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EDITORIAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
– 1990 

Alba Iulia pe 1 decembrie 1918, a fost, 

(28 noiembrie
basarabenilor din martie 1918. Nu avem 
date despre participarea vasluienilor, 

–

al unei literaturi speciale 
pentru moldovenii de peste Prut).

U
-a petrecut în 1990. 

Am fost acolo: la Alba Iulia, de 1 
decembrie 1990, când s-

cenii… de 23 august. 

-am deplasat cu un 

Am fost ghidul neoficial (printre altele, 

care „am povestit” tot ce se putea 

iilor cu elevii 
realizate în anii anteriori. A fost 
instructiv.
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la 
1 decembrie 1918. Nu se admitea nici o 

-
foaie, drep
acolo.

-un autocar 

era un acordeonist care înveselea 

-au fost nici un fel 

evenimentul în sine (cel de la 1 decembrie 
1918). N-am

1 Decembrie:

a Muzeului, înregistrare pe grup. Mare 

-au 
-a

mai 
ales la Sesiunea .

altundeva,
era
23 August. Vasluienii au avut noroc de o 

- -
îndeaproape pe Ion Iliescu, Petre Roman 

-)a huiduit 
uri 

strigam ce se auzea de la unul cu lozincile 

dubioase. Discursul curajosului Coposu, 
-am auzit, cei 

-

lansau lozinci de tipul „

Catedralei, iar numerosul grup Iliescu 
déum-ul oficiat de 

Patriarh. S- n

armatei. 
Curios, lumea n-a plecat nici din 

timpul spectacolului patriotic prezentat 
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dreptate.
-a

, am depus acele acte de 

care s-

din Alba Iulia.
2018. Din sentimente curat 

Valentina Lupu au organizat între 28 – 30
septembrie 2018, o excursie la Alba Iulia 

40 de vasluieni

Într-
directorul Cristian

ultimele zile Dan 
Ravaru a scos cartea „Revenirea 
Bucovinei la România/Centenarul Marii 
Uniri”, 2018, 132 pag.  

I umitru 

V, pe 5 dec. 1990), 
(prefect), Marin 

Nistor, Dorel Juverdeanu, Cornel Oanea, 
Vasile Ghiga (79) am depus, 

Bisericii Ortodoxe 
R
octombrie 1918 (v. Meridianul Cultural
Românesc, nr.3/15/2018).
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Valeriu LUPU – Vaslui

NTREGIRE A NEAMULUI  
I) 

 

Modernizarea Serviciului Sanitar al 
Armatei  

boala este istorie, 
descoperirea 

mai ales descoperirea 
antibioticelor din clasa 
ciclinelor (tetraciclina, 

cloramfenicolului în 
anii 50 ai secolului 

toate fronturile, singurele

locurilor

toate spitalele de tifici vor trece sub comanda 
armatei.

icientizarea 
serviciului sanitar al armatei sub patronajul 
reginei Maria cu ajutorul Misiunii Militare 

ale Armatei Române din vara anului 1917. Cele 
15 d
conform programului Misiunii Militare Franceze, 

Grigorescu. Patronate de regele Ferdinand, care 
preluase comanda armatei la sf

Puterilor Centrale, ultima fiind Germania la data 
d

acest demers.
Sub comanda generalului Henri Mathias 

Berthelot, 
din 1564 militari, vine în România pe 15 

printr-
într-
noastre). 

instruirea trupelor la toate categoriile de arme. Pe 

comandantul misiunii, generalul Berthelot, era 
consilierul Regelui Ferdinand în calitatea sa de 
comandant al Armatei. 
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doctorul Claude 
Coulaud

preluase sub înaltul ei patronaj Serviciul Sanitar 

i pe front, se 

-
moralul  celor care se luptau cu moartea în fiecare 
moment.

dotarea serviciilor sanitare la nivel de divizie. 

mobile care s-au dovedit a fi extrem de eficiente, 

majoritatea problemelor chirurgi
având echipe complete. Fiecare divizie din cele 

-
coloanele de brancardieri active, coloane de 

Acestea includeau spitalele de evacuare, spitalele 

coordonare a Marelui Cartier General al Armatei 

it

anului 1917 care au adus gloria armatei române, 

generalul Berthelot defila în dreapta regelui 

Franceze se vor concretiza prin numeroase 
decora
al României, membru de onoare al Academiei 

va primi numele de comuna General Berthelot. 
Din nefericire pacea de la Buftea va 

întrerupe activitatea Misiunii Militare Franceze 

Berthelot istoria 

conduce o a doua Misiune Milit
– 4

martie 1919.    

serviciul sanitar al armatei va colabora foarte 

-
riscuri. 
ei, pretutindeni pe unde ar fi fost, prin orice 

mi- ,
iar Argetoianu în memoriile sale spunea cu 

pribegiei noastre regina Maria a întrupat frumos 

-sanitar prin conferirea 
medaliei ”Crucea Reginei Maria”.

-

de germani, bulg

-sanitar 
germanii se limitau doar la stricta supraveghere a 
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ne-
Breckenbridge Bayne, care de-a lungul a 400 file 

i multe alte neajunsuri impuse de un 

lui Ernest Latham ”Un Destin ciudat, John 
Breckenbridge Bayne, un medic american pe 
frontul românesc (1916-1919)” (Ed. Vremea, 

medic în Spitalul Militar Regina Elisabeta, va 

-

american, stat cu c

cu ele a fost un privilegiu profund inspirator”.

-a
îngrijit la Spitalul Militar Regina Elisabeta.”Un 

transpira

-

prizonier de 

lucreze ca medic în mediul rural, unde se va lupta 

a

a reveni în România cu 
Misiunea , în cadrul 

-

o

Epidemia de tifos continua pe tot teritoriul 

nd astfel de 

altul decât generalul Henri Mathias Berthelot, 
fostul comandant al Misiunii Militare Franceze, 

cotropitorii asistau 

când spune; ”Acest procedeu inuman al 

cât de eficiente sunt metodele de profilaxie 

, referindu-se la 
-un articol întitulat ”De ce 

septembrie, 1916),
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(românii n.n.) 

supraoameni, pentru zei. Sclavii mai vechi vor fi 

-i

câteva decenii în expansionismul german, 
conform vechiului deziderat cuprins în sintagma 
”Drang nach osten” ca brand al 
pangermanismului pe care acest popor îl 

În loc de concluzii: 

ar

Riscul enorm al epidemiilor de orice 
, care pot izbucni oricând,

efective importante. 

escu ca fiind 

-au 

tactica, dotarea sau vitejia co

de 

chiar etnie. Jertfa a fost atât de mare, încât 
întrebarea vine imediat. 

a
fost mai mult 

nire vine ca o 
eamului. 

,
Ro

- -l comemoreze 
-

Bibliografie:
1.Antoniu,Ioan N.-
sanitar militar, Tipografia Marelui Stat Major, 1922;
2.Argetoianu, C – Pentru cei de mâine,amintiri din 
vremurile celor de ieri, vol III, Buc. 1992;
3.Cantacuzino, Ioan – L’epidemie de typhus exantematique 
en Roumain pendant la derniere Guerre, Societe de 
pathologie exotique, Paris, 1920;
4.Drang nach Osten – German History, Enciclopedia 

5.Dumitriu, Petru – Cronica de familie, Ed. ESPLA, Buc. 
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– Generalul Henri Mathias Berthelot-150 de 

7.Iorga, Nicolae – Neamul 
Românesc, 22 sept. 1916;

–
întregirea Neamului, 1916-1919,

9.Lupu, Valeriu - Nicolae C Paulescu-
Ed. TipoMoldova, 2016;

10.Natham, Ernest – Un destin ciudat, J Breckenridge 
Bayne, un american pe frontul Românesc 1916-1919, Ed. 
Vremea, Buc. 2016;
11.Paulescu, Nicolae C –
pacificarea omenirii,
1923;
12.Regina Maria – vol III, Ed. 

13.Rosetti, Radu – -1919), Ed. Modelom, 
Buc. 1997;
14.Stoica, Leontin – Serviciul Sanitar al Armatei Române 
1914-1919,

i I – Ed. Vatra 
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POEZIE - TRADUCERI

Carissimi,
chi scrive poesie o affini, non ha bisogno di pensare.... spesso la penna o la tastiera va 

da sola! Che dire, scrivere fa bene all'anima, si riesce ad esternare tutto ciò che in quel 
momento si sente, si percepisce... se chiedi ad un poeta perchè lo fa sorride, un sorriso 
spesso compiaciuto, tanti invece non rispondono perchè risposta non c'è. Buona lettura da 
noi tutti del gruppo Facebook Scriviamo... e a voi che ci leggerete dal cartaceo.

Daniela STRACCAMORE

Dragi prieteni,
cine sc

instrumentul de scris merge
oet 

de ce o face va zâmbi, un zâmbet adesea recunosc

Daniela STRACCAMORE - traducere de Rodi VINAU
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INCANTO      
Ali di fantasia Aripi de fantezie
Come fogli di cartapesta
sottile e impalpabile amore bire
Groviglio di animi infuocati, Încâlcire de spirite înfocate,
passione incalzante sei tu.
Attimi  desiderati Clipe  dorite
roventi gli occhi tuoi
Labbra assetate d'amore Buze însetate de iubire
che impazzisce allo sguardo 
e assapora miele di desiderio.
Sogno o realtà?
Apri gli occhi all'amore, Deschide-
Oggi siamo solo noi.

Annalisa SIMONTE (Trapani) INAU

POEZIE - TRADUCERI

ANNA FRANK 
Nel tempo ho fermato
in un diario i pensieri miei,
tutte le mie speranze di fanciulla,
ogni sogno e amore verso il mondo.
Ho afferrato con cuore pieno di vita
e ho sentito il futuro mio tra le dita
in un grido verso gli uomini
che a vuoto ho sempre creduto.
Nascosta da occhi indiscreti
ove con cuore di ragazza mi elevavo
a dolci giornate sognanti e cariche
d'amore. Ero vita, ero gioia,
ero giovane e dinamica e un giorno
uscita da quella esistenza
avrei voluto poter vivere la gioventù
mia. Nel terrore anima e cuore
ne erano arrotolati e stretti
eppur l'amor teneva ancor vivo ogni istante,
ogni attimo di questa mia strana
nuova esistenza da reclusa.
Fuori bimbi, donne, uomini
morivano per mano di esseri crudeli,
eppur fino alla fine della mia giovane
vita sempre nell'altrui bontà ho confidato.

Anna NARDELLI (Firenze)

ANNA FRANK 
În timp, 
într-un jurnal gândurile mele închise,

într-

Ascuns

-o zi

-
În teroare, suflet

s- -au strâns

mele

INAU
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POEZIE – TRADUCERI

LASCIATI ANDARE 
Lasciati andare
dalla prima percezione
di una nuova emozione.
Lasciati trasportare
dall’incoscienza innocente
di un semplice bacio.
Lasciati sedurre
dalla bellezza e dal calore
di un profondo abbraccio.
Lasciati guidare
da quella luce accecante
di un piacevole sorriso.
Lasciati travolgere
dall’amore quando arriva
perché male non può farti.

Domenico GIORDANO (Napoli)

-TE DUS 
-te dus

-te transportat

-te sedus

-te ghidat
de lumina orbitoare

La -
de dragoste când vine

-

 

IL TUO SORRISO 
È ancora il tuo sorriso
a darmi il buongiorno!
È ancora la dolce carezza, 
dei tuoi occhi su di me,
che mi riempie di dolcezza,
sono i tuoi baci,
che sfiorano l'anima
a rendere gioiosa
la mia aurora.
Amore, amore mio,
sei sempre tu
a fare degna la mia vita.

Piera PISTILLI (Napoli)

 

ce-
Este chiar mângâierea blajin

ce-mi ating sufletul
pentru a-
aurora. 
Iubire, iubirea mea,

INAU
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POEZIE - TRADUCERI
 

 
Arunc cuvintele

mânerul îndoielii
ru,

taie

incertitudinea

din trupuri moarte de stele,

pe raftul de sus este o cheie,
în suspans

în pa

din aripi de fluturi

cu vise !
Rodi VINAU Bra (CN)

 
 
Getto le parole
attraverso porte socchiuse
dove si entra col piede sinistro
la maniglia del dubbio
blocca l'orizzonte dall'interno,
lo spigolo affilato
taglia
in due
l’incertezza
e moltiplica il numero di celle ...
È una notte spenta,
colata
dai corpi defunti di stelle,
le pareti di catrame nascondono casseforti,
sul ripiano superiore c'è una chiave,
in sospeso
l’emozione sale su scala Richter,
a passo di danza si muove la speranza
indossa 
ali di farfalla
e collant trasparenti con le perle.

La Fata buona gira la chiave nella porta
e apre la cassaforte
dei sogni!

Rodi VINAU Bra (CN)

TI DESIDERO...  TE DORESC...
In quest'ora silenziosa
rilassandomi relaxându-
scivola nei miei pensieri 
la tua immagine, imaginea ta,
mi fai tenerezza, 
sorrido con dolcezza. zâmbesc dulce.
In questo momento Chiar acum
vorrei poter parlarti, -
ho voglia di vederti, 
ho voglia di sentirti, 
vorrei coccolarti. nt.
Una strana senzazione 
sento imperversare -
nel mio corpo, corpul,
è il desiderio di te. 
Chiudo gli occhi Închid ochii
ed è come averti accanto. cum te-
Daniela STRACCAMORE (Frosinone)
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E i morti arriveranno nuotando
fino alle rive sconce d’Europa
con alghe tra i capelli e ali stanche
spargendo la placenta del dolore
su spiagge nude e sorde al grido
partorendo sogni d’acqua sporca
sulla pelle chiara delle bestie umane.

C’è un mostro di atroce indifferenza 
che spaventa l’alba all’orizzonte
c’è un mostro di atroce differenza
che separa dal suo pallido fantasma
l’essere umano se ancora vive dentro.

Ho il cuore in fiamme e pianto secco
davanti al gelo della civiltà evoluta
che mille croci di donne e di bambini
ogni giorno mi pianta in fondo al petto.

Daniela CATTANI RUSICH  Verbania, 
Lago Maggiore

ând
mizerabile ale Europei

cu alge-

care sperie zorii la orizont

Inima- -n  plâns uscat

în fiecare zi îmi îm

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII

Se sinucid ideile... Auzi!
Se sinucid p

Ce- -acum prin parcuri tace
poetul cu rimele-aurite.

i cuvinte adormite

izbite de urechile afone, înfundate

Cri
Alin G Cluj Napoca

I morti sbattono i fanali contro le croci
sgambezano i fiori sulle tombe
i bambini lanciano le ossa nei noci
cercando l'amara dolcezza delle parole.
Si suicidano le idee ... Ascolta!
Si suicidano sul tavolo, all'ingresso
quando arrivano i poeti ad una degustazione
e stupidamente le misurano la corda.
Lasciate le parole in pace
non alimentatele con rime avvelenate
Quello che è stato è stato ed ora nei giardini tace
il poeta con le rime dorate.
Non aggiustate la vostra acconciatura con la trementina
non uccidete le parole addormentate
non mimate  più  in rime stanche
che state facendo il bagno nel lago quando siete in piscina!
Si suiccidono le parole. È un genocidio! È un omicidio!
Le idee si perdono in sfilate maledette
sbattute da orecchie sorde, intasate
scrivo coloro che fanno dal Dio una rima!
Ai critici di nessuno.

Versione italiana di Rodi VINAU
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII

Bisogna che si impari la solitudine
la si studi senza temerne distanza e tempo
come la strada senza un'alba e un atteso tramonto 
la si misuri a passi 
E non si spostino sassi
non si eviti terra e fango
tutto vive nelle cose scansate
o che per timore si scansano negli angoli più tristi
che la notte lamenta. 
Si studi per sapere 
di ogni me e te
di fede dimenticata in videogiochi
perché nascere orfani è così usuale
nelle morti a macchie sulle vie
che ci muoiono
Non lo sappiamo.

Enza ARMIENTO Bari

s-o studiezi 

cele mai tris
de care noaptea se plânge.

N-
odi Vinau

Svestimi dalle nostalgie.
Come indumenti lisi dal tempo.
Potrai vedere cicatrici di morsi.
Di strenue battaglie vinte e perdute.
Vestimi del tuo profumo di femmina
E tu, che sei magia, fa ch'io solo, inebri.
Che sia deterrente di bramosie voraci.
In questo mondo affamato di sensi.
Poichè l'ultimo volo voglio sia nostro..
In quel filo d'orizzonte sul mare.
Dove la mia vetusta ingenuità.
Continua a credere che al di la.
Finisce il mondo. 

Nino CASTROINA  San Lazzaro di Savena,
Bologna, Italia 

-

-

În acel fir de orizont pe mare.

lo.

Versiune româneasca de Rodi Vinau
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII

-

Statui pe frontul toamnei, copaci goi 

– îmi spui, 
Cerul din och

-ai amintit 

Frunzele de ce pier, 

– îmi spui din nou, 

-

-

Gabriela Ana Balan - Bârlad

Quanto sei bella, nell'autunno !

Tesoro, fatti collane dalle nuvole,
Oggi di nuovo piove su di noi
Statue sul fronte d'autunno, alberi nudi
Foglie grigie e occhi tuoi...

Quanto sei bella, nell'autunno! – Mi dici,
Il cielo nei tuoi occhi sa di mele cotogne
Sorridi nel soffio del vento purpureo
Felice, stai contando gli uccelli, ti sei ricordata
Anni di scuola, guardavi stormi sul cielo
Ti domandavi perché volano?
Le foglie perché si stanno perdendo?
Questa è la volontà di Dio?

Mastichiamo il torso della mela del peccato,
Innamorati sui sentieri dorati
Cadono le foglie come lacrime dagli occhi di 
nessuno ...

Quanto sei bella, nell'autunno! – Mi dici di 
nuovo,
Il vento scorre a cascate nei capelli 
Petali scossi, volano attraverso i tuoi occhi
Sognami, farfalla di cristallo 
Avvolta nelle piume di nuvole
Per vedermi bella all'alba. 
Disegnami, fiore accanto ad alberi nudi

Sei il mio autunno,
Sono la tua donna dorata
Ascolta, la pioggia ci sta sognando
Ci amiamo fino all’ultima foglia
Nel vortice, prezzo di un eterno secondo 
Come la vita e la morte siamo connessi 
con filo di ferro.

Versione italiana di Rodi Vinau
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC ÎN JURUL LUMII

Oh,

privindu-te! 
Cum pui tu poze din minut în minut iar like-urile 

-zeu! 

facebook! 
Coroana ta e -

- -ai dat "seen" 
Nu ai coborât de pe piedestalul virtual în realitate. 
E periculos. 

-
monitorului de 17 inch, 
Al meu are 19, 
Dar 
Iar tu ai o  <3 facebook care bate la fiecare like 
Vei face infarct, baby. 
Eu n-am  <3 de dat 

-
Fac tethering de calitate. 

Nu pier

Cu ultima suflar -
-ai înnebunit pe 

Cum m-

-
Am postat-

-uri! 
Marcel VI Alba Iulia

Oh, tu, regina facebook!
Come rumini il chiclets su live e i "buoi" sbavano 
guardarti !
Come metti tu le foto da un minuto all’altro e i 
like scorrono da un momento all’altro !
Non ti basta mai !
Hai più fan di quello che ti meriti, oh, regina 
facebook !
La tua corona è composta da tanti like e un abito 
dalle viole del pensiero ...
Ti ho inviato un messaggio e mi hai mandato 
"seen"
Non sei scesa dal piedistallo virtuale giù nella 
realtà.
È pericoloso.
Il tuo regno si estende da un'estremità all’altra del 
monitor da 17 pollici,
Il mio ne ha 19,
Le dimensioni non importano ma il cuore :D
E tu hai un <3 facebook che batte ad ogni like
Tu farai un infarto, baby.
Io non ho <3 da dare
Ma ti ofro una stabile connessione wi-fi.
Sto facendo un tethering di alta qualità.
Puoi essere con me in rete allo stesso tempo.
Non perdi alcuna reazione ai tuoi post preziosi,
I dipendenti sbaveranno fino ad ammalarsi di 
ulcera e saranno ricoverati in ospedali romeni con 
saloni senza prese e router.
La tristezza si spalmerà sui loro volti pallidi come 
una crema di calendula.
Con l'ultimo respiro vogliono darti ancora un like.
Oh, tu, regina facebook, hai fatto impazzire tutti !
Mi hai fatto innamorare dalle tue non risposte !
Dammi un like alla mia richiesta di matrimonio, 
per favore !
L’ho postata sul tuo wall un mese fa !
Vivremo nel castello blu e avremo bambini in 
forma di like !
Li allatterai tramite il bluetooth e la loro prima 
parola sarà "smatfon"
Daranno il primo like ad un post con gatti e noi 
saremo felici !
Oh, tu, regina facebook, tutto quello che voglio è 
avere un account condiviso!
(La sera staremo abbracciati e conteremo le stelle, 
pardon, tutti i like)

Versione italiana Rodi Vinau
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devine câte-
-ar face asta

– voi muri cred

n”

nu m-

pedepse
inima mea n-a avut loc de veci în voi
nu v-

-
-

mâine sensu
numai sarea lacrimilor va putea
trasa viitorul poemelor voastre

– Targovi te, 

il mio cuore sta cedendo
agli amici ai nemici alle amanti
il mio cuore mi lascia
ai belli, ai brutti  ai fumatori
ogni suo battito 
diventa un dio pagano
perché il mio non mi farebbe mai questo
il mio cuore già fluttua in alte sfere
nell’alcool e tabacco
sul mare di caffè e attraverso cieli di erba
sono abbandonato cari miei pervertiti depravati
sono debole senza di esso – morirò penso
da qualche parte ad un tavolo carico di amici e 
donne 
un poeta scriverà:
"se morirà Dancus prima di me io piangerò un 
po'"

esseri senza termine, combattenti, maniaci,  
immobili come marmo
non mi avete mai amato
quindi questo cuore non è più utile a nessuno
perduto nel mondo di stracci
dico grazie ai fessi delle pazienze ai divorziati 
delle sentenze 
il mio cuore non ha mai avuto luogo eterno in voi
non avete comprato pale e picconi in tempo
camminerete con la rete per catturare le farfalle
con monete in tasca per tutti i mendicanti
pensando che mi aveste riportato il cuore
e  poteste darmi come al solito, una moneta 
all'angolo della strada

per favore piangete oggi
domani il senso sparirà
solo il sale delle lacrime sarà in grado di
tracciare il futuro delle vostre poesie
di poeti,  di coloro in ritardo e di quelli rimasti

Versione italiana di Rodi Vinau
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POEZIE
Carmen SECERE –

1.

evadasem din cotidian

-mi schimb via

cu binele

despre trenul acela care va sosi într-o zi

dar mi-
cu miros de tutun

-a fracturat
-

acolo

într-
toamna

2.

sunetul tocurilor

când se aprind felinarele

ridurilor

în calea mea spaimele

îmi zgârie mersul

unui fulg care-

înapoi

3.

