
  numărul                                                                                                                                           3 lei           

 

 

  

                                 

                                                       

  
                                                                                                                             

 
revistă  înregistrată                                                                                                                                                             
la Judecătoria Medgidia                                                                                                                                                     
Dosar nr. 30/ PJ/ 1990                                                                                                                                              

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
revistă de spiritualitate şi atitudine civică ۞ apare la Medgidia 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

  
Const. MIU 

 

Inscripţie pe o scoică 
 
Ţi-am regăsit sufletul 
cuibărit într-o scoică, 
azvârlită de valuri 
la picioarele mele... 
 
Dacă nu m-aş fi tăiat 
şi n-aş fi sângerat, 
poate-ar fi rămas, pe veci, 
îngropată 
în nisipul amintirilor... 
 
Am dus cochilia la ureche 
şi ţi-am ascultat simfonia paşilor: 
ea a rămas neterminată... 

 

 
 COGITO: 
 

       "Marea este prima dezlănțuire 

a sufletului cosmic. " 

 
                                 George Călinescu 
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Revista poate fi citită şi la adresa: 
   http://metamorfoze.wordpress.com 

 

 
călcâiul inimii 

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

                                           Anton ONIGY 
 

Ori de câte ori auzi 
simfonia valurilor, sufle-
tul tău devine un tenor al 
singurătății! 

 
 

 
 

 

Adresa revistei: 
metamorfoze90@gmail.com 
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ELEMENTE PEISAGISTE 

în poeziile 

Malul Siretului şi Lunca din Mirceşti 

 
Prof. Dr. Const. MIU 

 
Ambele poezii sunt pasteluri şi surprind cu 

mijloacele poeticului elemente peisagiste definitorii 
pentru un topos considerat „rai frumos al ţării” – 
Lunca din Mirceşti, respectiv malul Siretului. 

În fiecare din cele două pasteluri, poetul se 
comportă ca spectator, redând fidel secvenţe pline 
de mişcare ale unui „tablou din natură”. În primele 
două versuri ale strofei a doua a poeziei Malul 
Siretului, sesizăm trei verbe care defdinesc acest 
statut al poetului – privitor: „Eu mă duc în faptul 
zilei, mă aşez pe malu-i verde/ Şi privesc cum apa 
curge şi la cotiri ea se pierde…” (s. n.). 

„Spectacolul” la care asistă poetul – privitor 
este redat în ambele creaţii cu ajutorul imaginilor 
vizuale şi auditive, un rol important în acest sens 
avându-l verbele la indicativ prezent, sugerându-se 
astfel o mişcare continuă, ce se desfăşoară sub ochii 
privitorului, atent la detalii: „Vântul bate, 
frunza creşte, şi voioasă lunca râde. / Sub verdeaţa 
drăgălaşă dispar crengile pe rând/ Şi sub crengile 
umbroase mierla sare şuierând/  (…) // Tot ce simte 
şi visează – fiară, pasăre sau plantă/ În căldura 
primăverii naşte, saltă, zboară, cântă./ Omul îşi 
îndreaptă pasulcătre desul stejăriş/ Unde umbra cu 
lumina se alungă sub frunziş”  (s. n.) – în Lunca din 
Mirceşti – şi „Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe 
malu-i verde/ Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea 
se pierde, / Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul 
lunecos, / Cum adoarme la bulboace, săpând malul 

nisipos.”   (s. n.) – în Malul Siretului. 
   Atenţia la detalii este marcată prin utilizarea 
enumeraţiilor, în ambele pasaje citate. Cele patru 
verbe de mişcare din fragmentul poeziei Lunca din 
Mirceşti relevă etapele/ momentele parcurse de „tot 
ce simte şi visează – fiară, pasăre sau plantă” şi om, 
pentru atingerea ARMONIA. În stropfa a cincia a 
poeziei mai sus amintite, cele două coordonate  

 
 
ale temporalităţii spirituale – timpul renvie-
rii şi timpul rennoirii – includ trei componente 
esenţiale pentru armonizarea fiinţelor cu natura: 
„Este timpul renvierii, este timpul rennoirii/ Şi-a 
sperării zâmbitoare, şi-a plăcerii şi-a iubirii.” –   s. n. 

Atenţia la detaliile unei naturi în plină mişcare şi 
transformare este reliefată şi prin repetarea în poziţie 
iniţială de vers a lui cum şi când, sugerându-se prin 
focalizarea privirii uimirea şi surprinderea privitorului 
în faţa „spectacolului”: „Cum se schimbă-n vălurele 
pe prundişul lunecos, / Cum adoarme la bulboace, 
săpând malul nisipos/ (…)// Când o mreană saltă-n 
aer dup‘-o viespe sprinteoară, / Când sălbaticele raţe 
se abat din zborul lor, / Bătând apa-ntunecată de un 
nor trecător” – s. n. (Malul Siretului). 

