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Poezie
Adrian Irașoc

Vreme
E-un viscol de ceață pe-al meu pericard
Și nu știu ce sunt, cu tunete cad.

Mă pierd printre picuri de ploaie turbată,
Cu mine mai cade doar Luna tăiată.

Pătrunzi ca un fulger prin norii sălbaticiPătrunzi ca un fulger prin norii sălbatici
Și-i faci diabolic altar, și-s ostatici;
În ei mă privesc de parcă-s oglindă,
Strigoi cu tăciune în ochi o colindă.

Blogul Cărți și Praf de Stele

PARTENER:



Francisc Valeriu Fabian
Poezie

Gândul
Fraged mugur, dalbă floare,
Astru cu luciri de soare,

Ochi de cer deschis spre zare,
Un nou mugur de cărare;
Răsărit de nouă viață,
Însorită dimineață,Însorită dimineață,

Argint viu, val de maree
Cu sclipiri reci de camee;
Sămânță de rod bogat
Peste lume aruncat,

Slobod porumbel ca vântul
Sol pribeag pe tot pământul;
Zămislire ca de vis,Zămislire ca de vis,

Făt-Frumos de nedescris;
Tainiță greu de pătruns,
Har de preț în om ascuns
Urcă piscuri ca-n Parâng

Când dă-n floare-al vieții crâng!



Maria Anastasiu
Poezie

Izgonire

Iar când m-am rupt din tine costelivă,
Pe șotii puși și-ndrăgostiți lulea,
Am socotit, noi proștii, a-nșela
Pe Dumnezeu și drac deopotrivă.

Ca să gustăm din fructul otrăvit
Din gură-n gură ni l-am petrecut,
În cel mai lung și mai gustos sărutÎn cel mai lung și mai gustos sărut
Până ce dinții ni s-au strepezit;

Apoi, sătui de joaca de-a păcatul,
În iarba ca un șarpe l-am scuipat
Și l-am lăsat pe jos nemestecat,
Păzind astfel porunca cu mâncatul.

Dar, vai, pământ și cer se despicară
Stupefiați de-așa obrăznicie,Stupefiați de-așa obrăznicie,
Și pomii cei desțeleniți din glie

Cu crengi de foc pe foc ne aruncară.
..........................................................
Doi îngeri stăm, cu aripi afumate,
La poarta Paradisului oprit
Și unde să jelim, de care parte

Când până și din iad ne-au izgonit?Când până și din iad ne-au izgonit?
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Maria Anastasiu
Poezie

Carteziană
Exist căci cuget, sună a sofism –
Au doară nu există și obiecte?
Supus acestei reguli imperfecte
Mă-mbăt cu apă rece dinadins.

Orbit astfel mă-ndeamnă s-o urmez
Rațiunea și mai oarbă decât mine,Rațiunea și mai oarbă decât mine,
Dar n-o condamn – dotată e mai bine:
Are toiag și-un câine maidanez.

O prind de braț, mă-mpiedic, mă căiesc,
E îndoiala semn de cugetare,
Fără răspuns la marea întrebare
Și totul mi-e incert când mă gândesc

Că însăși morții nu-i mai dau crezareCă însăși morții nu-i mai dau crezare
Și însuși că exist mă îndoiesc.
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Maria Anastasiu
Poezie

Sonetul XXVI

Cum stam în larg și mă zgâiam la tine
Cu palma fundul mării să-l măsor,
Să văd ce număr poartă la picior,
Unde se duce și de unde vine;

Cum mă-ntorceam nedumerită-n sine
Și mă-ntindeam pe țărm ca un covoȘi mă-ntindeam pe țărm ca un covor,
Să mă usuc la soare și să mor

Când tu păși-vei tandru peste mine;

Am înghițit cu greu un gând amar:
C-aștept de-atâtea versuri în zadar
Să-ți scot o perlă neagră din cuptor.

