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Const. MIU

LACRIMĂ DE LAPTE

Frunze de smochin,
Dup-atâta chin,
De ploi şi rugină
Tânjesc la lumină…

Stropii de la soare,
Fără de scăpare,
Le-au pătat nervura,
Înnegrind ca mura…

Fructe, pe-nserat,
Plâng neîncetat –
Lacrimă de lapte
Să se strângă-n şoapte!

 COGITO:
"Cerul sărută pământul prin

ploaie, pământul sărută cerul prin
flori."

Rabindranath TAGORE
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călcâiul inimii
              MOTO:

„Orice inimă are un călcâi al lui Ahile!”
           Anton ONIGY

Corn de lună în păr ţi

s-a-ncurcat…

Ce noroc: doar aşa am

putut zări tuleiele de

borangic la scufia nopţii.

Adresa revistei:
metamorfoze90@gmail.com
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FRUMOSUL şi URÂTUL UMAN
în Noaptea de decembrie

Prof. Dr. Const. MIU

În Noaptea de decemvrie, întâlnim două
tipuri umane, prezentate în termeni superlativi şi
care încarnează două categorii estetice –
frumosul şi urâtul, primul în persoana emirului
din Bagdad, cel de-al doilea în persoana
pocitaniei în zdrenţe.

După prezentarea bogăţiilor emirului,
enumerate în termeni superlativi, poetul
focalizează atenţia cititorului spre stăpânul
Bagdadului. Personalitatea acestuia e adusă în
prim plan prin intermediul enumeraţiei, dublată
de gradaţie: „Şi el e emirul, şi toate le are…/ E
tânăr, e farmec, e trăsnet, e zeu” (s.n.). Să
observăm că cele patru atribute intră în structura
unui superlativ stilistic, făcând din emirul
Bagdadului o fiinţă de excepţie. De altfel,
aceste atribute i le vrea himera – „Cetatea prea
sfântă”: „Spre Meka-l răpeşte credinţa – voinţa,/
Cetatea prea sfântă îl cheamă în ea./ Îi cere
simţirea, îi cere fiinţa,/ Îi vrea frumuseţea – tot
sufletu-i vrea -/ Din tălpi până-n creştet îi cere
fiinţa.” (s.n.). În versurile citate, am subliniat
verbele care, prin natura lor semantică (dar şi
prin repetarea a două dintre ele), au valoare
anticipativă, relevând ideea că idealul care a
pus stăpânire pe cugetul şi simţirea emirului
este unul ce-i solicită acestuia sacrificiul
suprem, comunicând în felul acesta tema şi
ideea fundamentală a poemului.

La rândul său, omul ce se răsfaţă la fântâna
umbrită de curmali, întâlnit în periplul emirului, e
prezentat, şi el, în termeni superlativi, însă
categoria estetică pe care o încarnează – urâtul
– se află în antiteză cu frumosul încarnat de
către emir: „Sub magica-i umbră, un om se
răsfaţă…/ Mai slut e ca iadul, zdrenţos şi pocit,/
Hoit jalnic de bube, - de drum prăfuit,/ Viclean la
privire, şi searbăd la faţă.” Şi aici, portretul
acestei creaturi are la bază enumeraţia, dublată
de gradaţia atributelor urâtului uman ce repugnă
prin hidoşenia sa. Aspectul acesta este
evidenţiat cu ajutorul comparaţiei („Mai slut e ca
iadul”), aceasta intrând în relaţie cu alte două
„atribute” şi o construcţie cu valoare stilistică de
superlativ („Hoit jalnic de bube”), şi ea conturând
un alt atribut din sfera urâtului. Prin repetarea a
două „atribute” ale acestei creaturi, se
conturează ideea urâtului obsesiv: „Pocit,
şchiop, şi searbăd, abia se târăşte…” (s.n.). De
reţinut că dacă în cazul emirului se făcea
referire doar la portretistica acestuia, în cel al

pocitaniei găsim şi o informaţie despre
caracterul acesteia: „Viclean e la privire”.

Această creatură se comportă aidoma
personajelor ce încarnează maleficul în basme.
Spre a reliefa acest aspect, poetul uzitează
limbajul alb, aparentul dialog al celor doi
protagonişti: „De nume-l întreabă emirul,
deodată,/ Şi-acesta răspunde cu vocea ciudată:
/ - La Meka, plecat-am a merge şi eu. / - La
Meka? La Meka?… - şi vocea ciudată: / - La
Meka! La Meka! răsună mereu.” (s.n.). Din
pasajul reprodus, observăm că cel întrebat de
emir cum se numeşte răspunde cu totul alt ceva:
el menţionează cu nonşalanţă locul unde se
îndreaptă însuşi emirul. Prezenţa cumulativului
şi relevă faptul că cel mai slut ca iadul
cunoştea destinaţia drumului emirului, fără ca
acesta s-o fi dezvăluit. Punctuaţia, în
pseudodialog, marchează – în privinţa emirului –
uimirea, iar în cazul pocitaniei – certitudinea,
siguranţa celor afirmate.
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LECȚIA DE ISTORIE

