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Ţ i g a r e t a
Discutat si con

damnat fumatul ramane 
totuşi o cauza cu un pro
cent destul de mare in 
rândul deceselor; cel mai 
ingrijorator arata situaţia 
in cazul adolescenţilor, 
care, nefiind inca pe 
deplin maturizaţi, fumat
ul ii afecteaza atat fizic 
cat si mintal. Si, chiar 
daca nu fumeaza, un 
tanar trebuie sa suporte 
"parfumul'’ ameţitor al 
colegului de banca, sau, 
mai rau,se simte amenin
ţat de norii uriaşi ce ies 
din "fumoar".

Inhalarea miro
sului de
tutun, mai ales pentru 
nefumatori, poate duce 
la cancer. Despre cei ce 
stau zi de zicu ţigara in 
mana, nici nu mai vor
bim!
Poate zic si ei: "Laşa ca 
nu-s tari".
Ei, bine! Fumaţi in con
tinuare! Voi veţi suporta 
consecinţele. Ţigara 
ramane ţigara, indiferent 
ca e MONTE CARLO, 
CARPATI sau CAMEL. 
Si-apoi, de curând, doc
torii suedezi au 
descoperit ca organismul

uman e mai afectat 
de ţigările 

slabe. Se 
inhaleaza 
mai multa 
nicotină! Mai 
bine lasati-va 
de ţigara cat 
mai puteti!

Dar, la 
urma urmelor, 
fiecare face ce 
vrea: doar e 
democraţie! 
lonitoi Anca 
-XA

OZN-ul din fata liceului
La data de 4 mai 1998, ora 

18.30 s-a declanşat o furtuna insotita de 
un vânt foarte puternic care a desprins 
tabla de aluminiu de pe şcoala ,de pe o 
suprafaţa de cca. 200 metri patrati arun- 
cand-o in fata scoli.

Firma care a pus tabla se 
numeşte TRANSCORINDO din Targu 
Mures, firma care intre timp s-a desfiin
ţat .

D-nul director Crisan loan ne 
declara cu privire la acest 
eveniment:”In urma acestui eveniment,

primăria oraşului Regin pentru 
reparaţii.Speram ca pana in 15 
iunie sa fie rezolvata problema

acoperişului.'in calitate de director am luat masuri :
am anuntat de urgenta primăria orasu- p  C rh linn  Flirln \ Â
lui. Inspectoratul judeţean Mures si con- r °P '~rlslm a  £ / / ««
siliul judeţean Mures.
Fiindcă s-a produs o 
calamitate beneficiem de 
nişte fonduri speciale; in 
contextul când bugetul e 
auster tuotusi se găsesc 
nişte fonduri ca sa poata 
pune tabla la loc sau sa se 
iaca un alt uU)peris.S-a 
organizat o licitaţie de către

METODA 
DE A SCAFA DE 

FUMAT
Citind articolul de mai sus a 

colegei mele mi-a trecut prin minte exemplul 
dat de Pavel Corut in cartea sa "ARTA SUC
CESULUI LA ROMANI" si anume metoda 
de a scapa de fumat.
Metoda aceasta o veţi aplica doar daca vreţi 
cu adevarat sa scapati de costisitorul fumat.

Daca veţi incerca numai prin voin
ţa ma tem ca nu veţi reuşi, va spun si de ce: 
pana Ia aprinderea ţigării, omul produce zeci 
de gesturi intrate in subconştient, care au 
devenit deprinderi. De exeemplu: cumpăra

rea pachetului, controlul acestuia, selec
ţionarea unei ţigări, mangaierea acestuia, 
înmuierea unui capat, cautarea brichetei, etc. 
De aceea, noi vom apela tot la subconştient 
prin autosugestie.

Va dau un exemplu:
Un tanar inzestrat destul de bine 

fizic si psihic a crezut ca este un ratat, un om 
"bun de nimic", din următorul motiv: părin
ţii sai, avand o cultura modesta dar personal
ităţi foarte puternice au vrut sa-i creeze 
copilului o ambiţie "de fier", criticandu-1 in 
mod exagerat (eşti neisprăvit, eşti slab). 
Aceste ideei ale părinţilor au rodit in cu tctul 
alt sens, creandu-i copilului complexe de 
inferioritate, crezând ca ar fi un ratat.