Și ce folos de-un biet mărgăritar?
Când, iată, marea mă înghite iaCând, iată, marea mă înghite iar...
Și ca pe-o scoică perlele mă dor.
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Ana-Maria Stuparu
Proză

una? N-am mai fi nevoiți atunci nici să fo-
losim concepte și tactici iscusite care să 
delimiteze spațiul de care facem uz 
comun. Bine zicea Matei Călinescu și 
asta am aflat-o eu la unul dintre primele 
cursuri de la Litere: a citi, a reciti... cu alte 
cuvinte – a trăi, a retrăi. A trăi în propria 
realitaterealitate sau a încerca s-o înțelegi pe a 
celorlalți. Pe o filieră cât mai puțin herme-
neutică, de pildă, descifrarea unui adevăr 
individual derivă adesea tocmai din inter-
pretarea sensului realității celui de lângă 
noi.
    Fără a folosi cuvinte multe și grele, 
ca un scriitor debutant ce vrea să se 
afirme pe piața editorială, un puști de 
vreo nouă ani din metroul spre Unirii îi de-
scria mamei lui o lume ficțională aparte: 
„Oamenii curcubeu sunt oameni de jeleu, 
nu sunt oameni adevărați... ei stau într-o 
junglăjunglă de jeleu”. Părea să descrie un 
univers hibrid în care dragonii se luptau 
cu omuleți de plastic, iar toți călătorii din 
metrou făceau obiectul imaginației lui. 
Oamenii de jeleu și oamenii curcubeu se 
îndreptau spre magistrala care avea să le 
croiască încă o dată drum prin zecile de 
chipurichipuri distrase de la realitatea imediată 
și uitate departe, pe un colț de noptieră, 
într-o poză din vara anului 2015, când 
viața părea că stă în loc și totul era bine. 
Bun venit în orașul studenției tale! Aici 
sunt oameni, clădiri și, mai presus de 
toate, ești tu. Oameni care-ți vor deveni 
prieteni,prieteni, clădiri care-ți vor fi casă. Și tu, 
care vei putea fi mai mult și mai bine 
decât ai fost până acum. Sub un cadru 
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toponimic neconsemnat, fiecare își cree-
ază o realitate distinctă. Fiecare devine 
autorul propriei povești. Și, ca în orice po-
veste, trebuie să ai răbdare să-ți scrii și 
să-ți rescrii fiecare capitol, până când ești 
mulțumit cu finalul. Nu vorbim despre teh-
nici de lectură sau despre moartea autor
ului lui Barthes (cu toate că mai degrabă 
ne-am decoda ultima poezie prin prisma 
celei mai recente dezamăgiri sentimen-
tale), ci despre un soi de fleurs du mal 
aduse în actualitate – sau, în accepție au-
tohtonă, fă rai din ce (n-)ai. 
   Aici te vei îndrăgosti pentru prima 
dată (sau pentru prima dată după o primă 
dată eșuată), aici te vei pierde – pe străzi, 
printre oameni, în magazinul Ikea și când 
mergi singură pentru prima dată în mall... 
Sunt și nori aici, iar cerul pare mai înalt 
decât la țară – mai înalt și mai departe de 
tinetine decât te așteptai. Măcar apusurile se 
vedeau complet de la etajul cinci al 
căminului în care ai stat... Prin toate me-
canismele de supraviețuire pe care ți le 
croșetezi din abonamente expirate și 
covrigi luați pe fugă de lângă Universi-
tate, devii și tu o piesă dintr-un puzzle 
haotic și zgomotos. Dar piesa asta vrea 
să se plimbe, să picteze, ea nu-și 
găsește locul nici pe cea mai singuratică 
bancă din parc. Ea n-a mai scris poezii 
de toamna trecută, de când era acasă. 
Acasă... Pe trotuare înguste și pe mar-
ginea peronului înghesuit ți se construi
esc ție visurile de acum. Le găsești în mi-
nutele pierdute la coada de la McDonalds 
și în cărțile pe care doar le răsfoiești. 

   Care e ultima carte pe care ai citit-o? 
Să fi fost Viața de apoi a poetului, deși 
nu-mi amintesc așa bine. Și chiar dacă a 
fost Colecționarul sau Fantoma, presu-
pun că e mai atrăgător un subiect de dis-
cuție despre un afterlife. Și nu melodia 
celor de la Five Finger Death Punch, ci 
conceptul acela de viață de după moarte 
despre care părerile au fost mereu 
împărțite. Dar înainte de moarte există 
viață? Substantivul viață ar putea lua cu 
ușurință locul semnului de întrebare în 
gramatica școlară. Trecând pe lângă un 
zid condamnat la tăcere de pe Calea Vic-
toriei, îți aduci aminte, de fapt, de ce ești 
aici. Sau mai bine zis, ce ești tu aici, în 
grămada stridentă și plină de vicii a 
Bucureștiului – just another brick in the 
wall – stă inscripționat pe o cărămidă găl-
buie. Ți-ai aflat sensul? Vrei să mergi mai 
departe? Scările rulante nu duc acolo 
unde vrei să ajungi. Peronul e plin, dar 
ușile sunt în continuare deschise.