Radu PIETREANU

Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram
Că sunt Om, că am o Țară și o Limbă și un Neam
Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei
Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei

Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează
Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide
Cum să cântărim istoria și s-o vindem pe bucăți
Cum să facem Mall-uri, vile, scoțând piatra din cetăți
Pe Vlad Țepeș cum să-l facem personaj de film de groază
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează
Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș
Si că Decebal batrânul a fost un sinucigaș
Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii
Nesimțiți cât să-și permită a ne ponegri eroii?

Niște dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate
Si ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate
Bieți defăimători de stirpe, lacomi si periculoși
Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși?
Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată
Iară hunii din pustiuri nobilime elevată!
Fara paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc
Robi umili care cu grâne tot Islamul îl hrănesc!
Dacă nu muream in luptă la Neajlov si la Rovine
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine!
Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă
Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă!
Si a trebuit adesea, spre a ne salva norodul
Sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâșie-n bucăți
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți
Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni
Ca un preambul la imnul ”Desteptați-vă români”
Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma si necazul
Si coroană pentru Doja, si baltag pentru Viteazul
Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați
Insă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați
Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință
Am trecut peste milenii cu speranță si credință
Si-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi
Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci…
Astăzi… cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară
Pentru sfânta Libertate, pentru neam si pentru țară?
Groșii și libidinoșii, snobii si analfabeții,
Banii mulți și burta plină, pentru ei sunt sensul vieții
Niște lacomi fără școală, niște scârbe, niște javre
Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții
Si-am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții
Să ne facă de rușine cerând mită pe la toți
Si să fim priviți prin dânșii ca o nație de hoți
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale
Fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale
Pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume?
Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul
De-ai lua de ciuf, de guler, si-a spăla cu ei pavajul?

Nu mai sunt eroi in țară, oameni demni și responsabili
Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili?
Creierele geniale sunt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini
Cincisprezece milioane, câți am mai rămas prin țară
Să fim pentru haimanale animale de povară
Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar
Cam cât lasă ei pe seară șpagă la vreun ospătar
Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Si nici mame disperate, ”ce le dau la ăia micii”
Nu mai vreau să-mi văd părintii dependenți de tratamente
Si cu banii pentru hrană cumpărând medicamente
Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghisee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee
Ca o boala fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
Cum trăiesc în lux netoții iar capabilii-n mizerie
Eu aștept Reînvierea, când din marile morminte
Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte
Si vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!
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CARAGIALE – poezii inedite

COCHETĂRIE

I-am dat drumul de la moarte
Şi, mă rog, priviţi la el
Fluture-uşurel la fizic,
La moral mai uşurel!

Stă  Nu pleacă  Cum să plece?
S-a zbătut, e şifonat:
Cum să ias-un june-n lume
Negătit, nepieptănat?

Uite-l cum se dichiseşte,
Cu ce grije se pudrează,
Fulgii tineri din bărbie,
Fir cu fi cum şi-i frizează!

Stă să-şi facă toaleta
Coconaşu ! n loc să zboare
Ce ţi-e cu cochetăria
La fiinţele uşoare!

DISCTREȚIE

Nu vreau să ştii că te iubesc
Voi suferi tăcut, discret –
Cochetele dispreţuiesc
Pe-un franc poet !

Da-n veci închipuirea ta
Din sufletul meu n-o să moară,
Şi niminui n-oi arăta
A mea comoară!

Căci te iubesc, deşi nu-ţi spun:
Nu! n-ai s-o afli niciodată ...
Şi arz de dorul tău nebun,
Mult adorată.

Dar tac, nu-ţi spun că te iubesc :
Ştiu bine că pe-un franc poet
Cochetele-l dispreţuiesc ...
Tac – sunt discret !

Irina ZAMFIRESCU

Vis

Cu semnul Crucii scris pe geam,
In dalba iarna ingerul se-arata
Vestindu-ne bland noua-n acest an,
Ca dragostea-i mereu nemasurata!

Ca dragostea curata ne e drum
Si liniste-n intreaga viata,
Chiar daca trupul ne e prefacut in scrum
Dar sufletul nicicand nu ni-i de gheata!

Ai renascut poemul inger bland
Si versul scris mereu cu bucurie,
Readucand la viata suflet trist
Gandind, simtind din nou spre Vesnicie!
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Africană a pădurii mame

la picior de lemn

frecţii

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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