Titlu proiect: Deschidem şcoala noastră pentru toţi copiii!
Proiect nr. 2018-EY-PICR-R2-0001
B5. MODUL DE A GÂNDI ȘI MODUL DE A FI
Cap. 3 Practicile medicinei populare. Interacțiunea cu natura

Obiective principale










consolidarea/recapitularea și dezvoltarea cunoștințelor despre remediile naturale utilizate în
medicina tradițională, despre botanica medicală de-a lungul timpului pe teritoriul României
– cele mai cunoscute și folosite leacuri populare și interacțiunea cu natura (Cap.3. I.3 și 3.II)
– și completarea cunoștințelor dobândite cu informații din medicina alternativă actuală;
valorificarea cunoștințelor menționate mai sus prin joc de rol în activitatea extracurriculară
intitulată generic: Cu surprizele nu e de glumit!
stimularea interesului pentru cunoașterea și valorificarea credințelor și practicilor populare
privitoare la natură, la menținerea sănătății și stării de bine, a echilibrului în toate activitățile
umane. Suportul de lucru constă din: piesa de teatru 3 x Surpriză sau sceneta Popeye
Marinarul ar putea fi următorul campion mondial la caiac-canoe;
raportarea prin joc de rol la noțiunile teoretice, informații, proprietăți și beneficii ale
tratamentelor de origine vegetală;
stimularea competențelor de citire și comunicare, fixarea cunoștințelor prin generarea unei
dezbateri și încurajarea exprimării opiniei proprii și a calităților creative și artistice;
conștientizarea beneficiilor aduse de practicile medicinei populare și a interacțiunii cu natura
valorificate în prezent prin fitoterapie, dar și în bucătărie, precum și a utilizării corecte.
Resurse și materiale necesare: creioane/carioci colorate, creion, foi albe de hârtie, suportul
de lucru - piesa de teatru/sceneta, altele.

Descrierea activității
Modul de desfășurare: interacțiune față în față. Activitatea poate fi adaptată și în mediul online.
Etapele desfășurării:

1. Enunțarea opțiunilor: sunt propuse elevilor, spre alegere, două texte dramatice pe tema
enunțată: 3 x Surprize (cu final deschis) sau Popeye Marinarul ar putea fi următorul campion
mondial la caiac-canoe (Anexa 1 și Anexa 2);

2. Este inițiat jocul de rol și lansată către elevi invitația de participare pentru interpretarea
personajelor din piesa de teatru sau sceneta pentru care au optat;

3. Actorilor le este dat spre citire textul și acordate îndrumări scenice; Se poate face și o repetiție,
înainte de reprezentarea scenică în fața colegilor care au rămas în bănci;

4. Este improvizat un decor minimal;
5. După interpretarea piesei de teatru respectiv a scenetei este lansată către elevi propunerea de
a-și exprima opinia privitoare la tema activității, sunt lecturate și discutate cu elevii informații
despre trei plante de leac cunoscute (Anexa 1.1, Anexa 1.2, Anexa 1.3). Elevii urmează să
propună variante de a continua piesa de teatru 3 x Surpriză (cu final deschis), în cazul în care
aceasta a fost aleasă de elevi pentru jocul de rol, și să desfășoare o activitate practică simplă
(confecționarea din hârtie a unei pahar și personalizarea lui cu un mesaj derivat din subiectul
piesei de teatru https://www.youtube.com/watch?v=v_q8-5MbpDk ), care le poate rămâne ca
amintire.
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ACTUL 1
Scena 1

x/tu: Ola, ca.mos. (a se citi
Ola, cap somnoros.)
MC-Norokos: Ola, ex. (a se
citi Ola expertu.)
GG: Laćhi te’rin, gagi! (a se
citi Laci teharin la toți gagiii.)
x/tu: AZ’toți porți dez? ( a
se citit Azi toți avem porțile
deschise.)
MC-Norokos: Si, boss.
GG: Ora?
x/tu: 6 a.m.

Personaje:

George, un băiat de zece ani;

Kira, sora lui George, 14 ani, o adolescentă
cu suflet bun, dar impulsivă;

Mama, o femeie înțelegătoare, dar nu
suportă minciuna;
Bunica, cam aprigă și protocolară.