Ana-Maria Stuparu
Proză
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Ciprian Vestemean

 Ale tale... lacrimi...

Privesc în ochii tăi
plini de lacrimi

cum picură cu frunze sărate
din cerul chipului tău
de aceea acum
Soarele se-neacăSoarele se-neacă
se stinge puterea lui
și moare…
Îți spun șoptit:

„Ai mai ucis un astru!”
„Nu”, îmi răspunzi:
„Întunericul este

numai somnul luminii”.numai somnul luminii”.
Iau pulsul unui fulg de nea

și te rog:
„Rămâi iubire cu mine

la cină…
până dimineață…

Poate…
va mai răsări o stea!”va mai răsări o stea!”

 Ale mele... lacrimi...

Lacrimile
mi s-au aruncat în gol
fără parașute
ca într-un tablou
privirea unor
critici ce cautăcritici ce caută
să critice!
Te-aș chema
să-mi ștergi
de pe pleoape
durerea
acum când

sentimentele-misentimentele-mi
încărunțesc
cu tristețe!

Sincer să-ți spun:
nu știu ce să-ți spun!
Poate doar ca la plecare
să-mi dăruiești,
lăsându-mi, te roglăsându-mi, te rog

un pachețel cu zâmbete
coapte

și numai bune
de sărutat!

Poezie
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Ciprian Vestemean

Ah, tu!
Mi-ai făcut cratere

pe inimă
cu ploaia ta de meteoriți

cu refuzuri
și doare!

Lasă totul și haiLasă totul și hai
la gura cerului
să sorbim o lungă
sărutare!

Noaptea cade cu tot cu stele
peste orașul muribund
chiar în rana mea ruginită
ce n-are vindecarece n-are vindecare
fiind trăitoare
pe o inimă rănită!
Îmi vine să-ți spun:

„Oare îți place de mine? Mă iubești?
Ori doar la vorbă te tocmești?”

De tine mi-e foame!
Când acum trei luni
copacii au început

să îmbrace haina Toamnei
nu m-am gândit

că voi ajunge să văd cum
încolțește Iarnaîncolțește Iarna

în colțul geamului meu afumat!
De foame sunt sătul
și-atunci și acum
aș vrea să-ți simt
umbra ta caldă

căci îmi este atât de poftă
de o porție de odihnăde o porție de odihnă
la pieptul tău

ascultând tic-tac-ul
din inima ta!
Am în minte

stoluri de gânduri
și-mi trebuie, din partea ta
niște fulgi de speranțăniște fulgi de speranță
că vei rămâne mereu
în viața mea
altfel, ea,
viața mea
va fi ca un

Crăciun în cimitir!

Poezie



Povestire în povestire

   Știu cine sunt, dar nu știu exact cine voi deveni. 

   O sumă de interferențe și cogniții.

   Un produs nul a ceea ce am fost secunda aceasta și a ceea ce sunt acum, dar nu 
voi mai fi la fel nicicând.

      O limită asimptotică înspre infinitul existențial, ce încearcă să deslușească o regulă 
clară de similitudine.

   Efervescența clipei se așterne în calmul aparent al vieții. Nu înțelegi ce se întâm-
plă, dar ești sigur că se va schimba totul clipă de clipă. Nu înțelegi de ce, oricât ai încer-
cat să prelungești constanta, aceasta se desprinde de firul temporal în intangibil. 

   Blocaje ideatice se preling în dorința ta de a acționa, de a te îndrepta spre ceea ce 
ți-ai promis că vei face, dar nu reușești. Te prinde și sfărâmă gândul că nu vei reuși, 
gândul că rezultatul va fi cu mult sub efortul depus și alegi să stai pasiv, dus de 
comoditateacomoditatea a ceea ce erai obișnuit. Crezi cu tărie în sentimente, crezi că acestea sunt 
mai presus de fapte și de dominanță, dar mereu celălalt va triumfa când valorile nu sunt 
bine întipărite în membrana individului. Se contrastează în mod evident completitu-
dinea dintre atitudini și comportamente, astfel că modul în care vrei să acționezi și în 
care crezi nu devine tiparul după care îți desfășori faptele cotidiene. Este vorba și de 
circumstanțe, însă tăria cu care crezi și cunoști modul propriu de a acționa ar trebui să 
rămână de neclintit în atenția celor din jur, nu să se schimbe pentru conformare. Cred 
în consistență, în consecvența omului de a decide pentru el în folosul propriu, dar și în în consistență, în consecvența omului de a decide pentru el în folosul propriu, dar și în 
folosul celor din jur. Cred că o percepție asupra vieții nu merită a fi modificată în timp 
doar pentru acceptarea celor din jur, individul fiind cel ce își păstrează viu felul de a fi și 
de a exista. 

