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 Const. MIU 
 
BLESTEM 
 
Nu-ţi urez nimic acum, 
Te blestem ca un nebun: 
Să nu iubeşti pe bunul plac, 
Aşa cum numai eu o fac! 
 
Să-ţi fie inima legată, 
Să nu mai poţi iubi vreodată! 
Să-ţi ardă sufletul mereu, 
Aşa cum l-ai ars tu pe-al meu! 
 
De te-oi duce-n iad sau rai, 
Fără mine să nu stai ! 
Altă cale n-o să ai: 
Tot de mine o să dai ! 

 
 
 
 

 COGITO: 
            „Eu nu voi s-ajung în RAI.                     
          Raiul tău  mi-ajunge mie!"   
                                 Anton ONIGY                   

151 
octombrie 

 

2015 
 Revista poate fi citită şi la adresa: 

   http://metamorfoze.wordpress.com 

 

 
 

călcâiul inimii 
 

              MOTO:   
            „Orice inimă are un călcâi al lui Ahile!” 

                                           Anton ONIGY 

 

 

Fiecare bărbat are câte o Ana zidită 
în turla inimii… Meşterul nu şi-a luat 
zborul spre zări albastre, ci ca să-i cadă 
la picioare, spre a fi soclu nemuririi ei. 
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CARACTERUL CAMELEONIC 

al vornicului Motoc 
 

Gabi MACIAC – clasa a XII-a B, LTNB 
 
 

 Înca de la începuturi, literatura română a 
suprins tipuri umane de o mare varietate şi 
profunzime ce aparţin tuturor categoriilor şi 
claselor sociale, fiecare având o mentalitate şi 
un caracter specifice. Personajele sunt angajate 
în cadrul unor conflicte ce scot la iveală 
adevartul lor caracter, însa unele dintre ele 
reuşesc -chiar daca pentru scurt timp- să-l 
ascundă. 

 Un astfel de personaj se afla şi în 
nuvela istorică "Alexandru Lăpuşneanul" a lui 
Costache Negruzzi. El este amintit şi în opera lui 
B.P. Haşdeu "Razvan şi Vidra", fiind tatăl Vidrei. 
Este vorba despre vornicul Moţoc.  

Moţoc este tipul de personaj versatil care 
îşi schimbă deciziile şi gândurile cu scopul de a 
face pe plac persoanelor de pe urma cărora va 
caştiga sigur. El acţioneaza în orice împrejurări 
numai depinzând de omul pe care are de gând a 
linguşi, alegându-şi atent vorbele si gestica. 

Deşi Moţoc este amintit si în "Razvan şi 
Vidra", în drama istorica atentia ni se 
concentreaza asupra altui personaj cu un astfel 
de caracter cameleonic, şi anume boierul 
Zbierea, care, atunci cand se vede în mâinile lui 
Razvan îşi schimba total atitudinea. Din 
superioritatea pe care o lăsa lesne să se vadă 
atunci cand se întalnea cu Razvan, ajunge 
imediat inferior acestuia. Îi cere iertare, îl 
imploră să-l cruţe şi recunoaşte chiar şi că 
Razvan e mai bun ca dânsul. Moţoc si Sbierea 
sunt ca două personaje în oglindă, două 
personalitaţi cameleonice, unul mai avar ca 
celălalt, meşteri în arta linguşirii.  

În nuvela "Alexandru Lăpuşneanul", 
Moţoc încearcă să câştige bunăvoinţa 
Lăpuşneanului, recurgând la teatralitate. Câteva 
secvenţe din text sunt elocvente în acest sens. 
În capitolul III, spre a-şi convinge domnitorul să 
nu-i ucidă pe boierii trădatori, Moţoc recurge la o 
serie de gesturi care, alături de limbaj, sunt 
menite să-l manipuleze pe Lăpuşneanul. Mai 
întai cade în genunchi, mimând umilinţa, apoi 
foloseşte pluralul colectivităţii cerând îndurare în 
numele tuturor boierilor şi, în finalul discursului 
său, îi aminteste domnitorului că este şi el 
pământean şi astfel trebuie să ierte greşelile 
altora, aşa cum spune Sfânta Scriptură: 
"Doamne! Doamne! Zise Moţoc, căzând în  

 
 

 
genunchi. Nu ne pedepseşti pre noi după 
fărădelegile noastre! Adă-ţi aminte că eşti 
pământean, adă-ţi aminte de zisa Scripturei si 
iartă greşiţilor tăi!". De asemenea, vornicul 
mimează grija pentru soarta ţării, care, crede el, 
ar trebui cruţată de posibile vărsări de sânge 
("Cruţă pre biata ţară. Doamne! Sloboade oştile 
aceste de păgâni!" 

Tot ce spune Moţoc sunt false 
promisiuni, iar Lăpuşneanul, fiind meşter în arta 
manipulării, intuieşte asta, însă consideră că 
Moţoc i-ar putea folosi cândva şi de aceea se 
hotărăşte să-l ţină lângă el. Momentul oportun 
pe care îl aşteaptă domnitorul pentru a-l folosi 
este atunci când mulţimea  îi vrea capul. Astfel 
el scapă fara vină, cu conştiinţa împăcată şi iese 
drept erou în faţa tuturor după moartea lui 
Moţoc. 

Pe parcursul nuvelei, Moţoc face acelaşi 
lucru: işi recită aceeaşi veche partitură a 
linguşirii. Este de acrod cu orice ar spune 
Lăpuşneanul oricat de absurd ar suna şi ajunge 
chiar să recunoască faptul că vodă e mult mai 
înţelept (în acelasi fel procedează şi Sbierea în 
faţa lui Razvan). Atunci când încearcă să se 
justifice, Moţoc începe a se bâlbâi. De aici se 
poate lesne sesiza antinomia aparenţă-esenţă 
în cazul vornicului. El lasă impresia ca voia de 
mult să îi dea asemenea sfaturi. În realitate 
însă, bâlbâiala lui dezvăluie esenţa: atunci când 
este luat pe nepregatite, Moţoc îşi uită discursul. 
Domnitorul ajunge chiar să-l testeze dându-şi 
seama că vornicul este doar un biet pion care 
nu are iniţiative şi care nu mai ştie să se prefacă 
în faţa unei situaţii critice, doar aprobă ce spune 
si ce crede stăpânul.  