In mod asemanator ne vom auto
sugestiona si noi, dar in sens pozitiv, in 
legătură cu ţigara.
Vom formula o propoziţie la timpul prezent

de forma: "Ţigara imi produce din ce in ce 
mai multa greaţa". Astfel, trimiţând formula 
la partea mai "tare din noi", adica subcon
ştientului, vom observa ca după un scurt 
timp nu vom mai avea nevoie de fumul ţigăr
ilor.
Repetând aceasta formula in fiecare seara si 
dimineaţa de douăzeci de ori, intr-un loc 
retras, liniştit, vom fi uimiţi de eficacitatea
ei.

OBSERVAŢII: In timpul autosug
estiei nu vom numără de cate ori repetam 
propoziţia (putem folosi o sfoara cu douăzeci 
de noduri).
Acest procedeu il aplicam numai daca sun
tem siguri, daca credem cu tărie, in efectul 
acestuia.
Sunt absolut sigur ca veţi reuşi!

Birlhter X-E



Ceea ce ştii cu siguranţa 
despre soare este ca, fara el, vacan
tele tale nu ar prea avea farmec. Mai 
ştii ca iti place sa leneveşti, imbrati- 
sat(a) de razele sale, pe o plaja 
aurie, scaldata de valuri răcoroase.
In ultimul timp, insa, eşti bombar
data) cu tot felul de date si cifre 
despre efectele daunatoare ale soare
lui. Ce este si ce nu este adevarat in 
aceasta privinţa? lata in continuare 
un set de informaţii care te vor face 
sa fii mult mai precaut(a) atunci 
când te decizi sa te expui radiaţiilor 
solare.Contrar aşteptărilor, imbra- 
camintea obişnuita nu oferă cine ştie 
ce protecţie impotriva radiaţiilor 
solare. De exemplu, un tricou obiş
nuit, din bumbac alb,oferă o protec
ţie echivalenta unui factor 
SPF(=factor de protecţie solara) cu 
valoare 5. In ultimii ani, insa, au 
aparut fibre speciale, din care se

realizează umbrele si chiar costume 
de baie, care protejează impotriva 
acestor radiatii.Toate produsele de 
protecţie impotriva soarelui, chiar 
cele care conţin factor SPF 30 per
mit trecerea unui anumit procent din 
radiaţiile UV. Unii dermatologi 
recomanda un tratament cu capsule 
de vitamina E luate la fiecare 4 ore, 
timp de cateva zile inainte de prima 
expunere la soare. Si după o eventu
ala ardere a pielii la soare, vitamina 
E se va dovedi eficienta, luata tot la 
4 ore odata.

Produsele din gama 
NIVEA SUN, de exemplu, conţin 
vitamina E si deci au o acţiune 
locala impotriva radiaţiilor UV.

Chiar si cei cu ten mai
inchis
la culoare au nevoie de protecţie 
impotriva acestor radiaţii.

Abia după circa 48 de ore

de la inceperea expunerii la soare, 
melanină (reprezentând ceea ce 
intelegem in mod uzual prin 
’'bronz") apare in piele.

Deşi produsele speciale cu 
un nivel ridicat al factorilor de pro
tecţie previn apariţia arsurilor, ele 
nu pot împiedica efectele asupra sis
temului imunitar, de aceea, in unele 
cazuri expunerea la soare poate 
determina apariţia 
Tenurile deschise la culoare sunt 
mult mai sensibile la acţiunea soare
lui si de aceea, pentru ele trebuie 
folosite produse cu valoare SPF de 
minimum 25.
In cazul arsurilor solare se recoman
da aplicarea măştilor cu rondele de 
castraveţi sau pur si simplu a iaurtu
lui.

MIA BORDAS XI D

O excursie in trecut
Miercuri 1 aprilie, deci inca in 

timpul vacantei de primavara, un grup de 
elevi ai liceului nostru, insotiti de cativa 
profesori, am fost copartasi ai unei excursii 
in regiunea Maramureşului. Cu capul scos 
pe ferestra, in mirosul de pamant reavan, cu 
şuviţele de par răsucite si umflate de vântul 
prevestitor de primavara, si sub privirea 
blanda a unui soare mult aşteptat, ne-am 
lasat curând furaţi de farmecul călătoriei. 
Umplandu-ne privirile cu noile privelişti: 
case, dealuri, lunci, râuri, parca ne scăldăm 
sufletul, scufundandu-ne in imparatia visăr
ilor si contopindu-ne cu ea. Dealurile 
prindeau contur si creşteau cu fiecare kilo
metru parcurs, inaltandu-se împădurite pana 
la cer. Nu erau reci si aride, ci pline de 
verdeaţa de un verde pal, mandre in fru
museţe, dulci ca mângâierile. Nu-ti dadeau 
impresia de strâmtoare, căci lasau ochiul sa 
vada vai misterioase, grădini bogate, şiruri 
de case. Parca se imbratisau. Drumul ducea 
spre un unghi indepartat, abia 
zărit, unde munţii se intalneau cu cerul.

