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     Const. MIU  
               

RUGĂ PENTRU CITITORI 
 
Dă-le, Doamne, zile bune – 
Cele rele eu le am. 
Să Te știe și de Nume, 
Pentru suflet ca balsam. 
 
Dă-le cer senin de vară, 
Nopți cu lună la pătrar 
Și apoi să li se pară 
Că li-i inima Altar. 
 
Dă-le tot ce și-au dorit, 
Numai să poată să ducă; 
Mie dă-mi necontenit 
Pentru suflet – o lăptucă. 

 

 COGITO: 
”Tăcerea adâncă este filosofia 

sufletelor alese!” 
                   

 Honore de BALZAC 

 
 

 
 

 
călcâiul inimii  

 
MOTO: 
Orice inimă are un călcâi al lui Ahile! 
                            Anton ONIGY 
 

 
Dacă eu mai hamletizez, ținând 

craniul inimii aproape de biserica din 
piept, tu n-ai făcut decât să piratezi 
timpul, furând clipele de liniște și 
crezând că astfel ai devenit stăpâna 
lui…… 
    Dar să nu uiți: cine fură se fură!  
    Ai furat liniștea și ți-ai adus 
neliniștea! 
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Revista poate fi citită şi la adresa: 

   http://metamorfoze.wordpress.com 
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SCRISOARE DE MULŢUMIRE 
 

Gabi Axenia- clasa a XI-a B 
 

Mă simt onorată că am avut oportunitatea să 
fiu colaboratoarea acestei  reviste și că am putut 
lucra cu domnul profesor dr. Miu Constantin. 
Prin intermediu acestei scrisori doresc să îi 
mulțumesc domnului profesor, pentru că încă 
din clasa a IX-a m-a susținut să îmi exprim 
ideile. 

Am participat la două aniversări ale revistei  
“Metamorfoze”; aici am avut ocazia să cunosc 
oameni valoroși, scriitori sau tinere talente ce s-
au afirmat de-a lungul timpului prin intermediul 
creațiilor proprii. Eu am publicat o serie de 
eseuri,  cele mai plăcute de mine fiind: 
PovesteA lui Harap-Alb, Lostrița și La țigănci, 
Asemănări și deosebiri între periplul lui 
Harap Alb și cel al lui Gavrilescu, Mieterul 
feminin în Enigma Otiliei și Maitreyi și  
Psihologia fricii în operele O făclie de Paști 
și În vreme de război. 

Le mulțumesc tuturor oamenilor minunați, 
care ne încântă cu scrierile lor și nu în ultimul 
rând le mulțumesc tuturor persoanelor, care își 
dau toată silința ca această revistă să apară în 
fiecare lună. 
 

 
 
 

 

 
Iulia SCIRTOCEA – clasa aIX-a A 

 
Din punctual meu de vedere, revista 

Metamorfoze este una dintre cele mai 
interesante reviste pe care o cumpar. Pentru 
a fi realizata , domnul profesor Constantin 
Miu cu ajutorul domnului profesor Stefan 
Gatachiu se straduiesc luna de luna sa o 
redacteze si sa o publice , astfel fiind 
disponibila oricariu elev doritor din liceul 
nostru in special dar si altor persoane din 
afara liceului . 

Revista contine poezii ,compuneri 
sau scrisori ale evilor talentati care merita sa 
fie publicati , articole pe diverse teme , citate 
, comentarii ce ne sunt folositoare la limba si 
literatura romana dar si articole amuzante 
despre greselile facute de elevi.   

 

 
 
Intr-un secol informatizat,in care 

tindem sa fim excesiv directionati spre 
matematizare , poezia ma readuce la starea 
naturala , la ceea ce cred eu ca trebuie sa 
ramanem . 

Poezia imi modeleaza sufletul , ma 
apropie de mine si uneori de cativa semeni 
si imi dezvaluie tot ce-i frumos,pur , curat, 
inaltator , divin.. 

Si,pentru ca in scoala noastra sunt 
multi , foarte multi elevi creatori de literatura 
, aparitia acestei reviste este mai mult decat 
necesara.Criteriul de selectie este cel 
valoric si se publica cele mai reusite creatii , 
astfel revista creste prin fiecare noua 
aparitie . 

Daca as vrea sa definesc rolul 
revistei cred ca as strica perfectiunea ce 
graviteaza in jurul jocului de cuvinte pe care-
l gasim aici . 

Aceasta revista este citita din proprie 
initiativa, din curiozitate , nu la indemnul 
cuiva . 

Eu cred ca revista are un scop 
dezinteresat . Nu are o menire anume ci 
doar  sa fie deschisa . Fiecare cuvant 

ascunde un secret si dezleaga mistere. .  
Lectura ei este o nimfa tainica. 

Ea isi scutura aripile angelice peste 
mintea mea si imi umple simturile cu 
visare .  

 
 

 
 

Grafică de Gabi TOADER – clasa a IX-a B 
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Din inima cuvantului                             
Olimpiada Nationala  

de Limba si Literatura romana 
Targu Mures 2015 

 
 

Sandra BROJBĂ – clasa a IX-a D 
 

       As putea asfalta kilometri intregi de cuvinte despre 
cele cateva zile petrecute in inima Transilvaniei, cu 
onorabila ocazie a participarii la faza nationala a 
Olimpiadei de Limba si Literatura romana, desfasurata in 
perioada 6-10 aprilie, la Tg.Mures. 
Am avut avut parte de un drum lung, istovitor, care a fost 
totodata sic el mai mare complice al emotiilor mele. 
Aproximativ unsprezece ore de drum, in care am avut tot 
timpul din lume sa framant coca gandurilor ingrijoratoare, a 
trecerilor de la o stare de spirit la alta, de la agonie la extaz 
timp de o infinitate de clipe. Gandul ca sunt atat de departe 
de orasul natal, de casa parinteasca a amplificat 
sentimental de solitaritate, iar aruncarea intr-un univers 
nemarginit,necunoscut m-au facut de cateva ori sa-mi 
doresc sa iau inapoi la pas drumul catre casa. Dar nimic nu 
mi-a aprofundat mai mult nostalgia si pierderea de sine ca 
lipsa parfumului valurilor mele. Gustul aromat al aerului 
constantean, tabloul tremurand al Marii Negre si dansul 
dezorganizat al pescarusilor au fost de cand ma stiu 
anestezicele sufletului meu, mereu aflat la ananghia 
incertitudinilor. Timp de unsprezece ore, un deceniu si o 
clipa, m-am tot gandit: cum as putea sa pictez cuvintele 
potrivite fara sa-mi inmoi penita in valurile de cerneala ale 
marii? Ce vant, daca nu cel de la mal, mi-ar putea sulfa o 
idee, un sentiment, un strop de inspiratie ovidiana? Daca 
nu pot privy la cerul patat de albul pescarusilor, ce minune 
mi-ar mai putea purifica ochiul cuvintelor mele? 
Acum ca toate emotiile au iesit din hora, constientizez 
capacitatea amintirilor de a ma tine in viata si puterea 
sufletului de a derula in fata privirii nevazute filmul tuturor 
lucrurilor care aduc omului linistea, pacea spiritual si delirul 
calm din timpul unei pasiuni nebune: cuvantul; limba; 
patria. 
          Primul pas pe pamant transilvanean mi-a intepat 
inima; un pumnal al limbii si al literaturii in stare pura mi-a 
atins pieptul pret de o secunda. Fiorul competitiei s-a 
stability rapid; vederea atator chipuri diferite, noi, 
necunoscute si totusi atat de asematoare mi-a provocat un 
intens sentiment de déjà vu. Si spun asta doar pentru 
faptul ca, desi eram aproximativ 200 de finite, de oameni, 
200 de suflete, fiecare unic si special in felul sau, ii 
simteam ca fiind toti intr-unul singur. Pana si eu ma 
simteam o celula a acestui organism, prin ale carui vene 
curge acelasi sange- cerneala. I-am privit pe toti, pe rand, 
nu am vazut nici macar o deosebire; aceiasi ochi 
impaienjeniti de o iubire nebuna- limba romana; acelasi iris 
colorat de literele literaturii universal; acelasi zambet ce 
parca urla a emotie, a delir, a dragoste sacra. M-am prins 
de la bun inceput: ne-am adunat acolo ca sa ne gasim 
fratii, pierduti inca dinainte de nastere. Ne-am adunat 
pentru a ne putea privi in oglinda prin ochii celorlalti. 
O noapte superba de cosmar inaintea probei scrise. 
    Mi-am petrecut zeci de ore chinuitoate in asteptarea 
celei dintai probe a olimpiadei. Hotelul care ne-a gazduit pe 
toata perioada concursului nu mi-a fost decat sala de 
asteptare, locul dureros de linistit, in care “am zacut” 
invinsa de emotie. Prima zi a Olimpiadei Nationale a 
reprezentat pentru mine ziua decisive a propriei mele 
existente. Parafrazandu-l pe scriitorul rus, Lev Tolstoi, omul 
are doua mari importante in viata: ziua in care s-a nascut si 
cea in care afla de ce. 6 aprilie, ora 16:00 sunt 