Moţoc îşi dezvăluie adevaratul caracter 
în capitolul III al nuvelei. Faptul că se află în faţa 
morţii joacă un rol important. Falsul orator se 
foloseşte de Sfânta Scriptură şi face promisiuni 
pe care, evident, nu e în stare să le ducă la 
capăt, doar pentru a scăpa cu viaţă. În finalul 
celui de-al doilea discurs semnificativ, Moţoc se 
arată cu adevarat: "Să moară toţi! Eu sunt boier 
mare! Ei sunt nişte proşti!" 

În final, tipul de personaj, care ştie să se 
modeleze după împrejurări şi care are 
convingatorul discurs mereu pregatit, ajunge să 
sfârşească tragic, lăsând în urmă doar amintirea 
faptelor sale lipsite de demnitate. 
 
 
 
 

 
 
 

2 



METAMORFOZE                                                                                                                                                                                 nr.  151/ 2013 

 
3 

 
 

Elena OLARU – clasa a IX-a C, LTNB 
 
Gând de noapte 
 
O şoaptă mi se zbate sub pernă, 
Simt noaptea intrându-mi prin gene, 
O şoaptă mi se scurge pe obrazul 
Bătut de vântul singuratic. 
Luna îmi priveşte amarul 
Şi plânge odată cu mine. 
Un gând îmi fulgeră pielea. 
Suspin adânc şi mă doare să sper, 
Să sper că odată cu răsăritul  
Va trebui să schiţez un zâmbet 
Pe care să-l port sub privirile rele. 
Nopatea...aduce dezlănţuirea  
sentimentelor mele. 
 

 
 
 
Timp 
 
Dincolo de cuvinte 
Se află mereu un gând.         
Dincolo de gânduri 
Stă mereu o nedumerire. 
Este mereu o speranţă. 
Iar dincolo şi înainte de 
Orice speranţă, stă timpul  
Care le poartă pe toate 
Împărţit în anotimpuri, 
El ne duce 
Dinspre copilărie 
Spre imensul neant                             
Al maturităţii. 

 
 
 

Lacătul veşnic 
 
Aş vrea să pot să ajung la tine, 
Să iţi ating genele pline de amintiri, 
Ce mă învăluie în euforie. 
Aş vrea să-ţi văd frumosul chip 
Sculptat de-a-lungul vieţii tale 
În bătaia vântului de mai. 
Dar nu eşti aici să-ţi simt mireasma 
Buzelor scăldate în iubire. 
Aşa că te caut printre paginile vechi 
Praf şi pulbere găsesc în schimb. 
Însă singurul loc din care nu vei fugi 
Căci eşti închis cu lacătul veşnic 
Este inima mea... 

                              

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Grafica de Teo TĂNASE – clasa a IX-a C, LTNB 
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LOREDANA TOADER – MANGALIA 

 
 
Vis refugiat 
 

Te-ai născut din așteptare și nisipuri, 

Durere de ei neînțeleasă. 
Te-au ucis cu păsările lor deșarte, 
Mi-ai deschis cerul și pământul 
Gândului de sus 
Îngropând aripile fluturelui ce-a apus. 
 
Septembrie, 
Vis cețos și luminat, 
Încălzești inimi mai des ca orișicând. 
Vis firav, 
A treia zbatere a Durerii te-a demolat se pare ... 
Ce face o iubire chiar peste 
Vechile din noi hotare?! 
 
Vă declar uniți în vaza sculptată 
De cei mai buni „ei” ai mei 
Zdruncinați-o de-oți putea 
Cu fluturii acum Dumnezei, 
Țineți-o în viață 
Pentru el-ul ce ne va refuza 
Visul refugiat în inima stea. 
 
 
 
 
 
 
 
Devenind aievea 
 
Sunt goală de cuvinte, 
Plină de ploaie cu frunze, 
Sunt alergică la vise 
De când secolele mi te-au furat, 
Mi-am îngropat sentimentele 
În picioarele de ieri, 
I le-am dat ceții să le care, 
Să-și facă cunună din 
Amintirile care zburau nefiresc de calde 
Prin bolta ochilor mei, 
Să-mi poarte ea picioarele, 
Să mi le găsească, 
Să mi te poarte ca pe un parfum 
În galaxiile curate, 
Să nu mai fiu singură pe podul așteptării, 
Să mă ții de mână, 
Să-ți iubesc uimirea și iubirea 
Când Rănile Pământului se vor vindeca 
Iar petalele luminii 
Se vor pierde în părul nostru 
Până vom deveni stelari, 
Până vom deveni aievea. 
 
 
 

O nenumită 
 
Lacrimă fumată de iluzii calde, 
Unde l-ai lăsat? 
Te-a văzut întâia toamnă cu irisul cel alb 
Și te-a iubit zadarnic cu temeri de amanetat 
 
Cum de te-a lăsat să cazi, 
Lacrimă de dor? 
Cum de nu te-a șters iubitul tău popor? 
Cum de-ați mai aterizat în inimile noastre? 
 
Mergeți zadarnic până la ochi și înapoi 
Căci v-am vândut simțirea 
Și-am cumpărat iubirea! 
Îmi ușurează viața, călcâiul, fața, 
Pășesc senină pe cioburi reci, 
Pe frunze sacre căci nu am o eternitate 
Însă iubesc și mă dezleg de tine, 
Mă cufund în el, 
În brațe să m-aline cu stele și cu nuferi 
Pe buze, mâini și tâmple 
Cu soare și cu muguri, 
În păr, clipind și-n suflet. 