înaint
cu nimicul

-
-o simplu

-ar fi totuna

4.

mi-ai anulat ultimul zbor

-

în lipsa ta desfrunzesc zile
-ntotdeauna în acest

5.

de câte ori amân ploaia

într-

-

în jocul cu memoria
nu pot spune chiar tot ce gândesc

sunt sincere
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POEZIE
Daniela BÂRZU –

 
 

# Dystopic

ca un tren încetinind între

chiar acum sub unghii nu este carne 
t

-un cadavru abia stins

miligrame de team

pet-

ce moment al zilei este)

asta e imposibil.
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POEZIE
Anca POTINTEU – Câmpeni, Alba

 

suntem statul, statul nu e al nostru, 
noi suntem în stat, masa e în noi,

pe

noi am dat jos statul,  noi nici acum n-
statul nu mai suntem noi,

-
Noi suntem masa.
 

 

-apoi, apoi când e aproape gata
gura mi se aprinde nefiresc
cu puncte,
cu sori neutronici

-mi pare 

din piperul acela arhaic
ce m- -

 
Doamne,
din toate cele 29200 
d

-

-am sperat...

dar eu, Doamne, eu azi nu vreau nimic.
-e frig.

 
care mergea
într-

moartea fâlfâia pe deasupra planetei
ca sfântul duh în prima zi
a
din 
din tunel în tunel
din om în om
moa

a
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au pus ruginiul frunzelor de stejar
în wiskey- iffey

i

POEZIE
Adrian RENTEA –

 
Din pridvorul casei 

într- -
întorcându-se-

în ochii de un negru umed
se întoarce vara.

 

-  
Într-
voi bea un pahar de vin
în New Orleans

de ce tocmai în New Orleans
n-

poate va ploua
iar eu îmi voi fi uitat umbrela

nimicurile agonisite

într-
voi bea un pahar de vin
în New Orleans.

 
Spre orizont 

argintate de soarele de mai 

în camera-

-

-l strâng.
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Nocturn 

umbrele pe ziduri.

zgârie cerul 

zilei de mâine.
Iar noi,
noi...

vom mai fi aici
-l citim.

Promit 
- -

-mai bine voi

-
nici n- -
-mai bine le voi trece înot

câte un cântec nou;

- plâng
ca un copil alintat

-
de mine,

despre Tine.

POEZIE
– Vulcan, Hunedoara

 
cred
în lumina care este
de la începuturi,
într-un Ceva
-Acela-
din care
s-

- -

în pacea din mijlocul furtunii,

în odihna casei mele
cu patru camere
-inima-

zilnic pulsul
cu grija unui medic
de suflete,

m-a încercat

bucuria de a fi,

cred 
în iubirea 

din nimic!

omul

alergând

în spinare 
într-
suspendat în aer
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jocuri de stropi
valuri mici

-
bule de umbre
culori întortochiate
ape transparente
ape obraznice
în ritm languros

în trei acorduri grave

ba

 
din perspectiva ploii

-are farmec

-
un grai sacadat
ploaia soarbe uscatul
gâlgâie vedenii
într-un allegro burlesc
nu spune nimic!
stai aici într-un cântec înfiorat

 

-am pierdut
sunt urne de-
mai sus culmea muntelui

prin publicul larg…

POEZIE
–

 

-
aeru-

de-

de-
iubire

un acord cosmic

eu le ucid cu extaz



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 29 

 

POEZIE
– Bârlad

 
Un heruvim mi-a daruit
Praf de verticalitate,
L-am infratit ,fir langa fir,
Putinul astfel a sporit
Prin sangele si apa mea,
Din preaplin am daruit
Si astfel am aflat iubirea.

Si rasul se invata
Invat sa rad astazi
Si rad un ras navalnic,
Debutez,apoi ca regizor,
Regizez iluzia rasului,
Surasul de luna plina,
Nasc rasului un prunc
Un altfel de mascarici.

.

  
Ploua pe muschi de inserare
Cu somn in cingatori de vise,
Iar toaca maicilor carare
Musteste impanata-n roze,

Inoada luna in epilog
Prin lant fecund de ierburi calde,
Paduri de pasari calatoare
De dorul pamantului olog.

 
In dictatura manusilor fine,
Sub zodia sperantelor debile,
Miscam o roata fara ax,Ssorbind puterea in 
balans,

In patimile inimilor sterpe,
Sub povara zborurilor cerate,
Purtam o soarta fara ceas,
Zorind caderea in extaz.

   
Azi a inviat un lotus profund
Pe un firicel neutru de stea,
Un fluture a simtit haloul
Si-a venit,dar a murit innrosit
Pe un hublou aurit de strigat.

Recreere 
Orice om e un sase plus
Un divin rasarit opus,
Sebumul ornicului dus,
Pragul intaiului raspuns,
Dupa sapte zisu-i sedus,
Sfiosul sapte s-a expus
Si-a radiat un sapte plus.
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POEZIE
Gabriela Ana BALAN – Bârlad

 

pe muchia sabiei

cu zeii dansând la un loc

La început m-am ascuns într-o carte
a

-a gãsit
într-
tot mai departe.

Prin ce
nu l- -

-
ce bine - ziceam - acolo unde sunt frunze

îmi ínflorea magnolia pe cruce

în zadar.
Acum îl caut în iad în rai

unul pe cer
unul pe ape
unul ín gând
s
Arunc batista cu stropii de sânge

- -uita

-
noi

pe ale cui oase unde când
-

Pe care numai eu am cãlcat

pot zbura

 

Le-
trezesc cu ele în 

Oare eu, cu puterile mele

Ca anii care trec pe tâmpla mea

lor
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POEZIE
Valentina TECLICI – Napier, 

Nu-  
Nu-mi ferec zborul

Chiar de-
Când ating crestele vântului

Euforia zborului, stare de spirit

-

Nu repet cuvintele
-auzi.

În dialogul cu furtunile

erii,
Balsam pentru zbucium

Pe-

Fac orice pentru tine,
Dar nu-mi ferec

 

 

entru toate visele
pe care nu le-

mugurii se sparg în miresme.
Doar noi putem vedea miracole

pen

 
Deschid fereastra verii.
Florile soarelui din picturile lui Van Gogh

-
în poala câmpului.

treptele infinitului.
Uneori urmând vocile culorilor

-
Urmând alteori vocile

E acolo cu el…dar atât de departe.
-

culorile-

Dragostea pentru Ea
devine o corabie
despicând râul de floarea soarelui

sufletul copacilor.

una din urechile pictorului
vibrând de vocile
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e decisive

POEZIE
Iancu GRAMA –

 

-
iar corvezile 

 
primele sed

este o primordialitate toate eresurile sunt în amestec

sunt e

 

-s
î

 
este cudalbul înfiorar

-
-a deturna afilierea
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AM  UITAT... 
am  uitat vârsta la care  mai strigat
aruncând praf în ochii timpului
mi-

mâine va fi cald

toamne
-

-

-
se va

prin genele nesomnului meu

POEZIE
–

EU VIN CA O NINSOARE 

i

Dintr-un alt ev  uscat de  omenie

Din 

-

- -ntr-un stup
-au istovit în trup

S-
-

-

Din l

AM AJUNS.... 
-

-

cântecele lagunei 

ii!

te strecori

adunându-te încet, încet
în lumina din mine.   
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( salcie pe malul râului
haiku, constând tot din 17 silabe. Dar, spre deosebire de haiku, 

kigo

Deoarece în Japonia începus , în care arbitrii atribuiau 
premii, pasiunea pentru 
perioada de -1735), concursurile de au fost interzise. 

Numele acestui gen de poezie vine de la poetul de haiku ( , 1765-1838), 
(

(Sursa: wikipedia.org)

POEZIE
– Vaslui

SENRYU 
–
-n zori

starea vremii azi -
tot bate un vânt turbat
prin buzunare

-

–
prin toate partidele

pas cu pas marii trântori
merg din stup la zdup

-

trasul sforilor

Grigorescu azi -
carele tot mai goale

-
perspectivele roz în
Valea plângerii

electorale -

numai mielu ei

suflete pereche -

el cam deocheat

-
i

cu-n amant pictor

toamna peste sat -

doar tulburelul



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 35 

 

 
Diana DUMITRACIUC 

depresiv cu miros de igr

cobo

fantastic

 

POEZIE

 
MERIDIANUL CULTURAL ROMANESC 

Meridianul Cultural Românesc, -a

s-au luptat cu 
-

dezbaterii publice, poeziile au fost notate de membrii cenaclului.
Concl

Gabriela Ana BALAN

 
Mona GHEORGHE

azi m-am împrietenit cu groparul
mi-a povestit ce greu e

mi-a povestit despre lucrurile
care-

avea un scorpion tatuat pe gât

la mormântul tatii
apoi mi-

e vremea ca o m -am zis
poate ceea ce-
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Dana BORCEA

Calc pe un tru

îmi ucid groaza

în mormânt
cu noaptea pol
cu tot

POEZIE

 
Elena MIRCA

-
banca-

ochii se sting, 

înecând clipele în cuvinte calde,

vorbind despre dragoste.

 
Cri

-

norii ce-i coborau pe umeri
râdea când cu nuci verzi ne coloram

insistent repeta au mâncat-o lupii

în timp ce pe obraji se scurgea sucul lor

se ridica în picioare ca un stejar

seara

-

cu timpul
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REALITATEA SATULUI MOLDAV
Dumitru V. MARIN – Vaslui

  
 – DIRIJOR… 

 
Am asistat 

vineri 2 noiembrie 

13,30, la Casa de 

la un concert minu-
ne: fanfara de la 

-
-
-

muzician Nicolae 
Balan. N- -
didi cu laudele, pen-

–

recitat

–

-a lungul unei 

de la Valea 
-

coasa, tarpanul,

vieneze „cântau” în cel mai fericit sens al 
cuvântului, într-o întrecere în care n-au avut egal. 

În general, mâna 
-

lui Balan, ce a atins, 
a înnobilat.

– Dialogul 

spumos, instructiv, 
chiar, captivant.

într-
grupul de copii, 3 ti-
n
nu îndeajuns „lucra-
te” dar cu voci selec-
te, cei 14 membri ai 

aproape perfect (ad-

modern, alte câteva momente vocal-interpretativ-

entuziasm pentru cei peste 100 de spectatori.
–

entuziaste n-au lipsit de loc.
– - director Ion 

te de cea mai 

Centrului Medico-

-a lungul 
-

– A fost un spectacol entuziasmant, cu 

-
Bravo, Nicolae Balan, bravo, celor de la C.A.M.S. 

–
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ESEURI
George ROCA – Sydney, Australia

 
 

Motto:
în paradis, deoarece ei ar fi

(Autor necunoscut)

brizbizuri 

-
mente, r
franc la… chestiunea 

ordinea zilei. Problema 
traducerilor scrierilor 

-o

impact negativ pentru 
Traducerile neprofesionale 

le consider un lucru de prost gust, un compromis, 

fai

scrie ca draku! De ce? Deoarece, de fapt 

Eu vorbesc – scriu

-
traduc operele unui român în nici una din limbile 
cunoscute. 

scriitorului român, totul apare ca un compromis 

aceea nu mi-
traduceri la revistele cu care colaborez.

s-a apucat de traduceri... dar româna a uitat-o pe 
-o decât la nivel de 

-

profesionist de marile edituri, oameni care iau 
chiar premii de valoare, precum un Nobel. De ce 

un N

-a mai 
-a

-ar vedea de 
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Gomescu, Pacepescu sau Semitescu!”
Revenind la traducer

deja compromis din start de invidia colegilor capri-
voisine-ni, care-

canadian, pe care l-a omenit, cinstit, purtat, 

la rândul lui n-

ospitalitat
mândria! Am ajuns un neam de pliznaci sau de 
plezuroi? (de la englezescul please pleasure –

-am 

-
-

-al nostru 

Boala asta cu traducerile nu e numai la 
-

-

cred! De ce? Pentru ca totul este un compromis! 

un terchea-

-
voisine

- -
-

Desi -serviciu 
traducându-
la egal la egal! Încercarea moarte n-are! Mai mult 

comunica
S-

acest fel unul din aspectele 
, fenomen despre care de altfel au scris 

În încheiere, pentru a nu fi acuzat de 
ipocrizi

–
Pe coperta a IV-a a 

autoarelor. Mea culpa! M-am referit acolo, de fapt, 
doar la va

- Cele traduse în 
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ESEURI
– Vaslui

-  
 

xplicativ al limbii române a 

îmbinare, alipire, reunire, îmbinare, armonie, 

interpretare a ceea ce se întâm

-

a indivizi, oameni cu 

copil, om al muncii...)  Noi nu mai suntem în 

sau mai mici cu cei 

acel „professional 

- -

-

-l
-

l Duh. 

bisericile sunt pline, oamenii merg în pelerinaje în 

i urâte: crime, 

din 1918, 

câteva momente ale împlinirii idealului unirii 
neamului românesc. 

Unirea din 1918 este un punct nodal de mare 

româ
-o

punem fiecare dintre noi la împlinirea unui veac a 

-

condamnat, etichetat ca fiind un sentiment exagerat, 

are 

-

rile noastre. Se impune 
-
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Unirea a fost un ideal de milenii al românilor 

Basarabia, Transilvania, de aceea s-

idee n- - -un anumit moment, 
într-

Pentru 

c, delimitat aproximativ de 

încercat de- -o

-
danubiano-pontic, a avu
2000 de ani. Sub conducerea lui Burebista, 

-

la care s-
în diferite perioade istorice.

visului unui Regat Dacic are loc, când Mihai 
Viteazul, pr

idealul lo
locui într- -

c

reformele socio-politico-economice a realizat Mica 
rea Unire. Prin metode 

Anul 1877 aduce România în prim planul 

cu toate acestea, la 21 mai, parlamentul României 

Astfel drumul spre 

-
ale s-

independente. La 27 martie 1918, Basarabia este 
primul teritoriu care s-a unit cu România, ca urmare a 

a Austro-Unga
-a decis 

unirea Bucovinei cu România, iar la 15 noiembrie 
1918, Congresul General al Bucovinei a votat în 

Unirea provinciilo

-Ungare. În 

Român Central (CNRC), au convocat Marea Adunare 

Dirigent al Transilvaniei, condus de Iuliu Maniu. În 

in care 

României.
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anii 1919- ea abia în 
1920, prin tratatul de la Trianon. La 15 octombrie 
1922 a avut loc la Alba Iulia încoronarea regelui 

e ale lumii, 

Marea Unire a României de la 1 Decembrie 

poporului, neamului românesc. A presupus un viu 
interes din partea românilo

creatoare pe fundamentul 

Unirea este un fapt istoric de mândrie 

oane de români au luat drumul 

pentru aceste vremuri. 

într-

evenimentele din 1989, în România ar fi fost posibil 
un „miracol economic”. A propus o strategie 
economi

r

„Dar oricît am studia de mult, 

-
Ne vom trezi oare? Când 

divine pe acest sp
Maicii Domnului”. Nu e timp de patetism, ci 

spirit al neamului românesc, Zoe Dumitrescu-
– Maica Benedicta, care spunea: „Am o 

re îmi sunt atât de 

– –

ea adâncilor taine pe care le-ascunde 

aniversarea Centenarului Marii Uniri a României. 

„steagul 
– ”

pretudindeni!



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 43 

 

ESEURI
Vicu MERLAN –

PATRIOTISMUL –  
R 

 

amprente ce se 
formând o 

Egregorul Neamului Românesc.
Românii, ca oricare alt popor al Planetei, 

ice 
destin 

de neam infrastructura a ceea ce 
numim patriotism. De-a lungul timpului 

-danubiano-balcanice au purtat 

români.

-a format o matrice 
-a dezvoltat, a evoluat 

-

curaj debordant, 
altruism, ajutor fratern etc.

Ancorele fraterne se întâlnesc în toate 
-

-au 
manifestat, au -au bucurat de roadele 

AND-ului uman prelevat din siturile arheologice 

-
-10000 

ate. 

ce i-a atras 

Oriunde ne-
de glia 

analogii cu teritoriul românesc sau cu obiceiurile 

sufletul nostru, oriunde ne-am afla, chiar la mii de 

-a lungul 

Cel mai bun aliat al românului a fost 
Bunul Dumnezeu, ce l-

l-

Bunul Dumnezeu i-

mai mult ca Omenia.

grupurile de români de pretutindeni.

din Ma

la vlahii din Banatul sârbesc etc.

intrinseci, sunt legi ale firi, sunt daruri 

-a

-

ale Sufletului Neamului Românesc.
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Cristiana SIMA –

ATINGE EXCELENȚA PRIN NOI EXPERIENȚE!

. 
CADEMIILOR 

 
N-

opresc ostentativ asu-
pra titlului care, el 
singur, ar putea aduce 
numeroase împotriviri 
sau argumente-
– inevitabil – aprige 
controverse, înainte 

rânduri prin care 

pentru –
–

.
care 

ab initio mai multe 

ducational.  Am fost 
Academie, gândind la 

p

eau concluzii….
vin, de obicei, de acolo de unde multe lucruri 
comune sunt cunoscute pe de-a-ntregul! 
Academie m-

tantieme, turism- re cum 

: de la 

Academia  Co o vrem în 

Academie ca un centru specializat, destinat 

EA

-
Scopul nostru est

Prin proiectul nostru oferim cursuri 

limbii engleze printr-
(platforma Neuron English), Comunicare & 

-
Ateliere pentru grupuri reduse ca 

-

sociale; 3.Planuri academice personalizate în baza 
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individuale ale part
dinamic din punct de vedere tehnologic, care 

Voi detalia – un pic, doar –
ofertele Academiei: a.
Neuron English
plan edu –

Reading Assistant, conform protocolului selectat 
(minimum 2,5 ore); 3. O sesiune de lucru 

CONVERSA pe marginea subiectelor propuse 

permanent din partea profesorilor Academiei; 6. 

–
nativ –

tforma inovatoare Neuron 

- Micii 
academicieni vor lucra cu soft-

prestigiu  din  lume: Harvard, Stanford, 
Cambridge.

lingvistic,

b.
Pachetul DramaTerapie (Curs de dezvoltarea 

C e; Capacitatea de 

TEHNICI ARTISTICE (unde procesul creativ 
- -

dezvolte si s -

dintr-
ca 
-i

- , în

: subprefectul, dl. Adrian 

Academii. Rând pe rând, profesorii-instructori ai 

-au prezentat atelierul pe care îl vor 

când dl. Prof.univ. dr Alexandru Ionescu, laureat 
al Premiului Academiei Române mi-
onoarea de a-mi oferi, în anul 2018, Premiul de 

, care-
numele.

traineri ai Academiei – printre care s-
i regizori de TV –
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2019, la aniversarea ei de un an!

Dl.prof.dr. Al. IONESCU, cuvânt de încurajare

Premierea dnei conf.univ.dr. Cristiana SIMA

Doamna prof. Maria Petre, directoarea 
Colegiului Ecologic Prof. univ. dr. Alexandru 
Ionescu

despre 

(Dna Liliana Bica, director Resurse umane la 
compania Adient, dna Diana Pînzari, managerul 
Gora Art Mobila, dl Sebastian Fieraru, 
antreprenor i consultant financiar-bancar). 

-
Elevii au 

-

scenete (parodiate) din piese foarte cunoscute.
a unei vârste, urarea este 
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Ion N. OPREA –

CENTENARUL LICEULUI , 
I REVISTA  

PRILEJ DE RELATARE A TALENTULUI UNUIA DINTRE 
RI,  

ACAD. PROF. ING. DR. AVRAM D. TUDOSE 
 

În preajma unui asemenea eveniment 
important mi se pare firesc ca din ce s-a scris cu 

– Alma Mater Hussiensis, 
coordonator Theodor Codreanu,

–
-un fir 

Referindu-
atunci la activitatea revistei 

liceului, p. 61-88, scriam „despre 

articole scrise de profesorul ing. dr. 
Avram D. Tudose în periodicele 

publicat în revista „Zorile” din 1969 
( )

amintite de prof. Lina Codreanu care vorbind de 

Ciobanu, fost director:
(p.34), (p. 3), 

(p. 48), 
ie” (3), 

(p. 3)

...” (p.82) ori ce 
a notat accela
noiembrie 1989 (o 
Gimnaziului „Anastasie Panu”), versuri 
emblematice (pp.81/82) pentru acest spa íu din 

-n

ul lor curat/
slova,/ /

- -n
Moldova.//

/
pâine se- /In 

n zori a 
lunii/ -

//Venim de 

hora,/ -
/ -i

-n Moldova,/
nu-

- (
ap
profesorului Mihai Ciobanu cu care 

am continuat ceea ce începusem) :
/Cu contururi iluzorii/

dealuri/
„minunatul or autorul, la 
împlinirea a  cincizeci de ani de când „în centrul 

Moldove,
deosebit

–

lor ca: Alexandru
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a

lui  Alecsandri, versurile lui Eminescu s-

Verona a redat în poeziile sale farmecul 
toamnelor Moldovei, când totul e inundat într-o

–
cul moldav”.