1 martie 2021. Ora 5:00, dimineaţa, strada Cernăuţi, Bucureşti, în apropierea
Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu” (Arena Națională). Camera lui George, în
semiîntuneric, redusă la siluetele obiectelor din jur: telefonul şi becurile din stradă, singurele
surse de lumină.
Pe ecranul telefonului (vezi mai sus) se derulează o conversaţie alertă între băiat şi
doi colegi.

ACTUL 2

Scena 1

Kira se trezi brusc și nu era pentru prima dată. De
trei nopți casa familiei Răducanu părea bântuită. Dar cum
toate zgomotele veneau din camera lui George, Kira începu
să se întrebe somnoroasă:
Kira: Ce face frate-miu? La ora 5, dimineața?
Iarăși!? (Era gata să lovească în perete, dar se opri.) E a
treia oară când ăsta micu’ îmi dă trezirea la ore d’astea
mici. Simulează înrolarea în armată sau ce? Pune el ceva
la cale sau vrea să mă înnebunească pe mine? E momentul
să ne lămurim.

Scena 2

Kira se ridică din pat și porni hotărâtă spre camera lui
George. Intră, dar nu observă nimic altceva decât fereastra,
care era deschisă. Curentul o smuci și o împinse, cât pe ce să
se închidă la loc cu zgomot, dacă perdeaua nu s-ar fi strâns în
jurul ei ca o barieră protectoare, iar Kira se întoarse și ea, la
timp, să prindă clanța ușii, altfel geamul decorativ al acesteia
s-ar fi făcut țăndări.
Kira: Uite ce îmi face zănaticul ăsta. George, unde ești,
treci imediat la vedere!

Kira aprinse lumina. Pe pat nu era decât telefonul uitat
pesemne de George înainte de a ieși în grabă din cameră. Fata
îl luă și citi ultima conversație.
Kira: Ce porți? Deschise…? Ăsta micu’ a plecat de acasă
să joace fotbal, la Arenă, în plină pandemie. Trebuia să fie la
școală. (Bătu din picior.) Ia lasă că vorbesc cu mama… (Ieși
nervoasă din cameră.)

Kira

mama
bunica

ACTUL 3
Scena 1

Ora 12:00. George intră grăbit în casă, aruncă ghiozdanul și dădu să coboare scările
către subsolul casei. Se opri însă până să atingă cu piciorul prima treaptă, făcu stânga împrejur și rămase pe loc, țintuit de privirile femeilor din familia sa, ca în fața unui pluton de
execuție.
Tăcere apăsătoare. În fotoliu trona bunica, îmbrăcată la țol festiv, dar așa încordată
la maximum, părea ca o rufă tratată cu prea mult apret. Reverul cămășii se ascuțea la vârfuri gata să-i sară în față lui George precum sabia unui general. În dreapta ei, mama, picior
peste picior, stătea pe scaunul cu spătar înalt, sculptat în lemn, de care era atât de mândră
după recondiționare, iar Kira ședea turcește pe cele trei perne de mătase ca o sultăniță.
George își mută privirea de la una la alta apoi parcă smuls de un uragan, dispăru
pentru douăzeci de secunde și reapăru în aceeași poziție, ținând mâinile la spate, cu o figură
tare spășită. Vorbi, dar nu era glasul lui.
George: La mulți ani!
Mama: George, nu încerca să schimbi subiectul.
George (fâstâcit): Ah, iar n-am schimbat apa pisicii.
Mama: George, unde ai fost înainte să ajungi la școală?
George: Pe drum… spre școală.
Mama: Kira trebuia să plece la 7:45, tu la 7:15,
dar nici bunica, nici sora ta nu te-au văzut.
George: Păi, mami, nu am avut poftă de
mâncare și… m-am trezit destul de târziu pentru
micul dejun, am plecat fără să salut și să mănânc,
era un iaurt în frigider și… Kira se trezește mai
târziu, cum era să mă vadă?