 
 

Aspecte de teatralitate în discursurile 
lui  Lăpusneanul și Moțoc 

         
Morena POPA – clasa a X-a A 

 
       Cele doua personaje ale nuvelei ,Moțoc și 
Alexandru Lăpușneanul,au în comun caracterul 
viclean, astfel că în discursurile celor doi se regasec 
aspecte de teatralitate pe baza cărora se observa 
câteva asemănări și  deosebiri.            
       Prima asemănare constă în faptul că ambele 
personaje fac raportare la Sfânta Scriptură , ce are la 
bază învățătura de credință și iertare a păcatelor : „ și 
ne iartă noua greșalele precum și noi iertăm greșiților 
noștrii” spre convingerea celor de față în privința 
căinței fiecăruia .Pentru a ramâne în aceeași 
atmostferă, aceea a milostivirii, mărturisirile celor 
două personaje sunt însoțite de fapte. Dacă Vornicul 
Moțoc ingenunchează în fața domnitorului  invocând : 
„Doamne!Doamne!”, A. Lăpușneanul repetă gestul în 
fața moaștelor în biserică , ba mai mult face semnul 
crucii în fața semenilor săi. Toate aceste eforturi ,atât 
ale lui Moțoc cât și ale lui Vodă , au la bază raportul 
dintre aparență : starea de căință și esență :obținerea 
încrederii. Dar, spre deosebire de A. Lăpușneanul , 
care își mărturisește în fața boierilor toate păcatele 
:”am arătat asprime către mulți...”și iși exprimă 
regretul, Moțoc îi cere domnitorului să îl cruțe pentru 
nelegiuri, nespecificând care și câte sunt acestea. În 
ultima parte acesta îi promite  ascultare , sfătuindu-l 
„spre bine” pentru a arăta  că se gândește la binele 
țării, precum Lăpușneanul le promite boierilor pace și 
îi invită la un ospăț la curtea domnească, ambele 
personaje având intenții malefice.               
       In cele din urmă Vodă și Moțoc s-au dovedit a fi 
convingători , urmând să iși pună planurile în 
aplicare.                                                                                                           
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Prea sărac 
 
Am zis iubitei mele: "Vino 
La câmp s-auzi un pitpalac". 
Ea: "Da, îmi place pitpalacul... 
Dar nu merg: tu... eşti prea sărac." 
 
Plimbându-mă-n singurătate, 
O odă gloriei eu fac: 
Dar gloria se depărtează. 
"De ce fugi?" zic. 
 
- "Eşti prea sărac." 
Mă duc atunci la masa verde, 
Să-ncerc norocul- poate fac 
O lovitură... Dar norocul 
 
"Pleacă, îmi zice; eşti sărac!" 
Mă duc acasă melancolic, 
Stau trist, visând într-un cerdac, 
Şi piţigoiul din grădină 
 
Îmi flueră: "Eşti prea sărac!" 
Mă duc la editor c-o carte 
E iarnă, frig - voi să mă-mbrac; 
Dar editorul mă respinge: 
 
"Nu te-editez; eşti prea sărac!" 
Atunci, voii de disperare 
Să mă atârn de un copac, 
Dar craca fuse prea subţire, 
Mi-a zis trosnind: "Eşti prea sărac!" 

 
 

 
 

SINCERITATE ȘI INTERES   
în cuplul Răzvan-Vidra 

 
Gabriela Cristina AXENIA - clasa a XII-a B 
 

În opera: „Răzvan și Vidra” putem vorbi 
despre sinceritate și interes.  

Personajul principal: Răzvan încearcă pe 
tot parcursul operei să îi dovedească Vidrei cât 
de mult o iubește și se lasă influențat de 
aceasta. Încă din cel de-al doilea cânt ne putem 
da seama cât de importantă este iubirea pentru 
Răzvan. Căpitanul îl intreabă pe Ganea, dacă 

Vidra îl iubește, iar acesta afirmă: „După 
cununie, lasă! Și iubirea o să vie...”. După cele 
spuse de Ganea, Răzvan zice: „Așa-i! După 
cununie! Eu uitasem c-asta-i legea pe la voi/ 
Numai zestrea înainte, iar iubirea mai apoi../ Mai 
apoi? Ba nu iubirea nu mai vine niciodată / Unde 
dintre două inimi, una-i boarfă cumpărată!..”.  

Momentul când Răzvan îi mărturisește 
Vidrei că s-a îndrăgostit este atunci când el 
afirmă: „Tu mi-ai dat o nouă lume, mi-ai deschis 
o nouă cale!/ C-un cuvânt, c-o vorbă numai, cu 
suflarea gurii tale, / Ca domnul Hristos pe Lazăr 
tu din moarte m-ai sculat!...”. 

 Vidra își dorește din ce în ce mai mult 
de la soțul ei și este veșnic nemulțumită, 
Răzvan ajungând să-i reproșeze: „Ce? 
Căpitanu-i o glumă?/...Dar ce fel de lucru-ți 
trebuie care să te mulțumească?...Lămurește-
mă, iubito, unde vrei tu să m-aduci?”. 

Nepoata lui Moțoc îl compară pe Răzvan 
cu Sbierea, iar eu sunt de părere, că dacă 
iubești cu adevărat o persoană nu o compari cu 
nimeni și nu încerci să o schimbi, pentru că îi 
iubești atât calitățile, cât și defectele. Vidra îi 
spune soțului ei: „Setea de-a merge-nainte...Iată 
ceea ce-ți lipsește,/ Acea sete care frige și-
ngheață inima mea!/ Dar trebuie s-o aibi, 
Răzvane/ Eu voiesc, ș-o vei avea.  „Vezi!  Învață 
de la dînsul../ Acest om pentru-o nimică/ Va 
suferi cu plăcere, făr să scoață un suspin”. 

