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aniversarea a 35 de ani de la inaugurarea liceului şi 125 de ani de la naşterea lui 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI - patronul spiritual al şcolii noastre. 
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EDITORIAL 
 

 

Unui adolescent îi trec prin cap mii 

de idei în fiecare clipă. La fel ni s-a 

întâmplat şi nouă, însă una dintre 

acestea ne-a rămas întipărită în 

căpşorul nostru, precum Luceafărului. 

Astfel ne-am gândit să edităm o 

revistă a şcolii, a liceanului din 

Brâncuşi, căruia i se oferă şansa să se 

adreseze direct atât domnilor profesori, 

colegilor, cât şi domnilor directori. 

Fiind tineri, aveţi nevoie de sfaturi, 

aveţi nevoie de răspunsuri la multele 

întrebări, deci aveţi nevoie de NOI. 

Dacă sunteti PRO, dacă doriţi 

informaţii despre liceul vostru, dacă 

vreţi să vă îmbogăţiţi cunoştinţele 

generale, să trăiţi adolescenţa la 

maxim, adresaţi-vă deschis, sincer şi cu 

încredere acestei reviste. Vi se vor 

deschide noi porţi, vi se vor acorda atât 

sfaturi cât şi sprijin moral şi material. 

În aceste pagini, toţi vor avea drepturi 

egale. 

Aceasta este revista voastră, a 

tinerilor, editată de tinerii elevi ai 

şcolii, colegii voştri, puteţi fi şi voi cu 

creaţiile voastre în paginile ei. Poate vă 

întrebaţi de ce "Febra liceenilor"?... 

deoarece, noi suntem într-o continuă 

competiţie cu semenii noştri din alte 

licee, suntem puşi pe şotii, suntem plini 

de viaţă, cu glume şi lacrimi,cu 

începuturi şi... 

Probabil veţi considera munca 

noastră pierdere de timp şi de bani, dar 

nu este asa, voi veţi decide citind 

următoarele pagini.  

Vă mulţumim! 

 

Ramona Oniţa (XII-A) 
 
PS: Mulţumim profesorului şi 

prietenului nostru, dl. Radu Nemeth 

(Soul_Dr) pentru sugestia făcută la 

alegerea numelui revistei. 

 

Opera lui Constantin Brâncuşi în România 

 
În această lucrare se va afla 

istoricul operelor lui Constantin 

Brâncuşi -sculpturi şi desene 

aflate în România. Amintirea 

acestora are drept ţel crearea 

unei baze de referinţe în măsură 

să ducă la cunoaşterea 

amănunţită a unor opere 

aparţinănd cel mai mult 

perioadei de tinereţe a 

artistului. 

Unele dintre acestea, 

datând din timpul anilor de 

ucenicie la şcoala ”Şcoala de meserii” din judeţul Dolj, au 

fost clasate în subcapitolul lucrărilor artizanale unde şi-ar 

fi putut avea locul băncile şi scaunele de piatră din parcul 

orăşelului Târgu-Jiu dacă această mobilă de grădină cu un 

rol funcţional nu ar fi fost anume concepută pentru a face 

parte dintr-un ansamblu arhitectural perfct integrat în 

peisaj. 

Datarea operelor a constituit una din problemele 

anevoioase, deoarece în afara celor şase sculpturi din 

colecţiile publice româneşti -VITELLIUS-1898, CAP DE 

EXPRESIE -1901, ECORŞEU-1902, ORGOLIUL-1905 

COPILUL-1906 şi SOMNUL-1908-care poartă înscris 

anul realizării, celelalte lucrări nu prezintă nici o menţiune; 

de aceea s-au putut ivi mai târziu nedumeriri, ca de pildă 

cele privitoare la ansamblul funerar de la Buzău, sau la 

sculptura în marmură intitulată SOMNUL. 

Un exemplu edificator este ''COLOANA FĂRĂ 

SFÂRŞIT'' care face joncţiunea dintre pământ şi cer. 

Numai datorită constantei pasiuni a lui Constantin 

Brâncuşi pentru documentul folcloric s-au putut regăsi 

unele dovezi ale celor mai vechi concursuri şcolare 

premiate între 1899-1901 de către profesorul Vladimir C. 

Hegel; patru dintre cele 16 fotografii trimise în mai multe 

etape din Bucureşti: ''MADONNA DUDU'' din Craiova, 

pentru ca pe baza acestor mostre să i se acorde stipendiul 

în continuare. 

Mai târziu, în 1909, Brâncuşi se adresa secretarului 

expoziţiei ''Tinerimea artistică'', rugându-l să-i reproducă 

fotografiile în cataloagela asociaţiei. 

Ţinând cont că numai vreme de 27 de ani -adică până 

în anul 1903-Brâncuşi a trăit în România,şi mai bine de o 

jumătate de secol între 1904-1957, cu scurte 
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intermitenţe,activitatea lui s-a desfăşurat 

în capitala Franţei, unde est revendicat 

drept un fruntaş al ''Şcolii Parisului''. 

În anul 1886, Constantin Brâncuşi 

termină clasa a IV-a primară. În orele 

libere păzeşte turmele în lunca Bisriţei, 

pe malul căreia îşi construieşte un 

adăpost. Alege pietre din apa râului şi 

îşi umplea buzunarele cu ele,iar iarna 

făcea oameni de zăpadă.În anul următor 

(1887), Brâncuşi  împlinea vârsta de 11 

ani. Fără să îşi  termine cursul primar, 

pleacă din nou în Târgu-Jiu, unde se 

angajează ucenic la boiangeria lui Lon 

Hosculescu, dar este readus la Hobiţa. 