ziua,respective momentul pe care le voi serba de acum 
inainte in fiecare an. La festivitatea de deschidere a 
olimpiadei, la ora sus amintita, am inteles cugetarea lui 
Tolstoi, am descoperit de ce m-am nascut si am simtit ca 
sala de spectacole a Centrului cultural sin Tg.Mures este 
maternitatea sufletului meu, iar ora 16:00 reprezinta ceasul 
in care am facut cunostinta cu porunca lui dumnezeu 
referitoare la rostul existentei mele. Onoranta prezenta a 
Majestatii Sale, principele Nicolae al Romaniei, la 
festivitatea de deschidere a fost impulsul ce mi-a resuscitat 
patriotismul. M-am simtit din nou mandra de originea mea, 
m-am simtit asemeni unui ostas la datorie, doar ca aici, 
campul meu de lupta este limba romana si am osingura 
arma- cuvantul.  
Inevitabil a sosit seara, momentul in care toti fiorii 
competitiei si emotiile au iesit la atac, rapindu-mi atat 
oboseala, cat si orice strop de incredere,curaj si optimism. 
“Dar daca nu ma pot infrange pe mine insami, cum i-as 
putea dobori pe ceilalti?” a fost ultima fraza ai carei pasi i-
am simtit pe cararea gandurilor mele, inainte sa adorm. 
M-am trezit cu un junghi dureros, ma intepa adanc chiar in 
inima inspiratiei mele si m-a tot chinui pana in sala de 
examen a Colegiului National “Alexandru Papiu Ilarian”. Au 
trecut minute bune peste mine, timpul scurs pana la 
primirea subiectelor parca-mi imbatranise tineretea, dar 
pana si acest sentiment era unul de bun augur; batranetea 
adduce adesea cu ea si intelepciunea.  
       Am privit foaia cu sentinta fara ca macar sa-mi deschid 
ochii, degetele mele au pipait usor foaia si am simtit ridurile 
unei poezii uitate, dar si vigoarea unei proze urlatoare, dar 
atat de tacuta in semnificatiile ei. Am deschis un ochi incet, 
infiorat si temator de ceea ce putea desciperi, dar a facut 
rapid cunistinta cu un nume rasunator, Alecu Vacarescu, 
predecessor al operei eminesciene, un neinteles de la care 
au pornit toate neintelesurile poetului nostrum national, 
Mihai Eminescu. Celalalt ochi s-a deschis si el inzecit mai 
emotionat si pe rand a descifrat literele de formau un alt 
nume rasunator sin literature romana- Hortensia Papadat 
Bengescu. Pana acum totul perfect, un dezastru al 
imaginatiei mele, un duet al genurilor; liricul si epicul pe 
aceeasi scena, pe acelasi camp de lupta. Ma gandeam cu 
ce sa incep intai, care dintre cele doua texte support mi-ar 
fi putut varsa o picatura de curaj pe buzele parjolite de 
emotie. Nu m-am putut decide, le-am luat inordinea 
asezarii in pagina, dar un dig impunator m-a oprit la 
jumatatea celei de-a doua pagini; era primul subiect, prima 
cerinta ce avea fie sa ma arunce in valurile necunoscutului, 
fie sa ma lase sa ma sclad intr-un lac deja cunoscut. Ce 
dorea de la mine primul subiect? Hmm… o nimica toata, 
doar un eseu de 600-900 de cuvinte in care sa prezint 
comparativ particularitatile de structura si de limbaj ale 
celor doua texte citate. Popasul acesta l-am trecut fara 
prea mari atacuri de panica, dar subiectul al doilea, of, 
vestitul subiect II mi-a incetosat privirea inca de la primele 
cuvinte. Dar odata ajunsa la esenta pretentiei nationale, 
imaginatia a inceput sa-mi cante “doine” inspirationale 
despre”capacitatea oglinzii de a reflecta realitatea”, exact 
ceea ce aveam nevoie facand referire si la textile support, 
cu cele doua titluri suggestive, tradatoare chiar: “Oglinda 
care ti-ar arata” de Alecu Vacarescu si “Femeia din fata 
oglinzei” de H.P.Bengescu. Nu pot sa-mi dau seama cand 
si cum s-au scurs cele trei ore allocate si nici cine le-a facut 
de petrecanie emotiilor mele odata ce am scos capacul 
stiloului si am inceput sa scrijelesc foaia cu ganduri 
aprinse. 
              Sa te intorci aproape deznadajduit de la cea mai 
importanta proba a vietii omului indragostit de cuvant 
reprezinta o incercare de sinucidere a propriului 
subconstient. Faptul ca m-au invadat zeci, sute de alte idei 
ce se mulau perfect pe subiectul dat, fata de aberatiile pe 
care cred ca le-am insiruit in timpul probei, m-a deprimat 
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ore in sir. Pana si cele mai profunde incurajari ale 
coordonatorilor mei nu mi-au inlaturat profunda stare de 
greata intelectuala pe care am suportat-o ceva timp. 
Oricum nu am avut timp decat pentru o respiratie ca sa ma 
trezesc chiar im mijlocul probei orale. Toate emotiile care 
mi-au cutremurat trairea inaintea acestui act decisiv in 
privinta capacitatilor mele de utilizare corecta a limbii 
romane s-au dovedit a fi epuizante. Cred ca pragul cel mai 
greu de trecut din timpul acestei probe a fost incercarea de 
stapanire a propriilor fiori ce simteam ca se elibereaza prin 
toti porii corpului meu. Am asteptat minute in sir sa-mi vina 
randul la “masa judecatii”, in fata a sase experti ai 
lingvisticii, ai caror ochi parca-mi sopteau inferioritatea si 
stadiul jignitor de cultura la care ma aflu. Si totusi am reusit 
sa-mi tarasc corpul inlantuit de emotii pana pe “scaunul 
torturii’, mi-am relaxat privirea si durerile mintii in timp ce-
mi prezentam primele argumente referitoare la subiectul 
dat. Dupa prima fraza rostita am avut parte de surpriza 
covarsitoare a emotiilor mele: celor sase “judecatori” deja 
prezenti, li s-au alaturat cei doi  “executori juridici”, 
reprezentati de presedintele comisiei Olimpiadei Nationale, 
decanul Facultatii de Litere, dl. Iulian Boldea si 
dna.inspector a judetului Tg.Mures. Pana aici totul perfect, 
ca si cand nu erau de ajuns cele sase perechi de ochi 
care-mi analizau fiecare detaliu al fizionomiei mele 
tradatoare, m-am ales cu inca doua perechi de ochi ageri, 
care ar fi sesizat pana si o  cezura utilizata in momentul 
nepotrivit, ca sa nu mai vorbim despre o metafora usor 
obscura sau puerila. Totusi odata impinse cuvintele pe usa 
sufletului meu au sunat ca o simfonie pe care as fi putut-o 
invata ad litera, desi fiecare fraza primea un nou contur de 
semnifiicatii; nici macar eu nu ma consideram capabila de 
asemea sculpturi verbale.  
               Am trecut cu brio de infricosatorul examen oral, 
drept dovada a reusitei fiind cele 120 de puncte obtinnute 
dintr-un maxim de 120. Am constientizat rapid ca 
Olimpiada Nationala de Limba si Literatura romana nu este 
doar o incercare de concretizare si dovedire a cunostintelor 
literare, a nesfarsitelor lecturi sau a epuizabilelor nopti 
pierdute cu mana impietrita pe stilou si gandurile 
incarcerate in celula vreunui eseu argumentativ. Olimpiada 
Nationala inseamna puterea de a-ti desface ambele aripi, 
astfel incaat sa le poti educa sa se coordoneze intr-o 
armonie poetica; intai inspirtia sa suporte o explozie 
vulcanica, ca mai apoi calmul spiritual sa tina in frau 
emotiile propriilor incertitudini si nesigurante. 
    
