moda E-

-aici, e tot necazul: – nicio- -
-acum conduce... Skoda,

-n schimb, doar... aragazul.

Spun: proverbul despre „
Cred c-ar fi mai potrivit,

-i care
Ci doar eu sunt cel... acrit! Fac vinuri noi... din vinul ce-

Chiar nu- -n patul conjugal
-

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

Mihai Caba

E vâr

MAMA
-i „izvorul omenesc”

ROMÂNUL
E-

Aurel Baican

POVESTEA VORBEI   1 POVESTEA VORBEI  2 POVESTEA VORBEI  3
Dintre legile naturii, În trecut când nu vorbeai,
Una a-ntrecut m

-
- Strigi, dar nimeni nu te- Doar banul permanent 

Vasile Larco
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
(Fragment) 

-  
 

*
*           *

... -
letul în albia lui, undeva într-o lume a 

-
-ar risipi 

peste lume, orbind-o delicat. N-o mai interesa nimic 

eventual 

deplin.
-

-

- teze pe vârfuri de nori numele ei, al fostei 

care-
oazele fericirii umplu valurile sufletului, iar noi, 

timpului…
De undeva, din mâhnirea cerului se desprindeau 

vorbe.
Dintr-

-
sublinia astfel o d

Într-
care-

- -
-

e pentru tine, 

Inginerul vorbea înfierbântat, gesticulând, 

frumos. Fata nu-
-i observe fiecare 

ade -l

surprinse admirându-

ra sinuos cu rare 

auzi nimic.
„Ce caut eu aici? Mi-

-
- - -l voi uita. 

acum totul s-a estompat. Nu mai am nimic comun cu el, 

- -
numai ce-

-

-
-

sufle

trecem peste ceea ce a fost. Trebuie... Nu-
- -

sufletului!
- La ce-

de a dori „iubirea”. Dar oare m-
- -
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-aveau 
- i

-
n- -

într-a lui? El zice c

Îl vedea chinuit, mereu zvâcnind de la locul lui, 
-

- imp. De fapt tocmai 
vijelia asta o distra împiedicând- -i

-

angajament

-
-

-o -i
-

-
-i vorbea descurajat. Încet, încet, 

Se îndoia 
-i avea 

-

-a dreptul 
transportat; cu mâinile strânse gura, ca pentru a-

impunând respect prin liniile regulate, expresia de 

- -i
-

are-i

- - -

-

-i
- te. „Nu-

- -l mai iubesc, 
-

mele, omul cel mai drag. Prostii! Eu n-

-a devenit o obsesie, 
-l pot d

-
-

sufletul care încet

încet, privind-
-

-au privit mu
-

-

-

el! Eu nu-
-

-
- te 

- Povara mea dulce, sufletul meu drag, spune-mi 
-i vis!

- Ba, poate e vis!
- Mi- -

imposibil:
- Teo, ce-

Licht”?
-
- -

-mi dau 
scenare 

- -
ul e la trecut!

îndoielile ei ascunzându-

felul de istorii. Inginerul o asculta 
-o -o asculte, 
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-o fi 

-

frumoase interiorul s

-l asemuia cu o 
-

- -l pe 
nebunul din mine.

-

oprindu-
-u

era învinsul.
-

ceea ce e între noi poate fi ca un film în mai multe 

*
* *

În sala de sport Elena Anghelinei deveni dintr-o

-
Ioana.

- Nu mi-
-mi pierd postul din 

cauza ta!
-
Profesorul Dragomireanu avea 28 de ani,

una 

Totul decursese nor
-

-un lan de grâu. Nu 

v

trebuie s-

- -i fi spus ceva 
-

întâlneasc
-

Poate...

*
*           *

- Uite-i, tu, ce fel de oameni, tu...!

Costin când presupusese cam ce-ar gândi cei din jur. De 
fapt, real, nu se îngrozea decât de cei din familie. El 

-un anume fel pe 

lui, de c
sincer:

-

-

raporturi. Genoveva citise imediat sentimentele lui din 

rodea din ce în ce mai 
tare:
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- -
-i drept e foarte manierat, politicos, 

se vede c-

- -a prins...
- N

-

duce ea de nas.
- Interesul, tu!
Mihaela r

fise de telefon.
-

potrivesc în caracter.
-

puternica 

gândesc, care se completau în ipostazele cele mai variate 

-

.

compus decât din piese separate care nu prea bine unse, 

- -

care el venise cu propuneri concrete, utile, pe care le 
refuza înainte de a fi -o stare 

-

i se împotrivea.

sufletesc. Poate nu 

Mai 
alergând atât s- -

-o salveze, 
-o
-l

- nu- -l vedea cum se desface 
-

-o

profilându-
Azi avusese parte de numeroase asemenea vedenii, 

sufletului înregistrau scene care îl frapau prin ceea ce ar 
fi vrut

-

-ar fi 

cu mâna foarte jos pe talia fetei, practic sub linia brâului, 

-

în cazul Elenei. Se întrista când vedea atâtea perechi 

19 ani, c

neva. „Aici numai 

-l cu adorare în timp ce acesta 
-

nu v -
Dintr-

-
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ema unor 

dramul de noroc într-

un

care cred în personalitatea 
progeniturilor). Ce-

atunci insuccesul într-

într-

mari cu atât regretele sunt mai dureroase.

asemeni filelor într-

din 

n- minor într-o

voia s-

nut se gândise la 

-l oarecum 

pe -
a unui alt fel de sentiment. Veninul strecurat în ceasurile 

el nu mai era mare lucr

instinctiv. Acum în indefinitele structuri ale sufletului i se 
-

-un
domeniu sentimental unde n-

slujba ei deve

în el: „într-
a lui.”

-
-

durabile, de viitor.

mome

-o chinuitoare 

rul motoretei. 
-i poate cere nimic, nici nu voia, observase 

din nou se ferea:
,,- tase 

ea pe peron.
,,-

el întrebarea.
,,-
,,- -
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,,-

Oare ea nu-

calapod.

cum de-

toate aceste lacrimi se adunau într- a

ochii 
-o

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

cu vise. Credea în 

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

Într-

Rezulta un echilibru incert din axa vârful degetelor de la 

-i
-

scur

-l într-un 

e 

-

-

ea-

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

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

auzit vo -

,,-
reintra!”

*
*           *

 

 

nimic pentru nimeni.” 
(Maica Tereza)
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Val ANDREESCU –Vaslui

 
FRAGMENT DIN  

 

Înfrigur
-

-i
are 

-

-

-l:
-

- -ai venit?
-

-
-

-

-

-

-

-

-

pripit s-
-
-

-

- - -
-

- -a 

darurile din cer, s- -au întins mâinile, 
le-au plimbat

-o din priviri iar 

- ovescu 

Atlanticului din apropiere, cei doi ochi ai directoarei 

-
-am 

- nu v-am 
recunoscut!

-

-

-o noapte 

-
noapte de dragost
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de excelentul director comercial de la firma BCD 

-trei ore s-
-a putut bucura de 

ce-
u acea pasiune 

a ajuns în biroul 

gândurile le

-

-a procedat la 

începuse a se învârti din ce în ce mai tare. Ajuns în 

adormi imediat.
-

pentru combinat avea un rol determinant. Cum era 
-i domina tot 

cafea, într-
- -

- - m-

mult timp!
-

cumva în timp ce ...?
- -

-a cunoscut bine, 
-noapte!

-
- -

-

- -am 

-
- În anul doi de facultate am cunoscut marea 

-brunet, cu un corp bine lucrat, era 
un foarte apreciat tenismen al zonei, campion pe 

stabilim în Maroc sau oriunde altundeva. Bogdan 
Licheanu mi-
planuri, iar cel erotic a f

România. 
- M-

- Nu! Ne- locuit la 

-
-

-Muthannabi, eu i-am scris despre 
-

-

adesea. I-
-

-

pe mine, ne-
frumoase, am plâns, ne- i...

- De ce nu a venit în Maroc?
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-

- -a terminat?
- Ne- final de 

examene mi l- -
-

-
-

-

-
-a trebuit, am 

-
-

la so -
-

Dar, gata! Ai aflat ce era mai important despre mine, 

general s-a retras scuzându- la 

ez!” la care a primit un 

-

bun gust. Au ajuns într-un dormitor splendid, Amina a 
-a dat un 

cei doi s-

-

gândurile sale s-

- Îmi place luxul, îmi plac banii, îmi place 
-ai oferit-o, dar nu 

-

- -

mea m-

e extrem de 

se va trezi dintr-

-
-

i
femeie pe care am întânit-

- -mi 
-

îndoiesc de sinceritatea spuselor tale...
-

nu -mi spune inima!
- -
foarte serios la ce mi-

S-

va urma pr -um 

-
Lorens care-

na îl studia cu 

-
-

-
Marrakech mai vrei? O
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-

-

iubit?! Mergem c

minarete, bazaruri cât vezi cu ochii, moschei istorice, 

elegant:
- -

s-

-un
cadru unic. Au mâncat, s- iar 

-

b -a întins 10 000 de dirhami 
marocani, aproximativ 1300 de dolari. S-

-

t:
- Direct Merzouga, mai precis la Erg Chebbi! 

entru cap primi un 
Shamagh cu cordon dublu. Amina se împodobi cu o 

-
i de aur. Tot Amina a avut 

seminoma -12 

priceput în meseria sa. Au mers printre dunele de nisip 

Amina, cald
-

lieri. 