În poezia din care tocmai am citat, registrul 
climateric – în prima strofă – este unul care 
conturează cadrul natural de sorginte fabuloasă, 
propice manifestării „protagonistului” văzut ca un 
animal de basm, hiperbolizat: „Aburii uşori ai nopţii ca 
fantasme se ridică/ Şi, plutind deasupra luncii, printre 
ramuri se despică. / Râul luciu se-nconvoaie sub 
copaci ca un balaur/ Ce în raza dimineţii mişcă solzii 
lui de aur.” – s. n. 

Toate elementele peisagiste pe care le-am 
surprins în cele două poezii relevă atmosfera de 
mişcare, lumină şi culoare a unui topos – lunca din 
Mirceşti – în anotimpul regenerării explozive a naturii, 
poetul comportându-se ca un pictor impresionist, 
ce redă fidel, prin detalii, armonizarea naturii cu 
întreaga suflare 

 

 
 
 
 

grafică de Crina DUMITRESCU – clasa a X-a D, LTNB 
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NUMEROLOGIE 
 

Aflați ce calități și defecte aveți, în funcție de data 
nașterii (continuare) 

 
Ziua de naștere 23: caracterizare numerologică 
Personalitate: Inteligenți, flexibili, agili și ingenioși, cei 
născuți pe 23 au o mare capacitate de a se adapta la 
situații. Reacționează spontan, rapid și adecvat. Pentru ei 
viața este o aventură prin care pot experimenta mereu 
lucruri noi și incitante. Socializează ușor și au darul 
comunicării. Imaginativi și perspicace, au talente diverse și 
interese multiple. Au un destin schimbător, dar nu le 
lipsește șansa. 
Defecte: Inconstanță, nerăbdare, lipsă de tenacitate, 
înclinare către adicții, mai ales alcool, mâncare, tutun, 
eventual droguri. 
În dragoste: Sunt afectuoși și sensibili, dar marea lor 
curiozitate îi îndreaptă spre mai multe legături, dintre care 
unele nepotrivite sau imposibile. Își doresc totuși un 
echilibru afectiv, așa că până la urmă fac tot posibilul să 
fondeze o căsnicie armonioasă și stabilă. 
 
Ziua de naștere 24: caracterizare numerologică 
Personalitate: Mărinimoși, săritori și gata să raspundă 
prompt la solicitări, cei născuți pe 24 sunt foarte buni 
prieteni. Pentru ei, cercul apropiaților este sfânt și sunt gata 
să facă sacrificii pentru a păstra bunele relații. Pe umărul 
lor fidel și devotat poți să te sprijini sau poți să plângi. 
Altfel, sunt persoane casnice și responsabile, dar care au 
adesea, grație sensibilității, veleități artistice, mai ales 
dramatice sau actoricești. 
Defecte: O prea mare sensibilitate și emotivitate, o 
indulgență exagerată, de care alții pot încerca să abuzeze; 
indolență. 
În dragoste: Sunt romantici, au emoții puternice, le place 
să-și arate dragostea. Au o enormă nevoie de afecțiune. 
Sunt plăcuți de sexul opus și pot avea avantaje prin 
intermediul lor. Plini de farmec, sunt iubiți de soții/soțiile lor. 
 
Ziua de naștere 25: caracterizare numerologică 
Personalitate: Posesori ai unei judecăți logice și 
pătrunzătoare, cei născuți pe 25 strălucesc prin facultățile 
intelectuale și prin dorința de studiu, de instruire. Le place 
să afle, să cerceteze, să investigheze și trebuiesc încurajați 
de mici în această direcție, fiindcă este păcat ca 
înzestrarea lor să nu fie folosită. Au o intuiție excelentă, pe 
care trebuie să se obișnuiască să o asculte. Sunt firi care 
nu suportă restricțiile și preferă să lucreze independent, în 
liniște și retragere. 
Defecte: Răceală, aroganță, atitudine de superioritate, 
spirit critic, melancolie. 
În dragoste: Sensibilitatea lor afectivă este mare, dar se 
feresc să lase să se vadă acest lucru. Sunt reținuți, nu-și 
comunică emoțiile și reușesc anevoie să lege sau să 
mențină o relație. Au putere de atracție, însă sunt greu de 
înțeles. 
 
Ziua de naștere 26: caracterizare numerologică 
Personalitate: Energici, eficienți și ambițioși, cei născuți pe 
26 au stofă de afaceriști. Sunt buni organizatori, inteligenți, 
realiști, cu viziune de ansamblu și putere de răzbatere. Se 
descurcă excelent în hățișul finanțelor. Managementul lor 
este diplomat și cooperant. Relațiile sociale și familia 
contează la ei cel puțin la fel de mult cât cariera (care sigur 
contează!). Își găsesc siguranța când stabilesc un echilibru 
între toate acestea. 
 

Defecte: Tendința de a se atașa excesiv de lucruri și 
oameni, scepticism, ranchiună, gelozie, încăpățânare. 
În dragoste: Au pasiuni devoratoare, pe care se străduiesc 
să și le stăpânească. Pot dărui mult în dragoste, dar cer la 
fel de mult. Dilema lor este cum să balanseze setea de 
absolut cu compromisul necesar menținerii cuplului, de 
care au atât de mare nevoie. 
 