 
 

 
 
 

(grafică de Gabi TOADER – clasa a IX-a B) 

 
 
 
 
 

Din inima cuvantului                             

 
 

Din umbra competitiei. Din fata razei de cuvant. 
           
        Un singur gand imi sporeste pe buze in timp ce ma 
gandesc la momentele emotionante de la Tg.Mures: 
intalnirea cu scriitorul Nicolae Baciut.      Pot spune doar ca 
nu am participat la un cenaclu literar, ci am fost martora 
unei materializari a catharsisului. Sala de lectura a 
bibliotecii judetene din Tg.Mures a fost doar salonnul de 
terapie intensiva a sufletului meu, unde cuvintele, recitarile 
si cugetarile poetului au fost supradoza de antibiotice de 
care aveam nevoie pentru oboseala cronica a sufletului 
meu, avand ca si cauza influenta banalitatilor cotidiene. 
Am ascultat discutii referitoare la entuziasmul vital al 
literaturii de azi, dar am avut si sansa de a calatori in epoca 
de aur a literaturii romane, in inima secolelor XIX si XX. 
Cred ca am invatat cel mai important lucru al existentei 
artistice: cum sa-l vad pe Eminescu in ochii fiecarui 
scriitor? Conform relatarilor domnului Nicolae Baciut, in 
timpul unei discutii cu Nichita Stanescu, scriitorul a dorit sa 
stie daca marele nostru neomodernist a avut vreodata 
ocazia sau puterea de a-l vedea pe m.Eminescu?! 
Raspunsul a fost surprinzator, spunandu-i lui Baciut ca 
primul lucru la care priveste un copil cand intalneste un 
scriitor sunt ochii, iar el insusi, N.Stanescu l-a privit pe 
Arghezi in ochi, in vremuri de mult uitate. Astfel, 
marturiseste poetul, l-a putut vedea si cunoaste pe Emin. 
Prin ochii lui Tudor Arghezi. Pastrand aceasta strategie, 
Nicolae Baciut, tanar fiind a dorit cu ardoare sa-l vada pe 
Eminescu si a privit in ochii contemporanului sau, Nichita 
Stanescu. L-a cunoscut in intregime, chipul sau se citea in 
irisul celui ce a intemeiat cetatea lucrarii “Leoaica tanara-i 
iubirea”, iar in parfumul privirii sale a aflat tainele 
Luceafarului. Ce pot sa spun decat ca si eu, copil cum 
sunt, am dorit mereu sa ma bucur de vederea chipului 
eminescian, asa ca am apelat la un truc simplu- m-am uitat 
abisal in ochii scriitorului Nicolae Baciut si l-am gasit pe 
Eminescu.  
Va sugerez doar sa incercati sa nu muriti fara a-l vedea pe 
scriitorul nostru national, asa ca uitati-va o singura data in 
ochii mei si-l veti gasi acolo nestingherit, dornic de a fi 
descoperit. In ochii mei sau in ochii oricarui fabricant de 
poezie care-l idolatrizeaza pe scriitorul natiunii noastre, il 
veti gasi pe acelasi vesnic indragostit, acelasi pretutindeni 
geniu neinteles.  
             Inchei ansamblul de amintiri, pareri si ganduri din 
si despre Olimpiada Nationala de Limba si Literatura 
romana, marturisind ca incercarea de a da viata si un sens 
cuvantului prin talent si dedicatie nu este imposibila, chiar 
daca ar dura pana la capatul zilelor tale. 
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Chiriac Ciprian - clasa: a IX-a A                                                                                                

                                                                                          
         Am sa incep prin a va destainui o mica povestire: in 
prima mea ora de romana la liceu am intrat in cabinetul 
domnului profesor si primul lucru care mi-a atras atentia au 
fost tablourile pe care dumnealui le are agatate pe 
pereti.Am inceput sa le studiez cu atentie pana cand am 
ajuns la un tablou deosebit unul ce avea desenat o scoica 
si pe care scria mare ,,Metamorfoze”. Inca de la inceput 
mi-am dat seama, ca acela trebuie sa fie un tablou de 
suflet, deoarece nu semana cu deloc cu celelalte.Atunci m-
am intrebat ce semnificatie are acest tablou pentru 
dumnealui. Raspunsul avea sa vina peste cateva ore 
atunci cand domn' profesor ne-a spus despre revista pe 
care o are pe nume ,,Metamorfoze” si despre povestea 
interesanta ce sta la baza acelui desen.Acel moment a fost 
primul cand am facut cunostinta cu aceasta revista si cand 
mi-am propus sa o citesc. 
           Dupa alte cateva ore , am cumparat primul meu 
numar din revista si am inceput sa o studiez cu atentie, 
parca si acum o vad : prima pagina avea scris mare sus 
numele revistei , acest nume deosebit duce cu gandul la 
vis, iti lasa imaginatia sa zburde si sa cutreiere taramurile 
necunoscute ale poeziei expuse putin mai jos.Imaginile in 
tema cu poezia, amplifica imaginatia lectorului iar 
invataturile de la final ( cogito si moto) adauga sufletului 
cititorului un strop de intelepciune. Prima pagina parea 
promitatoare asa ca m-am hotarat sa o citesc pana la 
capat. Poeziile deosebit de frumoase, micile lecturi  si 
paginile 10 si 11 despre istoria muzicii rock sunt parti ale 
unui armonios si nepretuit ,,univers”,iar numele acestui 
microcosmos este METAMORFOZE.De asemenea umorul 
si ultimile noutatati din liceu nu lipsesc din aceasta revista, 
acestea sfarsind minunata lectura intr-un ton vesel fiind cu 
adevarat cireasa de pe tort. Tot ce pot sa spun este ca am 
citit aceasta revista fara sa ma opresc iar dupa ce am 
terminat nu mi-a parut rau de alegerea facuta.Lectura 
acestei reviste este un adevarat deliciu literar. 
               Astfel ,,Metamorfoze” este o revista      (asa cum 
scrie si pe prima pagina) de spiritualitate si atitudine civica, 
o revista in care se gaseste orice fel de informatie 
folositoare si care s-a ridicat mai sus decat asteptarile 
mele. 
 