   Număr secundele în gând și aștept. Aștept o nouă secundă și încă un fir narativ al 
vieții mele. Este ca o povestire în povestire în povestire, ce se prelinge către infinit. Nu 
îi cunosc marginile, doar conținutul oscilant al fiecărui fir din poveste; povestea mea. 
Privesc cum se împletește fără sens aparent cu viziuni dezasamblate ale eului care 
încearcă să le recunoască și să le concretizeze în ceva măsurabil și palpabil. 
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Bianca Nemeș
Proză



Cu fiecare frunză, îmi scutur melancoliile din 
suflet

   „Mă afund tot mai intim, absolut, în brațele înjumătățite ale anotimpului meu prefer-
at, sperând să amestec venele prin care îmi pulsează viața cu rădăcina bătrână a unui 
stejar, să îmi pierd identitatea și să rămân toamnă pentru „totdeauna” al oamenilor.
După un salt de înstrăinări diverse, mă întorc unde știu că îmi este locul: în umbra frun-
zelor pătate de teamă. Mă doare să conștientizez că doar cu asta rămân dacă nu îmi 
fac curajul de a-mi scoate inima din piept, de a o așeza pe farfuria de porțelan spartă și 
de a-i striga: „Ce mai vrei de la mine, netoato?
   Vrei ochii mei, pentru a-i putea privi cum pleacă și rațiunea mea pentru a încerca 
să înțelegi de ce? Vrei gura mea și corzile mele vocale pentru a șopti în urma lor că îi 
iubești? Vrei să te dau la schimb, dovadă că orice gest făcut dintr-o iubire poate rămâne 
neînsemnat și mic?
   Chiar îți dorești să te stingi pentru aceia care te-au auzit și te-au privit facil și au 
plecat oricum? Cât ești de naivă...”
      Dar nu am pierdut niciodată o farfurie de porțelan în pădurea asta bântuită de 
frunze care cad când altceva mai bun nu au de făcut. Mă simt constrânsă de situație să 
mai ascult prin mine gândurile ce curg abstract, în ciuda nevoii mele de liniște eternă. 
Nu știu în care noapte am adormit și m-am trezit altcineva, însă sunt sigură că durerile 
de tâmple, de oase, de brațe și de suflet, nu sunt ale mele. Durerile mele nu erau ale 
mele atunci când în jurul meu se aflau oameni și păreau fericiți să coexistăm deodată. 
Dar m-am trezit dintr-un coșmar și am realizat că de acum sunt doar eu, indiferent de 
urechea care ascultă, de gura care vorbește, de brațele care cuprind…urechea care ascultă, de gura care vorbește, de brațele care cuprind…
   Oamenii mint. Se mint între ei. Te mint și pe tine. Și tu îi minți când vrei să îi convin-
gi că ai încredere că nu te vor trăda. Și te minți și tu pe tine când îți spui că nu ai nevoie 
de ei. Același clișeu fantastic, un circuit fără comenzi, nu există început și sfârșit, un 
Adam și o Evă care au croit lumea și șarpele care a condus la păcat.
   Singurul Eden pe care îl poți atinge rămâne orgasmul. Toate culmile lumii pe care 
nu o înțelegi se întâlnesc, iar legile firii sunt încălcate atunci când omul promite că 
iubește așa cum nu știe să o facă. Cuvintele neșoptite se încheagă în pereții albi ai 
minții și răsună în ecou la fiecare rafală de vânt.
      Toamna aceasta ar putea fi despre mine. Despre vindecare. Miros de castane și ci-
ocolată caldă. Despre blândețe. Și plăcintă de dovleac. Despre pături de frunze care 
pot încălzi orgoliile dintre oameni. Și despre stolurile de păsări care se înalță pentru a 
nu-și uita zborul, ci nu ne părăsesc.”

12
Revista Scriitorul

Florentina-Denisa Călin
Proză
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Gabriel Lazăr Susan

La cules gi cucuruz

1. Az’ îi mare sărbătoare 
Că s-anunță-n preerie
Tăț voinișii pă ogoare
Tăț prezenț’ la datorie.

 
2. Pîn tăt satu’ toba bace
Ca s-audă tăț flăcăiiCa s-audă tăț flăcăii
Șe să-ntorc pă însărace
Gi pă câmp gin lunca văii.

 
3. Negreșît să să prezince
Când vin zorii pă câmpie
Cum or zîs măi înăince
Într-o mare vesălie!Într-o mare vesălie!

4. Cătă gazda năcăjîtă
Care ciar gi-o fi bogată
Dup-o viață greu trugită
Tăt ofta neconsolată.

 
5. La recoltă stă ciar bine
Nu-i mai ca-n trecut pârloagăNu-i mai ca-n trecut pârloagă
Să cemea că n-are șine 
Cucuruzu’ să-i culeagă.