Ziua de naștere 27: caracterizare numerologică 
Personalitate: Deschiși la minte, dinamici, entuziaști și 
idealiști, cei născuți pe 27 au darul de a-i inspira și 
organiza pe ceilalți. Sunt autoritari fără să fie duri. Au 
talente multiple. Îi întâlnim des în mediul cultural, științific, 
politic, artistic. Sunt performanți în comunicare, 
relaționeaza ușor, iubesc călătoriile. Au simț social. Cu cât 
fac mai mult pentru ceilalți, cu atât vor primi mai mult în 
schimb. 
Defecte: Exigență, tendința de a dezvolta atașamente 
nocive; au adesea senzația că nu au primit ce meritau în 
viață, autoinducându-și o serie de frustrări. 
În dragoste: Fascinează prin ținută și carismă. Sunt 
romantici și își exprimă simțămintele cu patos, uneori puțin 
cam prea dramatic. Poartă inconștient în minte portretul 
partenerului ideal, ceea ce poate fi un handicap în calea 
împlinirii afective. 
 
Ziua de naștere 28: caracterizare numerologică 
Personalitate: Plini de inițiativă și mânați de dorința de a 
se impune, cei născuți pe 28 au stofă de lider, dar au mai 
mare succes în asociere decât singuri. Au o fire puternică, 
dar contradictorie. Cooperanți și totodată independenți, se 
simt în largul lor când au libertate de mișcare, însă au 
nevoie de încurajări pentru a reuși. Sunt prin excelență 
niște inițiatori și le trebuie cineva care să finalizeze ceea ce 
ei încep. Buni strategi, au o minte analitică, inovatoare și 
lucidă, care vede bine în perspectivă. 
Defecte: Încăpățânare, rigiditate, iritabilitate, agresivitate, 
înclinație către risc. 
În dragoste: Pasionali, plini de vigoare erotică și magnetici 
sexual. Însetați de iubire, dar rar au răbdare să 
construiască o relație stabilă. Destinul lor amoros este 
frământat, plin de suișuri și coborâșuri. 
 
Ziua de naștere 29: caracterizare numerologică 
Personalitate: Personaje cu totul speciale, cei născuți pe 
29 se bucură de instincte și intuiții ieșite din comun. Sunt 
niște vizionari. Detestă banalitatea, au țeluri înalte și 
proiecte ambițioase. Pot face multe lucruri în viață dar, 
indiferent ce fac, le trebuie mereu hrană pentru spirit 
(cultură, religie, filozofie, știință etc.). Se disting 
întotdeauna prin ceva și au mare nevoie de atenție. 
Adesea întâmpină frustrări sau provocări spre mijlocul vieții 
(30-35 ani). 
Defecte: Tendința de a alterna perioadele de exaltare cu 
cele de depresie și anxietate; sensibilitate la influențele 
mediului, imprudență. 
În dragoste: Au mult sex-appeal, emoții năvalnice și nevoi 
afective uriașe. Dar relația de cuplu este o zonă fragilă, în 
care nu fac cele mai fericite alegeri. Îndoieli, decepții, 
neîmpliniri legate de sexul opus. 
 
Ziua de naștere 30: caracterizare numerologică 
Personalitate: Dăruiți cu sensibilitate, dragoste pentru 
frumos și o doză neobișnuită de creativitate, cei născuți pe 
30 au suflet de artist. Caută armonia, sunt inspirați, au 
talent și simt pornirea să îl manifeste, dacă nu prin 
profesie, măcar ca hobby sau în viața de fiecare zi. Sunt 
simpatici, entuziaști, își fac repede prieteni, au darul vorbirii 
și foarte multă putere de convingere. Problema lor este că 
tind să se risipească în lucruri mărunte în loc să-și 
focalizeze energiile pentru a-și exploata potențialul. 
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Defecte: Dezordine, lipsă de consecvență, superficialitate, 
stări de spirit schimbătoare, încăpățânare. 
În dragoste: Fermecători, seducători, tandri și iubitori, 
cuceresc fără efort. Totuși, au tendința de a-și controla 
partenerul, lucru pe care acesta s-ar putea să nu-l tolereze. 
Au noroc în dragoste, dar un noroc cam schimbător. 
 
Ziua de naștere 31: caracterizare numerologică 
Personalitate: Harnici, pricepuți, practici, responsabili și 
atenți la detaliu, cei născuți pe 31 sunt niște maeștri făurari. 
Au talentul de a prelucra materia și tot ce iese din mâna lor 
este temeinic, frumos și funcțional. Se concentrează bine, 
sunt disciplinați, perseverenți și organizați. Au o minte 
clară, lucidă, învață ușor, reușesc bine și în activitățile de 
natură intelectuală. Sunt oameni cu principii, care pun preț 
pe valorile solide și consacrate, precum familia, tradiția, 
munca. 
Defecte: Rigiditate, încăpățânare, intransigență, avariție, 
orgoliu, reprimarea emoțiilor. 
În dragoste: Au sentimente profunde, pe care le 
exteriorizează doar atunci când sunt siguri că nu vor fi 
respinși. Nu se lasă duși de valul pasiunii, iar iubirea lor se 
instalează progresiv, în timp. Sunt loiali partenerului și 
familiei. 