George

Mama: George, avem cumva fantome în casă?
George: Nu știu, mami, crezi că există fantome? Ar fi uau.
Bunica: George (din gura bunicii silabele cădeau ca retezate de securea unei ghilotine),
la ora 7:00, dimineața, nu mai era niciun iaurt în frigider, știu pe de rost tot ce se păstrează la
rece. În schimb, la 7:20 a telefonat tatăl lui Flavius, omul era îngrijorat pentru că nu ai apărut
la stop. A fost rândul lui să vă ducă cu mașina la școală.
George: M-a dus tatăl lui Remus.
Mama: Interesant. De ce nu ne-ai anunțat această schimbare? Și de ce la ora 5:00 ai ieșit
din casă pe fereastră?
George: Surpriză, de trei ori surpriză.
Kira: Minciună, de trei ori minciună. Chiulești de la școală, să joci fotbal.
George: Nu! E adevărat. Nu joc eu fotbal pe întuneric, dis-de-dimineață. Arena e închisă
oricum.
Kira: Da, într-adevăr, ce să-ți spun. Te-ai înscris în echipa națională, participi la calificări
cumva și nu știm noi. Hai că abia suntem pe 1 martie. Ah, am uitat, se joacă fără spectatori și,
în plus, sigur e secret, nu-i așa.
Mama (pe un ton autoritar, ce-i drept, își cam pierduse răbdarea.): Kira, încetează.
George, vreau să știu de ce ai ieșit pe fereastră în această dimineață, de ce te-ai întâlnit cu
Remus și nu cu Flavius și ce ai făcut până la ora 8:00.
George: CEAI.
Mama (sărind de pe scaun indignată și răstindu-se la George exasperată): CE-AI
băiatule? George, să știi că îmi pierd răbdarea.
George: Mami, bunico, Kira: Azi este 1 martie. La mulți ani! Aceste trei daruri sunt
pentru voi. O primăvară cu surprize plăcute!

LAMULtI
,
ANI!

Anexa1.1
În luna mai, când înfloresc, câmpurile se înroșesc.
MACII
Sunt plante cu flori roșii ce încântă privirile oamenilor în fiecare primăvară
când înfloresc. Din semințele de mac poate fi preparat și un ceai care,
consumat cu atenție, corect dozat, pune în valoare proprietățile vindecătoare
ale plantei pentru organismul uman.
Ceaiul din semințe de mac:
 previne afecţiunile cardiovasculare;
 întăreşte sistemul osos și previne osteoporoza, prin
conţinutul de acizi grași Omega-6 și fosfor, substanțe care
ajută la o mai bună absorție a calciului în oase;
 întăreşte sistemul imunitar, fiind util în caz de răceală şi gripă,
astm, bronşită şi tuse;
 menţine buna funcţionare a sistemului digestiv şi reglează
tranzitul intestinal;
 îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare şi memoria;
 atenuează stările de anxietate, durerile de cap şi ajută în caz
de insomnii.
Infuzie din seminţe de mac, timp de 14 zile (maxim)
Peste 10 g de seminţe torni o cană cu apă clocotită şi laşi să infuzeze, 10
minute. Când se răceşte, se strecoară. Se bea câte o lingură de ceai din
semințe de mac, de 2-3 ori pe zi, după masă.
Semințele de mac
Sunt bogate în acid linoleic (un complex important de acizi grași omega
6), protejând împotriva bolilor de inimă și a altor tulburări ale aparatului
circulator. Sunt abundente în hidrați de carbon și calciu.
Au un conținut bogat în minerale, iod, mangan, magneziu, zinc și cupru,
semințele de mac acționează ca o sursă de energie naturală.
De asemenea, conțin lecitină, acidul oxalic și alcaloizii. Acestea ajută la
sporirea enzimelor, acizilor grași din organismul uman, pentru a asigura o
bună stare de funcționare a acestuia.
Sunt de ajutor persoanelor care au o digestie lentă, facilitând o mai bună
funcționare a aparatului și tranzitului digestiv.
În alimentație, sunt ingrediente în prăjituri, cozonac, pâine și alte produse
de panificație, dar și în salate. Pentru a putea fi folosite în deserturi, semințele
de mac măcinate se țin la înmuiat în apă fiartă sau lapte fiert timp de 1-2 ore.
Înainte de a le folosi în salate, semințele se rumenesc ușor pentru a le
intensifica savoarea și aroma.
În legendă se spune că odată, în Sâmbăta Mare, toate florile din grădinile
oamenilor erau înflorite, mai puțin macii, care în acea perioadă erau albi. În
noaptea de Înviere, după ce lumea a ieșit bucuroasă din biserică, spunând
tradiționalul „Hristos a înviat!”, macul „s-a trezit”, și, emoționat de isprava
lui, s-a făcut roșu.