 
 
 
 

Andrei GIRIP – clasa a IX-a A 
 
PĂREREA MEA (citat după scorpioara) 
 

In opinia mea ,revista Metamorfoze este o 
publicaţie ce curpinde texte si poezii pentru 
diferite categorii de varsta . Ea promoveaza 
talentele tineriilor liceeni, dar ne ofera si cultura 
generala, amuzament si imaginatie. Diferitele 
desene altaturate lucrarilor fascineaza privirea 
cititorului,ei pot descifra poezia doar din privirea 
atenta asupra  imaginei. Diversitatea textelor 
face cititorii sa nu se plictiseasca. Textele epice 
sau de actiune te fac sa ramai in suspans 
asteptand numarul urmator. Parerea mea 
despre revista este un foarte buna . 
 

 

Anca LUPU – clasa a IX-a A 
 
PĂREREA TA (citat după fomistu) 
 

Din punctul meu de vedere, revista 
„Metamorfoze” este o oportunitate pentru toti doritorii 
de lectura.Tinerii scriitori au ocazia de a se afirma si 
de a-si arata talentul. 

Este o revista diversificata, care contine diferite 
scrieri, dar si pasaje amuzante. 

Revista este realizata cu mult devotament si 
implicare, fiind astfel una dintre revistele de valoare. 

Astfel, suntem bucurosi sa avem parte de o 
asa revista importanta in orasul nostru, care pune in 
valoare micile talente. 

 
 
Dragoş MUNTEANU – clasa a IX-a A 
 
PĂREREA unui ginerică 
 

Una din cele mai bune surse de 
informatii, revista „Metamorfozei”, iti ofera o 
oportunitate de a descoperi lucrui noi, dar si 
foarte multe informatii ce sunt folositoare 
mai ales pe parcursul celor 4 ani de liceu. 
Din punctul meu de vedere aceasta revista 
este un izvor de cunostinte a unor scriitori 
talentati. 
 
 
 
 

Maria CHIRCHIBOI – clasa a IX-a A 
 
PĂRERE CHIŞTOCITĂ 
 

Aceasta revista imi ofera foarte multe informatii 
despre literatura, muzica, istorie si glume. Dup parerea 
mea este revista ideala pentru un elev de liceu. Aceasta 
revista ofera destule sanse tinerilor talentati sa se afirme.  
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Andreea  Valentina  Gherlan - clasa a IX-a A 

         
 Metamorfoze ... Când am auzit prima oară acest 
cuvânt , nu mi-a inspirat nimic . Mi se părea doar un 
cuvânt pompos , pus unei reviste care bănuiam ca nu 
avea cine știe ce mare succes printre elevi , și ca 
mulți dintre voi , nici nu știam ce înseamnă. Părerea 
mi s-a schimbat total atunci când am ajuns să o 
citesc ! Mulți ar spune că nu este deloc  atrăgătoare 
deoarece nu este colorată la fel ca celelalte reviste , 
ei bine,  Metamorfoze se face atrăgătoare prin 
conținutul ei! Ea este diferită de celelate reviste prin 
dragostea si bunavoința domnilor profesori 
coordonatori care adună cei mai talentați elevi ai 
liceului nostru într-un singur loc , pe hârtie. Toate 
creațiile lor sunt unice : de la poezii , până la desene 
, de la interviuri acordate elevilor participanți la 
diferite activități importante până la glumele 
amuzante de pe ultima pagină . Orice fel de talent 
care presupune imaginație, creativitate, hartie sau pix 
este binevenit ! De altfel , poeziile cu care domnul 
profesor Const. Miu ne încântă sunt excepționale , iar 
„ Istoria rocului “ by domnul profesor Gațachiu poate 
fi chiar cea mai originală și neabordată  temă de 
până acum !   
        Părerea mea despre această revistă este una foarte 
bună , trezește imaginația și sentimentele tutoror , ca mai 
apoi râuri de zâmbete si râsete să umple liceul! De aceea , 
la aniversarea a 25 de ani de la apariţide, îi urez un 
călduros LA MULȚI ANI și LA MAI MULT ! 
 
 
 

Gabi TOADER – clasa a IX-a B 

 
Balul primăverii, 2015 

 
  Balul primăverii de anul acesta , dar şi primul 
bal la care am participat , după părerea mea , a 
fost chiar un bal frumos şi bine organizat.  
  La repetiţii a fost atat relaxare cat şi muncă, 
fiecare pereche lucrand la dansurile ei.  
Ne-am ales singuri momentele, şi le-am prelucrat 
pană cand au ajuns să fie aşa cum ne-am dorit 
noi. 
Organizatorii ne-au fost şi prieteni şi profesori ,la 
urma urmei , erau acolo să ne mobilizeze si asta 
au şi făcut.S-au organizat atat pe ei, împartind 
cate o sarcină fiecaruia, cat şi pe noi, să  ne ajute 
să iasaă un bal apreciat de public, şi asa cred a şi 
ieşit.  
Premiile, din punctul meu de vedere au fost date 
pe merit, avand în vedere că ştiu cat a muncit 
fiecare pereche pentru momentele lor, şi unii 
dintre noi chiar     s-au descurcat foarte bine pe 
scenă. 
A fost un bal frumos, chiar din toate punctele de 
vedere . Am cunoscut mulţi oameni noi, am legat 
prietenii, mi-am regăsit cunoştinţe vechi, într-un 
cuvant a fost un bal aşa cum ar fi trebuit sa fie, şi 
cu siguranţă, fiecărui participant i-a făcut plăcere 
sa participe şi să vină la repetiţii .   
 