 
 

desen de Andreea POPA – clasa a XII_a B, LTNB 
 

 

 
 

Întrebare într-un manual de clasa a II-a, 

Matematică și explorarea mediului: 

Ce-i trebuie cerbului pentru a face urmași?  
 
 

 
 
Pentru cel care a gândit și introdus acest exercițiu de 
clasa a II-a, am si eu câteva intrebari: 
1. Pe pisica mea o cheama Floricica, copilul vecinului 
are o bicicletă albastră. Sub cate capace de bere 
trebuie să mă uit pana voi castiga ceva? 
2. Doamna de la etajul 4 avea 40 de ani când aveam eu 
5 ani, iar eu acum am 58de ani și ea spune ca are tot 
40. Intrebare: cum fac rost de cartea ei de bucate?  
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Loredana TOADER – Liceul teoretic 
CALLATIS, Mangalia 

 
Lupii cei din zori 
 
Ce iarnă fără de noroc 
Cu țurțuri de lucire îmbibați în noi 
Ce foc se-aude iară 
Când ne plâng lângă noi copiii 
Mame nu mai sunt 
Iar tații s-au înecat în sloi 
Că surorile își cos rochiile cu mărgele 
Din gheața munților triumfători 
Iar frații le știrbesc lumina 
Înghițind-o către iarmaroc 
Ne-am amuțit cu toții ... 
La răceala cărui zid? 
Noi toți încărunțiți de pene 
De speranța unui crivăț reușit 
Îmi cos sub piatră 
Și eu, azi a mea podoabă 
Făr de pene 
Făr de tați 
Făr de surori și brazi 
E rochia mea de primăvară 
Ce-o-mbrăcați tot pentru voi 
Și astfel noi rămânem goale 
Și-ajungem lupii cei din zori 
Și vulpile se-agață iară 
De-un urs ce doarme-n zbor 
Au lepădat Dumnezeirea 
Și-acum s-o născocim la loc? 
N-avem citire, 
Ne plâng copiii 
Cu razele curgând șiroaie 
S-au strâns castele în putere 
Acum se prăduiesc în noi 
Ce-afurisită vreme de iubire 
Nu-i loc de noi în amândoi. 

 

 
 
 

 
 

 

Toc răsfrânt de mare 

 

Să te-neci în ochii mei 

Altaru-ți să-ți fie încins de zei 

Nu mă mai cutremură 

Grija unei guri sorbite strâmb 

Din muza-mi dăruită 

Astăzi parcă prea curând 

Brutal mă-mping să gust 

Alt izvor, din altă apă, cu orice limbă ferecată 

Tu  ... tu ai ghicit simțirea 

N-ai slăvit cuvântul 

Păcălindu-mă cu fructul 

Câtă durere azi coboară 

De după sălcii într-o gară a toamnei 

Pe care-o denumesc primăvară 

Te deșir din mine, 

Se-aude pasul tocului răsfrânt de mare 

Se-nfundă în betonul ticsit de râsete 

Alte lumi și vieți prelungi 

Tu, fals inițiat în arta de-a iubi 

Nu te-am recunoscut toți anii 

Și bine-a fost făcut 

Mă rog doar să se-amelioreze clipa 

Și tot ce-a fost sfânt între noi, 

Să nu preseze ei lumina, 

Căci apă vărsătoare, 

Din balanță va răsuna veșnic hieroglifa. 
 

 
 

desene de Crina DUMITRESCU 
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Regele animalelor 
 

Andrei CORNEA 
 

Se știe că Dumnezeu l-a pus pe Om să 
stăpînească peste toate animalele pămîntului. Dar de 
ce a făcut o și cum anume, asta nu se mai știe. 
Lucrurile au stat în felul următor: Creatorul a decis să 
confere domnia asupra lumii aceleia dintre ființe care 
are cele mai bune aptitudini de conducător, putînd 
astfel să păstreze ordinea și pacea între fiare. Așa 
fiind, le-a invitat pe toate animalele să declare ce știu 
să facă cel mai bine, urmînd ca El să decidă în 
consecință. Așa cum vă închipuiți, primul a ieșit Leul, 
fudul nevoie mare: 

– Eu știu să sfîșii. Asta mi-e calitatea principală. 
Ba știu și să rag puternic, că-i bag pe toți în sperieți. 

– Ambele sînt folositoare pentru un mare 
conducător, admise Domnul. Totuși parcă mai e 
nevoie și de altceva… Nu poți conduce numai prin 
teroare, deși se va încerca și asta… Hai să-l 
întrebăm acum pe Șarpe. Tu ce știi să faci cel mai 
bine? 