În 1900, 30 iunie, Brâncuşi obţine 

medalia de bronz pentru lucrarea 

''CAPUL LUI LOACOON' şi menţiuni 

onorabile pentru ''SCULPTURA 

ANTICĂ''. 

În luna decmbrie 21, 1900 primeşte o a doua medalie 

de bronz pentru'' CAP DE EXPRESIE''. În anul urmştor, ia 

medalia de bronz pentru studiul anatommmic 

''ECORŞEU'', modelat ''după natură'', sub îndrumarea 

minuţioasă a profesorului Dimitrie Gerota, având drept 

model,mulajul statuii lui Hermes din Roma. 

În 27 martie 1907-Brâncuşi  părăseşte atelierul lui 

Rodin; rupând relaţia cu tradiţia clasică, artistul român se 

întoarce la unel e izvoare folclorice. Este şi perioada când 

a început să practice „la taille directe'', cioplind 

''SĂRUTUL'' şi ''CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI''. Tot în 

acel an, la recomandarea doctorului Gerota şi a pictorului 

Ştefan Popescu, sculptorul realizează lucrarea 

''RUGĂCIUNEA'', iar în  1910, lucrarea este expusă. 

În 1910, Brâncuşi ciopleşte în marmură prima 

''PASĂRE MĂIASTRĂ'', iar după 3 ani este expusă în 

cadrul celei de-a XII-a expoziţii ''Tinerimea artistică''. 

În 2 septembrie 1937, merge la Târgu-Jiu, la 

Poiana,apoi la Peroşani, unde lucrează la definitivarea 

''COLOANEI FĂRĂ SFÂRŞIT''. Vizitează carierle de la 

Pietroasa Bonpatoc, Baciu, spre a alege piatra pentru 

lucrarea ''POARTA SĂRUTULUI''. 

În luna noiembrie a aceluiaşi an, arhitectul peisagist 

Frederic Rebhuhn reamenajează grădina publică a 

oraşului;se trasează aleea care leagă ''MASA TĂCERII'' de 

''POARTA SĂRUTULUI''. În prelungirea axului ''CĂII 

EROILOR'' Şi a fostului ''târg al plânsului'', unde a fost 

amplasată ''COLOANA FĂRĂ SFÂRŞIT'' 

Lucrarea intitulată ''VITELLIUS'' a fost executată în 

prrimele săptămâni ale intrării în ''Şcoala naţională de arte 

frumoase'' din Bucureşti şi pentru care Brâncuşi a primit o 

menţiune onorabilă, face parte din puţinele lucrari rămase 

din timpul şcolii fiind trimisă Consiliului Judeţean al 

Prefecturii judeţului Dolj în anul 1898. Realizarea operei 

''ECORŞEU'' s-a bucurat nu numai de prestigiul de a fi 

turnat  

În gips şi în mai multe exemplare, dar şi de cinstea 

de a fi expus în 1903 la Ateneul Român. 

Versiunea în gips a ''ORGOLIULUI'' a constituit un 

din piesele de debut ale lui Brâncuşi în 1906, în cadrul 

Salonului de toamnă parizian. 

Lucrarea intitulată ''COPILUL'', este prima sculptură 

cu care Brâncuşi a debutat în 1906 la Salonul de toamnă. 

Ca urmare a felului în care a fost fixat pe soclu, capul 

''COPILULUI'' prezintă o poziţie oarecum diferită, mai  

rigidă decât aceea de uşoară înnnnclinare spre stânga din 

versiunea originală. 

FEIER EDUARD-IX-C. 
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PREVENIREA DELICVENŢEI JUVENILE 
 

În orice societate, familia reprezintă factorul primordial al socializării morale ş integrării sociale 

ale adolescentului constituind fundamentul în cadrul căruia sunt satisfăcute trebuinţele sale psihologice 

şi sociale. Familia este primul intermediar în relaţa cu societetea şi constituie matricea care-i imprimă 

adolescentului cele mai importante şi cele mai durabile trăsături caracteriale şi morale.De aceea orice 

tendinţaă de dislocare a stabilitaţii şi coeziunii familiale este perturbătoare în cel mai înalt grad pentru 

adolescent,inducându-i acestuia o serie de tulburări de personalitate şi comportamente deviate. 

O altă etapă a formării,a dezvoltării mentale şi personalităţii copilului o constituie adolescenţa 

sau în vocabularul popular vârsta critică.Este vărsta în care adolescentul sau copilul suferă mai multe 

schimbări atât fizice cât şi psihice.Cea mai  importantă este relaţa părinte-copil şi invers. 

La adolescent intervin în comportament tot felul de ciudăţenii care ar trebui percepute sau 

înlocuite de către părinţi care vor aborda tactica cea mai sigură: dialogul. Comunicarea este cea mai 

importantă în orice fel de relaţie.Limbajul folosit trebuie să fie cât mai pe înţelesul interlocutorului, în 

cazul de faţă al adolescentului trebuie abordate subiecte interesante cu subtilităţi pentru a incerca să se 

înţeleagă ceva. 