nemaistiind sa apreciezi unde erau minunile 
pământului si unde cele cereşti. Liniile ori
zontului nu erau strivite, ci modelate ca o 
cusătură pe viile si fotele femeilor. Pe par
curs am vizitat si casele memoriale 
L.Rebreanu si George Cosbuc. Atât curtea 
cat si camerele evocau trecerea si dăinuirea 
marilor scriitori prin acele locuri. Nu pot sa 
realizez cata discordanta este intre liniştea 
instaurata acum, in ciuda numeroşilor viz
itatori care poposesc aici o ora-doua si clo
cotul de idei ce răscoliseră tinereţea acestor 
mari literati ai neamului. Apoi am vizitat

cateva mănăstiri, care, invaluite de 
nemărginirea albastra a cerului sunt 

martori ai vremurilor trecute si, totodată, 
capodopere de arta arhaice si inspiraţie 
poetica. Pe scurt, vizitând Maramureşul am 
avut impresia unei reintoarceri in trecut, in 
mijlocul unor oameni pentru care tradiţia e 
totuna cu legea si a căror legi nescrise 
formează axul central al existentei de zi cu 
zi, pastrand totodată o aura de sacru si 
mobil ce recheamă de fiecare data ceva din 
inocenta copilăriei.

Moldovan Raluca
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c e e a  ce ar  t r b u i  sa ş t i m  d e s p r e  el

Ceea ce ştii cu siguranţa 
despre soare este ca, fara el, vacan
tele tale nu ar prea avea farmec. Mai 
ştii ca iti place sa leneveşti, imbrati- 
sat(a) de razele sale, pe o plaja 
aurie, scaldata de valuri răcoroase.
In ultimul timp, insa, eşti bombar
data) cu tot felul de date si cifre 
despre efectele daunatoare ale soare
lui. Ce este si ce nu este adevarat in 
aceasta privinţa? lata in continuare 
un set de informaţii care te vor face 
sa fii mult mai precaut(a) atunci 
când te decizi sa te expui radiaţiilor 
solare.Contrar aşteptărilor, imbra- 
camintea obişnuita nu oferă cine ştie 
ce protecţie impotriva radiaţiilor 
solare. De exemplu, un tricou obiş
nuit, din bumbac alb,oferă o protec
ţie echivalenta unui factor 
SPF(=factor de protecţie solara) cu 
valoare 5. In ultimii ani, insa, au 
aparut fibre speciale, din care se

realizează umbrele si chiar costume 
de baie, care protejează impotriva 
acestor radiaţii.Toate produsele de 
protecţie impotriva soarelui, chiar 
cele care conţin factor SPF 30 per
mit trecerea unui anumit procent din 
radiaţiile UV. Unii dermatologi 
recomanda un tratament cu capsule 
de vitamina E luate la fiecare 4 ore, 
timp de cateva zile inainte de prima 
expunere la soare. Si după o eventu
ala ardere a pielii Ia soare, vitamina 
E se va dovedi eficienta, luata tot la 
4 ore odata.

Produsele din gama 
NIVEA SUN, de exemplu, conţin 
vitamina E si deci au o acţiune 
locala impotriva radiaţiilor UV.

Chiar si cei cu ten mai
inchis
la culoare au nevoie de protecţie 
impotriva acestor radiaţii.

Abia după circa 48 de ore

de la inceperea expunerii îa soare, 
melanină (reprezentând ceea ce 
intelegem in mod uzual prin 
"bronz") apare in piele.