Vidra ajunge chiar să-și jignească soțul 
și să afirme că nu sunt de același nivel, sau 
rang: „Eu te las, te las, Răzvane! Om tâmpit și 
sfiicios!/ O prăpaste ne desparte eu prea sus și 
tu prea jos!” 

Răzvan încearcă neîncetat să îi 
demonstreze soției sale cât de mult o iubește: 
„Vreau și eu să-ți dovedesc/ Cât de mare ți-e 
puterea și cât de mult te iubesc”. 

Vidra conștientizează că pentru ea nu 
mai contează nimic altceva în afară de urcarea 
scării ierarhiei sociale de către soțul ei: „Eu nu 
mai gândesc, Răzvane, eu nu mai pot cugeta,/ 
Eu nu mai pricep nimica decît înălțarea ta..”. 

La un moment dat, Răzvan o întreabă pe 
Vidra: „iubito, cată drept în ochii mei!/ Spune-mi, 
acuma, nu citești nimic în ei?”, iar femeia 
răspunde: „Sunt tulburi”. Sunt de părere că 
Vidra nu a reușit să privească adând în ochii 
soțului ei și să îi cunoască sufletul, să vadă cât 
de mult o iubește. 

Cu  toate acestea, sunt de părere, ca 
Vidra nu îl iubește pe Răzvan, intuiește 
potențialul soțului ei, reușind să fie precum un 
păpușar ce manevrează o marionetă, pe când 
Răzvan face tot ce îi stă în putință să o 
mulțumească și să îi dovedească cât de mult o 
iubește. 

CARAGIALE INEDIT 



METAMORFOZE                                                                                                                                                                                 nr.  151/ 2013 

 
6 

 
LOREDANA TOADER – MANGALIA 

 
 
Și universurile-n doi 
 
Picură cerul 
Și picură noaptea, 
Picur și eu odată cu fapta 
Gândul s-a umplut de cer 
Și inima de noapte, 
Eu picur cu șoapte, 
Mai picur și dor 
Promit să ud eu tot pământul, 
Să nu picure el și nici ea. 
Însă dintre toți, 
Tu să nu picuri niciodată 
 
Atunci când în apă 
Vor înnota oameni-îngeri, oameni-carte, 
Tu să mă aștepți pe nuferii din sori, 
Să mă aduni în palme, 
Să nu mai picur dor, 
Să fim iar fericire, 
Să fiu cu tine universuri 
Și universurile-n doi. 
 
 
 
 
 

Felinar de noapte și de zi 
 
 
Ți-am presărat praful cerului în vise, 
Ai spus că sunt coșmaruri. 
Te-am adăpostit lângă o arteră, 
Ai spus că-i prea inimă acolo. 
Am eliberat întreg acoperișul, 
L-am redecorat ... 
Am pus tablouri cu tine, 
Mobilă nouă, albastră, 
Cum îți plăcea ție, 
Am umplut-o cu cărți despre tine. 
Ai spus că ai vrea să vezi 
Cum e și cu mai puțin soare. 
Dar soarele ...fusese felinarul meu 
De noapte și de zi 
 
Atunci, 
Mi-ai stins raza 
Și totuși, totuși ... 
Te-am trimis pe pământ. 
În noapte, singur 
Căci nu-ți mai doreai felinarul meu. 
Ai spus că ți-e dor de praful meu, 
De acoperișul unde stăteai 
Când nu mă lăsai să mă gândesc la tine 
Ai spus că ți-e dor de felinarul meu 
Și că ai făcut rost de rază 
Și că n-o să-l mai stingi 
Dar, atunci, 
Am spus că am ars suficient 
Și am destul foc ca să mă aprind 
Și suficient nenoroc ca să mă sting. 

 
 
 
 

Răsare-mă 
 
Ți-a fost dor de mine, 
Pământ de pietre și de ploi? 
Atunci lasă-mă, 
Așteaptă-mă, 
Lasă-mă, 
Mai lasă-mă să dor un pic, 
Mai lasă-mă să mă înșir 
Pe collie speranței, 
Nesiguranței … 
Nu ne-am mai trăit de multă vreme 
Uite cât ne-am mai schimbat … 
Poate îți aduci aminte, alene, 
Că nopțile ne erau răsărituri și luceferi 
Că zâmbetele din orele noastre 
Erau crispate de teama aflării micului secret, 
Poate îți mai aduci aminte 
Că mereu am fost uniți, Pământe … 
 
M-am îngropat în tine 
Cu același veșnic entuziasm. 
Poate nu-mi voi mai aduce-aminte 
De câte ori m-ai sufocat. 
Poate flori vor crește peste mine, 
Peste tine … 
Ne contopim durerea frate … 
Ne transformăm în greieri, carte … 

 

 
 

 
 
 

Grafică de Elena OLARU – clasa a IX-a C 
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EVENIMENT EDITORIAL 

lansarea volumului de versuri TĂCERI, 
al colaboratorului revistei noastre – Alex BIȘAG 

 
Duminică, 4 octombrie 2015, a avut loc lansarea 

volumului Tăceri, semnat de colaboratorul nostru, Alex 
Bișag – clasa a XII-a A, LTNB. Aceasta este 
concretizarea Premiului prof. Viorica IVANCIU, 
decernat la Serbările revistei METAMORFOZE, ediția 
2015, grație efortului financiar susținut de sponsorul 
nostru, dl Ionuț CODREANU. Proiect coordonat de 
prof. dr. Const. MIU. 

 

 

Mihaela BOTEZATU 
 

LA ÎNCEPUT DE DRUM 
 
La Început de drum, speranța tânără, 
Să calci făr sfială în cioburi de lumină! 
Aprinde-n cale ta stele și numără, 
Cuvintele, poete, ce-n calea-ți se închină. 
 
Și din mănunchi de vise, alege nemurirea 
Și poarta către ea sa-ți fie-ncununată 
Cu flori de tinerețe și veșnică, iubirea 
Sa-ți fie muza sfântă pentru viața toată! 
 
