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1990-2020
Ediþie de colecþie la aniversarea Ziarului BURSA,

care a împlinit 30 de ani de apariþie neîntreruptã.

Conþine reeditarea primului numãr al Ziarului BURSA,

de la 10 august 1990.

30 de ani România,
30 de ani BURSA

omânia are un teritoriu, dar este mai

mult decât niºte kilometri pãtraþi de

teren.

România are 30 de ani de la Revolu-

þie, dar este mai mult decât un nu-

mãr însumat de zile.

România seamãnã cu ziarul BURSA.

Ziarul BURSA are ºi el niºte kilo-

metri pãtraþi de hârtie tipãritã cu care ar putea aco-

peri teritoriul României, ba s-ar împinge ºi peste

Prut.

Unele articole despre Marea Unire ar putea pica pes-

te Alba Iulia, unele despre Revoluþie ar acoperi strã-

zile Timiºoarei ºi Bucureºtiului.

Ziarul BURSAar putea fi citit din elicopter.

Peplajade laConstanþagãseºti litereleaduna-

te dintr-un articol despre turism, pe Lipscani, li-

tereledinarticoleledesprecredite în francielve-

þieni, peste laurii frunþii lui Matei Corvin, din

centrul Clujului, a cãzut un articol despre Cari-

tas, în vitrina la Hanul lui Manuc din centrul

Bucureºtiului, stã lipit un articol despre FNI.

Ceea ce scrie în aceºti kilometri pãtraþi de hârtie ti-

pãritã ai ziarului BURSA, se petrece dedesupt, în ki-

lometri pãtraþi de teritoriu românesc.

Ce trãim în România, în BURSAeste prins în li-

tere, în cuvinte, fraze ºi articole care ne dau

înþelesul ºi literele ne înalþã viaþa, aºa cum

pãlãria ne face mai înalþi.

Trãirea mai înaltã vine din viaþa cu sens.

România postrevoluþionarã ºi BURSA

au 30 de ani..

Prin BURSA se vede România.

BURSA este parte din România.

Sã sãrbãtorim aceºti 30 de ani de suprapunere.

La mulþi ani, România!
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