
Revista EPIGRAMA la numărul 100 

 

Revenim cu detalii de la evenimentul care a avut loc la Biblioteca Academiei, 

festivitatea prilejuită de ieşirea în lume a numărului 100 al revistei EPIGRAMA, 

publicaţie a Uniunii Epigramiştilor din România. Am avut o participare selectă, 

oameni de mare calibru, care ne-au fost alături la acest frumos ceas aniversar. 

Mulţumim gazdei noastre, Dl. Academician Nicolae Noica, un om deosebit, care şi-

a găsit câteva minute să vină să ne salute şi să declare dragoste acestei frumoase 

bijuterii literare. Alt invitat de marcă a fost un alt academician, dl. Valeriu Matei, un 

sprijinitor constant al epigramei şi EPIGRAMEI, încă de pe vremea când activa la 

ICR Chişinău.  

Am fi vrut să avem alături şi urmaşi ai foştilor Directori şi Redactori-Şefi ai 

revistei, dar nu s-a putut, perioada este a concediilor şi i-am prins exact pe alte 

meleaguri. Au trasnmis însă mesajele lor de simpatie dl. Costin Zarafu, fiul 

regretatului George Zarafu, şi dl. Valerian Lică, fiul fostului Redactor Şef al revistei. 

A fost prezent, totuşi, unul din foştii Redactori-Şefi, dl. Viorel Martin, care a depănat 

amintiri de pe vremea când a decis, împreună cu unicul Mircea Trifu, naşterea acestei 

reviste. Doamna Elis Râpeanu a răspuns şi dumneaei invitaţiei, destăinuind amintiri 

şi făcând propuneri de îmbunătăţire a calităţii acestei publicaţii-etalon.  

Ne-am bucurat de prezenţa multor distinşi oaspeţi, inclusiv a unor 

reprezentanţi ai cenaclurilor din afara Bucureştiului: Ploieşti şi Iaşi, cărora le 

mulţumim pentru marele efort făcut! I-am simţit alături pe toţi prietenii din ţară şi 

de peste hotare şi le promitem că au în revista EPIGRAMA cel mai destoinic model 

de epigramă de calitate. Postăm o înregistrare de la eveniment primită de la prietenul 

nostru mare fotograf prof. Laurenţiu Bădicioiu de la Mizil. Şi vom reveni cu o 

cronică şi în numărul următor, 101, al revistei. 

 

 

Redactor șef Revista Epigrama 
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