Anexa 1. 2
Flori albe, mărunțele, parfumate, pentru sănătate sunt aliate.
SOCUL
Un arbust cu tulpini de 2-6 metri, ramificate la bază, are scoarța verde-gri
cu aspect fisurat. La începutul verii, florile sale devin o atracție datorită
mirosului plăcut pe care îl eliberează în aer. Albe, mărunte și înmiresmate,
florile induc, chiar și după ce sunt culese, liniștea naturii.
Florile de soc, recoltate la începutul înfloririi, în lunile mai-iunie, au
numeroase proprietăți terapeutice cum ar fi cele emoliente, antifebrile,
calmante, antiseptice, antivirale, depurative, antireumatice, antiinflamatoare,
antinevralgice.
Ceaiul din flori de soc:
 ajută la eliminarea secrețiilor bronșice în exces, ușurează
respirația;
 stimulează sistemul imunitar;
 atenuează simptomele specifice răcelilor, favorizând
scăderea febrei, transpirația abundentă în cazul stărilor
febrile;
 are efect analgezic, alinând durerile de încheieturi;
 este indicat în reumatism, dar și în gută;
 stimulează tranzitul intestinal;
 este recomandat în tratamentul bolilor de rinichi și ale vezicii
urinare, prin proprietățile sale diuretice, ce ajută eliminarea
produșilor toxici din metabolism pe cale renală;
 ajută la menținerea greutății corporale în limite normale.

Infuzie din flori de soc
Se prepară dintr-o linguriță de flori de soc sau două pliculețe peste care se toarnă apă fierbinte și se lasă la infuzat pentru
10 minute. Infuzia se consumă neîndulcită, călduță, câte o cană de 2-3 pe zi între mese sau ori de câte ori este nevoie.
În curele de slăbire pentru normalizarea greutății corporale se consumă câte o cană de ceai seara înainte de culcare o
perioadă îndelungată de timp.
Precauții
Nu se recomandă consumul de ceai de soc persoanelor care folosesc laxative sau diuretice de sinteză, persoanelor cu
predispoziție alergică la florile de soc.
Deși consumul de flori de soc, dar și de fructe negre, cu suc intens colorat roșu-violet, are beneficii importante pentru
sănătate, frunzele, ramurile și rădăcina de soc conțin substanțe toxice pentru organismul uman și trebuie evitate.
Socată (răcoritoare, acidulată și sănătoasă – băutură ideală pe timp de vără) – Mod de preparare
Timp: 20 minute
Ingrediente: 300 g de zahăr brun, 2 lămâi, 70g flori de soc, 75 g suc lămâie alimentar.
Pune zahărul într-o oală cu 1,5 litri de apă plată. Încălzește apa până când zahărul este complet dizolvat, amestecând
din când în când.
Curață lămâile de coajă, apoi taie-le rondele. După ce apa cu zahăr începe să fiarbă, oprește focul și lasă să se
răcească. Curăță apoi florile de pe crenguțele de soc, spală-le bine sub jetul de apă rece apoi pune-le în siropul de apă
cu zahăr preparat anterior, iar apoi adaugă și rondelele de lămâie, precum și sucul de lămâie și amestecă bine. Acoperă
oala și lasă amestecul să „se așeze” cel puțin 48 de ore. După cele două zile, strecoară socata și pune-o în recipiente pe
care le vei ține la rece, în frigider. Consumă socata rece, asezonată cu frunze de mentă.
Pentru a avea un gust mai acidulat, unele persoane adaugă 8 g de drojdie de bere proaspătă, însă fermentația este
posibilă și fără acest adaos, în prezența zahărului și florilor de soc.
(Sursa: Doc.ro, accesat pe 09.04.2021, https://doc.ro/dieta-si-sport/flori-de-soc-beneficii-pentru-sanatate-si-retete )