„se 

poezie”,

foarte vechi”. Pretutindeni  cazmaua scoate la 

Luându-
.

„dintre 

„nu 
eche podgorie în Moldova 

, cât mai ales 

înaintea Preiburgului german, cu care are 

- cu 

-un vast amfiteatru natural, cu 
-

– demn de prestigiul unei 
–

pe -
– -au

-
lui de acum zece ani (...) Cum cobori de la 

-

Deasupra tuturor spuselor, inginerul, 
specialistul Tudosie pune „convierul varietal” al 

, Busuioaca de Bohotin, Feteasca 
– ca soiuri indigene –

Busuioaca, Coarna cu Chasselass, Zghihara cu 
Busuioaca de Bohotin.

viitor, a unor mari partizi de vinuri omogene, 
Cu un alt 

argument: 
– cum zice 

Goethe –

vii. Lui „vinul de 

-o localitate a României, 
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Vasile DIACON –

 
 

perioadei celui de-

doar pe Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, 
Barbu Fundoianu, Paul Celan, Constantin 

o personalitate mai

artistul, în scrisori, 

Eugen 
ul exilului

în 2006. 
–

un maestru al desenului –

-

i, jucându-

-

pentru 

alt mare viitor specialist: Orest Popescu, economist 

„Universul literar”

Premiul Romei, care 

antecesori pe Constantin Daicoviciu, Alexandru 

marcante ale mediului academic românesc. Amintim 
ica, Zoe 

Dintre bucovinenii care i-au premers lui 

s-au aflat Claudiu Isopescu, N. 

Traian Chelariu, Lucia Saghin, P. Iroaie, Teodor 

al

Ajuns la Accademia di Romania din Roma 

io Emanuele III. 

din Milano, a cerut permisiunea ca în timpul unui 

care, apoi, au fost expuse în foaierul teatrului. 
Despre acestea, George Sbârcea afirma: „Era în 
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de a aduna un ansamblu orchestral într-un singur 
-

Boleroul
cum l-

îl asculta dirijat de Victor de Sabata. Linia sa e 

În 1943 apare în care 

-o uimitoare economie 
de mijloace”, afirm

Italia 
1940-1942

.

Oppeln, u

englezi, este dus într-
Bologna.

române au trimis la Napoli vaporul „Transilvania” 
pentru a- -

se în

Roma, Teatro alla Scala din Milano, Connecticut 
Symphony Orchestra

cei care s-

Între anii 1946-1949 a locuit în Olanda; 

Rotterd
lui Shakespeare, fiind deja în 1949, un pictor 

pe Leonarda, v
copii –

d’Assisi, cel supranumit 
bazele Ordinului Franciscanilor, unde a pictat un 

Disegni di 
Assisi

, respirând 

Enciclopedii Treccani
desenul la Accademia di Belle Arti di Roma. Se 

, la Roma. Mai 

zece ori la Roma (în perioada 1940-1965), de cinci 
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, Haga, Rotterdam, 

Palermo, Bari, New York, Cheekwood (SUA), Los 

ale lumii artistice.

artistic a fost premiat cu ocazia
recunoscându-i-se astfel deosebita valoare a operei: 
Premiul Na ional „Anastase Simu” pentru desen 
(1940); Premiul 
de la Messina (1953); Medalia de aur a ora ului 
Paris, oferit de Societatea de Arte, tiin e i Litere 
din Paris (1954); Premiul Funda iei Ford (Roma, 
1954); Premiul „Paradiso” de la 
1954); Premiul SAROM (Ravenna, 1955); Medalia 

ii Floren a (Lucca, 1956); Premiul secund la 
provincial de pictur (Perugia, Roma -

1957).

,

Grecia, 
Turcia, Polonia. Tot acum îl revede pe mai vechiul 

prezentare -
sora, 

Jos.

lucr ri ale lui Eugen se afl în colec ii
private, în muzee i institu ii di ti, Craiova, 
Roma, Milano, Vene ia, Perugia, Catania, 
Amsterdam, Haarlem, Viena, Zürich, Oxford, 
Londra, Turku, Philadelphia, Boston, Ciudad de 
Mexico, Santiago de Chile.

Volumul pe care ni-l propune Victor Iosif 

-un text redat autor. 
Impresionantul material epistolar este reprodus 

it în 21 de perioade, 
începând cu Primul 

Paris - ,
Tematica 

,

.

Bilete de papagal), îi povest
-a întâlnit la 

câmpiile Blajului (05.03.1940 –
Amba

-a apropiat, legând 
prietenii durabile, le-
cuprinzând

români: Giulio Carlo Argan, Louis 
Aragon, Constantin Brâncu i, Dino Buzzati, Sergiu 
Celibidache, Alfred Cortot, Giorgio de Chirico, 
George Enescu, Mircea Eliade, Aldo Ferrabino, 
Federico Fellini, Walter Gieseking, Renato Guttuso, 
Eugen Ionescu, Herbert von Karajan, Dinu Lipatti, 
Carlo Levi, Curzio Malaparte, Eugenio Montale, 
Pietro Mascagni, Arturo Benedetti Michelangeli, 
Ionel Perlea, Alberto Savinio, Gino Severini, 
Ignazio Silone, Tristan Tzara, Giuseppe Ungaretti, 
Giancarlo Vigorelli, Luchino Visconti, Cesare 
Zavattini, tefan Baciu, Dimitrie Berea, Lucian 
Blaga, George Cior nescu, Aron Cotrus, George 
Tomaziu, Giovanni Papini,

prezentare în „Universul literar”, în 1941. 

prietenie pe care a avut-
pe care-l vizita cu orice ocazie când trecea prin 

-
-i admire operele. Când 

-a 

picioare”, relatându- -

- a 
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-

manifestare a geloziei sale asupra propriei opere, pe 
-

Profesorul Rudolfo Pallucchini, secretarul 
-a solicitat lui 

-

lagunelor. Aflându-
coleg de Belle A
cu ocazia unei vizite pe care le- -

-

Abia peste câ -a
-se într-

capo
capostazione 

F

marele artist se 

era bolnav de ulcer, Brâ -
-

tematic, fie cronologic. El intervine între scrisori, de 

în
(Enwicklungsroman

extrase din

epistolarul pus la 

-

di 
biblioteca” - -

-
note de subsol, un important caracter enciclopedic. 
Acribia cu care s-

oane pe 

bibliografie,

. Cea 

fotografii, reproduceri, care întregesc imaginea 

if, cu municipalitatea 

marelui plastician. 
Victor Io

cititorilor o carte cu totul aparte despre 

c în galeria marilor 
plasticieni români.   
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– Israel

 
 

Când deschizi 
paginile ingenioasei 
reviste cu titlul de 
scandal, „Booklook”, 

glume, astfel încât

culori decât cele cu 

momente încerc o stare 

admir pe unul sau pe altul dintre semnatarii acestei 
inteligente reviste umoristico-

la Mihai Batog-

într-

- aia 
- -mi

-un 
calup de „ziceri” de-ale lui cu: – -

– -mi scot 
-

acestui vajnic comandor de Academie literar-
„Booklook”!

De fapt, pe mine m- de 

fina
- -mi 

maladie, acum, când sunt trecut de vreo trei 
- Booklook. Nu-

-
Te-apropii de Booklook, 

-

-

-n copac. Cu gorilele lor cu 

nici n-ar trebui... 
Revista Booklook 

fructuo -

Recent, el ne-

Booklook. De fapt, revista est
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prospere. Iar Booklook, 
felul. Nu-i deloc 

Minunându-

se- -satirci de la 
Booklook

-
cititori de pe mai multe meridiane ale globului – se 
poate- -i România de azi. Dar, de 
fapt, mi-
scriitorii, n-

-

doar unor 

–

calitate – voi omagia, deci, numele redactorului-

pr

re, spre a-i da Cezarului ce-i al 

al Revistei Booklook... Privind de-a lungul istoriei 

prea se poate vorbi de longevitatea unor astfel de 

un sprijin financiar din partea statului, cum ar fi 

n oameni 
precum cei de la Booklook

-

-acum, spre final –
-se, într-un 

-una din 
epigrame: -
cer plutesc condorii,/ E- -n
fruntea ei roiesc farsorii”. 

„
cuvinte - ntru revista Booklook

–
Gluma, în 1940: 

limbajul cifrat cu care ce

-am 
mai afla subiecte”. 

Booklook-ul, dar tare-

-l fac s-

-
Booklook-ului, cu bucurie: La 
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– Vaslui

C PODURI 
 

în 
-

SUA, 

vedea lumina tiparului primul volum al 
unei inedite antologii, iar în toamna 
acestui an (2018) apare cel de-al doilea 
volum din Antologia „Poetical 
bridges – Poduri lirice”. Ambele 

–

Româ

celui de-al doilea volum. 
Valenti

interiorul poeziei, din inima cuvântului bine rostuit în 
vers. Aici o întâlnim în postura de antologator, editor 

„invitând la cuvânt” pe „scena” celor 224 de pagini 

Sonia MacKenzie, Ion Gh. Pricop, Dame Fiona 

Kidman, Passionaria Stoicescu, Cristine Climo, 
George Roca, Laurice Gilbert, Vlad Vasiliu, Anita 
Arlov, Cezarina Adamescu, Angus MacDonald, 
Dorina Stoica, Jeremy Roberts, Bianca Marcovici, 
Tim Upperton, Constantin Frosin, Leonel Alvarado, 

Autorii au voci diferite, varii motive de 

-

numai geograf
liantul cel mai durabil –

- pentru a realiza poduri 

-un 
singur flu

tr
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Sonia MacKenzie

observatoare a naturii,

vest./ Este ciudat cum tot ce- -i trist 
(Cel orb) 

a

acesta, Dame Fiona Kidman

strâns ca 

-mi amintesc cel mai 
intens din acea noapte/ este cât de abundente erau 

arfumul lor la 

copil i-
Maria Munoz

- „Suntem aici, 

deschise./ Refugiindu-
m. Te rog 

Christine Climo prin câteva haiku-uri:  

Mergân
„Acestea erau 

-un halou de simplitate, 

Anita Arlov i cu un 
poem despre Mona Lisa, observând asemenea 

„uite/ 
- s/ 

Mona Lisa)
Citind volumul 2 al antologiei Poduri lirice

n Angus 
MacDonald „În ceea ce 

, unde 

forme fixe” de 
mai sus: 

-
-un

fund de sertar/ Neiubit/ Necunoscut”.
indubitabil. 

În opinia lui Gus Simonovic
neozeel

„Cu inima grea presar drojdia 
dorului pe aluatul/ timpului. Visând cum mâinile tale 
rup p
(Drojdie)

Ion Gh. Pricop, poetul, 

cronicarii neamului. De data aceasta este vorba de 
Grigore Ureche care a scris cronica românilor de 
oriunde s-ar afla -

-
rumânii, câ

Ureche
vrednic/ Grigore
(Cronicar)

Passionaria Stoicescu, cu aproape 70 de volume de 
Poduri lirice cu 

poemul „Poezia”
specie a genului liric: 

Ea se 

n-ai putea s-
-

-e greu –/
- - -s

-
-ar mai putea face bine.../ Unde-i îngerul 
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-
(Aureola)

Românul australian, George Roca, scriitor, 
poet, acto

întru poezie: „Când m-am întâlnit cu poezia/ Aceasta 
mi- -a mângâiat pe 
c (Evadarea)

-se: „în fiecare 

Vlad Vasiliu. Co-
autor al antologiei cu un poem închinat femeii: 
„Fem -i

-

Spovedanie („Ego sum qui 
sum”): „Doamne” (Ecce homo!)/ Am ucis, am furat,/ 
am fost desfrânat,/ -am 
cinstit,/ în ziua sabatului am muncit,/ femeia 

-

teme extrem de ge

Cezarina 
Adamescu în Poduri lirice aduce un plus de valoare 

vedere sunt triste,

lirismului, descoperind lumina: „Cu fiecare carte/ 

(Simultan) 

– spun eu./ O-mpart cu 

plâng./ Ea e lumina cuvântului.” (Sora mea de aici 

Întâlnim la Dorina Stoica

poeta, se  

/ raiul patimilor pe drumul Golgotei”. (Dincolo de 

Constantin Frosi
Vise frumoase. 

-
prin iubire? Cine nu-

„Firele trupului 

e./ Urechile, nu sunete de flaut/ Ci 

Poetul, prozatorul, eseistul, editorul 
, cu modestie, cum rar mai întâlnim în 

„nimic din ce spun nu e 
ele mele 

Citind 

Podurilor lirice.
Prin translare

lucru într-un chip minunat.

antologie este un proiect viguros, benefic pentru noi 

-autorilor! 
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Gabriela Ana BALAN – Bârlad

MOMENTUL DE EMINESCU 
EREN 

 
Încã din primii ani 

eminescian începe de la analiza sentimentului 
patriotic în poezia ,,Ce-

important al romantismului în artã. Ca ideologie, 

zid din ,,Scrisoarea a treia".
Considerat deseori prea preocupat de ideea 

în manual, cu mai bine de douã decenii în urmã, 

,
Eminescu este recunoscut azi ca un veritabil 

,,Românul absolut". Dilemele se risipesc prin 

O analizã hermeneuticã, realizatã pe 

temelor abordate, decodificã moduri de 

-romantic 
eminescian. Prin expunerea astfel a scriiturii pânã 
la sensul genuin al cuvântului, se realizeazã 

sublime pe care, într- -
modernidmului, poate numai Nichita Stãnescu a 

epocii. Sã amintim nuvela ,Sãrmanul Dionis" 
unde, prin avatarurile personajului Dan/ Dionis, 

ca scriitor, spr

spune prin glasul personajului Ruben. Toate 
iate în 

„Dumnezeul geniului m-a smuls din popor 
cum smulge un nor de aur din marea de amar".

universul cu puterea gândului neînfricat înspre 

primim lumina în gânduri, în vise, în suflet. Nu 
cred cã vreo minte sãnãtoasã va mai face azi vreo 
trimitere de la povestea vreunei chiuvete 

perdea, înspre Luceafãrul eminescian. 
d prin truda 

lor de Eminescu în perioada de gazetar la 

asasinat politic din cauza convingerilor sale. 

pledoariei pentru nemurirea poetului, pentru 

Altminteri am atinge din nou limite ridicole, 

-ar desprinde 
-a descoperit 

poetului nepereche este de fapt o constru



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 59 

 

eminescian se pierde adeseori în cotidian, în 

de taxe, de instrumente birocratice amorfe care 

tocmai asu

eminescian, va r
monumentalului zidirii cuvântului literaturii sud-
americane, fãrã a fi capabil sã punã pe soclu 

vers de splendoarea acestui ,,Nu credeam sã-
-

c. 

car -i

-
Frumos–din-

fim sclavi acestei idei, î

-

vând bine, despre aventuri e

-ne, 

aripei sale de înger, câte ferestre ne-ar fi fost 
-a deschis 

“întru”, cum spunea Noica, poezia lumii!

James TISSOT (1836 – 1902) – Orfana (1879) 
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Mihai APOSTU – Vaslui

ANA S- NTRE COPER ILE UNEI C R I  
 N TIMP 

 
-o

-

m

aflate în mâinile noastre) este titlul. Un titlu bine 

-semitica din nordul 

animalelor din continentul african. 

fesionist. Având 

care ne vom înfrupta din firimiturile sufletului poetic.

vers care precede versul clasic. Sufletul meu este 

clasic dar versul autoarei m-a atras de la primul 

Pe mine ca cititor m-
vor citi cu ochii leului berber vor descoperi 
sensibilita

-

sunt presate toamna pentru nemurire.
De fapt ochiul leului berber

este un simbol al ochiului din interiorul nostru, un 

,

face din Gabriela un bun comunicator 
cu viitorii cititori prezentându-le în 

lume, despre sentimente, despre 
-am 

stare a 

evolutiei!), m-am oprit la 

m-a cucerit. (L-am intrebat pe tata pg. 25)
   

(m-
ludicul are locul bine conturat în poemul Alice (pg. 
35) sau în De-a poezicerea (pg. 42)

-o dupa un 

toate 
-

sufletului... berber!
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Cornel GALBEN –

 
 

Nu mai trebuie s-

repede.

-a

-au izgonit pe 

i a 
-

rmonilor de 

sisteme biologice ale organismului uman din 

exacerb
Alzheimer, diabetul, obezitatea, hipertensiunea 

-a ajuns ca unul din trei 
-

obsesiv compulsiv, anorexie, bulimie), ale somnului 
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urt, 

Întrebarea pe care ne-

con -
într-un 

Formula As, nota: 
„Reconsiderându-

cu cei din jur, mai 

-

decisiv spre ceva fundamental, ce fiecare dintre noi 
–

sigu-

Mariana 
Velisar-Codrescu

-
refugiindu-

culturale

masa de scris, cinstind astfel memoria Poetului 

A început, în 2014, cu 
, a continuat cu 

- Dumitrache Velisar 
(2015), Turnul lui Joyce (2016), Meandre ale 

rânilor

din stricta realitate.“, s-
-

dat
care le include în sumar, ne propune un univers 

prozatoarea se apropie c

-o

atunci când vine vorba de vot.

tot 
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COMENTARII POLITICE
Alexandru IONESCU –

Laureat al Premiului Academiei Române

SCRISORI PERSANE. 
V.  

                                                                                              

Când vei primi aceste rânduri, cu voia 

vii pentru a petrece – sper! – mu
De multe ori,

dezagreabile pentru gazdele mele; acum, în avionul 
,

care- -

- -am 
scr

, de mass-

plac se aduc în prim plan, ceea ce ar fi putut fi, 
Fauna de la 

perversiunile secolelor, are artiste de promovat 
i lor, promotori 

care acestea se întrec pentru a 

talentul, buna-
dintre

într-un post mar

depravarea în care s-

…  Femeile nu sunt oameni? Eu cred 
Drepturile omului… întrebarea se 

drepturile femeii? 
– de ce! Totul face parte din politica 

multe drepturi super-
-

ce-
de-aproape drepturile, ipocrizia lor te va îngrozi…  

regele 

-
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putea, apoi, omogeniza masele la 

– în mod confuz – ca 

auzi, multiculturale

im-
-

.) Eu am aflat de cazul unei 

-a

fel, cu ochii liberi. La Campionatul Mondial de 
fotbal s- Semifinala 

(titlul este din z

-

comune, istorie, religii, 
sans 

coulotte-ii parisieni 

-

un 

-a spus Papa de la Roma! Am 

datei de 22 august – din zi
-

n-
ceruri.

-ul lor 
. Nu 

Rusia, pe vremea când avea un imperiu mai mare ca 
-

-

cu porturi, ob
– mai ales – infernuri cât mai groaznice,  

de corectat caractere!

emisiuni de decriptare

-zisa noua vorbire a 
-am mai vorbit. 

Este o deformare a rolului de comunicare a
-l are limba: se încearc

valorile occidentului -a dus 
s-

mediei, în general, pentru a manevra în favoarea lor 

-i servesc pe 
-

-o,

Lucrul

… sunt 

l

de prim-
), nici în ce 

al primului 
-

de pe Terra! Cât 
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(aceastea devenite, uneori, ereditare!). Sunt 
–

-

nu prea… .  S-
-a dreptul criminale. 

-
Ghadaffi sau Maduro, în dreptate pe Dada Amin. Se 

-i
-

- este doar o 

schizofrenici! Când, înainte de alegeri, la Bruxelles 
se spunea 

Joace
-vei chipu-i

compact de) infractori în fruntea statului

. Deviza lor este 

-i pro
-verbale  (nimeni 

- -

Oameni pli

slujindu-
complicii de furt… I-

-

Terim, 

-i
numele binecuvânat.

Karim (- rul din cer, în clipa asta).
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COMENTARII POLITICE
– Geneva

PERICOLELE ETNIILOR, LIGIILOR 
  

 
Enorma imi-

e pe care 
or

Uniunii Europene o 
-

acestor pericole.

-
peni au declarat, 

-50 
de ani musulmanii 
din Europa vor 

deveni majorit

greu de negat c

dhimitudine.
Un dhimmi, cuvânt arab, este un termen 

ocuitor nemusulman, 
locuind într-un Stat musulman, legat de acesta 
printr-
Starea de dhimmitudine a codifiat timp de multe 

dhimmi

-

lor. 

-

n Anglia. 
În ora ul englez Savile Town (care nu este o 

ginari din 

o vorbesc foarte prost.

Europa. În Londra au fost închise 500 de Biserici 

studiu de la Universitatea Swansee, despre 

mondiale care retranscriu cel mai bine în legile lor 
valorile Coranului. În revista Daily Mail, s-
Mahomed, cu toate ortografiile utilizate, este 

dar ocu

multe cazuri. În 

-a desfigurat iubitul 
român, pe Daniel Rotaru, de 31 de ani, cu acid 

-a pierdut 
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vederea. Desfigurarea cu acid este un act terorist, dar 

În

numite no-go-zones

copiilor britanici de gangurile islamice. Dramele cele 

Express în 2014). Violurile colective de la 

Yorkshire de Sud, din 

ilor din istoria 

-estul Angliei, cu 255.000 

2010

Internet . În Marea Britanie, de 
a

cruciadelor” a lansat o campanie pentru 
–

ce ei numesc Londonistan – în state islamice 
emirate islamice

gilor britanice. Acest „Proiect al 

Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, 
Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield,
Waltham Forest în nord-
Hamlets în est, ca teritorii pe c
întregime legii islamice Sharia. 