 
6. „Șe tăt plânji tu neiculiță
Care ai lucrat cu zoală

Doar ieșci uom gi mare viță
TTrebe să ce porț’ cu fală!

7. Tauță cu gealuri line
Nu ci ceme, nu-ț’ rămâie
Neica-l meu cu holge pline
Cucuruzu’ pă câmpie.

8. Tăț fișiorii gin comună
Șciu că o vinit culesu’
Ei recolta ț-o adună
Iși, în Tauțu’ gi-n șesu.”

 
9. Frunză gin tuleu uscată
TTocmai dis dă gimineață
Vin culegătorii gloată

Tăț au câce-un rând în față.
 

10. Șî pornesc așa agale
Culegând pe rând în josu
Tăt s-apropie gi vale 
Dă CigheruDă Cigheru’ ăl frumosu.

 
11. Ieu știulețî împreună

Fredonând, glumind să-ngeamnă
Șî-n grămez’ jos îi adună
Galbini aurii gi toamnă.

 
12. Gintr-o dată s-auzîsă 12. Gintr-o dată s-auzîsă 
O sudalmă p-arătură
Unu’ gintră ei sîmțîsă
Fix în cap o lovitură.

  
13. „Oamini luz’ și fără mince

Da uitațî-vă oleacă
FițFiț’ atenț’, luaț’ amince
Lucru’ ăsta nu-i o joacă!

 
14. Șî gischigeț’ uăcii bine
Nu țîpaț’ la nimereală!
Că m-aț’ nimerit pă mine
Șî m-apuc-o amețală.”

Poezie
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Gabriel Lazăr Susan

15. Tăț’ în râs or izbucnitu
Cum gi la un mic știulece
Șe-l primi în cap țicnitu’
Tăt cu dumnezăi el dece.

 
16. Dacă-n urmă ză uitară
VVreo șușorcă neculeasă
Adormițî ieu ocară
Gi la gazda mânioasă.

 
17. „S-adunaț’ șe v-o scăpatu
Nu munșiț’ gi mântuială!
Io gin greu tăt am lucratu
Păntru-a me agonisală.”Păntru-a me agonisală.”

 
18. Șuice-așa ei or ajunsu
Lângă mal gi vale joasă
Pân tulei gi nepătrunsu
Care-au frunzăle tăioasă.

 
19. La umbră fug culegătorii19. La umbră fug culegătorii
Când vinit-o zăpușala
Că îs obosîț’ fișiorii
Șî-i apucă moleșala.

 
20. Când îi Soarile măi tare
Iși în valea gin Cigheru
C-o gesagă în spinareC-o gesagă în spinare
Iacă vine șî boieru’.

 
21. Șî încind ei măsărița
Gin gesagă scot bucace
Șe le-adușe neiculița
Ăl cu holgile-ncărcace.

22. Inge Doamne să încheapă
Brânză, clisă șî cu pită
Părădaică șî cu șeapă
„Să fii gazdă ferișită!“

 
23. După brânza șea gi oaie
Parc-ar mere-un uou gi casăParc-ar mere-un uou gi casă
Ș-o piparcă usturoaie
„Să fii gazdă sănătoasă!“

 
24. Catravece gin gregină
Șî tri croampe-n coajă fierce
„Gi-om măi sta șî la hogină
Amu gazda să ne ierce!“Amu gazda să ne ierce!“

  
25. După șe să săturară
Gi-o așa masă bogată
Gi boier ei să rugară

Gin gesagă să mai scoată
 

26. Șî oleacă gi răcie26. Șî oleacă gi răcie
Gi jinars întors gi prună
Beu la marjine gi glie

Ca să meargă tăice strună.
 

27. Amu’, cu foalile-ncărcace
Merg să strângă gi p-ogoru
Roage gin tulei lăsaceRoage gin tulei lăsace
Cu remorca șî tractoru’.