-a condus înapoi la 
e în vila-palat a 

putea fi ultima lor noap

-a

plângea cutremurându-se. Peste alte 30 de ore, cobora 
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P
–

SEIFUL CU AMINTIRI 
Spre aducere aminte

În at

doldora cu suvenire adânc împlântate în sufletul patetic, 

nvechite a blatului 

nostalgie, la vechiul jurnal de bord în care sunt 
sedimentate, uneori contradictoriu, memoriile vii dintr-un 

Dintr-
t

-
ile ancestrale, tapisate cu 

Fiecare fir din fuiorul binecuvântat e ticsit cu o 

sent

-un
cvartet temporal de memorabile moment
într-

-i o 

fixat într-
are 

-

cardiace.

strecurându-

-au închegat, cu 

seriozit

zâmbetul fascinant al profesoarei angelice, tan
-o

terifiante pe chipul prof-ului, în momentul când dumnealui 
perle

binevoitor. Dar, în ocaziil

binemeritate.
seif cu amintiri 

persistente i-
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ezit brusc din 

-
de sine, atunci când apar, din loc în loc, pe covorul brodat 
cu amintiri îndep insule

rânduri. 

-

-au 
monopolizat -au înzestrat cu 

-a urcat 
intr-un 

-un paradis 
celest care iau form

-

deziderat mai mult facultativ care, uneori, era un abundent 

date între 

care-

- -ai 
umeri.....

-i

curgerea gândurilor purtate de un înger onest, care-i

inematograf, pentru a 

-a

m
lui din sfera viselor erotice, l-

- -au 
înfierbântat inimagina
s-

cel mai fidel confident cu care s-
fost a

altar de pace 

-
joc cu pete deosebite, acel adolescent 

dezordonate de nori plu

zâmbete curteni
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ISTORIE
Constantin CHIPER – Prahova

 
„Neamul este etern prin Cultul Eroilor”

Nicolae Iorga

-1919), pe întregul teritoriu 

emis Decretul-Lege nr. 715, din 14 ianuarie 1919, prin care  
s-
r -se 

În baza Decretului nr. 4106, din 12 septembrie 1919, 

”, cu statut de 

ceremoniale rel
Comitetul „

cii Ortodoxe Române, 
din 1925.

„

data de 1 aprilie 1921 s-
-a

mai 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra 
-

a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor”, care a 

Guvernul României, prin Decretul-Lege nr. 1693, 
din 20 aprilie 1920, a aprobat propunerile Bisericii Ortodoxe 

fiecare

La propunerea Comitetului „
”, guvernul României a aprobat, în 

luna mai 1923, procedurile pentru stabilirea „Eroului 
Necunoscut

- -Neajlov, 

Basarabia, dispuse în zece sicrie din fag, zincate. Aceste 
sicrie au fost aduse în Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului

Dimitrie 
Sturza

-a oprit în dreptul 
sicriului cu nr. 4, exprimându-se: „ ”. 

„Eroului Necunoscut
Biserica „

i 1923 (era 

Eroul Necunoscut”, autor expert 

În virtutea leg
Societatea „Cultul Eroilor” a adunat în cimitirele definitive 

care se aflau în morminte izolate sau grupuri de morminte 

-au asimilat mormintele de 
timp de pace în 

Cultul Eroilor -a

Regina Maria”

mi pe mormântul eroilor,
-i prin cântece,

Prin legenda veacurilor!
În perioada 1949-1975 activitatea de îngrijire a 

s-

Consiliului de Stat, nr. 117, din 1975, cu privire la regimul 
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cimitirelor eroilor, 

Victoriei împotriva fascismului.

unui grup de cadre active p

patrimoniului istoric- -

Mon

Ortodoxe Române. În t -

Ortodoxe Române, la 30 mai 1995, prin Legea nr. 48, 

î
Hristos la ceruri, revenindu-

imitirelor Eroilor, în ziua de 28 noiembrie 
1997 s-

Cultul Eroilor”. De asemenea, s-a

„ ”, care a devenit 
Cultul Eroilor”.

La data de 20 octombrie 2004 s-
V- Cultul 
Eroilor
nivel central a Consili

revizuite, între altele stabilindu-
lialelor „Cultul Eroilor”. 

20 martie 2011, a aprobat propunerea Biroului Executiv 
Regina 

Maria ria 

-

Monitorul Oficial nr. 619, din 22 
Regina 

Maria
„ ”. 

Cultul Eroilor”, filiala Prahova, s-a
-

Cercuri „Cultul Eroilor”, care sunt conduse de
„Cultul Eroilor
„Cultul Eroilor” constau în participarea la îngrijirea 

prilejul Zilei E

Din 
Regina Maria”, filiala   Prahova, 

Prahova 
”. În paginile revistei este omagiat eroismul 

urilor 
-

sub acordurile „Imnului Eroilor

- a
Nu- ”:

„Nu-
-

-

Nu-
-l din când în când pe nume,

”
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ISTORIE
Mihai CABA –

 
(1433 – 2 iulie 1504) 

 
 

românesc, Domnitorul cea mai 

de ani de domnie (1457-1504),

Evului Mediu românesc.
S-au împlinit 2

iulie 2017, 513 ani de nemurire.

un deceniu de atunci, tot 

-se cu 

nute în scrisoarea de felicitare ce i-
de Papa Sixtus al IV-lea

moldovene, în Lupta de la Podul Înalt (Vaslui -1475),
care l-a numit „Athieta Cristi” (atletul lui Cristos), ce 

turcilor spre centrul Europei –
Despre , atât cronicile vremii 

în zilele noastre,  pomenesc cu luare aminte despre 

-a lungul 
îndelungatei sale domnii, c

„

mândrul Soare!”

lui Grigore Ureche:
„Fost-

Amintrelea era om întreg la fire, 
-l acoperi 

nde era 
-l

-
unde-

-
ridica deasupra biruitorilor. Mai 

,
Bogdan-

"

Moldovei

„

asupra Imperiului Otoman, prin înfrângerea zdrobitoare 

„spahii”, conduse 
„nu a fost cuprins de trufie, ci a postit patru zile 

-o

A ajuns pe t -a înfrânt, 
-se astfel 

pe cel care i- (Bogdan al II-lea)
la 14 aprilie 1457, merge  << pe locul ce se 
chema
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domn. Adunarea în frunte cu mitropolitul Teoctist, 

i pe tronul 

împot

-
„

ra, iar, pe plan extern, 

puternicului pericol expansionist al Imperiului Otoman. 

Cei 47 de ani a
-

convulsiunilor vremurilor. De-a lungul acestora, 
cel Mare

doar 2, (Chilia- - - 1476), 

„a stat în 

Legend
Domnitor

„
.

multe dintre acestea au fost ridicate de Domnitor
„

a

ai 40, dar, oricum ar fi 

ridicate de- -a latul întregii Moldovei, ba 
(în Sfântul Munte Ahtos, în 

expresie cr

„

„manuscrise  de o 

,

Prima ctitorie a lui este, 
desigur, ,
Adormirea Maicii Domnului. 

Ea a fost construit - 1469,
Domnitorului, ce se 

„

numele Sfintei 

Ioasaf, în anul 6989 (1481).”
Iubindu-

nu va fi de mirare, 
când, peste timp, o va alege ca „loc de 

.

cu hramul de 
Pogorârea Sfântului Duh, ca fiind ultima 

sa ctitorie.
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pisania 

„

Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a z
întru numele Coborârii Sfântului Duh, care s-a
început a se zidi în anul 7011 (1503), luna aprilie, 

- (1504), iar al 

luna....”

a ctitorit cu evlavie 

Domnitorul a ridicat, între 
Biserica „

Nicolae” din imediata apropiere a 
,

do (1563- 1568),

fost 
Ioan Cuza, motiv pentru care 

a primit binemeritata denumire de Biserica 
„Sfântul Nicolae Domnesc”.

apropiere a Palatului Culturii, construit între anii 1908-
1925 pe locul fostei , devenit 

icolae Domnesc”, se poate mândri 

frumoase, ce- Marele Voievod,
închinând 

Sfântului Nicolae chivotul 
ctitoriei sale. Desigur, la cea vreme (1492,) dintre cele 3 

ultima dintre ele, .