Daily Mail, o revist

Alfred 
Harmsworth
vândute azi, (prima fiind alta, The Sun), au publicat 
aceste detalii privind musulmanizarea Angliei. În 
mod politic, ideile sale editoriale sunt conservatoare 

englezi de origine sud-
-un pericol 

te

cea din Olanda, de patru ori mai mare decît cea din 
cea din 

hic 

aici 

europene, pentru a aduce represiuni pentru ca 

avantaje ale traiului. 
În anul 2015, Angela Merkel, cancelarul 

ca

Hamburg, a tr -
-

În Germania, Bernhardt Witthaut, comisar de 
Der Westen”

interzise în numeroase ora
-a întrebat pe Bernhardt 

Witthaut: 
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nu mai poate asigura securitatea?” Domnul 

t deplasa în echipe 

Germanilor, n-au î

frecventeze prostituatele.

imi
violurilor femeilor din Europa, 46 de violuri 

nu sunt decât 26 de victime ale violurilor din 100.000 
de locuitori. "

-abia au 

jurnalul-ro).

autoritatea 

nemusulmani”.

respectate. Autorul acestei idei este Samuel Piscina, 
om politic italian din Milano. 

În mai t
2017, a purtat controversele legate de Islam. 
Majoritatea acestor conflicte au fost comise de elitele 

care s-
e

fost renumite. La Amsterdam a fost numit Parada 
Iernii, la Bruxelles , la Munchen 

, pentru a le da o toleran

alte cereri islamice pentru
e care sunt împotriva 

-

politicieni. Ministrul luxemburghez de Externe, Jean 
Asselborn UE trebuie sa actioneze 
asupra "tumorii valorilor" din Ungaria. El a propus 

Uniunea 

entru asta a fost ales Viktor 
Orban, Primul ministru al Ungarie în partidul Fidesz-
MPZ -

acord.

Rioufol, editorialist la Le Figaro, a scris o carte 
num . Va fi poate salvarea 
Europei de Islamism. 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 69 

 

RIDENTEM DICERE VERUM!
–

FONFLEURI 1 
 

-

În vino v

O vreme facem ménage à trois, apoi manger dans trois.
Dilema sepiei: sunt culoare sau cefalopod?
Punctul de vedere al lunetistului era o linie de ochire.

-
Fiind scos din pepeni avea diabet zaharat.

-un cerc vicios.

„Beat ca un porc”! Câ

Fiind dus cu sorcova, plecase cu pluta.

M-

ime.

- -
învins, mai mereu!

au picioare lungi.
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RIDENTEM DICERE VERUM!

SONET COCHET 
Un sonet
E un zbor,
În decor
Pur, cochet…

Menuet
De umor

Desuet

E-un cadou
De estet
Cu comori;

Un buchet
Fin de flori
De stil… ou!
Eugen DEUTSCH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIUNILOR ELECTORALE CU 
MAI MULTE PARTIDE

-
,,Unde-
Unde- ...

REMANIERE 

-
Vor schimba, de ma
În Guvern... un om de paie

EUROPA-
Azi Europa, nu-
Nu-

-

EMINESCU DESPRE POEZIA 

,,A scrie versuri e u
A spus-

-

Mihai HAIVAS 

Cu- -

- -

Din câte vite-au fost în sat, 

-au mai salvat
-o duc chiar bine- .

-
-i ia-

-i ia dracu!

-
Primindu-

-

GÂND DE EUROPARLAMENTAR 

-n cap îi puse Domnul:
Ca europarlamentar,

Gheorghe 

VINUL DE PIETROASELE 

S-afirm, peremptoriu, cu creier lucid,

Tot aurul gotic în aur lichid.
Constantin -TATAIA

rutin

Ce tip de oase le revin:

BOBOC-

VECTOR LA 180 DE GRADE

Pe-
Dar în sensuri diferite.

Val ANDREESCU
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RIDENTEM DICERE VERUM!
 

 

A-nceput de-
Câte un salariat

at 
-

E-

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

A primit ce i s-a dat,
Când pe acte-

„Controlat”.

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

Arestat.

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

Spune el.

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

-l credem, de se poate
Pe cuvânt!

Vasile LARCO

STROFE CU SUSPENSIE
Analizând concret,cu ochiul critic,

-n Parlament sunt nule,
- -politic

Probleme în SUSPENSIE-s destule.

Iar presa ,care-
-

-

Chiar atmosfera -
Un buletin cu analize clare -

Iar când edilii s
Pavajul urbei, tributari rutinii,

- rlamentari!
Vasile VAJOGA

Hapsân
Un sân;
Sunt mut…
Pierdut
În fân

De lut…

-s viu:
Suspin,

-ncing,
Revin…

-nving!!! 
Eugen DEUTSCH

UNUIA
- rama

Într- Meditam printre butoaie:
Cum de- Vinu-i vin, dar cu pastrama

-o chiar de oaie !

PARADOX FEMININ TOAMNA
E-

meii:

JEAN BUHMAN
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LUNA DE MIERE
E „teatru liric” pe la noi,

Ce-
Iar semnatarii iau contact… În care unul din „eroi”

La timp ar tre

LA MEDICUL ORL-IST 

-atent în gât

Aurel BAICAN

RIDENTEM DICERE VERUM!

SONETUL RAFINATULUI GUST...

-
Pe care- -

Ce-a ros doi ani într- pesmetul
– –

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

Mi-a zis: - Ce vrei? 
ne cu sonete,

Eugen DEUTSCH

Sunt trubadur din vremi medievale
Mânat la drum de-

-
Pe care soarta mi- -n cale!

N- n-
-n mahalale,

-
-ntr-

-
-

-

-o
-

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

De când bravi s-au instalat
Copie acel apus:                                        

efi pe cine-au vrut au pus
Nimeni nu i-a deranjat.

-au impus,

De când bravi s-au instalat
Copie acel apus…

Mâna- -au dat

Ce-
De când bravi s-au instalat.

Vasile LARCO

ai moi.
Ion BOLOCAN



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 73 

 

RONDELUL ZORILOR DE ZI
Natura-

-
Alene-

-

„Natura-
- !”

-

Amalia CRUSOS

NEDREPTATE 

Ce se spune, nu-i cinstit:

.
Georgeta PAULA DIMITRIU

S-a remarcat, nimic de zis,
Ca excelent expert în vinuri,
De asta- -n scris.

Constantin - TATAIA

RIDENTEM DICERE VERUM!

RONDELUL  IUBIRII  PLATONICE
Iubita mea din os domnesc
Mi-
Din asta mi-
În ori -

-

Iubita mea din os domnesc
Mi-

-
-

- -
sc,

Iubita mea din os domnesc.

Destinul, chiar de-
Dar bine- -

-
-

-

Meschinele orgolii de-

-or duce zilele amare.

ate.
Sorin COTLARCIUC

-i ne-ndoios...

Ioan HOD

„ -AR CURGE VIN”

-al ei destin,
C- -n Euxin
Umb

Jean BUHMAN
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UNUI EPIGRAMIST DE SUCCES

-a urcat Olimpul ,

Urcat-a-

Dar mai este, din vechime,

CONSE
-n toi,

Peste

Chiar de strângem iar cureaua!
Ioan MAFTEI-B

RIDENTEM DICERE VERUM!
  

 

Falsul în modestie n

Numai tâmpenia poate birui prostia.
Nu fii prea amabil. Vei fi în mod sigur suspectat.

-
Stil de lucru: sinceritate bine calculata.

Fiecare mojic are corespondentul lui feminin.

importanta.
Nu- Tocmai acum ii merge bine lui Cutare.

Nu-

Dorel SCHOR

ARTA ABSURDULUI

Arde prin metafora-

Atacând c-

-

Arde prin metafora-

Admirând o minusc
-

-

Eugen DEUTSCH

- -
el, e totul kitch.

-i ultra-eficace,
-n jur n-ar fi decât pitici,

-i sunt complici ,
Cu vrerile-i prea maniace

Cra
Eugen DEUTSCH
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RIDENTEM DICERE VERUM!

 
 

Presa cam în tot ce face,

-
Public, deci, nu se mai face
Ce crezi tu c-ar trebui,
Ci mai mult ceea ce place.

Deci, la vreo emisiune,
Sau articol, în ziare,

Are, n-

-

Chiar de-s nonva
- -ncline,

Nu- -
Face rating, deci e bine!

Cu succes de-
Mai mereu pe-un fitecine,

Face rating, deci e bine!

-

dalul ce-
Face rating, deci e bine!

Cu nimic n- -

Face rating, deci e bine!

Face rating, deci e bine!

În dezbateri importante,
De-
Abordând idei „frapante” …
Face rating, deci e bine!

N-

Face rating, deci e bine!

Fac spectacol cu destine,
Chiar de-i împotriva firii,
Face rating, deci e bine!

-i de suspine!

Face rating, deci e bine!
Ne-
Mai presus decât oricine;

Face rating, deci e bine!

Face rating, deci e bine!

La concluzia ce spune:
„Face rating, deci e bine!”
O-ntrebare se impune:
Face bine, pentru cine?

-n fine, 
S-
Face rating, este bine?!

Boala asta-

-
Doar prin rating, conduci totul!

Când emisiunea care
N-are „rating”, e-

la TV, ’n ziare,
-ar prezenta,

Dintre noi, chiar fiecare
Între timp s-

-i mai greu la început,

Nu-

E nevoie, ca atare,

Pe-ndelete, cu r
-

Dar cu-asemenea proiect,

Pentru cei ce, indirect, 

La TV sau în ziare
Vezi articole, programe, 
Doar cu-

Pentru-a-

Ce vedem, sau ce citim,
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LUI BECALI
Pentru popor, e-un accident,
Dar el e fericit pe veci,
Ajuns acum, în parlament,
Are -o de... berbeci.

OLIMPICILOR ROMÂNI
Când plecat, viteji, cu

curgeau
Dar cu mâna
Le- adus, pe ele... înapoi.

FENOMEN BIZAR
Trântori noi vin în
Regulile vechi se rup,
În loc fie
Sunt, mai în stup.

UNDE-I UNUL...
de poveste

Tot românu-i enervat,
-n timp cu puterea

pofta de...mâncat.
Constantin PROFIR

Nu ce-

Sau dezbateri de idei,

oi lei. 

Glume proaste, sex, spectacol,

De problemele majore.

N-au haz intelectualii!

Atmosfera-
Le merg toate ca pe
N-

Astfel, promovând nimicul,
Peste tot, jur împrejur,

Ei, cu traiul de huzur.

Cum nicicând nu s-

Doar prin „rating” s-a putut!

Având bani, putere mare,
Vrem s- - -
Televiziuni, ziare,

os!
-o spurce

Cu-

-
Despre „rating”, doar de bine

Gheorghe B

 UNUI CONTESTATAR

La noi, cum viitoru-i pesimist,

EPIGONII

N- logice…
- -au nici minte.

XXXL-

-n gura mare:
Lene-avem, n-avem mâncare!

Sorin COTLARCIUC
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Ioan TODERA CU

RIDENTEM DICERE VERUM!

RONDELUL  ÎNCREDERII
Eu n-

Eu n-

-o genune,

Eu n-
Sorin COTLARCIUC

Cu- -i cunos
Ne-
S-
Întocmai ca un vin de soi.
Constantin -TATAIA

Sunt Doamne-

Mihai BATOG-BU
 

De-

-

Constantin PROFIR 

UNUI POLITICIAN
Tu vrei mereu s-ajungi mai sus,
Nu-
Urci treptele, nimic de spus...

Georgeta PAULA DIMITRIU

Când dau pensia pe-
Pentru-

Nicolae STANCU

LINIA DE CREDIT
Pentru-
Tagmei care-
Se impune-

.
Mihai STANCU

Butoaie-

ni,

-nsingurare,

-ntristare?

Puteri atât de mari c-am fi în stare

Gheorghe BÂLICI
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RIDENTEM DICERE VERUM!

BOLTA RECE REDIVIVA
Stihuri vechi, cioplite-n piatra
Amintirilor ce-nvii

-mbii.

-
Umbre noi de boltagii.

Sus la mese de nuiele
Stau pe prispa cu umbrar

Beau de sting suc de surcele

Jean BUHMAN

Când îl s -
Iar de- -n van;
Prin asta dânsul nu ascunde

SFAT SPORTIVILOR

Acei ce vor medalia de aur

-antreneze cum se cade!
Georgeta PAULA DIMITRIU

N-
Ambele profesiuni

Sorin COTLARCIUC

CONCLUZIE
Subit cuprins de stomacale crize
Conchi
„Cred c-

Vasile VAJOGA

E „teatru liric” pe la noi,

În care unul din „eroi”
.

SOACRA

C-un protocol aparte:

Aurel BAICAN

APRIL
Sclipiri,
Culori,
Cocori,
Plutiri,

Iubiri,
Fiori

Roiri;

April…

Copil,

Ce-i chiar
Un star!
Eugen DEUTSCH

Prinse fetele de-un dor

- -un viitor…

BOBOC

-
-a-

-n doi

El e-un familist de soi,
Ea, un soi de

Ioan MAFTEI
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RIDENTEM DICERE VERUM!

-ntunecos
-a scos,

Guvernul, pentru consolare,
Le- -o lumânare!

-atât de mult venin,

Iar cobra de- -

Amalia CRUSOS

PROMISIUNI
Guvernan

- !

FEMEILE LA VÂRSTA A TREIA

Toate vor s-arate bine,

Ecaterina SOFRONE

De-ar pune cineva curând

Cred c-ar muri, în primul rând,

Camelia NISTOR

Doar, în câteva minute,
La ce-
Iar atuncea când te minte,

UNUI PRIETEN
Amice, laude- uc
C-ai fost

-ai pus nevasta sub papuc

Aurel BAICAN

Nu-
-

-
i- -un mult prea-nalt pisc.

- -astfel România
-nalt grad de risc.

Apoi cu belciugul ce-l are în nas,

Strigându- -mpinge-n Infern:
Doar el l-
Pe omul politic,corupt mitoman.

Acordul, zis ,

-a voastre bunuri
Nu este-un document brutal!

Cu-

-n mod accidental,

- -dejunuri
tiind c-

Mihai HAIVAS
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RIDENTEM DICERE VERUM!

LACRIMI = r.
PAT CONJUGAL =

DENTIST = Serviciul funerar care, pentru u
(Sfântul scaun)

(Muzeul Antipa)
Oaia este un simbol de bun gust. (Shaormeria Dristor)

(Hertz)
Într- (Picasso)

(Ion Barbu)
Und
N- (Mihai Viteazul)

(O dansatoare de strip-tease)
Aurul se extrage mai mult din sol.  

- (Shakira Chiralina)
Mi- -am descheiat. (Bill Clinton)

(

Mihai 

VITA BREVIS
-

Implor  cu’o  tângu
-aromi de poezii -mi croiesc un alb vis de-

i prin crâmpeie albe de soare,nemurirea.

O, cum s
Ce mult se zbate- Mi-

-
În 

Violanda BRATU
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RIDENTEM DICERE VERUM!

UNDE-MI ESTE MAI BINE
-

-

AFACEREA UNEI DANSATOARE DE CLUB
-

-
Iar clipind timid, te scoate-

- vai de tine!

-

De-atunci 
Din ce- -un comunicat.

MUZEI MELE

Plimbându-se pe-alei în parc,
-i scriu o poezie,

Cu vânatul nu te joci

- -o provoci

CONSTATARE
Acest volum e cât un bolovan

C-

UN SFAT DE URMAT
Uneori, s-o faci pe prostul
E-un fapt mai delicat
Ce- -

Elena MÂNDRU

De-
-

-

E
-n zori

Ea-ntrecându-l, trage-un somn.

Eu visând, trecu-

OCTOGENAR OFENSAT
Întrebat cu tâlc de-

TROFEU DIN GALANTAR
Întreaga zi ei au vânat

-au obosit într-un târziu,
-au delectat

Doar cu salamul de Sibiu.

Tot pândind

-
Dumitru IVAS

-
chi!

De Judecata de Apoi, probabil
-ncape îndoiala,

-n prealabil, 
Vor merge-

Mihai CABA

VECIN

Când din beci scoteam molanul,

TOAMNA
Toamna când recolta-i mare,

-
Vasile 

 

-n mod frecvent

atament,
Ea proceduri cu … “cine poate”! 

Liviu KAITER
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RIDENTEM DICERE VERUM!

Noi mereu am strâns cureaua
-au strâns avere.

PUT

-un miracol se petrece:
-nchin,

-mea e rece!

El calul, de nebu
mat,

dama nu-l prindea
Cu o , chiar, în pat.

'' Fulgerat" fiind pe drum

A- -acum
-

UNUI FOTBALIST CHEFLIU
S-

-

Nu la fotbal, ci la fete.

NICIE DE OCHII  LUMII

-
-i fidel.

SERVILISM
-a respectat

-aplece.

-n dormitor

MENIUL ÎNSURATULUI
Masa- -
Cu meniuri felurite,
Ca-n orice împrejurare

-nghite.

Chiar de-i spune c-o iu
-i meseria

IDILA DINTRE UN 

Precum
Ea e la studiu-n în anul doi,
Iar el, cu vârsta într-a treia.

POLITICIENII GURMANZI
e,

Au ei desigur un temei
-ajung la masa mare

Angela PISTOL

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-
Poposind pe mândru plai,

Zise fetei: ce mai stai?

UNELE VEDETE DIN SHOWBIZ
Divele muncesc nu stau,

iar toate au

Sunt lacomi, nu-i nimic de spus,
-au miros”,

UN PROTEJAT AL PRIMARULUI
-mi pare,
e mare;

E ascuns cu tainic har
La primar în buzunar!

Vasile  
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„Rece”

Când colo-n –
-n , mereu sonetul cânt

Mihai CABA

RIDENTEM DICERE VERUM!

FABULA FIGURILOR DE STIL

-
- Auzi, tu, ce zici de asta?

-a lovit 
-

-
-

-
-o poveste.

-

-

Te pun unii pe hârtie,

Dar mi-
-nec în marea

De poeme de doi bani,

Do

Tac alte figuri de stil,

Care n-au niciun habar
De ce-
Ce impune prozodia,

De talente-nchipuite.
Carmen Anto

 

Codrii ne-

beregata!

-o fac pe propriile speze,
Cerând, la noi,

N-

AVANTAJE MATERIALE

-n cataloage

AGRESIUNILE SEXUALE

-abia de prididesc
-i ierte, evident pe agresori

SUPERIOR

- se spune de bon-ton -
Un virus ce-

Mihai STANCU

VISE
Stau comod la pensiune,
Cu bucate, vin Cotnari,
Cu femei, ...n-am tensiune,...
...Vise de pensionari!

UNEI FRUMOASE DOAMNE
-

Fiin

Liviu KAITER
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PE CULMILE IRONIEI
e întreci cu gluma.

-
Culmea privirii: 

-

ilnic.

-

Culme -

Alexandra MIHALACHE

PETRECERE CU SCRIITORI
La pensiunea dintre vile,
Se tot petrece de trei zile,

Dar nu-s produse literare.

VREMEA DRAGOSTEI
-amor,

În jur roiesc doar amazoane,

AMINTIRE

- -am iubit,
Acuma uit de ce-am venit,

RIDENTEM DICERE VERUM!
MORALA NU O MAI SPUN,

Când îmi plec fruntea smerit
În altar de vers iubit.

Carmen Antoaneta MARCEAN

UN MELANCOILC LA MARE
-o ter -n zare,

Cu gândul dus, într-
-la apus de soare,

Sunt o familie model,
Ce- -

STUDENT
Cum Arhimede-a cercetat sub soare,

-un coleg la mare,

Liviu KAITER
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RIDENTEM DICERE VERUM!

AFORISME CU UMOR

Ad -

Soacra se îndulcise, dar lui tot îi veni acru.
Nici pentru matematici nu-

-
o face de oaie.

- -

N

Alexandra MIHALACHE

 
TRATAMENT PENTRU VIRILITATE

Veneam, spunea c -
Fiind ca Hercule de gol...
Dar... cam pipernicit în pat!

Locu-i binecuvântat,
-am mutat,

Cu agheasma l-
-am... aghesmuit.

 
 
 
 
 
 

NEDUMERIRE
La vorba veche din popor:
,,C-o moarte omul e dator”,

-o întrebare-
De ce n-

-

Îl cred, eu vorba n- -o întorc,

DIN  STATISTICI 
( consumurile în România)

Traduce o r

Pariu cu umbra lui a pus
-

Dar vai! Când soarele-a apus,
Aceasta-

În lupta pentr-

trai de câine,

-o moale cu perdaful,

-alege praful!

UNUI  TURMENTAT                  
Când bea vin, coniac, lichior

-are mers împleticit,
-i pilit,

-i… „din topor”.
Vasile  LARCO
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P
Dumitru V. MARIN – Vaslui

A PE FLORI D  
 

II-   
 

*
*           *

dintr- -
a slovelor.

-
sigur n- - parte. Am 

-
nimic, aproape nu pot face nimic, nu mai sunt 

- ipe 

atâtea zile într-
-am 

reîntors de c
-

un dosar într-un raft la care te-ai uitat cu 

tine, bine faci. Te-ar mai interesa ce e cu mine?
-

-

-
- - -a

-
-i dau 

întrebat- -
-

iar în cazul meu ai prins în pioneze unul dintre cele 
-1 vezi 

-

-

terial 

-

- înregistrat, consemnat 
-

-

-o
zbatere, imposibil s-

-am spus, EL # EU care a 

tale. 
ce în ce mai imperfect. Un EL care crezând în 

-a crezut de 
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decizia de a-l

înainte.

-
le-ai scos diamantifere dintr-

-

-
idealurile încetul cu încetul. Tot atât de probabil e 

-
d

-
-mi

ajunge atât de 

Te-ai putea întreba ce-s alea în cazul meu; 
-

punct de 

le 

simultan 
mai auzise conce

-un efort prelungit de a-i

-o smulg din 

Dar cum? Sau, poate s-au reunit 
-

-

nou ca într-un fel de extaz cu 
cu 

- ghiurile la 

dureroase care-i asaltau cordul. Strânse din nou 
-un efort de a se aduna, de a 

-

tulburare în urma câtorva pahare, devenea mai 

: participa cu 

familiei Andronache la care se afla, povesti cu 

-mi o 

cum ai petrecut ziua de 5, cine te- de 

abandonezi...” Folosea impropriu cuvântul ultim 
-i

pierzând fata. 

rece peste 

-
-l

-
-

nu observa lumea, nu-l interesa nimic. Se îndrepta 
spre birou într-

tunci Elena îl 
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-se spre el. Surprins el 

dinspre dreapta iar din stânga o alta cu ochii mari 

cu spatele gândi 

-o obliga 
- -a bucurat ca un copil dar 

cu inima grea n-
-a expl

pe care a citit-o exact cum îl reprezenta, ea a 

–

Mon

-i mângâie 
mâinile cu degetele lungi, nu prea delicate, cu 

- -
-

intrarea din cortul sultanului.
Îi vorbi o 

-
-

-
nu se decidea.