 
28. Pă mijlocu’ gi holdă joasă
Tuleii la pământ călcându
Remorca gi tractor îi trasă
Iar în urma ei mergându

Poezie



29. Flăcăii vor să să repeadă
Până Soarile n-apune

Când s-opresc la o grămadă
Să apleacă să adune

 
30. A boierului podoabă
În coșări șe-s împleciceÎn coșări șe-s împlecice
Pă umeri le rigică-n grabă
Șî-n remorcă îs golice.

 
31. Iacă, gi-ncărcat gătară
Recolta multă șî frumoasă
În remorcă să urcară

Șî să duc spre-a gazgei casă.Șî să duc spre-a gazgei casă.
 

32. Gi giparce îi zărisă
Mândra soață, boiereasa
Vramița lor le gischisă
Că doar ea condușe casa.

 
33. Șî pă cur ’năpoi porneșce33. Șî pă cur ’năpoi porneșce

Pîn ocolu’ șel cu vie
În tăleci tractoru’ opreșce
La cotarca rujinie.

 
34. Șî să pun gin nou la treabă
Ca să umple iar coșara
Iuce lucră, că l-i grabăIuce lucră, că l-i grabă

Nu cumva să-i prindă sara.
 

35. Șî în fieșe cotarcă
Un voinic cu brânși grăbice
Cucuruzu’ îl giscarcă
Gi-n coșările-mplecice.

36. Mânios gi-n cale-afară
Strîgă unu-n gura mare
Păntru-a nu șciu câta oară
Cum că spacile îl doare.

  
37. „Nu le umpleț’ în prostie
Șălile mă doȘălile mă dor, că-s grele
Șî mă cem că fac hernie
Dacă tăt măi trag gi ele!“

 
38. În sfârșît, când isprăviră
Nu măi au sărașii vlagă
Gin remorcă să buiră

Oleacă sufletuOleacă sufletu’ să-ș’ tragă.
 

39. În juru’ mesei îi pofceșce
Găzdoaia mândră șî făloasă
Cu bunătăț’ ea îi serveșce
Care gura apă-ț’ lasă.

 
40. Într-o laboșă-amnieroasă40. Într-o laboșă-amnieroasă
Mazărea șe-i afumată
C-un șiolan gi primă clasă
Clisa-n cuburi miși tăiată.

 
41. În altă oală le adusă
Cureci c-o boabă gi piperiu
Lângă mazăre le-o pusăLângă mazăre le-o pusă
Să le-ncânce-al gurii șeriu.

 
42. Într-o cârpă bătușită
Cu uloi, uățăt șî sare
Măcar o ceapă mărunțîtă
Ciar gi foalile îi doare.
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43. Pită scoasă gin cuptoru,
Caldă șî cu miezu’ moale
După și-or munșit cu sporu
Să freacă ei amu’ pă foale.

 
44. Doamne, cum înfulecară
Până-aproape or plesnituPână-aproape or plesnitu
Abge, abge să măi sculară
Gi masă ei s-or sprijinitu.

 
45. I-o cemat ca să le deie
Plata păntru a lor zoală
Ca afașerea să-ncheie

Neica, amuNeica, amu’ cu holda goală.
 

46. La cules i-or ajutatu
Iar cotărșile îs pline

Tuturor pă rând le-o datu
Plata șe li să cuvine.

47. Mulțumitu-i-or cu dragu
Ș-or promis c-o să mai vină
Șî la anu-i calcă pragu’

Vredniși Dumnezo să-i țînă!
 

48. Șî la anu’ or să vie 
Că-s fișiorii cumsăcageCă-s fișiorii cumsăcage
Să culeagă gin câmpie
Ale Tauțului roage.

 
49. Pă sub șeriu’ plin cu stele
Noapce bună îș’ urară
Soațăle lor frumușăle
Sa ajiungă-i așceptară.Sa ajiungă-i așceptară.

 
50. Când tuleu’ îi culcatu
Terminatu-s-o culesu’
Cucuruzu’ îi gătatu
Iși, în Tauțu’ gin șesu.
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Premiul I la Concursul „Rădăcini”, categoria fotografie
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Siminescu

După atâta vreme cu pace
Parcă nu-ți vine să crezi
Tot pământul atunci tresare
Și război începi să vezi

Ne mirăm de ce-i război?
Război a fost și va mai fi
E război între voi doiE război între voi doi
Voi nu știți a mai iubi

E război între sărac
E invidios că el nu are
E război între bogat
Doar antiteze sociale

Când îi vezi nemulțumiți
Pe cei care și-au găsit iubireaPe cei care și-au găsit iubirea
Înțelegi de ce-i război
Când se evită cu privirea

Mamă, tată, stau cu fiul
Și îi spun sa stea aproape 
Dar când fiul vrea război

Pleacă atunci, cât mai departe

Ți-e frică să mergi pe stradăȚi-e frică să mergi pe stradă
Chiar de-ai merge cu vreo doi 
Noaptea vezi oameni în gloată
Suflet plin doar de-un război

Cum să nu fie război? 
Între-o țară și-un popor
Când noi încă ne certăm
Pe nimicuri în oborPe nimicuri în obor

Stai s-analizezi acum
Unde e cu adevărat războiul? 
E acolo unde mor soldați? 
Sau unde dispare amorul?