, -au stârnit multe 

convulsionat

în 1463, 
Domnul Moldovei Evdochia, fiica 
îm -

în 1472, s- Maria de Mangop, din 

1473, Domnitorul aduce la Curte, în compania primei 
,

cu , -se, in 

Mariei de Mangop

dintre care, ca o „cruce” a Voievodului, cinci au murit 
la 

(2 iulie 1504), i-

Bogdan al III-lea,
Diversele

nelegitimi ai Voievodului

izvoarelor istorice, au fost demolate pe rând cu 

cercetate cu luare aminte, s-a admis in mod cert 
“copil din flori”, rezultat în urma 

unei cu 
care a fost “recunoscut” 

. Acesta a fost care, 
(1527-38)(1541-

46),

mare ctitor de biserici, un iubitor al s

-
dus chiar la “amputarea acestuia”, la 2 iulie 1504, 

,
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popor ce l-
cronicarul Grigore Ureche în 
Moldovei: „ -

-au 

„

Mormântul lui 

„
Sfânt”; 

amintind re
Mihai Eminescu,

400 de ani
a

e a da 

Mihai Eminescu în 
memorabila sa 

Voievodului,
Palatul ocârmuirii, figura 

grele a României de atunci:

Tu la Putna nu mai sta,
-arhimandritului

Ziua-
Noaptea-
Poate s-o-ndura Dumnezeu

-

S -aud din corn sunând

De-
Ai s-
De-

-n ajutor
De- -a treia

De asemenea, finalul apoteozant al 
“Apus de soare” a lui Barbu 

,
Moldova nu este a 

mea, nu

Despre 

Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Gh.Asachi, 

Octavian Goga, Nicolae Gane, Eusebiu Camilar, Ioan 
Alexandru.

ce s-
asiduitate despre 

întregirea figurii Celui mai Mare Român al neamului 
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românesc, cursul 

epocii sale, i- „Sa
„

neamului românesc”,

-i pe chip 

-

el le-
acum este desch „rana sufletului 
românesc”.

aceasta a venit cam târziu, 

subliniat între care se 

             
al IV- din care extragem 
aprecierea arhidiaconului catolic Maciej Staryjewski,

„din 
cauza nespusei sale vitejii îl socotesc ca un sfânt.”,

, iar 
poporul întreg îl cinstea ca pe un sfânt 

Bisericii Ortodoxe 

-
cu o fireas

se accentua vizibil necesitatea 

BOR privind canonizarea lui au fost îndelung 

-

ce

neîncetat Domnitorului.
Astfel, la 20 iunie 1992, 

l-a canonizat în rândul sub 
denumirea de ce se 

la data de 2
iulie –

-a

-un propriu stil 
arhitectonic, admirat de milioane de pelerini din toate 

                    

s-a îndreptat mereu spre Dumnezeu, iar 
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-

poporul l-

cel Mare stau înscrise cuvintele- testament pentru 
„

Sfânt, când împlinitu-s- 513 ani de 
la nemurirea Sa, 
Sale neperitoare- - ,

La 2 iulie 2017, la Putna, la toate 

Sfântului 

cinstire versurile lui Octavian Goga:

Tu, 
Ce-

De sfânta ta dreap

S -
Nu-
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ISTORIE
– Vaslui

 

 
c  

 
-a

s-
voievod este 

domniei acestuia. Cu toate acestea, mai putem analiza câteva 
aspecte privitoare la mica boierime, la „
la unele procese social-economice legate de acestea. În 
istoriografie s-

consolidând mica boierime „ ”,
transformându-
detrimentul marii boierimi. Un rol 

-a avut „
”, iar 

” s-

Cercet -

-

” este 
i- -am 

- ”, atât în cazul dan

-o foarte 

bul „a da”, 
”

miluim

asup

, anume „

” [1]. Pentru acelea
„

i- -am 
” [2].

Sârbescul” care „ne-a slujit credincios” [3
i- -

,

, , „care sate ne-

bunicului nostru, Alexandru voievod
„ Duma 

”, care „ne- ” [4]. În 

” [5
s

Oniceanii” pentru „
Petrica comis”, care „ne- ”, „pentru 
slujba lui”. Satul a fost anterior confiscat de la vistiernicul 
Avram, „pentru hiclenie, când a fugit de l
Lituaniei” [6]. 

Cele mai multe danii sunt din 11-12 ianuarie 1495 
[7], atunci când s-au împlinit 20 de ani de la lupta de la Podul 

vodul, 

Bârladului [8

9] sau 

[10
”, pentru „slujba lui 

” [11], lui „pan Eremia postelnic”
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care „ne- ” [12

Mieriul” [13 de danii 

(„slugilor noastre
persoane înrudite: pentru doi -

Nicoa - ” [14] sau 
„

” [15].

pofida unor idei expuse în istoriografie, cons
foarte mic de danii. În marea majoritate a cazurilor, domnul 

-
tefan 

-
-

16 17], trei în 1502 [18]
19], în special pentru grupuri de slujitori, 

grupuri 
patrimoniale” [20]. În acest fel, 

porunca domnului) 

”, impropriu 
numite „
categoria „vitejilor
boierimi, este un mit istoric, constituit în secolul al XIX-lea, 

a) În secolul al XIX-lea, boierii 

XIX- b)
din secolul al XIX-

baza unor danii, pentru diferite servicii 

fav În 

lituanienii. 
secolul al XV-
mediul nobilimii europene, în special în mediul Europei 

-

-
- fapte ce se ascund sub 

modesta si

NOTE:
1. Documenta Romania Historica (DRH), A, 

Moldova, vol. II, (1449-1486), volum întocmit de Leon 

1976, nr. 119, p. 169-171.
2. Ibidem, vol. III, (1487-1504), volum întocmit de 

p.19-21.
3. Ibidem, vol. III, nr. 37, p. 65-67.
4. Ibidem, vol.  III, nr.115, p. 225-226.
5. Ibidem, vol. III, nr.129, p. 251-253.
6. Ibidem, vol. III, nr. 155-163, p. 288-302.
7. -a

pe cursul inferior al Siretului.
8. DRH, A. Moldova, vol. III, nr. 157, p. 291-292; 

nr. 158, p. 292-294; nr. 159, p. 294-295; nr. 160, p. 295-296; 
nr. 163, p. 300-302.

9. Ibidem, vol. III, nr. 155, p. 288-289; nr. 162, p. 
299-300; nr. 156, p. 289-290; nr. 161, p. 297-298.

10. 

11. Ibidem, vol. III, nr. 156, p. 289-290. La 11 
ianuarie 1495 i se face danie „ in satul anume 
Piscul, pe Bârlad, parte de sus”.

12. Ibidem, vol. III, nr. 161, p. 297-298. La 12 
ianuarie 1495 i se face danie „
Bârlad, parte de jos”.

13. Ibidem, vol. III, nr. 155, p. 288-289. La 11 
ianuarie 1495 i se face danie „
anume Fundeanii, parte din sus”.

14. Ibidem, vol. III, nr. 157, p. 291-292.  La 11 
ianuarie 1495 i se face danie „un sat pe Bârlad, ... ”.

15. Ibidem, vol. III, nr. 159, p. 294-295. La 12 
ianuarie 1495 li se face danie „un loc de pustii la fundul 

”.
16. Ibidem, vol. III, nr. 238, p. 423-424.
17. Ibidem, vol. III, nr. 265, p. 475-477.
18. Ibidem, vol. III, nr. 284, p. 485-486.
19. Ibidem, vol. III, nr. 286 p. 489-491.
20. 

Princeps ,
-171. 
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1938!

Nu te teme, c-
i-

ISTORIE CULTURA
Dumitru V. MARIN – Vaslui 

 
AFIRMARE 

(I) 
 

(ca 

din 
7-10 octombrie 2010, a XXI-a.

S-
-o (chiar eu) cu 

numele lui 
ani). 