Să lași în urma ta, crâmpeie de-adevăr 
În strofe minunate, așa cum știi să legi, 
Iar noi să le strângem ca pe-o comoara-n cufăr, 
Căci tu aduni în versuri averea lumii-ntregi. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Prof. Ștefan GAȚACHIU 
 

Tăceri… Tăceri? Citind poeziile din 
volumul Tăceri al poetului Alex Bișag, 
consider că, dimpotrivă, autorul își strigă 
trăirile, sentimentele, își etalează sufletul cu 
toate temerile, bucuriile, tristețile, 
angoasele, speranțele și incertitudinile lui, 
dovedind un caracter matur, poate prea 
matur pentru vârsta adolescenței. Cineva 
mult mai avizat decât mine în ale criticii 
literare ar fi adăugat aici citate pentru a 
exemplifica cele spuse mai înainte. Eu doar 
voi îndemna cititorul să lectureze volumul și 
să descopere singur aceste lucruri, să 
pătrundă în sufletul și inima poetului. 

Și touși poeziile lui Alexandru emană 
un iz de pesimism, fatalitate, ba, pe alocuri, 
de macabru. Dar acest lucru pe mine unul 
nu mă îngrijorează,  pentru că cineva care 
poate scrie cu atâta ușurință poezie cu rimă, 
păstrând metrica, ritmicitatea silabelor în 
vers, nu poate avea decât o gândire logică, 
sănătoasă, ordonată. Eu, mai mult decât 
ceilalți, pot confirma acest lucru în calitate 
de profesor de matematică, prin evoluțiile lui 
Alexandru la tablă sau în lucrările scrise. Ba 
chiar sper că în formarea unei asemenea 
gândiri, nu numai a lui Alexandru, ci și a 
celorlalți elevi am, poate, un dram de 
contribuție. Și o persoană cu o gândire 
logică poate trece peste greutățile vieții, 
peste impasurile sufletului, astfel că poeziile 
din următorul volum al poetului vor emana 
mai multă lumină și optimism. 

Tăceri… Mai degrabă titlul volumului 
se adresează cititorului sub forma unui 
îndemn de a păstra din când în când un 
moment de tăcere în care să reflecte la 
propria viață, să pună în balanță realizările 
și eșecurile sale și să-și propună noi căi de 
urmat. 

Dar, voi păstra și eu un asemenea 
moment de tăcere, dar nu acum, pentru că 
nu-l pot felicita în tăcere pe Alex Bișag 
pentru volumul ce marchează debutul, ci 
dimpotrivă, aplaudând și spunându-i: 
Felicitări, Alex! 
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Cosmin Ștefănescu 

 
Tăceri mocnite în cuvinte 

 
 
Astăzi avem plăcerea de a cunoaște și a călători pe 
aripile poeziei cu tânărul Alexandru Ștefan Bișag. 
Acesta ne poartă prin lumea-i de visare în volumul 
"Tăceri", mocnite în cuvinte din cuvinte. 
La prima citire versurile curg lin iar metaforele ne 
îndeamnă la o lume feerică. 
Autorul ne surprinde plăcut și se dovedește oarecum 
profetic în poemul: "Duminică în timp ce nu veneai", 
pare că ne vorbește despre această zi de toamnă în 
care ne-am adunat cu toții aici să celebrăm muza 
poeziei și prozodiei românești. 
"Toamna încearcă să intre ascuns în bietul nostru-
orășel;/ 
Prin buzele pierdute ieri și mâini de azi ce cresc la 
fel,/ 
O toamnă ce încearcă iar; și azi e ieri și-i tot pustiu./ 
cu zorii groși, în hore gri, în punctul lor sifos din cer/  
cu aripile de ciment, să plouă azi și peste ieri; să 
plouă ger." 
Iubirea, bucuria, viața, moartea se împletesc și se 
învârt într-un carusel de "Tăceri"care au ceva de 
spus.   
In acest op la un momentdat descoperim cu plăcere 
tema iubirii de grai, glie a unui neam de același 
sânge în poemul:  " în dulce grai"  
Ne transpunem în aceste versuri patriotice care par 
să strige durerea și indignarea autorului pentru cei 
care au luptat pentru glia strămoșească de-a lungul 
eonilor ca să păstreze nealterate graiul și obiceiurile 
străvechi. 
"Sânge, tu, sânge, acum, pentru tine 
ne strângem pecete în foste cetăți 
și doar pentru tine, cu fruntea-cleștar, 
să frângem de-a pururi eterne lăcăți.  
 
Noi suntem copiii ce astăzi vorbesc,  
cu pumnii în ceruri, o mamă dorim,  
cu-n nume mai dulce ca însuși edenul 
ce frate cu frate ne-nvață să fim.  
 
Tu umbra-ți aruncă pe-al nostru popor, 
să fim doar o voce în grai ne-ntinat. 
Iubirea și jelea și dorul târziu  
ne urcă în suflet, noi nu te-am uitat." 
 
Autorul încheie acest volum cu poemul " Rămas bun, 
rămas rece", un trist omagiu adus unei ființe 
minunate, bunica autorului. Sunt sigur că oricare 
cititor va fi sensibilizat de aceste versuri și își va 
aminti de chipurile blânde și de grija acordată de 
bunici. 
"ce goluri ne apasă când zgomote se sparg" 
și lacrimi ard cu sfială pe părul lung și nins. 
te-oi mai vedea vreodată ? Un ultim rămas bun... 
în ochii tăi tomnatici luminile s-au stins. 
********************************************************** 
am vrut să știi că doare să te privesc dormind. 
și-acum regret, în umbră, că nu te-am mai privit. 

iar plânsetu-mi, cuminte, și mâna ta de jar 
se-așază peste sobe ce-n noapte s-au răcit." 
În încheiere vreau să îi urez autorului mult succes în 
viitor și să ne întâlnim sănătoși la următoarea lansare 
de carte. 
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Mihaela Ștefănescu 