Anexa 1.3
Fac parte din acceași familie cu trandafirii, familia rozaceelor.
MĂCEȘII
Arbuști ce cresc până la o înălțime de cinci metri, cu frunzele căzătoare și
tulpina acoperită cu țepi mici și ascuțiți. Spre sfârșitul lunii mai, înfloresc.
Florile de măceș sunt de obicei roz pal, dar în medicina naturistă foarte
apreciate sunt fructele, roșii sau portocalii închis, numite măceșe.
Ceaiul de măceșe:
 tratează intoxicațiile;
 calmează durerile abdominale, afecțiunile hepatice, febra,
viermii intestinali (în acest caz, și pulberea de măceșe este foarte
eficientă), palpitațiile;
 afecțiunile rinichilor și ale vezicii urinare pot fi tratate cu ajutorul
ceaiului de semințe de măceș;
 ceaiul de măceșe are și benefici cosmetice, având efecte
miraculoase pentru ten. Este suficient să-ți tamponezi tenul cu
ceai de măceșe în fiecare seară pentru a scăpa de acnee, dar și
pentru a-ți hidrata tenul;
 pe copii îi ajută să aibă poftă de mâncare și îi apără de viroze.
Infuzia de măceșe se prepară din 10–15 fructe proaspete zdrobite sau 2
lingurițe din fructe uscate peste care se toarnă 200 ml de apă, se acoperă
cana și se lasă la infuzat timp de 10–15 minute. Un prim efect rapid al infuziei
de măceșe este cel laxativ, dar nu trebuie să uităm nici efectul de calmare a
crampelor.
Pulberea de măceșe se prepară din măceșe uscate, din care se scot
sâmburii și se macină fin în râșnița de cafea. Această pulbere trebuie
consumată în maximum două săptămâni de la preparare. Poate fi
achiziționată și din magazinele specializate în produse naturiste, gata
preparată. Se administrează câte 1-2 lingurițe pe stomacul gol și duce la o
vindecare mai rapidă a gripei, dar si a pneumoniei.
Decoctul de măceșe se pregătește dintr-o linguriță de fructe și 200 de
mililitri de apă clocotită. Se fierb împreună timp de 5-10 minute, apoi se
strecoară și se lasă la răcit. Decoctul de măceșe se folosește pentru efectele
sale terapeutice în tratarea rinitelor, dar și a colitei, hipertensiunii arteriale.
Din măceșe se mai poate face: vin, sirop și ulei, aceste preparate având și
ele proprietăți curative.
Consumate în exces măceșele pot avea și efecte nedorite. Semințele din
măceșe pot cauza probleme. Acestea au peri care pot provoca iritații pe
esofag, iar una dintre substanțele conținute este cianida, care este toxică
pentru organism. Fără semințe, ele au efecte adverse doar dacă se consumă
în cantități foarte mari.

Anexa 2

Popeye Marinarul ar putea fi următorul campion mondial la caiac-canoe
Personaje:
Alex locuiește cu bunica, în comuna Snagov, practică caiac-canoe, face parte din lotul
național de juniori. Are 14 ani și se pregătește pentru Campionatul Național de Marathon juniori
& seniori de la Bâscov.
Ștef trăiește în București, este elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”,
are 15 ani și se pregătește pentru a deveni programator, își dorește mult să intre într-o echipă
de programare a jocurilor pe calculator.
Alex și Ștef sunt prieteni buni. S-au cunoscut în Snagov. Ștef își petrecea vacanțele de vară la bunicii din
Tâncăbești, iar bunicul obișnuia să pescuiască pe malul lacului Snagov, aproape de zona în care Alex făcea
antrenamente. Alex l-a ajutat pe Ștef să-și recupereze cutia cu momeli care alunecase în apă.
Deși nu au multe în comun, se ajută mereu și se bazează unul pe altul. Diferențele dintre ei îi aduc
uneori în situații amuzante. Iată una dintre ele.
Zi de duminică. Ștef pregătea ceva la bucătărie. Așeză apoi o față de masă verde praz pe masa din
living și aranjă farfurii și boluri eco, biodegradabile, tacâmuri, pahare, vasele cu mâncare și o lipie. Când
termină pregătirile, se instală în fotoliu privind admirativ masa. Se gândea ce surpriză îi va face prietenului său
Alex. Soneria sună de trei ori. Ștef deschise ușa foarte binedispus.
Ștef: Bună, maestre.
Alex: Bună, vere. Cum ești?
Ștef: Nerăbdător să înceapă campionatul, să te văd învingător.
Alex: Ei, încă mă pregătesc. Antrenamentele sunt tot mai intense, simt deja
adrenalina.
Ștef: Da, de aceea m-am gândit să îți ofer o doză de…
Alex (își aruncă privirea spre living): Uite, dacă tot ai
pregătit așa frumos masa, am adus mâncare chinezească și încă
ceva gustos, unde le pun?
În loc de răspuns, Ștef îi arătă cu mândrie meniul lui verde care
avea și o anexă interesantă.