Că de atâtea ori privesc 
Război în ochii unora 
Și încerc să ocolescȘi încerc să ocolesc

Eu nu vreau să merg cu turma

Stai și continui sa te întrebi 
Unde e cu adevărat cheia? 
Să încercăm să fim mai buni? 
Sau să doborâm puterea? 

Stau, privesc acum
Și mă întreb, întreb și eu? Și mă întreb, întreb și eu? 
De ce atâta ură-n noi? 
Pe două fronturi, mereu

Război pe două fronturi

Poezie
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Străină

Locuiam împreună într-o casă stilată
În dormitor se auzea rock-ul de altădată, 
În bucătărie puneam fericire pe pâine,

lar în baie ne aranjam cum puteam mai bine. 

Pereții casei noastre mâzgăliți cu vise, 
Cu făcliile creației mereu aprinse,Cu făcliile creației mereu aprinse,
Acoperișul nostru din turtă dulce, 
De toate aminte îmi pot aduce. 

Dar nu-mi mai pot aminti de tine. 
Nu mă frapează că ai plâns cu mine 
Nu mai lupt pentru visele tale... 
Nu pot reproduce zâmbetul tău 
Ce mai faci, străino, în corpul meu?Ce mai faci, străino, în corpul meu?



Corina Finta

Vis alb

Un vis alb mă înconjoară
În surdină cântă o vioară

Totul e învăluit în fum de țigară
Gândurile departe îmi zboară
La o zi caldă de vară

Când eram amândoi într-o garăCând eram amândoi într-o gară
Trenul ne ducea spre necunoscut
Dar era un sentiment mult prea plăcut
Eram împreună ținându-ne de mână
În rochița albă parcă erai o zână
Râsul tău suna ca un clopoțel
Iar părul tău mirosind a mușețel 

Mă făcea să plutesc spre tărâmuri ferMă făcea să plutesc spre tărâmuri fer-
mecate

Sufletele noastre cu ață roșie erau 
legate

Ca nimeni să nu ne deoache
Și să plutim împreună cât mai departe

Visul era mult prea frumos
Și nu mă mai doream scos
Dar scrumul mi-a ars degetele

La fel cum trădarea ne-a ars sufletele

Robotul literelor

Cât mi-aș dori să fiu robot
Gândurile din cap să mi le scot,
Mă obosesc mult prea tare
Și simt că nu mai am scăpare,
Uneori, nu mai vreau să gândesc
Dacă o fac, parcă înnebunesc,Dacă o fac, parcă înnebunesc,
Aș dormi, dar mi-e frică de vise
Aș vrea să fie interzise
Și acelea mă obosesc
Mă fac să îmi doresc
Ceea ce nu pot avea
Cum ar fi împlinirea,
Iubirea, fericireaIubirea, fericirea
Și chiar și nemurirea

Mai bine o carcasă fără gânduri
Să mă pierd printre litere, cuvinte și 

rânduri

Poezie
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Fontana di Trevi

Colosseo



Foro di Cesare
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Redacția
Meteorologie

Studii recente cu privire la 
extremele climatice/schimbările climatice 

și cum să le accesăm

      În 2022 informația circulă foarte ușor, dar nu este întotdeauna și corectă sau 
bazată pe cercetare în prealabil. De foarte multe ori (și mai ales în privința subiectelor 
în vogă, precum schimbările climatice) ne sunt transmise informații eronate prin inter-
mediul canalelor social media sau televiziune. Dacă ne mai luăm și după influencerii de 
pe Tik-Tok sau chiar unele persoane publice dezinformate, riscăm să intrăm într-o bulă 
care nu are legătură cu realitatea.
   De aceea, noi vă recomandăm să căutați voi înșivă răspunsuri/informații/realități.