 
                             Cuget și simțiri 
        
 
            La o întrunire literară, în timp ce ascultam una 
din creațiile sale, l-am cunoscut pe Alexandru Bișag 
și totul parcă nu era aievea. Auzeam o poezie 
perfectă din toate punctele de vedere, complexă, 
care putea atinge coarda sensibilă a fiecăruia dintre 
noi. Nu doresc câtuși de puțin să par dură în 
exprimare, dar în acele momente eram surprinsă că 
un adolescent poate fi un poet desăvârșit. Din acest 
motiv am simțit nevoia de a-mi exprima opinia și 
bucuria cu privire la volumul de versuri metaforic 
intitulat" Tăceri".  
Poeziile din acest op sunt de o noblețe fantastică în a 
căror versuri se ascunde o timiditate specifică 
poetului Alexandru Bișag. Filozofia și melancolia sunt 
două caracteristici de bază ce se împletesc armonios 
în acest volum de poezii. 
Peste versurile sale plutește melancolia ce se naște 
din regretul poetului de a nu fi putut fi altfel decât 
eternul timid și romantic în același timp, al cărui  
suflet"rătăcit"este plin de o dragoste neîmplinită și 
neînțeleasă pentru tot ce e frumos, născută din 
dezgustul poetului la tot ce se întâmplă în jurul lui. 
Într-un fel autorul expune în poemele sale neputința 
de  a-și ascunde timiditatea, ce de altfel îl 
caracterizează, în a-și exprima părerile, gândurile și 
simțirile sale față de lume, prezent, dar și de destin. 
În acest volum versurile curg lin, dar și apăsat  
exprimând astfel nemulțumirea sufletului său 
neînțeles și aș exemplifica în acest sens poemul" 
Duminică în timp ce nu veneai": "O toamnă încearcă 
să intre-apăsat în sufletul meu/rătăcit/fără poteci și 
fără lumini și fără un soare să ardă-nroșit.//O toamnă, 
ești singură tu, dar și eu...Mi-e milă de tine, /mi-e milă 
de tine:/'năuntru-ai să dai de crivăț și foc, de iască și 
ploi, de pietre și plăgi.../mi-e milă de mine, mi-e milă 
de mine.//". 
Întâlnim în poeziile sale foarte multe figuri de stil, ce 
conferă volumului de versuri o complexitate 
deosebită, astfel nemulțumirea sufletului său față de 
destin și prezent este comparată cu "amurgul singur 
și putred" sugestiv fiind în acest sens  poemul " 
synecdoche":" Acum ne alină, acum ne răpune, cu 
pleopa-ncleștată/ mai greu de  pământ/ca negre 
mirese ce-și poartă cunună, acolo, amurgul, în inimi, 
mai sfânt.//Amurgul ce-și suflă năpasta în carne, ce 
singur și putred/ ne strânge pe toți./ Cu flăcări și glie 
pe umăr ne coase culoare și zgomot, în coaste, 
nepoți.//". 
Multitudinea de întrebări la care poetul nu a găsit 
răspuns dau caracterul filozofic al acestui volum de 
versuri și în acest sens exemplificativă este 
poezia"Narcis plânge":" De ce nu plânge ca toți 
ceilalți și doar anemic taci/ Și nu-ți asmuți cuvântul 
ferm spre alte aspre chipuri?/ De ce în umbra-
diamant alegi să te desfaci?/ Și nu îți uiți privirea-
absent prin caldele nisipuri?//. 
Toate aceste trăiri și simțiri ale poetului, precum și 

întrebările retorice pe care și le adresează autorul 
exprimate prin metafore originale, dau complexitate 
acestui volum de poezii. 
Închei prin a spune că aș fi încântată și bucuroasă să 
mai pot avea prilejul de a citi în viitorul cât se poate 
de apropiat un nou volum de versuri aparținând 
poetului Alexandru Ștefan Bișag. 
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Emilia DABU – Mangalia 
 

O NOUĂ VALOARE LITERARĂ la Medgidia 
 
           Zi frumoasă de toamnă târzie Medgidia 
ocrotindu-și tinerele valori literare. Felicitări revistei 
„Metamorfoze” și valoroșilor oameni care sprijină cu 
adevărat tânăra generație, prof. Dr. Miu Constantin, 
poetului Cosmin Ștefănescu, tuturor cadrelor 
didactice din Medgidia care au fost alături de 
Alexandru Ștefan Bișag în ziua în care viața literară 
s-a îmbogățit cu o nouă valoare culturală. Loredana 
Ionela Toader și Alexandru Bișag au vizitat în semn 
de admirație și Casa de Cultură Nicolae Grigorescu 
unde se desfășura încă Festivalul „Dan Spătaru”. 
Cărți, autografe, interviuri, flori, colegi, profesori, 
invitați, Alexandru Ștefan Bișag înțelept și frumos, 
tăcut, timid și talentat, strălucește. 
          Revista “Metamorfoze” se bucură de 
promovarea unui poet de certă valoare. Felicitări 
celui care a îndrăznit să creadă mereu în tânăra 
generație și miraculoasele ei valori, prof. Dr. Miu 
Constantin scriitor, eseist, jurnalist, membru Uniunii 
Scriitorilor din România.  
          O nouă carte de poezie apărută la editura 
“Sfântul Ierarh Nicolae” Brăila în 2015, pentru iubitorii 
de poezie adevărată atât cât mai sunt, sună incitant. 
Totuși poezia este o voce și nu o tăcere chiar dacă 
se știe că doar cei care știu să tacă știu și să 
vorbească, să scrie, să comunice. 
         Revista și concursul Metamorfoze inițiat și 
coordonat de poetul și desăvârșitul pedagog prof. dr. 
Constantin Miu membru U.S.R. a promovat de-a 
lungul îndelungatei existențe (15 ani) numeroase 
valori locale care au devenit naționale ori 
internaționale. Ce bucurie sacră să ai un mentor 
asemeni prof. dr. Constantin Miu. Printre valoroșii 
elevi ai liceului Nicolae Bălcescu din fascinanta 
Medgidie  tânărul poet Alexandru  Ștefan Bișag 
obținând de la serbările revistei Metamorfoze 
Medgidia 2015 premiul „prof. Viorica Ivanciu” prin 
proiectul propus de poetul Cosmin Ștefănescu și 
coordonat de prof dr. Miu Constantin cu sprijinul 
minunatului să nu spun miraculosului sponsor SC 
MEDAS INSTAL spun asta căci în ultimele decenii 
sponsori ai culturii sunt tot mai rari, culturii adevărate, 
doresc să spun nu al celei de o clipă, ci acelei de o 
eternitate, ne bucurăm astăzi de lansarea unei cărți 
de excelență, de poezie adevărată sub semnul 
magicei edituri și al preaiubitului Sfânt Ierarh Nicolae. 
Felicitări și pentru coperta și grafica semnată Gabi 
Toader.  
          Alexandru Ștefan Bișag, aduce în atenția 
cititorilor, iubitorilor de poezie pură, de ardere stelară 
încă din tinerețea vieții, o carte de maturitate. Cel 
care îi citește cartea și nu știe ce vârstă are crede că 
autorul are o mare experiență de viață, o cunoaștere 
de excepție a lumii și mai ales o înțelepciune 
dobândită doar cu mari sacrificii. Alexandru Ștefan 
Bișag ascultă cu dragoste monadele unei zile de 