Pe 3-4-5 iulie 1970, pe scena de lemn a 
cinematografului I.C. Frimu fost Traian (unde-i blocul 

. Se 

Dumitru V. Marin fiind singurul inspector metodist, 

-
aprilie, aprobarea programulu

de partid cam pe 20 iunie, Oficiosul PCR, Vremea 
l-

-au întins pe 

-a convins (în
-

-
Aurel Storin. N-a venit nici Nicolae  Dinescu 

tilor), nici 
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n-

A mobilizat atunci cu George Stoian mai multe 

Concluziile din oficios (V.N. 19 iulie). Ecouri 

"linia partidului". La câteva l

Se poate 
vorbi, astfel, de 

de noul statut al 

de cadre iar 

De altfel, 
în acele momente, 

reforma 

1968) se discuta 

se prevedea 
sistematizarea 

fiind de

Movila Lui Burcel

portavoce, la cca. 5000 de persoane), un succes (vezi 

, miercuri 24 iunie 1970, pag. 2), Fanfara 
Valea Mare

El Mundialul,
din Mexico era 

presa scr
în jurnalul dinaintea 
filmelor la 
cinematograf sau la 

de la Vaslui, 

torul concursului de umor (1970), Ion Dobra din 
Oradea nu s-

s, patronimul Constantin 

Precizez 

momente (1970) 
printre am
locului 

în decursul anilor 
s-au afirmat în 
mod deosebit: 
Mircea 

, fost 
ziarist la Vremea 

în domeniul 
publicistic al 
Partidului, dar 

Dumitru V. Marin, ajuns reputat 

TV.V., Unison - radio, ziarul Meridianul) cu un CV 
unic, George Stoian
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din Slobozia unde s-a stabilit, Petru Necula, Coriolan 

Lui Valentin Silvestru i- -a venit 
-a a 

-
pe 23-24-25 iunie 1972, 

participante (cu concurs 
de filme satirice, în noua 

Valentin Silvestru).

de diferit dar entuziast, 

intrarea în rol a lui Bran 

din 24 iunie 
co
deschidere au luat 
cuvântul primul secretar 

Constantin Chiper, 
Valentin Silvestru, Ioan Massoff.

-

Criticul: ziaristul M
spectator; Mai erau la ziar: M. Harea, Coriolan 

*

festiv; ciclu de manife - artistice cu 
program variat, ocazional sau periodic…; se 

-un domeniu artistic 
(DEX).

la fel, dar incluzând ideea de gratuitate a spectacolului 

satiric, recitatori, etc.

Plenarei CC al P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971, când a 

volum de Teatru popular

- boier, de politicieni 
comunismului", nu, Emil 

-

escu 
+sindicat) am aruncat oarecum nefondat 

mie, dar auzisem 

spectacolele de la 

precum

de alte nume, "a 
p

secretar al 

Vasluiul 
era un târg de case 

-
- -l centru de 

(Din cartea

Vaslui -40- -album, 
10, pp. 13-22)
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–
 

ALECSANDRIADA 
-10 iunie 2017)

 

Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”, manifestare 

l-a dat, la 14 iunie 1818, pe Vasile Alecsandri. Au fost 

prezentul, într-
colocvii, dezbateri, sp

Casa Dragomir Badiu, din strada George Apostu, nr.9. 
Temat

românii de pe ambele maluri ale Prutului. Au fost 
aprofundate elemente biografice alecsandriene, s-au 

re 
-au strâns 

muzeografi, actori, muzicieni, cadre didactice din 

României, întruchipând vestul (Lugoj), nordul 
(Suceava), sudu

elevi de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din 

cu Inspect

Scriitorilor din România –

Cultural-
-au configurat într-

-muzeu 

Vasile Alecsandri (14 iun. 1818 – 22 

literare (pe unele le-a inaugurat) din domeniul poeziei, 

(inclusiv Mihai Eminescu a debutat în 1866 cu o 

De-
distincte, iar cel mai important dintre ei, George 

Biografia sa coincide cu momente cardinale 
-

poeziile scrise concomitent cu acestea. Este antrenat în 
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–
–

ntreaga energie în 

Principatele Române. Poezia-

de Externe, a militat pentru 

spiritului creator aproape necunoscut al românilor. 
Volumul „Poezii populare ale românilor” din 1866 

spirituale autohtone, iar varianta Alecsandri a baladei 

este no

ciclul . În ansamblu, opera lui Vasile 

ceea ce-

tere – 1818, 1819, 1821 –
onoreze faptul de a fi dat literaturii române pe 

Proiectul „Alecsandriada” este menit a 

-a preferat genericul reuniuni (nu 
colocvii

festival, pentru a 

-hoc 
de persoane animate de

la Madrid s-a numit reuniune, iar în zilele noastre, în 

ofertant: i

termen din familia verbului „a uni”, pentru a respecta 

Alecsandri – „Hora Unirii”.

2018 – Anul European al 
Patrimoniului Cultural.

De la Alecsandriana, la Alecsandriada

de „Bacoviana” sau „Eminesciana”, dar mai ales 
-test din 

„Alecsandriana”. Atunci, la Liceul Teoretic „Vasile 

poetului (1792/1793-
Case 

numit „Alecsandriana”, inclus în calendarul 

sport. 
Avem epopee (în 1916, G. Murnu ne-

-s departe spartachiadele ori 
„Daciada”...

-
embleme literare, iar anul de vârf al acestei reali

Bacovia (1881-
indispensabile respectivele amprente spirituale: a fost 

s-a inaugurat 

Agatha Grigorescu-
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decret de stat, s-a atribuit numele Vasile Alecsandri

atuia autorului 
-Corneliu 

-2011), rectorul de atunci al Academiei 

au parcurs punctele din itinerarul alecsandrian, 
poposind la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 

–
– -

Aurel Stanciu), la C
Alecsandri”/Casa Dragomir Badiu, din strada G. 
Apostu, nr.9 (ghid ad-hoc, arhitectul Alexandru-

urbanistic pornind de la salvarea monumentului istoric 
Casa „Alecsandri”), apoi la fostul Palat „Ateneu” 

-un

Alecsandri”.

„Decebal”, etajul XI) a inclus prezentarea revistelor 

-

or 
Nicolae 

Scurtu, Alexandru Bulandra, Lucian Strochi, Victoria 
A- B-ul 

tura 

„Alma mater”, nr.1-

Alecsandri, azi

Este titlul colocviului (modera-tor, Ioan 

Bibliotecii „Vasile Alecsandri” din 
Cântecul gintei latine

a literaturii române”, 

Carmen Mihalache, 

Florentin Popescu, Lucian Strochi, Simona-Nicoleta 

De la , la Andrii Popa
premiere

e

lui Silviu-
–

– Viorel Savin 

„Alecsandriada” –
-au acordat: A. Poezie: Premiul I 

–
-lea – Elena-Val

-lea –

Dramaturgie: Premiul I – Cosmin Diaconu, elev, 
Liceul Tehnologic „J. M. Elias” Sascut, jud.
Premiul al II-lea – Elena-

În loc de concluzii

ani de la 

Uniri. 
Ne-o vom 

-ajute Dumnezeu!

* * *

Acad. Victor „Casa Vasile 
Alecsandri



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 129 

 

este Iasnaia Poliana pentru Tolstoi sau 
Muzeul din Frankfurt pentru Goethe”.

– Stimate domnule academician, 

Casei Vasile Alecsandri
-

un lustru. 
Acad. Victor 

– Casa este locul 
mului pe 

au existat casele de 
–

devenite mai apoi biserici 
–

, în 
–

-a 

pers

Casa lui Shakespeare de la Stratford-upon-Avon, la 
aceea a lui Picasso de la Málaga sau a lui Balzac, ori 
aceea a lui Victor Hugo din Paris; de la Bastille –

– Casa lui Dimitrie 
Cantemir de la Istanbul; de la Casa „Dosoftei” din 

, la a lui Eminescu (pentru a ne 
ionale). Toate au 

care le-

Casa „Vasile Alecsandri” cu 
prilejul , pe care am admirat-
o mai întâi în 1960, când eram cadru didactic la 
Institutul Pedagogic de 3 Ani. Atunci mi-am pus serios 

-aminte al 

-
– cândva – frumoase case cu colonade. Revigorarea
Casei „Vasile Alecsandri” – nu sunt specialist în 

– este un 
– factorii de 

decizie munic –
Alecsandri a 

Casa „Vasile 
Alecsandri”
Iasnaia Poliana pentru Tolstoi sau Muzeul din 
Frankfurt pentru Goethe.

europene pentru un poet e

bicentenarul
Centenarul Marii Uniri

revigorarea Casei „Vasile Alecsandri”?

Limba este tezaurul cel 
mai pre ios pe care-l mo tenesc 
copiii de la p rin i, depozitul 
cel mai sacru l sat de 
genera iile trecute i care 
merit de a fi p strat cu 
sfin enie de genera iile ce-l 
primesc. 