Problema trebuie  rezolvată,iar părinţii trebuie să vadă nu numai prin prisma lor gravitatea 

faptelor adolescentului ci şi prin prisma sa,înţelegăndu-l. Bineînţeles, părinţii pot fii induşi in eroare 

prin iertarea repatată,adolescentul va înţelege greşit mesajulşi va repeta fapta. Există unele cazuri deloc 

izolate,în care familia este dezbuinată,sau adolescentul a devenit un delicvant juvenil. 

Acum totul i-a o întorsatură de 180 de grade desore care vom vorbi în numărul urmator. 

Delicvenţa juvenilă i-a amploare pe stradă în cele mai multe cazuri.Adolescentul trebuie să fie 

foarte atent în ce grup se instealează.Se spune că din familie, de pe băncile şcolii copilul îşi formeaza o 

personalitate proprie, înascută. 

Daca aceasta,sau acest caracter este slab,copilul ajuns la adolescenţă,va putea fi uşor indus în eroare. 

Un statut social mai scăzut poate aduce o personalitate sănătoasa la delicvenţa juvenila. 

În primul rănd habitatul, locuinţa, familia dezbinată sunt factorii principali, iar un statut mic, 

poate încuraja adolescentul la fapte condamnabile. 

Educatia morală a adolescentului reprezintă un proces continuu şi de durată în care sunt 

implicate familia, şcoala, organizaţa de tineret, mass-media, celelalte instituţii cu rol de ocrotire şi 

asistenţa sociala.        CRISTINA IGNA  a-XI-a B 

 

TOPUL     LICEENILOR 
Fiecare liceu din Oradea are câte un reprezentat la Radio Sonvest alături de Mihai Dacin la emisiunea "Topul 

liceenilor" care constă în difuzarea topului final al şcolii respective. Cu ocazia "Zilelor Şcolii", sâmbătă 3 martie la 

microfon alături de Mihai Dacin se vor afla elevii Grupului Şcolar Constantin Brâncuşi. Reprezentanta liceului, Ramona 

Oniţa va prezenta primele 5 melodii din topul final al scolii noastre şi va vorbi despre scoală şi despre "zilele şcolii" 

noastre. Acum vom prezenta topul final al elevilor din scoala noastră. 

1. Voltaj --- Iarna 

2. Antique---Dinata 

3. Gigi D'Agostino---La passion 

4. Adrian Copilul Minune &Costi---Oh, viaţa mea... 

5. Ricky Martin &Cristina Aguilera---Nobody wants to be alone 

6. Asia---Dă-mi nopţile-napoi 

7. Backstreet Boys---The call 

8. Eminem---Stan 

9. Minodora la maxim---Aşa suntem noi femeile 

10. H.I.-Q.---Doar pe tine 
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   PAGINA DE...RÂS     

Ţiganul, în căruţă, se îndreaptă spre casă, în 

miez de noapte. Poliţistul îl opreşte şi-l mustră: 

- De ce nu porţi matale o lampă de petrol 

sau o lanternă? Nu ştii ce periculos este să 

circuli noaptea în asemenea condiţii? 

- Apoi ce rost mai are, calul meu oricum e 

orb! 

Ion se răsturnase cu căruţa. Un trecator îl 

întreabă: 

- Ce faci, Ioane? 

- Ia, răsturnai  căruţa. 

- Da ' taică-tău ştie? 

- Păi cum să nu ştie, că doar îi sub cărută. 

Un poliţist se duce la stomatolog, cu o 

îngrozitoare durere de măsea: 

- Să ştiţi că măseaua care vă doare este 

moartă, zise stomatologul v-aş recomanda 

să fiţi de acord să-i punem o coroană... 

- Aaa, nu sunt de acord cu nici o coroană, 

cred că e de-ajuns o înmormântare cât se 

poate de simplă...  

La lecţia de limba germană: 

- Ia spune, Bulă, întreabă profesoara, poţi 

să-mi spui  numele a trei savanţi germani?  

- Desigur : Einstein, Zweistein şi Dreistein. 

Badea Gheorghe merge cu gloaba la tîrg: 

- Cum trage calul ăsta la caruţă, bade? 

- D' apoi, nu prea trage. 

- Da' la plug, trage? 

- Nu prea.  

- O fi bun de călărit. 

- N-aş crede. 

- Păi atunci de ce l-ai adus să-l vinzi?  

- Nu l-am adus să-l vând. 

- Da' ce păcatele mele vrei să faci cu el?  

- Vreau să-l fac de ruşine. 

Dacă eşti punctual,înseamnă că nu ai altceva de 

făcut. 

Un tip intră în biroul directorului: 

- Domnule director, mă iertaţi, măine soţia 

mea are foarte multă treabă cu mine, 

trebuie să mut o grămadă de mobilă prin 

casă, să curăţ grădina, să fac ordine în 

garaj. V-aş fi recunoscător dacă mi-aţi da 

şi mie liber... 

- Nici să nu te gândeşti... 

- Ştiam eu, domnule director, că pot conta 

pe dumneavoastră. 

 

PERLELE ELEVILOR( În teze şi extemporale) 

- Din cele mai vechi timpuri oamenii s-au 

luptat cu războaiele.  

- Otomanii,dacă-i numărai,erau exact câtă 

frunză şi iarbă. 

- Cascadele sunt căderi spectaculoase de apă 

pentru turism. 

- Oceanul Pacific este mai mare decât 

Atlanticul în toate direcţiile. 

- Fabula este o poezie în care acestea o fac 

pe omul. 

- Vulcanii secretă lavă înfierbântată pe care 

o expulzează ca să nu facă rău. 