– Să mă tîrăsc pe burtă, sîsîi Șarpele. 
– Prețios lucru și de viitor! Dar mai potrivit pentru 

un ministru față de șeful lui de partid, pentru vreun 
adjunct față de ministru și un consilier față de un 
adjunct. Doar n-o să continui să te tîrăști pe burtă și 
cînd vei fi tu însuți rege ori împărat. Altcineva! 

Veni la rînd Maimuța. 
– Tu, dragă, la ce te pricepi cel mai bine? 
– Să mă strîmb. Sînt genială pe domeniul ăsta. 
– O să te faci de rîs. Orice ar zice unii, lumea nu-

i chiar totdeauna un circ. Altcineva! 
– Să încerc eu, mugi Boul. Marea mea calitate e 

tocmai asta: că sînt întotdeauna un bou. 
– Or să te pună alții la jug, în loc să-i pui tu pe ei. 

N-ai înțeles deloc care-i arta guvernării, dar nu mă 
mir din partea ta, boule! răspunse Creatorul. 

Mai ieșiră în față și alte cîteva animale – fără 
succes: Cîinele, de exemplu, care se lăudase că e 
foarte fidel, n-avu nici o șansă: „Asta nu-i o calitate 
de șef“, mormăi Dumnezeu. Iar cînd auzi că 
Țestoasa se laudă cu longevitatea ei, Dumnezeu 
chiar se indignă: 

– Cum să dau lumea asta mare și frumoasă pe 
mîna unui șef care nu mai moare odată! Fugi din 
ochii mei. (Vorba vine, „fugi“.) 

Fapt este că Dumnezeu devenea tot mai încurcat 
pe măsură ce le intervieva. „Animalele astea, își 
spunea, au fiecare calități remarcabile, dar sînt mult 
prea unilaterale. Fiecare nu știe să facă bine decît un 
singur lucru – ceea ce-i insuficient pentru domnia 
asupra lumii. Cumva să rezolv situația întemeind o 
republică? Parcă totuși îmi place mai mult autocrația. 
Să mai fac o încercare.“ Așa ajunse la Om. 

– Zi, Omule, tu la ce ești cel mai bun? 
– La mințit, Doamne. 
– Interesant! Pe asta n-am mai auzit-o. Și cum 

vei folosi darul minciunii ca să dirijezi restul lumii? 
– Păi, de exemplu, dacă oile și vacile nu vor mai 

avea pășune destulă, le voi spune că le-au mîncat-o 
caii, iar cailor – că le au mîncat-o oile și vacile. Sau 

iepurii. Sau hîrciogii. Oricum, n-or să dea vina pe 
mine, ci, dînd vina unii pe alții, se vor certa și bate 
între ei. La nevoie chiar, le voi spune că lupii sînt 
vinovați… 

– Asta-i chiar o minciună sfruntată! O vor crede? 
– Voi minți științific: erbivorele s-au înmulțit prea 

mult, fiindcă lupii s-au lenevit și nu le-au mai rărit. 
Așa că trebuie să-i pedepsim pe lupi, dîndu-le ore 
suplimentare de muncă, pentru ca să păstrăm fragilul 
echilibru ecologic. Pînă la urmă, după ce toți se vor 
certa și lupta, supraviețuitorii vor veni la mine ca să 
arbitrez disputa dintre ei și se va instaura o pace 
dreaptă. 

– Hm, ingenios! 
– Le voi spune și că, în schimbul păcii și ordinii, 

trebuie să-mi dea și mie din carnea, din pieile, din 
blănurile, din lîna, din laptele lor și că animalele care 
mă vor asculta vor ajunge după moarte… 

– Te pomenești că la Mine, în Rai… 
– Exact. Iar dacă totuși la un moment dat va fi 

foamete pe pămînt, fiindcă au mîncat tot ce-i bun și 
au prădat prea mult, am să le mint din nou, 
spunîndu-le că foametea e din cauză că n-a plouat, 
fiindcă Dumnezeu s-a supărat pe ele pentru păcatele 
lor. 

– Adică o să dai vina pe Mine pentru politica ta 
rea, Om nerușinat! 

– Ce să fac, Doamne? Eu voi fi cu ele acolo, pe 
pămînt, la muncă, în vreme ce Tu stai liniștit, te 
desfeți cu cîntatul îngerilor și te uiți la noi de sus! 

Dumnezeu oftă, se gîndi puțin apoi zise: 
– Admit că un timp s-ar putea să țină gogoșile 

tale. Dar ce te faci dacă, la un moment dat, bietele 
animale își vor da seama că le-ai mințit mereu și se 
vor uni cu toatele împotriva ta, ca să te pedepsească: 
leii și lupii vor voi să te sfîșie, bivolii să te ia în 
coarne, elefanții să te strivească, corbii să te 
izbească cu pliscul, șerpii să te muște, viespile să te 
înțepe și așa mai departe. Cum crezi că vei scăpa de 
furia lor? 

– Voi scăpa, Doamne, fiindcă atunci le voi spune 
un adevăr – și nu unul oarecare. 

– Și crezi că te vor crede, după atîta amar de 
minciuni, dacă o dată ai să le spui și tu un adevăr? 