(Vasile Alecsandri)
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I
–

 

 
 

„
-ne”

                                                                                             Luciano de Crescenzo

Italia

agroturismului. Dispune de peste 1.500 locuri de 

în 20 de regi
Alto, Adige, Abruzzo, Calabria, Sicilia). Aceast

-o publicitate 
Agroturist care apare din 1995, 

fac

istorico-

ferme turistice +1.500 de hanuri. Italia are avantajul 
unui turism rural ascensional, cu cei 5,5 milioane 

interval. În Italia expunerea cursului la care am 
parti -
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s- -au discutat 
modele de promovare, au accentuat integrarea regiunii 
într-un context turistic european s-

-un
sector special amenajat; au promovat artizanatul 

-turn din Sant 
Gimignano -
„M
zgârie-norii din New York;

Volterra1

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

alabastru -

- I
î.e.n. Aceste vase

fost 

practicat la mijlocul secolului al XVI-lea. Pe timpul 
acela, Francesco de Medici, mare duce de Toscana, 

frumos, lucrat la strung, pe care i l-
ducelui de Bavaria. În secolul al XVI-

parcursul secolului al XVIII-lea prin reproducerile 

vreme, alabastrului de Volterra i se dusese faima în 

timp, Marcello Inghirami Fei, un nobil din localitate 

-descoperite ale 

-
.

câte existau în 1786 s-a ajuns la 60 în 1830. În acei 

-au 

de atunci au existat perioade când de prosperitate, când 

                                                           
1 Sursa:

obiecte din alabastr

practicat la mijlocul 
secolului al XVI-lea. Pe timpul acela, Francesco de 

Volterra un vas frumos, lucrat la 
strung, pe care i l-
secolul al XVI-

XVIII-lea prin reproducerile bine realizate ale 

produselor locale. Toscana are cele mai populare 

muncii brute se face cu persoane calificate care 
contribuie la fabricarea produselor locale promovate: 
vi

Rafael - Madonna Sistina (1513)
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
Corpusul folclorului românesc 

(I) 
 

III.1. M
Rar, rar, d atât 

major interes actual indiferent de epoci, di

-o

- -
i

-a putut 
ediul popular procentual comparabil cu 

acea

populare nu putea
serioase. 

a da omului posibilitatea

posibilitatea de a-
prin raportul viu cu bunurile culturale”(1).

N-
din cercurile cele mai diverse, pentru 

-
cea
ales printr-

-o

-i fi 
cunoscut mai bine activitatea. „A fost un scriitor cu o 

într-
franceza

–
asupra literaturii

limbi 

limba romilor

care s- rturii 
peremptorii privitoare la valoare sa uman

dinspre -
-a fost 

„drag ca sufletul ”cum scriu
i simplitatea 
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-

-a explorat 

atestate în materie.
-un

domeniu care-

elev- uitorul de 
manuscrise cu câ e , ori 

potrivit

A.Gorovei,trimite materiale lui S.Fl.Marian, 
S.T.Kirileanu,
M.Sadoveanu,Il.Chendi, I.Bianu, Ov.Densusianu, 

estionarul lui 
Has

gordian ce împletea fol
nu ne-
ma rului nostru acele 

-

s-ar putea glosa mult pe seama acestor 

n

Cel

-
expr

n ,

stabilit,bazat pe coordonate mereu reafirmate : „vom 
mparative 

-
r

-i facut de 

acceptarea
culegeri” sau teoretice, din lumea universitarilor 

colaboratori iar accept
celor din TUDOR PAMFILE sau DOINA ar fi 

firea limbii- – este 
lui 

Pamfile .

in situ a materialelor 
r idei vehiculate 

materialelor din B.A.R..

la editarea revistei . Desigur atât programul câ

,
pe care nu avea de ce s-o preia prin intermediari. 

-i fi m
Pamfile era omul 

-au sugerat-
contemporane sau textele lui P.Sebillot. Calific rile 

in esen ar
pe  teren ,sunt argumente asupra treptei superioare 
atinse  de folclorist  în devenirea sa pro
„Întregul trai prezent
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-
ale e

-

de secol. El a 

fol nare 
- -o de

se încheie ...”
istorismului nu l-

decât multe altele, inclusiv cea a lui A.Gorovei din 
de folclor ”

i, este ceea 
ce constituie un material de studiu

Intui
Gorovei de altfel, defini
Ov.Densusianu (11). Preocupat de acea

e
i trebuie luate în 

considerare ; aceea 
erea d-

, tot ce 
material de folclor , nu poate fi ad

clor ,ci aceea a unei 
colectivi -un trecut mai 

ajungem la un rezultat inadmisibil ”(12). Pentru acest 
foarte diverse de 

interpretare Pamfile n-
spiritul nou al lui Ov.Densusianu, bun pentru filologie 
nu pentru folclor.
Gennep folclorul „este în primul rând un element 

mfile îl anticipa 

nu- ur e au fost 
, i

mai târziu . 

– care nu ni 

decât

într-
termenul uzual .

proceda sintetic fixându-
a

ceas ”, evitarea polemicilor . 
At a revistei ION 

ampren

„O sece
al poporului”se alarma Gr.Tocilescu (15), „comorile 
noastre se se at At.M. 
Marienescu,

Ov.Bârlea  
ce au urmat descoperirii folclorului se disting  printr-

Laudele 
-se în 

”etc.
unii abordând cu 

zgomot steagul r

folclorului , examinat mereu aidoma literaturii culte ,

Am reprodus acest citat ceva mai mare pentru 

care o 

profunzime îngustimea domeniului cercetat ”(17). În 
-ar 

unora  folclorul ajunsese un cult , fapt car
la 1900.

:
necesare acestui fragment dintr-

Vaslui, 1998, edit. Cutia Pandorei, 294 
pe internet.
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-

IOSIF SAVA 
 

- – 
 

pe 15 februarie 
într-

e

timp un des

talente.
În familia Segal s-

a
violo

nist 

colaboratorii lui Gavril Mu
-a num rat printre primii 

domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
-

â
ai citit azi? Câte game ai f cut?>> Mama a fost o femeie 

-un sat, pe malul Ozanei, în 
apropie

ecat asupra 

tre

-1945), Academia de 
-

(1947- -1951). Apoi, în 
perioada 1962- -a continuat studiile la Conservatorul 

-
perseve
printre care s- eorie 

muzicale), George Pascu (istoria mu

între anii 1951-
de la Universitatea Bu -
1955.

erioada 

1949-
Din anul 1951 a fost editor muzical la Radiodifuziunea

mare succes, ne-
-ne orizonturi noi spre minunata lume 

-
Între anii 1974-

concerte de 

URSS. 
Iosif Sava a scris cu pasiune despre fenomenul 

muzical, dar nu numai. A publicat

sceptic

icii”.
De-

Sava nu s- - a
întotdeauna a pro
an

Va
sale, publicate la Editura Hasefer, care vorbesc pe larg de 
valorile muzicale evre

i
<

i
de <<docu

redactez cu bucurie, cu atât mai mult cu cât le so

pentru lu

antisemitism similar celui provocat în timpul cruciadelor sau 
epocii hitleriste…”
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Din anul 1980 Iosif Sava a realizat, la Televiziunea 
a

Emisiunea care ne um -
e

programe în anul 1985.
Reluând- atorul, pasionat de 

-o în forum de 
a

„Serata domnului Sava”, predecesorul talk-
showului la noi, spunea compozitorul Adrian Iorgulescu, a 
fost „un vârf de lance al culturii noastre. El a impus 
dez uternic de promovare a 
valorilor” 

ce se petrecea în lu

din nou pe unii din cei care 
diriguiau postul public de 

iuni.
Profund afectat de 

trecut la PRO TV pentru a 
continua emisiunea ce-i era atât 
de d
Despre cel ce la 18 august 1998 

-a iubit cu ardoare 
n

Pincu Kaiserman scria în revista „R
(879) din 1-15 septembrie 1998: ”Personalitate pluriva

u
multor instrumente muzicale, condeier avizat, redactor 

neobosit, scri
volume publicate în prestigioase edituri, te uimea 

-o sete de 
cu
mai s
“Simfoniei destinului”, ce au sunat mult prea devreme 
pentru ilustrul disp rut”.

Membru, din anul 1972, al Uniunii Compozitorilor 
icologilor din România (UCMR ), Iosif Sava s-a

bucurat de apre
l

de cinste numeroase premii dintre care: Premiul Academiei 

e Televiziune, Premiul Colegiului 
Criticilor Muzicali, Premiul revistei “Actualitatea 

Muzica a fost 
cea care l-

de puterea ei 
nemuritoare.

În ziarul 

august 1998 jurnalistul 

a
„Muzica - domeniu în 
care nimeni n- -i con -
n-a fost pentru el un s

o
i -ul din el nu se 

a
-a

i -l
Beethoven. Dar 

oven”.

bucu
Muzi
veghea drumul tin r nsacrare. 

locuit în perioada 1944-
u i

u rte plastice 
nr.1 din Bucu uzicolog, 
de

ire, semne de neuitare a „Unicului Sava”, a apreciatului 
muzico
nu a mai putut fi continua
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–  
 

Interviu cu poetul Mihail Janto  
(Germania)

"Mi-
sufletul mi-

Reporter: risesc 

Mihail Janto: Ana 

între cititori!