- Zaharia Stancu a scris CE MULT TE-AM 

IUBIT DESCULŢ. 

- Nilul este cel mai lung fluviu din geografie 

fizicămondială. 

- Sahara este un pustiu în care trăiersc oaze 

răzleţe. 

- Everestul se înaltă la peste 800 de metri 

deasupra masivului Himalaia. 

- Calul al lui Ştefan cel Mare era alb. 

 

DIN PERLELE PROFESORILOR 

- Interzic mestecatul gumei în cele mai 

profunde momente ale orei. 

- Stai cuminte, că, dacă îţi dau o palma, îţi 

rup linia în cap. 

- Vedeţi că o să-l chem pe director şi o să-l 

vedeţi pe dracu' în carne si oase. 

- Ai note numai de 3,ia uite:4 la română,7 la 

sport,2 la engleză,4 la geografie... 

- Am notat aici, pe lista mea pe cine o să 

ascult mâ1ne şi cui îi pun note. Aşa că 

oricum, trebuie să învătaţi cu toţii. 
BOGDAN BACIU( Vacanţa Mică,Garc3a) X B 
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CURIOZITĂŢI 

 

o Cel mai înalt om din lume trăia în Egipt şi avea 2.80cm. Când mănca, consuma 3kg de carne la 

un singur prânz. 

o Cel mai mic om trăia în Liverpool,el măsura doar 45cm. 

o Cea mai mare specie de balene este cea albastră, având o lungime de 27-28m. şi cântărind între 

120-150t. 

o Cel mai înalt arbore din Europa se aflâ în România, în apropiere de ''Faţa Cheii'' şi este un brad 

cu o înâlţme de 62 m şi un diametru de 2.5m. 

o Pentru a încreţi sau a mişca sprâncenele,se pun în mişcare 50 de muşchi,in timp ce pentru a 

surade,se pun în mişcare doar 13 muşchi. 

o Cel mai lat os din scheletul omului este coxalul -osul bazinului;cel mai lung e femurul,iar cel 

mai lung e femurul,cel mai mic este osul lenticular  din urechea internă. 

o Cea mai rapidă insectă este libelula, care pe distanţele mici atinge 90 km./h. 

o Cel mai mare debit de apâ îl are Amazonul.ÎN fiecare secundâ,el varsâ în Oceanul Atlantic 

cca.120 000m3de apâ. 

o Cel mai populat stat din lume este Olanda,care numără 958.6 loc./km2. 

o Cea mai mare insulă de pe glob este Groenlanda.Ea are o suprafată de 2.138.800km. 

o Neptun ocoleşte Soarele în 164 de ani şi 282 de zile,iar Pluto în 248 de ani şi 157 de zile. 

o Cel mai numeros popor de pe Pământ este cel chinez -824.960.000. 

Szabo Andreea-IX-A. 

 

ŞTIAŢI CĂ...... 

 

o Richard Owen a inventat numele de-dinozaur-în 1842.Pe vremea aceea nu erau cunoscute decât 

trei specii. 

o Cel  mai vechi dinozaur a fost numit eoraptor.Atrăit acum 235 milioane de ani şi avea o 

lungime de numai 1m.,fiind un carnivor feroce. 

o Rafia, un palmier care creşte în Africa şi în America, are frunze care pot atinge 20m. 

o Seminţele de lotus pot încolţi chiar după câteva secole,spre deosebire de cele ale  arborelui de 

cacao care pot muri în câteva zile. 

o Wollfia fără rădăcini este cea mai mică plantă cu flori din lume.Această lintiţă de apă plutitoare 

are un diametru de 0.5 mm. 

o Prima plantă cultivată în spaţiu,pe nava spaţială sovietică Solieet7,în 1982, a fost Arabidopsis. 

o În fiecare zi,un elefant trebuie să mănânce peste 200kg de hrană şi să bea 200l. de apă. 

o Cea mai mare şopârlă este ''Dragonul de Homada'',care atinge o lungime de 3m. 

o Măsurând cu până la peste 10m. lungime,anaconda şi pitonul reticular sunt cei mai mari şerpi. 

o Peştele cel mai rapid este peştele-vilier,el poate înota cu o viteză de 100km/h. 

o Cu cele 40 de tone ale sale,''rechinul balenă'' este cel mai mare peşte.Pielea sa,cu o grosime de 

20cm., este cea mai groasă din câte se cunosc. 

Marinescu Meda-IX-B. 
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DECLARAŢIE DE. 
 

 

CĂTRE TINE: 

 Dac-aş fi o stea, atunci tu ai fi pământeanul meu preferat 

 Dac-aş fi o rază de soare, aş vrea ca tu să fii roua de dimineaţa 

  Dac-aş fi o grădinăreaş, atunci tu ai fi cactusul meu iubit, sau. o zeiţă dacă aş fi, ar trebui să fiu 

alungatădin Olimp, iar tu să fii pedeapsa mea. Şi toate acestea ar fi inutle dacă nu am fi unul pentru 

celălalt, doi omuleţi din marea asta de oameni, care atunci când îşi zâmbesc, sclipesc unul pentru 

celălalt. Iar dacă ar fi să te compar cu cineva, mi-ar fi imposibil-şi ştii de ce?pentru că eşti unic!cu 

ceva?încă nu s-a inventat acel ceva care să-ţi fie pe măsură. Dacă ar fi să mă compar cu o sărmăluţă, 

atunci tu ai fi umplutura mea:cu un munte?atunci tu ai fi o peşteră în mijlocul meu.  

