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Familia se-adun�-n lacrimi �i-n cuvânt 

În jurul mesei reci, bogate - n gând 
Dar Mo� Cr�ciun cunoa�te �i aduce, 

Bucurii ce �tiu doar r�stignirea-n cruce 
Întruchipate-n dar în ast� sear�, 

În cântec de iubire, în sunet de vioar�, 
Cu dans �i voie bun� �i idei, 

Ca-ntr-un concert doar pentru zei 
Cu dar de chei din aur, fermecate 
Doar pentru min�i mai luminate, 

Le-a pus secretul ve�niciei 
S� rup� lan�ul s�r�ciei. 
Ceru-�i d�ruie cununa 

Din fulgi de nea �i clopo�ei, 
S�-anun�e vestea de la Zei, 

C� vor muri necazul �i minciuna 
�i va sclipi mereu cununa 

blazonul de român , pe veci 
ca scut �i cheie,  s� petreci, 
vinuri scumpe-n case grele 

vor alunga ispite rele. 
Doar bani munci�i ne vor sluji, 

cu ochii vie�ii îi vom privi, 
chiar ho�ii cinstea vor sl�vi! 
F�r’ de boli �i f�r’ de griji, 

s� fi�i harnici, s� iubi�i, 
cu voie bun� s� privi�i 

fericirea-n ochi de „mânji”! 
L a    m u l � i    a n i ! .. 

S� fi�i ferici�i! S� fi�i iubi�i! 
(Marinela Preoteasa) 
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tuturor 
celor n�scu�i în luna decembrie 

, 
Redactorul revistei Scurt Circuit Oltean, 

sec�iunea DIASPORA 
Florentin Smarandache, n�scut în 10 decembrie 1954, 

B�lce�ti, J.Vâlcea, România, este  o personalitate important� a 
�tiintei �i culturii române�ti, care aduce lauri României, din 
diaspora. 

 Cu toate c� regimul „epocii de aur” l-a alungat, f�r� s� 
�in� cont de capacitatea sa intelectual�, de faptul c� terminase 
facultatea ca �ef de promo�ie, f�r� s� ia în calcul lucr�rile sale în 
matematic� �i literatur�, f�r� s� �in� cont c� avea o familie, c� avea 
copii care aveau nevoie de el, l-a l�sat f�r� loc de munc�, a�a l-a 
alungat, cu toate acestea Florentin Smarandache, prof. univ. dr. în 
New Mexico, Universitatea Gallup, �ine permanent leg�tura cu �ara, 
�tiind tot ce se întâmpl� aici, aduce premii, medalii foarte 
importante pentru Romania.: medalia de aur pentru �tiin�� de la 
Pècs, Ungaria, 12 iunie 2010, propunerea pentru Premiul Nobel 
pentru Literatur� din partea Academiei Daco-române, iar mai 
recent premiul Academiei Române, premiul Traian Vuia, pe 
2009, la sec�iunea  VIII. ÎN DOMENIUL �TIIN�ELOR 
TEHNICE, decernat la 15.12.2011, în Aula Academiei Române, 
detalii:http://www.uav.ro/ro/universitate/evenimente/premiile-
academiei-romane ; http://www.uav.ro/files/PDF/Premiiler 
_Academiei%20Romane_2009-decernate2011.pdf   

Florentin Smarandache str�bate mii de kilometri, nu mai 
�ine cont de schimbarea fusului orar (care nu-i cade prea bine!) sau 
de cheltuieli �i vine în mijlocul românilor, ca un adev�rat patriot. 
Arde ca o tor��  pentru tot ce se întâmpl� în România, e colaborator 
la zeci de reviste de �tiin�� �i cultur� din Romania �i nu numai. Este 
foarte frumos când �ara îi recunoa�te meritele de ambasador al 
inteligen�ei române�ti �i calit��ii programelor �colare �i universitare 
din înv���mântul românesc în lume,  prin premii cum este acest 
premiu al Academiei Române : PREMIUL TRAIAN VUIA, la 
CÂT MAI MUL�I ANI �I CÂT MAI MULTE PREMII! îi  fac 
aceast� urare ca prieten� �i redactor-�ef al revistei Scurt Circuit 
Oltean. Nu trebuie uitate meritele unice ale lui Florentin 
Smarandache, acelea de a fi: autorul FUNC�IILOR 
SMARANDACHE ( pe toate continentele se �in cursuri  la 
Facult��i tehnice, conferin�e cu aplica�iile acestor func�ii) �i acela 
de a fi p�rintele PARADOXISMULUI, în Romania, începând cu 
1980 Florentin Smarandache a muncit s� demonstreze utilitatea 
practic� a paradoxismului în toate domeniile �tiin�ei, culturii, artei.  

Sunt voci care zic c� acest curent exist� cât e sus�inut de 
Florentin Smarandache, ceea ce se va dovedi eroare, paradoxismul 
fiind motorul calit��ii în toate domeniile (p�rerea mea!). 
Actualmente, peste 300 scriitori de pe terra scriu dup� normele 
paradoxiste. 
Pentru doritori, vor g�si detalii despre via�a �i opera scriitorului �i 
savantului român FLORENTIN SMARANDACHE , în: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Florentin_Smarandache  
Autor prolific, a publicat peste 75 de c�r�i �i 100 de articole �i note 
�tiin�ifice. A scris poeme (Distihuri paradoxiste, Formule pentru 
spirit, Cântece de mahala, Emigrant la infinit cu o prefa�� de Cezar 
Iv�nescu, Exist împotriva mea cu o prefa�� de Gheorghe Tomozei), 
proz� scurt� (Scrieri defecte), un roman  
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