– Pe ăsta pe care li-l voi spune, Doamne, 
gîndesc că îl vor crede. Mai ales că-l poți și Tu 
confirma. 

– Zău? Și care-i acest adevăr-miracol, mincinos 
nenorocit ce ești? 

– Că sînt făcut după chipul și asemănarea Ta. 
 

 
Articol preluat din revista  DILEMA VECHE, nr. 732/ 

anul XV, 1-7 martie 2018, p. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dilemaveche.ro/autor/andrei-cornea
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Const. MIU 
 

CU FAŢA LA CRUCE 
  
Tu te-ai jertfit şi pentru mine, 
Păcatele să-mi iei pe Cruce. 
Dar eu cu ce să vin la Tine, 
Ce jertfă să îţi pot aduce 
  
Ca să-mi răscumpăr sufletul 
Şi să îl am curat şi bun? 
Oricât aş căuta, nu e destul! 
Eu ruga Ţie o supun 
  
Şi voiei Tale fac prin ea, 
Iar Calea-Ţi o urmez fierbinte; 
Mă aibă-n pază Lumina-Ţi stea 
Te rog, Preabunul meu Părinte! 
  
  
  
RUGĂ 
  
Preaplinul sufletului chinuit 
În vaduri repezi se revarsă 
Şi se îndreaptă spre Cel răstignit, 
Să-l umple vorba Sa aleasă. 
  
Povaţa Ta spre mine-ndreaptă, 
Preabunul meu Părinte-al tuturor, 
Spre Tine gându-mi este treaptă 
Şi sufletul născut e călător. 
  
În miere să preschimbi veninul 
Ce gâlgâie acum prin lume 
Şi-n mare sărbătoare chinul 
Celor ce-Ţi rostesc al Tău Nume! 
  
  
  
ÎN LOCUL TĂU… 
  
În locul Tău la judecată 
Să fiu. Păcatele mă latră. 
Şi toţi cu mâna mă arată, 
Hulit mereu, lovit cu piatră. 
  
Iar rănile ce le-ai avut, 
Când răstignitu-Te-au pe Cruce, 
Să mi le dai ca împrumut, 
Măcar acum să le pot duce. 
  
Iar astăzi, de când am aflat, 
Că Te-ai jertfit şi pentru mine, 
Îmi recunosc al meu păcat 
Şi-aş vrea să fiu curat ca Tine… 

 
 

 

Mihai EMINESCU – ÎNVIEREA 
 

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii, 
Al morţii rece spirit se strecură-n tăcere; 
Un singur glas îngână cuvintele de miere, 
Închise în tratajul străvechii evanghelii. 

C-un muc în mâni moşneagul cu barba ca zăpada, 
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţă 

Că moartea e în luptă cu vecinica viaţă, 
Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada. 

O muzică adâncă şi plină de blândeţe 
Pătrunde tânguioasă puternicile bolţi: 
,,Pieirea, Doamne sfinte, căzu în orice colţ, 

Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe. 

Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg, 
Ş-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă, 
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase 
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg.” 

Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială 
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte… 
Douăsprezece pasuri răsună… miez de noapte… 

Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală. 

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie… 

Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor, 

Cum din mormânt răsare Christos învingător, 
Iar inimile toate s-unesc în armonie. 
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Denisa CEAUȘU, clasa a X-a D, LTNB 

 

Suntem 
 
Suntem prea tineri să fim trişi, 
Suntem prea inocenţi să fim artişti. 
Mergem prea mult desculţi, 
Când viaţa urla- suntem muţi. 
Am să-mi închid sufletul în verde, 
Am sa fiu o vrabie, 
Un buchet cu flori de primăvară, 
Un ceai de pelin cu miere- 
Dulce-amară. 
 
  
 
Cu şi despre tine 
 
Cu toată realitatea din jurul meu, 
Am uitat de tine. 
M-am îmbătat cu zămbete din plastic, 
Dar acum am cerul albastru, 
Braţele tale si 
Îmi aluneci în suflet. 
Iubirea ta m-a lovit 
Precum gustul de cafea fără zahăr 
La 6 dimineaţa. 
Îmi umplu plămânii 
Cu mirosul pielii tale, 
Mă îmbib in carnea braţelor tale. 
 

 

 
 

 
 
 

când un pisoi are imaginație 
 
 
 
 

 
 
 

pisici din corporații 
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Desen de Crina DUMITRESCU – clasa a X-a D, LTNB 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

desen de Crina DUMITRESCU – clasa a X-a D, LTNB 
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ZONA CREPUSCULARĂ 
(Literatură S.F.) 

 
Cola sau Pepsi de N.T. Lawrence 

 
Extraterestrul fusese găsit pe cea de-a cincea 

planetă, orbitând în jurul unei stele pe moarte. 
Creatura, la fel ca steaua în jurul căreia îi orbita casa, 
pălea. Fiecare om din sistem se luptase pentru o 
șansă de a interoga creatura, dar aceasta era 
bătrână și istovită și declară că va permite unei 
singure persoane să-i pună întrebări. În cele din 
urmă, o tragere la sorți luase loc ca să determine 
cine va avea această uluitoare oportunitate. 
Câștigătorul deveni o celebritate peste noapte. Era 
copleșit de mesaje care cereau să știe ce-l va întreba 
pe ultimul membru al acestei mărețe rase. În final, 
emise o declarație; el va întreba care este 
însemnătatea din spatele unuia dintre cele mai 
comun folosite simboluri scrise ale rasei. 