Reporter:

Mihail Janto:

cu un suflet pe care ni-
m- mai sensibili 

nedreptatea din jurul meu, fie la adresa mea sau a celor 
-a 

ajuta oamenii m-a

-a devenit prin poezie cea 
de-

-o chiar din durerea 

-
-

patria doar cu trupul, sufletul mi-

Da, într-

de scârbit de regimul de atunci, vedeam în jurul meu 

-

Reporter: Acolo, în Germania, care sunt 
et român?
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Mihail Janto: Nu m-am gândit la acest lucru 

n spiritul neamului 
nostru.

Reporter:
-“

cuvintelor”-

uita

a

-un
dialog pe care l-am purtat recent în mediul online 

dumne „Un vis m-a furat sau un mister, ce 
-

-
i de 

- ”
(
„

Mihail Janto: „Glia 

Reporter:

Mihail Janto:
clasici 

-un top de 10: 

Minulescu, Vieru…

Reporter: Ce planuri literare de viit

Mihail Janto:
o carte 

de poezii în viitorul apropiat.
Reporter:

încheiem acest dialog cu versuri, voi cita un fragment 
”

-

Bunicule, nu pl

-

Strângându-te la piept, eu îl vedeam.
Soarta nu mi-
Doar lac

Mihail Janto:

r -
Afganistan. Poezia am scris-o în onoarea lor, din 

Nota bene: pe

succes volumul de versuri "Vocea sufletului meu".
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Gheorghe N. VASILACHE -

 
 

(II) 
 

Despre numeralele dar nu numai...
clasa a doisprezecea sau 
Numeralul doi doi

doi elevi – –
dar de 

candidate etc. 
doi

compuselor sale (12, 22, 32 
urile 

doisprezece kilograme, doisprezece tone, 
doisprezece grade,

de prefecturi
2, cele 

compuse cu 2 (12, 22, 32
ie folosite la forma de feminin atunci 

a

, nu a doisprezecea 

În cazul numeralelor compuse cu unu, una ca
termen final, acesta se va acorda în gen cu substantivul 
regent: 

utiliza forma de masculin (unu) a numeralului. Se spune 
corect unu unu de caiete, o 
mie unu de motive ( nu respectiv,

). 

niciun beneficiu. A spune doisprezece clase

a

doisprezece aprilie? sau
                                                             

b) ora doisprezece? sau

feminin a numeralului 2 12, 22.

. Conform DOOM 2 (capitolul 
introductiv, pagina XCII), sunt aceptate atât formele de 

ui 2
compuselor sale 12, 22 în indicarea datei calendaristice. Prin 
urmare, se spune corect: ;

aprilie
(propriu-zis): Întâi Decembrie, Întâi Mai, în timp ce toate 
celelalte zile ale lunii sunt desemnate prin numerale cardinale 
(propriu-zise): 

-a ajuns, în ultima 
vreme, la e

-se unu mai, unu 
iunie
nerecomandabile.

Pentru exprimarea orei, se folosesc în mod corect 
l la forma de feminin (ora 

la forma de masculin ( ). 
ora doisprezece,

ora doi. În schimb, 
formularea ( deci un numeral 

de genul 

structurilor cu forma de singular a substantivului : ora 
, nu , deoarece aici 

numeralul are valoare de identificare, el  referindu-se  la o 

pagina trei, sala cinci, sectorul 
patru, etajul zece.

ora sau
începe la orele
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determinat, ca în: 

devenind numeral de identificare. Un astfel de numeral are o 

nu se supune regulii acordului cu substantivul regent (nota 
doi, pagina doisprezece
substantiv + numeral (sala cinci, cabinetul doisprezece); c) 

sectorul 
patru

iar cea de-
frecvent), nu n

-o zi nu sunt 

, unde, într-
diferite

etc. 
ea referitoare la 

substantivul -a precizat mai înainte, în acest 
context se folosesc numai formele de feminin ale 
numeralului: .

exprimare ca: etajul doi / etajul al doilea, ambele socotite 

al.....-lea sau a...a 
( al doilea, a doua).

a) ora unu; eu unu; b) ora unul; eu unul; c) ora 
unu; eu unul

În toate formulele
-l (

-l sau 
unul câte unul (= succesiv). În 

-l

numeralele compuse cu 1 pe ultimul loc se folosesc exclusiv 
formele dar 
formele corecte sunt cele de la varianta c.

Andrei este elev în clasa întâi? sau Andrei este elev 
în clasa întâia?

numeralului ordinal întâi
întâia. Ambele forme sunt corecte.

sau

de este 
obligatorie de la numeralul 20 î

a) le-am dat amândoror fetelor; b) le-am dat 
amânduror fetelor; c) le-am dat fetelor amândurora; d) 
le- etele; e) le-am dat ambelor fete; 
f) le-am dat ambelor fetelor; g) le-am dat la ambele fete.

Numeralele colective 
ambii/ambele sunt sinonime, dar între ele existã unele 
deosebiri de naturã stilisticã. În timp ce ambii/ambele se 
construiesc cu substantive nearticulate, formele 

amândoi are la genitiv-dativ 
forma amânduror amândoror) ca adjectiv 

amândurora ca adjectiv postpus sau când are 

ultimele 400-500 de ani? sau ultimii 400-500 de 
ani?

Dacã numeralul este compus cu unul din cuvintele: 
sutã, mie, milion, caracterul substantival al acestora poate 
provoca un acord prin atrac ie la adjectivul antepus grupului 
numeral + substantiv. Acela i lucru se întâmplã când 
adjectivul este postpus, dacã acesta îndepline te func ia de 
nume predicativ / participiu pasiv din componen a
predicatului pasiv: Acele 4 milioane de dolari au fost 
împrumutate de la bãnci europene, în loc de Acei 4 milioane 
de dolari au fost împrumuta i de la bãnci europene.

cei (ace ti, al i) câ iva sute de metri? sau cele 
(aceste, alte) câteva sute de metri?

În construc ia articol demonstrativ sau/ i adjectiv 
pronominal + pluralele zeci, sute, mii, milioane, în care 
sutele, miile etc. nu sunt .numãrate. exact, nu e corectã decât 
forma de feminin, indiferent de genul substantivului urmãtor, 
întrucât este vorba de o determinare directã a numeralului.
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–

–

Elogiul literei 

inteligen

oricui.

Litere a 
-au 

numit cursul festiv (24 mai 2017) interogativ: „O lume 

Amfiteatrul „Dumitru Alistar”, i-

-au supus. Înainte de 
toate a fost mottoul: „Absolvirea este doar un concept. 

cuprins coordonate ca acestea:

- parcursul de la A la Z e uneori drumul de la 

drepturi depline: uau!;

- A, adic
începuturilor perpetue;

-

-
idiomuril

memento 
cultural, respectiv memento lingvistic

recente (AAG – Algoritmii analizei 
gramaticale

-Blanariu. De aceea 
-

de DOOM-ul din 2005: copertele din 1982 (DOOM1)
au devenit pereche cu din DOOM2” (Vasile 
Spiridon). 
în scrierea cu toate semnele ar fi fost studentul sirian. 

un act de virtuozita -ni-se-n
Nu-

-
-o

treizeci de ani” ar fi penalizat-o aspru pentru cele trei 
-

-

Nu a mai fost timp pentru a-
profesori. De

–
Târgu- -a povestit –

–
utile dulci!
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30 aug 1991, Rep. Moldova-

Dumitru V. MARIN – Vaslui

MIRCEA SNEGUR -  
 

Mircea Snegur s- 17 ianuarie
1940, satul , (actualmente în 

). 
-

di -a absolvit în 1961.
În perioada 1981-1985 este prim-secretar al 

Comitetului Central al Partidului Comunist din 

La 29 iulie 1989, Mircea Snegur este ales ca 

al Sovietului Suprem al R.S.S.M. În momentul critic 

-a

La 3 septembrie 1990, Mircea Snegur este 

Suprem al acestei republici. De la 3 septembrie 1990 

Petru Lucinschi.

Nume Proprii, Ed. Cartier, B., 2004. 

*

fier! M-
Înainte de

Moldovei. Mi s-
interimar… -am lipit sufletul de al lui ca marca de 

-

- -au putut, nici n-au 
vrut-
pentru omeneasca 

N-
caz: nimeni nu
pierdut Transnistria, Iliescu putea pierde Ardealul.