Deşi produsele speciale cu 
un nivel ridicat al factorilor de pro
tecţie previn apariţia arsurilor, ele 
nu pot împiedica efectele asupra sis
temului imunitar. de aceea, in unele 
cazuri expunerea la soare poate 
determina apariţia 
Tenurile deschise la culoare sunt 
mult mai sensibile la acţiunea soare
lui si de aceea, pentru ele trebuie 
folosite produse cu valoare SPF de 
minimum 25.
In cazul arsurilor solare se recoman
da aplicarea măştilor cu rondele de 
castraveţi sau pur si simplu a iaurtu
lui.

MIA BORDAS X ID

O excursie in trecut
Miercuri 1 aprilie, deci inca in 

timpul vacantei de primavara, un grup de 
elevi ai liceului nostru, insotiti de cativa 
profesori, am fost copartasi ai unei excursii 
in regiunea Maramureşului. Cu capul scos 
pe ferestra, in mirosul de pamant reavan, cu 
şuviţele de par răsucite si umflate de vântul 
prevestitor de primavara, si sub privirea 
blanda a unui soare mult aşteptat, ne-am 
lasat curând furaţi de farmecul călătoriei. 
Umplandu-ne privirile cu noile privelişti: 
case, dealuri, lunci, râuri, parca ne scăldăm 
sufletul, scufundandu-ne in imparatia visăr
ilor si contopindu-ne cu ea. Dealurile 
prindeau contur si creşteau cu fiecare kilo
metru parcurs, inaltandu-se Împădurite pana 
la cer. Nu erau reci si aride, ci pline de 
verdeaţa de un verde pal, mandre in fru
museţe, dulci ca mângâierile. Nu-ti dadeau 
impresia de strâmtoare, căci lasau ochiul sa 
vada vai misterioase, grădini bogate, şiruri 
de case. Parca se imbratisau. Drumul ducea 
spre un unghi îndepărtat, abia 
zărit, unde munţii se intalneau cu cerul.

nemaistiind sa apreciezi unde erau minunile 
pământului si unde cele cereşti. Liniile ori
zontului nu erau strivite, ci modelate ca o 
cusătură pe viile si fotele femeilor. Pe par
curs am vizitat si casele memoriale 
L.Rebreanu si George Cosbuc. Atât curtea 
cat si camerele evocau trecerea si dăinuirea 
marilor scriitori prin acele locuri. Nu pot sa 
realizez cata discordanta este intre liniştea 
instaurata acum, in ciuda numeroşilor viz
itatori care poposesc aici o ora-doua si clo
cotul de idei ce răscoliseră tinereţea acestor 
mari literati ai neamului. Apoi am vizitat

cateva mănăstiri, care, invaluite de 
nemărginirea albastra a cerului sunt 

martori ai vremurilor trecute si, totodată, 
capodopere de arta arhaice si inspiraţie 
poetica. Pe scurt, vizitând Maramureşul am 
avut impresia unei reîntoarceri in trecut, in 
mijlocul unor oameni pentru care tradiţia e 
totuna cu legea si a căror legi nescrise 
formează axul central al existentei de zi cu 
zi, pastrand totodată o aura de sacru si 
mobil ce recheamă de fiecare data ceva din 
inocenta copilăriei.

Moldovan Raluca -  XID
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voiam sa expun unele sentimente prin 
desen ,pe corpul omului.
R:Ce fel de desene preferi?
B:Motivele incaşe,desenele morbide. 
R:Ai fost initiat de cineva?
B:Nu, a fost propria mea iniţiativă, am 
fost inspirat de modul de viata care se 
duce in străinătate (occident).
R:Dupa parerea ta ,oricine poate sa-si 
faca orice fel de tatuaj?
B: Persoana care vrea sa se tatueze tre
buie sa se gandeasca bine înaintea efec
tuării desenului, ca sa nu regrete mai 
târziu.Desenele trebuie alese in asa fel 
incat sa reprezinte caracterul celui care 
il poarta,
si bineînţeles trebuie sa se potrivească 
cu fizionomia corpului.
R:Se recomanda acelaşi tip de tatuaj

persoane care 
por face fata 
durerii.
R:Cum se poate 
scoate un tatuaj 
permanent? 
B:Exista 2 
modalitatffie pe 
baza de laser, fie 
prin transplant 
de piele.
R:Ce ne poţi