Limbajul extraterestrului a fost mult timp 
impenetrabil analizei umane. Singura informație care 
a putut fi dobândită era frecvența folosirii simbolurilor. 
Dintr-un motiv anume, acest simbol dominase 
scrierile lor. A fost descoperit sculptat în pereții de 
piatră, proiectoare de holograme de mult abandonate 
luminând simbolul, iar într-o instanță deosebită, 
simbolul a fost gravat printr-o explozie în lateralul 
unei luni, astfel încât orice navă spațială aflată în 
trecere îl putea vedea de pe orbită. Vreme de secole 
au izbucnit dezbateri cu privire la semnificația 
simbolului.  Unii simțeau că trebuie să fie numele 
deității extraterestrului. Alții credeau că este universul 
unificat. Un grup restrâns de oameni chiar începură o 
religie bazată pe simbol. Când câștigătorul 
concursului a anunțat că îl va întreba pe extraterestru 
despre semnificația simbolului, populația umanoidă a 
așteptat cu răsuflarea tăiată. 

În final, veni ziua ca bărbatul să-și pună 
întrebarea. Era precaut atâta timp cât se apropia de 
creatură. Aceasta era masivă, cu duzine de tentacule 
care răsăreau din corpul ei bulbos. Un corp ce părea 
că face însăși planeta să se cutremure sub 
respirația-i greoaie. Se apropia de sfârșit. 

Bărbatul ridică o hologramă portabilă a simbolului 
și făcu o plecăciune. 

- Te rog, anticule. Îți cer să-mi destăinui 
semnificația acestui simbol, pe care specia ta l-a 
răspândit pe scară largă.  

Dispozitivul atașat de partea laterală a creaturii îi 
traduse discursul în anostele mormăieli ale limbii lor. 
Făcu o pauză pentru un moment și apoi îi răspunse 
lent: 

- Acest simbol este numele unei băuturi de care 
poporul meu s-a bucurat foarte mult. 

Bărbatul privi în gol la masiva creatură, 
extraterestrul a cărui specie a realizat miracole la 
care rasa umană putea doar visa. Înainte să se mai 
poată gândi la altceva de întrebat, creatura emise o 
huruială tremurândă, care suna suspicios de mult cu 
un hohot de râs, iar apoi se relaxă și se cufundă în 
pământ, devenind tăcută și nemișcată. 

 
Traducere de 

Cristina COCOȘ, clasa a XII-a A 

 
 

Sabia de Mari Ness 
 

El făcu un ritual din asta, adunând toți 
servitorii și gardienii în timp ce puse o sabie cu 
două tăișuri în mijlocul patului înainte să ridice 
mâna ei spre buzele lui. 

– Până ne vom revedea, spuse acesta, iar ea 
făcu o plecăciune, fără să spună nimic. El îi 
zâmbi, dându-și jos coiful, fără s-o atingă, 
nepăsându-i că aceasta nu ajungea la el, sau 
nici măcar la coif. 

„Am făcut toate astea.”, își spuse el în 
noaptea dinainte. 

Când s-a întors, sabia era încă acolo, 
neatinsă. Zâmbi. 

Era suficient de satisfăcut să o facă din nou, 
și din nou, și din nou. De fiecare dată când soția 
lui făcea plecăciuni, el nu zicea nimic. 

Totuși, când se întoarse din a cincea sa 
călătorie, sabia dispăruse. 

– Din ordinul meu, domnul meu, îi spuse ea. 
– Ordinele tale... Buzele lui se răsuciră într-

un mârâit. 
– Când sora dumneavoastră a fost mai mult 

decât de acord să-mi împart patul, spuse 
aceasta. Pentru a-mi proteja virtutea și pentru 
căldură. 

Mârâitul continuă. Ea respiră adânc și păși 
spre acesta, punându-și ușor mâna pe umărul 
lui. 

– Cu siguranță nu ați vrea să puneți oțel între 
sora și soția dumneavoastră. 

– Nu, spuse acesta după un moment, 
cuprinzându-i fața între mâinile lui ferme. Nu. 
Dar nu vei accepta pe altcineva în patul tău. 

– Nu, scânci ea. Asta pot promite. 
Acesta îi dădu drumul, apropiindu-se; avea 

multe de făcut în timpul acestei întoarceri. 
Astfel, el nu văzu zâmbetele lor, sau felul în care 
mâinile și buzele lor se întâlniră, nu neapărat 
pentru virtute sau pentru căldură. 