Exemplele ar putea continua la nesfârşt pentru că subiectul legat de tine e, oricum, inepuizabil.  

 Să te caut în firele de nisip? M-am străduit.  

 Să te privesc în marea albastră? Am încercat.  

 Să te descopăr dintre milioane de fulgi albi de nea? Părea imposibil, dar mi-am dat silinţa.  

Şi pentru că am avut şi momente în care vroiam să fii lângă mine, dar nu se putea, am 

descoperit că tu de fapt eşti întotdeauna cu mine şi mi-am dat seama de când mi-am îndreptat privirea 

acolo unde te simţeam cel mai aproape, ştii unde?În suflet2el. Pot să spun că mi-ai intrat prin nu ştiu ce 

metode de-ale tale rău de tot în sufleţel şi nu cred că o să te mai pot scoate vreodată, nu de alta, dar te-

ai înfipt acolo bine de tot, de fapt chiar cred că ai început să prinzi rădăcini, iar imposibilul, cu 

siguranţă n-o să-l atingi niciodată-şi anume să dispari fără urmă din viaţa mea.  

 Despre tine iubire, aş putea să scriu la nesfârşt, pentru că toate sentimentele mele pentru duc în 

aceeaşi direcţie, la cele mai simple dar însemnate cuvinte din lume:TE IUBESC şi asta indiferent de 

anotimp, secol sau mileniu, te iubesc şi atunci când îţi spun că te urăsc, necondiţionat şi de-a binelea.  

 EU, XII-B  

ÎNCOTRO? 

 În sfârşit ochesc un loc, un mic spaţiu doar al meu, în care să mă cufund, să mă pierd. Da, să 

mă detaşez de tot ce mă înconjoară pentru a reflecta-ce vreau oare, ce aştept de la VIAŢĂ? În minte, 

imagini şi personaje apar şi dispar, toate aparţnând trecutului şi copilăriei, copilărie care se lasă dusă de 

aripile vremii undeva, unde eu nu o mai pot atinge. Gloria zilelor de demult, un demult fericit, în care 

eram şi eu fericită lasă locul acum altor timpuri, de care mi-e frică pentru simplul fapt că nu ştiu ce va 

fi eterna frică de necunoscut. Îmi amintesc cum, fiind copil, mă îmbrăcam cu hainele mamei şi mă 

fardam ca să fiu şi eu mare şi importantă. Acum însă, aş vrea să fiu din nou mică, în casa bunicilor, să 

ascult din nou poveşti cu ''a fost odată ca niciodată''. Şi totuşi nu poate fi atât de rău: fiorul primei 

iubiri, importanţa care mi se va acorda, părerea mea va conta, RESPONSABILITATE. Cred că de acest 

cuvânt mi-e cel mai frică – niciodată nu mi-a plăcut şi am evitat-o pe cât posibil. Încet-încet se apropie 

ziua în care va trebui să decid ce cărare voi urma, ce facultate, ce meserie mi se potrivesc. Brr! numai 

când mă gândesc mi se face pielea ca de găină.  

 Mă ridic şi dau perdeaua la o parte. Afară e primăvară, pomii înfloresc, florile cresc şi eu cresc, 

iar copilăria rămâne în urmă-şi-mi dau lacrimile. Şi totuşi e senin afară! 

 

 DIANA, XII-B 
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DIN VALURILE VREMII 
 

 „CE E AMORUL?” e o „SPERANŢĂ” „CU GÂNDURI ŞI IMAGINI”, poate o „MELANCOLIE”, în care iubita e  

o „CRĂIASĂ DIN POVEŞTI” şi iubitul ei un „ÎNGER DE PAZĂ”.  

 EA-”ATÂT DE FRAGEDĂ”, „IUBIND ÎN TAINĂ”, scriind prima scrisoare, a doua, a treia, „SONETE” sau 

poate o „GLOSSĂ” pe „FOAIA VEŞTEDĂ”, „CU PENELUL CA SIDEFUL”despre”VIAŢĂ”ei, gândindu-se că tu „TE 

DUCI”, „TE DUCI” în 'VENEŢIA”; aşa crede.  

 Ar vrea să-ţi spună „O RĂMÂI” sau „LASA-ŢI LUMEA”, dar să ştie că nu mai are nici un rost şi se rezumă doar la 

un”ADIO”!trist şi trage concluzia:”COPII ERAM NOI AMÂNDOI”. EL-”CE SUFLET TRIST” 

 MONOLOG-”S-A DUS AMORUL”, “DEPARTE SUNT DE TINE”, „DE CĂTE ORI IUBITO”ţi-am spus: „NU 

MĂ ÎNŢELEGI”, te rog nu-ţi pierde „SPERANŢA”. „AFARĂ-I TOAMNĂ” şi”MAI AM UN SINGUR DOR”. „DIN 

NOAPTEA” cea neagră, tu”FLOARE ALBASTRĂ”, vino, alungă această”SINGURĂTATE” apăsătoare. „DE-OR TRECE 

ANII” ne-om întâlni, iarăşi”SARA PE DEAL” sau „LA MIJLOC DE CODRU”, privind „STELELE-N CER”, eu spunându-

ţi ”POVESTEA CODRULUI”, tu „POVESTEA TEIULUI” apoi asculta-vom acel „FREAMĂT DE CODRU” tulburător, să 

stăm îmbrăţşaţi până când zorile se vor ivi şi „NOAPTEA” cea rece va fugi. TU-”CRĂIASĂ DIN POVEŞTI” „DORMI”! 

căci şi la tine ”SE BATE MIEZUL NOPŢII” 

 RĂSPUNDE: ”DE CE NU-MI VII?” „PRIVESC ORAŞUL FURNICAR” şi mi-e greu să recunosc că ”S-A DUS 

AMORUL” pe ”LACUL” acela de „PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOŢ”.  