Arta desenului
pe piele

Cu totii ştim, ca in 
ultima vreme ,tatuaje!e fac valuri print
re tinerii din tara noastra.Pentru a va 
putea informa mai bine ,in acest dome
niu ,am cerut parerea unui expert in 
materie de tatuaje.
Va prezentam deci răspunsurile lui 
BIMBI la întrebările noastre:
R:Cand ai început sa faci tatuaje si ce 
te-a determinat?
B:In urma cu 4 ani.îmi placea de mic sa 
desenez,

atat fetelor ,cat si 
băieţilor?
B:Nu. La fete se recomanda motivele 
abstracte, nou-
figurative , amestecate cu motive flo
rale (orhidee, trandafir, flori de lotus 
etc.)
care scot in evidenta sensibilitatea 
feminina, pe când la băieţi se reco
manda tatuaje de dimensiuni mai 
mari decât la fete, care sa arate o 
asa-zisa bărbăţie prin ceea ce 
inta (vulturi,dragoni etc.)
R:Ce ne poţi spune despre instru
mentele si vopselele folosite pentru 
tatuat?
B.Exista amatori care lucrează cu 
instrumente improvizate, astfel pot 
aparea infamatii in zona respectiva, 
dar ustensilele propriu-zise sunt fab
ricate special pentru asa-ceva.Cu 
aceste instrumente se asigura si 
igiena , acul schimbandu-se la 
fiecare lucrare.Cele mai indicate 
sunt vopselele care se spala după î 
an de zile.
R:Care sunt etapele efectuării unui 
tatuaj?
B:Se folosesc anumite soluţii care cura
ta si sterilizează pielea, după care se 
executa desenul de mana ,pe piele sau 
matrita, iar apoi tatuajul propriu-zis. 
R:Ce zone ale corpului se tatueaza cel 
mai des?
B:Cel mai des si cel mai recomandabil 
este pe braţ, in zona umărului, unde si 
durerea produsa este mai mica.Tatuatul 
in zonele sensi
bile (abdomen, 
piept, gat, omo
plat) este indicat 
numai acelor

spune despre preţ?
B: Inafara de faptul ca , in Bucureşti 
preţul este de 200-250.000 lei/cm patrat 
,nimic.
R:Ce mesaj transmiţi cititorilor revistei

noastre?
B:Cine vrea sa se tatueze, sa se con
sulte cu un profesionist in domeniu, 
care il poate ajuta din mai multe 
puncte de vedere.

Indix-XC
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Tu
1. Te-ai gândit la sexualitate?
2. Eşti pregătit sa te asiguri ca 
foloseşti un mijloc anticoncep
ţional sigur?
3. Daca nu foloseşti anticoncep
ţionale eşti pregătit sa faci fata 
unei sarcini?
4. Ce vrei sa faci daca experienţa 
sexuala e neplăcută?
5. Boiile cu transmitere sexuala 
(Bolile venerice) reprezintă un 
risc real, eşti gata sa le faci fata?
6. Folosesti viata sexuala ca sai 
sobhezi pe ceilalţi?
7. Cum te vei simţi in ziua urmă
toare?
Gandeste-te...

Partenerul tau
1 .Amândoi doriţi sa incepeti 
viata sexuala?
2.Este relaţia voastra sexuala

Decizii 
privind viata 

sexuala
Cum ştii când eşti gata sa 

incepi viata sexuala?
Probabil ca multi iti dau sfaturi si nu 
ştii ce sa faci?

Ca adolescenta, eşti fizic 
capabila sa ai relaţii sexuale.Dar aceasta 
inseamna mult mai mult decât un sim
plu act fizic: includ sentimentele tale, 
partenerul tau, imaginea pe care o ai 
despre tine.

Relaţiile sexuale sunt folosite 
de oameni in diferite scopuri. Deşi 
majoritatea cauta plăcerea, frecvent 
insa, relaţiile sexuale pot fi folosite si in 
alte scopuri, care produc dureri.

Relaţiile sexuale pot fi printre 
cele mai plăcute experimente dar pot fi 
in aceasi măsură si devastatoare. Pentru 
ca relaţiile sexuale sunt o forţa atat de 
puternica, decizia ta de a incepe viata 
sexuala nu o iei intr-un moment de 
pasiune. Este o decizie pe care numai tu 
o poţi lua, “la rece”.

Pentru ca, nu uita, 
pana Ia urma, de tine 
depinde...

folosita ca o arma, ca şantaj?
3. Tu si partenerul tau va simţiţi 
exploataţi?
4. începerea vieţii sexuale este indis
pensabila pentru salvarea relaţiei voas
tre?
5. Puteti avea o relaţie buna si fara viata 
sexuala?
6. Va simţiţi in largul vostru când discu
taţi impreuna despre viata sexuala?
7. începerea vieţi sexuale va intari rela
ţia voastra?