 

Impresii legate de Balul Primăverii, ediția 
2015 – Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” 
 

Abduraman Mete Emre, clasa a IX-a A 
 
După toate semnele de întrebare pe care mi 

le-am pus privind Balul Bobocilor, am hotărât să 
accept această șansă de a arăta cu adevărat cine 
sunt și lucrurile de care sunt capabil. În final, după 
toată munca, toate orele de repetat, toată motivația, 
da, am reușit, mi-am atins scopul! 
 Din primul moment în care am pășit în sala 
unde se desfășurau presecțiile, am fost întrebat de 
ce am ales să mă prezint, iar eu am răspuns sincer, 
clar și răspicat: „Vreau să câștig!”. În acea sală de 
clasă am simțit o atmosferă extrem de tensionată și 
apăsătoare, iar din acel moment mi-am spus că va fi 
o complet altă experiență.  
 Rezultatele preselecțiilor au fost publicate pe 
holurile liceului în următoarea zi lucrătoare. 
Entuziasmat, am analizat atent lista, începând să-mi 
cunosc noii prieteni-concurenți. După câteva zile am 
fost chemați la prima repetiție pentru a stabili niște 
reguli de bază și a ne cunoaște. 
 Am întâmpinat probleme relativ majore în 
decursul săptămânilor de pregătire, privind tocmai 
repetițiile. Ni s-au interzis anumite lucruri de către 
direcțiune, lucruri pe care ne bazam, urmând ca 
numărul de ore în care puteam repeta organizat să 
se reducă, din cauza lipsei unui profesor coordonator 
în anumite intervale de timp; cu toate acestea, toți 
am reușit să ne punem momentele la punct până în 
săptămâna balului.   
     Inițial, am fost sceptic în considerarea 
celorlalți participanți drept concurențe, până în ultima 
săptămână, când totul a început să se lege. Atunci 
m-au cuprins emoțiile și nesiguranța.  
 Deși anumiți organizatori au ridicat tonul la 
majoritatea dintre noi, iar eu personal nu suport o 
explozie de nervozitate din partea unei persoane 
care presupune că știe ceea ce face, am rămas 
indiferent față de situație și am încercat să ignor tot 
bâlciul – înțelept din partea mea. 
 Sincerele mele mulțumiri sunt adresate 
îndrumătoarei noastre Nuray Bactișa (XI A – clasa 
organizatoare) care s-a străduit din răsputeri pentru 
ca acest eveniment să fie unul decent sau să fie 
succedat de amintiri plăcute atât ale noastre, 
participanților, cât și ale spectatorilor. 
  După începerea show-ului totul a venit de la 
sine, atmosfera din culise a devenit mai liniștită, iar 
cea de pe scenă mai deschisă spre public. Însă 
miezul evenimentului, proba sorbită cu privirile de 
către spectatori a fost proba de talente. De această 
dată, toți participanții ne-am axat pe o singură sferă: 
dansul. Nimeni nu a avut dăruirea de a lua microfonul 
și de a încânta auzul privitorilor.  
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Abduraman Mete 

 
Structura balului a fost una care ne-a permis 

să ne schimbăm ținutele și să ne pregătim psihic 
pentru a face abstracție de ochii de vultur ai juriului și 
de lentilele camerei de filmat. Momentele 
intermediare au fost diverse, captivante și se alegeau 
cu ropote de aplauze. Ultimul moment culminat, dar 
tensionat atât pentru noi, organizatori, juriu cât și 
spectatori a fost decernarea premiilor. Ținuți în 
suspans a trebuit să luăm poziția de drepți pe scenă 
și să așteptăm în agonie rezultatele jurului. Totul 
parcă se întâmpla în slow-motion și nu se mai 
termina.  
 După anunțarea premiilor Popularitate, III și 
II, mult așteptatul „Iar titlul de Mister Primăvară i se 
acordă lui...” a fost urmat de numele meu, iar titlul de 
Miss Primăvară a fost acordat perechii mele, lucru 
foarte rar. Reacția mea ? Tipică modalității mele de a 
aborda orice situație care îmi pune zâmbetul pe 
buze: sări și maifestă-ți bucuria în mișcări 
concentrice din brațe. Pe scenă. 
 Petrecerea de după bal a fost lipsită de 
câștigătorii acestuia, deoarece noi am ales altă 
locație pentru a sărbători favorabilul rezultat. Am avut 
chiar si ocazia să întâlensc personalități locale în 
orizontul muzicii rap/hip-hop, ca și Optic.  
 Nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc 
juriului pentru punctele acordate, îndrumătorilor 
pentru prezența lor la repetiții, persoanelor care m-au 
motivat, și partenerei mele pentru prestația de pe 
scenă. 
 În ansamblu, acest bal a fost unul organizat 
pe ultima sută de metri, dar cu toate acestea, a fost o 
experiență plăcută și am întâlnit noi oameni cu care 
dezvolt relații durabile. 
 
 

Bișag Alexandru – Ștefan – clasa a XI-a A 
neguri 
ce aș putea să fiu... nu am să știu cu chipul, 
nici azi și nici în ziua destrămării. 
mă doare în absent – o lume-obnubilată, 
o lume mult străină cuvântării. 
rămâne ce-am primit, o vagă întinare 
născută în nevoile de vise, 
iar fadul ei contur, în minte înfierată, 
convulsia `nălțărilor promise. 
 
aproape o zăresc și totuși, prea departe, 
se-mprăștie-n a vocii asmuțire. 
am stat pe margini seci, să nu ucid potența 
ce poate ne îndrumă spre iubire. 
însă-n greșeli târzii, în chistul așteptării 
se țese drumul veșnic spre tăciune. 
spre iaduri și-napoi, cu ochiul pot să sufăr, 
dar trupul, fără zbucium, mi-ar răpune. 
 
în stele de migdal și prafuri de sidef, 
simt osul cum se crapă în tăcere; 
un ceas să mai zidesc, o palidă uitare 
spre omul ce hazardului îi cere. 
de-a dreapta lui m-așez – a vieții desfrânare, 

nimicul se închide în neștiință. 
un om am risipit, mă junghie simțirea 
cu lacrimi de catran și neputință. 
 
cu pașii altui gând, prin patima nefirii, 
un neștiut la glezne îmi ajunge. 
nici cel ce astăzi sunt... o lume n-am să aflu, 
dar pot umbri și încă pot a plânge.  
 

 
Prof. Ștefan Gațachiu 

redactor șef adjunct 
 
 

La aniversare 
 

Iată-ne ajunși și la numărul 150! În 25 de ani. 
E mult? E puțin? Eu cred că nu numărul de 
apariții ale revistei este important, ci numărul 
celor care, de-a lungul celor 25 de ani, au 
publicat creațiile lor în paginile revistei. Evident, 
marea majoritate a acestora este formată din 
generațiile de elevi care au trecut prin băncile 
liceului nostru. De asemenea, revista a găzduit 
în paginile sale și scriitori consacrați, acest lucru 
confirmând valoarea literară a revistei, valoare 
materializată și prin premiile obținute la 
Concursul revistelor școlare, ultimul, premiul I, 
fiind obținut chiar în acest an. 

M-aș opri puțin asupra colaboratorilor tineri ai 
revistei. Din acest punct de vedere revista își 
justifică pe deplin numele. Dacă în creațiile 
proaspeților liceeni se observă uneori o anumită 
stângăcie, nesiguranță, nestăpânire a unor 
tehnici specifice artei scrisului, o dată cu 
trecerea timpului, cu maturizarea spirituală și 
intelectuală, dar și sub îndrumarea domnului 
profesor doctor Constantin Miu, are loc o 
adevărată metamorfoză. Creațiile elevilor devin 
din ce în ce mai valoroase, ajungând să fie 
publicate și în alte reviste de cultură, să câștige 
concursuri de creație literară sau chiar să se 
constituie în volume personale de poezii.  

Și cum izvorul de talente este nesecat, ar 
trebui ca, într-un viitor mai mult sau mai puțin 
îndepărtat, să sărbătorim numărul 1500! 

Urez tuturor colaboratorilor multă inspirație și 
să nu uite că revista Metamorfoze trăiește prin 
ei și pentru ei! 
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Bișag Alexandru – Ștefan – clasa a XI-a A 
Să închinăm cuvinte unui templu clădit 
din ele. 