– -mi comunici, hai, spune!

– N-am nimic.

-
-i ceru înnecat, duios:

– -

–

dintr-
– Elena, te rog ca pe sufletul meu, te implor 

-

-ar fi 
fost potolit. Era într-
n- -

-
-i crape ven

-

–
-

salvezi?!!

-o fi fost în 
sufletul ei?

-
-

scândurii de pat de 
-se, Teo îi închise ferm 

cartea pe care o puse la loc, îi mângâie haina la 

din nou înfiorându-
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–

– N-

-

-

ochii, tranda
- cu 

- cu zambilele, 
-o conlucrare 

misiunea spiritul
– Nu fi atât de dur cu tine.
– Nu sunt: îmi stabilesc coordonatele 

-l ascult

–

O privi abulic, apoi, brusc speriat, ca de o 
stafie.

*
*           *

teribil stres
o posibilitate de exteriorizare, când incertitudinile 

chiar aspectele cele mai clare devin neguroase, 

mâinile

-i

ot nimic!” Uita 

- e
-ar face fata în aceste clipe. Era un mod de a-

... Într-
-a rezervat roluri ne

-

fata pe el 

învinsului.

-

culturale, a fost un student bun - ales în diferite 
consilii -

-

încercat o publicisti

-a fixat definitiv în sfera 

n- -
de el zicându- „doctorand perpetuu” cu o 

l-
energie pentru rezolvarea problemelor de serviciu 

-l fixeze într-
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Într-
iubirii au trecut pe alte planuri, dar a avut norocul 

-a-vis de 
-

care s-au ales foarte buni.

-9 a

intrat într-un joc perpetuu în care problema 

-
-

-au scos încet-încet din marele 
-a

-a ivit un s

-o

credea în sfera purificatoare în care s-a refugiat, 

problemele serviciului etc.

la vremea lor, 

-
acolo destul dar pasiunea pentru Elena oricum 

contr

... „ - -
mine”.

-i arate trezirea. 
F

ochii devin inexpresivi aici se vede femeia de 

dublu sens nu mai trebuie amânat. Se simte luat de 
frisoane dar mai ales într-un mediu ireal, creat de o 

-
recunoscuse franc:

– -le inginer la ora 

extrem de ate

-

vine cinev

– -

– -
(urmau platitudini).

– M-
plus...

-
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-i

corpului, cu greutatea de pe un picior pe altul, 

–
aceea?

–
–

-

-ar fi observat nimic Teo o 
pr

-
dintre cei doi.

–
-

orice m -

terfelea astfel, pentru un om-promisiune la început 

-

celuilalt c-

povestea din romanele lui Camil Petrescu, fiecare 

-l
- n

se continua: „cum de alegi totdeauna oameni 

-

*
*           *

...GOL. GOL IMENS, imposibil de 
acoperit cu toate eforturile extraordinare din timpul 

-o durere 

-
-

de o „eliberare” pe care nici nu-
propunea s-

-
s- -

-a

-a promis precipitat.
De fapt l- 11:00 

fel ca întotdeauna  s-
-

Dar n-a vrut cu nici 

soarele se filtra printre ramurile copacilor tot mai 
golite de frunze într-

- -i
uzat când 

-
ea cu glasul gros.

VA URMA



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 92 

 

P
Cosmin PREDA – Vaslui

 
(III) 

 
***

-
de- motul elicopterului care a adus 

manifeste în tot cursul zilei. Au coborât la micul 

ul din 
-a zis zâmbind: 
–

inerii s-au retras în 

au fost 

Te
– Succes! i- -

-a

discutau despre desenele lui. 
–

-a zis Silvan 

–

fi verdictul.
– Nu-

-a început munca pentru 

-l petrecea 

vineri, când proiectul lui Gilbert era într-
-

-a instalat din nou în 
montan. 

– -
-

.
– Într- -

- spun ceva: 

-una din halele dintre 

– Crezi ca n-a fost testat îndeajuns de cei 
care l-au inventat? 

–

amortizeze, dar n-
scut mâine cu domnul 

Silvan... 
– -l mai 

– Bine, vom vedea cum facem. 
***
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diverse f
Lucrul acesta i-

lui prevedea construirea unor turnuri cu 
ascensoare, mai înalte decât castelele. La ultimul 
etaj al turnurilo

felul în care erau imbinate elementele prefabricate, 

-un anumit domeni

s-

– Aoleeeeeuuuu! a exclamat cu glas tare.
L-a sunat repede pe Silvan Io
–

materialul? i-a zis acesta, bine dispus. 
– V

udinea la care 
materialul a cedat. A repetat testul sub privirile 

– natural astfel 

– În timpul cutremurelor mai lungi, da. 

mec
aceasta s

îngrijorat. S-
–

dup
– Injectarea unui material elastic la 

au inventat ma
– ile mele, nu mai 

conchis: 
– i, vom discuta ce se 

r aici! 

-a oprit, 
cutremurat de un gând... 

–
Panfilie? 

imediat despre ce este 

–

***

filie. Plecarea era 

din pricina drumului ori a modului în care era 
-

– Avem cutremur!
ierului.

S-

-a potolit, cei trei s-au ridicat 
având 

el ve
- -a

-
capul dintr-o parte în alta... Cei trei au încremenit 
pe 

pe gât cu mâna dreapt -
–

- -
-i nim

Ursul s- -a culcat blând la 
-

-i vorbea:
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–
e. Du-

-
du-te, Martine! 

Ursul s- -
- -a întâmpinat cu 

bucurie pe musafiri. 
–

bine
mine. 

–
– Acolo, pe vârf, cum or fi stând lucrurile? 

–

eful pazei. A 

-au adunat în 

- at! 
–

gardienilor. 

– -
vehiculele, poa

Apoi s-a în
– S-a terminat! Oa

-au 

S-
– Noi vom pleca, nu mai avem de ce urca, a 

–
înt

Cineva l- -a dat 

-

van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Paul Rubens -
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ISTORIE
-GRAMATICU – Bârlad

 

– TRIANONUL 
II 
 

mai largi de politicieni români, din jurul regelui 
Carol al II- ere de Germania 

1.

trimis la Berlin, la începutul lunii noiembrie 1938, 
pentru  a sonda opinia cercurilor diplomati

-a
-

2. A 
urmat un turneu al regelui Carol al II-lea prin 
statele occidentale: Londra (15-18 noiembrie), 
Bruxelles (19 noiembrie), Paris (20-21 noiembrie), 

pentru a respinge presiunile germane, dar a primit 
doar promisiuni evazive3

loc o întrevedere între Carol al II-

-ului nu a 

                                                           
1 Vezi Viorica Moisuc, 

perioada 
martie 1938-mai 1940 971, 
p.45-105.
2 Akten zur deutschen auswürtigen Politik (1918-1945), seria 
D, Bd. V/2, Baden-Baden, 1950 (ADAP), p.262-264,  doc. 
231.
3

ea de la München ne asvârlea, vrând nevrând în 
-lea, În Zodia Satanei. Reflexiuni 

, Editura Universitaria, 

-un asemenea 
caz”4.

Corneliu Zelea Codreanu, din ordinul primului –
cu acceptul regelui, 

altor demnitari germani cu ocazia vizitei sale, iar 
Wilhelm Fabricius, ambasadoul german la 

1939, cu 

Grigore Gafencu, ministru Afacerilor Externe, s-a

5

România”6. La întrevederea de la Berlin, din 16-19 

ambasadorilor  Erdmannsdorf 
-

Ribbentrop, reprezentantul maghiar a pus din nou 

s-ar bucura de drepturi egale”, gând
7.

poporul român  poporului cehoslovac, au dus la
                                                           
4 I. Scurtu,  Istoria  românilor în timpul celor patru regi 
(1866-1947), III, Carol al II-

5Andreas Hillgruber, Staastmänner und Diplomaten bei 
Hitler(OSH), Frankfurt am Main, 1967, p. 64.
6 ADAP, vol.5, p.318,  nota 1.
7 Ardeleanu,  area Unire 
(noiembrie 1933- septembrie 1940

1480.
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-
armatei ungare fiind mobilizate, începând cu 14 
martie 1939 spre frontiera româno- 8.
La 16 martie  1939, Ardorka Rudolf nota în 

”9. La 21 
martie 1939, guvernul român a decretat 

10.

„

„anexarea va avea loc mai curând sau mai 
târziu”11.

Interesele economice, 
care puterile occidentale le aveau în România le-au 

ambasadorului român la Londra, Viorel Tilea în 
-

Budapesta prin care avertizau  guvernul hortyst 

României. La 20 martie, s-au prezentat la 

pericolelor la care se expun într-un eventual 

-franceze României (13 aprilie 1939). 

goslav, semnarea acordului economic 
româno-german (23 martie 1939), a mai temperat 

-

Noul ministru de externe, Grigore Gafencu 

-

                                                           
8 A. Simion, Dictatul de la Viena, p. 42.
9 op.cit., p. 1482.
10 „Timpul”, 28 martie 1939.
11 A.D.A.P.,vol.5, f. 203; A.M.A.E., fond 71 Transilvania, 
vol. 39, f. 203;  A.Simion, op. cit., p. 49.

statul maghiar, care are de dezlegat atâtea 

noastre, poate fi deosebit de folositoare unei bune 
12.

Londra, cu privire la „
maghiare

politicii externe a Ungariei interbelice13. Pactul de 
neagresiune germano-sovietic sau Pactul 
Ribbentrop – Molotov (23 august 1939), care a 
uimit cabinetele occidentale, este  un exemplu 
excelent de aplicare a geopoliticii  între state a 

le. Protocoalele 

sferelor de interese  în Europa de Est.
O apropiere româno-

cabinetului de la Budapesta se alinia tot mai mult 
de cea a celui de-al treilea Reich, Germania  fiind 

propriile sale interese, mai ales economice în 
România14

Poloniei, la 1 septemb -

Transilvaniei la Ungaria,  a încercat o apropiere de 

ns a trimis o scrisoare 
lui Mussolini, la 2 septembrie 1939, solicitând 
sprijin diplomatic din partea Italiei pentru 

                                                           
12 Grigore Gafencu, 
1939, p.37.
13 

 
 

14 Ibidem, p.81.
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economice ale Ungariei”15

au contribuit la evitarea unui conflict armat cu 

Transilvania. Planurile hothiste împotriva 
României, antrenând direct sau indirect Germania, 

-

zone balcanice, de aceea, guvernul britanic a 
protestat formal la Budapesta împotriva respingerii 
pactului de neagresiune  propus de România16.

17.
La 2 sepembrie 1939, Grigore Gafencu solicita 

Bud

în centrul Europei 18.
Guvernul italian, interesat în probleme 

finalizarea negocierilor economice cu România, 

în nici un caz” România19.

Consili -lea, 
                                                           
15 V. Moisuc, op. cit., p.243.
16 A.M.A.E., fond Transilvania, vol.
convorbirilor avute în ziua de 30 august 1939 de secretarul 
general Al. Cretzianu cu R.Hoare, ministrul Marii  Britanii la 

17 „Precum  a declarat-
trecut, guvernul ungar de

-
România (ibidem). 
18 -

– a
subliniat  ministrul de externe român –

ibidem, fond. 71, Italia, vol.66, telegrama 55567, 

19

încheierea unui pact de neagresiune cu România „nu este 

Moisuc, op. cit., p. 245).

Poloniei, cercurile maghiare au calculat  

U.R.S.S. sau de criza regimului politic în România. 
Diferitele ipoteze de atac asupra României au fost 
comunicate de cabinetul de la Budapesta celui 
italian, la 30 septembrie 1939. Dezaprobarea 

, din partea 

În perioada sepetmbrie 1939 - mai 1940, 

-estul continentului, respingerea 

obiectiv 
constituirea unui „Bloc al neutrilor” în Balcani. 
Ministru de externe ungar, Csáky s-
vehement, în Parlamentul de la Budapesta, la 21 
noiembrie 193920

pretins reglementarea diferendelor  teritoriale în
-au avut 

finalitate, în urma blitzkreg-

Britanii, singura „ ” care 
cont

care se încheie la 23 mai 1940, la statutul de 

eforturi de integrare în 
„ ”. În conformitate cu 
protocoalele secrete ale Pactului Ribbentrop -

VA URMA 
 
                                                           
20 A.M.A.E., fond 71, Ungaria, vol. 88, filele 294-295; vezi 
A. Simion, op.cit.,  p. 88 - 89.
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ISTORIE 
–

AC IUNI POLITICE ROM NE TI N DIREC IA 
RII MARII UNIRI 

cu sârbii,cehii,polo

acestuia drept criteriu fundamental în statuarea 
Comitetul 

franco-român ,organizat în 1914 a depus în anii 
1917-1918 îndeosebi,o l

crescut în mod evident,fondându-

-

Rusia la Brést-Litovsk. 

atunci,la Palais Bourbon,Stephen Pichon,ministrul de 

România,care s-

manifesta deschis,putându-

din plin la acest evident succes. Un rol important în 
acest sens l- Bureau de la presse 
roumaine,unde lucrau oameni ca Mario 

     s-
au putut publica articole despre cauza României în 
ziare de larg tiraj ca : ,,Le Temps” , ,,Le Figaro” ,
,,Les Débats”, ,,Le Petit Parisien”

,La 
Transylvanie”

sale n

-au 

organizare pentru formarea unei legiuni române. 

Statului Major,car

solicitându-le concursul pentru organizarea unei 

Thomas,care a primit
Comitetul franco-

-se prin nenumarate scrisori de 
adeziune,adresate Comitetului de organizare, ca cele 
trimise de inginerul naval C. Ionescu-
sublocotenentul Grigorescu,care luptau pe frontul 

Formarea legiunii române a stârnit un mare 
-
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de România.
Printre scrisorile primite de generalul 

Iliescu,în august-
locotenentului de Méru,a lui Alfred Charles 
Lavauzélle,precum 

rândurile ei.
Sus-amintita activitate era

ntregului popor 
roman”. A urmat apoi protestul tuturor românilor 

univers -a

mânie vocea 

libre” , organ oficial al guvernului, un articol în care 

-se : ,,Germania a spoliat-o

-

-
-o de dreptul suveran 

-a manifestat indignarea scriind,fie 
Comitetului coloniei române,fie altor foruri 

ternice 
sentimente de prietenie. Guvernul francez de altfel,în 

O activitate de 

,apreciau în mod deosebit eforturile de organizare ale 
românilor. Prizonierii primeau de aceea un tratament 

organizare pe care le credeau cele mai adecvate 

Astfel, profesorul Simion 

Transylvaniae-Banato- t
-a comunicat primului 

Cittaducale au informat pe Alexandru 
Lahovary,minist -

În aceste zile, când la 24 mai se aniversa 

român la monumentul lui Victor Emanuel, 
constituindu-
Romania” . În cadrul acestui Comitet,la 30 mai 

poporului Italian pentru bravura armatei române, ca 

Într- -a constituit la 18 

nte pe 
Simion Mândrescu . Obiectivul imediat al acestui 

-un
singur corp al celor 18.000 români din Italia,urmând 

românilor prizonieri din Austro-Ungaria. În
expunerea de motive a actului constitutiv se sublinia, 

La 9 august 1918, primul-ministru Orlando a 
primit 

,,nimic 
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Concomitent,opini -

c
produsese un eveniment important favorabil luptei 

–
Ursu,stabilind astfel contacte permanente, atât cu 
C

Ambasada Statelor Unite de la Roma,de 

iredentei române în admirabila sa cooperare cu Italia 
ului 

comun”.

s-
stat european aliat,Anglia, formele de organizare au 

Londra, Societatea Anglo- vând ca 

general. 

-

de 

sprijin de la Scotus Viator (Robert Seton-Watson) un 
mare prieten al României.El a ajutat munca Ligii 
anglo-
tiraj ca ,,Times” a unor articole referitoare la 

românilor din Marea Britanie s-a
intensificat,concentrându-

Astfel, cu aju

Serviciul 

Român .Acest serviciu a fost condus de Gh. 
Derussi,fost ministru la Stockholm,care demisionase 

-
Unga

asupra membrilor congresului.Astfel, românii, 

subjugate de Austro-Ungaria, au protestat cu vigoare. 
De aceea,când la 14 ianuarie 1918, dr.C. 
Angelescu,ministrul României i-

-a asigu

din Chicago despre legitimitatea aspir

exclusiv pentru a-
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americane s-
numeroase br -

,,Roumanian Relief Commitee of America” sau ,,The 

România,acest centru al 

mitropoliei din Sibiu, 

români,s-a citit ,,Hriso

februarie,protopopul Ioan Podea a remis lui Wilson 

ianuarie /11 februarie 1

,,pacea” 

C. Angelescu i-a expus lui Robert Lansing secretarul 
Departamentului de Stat,cauzele care au provocat 

-
Statele Unite acordau României întreaga 
simpatie,asigurând-o în prezent de tot sprijinul lor 

Central patriotic româ

-au dat 

ns pentru formarea unei 

în S.U.A. vor avea o deo

române,în scopul de a lupta pentru emanciparea 
-Ungaria”.

-Vasile 

Unite-
asta,cu 

poporului american”.
-rului 

parohii,întrunite la 22 iunie/5iulie 1918,într-un 
Liga 

steagurile noastre ardelene”.În august,activitatea 

eliberarea teritoriilor subjugate de Austro-Ungaria.

-

începutul lunii octombrie 1918,s-a ajuns la o 

-se constituirea acestui consiliu, 

u intrat 

Lucaciu, Octavian Goga, dr.C. Angelescu, Jean Th. 

t -
al noului for.

extern.Guvernul Italian l-a recunoscut,angajându-se 
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-i va da întregul sprijin pentru satisfacerea 
d
român.La 29 septembrie/12 octombrie 1918,guvernul 
francez l-

int

R

cimentându-

,,poate conta pe întregul concurs al acestui 
guvern”.

Înc
-a dovedit 

utilitatea,protestând cu fermitate împotriva propunerii 

adresat o not
noul subterfugiu al dublei monarhii care,conducându-

nic de guvernare “.

de a-

Note:
1.

2. ,,America” (Cleveland),an XII,nr.56,din 15 
iulie 1917

3. ,,America”,nr.52,din 1 iulie 1917. ,,În 

-scria ziarul-

,,Libertatea”,nr.1 , din 2 august 1917; ,,America”, 

,,Transilvania” ,din 30 august 1917; ,,Tribuna”, din 

1917.
4. V.Stoica, ,,În America pentru cauza 

articolul,,Unirea elementului românesc din Statele 

1918) .
5. ,,Libertatea”,nr.5,din 30 august 1917. Vezi 

6. ,,Transilvania”(Youngstown),nr.3, din 5
septembrie 1917.

7. ,,America”,nr.98, din 25 septembrie 1917.
8.

1915.
9. ,,America”,nr.46,din 2 martie 1918.
10. ,,America”,nr.54,din 12 martie 1918;

nr.58, din 16 martie 1918 .
11. ,,Roumania”,an.1 nr.8,martie 1918,p.201-

203 ; ,,America”,nr.54,din 12 martie 1918
12. ,,Românul”, din 20 noiembrie 1918.
13.

Unirea Ardealului cu România”, Ed.revistei
,,Societatea de mâine”, Cluj, 1926.
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ISTORIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

AL UMORULUI 
 

AUTORITATEA (I) 
 

-

-a din 1988, compozitorul 

de la "Mecanica", un ansamblu mai puternic decât 
-se 

într-
I) care a încheiat spectacolul de

4 octombrie 
1988).

Filmul nu s-

Ravaru opta împotriva 

calitatea Festivalului.

concursul de liter
La a XII-

-

de o 

Începând cu acest moment Tv.V. a fost 

Festivalului pe micul ecran care transmitea imagini 

Armatei) au f

libere de Regulament.

Valentin Silvestru. Ce n-
emisie, am difuzat ulterior. Am conlucrat foarte 

Popularizarea Festivalului Umorului 
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-au constituit în momente educative de mare 
efect.

-a

-

constituie într-
considerând-

l

Donose (vasluian la origine), directorul Teatrului 

i indubitabil al 

nr. 301, p. 1+4, 6 - 8 octombrie 1992).

noi formule de concurs, elemente noi de stimulare 

acel -au înregistrat regrese 
din ce în ce mai evidente, mai ales la concursul de 
interpretare.

(încep
-

-un interviu telefonic, 
pe 15 septembrie 2010, ora 10:16 marele nostru 

-a vor fi prezente 
200

apogeul valoric al Festivalului Umorului 
- 1996, ca 

(Meridianul, an. XII, nr. 37 (856), joi, 16 
septembrie, Editorial)

De la gazda de 38 de ani a Festivalului, am 

nic -ar fi dobândit calitatea 

-a

îndrumat de un Consiliu de 

Pentru a asigura 

conducerea Casei  de 

textierul George Stoian, prof. dr. Dumitru V. 

Codreanu, instructorul Nicolae Taciu.

s-

de a XXI- -a aniversare a 

tea 

7 septembrie 2010
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–

PARALELE EUROPENE 
TURISM RURAL 

„ -ne”
Luciano de Crescenzo

ITALIA
Italia

important revine agro-turismului. Dispune de 
peste 1.500 locuri de primire (ferme, vile, case 

, Toscana, Veneto, Alto, Adige, 
Abruzzo, Calabria, Sicilia). Aceasta activitate este 

-
ghidul Agroturist care apare  din 1995, 

inurile, folclorul fac din 

obiectivele istorico-

Italia are avantajul unui turism rural ascensional, 

Programele la 

prof
programe au fost de o 
frumu : Firenze, San Gimignano, 
Voltera.