 MĂ GÂNDESC:”FRUMOASĂ-I”, dar „DACĂ IUBEŞTI FĂRĂ SĂ SPUI”, totul e inutil.  

 „ADIO” şi dacă „PE ACEEAŞI ULICIOARĂ” voi trece, voi spune: „COPII ERAM NOI AMÂNDOI” 

CRISTINA IGNA XI-B 

Interviu cu Lucian Scurtu 
 

R: Dar să-l lăsăm pe dânsul să ne spună căte ceva despre 

el: --Domnule profesor, totodată poet, de cât timp predaţi în 

învăţămînt ? 

 - Această nobilă meserie o practic de 19 ani şi 

conştientizez faptul că este singura meserie pe care pot să o 

practic nu bine, ci foarte bine. 

R: De ce totuşi profesor de istorie şi geografie şi nu să 

zicem de limba română, avînd în vedere faptul că sunteţi 

scriitor. 

 - Poate părea paradoxal faptul că un profesor de 

istorie-geografie face literatură; nu e de mirare pentru fiecare 

persoană care se află sub incidenţa harului divin, poate să facă 

artă. La urma urmelor nu contează profesia pe care o practică 

artistul, ci contează creaţia sa artistică. 

R: Ce v-a determinat să scrieţi, de unde atîta pasiune? 

Pentru că totuşi aveţi un număr impresionant de poeme. 

 -Nimeni şi nimic [poezia a fost dintodeauna pasiunea 

mea] nu m-a determinat să scriu poezie deoarece am 

convingerea că m-am născut poet şi această vocaţie îmi 

reprezintă personalitatea. 

R: După cum se observă poemele dumneavoastră sunt 

greu de înţeles, sunt puţin mai filozofice, cum reuşiţi să 

scrieţi, ce vă inspiră şi care e mesajul lor? 

 -Întrebarea ta cuprinde de fapt trei întrebări, voi căuta să 

fiu cît mai concis. Nu cred că poezia mea este aproape de 

neînţelegerea unor sensuri metafizice, eu nu fac decît să-mi 

ordonez disperările. 

R: În majoritatea poemelor povestiţi de un sau o anume 

''R'', ce semnifică acel ''R''? are o valoare sentimentală pentru 

dumneavoastră? 

 -În spatele acelui enigmatic ''R'', se ascunde o fiinţă 

iubită care mă inspiră. E o persoană cu totul deosebită care se 

detaşează puţin de moralitatea vremurilor prezente. 

R: Bun, să trecem la altceva. Am înţeles ca aţi fost 

laureat al Marelui Premiu la Festivalul Internaţional de 

poezie Lucian Blaga 1995, ce alte trofee le spunem aşa, 

mai aveţi şi cu ce alte reviste in afara de revista "Familia'' 

aţi colaborat? 

 -Pentru un creator mai puţin contează premiile sau 

concursurile pe care le cîştigă. Importantă este creaţia în 

sine care de multe ori dacă nu e receptată de 

contemporani poate fi receptată de posteritate. Ca urmare 

concursurile de poezie pe care le-am cîştigat m-au 

bucurat dar nu m-au mulţumit. Am publicat poezie într-o 

serie de reviste de prestigiu cum ar fi: Familia, Vatra, 

Dacia Literară, Orizont, Discobolul. 

R: Care este părerea dumneavoastră în calitate de 

profesor despre noua programă şcolară? 

 -Nu există o nouă programă şcolară, ci vechea 

programă şcolară a fost cosmetizată, eventual 

îmbunătăţită. Schimbările care se vor în învăţămîntul 

românesc sunt mai mult de formă şi nu de fond. 

Din păcate am impresia că în învăţămîntul nostru se 

pune accent pe memorare şi mai puţin pe gîndire. 

Reamintindu-mi vechea butadă care spune că: ,,gîndesc 

deci exist''. 

Societatea de mîine are nevoie de oameni profunzi, 

riguroşi, care să gîndească ei înşişi, nu alţii în locul lor. 

Nu mai avem nevoie de roboţi umani care dezumanizează 

societatea. Cred în cei care gîndesc şi mă dezamăgesc 

oamenii fără personalitate-sunt nişte obiecte. 

 

LIVIA AVRAM(IX A) 
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Interviu: dl.prof.HAIDUC NICOLAE 

 

L.A.:Ce părere aveţi despre evoluţia sportului in şcoli? 

Dl. N.Haiduc: "Sportul este o materie importantă la nivel 

şcolar,vizează sănătatea copilului.Atât în programul scolar cât 

şi  înafara  lui,profesorul din şcoală încearcă să atragă elevii 

spre mişcare,atăt în lecţiile obţionale,căt şi  în  orelede 

educatie fizică şi ansamblu sportiv.În cadrul orelor îcercăm să 

dezvoltăm calităţile motrice de bază,precum şi calităţle,forţă  

ş îndemânare atât de necesare tineretului care este 

"infectat"cu alte preocupari("ţigari" şi  alte "focuri dăună 

toare" organismului uman)." 