MENIUL SUPER
CAMPIONULUI
Felul 1

Desert

Ciorbă de ștevie;

Turtițe cu spanac și miere de

Felul 2
Mâncare de urzici, cu salată din
frunze de păpădie, ulei de măsline și lămâie;
Lipie.

rapiță.
Băuturi
Suc de spanac cu mere.

Anexă la Meniul Super Campionului
Ștevia conține în cantitate mare vitamina C, A, E și K, dar și săruri minerale–potasiu, fosfor,
magneziu, calciu, fier, zinc, proteine, fibre.
Beneficii: previne și combate astenia de primăvară, este detoxifiantă, fortifică sistemul imunitar.
Urzicile conțin vitaminele A, D, C, E, K, săruri minerale, dar și antioxidanți și lecitină.
Beneficii: îmbunățățesc activitatea cardiacă, ajută la reglarea digestiei și curăță rinichii,
atenuează simtomele rinitei alergice, previn anemia.
Spanacul conține vitaminele A, C, K, E și B6, este bogat în fier, calciu, potasiu, magneziu este
sursă de antioxidanți.
Beneficii: ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge. Reduce riscul de a dezvolta astm,
menține sănătatea inimii și reduce riscul infarctului, reduce riscul fracturilor, are un efect benefic asupra
sănătății tenului și părului, favorizează eliminarea celulelor canceroase din organism.

Ștef anticipa o reacție pozitivă din partea lui Alex, dar aceasta nu veni. Alex citea atent meniul și
informațiile din anexă, dar nu schiță niciun gest care să lase să se vadă ceea ce gândește.
Alex (Fără să arate că este deranjat, dar nici entuziasmat.): Văd că te-ai gândit la toate. Mai așteptăm pe
cineva?
Ștef: Păi…
Alex: Eu totuși cred că ți-ai dat întâlnire cu Popeye Marinarul. Și la ce-s buni prietenii decât să fie și ei
con-sul-tați (accentuă pe consultați), să vină cu idei utile. Noroc cu mine, că sunt în trecere.
Ștef: Popeye Marinarul? Ce legătură are Popeye cu campionatul de caiac-canoe?
Alex: Și eu te pot întreba la fel de bine ce legătură are caiac-canoe cu meniul lui Popeye Marinarul?
Ștef: Alex tu vrei să mă iei peste picior. Eu m-am străduit pentru…
Alex: Tocmai, Ștef. Eu nu zic că nu ai realizat un super meniu și apreciez serios că te-ai gândit cum să
mă menții în formă. Dar trebuie să țin cont de nutriționistul echipei care mi-a recomandat ca fiecare masă să
fie adecvată nevoilor unui sportiv: să conțină o cantitate echilibrată de proteine, grăsimi și carbohidrați –
proteinele la nivelul de 1,5-2 grame pe 1 kilogram din propria greutate, iar grăsimile la 0,5 grame pe 1
kilogram. De asemenea fiecare meniu trebuie să fie variat. Corpul unui sportiv este adesea suprasolicitat în
timpul exercițiului și trebuie să fie energizat.
Ștef : Așadar, dacă vrei să-l fac pe Popeye canotor și să devină super campion, nu-i strică puțină carne.
(Începu să înțeleagă ideea și să o accepte. Intră în jocul lui Alex). Deci ce propune cel mai bun prieten al meu
pentru a-l hrăni pe Popeye Marinarul ca la carte?
Alex: Niște furnici în copac cu pui (fel de mâncare chinezească) și creier pane. Conține: vitamina C,
calciu, fier, fosfor și altele, dar și acizii grași omega-3 și 6. Completează uleiul de măsline care are Omega 9.
Ștef: Bună idee! Hai cu furnicile aici, la urzici, ca să obții un meniu irezistibil! Nici Popeye Marinarul
nu l-ar putea refuza.
Alex: Poftă bună!