Expunerea cursului s-
-au 

covoarelor într-un sector special amenajat; au 
promovat artizanatul alabastrului din zona 

- turn din San Gimignano-
-ul” 

-
norilor” din New York; au alocat o zi pentru 

- -au discutat modele 
de promovare, au accentuat integrarea  regiunii 
într-un context turistic european.

Cioplitul în alabastru are o istorie lung

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

urne funerare din alabastru- vase dreptunghiulare 

sec. al IV-
sunt bogat ornamentate cu sculpturi în relief, care 

Fermele 
Volterra21

promovarea produselor locale. Toscana are cele 
mai populare ferme turistice din Europa. O parte 

localnici 

                   
21 Sursa internet
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SPANIA 
Ca organizator a fost  „Centre Scolaire du 

Sacre Coeur”, Charleroi- Belgique dar zona 

S-a promov - parada 
costumului spaniol;
dansul castanietelor; promovarea naturii, a 
coridelor cu tauri, a gastronomiei specifice zonei 

Katarsis. Teatro e natura, Associazione cultural 
Fatalamanga

Alberobello este una dintre cele mai 

recunoscute de UNESCO patrimoniul mondial. 
n

simboluri pot fi stele, inimi, semiluni, cruci, etc. 

desene cu un simbolism aparte.
derularea Proiectului 

în jurul  obiectivelor turistice, „truli”-
-istorice; 

în interiorul unui trulli

participantului pentru exprimarea punctelor forte 

Are
organizarea turismului rural, activitatea fiind aici 

et Espace Rural). Statul francez în

persoanele cu venituri mai modeste, 
promovând un

Organizator: 
Laboratorio del Cittadino, Italia iar Tema: „Le 
grand Tour en Europe Art, Paysage, Jardins, 
Creativite, Innovation” Paris. Obiectivele: numele 

Paris, casele memoriale exemplul domeniul de 

mâncare preferate. Sunt zone care-

-vizat de 
-un plan 

-
diverse forme, de politicile U.E.22

                   
22

si U.E.
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Vicu MERLAN –

  
(IV) 

 –  
 

De la Montelimar la Marseille sunt  circa 
180 de km, traseu pe care l-am parcurs cu trenul. 

or

regelui Louis al XIV-lea. 

Muzeul Docului Roman, Muzeul Des Beaux-Arts, 

peste 15 muzee.

- Saint Charles

- Saint Charles 
m-am îndreptat spre port, iar de acolo spre 

-lea. 
Actuala b

romano-

Interiorul Basilicii Notre Dame de la Garde

A reprezentat de asemenea un reper 
important pentru m

De aici m-am deplasat spre zona central-

sud-
-am întins cortul, într-
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Prado. 

Dis-de-
-

impres

vârstele). Mi- -am încadrat pe 

cauza rucsacului greu. 

Porte de L Orient

Am luat-o spre nord-vest, de-a lungul 

Astfel am putut vedea monumentul Elice 
de Cesar, Porte de L Orient, Jardin Du Phar, iar  la 

-a
inspirat de scriitorul Alexandre Dumas în romanul 
Contele de Monte Cristo, prin personajul lui 
Edmond Dantes. Château d If este un sit protejat 

-
lea. 

Plaja din partea de sud-

Timpul nu mi-

m-ai avem de vizitat multe obiective importante.

circa 10 km, de-a lungul Falezei. 

putut admira etapele tehnologice de preparare a 

etroul, care sincer m-a

traseu subteran) pentru ajunge la Stadionul 
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Velodrome. 

Stadionul Velodrome din Marseille

Fiind meci de fotbal nu am avut acces în 

67.000 de locuri. Am mers apoi la Basilica Sacre-
-1947, fiind 

am vizitat Cathedrale de la Major din apropierea 
-lea, 

o cl -

apostolilor, a arhanghelilor, îngerilor etc.

Cathedrale de la Major

comando militare. 
Din cauza unui colet suspect observant 

într-un tren, s-

-a lungul timpului 
atacuri teroriste care s-au soldat 

durat peste 3 ore, timp în care întreaga activitate 
-a reluat 

cu bine, ceva mai târziu, la Montelimar. 

Theodor Aman – Flori
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ETNOGRAFIE
Dumitru V. MARIN – Vaslui

 
 

(VI) 
 

Privite astfel lucrurile, rolul lui T. Pamfille 

serioase: Devine nu numai lider (reprezentant) ci 

n

Valoarea celor trei premii este de 60, 40, 20 lei 

Punctual, 

boi.

-

-i un lucru 

de prisos. Munca câmpului n-

Planul pentru culegerea folclorului, conceput în 
(Povestea lumii de 

demult), 

care puteau face ceva pentru culegere, eventual 
-

.

realizare –

Pamfile care-
interesa românismul ...” sunt tot o urmare a 

ntului cultural folcloric de la 
acest început de secol au fost revistele 

profilul ei a atras pe unii de care nu s-ar fi auzit 
-ar fi descoperit 

constituie într-un mare merit al întemeietorilor.

-a
materializat prin permanentizarea unor rubrici, 
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ji

spre publicare: Articole diferite, Boale la vite, 

Ghicitori, De-ale copiilor, Bocete etc., practic 
domeniu folcloric neexplorat. 

–
s-

-a

Ciobanu îl considera pe Pamfile un eclectic 

problemele timpului. Mai mult, cr
nu are puncte de vedere teoretice dinainte 

tipografie. Acordându- -I

Ciobanu.
-a întregit imaginea 

-au avut în 

monumentul tipografic numit TUDOR PAMFILE. 

un patronimic  deja foarte cunoscut. Botezarea 

lui 

alegerea ca patron spiritual a marelui 

plus de permeabilitate în mediul folcloric unde era 

-1911 
-o

-

rubricile cu material de calitate.

sunt între 1911 –
a unui 

– sau când 

nu sunt aspecte semnificative. Diversitatea 

–

sie. Locul era el 

gre
în 16 

1919(66).

„împiedicându-
XI (1918) 

Vom reveni la aceasta mai târziu” (67). Numerele 

aceste

-
12(sept.- -

iar an XII, nr.2-3 exp
(lui I.C. Andriescu –
chemarea la strângerea rândurilor prin 
nominalizarea întemeietorilor: P. S. Arhiereu 
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P. Herescu, I.U. Jarnik, G. T. Kirileanu, N. L. 
Costachi, M. Lupescu, C. N. Mateescu, A. Moisei, 
N. I. Munteanu, I. Negoescu, T. Pamfile, P. 

persoane). Efectul nu e
într-
aducându-

- lea. Una din 
-i mai era de 

ajutor „administratorul revistei” M. Lupescu, 

sit de 
colaboratori, pe care-

– truda celor ce se ostenesc cu 
scoaterea e

-lui I.N. 

partea prietinului acestei reviste” (ibidem)..
upescu se agita 

refuzat de A. Gorovei dar încurajat de G. T. 
-se de 

descurajat,

-l alintau vânturile 
anilor 1900 -

-
au putut v

- cam costeliv ce-
cam jumulit, îi lipsesc bag-

ând redactorul nu mai putea 
efectiv din cauza bolii,

Privind sumarul pe anii X-

-

-
(pseudonimul lui I. Buzdugan – „Cântece din 
Basarabia”)
(nr.2-

Începând cu nr. 7 - 8 / 1920 se revine la 

merele mai târzii 

acest an ( XIII),  majoritatea numerelor sunt duble 

476 – 484, o Povestire, Cântece (2543 – 2567) 
orbe 

adânci (1859 -1874) dar semn
.

Semnele de anemiere de care vorbea P. 

testamentul întocmit pe data de 22 iulie 1921 (un 
semn de mare luciditate).

ulea în 1921 (73) idee 

capacitate de a-

pe masa de lucru 
–

–

Cuvenitele note specifice 
fragment dintr-

, Vaslui, 1998, edit. Cutia Pandorei, 
294 pag. 
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Constantin DOBRESCU –

 
 

 
Într-

-
unde poposea.

-o în 

-o apoi la 

lua bacalaureatul, va încerca pe 
rând chimia, medicina, dreptul, 
ingineria, dar niciuna din aceste 

-l atrag. Cât a fost la Paris 

Lamartine, Chateaubriand, J.J. 

fost la 
Paris a legat prietenii cu I. Ghica, 
Costache Negri, Al. I. Cuza.

În 1840 este numit director 

poetul se va implica cu ardoare. Va scrie 

sufere ca boii? El este cel care va formula la 

domnitorului care nefiind de acord cu aceste 

au fost 

nu s- -

"Pe mine m-
- de 

. Într-un roman neterminat 

-un 
episod din 1848. La Hangu va scrie Alecsandri 

-au animat 

Deoarece la Hangu nu se 

unguri. Comandantul militar al 
-

e-

numele Moldovei în calitate de secretar al 

Apoi va pleca în Apus pentru a informa 
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Moldova ca membru al Divanului Ad-
ministru de externe, va intra în vârtejul luptelor 

, numai cu un lucru n-

Napoleon al III-lea pe lân

diplomatice în Occident fiind primit de regele 
Victor Emanuel la Torino. Va avea întrevederi cu 

Alecsandri se retrage din v

natura în "Pasteluri" care apar în "Convorbiri 
literare"

tri", care 

de la Montpellier când va fi premiat pentru poemul 
"Cântecul Gintei latine" (1878). Acest cântec 

l-

colaborarea la revista "Convorbiri literare"

onoare al Junimii. Mult timp s- "bardul 
nu l-

Eminescu, el care îl ajutase pe Ionescu de la Brad 
-a implicat în toate 

s-au întâlnit la "Junimea" dar nu au 
unul altuia.

de Alecsandri "boerul poet" – nici de a-i deveni 
prieten – -

–
iubitei sale Veronica Micle a primit de la acesta 
suma de 200 lei. 

-
-a

trimis suma". Mai departe Eminescu relata mirat 
"Eu nu cunosc personal pe d. Alecsandri, l-am 

altfel nici nu se putea –

-
pentru ce mi-
str
sigur, ori d. Negruzzi o fi vorbit despre mine, ori d. 

-i
închinase cele mai frumoase versuri din câte îi 

-acel rege-al poeziei, vecinic

- veselul Alecsandri,
Ce-

."
Poate deosebirea prea mare de 

La 2 august 1890 poetul se stinge în cuibul 
-

iubit. În domeniul cultural Alecsandri a avut o 

afirma Mihail Sebastian.

pios omagiu memoriei "nemuritorului poet" Vasile 
ntru cinstirea 

Miron I. Nistor, N. Iorga, D. Gusti, I. Petrovici, I. 
– Motru, O. 

vo
nemuritoare unde .

"Dan 
, a "Marioarei florioarei" "Liei 

Ciocârliei".  
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–

CE MAI FACI,  
INTERVIU CU POETUL FLORENTIN SORESCU 

 
Nu-

Dar 
iat - :

Reporter: Florentin Sorescu, mai întâi 

me

frumos spune Ioan Es. Pop. Depinde ce alegem: 

text pe care l-
condus la asta?

Florentin Sorescu: În clasele I-IV, cu 

s-

ent care mi-a creat 

n
fel de radiografie. Este prea lung – cred –

-l voi trimite 

Reporter: Mai mult avocat sau mai mult 
scriitor?

povestea.

-a
ajuns aici?

Florentin Sorescu: 

-
confruntându-te? 

Reporter: Aud tot mai des termenul de 

Florentin Sorescu: Veleitarismul a 

-te ceea 

Flore
ar fi termenul cel mai potrivit. Pentru mine 

i-a

intre ele. 

este femeia? Dar vinul? Dar cartea? În toate 
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Reporter: Un poem din trei cuvinte? Hai, 
patru! Fie, cinci, nu mai mult! 

Florentin Sorescu: Cel mai scurt poem 
pe care l-

"Numai îngerii

pe frunte".

bani. Ce 
faci cu ei? 

Florentin Sorescu: Tâmpenii. Am tot ce 
îmi doresc din punct de vedere material, motiv 

-
-mi iau: 

k-up-uri (vreo cinci). 
-

decât Homer?!

Florentin Sorescu: Un loc în care 
-l

citez pe Rilke. Dar, înainte de toate, pentru 

spiritul 
acestui grup literar.

Florentin Sorescu:

povestea mea

am avut-o în clasa 1-a poate a 2-a

sinucidere,
l- -am spus

Nicolau era prietenul meu bun

bine

motiv pentru care m-am mirat
când mi-

pleca adesea în interes de serviciu

- e fotografii
care pe mine m-

-

mi s-

-

deasupra apelor

l meu de refugiu

care tocmai se construia
arcuindu-se peste ape

-
pe care îi prindem

-un izvor
întrucât n-

-
pe drum ne- -meu
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bine,
sinuciderea a venit mai târziu

-a
când, spre uimirea mea,

ii

putea fi înainte

întotdeauna sinuciderea vine

le-
la un moment dat te saturi de atâtea 

de a ajunge  unde visezi
pentru mine locul acela era

-am spus

acolo unde apele duc cu ele
tot soiuri de lucruri

vise,
aici 
povestea mea

întrucât pe Nicolau l-
în momentul acela în care ne-
meu

-

între timp el s-a mutat chiar acolo

de când era mic

spre deosebire de el

iar doa

refugiez
în timp ce el
nu-

-au terminat tot printr-o

-
-

unde toate lucrurile 
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Costin CLIT –

 
 

 

t al 

-1966), doctor în drept cu titlul 

Comparat (1971- -
-

Jacques de Compostelle (1974, Spania), Centrului 
European Universitar din Nancy – Departamentul 

-1975). 

-1990), 
-1992), profesor titular (1992-

2013), director al Colegiului juridic Franco-Român 
-1998), decan al 

-1998), iar di

2014, membru onorific al Baroului Buc

Barourilor din România din 2004, membru de 

Drepturilor Omului de la Strasbourg (1998-2013).

ior (1982-1985), 

a proiectului Codului familiei-
(1975-

-
onale (1993-

-1998), Societatea 

Intern -2005), 

Strasbourg (1995-1998).   
Este autorul a 25 de monografii, cursuri 

Din 2015 este membru corespondent al Academiei 

avut statutul de profesor invitat la Universitatea 
Paris I Panthéone-Sorbonne (1994, 1995, 1997), 
Universitatea Robert Schumann din Strasbourg 
(1992), Centre Européen Universitaire de Nancy 
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(1991), Institut catolique d’études supérieures, 
Roche-sur-Yon (2010). 

Salzburg, Austria (1991), titlul de doctor onorific 
al New England School of Law, din Boston, SUA 
(1994), cavaler al Legiunii
(1999), Premiul COPYRO al Uniunii Scriitorilor 
din România pentru lucrarea Tratat de drept civil. 

(în colaborare cu 

l
-Sorbonne (2003), 

România, pentru lucrarea 
drepturilor omului – comentarii pe articole (2005), 

Cavaler cu însemne pentru civili, doctor honoris 

(2010), premiul „Mihai Eliescu” al Uniunii 
Drept civil. 

Drepturile reale principale în reglementarea 
noului Cod Civil (2013), titlul de profesor emerit al 

premiul Matei Cantacuzino Opera Omnia pentru 
întreaga activitate în domeniul dreptului privat, 
decern

(2016).
Anul 2015 al „Revistei Române de Drept 

privat” a fost declarat „Anul Corneliu Bârsan”.
Opera: Tratat de drept civil. Teoria 

, 1981; Regimul juridic al 
bunurilor imobile, 1983; Legal Aspect of Doing 
Bussines in Eastern Europa-România, S.U.A., 

-a în 1990; ,
1992; , 1993; Drept civil:teoria 

, în colaborare cu 
Consta Drept 
civil. Drepturile reale principale

-
Hamangiu, 2008; 

,
Editura C.H.Beck, 2002;

drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, 
, Editura C.H.Beck, 2005, 1296 

Societatea „TituMaiorescu”; C
a drepturilor omului, vol. II, 

, Editura C. H. Beck, 
2006, 832 p.;
omului, în în colaborare cu Eftimie Marius, Editura 
Hamangiu, 2006, 176 p.

titlul, In honorem Corneliu Bârsan

Recent a publicat Câteva gânduri la 

în volumul 
-Centenar-1918-2018, editura PIM, 

locurilor natale.   

 
 

– Nicolae TONITZA
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–

–  

 
 

în „Meridianul Cultural R

postulu

gen care „face parte din patrimoniul cultural 
-

2018). Unul dintre promotorii actului de 

-

câteva zile am descifrat enigma: Ilie Dobre, 
faimosul reporter care a intrat în „Cartea 
recordurilor” cu durata emisiei vocale pentru 

-a pensionat. Mai apoi, când a 
fost botezul Studioului „Paul Grigoriu” (luni, 29 

-a difuzat un interviu al TVR 
cu celebrul om de radio, a venit confirmarea 

spune, a intrat în Radio în urma unui gest-– sublinia în acel 
dialog artizanul Sfertului academic –, s-

-
care includea, la 

pe mai multe site- doua 

al RRA va purta începând de luni, 29 octom-

„principalul studio de emisie al RRA”.
DE- IN ’18… În

[noosprezece]…Î
sute

[spre] + [zece].
-a în-

tâmplat doctorei din Arad”, auzim  la RRA, pe 24 
octombrie. La 2-

merge înainte…
-

împrumutând prima parte a rubricii noastre, 

-
sul. Normal, 
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Dumitru V. MARIN – Vaslui

PREAFERICITUL TEOCTIST –  
 

 
Patriarhul

-
satul .

A fost uns în monahism la 6 august 1935
la
La 4 ianuarie 1937, Mitropolitul Pimen Georgescu al 

de ierodiacon.
În anii 1950- -vicar 

patriarhal Teoctist a fost secretar al Sfântului Sinod, 

Patriarhale. În perioada 1954-1962, a condus cancelaria 

La 9 noiembrie 1986 este ales în urma votului 
Colegiului Electoral Bisericesc ca arhiepiscop al 

Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 16 

*

imensa 

Ioachim Vasluianul.

cu mitrele  pe cap, cârjele distinctive, crucile grele 
din aur, alte însemne ale rangului lor, în orice caz 

Cu semnul p

care-l -l pe 

-

realizez un scurt interviu din care extrag doar 
câteva replici.



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 122 

 

,,– E un moment important pentru drept 

,,– Unde se va ajunge cu religiozitatea 
românilor”, l-am 
incomodat…

,,– Pericole mari, în primul rând 
prozelitismul promovat de alte secte religioase, au 

,,– P. S. Ioachim este omul potrivit?”
,,–

-am tot 
întrebat.

- -i
-

-i
s-

comportamentul I.P.S. Teoctist impunea respect 
cuvenit pentru cel mai înalt ierarh român. Eram cu 

fi vrut.

-a bucurat 

-
cuvinte frumoase, interviuri suculente am realizat 

fost la emisiuni special

-se  I.P.S. Daniel 

inaugurat postul de radio Trinitas de la Vaslui, 

 
 
 
 

- Vaslui - interviu cu 
Nicolae TONITZA –

Nicolae Tonitza (n. 13 aprilie 1886, Bârlad
- d. 26 februarie 1940, ) a fost un pictor

mocn
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EVENIMENT CULTURAL
Jean VASILE-DAVID –
Director ECOMONDIA

AANUNȚ AMICAL: 

 
 PROF.DR. ALEXANDRU IONESCU – 2018   

 
Sunt tot mai 

frecvente perioadele în 
care stadiul de 
dezvoltare al omenirii 

indivizii de sursele de 

scrisul tezaurizat le 

iblioteci 

-a lungul 
Homo sapiens

de neidentificat.
ui se 

iluzoriu drept de a se distra perpetuu vor arunca în 

-

oferite de cei mai buni gânditori ai Planetei, 
adâncind petele netede de pe un creier învelit deja 

minat de exarcebare instinctelor ancestra
drepturi tot mai ciudate: de a fi iubitor de animale 

proclamat – – genial,  
– în ambele 

–

omenirea, spre a se deosebi de viul banal care ne 

iluzorii ci pe valorile concrete, definitorii – cum ar 
fi munca, datoria, cre

ate acele plus-valori ale lui Homo 
sapiens, 

, l-a sprijinit pe dl. 
Prof.dr. Alexandru Ionescu în a alc
care-

de 

nifeste prin 
promovarea, cu dragoste, a celor ce-
Homo sapiens.

and al 
-a legat o 
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Anul 2018
L

Prof.dr. Alexandru IONESCU

    

Societatea Ecomondia, cu 

printr-

-

Profesor de cea mai 

-

-
nul  este o 
carte de vârf a literaturii 

Colaborator la mai multe 
reviste culturale, distins în repetate rânduri cu 

–

3. Vasile  LARCO         
Scriitor remarcabil 

rea 
-

po

;

4. Dumitru MARIN                
O personalitate care 

-
-

c ,
toate continentele Terrei. Prof.dr. Dumitru Marin 

- la 
München, Durham, Londra 

-a
-o în Marea Britanie) 

- lectorul 

dezbateriile  pr

Fenomenul 
)
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6. Mihai
litere;

s-

-

pline de suflet, scrise cu talent 

Luanei
colaborator a

României .

7. Cristiana  SIMA          
-

e în 
-

A

revistei Meridianul Cultural
Românesc
Meridian -Vaslui-

, tehnoredactor de foar-

Grupului CVINTET  
TE-RA, neobosit colaborator 

simpozione.

ocazie, ad 
hoc – – a unuia 
dintre Premiile noastre. 