iarnă a drumului cu pietre și cruci din care penele 
corbilor s-au desprins sub scrâșnetul duminicilor în 
care dragostea nu venea să-i aducă flori de miozotis. 
Și totuși Vaie Victis sufletele nu semnează în ploi de 
vară în privirile celor care încă e toamnă. Autorul de 
excelență ne reamintește că din dragostea adevărată 
se poate muri doar în zori, efervescent ca niște inimi 
calde care plâng. Și totuși însemnări de sticlă 
cearcănele iubirii primei muze ne duc deseori la 
biserica de lângă drum. Trandafirii de nisip risipiți de 
copilul stelar din noi pe aleea cu duzi ne îndeamnă 
câteodată la valsul florilor de tei. Ca soldații să-și dea 
jos zalele trebuie să iubească pacea luminilor din 
camera în care timpul a stat. Nu întâmplător poetul a 
ales lansarea tinerei și maturei sale cărți în octombrie 
când străina cea luciferică în numele iubirii i-a 
reamintit că într-un oraș al tăcerii, plumbul cerului 
curge ca un dar al lui Sisif, ca un rămas bun dar 
rămas amar. Poeme mature, cutremurătoare, poeme 
ale vieții, cunoașterii, poezii care cutremură, 
mângâie, înalță spiritual. Metafore sacre, evoluție a 
sufletului pe crestele muntelui poeziei luminii. Citind 
cu dragoste și interes cu lumină și dor de cei care 
iată își permit curajul de a exista într-o lume perfect 
subjugată, cartea poetului  Alexandru Ștefan Bișag  
„Tăceri” mi-a readus în dar bucuria de a ști că în 
această fascinantă țară numită România mereu se 
vor naște spirite nobile alese. Dacă nu aș fi întâlnit 
mai mulți tineri poeți de excelență Olga Ștefan 
(Hunedoara), Loredana Ionela Toader (Mangalia) și 
alți mulți tineri de care într-o zi vom auzi cu mândrie , 
nu aș scrie cu atâta entuziasm. Dacă doar în 
Dobrogea străbună și există valori adevărate, îmi 
bucur sufletul cu tot ceea ce există la nivel național și 
mai ales aici la „Metamorfoze” de Medgidia. În 
calitate de membru la multe concursuri ori festivaluri 
de poezie vă mărturisesc că țara aceasta are valori 
adevărate, numeroase.  
         Alexandru Ștefan Bișag încă de la debut este o 
valoare. Scrie cu maturitatea unui înțelept. Are talent 
și har, este înzestrat de Dumnezeucu cu tot ce-i este 
hăruit unui poet adevărat. Mergând pe fascinantul 
principiu, dacă la ușa sufletului meu vine un nou 
Eminescu, Nichita, Blaga, Arghezi, Voiculescu, cum 
să nu-i deschid, mentorul, poetul, magicianul atât de 
puțin înțeles și receptat prof. Dr. Constantin Miu a 
avut înțelepciunea de a ajuta orice aripă de zbor a 
tinerilor creatori din liceul „Nicolae Bălcescu” 
Medgidia. Întorcându-ne la „Tăceri” volumul de 
excelență al tânărului creator, Alexandru Ștefan 
Bișag, felicitări tuturor celor care au crezut în poezia, 
harul și talentul său. El, poetul acestor fascinante 
„Tăceri” nu va uita niciodată în existența sa pe cei 
care azi la început de drum și de zbor, îi sunt alături. 
Poate va mai scrie, compune, crea, poate nu, decizia 
îi aparține, alegerea sa îi va călăuzi drumul vieții. Noi 
rămânem doar martorii unui debut de excelență. Dar 
orice ar alege ori face, în existența sa, piatra de 
temelie rămâne această carte „Tăceri”. O mare 
înțelepciune spune „Ascultă, privește și taci” dacă 
vrei să auzi vocea divină și iată Alexandru Ștefan 
Bișag a început cu tăcerea  ascultând vocea divină. 
Voi menționa câteva versuri de lumină din marea 
lumină pe care tânărul, poet ni le-a adus în dar.        
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Și Doamne de câtă poezie este contaminat sufletul 
acestui adevărat poet. 
“Mi-ai așternut pe chip atâtea chipuri 
Și sunt rănit de propria-mi paloare 
Puterea mi-e cadavru și pedeapsă 
Căci tot frumosul vieții lor mă doare“ 
“Surâsul îți e palid când mă privești din prag 
Iar palmele-ți nisip mi se anină-n gene” 
          Cuvinte de iubire – pustiu arhipeleag. Cuvinte 
de rămas – însângerate pene” 
“O toamnă ești singură tu dar și eu 
Mi-e milă de tine, mi-e milă de tine 
Înăuntru-ai să dai de crivăț și foc, de iască și ploi de 
pietre și plăgi 
Mi-e milă de mine, mi-e milă de mine 
Iar zilele-ți cad, actriță de praf, din cioburi  
și struguri  
coroana-ți adună 
Toamna încearcă să intre-n oraș, se-mbată cu nouri 
și lună” 
         Această Irem să fie fericită că l-a inspirat atât 
de înalt ... 
„Luminii îi cauți un veșted culcuș 
Lumină ce doare în ochii tăi verzi 
Iar buza-ți târzie, în zori va uita 
Că-n palma mizeră absența îți port 
O, inimă jună tu fumegi încet ... 
Apusul e rece, apusul e mort” 
          Cultura tânărului poet e vastă, se cunoaște 
întotdeauna cel care este născut, locuit de harul 
sacru al poeziei și cei care scriu dar că iubesc 
poezia. Una este harul și altceva dorința de a fi și tu 
creator, poet, prozator. Alexandru Ștefan Bișag s-a 
născut poet, luminos, stelar, Narcis ori Adonis ori 
Sisif dar oricum ar fi el s-a născut sub steaua lui de 
lumină și har și dar ... 
„Armurile celești-ți scuipă solzii 
Ce-n groaznice pulsații se desprind 
Se frâng în noi de teama nemuririi 
Dar ochiul doar o clipă ni-l cuprind” 
„ Iubește-mă-n octombrie, străino 
Să nu ne-nghită gerul de-o veni ... 
Mai sfânt în agonie și în moarte 
Căci dorul e etern atunci când tace ... 
Ai mâinile mai reci decât uitarea 
Și simt cum te retragi în albe rochii ... 
De frunze și regret ești ocrotită, 
Căci toamna ne e singurul opuscul” 
        Credința din străbuni păstrată revine cu lumină 
în sufletul autorului de poezie sacră „Biserica de 
lângă drum” , „Clepsidrele ți s-au crăpat”, „Unde-mi 
sunt ochii calzi și uzi?”, „Ce s-a ales din glasu-ți 
sfânt?”, „Unde-ți sunt preoții bătrâni?” 
„   Iar gândul privind înspre apă de-mi pierd 
Să nu te apropii, mi-e teamă căci știu 
Sunt omul ce strigă simt tot ce răzbun 
În aripi și sânge, acum e târziu 
Pe-aleea cu frunze și duzi descărnați 
Desculț înspre toamnă, ascult și mă iert 
Dar drumul se-afundă, nu-s umbre mai jos 
Să-mi spună, cu noaptea, ce demoni să cert” 
        Poetul resimte orice pas, orice durere, orice 
trădare fie a celorlalți fie a sa 
Mi-e frig și-i prea târziu. E mult 