   În ceea ce privește știința, în prezent puteți accesa ușor foarte multe publicații din 
toate domeniile. Una dintre cele mai ușoare metode este să vă creați un cont pe site-ul 
researchgate.net. Aici puteți căuta și descărca gratuit foarte multe articole științifice și 
cărți din domeniul care vă interesează. 
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   Un avantaj al utilizării platformei ResearchGate este acela că puteți intra în con-
tact cu autorii publicațiilor de interes, iar dacă acestea nu sunt din categoria Open 
Access, puteți să le solicitați autorilor acces la publicații. Totodată, puteți urmări în secți-
unea Questions ce se discută în comunitatea științifică.

   Printre cele mai recente publicații care vizează (și) teritoriul României se află:

Analysis of precipitation extremes related to agriculture and water resources 
sectors based on gridded daily data in Romania
(https://www.researchgate.net/publication/365452271_Analy-
sis_of_precipitation_extremes_related_to_agriculture_and_water_resources_sectors
_based_on_gridded_daily_data_in_Romania)

Using Long-Term Historical Meteorological Data for Climate Change Analysis in 
the Carpathian Region
(https://www.mdpi.com/2073-4433/13/11/1751)

Schimbările climatice - de la bazele fizice la riscuri și adaptare
(https://www.researchgate.net/publication/354404803_Schimbari-
le_climatice_-de_la_bazele_fizice_la_riscuri_si_adaptare_Editie_revazuta_si_adaugit
a)

MODIS-based climatology of the Surface Urban Heat Island at country scale (Ro-
mania)
(https://www.researchgate.net/publication/357366662_MO-
DIS-based_climatology_of_the_Surface_Urban_Heat_Island_at_country_scale_Rom
ania)

Climate change perception in Romania
(https://www.researchgate.net/publication/359926123_Climate_-
change_perception_in_Romania)



Redacția
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   În ceea ce privește apariția titlurilor bombă pe canalele de știri atunci când întâlnim 
un fenomen meteorologic mai deosebit, ar fi bine să facem o filtrare a acestor „infor-
mații” transmise doar pentru audiență. Ar trebui să știm că nu e nici prima dată și nici 
ultima când ne confruntăm cu secetă, furtuni, tornade, mase de aer arctic sau cicloni. 
Dezinformarea în masă pe care o creează mass-media este condamnabilă. Despre 
fenomene meteorologice deosebite, cu un impact mare asupra populației, au scris in-
clusiv cronicarii despre care am învățat la Limba și Literatura Română în liceu.

   De asemenea, puteți fi la curent cu ce se întâmplă în fiecare lună din punct de 
vedere meteorologic accesând caracterizările climatologice lunare de pe site-ul 
Administrației Naționale de Meteorologie (https://www.meteoromania.ro/clim/caracteri-
zare-lunara/index.html). Tot pe site-ul ANM puteți vizualiza și situația din prezent, la 
nivel orar (hărți cu distribuția temperaturii, precipitațiilor, stratului de zăpadă etc. sau 
avertizările meteorologice în vigoare) (https://www.meteoromania.ro/).
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   Pasionații de meteorologie au șansa de a deveni membri ai Asociației Române de 
Meteorologie Aplicată și Educație, prin completarea unei cereri de adeziune și plata 
unei cotizații modice. 

Extras de pe site-ul ARMAE (armeteo.ro):

Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE) a fost înființată la 
sfârșitul anului 2017 având drept scop promovarea beneficiilor pe care meteorologia le 
poate aduce societății.

ManifestărileManifestările meteorologice de zi cu zi pot însemna consecințe negative, generând 
pagube și pierderi de vieți omenești, cât și efecte benefice, prin potențialul energetic și 
de recreere pe care îl dețin. În acest context, ARMAE își propune în mod special (1) 
promovarea unor aplicații practice ale meteorologiei, care pot ajuta la o mai bună 
pregătire a populației în vederea prevenirii efectelor fenomenelor meteorologice ex-
treme și utilizarea mai eficientă a resurselor atmosferice, și (2) creșterea nivelului de 
educație meteorologică în rândul tinerilor, pentru a sprijini adaptarea reală și activă la 
schimbările climatice.schimbările climatice.

ARMAE este o organizație neguvernamentală, apolitică și independentă, de beneficiu 
public, fără scop lucrativ sau patrimonial, constituită pe o perioadă nedeterminată.

În decembrie 2018, ARMAE a devenit oficial membră a Societății Europene de Meteo-
rologie (European Meteorological Society): EMS ARMAE.

   În fiecare an, ARMAE organizează un concurs de fotografie cu tematică meteoro-
logică, la care se poate înscrie oricine. Totodată, asociația promovează educația mete-
orologică prin webinar-urile pe care le organizează periodic.
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