-
am intervievat, în spatele meu, îmboldindu- ind cei de 
la BBC. Cu câteva ore înainte filmasem pe Igor Smirnov, cu 

-vârtej de la dezbaterile foarte APRINSE 

,,- S-
rtate” a deschis el 

-un 
limbaj de lemn sovieto-capitalist. Nici nu putea spune 
altceva cu Igor Smirnov - prim-
cel care s-a retras din timpul dezbaterilor din 27 august 

care m-a surprins la Tighina.

stic (ar fi al  9-

-a, din marea Rusie!  
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*

În 1990 n- -am avut timp. 
Dar în partea a II-a a lui 1991, am realizat reportaje 

ca invitat special al lui Mircea Snegur, care m-a îndemnat 

În ziua de 30 august 1991, am plecat pe la 3 
ne-am 

pe 

-am de ce nu ne-
foarte multe cazurile de banditism. N-

La interimarul Snegur am intrat aproape imediat 
t pe viu,cu camera video în 

Parlament.

vrut. Ne-

capitala Republicii Moldova a prezentat un spectacol de 

-
ce
chiar la Vaslui !

„MARIN 70”.

 

-l numesc pe dl. 
DUMITRU MARIN. 

sta cores-

Domnia sa este un prieten 

L-am cunoscut 
la începuturi, în anii 

ublica 

Moldova. În calitate de ziarist, m-a intervievat de mai multe 

-
atunci. Era

-
D. 

Marin a realizat peste 700 de editoriale în di

organizator ale dlui D. Marin, la acest capitol pretându-se 

-l
-

direct în case. 
Stimez nespus oamenii care muncesc mult. 

-i mult pe 

Exemplific: dânsul are peste 40 de ani de activitate 

incl
volume interesante pentru diverse categorii de cititori -

calitate de romancier, etnolog, monografist. Personal, 
onat de felul de gândire, de 

.

savant, în calitatea-
s-

dreapta Prutului,

Dumitru Marin.
Scriu aceste rânduri în ajunul jubileului de 70 de 

ani ai Maestrului. Cu acest prilej, îl rog pe bunul Dumnezeu 
-

Cu mult respect,
MIRCEA SNEGUR,

24 martie 2011

-un interviu, la 
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN - Vaslui

                              

G  NATIV - CULTURAL -  
d  –  

(IX) 
 

La un moment aniversar,
prezentare a unui moment unic, dintr-un loc 

-un mediu 

. AR FI UN FEL DE 
LOC ÎN CARE NU S-A ÎNTÂMPLAT NIMIC 

-o istorie a acestui
timp nu s-ar descoperi explozii intelectuale peste 

„ Persona-
(Pim, 2014, 330 

pag.) re lipsa 
când, poate un

r
-au pus amprenta asupra culturii, 

” peste cele 2 milenii ( ), 
doar cu meritele trecutului încastrat în opere.

Scriem aici despre minunea de la 
Burdusaci-
s-

pentru loc, oameni, românism. Un laureat al 

pe aici, academicianul Miltiade Filipescu,
Zeletin 

(Const. Dimoftache) un ex poet,

n. la Podu Turcului 
în 1898, Dumitru V. Marin din  Giurgioana, ajuns 

heorghe Marin, campioni olimpici la canotaj, 

cu totul incomplete.

Obiectul serialului nostru a fost grupul 
reunit 

-o
la 

care s-
Mircea Varvara (primul 

).
Î (sunt) activi (cu 

-lea, decedat): prof. univ. dr. 
Ioan Berdan,
chimiei, prof. dr. Dumitru V. Marin, cel mai 
important jurnalist vasluian din toate timpurile, cu 

Gheorghe 
Popa, un geochimist de geniu,

-am 
preciza

-
-am 

pomeni pe prof.gr.I,
Popa, , în 1959. Mai 

dintre continuatori: Nicolae 
Popa care conduce de peste 42 de ani ansamblul 

ing.dr. în turism 
Constantin Popa.

demult

( ) pot completa cu multe date noi 

(91, ai 
EDIFICIULUI SPIRITUAL cu reprezentativitate 

- de 
modele creativ-umane nu poate fi decât spre 
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P ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

Note succinte 
 

Am inaugurat rubrica aceas

... Poate,
la fel de bun ca cel de 

atunci, pentru ei,

ce-

care mereu vin n-

e circa 5000 de km.p.,
s-a

Dar mult mai 

an din Giurgioana 

ucis de un vecin, alte persoane care au rezistat 
prigoanei securisto-comuniste ca Alexandru Chiriac, 
Jan Mocanu, înv. Nelu Constantinescu 

-

-
le fie de în ...

-Tecuci, 
.

când a vrut 
-o pe minora Constantina 

Mândru, cu care a 

excesului de personalitate, lor sale familiale 
n pofida schingiuirilor din închisori (4 

or(…) chiar când 
nimeni în jur nu mai credea. Mai credea în 

,
. „Acela-i modelul 

pe care-l visez eu” pe care- -l

arestat, exclus de la 

probleme cu capul?

-i alunge pe sovietici.
Trandafir, în 1988. 

, îi 

regal…

Alexandru Chiriac se mir
acele reprize de chin 
nenea Vasile, .

el mai 
avea 3-4 arme mereu 

ea
„teoria” -l evita,

-au dat la fund, au acceptat noua 
orânduire. El nu s- -a 

, Î
locali, noaptea, cu el erau mereu problematice pentru 

veterinar,

vrednicia ca gospodar, alte elemente de ordin social 
l-au situat pe Vasile Cerna

împrejurimi.

ând, temut,

fiind fiica sa de doar 12 ani, Aurica.

, împotriva regimului 
totalitar,

n
opinie.

Vasile Cernat
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RAZA GÂNDULUI BUN

-
de spirit de 

politice, -

inter arma silaent musae,  
 

 
AU existat doi oameni h -au obligat la 

acum, „haide, domnule, s-
-Vaslui-

ne-

-

timp, doamna doctor
-

-

- acelor… semnatari din primul op.
natarilor, eventual citind din 

încorporat, deci cu o parte dintre vocile personale ale autorilor, ca  stare de unicitate. S- toare de 
-a adus grupul 

Barth din Passau-
record mondial: doar du –ZECE– colaboratori,

Ce n-

monument în nemurire. Edificiul spiritual pe care- tipogr
online cât mai durabil în viitor!
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 Raport de consilier 

 

-
-

Printre aceste persoane Dumitru V. Marin n-

oam
cu 234 de consilieri locali ai Fede la un moment dat, locul 1, cu 11% din efectivul 

-a f
diverse comisii!

; b) ziar
-

Petrea tot de aici au plecat.

-

- -l
-

a
1) Cel mai 

-
-

-a lungul acestui sfert de 

i peste 26
Tvv., Unison Radio (Vaslui, Bârlad), 

– Vaslui – e cunosc cele 2 

-

, ntr-

tuturor,
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-

inclusiv la alegeri?
-
- sau de la noi

-
-

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

n - ! În jur de 347!
atitudini. Dar 

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

V

 
 De peste doi ani reu

Mai zi
i - -

V-

-

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

Dumitru V. MARIN

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

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

online. Str. Frunzelor, nr. 2, Vaslui, C
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il-
-

-

Tare vechi dar nou în contemporaneitate SUMARUL (COLABORATORII) primelor 10 numere ale M.C.R.

Dumitru V. MARIN

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

Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); MCR 7-
8 (25); MCR 9 (46)
Alexandru Ionescu: MCR 1 (13); MCR 2 (57);  MCR 3 (36); 
MCR 4 (66) MCR 5 (12; 60); MCR 6 (62); MCR 7-8 (53; 66; 
134); MCR 9 (77); MCR 10 (68; 84)
Alexei Mateevici: MCR 1 (57)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tataia: MCR 3 (57)

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

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

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

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

-8 (73; 80); MCR 9 (88); MCR 
10 (94; 99)
Dan Teodorescu: MCR 1 (55); MCR 2 (35; 51; 52); MCR
(25; 124); MCR 4 (43; 47); MCR 5 (15; 53; 141)
Dana Zetu: MCR 2 (146)
Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13)
Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64)

Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 (53); MCR 
7-8 (23); MCR 9 (41); MCR 10 (27)
Daniela Straccamore MCR 6 (32; 33); MCR 7-8 (16; 17); 
MCR 9 (25; 27); MCR 10 (13)
Denis Buican: MCR 10 (41)
Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 (67); 
MCR 7-8 (141); MCR 9 (54)

Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); MCR 3 
(58; 88); MCR 4 (99); MCR 5 (81); MCR 7-8 (75; 79; 81); 
MCR 9 (84); MCR 10 (91; 96)
Dorin Cozan: MCR 1 (38); MCR 2 (27); MCR 5 (36) 
Dorin Pînzariu: MCR 2 (31)
Dorina Stoica: MCR 9 (39; 62); MCR 10 (21)
Doru Melnic: MCR 4 (48)
Doru Tompea: MCR 1 (78)
Dumit
(79); MCR 5 (23); MCR 10 (30)
Dumitru Gherghina: MCR 9 (125)
Dumitru Ivas: MCR 7-8 (73); MCR 9 (93, 94); MCR 10 (97)
Dumitru V. Marin: MCR 1 (5; 64; 66; 72; 110; 141; 142; 
144; 147; 150); MCR 2 (5; 48; 49; 50; 118; 148; 149; 150; 
154; 155); MCR 3 (5; 30; 31; 32; 96; 132; 136; 138); MCR 4 