Aproape-mi ești departe 
Eu sunt acum eu sunt atunci 
Sunt cel ce mă desparte 
„Icoane arse pe pereți se despletesc, ești raza 
sfântului apus ce-adoarme pe gutui 
Copil flămând de îndoieli, martir frumos și nepătruns 
De ce în goana-ți de lumesc pedeapsa mi-ai 
ascuns?” 
„Octombrie târziu te simt departe ... 
Octombrie târziu te simt în carne 
Eu sunt un om ce n-a dorit să fie ...” 
              Rareori ne este îngăduit de viață, destin, 
soartă să ne intersectăm în scurtul drum al călătoriei 
noastre pământene cu astfel de clipe, cum este clipa 
oferită azi, aici de acest de excelență poet Alexandru 
Ștefan Bișag și nobila sa carte de poezie „Tăceri”. Un 
sincer din suflet 
 -felicitări- și la cât mai mari realizări culturale. 
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Fetele de la a IX-a C, care s-au înscris la 
Preselecți pentru Balul boboclor sunt fierte. Deși 
au avut pile la mister Serj, care le-a vrăjit că vor 
fi primele, toate sunt plânse. 

Li s-a spus că-s prea frumoase și vor 
eclipsa juriul!  
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la picior de lemn 

frecţii 

 

 

 
Propunere pentru noua stemă a 
României 
 

Sunteți neam de maneliști 
De țigani vopsiți udriști 
Ați furat cu toți ca-n codru 
Îmbuibați cu orice modru! 
 
Marineru, ăla șui 
A lăsat flota în cui, 
Iară blonda de Pleșcoi 
I-a lăsat pe fraieri goi. 
 
Ăia de l Acces direct 
Au tras pe creduli piept, 
Promovând tute, duzină, 
Promițându-le mașină 
 
Dacă se dezbracă live 
Și pozează cu un drive… 
La așa valoar perenă 
Cine îi mai ține trenă? 
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PREMIUL  al III-lea la FESTIVALUL NAŢIONAL „Mihai 
EMINESCU”, ediţia a IV-a , iunie 2007,  sub egida 
Inspectoratului Şcolar al municipiului Bucureşti, patronat 
de MINISTRERUL EDUCAŢIEI şi CERCETĂRII. 
Dublu laureată a  Concursului revistelor şcolare,  faza 
judeţeană, PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI,  
Constanţa, 24 mai 2002; Constanţa, 5 iunie 2006.    
 

 

PREMIUL al II-lea 
la Concursul naţional pentru publicaţii şcolare  

„MEDI@ JUNIOR" , ediţia a II-a, 2011 
 

 

PREMIUL ÎNTÂI 
la Concursul naţional pentru publicaţii şcolare  

„MEDI@ JUNIOR" , ediţia  2015 
 

 