Dlui profesor Alexandru Ionescu, un 

contemporani:
Face ac

Marius  COGE

***
Rime ceferiste)

români,
:

RIME CEFERISTE

- -ntr-
-

-

De-aia rog cu tot firescu,
-

- !...                          
Gheorghe  BÂLICI
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EVENIMENT CULTURAL
Vasile HATOS – Castiglione di Ravenna, Italia

PARADISURI CULTURALE 
 

e a 
Premiului Literar 

s-
15.09.2018, ora 18, în 
comuna Cassano 
All’Ionio, Calabria. Un 
eveniment organizat de 
”TraduzioniTalabà", 

Talab , dedicat în 
memoria lui Salvatore Paladino. Eveniment 

-

mandarini etc., au adus un farmec acestei premieri. 
Palmieri -un 

pledoa
dintr- -a pus peceta 

geniu sau un simplu muncitor, toate aceste dau 
culori spiritului. Scriitorul este egal omului de rând 

-
omului de Dumneze

rând, copii etc., luminându-

arta spiritului devenim mai buni, reunind 

un artist român, olandez, italian, francez etc., toate 
-un focar al spiritului unde iubirea 

iubirea, sacrificiul cu ura de sine. Toate aceste dau 
î

deschizându-i noi orizonturi spirituale. Am stat de 

prezentatoarea concursului Mihaela Olimpia Totu; 
Mihaela Talabà; artistul 

Massimo Cistaro; Rocco Leonetti etc., apoi cu 

p

treilea premiu cu cartea: ”Un cer de cuvinte”, anul 
acesta fiind în juriu; poeta Diana Olteanu, care a 

cântecul în suflet”; poeta Claudia Bota la Poezie 
Poezie

cu t poezia
premiul III: poeta Silvia 

- Carte de
poezii: Premiul III: Aripi; poeta Roxana Elena
Sandu, - Poezie inedita cu

poezia special:
Iubire; poeta Olga Carte de
poezii Premiul II: Ponte tra I pensieri/Pod peste 

Culturale “La colpa di scrivere” ( Vina scrisului), 
care a primit Premio alla Carriera per la
letteratura Luigi Silvestri - Premio Speciale
Cuore Verde.

Toate aceste întâlniri culturale deschid 

is al 
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culturii care apar tot mai des. Scriitori f valoare 
acapararea 

-l

Mihaela Talabà 
sine a 

i

paradisul pierdut. Vedem aceste salturi spiritual în 

- Eminescu; Faust – Goethe; Divina 
Comedie – Dante; Corbul – –

creatori de eternitate au dus spiritul pe plaiurile 

-

Carte de poezii Premiul I: e
pokemoni de Angi Melania Cristea, 
Craiova. Premiul II: ex aequo Omnia Vincit 

Lugoj. Premiul III: ex aequo Limita umbrei de 
Silvia Bodea-

Gumann, Germania. Premii Speciale: Premiul 
Special Quantum: Eterna iubire de Daniela 
Gumann, Austria.
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SEMNAL
Dumitru V. MARIN – Vaslui

GRUPUL SOCIAL- L  
DE LA PODU-  

 

-
-

-
- otul 

e a mai 

-au axat pe ideea 

tot. S-

condus de prof. Nicolae Popa.
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ANTICOMUNISTA
Dumitru V. MARIN – Vaslui

ANTICOMUNISMUL… TOCI  
 
 

eridianul Cultural 
Românesc are un segment 
consacrat anticomunismului.

materialele au tenta cea mai 

societate, ideologie, abuzuri, 

despre aceste materiale, veteranul 
–

Tecuci –
ani ai lui, mi-

„Apoi, la vârsta asta, crezi 

condamnarea comunismului s-a
”

vârstnicul nostru prieten 

- -
– – pe Costache David

1

-
care au fost.

Vasile CERNAT
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acolo, la zenit, m-
sub un prichici ascuns sub dure ploi.

– MARIA – înapoi?

presimt c-
… dar într-
m- -

-ncâlcite,
chiar printre lacrimi – Domnul mi l-a dat.

-

 
 
 
 
 
 
 
DE  VEGHE - POETUL 

luna- -

- -se complice
-i de-un sânge cu Euridice

cea- -
multe taine pus-

cu instincte certe - asirio-caldee
-ar porunci la valuri

aluri?

-n gând ascuns – precum Ulise

vreau s-adorm dar dau târcol rechinii

-nu dormi...când sunt furtuni pe Mare
- poete marinare! 

 

 
 

George FILIP –
Montreal, Canada
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MERIDIANUL CULTURAL  
 

Încheiem anul IV al acestei Reviste. Cu destule succese, spun eu,
din 

–
ne-a asig

Alexandru Ionescu.

2015

-
N -Vaslui-

pentru LIMBA

... „

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

La...„ 
Cod
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ISM CULTURAL 
 

editorul) care-

4 stiluri ale limbii române (academic, 
jurnalistic, adminis
pe care prof.dr. Dumitru V. Marin îl crede cel 
mai penetrant în masa cititorilor. Sunt mai 
multe argumente care-i dau dreptate 

ROMÂNESC.
La Vaslui s-

- -
-Vaslui-Ba

sub conducerea unui dublu recordman mondial în domeniul presei, prof.dr. Dumitru V. 

70).

– Canada), Grupul S – Rom

tul vasluian. 
D-sa ne-
domeniul jurnalismului.

ce în ce un r
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CONCURS 
NCURS de 

materiale consacrate Centenarului (1918 – 2018).
Concursul este permanent. Crea

pe e-

– 17.
 

REGULAMENTUL 

Î
, se instituie prezentul 

Regulament:

depuse personal sau expediate prin email ori fax.
Nr. trimiterilor este nelimitat.

decide asupra includerii în 

Acesta este permanent, pe baza materialelor primite
afie.

uprinsul 

din computer care au semnele diacritice.
- -

Premierea

necesare). 
Pr

pentru implementare  soarta materialelor primite, care nu se restituie.

                                                                                                     Pt. Conformitate
                                                                                                            Director
                                                                                                   Dumitru V. Marin
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PREMIILE  REVISTEI 
 

Premiul Revistei M.C.R „MARIN DUMITRU” pentru poezie, poetei 
Gabriela Ana Balan

Premiul Revistei M.C.R. „ALEXANDRU IONESCU”
Vasile Larco

scriitorului Ion Gheorghe Pricop, Duda Epureni, jud. Vaslui.
Premiul Revistei M. C. R. „VALERIU  LUPU”

redactare, tehnoredactare, ziaristului , Vaslui.
-au acordat

Diplomele au fost acordate de conducerea Meridianul Cultural Românesc în 
pe 27 sept. 2018.

S-au acordat Diplome e ilor 

-Australia), Georg Barth (Passau-Germania), 
George Filip (Montreal-Canada), Daniela Straccamore (Roma-

-
Fiecare premiat a primit 

„Dumitru V. MARIN –
2018, 184 pag. 

le noastre!
                                          

Director,
        Dumitru V. MARIN
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- acesta, 

inclusiv la alegeri?
- :
- sau de la noi

- diasporeni ! Parlam un proiect extraordinar pentru voi.
-

umunitate); 3) Alegeri!

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

n - În jur de 478!
atitudini. Dar 

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

Prieteni  
 De aproape 4 ani

i - -
V-

-

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

Am -
-

un -

Tare vechi, dar nou în contemporaneitate, SUMARUL (COLABORATORII) primelor 16 numere 
ale M.C.R.

Dumitru V.MARIN
INDICE 

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

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

2. Adrian Lungu: MCR 1 (118)

3. Adrian Rentea: MCR 16 (26)
4.
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5. Alexandra Mihalache: MCR 1 (137); MCR 4 (141); 
MCR 7-8 (25); MCR 9 (46); MCR 11 (30); MCR 12 
(28) MCR 15 (12); MCR 16 (84, 85)

6.
7. Alexandru Ionescu: MCR 1 (13); MCR 2 (57);  

MCR 3 (36); MCR 4 (66) MCR 5 (12; 60); MCR 6 
(62); MCR 7-8 (53; 66; 134); MCR 9 (77); MCR 10 
(68; 84); MCR 11 (55; 64; 71); MCR 12 (59; 102; 
114) ; MCR 13 (52; 63); MCR 14 (67); MCR 15 
(51, 67, 80); MCR 16 (63)

8. Alexei Mateevici: MCR 1 (57)
9. Alexia Ema: MCR 15 (36)
10. MCR 16 (18)
11. Alina Breje: MCR 11 (157)
12.

(41); MCR 6 (55); MCR 10 (18)
13. Amalia Constantinescu Crusos: MCR 12 (79)
14. Amalia Crusos: MCR 16 (73, 79)
15. Ana Ardeleanu: MCR 15 (37)
16. Ana Blandiana: MCR 5 (78)
17. Ana Maria Balan MCR 5 (8)
18. Ana Maria Gîbu: MCR 9 (48)
19. Ana Opran: MCR 4 (38); MCR 5 (16; 50); MCR 6 

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

4 (113); MCR 5 (103); MCR 6 (100)
22. Anca Moldoveanu: MCR 15 (15)
23. Anca Narcisa Neagu: MCR 3 (51); MCR 5 (73)
24. Anca Potinteu: MCR 16 (25)
25.

15 (94, 96)
26.
27. CR 11 (88)
28. Angela Grazioso: MCR 7-8 (19)
29. Angela Mallimo: MCR 6 (36)
30. Angela Melania Cristea: MCR 14 (34)
31. Angela Pistol: MCR 9 (93); MCR 10 (96; 98); MCR 

13 (78, 79) MCR 15 (11, 94); MCR 16 (82)
32. MCR 16 (27)
33.
34. Anna Nardelli: MCR 12 (15); MCR 16 (15)
35. Annalisa Simonte: MCR 16 (15)
36. Antonio Meola: MCR 10 (15)
37. Antonio Pascucci: MCR 6 (37)
38.

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

7-8 (79); MCR 9 (90); MCR 10 (100); MCR 11 
(77); MCR 12 (74; 75); MCR 14 (83, 86); MCR 15 
(88, 89, 90); MCR 16 (72, 78, 79)

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

43.

44. Aurelio Ciangola: MCR 11(24)
45. Avram D. Tudosie: MCR 1 (80); MCR 2 (82); MCR 

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

46.
(52); MCR 9 (122); MCR 11 (44); MCR 13 (141);
MCR 14 (37); MCR 15 (45, 64)

47. Benatti Graziella Vignola: MCR 6 (36)
48. Benone Neagoe MCR 6 (7)
49. Bianca Marcovici: MCR 4 (35)
50. -8 (65)
51. Bogdan Ulmu: MCR 1 (120); MCR 3 (91); MCR 12 

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

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

15 (93); MCR 16 (79)
56. Camelia Profirescu: MCR 4 (120)
57. Carmela Principe: MCR 13 (19)
58. Carmen Antoaneta Marcean: MCR 5 (100); MCR 9 

(85); MCR 10 (95); MCR 13 (82); MCR 16 (83, 84)
59. Carmen Chioinea: MCR 14 (83); MCR 15 (94)
60.

MCR 14 (32); MCR 16 (29)
61. Carmen Secere: MCR 14 (21, 24); MCR 16 (23)
62. Carol Feldman: MCR 12 (81)
63. Carolina Baldea: MCR 15 (32)
64. Cassian Maria Spiridon: MCR 1 (54)
65.
66.
67. Cezarina Adamescu: MCR 7-8 (61)
68. Chalil Gibran: MCR 6 (100)
69. Charles Baudelaire: MCR 6 (106)
70. Charles Olson: MCR 6 (52)
71. Cincinat Pavelescu: MCR 3 (57)
72. Cinella Micciani: MCR 15 (24)
73.
74. Claude Monet: MCR 7-8 (58)
75. Cleopatra Ravaru: MCR 1 (77)
76.
77. Constantin Bucos: MCR 11 (80; 85)
78. Constantin Chiper: MCR 3 (104); MCR 10 (113)
79. Constantin Chirica: MCR 1 (71) MCR 5 (10)
80. Constantin MCR 1 (65)
81. Constantin Clisu: MCR 1 (88)
82. Constantin Dobrescu: MCR 16 (113)
83.
84. Constantin I. Moldovan: MCR 15 (95)
85. - Tataia: MCR 3 (57); MCR 11 

(83; 85); MCR 14 (86); MCR 15 (92); MCR 16 (70, 
73, 77)

86. Constantin Marin: MCR 15 (65)
87.

MCR 10 (56); MCR 11 (28); MCR 12 (50; 56); 
MCR 15 (59)
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88. Constantin Moldoveanu: MCR 12 (72)
89. Constantin Munteanu: MCR 11 (82); MCR 13 (79)
90. Constantin Ostap: MCR 12 (74)
91. Constantin Profir: MCR 1 (84); MCR 2 (60); MCR 

3 (55); MCR 4 (91); MCR 5 (100); MCR 6 (95); 
MCR 9 (90); MCR 10 (93; 96; 98); MCR 11 (82; 
95); MCR 12 (36; 78); MCR 13 (75, 84); MCR 14 
(88); MCR 15 (94, 96); MCR 16 (76, 77)

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

93. Constantina Hulea: MCR 14 (43)
94.
95. Corina Dimitriu: MCR 6 (47); MCR 12 (24)
96. Corina Gherman: MCR 5 (43); MCR 9 (37); MCR 

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

3 (68; 121); MCR 4 (102); MCR 5 (27; 84); MCR 6 
(15; 82); MCR 7-8 (131; 138); MCR 9 (67; 132; 
135); MCR 10 (10); MCR 12 (31; 98); MCR 13 (93, 
138); MCR 14 (51, 100, 127); MCR 16 (61)

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

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

101.Cornelia-Livia Bejan: MCR 5 (16)
102.Corneliu Brebente: MCR 2 (12); MCR 4 (76)
103.Corneliu Carp: MCR 5 (26; 35); MCR 11 (135) 

MCR 15 (13)
104.Corneliu Vasile: MCR 11 (61)
105.
106.
107.Corrado de Bari: MCR 13 (17)
108.Cosmin Preda: MCR 1 (112); MCR 2 (121); MCR 3 

(98); MCR 4 (40); MCR 5 (15; 123); MCR 6 (115); 
MCR 7-8 (99); MCR 9 (30); MCR 14 (104); MCR 
15 (109); MCR 16 (92)

109. -8 (75; 79); MCR 12 (76; 
79); MCR 15 (92)

110.Costin Clit: MCR 1 (125); MCR 2 (132); MCR 3 
(110); MCR 4 (131); MCR 7-8 (119); MCR 9 (118); 
MCR 11 (113); MCR 12 (117); MCR 13 (109); 
MCR 15 (74); MCR 16 (118)

111. MCR 16 (36)
112.Cristiana Sima: MCR 12 (37); MCR 16 (44)
113.Cristina Câmpeanu: MCR 9 (44)
114.Cristina Mihai: MCR 1 (58)
115. ; MCR 16 (28)
116.Dan Anghelescu: MCR 2 (84); MCR 4 (24); MCR 

11 (110); MCR 12 (45)
117.Da
118.Dan Norea: MCR 4 (98); MCR 5 (82); MCR 15 (98)
119.Dan Puican: MCR 6 (128)
120.Dan Ravaru: MCR 1 (131)
121. -8 (73; 80); MCR 9 

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

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

123.Dana Borcea: MCR 16 (36)
124.Dana Zetu: MCR 2 (146)
125.Daniel Corbu: MCR 1 (34); MCR 4 (12; 13)
126.Daniel Marian: MCR 7-8 (28; 64); MCR 15 (55)
127.Daniela Bârzu: MCR 16 (24)
128.Daniela Cattani Rusich: MCR 16 (18)
129.Daniela Oatu: MCR 2 (30); MCR 3 (22); MCR 6 

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

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

131.Daniela Toma: MCR 11 (31)
132.Daniele Gazzarin: MCR 15 (23)
133.Denis Buican: MCR 10 (41)
134.Diana Dumitraciuc: MCR 16 (35)
135.Doina Marinescu: MCR 15 (29)
136.Doina Toma: MCR 4 (78); MCR 5 (16; 65); MCR 6 

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

137.Domenico Giordano: MCR 16 (16)
138.
139.Dorel Schor: MCR 1 (87; 105); MCR 2 (85; 110); 

MCR 3 (58; 88); MCR 4 (99); MCR 5 (81); MCR 7-
8 (75; 79; 81); MCR 9 (84); MCR 10 (91; 96); MCR 
11 (93); MCR 12 (69; 70); MCR 13 (85, 86); MCR 
14 (80); MCR 15 (89); MCR 16 (74)

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

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

11 (37); MCR 11 (59); MCR 14 (129)
143. MCR 16 (133)
144.Doru Melnic: MCR 4 (48)
145. MCR 16 (22)
146.Doru Tompea: MCR 1 (78)
147.
148.

MCR 4 (79); MCR 5 (23); MCR 10 (30); MCR 13 
(8); MCR 16 (33)

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

MCR 10 (97); MCR 13 (81); MCR 15 (96); MCR 
16 (81)

151.Dumitru V. Marin: MCR 1 (5; 64; 66; 72; 110; 141; 
142; 144; 147; 150); MCR 2 (5; 48; 49; 50; 118; 
148; 149; 150; 154; 155); MCR 3 (5; 30; 31; 32; 96; 
132; 136; 138); MCR 4 (5; 55; 56; 58; 126; 139; 
142; 144; 145; 146) MCR 5 (5; 7; 19; 20; 30; 55; 
56; 66; 115; 144; 147; 148); MCR 6 (5; 19; 109; 
120; 121; 127; 130; 131; 132); MCR 7-8 (5; 35; 36; 
37; 69; 91; 126; 128; 142; 144); MCR 9 (5; 50; 51; 
102; 123; 129; 142; 144; 145); MCR 10 (5; 39; 40; 
101; 123; 132; 142; 144; 145); MCR 11 (5; 42; 43; 
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98; 120; 132; 150); MCR 12 (5; 34; 35; 82; 124; 
130; 142; 145; 146); MCR 13 (5; 35; 36, 89; 127, 
135, 148, 149, 150, 152); MCR 14 (5, 35, 36, 95, 
111, 112, 120, 122, 132, 134, 135); MCR 15 (5, 8, 
41, 101, 118, 120, 129, 133, 135, 136); MCR 16 (5, 
37, 86, 103, 110, 121, 128, 129, 132)

152.Ecaterina Sofronie: MCR 12 (68) ; MCR 13 (75); 
MCR 15 (96); MCR 16 (79)

153.Edmund Burke: MCR 5 (135)
154.Eduard Mattes: MCR 2 (52; 91)
155.Elena
156.Elena Buzatu: MCR 6 (70)
157.Elena Leica: MCR 15 (28)
158.Elena Leonte: MCR 2 (147)
159.Elena Mihalachi: MCR 9 (45)
160.Elena Mirca: MCR 16 (36)
161.Elena Mândru: MCR 4 (36); MCR 5 (49; 99); MCR 

6 (95); MCR 9 (55); MCR 10 (98; 99; 100); MCR 
11 (94); MCR 13 (83); MCR 15 (97, 99); MCR 16 
(81)

162.
163.

14 (86); MCR 15 (94)
164.Elis Râpeanu: MCR 12 (78)
165.
166.Emanuele Cilenti: MCR 7-8 (18)
167.Emil Cioran: MCR 5 (125)
168.Emil Gnatenco: MCR 1 (45)
169.
170.Emilia Amariei: (32)
171.Emilia Simonetti: MCR 7-8 (19)
172.Emilian Marcu: MCR 1 (53)
173.Ene Vasile Sprîncenatu: MCR 2 (141)
174.Ene Veron: MCR 9 (88); MCR 10 (99); MCR 15 

(91, 92)
175.Enza Armiento: MCR 16 (19)
176.Eugen Deutsch: MCR 1 (11; 139); MCR 2 (103); 

MCR 4 (47; 112); MCR 5 (15; 102); MCR 6 (99); 
MCR 7-8 (74); MCR 9 (89; 90); MCR 10 (93; 94); 
MCR 11 (41; 81; 85; 90); MCR 12 (72); MCR 12 
(75); MCR 13 (83); MCR 14 (82, 83) MCR 15 (8, 
90, 91); MCR 16 (70, 71, 72, 74 78)

177.Eugen Enciu: MCR 5 (42)
178.Eugen Verman: MCR 9 (109)
179.Evra Gart: MCR 13 (68, 74)
180.Florentina Loredana Dalian: MCR 10 (23)
181.Florentina Stanciu: MCR 2 (33) ; MCR 13 (62)
182.Florian Banu: MCR 12 (110); MCR 13 (119)
183.Florin Buraga: MCR 4 (80)
184.Florin Golban: MCR 14 (20,21, 60)
185.Florin Haidamac: MCR 5 (59)
186.Florin Rotaru: MCR 4 (38)
187.Florina Dinescu, Mircea C. Dinescu: MCR 2 (104)
188.Francesca Otupacca: MCR 12 (15)
189.Francesca Semeraro: MCR 14 (14)
190.Francesco Troili: MCR 10 (14)
191.Gabriel Garcia Marquez: (57)

192.Gabriela Ana Balan: MCR 2 (23); MCR 3 (17; 63); 
MCR 4 (26); MCR 6 (10; 32; 38; 43; 77); MCR 7-8
(29); MCR 9 (33); MCR 10 (13; 16; 24; 71; 137); 
MCR 11 (32; 62; 102); MCR 12 (25; 58) ; MCR 13 
(20; 27) ; MCR 14 (12, 20, 27, 65); MCR 15 (26, 
30, 38, 72); MCR 16 (20, 30, 35, 58)

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

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

195.Gabriela Garlonta: MCR 14 (26)
196.Gabriella Cozzani: MCR 12 (18)
197.Gela Enea: MCR 7-8 (27)
198.Georg Barth: MCR 6 (123)
199.
200. -8 (51)
201.George Corbu: MCR 11 (38; 39)
202.George Echim: MCR 5 (41)
203.George Filip: MCR 14 (29); MCR 15 (138); MCR 

16 (130)
204.George Geafir: MCR 6 (74)
205.George Leteanu: MCR 1 (49; 53)
206.George Petrone: MCR 2 (70)
207.George Roca: MCR 2 (109); MCR 7-8 (74); MCR 

16 (38)
208. MCR 16 (115)
209.George Stoian: MCR 1 (19); MCR 2 (125); MCR 3 

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

(75); MCR 9 (84; 90; 92; 93); MCR 10 (94); MCR 
11 (79; 80; 84; 86); MCR 12 (71; 73); MCR 13 (81); 
MCR 14 (81, 82, 85); MCR 15 (88); MCR 16 (73, 
77, 78)

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

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

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

8 (118)
215.