Timpul trece poate mult prea violent, iar lucrurile nu 
tăgăduiesc din a se întâmpla: cu atât mai mult să 
preamărim acest lăcaș unde gândul și iubirea de 
frumos prevalează în fața realității sufocante ce ne 
picură humă pe aripi. Fie ca aici să ne exilăm în 
numele celor ce merită prețuite! 

Pentru mine, „Metamorfozele” au încetat cu mult timp 
în urmă să reprezinte un simplu cumul de pagini 
tipografiate cu neajunsuri sufletești și litere pentru 
simțământ; au încetat cu mult timp în urmă să fie o 
experiență pasageră și rece, devenind pe parcurs un 
neîntrerupt act formator pentru puținul omenesc din 
mine la care refuz cu încăpățânare să renunț.   

Am avut ocazia să cunosc oameni, nu doar 
persoane, oameni la fel de complecși precum 
universurile nemărginite cărora le insuflă existență, 
iar, acum, când dulcile neputințe adolescentine mă 
împresoară, am regăsit în apropierea lor un loc de 
care pot aparține, un loc al meu. Chemarea 
„Metamorfozelor” a reprezentat un puternic impuls 
spre evoluție, fiind de atât de multe ori prezența de 
care am avut nevoie pentru a nu mă opri din scris. M-
am schimbat mult răsfoind filele îngreunate de 
gânduri ale revistei, file în chipul cărora am onoarea 
de-a rămane etern neschimbat. 

Revista „Metamorfoze” nu este o publicație ternă, 
lipsită de substanță, ci un real manifest al frumosului. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dino ADMINO 
 

CE NE INVATA BISERICA?  
PARTEA a II-a 

               In momentul in care indraznesti sa spui ceva 
despre Biserica sau preoti,esti pus la zid si etichetat ca 
fiind ateu.Daca stau sa ma gandesc bine,preotii sunt atei 
pentru ca ei nu mai au nici un fel de Dumnezeu in afara de 
“SFANTUL BAN”.TV Neptun a mers pana intr-a colo incat 
a angajat un preot care sa faca dimineata revista 
presei.Parintele Tanasescu(parca asa se 
numeste)impreuna cu o tanara doamna fac tot felul de 
analize asupra situatiei care domneste in tara.Sfintia sa e 
un baiat destupat la minte dar sa te fereasca Dumnezeu sa 
zici ceva de Biserica sau de preoti. 
                Noi habar nu avem ca Biserica este scutita de 
impozite si ca statul este obligat sa ajute la constructia de 
lacase de cult.Eu cred ca ti-ar fi stat mai bine parinte,in 
Biserica sau in altar sa dai cu carbune leganat sau sa 
aduci cantari de slava LUI DUMNEZEU.Sfintia ta ai de 
facut canon,slujbe,sau alte lucruri care tin strict de Biserica 
nu sa bati(era sa zic campii dar nu mai zic)radio-urile si 
televiziunile si sa ne impui capul cu tot felul de bazaconii o 
cantare bisericeasca spune asa:Sa se umple gurile noastre 
de lauda Ta Doamne…ia aminte sfintia ta!Daca tot nu poti 
sa te apropii de cele sfinte si esti robit placerilor lumesti 
atunci va recomand sfintia voastra sa va apucati de jucat 
carti.Este un joc de carti pe care toti l-am jucat la diferite 
varste parca se numea ceva cu popa…. 
                 Daca tu omule de rand trebuie sa ai puse taxe 
pe orice si sa ti se impoziteze absolut orice castig Biserica 
beneficiaza de scutiri fiscale pe ce considerente nu se 
stie.Consider ca aceasta lege care scuteste cultele de la 
plata impozitelor este DISCRIMINATORIE SI 
ANTICONSTITUTIONALA.Castigurile obtinute din 
vanzarea diverselor obiecte de cult sau din practicarea 
diverselor servicii religioase merg direct in buzunarele 
popilor a se vedea masinile de lux, vilele luxoase si enorme 
sedii de episcopii,hoteluri si case de vacanta,concedii in 
strainatate,etc.Cand e vorba sa-ti ia banii atunci se 
adevereste vechiul proverb cu sudoarea de la militian si 
mila de la popa.Se poate spune ca pentru ei si ai lor exista 
intradevar Raiul iar tu fraiere trebuie sa fi membru cotizant 
pentru intretinerea acestui Rai.O alta lege aberanta este si 
legea care interzice vanzarea obiectelor de cult de catre 
alte persoane in afara de Biserica. 
              Daca e sa vorbim de ora de religie atunci poate si 
preotii ar trebui sa treaca pe la psiholog,pentru ca acesti 
purtatori de haine preotesti au tot mai multe 
problema.Cazul preotului din Bistrita care a venit la 
Constanta unde a omorat o minora este foarte 
concludent.Voi tinerele generatii aveti obligatia de a pune 
capat de a pune capat acestei mari minciuni care este 
religia.Trebuie sa invatati ca sa puteti combate toate 
bazaconiile spuse de Biblie si de religie,altfel veti fi o masa 
de manevra in mainile popilor.Va repet iar:daca adevaratul 
Dumnezeu ar fi vrut religie,atunci ar fi fost o singura religie 
la nivel planetar.Trebuie sa va spun ca a-I pune la colt pe 
toti preotii ar fi o mare nedreptate.Din pacate sunt putini cei 
care dau dovada de daruire si dragoste fata de oameni si 
se implica cu tot sufletul in a-I ajuta pe semenii lor aflati in 
suferinta.Din pacate numaru acestora este foarte mic in 
comparatie cu cei care au facut o afacere foarte profitabila 
din meseria lor.Acesti lupi imbracati in piei de oaie nu fac 
altceva decat sa traga foloase de pe urma necazurilor 
omenesti si de pe urma saraciei in care a fost aruncata tara 
de catre alti hoti. 
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     Va las pe voi sa ghiciti cine sunt acesti politicieni care 
au dus dupa 1989 tara la ruina.Din nefericire pe internet isi 
spun parerea tot felul de indivizi care pur si simplu se arata 
oripilati atunci cand iti permiti sa aduci vreo acuza Bisericii 
sau slujitorilor ei.Toti te intreaba cum de iti permiti sa critici 
Biserica stramoseasca si sa denigrezi rolul pe care l-a avut 
in istoria nationala.Oare se mai poate compara biserica din 
secolele trecute cu ceea ce este astazi?preotii erau 
aparatorii poporului,si cei care cautau sa educe masele de-
a lungul timpului se duc lupte pentru putere in interiorul 
Bisericii,iar interesul personal primeaza in fata interesului 
de obste. 
        Banul este ochiul dracului se spune iar tatal 
minciunii(dracul)sa uitat si la acesti demni slujitori ai 
Domnului.Din nefericire a gasit si foarte multi adepti dispusi 
sa se lepede de cele sfinte pentru a beneficia de ceea ce 
putea sa le ofere puterea.Toti acesti”adevarati credinciosi 
cu frica de Dumnezeu”se fac ca ploua atunci cand e vorba 
de preoti criminali,hoti,homosexuali,impamanteniti ai 
jocurilor de noroc, bantuiti de duhul cel bautor sau de duhul 
preacurviei.Misticii acestia vor ca voi sa priviti in noroi si nu 
spre stele,vor ca voi sa negati adevarurile stiintifice si sa va 
inchinati la morminte unde sunt ingropati asa-zisi sfinti,sau 
la racle in care se spune ca s-ar afla oase de la diferiti 
sfinti. 
        Atentie!au fost cazuri cand in racle au fost oase de la 
diferite animale.Aceste relicve daca sunt asa de curate si 
de frumos mirositoare sau izvoratoare de mir de ce nu sunt 
expuse liber fara a fi ascunse ochiului de geamuri sau de 
orice altceva care nu-ti permite sa le vezi?asa cum multe 
curente religioase au disparut din istorie de-a lungul 
timpului,tot asa si religia actuala va disparea intr-un timp nu 
prea indelungat. 
               As vrea sa va spun in incheiere sa aveti grija in 
vacanta de vara la pericolele care va inconjoara si pe care 
voi le numiti distractie.E vorba de cele trei mari nenorociri 
ale timpului actual:DROGURILE,ALCOOLUL SI 
PROSTITUTIA.Urmeaza,dupa aceea JOCURILE DE 
NOROC.Evitati-le  si fugiti de ele ca dracu de tamaie.Nu 
dati doi bani pe toti cei care vor sa va ghiceasce viitorul 
prin diferite modalitati.Nu credeti nici-o clipa in previziunile 
zodiacale sau astrale sau in tot felul de zodiace.Nu va 
lasati pacaliti de tot felul de obiecte de cult care chipurile ar 
fi facatoare de minuni.Toti cei care va flutura pe sub nas 
astfel de lucruri sunt niste sarlatani si nu vor decat BANII 
VOSTRII.Sa auzim numai de bine! 