 

L.A.: Ce performanţe au realizat elevii şcolii  noastre la 

diferite concursuri? 

Dl. prof.:"Unii dintre elev activează în cadrul unor cluburi 

din oraş. Avem campioni naţionali la judo "Liberty" (Ionel 

Buşn), fotbalişti care acţionează la echipa divizionară B--FC. 

BIHOR (Andrei Berde, Cosmin Vâtcă, Ramses Gado), 

precum şi tenismeni de performanţă. 

 

L.A.:Cum evoluează echipele sportive ale şcolii?(figuri 

reprezentative din trecut) 

Dl. prof.:"Echipele reprezentative ale şcolii au avut un 

deosebit succes.Echipa de fotbal---locul  I pe Judeţ iar echipa 

de baschet--locul  II pe municipiu.În cadrul şcolii am avut 

campioni nationali la judo,lupte care activează în 

Germania precum Lascău,Peta şi  Rus(Italia)şi fotbalişti 

în divizia A--Bogdan Gheorghe   F.C. Bihor,Ovidiu 

Lazăr  divizia B." 

 

L.A.:Cum apreciaţi  frecvenţa elevilor la educaţie fizică? 

Dl.prof:"Frecvenţa elevilor la nivel de şcoală este 

bună,cu mici excepţii care nu înţeleg necesitatea 

exerciţiului fizic care este benetică pentru sănătatea 

elevului,preferănd o banală scutire  medicală în locul 

mişcării  necesare în zilele de azi.Există şi un număr  

mult mai mic de scutiţi de educaţe fizică din cauza 

anumitor boli sau deficiente fizice." 

LIVIA AVRAM(IX A) 

 

CE ŞTIŢI DESPRE FOTBAL? 

 
- Care este originea jocului de fotbal? 

Jocul cu mingea datează din antichitate. Fotbalul 

adevărat, în acceptia de astăzi, a inceput să se joace în Anglia 

în 1857, cănd au luat fiinţă şi  primele cluburi de fotbal din 

lume. Cluburile "Gheffield" şi "Hullan", ambeleîn oraşul 

Gheffield. 

- Cănd a început să se joace fotbalul în România  şi cum s-au 

format primele echipe? 

În România, fotbalul a început să se joace în 1889, 

când un student, Mario Gebauer, venind în vacanţă din 

Elveţia, a adus prima minge de fotbal.În 1905 ia  fiinţă în 

Bucureşti echipa"Olimpia".Pe vremea aceea"echipă" purta 

numele de "adunatură". Al 2-lea oraş din România în care s-a 

înfiinţat o echipă de fotbal este Ploieşti. "Adunătura" era 

formată din străini care lucrau în ramura petrolului. În 1909 

se organizează primul "campionat national". Cum însă 

numărul echipelor era mic, s-au format căte două tururi şi 

două retururi. Abia în 1921-1922 se poate vorbi de un 

campionat adevărat in România. Multă vreme în fotbalul 

nostru "vioara întâi" a fost echipa "Chinezul" din Timişoara, 

care a câştigat de 6 ori consecutiv şi fără emoţii campionatul 

ţării. Odată cu înfiinţarea "Diviziei naţionale" (echivalentul 

categoriei A de astăzi) lupta pentru întâietate s-a dat în special 

între "Ripensia"-Timişoara şi "Venus"-bucureşti. Până in 

1970, campionatul s-a disputat de 50 de ori. Echipele din 

Bucureşti au avut câştig de cauză de 26 de ori, iar cele 

din provincie de 24 de ori. De cele mai multe ori titlu de 

campioană l-a deţinut echipa"Venus", de 8 ori, apoi 

"Chinezul" şi"Steaua" de 6 ori, "Dinamo"-Bucureşti şi 

"U.T.A."de 5 ori, "Ripensia" şi "Petrolul" de 4 ori. 

-Care dintre celebrii jucători de fotbal a fost  denumit 

"perla neagră"?Cunoaşteţi adevăratul lui nume? 

"Perla neagră" a fost supranumit jucătorul 

brazilian Pele, pe numele său adevarat Ebson Arantes do 

Nascimento. Pele este socotit cel mai mare jucător de 

fotbal al tuturor timpurilor. El a fost selecţionat în echipa 

Braziliei de peste 100 de ori. În 1970 afost sărbătorit în 

toată Brazilia pentru marcarea celui de-al 1000-lea gol 

din carieră, performanţă care nu a mai fost atinsă până în 

prezent de nici un alt jucător de fotbal. 

-Când s-a jucat primul meci de fotbal internaţional? 

Între cine s-a jucat şi cănd a apărut arbitru? Când s-a 

dat dreptul portarului de a juca mingea cu mâna? 

În 1872 s-a jucat primul meci internaţional de 

fotbal, între Scoţia şi Anglia.Acest meci s-a jucat fară 

arbitru, deoarece abia în 1881 apar arbitrii.În 1894  

portarul primeşte dreptul de ajuca  mingea cu mâna în 

careul din faţa porţii. 

LIVIA AVRAM(IX A) 

INFOSPORT 
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INERESANT...UN FEL DE HOROSCOP (caracteristici ale fiecărei zodii, sperăm că vă vor trezi interesul.) 