Părinţii tai
1. Cum vor reacţiona părinţii tai?
2. Ai discutat vreodată cu ei despre viata 
sexuala?
3. Trebuie sa-i minţi? Poţi sa faci acest 
lucru?
4. Foloseşte acest subiect ca sa-ti faci 
părinţii sa sufere?
5. Cum te-a influenţat atitudinea părin
ţilor tai in legătură cu viata sexuala?
6. Va simţiţi in largul vostru când discu
taţi impreuna despre viata sexuala?

Prietenii tai
1 .Consideri ca eşti supusa unor presiuni

pentru a incepe 
viata sexuala?
2.Consideri ca 
nu vei mai avea 
prieteni daca nu 
incepi viata sex
uala?
3.Simţi nevoia 
sa fi activa sexu
al pentru a fi 
populara?
4.Eşti tentata sa 

ai relaţii sexuale când bei prea mult?
5.Contează intr-adevat ce gândesc pri
etenii tai°

înapoi Ia tine
Numai tu poţi răspunde la multe dintre 
aceste intrebari. Pentru a găsi răspun
suri, trebuie sa-ti intelegi proprile tale 
valori morale, nevoi si dorinţe ca si 
cosecintele acţiunilor tale 
Daca este greu sa răspunzi la unele 
intrebari, poate ai nevoie de mai mult 
timp ca sa te gândeşti inainte de alua o 
decizie sau a face ceva. Aceste intrebari 
vor sa te ajute sa iei cea mai bune 
decizie pentru tine.

Pentru ca, de fapt, de tine 
depinde...

Societatea de educaţie 
contraceptiva si

sexuala(SECS)
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V i a t a  in l i c e u
Ah ce bine-i la liceu 
Dar mai bine-i la W.C. 
Când ţigările fumezi 
Nu inveti dar te distrezi!

La teme nici ca visezi. 
Căci in clasa le copiezi 
De note sa nu vorbim 
Când le vedem fugim.

De se-anunta vreo lucrare 
Zici ca ai problema mare 
De te-asculta la ceva 
Zici ca te doare-o masea

Sa inveti la geografie,
E curata nebunie
Când te scoate si te-asculta.
Toate i le spui din burta.

La mate nici nu clintim. 
Căci in banei noi adormim, 
Fiindcă profa scrie-ntruna 
Fara sa-si oprească gura.

Si romana e frumoasa 
Când intra profa in clasa.
Si ne-ntreaba comentarii, 
Noi facem pe muşchetarii.

Ora de educaţie 
Curata instrucţie 
Profu e nebun de tot 
Vrea sa ştim la baschet tot.

Când vorbim noi in franceza 
Le spunem toate-n engleza. 
Iar profu’ tare suparat 
Ne da cu catalogu-n cap

Fizica ne-nebuneste 
Toata clasa o toceşte 
Când te scoate la răspuns 
Nu mai sti ce ai de spus.

XI-E, Vameşii de la etajul 2
Se ştie prin liceu la noi,
Ca-ijale la etajul doi 
Cari aia din XI-E 
Blocheaza-n pauze scările.
Ies sa se bage-n seama si ei 
Ca se cred prea frumuşei 
Si când trec poacolo fete 
încep sa le faca complimente 
Care mai cL care mai aburitoarc 
Dar, fetelor, nu puneţi botul 
Ca vraja e mate.
Si ca sa-i ţineţi minte 
Pe cri care sunt mai vestiţi 
Neam gmdit sa-i caracterizam 
După cum sunt porecliţi

Robotei e zrietist 
Dar puţin cam botanist 
El toceşte de se strica 
IM ih i slave il ridica

I )inamita-i snecheras 
Si se crede dragalas 
Candla fete le zâmbeşte 
Pe loc le si ameţeşte.

r-U ( A ) M O R

Nenea Paul Todoran 
E mai rau ca un puştan 
El pe scări feteleopreste 
Si-ncepe si le vrăjeşte.

Raia areofieza tare 
Card il vezi cari din picioare 
Ele mare fotbalist 
Deri e DJ. microbist

Sebi este liniştit 
Dar este cam aiurit 
Sărăcuţul e cuminte 
Dar nu are deloc minte.