 
MIHAELA IUGA 

 
DRAGOSTEA PENTRU LITERATURĂ 

 
 

Revista " Metamorfoze" înființată în anul 1990, având 
ca inițiator pe domnul profesor doctor în literatură Miu 
Constantin, are ca scop promovarea, și încurajarea 
tinerelor talente prin publicarea lucrărilor acestora. 
      Este o publicație lunară de educație literară, de 
poezie și proză completate cu evenimente importante 
din istorie și artă, dar și cu momente de divertisment. 
Toate acestea ne deschid, nouă, tuturor, dorința de 
cunoaștere a esenței literaturii române și importanța 
acesteia. 
     Revista devine atractivă prin complexitatea ei 
reușind să facă cunoscute lucrări cu valoare literară 
aparținând unor talente neremarcate până acum, dar 

care ar putea deveni, prin susținere și încurajare, 
viitorii poeți, scriitori și critici literari de mâine. 
       Așadar, această publicație este deschisă pentru 
toți cei interesați de literatură, istorie și artă. 
      În spatele revistei " Metamorfoze", alături de 
promotorul acesteia, domnul profesor doctor Miu 
Constantin, stă o echipă minunată de oameni 
pasionați de literatură și artă, pe care am avut 
onoarea să o cunosc, drept pentru care mă 
mândresc. 
       Setea de frumos și dorința de cunoaștere mai în 
profunzime a esenței literaturii române m-a 
determinat să mă alătur acestor oameni valoroși, 
îndrăgostiți de literatură și artă, implicându-mă astfel, 
de puțină vreme, în a descoperi valoarea tinerilor 
pricepuți în ale condeiului. 
        Sper ca această publicație să aibe o viață cât 
mai longevivă și, astfel,  să descopere și să 
promoveze tineri talentați în ale scrierii. 
 
 

COSMIN ŞTEFĂNESCU 
 
 

Selectarea grâului de neghină 
 
Este un prilej de bucurie și solemnitate pentru 

literatură și artă. Revista Metamorfoze împlinește 25 
de ani de existență și adună încă o dată o echipă 
minunată îndrăgostită de frumos, de cuvântul spus 
ori scris. Așadar ne-am adunat aici toată suflarea 
pasionată de literatură și artă ca să ne bucurăm 
alături de Prof. Dr. Miu Constantin, deschizătorul de 
drumuri literare din urbea noastră. 

Pentru mine revista aceasta a fost un punct de 
cotitură, o cale nouă pe care, la un moment dat, m-
am hotărât să o urmez... Mă bucur nespus că am 
intrat pe acest făgaș și  astfel am avut plăcerea să 
cunosc o mulțime de oameni valoroși plini de resurse 
sufletești și literare. 

Concursul literar" Aripi de dor", este o idee 
care a ajuns la a X-a ediție și în decursul timpului a 
adunat tineri vizionari dar a și selectat "grâul de 
neghină"păstrând pentru viitorime adevărate 
chintesențe de suflet. 

De câțiva ani sunt membru cu drepturi depline 
în echipa care jurizează concursul literar " Aripi de 
dor" și sunt mândru de acest lucru pentru că echipa 
"Metamorfoze" este cea care descoperă și 
promovează valoarea tinerilor virtuoși în ale 
condeiului. 

În decursul anilor ne-am confruntat cu 
probleme pecuniare majore, iar promotorul acestei 
reviste a făcut sacrificii extraordinare în a le rezolva 
dintr-un salariu modest. Premianții au plecat de 
fiecare dată fericiți pentru că le-a fost recunoscută 
valoarea și pentru premiile acordate. 
Îmi doresc ca această revistă să cunoască vârsta a 
senectuții, să adune și să descopere și pe viitor tineri 
merituoși din toată lumea 
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Mai 
în istoria muzicii rock 

 
 
● 1 mai 1980: Guvernul din Africa de Sud 

interzice formația Pink Floyd după ce piesa 
Another Brick in the Wall este aleasă de tânăra 
generație ca imn de protest împotriva educației 
precare.  

● 1 mai 1967: Elvis se însoară cu Priscilla 
Beaulieu. Cei doi se cunoșteau de 
când Priscilla avea numai 14 ani. Între ei era o 
diferență de 11 ani.  

● 1 mai 1997: Casa în care s-a sinucis Kurt 
Cobain este scoasă la licitație și 
vândută cu 3 milioane de dolari. În cele din urmă 
casa a fost darâmată. 

● 3 mai 2004: Curtea Supremă a Statelor 
Unite respinge acuzația a doi muzicieni 
care pretindeau că Ozzy Osbourne le datorează 
bani din drepturi de autor. 
Cei  doi  intentaseră  proces  încă din 1997 
cerând bani pentru difuzările 
pieselor de pe Blizzard Of Ozz și Diary Of A 
Mad Man. 

● 4 mai 1989: Stevie Ray Vaughan pornește 
ceea ce urma să fie ultimul său turneu, 
cu un concert în Vancouver. Stevie urma să 
moară în data de 27 august 
într-un accident de elicopter. 

● 5 mai 1990: Are loc un concert tribut pentru 
John Lennon. Participă artiști din 
toate sferele muzicale: Lenny Kravitz, Al Green, 
Joe Cocker, The 
Christians, Kylie Minogue, Ringo Starr, Jeff 
Lynne, Tom Petty, Deacon 
Blue, Lou Reed, Joe Walsh și Wet Wet Wet. 

● 7 mai 1972: T Rex ajung pe locul 1 in topul 
Angliei cu albumul Prophets, Seers 
And Sages And The 
Angels Of The Ages / 
My People Were Fair 
And Had Sky In 
Their Hair But Now 
Their Content To Wear 
Stars On Their Brows. 
Acesta este 
cel mai lung nume de album din istoria muzicii.  