 
BERBECUL(21 martie-20 aprilie) 

 Piatră preţioasă:ametistul şi 

diamantul 

 Ziua norocoasă:marţia 

 Numărul norocos:6 & 7 

 Culoarea preferată:nuanţe vii de 

roşu 

 Metal:fierul 

 Locuri prielnice:oraşe mari 

 Verb reprezentativ: "a fi" 

 Personalităţ: Ghiuro Daniela 

 Berbecul:reprezintă creierul şi 

capul Marelui Om, ceea ce denotă o 

cerebralitate intensă. 

TAURUL(21 aprilie-20 mai) 

 Piatră preţioasă:safirul 

 Ziua Norocoasă:vineri 

 Număr norocos:1 & 9 

 Culoare:albastru 

 Locuri prielnice:cele liniştite 

 Verb reprezentativ:"a avea" 

 Personalităţi:Piţ Ioan, Olah 

Margareta 

 Taurul:reprezintă urechile,gâtul şi 

laringele şi domină organele 

limfatice. 

GEMENI (21 mai-21 iunie) 

 Piatră pretioasă:smaraldul 

 Zi norocoasă:miercuri 

 Număr norocos: 3 & 4 

 Culoare: argintiu şi gri 

 Metal:mercurul 

 Locuri prielnice:localitaţile aflate la 

mare altitudine 

 Verb reprezentativ:"a gândi" 

 Personalităţi:Tabacu Aurora, Iova 

Ana-Maria, Florica Ungur 

 Gemeni:reprezintă mâinile,braţele 

şi plămânii,ceea ce semnifică 

forţele progresului 

RAC (22 iunie-22 iulie) 

 Piatră preţioasă:perla 

 Zi norocoasă:vineri 

 Număr norocos:3 & 8 

 Culoare:argintiu şi alb 

 Metal:argintul 

 Locuri prielnice:cele situate 

lângă ape 

 Verb reprezentativ:"a simţi" 

Personalităţ:Olah Maria 

 Racul:reprezintă organele vitale 

îndeosebi cele digestive,dar şi 

aparatul respirator;el domină 

stomacul şi pieptul. 

LEU(23iulie-22august) 

 Piatra preţiuoasă:rubinul 

 Zi norocoasă:vineri 

 Număr norocos:5 & 8 

 Culoare:nuanţe de lavandă 

 Metal:aurul 

 Lucruri prielnice:spaţi larg deschise 

 Verbul reprezentativ:''a vrea'' 

 Personalităţi:Roşu Alin 

 Leul:reprezintă inima şi coloana 

vertebrală, spatele în general 

FECIOARĂ(23 august-22septembrie) 

 Piatra preţioasă:sardonixul 

 Zi norocoasă:miercuri 

 Nr.norocos:4 & 8 

 Culoare:gri 

 Metal:mercurul 

 Locuri prielnice:oraşe mici 

 Verb reprezentativ:''a analiza'' 

 Personalităti: Nemeth V. Valentin 

 Fecioara: reprezintă intestinele  

BALANŢA (23sept. -22oct.) 

 Piatra preţioaş:crisolitul 

 Zi norocoasă:vineri 

 Nr.norocos:6 & 9 

 Culoare:albastru pastel 

 Metal:cuprul 

 Verb reprezentatlv:''a 

echilibra'',''a oscila'' 

 Personalităţi:Paşca Monica 

 Balanţa:reprezintă spatele şi 

rinichii 

SCORPION(23 oct.-21nov) 

 Piatra preţioasă:topazul 

 Zi norocoasă:marţi 

 Nr.norocos:3 & 5 

 Culoare:roşu inchis 

 Metal:fierul 

 Locuri prielnice:cele situate lângă 

apă 

 Verb reprezentativ:''a dori'' 

 Personalităţi:Creţu Mihai 

 Scorpionul:din punct de vedere 

fizic,se raportează la organele 

genitale ale omului 

SĂGETĂTOR(22nov - dec) 

 Piatra preţoasă:turcoazul 

 Zi norocoasă:joi 

 Nr.norocos:2 &7 

 Culoare:purpura 

 Metal:cositor 

 Locuri prielnice:locuri deschise, 

exterioare 

 Verb:''a vedea'' 

 Personalitaea: Cardoş Ana 

 Săgetătorul:coapsele şi şoldurile 

CAPRICORN(21dec.-19ian.) 

 Piatra:onixul 

 Zi:sâmbăta 

 Nr.:1 & 3 

 Culoare:verde,negru 

 Metal:plumb 

 Locuri:retrase şi liniştite 

 Verb:''a folosi'',''a organiza''  

 Personalitate:Droj Laurenţiu 

 Capricornul:încheieturile şi 

genunchii 

VĂRSĂTOR (20ian-18febr) 

 Piatra:granitul 

 Zi:miercuri 

 Nr.:4 & 8 

 Culoare:albastru,verde 

 Metal:uraniul 

 Locuri:aglomerate 

 Verb:''a şti'' 

 Personalităţi:Costea 

Viorel,Cucer Daniela,Handru 

Ecaterina 

 Vărsătorul: picioarele 

PEŞTI(19febr.-20martie) 

 Piatra:rubin 

 Zi:duminica 

 Nr.:5 & 9 

 Culoare:galben,orange 

 Metal:paladiul 

 Locuri:deschise,largi 

 Verb:''a crede'' 

 Personalităţi: Tamaş Mirela, 

Indrei Elena 

 Peştii:labele picioarelor 

 

LINA MESEŞAN 

ANGELA ŢIC 

EDUARD FEIER 
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