TotXIEkilmaiare 
Unul mare la picioare 
Estemiclairaltime 
Si-n cap are o chelie 
Pechelioaraunbotic 
Si nu-i bun chiar de nimic 
Sedamaresmecheras 
Si-aratacam pui golaş.

Fratii “Freza hetehesa” 
Numai Oririt mesteca 
Au si bani, au chiar de toate 
Si-s ca ceilalţi, tot pe spate.

Ala miai.. Păsărică 
O tot striga pe mămică 
Asta nu este chiar chel 
Dar are Pampas pe el!

Paul Chiites, băietei 
Estecaunponxnbel 
Fetite a^tafltrona 
Fara sa-i scape vreo-una

Foia boschetar se qne 
Si vrea sa bata pe oricine 
Fiindcă el nu a mvatat 
Ca fetele nu se bat

Sper canari recunoscut 
Btieti ca ei n-am mai văzut 
Dar ce sa facem... astae 
Asta-i clasa XIE

Siacumlasfarsit
mesaj nê amgandiit 

“Mai băieţi mai stati aminti 
Cazau, ne scoateţi din minţi 
Maicalmati-vasi voi 
Ca dgan&am saturat 
Cat de noi, voi v-ari leĝ t"

Kiky si Miky

El,imi culca capul pe 
spate.Defapt ştiam ce vrea de la 
mine.Si eu doream acest lucru din tot 
sufletul.
-Vrei?Ma intreaba el.
-Da.Deodata isi duce mana spre acel

loc,apoi ...când am văzut ce tinea in pirat si am gemut adanc. 
mana,mi s-a taiat respiraţia! El zâmbi şi-mi spuse:
-Am sa fiu atent.Apoi ma ruga sa -Am scos-o.

deschid mai tare,si eu de emoţii Deodata ma cuprinse o oarecare
faceam tot ce spunea el.Ma durea frica si durerea continua.Era prima
foarte tare,dar de ruşine nu spuneam oara când mi se mtimpla asa ceva...era
nimic.Sângeram foarte prima mea mască scoasa.
tare.Nemairefcistand de durere am res-



Dicţionarul elevului
Şcoala -castelul groazei;

Internatul-Mănăstirea din parena;
Anul şcolar -Calvarul în 3 serii;
Sala profesorală -Insula piraţilor; 
Profesorii-Bădăranii;
Profesorii cu elevii -Aii Baba si cei 40 
de hoţi;
Profesorul de sport -Omul în pantofi
scurţi;
Lipsa profesorului de la oră -O întîm- 
plare extraordinară;
Perioada tezelor -Curg ape tulbur;
Ora de teză -Spionaj contra spionaj; 
Foaia de teză -Albă ca zăpada; 
Corigenta -Soarta unui om;
Nota 10 -Odatâ-n viată;
Extemporal -Alarmă-n mun]3i;
Elevul la tablă -Cadavrul său;
Elevul întors de la tablă -Cel care si-a 
văzut moartea;
Suflatul -Vănt de libertate;

Neta 3 -Salarul de bază; 
Drumul la tablă -Marele drum;

Naufragiat de bună

Jurnalul clasei -Cartea Junglei; 
Elevi pe stradă -Huliganii;
Ora de mate - Ora tăcerii;
Recreaţia -Marea bucurie; 
începutul orei -Urmărirea de-abia 
începe;
Elevii prinşi copiind -Apus de soare; 
Şeful clesei -Omul cu două fete; 
Repetentul -Nu e loc pentru al treilea; 
Examenul de treptâ -2 reprize în iad; 
Orele de practică -Războiul rece; 
Bătăuşii -Scumpii colegi;
Maistrul de practică -Muzicantul orb; 
înviorarea «... Si Ilie face sport...!

Mary Leusor and Lunty 
Peştişor Clasa a XH-a C

voie;

Zodia
si personalitatea

Acordaţi vreo 
atentie zodiacu
lui dumneav
oastră? Aveţi 
dreptate. Sa nu 
credeţi insa ca va-ti născut sub conste
laţii rele, nici daca pe cerul din timpul 
naşterii se aflau la loc important Saturn, 
Uranus sau Neptun. E adevarat ca 
astrele semnalează posibilitatea, dar nu 
hotărăsc singure. Ele indica ce va rezer
va soarta. Dvs. trebuiesa dezechilibraţi 
spre talerul bun balanţa, sa folosiţi 
influenta lor pt. a va cunoaşte mai bine
si a va “modifica orbita”

BERBECUL este curajos, 
activ si dinamic. Evitati atent violenta, 
nerăbdarea-si supararea.