● 8 mai 1970: John Lennon, George Harrison 
și Ringo Starr semnează un contract 
de management cu Allen Klein. Paul nu vrea să 
semneze și rămâne alături 
de fostul manager. 

 
 
 

 
● 10 mai 1960: S-a 

născut Paul David 
Hewson, cunoscut și sub 
numele Bono, muzician 
irlandez, membru al 
grupului U2. Împreună cu 
formația a obținut 22 de 
premii Grammy. A promit 
titlul de Cavaler din 
partea reginei Elisabeta a 
II-a a Marii Britanii.  

 
● 10 mai 1967: Mick Jagger și Keith Richards 

apar în fața Curții de Justitie din 
Sussex, fiind acuzați pentru posesie de droguri. 
Cei doi pledează nevinovat și sunt eliberați 
contra unei cauțiuni de 100 de lire. 

● 11 mai 1974: Led Zeppelin merg la un 
concert al lui Elvis în Los Angeles. În 
timpul unei piese, Elvis oprește bandul și spune 
în glumă: "Dacă nu putem să începem cu toții o 
piesă pentru că îi avem pe Led Zeppelin în sală, 
măcar să ne prefacem că știm ce facem aici." 
Toți cei patru membri au stat cu Elvis după 
concert timp de două ore. Elvis a luat autografe 
de la membrii formației pentru fiica sa, Lisa 
Marie. 

● 12 mai 1968: Jimi Hendrix este arestat 
pentru posesie de hașiș și heroină. 
Hendrix susține că i-au fost puse intenționat în 
haine. 

● 13 mai 2007: Brian May se află sub 
protecția poliției timp de 24 de ore după ce este 
amenințat cu moartea de către un psihopat. 
Timp de mai mulți ani infractorul pretinsese  că 
el este Brian May, iar pe artist îl acuză că este 
un impostor.  

● 14 mai 1988: Led Zeppelin se reunesc 
pentru a sărbători 40 de ani de la 
înființarea Atlantic Records. La tobe vine Jason, 

fiul lui John Bonham. În 
afară de Zeppelin, au mai cântat și Foreigner, 
Crosby, Stills and Nash, 
Genesis, Emerson Lake and Palmer, Wilson 
Pickett, Ben E. King etc.  
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● 16 mai 1998: Keith Richards cade din pat 

în timp ce se întindea după o carte de pe 
noptieră. Căzătura îi cauzează o ruptură de șold 
și formația Rolling Stones amână mai multe 
concerte din turneul Bridges To Babylon. 

● 16 mai 1974: Brian May leșină în timpul 
unui concert în New York. Este dus de 
urgență în Anglia unde i se pune diagnosticul: 
hepatită. 

● 16 mai 2010: Moare Ronnie James Dio, 
solistul formațiilor Elf, Rainbow, Black 
Sabbath, Heaven & Hell și Dio. Ronnie se lupta 
de mai bine de șase luni cu 
cancerul. 

● 19 mai 1976: Keith Richards se ciocnește 
cu mașina de un zid după ce adoarme la volan. 
În urma cercetărilor sunt descoperite în mașină 
urme de marijuana și cocaină. 

● 19 mai 1979: Eric Clapton organizează o 
petrecere pentru a sărbători căsătoria cu Patti 
Boyd. La petrecere cantă Paul McCartney, 
George Harrison și Ringo Starr alături de Ginger 
Baker și Mick Jagger. 

● 20 mai 1998: Bill Ward, toboșarul celor de 
la Black Sabbath, este internat de 
urgență în urma unui atac de cord pe care l-a 
suferit în timpul unor repetiții. 

● 20 mai 1960: The Silver Beetles (John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison, 
Stu Sutcliffe și Tommy Moore) concertează în 
Scoția în cadrul unui foarte 
scurt turneu. Trei dintre membrii trupei aleg 
nume personale de scenă: Paul McCartney 
devine Paul Ramon, George Harrison - Carl 
Harrison, iar Stuart Sutcliffe devine Stuart de 
Stael. 

● 20 mai 1966: Pete Townsend și Roger 
Daltrey, plictisiți să aștepte venirea lui 
John Entwistle și a lui Keith Moon pentru un 
concert din Rick Tick Club, urcă 
pe scenă cu basistul și toboșarul formației din 
deschidere. Cand Moon și Entwistle ajung la 
fața locului, era deja jumătatea concertului. 
Membrii formației încep să se bată, iar 
Townsend îl lovește pe Moon în cap cu 
chitara. Moon părăsește trupa, dar revine după 
numai o săptămână. 

● 20 mai 1997: U2 cauzează haos în trafic în 
Kansas, după ce plătesc pentru a fi 
blocate cinci benzi de mers pentru a filma 
videoclipul piesei Last Night On 
Earth. Singurul incident a fost creat de șoferul 
unui Cadillac, care, încercând să evite un 
cameraman, a intrat în parapeți. 

. 
 
 

 
 
● 23 mai 1992: Avocatul lui Freddie Mercury 

anunță că întreaga avere a celebrului artist a 
fost lăsată prin testament prietenei de o viață a 
lui Freddie, Mary Austin. Averea era estimată la 
17 milione de dolari. 

●  24 mai 1963: Moare în urma unui atac de 
cord Elmore James, 
cunoscut și sub 
porecla de "Regele slide 
guitar". James a influențat 
chitariști ca Hendrix, BB 
King, Stevie Ray sau Keith 
Richards.  

● 25 mai 1965: Sony 
Boy Williamson, celebru 
pentru piesele sale cântate la 
muzicuță, este găsit mort. Van Morrison, 
Aerosmith, The Who, The Animals, 
Yardbirds sau Moody Blues au preluat piesele 
artistului. 

● 26 mai 1996: Casa lui Eric Clapton ia foc. 
Pagubele se ridică la peste un milion și jumătate 
de dolari. Când au ajuns, pompierii l-au găsit pe 
Eric sărind în foc pentru a salva cât mai multe 
chitare din colecția sa. 

● 26 mai 1968: Little Willie John moare în 
închisoare, unde fusese închis pentru 
crimă. Piesele artistului au fost preluate de 
nume ca Fleetwood Mac sau 
James Brown. 

● 28 mai 1969: Mick Jagger și Marianne 
Faithfull sunt arestați în casa din Londra 
și acuzați pentru posesie de marijuana. Sunt 
eliberați contra unei cauțiuni de 50 de lire. 

● 28 mai 1983: Are loc în America festivalul 
"83". Concertează: The Clash, U2, 
David Bowie, The Pretenders, Van Halen, Stray 
Cats, Men At Work, Judas 
Priest, Stevie Nicks, Willie Nelson. INXS, Joe 
Walsh, Motley Crue și Ozzy 
Osbourne. Peste 750.000 de oameni sunt 
prezenți la eveniment. 

● 30 mai 2009: Mick Jagger încearcă să 
cumpere o dubă de înghețată, dar este 
refuzat de către proprietar. Mick îi promisese 
ficei sale că o va duce la 
nuntă într-o astfel de mașină. Jagger a făcut o 
incredibilă ofertă de 100.000 de dolari. 

 
 

Paginile 10 şi 11 au fost  realizate de prof. Ştefan 
GAŢACHIU 
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la picior de lemn 

frecţii 

 

 
 
Aşa vor arăta absolvenţii promoţiei 2015, peste 40 
de ani… 
EA – cu suflet mare, pusa la zid. 
EL – pasionat de lecturi deochiate, ca in liceu n+a 
avut timp. 
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