MCR 4 (49; 111); MCR 5 (98); MCR 6 (94; 107); 
MCR 7-8 (73; 79; 80; 102); MCR 9 (90; 98); MCR 
10 (98); MCR 11 (80; 85; 87); MCR 12 (72; 74) ; 
MCR 13 (10, 77); MCR 14 (81, 83, 85); MCR 15 
(88, 90); MCR 16 (70, 76)

216.Gheorghe Bâlici: MCR 12 (78); MCR 15 (97);
MCR 16 (77)

217.Gheorghe Clapa: MCR 1 (138); MCR 15 (61)
218. 2 (96)
219.Gheorghe Ifrim: MCR 12 (33)
220. : MCR 4 (86)
221.Gheorghe N. Dragomirescu: MCR 5 (33)
222.Gheorghe Popa: MCR 1 (75); MCR 3 (128); MCR 4 

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

MCR 9 (140); MCR 10 (139); MCR 11 (145)
225.
226.Giacomo Martinelli: MCR 10 (16)
227.Gina Zaharia: MCR 12 (20)
228.Girel Barbu: MCR 2 (76)
229.Giuseppe Buro: MCR 6 (35)
230.Gregorio Costa: MCR 11(25)
231.Grigore Codrescu: MCR 2 (87)
232.Grigore Moisil: MCR 5 (82)
233.Grigore Vieru: MCR 1 (57)
234.Gruia Novac: MCR 3 (102)
235.Hans Kelsen: MCR 6 (78)
236.Harry Ross: MCR 5 (99); MCR 7-8 (73); MCR 9 

(88)
237.Heinrich Heine: MCR 2 (84)
238.Horia Zilieru: MCR 1 (56); MCR 4 (44)
239.Iancu Grama: MCR 1 (36); MCR 2 (28); MCR 16 

(32)
240.Ica Grasu: MCR 4 (32); MCR 5 (44)
241.Ifrim Tarlapan: MCR 12 (78)
242.Iftene Cioriciu: MCR 12 (23)
243.Ina Simona Cîrlan: MCR 2 (98; 99); MCR 13 (87)
244.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)

245. (26; 
29); MCR 4 (45; 50); MCR 5 (54); MCR 7-8 (38); 
MCR 9 (138) MCR 10 (126; 141); MCR 11 (149); 
MCR 12 (141); MCR 13 (147); MCR 14 (131) 
MCR 15 (12, 130, 132); MCR 16 (120)

246.Ioan Diviza: MCR 12 (78); MCR 15 (97, 98)
247.Ioan Enache: MCR 1 (50)
248. MCR 12 (71); MCR 14 (86)
249.

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

(16); MCR 6 (101); MCR 9 (91; 92); MCR 11 (89; 
95); MCR 12 (80); MCR 13 (77); MCR 14 (88, 89); 
MCR 15 (95); MCR 16 (73)

251.Ioan Holban: MCR 15 (57)
252.Ioan Maftei -

MCR 9 (92; 94); MCR 10 (94); MCR 11 (77; 80); 
MCR 12 (69); MCR 14 (86); MCR 15 (95); MCR 
16 (74, 78)

253.
(113); MCR 7-8 (97); MCR 9 (34)

254.Ioan Mi
255.Ioan Mugurel Sasu: MCR 4 (74); MCR 10 (94); 

MCR 12 (76); MCR 14 (88)
256. -8 (80); MCR 11 

(81); MCR 15 (97)
257.Ioan Petre Gârda: MCR 1 (108)
258.Ioan Scurtu: MCR 7-8 (47)
259.Ioan Slavici MCR 6 (10); MCR 7-8 (118)

260.Ioan Tod
(98); MCR 16 (77)

261.Ioan Zaharia: MCR 12 (68; 79); MCR 14 (81, 83)
262.Ioana Burghel: MCR 10 (29)
263.Ion Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 10 (97); MCR 11 

(78; 83); MCR 14 (83, 84); MCR 15 (93); MCR 16 
(72)

264.Ion Gheorghe Pricop: MCR 5 (120); MCR 6 (88); 
MCR 7-(106) ; MCR 13 (11, 95)

265.Ion Hagiu: MCR 2 (59)
266.Ion Iancu Lefter: MCR 1 (49)
267.Ion Moraru: MCR 15 (98)
268.Ion N. Oprea: MCR 1 (145); MCR 2 (19; 137); 

MCR 3 (118); MCR 4 (59); MCR 5 (91); MCR 6 
(83); MCR 9 (72) ; MCR 13 (47); MCR 16 (47)

269.
(32)

270. -8 (55)
271.Ion Zaharia: MCR 7-8 (79); MCR 11 (81); MCR 15 

(93)
272. -8 (74)
273.Ionel Iacob - Bencei: MCR 2 (67); 
274.Ionel Miron: MCR 1 (85); MCR 2 (69); MCR 3 (49; 

51); MCR 5 (14; 71); MCR 6 (72); MCR 7-8 (40)
275.
276.
277.Iordan Datcu: MCR 7-8 (130)
278.Irina Anghel: MCR 5 (142)
279.Iulia Toma: MCR 11 (34)
280.Jean Buhman: MCR 11 (85); MCR 16 (71, 73, 78)
281.Jean Vasile David: MCR 16 (123)
282.Jana Cosm
283.
284.Julien Benda: MCR 6 (54)
285.

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

286.
287. -8 (31)
288.
289.Leonard Ciureanu: MCR 1 (41); MCR 2 (25)
290. -8 (13; 49; 

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

291.Liana Saxone-Horodi MCR 6 (31)
292.
293.
294.Liviu Apetroaie: MCR 1 (52)
295.
296.Liviu Dejeu: MCR 10 (69)
297.Liviu Kaiter: MCR 16 (81, 83, 84)
298.Liviu Rebreanu: MCR 9 (108)
299.
300.Lucian - Valeriu Lefter: MCR 1 (127)
301.Lucian Brad: MCR 2 (146); MCR 3 (123)
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302. -8 (22; 
105); MCR 10 (42); MCR 11 (103; 104); MCR 12 
(21; 93) ; MCR 13 (23); MCR 14 (30, 103)

303.Lucian Valeriu Iliescu: MCR 2 (56)
304.

(62)
305.
306.
307.Luigi Cabano: MCR 11(23)
308.Luigia Di Sabatino: MCR 10 (14)
309.
310.Madeleine Davidshon: MCR 2 (101)
311.

MCR 11 (53)
312.Manuela Pana: MCR 15 (27)
313.Mapi: MCR 9 (26); MCR 14 (17)
314.Marcel Proca: MCR 1 (132)
315.
316.Margareta Faifer: MCR 15 (91)
317.Maria Cozma: MCR 1 (69)
318.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)

319.Marian Malciu: MCR 4 (49)
320.Marianeve Casciello: MCR 9 (28)
321.Marin Moscu: MCR 6 (51); MCR 7-8 (30); MCR 9 

(38); MCR 10 (22); MCR 15 (40)
322. -8 (48)
323.Marinella Manca: MCR 12 (17)
324.Marius Coge: MCR 2 (96)
325.Marius Ganea: MCR 12 (26)
326.
327.Marius Tiba: MCR 12 (73)
328.Marta Zirulia: MCR 9 (27)
329.

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

330.Martin Heidegger: MCR 5 (31); MCR 6 (9)
331.Massimo Cistaro: MCR 6 (34)
332.Massimo Ronco: MCR 6 (38)
333.Matthew Prior: MCR 7-8 (64)
334.Maurizio Sorrentino: MCR 11(24)
335.Maya Angelou: MCR 5 (90)
336.Menachem Falek: MCR 6 (49)
337.Michelangelo Buonarroti: MCR 5 (90)
338.Michelina Giannittelli: MCR 6 (35)
339.Mihaela Aionesei: MCR 12 (30)
340.

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

(31); MCR 6 (41); MCR 7-8 (33); MCR 16 (60)
343. ); MCR 2 

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

(54; 66; 75; 79) ; MCR 13 (9; 70); MCR 14 (54; 
77); MCR 15 (11, 87, 91, 93); MCR 16 (69, 77)

344.Mihai Caba: MCR 1 (27); MCR 2 (61); MCR 4 
(81); MCR 5 (34; 126); MCR 6 (116); MCR 7-8
(12); MCR 9 (22; 92; 93); MCR 10 (7; 100; 115); 
MCR 11 (20; 83; 142); MCR 12 (76; 137) ; MCR 13 
(76, 78, 79, 112); MCR 15 (47, 96, 97, 99); MCR 16 
(81, 83)

345.Mihai Cimpoi: MCR 3 (12); MCR 9 (19)
346.Mihai Constantin Ticu: MCR 9 (40); MCR 11 (83)
347.Mihai Cosma: MCR 5 (99); MCR 11 (79); MCR 14 

(90)
348.
349.Mihai Haivas: MCR 2 (106); MCR 3 (86); MCR 4 

(48; 49; 114); MCR 6 (94); MCR 7-8 (73; 79); 
MCR 9 (89; 91; 91); MCR 10 (93; 94; 96); MCR 11 
(77; 94); MCR 12 (69; 70; 71; 74); MCR 13 (76, 
78); MCR 14 (42); MCR 15 (88, 90); MCR 16 (70, 
79)

350.Mihai Miron: MCR 9 (70)
351.
352. CR

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

MCR 12 (76); MCR 13 (80); MCR 15 (90, 91, 95);
MCR 16 (77, 82)

354.Mimma Pascazio MCR 6 (33); MCR 15 (23)
355. ; MCR 16 (98)
356.
357.Mircea Eliade: MCR 7-8 (60)
358.Mircea Naghiu: MCR 6 (52)
359.Mircea Popovici: MCR 12 (79)
360.Mircea Trifu: MCR 13 (88)
361.Mircea Varvara: MCR 6 (134)
362.Mona Gheorghe: MCR 16 (35)
363.

(134); MCR 4 (135); MCR 7-8 (65; 114); MCR 9 
(127); MCR 10 (130); MCR 11 (131); MCR 12 
(128); ; MCR 13 (130); MCR 14 (118); MCR 15 
(123); MCR 16 (105)

364.Nadia Pascucci: MCR 9 (28)
365.
366. -8

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

367. -8 (39)
368.Nicolae Ariton: MCR 9 (116)
369.Nicolae Dabija: MCR 4 (20); MCR 5 (37); MCR 9 

(31)
370.
371.Nicolae Grigorescu: MCR 7-8 (39); MCR 9 (80; 

124)
372.Nicolae Iorga: MCR 7-8 (47)
373.Nicolae Lupan: MCR 6 (118)
374.Nicolae Manolescu (40)
375.Nicolae Mihai: MCR 1 (44)
376.Nicolae Mihu: MCR 1 (107)
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377.Nicolae Stancu: MCR 3 (89); MCR 4 (49; 118); 
MCR 14 (81); MCR 16 (77)

378.
379.
380.Nicolae Viziteu: MCR 1 (89); MCR 2 (110; 124);

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

381.Nicomah: MCR 14 (87); MCR 15 (96)
382.
383. MCR 4 (123)
384.Nino Castroina: MCR 10 (15); MCR 16 (19)
385.Noni Gagniuc: MCR 5 (100)
386.Oana Gabriela Dumitrache: MCR 14 (43)
387.Octavian Cristescu: MCR 12 (102)
388. -Trifan: MCR 5 (47; 62); MCR 7-8

(57)
389.Olimpia Danci: MCR 15 (31)
390. ; MCR 16 

(95)
391.Omar Khayam: MCR 2 (60)
392.P. B. Shelley: MCR 6 (41)
393.P.S. Episcop Corneliu: MCR 1 (34); MCR 2 (145)
394.Paolo Lorussi: MCR 14 (15)
395.Pasquina Filomena: MCR 9 (26)
396.Paula Vrânceanu: MCR 1 (61; 84; 133)
397.
398.Peter Brook: MCR 5 (106)
399.Petre Ion Stoica: MCR 13 (34)
400.Petre Isachi: MCR 5 (85)
401.Petre Paul Dimitriu: MCR 11 (79); MCR 12 (72)
402. : MCR 9 (141) 
403.

(29); MCR 14 (31)
404.
405.Petru David: MCR 2 (66); MCR 3 (44); MCR 4 (84)
406.

(16; 59); MCR 4 (7; 23; 98; 100); MCR 5 (136); 
MCR 6 (40) ; MCR 13 (31; 58); MCR 15 (34)

407.
(65); MCR 5 (83); MCR 11 (57)

408.Piera Pistilli: MCR 16 (16)
409.
410. ; MCR 16 

(98)
411.Radu Chiorean: MCR 13 (20, 33)
412.Radu Eftimie: MCR 12 (104)
413.Radu Marin: MCR 1 (135); MCR 2 (145); MCR 7-8

(143)
414.Raf Trotta: MCR 14 (16)
415.Rainer Maria Rilke: MCR 7-8 (98)
416.Renate Müller: MCR 4 (37)
417.Robert G. Barth: MCR 2 (51)
418.Rodi Vinau: MCR 6 (56); MCR 9 (29); MCR 10 

(17); MCR 11 (25); MCR 12 (19) ; MCR 13 (19); 
MCR 14 (19); MCR 15 (25); MCR 16 (17)

419.

420. ;
MCR 16 (53)

421.Rosalba Mandala: MCR 13 (16)
422.Samuel Taylor Coleridge: MCR 5 (119)
423.Sanda Toma: MCR 12 (79)
424.Sandra De Felice MCR 11 (23); MCR 14 (14)
425.

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

426.Sorin Cotlarciuc: MCR 5 (98; 99); MCR 9 (92); 
MCR 10 (93; 98); MCR 11 (78; 81); MCR 12 (76); 
MCR 13 (75, 77, 78); MCR 14 (83, 87, 88); MCR 
15 (89, 91); MCR 16 (73, 76, 77, 78)

427.Sorinel Trufia: MCR 1 (67)
428.

(77; 78); MCR 12 (69); MCR 14 (83); MCR 15 
(92); MCR 16 (70, 78)

429. tefan Plugaru: MCR 2 (139); MCR 4 (137)
430.

(41); MCR 4 (72); MCR 5 (96); MCR 6 (92); MCR 
7-8 (71); MCR 9 (75); MCR 10 (73); MCR 11 (68); 
MCR 12 (63; 103); MCR 13 (143); MCR 14 (70); 
MCR 15 (84); MCR 16 (66)

431.Tatiana Galan: MCR 6 (81); MCR 7-8 (50)
432.
433.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)

434.Teodora Medeleanu: MCR 1 (137)
435.Theodor Calcan: MCR 4 (27); MCR 9 (60)
436.Theodor Codreanu: MCR 1 (6); MCR 2 (11); MCR 

4 (10; 46); MCR 6 (14); MCR 9 (16)
437.Theodor Damian: MCR 5 (38)
438. -8 (15)
439.
440.Toni Hulubei Macovei: MCR 7-8 (26)
441.Traian Abruda: MCR 10 (25); MCR 15 (39)
442.Umberto D. Di Pietro: MCR 13 (18)
443.Val Andreescu: MCR 1 (63; 114); MCR 2 (47; 112);

MCR 3 (30; 31; 33; 46; 92; 129); MCR 4 (47; 48; 
110; 121) MCR 5 (8; 16; 55; 98; 107)  MCR 6 (8; 
39; 57; 58; 75; 96; 104); MCR 7-8 (74; 87); MCR 9 
(95); MCR 10 (94; 107); MCR 12 (75); MCR 13 
(75, 77); MCR 14 (85) MCR 15 (10); MCR 16 (70)

444.
445.Valentina Teclici: MCR 16 (31)
446.Valeriu Cercel: MCR 1 (106); MCR 2 (97); MCR 3 

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

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

449.Vali Slavu: MCR 15 (98); MCR 16 (10)
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450. a: MCR 6 (45)
451.Vasile Bolocan: MCR 7-8 (80); MCR 15 (93)
452.Vasile Chelaru: MCR 6 (124)
453.Vasile Darie: MCR 5 (80); MCR 11 (84); MCR 13 

(76)
454.Vasile Diacon: MCR 3 (112); MCR 11 (106); MCR 

16 (49)
455.Vasile Filip: MCR 3 (66); MCR 11 (51)
456.Vasile Ghica: MCR 7-8 (114) ; MCR 13 (10)
457.Vasile Hatos: MCR 16 (126)
458.Vasile Larco: MCR 1 (92;102); MCR 2 (29; 108); 

MCR 3 (127); MCR 4 (48; 116); MCR 5 (13; 46; 
74; 104); MCR 6 (102); MCR 7-8 (32); MCR 9 (36; 
88; 89); MCR 10 (19; 96; 100); MCR 11 (78; 84; 
87; 91; 105; 89); MCR 12 (69; 73; 77; 79; 94); 
MCR 13 (30, 51, 76, 78); MCR 14 (84, 89, 90, 91, 
94) MCR 15 (14, 88); MCR 16 (71, 72, 85)

459.
460. -8 (73); MCR 

9 (93); MCR 10 (97); MCR 11 (91); MCR 13 (82, 
84, 85); MCR 15 (95); MCR 16 (71, 81, 84, 85)

461.Vasile Vajoga: MCR 1 (103); MCR 2 (36); MCR 11 
(84); MCR 12 (68; 71; 74); MCR 14 (81); MCR 15 
(90); MCR 16 (72, 78)

462.
MCR 13 (77, 78); MCR 14 (79); MCR 16 (82)

463. R 15 (35, 69); MCR 16 (34, 
40); MCR 16 (55)

464.Veronica Teodorescu: MCR 12 (133)
465.Victor Corbut: MCR 2 (53)
466.Victor Munteanu: MCR 7-8 (21)
467.
468.Vicu Merlan: MCR 1 (129); MCR 2 (135); MCR 3 

(117); MCR 5 (13; 133); MCR 6 (122); MCR 11 
(118); MCR 13 (131); MCR 14 (115); MCR 15 
(124); MCR 16 (43, 107)

469.Violanda Bratu: MCR 16 (80)
470.Violeta Pintea: MCR 14 (22, 33)
471.

(97)
472.Viorica Bordianu: MCR 7-8 (34)
473.Virginia Popescu: MCR 1 (90); MCR 3 (72)
474. MCR 12 (22)
475.Walter Scarsela: MCR 13 (18)
476.William Wordsworth: MCR 6 (34)
477.Yehuda Amichai: MCR 13 (21)
478.Zoltan Terner: MCR 1 (68); MCR 4 (77); MCR 9 

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

RECORDUL ÎN GUINNESS BOOK?
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Recorduri... Recorduri... NUMAI... Recordurile...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Meridianul Cultural Românesc, An IV, Nr. 4 (16), octombrie–noiembrie–decembrie 2018 145 

 

IV, nr. 4 (16)/ 2018)

lui, sediul grupului de 
- -

ECOMAR Vaslui. Fondator: prof. dr. Dumitru V. MARIN.
478

-ne, oricând, altele.
Difuzare:

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

Componente:

Particularitate:
Deschidere:

*
 IV, no. 4 (16), 2018) 

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

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

Intellectual dowry: academics, doctors of science, reputed specialists, 478 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
        A...

MAI ALES, !

(Dumitru V. MARIN)



Val ANDREESCU, Mihai APOSTU, Enza ARMIENTO,
Aurel BAICAN, Gabriela Ana BALAN, Gheorghe , Gheorghe BÂLICI,
Daniela BÂRZU, Ion BOLOCAN, Dana BORCEA, Mircea , Radu ,
Violanda BRATU, Dumitru , Ioan MAFTEI , Jean
BUHMAN, Mihai BATOG , Mihai CABA, Nino CASTROINA, Roni

, Costin CLIT, Sorin COTLARCIUC, Monica COZMEI,
Amalia CRUSOS, Jean VASILE DAVID, Doru tefan , Ioan ,
Eugen DEUTSCH, Vasile DIACON, Georgeta Paula DIMITRIU, Cristian Ovidiu 

, Constantin DOBRESCU, Diana DUMITRACIUC, George FILIP, Mihai
, Cornel GALBEN, Mona GHEORGHE, Alin , Domenico

GIORDANO, Doru Dinu , Iancu GRAMA, Oltea GRAMATICU,
Vasilica , Mihai HAIVAS, Vasile HATOS, Ioan , Alexandru
IONESCU, Dumitru IVAS, Liviu KAITER, Vasile LARCO, Valeriu LUPU, Ioan
MAFTEI, Dumitru V. MARIN, Carmen Antoaneta , Elena MÂNDRU, Vicu
MERLAN, Alexandra MIHALACHE, Elena MIRCA, Anna NARDELLI, Camelia
NISTOR, Carmen ONICA, Ion N.OPREA, Piera PISTILLI, Angela PISTOL,
Anca POTINTEU, Cosmin PREDA, Constantin PROFIR, tefan BOBOC

, tefan , Adrian RENTEA, George ROCA, Daniela
CATTANI RUSICH, Dorel SCHOR, Carmen SECERE, Cristiana SIMA, Annalisa
SIMONTE, Ecaterina SOFRONE, Mihai STANCU, Nicolae STANCU, George

, Angela , Daniela STRACCAMORE, Cristina TEFAN,
Constantin TATAIA, Valentina TECLICI, Ioan , Vasile

U, Vasile VAJOGA, Rodi VINAU, Marcel , Vasile
      

Art director: –
„ECOMONDIA”

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

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

Vom insera numele donatorilor.
 

 
Fiecare ia. 



M.C.R.
O revistă mai altfel cu:

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

Proiect cofinan�at de Consiliul Jude�ean Vaslui

Consiliul Jude�ean
Vaslui