TAURUL este liniştit, chibzuit 
si prudent. Nu fiţi prea aspru cu cei din 
jur si aveţi in vedere si problemele 
semenilor.

GEMENII sunt destepti, dor
nici de cunoştinţe si foarte acomodabili. 
Aveţi grija sa nu fiţi imprastiat si con- 
centrati-va forţele pt. avea succes in

întreprinderi.
RACUL este contemplativ, 

incapatinat si devotat tradiţiilor. Fiţi 
mai puţin sfios si visător, umblaţi mai 
puţin pe Luna. Aceasta visare nepro
ductiva nu are nimic de a face cu imagi
naţia dirijata.

LEUL este maret si generos. 
Nu va complăceţi in postura justiţiaru
lui si acceptaţi micile slăbiciuni ale 
celor pe care-i iubiţi.

FECIOARA trebuie sa 
renunţe sa fie chiţibuşara. Nu va mai 
criticaţi cunoştinţele si membrii fami
liei. Pt. a inainta direct spre tel, sprijini
ţi- va mai bine pe ingeniozitate, simt 
practic si receptivitate.

BALANŢA este îndrăgostită 
armoniei, o artista. Venus a făcut- o 
rafinata. Se laşa insa prea uşor răpită de 
sentimente si in voia evenimentelor.

SCORPIONUL de ce ar 
deveni agresiv atunci când ceva sau

cineva i se va 
opune? Sunteti atat de complex, eniga- 
matic. Doar nu v-am incoltit prea tare?

SĂGETĂTORUL este vehe
ment, entuziast, binevoitor si gurmand. 
Toate acestea sub influenta lui Jupiter. 
Intariti- va voinţa si abţineţi- va de la a 
fi jucăuş.

CAPRICORNUL este carac
terizat pri rabdare, economie si persev
erenta. Saturn poate sa va inchida 
printr-o izolare nefertila. Părăsiţi tumul 
de fildeş si amestecaţi- va cu ceilalţi.

VĂRSĂTORUL este original 
si ingenios, dar nu trebuie sa- i contraz
ică pe toti cei din jur.

PEŞTII sunt buni, miloşi fata 
de suferinzi si niciodată nu- i resping pe 
cei nenorociţi. Nu trebuie insa sa va 
retrageti in pasivitate, ceea ce v-ar 
împiedica sa va ridicaţi deasupra celor
lalţi.

Text preluat din “Drumul spre 
succes99- Dominique Webb



Mulţumim in special
d-nei Pardutiu Georgeta 

si lui Rusu Marius xi-A 
pentru sprijinul acordat la 
realizarea acestei revistei.

Sponsorulprincipal: 
A sociaţia pentru Tineret Reghin

E ch ip a  d e  r e d a c ţ i e  a  n r - u l u i :
C o o r d o n a to r :  F lo r in  Som odi 
R e d a c to r  s e f :  M ia B o rd a s  
R e d a c to r  s e f - a d j : P op C r i s t i n a  E l id a  
T e h n o r e d a c to r :  B i r t h l e r  K la u s  

P a r d u t iu  G e o rg e ta  
G r a f i c a : B i r t h l e r  K la u s
C u le g ă to r i  d e  t e x t e : S z a s z  S z i l a r d ,  R a d a r

Odon, S za h o  L e h e l ,  V u l tu r  A n d re e a .  
R e d a c t o r i :  M oldovan  R a lu c a , I o n i t o i

A n ca , Gusan D ia n a , In a  O p re a , C h i r t e s  
A l i n a ,  Grama C la u d ia  

C a r i c a t u r i :  B i r t h l e r  K la u s

Vând calculator 386 + imprimanta +
mouse, informaţii in clasa X.B la Kadar Odon 
sau la tel. 520967

Vând combina muzicala cu dublu 
casetofon + pick up (noua); informaţii in XA 
la Pop Cristina Elida
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Din sumar

£ balul bobocilor 
y  Educaţie sexuală 

să ne jucăm de-a 
y  dragostea
> satanistii
> posta redacţiei
> psihotest

interviu cu 
d-na prof. dr. 

SfefeENA XRU