(5; 55; 56; 58; 126; 139; 142; 144; 145; 146) MCR 5 (5; 7; 
19; 20; 30; 55; 56; 66; 115; 144; 147; 148); MCR 6 (5; 19; 
109; 120; 121; 127; 130; 131; 132); MCR 7-8 (5; 35; 36; 37; 
69; 91; 126; 128; 142; 144); MCR 9 (5; 50; 51; 102; 123; 
129; 142; 144; 145); MCR 10 (5; 39; 40; 101; 123; 132; 142; 
144; 145)
Edmund Burke: MCR 5 (135)
Eduard Mattes: MCR 2 (52; 91)
Elena Buzatu: MCR 6 (70)
Elena Leonte: MCR 2 (147)
Elena Mihalachi: MCR 9 (45)
Elena Mîndru: MCR 4 (36); MCR 5 (49; 99); MCR 6 (95); 
MCR 9 (55); MCR 10 (98; 99; 100)

Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18)
Emil Cioran: MCR 5 (125)
Emil Gnatenco: MCR 1 (45)
Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
Emilian Marcu: MCR 1 (53)
Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99)
Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); MCR 4 
(47; 112); MCR 5 (15; 102); MCR 6 (99); MCR 7-8 (74); 
MCR 9 (89; 90); MCR 10 (93; 94)
Eugen Enciu: MCR 5 (42)
Eugen Verman: MCR 9 (109)
Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
Florentina Stanciu: MCR 2 (33)
Florin Buraga: MCR 4 (80)
Florin Haidamac: MCR 5 (59)
Florin Rotaru: MCR 4 (38)
Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
Francesco Troili: MCR 10 (14)
Gabriel Garcia Marquez: (57)
Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); MCR 4 
(26); MCR 6 (10; 32; 38; 43; 77); MCR 7-8 (29); MCR 9 
(33); MCR 10 (13; 16; 24; 71; 137)

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

-8 (51)
George Echim: MCR 5 (41)
George Geafir: MCR 6 (74)
George Leteanu: MCR 1 (49; 53)
George Petrone: MCR 2 (70)



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An III, Nr. 2 (10), aprilie - mai - iunie  2017 152 

 

George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74)
George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 (100); 
MCR 7-8 (82)
Georgeta Paula Dimitriu: MCR 5 (16; 99); MCR 7-8 (75); 
MCR 9 (84; 90; 92; 93); MCR 10 (94)
Georgeta Popovici Strat: MCR 3 (39)
Georgeta Resteman: MCR 1 (37); MCR 2 (32); MCR 3 (11; 
23); MCR 5 (51); MCR 6 (103); MCR 9 (47) 
Gheorghe Alupoaei: MCR 6 (30; 98; 119); MCR 7-8 (118)

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

: MCR 4 (86)
Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33)
Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 (88)
Gheorghe Sion: MCR 1 (57)
Gheorghe Vasilache: MCR 2 (42); MCR 5 (138); MCR 9 
(140); MCR 10 (139)
Giacomo Martinelli: MCR 10 (16)
Girel Barbu: MCR 2 (76)
Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
Grigore Moisil: MCR 5 (82)
Grigore Vieru: MCR 1 (57)
Gruia Novac: MCR 3 (102)
Hans Kelsen: MCR 6 (78)
Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 (88)
Heinrich Heine: MCR 2 (84)
Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28)
Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99)
Ioan Baban: MCR 1 (24; 48); MCR 2 (22); MCR 3 (7; 83); 
MCR 4 (25; 63); MCR 5 (21;32); MCR 6 (42); MCR 7-8
(42)

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

(115); MCR 5 (16); MCR 
6 (101); MCR 9 (91; 92)
Ioan Maftei -
(92; 94); MCR 10 (94)

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

-8 (80)

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

4 (98)
Ioana Burghel: MCR 10 (29)
Ion Antonescu: MCR 5 (127)
Ion Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 10 (97)
Ion Gheorghe Pricop: MCR 5 (120); MCR 6 (88); MCR 7-
(106)
Ion Hagiu: MCR 2 (59)
Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49)
Ion N. Oprea: MCR 1 (145); MCR 2 (19; 137); MCR 3
(118); MCR 4 (59); MCR 5 (91); MCR 6 (83); MCR 9 (72)

-8 (55)
Ion Zaharia: MCR 7-8 (79)

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

Iordan Datcu: MCR 7-8 (130)
Irina Anghel: MCR 5 (142)
Jean Cocteau: MCR 6 (50)
Jean de La Fontaine: MCR 7-8 (90)
Johann Wolfgang von Goethe: MCR 7-8 (15)
Jorge Luis Borges: MCR 7-8 (8)
Joseph Buro: MCR 6 (35)
Joseph Gorgone: MCR 7-8 (20)
Julien Benda: MCR 6 (54)

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

MCR 10 (26)
-8 (31)

Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25)
-8 (13; 49; 101); MCR 

9 (18; 24; 108)
Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31)

Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)
Liviu Dejeu: MCR 10 (69)
Liviu Rebreanu: MCR 9 (108)

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

(40); MCR 7-8 (22; 105); MCR 
(42)
Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)
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Luigia Di Sabatino: MCR 10 (14)

Madeleine Davidshon: MCR 2 (101)

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

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

Marta Zirulia: MCR 9 (27)

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

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

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

Mihai Stancu: MCR 9 (89); MCR 10 (94; 100)
Mimma Pascazio MCR 6 (33)

Mircea Albulescu: MCR 6 (30)
Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
Mircea Varvara: MCR 6 (134)

MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 (127); MCR 10 
(130) 
Nadia Pascucci: MCR 9 (28)
Napoleon Bonaparte: MCR 5 (114)

-8 (52); 
MCR 10 (111)

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

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

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

Peter Brook: MCR 5 (106)
Petre Isachi: MCR 5 (85)

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

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

MCR 5 (83)
Pierre Corneille: MCR 6 (112)
Pitagora: MCR 7-8 (78)

Radu Beligan: MCR 9 (134)
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Radu Marin: MCR 1 (135); MCR 2 (145); MCR 7-8 (143)
Rainer Maria Rilke: MCR 7-8 (98)
Renate Müller: MCR 4 (37)
Robert G. Barth: MCR 2 (51)
Rodi Vinau: MCR 6 (56); MCR 9 (29); MCR 10 (17)

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

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

MCR 4 (72); MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 7-8 (71); MCR 
9 (75); MCR 10 (73)
T.S. Eliot: MCR 7-8 (16) 
Tatiana Galan: MCR 6 (81); MCR 7-8 (50)

Teodor Pracsiu: MCR 2 (71); MCR 3 (53); MCR 4 (20); 
MCR 5 (89; 105); MCR 6 (22; 86); MCR 7-8 (7); MCR 9 
(58); MCR 10 (66)
Teodora Medeleanu: MCR 1 (137)
Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60)
Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 4 (10; 
46); MCR 6 (14); MCR 9 (16)
Theodor Damian: MCR 5 (38)

-8 (15)
21)

Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
Traian Abruda: MCR 10 (25)
Val Andreescu: MCR 1 (63; 114); MCR 2 (47; 112); MCR 3
(30; 31; 33; 46; 92; 129); MCR 4 (47; 48; 110; 121) MCR 5 

(8; 16; 55; 98; 107)  MCR 6 (8; 39; 57; 58; 75; 96; 104); 
MCR 7-8 (74; 87); MCR 9 (95); MCR 10 (94; 107)

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

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

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

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

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

Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34)
Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72)
William Wordsworth: MCR 6 (34)
Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 (55); MCR 
10 (92)
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III, nr. 2 (10)/ 2017)

- ridianul -

ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN.
i, 347 de colaboratori cu 

-ne, oricând, altele.
Difuzare: 4 continente (Europa, Africa, Australia, Americ

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

Componente: EL), 

Particularitate:
Deschidere:

*
ROMANIAN CULTURAL MERIDIAN (Year III, no. 2 (10)/ 2017) 

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

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

Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 347 collaborators with work 
in the back, lot of will and imagination. And beginners!

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

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

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

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

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

MAI ALES, !

(Dumitru V. MARIN)



Traian ABRUDA, Val ANDREESCU, Aurel 

DEJEU, Eugen DEUTSCH, Georgeta Paula DIMITRIU, Necu

RIN, Giacomo MARTINELLI, Constantin 

STANCU, Dorina STOIC

Art director:
runzelor, Nr. 2, Vaslui

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

 

 

 
Fiecare ia. 



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

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

100.000 de cuvinte pentru inima și sufletul dumneavoastră !
CITIŢI

MEDITAȚI
DIFUZAŢI
SCRIEŢI

VASLUI - ROMÂNIA