 
Traducere de 

Denisa CAIALI, clasa a XII-a A 
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Ziua în care luna a izbucnit în flăcări 
de Julian D C Richardson 

 

Într-o zi, Luna a izbucnit în flăcări. Oamenii 
de știință susțineau faptul că o acumulare de 
hidrocarburi și chimicale industriale au fost 
cauza, însă motivul crezut de toată lumea era o 
așa-zisă conspirație.  

Serile cu lună plină erau sângerii acum, nu 
argintii, precum erau odată, oferind o atmosferă 
sordidă, îmbinată cu influențe rustice.  

A fost o tristețe profundă în sufletul 
astronauților atunci când locul de aterizare al lui 
Apollo 11 a dispărut.  

Amorezii nu mai aveau plăcerea de a se 
plimba sub clarul lunii, întâlnirea lor romantică 
fiind ”umbrită” de unda cu nuanțe roșiatice.  

Desigur, existau și avantaje: petrecerile 
urmate de beții crunte puteau continua toată 
seara datorită căldurii primite de la Lună.  

Vizibilitatea mai accentuată era motivul 
pentru care numărul accidentelor rutiere de la 3 
dimineața a fost diminuat.  

Oamenii începeau să se obișnuiască cu noile 
”haine” ale lunii.   

Lunile au trecut, iar flăcările au dispărut.  
Accidentele rutiere din miez de noapte au 

început să fie din ce în ce mai frecvente, iar 
petrecerile au fost scurtate. Amorezii au 
continuat să se plimbe sub vechea amintire a 
lunii.  

Luna arsă era complet neagră, nu reflecta 
nicio rază de lumină.  

 

 
 
Companiile petroliere s-au oferit să încerce 

să reaprindă luna. Companiile dezvoltate din 
punct de vedere tehnologic s-au oferit să o 
ilumineze cu un uriaș ecran LED, ce proiecta 
imagini inspiraționale și, bineînțeles, arhi-
cunoscutele reclame.  

A fost creată o comisie care să se asigure că 
Luna va reveni la înfățișarea inițială, ceva 
asemănător cu aspectul său istoric, însă politica 
și luptele dintre membri au dus la desființarea 
comisiei doar la câteva luni după formare. 

 

Au trecut 61 de ani, iar Luna este în sfârșit 
clară, curată. Au fost multe plângeri ce 
susțineau că Luna și-a pierdut vechea sclipire. 
Craterele misterioase și întunecate au dispărut, 
aceasta fiind doar o simplă sferă.  

Îmi lipsește Craterul Copernic, Oceanul de 
furtuni și Marea Nectarului, dar eu sunt încă 
plină de speranțe atunci când văd o lună subțire, 
agățată în mijlocul cerului de noapte. 

Poate că am pierdut stelele, asuprite de 
lumina a milioane de orașe, dar cel puțin, pentru 
 moment, avem Luna. 
 

Traducere de 

Andreea Vancea, clasa a XII-a A 
 

 

 

 
 

 
desen de Crina DUMITRESCU – clasa a X_a D, LTNB 

 

 

 

 

 

Paginile 10 şi 11 au fost  coordonate de 

 prof. Ştefan GAŢACHIU 



METAMORFOZE                                                                                                                                                                                 nr.  174/  2018 

 
12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sugestie de toaletă 
pentru seara de banchet 
a absolventelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la picior de lemn 

frecţii 

 

13 MOTIVE PENTRU CARE BĂRBAȚII 
TREBUIE SĂ LE MULȚUMEASCĂ 
FEMEILOR 
 
 
1.Nevasta te învaţă despre fericire: "să te 
duci la mă-ta. Sigur se va bucura când   
te-o vedea..." 
2.Nevasta te învaţă despre nudism: "plec 
de aici şi te las în fundul gol.." 
3.Nevasta te învaţă despre nulitate: "tu 
fără mine eşti un nimeni.." 
4.Nevasta te învaţă despre procreere: "eu 
te-am făcut... bărbat" 
5.Nevasta te învaţă despre mobilitate: 
"ce-ţi mai fug ochii după fundul ăleia... 
6.Nevasta te învaţă despre oţet: "ce acră 
poate fi mă-ta!" 
7.Nevasta te învaţă despre jurământ: "zi 
să mori tu că n-ai băut nimic?!" 
8.Nevasta te învaţă despre munca in 
exces: "cam multe şedinţe peste program 
ai tu..." 
9.Nevasta te învaţă despre transformare: 
"când te-am luat erai slab ca o aşchie, 
acum eşti gras ca un porc..." 
10.Nevasta te învaţă despre raţiune: 
"când îţi vine să mă înşeli, să te gândeşti 
bine la ce pierzi..." 
11.Nevasta te învaţă despre dicţie: 
"vorbești exact ca mă-ta..." 
12.Nevasta te învaţă despre sărbători: 
"vezi că vine ziua mea, poate nu-mi 
cumperi ceva..." 
13.Nevasta te învaţă despre shopping: 
"Nu ţi-am luat ciorapi, dar hai să vezi ce  
rochie mişto  mi-am cumpărat... Și poșetă 
asortată!" 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 2016 
 

 

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. 
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